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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2880 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ടിെവ� പ�തിക�െട �ർ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ്
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) �ടിെവ� പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് സ�ീകരി� വ��
നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി നട�ിലാ�� �ടിെവ�
പ�തിക�െട സമയബ�ിതമായ

�ർ�ീകരി��തിനായി വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ
�േത�ക േ�ാജ�് ഡിവിഷ�കൾ �പീകരി�ി��്.
നി�ിത ഇടേവളകളിൽ േ�ാജ�ിെ�
�ർ�ീകരണെ� സംബ�ി�ളള �ത�മായ
അവേലാകന��ം മ� വ��കളിൽ നി�ം
അ�മതികൾ ലഭി��തിന് തട��ൾ
ഉെ��ിൽ, ആയത് നീ�ി അ�മതി
ലഭ�മാ��തിനാവശ�മായ അടിയ�ിര നടപടിക�ം
ൈകെ�ാള���്. പ�തി �േരാഗതിെയ
�തി�ലമായി ബാധി�� �ധാന ഘടകം േറാഡ്
�റി��തി�� അ�മതി ലഭി��തിനായി
േനരി�� കാലതാമസമാണ്. ജി�ാതല�ിൽ

വിവിധ വ��ക�െട ഏേകാപന�ി�േവ�ി

േകാഓർഡിേനഷൻ ക�ി�ികൾ �പീകരി�ി��്.
തിരെ���െ�� ജന�തിനിധിക�െട�ം
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട�ം

ജി�ാവികസന കൗൺസിലിെ��ം ഏേകാപന
�വർ�ന�ളി�െട പ�തികൾ
�ർ�ീകരി��തിന് ജല അേതാറി�ിയിൽ
േ�ാജ�് ഇംപ്ളിെമേ�ഷൻ �ണി�കൾ ജി�ാ
തല�ി�ം േക� കാര�ാലയ�ി�ം

�പീകരി�ി��്. ആരംഭി� പ�തികൾ െഷഡ�ൾ
�കാരം �ർ�ീകരി�ാൻ േകാൺ�ാ�ർമാർ�്
കർശന നിർേ�ശം നൽകിവ��. പ�തിക�െട
നിർ�ഹണ �േരാഗതി നിരീ�ി��തി�ം,
സം�ാന തല�ിൽ േമൽേനാ�ം
വഹി��തി�മായി േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി
വികസി�ി�ി�� േസാ�് െവയർ ആണ് PASK
(Project - status Alert System of Kerala Water
Authority). പ�തി നിർ�ഹണ�ിന്

വിഘാതമായി നിലെകാ�� തട��ൾ
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സമയബ�ിതമായി പരിഹരി�ാൻ ��ത
ആ�ിേ�ഷൻ വഴി സാധ�മാ��. േകരള �ാമീണ
��ജല വിതരണ �ചിത� ഏജൻസി �ഖാ�ിരം
നട�ിലാ�� 'ജലനിധി പ�തി’, സാ�ഹ�
ഉടമ�തയി�� �ടിെവ� പ�തിക�െട
��ിരത ഉറ� വ���തിന് േവ�ി��
'��ിരത പ�തി’, 'ജല ജീവൻ' മിഷൻ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 37,296
�വർ�ന�മമായ ഗാർഹിക �ടിെവ�
കണ��കൾ (FHTCs) നൽ��തി��
���ി �ട�ിയവ സമയ ബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിനായി പ�തിക�െട �േരാഗതി
യഥാസമയം റീജിയണൽ / സം�ാന തല�ളിൽ
അവേലാകനം െച�് സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ��.

(ബി)

ഇ�രം പ�തികൾ അന�മായി നീ�
േപാ��തിനാൽ അട�ൽ �ക �മാതീതമായി
വർ�ി��ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �ടിെവ� പ�തികൾ�് ഭരണാ�മതി�ം
സാേ�തികാ�മതി�ം ലഭി�തിന് േശഷം
കാലതാമസം �ടാെത െട�ർ നടപടികൾ
ആരംഭി�ക�ം �ടർ�് ���ികൾ

ആരംഭി�ക�ം െച��. പ�തികൾ�ായി
�ലം ലഭ�മാ��തിൽ വ�� കാലതാമസം, ടാർ
ക�ിങിനായി െപാ�മരാമ�് വ��് / നാഷണൽ
ൈഹേവ അേതാറി�ി �ട�ിയവ�െട അ�മതി
കി�ാ�� താമസം, മഴ�ാല�ം മ�് �തി�ല
കാലാവ��ം �ലം േറാഡ്  �റി��തി�ളള
അ�മതി�് നിേരാധനം ഏർെ����ത്, വരൾ�
എ�ീ ഘടക�ൾ വിവിധ ���ിക�െട

സ�ാഭാവികമായ �േരാഗതി�് വിഘാതം
��ി�ാ��്. ഇ�ര�ിൽ

കാലതാമസ��ാ�� സ�ർഭ�ളിൽ എ�ിേമ�്
��േ�� സാഹചര�ം ഉ�ാകാ��്. മ�
വ��ക�െട സഹകരണം ഉറ�ാ�ിെ�ാ�്
പ�തികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ാനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.

(സി) ജ�ാൻ �ടിെവ� പ�തി, എൽ.ഐ.സി.
�ടിെവ� പ�തി എ�ീ മാ�കയിൽ ��തൽ
പ�തികൾ ആരംഭി�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) തി�വന��രം, െകാ�ി നഗര�ളിൽ 24*7
ജലവിതരണ സംവിധാനം ഏർെ���വാൻ
ല��മി�് വിഭാവനം െച�ി�� പ�തിയാണ്
ഏഷ�ൻ െഡവലപ്െമ�് ബാ�് (ADB)
സഹായേ�ാ��ടിയ േകരള അർബൻ വാ�ർ
സപ്െള ഇം�വ്െമ�് േ�ാജ�് (KUWSIP).
07.02.2020 തീയതിയിെല സ.ഉ (ൈക) നം.
13/2020/ജ.വി.വ �കാരം ��ത പ�തി
നട�ിലാ��തിനായി 2511 േകാടി �പ�െട
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ഭരണാ�മതി നൽകി (സർ�ാർ ഉ�രവിെ�

പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ��). നിലവിൽ ടി
പ�തി�ായി ഏഷ�ൻ െഡവലപ്െമ�് ബാ�മായി
കരാറിൽ ഏർെ���തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






