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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2904 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലവിഭവ വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) ജലവിഭവ വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

കാര��മമാ�ാ�ം വ��ിൽ
കാലാകാല�ളാ�� അഴിമതി�ം അനാ��ം

തട�വാ�മായി ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി� വ��
�ധാന �വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ)
ജലവിഭവ വ��ിെ� �വർ�ന�ൾ

കാര��മമാ�ാ�ം വ��ിൽ കാലാകാല
�ളാ�� അനാ�കൾ തട�വാ�മായി
സർ�ാർ സ�ീകരി� വ�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(ബി) ��ത സർ�ാർ നയം നട�ാ�ാനായി വ��ിെ�
േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ ആ�ാ�ം

ജന�േളാ�� ജീവന�ാ�െട സമീപനം
െമ�െ��താ�ാ�ം ജന�ൾ�േവ�
േസവന�ൾ യഥാസമയം ഉറ�വ��ാ�മായി

ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�വ�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) വ��ിെ� േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ ആ�ാ�ം

ജന�േളാ�� ജീവന�ാ�െട സമീപനം
െമ�െ��താ�ാ�ം ജന�ൾ� േവ�
േസവന�ൾ യഥാസമയം ഉറ�വ��ാ�മായി

വി�ലമായ പ�തി കളാണ് ആവി�രി�ി�ളളത്.
�ടിെവ��ി�ം സീവേറജി��� �തിയ
കണ�ൻ എ��ക, പണം അട�ക, െവ��ിെ�

�ണനിലവാരം പരിേശാധി��തി�� ഫീസ്
അട�ക, ഉപഭാ�ാ��െട പരാതികൾ
പരിഹരി�ക, മീ��കൾ മാ�ി െവ�ക,
ഉടമ�ാവകാശം മാ�ക, കണ�ൻ

വിേ�ദി�ക�ം �ന�ാപി�ക�ം െച�ക,
ഗാർഹിക-ഗാർഹിേകതര മാ�ം, �ട�ിയ
േസവന�ളാണ് ഓൺൈലനായി ലഭ�മാ ��ത്.
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� വാ�ർചാർജ്  അട��തി�ം,
അക�ാ�ം എ� പരിഹാര ജാലക�ി�െട

പരാതികൾ സമർ�ി�� തി�ം ഓൺൈലൻ
സംവിധാന�ി�െട സാധ�മാണ്. ഉപേഭാ�ാ�ൾ

നൽകിയ പരാതികൾ ഏ� ഘ��ിലാെണ�ം

ജലഅേതാറി�ി നട�ിലാ�� പ�തികൾ,
പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ, നിർ�ാണ ഘ��ൾ,
വിവിധ തല�ി�� ഉേദ�ാഗ�ർ, അവ�െട
�വർ�നപരിധികൾ �ട�ിയ വിവര��ം
സമ�മാ�ം സം�ി�മാ�ം െപാ� ജന�ൾ�്
േനരി�് പരിേശാധി�ാ�� വിധ�ിൽ േകരള
വാ�ർ അേതാറി�ി�െട െവബ് ൈസ�്
ആ�നികവത്�രി�ി��്. ജലേസചന വ��ിെ�
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കീഴി�ളള �ധാന 4 േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ
ആ��തിേല �ാ�ളള നടപടികൾ നാഷണൽ
ഇൻേഫാർ മാ�ി�് െസ�ർ (NIC) െ�
സഹായേ�ാെട സ�ീകരി�ി��്. ഇത്
�ർ�ിയാ��േതാെട ജന�ൾ�േവ�
േസവന�ൾ യഥാസമയം നൽ�വാൻ
സാധി�െമ�് �തീ�ി��.

(സി)

നഗരേമഖലയിൽ എ�ാവർ�ം �ടിെവ�
കണ�ൻ ഉറ�് വ���തി�ം �ടർ�് മ�ിതര
േമഖലകളി�ം ആയത് ഉറ� വ��ാ�മായി

സ�ീകരി�വ�� �ധാന �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�േമാ?

(സി) നഗര�േദശ�ളിെല എ�ാ വീ�കൾ�ം ഗാർഹിക
കണ�ൻ നൽ��തിന് േവ�ി അർബൻ ജല
ജീവൻ മിഷൻ പ�തിയിൽ ���ികൾ വിഭാവനം
െച� െകാ�ിരി��. ആയതിെ� �ാരംഭ
�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��്. �ാമീണ
േമഖലയിൽ മാർ�  ്2024 േനാ��ടി എ�ാ
വീ�കൾ�ം �ടിെവ� കണ��കൾ

ഉറ�വ���തിനാ�� ജല ജീവൻ മിഷൻ
പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി വ��.
�ജലവ��ിെ� േന�ത��ിൽ �സ�
കാലാടി�ാന�ിൽ െച�കിട�ടിെവ�
പ�തിക�െട �ന��ാരണം, ൈകപ�്
പ�തിക�െട അ����ണികൾ �ട�ിയ
���ിക�ം �ടിെവ� ലഭ�ത ഉറ�വ���തിന്

ഏെ���് നട�ിലാ�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

കകേരള വവാട്ടർ അകതവാററിററി നറിർവ്വഹറിക്കുന്ന പ്രവൃതറികേള,  ഓഫഫീസസ് പ്രവർതനങ്ങള,
വറിവറിധ കസവനങ്ങള തുടങ്ങറിയവ കേവാരര്യക്ഷമമവാക്കുന്നതറിനവായറി വറിവറിധ കസവാഫസ് വവയറുകേള
രൂപകേൽപ്പന  വചെയ്യുകേയന  ഇവ  ഉപകയവാഗറിചസ്  കൃതര്യമവായറി  കമൽകനവാട്ടന  വഹറിക്കുകേയന
അവകലവാകേനന  വചെയ്യുകേയന  വചെയ്തുവരുന.  അകതവാററിററിയവട  വറിവറിധ  പ്രവർതനങ്ങള
വപവാതുജനങ്ങള  അററിയന്നതറിനസ്  അവ  അകതവാററിററിയവട  വവബസ് സസററിൽ  പ്രസറിദഫീകേരറി
ക്കുകേയന അഴറിമതറിയന അനവാസ്ഥയന തടയന്നതറിനവായറി അകതവാററിററിയവട തവന്ന വറിജറിലൻസസ്
വറിഭവാഗന  പ്രവർതറിച്ചുവരുകേയന  വചെയ്യുന.  അഴറിമതറി  നടത്തുന്നവർവക്കെതറിവര  വകുപ്പുതല
അചടക്കെ നടപടറികേള സസഫീകേരറിക്കുകേയന   സമയബനറിതമവായറി വറിവറിധ ഓഡറിറ്റുകേള നടത്തു
കേയന   ററികപ്പവാർട്ടറിവന്റെ അടറിസ്ഥവാനതറിൽ തുടർ നടപടറികേള സസഫീകേരറിക്കുകേയന വചെയ്യുനണസ്.

         ജലകസചെന വകുപ്പറിവന്റെ പ്രവർതനങ്ങള കൂടുതൽ കേവാരര്യക്ഷമമവാക്കുന്നതറികലക്കെവായറി
കേവാലവാനുസൃതമവായ പ്രവർതനങ്ങളന  ഇടവപടലുകേളന  സകേവക്കെവാണറിട്ടുണസ്.  എലവാ  പ്രവൃതറി
കേളകടയന പുകരവാഗതറി  നറിരഫീക്ഷറിക്കുന്നതറികലക്കെവായറി  ജലകസചെന വകുപ്പസ്  സറി-ഡറിറസ്  മുഖവാന്തരന
'ഈ-കമവാണറിറസ്' എന്ന കസവാഫസ് വവയർ വറികേസറിപ്പറിചറിട്ടുണസ്. പ്രസ്തുത കസവാഫസ് വവയർ വഴറിയവാണസ്
പ്രവൃതറികേളവട പുകരവാഗതറി  വറിലയറിരുത്തുന്നതസ്.  ടറി കസവാഫസ് വവയർ ജലകസചെന വകുപ്പറിവന്റെ
വവസബ്സൈററിലുന പ്രസറിദഫീകേരറിചറിട്ടുണസ്.

നറിലവറിൽ  'സപ്രസസ്'  കസവാഫസ് വവയർ  മുഖവാന്തരമവാണസ്  പ്രവൃതറികേളവട  എസറികമറസ്
തയവാറവാക്കെറിവരുന്നതസ്.  ഈ കസവാഫസ് വവയററിവന്റെ പുതറിയ പതറിപ്പവായ 'സപ്രസസ്-3'  നടപ്പറിലവാക്കു
വവാനുളള പ്രവർതനങ്ങള പ്രവാരനഭഘട്ടതറിലവാണസ്.  ഇതസ്  നടപ്പറിലവാക്കുന്നകതവാവട നറിർമവാണ
പ്രവൃതറികേള നടപ്പവാക്കുന്നതറിലുന,  നറിരഫീക്ഷറിക്കുന്നതറിലുന കൂടുതൽ സുതവാരര്യത ഉറപ്പുവരുതവാൻ
സവാധറിക്കുവമന്നസ്  പ്രതഫീക്ഷറിക്കുന.  ഓഫഫീസസ്  പ്രവർതനങ്ങള  കൂടുതൽ  കേവാരര്യക്ഷമ
മവാക്കുന്നതറിനുകവണറി   ഇ-ഓഫഫീസസ്  സനവറിധവാനന  ഏർവപ്പടുത്തുന്നതറിനുളള  നടപടറികേള
പുകരവാഗറിചസ് വരുന.

ജലനറിധറി  മുകഖന  കകേരളതറിവല  227  ഗവാമപഞവായത്തുകേളറിൽ  കലവാകേബവാങസ് 
സഹവായകതവാവട ജലനറിധറി ഒനന രണന പദതറികേള നടപ്പറിലവാക്കെറിയറിരുന. 5886 കുടറിവവള
പദതറികേളറിലവായറി  4.54  ലക്ഷന കുടുനബങ്ങളക്കെസ്  കുടറിവവളന നൽകുന്നതറിനു  1740.03  കകേവാടറി
രൂപയവാണസ്  പദതറി  തുകേയവായറി  വകേയറിരുതറിയറിരുന്നതസ് .  ടറി  പദതറികേളവട  രൂപഫീകേരണന,
നറിർവ്വഹണന,  പൂർതഫീകേരണന  തുടങ്ങറി  എലവാ  ഘട്ടങ്ങളറിലുന  ഗുണകഭവാകവാക്കെളവട
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പങവാളറിതകതവാവടയവാണസ്  വചെയറിട്ടുളതസ് .  പദതറി  നറിർവഹണ ഘട്ടതറിലുന  പൂർതഫീകേരണ
ഘട്ടതറിലുന  സമറിതറിതല  ഓഡറിറസ് ,  പഞവായതസ് തല  ഓഡറിറസ്  എന്നറിവ  വചെയ്യുനണസ് .
പദതറികേളവട  കേവാരര്യക്ഷമത  ഉറപ്പു  വരുത്തുന്നതറിനസ്  കവണറി  വറിവറിധ  തലങ്ങളറിൽ
യഥവാസമയങ്ങളറിൽ പദതറികേളവട പുകരവാഗതറി അവകലവാകേനന വചെയ്തു വരുന.  KRWSA യവട
പദതറി പ്രവർതനങ്ങള അക്കെക്കൗണസ്  ജനറലറിവന്റെ ഓഡറിററിനസ്  വറികധയമവാണസ് . ജഫീവനക്കെവാരുവട
പ്രവർതനന  വറിലയറിരുത്തുന്നതറിനസ്  വസ്തു  നറിഷ്ടമവായ  മവാനദനങ്ങള  അടറിസ്ഥവാനമവാക്കെറി
വവാർഷറികേ ററികപ്പവാർട്ടുകേള തയവാറവാക്കെറി ആവശര്യമവായ നടപടറികേള സസഫീകേരറിക്കുനണസ് .

ഭൂജലവകുപ്പറിവന്റെ  പ്രവർതനങ്ങള  കേവാരര്യക്ഷമമവാക്കുന്നതറിനവായറി  NIC-യവട  ‘Service
Plus’   പവാറസ്  കഫവാന  വഴറി  വകുപ്പസ്  വപവാതുജനങ്ങളക്കെസ്  നൽകേറി  വരുന്ന  കസവനങ്ങള
ഓൺസലനവാക്കുന്നതറിനുള  നടപടറികേള  പുകരവാഗമറിച്ചു  വരുന.  കൂടവാവത,  വകുപ്പസ്
വര്യവാവസവായറികേ  അടറിസ്ഥവാനതറിൽ  നൽകേറി  വരുന്ന  കസവനങ്ങള  K-Swift   മുകഖന
ഓൺസലനവായറി നൽകേറി വരുനമുണസ്. 
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