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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4646 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ണനിലവാരമി�ാ� �ടിെവ��ിെ� വിതരണം തടയൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േജാബ് ൈമ�ിൾ
Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) �ണനിലവാരമി�ാ��ം മലിന�മായ �ടിെവ�ം
േലാറികളിൽ എ�ി�  ്വിതരണം െച��താ��
പ�വാർ� ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(എ) വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ നി�ം ടാ�ർ േലാറി വഴി
നൽ�� �ടിെവ�ം മലിനമായതാെണ� പ�
വാർ� ��യിൽ െപ�ി�ി�. ജല അേതാറി�ി�െട
�മതല�� വിതരണ േക��ളിൽ നി�ം
േശഖരി� �ടിെവ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട ആവശ�ാ�സരണം വിതരണം
െച�േ�ാൾ �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ാ��്.
എറണാ�ളം ജി�യിൽ ടാ�ർ േലാറി വഴി വിതരണം
െച�� �ടിെവ��ിന് �ണനിലവാരം
ഉറ�വ���തിന് �ീ ആർ രാമച�ൻ
പരി�ിതി സംബ�ി� സമിതി�് സമർ�ി�
ഹർജിയിേ�ൽ 'ഓ�േറഷൻ പ�വർ വാ�ർ' എ�
പ�തി�് നിയമസഭാസമിതി �പം നൽകിയി��്.
ജി�യിെല ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ആവശ�മായ ജലം
ജലഅേതാറി�ി തെ� വിതരണം െച�ണെമ�ം,
ജല അേതാറി�ി�െട ൈഹേ��കളിൽ നി�്
മാ�േമ വിതരണ�ി�� ജലം േശഖരി�ാ�
എ�ം  സമിതി നിർേദശി�ി��്. ഇതിെ�
ഭാഗമായി നിലവിെല ടാ�ർ ഫി�ിംഗ്
േപായി�കളിൽ നി�ം ജലം നൽകി�ം, �തിയവ
നിർ�ി�ം വി�ലീകരി�ം ടി നിർേ�ശ�ൾ 
എറണാ�ളം ജി�യിൽ നട�ിലാ�ിയി��്.
ഇതി�െട ജി�യിൽ  ടാ�ർേലാറി വഴി��
�ടിെവ� വിതരണം �താര��ം
കാര��മ�മാ�ാൻ സാധി�ി��. ഇത് മ�്
ജി�കളി�ം നട�ിലാ�വാൻ ആേലാചന��്.
തി�വന��രം േകാർപേറഷൻ  പരിധിയിൽ 
ടാ�ർ േലാറി വഴി�� ��മായ  �ടി െവ�
വിതരണം ഉറ�വ���തിന് തി�വന��രം
േകാർപേറഷ�ം േകരള വാ�ർ ആേതാറി�ി�ം

സം��മായി "�ജലം �ലഭം " എ� പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��് . �ടിെവ� �ഷണം
ഇ�ര�ിൽ ഉ�ാ��ത് തട��തിന്
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സാധ�മായ �ല�ളിൽ ഫ�ിെ�
ലഭ�തയ�സരി�  ്�ടിെവ� വിതരണ െവൻഡിങ്
േപായി�കൾ �ാപി��തിന് ഉേ�ശ���്. .
�ണനിലവാരമി�ാ��ം  മലിന�മായ �ടിെവ�ം 
ടാ�ർ േലാറിയിൽ എ�ി�  ്വിതരണം െച��ത്
��യിൽെപ�ാൽ ബ�െ�� അധികാരികെള
അറിയി��തി�� നടപടി സ�ീകരി��താണ്.

(ബി) ഉെ��ിൽ ആയത് തട��തി�ം ���ാെര
കെ��ി ശി�ി��തി�ം സ�ീകരി�ി ��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) വാ�ർ അേതാറി�ിയിൽ നി�ം ടാ�ർ േലാറി വഴി
നൽ�� �ടിെവ�ം മലിനമായതാെണ� പ�
വാർ� ��യിൽ െപ�ി�ി�. ജല അേതാറി�ി�െട
�മതല�� വിതരണ േക��ളിൽ നി�ം
േശഖരി� �ടിെവ�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന��െട ആവശ�ാ�സരണം വിതരണം
െച�േ�ാൾ �ണനിലവാരം ഉറ�് വ��ാ��്.
എറണാ�ളം ജി�യിൽ ടാ�ർ േലാറി വഴി വിതരണം
െച�� �ടിെവ��ിന് �ണനിലവാരം
ഉറ�വ���തിന് �ീ ആർ രാമച�ൻ
പരി�ിതി സംബ�ി� സമിതി�് സമർ�ി�
ഹർജിയിേ�ൽ 'ഓ�േറഷൻ പ�വർ വാ�ർ' എ�
പ�തി�് നിയമസഭാസമിതി �പം നൽകിയി��്.
ജി�യിെല ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് ആവശ�മായ ജലം
ജലഅേതാറി�ി തെ� വിതരണം െച�ണെമ�ം,
ജല അേതാറി�ി�െട ൈഹേ��കളിൽ നി�്
മാ�േമ വിതരണ�ി�� ജലം േശഖരി�ാ�
എ�ം  സമിതി നിർേദശി�ി��്. ഇതിെ�
ഭാഗമായി നിലവിെല ടാ�ർ ഫി�ിംഗ്
േപായി�കളിൽ നി�ം ജലം നൽകി�ം, �തിയവ
നിർ�ി�ം വി�ലീകരി�ം ടി നിർേ�ശ�ൾ 
എറണാ�ളം ജി�യിൽ നട�ിലാ�ിയി��്.
ഇതി�െട ജി�യിൽ  ടാ�ർേലാറി വഴി��
�ടിെവ� വിതരണം �താര��ം
കാര��മ�മാ�ാൻ സാധി�ി��. ഇത് മ�്
ജി�കളി�ം നട�ിലാ�വാൻ ആേലാചന��്.
തി�വന��രം േകാർപേറഷൻ  പരിധിയിൽ 
ടാ�ർ േലാറി വഴി�� ��മായ  �ടി െവ�
വിതരണം ഉറ�വ���തിന് തി�വന��രം
േകാർപേറഷ�ം േകരള വാ�ർ ആേതാറി�ി�ം

സം��മായി "�ജലം �ലഭം " എ� പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��് . �ടിെവ� �ഷണം
ഇ�ര�ിൽ ഉ�ാ��ത് തട��തിന്
സാധ�മായ �ല�ളിൽ ഫ�ിെ�
ലഭ�തയ�സരി�  ്�ടിെവ� വിതരണ െവൻഡിങ്
േപായി�കൾ �ാപി��തിന് ഉേ�ശ���്. .
�ണനിലവാരമി�ാ��ം  മലിന�മായ �ടിെവ�ം 
ടാ�ർ േലാറിയിൽ എ�ി�  ്വിതരണം െച��ത്
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��യിൽെപ�ാൽ ബ�െ�� അധികാരികെള
അറിയി��തി�� നടപടി സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


