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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6161 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലവിഭവ വ��ിെ� േസവന�ൾ സമയബ�ിതമാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

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

(എ) െപാ�ജന�ൾ�് ജലവിഭവ വ��ിെ�
േസവന�ൾ സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ാ�ം
പരാതികൾ ഒഴിവാ�ാ�മായി ഈ സർ�ാർ
ആരംഭി�  ്നട�ാ�ിവ�� �ധാന
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ;

(എ) െപാ� ജന�ൾ�് വാ�ർ അേതാറി�ി�െട
േസവന�ൾ സമയബ�ിതമായി

ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി നഗര േമഖലയിൽ
താമസി�� ജന�ൾ�് �ടിെവ� കണ��ം
സ�ിവേറജ്   കണ��ം ലഭി��തിന്
ഓൺൈലനായി അേപ�ി��തി� േവ�ി 'ഇ-
ടാ�്' എ� േസാ�് െവയർ വികസി�ി�ി��്.
ഓൺൈലനായി സമർ�ി�െ�� �ടിെവ�
കണ��� അേപ�കൾ ഉേദ�ാഗ�ർ�

പരിേശാധി��തി�ം �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി��തി�ം അേപ�കർ�്
ഓൺൈലനായി തെ� കണ�ൻ ഫീസ്
അട��തി�ം അേപ��െട തൽ�ിതി

അറി��തി�ം ��ത േസാ�് െവയറി�െട
സാധി�ം. �ാമ �േദശ�ളിൽ ജല ജീവൻ മിഷൻ
വഴി �തിയ �ടിെവ� കണ�ൻ നൽ��തി��
നടപടി �മ�ൾ ലളിതമാ�ിയി��്.
ഉപേഭാ�ാവിെ� ആധാർ, േറഷൻ കാർഡ് ,
െമാൈബൽ ന�ർ �ട�ിയ വിവര�ൾ വീ�ിൽ
െച�് േശഖരി� ഓൺൈലനായി നടപടി �മ�ൾ
�ർ�ീകരി�  ്ആ �േദശ�് കരാർ നൽകിയി��
കരാ�കാരൻ �േഖന േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട
േമൽ േനാ��ിൽ കണ�ൻ നൽകി വ��. ഈ
പ�തി വഴി 'കണ�ൻ അ�് േ�ാ�് ' എ�
നയമാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്. ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

വാ�ർ ചാർജ്  ഓൺൈലനായി അട��തി��
സൗകര�ം ഏർെ���ിയി��്. ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

ബി�ിെ��ം ബിൽ �ക അട�തിെ��ം
വിവര�ൾ എസ് .എം.എസ്  �േഖന നൽകി വ��.
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വാ�ർ അേതാറി�ി� മായി
ബ�െ�� പരാതികൾ അറിയി��തിന്
'അക�ാ�ം' എ� െവബ് േപാർ�ൽ ഒ��ിയി��്.
�ടാെത പരാതികൾ അറിയി��തിന് 1916 എ�
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േടാൾ �ീ ന�റിൽ 24 മണി��ം �വർ�ി��

േക�ീ�ത ഉപേഭാ� േസവന േക��മായി
ബ�െ�ടാ� �താണ്. ജലേസചനവ��ിെ�
കീഴി�ളള �ധാനെ�� 4 േസവന�ൾ സമയ
ബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ാ�ം പരാതികൾ
ഒഴിവാ�വാ�മായി ഇവ ഓൺൈലൻ
ആ��തിേല�ളള നടപടികൾ നാഷണൽ
ഇൻെഫാർമാ�ി�് െസ�റിെ� (NIC)
സഹായേ�ാെട �േരാഗമി�വ��.
�ജലവ��ിൽ േസവന അവകാശ നിയമം
നട�ിലാ�ിയി��്. േസവനാവ കാശ നിയമം
�കാരം വ��ിെല േസവന�ൾ നി�യി�ി��
കാലയളവിൽ തെ� െപാ�ജന�ൾ�്
നൽ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

ജന�േളാട്  മാന�മായി െപ�മാ�� ഉേദ�ാഗ�െര

മാനി�ാ�ം ജനഹിത�ിന് വി��മായി
�വർ�ി�� ഉേദ�ാഗ�െര കെ��ി

നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ�ം അവെര ജന��മായി
ബ�െ�� �വർ�ന�ളിൽ നി�ം
മാ�ിനിർ�ാ�മായി സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ;

(ബി) ജന�േളാട്  മാന�മായി െപ�മാ�� ജീവന�ാെര
അംഗീകരി��തിെ� ഭാഗമായി അവാർ�ം
ഇൻെസ�ീ�ം നൽ��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. െപാ�ജന�േളാട്  ഏെത�ി�ം
ജീവന�ാർ അപമര�ാദയായി െപ�മാ��ത്
��യിൽെപ�കേയാ പരാതിെ��കേയാ
െച��പ�ം അവർ െ�തിെര നിലവിെല
സർവീസ്  ച��ൾ അ�സരി�
അ�ട�നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ജനഹിത�ിന് വി��മായി �വർ�ി��

ഉേദ�ാഗ�െര സംബ�ി�  ്െപാ�ജന�ളിൽ
നി�് ലഭി�� പരാതിക�ം മ�ം
ജലേസചനവ��ിെ� വിജിലൻസ്  വിഭാഗം
പരിേശാധി�ക�ം േവ� �ടർനടപടികൾ
സ�ീകരി�വരിക�ം െച��.

(സി) ഇതിെ� ഭാഗമായി ഏെത�ാം �വർ�ന�ൾ

ഓൺൈലനാ�ിെയ�് വ��മാ�േമാ?
(സി) നഗര േമഖലയിൽ താമസി�� ജന�ൾ�്

�ടിെവ� കണ�ൻ ലഭി��തിന്
ഓൺൈലനായി അേപ� സമർ�ി��തിന് 'ഇ-
ടാ�്' എ� േസാ�് െവയർ വികസി�ി�ി��്. �ാമ
�േദശ�ളിൽ ജല ജീവൻ മിഷൻ വഴി �തിയ
�ടിെവ� കണ�ൻ നൽ��തി�
ഉപേഭാ�ാവിെ� ആധാർ, േറഷൻ കാർഡ് ,
െമാൈബൽ ന�ർ �ട�ിയ വിവര�ൾ വീ�ിൽ
െച�് േശഖരി�  ്ഓൺൈലനായി നടപടി �മ�ൾ
�ർ�ീകരി� കണ�ൻ നൽകി വ��
ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വാ�ർ ചാർജ്  ക�ിക് േപ െവബ്
േപാർ�ലി�െട�ം BBPS (ഭാരത് ബിൽ േപെ��്
സി�ം) �േഖന�ം അട��തി�� സൗകര�ം
ഒ��ിയി��്. 'അക�ാ�ം' എ� െവബ്
േപാർ�ലി�െട ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് വാ�ർ
അേതാറി�ി �മായി ബ�െ�� പരാതികൾ
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അറിയി�ാ��താണ്. ജലേസചന വ��ി�
കീഴി�ളള �ധാനെ�� 4 േസവന�ളിൽ ഒെര�ം
'permission for abstraction of water’
ഇതിേനാടകം തെ� ഓൺൈലനിൽ
ലഭ�മാ�ിയി��്. ഇത് പരീ�ണ ഘ��ിലാണ്.
ബാ�ി�ളള േസവന�ൾ �ടി ഓൺൈലൻ
ആ��തി�ളള നടപടികൾ �േരാഗമി��.
�ജലവ��് െപാ�ജന�ൾ�് നൽകിവ��
േസവന�ൾ ഓൺൈലൻ ആ��തിെ�

ഭാഗമായി NIC (service plus) – �മായി േചർ�്
ആ�ിേ�ഷൻ വികസി�ി��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. വ�വസായ�ി� നൽ��
േസവന�ളിൽ രെ��ം K-SWIFT �ഖാ�ിരം
ഓൺൈലൻ ആ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


