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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6247 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േറാ�കളിൽ നി�ം മാ�ി ൈപ�കൾ �ാപി�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�് നിര�കളി��

വാ�ർ അേതാറി�ി�െട ജലവിതരണ�ഴ�കൾ

തകരാറിലാ��തിനാൽ ബി.എം.&ബി.സി.
നിലവാര�ിൽ ടാറിംഗ് നട�ിയി��

േറാ�കളിൽ േപാ�ം കാലാവധി��ൻപ്

ഗർ��ൾ �പെ���ത് ��യിൽ െ��ി�േ�ാ;

(എ) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട

ജലവിതരണ�ഴ�കൾ തകരാറിലാ��തിനാൽ

െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�കളിൽ ഗർ��ൾ

�പെ���ത് ��യിൽെ��ി��്. നിര�രം

തകരാറിലാ�� ൈപ�കൾ േറാ�കളിൽ നി�ം

മാ�ി �ാപി��തി�ം േറാ�കൾ

�ന�ാപി��തി�ം ജലവിഭവ വ��മായി

ബ�െ��് അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���്. നിലവിൽ െപാ�മരാമ�്

േറാ�കളി�െട ൈപ�് ൈല�കൾ

�ാപി��തിന് അേപ�ി� ��ം, അ�മതി

ലഭ�മാ���ം "ൈറ�് ഓഫ് േവ" (ROW)എ�

ഓൺൈലൻ സംവിധാനം വഴിയാണ്. ഈ
േപാർ�ലിൽ നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� �മീകരിേ��

���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ

�സി�െ����തിനാൽ വ��കൾ�് ആവശ�ം

േവ�� �െ�ാ��ം നട�വാ�ം േറാഡ്

�ഴി�� ���ികൾ സമയബ�ിതമായി

�മീകരി� �തി�ം സാധി��താണ്. �ടാെത

വിവിധ വ��കൾ ത�ി�� ഏേകാപന�ി�ം

���ിക�െട സമയബ�ിതമായ

�ർ�ീകരണ�ി�മായി ജി�ാ കള�ർ

അധ��നാ�ം െപാ�മരാമ�് വ��് നിര�്

വിഭാഗം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ കൺവീനറാ�ം

മ� വ��ക�െട �തിനിധികൾ അംഗ�ളാ�ം

ഡി�ി�് ഇൻ�ാ��്ചർ േകാ- ഓർഡിേനഷൻ

ക�ി�ികൾ �പീകരി�ക�ം എ�ാ മാസ�ം

���ി അവേലാകനം നട�ക�ം െച��.

(ബി) നിലവി�� ൈപ�കൾ േറാ�കളിൽ നി�ം മാ�ി

�ാപി��തി�ം േറാ�കൾ

�നഃ�ാപി��തി�ം ജലവിഭവ വ��മായി

(ബി) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട

ജലവിതരണ�ഴ�കൾ തകരാറിലാ��തിനാൽ

െപാ�മരാമ�് വ��് േറാ�കളിൽ ഗർ��ൾ

�പെ���ത് ��യിൽെ��ി��്. നിര�രം
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േചർ�് എെ��ി�ം പ�തി നട�ാ�ാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ;
തകരാറിലാ�� ൈപ�കൾ േറാ�കളിൽ നി�ം

മാ�ി �ാപി��തി�ം േറാ�കൾ

�ന�ാപി��തി�ം ജലവിഭവ വ��മായി

ബ�െ��് അടിയ�ിര നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���്. നിലവിൽ െപാ�മരാമ�്

േറാ�കളി�െട ൈപ�് ൈല�കൾ

�ാപി��തിന് അേപ�ി� ��ം, അ�മതി

ലഭ�മാ���ം "ൈറ�് ഓഫ് േവ" (ROW)എ�

ഓൺൈലൻ സംവിധാനം വഴിയാണ്. ഈ
േപാർ�ലിൽ നിര�് വിഭാഗ�ിന് കീഴിൽ

ഭരണാ�മതി ലഭി�ി�� �മീകരിേ��

���ിക�െട വിശദാംശ�ൾ

�സി�െ����തിനാൽ വ��കൾ�് ആവശ�ം

േവ�� �െ�ാ��ം നട�വാ�ം േറാഡ്

�ഴി�� ���ികൾ സമയബ�ിതമായി

�മീകരി� �തി�ം സാധി��താണ്. �ടാെത

വിവിധ വ��കൾ ത�ി�� ഏേകാപന�ി�ം

���ിക�െട സമയബ�ിതമായ

�ർ�ീകരണ�ി�മായി ജി�ാ കള�ർ

അധ��നാ�ം െപാ�മരാമ�് വ��് നിര�്

വിഭാഗം എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ കൺവീനറാ�ം

മ� വ��ക�െട �തിനിധികൾ അംഗ�ളാ�ം

ഡി�ി�് ഇൻ�ാ��്ചർ േകാ- ഓർഡിേനഷൻ

ക�ി�ികൾ �പീകരി�ക�ം എ�ാ മാസ�ം

���ി അവേലാകനം നട�ക�ം െച��.

(സി)

േറാ�കൾ �ഴി�ാെത േറാ�കേളാട്  േചർ�്

�േത�ക ഡ�കൾ ഉ�ാ�ി �ടിെവ�

പ�തി�മായി ബ�െ�� ൈപ�കൾ

�ാപി�വാൻ ജലവിഭവ വ��ിന് നിർേ�ശം

നൽ�േമാ?

(സി) �തിയ ബി.എം & ബി.സി േറാ�കളിൽ ഫ�ിെ�

ലഭ�ത��സരി�ം �ല ലഭ�ത അ�സരി�ം

വിവിധ വ��കൾ/ ക�നികൾ എ�ിവ�െട

ൈപ�കൾ, േകബി�കൾ എ�ിവ�ായി

േറാ�കൾ�് ��െക�ം സമാ�രമാ�ം ഡ�കൾ,
ൈ�േനജ്  ൈല�കൾ എ�ിവ

ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���്. �േത�ക ഡ�കൾ ഉ�ാ�ി ൈപ�കൾ

�ാപി��തിന് ജലവിഭവ വ��ിന് �േത�ക

നിർേ�ശം നൽ�� കാര�ം പരിശാധി�്

തീ�മാനി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


