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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 82 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ജലേചാർ� തട�വാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്,
െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട ന�ം നിക��തിന്

സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ

എെ��ാമാെണ�റിയി�േമാ;നടപടി;

(എ) ഉൽ�ാദന െചലവിേന�ാൾ �റ� നിര�ിൽ

ജലവിതരണം നട��താണ് േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി അഭി�ഖീകരി�� ന��ിെ�

�ധാന കാരണം. 1000  ലി�ർ �ടിെവ�ം

ഉപേഭാ�ാവിന് നൽ�േ�ാൾ േകരളാ വാ�ർ

അേതാറി�ി�്  13.41 �പ ന�ം ഉ�ാ��. 2014
ൽ  താരീഫ്  ���ിയതി� േശഷം ശ�ളം,
െപൻഷൻ, ൈവദ�തി ചാർജ് , അ���പണിക�െട

െചലവ് എ�ിവയിൽ  ഗണ�മായ വർ�നവ്

ഉ�ായി. വ�മാനം വർധി�ി��തിെ� ഭാഗമായി

വിവിധ പ�തികളി�െട പരമാവധി കണ��കൾ

നൽകി വ��. റവന� വർ�ി�ി��തിനായി

ഡിവിഷൻ തല�ിൽ കണ��കൾ

���തമായി റവന� ടാർജ�കൾ നൽകിയി��്.
ഇത് �ത�മായ പിരി��െ��് ഉറ�ാ�വാൻ 
റവന� മീ�ി�കൾ നട���്. ഉൽ�ാദി�ി��

ജലം വിതരണം െച�േ�ാ��ാ�� ന�ം,
കാര��മമ�ാ� ഊർജജ ഉപേയാഗ�ിെ�

ഭാഗമാ��ാ�� ന�ം, ജല��ീകരണ

ശാലകൾ, വിതരണ �ംഖലകൾ എ�ിവയി�െട

ഒ��� ജല�ിെ� അളവറി�വാനാ��

സംവിധാനമി�ാ�, പ�് ഹൗ�കൾ,
ജല��ീകരണ ശാലകൾ എ�ിവയിെല

�വർ�നം �ർണമാ�ം പര�രാഗത രീതിയിൽ

മാ�ഷിക വിഭവേശഷിെയ മാ�ം

ആ�യി�തിനാൽ ഉ�ാ�� ന�ം, �ട�ിയവ

അേതാറി�ി അഭി�ഖീകരി� വ��.
ഇ�ര�ി�� ന�ം നിക��തിന്  പഴ�ം

െച� ൈപ�ക�ം പ�ക�ം മാ�ി �ാപി�ക,
�രിത േശഷിയി�ം താെഴ �വർ�ി��

പ�തികൾ െചറിയ�ക െചലവഴി�  ്�ർ�മാ�ം

വിനിേയാഗ സ�മാ�ക, വിതരണ �ംഖലെയ

വിവിധ േമഖലകളാ�ി തിരി�  ്ഡി.എം.എ (District
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Metering Area) കൾ �ാപി�  ്ജല വിതരണം

കാര��മമാ�ക�ം ജല േചാർ� നിയ�ണ�ിൽ

ആ�ക�ം െച�� ���ികൾ നട�ക, മർ�

നിയ�ണ ഉപകരണ��ം, േ�ാമീ��ക�ം എ�ാ

േമഖലകളി�ം �ാപി�ക, പഴയ�ം

േചാർ����മായ സർ�ീസ്  കണ��കൾ

�ന��രി�ക, എ�ാ �ണേഭാ� വാ�ർ

മീ��ക�ം മാ�ി ഉ�ത നിലവാര�� �ാർ�്

മീ��കൾ�ാപി�ക, വിതരണ �ംഖല�െട

സർേ� നട�ി ജി.ഐ.എസ്  മാ�് ത�ാറാ�ക,
സാധ�മായ �ല�ളിെല�ാം പ�് ഹൗ�കൾ

വി�രനിയ�ണ�ി�െട �വർ�ി�ി�ക

�ട�ിയവ െച���്.

(ബി) വാ�ർ അേതാറി�ി�െട വ�മാന ന��ിെ�

�ധാന കാരണം വിതരണം െച�� ജല�ിെ�

േചാർ�യാെണ�് കെ��ിയി�േ�ാ;

(ബി) വാ�ർ അേതാറി�ി�െട വ�മാന ന��ിെ�

�ധാനകാരണം വിതരണം െച�� ജല�ിെ�

േചാർ�യാെണ�് പറ�വാൻ കഴിയി�.
ഉൽ�ാദനെ�ലവിേന�ാൾ �റ� നിര�ിൽ

ജലവിതരണം നട��താണ് േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി േനരി�� വ�മാനന��ിെ� �ധാന

കാരണം. അേതാറി�ി�െട വ�മാന ന��ിെ�

ഒ� അ�ബ� കാരണം മാ�മാണ്

ഉൽ�ാദി�ി��   ജലം വിതരണം

െച�േ�ാ��ാ�� ന�ം. ഇ�ര�ി��

വ�മാനന�ം ഒഴിവാ�വാനായി വിതരണ �ംഖല

�ന��രി�  ്ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�

ഉപേയാഗെ���ി ജലവിതരണം

കാര��മമാ�ാ�ം ജല േചാർ�

നിയ�ണ�ിലാ�ാ�ം വിവിധ നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. ഇതിൽ ൈപ�കളി�െട��

േചാർ� കാരണ��ാ�� ന��ം (ഭൗതിക ന�ം)
മീ�ർ തകരാർ, േമാഷണം �ട�ിയ കാരണ�ൾ

െകാ�് ജല�ിെ� ശരിയായ ഉപേയാഗം

തി�െ���വാൻ കഴിയാ���ല�� ന��ം

(വാണിജ� ന�ം) ഉൾെ���. എ ഡി ബി

ധനസഹായേ�ാെട തി�വന��രം െകാ�ി

നഗര�ളിൽ നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��

പ�തിയിൽ വിതരണ�ംഖലെയ വിവിധ

േമഖലകളായി തിരി�  ്ഡി. എം.എ (ഡി�ി�്

മീ�റിംഗ് ഏരിയ) �ാപി�  ്ജലവിതരണം

കാര��മമാ�വാ�ം ജല േചാർ�

നിയ�ണ�ിലാ�വാ�ം പ�തി �ർ�ി

യാ�േ�ാൾ ജലേചാർ� േദശീയ െബ�് മാർ�്

നിലവാരമായ 20% ൽ എ�ി�വാ�ം

ല��മി��. േക� സം�ാന

പ�തികളി�ൾെ���ി കാല�ഴ�ം െച�

ൈപ�കൾ മാ�ി �ാപി���്. �ടാെത
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നഗരസഭ, �നിസി�ാലി�ി, പ�ായ�് എ�ീ

�ാപന��െട നിേ�പ ���ിയി�ൾ

െ���ി�ം വിവിധ ���ികൾ

�േരാഗമി���്. ഇ�വഴി വിതരണ �ംഖല

ഘ�ം ഘ�മായി �ന��രി�  ്ജലന�ം

�റ���്.

(സി)

എ�ിൽ വിതരണ�ംഖല �ന��രി�  ്ജലേചാർ�

തട��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

(സി) വാ�ർ അേതാറി�ി�െട വ�മാന ന��ിെ�

�ധാനകാരണം വിതരണം െച�� ജല�ിെ�

േചാർ�യാെണ�് പറ�വാൻ കഴിയി�.
ഉൽ�ാദനെ�ലവിേന�ാൾ �റ� നിര�ിൽ

ജലവിതരണം നട��താണ് േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി േനരി�� വ�മാനന��ിെ� �ധാന

കാരണം. അേതാറി�ി�െട വ�മാന ന��ിെ�

ഒ� അ�ബ� കാരണം മാ�മാണ്

ഉൽ�ാദി�ി��   ജലം വിതരണം

െച�േ�ാ��ാ�� ന�ം. ഇ�ര�ി��

വ�മാനന�ം ഒഴിവാ�വാനായി വിതരണ �ംഖല

�ന��രി�  ്ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�

ഉപേയാഗെ���ി ജലവിതരണം

കാര��മമാ�ാ�ം ജല േചാർ�

നിയ�ണ�ിലാ�ാ�ം വിവിധ നടപടികൾ

സ�ീകരി�വ��. ഇതിൽ ൈപ�കളി�െട��

േചാർ� കാരണ��ാ�� ന��ം (ഭൗതിക ന�ം)
മീ�ർ തകരാർ, േമാഷണം �ട�ിയ കാരണ�ൾ

െകാ�് ജല�ിെ� ശരിയായ ഉപേയാഗം

തി�െ���വാൻ കഴിയാ���ല�� ന��ം

(വാണിജ� ന�ം) ഉൾെ���. എ ഡി ബി

ധനസഹായേ�ാെട തി�വന��രം െകാ�ി

നഗര�ളിൽ നട�ാ�ാൻ ഉേ�ശി��

പ�തിയിൽ വിതരണ�ംഖലെയ വിവിധ

േമഖലകളായി തിരി�  ്ഡി. എം.എ (ഡി�ി�്

മീ�റിംഗ് ഏരിയ) �ാപി�  ്ജലവിതരണം

കാര��മമാ�വാ�ം ജല േചാർ�

നിയ�ണ�ിലാ�വാ�ം പ�തി �ർ�ി

യാ�േ�ാൾ ജലേചാർ� േദശീയ െബ�് മാർ�്

നിലവാരമായ 20% ൽ എ�ി�വാ�ം

ല��മി��. േക� സം�ാന

പ�തികളി�ൾെ���ി കാല�ഴ�ം െച�

ൈപ�കൾ മാ�ി �ാപി���്. �ടാെത

നഗരസഭ, �നിസി�ാലി�ി, പ�ായ�് എ�ീ

�ാപന��െട നിേ�പ ���ിയി�ൾ

െ���ി�ം വിവിധ ���ികൾ

�േരാഗമി���്. ഇ�വഴി വിതരണ �ംഖല

ഘ�ം ഘ�മായി �ന��രി�  ്ജലന�ം

�റ���്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


