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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1021 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാ�ർ അേതാറി�ി�െട സാ��ിക �ിതി െമ�െ���ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

Shri Roshy Augustine
(ജലവിഭവ വ��് മ�ി)

(എ)

��ീകരി�  ്വിതരണം െച��തിന് േവ�
െചലവിെ� നാ�ത് ശതമാനേ�ാളം മാ�ം
ഈടാ�ി േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി �ടിെവ�ം
വിതരണം െച��ത് �ാപന�ിെ� �വർ�ന

�മതെയ �തി�ലമായി ബാധി�ാതിരി�ാൻ
സർ�ാർ നൽകി വ�� സഹായ�ൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള ജല അേതാറി�ി  അതിെ�  ഉ�വ കാലം
�തൽ തെ� റവന� ക�ിയിലാണ്
�വർ�ി��ത്.  സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി��
പ�തിേയതര �ാ�ാണ് ഈ റവന� ക�ി
നിക��തി� ഒ� പരിധി വെര
സഹായകരമാ��ത്.  �ടിെവ�  വിതരണ�ി�

േവ�ി�� െചല�കൾ വഹി�ാൻ േകരള വാ�ർ
അേതാറി�ി�് വർഷാവർഷം പ�തിേയതര  �ാ�്
ഇന�ിൽ �ക   അ�വദി�ാ��്.  2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ പ�തിേയതര �ാ�്
ഇന�ിൽ    സർ�ാർ േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�്
ബഡ്ജ�ിൽ 321.05 േകാടി �പ
വകയി��ിയി��്.  �ടിെവ�  പ�തികൾ
നട�ിലാ�ാൻ  േവ�ി സർ�ാർ എ�ാ വർഷ�ം
ബഡ്ജ�ിൽ �ക വകയി��ാ��്. �ടാെത
�ീ�കൾ നട�ിലാ�ാൻ  കിഫ്ബിയിൽ നി�ം �ക
വകയി��ാ��്. േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി
േനരി�� ��തരമായ സാ��ിക �തിസ�ി

പരിഹരി��തിന് 2016-17 ബജ�് �ഖ�ാപനം
അ�സരി�  ്വാ�ർ അേതാറി�ി സർ�ാറിന്
നൽകാ�� 1004 േകാടി �പ�െട പലിശ�ം 
പിഴ�ലിശ�ം എ�തി ത�ക�ം 713 േകാടി 
�പ�െട സർ�ാർ വാ�കൾ േബാർഡിെ�
ഓഹരി �ലധനമായി മാ�ക�ം  െച�.   30.9.2018
വെര�� േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട ൈവദ�തി
ചാർജിന�ി�� �ടി�ികയായി
െക.എസ് .ഇ.ബി�് നൽ�വാ�� 1326.69 േകാടി
�പ സർ�ാർ തല�ിൽ 4 വർഷമായി
തീർ�ാ�ാൻ സർ�ാർ ഉ�രവായി��്. 

(ബി) വിതരണം െച�� �ടിെവ��ിൽ

പ�തിയിലധികം വിതരണ �ംഖലയിെല േചാർ�,
(ബി) േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി വിതരണം െച��

ജല�ിെ� 40 - 45% വ�മാനരഹിത ജലം
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ജലേമാഷണം, �വർ�നരഹിതമായ മീ��കൾ
എ�ിവ കാരണം ന�െ���ത് പരിഹരി�ാൽ
േകരള വാ�ർ അേതാറി�ി�െട സാ��ിക

�ിതി കാര�മായി െമ�െ��െമ�തിനാൽ
അതിനായി കാര��മമായ നടപടി
സ�ീകരി��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

ആയാണ് കണ�ാ��ത്. ഇതിൽ
ൈപ�കളി�െട�ം മ�ം ഉ� േചാർ� കാരണം
ഉ�ാ�� ന��ം (ഭൗതിക ന�ം) മീ�ർ തകരാർ,
േമാഷണം �ട�ിയ കാരണ�ൾ െകാ�്
ജല�ിെ� ശരിയായ ഉപേയാഗം തി�െ���വാൻ
കഴിയാ�� �ല�� ന��ം ( വാണിജ� ന�ം)
ഉൾെ���.  വ�മാന രഹിത ജല�ിെ� അളവ്
�റ��തിെ� ആദ�പടിയായി  ന�ം �ത�മായി 
കണ�ാേ����്. ആയതിനായി ഉൽ�ാദന
േക��ളി�ം �ധാന വിതരണ ൈല�കളി�ം
ബൾ�് വാ�ർ മീ��കൾ  �ാപിേ����്.
ആയത് ഘ�ംഘ�മായി �ർ�ിയാ�ാ��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. �ധാന ൈപ�്
ൈല�കളി�ം  ഉപൈല�കളി�ം  �മി�െട 
�കൾ��ിേല�് വരാെത മ�ിനടിയിൽ 
 ഉ�ാ�� േചാർ� കെ���തിനായി ലീ�്
ഡി��ൻ ഉപകരണ�ൾ ഉപേയാഗെ���ി 
വ��. �ടാെത �ധാന ൈല�കളിൽ   േ�ാമീ�ർ
ഉപേയാഗി�  ്ജല�ിെ� അളവ് നിർ�യി� ലീ�്
ക�പിടി�� മാർഗ�ം സ�ീകരി�ാ��്. ഇ�രം

സാധ�ത വി�ലെ����തിനായി  എ�ാ
റീജിയ�കളി�ം ലീ�് ഡി��ൻ ആൻഡ്

സർെവയ്  ലൻസ്  സ്  ക�ാഡ്  �പീകരി�വാ��
ആേലാചന��്. െപാ�ജന�ളിൽ നി�്
ലഭി�� വിവര��െട�ം പരാതിക�െട�ം
അടി�ാന�ിൽ കെ��� ലീ�കൾ 
അടിയ�രമായി പരിഹരി�വാ�ം
സംവിധാന��്. െപാ�ജന�ൾ� ഇ�രം

പരാതികൾ രജി�ർ െച�വാ�ം ലീ�കൾ
പരിഹരി��ത് വെര നിരീ�ി�വാനായി   േക�
കാര�ാലയ�ിൽ 24 മണി��ം �വർ�ി��

പരാതി പരിഹാര േക�ം  �വർ�ി���്.
വാണിജ� ന��ിെ� േതാത് �റ�ക എ�
ല��േ�ാെട ഒ� മീ�ർ േപാളിസി �പീകരി�ി��്.
ജലേമാഷണം  കെ���തിന് നിലവിൽ
െകാ�ിയിൽ �വർ�ി�� ആ�ി വാ�ർ െതഫ് �്
സ്  ക�ാഡിെ� മാ�കയിൽ തി�വന��രം
േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ സ്  ക�ാഡ്
�പീകരി�വാൻ തീ�മാനി�ി��്. നിലവിൽ  ജല
േമാഷണം തട��തിനായി താെഴ�റ��
നടപടികൾ �ടി  സ�ീകരി�വ��. 1. ജല�ിെ�

��പേയാഗം, ജലേമാഷണം എ�ിവ
തട��തിനായി ആ�ി വാ�ർ െത�്
സ്ക�ാഡിെ� േസവനം ��തൽ �ല�ളിേല�്

വ�ാപി�ി�ക 2. �ർവ�യം ��യിൽെ���
െപാ�ടാ�കൾ തേ�ശസ�യംഭരണ
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�ാപന��െട അ�മതിേയാെട നീ�ം
െച���്. 3. ഗാർഹിക വാ�ർ കണ�ൻ മ�്
ആവശ��ൾ�ായി ഉപേയാഗി��ത്
��യിൽെ��ാൽ ഉയർ� ചാർ�്

ഈടാ�ക�ം കണ�ൻ ഗാർഹിേകതര
വിഭാഗ�ിേല�് മാ�ക�ം െച��. 4.
�വർ�ന�മമ�ാ� വാ�ർ മീ��കൾ ഉ�
�ല�ളിൽ ��പേയാഗ�ി�� സാധ�ത
��തലായതിനാൽ സമയബ�ിതമായി മാ�ി
വ�വാൻ േനാ�ീസ്  നൽ�ക�ം കണ�ൻ
വിേ�ദി��തട��� �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച��. 5. �ടിെവ��ാമം
��മാ�� സമയ�ളിൽ �ാേദശിക സാഹചര�ം
അ�സരി�  ്��തൽ ജലം ഉപേയാഗി��
വാണിജ� കണ��കളിൽ ഉപേഭാഗ�ിന്

നിയ�ണം ഏർെ���ക�ം �തിയ കണ�ൻ
നൽ��തിന് താൽ�ാലിക നിയ�ണം
ഏർെ���ക�ം െച��.

(സി) കാല�ഴ�ം െച� വിതരണ ൈപ�് ൈല�കൾ
മാ�ി�ാപി�ാൻ പ�തി�േ�ാെയ�ം
��ീകരി� ജല�ിെ� �ർവ�യം, ��പേയാഗം
എ�ിവ തടയാൻ നടപടി
സ�ീകരി��േ�ാെയ�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ൈപ�കൾ െപാ��ത് �ല��ാ�� ജലന�ം
ഒഴിവാ��തിന് റ�ിങ്  േകാൺ�ാ�ർ �േഖന�ം
� �ിേഗഡ്  സംവിധാനം ഉപേയാഗി�ം െപാ�ിയ
ൈപ�ിെ� ഭാഗം അടിയ�രമായി മാ�ി �ാപി�്

ജലന�ം ഒഴിവാ�ി വ��. �ടാെത �ടിെവ�ം
പാഴാ��� തട��തിനായി സമയബ�ിതമായി

അ����ണികൾ നട�ിലാ�ി വ��. അ�ത്,
കിഫ്ബി പ�തികൾ വഴി�ം സർ�ാരിൽനി�ം
സം�ാന പ�തിയി�ൾെ���ി�ം കാല�ഴ�ം
െച� ൈപ�കൾ മാ�ി �ാപി���്. �ടാെത
നഗരസഭ, �നിസി�ാലി�ി പ�ായ�് എ�ീ
�ാപന��െട നിേ�പ
���ിയി�ൾെ���ി�ം വിവിധ ���ികൾ

�േരാഗമി���്. ഇ�വഴി വിതരണ �ംഖല ഘ�ം
ഘ�മായി �ന��രി�  ്ജലന�ം �റ���്. ഇ�
�ടാെത എ.ഡി.ബി.�െട ധനസഹായേ�ാെട

തി�വന��രം,െകാ�ി എ�ീ നഗര�ളിൽ 24*7
ജലവിതരണ സംവിധാനം ഒ���തി��
പ�തി�െട �ാരംഭ നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��.
ഇതിന് േക� സർ�ാരിെ� തത��ി��

അ�മതി ലഭ�മായി��്. ഈ പ�തിയിൽ
വിതരണ�ംഖലെയ വിവിധ േമഖലകളായി തിരി�്
ഡി.എം.എ. (ഡി�ി�് മീ�റിംഗ് ഏരിയ) �ാപി�്

ജലവിതരണം കാര��മമാ�ക�ം ജല േചാർ�
നിയ�ണ�ിലാ�ക�ം പ�തി
�ർ�ിയാ�േ�ാൾ നിലവിെല ജലേ�ാർ� േദശീയ
െബ�്മാർ�് നിലവാരമായ 20% ൽ
എ�ി�വാ�ം ല��മി��.   ജലേമാഷണം,
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��പേയാഗം എ�ിവ ശി�ാർഹമാെണ�
സേ�ശം വിവിധ മാർ��ളി�െട
െപാ�ജന�ളിൽ എ�ി�  ്അവേബാധം
നൽകാ��്. �ടാെത  ജല �ർവ�യം
ഒഴിവാ��തിന് പ�-�ശ� മാധ�മ�ളി�െട�ം
ൈക��കം, ല�േലഖകൾ �ട�ിയവ �േഖന�ം
േബാധവൽ�രണ സേ�ശ�ൾ �ചരി�ി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


