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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4300 28-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�് �തിമാസ ൈവദ�തി റീഡിംഗിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)

നിലവിൽ വീ�ക�െട ൈവദ�തി റീഡിംഗ് എ���
കാലയളവ് വ��മാ�േമാ;

(എ) ഓേരാ വിഭാഗം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം ബി�കൾ
ത�ാറാ�ി നൽകി വ��ത് േകരള േ��്
ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ
�റെ��വി�� താരിഫ് ഉ�രവ് �കാര��
നിര�കൾ�് അ��തമായാണ്. ബ�
�രിപ�ം വ�� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

ൈദ�മാസ മീ�ർ റീഡിംഗി�െടയാണ് ൈവദ�തി
ചാർ�് കണ�ാ��ത്. ഇതിനായി നിലവിൽ
ജീവന�ാർ ര� മാസ�ിെലാരി�ൽ േനരി�്
വ� ഉപേഭാ�ാവിെ� മീ�ർ റീഡിംഗ് എ��്

ൈവദ�തി ബിൽ നൽ�� രീതിയാണ് നിലവിൽ
ഉ�ത്. ഇ�കാരം ബിൽ ത�ാറാ�േ�ാൾ
അവ�െട ൈദ�മാസ മീ�ർ റീഡിം�കളിൽ  നി�ം
�തിമാസ ഉപേഭാഗം കണ�ാ�ക�ം, അതിന്
�തിമാസ ഉപേഭാഗ പരിധി�െട നിര��സരി�്
ബിൽ  �ക കണ�ാ�ക�മാണ് െച��ത്.
ആയതിനാൽ ൈദ�മാസ മീ�ർ റീഡിങ്  �ലം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� അമിതമായ
ൈവദ�തിചാർ�് േരഖെ���� എ� ഒ�
സാഹചര�ം നിലവിലി�.

(ബി) ര�് മാസ�ിെലാരി�ൽ റീഡിംഗ്
എ���തി�െട �ാബ് മാ�ം �ലം ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ ��തൽ �ക ൈവദ�തി
ചാർജായി അടേ��ി വ��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഓേരാ വിഭാഗം ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം ബി�കൾ
ത�ാറാ�ി നൽകി വ��ത് േകരള േ��്
ഇല�ിസി�ി െറ�േല�റി ക�ീഷൻ
�റെ��വി�� താരിഫ് ഉ�രവ് �കാര��
നിര�കൾ�് അ��തമായാണ്. ബ�
�രിപ�ം വ�� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�ം

ൈദ�മാസ മീ�ർ റീഡിംഗി�െടയാണ് ൈവദ�തി
ചാർ�് കണ�ാ��ത്. ഇതിനായി നിലവിൽ
ജീവന�ാർ ര� മാസ�ിെലാരി�ൽ േനരി�്
വ� ഉപേഭാ�ാവിെ� മീ�ർ റീഡിംഗ് എ��്

ൈവദ�തി ബിൽ നൽ�� രീതിയാണ് നിലവിൽ
ഉ�ത്. ഇ�കാരം ബിൽ ത�ാറാ�േ�ാൾ
അവ�െട ൈദ�മാസ മീ�ർ റീഡിം�കളിൽ  നി�ം
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�തിമാസ ഉപേഭാഗം കണ�ാ�ക�ം, അതിന്
�തിമാസ ഉപേഭാഗ പരിധി�െട നിര��സരി�്
ബിൽ  �ക കണ�ാ�ക�മാണ് െച��ത്.
ആയതിനാൽ ൈദ�മാസ മീ�ർ റീഡിങ്  �ലം
ഉപേഭാ�ാ�ൾ� അമിതമായ
ൈവദ�തിചാർ�് േരഖെ���� എ� ഒ�
സാഹചര�ം നിലവിലി�.

(സി) ഇ�ാര��ിൽ െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം പരാതി
ലഭി�ി�േ�ാ;

(സി)
ഉ�്.

(ഡി) ഇ�കാര�� മീ�ർ റീഡിംഗ് �ലം ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ�ൾ ��തൽ �ക ൈവദ�തി
ചാർജായി അടേ��ി വ��െവ�്
ആേരാപണ��തിനാൽ െക.എസ് .ഇ.ബി. ഇത്
സംബ�ി�  ്വിശദീകരണം നൽ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി)
ൈദ�മാസ മീ�ർ റീഡിങ്  �ലം അമിതമായ
ൈവദ�തി ചാർ�് േരഖെ���� എ�്
െപാ�ജന�ളിൽ നി�ം പരാതി ലഭി�ി��്.
ആേരാപണ�ിന് വിശദീകരണം നൽകിയി��്.

(ഇ) വീ�ക�െട റീഡിംഗ് �തിമാസം എ���തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; ��ത നടപടിയി�െട
ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾക് ഉ�ാ��
േന��ൾ എെ�ാെ�യാെണ�്
പരിേശാധി��തിന് ത�ാറാ�േമാ; ഇത്
സംബ�ി�  ്െപാ� ജനാഭി�ായം േതടാൻ
നടപടി സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) േലാ�്ഡൗൺ സമയ�് ��വൻ
��ംബാംഗ��ം വീ�കളിൽ തെ� ത�ിയ
സാഹചര��ിലാണ് ��തൽ പരാതികൾ
േരഖെ���ിയി��ത്. ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ��െട ൈവദ�തി ഉപേയാഗ�ിൽ ടി
കാലയളവിൽ ഗണ�മായ വർ�ന ഉ�ായി��്.
ഇത് �ലം ബി�കളിൽ വരാ�� വർ�ന�് �റേമ
ഉയർ� ഉപേഭാഗ �ാ�കളിൽ �ടിയ നിര�്
ബാധകമായതിനാ�ം �ൻകാല ബി�കെള�ാൾ
ഉയർ� �ക ഈ കാലയളവിൽ വ��ത്
സ�ാഭാവികമാണ്. മീ�ർ റീഡിംഗ് എ��ാതി��
കാലയളവിൽ ശരാശരി ഉപേഭാഗം കണ�ാ�ി
ബിൽ ലഭി� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

യഥാർ� ഉപേഭാഗ�ിേന�ാൾ �ടിയ ബിൽ
അടേ�� സാഹചര�ം ഉ�ാകാൻ ഇടയി�.
ഉപേഭാ�ാ��െട �യാസ�ൾ പരമാവധി
ല�കരി��തിന് സാധ�മായ എ�ാ
നടപടിക�ം െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.
സ�ീകരി�ി��്. മാസം േതാ�ം റീഡിംഗ്
എ���തി�ം, ബി�കൾ ത�ാറാ��തി�ം,
ക�ാഷ്  കള�ൻ നട��തി�ം ��തൽ
ജീവന�ാെര നിേയാഗിേ��ി വ����ലം
ഉ�ാ�� അധിക െചലവ്
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-െ� �വർ�ന

െചലവിെന �മാതീതമായി വർ�ി�ി���ം,
ഈ �ക ഉയർ� ൈവദ�തി നിര�ായി
താരിഫിൽ �തിഫലി�ക�ം െച��
സാഹചര���ാ�വാൻ ഇട��്. ആയതിനാൽ
മാസംേതാ�ം ഉപേഭാ�ാ��െട റീഡിംഗ് എ��
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�തിമാസബിൽ നൽ�� കാര�ം നിലവിൽ
പരിഗണനയിലി�

(എഫ്)

ര�് മാസ�ിെലാരി�ൽ ഗാർഹിക റീഡിംഗ്
എ���തി�െട ഉപേഭാ�ാ�ൾ��

േന���ം േകാ���ം എ�ാെണ�്
വിലയി��ി വിശദമാ�േമാ?

(എഫ്) േലാ�്ഡൗൺ സമയ�് ��വൻ
��ംബാംഗ��ം വീ�കളിൽ തെ� ത�ിയ
സാഹചര��ിലാണ് ��തൽ പരാതികൾ
േരഖെ���ിയി��ത്. ഗാർഹിക
ഉപേഭാ�ാ��െട ൈവദ�തി ഉപേയാഗ�ിൽ ടി
കാലയളവിൽ ഗണ�മായ വർ�ന ഉ�ായി��്.
ഇത് �ലം ബി�കളിൽ വരാ�� വർ�ന�് �റേമ
ഉയർ� ഉപേഭാഗ �ാ�കളിൽ �ടിയ നിര�്
ബാധകമായതിനാ�ം �ൻകാല ബി�കെള�ാൾ
ഉയർ� �ക ഈ കാലയളവിൽ വ��ത്
സ�ാഭാവികമാണ്. മീ�ർ റീഡിംഗ് എ��ാതി��
കാലയളവിൽ ശരാശരി ഉപേഭാഗം കണ�ാ�ി
ബിൽ ലഭി� ഗാർഹിക ഉപേഭാ�ാ�ൾ�്

യഥാർ� ഉപേഭാഗ�ിേന�ാൾ �ടിയ ബിൽ
അടേ�� സാഹചര�ം ഉ�ാകാൻ ഇടയി�.
ഉപേഭാ�ാ��െട �യാസ�ൾ പരമാവധി
ല�കരി��തിന് സാധ�മായ എ�ാ
നടപടിക�ം െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ.
സ�ീകരി�ി��്. മാസം േതാ�ം റീഡിംഗ്
എ���തി�ം, ബി�കൾ ത�ാറാ��തി�ം,
ക�ാഷ്  കള�ൻ നട��തി�ം ��തൽ
ജീവന�ാെര നിേയാഗിേ��ി വ����ലം
ഉ�ാ�� അധിക െചലവ്
െക.എസ് .ഇ.ബി.എൽ-െ� �വർ�ന

െചലവിെന �മാതീതമായി വർ�ി�ി���ം,
ഈ �ക ഉയർ� ൈവദ�തി നിര�ായി
താരിഫിൽ �തിഫലി�ക�ം െച��
സാഹചര���ാ�വാൻ ഇട��്. ആയതിനാൽ
മാസംേതാ�ം ഉപേഭാ�ാ��െട റീഡിംഗ് എ��
�തിമാസബിൽ നൽ�� കാര�ം നിലവിൽ
പരിഗണനയിലി�

െസ�ൻ ഓഫീസർ


