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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 455 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അധിക വിഭവ സമാഹരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ വി െക �ശാ�്, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ്, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്

ഭരണപരമായ ഉ�രവാദി��ൾ

നിറേവ��തിേല�ായി സം�ാന ബജ�്
വിഹിത�ിന് �റേമ അധിക വ�മാനം
കെ���തിനായി എെ�ാെ� മാർ��ൾ
സ�ീകരി�ാൻ വ�വ���്; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട ഭരണപരമായ
ഉ�രവാദി��ൾ നിേവ��തിന് സം�ാന

ബഡ്ജ�ിൽ നി�ം അ�വദി�� െപാ�
ആവശ�ഫ�്, വിടവ് നിക�ൽ ഫ�് എ�ിവ�്
�റേമ േകരള പ�ായ�് രാജ്  / �നിസി�ാലി�ി
നിയമ�ളിേല�ം ച��ളിേല�ം വ�വ�കൾ

അ�സരി�  ്നി�തിക�ം ഫീ�ക�ം പിഴ �കക�ം
�മ�ാ��താണ്. വ�നി�തി, െതാഴിൽ നി�തി,
വിേനാദ നി�തി, വ�നി�തിയിേ���
സർചാർ�് �ട�ിയ ഇന�േളാെടാ�ം നഗര
സഭകൾ�് �ഗ��െട�ം യാനപാ���െട�ം
േമ�� നി�തി�ം, തടി നി�തി�ം
�മ�ാ��താണ്. വിവിധ േസവന�ൾ�്
ച��കാരം സ�ീകരി�ാ�� ഫീസ്  �ടാെത ചില
േസവന�ൾ�് നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി
�സർ ഫീ�ം ഈടാ�ാ��താണ്.
നിയമാ��തമായി �മ�ാ�� നി�തിക�ം
ഫീ�ക�ം യഥാസമയം യഥാവിധി �മ�െ���

എ�റ�ാ�ിെ�ാ�് നി�തി/ഫീസ്  േചാർ�
ഒഴിവാ��തി�� നടപടികൾ തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ സ�ീകരിേ����്.
അതത് കാല�് തെ� സമയബ�ിതമായി

നിയമാ��ത നടപടികളിൽ �ടി നി�തി വരവ്
ഉറ�ാ��തി�ം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ ��ിേ����്. �ടാെത തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപനം സ��ം നിലയിൽ
ആർ�ി�േതാ നി�ി�മായേതാ ൈകമാ�ം െച�്
കി�ിയേതാ ആയ ആ�ികളിൽ നി�ം
�ാപന�ളിൽ നി�ം ഉ� വ�മാന�ം
ഭരണപരമായ ആവശ��ൾ� േവ�ി
ഉപേയാഗി�ാ��താണ്. േഷാ�ിംഗ്േകാം��്,
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ബസ്  �ാ�്, മാർ��്, കംഫർ�് േ�ഷൻ �ട�ി
െപാ�ജന�ൾ�് സൗകര�ം ഏർെ����തിെ�
ഭാഗമാ�� സംവിധാന�ളിൽ നി�ം അതത്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപനം നിയമാ��തം
ത�ാറാ�� ൈബേലാ നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി വ�മാനം ആർ�ി�ാ��താണ്.

(ബി)

��ത �ാപന�ൾ�് അധിക വിഭവ
സമാഹരണം നട��തിെ� ഭാഗമായി
വാ�െയ���തിന് നിലവിൽ തട���േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) ഇ�. തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അധിക
വിഭവ സമാഹരണം നട��തിെ� ഭാഗമായി
നിയമാ��ത നടപടികളി�െട വാ� എ���തിന്
നിലവിൽ തട��ൾ ഇ�. തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ�് വ�മാന ദായക േ�ാജ�കൾ
നട�ാ��തിന് KURDFC- ൽ നി�ം േദശ
സാൽ�ത സഹകരണ ബാ�കളിൽ നി�ം
സർ�ാർ അ�മതിേയാെട വാ�കൾ
എ��ാ��താണ്. സ.ഉ(എം.എസ്) നം 147/2009
ഉ�രവിെല നടപടി�മ�ൾ പാലി�െകാ�ാണ്
വാ� അ�വദി��ത്. ആയത് അ�ബ�ം 1
ആയി േചർ�ിരി��.

(സി)

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അതത്
�േദശ�ിെ� സാധ�തകൾ���തമായി
നി�തിയിതര വ�മാനം
വർ�ി�ി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി��തിന് നിർേ�ശം നൽ�േമാ?

(സി) അതത് തേ�ശ �ാപന�ൾ�് നിലവി��
ച��ൾ �കാരം അവ�െട �ാേദശിക
സാഹചര��ൾ���തമായി നി�തിേയതര
വ�മാനം വർ�ി�ി�ാ��താണ്. തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന��െട നി�തി പിരിവ്
�േരാഗതി�ം മ�ം ഉറ�ാ��തിന് അതത്
സമയ�ളിൽ ബ�െ�� വ��കൾ േമാണി�റിംഗ്
നട�ിവ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
















