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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 301 15-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് �പീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 

�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

�ീ. എം.വി.േഗാവി�ൻ മാ�ർ

(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��െട �വർ�ന കാര��മത

വർ�ി�ി��തിന് ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ

വ��ിെ� �പീകരണം എ�കാരം

�േയാജനെ��െമ�ാണ് വിലയി��ിയി��ത്;

(എ)          അ� വ��കെള സംേയാജി�ി� െകാ�്

�ിൻസി�ൽ ഡയറ��െട േന�ത��ിൽ

�വർ�ി�� �ിൻസി�ൽ ഡയറ�േറ�ിന്

േകരള�ിെല എ�ാ തല�ളി��� തേ�ശ

�ാപന��െട വികസന -േ�മ �വർ�ന�െള

ഏേകാപി�ി�ാ�ം േമാണി�ർ െച�ാ�ം

സാധി��താണ്. നഗര-�ാമ വ�ത�ാസമി�ാെത

ജീവന�ാെര വിന�സി�ാൻ കഴി�ം എ�തിനാൽ

തേ�ശ �ാപന�ൾ അ�ഭവി�� മാനവേശഷി

�റവിന് പരിഹാരം സാധ�മാ��താണ്. എ�ാ

വ��കെള�ം സംേയാജി�ി� െകാ�� ഇ-
ഗേവണൻസ്  സംവിധാനം ഏർെ����േതാെട

േസവന�ൾ േവഗതയി�ം കാര��മമാ�ം

ലഭ�മാ�ാൻ കഴി��താണ്. 

         ഏകീ�ത വ��ിെ� ജി�ാ േജായി�്

ഡയറ��െട േന�ത��ി�� �തിയ ഏേകാപിത

ജി�ാ സംവിധാനം വിവിധ ത�കളിൽ നട��

�ാേദശിക ആ��ണ �വർ�ന��െട

ഏേകാപന�ിന് സഹായകമാ��താണ്.
ഇ�കാരം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

പ�തി ആ��ണ�ം ഏേകാപന�ം ��തൽ

കാര��മമാ��താണ്. അ� വ�ത��

വ��ക�െട നിലവി�� ജി�ാ ഘടക�ൾ

ഏേകാപി�ി�് ഒ� �ട�ീഴിൽ

�വർ�ന�മമാ�േ�ാൾ

�വർ�നധർ���െട അടി�ാന�ിൽ

�മതലക�ം ഉ�രവാദി���ം

� നർ�മീകരി��� വഴി ധാരാളം

ആവർ�ന�വർ�ന��ം പാഴ്�മ��ം

വികസന�വർ�ന വിട�ക�ം ഒഴിവാ��.   ഈ
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േന�ം ജി�ാ ആ��ണ സമിതി�െട സമ�മായ

പി�ണാ�വർ�ന�ിന് കാര��മമായി

വിനിേയാഗി �ാ��താണ്. �ടാെത ആ��ണ

�വർ�ന�ളിൽ �ാനിംഗ്, എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗ��െട സം��മായ പി�ണ ഉറ�

വ��ാൻ കഴി��.     ആയത് �ാേദശിക

പ�തിക�െട സാേ�തികേമ��ം

സമയ�മ�മട��� കാര��ളിൽ ��തൽ

വ��ത വ���തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�െള സഹായി��താണ്.

(ബി)

ഓേരാ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ിെ��ം

ജി� ഒ�ാെക��� പ�തി ആ��ണം ��തൽ

കാര��മ�ം ഫല�ദ�മാ�ാൻ ഏകീ�ത തേ�ശ

സ�യംഭരണ വ��് �പീകരണ�ി�െട

സാധ�മാ�േമാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി)         ഏകീ�ത വ��ിെ� ജി�ാ േജായി�്

ഡയറ��െട േന�ത��ി�� �തിയ ഏേകാപിത

ജി�ാ സംവിധാനം വിവിധ ത�കളിൽ നട��

�ാേദശിക ആ��ണ �വർ�ന��െട

ഏേകാപന�ിന് സഹായകമാ��താണ്.
ഇ�കാരം തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

പ�തി ആ��ണ�ം ഏേകാപന�ം ��തൽ

കാര��മമാ��താണ്. അ� വ�ത��

വ��ക�െട നിലവി�� ജി�ാ ഘടക�ൾ

ഏേകാപി�ി�് ഒ� �ട�ീഴിൽ

�വർ�ന�മമാ�േ�ാൾ

�വർ�നധർ���െട അടി�ാന�ിൽ

�മതലക�ം ഉ�രവാദി���ം

� നർ�മീകരി��� വഴി ധാരാളം

ആവർ�ന�വർ�ന��ം പാഴ്�മ��ം

വികസന�വർ�ന വിട�ക�ം ഒഴിവാ��.   ഈ

േന�ം ജി�ാ ആ��ണ സമിതി�െട സമ�മായ

പി�ണാ�വർ�ന�ിന് കാര��മമായി

വിനിേയാഗി�ാ��താണ്.    �ടാെത ആ��ണ

�വർ�ന�ളിൽ �ാനിംഗ്, എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗ��െട സം��മായ പി�ണ ഉറ�

വ��ാൻ കഴി��.   ആയത് �ാേദശിക

പ�തിക�െട സാേ�തിക േമ��ം

സമയ�മ�മട��� കാര��ളിൽ ��തൽ

വ��ത വ���തിന് തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�െള സഹായി��താണ്. 

         �ടാെത ജി�ാ വികസനപ�തി

�പീകരി��തി�ം വികസന മാ�ർ �ാ�കൾ

�ണേമൻമേയാെട ത�ാറാ��തി�ം

സാധി��താണ്. ജി�യിെല എ�ാ തല�ി���

തേ�ശ �ാപന��െട �വർ�ന�െള

സംേയാജി�ി� െകാ�് െപാ�വായ

വികസനപ�തികൾ �പക�ന െച�ാ�ം

നട�ാ�ാ�ം സാധി���മാണ്. 
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(സി) സം�ാന സർ�ാരിെ��ം േക�

സർ�ാരിെ��ം വിവിധ �ാേദശിക വികസന

പ�തിക�െട നിർ�ഹണം കാലവിളംബം ഒഴിവാ�ി

കാര��മ�ം ഫല�ദ�മാ��തിന് �തിയ

സംവിധാന�ി�െട സാധ�മാ�േമാ;
വിശദമാ�േമാ?

(സി)          ഏകീ�ത തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ�

�പീകരണം, േക�ാവി�ത പ�തിക�ം സം�ാന

ആ��ിത പ�തിക�ം അധികാര വിേക�ീകരണം

വഴി�� തന� വാർഷിക പ�തിക�ം തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ യഥാസമയം

ആ��ണം െച� ആവി�രി� നട�ിലാ��തിന്

സഹായകമാ��താണ്. �ിതല

പ�ായ�കളിെല വിവിധ പ�തികൾ

ആ��ണം െച� നട�ിലാ��തി�ം �ിതല

പ�ായ�ക�ം നഗരസഭക�ം േചർ��

സം�� പ�തികൾ ആ��ണം െച�

നട�ിലാ��തി�ം ഏേകാപിത

െപാ�സർ�ീസിെ� പി�ണ വളെരയധികം

�േയാജനെ���താണ്. �ടാെത ഇ�വഴി

ഇര�ി�ക�ം ആവർ�ന��ം ഒഴിവാ��തി��

സാഹചര��ം ഉ�ാ��. വിവിധ േക�ാവി�ത

പ�തികൾ (നഗര വികസന�ി�ം �ാമ

വികസന�ി�ം) ഫല�ദമാ�ം കാര��മമാ�ം

അേതാെടാ�ം സം�ാന�ിന് �േയാജനകരമാം

വിധ�ി�ം ആ��ണം െച��തി�ം,
നട�ാ��തി�ം അവേലാകന�ി�ം

ആവശ�മായ േന�ത�ം വഹി��ത് വ��

തല�ിലാണ്. അതിനാവശ�മായ ഏേകാപന

സംവിധാനം തേ�ശസ�യംഭരണ െപാ�സർ�ീസിന്

കാര��മമായി �പകൽ�ന െച�്

�ാവർ�ികമാ�ാൻ  കഴി�ം. മാ��മ� വിവിധ

േക�ാവി�ത പ�തികെള തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന��െട �ാേദശിക

വികസനപ�തിക�മാ�ം സം�ാനാവി�ത

പ�തിക�മാ�ം സംേയാജി�ി�െകാ�് സമ�

വികസനപ�തികൾ ആ��ണം െച�്

നട�ാ��തി�ം തേ�ശ സ�യംഭരണ

െപാ�സർ�ീസ്  സഹായകമാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


