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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5626 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ 
Shri M. V. Govindan Master

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

(എ)
തി�വന��രം േകാർ�േറഷൻ ഓഫീസിന്
എവിെടെയ�ാം േസാണൽ ഓഫീ�കൾ
ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(എ) തി�വന��രം േകാർ�േറഷെ� േസാണൽ
ഓഫീ�ക�െട േപ�കൾ �വെട േചർ��, 1.
കടകംപളളി 2 തി�വ�ം 3. കഴ��ം 4.
�ട�ന��് 5. േഫാർ�് 6. വിഴി�ം 7. ഉള�ർ 8.
േനമം 9. വ�ി�ർ�ാവ് 10. �ീകാര�ം, 11. ആ�ി�

(ബി) ഈ ഓഫീ�കളിലായി ആെക എ� ജീവന�ാർ
ഉെ��് അറിയി�േമാ;

(ബി) തി�വന��രം നഗരസഭ�െട എ�ാ േസാണൽ
ഓഫീ�കളി�മായി 271 ജീവന�ാർ ഉ�്

(സി)
ഈ ഓഫീ�കളിെല�ാം ഓഡി�് പരിേശാധന
നട�ാ�േ�ാെയ�ം എവിെടെയ�ാമാണ്
നി�തി പിരിവി�ം കണ�് ��ി�ി�ം
�മേ��കൾ കെ��ിയി��ത് എ�ം
െവളിെ���േമാ;

(സി) കാല�ളായി നഗരസഭ�െട കൺകറ�്
ഓഡി�ായ േകരള സം�ാന ഓഡി�് വ��്
ഓഡി�് നട�ി വ��. 2018-19 വെര�ളള
ഓഡി�് റിേ�ാർ�് മാ�മാണ് നിലവിൽ
ലഭ�മായി�ളളത്. നിലവിൽ േനമം, ആ�ി�,
�ീകാര�ം േസാണൽ ഓഫീ�കളിലാണ് �മേ�ട്
കെ��ിയി��ത്.

(ഡി)

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ

സാ��ിക �താര�ത ഉറ� വ��ാൻ

സർ�ാർ തല�ിൽ സ�ീകരി� വ��
നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ

സാ��ിക �താര�ത ഉറ� വ���തിനായി
വിവിധ തര�ി�� ഓഡി�് സംവിധാന�ം
പരിേശാധനാ സംവിധാന�ം നിലവി��്.
�ടാെത ഓം�ഡ്സ്  മാൻ, ൈ�ബ�ണൽ
സംവിധാന�ം �വർ�ി��. �ടാെത
തേ�ശ�ാപന�ളിെല �ാൻഡിംഗ് ക��ിക�ം
ഭരണസമിതിക�ം ഇ�ാര��ിൽ ��
പതി�ി���്.

(ഇ) �ാ�ിക് മാലിന� നിർമാർജന�ിന് തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ; ഇതിനായി
വീ�കളിൽ നി�ം പണ�ിരിവ് നട��തിന്
ആേലാചന�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഇ) തേ�ശ �ാപന��െട കീഴിൽ �പീകരി�ി��
ഹരിത കർ� േസനകൾ വഴി അൈജവമാലിന�ം
േശഖരി�  ്തേ�ശ �ാപനതല�ളിൽ

�ാപി�ി�� MCF(െമ�ീരിയൽ കള�ൻ
െഫസിലി�ി) കളിൽ സംഭരി��ം അവിെട നി�ം
RRF(റിേസാ�് റി�വറി െഫസിലി�ി) കളിൽ
എ�ി�ക�ം, ആയത് �നഃചം�മണ�ിനായി
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തേ�ശ �ാപനം �ീൻ േകരള ക�നി/സ്�ാ�്
വ�ാപാരികൾ�ം ൈകമാറിവ��.
ൈജവമാലിന��ൾ സം�രി��തിനായി
വിവിധ പ�തികൾ �േഖന ൈജവ കംേ�ാ�ിംഗ്
ഉപകരണ�ൾ സ�ിഡിേയാ��ടി
�ണേഭാ�ാ�ൾ�് വിതരണം െച��.
മാർ��കളിൽ തേ�ശ�ാപനം സാ�ഹ�
കംേ�ാ�ിംഗ് �ണി�് നിർബ�മാ�ിയി��്.
ഹരിത കർ� േസനകൾ വഴി പാ���ൾ
േശഖരി�  ്മാലിന�ം സം�രി��തി� തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നി�യി�ിരി��
�സർ-ഫീ േശഖരി��തിന് 12/10/2021
തീയതിയിെല സ.ഉ(ൈക)നം. 1972/2021/
തസ�ഭവ. �കാരം ഉ�രവായി��്.

(എഫ്)

ഇതിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ

തനത് ഫ�് ഉപേയാഗി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?

(എഫ്) �ാ�ിക് മാലിന� നിർ�ാർ�ന�ിന്

�മതലെ���ിയി�ളള ഹരിതകർ� േസന
ഈടാ�� �സർ ഫീ സർ�ാർ ഉ�ര�കൾ�്

അ��തമായി ഇവ�െട
േവതനാവശ��ൾ�ായി െചലവഴി� വ��.
എ�ാൽ േകാവിഡ്  19 �തിസ�ി �ല��ാ��
ഹരിതകർ�േസന�െട വ�മാന�റവ്/
വ�മാനമി�ാ� നിക��തിനായി 2021 �ൺ
മാസം �തൽ 4 മാസേ��് �ടി തേ�ശ സ�യം
ഭരണ �ാപന��െട �ാൻ/തനത് ഫ�ിൽ
നി�ം ഹരിതകർ� േസനക�െട
�വർ�ന�ിന് വയബിലി�ി ഗ�ാ�് ഫ�്
നൽ��തി� അ�മതി നൽകി 12/10/2021
തീയതിയിെല സ.ഉ.(ൈക)നം 1972/2021/
തസ�ഭവ. �കാരം ഉ�രവായി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


