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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4055 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തേ�ശ സ�യംഭരണ എൻജിനീയറി�് വ��് �േഖന െച�� െക�ിട��െട ഇല�ി�് ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���

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

മ�ി)

(എ) തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വ��് �േഖന

െച�� െക�ിട��െട ഇല�ിക് ���ികൾ

നിലവിൽ ആരാണ് െച��ത്; വിശദാംശ�ൾ

അറിയി�ാേമാ;

(എ) 22.09.2015 െല സ.ഉ(സാധാ.) 2878/2015/
തസ�ഭവ �േഖന തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിൽ

�ിതല പ�ായ�കൾ ഏെ���് നട��

���ിക�െട എ�ിേമ�് തയാറാ��തി�ം

സാേ�തികാ�മതി നൽ��തി�ം ���ിക�െട

െച�് െമഷർെമ�് നട��തി�മായി ഒ�

സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്.
പ�ായ�കളിെല ഇല�ി�ൽ ���ിക�െട

എ�ിേമ�് ത�ാറാ��തി�ം േമൽേനാ�ം

വഹി��തി�ം െപാ�മരാമ�് വ��്,
െക.എസ് .ഇ.ബി. എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം വിരമി�

േയാഗ�രായ എൻജിനീയർമാ�െട ഒ� പാനൽ

ഓേരാ ജി�ാ പ�ായ�് എ�ിക��ീവ്

എൻജിനീയർമാ�ം ത�ാറാ�ിയി��്. ഈ
പാനലിൽ നി�ം ഒ� എൻജിനീയെറ തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപനം തിരെ��േ���ം

��ത വ��ി�മായി കരാറിേലർെ�േട��മാണ്.
���ിക�െട എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ക, െട�ർ

േരഖകൾ ത�ാറാ�ക, േമൽേനാ�ം വഹി�ക,
ബിൽ ത�ാറാ�ക എ�ിവ തിരെ���െ��

എൻജിനീയ�െട ഉ�രവാദി�ം ആയിരി�ം.
ഇല�ി�ൽ �വർ�ിക�െട സാേ�തികാ�മതി,
െച�് െമഷർെമ�് എ�ിവ െച��തിന് ജി�ാ

പ�ായ�് എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ

കൺവീനറായി, െപാ�മരാമ�വ��്,
െക.എസ് .ഇ.ബി. എ�ിവിട�ളിൽ നി�ം വിരമി�

ഇല�ി�ൽ എൻജിനീയർമാർ അംഗ�ളായ,
��ംഗ�ളിൽ �റയാെത�� ഒ� ക�ി�ി

�പീകരി�ി��്. ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ, ജി�ാ പ�ായ�് എ�ിക��ീവ്

എൻജിനീയർ സാേ�തികാ�മതി നൽ�ക�ം

ബിൽ പാസാ�ക�ം െച��. 08.02.2019 െല
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സ.ഉ(സാധാ.) 267/2019/തസ�ഭവ �കാരം

ഇല�ി�ൽ �വർ�ികൾ െച��തിന് ക�ി�ി

�പീകരി�ാൻ നിർേ�ശി� െകാ�� ഉ�രവ്

സം�ാനെ� എ�ാ നഗരസഭകൾ�ം �ടി

ബാധകമാ�ിയി�� താണ്. 31.12.2018 െല

സ.ഉ(സാധാ.) 3277/2018/തസ�ഭവ �കാരം

േകാർ�േറഷൻ തല�ിൽ ഇല�ി�ൽ

�വർ�ികൾ�് സാേ�തികാ�മതി

നൽ��തിനായി േകാർപേറഷനിെല ���ിങ്

എൻജിനീയർ കൺവീനറായി േകാർ�േറഷൻതല

സാേ�തിക ക�ി�ികൾ �പീകരി��തിന്

അ�മതി നൽകിയി��താണ്. 23.09.2020 െല

സ.ഉ(സാധാ.) 1715/2020/തസ�ഭവ �കാരം

തേ�ശസ�യംഭരണ വ��് �േഖന കിഫ്ബി ഫ�്

ഉപേയാഗി�  ്നട�ിലാ�� �വർ�ികൾ�്

െപാ�മരാമ�് വ��്, െക.എസ് .ഇ.ബി �ട�ിയ

വ��കളിൽ നി�ം വിരമി� ഇല�ി�ൽ ബി�ദം

ഉ�വ�െട േസവനം ലഭ�മ�ാ� ജി�കളിൽ

സർ�ാർ വ��ിെല ഇല�ിക് േമഖലയിൽ നി�ം

റി�യർ െച� ഒരാേളാ എൻജിനീയറിങ്

േകാേളജിെല ഇല�ി�ൽ വിഭാഗ�ിെല ഒ�

എൻജിനീയേറാ ക�ി�ിയിൽ ഉ�ാകണം എ�

നിബ�നേയാെട ഇല�ി�ൽ �വർ�ികൾ�്

ബി.െട�് ഇല�ി�ൽ ബി�ദ�ം ഇല�ി�ൽ

ൈലസൻ�ം ഉ�വെര ഉൾെ���ി ഒ� ക�ി�ി

�പീകരി�ാൻ അ�മതി നൽകി ഉ�രവായി��്.

(ബി) െക�ിടം പണി �ർ�ിയായി�ം ഇല�ിഫിേ�ഷൻ

െച��തി�� കാലതാമസം �ലം പല

െക�ിട��ം യഥാസമയം ഉപേയാഗി�ാൻ

പ�ാ� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(ബി)

ഇ�.

(സി)
��ത കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിേല�ായി

തേ�ശസ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വ��ിൽ

തെ� ഇല�ിഫിേ�ഷൻ െസ�ൻ ആരംഭി��

വിഷയം പരിഗണി�േമാ; വിശദാംശ�ൾ

അറിയി�ാേമാ?

(സി) ൈവദ�തീകരണ പ�തികൾ നട�ിലാ��തിന്

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�െള

സഹായി��തിനായി ജി�ാതല�ിൽ

ഇല�ി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ് വിംഗ്

�പീകരി��തി�� നിർേ�ശം സർ�ാ ർ

പരിേശാധി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


