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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5630 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

നില�ർ മ�ല�ിെല എട�ര െെബ�ാസ്  നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ

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

മ�ി)

(എ) നില�ർ മ�ല�ിെല എട�ര െെബ�ാസ്

നിർ�ാണ�ിന് എട�ര �ാമ പ�ായ�ിെ�

ആ�ി രജി�റി�ളള ചില േറാ�ക�െട

ഭാഗ�ൾ െപാ�മരാമ�് വ��ിന് വി�്

നൽകിയി�േ�ാ; ഈ ഭാഗ�ൾ

െെകമാറണെമ�് െപാ�മരാമ�് വ��് എട�ര

�ാമപ�ായ�ിന് ക�് നൽകിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ ക�ിെ� പകർ�ം എട�ര

�ാമപ�ായ�ിൽ ക�് ലഭി� തീയതി�ം

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) എട�ര െെബ�ാസ്  നിർ�ാണ�ിന് എട�ര

�ാമ പ�ായ�ിെ� ആ�ി രജി�റി�ളള ചില

േറാ�ക�െട ഭാഗ�ൾ െപാ�മരാമ�് വ��ിന്

വി�് നൽകിയി�ി�. േറാ�കൾ ൈകമാറി

കി��തിന് െപാ�മരാമ�് വ��് (നിര�കൾ

െസ�ൻ നില�ർ) അസി��് എ�ിനീയർ 
1.03.2021, 24.08.2021 എ�ീ തീയതികളിെല

321/2020 ന�ർ ക�ം ഓർ��റി�ം എട�ര

�ാമപ�ായ�ിന് ന�ിയി��്. പകർ�്

അ�ബ�ം-I ആയി േചർ��.

(ബി)
എട�ര െെബ�ാസ്  നിർ�ാണ�മായി

ബ�െ��് �ാമപ�ായ�് ഭരണസമിതി

േയാഗ�ിെ� തീ�മാന��െട പകർ�ക�ം

�ാമപ�ായ�് െസ��റി െപാ�മരാമ�്

വ��ിന് നൽകിയ ക�ക�െട�ം

മ�പടിക�െട�ം പകർ�ക�ം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) എട�ര �ാമപ �ായ�് ഭരണ സമിതി�െട

17.09.2021 തീയതിയിെല 3/1 ന�ർ

തീ�മാന�ിെ� പകർ�ം െപാ�മരാമ�് വ��്

നിര�കൾ നില�ർ െസ�ൻ, അസി��്

എ�ിനീയർ�് എട�ര �ാമ പ�ായ�്

െസ��റി ന�ിയ ക�ിെ� പകർ�് എ�ിവ

അ�ബ�ം-II ആയി േചർ��.

(സി) െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അെെലൻെമ�്

നി�യി��തി�ം മാ��തി�ം തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്

അധികാര�േ�ാെയ�് അറിയി�ാേമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി)
െപാ�മരാമ�് േറാ�ക�െട അൈലൻെമ�്

നി�യി��തി�ം മാ��തി�ം തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�് അധികാരമി�.

(ഡി) െപാ�മരാമ�് നി�യി��

അെെലൻെമ�കൾ സ�കാര�

താൽപര�ാധി�ിതമാെണ�്

ഏ�മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ്

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ�്

കെ��ാനാ�ക; ഇ�രം

പരിേശാധനകൾ�ായി തേ�ശ സ�യംഭരണ

(ഡി) െപാ�മരാമ�് നി�യി��

അൈലൻെമ�കൾ സ�കാര�

താത്പര�ാധി�ിതമാെണ�് കെ�� �തിന്

നിലവിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ിന്

സംവിധാനമി�. ആയതിന് സർ�ാേരാ തേ�ശ

സ�യംഭരണ വ�േ�ാ മാർ� നിർേ�ശ�േളാ

ച��േളാ �പീകരി�ി�ി�.
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വ��് മാർ�നിർേ�ശ�േളാ ച��േളാ

�പീകരി�ി�േ�ാ എ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ഇ)

എട�ര െെബ�ാ�മായി ബ�െ�� നിലവി�ളള

അെെലൻെമ�ിൽ വാസ�ഹ��ം കിണ�ം

ശൗചാലയ��ം ന�െ��െമ�് കാണി�്

എട�ര �ാമപ�ായ�ിൽ ആ�െടെയ�ി�ം

സ�ട ഹർജികൾ ലഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ

നാളി�വെര ലഭി� സ�ട ഹർജിക�െട പകർ�്

ലഭ�മാ�ാേമാ; േമൽ സ�ട ഹർജികളിൽ �ാമ

പ�ായ�് സ�ീകരി� നടപടികൾ

അറിയി�ാേമാ;

(ഇ) ഉ�്. ടി വിഷയ�മായി ബ�െ��്

േഡാ.െജ.ഗീത�മാരി അ�, ടി.എൻ. െക േറാഡ് ,
കലാസാഗർ എ�വ�െട ഹർജികൾ 15/09/2021
�ം �ീ.േജാൺ.െക.പി, െകാ�ംപറ�ിൽ,
ടി.എൻ. െക േറാഡ് , കലാസാഗർ എ�വ�െട

ഹർജികൾ 16.09.2021 �ം എട�ര

�ാമപ�ായ�് ഓഫീസിൽ ലഭി�ി��

(പകർ�് അ�ബ�ം-III ആയി ഉ�ട�ം

െച��). �ാമ പ �ായ�് ഭരണ സമിതി�െട

17.09.2021 െല േയാഗ�ിൽ എട�ര

ൈബ�ാസ്  നിർ�ാണ�ിന് േറാഡ്

ൈകമാ��ത് സംബ�ി� 3-ാം ന�ർ

അജ�യായി, ചർ� െച�് തീ�മാനെമ��ക�ം,
ആയത് െപാ�മരാമ�് വ��ിന് 23.09.2021 ന്
ന�ിയി���്.

(എഫ്) െപാ�താൽപര��ളള എട�ര െെബ�ാസ്

േപാ�ളള വിഷയ�ളിൽ അധികാര പരിധിയിൽ

വരാ� കാരണ�ൾ ��ി�ാ�ി

െപാ�മരാമ�് വ��ിന് �ലം വി�് നൽ��ത്

മനഃ�ർ�ം താമസി�ി�� തര�ിൽ ക�ക�ം

മ�പടിക�ം നൽ��തായി ആേരാപി�െ���

എട�ര �ാമപ�ായ�് െസ��റി�െട

നടപടി ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ

അേന�ഷണം നട�േമാ?

(എഫ്)

��യിൽെ��ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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