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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5874 08-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല െസ�ൻ ഓഫീ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് 
Shri. K. Krishnankutty
(ൈവദ�തി വ��് മ�ി)

(എ)
കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല ൈവദ�തി െസ�ൻ

ഓഫീ�ക�െട എ��ം ഓേരാ ഓഫീസി�ം വിവിധ

വിഭാഗ�ളി�� എ� ഉേദ�ാഗ��െട

ത�ികകൾ വീതം നിലവി�െ��ം

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിന് കാസർ  േഗാഡ്

ജി�യിൽ 30 ഇല�ി�ൽ െസ�ൻ

ഓഫീ�ക��്. െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ�

ഇല�ി�ൽ െസ�ൻ ഓഫീസിെല വിവിധ

ത�ികകളിെല അ�വദനീയമായ അംഗസംഖ�

അ�ബ�ം (I) ആയി േചർ�ിരി��.

(ബി)

��ത ത�ികളിൽ നിലവി�� ഒഴി�ക�ം അവ

എ�കാലമായി ഒഴി�് കിട�കയാെണ�ം

അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കാസർ  േഗാഡ്  ജി�യിെല ഇല�ി�ൽ െസ�ൻ

ഓഫീ�കളിെല വിവിധ ത�ികകളിൽ നിലവി�ളള

ഒഴി�ക�െട എ�ം െസ�േനാഫീസ്  തിരി�്

പ�ികയാ�ി അ�ബ�ം (II) ആയി

േചർ�ിരി��.. െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ�

2021 െല ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലംമാ�

��ിയ നട�െകാ�ി��തിനാൽ പ�ികയിൽ

�ചി�ി�ി�ളള ചില ത�ികകളിെല ഒഴി�കളിൽ

ജീവന�ാർ വ�േച�� �റ�ം പിരി�് േപാ��

�റ�ം വ�ത�ാസം വ�വാൻ സാധ�ത��്. 2021െല

ജീവന�ാ�െട ജനറൽ �ാൻ�ർ ��ിയ

�ർ�ിയാ�േ�ാൾ ഒഴി� കിട�� �രിപ�ം

ഒഴി�ക�ം നിക�െ��ം. ബാ�ിവ�� ഒഴി�കൾ

ജീവന�ാ�െട െ�േമാഷൻ �േഖന

നിക��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

(സി) ത�ികകൾ ഒഴി� കിട��തിനാൽ

ഉപേഭാ�ാകൾ�് േസവനം ലഭ�മാ��തിൽ

��ി��് അ�ഭവെ���േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(സി) കാസർ  േഗാഡ്  ജി�യിെല ഇല�ി�ൽ െസ�ൻ

ഓഫീ�കളിെല വിവിധ ത�ികകളിൽ നിലവി�ളള

ഒഴി�ക�െട എ�ം െസ�േനാഫീസ്  തിരി�്

പ�ികയാ�ി അ�ബ�ം (II) ആയി

േചർ�ിരി��.. െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ�

2021 െല ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലംമാ�

��ിയ നട�െകാ�ി��തിനാൽ പ�ികയിൽ

�ചി�ി�ി�ളള ചില ത�ികകളിെല ഒഴി�കളിൽ

ജീവന�ാർ വ�േച�� �റ�ം പിരി�് േപാ��

�റ�ം വ�ത�ാസം വ�വാൻ സാധ�ത��്. 2021െല

ജീവന�ാ�െട ജനറൽ �ാൻ�ർ ��ിയ
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�ർ�ിയാ�േ�ാൾ ഒഴി� കിട�� �രിപ�ം

ഒഴി�ക�ം നിക�െ��ം. ബാ�ിവ�� ഒഴി�കൾ

ജീവന�ാ�െട െ�േമാഷൻ �േഖന

നിക��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി

��താണ്.

(ഡി)

ഒഴി� കിട�� ത�ികകൾ എേ�ാൾ നിക�ം

എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാസർ  േഗാഡ്  ജി�യിെല ഇല�ി�ൽ െസ�ൻ

ഓഫീ�കളിെല വിവിധ ത�ികകളിൽ നിലവി�ളള

ഒഴി�ക�െട എ�ം െസ�േനാഫീസ്  തിരി�്

പ�ികയാ�ി അ�ബ�ം (II) ആയി

േചർ�ിരി��.. െക.എസ് .ഇ.ബി ലിമി�ഡിെ�

2021 െല ജീവന�ാ�െട െപാ� �ലംമാ�

��ിയ നട�െകാ�ി��തിനാൽ പ�ികയിൽ

�ചി�ി�ി�ളള ചില ത�ികകളിെല ഒഴി�കളിൽ

ജീവന�ാർ വ�േച�� �റ�ം പിരി�് േപാ��

�റ�ം വ�ത�ാസം വ�വാൻ സാധ�ത��്. 2021െല

ജീവന�ാ�െട ജനറൽ �ാൻ�ർ ��ിയ

�ർ�ിയാ�േ�ാൾ ഒഴി� കിട�� �രിപ�ം

ഒഴി�ക�ം നിക�െ��ം. ബാ�ിവ�� ഒഴി�കൾ

ജീവന�ാ�െട െ�േമാഷൻ �േഖന

നിക��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി

��താണ്.

(ഇ) കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല ൈവദ�തി െസ�ൻ

ഓഫീ�കളിൽ വാഹന��െട �റ�േ�ാ; എ�ിൽ

െസ�ൻ തിരി�  ്വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഇ)
എ�ാ െസ�ൻ ഓഫീ�കളി�ം വാഹന സൗകര�ം

ലഭ�മാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനഞ്ചാം   (I) 
   

              ലസക്ഷൻ ഓഫഫീസര
1 അസതിസ്റ്റനക എഞതിനഫീയര 1
2 സഫീനതിയര സൂപ്രണ്ടെക 1
3 സബക എഞതിനഫീയര (ഇലെകതികല്) 3
4 സഫീനതിയര അസതിസ്റ്റനക 1
5 ഓവൈരസഫീയര 6
6 മഫീറ്റര  റഫീഡര  (ഇലെകതികല്  ലസക്ഷൻ

അടതിസ്ഥഞനത്തതില് മഫീറ്റര  റഫീഡര തസതികേകേളതിലലെ
എണ്ണഞ്ചാം പുന:കമഫീകേരതിചതിടതില്ല

7 കേദഞഷദര 1 – 2
8 വലെൻമഞൻ 12
9 ഇലെകതിസതിറ്റതി വൈരകര 6

 






