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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 93 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് വ��ിെന ��തൽ കാര��മമാ�വാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് ,
�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ, 
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ, 
�ീ മാത� ടി. േതാമസ്  

null
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട

ഏേകാപന�ി�ം സമയബ�ിതമായ

അവേലാകന�ി�മായി �തിയതായി
�പീകരി�ി�� േകാൺ�ി��വൻസി േമാണി�റിംഗ്
ടീമിെ� ഘടന�ം �വർ�നരീതി�ം

വിശദമാ�േമാ;

(എ) െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട ഏേകാപന�ി�ം

സമയബ�ിതമായ അവേലാകന�ി�മായി

ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ�്

നിയമസഭാമ�ലാടി�ാന�ിൽ �മതലകൾ
നൽകണെമ�ത് ദീർഘകാലെ�
ആവശ�മായി��. ഇേ�ാൾ ഇ�െന ഉ�ത
ഉേദ�ാഗ�ന് �മതല നൽകി ���ികൾ

നിരീ�ി��തി�ം പരിപാലനം ഉറ�്
വ���തി�മായി Constituency Monitoring
Team – ന് �പം നൽകിയി��്. 01.01.2022
തീയതിയിെല സ.ഉ(സാധാ)നം. 8/2022/െപാ.മ.വ
�കാരം Constituency Monitoring Team- െ�
ഘടന�ം �മതലക�ം നി�യി�െകാ�് സർ�ാർ
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. ഇത് �കാരം 140
നിയമസഭാ മ�ല�ളിേല�ം നിലവി��
േറാ�കൾ, പാല�ൾ, െക�ിട�ൾ, റ�്
ഹൗ�കൾ എ�ിവ�ം നിർ�ാണ �ല��ം

പരിേശാധി�  ്െപാ�മരാമ�് വ��് മാന�ൽ
�കാര�� നടപടി�മ�ൾ പാലി�െ���െ��്
ഉറ�് വ���തി�ം �വർ�ന

�േരാഗതിയി��ാ�� തട��ൾ
�രീകരി��തി�ം വിവിധ വിഭാഗ�ളിെല
���ിംഗ് എ�ിനീയർ, എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർ
എ�ിവർ ഉൾെ��� ടീം �പീകരി�ി��്. ഓേരാ
നിയമസഭാ മ�ല�ിേ��ം �മതല ഈ ടീമിെല
ഒ� േനാഡൽ ഓഫീസർ�ായിരി�ം. �ടാെത ഈ
ടീമിെ� �വർ�നം ഏേകാപി�ി��തിനായി
State Level Nodal Officer-മാരായി ര�് ചീഫ്
എ�ിനീയർമാേര�ം ചീഫ് േനാഡൽ ഓഫീസർ
ആയി ഒ� ചീഫ് എ�ിനീയേറ�ം നി�യി�ി��്.
���ിക�െട നിേയാജക
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മ�ലാടി�ാന�ി�� ഏേകാപനം,
വിലയി��ൽ, റിവ� മീ�ിം�കൾ, തട��ൾ
�രീകരി�ൽ, �േരാഗതി റിേ�ാർ�് ത�ാറാ��ം
സമർ�ണ�ം �ട�ിയ വിവിധ �മതലകൾ ആണ്
ഈ ടീം വഴി നട�ിലാ��ത്.

(ബി)

േ��് ൈഹേവ�െട അധീനതയിൽ ഉ�ായി��
�രിഭാഗം േറാ�ക�ം േദശീയപാതാ അേതാറി�ി
ഏെ���തിെന �ടർ�് േദശീയപാത
വിഭാഗ�ിൽ േജാലിഭാരം തീെര �റവായ
സാഹചര��ിൽ ��ത വിഭാഗ�ിെല

ഉേദ�ാഗ�െര െപാ�മരാമ�് വ��ിൽ
�നർവിന�സി�ി�  ്വ��ിെന ��തൽ കാര��മ�ം
�വർ�ന സ��മാ�വാൻ ൈകെ�ാ�ി��
നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

(ബി) േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെല 3/4 ഭാഗം േറാ�ക�ം
േദശീയപാത അേതാറി�ി ഏെ���തിെന �ടർ�്
സം�ാന േദശീയപാത വിഭാഗ�ിന് േജാലിഭാരം
�റവായതിെ� അടി�ാന�ിൽ ഈ
വിഭാഗ�ിെല വിവിധ ത�ികകൾ (െട�ി�ൽ/
േനാൺ െട�ി�ൽ) വ��ിെല മ�് വിഭാഗ�ളിേല�്
ഷി�് െച��തിന് േവ�ി�� െ�ാേ�ാസലിൽ
േനാൺ ഗസ�ഡ്  െട�ി�ൽ ത�ികകളായ ഫ�്
േ�ഡ്  ഓവർസിയർ (ആെക - 39) െസ��് േ�ഡ്
േ�ഡ്  ഓവർസിയർ (ആെക - 52) േതർഡ്  േ�ഡ്
ഓവർസിയർ (ആെക - 41) എ�ീ ത�ികകൾ
െപാ�മരാമ�് വ��ിെല വിവിധ
വിഭാഗ�ളിേല�് ഷി�് െച�് 23.02.2022 െല
സ.ഉ(സാധാ) നം. 197/2022/െപാമവ �കാരം
ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. േമൽ െ�ാേ�ാസലിൽ
ഉൾെ��ി�� േദശീയപാത വിഭാഗ�ിെല മ�്
െട�ി�ൽ/േനാൺ െട�ി�ൽ ത�ികകൾ
െപാ�മരാമ�് വ��ിെല വിവിധ
വിഭാഗ�ളിേല�് ഷി�് െച��ത് സംബ�ി�

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. �ടാെത േറാഡ്സ് ,
ബിൽഡിംഗ്സ് , �ിഡ്ജസ്  വിഭാഗ�ളിൽ
നിലവി�� ഒഴി�കളിേല�് നാഷണൽ ൈഹേവ
വിഭാഗ�ിൽ നി��� എ�ിനയീർമാെര മാ�ി
നിയമി� വരിക�മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


