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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 239 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േദവസ�ം േബാർഡിെല മരാമ�് പണിക�െട നടപടി�മ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ,
�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്, 
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ് 

null
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) േദവസ�ം േബാർഡിെല മരാമ�് പണിക�െട

നടപടി�മ�ൾ വിശദമാ�േമാ;
(എ) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിെ� കീഴി��

വിവിധ മരാമ�് വർ�കൾ�് എ�ിേമ�്

ത�ാറാ�ി ഭരണാ�മതി�ം സാേ�തികാ�മതി�ം

ലഭ�മാ�ി, ഡി�ാർ�്െമ�് മാനദ��കാരം െട�ർ

വിളി�  ്അംഗീ�ത കരാ�കാരന് അ�മതി നൽകി

എ�ിെമ�് െവ�  ്ആയത് �കാരം വർ�്

�ർ�ീകരി��.    മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന്

കീഴി�� േ���ളിൽ മരാമ�് �വർ�ികൾ

നട�േ�ാൾ നടപടി�മ�ൾ �ഗമ�ം

കാര��മ�ം ആ��തിനായി ��ത

കാലയളവിൽ നിലനിൽ�� സർ�ാർ

ഉ�രവിെ� അടി�ാന�ിൽ സർ�ലർ

�റെ��വി�ാ��്.       െകാ�ിൻ, �ടൽമാണിക�ം

േദവസ�ം േബാർ�ക�െട കീഴിൽ വ�� മരാമ�്

പണികൾ െട�ർ �ണി�ാണ് വർ�് അവാർഡ്

െച��ത്.    ��വാ�ർ േദവസ��ിെല മരാമ�്

���ി�െട എ�ിേമ�് ബ�െ�� അസി.
എ�ിനീയർ ത�ാറാ�ി മരാമ�് വിദഗ്ധ

സമിതി�െട  ശിപാർശേയാെട ഭരണസമിതി�െട

അ�മതി�ായി സമർ�ി��.  അ�മതി

ലഭ�മാ�� പ�ം 50000/- �പവെര��

���ി�് ക�േ�ഷ�ം അതിന് �കളിൽ ഒ� ല�ം

�പ വെര��വ�് െട��ം ഒ� ല��ിന്

�കളിൽ ഉ�വ�് ഇ-െട��ം �ണി��.  5
ല�ം �പയിൽ ��ത�� �തിയ ���ികൾ�്

��വാ�ർ േദവസ�ം ക�ീഷണ�െട

ധനവിനിേയാഗാ�മതി ലഭ�മായതി� േശഷം ഇ-
െട�ർ �ണി��.  വർ�് ഓർഡൽ നൽകി 14
ദിവസ�ിനകം നിയമാ��ത �ക െസക�രി�ി

ഡിേ�ാസി�് ആയി അടവാ�ിയതി� േശഷം

കരാ�കാര�മായി എ�ിെമ�ിൽ ഏർെ��ം. 
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���ി �ർ�ിയായതി�േശഷം ബ�െ��

അസി. എ�ിനീയർ സമർ�ി�� ബിൽ, വിദ�

സമിതി ശിപാർശേയാെട കരാ�കാരന് പാസാ�ി

നൽ��.

(ബി)
തി�വിതാാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിൽ

���ികൾ�് കണ�ം േരഖ�മി�ാ�

അവ���തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) തി�വിതാം�ർ േദവസ�ം േബാർഡിെ� എ�ാ

നിർ�ാണ �വ ൃ�ികൾ�ം, ആവശ�മായ

േരഖക�ം മ�് അ�ബ� വിശദാംശ��ം

�ത�മായി പരിപാലി�  ്വ��െവ�് ചീഫ്

എ�ിനീയർ റിേ�ാർ�് െച�ി��്.

(സി)

േദവസ�ം േബാർഡിൽ മരാമ�് പണിക�െട

വിശദാംശ�ൾ േരഖെ���� എം. ��്

നിലവി�േ�ാ; ആയത് ഓഡി�് വിഭാഗ�ിന്

നൽകിയി�േ�ാ എ�റിയി�േമാ;

(സി) ഉ�്. മലബാർ േദവസ�ം േബാർഡിന് കീഴി��

േ���ളിെല മരാമ�് ���ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ േരഖെ����തിന് എം.��്

നിർബ�മാ�ം ��ി��തിന്

േ��ഭരണാധികാരികൾ�് നിർേ�ശം

നൽകിയി��്.  ആയത് അതാത് േ����െട

ഓഡി�ിൽ സം�ാന ഓഡി�് വ��് പരിേശാധി�്

വ���്.   തി�വിതാം�ർ, െകാ�ിൻ,
�ടൽമാണിക�ം, ��വാ�ർ േദവസ��ളിൽ എം.
��് നിലവി��്.  ഓഡി�് വിഭാഗം

ആവശ�െ��� �റ�് എം-��കൾ �ത�മായി

ഓഡി�ിന് നൽകി വ��.

(ഡി) എം. ��ിന് പകരം വ�ാജ ��കൾ

ഉപേയാഗി��താ�� പരാതികൾ അേന�ഷി�്

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി)
എം. ��ിന് പകരം വ�ാജ ��കൾ

ഉപേയാഗി��താ�� പരാതികൾ ലഭി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


