
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 406 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� ,
േഡാ. എം.െക . �നീർ , 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ , 
�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട

�ണേമ� പരിേശാധി��തി�ം അഴിമതി

ഇ�ാതാ��തി�ം സ�ീകരി�ാ�േ�ശി��

നടപടികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)
            സം�ാനെ� െപാ�മരാമ� ്വ��
���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന
നട��തിനായി ഡിൈസൻ വിഭാഗം ചീഫ
എ �ിനീയ�െട കീഴിൽ �പീകരി�ി�ള
ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ വിഭാഗ
ശാ�ീകരി�ി��.് േകാഴിേ�ാട്, എറണാ�ളം
തി�വന��രം എ�ീ ജി�കളിൽ എ�ിക��ീവ
എ�ിനീയ�െട കീഴിൽ റീജിയണൽ ക�ാളി�
കൺേ�ാൾ ലാ�ക�ം, മ� ് ജി�കളിൽ
അസി�� ് എ�ിക��ീവ ് എ�ിനീയ�െ
കീഴിൽ ജി�ാ ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ ലാ�ക�
കാര��മമായി �വർ�ി�വ��
െപാ�മരാമ� വ��് നിർ�ാണ ���ികൾ
ഓേരാ ഘ��ി�ം �ണനിലവാര
ഉറ�വ��ി അംഗീ�ത മാനദ��ൾ
പാലി� ് ഉേദ�ാഗ��െട കർശന
േമൽേനാ��ിലാണ ് നട�ിലാ�ി വ��ത
െപാ�മരാമ� ് ക�ാളി�ി മാന�ൽ �കാരം 1
ല�ം �പ�് �കളി�ളള എ�
���ികൾ�ം ഒ�ാം നിര �ണനിലവാ
പരിേശാധനകൾ നിർബ�മാ�ിയി��
ഇതിെ� അടി�ാന�ിലാണ ് കരാ�കാരന
ബിൽ നൽ��ത.് 2 േകാടി �പ�് �കളി�ള
���ികൾ� ് േകാൺ�ാ�ർ സ��
െചലവിൽ ക�ാളി�ി ലാബ് സ�മാ�ണെമ�
�ാൻേഡർഡ് ബിഡ് േഡാക�െമ� ് �കാര
നി�ർഷി�ി��.് ര�ാംഘ� �ണനിലവാ
പരിേശാധനകൾ�ായി, ���ികൾ
നട�േ�ാൾ ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ
ഓഫീസർമാർ �ലം സ�ർശി� ് ൈസ�ിൽ
ആവശ�മായ ക�ാളി�ി പരിേശാധനകൾ
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നട�ക�ം ���ി�െട െമ�ീരിയൽസിെ�
സാ�ി�കൾ േശഖരി� ് ലാ�കളിൽ വിവിധ
പരിേശാധനകൾ നട�ി റിേ�ാർ� ്ബ�െ�
എ�ിക��ീവ ് എ �ിനീയർമാർ� ് നൽ�ക�
െച�ാ��.് ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ
ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ��ക�ം െച�
വ��. �ടാെത �ണനിലവാ
പരിേശാധനക�െട ഫലം ൈ�സ് േസാ�
െവയറിൽ ഉൾെ����തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�വ��. ���ി ഇട�ളിൽ
വ�തെ� �ണനിലവാര പരിേശാധനകൾ
നട��തിനാവശ�മായ ആേ�ാേമ�ഡ
ക�ാളി�ി െട�ിംഗ് െമാൈബൽ ലാ�ക�
സ�മാ���.് ആദ�ഘ�മായി 
െമാൈബൽ ലാ�കളാണ ് ത�ാറാ��ത
��ത െമാൈബൽ ലാ�കൾ �വർ�ന
സ�മാ��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. 

(ബി) ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ വിഭാഗെ�

ശ�ിെ����തി�ം ���ികൾ നട�േ�ാൾ

തെ� ലാബ്  െട�് ഉൾെ�െട നട��തി���

സംവിധാനം ഒ��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി)
                    സം�ാനെ� െപാ�മരാമ�
വ�� ് ���ിക�െട �ണനിലവാ
പരിേശാധന നട��തിനായി ഡിൈസൻ
വിഭാഗം ചീഫ് എ �ിനീയ�െട കീഴിൽ
�പീകരി�ി�ളള ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ വിഭാഗ
ശാ�ീകരി�ി��.് േകാഴിേ�ാട്, എറണാ�ളം
തി�വന��രം എ�ീ ജി�കളിൽ എ�ിക��ീവ
എ�ിനീയ�െട കീഴിൽ റീജിയണൽ ക�ാളി�
കൺേ�ാൾ ലാ�ക�ം, മ� ് ജി�കളിൽ
അസി�� ് എ�ിക��ീവ ് എ�ിനീയ�െ
കീഴിൽ ജി�ാ ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ ലാ�ക�
കാര��മമായി �വർ�ി�വ��
െപാ�മരാമ� വ��് നിർ�ാണ ���ികൾ
ഓേരാ ഘ��ി�ം �ണനിലവാര
ഉറ�വ��ി അംഗീ�ത മാനദ��ൾ
പാലി� ് ഉേദ�ാഗ��െട കർശന േമൽേനാ
�ിലാണ ് നട�ിലാ�ി വ��ത
െപാ�മരാമ� ് ക�ാളി�ി മാന�ൽ �കാരം 1
ല�ം �പ�് �കളി�ളള എ�
���ികൾ�ം ഒ�ാം നിര �ണനിലവാ
പരിേശാധനകൾ നിർബ�മാ�ിയി��
ഇതിെ� അടി�ാന�ിലാണ ് കരാ�കാരന
ബിൽ നൽ��ത.് 2 േകാടി �പ�് �കളി�ള
���ികൾ� ് േകാൺ�ാ�ർ സ��
െചലവിൽ ക�ാളി�ി ലാബ് സ�മാ�ണെമ�
�ാൻേഡർഡ് ബിഡ് േഡാക�െമ� ് �കാര
നി�ർഷി�ി��.് ര�ാംഘ� �ണനിലവാ
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പരിേശാധനകൾ�ായി, ���ികൾ
നട�േ�ാൾ ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ
ഓഫീസർമാർ �ലം സ�ർശി� ് ൈസ�ിൽ
ആവശ�മായ ക�ാളി�ി പരിേശാധനകൾ
നട�ക�ം ���ി�െട െമ�ീരിയൽസിെ�
സാ�ി�കൾ േശഖരി� ് ലാ�കളിൽ വിവിധ
പരിേശാധനകൾ നട�ി റിേ�ാർ� ്ബ�െ�
എ�ിക��ീവ ് എ �ിനീയർമാർ� ് നൽ�ക�
െച�ാ��.് ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ
ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ വ��ക�ം െച�
വ��. �ടാെത �ണനിലവാ
പരിേശാധനക�െട ഫലം ൈ�സ് േസാ�
െവയറിൽ ഉൾെ����തി�ളള നടപടിക�
സ�ീകരി�വ��. ���ി ഇട�ളിൽ
വ�തെ� �ണനിലവാര പരിേശാധനകൾ
നട��തിനാവശ�മായ ആേ�ാേമ�ഡ
ക�ാളി�ി െട�ിംഗ് െമാൈബൽ ലാ�ക�
സ�മാ���.് ആദ�ഘ�മായി 
െമാൈബൽ ലാ�കളാണ ് ത�ാറാ��ത
��ത െമാൈബൽ ലാ�കൾ �വർ�ന
സ�മാ��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. 

(സി)

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� വിജിലൻസ്  വിഭാഗെ�

ശ�ിെ���ി നിര�ര നിരീ�ണം നട�ാൻ

ത�ാറാ �േമാ?

(സി)                   െപാ�മരാമ�് വിജിലൻസ്  വിഭാഗം

ശ�ിെ����തി�� നടപടികൾ ഇതിനകം

തെ� ആരംഭി�ി��്. െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�

വിജിലൻസ്  വിഭാഗെ� ശ�ിെ����തിെ�

ഭാഗമായി അധിക വാഹനം, അധിക മിനി�ീരിയൽ

ത�ികകൾ  എ�ിവ �നർവിന�സി�ി��്.
സാേ�തിക വിഭാഗം ജീവന�ാെര �നർവിന�സി�്

സർ�ിൾ/േമഖലാ അടി�ാന�ിൽ വിജിലൻസ്

വിഭാഗ�ിെന ശ�ിെ����ത്

ആേലാചനയിലാണ്. 

 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


