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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 564 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

കിഫ് ബി വഴി നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��് ���ികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ,
�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ്, 

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 
�ീമതി െക. െക. രമ 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് കിഫ് ബി വഴി നട�ിലാ��

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� ���ിക�െട

�ണനിലവാരം ഉറ�ാ��തിന് നിലവി��

സംവിധാനം എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(എ)
കിഫ്ബി ആ�്  �കാരം ആണ ്
കിഫ്ബി�െട �വർ�ന�ൾ
നട�ിവ��ത ്. ഇത�സരി� ്
�ണനിലവാരം പാലി� ് പ�തികൾ
�േരാഗമി��േ�ാ എ� ്
സമയാസമയ�ളിൽ കിഫ്ബി
ഇൻെ��ൻ വിഭാഗം പരിേശാധനകൾ
നട��� ്. പരിശീലനം ലഭി�
ഉേദ�ാഗ�ർ ആ�നിക
ഉപകരണ��െട
സഹായേ�ാെടയാണ ് ���ിക�െട
�ണനിലവാരം പരിേശാധി��ത ്.
േപാരാ�കൾ കാ�കയാെണ�ിൽ
തി��ൽ നടപടികൾ�ായി ഉടൻ
തെ� ഫീൽഡ്  ഒെ�ർവഷൻ ഷീ�,്
െട�ി�ൽ ഒെ�ർവഷൻ ഷീ� ്,
ഒെ�ർവഷൻ െമേ�ാ, ഇൻെ��ൻ
റിേ�ാർ� ്എ�ിവ�ം എസ്.പി.വി �് 
നൽകാ�� ്. എസ്.പി.വി യിൽ നി�ം
��ികരമായ മ�പടി ലഭി�� �റ�് 
ഒെ�ർവഷൻ ഷീ� ്, െട�ി�ൽ
ഒെ�ർവഷൻ ഷീ� ്, ഒെ�ർവഷൻ
െമേ�ാ, ഇൻെ��ൻ റിേ�ാർ�്
എ�ിവ പിൻവലി��താണ ്.
നിര�രമായി ഒെ�ർവഷൻ െമേ�ാ
െകാ��ി�ം േപാരാ�കൾ
പരിഹരി�ാ� പ�തികൾ
താതക്ാലികമായി നിർ�ിെവ��തിന
കിഫ്ബി നിർേ�ശം നൽ��� ്.
ന�നതകൾ പരിഹരി� എ� ് എസ്.പി.വ
ഉറ� നൽകിയ േശഷം മാ�േമ
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നിർ�ിെവ�ി�� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �നരാരംഭി�ാൻ
കിഫ്ബി സ�തം നൽ�ക��.
െപാ�മരാമ� ്വ��ിെ� കീഴിൽ
വ�� ���ിക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി ��തിനായി
സം�ാനെ� 3 ജി�കളിൽ
(തി�വന��രം, എറണാ�ളം,
േകാഴിേ�ാട്) റീജിയണൽ
ലേബാറ�റിക�ം ബാ�ി 11 ജി�കളിൽ
ജി�ാ ലാേബാറ�റിക�ം നിലവി��.്
െപാ�മരാമ� ്പണിക�െട
�ണനിലവാരം ഉറ�വ���തിനായി
ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ മാന�ലിെല
വ�വ�കൾ കർശനമായി
പാലി�ണെമ�ം വ��ിെ� കീഴി��
എ�ാ ���ിക�ം യഥാസമയം ജി�ാ
ലാ�കെള അറിയി�ണെമ�ം
നിർേ�ശം നൽകിയി��.് ��്
ഘ��ളിലായാണ ്�ണനിലവാര
പരിേശാധനകൾ നട��ത.് ആദ�
ഘ��ിൽ ���ി ഏെ����
കരാ�കാരൻ തെ� ���ിക�െട
�ണനിലവാര പരിേശാധന നട�ി
�ണേമ� ഉറ�വ�േ��താണ.്
ര�ാംഘ� �ണനിലവാര
പരിേശാധനകളാണ ്െപാ�മരാമ�്
വ��ിെ� കീഴി�� ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ
വിഭാഗം നട��ത.് പണി നട��
�ല� ്േപായി സാ�ിൾ േശഖരി�്
ഫീൽഡിൽ വ� ്നട�ാ��
പരിേശാധനകൾ ഫീൽഡിൽ വ�ം ലാബ
െട� ്ആവശ�മായി വ��വ ലാബിൽ
െകാ� ്വ�ം പരിേശാധി��. ക�ാളി�
കൺേ�ാൾ മാന�ൽ വ�വ�കൾ
അ�സരി� ്��ികരമായ റിസൽ�്
ലഭ�മാകാ�വ വ��ിെല തെ�
വിജിലൻസ് വിഭാഗെ��ം എ�ിക�ഷൻ
വിഭാഗെ��ം യഥാസമയം
അറിയി��. ���ി
�ർ�ിയായതി�േശഷം
ആവശ��െ��ിൽ മാ�മാണ ്��ാം
ഘ� പരിേശാധനകൾ നട��ത.്
�ടാെത െപാ�മരാമ� ്വ��ിെ�
നിയ�ണ�ിൽ ആേ�ാേമ�ഡ്
െമാൈബൽ ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ ലാ�ം
�ണനിലവാര പരിേശാധന
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ഊർ�ിതമാ�വാൻ
സ�മാ�ിയി��.്

 

(ബി)

കിഫ്ബി പ�തികളിൽ �ണനിലവാരം

ഉറ�ാ��തി�� ഇൻെ��ൻ വിംഗിെ�

�വർ�നം കാര��മമാേണാ എ�്

വിശദമാ�േമാ;

(ബി)
കിഫ് ബി പ�തിക�െട �ണനിലവാരം
ഉറ�ാ��തിനായി കിഫ് ബി ക�ാളി�ി മാന�ൽ
അ�ശാസി�� �കാരം ഒ� െടക ്നി�ൽ
ഇൻസ് െപ�ൻ വിങ് �പി�തമായി��.്
ഉയർ� സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�െ���
ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ െമാൈബൽ �ണി�ിെ�
സഹായേ�ാെടയാണ ്ഈ വിഭാഗം
�വർ�ി��ത.് 

െപാ�മരാമ� ്വ�� ്അ�ശാസി�� വിധം
ൈസ� ്ലാ�കൾ കരാ�കാരൻ �പീകരി�ാൽ
മാ�േമ ���ി ആരംഭി�ാൻ
അ�വദി�ാ��. ഒ�ാംഘ� �ണനിലവാര
പരിേശാധന കരാ�കാരെ� ചിലവിൽ ൈസ�്
ലാ�കളി�ം, ര�ാം ഘ�ം െപാ�മരാമ�്
വ�� ്ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ വിഭാഗ�ം നട��
�ടാെത കിഫ്ബി�െട ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ
െമാൈബൽ �ണി� ്ഓേരാ പ�തി�ം
�ത�മായ ഇടേവളയിൽ ൈസ� ്സ�ർശി�്
െ�ാജ�് എ�ിക�ഷൻ േഡാക�െമ� ്�കാര��
നിർ�ാണ �വർ�ന��െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി�ക�ം അ�ാ�പ�ം
ഒ�ർവഷൻ െമേ�ാകൾ �റെ��വി�ക�ം
െച� വ��. ഈ െമേ�ാകൾ���തമായ
തി���കൾ വ��ി മ�പടി 15
ദിവസ�ിനകം കിഫ്ബിയിൽ
സമർ�ി�ാ�പ�ം, പ�തി�െട
സാ��ിക സഹായം താതക്ാലികമായി
നിർ�ിവ�ക�ം െച��. ഒ�ർവഷൻ
െമേ�ാ �ിയർ െച�തി�േശഷം മാ�േമ
ഫ�ിംഗ് �നരാരംഭി�ക��. കിഫ്ബി
പ�തിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ��വാൻ
ഇ��ലം സാധി���.് 

 

(സി) കിഫ് ബി വഴി നട�ിലാ�� െപാ�മരാമ�് വ��്

���ിക�െട നിർ�ാണ�ിെല അപാകത

കാരണം കരാ�കാ�െട രജിേ�ഷൻ റ�ാ�ി

(സി) ആവശ�മായ അളവിൽ അസം�ത വ��ൾ 

ഉപേയാഗി�ാെത സംഭവി�� ന��ൾ

കരാ�കാരനിൽ നി�ം ഈടാ��താണ്. കരാറി�

വി��മായി �വർ�ി�� കരാ�കാരെന
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അവെര കരി��ികയിൽ ഉൾെ���ാ�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

കരാ�കാരെ� നേ�ാ�ര വാദിത��ിൽ കരാർ

െടർമിേന�് െച�് ���ി �ന�മീകരി��

നടപടിയാണ് സ�ീകരി �ാ��ത്. ആവശ�െമ�ിൽ

ൈലസൻസ്  ���ാതിരി�ക, എസ് .ബി.ഡി.,
െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ എ�ിവയിൽ

നി�ർഷി�ി�� �കാരം കരി��ികയിൽ

ഉൾെ���ക �ട�ിയ നടപടിക�ം സ�ീകരി�

വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


