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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 6 04-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി�� മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 

�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വഴി��

നിർ�ാണ ���ിക�െട�ം

അ����ണിക�െട�ം �ണനിലവാരം

ഉറ�വ�േ��തിെ� ആവശ�കത

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. പി.എം.ജി.എസ് .ൈവ.,
ആർ.െക.ഐ., സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി.,
കിഫ്ബി(കില വഴി) എ�ിവ �േഖന തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നട�ാ�ി വ��

���ികളിൽ വിവിധ തല�ളിലായി

�ണനിലവാര പരിേശാധനാ സംവിധാനം നട�ാ�ി

വ��. ഇവയിൽ ആർ.െക.ഐ.,
പി.എം.ജി.എസ് .ൈവ. �ീ�കളിൽെ��

നിർ�ിതികൾ�് Defect Liability Period
അ�സരി�  ്���ി �ർ�ീകരി� േശഷ�� 5
വർഷ കാലയളവിൽ ഉ�ാ�� ഏത്

അ���പണിക�ം േപാരാ�ക�ം പരിഹരി�്

നൽ��തിന് കരാ�കാരെന

ബാധ�തെ�����്.
സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. അ�സരി��

നിർ�ാണ�ൾ�ാകെ� 2വർഷെ� Defect
Liability Period ഉറ� വ����്.
(ആർ.െക.ഐ., പി.എം.ജി.എസ് .ൈവ.,
സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി. എ�ിവിട�ളിെല

�ണനിലവാര പരിേശാധനാ സംവിധാനം

സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 1 ആയി

േചർ��.) തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��ിെ� കീഴിൽ

എൻജിനീയർമാ�െട�ം ഓവർസിയർമാ�െട�ം

േനരി�� േമൽേനാ��ിൽ നട� വ��

���ിക�െട �ണനിലവാരം ഉറ�വ���തി�ം

പരിേശാധനാ സംവിധാനം

ശ�ിെ����തി�മായി ജി�ാ

പ�ായ�കളിെല എ�ിക��ീവ്

എൻജിനീയർമാ�െട േന�ത��ിൽ 14 ജി�കളി�ം

18 േ�ാ�കളി�മായി Quality Control Lab കൾ

സ�ീകരി�ക�ം െകാ�ം, ��ർ, ക�ർ എ�ീ
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ജി�കളിലായി ��് റീജിയണൽ ലേബാറ�റികൾ

ഒ���തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി� വരിക�ം

െച��. (േ�ാ�ക�െട ലി�് അ�ബ�ം

2ആയി േചർ��.) കില വഴി കിഫ്ബി

ഏെ���� �ൾ െക�ിട��െട നിർ�ാണ

���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന ഉറ�

വ���തി�� സ�ീകരണ��ം ഒ��ി

വ��.

(ബി) ��ത നിർ�ാണ ���ിക�െട�ം

അ����ണിക�െട�ം �ണനിലവാരം

ഉറ�വ���തിന് എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��െത�ം ആയതിന് നിലവി��

സംവിധാനം എെ��ാമാെണ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി��്. പി.എം.ജി.എസ് .ൈവ.,
ആർ.െക.ഐ., സി.എം.എൽ.ആർ.ആർ.പി.,
കിഫ്ബി(കില വഴി) എ�ിവ �േഖന തേ�ശ
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വ��. ഇവയിൽ ആർ.െക.ഐ.,
പി.എം.ജി.എസ് .ൈവ. �ീ�കളിൽെ��
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വ���തി�� സ�ീകരണ��ം ഒ��ി

വ��.

(സി)

നിർ�ാണ �വർ�ന��മായി ബ�െ��് തേ�ശ

സ�യംഭരണ �ാപന��െട നടപടി�മ�ൾ

��തൽ �താര�മാ�വാ�ം പരിേശാധനാ

സംവിധാന�ൾ െമ�െ���വാ�ം നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �കളിൽ പറ�തട��� �ണനിലവാര

പരിേശാധനാ സംവിധാനം ��വൻ ���ികൾ�ം

വ�പകമാ��തിെ��ം ശ�ിെ����തിെ��ം

ഭാഗമായി ഒ� ആഭ��ര സാേ�തിക പരിേശാധനാ

സംവിധാനം �പീകരി��തിനായി 17.08.2021
െല സ.ഉ(സാധാ.) 1591/2021/തസ�ഭവ. �കാരം

തേ�ശ സ�യംഭരണ വ��് െസ��റി(അർബൻ)
കൺവീനറായി ഒ� ക�ി�ി �പീകരി�  ്�വർ�നം

നട� വ��. ��ത ക�ി�ി�െട �പാർശ

പരിഗണി�  ്��വൻ ���ികൾ�ം ഫല�ദമായ

�ണനിലവാര പരിേശാധനാ സംവിധാനം

ഉറ�ാ��തി�� നടപടികൾ

ത�രിതെ���വാൻ ഉേ�ശി���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                     
അനുബനന്ധം   1

ആർ  .  കക  .  ഐ  .,   പപ  .  എന്ധം  .  ജപ  .  എസസ  .  വവ  .,   സപ  .  എന്ധം  .  എൽ  .  ആർ  .  ആർ  .  പപ  .,   പ്രവൃതപകളുകട

ഗുണനപലവവാര പരപശശവാധന സന്ധംവപധവാനന്ധം

ആർ  .  കക  .  ഐ  .
ആർ.കക.ഐ.കസ കകീഴപൽ വരുന്ന പ്രവൃതപകളുകട ഗുണനപലവവാര പരപശശവാധനയവായപ ഒരു 3-tier

Quality Monitoring System നടപപലവാകപ വരുന.

1st tier -  എകപകക്യൂടകീവസ എൻജപനകീയർമവാരുകട ശനതൃതത്വതപലുള്ള ഗുണനപലവവാര പരപശശവാധന. 

2nd tier – ഗവൺകമനസ അന്ധംഗകീകൃത ശകവാശളേജുകൾ മുശഖേനയുള്ള ഗുണനപലവവാര പരപശശവാധന. 

3rd tier - ആർ.കക.ഐ. ശപ്രവാജകസ ഡയറകറുകട കകീഴപലുള്ള കടകപകൽ വപന്ധംഗപകന ഗുണനപലവവാര

പരപശശവാധന.

പപ  .  എന്ധം  .  ജപ  .  എസസ  .  വവ  .
പപ.എന്ധം.ജപ.എസസ.വവ.-കസ  കകീഴപൽ വരുന്ന പ്രവൃതപകളുകട  ഗുണനപലവവാര  പരപശശവാധനയവായുന്ധം

ഒരു 3-tier Quality Monitoring System നടപപലവാകപയപട്ടുണസ.

1st tier -  എകപകക്യൂടകീവസ എൻജപനകീയർ തലവനവായുള്ള  ശപ്രവാഗവാന്ധം ഇന്ധംപപകമശനഷൻ യൂണപറപകന

ശനതൃതത്വതപലുള്ള ഗുണനപലവവാര പരപശശവാധന. 

2nd tier  –  വപരമപച്ച  സൂപ്രണപന്ധംഗസ  എൻജപനകീയശറവാ  അതപനസ  മുകളേപലുള്ള  റവാങപലുള്ളശതവാ  ആയ

ഉശദദവാഗസ്ഥരുകട പവാനലപലുള്ള ശസ്റ്റേറസ കലവൽ കത്വവാളേപറപ ശമവാണപററപന്ധംഗസ സപസ്റ്റേന്ധം.

3rd tier  –  National  Rural  Infrastructure  Development  Agency(NRIDA)  യുകട  ശനതൃതത്വതപലുള്ള

National Level Quality Monitoring System.

സപ  .  എന്ധം  .  എൽ  .  ആർ  .  ആർ  .  പപ  ., 

സപ.എന്ധം.എൽ.ആർ.ആർ.പപ.-കസ  കകീഴപൽ  വരുന്ന  പ്രവൃതപകൾകസ  വപരമപച്ച  സൂപ്രണപന്ധംഗസ

എൻജപനകീയർമവാരുകട ശനതൃതത്വതപൽ ഗുണനപലവവാര പരപശശവാധന നടതപ വരുന.



അനുബനന്ധം   2
ശബവാകസ പഞവായത്തുകളേപകല കത്വവാളേപറപ കൺശടവാൾ ലവാബുകളുകട ലപസ്റ്റേസ

1.അതപയന്നൂർ

2.കപളേപമവാനൂർ

3.ശകവായപപ്പുറന്ധം

4.മവാശവലപകര

5.ഉഴവൂർ

6.കകവാടവാരകര

7.കടപന

8.മൂവവാറ്റുപുഴ

9.വടകവാശഞരപ

10.പടവാമപ

11.തപരൂർ

12.മലപ്പുറന്ധം

13.കുന്ദമന്ധംഗലന്ധം

14.സുൽതവാൻ ബശതരപ

15.കൂത്തുപറമസ

16.കവാഞ്ഞങവാടസ

17.വവകന്ധം

18.ശവാസവാന്ധംശകവാട.


