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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 248 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട �ണനിലവാര പരിേശാധന സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

Shri P. A. Mohamed Riyas
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട

�ണനിലവാര പരിേശാധന�ായി നിലവി�ളള
സംവിധാനം എെ�ാെ�യാെണ�ം ���ി

നട�� ൈസ�കളിൽ നി�ം സാ�ി�കൾ
േശഖരി�  ്പരിേശാധി�� സംവിധാനം
നിലവി�േ�ാെയ�ം വിശദശമാ�ാേമാ;

(എ) െ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�ാ ലേബാറ�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��ളിലായാണ്  �ണനിലവാര പരിേശാധനകൾ
നട��ത് . ആദ� ഘ��ിൽ ���ി ഏെ����
കരാ�കാരൻ തെ� ���ിക�െട �ണനിലവാര
പരിേശാധന നട�ി �ണേമ�
ഉറ�വ�േ��താണ്. ര�ാം ഘ� �ണനിലവാര
പരിേശാധനകളാണ്  വ��ിെ� കീഴി�� ക�ാളി�ി
കൺേ�ാൾ വിഭാഗം നട��ത് . പണി നട��
�ല�്  േപായി സാ�ിൾ േശഖരി�  ് ഫീൽഡിൽ
വ�  ് നട�ാ�� പരിേശാധനകൾ ഫീൽഡിൽ വ�ം
ലാബ്  െ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��. പണി
�ർ�ിയായതി�േശഷമാണ്  ��ാം ഘ�
പരിേശാധനകൾ നട��ത് . പണി �ർ�ിയായ

���ിക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിനായി ലാ�കളിേല�്  Non
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Destructive Test (NDT) നട��തി��
ഉപകരണ�ൾ വാ��തി�ം ൈസ�ിൽ
വ�തെ� എ�ാ ലേബാറ�റി പരിേശാധനക�ം
നട��തിനാവശ�മായ ഉപകരണ�ൾ
സ�ീകരി�ി�� െമാൈബൽ ലാബ് 3 റീജിയണൽ
ലാ�കളിേല�് വാ��തി�മായി നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.

(ബി)

െപാ�മരാമ�് വ��ിെ� കീഴിൽ ഗേവഷണ
�ാപന�ൾ �വർ�ി��േ�ാെയ�ം

ഗേവഷണ �വർ�ന�ിെ� ഭാഗമായി
എെ�ാെ� കാര��ളാണ്
നട�ിലാ�ിവ��െത�ം വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴിൽ േകരള ൈഹേവ
റിസർ�  ് ഇൻ�ി���് (െക.എ� .്ആർ. ഐ) എ�
ഗേവഷണ �ാപനം �വർ�ി���്.
േറാഡിെല �ഴികൾ ന�ാ��തി�� ക�ാൽ
മി�്  വികസി�ിെ���� പഠന�ം േകാൺ�ീ�് 
അവശി��ളിൽ നി�്  േപവർ േ�ാ�കൾ
നിർ�ി��തി�ളള പഠന�ം േകരള ൈഹേവ
റിസർ�  ് ഇൻ�ി���ിൽ നട�ി��് . �ടാെത
ഇേ�ാൾ താെഴ�റ�� ഗേവഷണ��ം
നട�വ���് . വിവിധ ഗേവഷണ വിഷയ�ളിൽ
മ�ാസ്  , പാല�ാട്  �ട�ിയ ഐ.ഐ.ടി ക�മായി
െക.എ�  ്.ആർ.ഐ സഹകരി��. ഐ.ഐ.ടി
േപാ�� �ീമിയർ �ാപന��െട പി�ണേയാെട
െക.എ�  ്.ആർ.ഐ വിവിധ �തന നിർ�ാണ
വ��െള�ം ഡിൈസ�കെള�ം �റി�  ് ൈപല�് 
പഠന�ൾ നട��. േകരള�ിൽ ആദ�മായി
കാേതാഡിക്  െ�ാ��ൻ എ� സാേ�തിക
വിദ�യി�െട �ിഡ്ജ്  റീഹാബിലിേ�ഷൻ
നട��തി�ളള ഗേവഷണ�ൾ �ർ�ീകരി�  ്
റിേ�ാർ�്  സമർ�ി�ി�ളളതാണ് . ഇ�മായി
ബ�െ��ളള �ടർ നടപടികൾ �േരാഗമി���് .
േറാഡിെ� ഉപരിതലം ഉയർ� �ണനിലവാര�ിൽ

എ�ി�ാ�ം ആ��്  ���തി�ം േവ�ി
'ൈമേ�ാസർഫസിംഗ് ' എ� സാേ�തികവിദ�
േകരള�ിൽ പരി�ണാടി�ാന�ിൽ

നട��തി�ളള �വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ി��് .
നിലവി�� േറാഡിൽ നി�ം ബി�മിൻ അ�ിേഗ�് 
�ന�പേയാഗം നട�ി 'റീൈസ�ിൾഡ്  
ആ�ാൾ�് േപവ്െമ�് ” എ� േറാഡ്  
നിർ�ാണവിദ�െയ�റി�� പഠന��ം
നട�വ��. 'അൾ�ാൈഹെപർേഫാമൻസ്  
ൈഫബർ റീഇൻേഫാഴ്  സ്ഡ്  േകാൺ�ീ�് '
(UHPFRC) എ� അത�ാ�നിക നിർ�ാണസാമ�ി
തനതായി വികസി�ി��തി�േവ�ി ഐ.ഐ.�ി
മ�ാ�മായി േചർ�ളള ഗേവഷണ നടപടികൾ
�േരാഗമി���് .



3 of 3

െസ�ൻ ഓഫീസർ


