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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 541 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് പണികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. രാമച�ൻ കട���ി,
�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് , 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

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

(എ) സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിന് െട�ർ
നടപടികളിൽ ഉൾെ�െട സമ�മായ പരി�ാരം
നട�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(എ) നിര�് വിഭാഗം, പാല�ൾ വിഭാഗം എ�ിവ�െട
കീഴിൽ ���ികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�
വ���്. ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�� �റ�്
സാേ�തിക അ�മതി നൽകി ���ികൾ

നട�ിലാ��തിനായി െട�ർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. ���ിക�െട െട�ർ
സംബ�ി� നടപടികൾ Standard Bid document-
ൽ നി�ർഷി�ി�ളള മാനദ��ൾ �കാരം e-
tender, PRICE എ�ിവ �േഖന നി�ിത സമയ�മം
�കാരം നട�ിലാ��. നി�ിത
സമയപരിധി�ളളിൽ കരാർ ഉട�ടിയിൽ
ഏർെ�ടാ� കരാ�കാർെ�തിെര Standard Bid
Document നിബ�നകൾ �കാര�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിെ�
ഭാഗമായി എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ൽ,
സാേ�തികാ�മതി, െട�ർ, െമഷർെമ�് ��്,
റിൈവസ്ഡ്  എ�ിേമ�്, ബിൽ ത�ാറാ�ൽ �ട�ി
എ�ാ നടപടിക�ം ൈ�സ്  േസാ�് െവയർ
�േഖനയാണ് നട�ിലാ��ത്. ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തിനായി

�ർ�ീകരണ കാലാവധി, െട�ർ േനാ�ീസ് , കരാർ
എ�ിവയിൽ ഉൾെ���ക�ം മതിയായ
കാരണ�ളി�ാെത ���ികളിൽ കാലതാസം
വ��� കരാ�കാ�െട കാലാവധി പിഴേയാ��ടി
ദീർഘി�ി� നൽ�ക�ം �ടർ�ം കാലതാമസം
വ��� കരാ�കാെര നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ

ഒഴിവാ�ി ���ി റീെട�ർ െച��തി�ളള
നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച��. എ�ാ
���ിക�ം ബ�െ�� അസി��് എ�ിനീയർ,
ഓവർസീയർ എ�ിവ�െട േമൽ േനാ��ിൽ

നട�ിലാ�ക�ം �ധാന ���ികൾ ഉ�ത
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ഉേദ�ാഗ�ർ സ�ർശി�  ്ആവശ�മായ

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക�ം െച� വ��.
എ�ാൽ �ലം ഏെ���്, ൈകേ��ം ഒഴി�ി�ൽ
എ�ിവ സംബ�ി�ളള േകാടതി വ�വഹാര�ൾ,
KWA, KSEB �ട�ിയവ�െട ൈപ�കൾ
േകബി�കൾ േപാ�കൾ എ�ിവ മാ�ി
�ാപി��തിെല കാലതാമസം, കാലവർഷം,
��തി �ര��ൾ, േകാവിഡ്  മഹാമാരി �ല��ായ
േലാ�്ഡൗൺ �ട�ിയ കാരണ�ളാൽ
���ികളിൽ കാലതാമസം േനരി���്. വിവിധ
വ��കൾ ത�ി�ളള ഏേകാപന�ി�ം

���ിക�െട സമയബ�ിതമായ

�ർ�ീകരണ�ി�മായി ഡി�ി�്
ഇൻ�ാ��്ചർ േകാ.ഓഡിേനഷൻ ക��ികൾ
13.09.2021 െല സ.ഉ (സാധാ) നം.829/2021/
െപാ.മ.വ �കാരം �പീകരി�ി��്. ഈ ക�ി�ി
നി�ിത ഇടേവളകളിൽ േയാഗം േചർ�്
���ിക�െട നട�ി�് സംബ�ി� മ�്
വ��ക�മായി ചർ�കൾ നട�ി ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ��തിന് േവ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച� വ��.
���ിക�െട സമയബ�ിതമായ

നിർ�ഹണ�ിനായി ഓേരാ സാ��ിക

വർഷ�ി�ം വിവിധ പ�തികളി�ൾെ���ിയ

���ിക�െട ഭരണാ�മതി നൽ��തി�ം
സാേ�തികാ�മതി, െട�ർ നടപടികൾ എ�ിവ
�ർ�ീകരി��തി�ം നി�ിത സമയ�മം
നട�ിലാ��തി�ം നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
േദശീയപാത വിഭാഗ�ിൽ നട�ിലാ��
���ിക�െട സമയബ�ിതമായ �ർ�ീകരണം

ഉറ�ാ��തിന് ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�െര

ഉൾെ���ി അവേലാകനേയാഗ�ൾ നട�ി

പ�തിക�െട �േരാഗതി വിലയി��ക�ം
േമ�േദ�ാഗ�ൻ ൈസ�് വിസി�് നട�ക�ം
െച�െകാ�് സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തി� േവ�� നിർേ�ശ�ൾ
നൽ��. �ടാെത േദശീയപാത വിഭാഗ�ിൽ

സാേ�തികാ�മതി ലഭി� ���ികൾ ഉടൻതെ�
െട�ർ നടപടികൾ ആരംഭി�ക�ം

കാലതാമസമി�ാെത വർ�് നൽകി കരാർ വ�ക�ം
െച���്. െക�ിട വിഭാഗ�ിൽ നിർ�ാണ
���ികൾ�് അ�മതി ലഭി�ാൽ ഉടൻ തെ�
ആവശ�മായ ആർ�ിെട�്ചറൽ േ�ായിംഗ്,
��റൽ ഡിൈസൻ എ�ിവ�െട
അടി�ാന�ിൽ ൈ�സ്  �ഖാ�ിരം detailed
estimate ത�ാറാ�ി സാേ�തികാ�മതി നൽകി
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���ി മ�രാടി�ാന�ിൽ െട�ർ െച�്
കരാ�കാരെന ഏ�ി��. ഉേദ�ാഗ� തല�ി�ം

സർ�ാർ തല�ി�ം �ത�മായ അവേലാകനം
നട�ി ���ി�െട �േരാഗതി വിലയി��ക�ം
തട��ൾ േനരി�� ���ികൾ ഉെ��ിൽ
client department-മായി ആേലാചി�  ്അടിയ�ര
നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം െച�ാ��്. �ടാെത
���ികൾ�് എ�ിെമ�് �കാര�ളള
കാലപരിധിയിൽ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന് കർശന നിർേ�ശം
കരാ�കാരന് നൽ�ക�ം െച�ാ��്. വ��മായ

കാരണ�ളി�ാെത ���ി അന�മായി
നീ�ിെ�ാ� േപാ�� കരാ�കാർെ�തിെര SBD/
Revised PWD Manual 2012 �കാരം കർശന
നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ��്. എ�ി��ാ�ം
ഡിൈസനി��ാ�� മാ��ൾ, ���ി

െച�ാ�േ�ശി�� �ലെ� മ�ിെ�
ഘടനയിൽ വ�� മാ��ൾ, ���ി ആരംഭി�

േശഷം Client Department-ൽ നി�ം
നിർേ�ശി�� മാ��ൾ എ�ിവെയ�ാം
അടി�ാനെ���ി ���ി�െട �ർ�ീകരണ

കാലാവധി ബ�െ�� അധികാരികൾ�്
ദീർഘി�ിേ��തായി വരാ��്. എ�ാൽ
കരാ�കാരെ� പിഴവ് െകാ�ാണ് ���ി�െട

�ർ�ീകരണ കാലപരിധി നീ�ി നൽേക�ി
വ��െത�ിൽ SBD/ Revised PWD Manual 2012
നി�ർഷി�ം വിധം ബ�െ�� കരാ�കാരനിൽ
നി�ം ൈഫൻ ഈടാ�ാ��്. ഏെത�ി�ം ���ി

വ��മായ കാരണ�ളി�ാെത നിർ�ിവ�ാൽ

Revised PWD Manual 2012 �കാരം
കരാ�കാരെ� Risk and Cost-ൽ െടർമിേന�്
െച�വാ�ം ���ി ഈ കരാ�കാരെ�
നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ �നർ�മീകരി�ാ�ം
വ�വ� െച��. െപാ�മരാമ�് വ��്
���ികൾ�് െട�ർ നടപടികൾ
ല�കരി��തി�ം �താര�മാ��തി�മായി 5
ല��ി� �കളി�ളള ���ികൾ�് E-
Tendering System ആണ് നട�ിലാ�ിയി�ളളത്.
�ടർ നടപടികൾ കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാനായി
PRICE Software �ഖാ�ിരമാണ് നട��ത്.
െക�ിട നിർ�ാണ�ിൽ വ�� സിവിൽ,
ഇല�ി�ൽ, ഇലേ�ാണി�്, Fire fighting �തലായ
വി�ക�െട ഏേകാപന േപാരാ� െകാ�ളള
കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാനായി ഈ വിഭാഗ��െട
എ�ാ എ�ിേമ�ം �ടി േ�ാഡീകരി�  ്ഒ�മി�്
സാേ�തികാ�മതി നൽകി, ഒ�മി�  ്െട�ർ െച�്
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ഒ� കരാ�കാരെനെ�ാ�് ���ി െച�ി�ി�ാൻ
Composite Tender GO(Ms)No.9/2021/PWD
തീയതി 05/02/2021 �കാരം നട�ിലാ�ി
�ട�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


