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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 554 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് ���ികൾ സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എൻ. ഉ�ി��ൻ,
�ീ സി എ�  ്���, 
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

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

(എ)

െപാ�മരാമ�് പ�തികൾ�് സാേ�തിക
അ�മതി നൽ��തിൽ ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�്

നി��ാ�� കാലതാമസം ഒഴിവാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(എ) െപാ�മരാമ�്  ���ികൾ�്  ഭരണാ�മതി
ലഭ�മാ�� �റ�്  സാേ�തികാ�മതി നൽ��തിന് 
സമയബ�ിതമായി നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ���് . �ടാെത നിലവിൽ വ��ിെല
എ�ാ എ�ിേമ�ക�ം ത�ാറാ�െ����ം
അ�മതി നൽ���ം ഓൺൈലനായി ൈ�സ്
എ� േസാ�്  െവയർ �േഖനയാണ് . ആയതിനാൽ
വിവിധ തല�ിെല ഉേദ�ാഗ��െട ഭാഗ�നി�ം
കാലതാമസം ഉ�ാ�� പ�ം അത് 
നിരീ�ി��തി�ം സത�രം േവ� നടപടികൾ
എ���തി�ം സാധി���് . േദശീയപാതാ
വിഭാഗ�ിൻ കീഴിൽ വ�� പ�തികളിൽ േക�
ഗതാഗത ൈഹേവ മ�ാലയ�ിെ�

ഫ�ാെണ�ിൽ സാ��ികാ�മതി�ം

സാേ�തികാ�മതി�ം Regional Officer, MoRTH
ആണ്  നൽ��ത് . സം�ാന ഫ�കളിൽ
ഭരണാ�മതി ലഭി�ാൽ കാലതാമസമി�ാെത തെ�
സാേ�തികാ�മതി നൽകാ��്.

(ബി)

ഏെ��� ���ികളിൽ അലംഭാവം കാണി��
കരാ�കാർെ�തിെര കർശന നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�്  വ��ിെ� ���ി ഏെ����
കരാ�കാർ വ��മായ കാരണ�ളി�ാെത ���ി

അന�മായി നീ�ിെകാ� േപാ��
സാഹചര��ിൽ ടി കരാ�കാർെ�തിെര
SBD/Revised PWD Manual 2012 �കാരം
കർശന നടപടികൾ സ�ീകരി���്.

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം
ഇ�ര�ിൽ �വർ�ി� ഏെത�ി�ം
കരാ�കാർെ�തിെര നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഈ സർ�ാർ അധികാര�ിൽ വ�േശഷം നടപടി
സ�ീകരി� കരാ�കാ�െട വിവര�ൾ �വെട
േചർ��: നിര�് വിഭാഗം (1) തി�വന��രം
ഡിവിഷനിൽ (i) േതാ���്  ഇര�ിൽ ആനെ��ി
േറാഡ്   െറേ�ാേറഷൻ എ� ���ി ഏെ���
ഡി. രത് നാകരൻ എ� കരാ�കാരൻ ���ിയിൽ
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അലംഭാവം കാണി�തിനാൽ റിസ്ക്  ആൻഡ്  
േകാ�ിൽ െടർമിേന�്  െച�്  റീ െട�ർ െച�ി��് .
(ii) േത�ട പന�ർ േറാഡ്   6/200 - 7/200
െറനേവഷൻ എ� ���ി ഏെ��� എൽ.ആർ
ല�ണൻ എ� കരാ�കാരൻ ���ിയിൽ

അലംഭാവം കാണി�തിനാൽ റിസ്ക്  ആൻഡ്  
േകാ�ിൽ െടർമിേന�്  െച�്  റീ െട�ർ െച�ി��് .
(2) േകാ�യം ജി�യിെല Improvements to
Kallungalthara Cheerpunkal road Ch.1/750 to
4/250(First Reach) ���ി�െട കരാ�കാരനായ
�ീ.േജാർ�് ' ��വിളെയ ടി ���ിയിൽ നി�ം
െടർമിേന�്  െച�ക�ം െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ
Clause 2116.2.1 അ�സരി�  ് െപർേഫാർമൻസ്  
െസക�രി�ി �ക ക�്  െക�ാ�ം അവേശഷി��
���ി�െട 30% �ക�്  �ല�മായ �ക
വീെ���ാ�ം ഉ�രവായി��താ��. ഈ
ഉ�രവിെനതിെര കാരാ�കാരൻ ബ�.
ൈഹേ�ാടതിയിൽ നി�ം േ� വാ�ക�ം
േകാടതി�െട േ� ഉ�രവ് നിലവിൽ
നിലനിൽ���മാണ്. (3) ��ർ ജി�യിൽ
���ി �ർ�ീകരി��തിൽ അലംഭാവം
കാണി� നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ ഒഴിവാ�ിയ
കരാ�കാ�െട വിവരം �വെട േചർ��. (i) Shri.
Muhammad Kunji B/W 2018-19 -
Improvements to Chiyyaram Convent Road
0/460 to 2/150 (ii) Shri. Muhammad Kunji F/D
2018-19 – Flood Rectification works to
Chiyyaram Convent Road 2/150 to 3/000 (iii)
Shri. Mahafoose M.D - NABARD RIDF XXIV
Improvements to Muringoor Plamuri Meloor
Pallinada Road from Ch. 0/000 to 4/500 (4) (i)
ക�ർ ജി�യിെല Non plan 2019-20 Improvents
to Pookkom – Madpeedika road Km 0/000 to
2/000 എ� ���ി ഏെ��� െമേസർസ്  
ഫാർസി കൺ��ൻസ്   ൈ�വ�്  ലീമി�ഡ്  . (ii)
ക�ർ ഡിവിഷനിൽ െട�ർ ഏെ���േശഷം

���ി ആരംഭി�ാതി�� Budget 2018-19
Reconstruction of Collapsed Culvert and
retaining wall to Vallithodu Moonamkutty -
Charal Pullanparathattu road Km 9/100 എ�
���ി�െട കരാ�കാരൻ എം. ഷം��ീെന
നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ നീ�ം െച�ക�ം
�ടർ�്  ���ി റീെട�ർ െച�്  ���ി

ആരംഭി�ക�ം െച�ി��് . (5) േകാഴിേ�ാട്
ജി�യിെല േപരാ� താനി��ി േറാഡ്   ���ി

ഏെ��� കാരാ�കാരനായ �ീ.എം.ഡി
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നൗഷാദിെനതിെര െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ
അ�സരി�  ് ���ി�െട കരാർ കരാ�കാരെ�
നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ റ�്  െച�ി��്. (6)
കാസർേഗാഡ്   കാ��ാട്   നിേയാജക
മ�ല�ിൽ ഉൾെ��� ഇ��ൽ - െപായ�ര
േറാഡിെ� നവീകരണ ���ികൾ ഏെ���
M/s. Delcom Engineering Pvt, Delcon House,
ച��ാർ (പി.ഒ) െത�ിൽ, കാസർേഗാഡ്   എ�
കരാ�കാരെന, ���ിയിൽ അലംഭാവം
കാണി�ക�ം നിരവധി തവണ ആവശ�െ��ി�ം,
സമയബ�ിതമായി ���ികൾ

�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ാ�തിെന �ടർ�്  ��ത കരാർ
റ�ാ�ക�ം കരാ�കാരെന കരി��ികയിൽ
ഉൾെ���ി, ബാ�ി വ�� ���ികൾ

കരാ�കാരെ� െചലവി�ം, ഉ�രവാദിത��ി�ം

നട�ിലാ�ി ���ി �ന:�മീകരി��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. േദശീയപാത വിഭാഗം
േകാഴിേ�ാട്   ഡിവിഷെ� കീഴിൽ േദശീയപാത 66-
ൽ കി.മീ 25/000 �തൽ 45/000 വെര��
ബലെ���ൽ ���ി�് കാലതാമസം
വ��ിയ കരാ�കാരനായ നാഥ്  ഇൻ�ാ�േ��്
േകാഴിേ�ാട്-ന് എതിെര ൈഫൻ
ഈടാ��തി�� നടപടി സ�ീകരി�ി��് .
പാല�ൾ വിഭാഗം ക�ർ ജി�യിെല കീഴ�ർ
പാലം, േകാളയാട്  പാലം, അല�് നഗർ -
കാ�ിേലരി പാലം, മല�റം ജി�യിെല താെഴ
പാലം അേ�ാ�  ്േറാഡ്  എ�ീ ���ിക�െട

കരാ�കാെര നേ�ാ�രവാദിത��ിൽ െടർമിേന�്
െച�ി��്. െക�ിട വിഭാഗം ��ർ ഡിവിഷ�
കീഴിൽ 'Maintenance of Boys Hostel Toilet
Block in Kerala Kalamandalam at
Cheruthuruthi' എ� ���ി�െട

കരാ�കാരനായ �ീ. ടി.എ. െമാഹ�ദ് , താെഴ
വീ�ിൽ, പ�ം പി.ഒ., േദശമംഗലം, ��ർ കരാർ
കാലാവധി��ിൽ ���ി

�ർ�ീകരി�ാതി�� സാഹചര��ിൽ ടിയാെന
േമൽ ���ിയിൽ നി�്  ഒഴിവാ�ി റിസ്ക്  &
േകാ�്  �കാരം ���ി �ന:�മീകരി�ക�ം
ടിയാെ� ൈലസൻസ്   റ�ാ��തിന്  േവ�ി
ടിയാൻ ൈലസൻസ്   എ��ി�� ശി�വാണി
െ�ാജ�്  സർ�ിൾ പാല�ാട്   ഓഫീസിേല�് 
അറിയി�് നൽ�ക�ം െച�ി��് . �ടാെത
തി�വന��രം ഡിവിഷ� കീഴിൽ
സമയബ�ിതമായി പണി �ർ�ിയാ�ാ� 5
കരാ�കാർ�്  പിഴ �മ�ക�ം െച�ി��് .
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


