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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2075 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ആല�ഴയിെല ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി പ�കർ� േഹാ�ി�ൽ ആൻഡ്  റിസർ�  ്െസ�ർ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Smt Veena George

(ആേരാഗ�- വനിത-ശി�വികസന വ��് മ�ി)

(എ)

ആല�ഴയിൽ 2012 ൽ നിർ�ാണം ആരംഭി�

സർ�ാർ ��ർ െ�ഷ�ാലി�ി പ�കർ�

േഹാ�ി�ൽ ആ�് റിസർ�  ്െസ�റിെ�
നിർ�ാണ�ിെല അപാകത സംബ�ി�്

പരിേശാധന നട�ിയ വിവിധ ഏജൻസിക�െട
കെ���കൾ എെ��ാെമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) (i) ചീഫ് െട�ി�ൽ എ�ാമിനർ 03.08.2013-ന്
�ലം സ�ർശി�  ്നൽകിയ റിേ�ാർ�്
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��. (ii) CTE-�െട
നിർേ�ശ �കാരം 11.12.2013-ൽ BSNL നട�ിയ

പരിേശാധന�െട റിേ�ാർ�് അ�ബ�ം 2 ആയി

േചർ��. (iii) CTE-�െട നിർേ�ശ �കാരം
ൈ�വ�് എജൻസി കൺസൾ��് എ�ിനീയർ

അൻവർ �ൈസൻ പരിേശാധി� റിേ�ാർ�ം
തി�വന��രം എ�ിനിയറിംഗ് േകാേളജിെ�
നിർേ�ശ��ം (CET) അ�ബ�ം-3 ആയി

േചർ��. (iv) തി�വന��രം േകാേളജ്  ഓഫ്
എൻജിനീയറിംഗിെല ഡി�ാർ�െമ�് ഓഫ് സിവിൽ
എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ിെല ��്ചറൽ
എൻജിനീയറിംഗ് ഡിവിഷൻ വിഭാഗം 05.04.2019-
ൽ �ലം സ�ർശി�ക�ം Retrofitting
Strengthening Measures നിർേ�ശി�ക���ായി.
റിേ�ാർ�് അ�ബ�ം 4 ആയി േചർ��

(ബി) ഈ നിർേ�ശ�ൾ പഠി�  ്റിേ�ാർ�് നൽകാൻ
ഭരണ സമിതി ആെരയാണ്

�മതലെ���ിയി��െത�ം ആെരാെ�യാണ്

ഇതിെല അംഗ�െള�ം ഇവർ എ� തവണ
േയാഗം േച�ക�ം �ലം സ�ർശി�ക�ം
റിേ�ാർ�ിെല വ�തകൾ പരിേശാധി�ക�ം
െച�െവ�ം വ��മാ�ാേമാ ;

(ബി) (i) ഈ നിർേ�ശ�ൾ പഠി�  ്റിേ�ാർ�് നൽകാൻ
06.03.2021-െല GO(Rt) No. 139/2021/AYUSH
ന�ർ ഉ�രവ് �കാരം ആറ്  അംഗ�ൾ ഉ�
ൈഹെലവൽ ക��ിെയ �മതലെ���ി.
ൈഹെലവൽ ക��ി അംഗ�െള സംബ�ി�

വിവരം �വെട േചർ��. 1. അഡീഷണൽ
െസ��റി, ആ�ഷ്  2. ഡയറ�ർ, ഭാരതീയ
ചികി�ാ വ��്, തി�വന��രം 3. െഡപ��ി
െസ��റി, ആ�ഷ്  4. െമ�ർ െസ��റി, ഗവ:
ആ�ർേവദ പ�കർ� ആ�പ�ി െസാൈസ�ി 5.
ചീഫ് എൻജിനീയർ, നാഷണൽ െഹൽ�് മിഷൻ
6. കൺസൾ��് എൻജിനീയർ, നാഷണൽ
ആ�ഷ്  മിഷൻ. (ii) നാല് തവണ േയാഗം
േച�ക�ം 09.03.2021, 30.09.2021 എ�ീ
തീയതികളിലായി ര�് �ാവശ�ം �ലം

സ�ർശി�ക�ം െച�. (iii) റിേ�ാർ�ിെല
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വ�തകൾ പഠി�  ്സർ�ാരിന് �പാർശ
നൽ�ക�ം െച�.

(സി) ഉ�തതല സമിതി റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ി�െ��ിൽ
��ത വിശദാംശ�ൾ െവളിെ���ാേമാ;
ഇെ��ിൽ കാരണം വിശദമാ�ാേമാ ;

(സി)
ൈഹെലവൽ ക��ി റിേ�ാർ�ിെല �റി�്
അ�ബ�ം 5 ആയി േചർ��.

(ഡി)

െക�ിട നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ഇതിെ�
�േയാജനം െപാ�ജന�ൾ�് നൽ��തിന്
എ�് നടപടി സ�ീകരി�ാനാണ് ഉേ�ശി��െത�്
വ��മാ�ാേമാ ?

(ഡി) ൈഹെലവൽ ക��ി�െട �പാർശ�െട
അടി�ാന�ിൽ സർ�ാരിൽ നി�ം
ഹി��ാൻ �ീഫാബ് ലിമി�ഡിേനാട്  ൈഹ
െലവൽ ക��ി അംഗീകരി� Rectification
Measures ഹി��ാൻ �ീഫാബ് ലിമി�ഡിെ�
സ��ം െചലവിൽ ��് മാസ�ിനകം

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാ�ം, നിർ�ാണ
�വർ�ന�ിെ� അപാകത പരിഹരി�േ�ാൾ
െക�ിട�ിെ� ബലം ഒറിജിനൽ
േകാൺഫിഗേറഷൻ �കാരം �ർ�ീകരി�ാൻ

സാധി���വിധം ബല��താവണെമ�ം,
ആയത് NIIT, IIT എ�ി�െന��
ഏജൻസികെളെ�ാ�് പരിേശാധി�്
സാ��െ���ണെമ�ം നിർേ�ശി�ി��്. ഇത്
ൈഹെലവൽ ക��ി ��മായി നിരീ�ി�ക�ം
സർ�ാരിേല�് റിേ�ാർ�് െച�ണെമ�ം
നിർേ�ശി�ി��്. ഹി��ാൻ �ീഫാബ് ലിമി�ഡ്
ഹാജരാ�ിയ വർ�് െഷഡ�ൾ അ�ബ�ം 6
ആയി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ












































