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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3087 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

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

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Shri P. A. Mohamed Riyas

(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ) െപാ�മരാമ�് നിർ�ാണ ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�� എ�്
ഉറ�വ��ാൻ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ?

(എ) െപാ�മരാമ�് നിർ�ാണ ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�� എ�് ഉറ�
വ��ാൻ െപാ�മരാമ�് വ��ിെല വിവിധ
വിഭാഗ�ൾ സ�ീകരി� നടപടികൾ �വെട
േചർ��. നിര�വിഭാഗം െപാ�മരാമ�് വ��്
നിര�് വിഭാഗ�ി� കീഴിൽ നട�ാ��
നിർ�ാണ ���ികൾ നി�ിത സമയ�ി��ിൽ

തെ� �ർ�ീകരി��തി�� നടപടികൾ
യഥാസമയം സ�ീകരി� വ���്. എ�ാൽ
ൈകേ��ം ഒഴി�ി��മായി ബ�െ�� േകാടതി
വ�വഹാര�ൾ, KWA , KSEB, െടലിേകാം
ക�നികൾ എ�ിവ�െട ൈപ�കൾ, േകബി�കൾ
എ�ിവ മാ�ി �ാപി��തിൽ വ��
കാലതാമസം, കാലവർഷം, േകാവിഡ്  19
മാനദ�ം എ�ിവ കാരണം നിർ�ാണ േമഖലയിൽ
ഉ�ായ തട��ൾ �ലം മരാമ�് പണികൾ
തട�െ����്. എ�ാ ���ിക�ം ബ�െ��

അസി��് എ�ിനീയർ, ഓവർസീയർ
എ�ിവ�െട േനരി�� േമൽ േനാ��ിൽ

നട�െ���തി� �റേമ ഉ�ത ഉേദ�ാഗ�ർ

ആവശ�കത അ�സരി�  ്���ി �ലം

സ�ർശി�ക�ം കാലാകാല�ളിൽ ബ�െ��

വ��കൾ, കരാ�കാർ, ഉേദ�ാഗ�ർ എ�ിവ�െട
അവേലാകന േയാഗം നട�ക�ം ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി��

തട��ൾ �രീകരി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക�ം െച� വ���്. ���ിക�െട

�ഗമമായ നട�ി�ി�ം വിവിധ വ��ക�െട
ഏേകാപന�ി�മായി 13.09.2021 െല
സ.ഉ(സാധാ) ന�ർ 829/2021/പി.ഡബ�.ഡി
�കാരം District Infrastructure Co-ordination
Committee –കൾ �പീകരി���്. മതിയായ
കാരണ�ൾ ഇ�ാെത ���ി കാലാവധി��ിൽ
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�ർ�ീകരി�ാ� കരാ�കാ�െട കാലാവധി
പിഴേയാ��ടി ദീർഘി�ി� നൽ��. എ�ാൽ
�ടർ�ം ���ി �ർ�ീകരി�ാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ിെ��ിൽ കരാ�കാരെ� തെ�
നേ�ാ�രവാദി��ിൽ കരാർ ഒഴിവാ�ി
���ി റീെട�ർ െച�ക�ം കരാ�കാരെന
കരി��ികയിൽ ഉൾെ����തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�ാ��്. പാല�ൾ വിഭാഗം
െപാ�മരാമ�് പാല��െട ���ി

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി�ാ��്. പാലം
നിർ�ാണ�ി�� �ലേമെ���് േകാടതി
വ�വഹാരം �ലം നീ� േപാ���െകാ�ം Utility
shifting - ൽ വ�� കാലതാമസ�ം അതിവർഷം
�ലം ൈഹ ഫ്ളഡ്  െലവലി�� ഉയർ� െകാ�്
ഡിൈസനിൽ ഉ�ാ�� മാ�ം െകാ�ം
പാല��െട നിർ�ാണം �ർ�ീയാ��തിന്

താമസം േനരിടാ��്. ���ിയിൽ വീ� വ���
കരാ�കാ�െട കരാർ റ�് െച�് ബാ�ി ���ി

വീ�ം െട�ർ നട�ി ���ി

�ർ�ീകരി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ാ��്.
�ർ�ീകരണ കാലാവധി നി�യി�െകാ�ാണ്
െട�ർ നൽ��ത്. നി�ിത കാലാവധി��ിൽ
തെ� ���ി �ർ�ിയാ�വാൻ േവ� നടപടി
സ�ീകരി�ാ��്. ���ി കാലാവധി നീ�ിെകാ�
േപാ��ത് നി��ാഹെ����തിനായി

വ��മായ കാരണ�ളി�ാെത �ർ�ീകരണ സമയ
പരിധി നീ��തി�േവ�ി കരാ�കാരൻ
ആവശ�െ��� പ�ം പിഴ ഈടാ�ാ��്. സമയ
�ി�ത പാലി��തിനായി മരാമ�് ���ിക�െട

അവേലാകന േയാഗ�ൾ �ത�മായ ഇടേവകളിൽ
സർ�ാർ തല�ി�ം ഉേദ�ാഗ� തല�ി�ം

നട�ാ��്. െക�ിടവിഭാഗം. െക�ിട�ി��

�ല ലഭ�ത ���ിേയെ���േ�ാൾ തെ�
ഉറ�വ����്. ���ി�െട എ�ിെമ�്
നട�ി 10 ദിവസ�ി��ിൽ ൈസ�് ഹാ�് ഓവർ
െച���്. Rate of Progress of work chart
ത�ാറാ�ി എ�ിെമ�ിൽ ഉൾെ���ാ��്.
���ി ആരംഭി�  ്�േരാഗമി�� �റ�് Structural
Drawing നൽകി വ���്. വിവിധ തല�ളിൽ
���ി�െട �േരാഗതി വിലയി���തിനായി
�ത�മായി അവേലാകന േയാഗ�ൾ നട�ാ��്.
െക�ിട നിർ�ാണ �മായി ബ�െ��്

കരാ�കാര�മാ�� ഉട�ടിയിൽ ���ി

�ർ�ീകരി��തി� ഒ� നി�ിത കാലാവധി
നിർ�യി�ാ��്. കരാ�കാരെ� വീ��ലം നി�ിത
കാലാവധി��റം ���ി നീ�േപാ�ക



3 of 3

യാെണ�ിൽ െപാ�മരാമ�് വ��് മാന�ൽ �കാരം
കരാ�കാരനിൽ നി�ം പിഴ ഈടാ�ാ��്.
ആവശ�െമ�ിൽ കരാർ റ�് െച�് റീ െട�ർ
നട�ാ��്. േദശീയപാതാ വിഭാഗം െപാ�മരാമ�്

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��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


