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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3088 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴി�� ജി�ാ �ണനിലവാര പരിേശാധനാ ലാബിെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് െപാ�മരാമ�് വ��ി� കീഴി��
���ിക�െട �ണനിലവാരം
പരിേശാധി��തിന് �മതലെ�� ജി�ാ
�ണനിലവാര പരിേശാധനാ ലാബിെ� �വർ�നം

സർ�ാർ തല�ിൽ അവേലാകനം െച�ി�േ�ാ;
വിശദീകരി�േമാ;

(എ) െപാ�മരാമ�് വ��് റീജിയണൽ
ഇൻെവ�ിേഗഷൻ & ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ
ലാ�കളിെല എ�ിക��ീവ് എ�ിനീയർമാർ

അവ�െട കീഴിെല ജി�കളിെല ���ിക�െട

�ണനിലവാരം അവേലാകനം െച� വ��.
�ടാെത ഡയറ�ർ (ഐ& ക�.സി) (���ിംഗ്
എ�ിനീയർ), ചീഫ് എ�ിനീയർ (ഡിൈസൻ)
എ�ിവർ �േത�കമായി അവേലാകന�ം ലാബിെ�
പരിേശാധനക�ം നട�ി വ��.

(ബി)

��ത ലാ�കളിൽ േലാേകാ�ര നിലവാര��
പരിേശാധനാ ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാേ��തിെ�
ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്

ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ബി) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള �ണനിലവാര
പരിേശാധനാ ലാ�കളിൽ േലാേകാ�ര

നിലവാര�ളള പരിേശാധനാ ഉപകരണ�ൾ
ലഭ�മാേ��തിെ� ആവശ�കത

പരിേശാധി�ക�ം ആയവ ലഭ�മാ��തിനായി
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി���്. ആ�നിക

പരിേശാധന ഉപകരണ�ൾ
വാ��തിനാവശ�മായ �ക അതാത്  വർഷം
സർ�ാരിൽ നി�ം ലഭി���് . ഇതി�െട
ആ�നിക ഉപകരണ��െട ലഭ�ത
ഉറ�വ��ിയി��് . ��തൽ �ക ലഭ�മാ��
�റ�്  �ർ� േതാതി�� ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ
�വർ�ന�ൾ�ാ�� അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഒ��ാൻ കഴി��താണ് .

(സി) ���ിക�െട �ണനിലവാരം സംബ�ി�്

ലഭി�� പരാതി പരിേശാധി��തി�ം
േവഗ�ിൽ തീർ�് ക�ി��തി�ം െമാൈബൽ
െട�ി�് ലാ�കൾ ആരംഭിേ��തിെ�

ആവശ�കത പരിേശാധി�ി�േ�ാ; ആയത്

ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) ���ിക�െട �ണനിലവാരം സംബ�ി�  ്
ലഭി�� പരാതി പരിേശാധി��തി�ം തീർ�് 
കൽ�ി��തി�ം െമാൈബൽ െട�ിംഗ്  ലാ�കൾ
ഒ�േ�� നടപടി�മ�ൾ സ�ീകരി�ി��് . ഈ
സാ��ിക വർഷം തെ� െമാൈബൽ ലാബ് 
സംവിധാനം �വർ�ി�  ് �ട��തി��
�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി�കയാണ് .
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(ഡി) ഇതര വ��ക�െട �മതലയിൽ നട��
നിർ�ാണ �വർ�ന��െട �ണനിലവാര
പരിേശാധനകൾ െപാ�മരാമ�് വ��ിെ�
�ണനിലവാര പരിേശാധനാ േക��ളിൽ
നട�ാ�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ഡി) െപാ�മരാമ�്  വ��ി�കീഴി�� ���ിക�െട

�ണനിലവാര പരിേശാധനകൾ നട�ാ��

സർ�ാർ അ�മതി മാ�േമ ഇേ�ാൾ
െപാ�മരാമ�്  വ��ിെ� �ണനിലവാര
പരിേശാധനാ േക��ൾ��. ആയത് 
െപാ�മരാമ�് ക�ാളി�ി കൺേ�ാൾ മാന�ൽ
�കാരം വ�വ� െച�െ��ി��താണ് .

(ഇ)

�ണനിലവാര പരിേശാധനാഫല�ൾ
ലഭി��തി�ളള കാലതാമസം ഒഴിവാ��തിന്
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

(ഇ) െപാ�മരാമ�് വ��ിന് കീഴി�ളള �ണനിലവാര
പരിേശാധനാ ലാ�കളിൽ IS Code �കാര�ളള
സമയെമ��ാണ് അതാത് െട�കൾ െച�
വ��ത്. ��തായി LIMS (Lab Information
Management System) Software ലാ�കളിൽ
സ�മാ��േതാ� �ടി ��തൽ േവഗ�ിൽ

റിേ�ാർ�കൾ ലഭ�മാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


