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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4047 27-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�ിേമ�് റിൈവസ്  െച��തി�� മാനദ��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)

തേ�ശ സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ് വിഭാഗ�ി�

േമൽേനാ��ിൽ എം.എൽ.എ. ഫ�്

വിനിേയാഗി�  ്നട�ിലാ�� വിവിധ മരാമ�്

���ിക�െട എ�ിേമ�് റിൈവസ്  െച�

നൽ��തിനായി നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ,
നിയമാവലികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്

അറിയി�ാേമാ;

(എ) തേ�ശ സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗ�ിെ� േമൽേനാ��ിൽ നട�ിലാ��

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട�ം എ�ിേമ�്

റിൈവസ്  െച�് നൽ��ത് െപാ�മരാമ�്

മാന�ൽ 2012, േ�ാസ്  1601.1.6 �കാര��

മാനദ��ൾ�് അ��തമായി�ാണ്. താെഴ

പറ�� സാഹചര��ൾ�് (െപാ�മരാമ�്

മാന�ൽ 2012, േ�ാസ്  1601.1.6) ഒ� ���ി�െട

എ�ിേമ�് റിൈവസ്  െച��തി�� അ�മതി

നൽകാ��താണ്. A revised estimate must be
prepared and got sanctioned. (a) When there are
deletions, additions or alterations to the scope of
the work as originally sanctioned needing
revised administrative sanction. (b) When there
are major structural alterations from the design
as originally sanctioned. (c) When the cost of a
work is likely to exceed by more than 5% of T.S
amount. The revised estimate shall not be kept
waiting till the work is completed or reaches an
advanced stage of completion but shall be
prepared and got sanctioned as soon as any of
the above two conditions are anticipated during
the course of execution of work.

(ബി) ഏെതാെ� സാഹചര��ിലാണ് ഒ� ���ി�െട

എ�ിേമ�് റിൈവസ്  െച��തി�� അ�മതി

ലഭ�മാേ��ത്; വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ എ�ിനീയറിംഗ്

വിഭാഗ�ിെ� േമൽേനാ��ിൽ നട�ിലാ��

െപാ�മരാമ�് ���ിക�െട�ം എ�ിേമ�്

റിൈവസ്  െച�് നൽ��ത് െപാ�മരാമ�്

മാന�ൽ 2012, േ�ാസ്  1601.1.6 �കാര��

മാനദ��ൾ�് അ��തമായി�ാണ്. താെഴ

പറ�� സാഹചര��ൾ�് (െപാ�മരാമ�്

മാന�ൽ 2012, േ�ാസ്  1601.1.6) ഒ� ���ി�െട

എ�ിേമ�് റിൈവസ്  െച��തി�� അ�മതി
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നൽകാ��താണ്. A revised estimate must be
prepared and got sanctioned. (a) When there are
deletions, additions or alterations to the scope of
the work as originally sanctioned needing
revised administrative sanction. (b) When there
are major structural alterations from the design
as originally sanctioned. (c) When the cost of a
work is likely to exceed by more than 5% of T.S
amount. The revised estimate shall not be kept
waiting till the work is completed or reaches an
advanced stage of completion but shall be
prepared and got sanctioned as soon as any of
the above two conditions are anticipated during
the course of execution of work.

(സി)
എ�ിേമ�ിൽ പറ�ിരി�� ��വൻ

�വർ�ന��ം �ർ�ിയാ��തിന്

���ി�െട നിർ�ാണ �മതല�� കരാ�കാർ

ബാധ��രാേണാ; നിർ�ാണ �വർ�ന�ളിൽ

വീ� വ��� കരാ�കാർെ�തിെര എെ�ാെ�

തര�ി�� നിയമ നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ

കഴി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ആണ്. നിർ�ാണ �വർ�ന�ളിൽ വീ�

വ��� കരാ�കാെര �ാ�് ലി�ിൽ

ഉൾെ���ാ���ം, െപാ�മരാമ�് മാന�ൽ

2012, േ�ാസ്  2116.2 �കാരം െടർമിേനഷൻ ഓഫ്

േകാൺ�ാ�് നടപടികൾ സ�ീകരി�ാ��താണ്.
കരാ�കാരെ� വീ� െകാ�് സമയബ�ിതമായി

���ി �ർ�ീ കരി�ിെ��ിൽ

നിയമാ��തമായ ൈഫൻ കരാ�കാരിൽ നി�ം

ഈടാ�ാ��താണ്.

(ഡി) ഒ� ���ി�് അ�വദി�തിേന�ാൾ വളെര

�റ � �ക�് െട�ർ ഏെ����

േകാൺ�ാ�ർമാർ�് ���ി �ർ�ിയാ��തിന്

അധിക �ക അ�വദി�  ്നൽേക�ി വ��

സാഹചര�ം ഒഴിവാ��തി�� നടപടി�മ�ൾ

എെ�ാെ�യാണ് എ�് അറിയി�േമാ?

(ഡി)

കരാറിൽ ഏർെ�� �ക�് തെ� ടി ���ി

എ�ിേമ�് �കാരം �ർ�ീ കരി��തിന്

കരാ�കാരൻ ബാധ��നാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


