II ഇ.ബബ. XV-കകേരള നബയമസഭ/III-19
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 നവഞ്ചാംബര് 10, ബുധന
നബയമസഭ

രഞവബലലെ

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമഞനലപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം
കചര്ന.
വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്
58 (*541) ലപഞതുമരഞമത്തക്ക് പണബകേള് സമയബനബതമഞയബ
പൂര്ത്തസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ
ലപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ. എ. മുഹമ്മേദക്ക്
റബയഞസക്ക്)

നല്കേബയ

മറുപടബയബല്,

ലപഞതുമരഞമത്തക്ക്

പ്രവൃത്തബകേള്

സമയബനബതമഞയബ പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക് നബരത്തക്ക്/പഞലെങ്ങള് വബഭഞഗങ്ങളുലട
കേസ്പീഴബല് കേഞരദക്ഷമമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം ലടണ്ടെര് നടപടബകേള്
സുതഞരദവഞ്ചാം

ലെളബതവമഞക്കുനതബനഞ്ചാം

കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

ഒഴബവഞക്കുനതബനഞ്ചാം

E-Tendering System, PRICE Software എനബവ ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
സഭലയ അറബയബച്ചു. സബവബല്, ഇലെകബകല്, ഇലെകകഞണബകക്ക്, ഫയര് ലലഫറബഞ്ചാംഗക്ക്
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വബഞ്ചാംഗുകേളുലട എസബകമറ്റുകേള് കകഞഡസ്പീകേരബചക്ക് ഒറ കേരഞറുകേഞരലന ഏല്പ്പെബകഞന
Composite Tender ആരഞ്ചാംഭബചബട്ടുണ്ടെക്ക്. വകുപ്പെബനകേസ്പീഴബലലെ എലഞ പ്രവൃത്തബകേളുഞ്ചാം
ബനലപ്പെട്ട അസബസന്റെക്ക് എഞബനസ്പീയര്, ഓവര്സസ്പീയര് എനബവരുലടയഞ്ചാം പ്രധഞന
പ്രവൃത്തബകേള് ഉനത ഉകദദഞഗസ്ഥരുലടയഞ്ചാം കമല്കനഞട്ടത്തബല് ലചയ്തുവരുനണ്ടെക്ക്.
പ്രവൃത്തബകേളബല്

കേഞലെതഞമസഞ്ചാം

വരുത്തുന

കേരഞറുകേഞരുലട

കേഞലെഞവധബ

പബഴകയഞടുകൂടബ ദസ്പീര്ഘബപ്പെബച്ചു നല്കുകേയഞ്ചാം തുടര്നഞ്ചാം കേഞലെതഞമസഞ്ചാം വരുത്തുന
കേരഞറുകേഞലര

നകഷഞത്തരവഞദബതസത്തബല്

ഒഴബവഞകബ

പ്രവൃത്തബ

റസ്പീലടണ്ടെര്

ലചയ്യുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയഞ്ചാം ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്. വബവബധ വകുപ്പുകേളുലട
ഏകകേഞപനത്തബനഞ്ചാം

പ്രവൃത്തബകേളുലട

സമയബനബതമഞയ

പൂര്ത്തസ്പീകേരണത്തബനമഞയബ ഡബസബകക്ക് ഇനഫഞസക്ചര് കകേഞ-ഓര്ഡബകനഷന
കേമ്മേറബകേള്

രൂപസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ലപഞതുമരഞമത്തക്ക് പ്രവൃത്തബകേളുലട കൃതദമഞയ

വബവരങ്ങള് ലപഞതുജേനങ്ങള്കക്ക് ലെഭദമഞകുനതബനക്ക് കപ്രഞജേകക്ക് മഞകനജേക്ക്ലമന്റെക്ക്
സബസവഞ്ചാം

പ്രവൃത്തബകേള്കക്ക്

ലകേഞണ്ടുവരുനതഞലണനഞ്ചാം
പരബഹരബക്കുനതബനഞ്ചാം

വര്കബഞ്ചാംഗക്ക്
കേണ്ണൂര്

കകേഞട്ടയഞ്ചാം

കേലെണ്ടെര്

നഗരത്തബലലെ

ജേബലയബലലെ

സഞ്ചാംവബധഞനവഞ്ചാം
ഗതഞഗതക്കുരുകക്ക്

ലവള്ളൂത്തുരുത്തബ

നബര്മ്മേഞണത്തബനഞ്ചാം നടപടബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞലണനഞ്ചാം

പഞലെഞ്ചാം

ലലപപ്പുകേളുഞ്ചാം മറ്റുഞ്ചാം
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സ്ഥഞപബക്കുനതബനഞയബ

ലപഞളബകകണ്ടെബവരുന

ബനലപ്പെട്ടവര്തലന

കറഞഡുകേള്

പൂര്വ്വസ്ഥബതബയബലെഞകണലമന

നബലെവബലുലണ്ടെനഞ്ചാം

കേബഫ്ബബയമഞയബ

പരബഹരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

ഓണ്ലലലെന

ഉത്തരവക്ക്

ബനലപ്പെട്ട

വബഷയങ്ങള്

ബുകബഞ്ചാംഗബലൂലട

ലപഞതുമരഞമത്തക്ക്

വകുപ്പെബനകേസ്പീഴബലുള്ള ലറസക്ക് ഹഹൗസുകേളബല് 991 കപര് മുറബലയടുക്കുകേയഞ്ചാം 576926
രൂപ ലെഭബക്കുകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ
അറബയബച്ചു.
59 (*542) വബദദഞകേബരണഞ്ചാം പദതബ
ലപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ലതഞഴബല്
നല്കേബയ
ഡബജേബറല്

മറുപടബയബല്,

സഞ്ചാംസ്ഥഞനലത്ത

പഠകനഞപകേരണങ്ങള്

സഞധദമഞക്കുകേലയന

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

എലഞ

ലെഭദമഞകബ

ലെക്ഷദകത്തഞലടയഞണക്ക്

ആവബഷ്കരബചബട്ടുള്ളലതനക്ക് സഭലയ അറബയബച്ചു.

വബ.

ശബവനകുട്ടബ)

വബഭഞഗഞ്ചാം

കുട്ടബകേള്ക്കുഞ്ചാം

ഓണ്ലലലെന
'വബദദഞകേബരണഞ്ചാം'

പദതബ

പദതബ നബര്വ്വഹണത്തബലൂലട

ഡബജേബറല് പഠകനഞപകേരണങ്ങള് ലെഭദമഞകകണ്ടെ കുട്ടബകേളുലട
ലെക്ഷമഞയബ കുറയഞന കേഴബഞബട്ടുണ്ടെക്ക്.

പഠനഞ്ചാം

എണഞ്ചാം 3.53

3.44 ലെക്ഷഞ്ചാം കുട്ടബകേള്കക്ക് ലെഞപക്ക്കടഞപക്ക്

നല്കുനതബനള്ള ഫണ്ടെക്ക് കശഖരണഞ്ചാം നടനവരബകേയഞലണനഞ്ചാം പദതബയലട
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ആദദഘട്ട പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക് സബ.എഞ്ചാം.ഡബ.ആര്.എഫക്ക്.-ല് നബനഞണക്ക് തുകേ
കേലണ്ടെത്തബയബട്ടുള്ളലതനഞ്ചാം
ലെഞപക്ക്കടഞപ്പുകേള്

'വബദദഞശസ്പീ'

പദതബയബല്

ലെഭദമഞയ

45313

പട്ടബകേജേഞതബ/പട്ടബകേവര്ഗ്ഗ വബഭഞഗഞ്ചാം കുട്ടബകേള്കക്ക് വബതരണഞ്ചാം

ലചയ്തുവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം 'വബദദഞകേബരണഞ്ചാം' പദതബ പ്രകേഞരഞ്ചാം പഠകനഞപകേരണങ്ങള്
ലെഭദമഞക്കുനതബനക്ക് ഐ.ടബ.മബഷന രണ്ടെക്ക് തവണ ലടണ്ടെര്

ക്ഷണബക്കുകേയഞ്ചാം

മുനനബര ലെഞപക്ക്കടഞപ്പെക്ക് നബര്മ്മേഞതഞകള് സമര്പ്പെബച തുകേ അധബകേമഞയതബനഞല്
റസ്പീലടണ്ടെര്

ലചയ്യുനതബനക്ക്

നടപടബ

സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയഞലണനഞ്ചാം

മനബ

വദക്തമഞകബ. ഡബജേബറല് കഞസുകേള്ലകഞപ്പെഞ്ചാം കുട്ടബകേള്കക്ക് അദദഞപകേരുമഞയബ
കനരബട്ടക്ക്

സഞ്ചാംവദബക്കുനതബനക്ക്

സഞ്ചാംവബധഞനകമര്ലപ്പെടുത്തുകേയഞ്ചാം

ഓണ്ലലലെന

53399 അദദഞപകേര്ക്കുഞ്ചാം

ജേബ-സസ്യൂട്ടക്ക്
11.82

ലെക്ഷഞ്ചാം

വബദദഞര്തബകേള്ക്കുഞ്ചാം പ്രകതദകേ കലെഞഗബന ലഎ.ഡബ നല്കുകേയഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.
ലപഞതുവബഭദഞഭദഞസ യജ്ഞത്തബലന്റെ ഭഞഗമഞയബ സ്കൂളുകേളബലലെ ലെഞബക്ക്/ലലലെബ്രറബ
എനബവയലട

അടബസ്ഥഞനസഹൗകേരദങ്ങള്

സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം പുതബയ ബഞച്ചുകേള്

ലമചലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്
ആരഞ്ചാംഭബക്കുനകതഞലട

നടപടബ

പ്ലസക്ക് വണ്

പ്രകവശനത്തബനക്ക് അകപക്ഷബച മുഴുവന കുട്ടബകേള്ക്കുഞ്ചാം അഡബഷന ലെഭബക്കുലമനഞ്ചാം
സ്കൂള്/ബഞചക്ക് മഞറത്തബനക്ക് പ്രകതദകേ അനമതബ നല്കുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക്
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മറുപടബയഞയബ മനബ വദക്തമഞകബ. നബയതമഞയ മഞനദണ്ഡങ്ങള് പഞലെബച്ചുമഞത്രകമ
സര്കഞരബനക്ക് പഠകനഞപകേരണങ്ങള് വഞങ്ങബനല്കേഞന കേഴബയകേയള്ളൂലവനഞ്ചാം
എലഞ

കുട്ടബകേള്ക്കുഞ്ചാം

തഞമസഞ്ചാംവബനഞ

ഡബജേബറല്

പഠകനഞപകേരണങ്ങള്

ലെഭദമഞക്കുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദത്തബലെബടലപട്ടക്ക് മുഖദമനബ വദക്തമഞകബ.

