II ഇ.ബബ. XV-കകേരള നബയമസഭ/III-4
പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം
കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം
2021 ഒകകഞബര് 07, വദഞഴഞ്ചാം
നബയമസഭ

രഞവബലലെ

9.00

മണബകക്ക്

ബഹുമഞനലപ്പെട്ട

സസ്പീകര്

ശസ്പീ. എഞ്ചാം. ബബ. രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം
കചര്ന.
വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്
9 (*91) ലപഞതുവബദദഞലെയങ്ങള് തുറക്കുനതബനുള്ള മുലനഞരുകങ്ങള്
ലപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ലതഞഴബല്

വകുപ്പുമനബ

(ശസ്പീ.

വബ.

ശബവന്കുട്ടബ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്, സഞ്ചാംസഞനലത്ത ലപഞതുവബദദഞലെയങ്ങള്

നവഞ്ചാംബര് 1

മുതല് തുറക്കുനതബനുള്ള മുലനഞരുകള് സസസ്പീകേരബചബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം സ്കൂളഞ്ചാം പരബസരവഞ്ചാം
വൃത്തബയഞക്കുനതബനുഞ്ചാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ക്
ജേസ്പീവനകഞരബല്

അണുനശസ്പീകേരണഞ്ചാം
രൂപഞ്ചാം

93.39%

നല്കേബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം
കപര്

ഒരു

നടത്തുനതബനുമുള്ള
അധദഞപകേ-അനധദഞപകേ

കഡഞസക്ക്/2

കഡഞസക്ക്

വഞകബന്

എടുത്തബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം ഇതുമഞയബ ബന്ധലപ്പെട്ടക്ക് തയഞറഞകബയ കേരടക്ക് മഞര്ഗ്ഗകരഖ
സര്കഞരബലന്റെ

പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം

സഭലയ

അറബയബച.

വബവബധ

2

വകുപ്പുകേളമഞയബ

മനബതലെ

ചര്ചകേള്

പൂര്ത്തബയഞകബ

സ്കൂള്

തുറക്കുന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഏകകേഞപബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം ഒകകഞബര് 20-നകേഞ്ചാം കമഞകട്ടഞര്
ലവഹബകബള് ഇന്ലസകര്മഞര് സ്കൂളകേളബലലെത്തബ വഞഹനങ്ങള് പരബകശഞധബചക്ക്
ഫബറക്ക്നസക്ക് സര്ട്ടബഫബകറക്ക് നല്കുനതബനുഞ്ചാം സ്കൂള് ലകേട്ടബടങ്ങളലട ഫബറക്ക്നസക്ക്
സര്ട്ടബഫബകറക്ക് വഞങ്ങുനതബനുഞ്ചാം നടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചവരബകേയഞണക്ക് . എല്. പബ.
വബഭഞഗത്തബല് ഒരു ലബഞബല് രണ്ടെക്ക് കുട്ടബകേലള ഇരുത്തഞനുഞ്ചാം

ബഞചകേളഞയബ

തബരബചക്ക് ഓകരഞ ബഞചബനുഞ്ചാം ആഴ്ചയബല് മൂനദബവസഞ്ചാം എന രസ്പീതബയബല് ശനബയഞഴ്ച
ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള

ദബവസങ്ങളബല്

ഉചവലരയഞണക്ക്

കഞസ്സുകേള്

ക്രമസ്പീകേരബചബട്ടുള്ളലതനഞ്ചാം ഭബനകശഷബകഞരഞയ കുട്ടബകേള് ആദദ രണ്ടെഞഴ്ച സ്കൂളബല്
ഹഞജേരഞകകേണ്ടെതബലല്ലെനഞ്ചാം

എല്ലെഞ

സ്കൂളകേളബലഞ്ചാം

ലഹല്പ്പെക്ക്

ലഡസക്ക്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുലമനഞ്ചാം ഓകരഞ സ്കൂളബലഞ്ചാം കഡഞകറുലട കസവനഞ്ചാം ലെഭദമഞക്കുലമനഞ്ചാം
കകേഞവബഡക്ക് മഞനദണ്ഡങ്ങള് പഞലെബചക്ക്
മനബ

വദക്തമഞകബ.

അടബസഞനത്തബല്
ഉപകയഞഗലപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം

കുട്ടബകേള്കക്ക് ഉചഭക്ഷണഞ്ചാം നല്കുലമനഞ്ചാം

യഞതഞകകശഞ്ചാം

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്

ലകേ.എസക്ക്.ആര്.ടബ.സബ.
സ്റ്റുഡന്റെക്ക്സക്ക്

ഒണ്ലെബ

ബസ്സുകേളലട
ബസ്സുകേള്

കബഞണ്ടെക്ക്
കസവനഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തഞനുഞ്ചാം

കേണ്സഷന് സസൗകേരദഞ്ചാം തുടരഞനുഞ്ചാം തസ്പീരുമഞനബചബട്ടുണ്ടെക്ക്. പുതബയ അകഞഡമബകേക്ക്
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കേലെണ്ടെര്

തയഞറഞകബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം

ഓണ്ലലലെന്

കഞസ്സുകേള്

തുടരുലമനഞ്ചാം

സപബലമന്റെറബ അകലെഞട്ടക്ക്ലമന്റെബനു മുന്പക്ക് പസക്ക് വണ് സസ്പീറ്റുകേളലട ആവശദകേത
പരബകശഞധബചക്ക്

തുടര്നടപടബ

ലമയബന്റെനന്സക്ക്
തഞമസഞ്ചാംവബനഞ

ഗ്രഞനഞ്ചാം

സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം

കേബചണ്-കേഞ്ചാം-കസഞര്

നല്കുലമനഞ്ചാം

കേബഫ്ബബയബല്

എയ്ഡഡക്ക്

സ്കൂളകേളലട

പദതബകനുവദബച
ഉള്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുള്ള

ഫണഞ്ചാം
സ്കൂള്

ലകേട്ടബടങ്ങളലട പണബ സമയബന്ധബതമഞയബ പൂര്ത്തബയഞക്കുനതബനക്ക് നടപടബ
സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.
10 (*92) ലപഞതുമരഞമത്തക്ക് പ്രവൃത്തബകേളലട ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം
ലപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര വകുപ്പുമനബ (ശസ്പീ. പബ.എ. മുഹമ്മേദക്ക്
റബയഞസക്ക്) നല്കേബയ മറുപടബയബല്, ലപഞതുമരഞമത്തക്ക് വകുപ്പെബല് പ്രവൃത്തബകേളലട
ഗുണനബലെവഞരഞ്ചാം ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുഞ്ചാം അഴബമതബ നബര്മ്മേഞര്ജ്ജനഞ്ചാം ലചയ്യുനതബനുഞ്ചാം
ശക്തമഞയ നടപടബ സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം ലപഞതുജേനങ്ങള് സമര്പ്പെബക്കുന
പരഞതബകേളബകന്മേല്

ധനകേഞരദ പരബകശഞധനഞവബഭഞഗഞ്ചാം, വബജേബലെന്സക്ക് & ആന്റെബ

കേറപ്ഷന് ബബ്യൂകറഞ എനബവ അകനസഷണഞ്ചാം നടത്തബ കുറകഞലരനക്ക് കേലണ്ടെത്തുന
ഉകദദഞഗസര്ലകതബലര
സസസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം

വകുപ്പുതലെ
സഭലയ

അചടക
അറബയബച.

നടപടബ
ക്രമകകടുകേള്കക്ക്
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ഉത്തരവഞദബകേളഞയ കകേഞണ്ടഞകര്മഞലര കേരബമ്പട്ടബകേയബല് ഉള്ലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം
പ്രവൃത്തബ പരബപഞലെന കേഞലെയളവബല് കേരഞറുകേഞരലന്റെ ലചലെവബല് തകേരഞറുകേള്
പരബഹരബക്കുനതബനക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം ലചയ്യുനണ്ടെക്ക് . ലപഞതുമരഞമത്തക്ക്
പ്രവൃത്തബകേലള

സഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്

ലപഞതുജേനങ്ങള്ക്കുണ്ടെഞകുന

പരഞതബകേള്

പരബഹരബക്കുനതബനക്ക്

തല്സമയ കഫഞണ് ഇന് പരബപഞടബയുഞ്ചാം പരഞതബകേള്

സസസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക്

'PWD 4 U Mobile Application', കടഞള് ഫസ്പീ നമ്പര്

എനബവയുഞ്ചാം

ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം

പരഞതബകേളബകന്മേല്

പരബഹഞരനടപടബകേള് സസസ്പീകേരബചക്ക്
ലചയ്യുനണ്ടെക്ക്.

നബരത്തക്ക്

ഉപവബഭഞഗഞ്ചാം

വബവരഞ്ചാം പരഞതബകഞരലന അറബയബക്കുകേയുഞ്ചാം

ചസ്പീഫക്ക് എഞബനസ്പീയര് ഓഫസ്പീസക്ക് മുതല് ലസക്ഷന് ഓഫസ്പീസുകേള്

വലര e-office സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം ഏര്ലപ്പെടുത്തഞന് ലെക്ഷദമബടുനലണ്ടെനഞ്ചാം അഴബമതബ
നബര്മ്മേഞര്ജ്ജനഞ്ചാം
പ്രവൃത്തബകേളലട
വലരയുളള

ലചയ്യുനതബനുഞ്ചാം

സുതഞരദത

ഉറപ്പെഞക്കുനതബനുമഞയബ

എസബകമറക്ക് തയഞറഞക്കുനതുമുതല്

Final Bill payment

വബവരങ്ങള്

Price

Software-ലന്റെ

നടപ്പെബലെഞകബവരുനലണ്ടെനഞ്ചാം മനബ അറബയബച.
ഉറപ്പുവരുത്തുനതബനക്ക്

Mobile

മൂനഞഞ്ചാംഘട്ടത്തബലൂലട

ഗുണനബലെവഞര പരബകശഞധന

Automated

Testing

Lab-കേള്

ആരഞ്ചാംഭബക്കുനതബനുഞ്ചാം Defect Liability Period-നക്ക് കശഷഞ്ചാം Major District
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Road-കേളബല്
നബകേത്തുനതബനക്ക്

രൂപലപ്പെടുന
Running

കുഴബകേള്
Contract

ദസ്പീര്ഘകേഞലെഞടബസഞനത്തബല്
ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബചവരുന. നബര്മ്മേഞണപ്രവൃത്തബകേളലട കവഗത വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുഞ്ചാം
വബലെയബരുത്തുനതബനുഞ്ചാം നബലെവബലളള District Infrastructure Co-ordination
committee കൂടുതല് ശക്തബലപ്പെടുത്തബയബട്ടുണ്ടെക്ക്. കദശസ്പീയപഞതഞ അകതഞറബറബയുലട
കേസ്പീഴബല്വരുന കറഞഡുകേളലട കശഞചനസ്പീയഞവസ പരബഹരബക്കുന കേഞരദഞ്ചാം കകേന
സര്കഞരബലന്റെ ശദയബല്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടെനഞ്ചാം എല്ലെഞ കറഞഡുകേളലടയുഞ്ചാം മഞപ്പെക്ക്
ഡബജേബലലറസക്ക് ലചയ്യുലമനഞ്ചാം വര്ഷങ്ങളഞയബ കറഞഡുകേളലട വശങ്ങളബല് പഞര്കക്ക്
ലചയബരബക്കുന വഞഹനങ്ങള് നസ്പീകഞ്ചാം ലചയ്യുനതബനുഞ്ചാം കേരഞറുകേഞര് പ്രവൃത്തബകേള്
അനന്തമഞയബ

നസ്പീട്ടബലകഞണകപഞകുനതുക്ക്

ഒഴബവഞക്കുനതബനുഞ്ചാം

നടപടബ

സസസ്പീകേരബക്കുനതഞലണനഞ്ചാം ലലപപ്പുകേളഞ്ചാം കകേബബളകേളഞ്ചാം സഞപബക്കുനതബനഞയബ
ലവട്ടബലപ്പെഞളബക്കുനതുമൂലെഞ്ചാം കറഞഡുകേള് തകേരുനതക്ക് ഒഴബവഞക്കുനതബനക്ക് ലലവദദ്യുതബ,
ജേലെകസചനഞ്ചാം എനസ്പീ വകുപ്പുകേളമഞയബ കയഞജേബചക്ക് നടപടബ സസസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം
ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ വദക്തമഞകബ.

