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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 112 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

മിഷൻ പി.ഡ��.ഡി.

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ. എ� .് സലാം, 

�ീ ജി �ീഫൻ 

null
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര വ��് മ�ി)

(എ)

െപാ�മരാമ�് ���ികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ിയാ��തി�ം �താര�ത

ഉറ�വ���തി�ം മിഷൻ പി.ഡബ ��.ഡി. എ�

േപരിൽ പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

നൽകാേമാ;

(എ) െപാ�മരാമ�്  ���ികൾ സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി��തിന്  മിഷൻ പി.ഡ��.ഡി. എ�

േപരിൽ ഒ� പ�തി ആവി�രി�ി��് . ര�ാ�യിൽ

ഒരി�ൽ ബ�മാനെ�� െപാ�മരാമ�്  വ��് 
മ�ി, െപാ�മരാമ�് വ��് െസ��റി, േനാഡൽ

ഓഫീസർമാർ, ചീഫ്  എൻജിനീയർമാർ എ�ിവർ

േയാഗം േചർ�്  ഇേ�ാൾ നട�െകാ�ിരി��

പ�തിക�െട അവേലാകന�ം ഭാവിയിേല�ളള

പ�തികൾ�േവ�ി നയപരമായ തീ�മാന�ൾ

ൈകെ�ാ�ക�ം, നവീന രീതിയിൽ

െപാ�മരാമ�്  വ��ിെന നയി�� രീതിയി��

ആശയ�ൾ �േ�ാ�്  െവ�ക�ം, അതിെന�റി�  ്
ചർ� െച�്  �ാവർ�ികമാ�ാ�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച�ക എ�

ല��േ�ാെടയാണ്  Mission Meeting
നട�ിെകാ�േപാ��ത് .

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ��ി നാൽ�ത്

നിേയാജകമ�ല�ളിേല�ം േറാ�ക�െട

നിലവിെല �ിതി പരിേശാധി�െമ� �ഖ�ാപനം

നട�ിലായി�േ�ാ; േറാ�കളിൽ ഡി.എൽ.പി.
േബാർ�കൾ �ാപി��തി�� നടപടിക�െട

�േരാഗതി വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി 140 നിേയാജക

മ�ല�ളിേല�ം േറാ�ക�െട നിലവിെല

�ിതി പരിേശാധി��തി�ം മാ�വൽ

�കാര�ളള നടപടി�മ�ൾ

പാലി�െ���െ��്  ഉറ�്  വ���തി�ം

�വർ�ന �േരാഗതിയി��ാ�� തട��ൾ

മാ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി��തി�ം

വിവിധ വിഭാഗ�ളിെല ���ിംഗ് 
എ�ിനീയർമാർ, എ�ിക��ീവ്  എ�ിനീയർമാർ,
അസി��്  എ�ിക��ീവ്  എ�ിനീയർമാർ

എ�ിവ�ൾെ�െട�ളള team -െല േനാഡൽ

ഓഫീസർമാർ�്  �മതല നൽകിയി��് . �ടാെത

ഈ ടീമിെ� �വർ�നം ഏേകാപി�ി��തിനായി

��്  ചീഫ്  എ�ിനീയർമാേര�ം

�മതലെ���ിയി��് . േറാ�കളിൽ DLP
േബാർ�കൾ �ാപി��തിെ� �േരാഗതി
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വിലയി��ിയി��് . സം�ാനെ�

ഉ�രവാദി� കാലാവധിയി�� ��വൻ

േറാ�കളി�മായി െമാ�ം 2293 DLP
േബാർ�കൾ �ാപി�ി��് .

(സി) വിമർശന�െള േനരി�െകാ�് വികസനം എ�

ല���ി��ി ഈ സ ർ�ാ ർ നട�ിലാ�ിയ

�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) െപാ�മരാമ�്  വ��ിെല ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��തി� േവ�ി

അതാത്  ജി�ാകള�ർമാ�െട േന�ത��ിൽ

ഡി�ി�് ഇൻ�ാ��ർ േകാർഡിേനഷൻ

ക�ി�ി�ം (ജി.ഒ.(ആർ.ടി) നം. 829/2021/
പി.ഡ��ഡി തീയതി 13/09/2021) െപാ�മരാമ�് 
വ��ിെ� ���ികൾ മ�ലാടി�ാന�ി��

േമാണി�റിംഗ്  നട��തിനായി 140 േനാഡൽ

ഓഫീസർമാെര നിയമി�െകാ�്  (ജി.ഒ.(ആർ.ടി)
നം. 8/2022/പി.ഡ��ഡി, തീയതി 01/01/2022)
സർ�ാർ ഉ�രവായി��് . ഈ ക�ി�ിക�െട

�വർ�ന�ൾ സമയബ�ിതമായി നട�ിലാ�ി

വ���് . �ടാെത വികസനം എ�

ല���ി��ിയാണ്  സർ�ാർ �വർ�ി��ത് .
െപാ�മരാമ�്  വ��ിെ� വികസനം ല��മാ�ി

���ികൾ ��തൽ കാര��മമാ�ം

�ണനിലവാരേ�ാ��ടി�ം സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ��തിനായി െക�ിട വിഭാഗ�ി�

കീഴി�� എ�ാ ���ിക�ം Composite
രീതിയിൽ നട�ിലാ�ാൻ പ�തി

ആവി�രി�ി��് . �ർ�ികരി� എ�ാ

���ികളി�ം അതാത്  �ല�ളിൽ Defect
Liability Board �ാപി�� നടപടികൾ

�േരാഗമി��. േകരള�ി�ടനീള�� എ�ാ റ�് 
ഹൗ�ക�ം െപാ�ജന�ൾ�ം �ടി

ഉപകാര�ദമാ�� രീതിയിൽ Online Booking
സംവിധാനം നട�ിലാ�ിയി��് . വ��ിൽ

ഫയ�ക�െട േവഗത വർ�ി�ി��തി�ം

�താര�ത ഉറ�് വ���തി�മായി ഇ-ഓഫീസ്

സംവിധാനം നട�ിലാ�ക�ം ജീവന�ാ�െട

െപാ� �ലംമാ��ിന് �ാർ�് �ഖാ�ിരം

'ഓൺൈലൻ' ആയി നട�ിലാ��തി��

നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. ���ികൾ

സമയബ�ിതമായി �ർ�ിയാ�ാൻ മിഷൻ

PWD, DICC, ആ�ിലേറ�് PWD േയാഗ�ൾ

േചർ�് വിലയി��ൽ നട���്. േറാഡ്

പരിപാലന�ിനായി റ�ിംഗ് േകാൺ�ാ�്

സ�ദായം വ��് നട�ാ�ി കഴി�. പ�തികൾ

�താര�മായി നട�ിലാ�ാൻ േ�ാജ�് മാേനെ��്

സി��ം നട�ാ�ാൻ ���ികൾ

�േരാഗമി��. െപാ� ജന�ൾ�്  പരാതികൾ

അറിയി��തി�ം പരിഹാര നടപടികൾ
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അടിയ�രമായി സ�ീകരി��തി�മായി PWD4U
എ� mobile application ഏർെ���ിയി��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


