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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1288 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാറശാല മ�ല�ിെല െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

പാറശാല നിേയാജക മ�ല പരിധിയിൽ
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തി
�കാരം നട�ിലാ��തിനായി ഭരണാ�മതി
ലഭി��ം �ർ�ീകരി��ം നിർ�ഹണം
�േരാഗമി���മായ വിവിധ ���ികൾ

എെ��ാമാണ്; നിലവിെല �ിതി സഹിതം
വിശദവിവരം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പ�തി�െട
ഭാഗമായി കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട 5 േകാടി
�പ, 3 േകാടി �പ ഒ� േകാടി�പ എ�ി�െന
അ�വദി�ാണ് ഭൗതിക സാഹചര�
വികസന�ിനായി വിവിധ ��കളിൽ പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��ത്. ആയതിൽ പാറ�ാല
നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി��ം
�ർ�ീകരി��ം, നിർ�ാണം �േരാഗമി��മായ
���ികൾ �വെട േചർ��. 5 േകാടി കിഫ്ബി
പ�തി- 5 േകാടി കിഫ്ബി പ�തിയി�ൾെ��
മാരായ��ം ജി.എ� .്എസ് .എസിെ� നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി ഉദ്ഘാടനം നിർ�ഹി�. 3 േകാടി
കിഫ്ബി പ�തി - 3 േകാടി കിഫ്ബി പ�തിയിൽ
ഉൾെ�� ജി.വി.എ� .്എസ് .എസ്  & ജി.എ� .്എസ് .
പാറ�ാല �ളിെ� ഡിപിആർ അംഗീകരി�.
എസ് .പി.വിയായി കിലെയ �മതലെ�
��ിയി��്. നിർ�ാണ�ി�� �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. 1 േകാടി കിഫ്ബി പ�തി- ഗവ.
എ� .്എസ് .എസ് . ൈമല�ൽ �ളിെ� എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി സാേ�തിക അ�മതി�ായി
സമർ�ി�ി��്. ഗവ. എ� .്എസ് .എസ് . കീഴാ�ർ -
നിർ�ാണം നട� വ��. ഗവ.എ� .്എസ് .എസ് ,
ആനാ�ർ, എം.െക. എം.ജി.എ� .്എസ് .എസ് ,
ധ�വ��രം എ�ീ ��ക�െട െട�ർ നടപടി
�ർ�ിയാ�ി എ�ിെമ�് ഒ�വ�ി��്.
നിർ�ാണ�ി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(ബി) പ�തി�െട ഭാഗമായി പാറ�ാല ഗവ:
െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ�ൻഡറി �ൾ,
ൈമല�ൽ ഗവ: ഹയർ െസ�ൻഡറി �ൾ
എ�ിവിട�ളിെല നിർ�ഹണ �വർ�ന�ൾ

ൈവ��തിെ� കാരണം വ��മാ�ാേമാ; ��ത
നിർ�ാണം എ�േ��് �ർ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം പ�തി�െട
ഭാഗമായി കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട 5 േകാടി
�പ, 3 േകാടി �പ ഒ� േകാടി�പ എ�ി�െന
അ�വദി�ാണ് ഭൗതിക സാഹചര�
വികസന�ിനായി വിവിധ ��കളിൽ പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��ത്. ആയതിൽ പാറ�ാല
നിേയാജകമ�ല�ിൽ ഭരണാ�മതി ലഭി��ം
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�ർ�ീകരി��ം, നിർ�ാണം �േരാഗമി��മായ
���ികൾ �വെട േചർ��. 5 േകാടി കിഫ്ബി
പ�തി- 5 േകാടി കിഫ്ബി പ�തിയി�ൾെ��
മാരായ��ം ജി.എ� .്എസ് .എസിെ� നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി ഉദ്ഘാടനം നിർ�ഹി�. 3 േകാടി
കിഫ്ബി പ�തി - 3 േകാടി കിഫ്ബി പ�തിയിൽ
ഉൾെ�� ജി.വി.എ� .്എസ് .എസ്  & ജി.എ� .്എസ് .
പാറ�ാല �ളിെ� ഡിപിആർ അംഗീകരി�.
എസ് .പി.വിയായി കിലെയ �മതലെ�
��ിയി��്. നിർ�ാണ�ി�� �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��. 1 േകാടി കിഫ്ബി പ�തി- ഗവ.
എ� .്എസ് .എസ് . ൈമല�ൽ �ളിെ� എ�ിേമ�്
ത�ാറാ�ി സാേ�തിക അ�മതി�ായി
സമർ�ി�ി��്. ഗവ. എ� .്എസ് .എസ് . കീഴാ�ർ -
നിർ�ാണം നട� വ��. ഗവ.എ� .്എസ് .എസ് ,
ആനാ�ർ, എം.െക. എം.ജി.എ� .്എസ് .എസ് ,
ധ�വ��രം എ�ീ ��ക�െട െട�ർ നടപടി
�ർ�ിയാ�ി എ�ിെമ�് ഒ�വ�ി��്.
നിർ�ാണ�ി�� നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

(സി) പാറശാല നിേയാജക മ�ല�ിൽ അൺ
എ�േണാമിക് കാ�ഗറിയിൽ ഉൾെ���ിയ

വിദ�ാലയ��െട എ�ം എ�യാണ്; ഏത്
തേ�ശ�ാപന�ിെ� പരിധിയിലാണ് ഇവ
ഓേരാ�ം �ിതി െച��ത്; വിശദമായ വിവരം
ലഭ�മാ�േമാ; ��ത ��കളിൽ നിലവി�ളള
��ിക�െട�ം അധ�ാപക�െട�ം എ�ം
െവളിെ���േമാ?

(സി)

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ








