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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1290 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��കാര�� െക�ിട��െട �േരാഗതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . പി . ഉൈബ�� 
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ� പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി മല�റം നിേയാജക മ�ല�ിെല

നിലവിൽ ഏെത�ാം വിദ�ാലയ�ൾ�ാണ് െക�ിട

നിർമാണ�ിനായി ഫ�് അ�വദി�ി��ത്; അവ

ഓേരാ�ിെ��ം ഇേ�ാഴെ� അവ�

വിശദീകരി�ാേമാ;

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട അ�്

േകാടി �പ, ��് േകാടി �പ, ഒ� േകാടി �പ

എ�ി�െന അ�വദി�ാണ് നിർ�ാണ

�വർ�ന�ൾ�് ഫ�് അ�വദി�ിരി��ത്.
ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ അ� േകാടി �പ,
��് േകാടി �പ, ഒ� േകാടി �പ

എ�ി�െനയാണ് കിഫ്ബി അ�വദി��ത്.
��ത പ�തിയിൽ ഉൾെ���ിയ മല�റം

നിേയാജക മ�ല�ിെല ���ിക�െട

നിലവിെല വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. 5
േകാടി �പ കിഫ്ബി പ�തി 5 േകാടി �പ കിഫ്ബി

പ�തിയി�ൾെ�� മല�റം

ജി.ജി.എ� .്എസ് .എസിെ� നിർ�ാണം

�തഗതിയിൽ �ർ�ിയാ�ി വ��. 76%േ�ാളം

�ർ�ിയാ�ിയി��്. 3 േകാടി �പ കിഫ്ബി

പ�തി 3 േകാടി�പ കിഫ്ബി പ�തി

ജി.എ� .്എസ് .എസ് , �േ�ാ�ർ, എം.എസ് .പി.
എ� .്എസ് .എസ് , മല�റം എ�ീ ��ക�െട

നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ഉദ്ഘാടനം നിർ�ഹി�.
ജി.എം.�.പി.എസ് ,ഒ��ർ, ജി.ബി.എ� .്എസ് ,
മല�റം, ജി.വി.എ� .്എസ് .എസ് ,അരി�,
ജി.എ� .്എസ് ,ഇ��ഴി,
ജി.വി.എ� .്എസ് .എസ് ,��ാ�ർ എ�ീ ��ക�െട

ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി അംഗീകരി�.എസ് .പി.വി

ആയി കിലെയ �മതലെ���ിയി��്. �ടർ

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. ഒ� േകാടി �പ

കിഫ്ബി പ�തി ഒ� േകാടി �പ കിഫ്ബി

പ�തിയി�ൾെ�� ജി.എം.�.പി.എസ് .അരി� –
ഡി.പി.ആർ കിഫ്ബി അംഗീകരി�. KMBR
Violation ഉ�തിനാൽ ഇളവി��

�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ജി.എം.�.പി.എസ് .ഇ��ഴി - ഡി.പി.ആർ
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കിഫ്ബി അംഗീകരി�  ്െട�ർ നടപടി സ�ീകരി�.
ജി.എം.�.പി.എസ്  േമൽ�റി, ജി.എം.�.പി.എസ്

െച�ൻകടവ് എ�ീ ��കൾ�് �ലപരിമിതി

ഉ�തിനാൽ പരഗണി�ാൻ സാധി�ി�ി�.
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �ാൻ ഫ�ിൽ

ഉൾെ���ി ഫ�് അ�വദി�ി�� മല�റം

നിേയാജക മ�ല�ിെല ��ക�െട

�വർ�ിക�െട നിലവിെല �ിതിവിവര�ൾ

താെഴ പറ��. വർഷം �ളിെ� േപര് അ�വദി�

�ക ഏജൻസി നിലവിെല �ിതി 2017-18 GMUP
ഒ��ർ 100 ല�ം LSGD ���ി �ർ�ീകരി�

2018-19 GLPSെമാറ�ർ 125 ല�ം PWD
���ി �ർ�ീകരി� 2018-19 GBHSS മല�റം

160ല�ം PWD ���ി 60% �ർ�ീകരി� 2018-
19 GLPSഇ��ഴി 40 ല�ം LSGD ���ി

�ർ�ീകരി� 2019-20 GLPS�േ�ാ�ർ 90 ല�ം

PWD ���ി 80% �ർ�ീകരി�

(ബി) ഒ� മ�ല�ിൽ ഒ� ഇ�ർനാഷണൽ �ൾ

എ� പ�തി �കാരം നിർേദശി� മല�റം ഗവ.
േഗൾസ്  ഹയർ െസ��റി �ളിെല ���ികൾ

ഇേ�ാ�ം �ർ�ീകരി�ി�ിെ�� കാര�ം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; കാലതാമസ�ിെ�

കാരണം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

��യിൽെ��ി��്. േകാവിഡ്  �ല��ായ

തട��ൾ നിർ�ാണ �വ ർ�ന�ളിൽ

കാലതാമസം വ��ിയി��്.

(സി)

���ി എ�േ��് �ർ�ീകരി�വാൻ

സാധി�െമ�് െവളിെ���േമാ; എ��ം േവഗം

�ർ�ീകരി�വാൻ നിർേദശം നൽ�േമാ?

(സി) ഗവൺെമ�് േഗൾസ്  ഹയർ െസ��റി �ൾ

മല�റ�ിെ� െക�ിട നിർ�ാണ ���ികൾ

എ��ം െപെ��് നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി �ൾ

ൈകമാറാ�� നിർേദശം േകാൺ�ാ�ർമാർ�്

നൽകിയി��്. നിർ�ാണ ���ികൾ ഡിസംബർ

മാസ�ിൽ �ർ�ീകരി�  ്ൈകമാറാൻ

സാധി�െമ�ാണ് �തീ�ി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


