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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2699 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േക� സർ�ാർ ധനസഹായേ�ാ� �ടി നിർ�ി�� പ�ികവർഗ േഹാ��കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ)

േക� സർ�ാർ 25.6.2014 െല
11022/03/2008/Education ന�ർ ഉ�രവ്

�കാരം പതിനാ�േകാടി ���ല�ം �പ
അ�വദി� ആറ്  പ�ികവർഗ േഹാ��ക�െട
നിർ�ാണ �േരാഗതി വിശദാംശ�ൾ സഹിതം
അറിയി�ാേമാ;

(എ) 25.06.2014 െല 11022/03/2008/Educationന�ർ
ഉ�ര� �കാരം ആെക 5 പ�ികവർ�
േഹാ��ക�െട നിർ�ാണ�ിനാണ് േക��ിൽ

നി�ം 16.30 േകാടി �പ അ�വദി�ി��ത്.
��ത േഹാ��ക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. 1. �ീെമ�ിക്
േഹാ�ൽ, വ�വട 13% നിർ�ാണ �വർ�ികൾ

�ർ�ിയായി. വ�വട �ാമപ�ായ�്

െസ��റി�െട 07.09.2016 െല േ�ാ�്
െമേ�ാ�െട അടി�ാന�ിൽ �ടർ നിർ�ാണം
നിർ�ിവ�. 2. �ീ-െമ�ിക് േഹാ�ൽ,��ർ
നിർ�ാണം പി�ീട്  പാല�ാട്  ജി�യിെല
മീനാ�ി�രേ��് മാ�ി). നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി �വർ�നം ആരംഭി�. 3. മൾ�ി
പർ�സ്  േഹാ�ൽ, മാറ��ി എറണാ�ളം
നിർ�ാണം �േരാഗമി��. 68% ���ികൾ

�ർ�ിയായി��്. 4. മൾ�ി പർ�സ്  േഹാ�ൽ,
േഫാർേഷാർ, എറണാ�ളം നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി. �വർ�നം ആരംഭി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. 5. മൾ�ി പർ�സ്
േഹാ�ൽ, െപ�ി�ടി (നിർ�ാണം പി�ീട്  ക�ർ
ജി�യിെല ആറളേ��് മാ�ി) (�ീ-െമ�ിക്
േഹാ�ൽ).- നിർ�ാണം �ർ�ിയായി

(ബി) ഇവയിൽ എ� േഹാ��ക�െട നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി �വർ�നം �ട�ി എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 25.06.2014 െല 11022/03/2008/Educationന�ർ
ഉ�ര� �കാരം ആെക 5 പ�ികവർ�
േഹാ��ക�െട നിർ�ാണ�ിനാണ് േക��ിൽ

നി�ം 16.30 േകാടി �പ അ�വദി�ി��ത്.
��ത േഹാ��ക�െട നിർ�ാണ �േരാഗതി�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. 1. �ീെമ�ിക്
േഹാ�ൽ, വ�വട 13% നിർ�ാണ �വർ�ികൾ

�ർ�ിയായി. വ�വട �ാമപ�ായ�്

െസ��റി�െട 07.09.2016 െല േ�ാ�്
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െമേ�ാ�െട അടി�ാന�ിൽ �ടർ നിർ�ാണം
നിർ�ിവ�. 2. �ീ-െമ�ിക് േഹാ�ൽ,��ർ
നിർ�ാണം പി�ീട്  പാല�ാട്  ജി�യിെല
മീനാ�ി�രേ��് മാ�ി). നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി �വർ�നം ആരംഭി�. 3. മൾ�ി
പർ�സ്  േഹാ�ൽ, മാറ��ി എറണാ�ളം
നിർ�ാണം �േരാഗമി��. 68% ���ികൾ

�ർ�ിയായി��്. 4. മൾ�ി പർ�സ്  േഹാ�ൽ,
േഫാർേഷാർ, എറണാ�ളം നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി. �വർ�നം ആരംഭി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. 5. മൾ�ി പർ�സ്
േഹാ�ൽ, െപ�ി�ടി (നിർ�ാണം പി�ീട്  ക�ർ
ജി�യിെല ആറളേ��് മാ�ി) (�ീ-െമ�ിക്
േഹാ�ൽ).- നിർ�ാണം �ർ�ിയായി

(സി) ഇവയിൽ നിർ�ാണം ആരംഭി�ി�ി�ാ�

േഹാ��കൾ ഉേ�ാെയ�ം ഉെ��ിൽ
അതിനായി എെ��ാം തട��ൾ ഉെ��ം
ആയത് പരിഹരി��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�െവ�ം വ��മാ�ി വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(സി)

േക��ിൽ നി�ം ഫ�് ലഭ�മാ�ിയ 5
േഹാ��ക�െട�ം നിർ�ാണം ആരംഭി�ി��്.

(ഡി)

��ത േഹാ��ക�െട നിർ�ാണം എ�േ��്

�ർ�ീകരി�  ്�വർ�നം �ട�ാൻ കഴി�െമ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ാേദശികമായ ���ൾ �ലം വ�വട
�ാമപ�ായ�ിെ� േ�ാ�് െമേ�ാ�െട
അടി�ാന�ിൽ നിർ�ാണം നിർ�ിെവ�

വ�വട �ീ-െമ�ിക് േഹാ�ലിെ� നിർ�ാണ�ിന്

�തിയ ഭരണാ�മതി ലഭ�മാ�ി നടപടി
സ�ീകരി��താണ്.

(ഇ) നിർ�ാണം �ർ�ീകരി� േഹാ��ക�െട
�വർ�നം �ട��തിന് ആവശ�മായ

ത�ികകൾ ��ി�ി�േ�ാെയ�് 
വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ)

ത�ികകൾ ��ി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


