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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3164 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല �ൾ െക�ിടനിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� 2020-21, 2021-22
വർഷ�ളിെല പ�തി വിഹിതം ഉപേയാഗി�്
െക�ിടം നിർ�ി��തിന് എ� ��ക�െട
എ�ിേമ�് അട��ളള െ�ാേ�ാസ�കളാണ്
നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിൽ നി�ം വ��ിൽ
ലഭി�ി�ളളെത�് അറിയി�ാേമാ; ആവശ�െ���
�ക അട��ളള വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ)
2020-21, 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ളിെല
പ�തിവിഹിതം വിനിേയാഗി�  ്െക�ിട നിർ�ാണം
നട��തിന് അ�മതി ലഭ�മാ��തിനായി
െ�ാേ�ാസൽ നൽകിയി�� ��ക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ി��്.

(ബി)
േമൽ െ�ാേ�ാസ�കളിൽ െെ�സ്
േസാ�് െവയറിൽ എ�ിേമ�് ത�ാറാ�ി
സമർ�ി� ��ക�െട വിവര�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;
സമർ�ി� വർഷ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2020-21, 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ളിെല
പ�തിവിഹിതം വിനിേയാഗി�  ്െക�ിട നിർ�ാണം
നട��തിന് അ�മതി ലഭ�മാ��തിനായി
െ�ാേ�ാസൽ നൽകിയി�� ��ക�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ി��്.

(സി)

2020-21, 2021-22 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� പ�തിവിഹിതം
ഉപേയാഗി�  ്െക�ിട�ൾ നിർ�ി��തിന്
നില�ർ നിേയാജകമ�ല�ിെല ഏെത�ാം
��കെളയാണ് െതരെ���ി�ളളെത�്

അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2020-21 സാ��ിക വർഷ �ിൽ ഗവ.
മാനേവദൻ െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി
�ളിന് 40 ല�ം �പ വിനിേയാഗി�  ്െക�ിട
നിർ�ാണം നട��തിന് ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. 2021-22 സാ��ിക വർഷെ�
പ�തി വിഹിതം വിനിേയാഗി�  ്െക�ിട നിർ�ാണം
നട��തി നായി ��കെള െതരെ���്

ഭരണാ�മതി നൽ��തി�� നടപടികൾ
നട�വ��.

(ഡി)

േശഷി�� ��ക�െട െ�ാേ�ാസ�കളിൽ
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ; േശഷി�� ��കൾ�് �ടി
െക�ിടനിർ�ാണ ഫ�് അ�വദി��തിന് നട�
സാ��ികവർഷം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) 2020-21 സാ��ിക വർഷ �ിൽ ഗവ.
മാനേവദൻ െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി
�ളിന് 40 ല�ം �പ വിനിേയാഗി�  ്െക�ിട
നിർ�ാണം നട��തിന് ഭരണാ�മതി
നൽകിയി��്. 2021-22 സാ��ിക വർഷെ�
പ�തി വിഹിതം വിനിേയാഗി�  ്െക�ിട നിർ�ാണം
നട��തി നായി ��കെള െതരെ���്

ഭരണാ�മതി നൽ��തി�� നടപടികൾ
നട�വ��.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന 
                                                                                                          

ക്രമ 
നന.

സ്കൂളളിനന്റെ പപേരര് വര്ഷന എസളിപമറര് തുക

1. ഗവ. മമാനപവദന് നവമാപക്കേഷണല് 
ഹയര് നസെക്കേന്റെറളി സ്കൂള

2020-21 40,00,000/- രൂപേ

2. ഗവ. യ.പേളി.എസെര്, കുറുമ്പലപങമാടര് 2021-22 1,52,27,259/- രൂപേ

3. ഗവ. എല്.പേളി.എസെര്, പചമാലമുണ 2021-22 1,04,25,749/- രൂപേ

4. ഗവ. എല്.പേളി.എസെര്, ചുങ്കത്തറ 2021-22 24,70,005/- രൂപേ

5. ഗവ. എല്.പേളി.എസെര്, ചുങ്കത്തറ ജളി.പേളി 2021-22 26,08,335/- രൂപേ

6. ഗവ.എന.എല്.പേളി.എസെര്, കരളിമ്പുഴ 2021-22 32,83,034/- രൂപേ

7. ഗവ. എല്.പേളി.എസെര്, മമാമങ്കര 2021-22 1,79,16,647/- രൂപേ

8. ഗവ. എല്.പേളി.എസെര്, പൂളപമാടന 2021-22 1,79,16,647/- രൂപേ

9. ഗവ. എല്.പേളി.എസെര്, വരളിക്കേല് 2021-22 1,58,71,906/- രൂപേ

10. ഗവ. എല്.പേളി.എസെര്, വവീടളിപക്കേമാത്തര് 2021-22 94,54,653/- രൂപേ

11. ഗവ. എല്.പേളി.എസെര്, പേയ്യമ്പമാടന 2021-22 1,00,00,000/- രൂപേ

12. ഗവ. യ.പേളി.എസെര്, നകമാന്നമണ 2021-22 50,00,000/- രൂപേ

                                                                                         നസെക്ഷന് ഓഫവീസെര്


