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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4865 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

തി�ര�ാടി മ�ല�ിൽ �ൾ െക�ിട നിർ�ാണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) തി�ര�ാടി മ�ല�ിൽ �ൾ െക�ിട
നിർ�ാണ�ിന് കിഫ്ബി വഴി ഏെത�ാം
��കൾ�് എ� �പ വീതം അ�വദി�െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

ഭാഗമായി സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ��െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട 5 േകാടി �പ, 3 േകാടി �പ,
ഒ� േകാടി �പ എ�ി�െന അ�വദി�ാണ്
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ��ത്.
��ത പ�തികളിൽ ഉൾെ�� ��കൾ�്
പരമാവധി 5 േകാടി �പ 3 േകാടി �പ, ഒ� േകാടി
�പ എ�ി�െനയാണ് കിഫ്ബി അ�വദി��ത്.
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ�

ഭാഗമായി തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല

കിഫ്ബി പ�തിയി�ൾെ���ിയ ��ക�െട
വിവര�ൾ �വെട േചർ��. 5 േകാടി �പ
കിഫ്ബി പ�തി 5 േകാടി �പ കിഫ്ബി
പ�തിയിൽ ഉൾെ�� പര�ന�ാടി െന�വ
ഗവ.എ� .്എസ് .എസിെ� നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി ഉദ്ഘാടനം നിർ�ഹി�. 3 േകാടി �പ
കിഫ്ബി പ�തി 3 േകാടി �പ കിഫ്ബി
പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ���റ� ജി.എ� .്എസ് .
എസിെ� നിർ�ാണം �ർ�ിയായി. ഉദ്ഘാടനം
നിർ�ഹി�. ജി.എ� .്എസ് . എസ് .��ള�ിെ�

���ി 60% �ർ�ീകരി�. ജി.എ� .്എസ് .എസ് .
തി�ര�ാടി�െട നിർ�ാണം ആരംഭി�.
ജി.�.പി.എസ് .�ാരി�െട ഡിപിആർ കിഫ്ബി
അംഗീകരി�. �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ജി.എം.�.പി.എസ് . െവ�ി�ർ,
ജി.വി.എ� .്എസ് .എസ് . െച�ിയാൻ കിണർ എ�ീ
��ക�െട ഡിപിആർ കിഫ്ബി�െട
പരിഗണനയിലാണ്. 1 േകാടി �പ കിഫ്ബി പ�തി
1 േകാടി കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ�� 3
��കൾ�ാണ് ഭരണാ�മതി നൽകിയത്.
ആയതിെല ജി.എം.എൽ.പി.എസ് . െച���്,
ജി.എം.�.പി.എസ് .െകാടി�ി എ�ീ ��കൾ�്
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�ലം ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ നിർ�ാണ�ിന്

പരിഗണി�ാൻ കഴിയാ� �ിതിയാ��ത്.
ക�ാട്  ജി.എം.�.പി. �ളിന് KMBR violation
ഉ�തിനാൽ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
കഴി��ി� എ�് എസ് .പി.വി യായ കില
അറിയി�ി��്.

(ബി)

��ത െക�ിട നിർ�ാണ�ിെ� �േരാഗതി
വിശദമാ�േമാ?

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

ഭാഗമായി സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ��െട
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട 5 േകാടി �പ, 3 േകാടി �പ,
ഒ� േകാടി �പ എ�ി�െന അ�വദി�ാണ്
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ��ത്.
��ത പ�തികളിൽ ഉൾെ�� ��കൾ�്
പരമാവധി 5 േകാടി �പ 3 േകാടി �പ, ഒ� േകാടി
�പ എ�ി�െനയാണ് കിഫ്ബി അ�വദി��ത്.
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ��ിെ�

ഭാഗമായി തി�ര�ാടി നിേയാജകമ�ല�ിെല

കിഫ്ബി പ�തിയി�ൾെ���ിയ ��ക�െട
വിവര�ൾ �വെട േചർ��. 5 േകാടി �പ
കിഫ്ബി പ�തി 5 േകാടി �പ കിഫ്ബി
പ�തിയിൽ ഉൾെ�� പര�ന�ാടി െന�വ
ഗവ.എ� .്എസ് .എസിെ� നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി ഉദ്ഘാടനം നിർ�ഹി�. 3 േകാടി �പ
കിഫ്ബി പ�തി 3 േകാടി �പ കിഫ്ബി
പ�തിയിൽ ഉൾെ�� ���റ� ജി.എ� .്എസ് .
എസിെ� നിർ�ാണം �ർ�ിയായി. ഉദ്ഘാടനം
നിർ�ഹി�. ജി.എ� .്എസ് . എസ് .��ള�ിെ�

���ി 60% �ർ�ീകരി�. ജി.എ� .്എസ് .എസ് .
തി�ര�ാടി�െട നിർ�ാണം ആരംഭി�.
ജി.�.പി.എസ് .�ാരി�െട ഡിപിആർ കിഫ്ബി
അംഗീകരി�. �ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.
ജി.എം.�.പി.എസ് . െവ�ി�ർ,
ജി.വി.എ� .്എസ് .എസ് . െച�ിയാൻ കിണർ എ�ീ
��ക�െട ഡിപിആർ കിഫ്ബി�െട
പരിഗണനയിലാണ്. 1 േകാടി �പ കിഫ്ബി പ�തി
1 േകാടി കിഫ്ബി പ�തിയിൽ ഉൾെ�� 3
��കൾ�ാണ് ഭരണാ�മതി നൽകിയത്.
ആയതിെല ജി.എം.എൽ.പി.എസ് . െച���്,
ജി.എം.�.പി.എസ് .െകാടി�ി എ�ീ ��കൾ�്
�ലം ലഭ�മ�ാ�തിനാൽ നിർ�ാണ�ിന്

പരിഗണി�ാൻ കഴിയാ� �ിതിയാ��ത്.
ക�ാട്  ജി.എം.�.പി. �ളിന് KMBR violation
ഉ�തിനാൽ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ
കഴി��ി� എ�് എസ് .പി.വി യായ കില
അറിയി�ി��്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


