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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 362 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േഗാ�സാരഥി പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീ വി ശശി, 

�ീ. സി.സി. ���ൻ, 
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് നട�ിലാ�ിയ േഗാ�സാരഥി
പ�തി�െട �വർ�നം അവേലാകന
വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ; ഈ പ�തി �കാരം
േഗാ�വർ� വിഭാഗ�ിെല ��ികൾ�് ലഭി��
സൗകര��ൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) േഗാ�സാരഥി പ�തി�െട �വർ�നം

അവേലാകന വിേധയമാ�ിയി��്.
സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളിേല�ം വി�ര�ം,
�ർഘട�മായ പ�ികവർ� സേ�ത�ളിൽ നി�്
വിദ�ാർ�ികൾ�് ��കളിൽ േപായിവ��തിന്
വാഹന സൗകര�ം ഏർെ���� പ�തിയാണ്
'േഗാ�സാരഥി പ�തി '. സർ�ാർ/എയ്ഡഡ്
��കളിൽ എൽ.പി തല�ിൽ പഠി��
വിദ�ാർ�ിക�െട വാസ�ല�ം ��ം ത�ി��
അകലം ½ കിേലാമീ�റിൽ ��ത�ം, �.പി
തല�ിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ിക�െട

വാസ�ല�ം ��ം ത�ി�� അകലം 1
കിേലാമീ�റിൽ ��ത�ം, ൈഹ�ൾ തല�ിൽ

പഠി�� വിദ�ാർ�ിക�െട വാസ�ല�ം ��ം
ത�ി�� അകലം 2 കിേലാമീ�റിൽ ��ത�ം
ആയി�� പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഈ
പ�തി�െട �േയാജനം ലഭി���്. േക�,
സം�ാന സർ�ാർ, അർ� സർ�ാർ,
െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിെല
ജീവന�ാ�െട ��ികൾ�് ടി പ�തി�െട
ആ��ല�ം ലഭി��ത�. ടി പ�തി�െട
േമാണി�റിംഗ് ക�ി�ിയിൽ �ാപനേമധാവി,
സീനിയർ അ��ാപകൻ, �ലെ� പ�ികവർ�
െ�ാേമാ�ർ എ�ിവർ ഉൾെ���തിനാൽ
��ിക�െട ഹാജരി�ാ� �ട��ിൽ തെ�
കെ���തി�ം അ� വഴി ടി വിദ�ാർ�ിക�െട

െകാഴി�േപാ�ിന് തടയി��തി�ം
സാധ�മാ��.

(ബി) ��ത പ�തി ഏെത�ാം വ��ക�െട
സഹകരണേ�ാെടയാണ് നട�ിലാ��െത�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) പ�ികവർ� വികസന വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

തേ�ശ സ�യംഭരണം, നഗരകാര�ം
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസം എ�ീ വ��ക�െട
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സഹകരണേ�ാെടയാണ് േഗാ�സാരഥി പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��ത്.

(സി)

ഈ അ��യന വർഷം �ൾ �റ�േ�ാൾ ��ത
പ�തി �കാര�� സഹായ�ൾ എ�ാ
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ം

ഉറ�വ��േമാെയ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) േഗാ�സാരഥി പ�തി നട�ാ��തി��
��കൾ െതരെ�����ം, ��ക�െട
നട�ി�ി�ം �ധാന പ�് വഹി��ത് തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ളായതിനാൽ,
പ�തി�ാവശ�മായ േ�ാജ�് തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട ടി.എസ് .പി ഫ�് ഉപേയാഗി�്
ത�ാറാ��തിന് തേ�ശ സ�യം ഭരണ വ��്
അ�മതി നൽകിയി��്. �ടാെത ഫ�്
മതിയാകാെത വ�� സാഹചര��ിൽ

ജി�ാപ�ായ�ി�ം ��ത പ�തി�ായി
വിഹിതം വകയി���തി�ം അ�മതി��്.
നട�് അ��യന വർഷ�ിൽ പ�തി�്
ആവശ�മായ �ക വകയി���തിന്
പ�ായ�്, നഗരകാര� ഡയറ�ർമാർ�ം, ജി�ാ
കള�ർമാർ�ം നിർേ�ശം നൽകിയി��്.

(ഡി)

വന��ഗ��െട ഭീഷണി ��ത�� ഉൾവന�ളിൽ
നി�ം �ളിെല�ാൻ ��ി��� ��ികൾ�്
�ൻഗണന നൽകി േഹാ��കളിൽ താമസി�്
പഠനം �ട��തിന് സൗകര�െമാ��േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഉൾവന�ളിൽ താമസി�� വിദ�ാർ�ികൾ�ം,
വനാതിർ�ിേയാട്  േചർ�് കിട��
�േദശ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�ം �ീെമ�ിക്
േഹാ��കളിൽ �ഥമ പരിഗണന നൽകി
താമസി�  ്പഠനം നട��തിന് സൗകര��ൾ
ഒ��ിയി��്. വനേ�ാട്  േചർ�് കിട��
��കളിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�ായി

ക�വം, ആനവായ് , േഗാ�ിയാർക�ി, പറ�ി�ളം
(��ം), വാഴ�ാൽ, െവ�ില�ാറ, പിണ�ർ�ടി,
ഇടമലയാർ, അ�ൻേകാവിൽ എ�ീ �ല�ളിൽ

�ീെമ�ിക് േഹാ��കൾ �വർ�ി� വ���്.
ഇടമല�ടി, അേര�ാ�് �തലായ വി�ര
ഊ�കളിെല ��ികെള പ�ികവർ� വികസന
വ��ിന് കീഴി�� വിവിധ േഹാ��കളിൽ
�േവശി�ി���്. �േത�ക �ർബല േഗാ�
വിഭാഗ�ൾ�ായി തി�െന�ി, �ൽ�ഴ, നില�ർ,
മല�ഴ, കാസർേഗാഡ്  എ�ിവിട�ളിൽ
ആ�ാമം ��ക�ം �വർ�ി� വ���്.

(ഇ) ആറി�ം പതിനാലി�ം ഇടയിൽ �ായ�� ��വൻ
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികെള�ം ഈ അ��യന
വർഷം ��കളിൽ എ�ി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(ഇ) വിദ�ാർ�ികെള ��കളിൽ എ�ി��തിനായി

േഗാ�സാരഥി പ�തി�് �റെമ േഗാ�ബ�
പ�തി �കാരം നിയമിതരായ െമ�ർ ടീ�ർമാർ,
പ�ികവർ� െ�ാേമാ�ർമാർ, ക�ി�ഡ്  േസാഷ�ൽ
വർ�ർമാർ എ�ിവർ �േഖന ൈ�ബൽ
എ�്�ൻഷൻ ഓഫീസർമാ�െട േമൽേനാ��ിൽ

��വൻ പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികെള�ം ഈ
അ��യന വർഷം ��കളിൽ എ�ി��തിന്
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ജി�ാ ഓഫീസ്  തല�ിൽ നടപടി സ�ീകരി�
വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


