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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1127 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ�ഹിൈകക�ം പരിേപാഷി�ി��തിന് കലാ സാം�ാരിക ഇടെപടൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ,
�ീ വി േജായി, 

�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 
�ീമതി െദലീമ 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) സ�ാത�� സമര�ിെ� ഭാഗമായ മലബാർ
കലാപെ� വ�ീകരി�  ്സം�ാനെ�

മതനിരേപ� സ�ഹ�ിൽ സാ�ദായിക ���ൾ
��ി�ാൻ നട��തായി പറയെ��� െത�ായ
നീ��ൾെ�തിെര കലാ-സാം�ാരിക ഇടെപടൽ
സംഘടി�ി�� കാര�ം പരിഗണി�േമാ;

(എ)
എ) �ം ബി) �ം സാ�ഹ� ഐക��ം

മതനിരേപ�ത�ം �േരാഗമന ആശയ��ം

പരിേപാഷി�ി��തിനായി സാം�ാരിക വ��്
വിവിധ സാം�ാരിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.

(ബി)
സാ�ഹിക ഐക��ം മതനിരേപ�ത�ം
�േരാഗമന ആശയ��ം പരിേപാഷി�ി��തിന്
സാം�ാരിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടി
ഉേ�ശി��േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) എ) �ം ബി) �ം സാ�ഹ� ഐക��ം

മതനിരേപ�ത�ം �േരാഗമന ആശയ��ം

പരിേപാഷി�ി��തിനായി സാം�ാരിക വ��്
വിവിധ സാം�ാരിക വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.

(സി) സാം�ാരിക രംഗെ� ഉണർ�് ല��മാ�ി
നേവാ�ാന നായക�െട നാമേധയ�ിൽ

നിർ�ി�� സാം�ാരിക സ��യ��െട
നിലവിെല നിർ�ാണ �േരാഗതി അറിയി�ാേമാ?

(സി) �ീനാരായണ ��വിെ� നാമേധയ�ിൽ െകാ�ം
േകാർ�േറഷൻ പരിധിയിൽ ആ�മം

ൈമതാന�ിന്  സമീപ�ായി 3.5 ഏ�ർ �മിയിൽ
നിർ�ാണം നട� വ�� സ��യ�ിെ� ഒ�ാം
ഘ� ഉദ്ഘാടനം 25.02.2021ന്  നിർ�ഹി�. ��ത
സ��യ�ിൽ എ�ിബിഷൻ േ�ാ�ിെ� ഫ�് 
േ�ാറിൽ േ�ാ�്  വർ�ം, �ാ�റിംഗ്  വർ�ം 90%
�ർ�ീകരി� ബാ�ി�ളള നിർ�ാണ ���ികൾ

നട� വ��. പാല�ാട്   ജി�യിൽ പാല�ാട്  
െമഡി�ൽ േകാേളജി� സമീപം യാ�ര വിേ�ജിൽ
5 ഏ�ർ �മിയിലാണ്  വി.ടി. ഭ�തിരി�ാടിെ�
നാമേധയ�ി�� സാം�ാരിക സ��യ�ിെ�

നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട� വ��ത് .
െപർേഫാർമൻസ്  േ�ാ�ിൽ �ൗ�് േ�ാറിെ�
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ നട� വ��.
കാസർേഗാഡ്   ജി�യിൽ േഹാസ്�ർഗ്  താ��ിൽ
മടിൈ� പ�ായ�ിൽ 4ഏ�ർ �മിയിലാണ് 
���ണ�ൻ തി���ിെ� േപരി��
സാം�ാരിക സ��യ�ിെ� നിർ�ാണ
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�വർ�ന�ൾ നട� വ��ത് . പ�തി�െട
ഒ�ാംഘ� ഉദ്ഘാടനം 19.02.2021 ന്  നിർ�ഹി�.
മല�റം ജി�യിൽ അ� റ�ാൻ സാഹി�ിെ�
നാമേധയ�ി�� സാം�ാരിക സ��യം
പ�തി�െട വിശദമായ േ�ാജ�്  റിേ�ാർ�് 
കിഫ്ബി അംഗീകരി�ി��് . സ��യ
നിർ�ാണ�ിനാ�� െട�ർ നടപടിക�െട
ഭാഗമായി െട�ി�ൽ സാംങ്ഷൻ നൽ�� നടപടി
�േരാഗമി��. ��ർ, ക�ർ, ആല�ഴ, േകാ�യം
സാം�ാരിക സ��യ��െട വിശദമായ േ�ാജ�് 
റിേ�ാർ�കൾ (ഡി.പി.ആർ) അംഗീകാര�ിനായി

കിഫ്ബി�്  സമർ�ി�ി��് . േകാഴിേ�ാട്   ജി�യിൽ
ൈവ�ം �ഹ�ദ്  ബഷീറിെ� നാമേധയ�ി��

സാം�ാരിക സ��യ�ിന്  �മി ഏെ����
നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��. എറണാ�ളം,
ഇ��ി, വയനാട്  , തി�വന��രം, പ�നംതി�

എ�ീ ജി�കളിൽ �ാപി�� സാം�ാരിക
സ��യ�ൾ�ായി �മി കെ��വാൻ ജി�ാ
ഭരണ�ട�േളാട്   ആവശ�െ��ി��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


