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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3567 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അഡീഷണൽ �ിൽ അക�ിസിഷൻ േ�ാ�ാം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എം.െക . �നീർ 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)
അസാപ് െ� േന�ത��ിൽ നട�ിലാ�ിയി��
�ിൽ െഡവലപ്െമ�് എ�ിക��ീവ് �ൾ ഇേ�ാ�ം
�ട��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) അസാപ് െ�ാജ�ിൽ നിലവിൽ 2744 �ിൽ
െഡവലപ്െമ�് എ�ിക��ീ�മാ��്.
ആവശ�ാ�സരണം ഇവ�െട േസവനം
�േയാജനെ���ി വ��.

(ബി)

അസാപ് െ� ഫൗേ�ഷൻ െമാഡ�ൾ (100
മണി�ർ ക��ണിേ��ീവ് ഇം�ീഷ്  + 80
മണി�ർ ഐ.ടി.) �ട��േ�ാ; ഇെ��ിൽ
എ�െകാ�ാണ് ഈ േകാ�്
നിർ�ലാ�ിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) അസാപ് െ�ാജ�ിെ� കീഴിൽ േമൽ�റ�
ഫൗേ�ഷൻ െമാഡ�ൾ (100 മണി�ർ
ക��ണിേ��ീവ് ഇം�ീഷ്  + 80 മണി�ർ ഐ.ടി.)
സൗജന�മായാണ് വിദ�ാർ�ികൾ�്

ലഭ�മാ�ിയി��ത്. സൗജന�മായി ഈ
േകാ�കൾ നട�വാ�ളള സാ��ിക സഹായം
എ.ഡി.ബി. �േഖന ലഭി�ി��. എ�ാൽ
എ.ഡി.ബി. ഫ�് ഇേ�ാൾ ലഭ�മ�ാ��

കാരണം ഈ േകാ�് ഇേ�ാൾ
നിർ�ിെവ�ിരി�കയാണ്.

(സി)

സ�ഹ�ിെല താെഴ��ി��

വിദ�ാർ�ികൾ�ായി �ാപി�ി�� �ിൽ
െഡവലപ്െമ�് െസ��ക�െട�ം ക��ണി�ി
�ിൽ പാർ�ക�െട�ം വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) �ൾ, േകാേള�കളിലായി 121 �ിൽ
െഡവലപ്െമ�് െസ��ക�ം (17 എ�ം
സർ�ാർ േകാേള�കളി�ം 104 എ�ം സർ�ാർ
ഹയർ െസ�ൻഡറി ��കളി�ം),
െപാ�ജന�ൾ�് ൈന�ണ� പരിശീലനം
നൽ��തിനായി 16 ക��ണി�ി �ിൽ
പാർ�ക�ം അസാപ് െ�ാജ�ിൽ �ാപി�ി��്.
7 ക��ണി�ി �ിൽ പാർ�കൾ നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി�ാ�തിനാൽ Transit Campus-ൽ
�വർ�ി�വ��.

(ഡി)
ഇ�രം �ിൽ െഡവലപ്െമ�് െസ�റിെ��ം
ക��ണി�ി �ിൽ പാർ�ിെ��ം ഇേ�ാഴെ�
അവ� വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) േകാവിഡ്  സാഹചര�ം കണ�ിലാ�ി
ഒ◌ാൺൈലൻ േകാ�കൾ ഒ�ര വർഷമായി
നട�ിലാ�ി വ��. േകാവിഡ്  മാനദ��ൾ

പാലി�െകാ�് ഇേ�ാൾ ഓഫ് ൈലൻ േകാ�കൾ
ചില �ിൽ പാർ�കളിൽ നൽ��.

(ഇ) �ിൽ െഡവലപ്െമ�് െസ��കൾ അട���ാൻ
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ� �ിൽ

(ഇ) അസാപ് െ�ാജ�ിെ� കീഴിൽ എ.ഡി.ബി.�െട
സാ��ിക സഹായേ�ാെട 121 �ിൽ
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െഡവലപ്െമ�് െസ��കളാണ് അട���ാൻ
തീ�മാനി�ി��െത�ം ആയതി�� കാരണ�ം
വ��മാ�ാേമാ;

െഡവലപ്െമ�് െസ��കൾ �േഖന
വിദ�ാർ�ികൾ�് സൗജന�മായി േകാ�കൾ
നട�ിയി��. ഇവെയാ�ം അട�ി�ി�.
എ�ാൽ എ.ഡി.ബി. ഫ�് ഇേ�ാൾ
ലഭ�മ�ാ��കാരണം ഇവ �വർ�ി�ി���

ഭാവിയിൽ ��ി��ാണ്. ആയതിനാൽ

അ��ിര�് േകാടിേയാളം �പ�െട
(Rs.52,59,39975) ഒ� െ�ാേ�ാസൽ സമ�
ശി� േകരളയിേല�ം (SSK) ��ത
െ�ാേ�ാസലിെ� �ാൻ ഫ�ി�ിനായി നാ�
േകാടി െതാ�റ്  ല�ം �പ�െട (4,90,000,00/-)
സഹായ�ിന് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ�ം
അസാപ് െ�ാേ�ാസൽ സമർ�ി�ി��്.

(എഫ്) െച��ർ �ി��ൻ േകാേളജിൽ
അ��ാപകനായ അ�ജ്  േസാമരാജെന
കരി�ലം േമധാവിയായി നിയമി�ത്
ച�വി��മായി�ാെണ� ആേരാപണം

��യിൽെ��ി�േ�ാ; ��ത ഉ�രവിെ�

പകർ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(എഫ്)
��യിൽെ��ി�ി�. േഡാ.അനജ്  േസാമരാജിെന
കരി�ലം വിഭാഗം േമധാവിയായി
അന��േസവനവ�വ�യിൽ നിയമി�െകാ�ളള
സർ�ാർ ഉ�രവിെ� പകർ�് ഉളളട�ം
െച��.

(ജി)

അസാപ്, െച��ർ �ി��ൻ േകാേളജിൽ
നട�ിയ (CET േ�ാ�ാം 2017) പ�തിയിൽ
�ണനിലവാരം ഇെ��ം �ത�വിേലാപം
നട�ിെയ��� പരാതിയിൽ
പിഴയീടാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ?

(ജി) �ി��ൻ േകാേളജിൽ CET േ�ാ�ാം 2017-ൽ
ര�് ബാ�കളായാണ് നട�െ��ത്. എം.ജി./
േകരള സർ�കലാശാല പരീ�കൾ നീ�
േപായതിനാൽ മ� േകാേള�കെളേ�ാെല
ഇവിെട�ം CET �ാ�കൾ �നർ�മീകരിേ��ി
വ�. മ� അ��ാപകെര ഉൾെ���ാെത ര�്
െ�യിനർമാർ �ധാനമാ�ം �ാസ്
എ���തിനാ�ം േകാേളജിെല താമസ, ഭ�ണ
സൗകര��ൾ �റവായതിനാ�ം അ��ാപക�ം
വിദ�ാർ�ിക�ം പരാതി നൽകി. ഉടൻതെ�
അതിേ�ൽ േകാേളജിെ� വിശദീകരണം
വാ�ക�ം അവർ�ർഹതെ�� �തിഫല�ിൽ

നി�ം പ� ശതമാനം പിഴയീടാ�ക�ം െച�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


