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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6200 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

മേ�ശ�രെ� രാ� കവി േഗാവി� ൈപ �ാരകം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എ െക എം അഷ്റഫ്
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്
മ�ി)

(എ)

മേ�ശ�രെ� രാ�കവി േഗാവി� ൈപ
�ാരക�ിന് നാളി�വെര അ�വദി� ഫ�ിെ�
വിശദവിവര�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) േകരള സം�ാന സർ�ാരിേ��ം, കർ�ാടക
സം�ാന സർ�ാരിേ��ം, േക� െപാ�േമഖലാ
�ാപന��െട�ം ഫ�് വിനിേയാഗി�ാണ്
കാസർേഗാഡ്  ജി�യിെല മേ�ശ�ര�്

�വർ�ി�� േഗാവി� ൈപ �ാരകം നിർ�ാണം
നട�ി വ��ത്. ��ത �ാരക�ിന് േകരള
സർ�ാർ 01.06.1999െല സ. ഉ. (എം.എസ്)
ന�ർ 23/1999/സാം.കാ.വ ഉ�ര� �കാരം
37,500/- �പ വാർഷിക/ആവർ�ന ധനസഹായം
അ�വദി� വ���്. രാ�കവി േഗാവി� ൈപ
െമേ�ാറിയൽ ��ിെ� േന�ത��ിൽ രാ�കവി
േഗാവി� ൈപ�െട �രണാർ�ം അേ�ഹ�ിെ�

ജ��ഹം 'ഗിളിവി�' എ� നാമേധയ�ിൽ

നവീകരി�� പ�തി �കാരം നള� പഠന
ഗേവഷണ േക�ം �ാപി��തിന് 03.03.2009-
െല സ. ഉ. (സാ. ധാ) ന�ർ. 91/2009/സാം.കാ.വ
�കാരം 20,00,000/- �പ (ഇ�പത് ല�ം �പ)
അ�വദി�. ആയതിന് �റേമ രാ�കവി േഗാവി�
ൈപ �ാരക�ിൽ രാ�കവി േഗാവി� ൈപ
�ാരക ഓഡിേ�ാറിയം �ാപി�വാ�ളള

പ�തി�ായി 21.10.2014-െല സ. ഉ. (സാ. ധാ)
ന�ർ. 36/2014/സാം.കാ.വ �കാരം 30,00,000/-
�പ (���് ല�ം �പ മാ�ം) അ�വദി�.
�ടാെത 26.02.2019-െല സ. ഉ. (സാ. ധാ) ന�ർ.
83/2019/സാം.ക.വ �കാരം ��ത
�ാരക�ിനായി ഭരണാ�മതി നൽകിയ
1,00,00,000/- �പ (ഒ� േകാടി �പ മാ�ം) ��ത
േ�ാജ�ിെ� �ടർ-നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ�ായി അ�വദി�ി��്.

(ബി) ��ത �ാരക�ിെല ഭവനിക ഹാളിെ� ���ി

നിലവിൽ ഏത് ഘ��ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;
ഇതിനായി എ� �പയാണ്

(ബി) �ാരക�ിെ� ഭാഗമായ ഭവനിക
ഓഡിേ�ാറിയ�ിെ� നിർ�ാണം അ�ിമ
ഘ��ിലാണ്. ��ത നിർ�ാണ പ�തി�് �ൻപ്
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അ�വദി�ി��െത�ം പണി �ർ�ീകരി�ാൻ

അധിക �ക ആവശ��േ�ാെയ�ം
വ��മാ�േമാ; ��ത ���ി

�ർ�ീകരി��തിന് അധിക �ക
ആവശ�മാെണ�ിൽ അത് ലഭ�മാ�ാൻ നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

ഭരണാ�മതി നൽകിയ എ�ിേമ�് �ക വർ�ി��ം
മ�് െചലവിന��ം കണ�ിെല��് 30 ല�ം �പ
�ടി അ�വദി�ണം എ� െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ
പരിഗണി�  ്വ��. സം�ാന സർ�ാർ
അ�വദി� ഒ� േകാടി �പ ഭവനിക
ഓഡിേ�ാറിയ�ിെ� നിർ�ാണ�ിനായാണ്

വിനിേയാഗി�ി�ളളെത�് കാസർേഗാഡ്  ജി�ാ
കള�ർ റിേ�ാർ�് െച�ി��്.

(സി) ��ത �ാപന�ിൽ എ� ജീവന�ാരാണ്
നിലവി��ത് എ�് വ��മാ�േമാ; ഇവ�െട
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ; ഈ ജീവന�ാ�െട
േവതന വിവര�ൾ വ��മാ�േമാ; ��ത
ജീവന�ാ�െട ശ�ളം �ട�ിയി�േ�ാെയ�്
വ��മാ�േമാ; ഇവർ�് അവസാനമായി ശ�ളം
കി�ിയത് ഏത് മാസ�ിലാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി)
ടി �ാപന�ിൽ �ാരക സമിതി നിേയാഗി� 3
താൽ�ാലിക ജീവന�ാരാ��ത്.
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ�ി��്.
2020 ഡിസംബർ മാസ�ിലാണ് േമൽപറ�
ജീവന�ാർ�് അവസാനമായി ശ�ളം
നൽകിയി��ത് എ�് അറിയി�ി��്.

(ഡി)

ഈ �ാരക�ിന് ൈദനംദിന െചലവിനായി
സർ�ാർ എ� �കയാണ് അ�വദി��െത�്
വ��മാ�േമാ; ഈ �ാരക�ിന് ��തായി
ഏെത�ി�ം �ാേ�ാ പ�തിേയാ
പരിഗണനയി�േ�ാെയ�് വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) േഗാവി� ൈപ �ാരക�ിന് 37,500/- �പ
വാർഷിക/ആവർ�ന ധനസഹായം സം�ാന

സർ�ാർ അ�വദി� വ���്. ��ത �ാരകം
ഉൾെ�െട സം�ാന�് �വർ�ി�� വിവിധ
കലാ-സാം�ാരിക സംഘടനകൾ�്/
സമിതികൾ�� വാർഷിക/ ആവർ�ന �ാ�്
കാേലാചിതമായി പരി�രി��തി�ളള
െ�ാേ�ാസ�കൾ സർ�ാർ പരിഗണി�  ്വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബനന

ക്രമ
നമ്പര

തസസ്തിക ശമ്പളന

1 നനററ്റ് വവാചറ്റ്മവാൻ 17725/-

2 സസെകക്യൂറസ്തിറസ്തി കന 
സഹെല്പ്പര

6000/-

3 സെസസ്വീപ്പര 5000/-


