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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2704 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാല�ാട്  െമഡി�ൽ േകാേളജ്  ജീവന�ാ�െട നിയമനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്

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

വ��് മ�ി )

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴിെല പാല�ാട്
െമഡി�ൽ േകാേളജിെല അധ�ാപക നിയമനം
േകരള പ�ിക് സർ�ീസ്  ക�ീഷന്
വി��തിനാ�� നടപടികൾ  ഏത്
ഘ��ിലാെണ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) അ��ാപക ജീവന�ാ�െട നിയമനം േകരള പ�ിക്
സർ�ീസ്  ക�ീഷന് വി��തിനായി 20.01.2021-ൽ
സ.ഉ(ൈക)നം.9/2021/പജപവവിവ �കാരം
വി�ാപനം �റെ��വി�ി��്. കരട്  നിയമന
ച��ൾ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

(ബി) ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിെല അനധ�ാപക
നിയമന�ിനാ�� െ�ഷ�ൽ �ൾ
ത�ാറാ��തി�ളള നടപടികൾ ഏ�വെരയായി
എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി)
അനധ�ാപക ജീവന�ാ�െട നിയമന�ിനാ��

കരട്  വിേശഷാൽ ച��ൾ സർ�ാർ
പരിേശാധി�വ��.

(സി)

��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിെല ഭരണ
െചല�കൾ�് 2225-01-277-54 എ� ശീർഷകം
വഴി ഫ�് വകയി���തിന് പ�ികജാതി
വികസന വ��് ധനകാര� വ��ിന് നൽകിയ
െ�ാേ�ാസലിെ� വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി) 2021-22 സാ��ിക വർഷം 2225-01-277-54
(N.P) ശീർഷക�ിൽ �ക വകയി���തിന്
60.09 േകാടി �പ�െട െ�ാേ�ാസൽ
സമർ�ി�ി��. എ�ാൽ ടി ശീർഷക�ിൽ

1000/-�പ േടാ�ൺ െ�ാവിഷൻ മാ�മാണ്
വകയി��ിയി��ത്. േനാൺ �ാനിൽ
ഉൾെ���ി ഭരണ െചല�കൾ
നിർ�ഹി��തി�� �പാർശ സർ�ാരിെ�
പരിഗണനയിലാണ്.

(ഡി)
��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� ൈകവശ��
�മി വി.ടി ഭ�തിരി�ാട്  �ാരകം
നിർ�ി��തിനായി സാം�ാരിക വ��ിന്
ൈകമാറിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) െമഡി�ൽ േകാേളജ്  നിർ�ാണ�ിനായി റവന�
വ��് പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന വ��ിന്
ൈകമാറിയ 50 ഏ�ർ �മിയിൽ നി�ം
സാം�ാരിക വ��ിന് �മി ൈകമാറിയതായി
േരഖകൾ ലഭ�മായി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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