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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3523 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അ�ല�ഴ സർ�ാർ േകാേളജിെ� അടി�ാന സൗകര� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

അ�ല�ഴ സർ�ാർ േകാേളജ്  ആരംഭി�ത് ഏത്
വർഷമാണ്; ഏെതാെ� േകാ�കളിലായി എ�
��ികൾ�് ഇവിെട പഠന സൗകര�ം
ഏർെ���ിയി��്;

(എ) ഗവെ��് ആർട്സ്  & സയൻസ്  േകാേളജ് ,
അ�ല�ഴ 2010-ൽ �വർ�നം ആരംഭി� ബി.എ
എ�േണാമി�് (40 sanctioned strength), എം.എ
എ�േണാമി�് (20 sanctioned strength), ബി.േകാം
(40 sanctioned strength), എം േകാം (20
sanctioned strength), ബി.എസ്  സി
മാ�മാ�ി�്(25 sanctioned strength), എം.എ
ഇം�ീഷ്  (20 sanctioned strength) ആറ്

േകാ�കളിലായായി 165 വിദ�ാർ�ികൾ�്

പഠി��തി�� പഠന സൗകര�ം ഏർെപ��ി

യി��് . (ആെക വിദ�ാർ�ികൾ--435, ഡി�ി
-315, പിജി -120 )

(ബി) േകാേളജിെ� അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി കഴി� അ�്

വർഷ�ിനിടയിൽ അ�വദി� �ക�ം അവ�െട
നിർ�ാണ �േരാഗതി�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)

അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട നിർ�ി�ാൻ
ഉേ�ശി� േ�ഡിയം നിർ�ാണം ഇനി�ം
ആരംഭി�ി�ി� എ�ത് ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ആയത് ആരംഭി��തി��

തട�െമ�ാെണ�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) േ�ഡിയം നിർമാണം ആരംഭി�ണെമ�ിൽ 
കായിക �വജന േ�മ വ��് ഡയറ�ർ ഒ�ാം
ക�ിയാ�ം േകാേളജ്  വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ
ര�ാം ക�ിയാ�ം ധാരണാപ��ിൽ (MOU)
ഏർെ�േട���്. എ�ാൽ കായിക �വജനേ�മ

വ��് ത�ാറാ�ിയ ധാരണാപ��ിെല

വ�വ�കളിൽ ചില ന�നതക��തിനാൽ ആയത്

പരിഹരി�  ്���ിയ ധാരണാപ�ം (MOU)
ത�ാറാ�ി നൽ��തിന് കായിക �വജനേ�മ

വ��ിൽ ക�് നൽകിയി��. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ കായിക �വജനേ�മ

വ��മായി 20/07/2021ന് മീ�ിങ്  നട�ക�ം

ന�നതകൾ കെ��ിയ വ�വ�കളിൽ ര�്
ക�ികൾ�ം �ാധാന�ം നൽകിെ�ാ��
മാ��ൾ വ���തിന് തീ�മാനി�ക�ം െച�.
മീ�ിങ്  തീ�മാന �കാര�� മാ��ൾ വ��ിയ
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���ിയ ധാരണാപ�ം ത�ാറാ��തിന്
കായിക �വജനേ�മ വ��ിെന �മതലെ���ി

യി��്. ���ിയ ധാരണാപ�ം ലഭ�മാ�ിയ
േശഷം കരാറിേലർെ��് കിഫ് ബി
പ�തിയി�ൾെ���ിയ േ�ഡിയം, നിർ�ാണം
ആരംഭി�ാ��താണ്.

(ഡി)

േ�ഡിയം നിർ�ാണം അടിയ�രമായി
�ർ�ിയാ�ാൻ എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) േ�ഡിയം നിർമാണം ആരംഭി�ണെമ�ിൽ 
കായിക �വജന േ�മ വ��് ഡയറ�ർ ഒ�ാം
ക�ിയാ�ം േകാേളജ്  വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ
ര�ാം ക�ിയാ�ം ധാരണാപ��ിൽ (MOU)
ഏർെ�േട���്. എ�ാൽ കായിക �വജനേ�മ

വ��് ത�ാറാ�ിയ ധാരണാപ��ിെല

വ�വ�കളിൽ ചില ന�നതക��തിനാൽ ആയത്

പരിഹരി�  ്���ിയ ധാരണാപ�ം (MOU)
ത�ാറാ�ി നൽ��തിന് കായിക �വജനേ�മ

വ��ിൽ ക�് നൽകിയി��. ആയതിെ�

അടി�ാന�ിൽ കായിക �വജനേ�മ

വ��മായി 20/07/2021ന് മീ�ിങ്  നട�ക�ം

ന�നതകൾ കെ��ിയ വ�വ�കളിൽ ര�്
ക�ികൾ�ം �ാധാന�ം നൽകിെ�ാ��
മാ��ൾ വ���തിന് തീ�മാനി�ക�ം െച�.
മീ�ിങ്  തീ�മാന �കാര�� മാ��ൾ വ��ിയ

���ിയ ധാരണാപ�ം ത�ാറാ��തിന്
കായിക �വജനേ�മ വ��ിെന �മതലെ���ി

യി��്. ���ിയ ധാരണാപ�ം ലഭ�മാ�ിയ
േശഷം കരാറിേലർെ��് കിഫ് ബി
പ�തിയി�ൾെ���ിയ േ�ഡിയം, നിർ�ാണം
ആരംഭി�ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




