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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4497 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വികസന വ��ിന് കീഴിെല ആേരാഗ� േക��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് പ�ികജാതി,പ�ികവർ� വികസന
വ��കൾ�് കീഴിൽ ആേരാഗ� േക��േളാ
ആ�പ�ികേളാ െമഡി�ൽ േകാേള�കേളാ
�വർ�ി��േ�ാ; വ��് തിരി��
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ�
അധീനതയിൽ പാല�ാട്  ജി�യിൽ ഒ�
ഗവൺെമ�് െമഡി�ൽ േകാേളജ്  (ഇൻ�ി���്
ഓഫ് ഇ�േ��ഡ്  െമഡി�ൽ സയൻസസ്)
�വർ�ി�വ��. പ�ികവർ� വികസന വ��ിന്
കീഴിൽ 4 മിഡ്  ൈവഫറി െസ��കൾ, 17
ആ�ർേവദ ഡിെ�ൻസറികൾ, 1 ആ�ർേവദ

ആ�പ�ി, 2 െമാൈബൽ െമഡി�ൽ �ണി�കൾ
14 TMMU, 5 ഒ.പി.�ിനി�കൾ എ�ിവ
�വർ�ി�വ��. ഇവ�െട വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം 1 ആയി േചർ��.

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട
ആേരാഗ�സംര�ണ�ി�ം, േരാഗചികി��ം

േവ�ി ആ�പ�ികൾ നിർ�ി��തി��
പ�തികൾ�് േക�-സം�ാന ഫ�കൾ
ലഭി�ാ�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ; ഇതിനാവശ�മായ
ഫ�കൾ എ�െനയാണ് കെ���െത�ം
അറിയി�ാേമാ;

(ബി)
േക� ഫ�് ലഭി��ി�. എ�ാൽ പാല�ാട്
െമഡി�ൽ േകാേളജിെ� ആ�പ�ി െക�ിട
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�ായി 2016-17 �തൽ
സം�ാന സർ�ാർ �ക അ�വദി�വ���്.
ആയതിെ� വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം 2 ആയി

േചർ�ിരി��.

(സി) പാല�ാട്  െമഡി�ൽ േകാേളജ്  പ�ികജാതി
വികസന വ��ിന് കീഴിൽ ആരംഭി�ാ��ായ

സാഹചര�ം വിശദമാ�ാേമാ; ഏത് പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ിയാണ് പാല�ാട്  െമഡി�ൽ
േകാേളജിന് ഫ�് കെ��ിയെത�്

അറിയി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി) േയാഗ�രായ വിദ�ാർ�ികൾ അ�ിഷൻ ലഭി�ാെത
പി��െ��േപാ�� സാഹചര�ം ഒഴിവാ�ി
പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ��തൽ
അവസര�ൾ ലഭി��തിനായി പ�ികജാതി
വികസന വ��ിെ� ആഭി�ഖ��ിൽ 100
വിദ�ാർ�ികൾ�് അ�ിഷൻ നൽകാ��
തര�ിൽ പാല�ാട്  ഒ� െമഡി�ൽ േകാേള�ം
അ�ബ� �ാപന��ം �ട��തിെന�റി�്
ആേലാചി�ക�ം ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ

പാല�ാട്  ഇ��ൻ െടലേഫാൺ ഇൻഡ�ീസി�
േവ�ി െപാ�ം വിലെ��� 100 ഏ�ർ �ല�

നി�ം െമഡി�ൽ േകാേളജിനാവശ�മായി വ��
�മി ലഭ�മാ�ാൻ തീ�മാനി�ക�ം െച�.
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പാല�ാട്  െമഡി�ൽ േകാേളജ്  ആരംഭി��തിന്

�ാരംഭമായി ആവശ�മായി വ�� �ക പ�ികജാതി
വികസന വ��ിെ� ഫ�ിൽ നി�ം
കെ�േ��താെണ� നിർേ�ശേ�ാെട

25.06.2012 െല സ.ഉ(ൈക) നം.72/2012/
പജപവവിവ ഉ�രവ് �കാരം േകാേളജ്
�ട��തിന് അ�മതി നൽകി ഉ�രവ്

�റെ��വി�. വ��ിെ� �ൾഡ്  ഫ�ിൽ
ഉൾെ���ിയാണ് െമഡി�ൽ േകാേളജിെ�
നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ�് �ക
കെ��ിയി��ത്. ഭരണ െചല�കൾ�്
ആവശ�മായ �ക 2225-01-277-57 Assistance for
SC Students എ� ശീർഷക�ിൽ നി�മാണ്
കെ���ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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