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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5996 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാല�ാട്  െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ സൗകര��ൾ വർ�ി�ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ്
Shri K. Radhakrishnan

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

(എ)

പ�ിക സ�ദായ േ�മ വ��ിൻ കീഴിെല പാല�ാട്
െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ��തൽ സൗകര��ൾ
ലഭ�മാ��തിന് എെ�ാെ� നടപടികൾ
സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) പാല�ാട്  െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ��തൽ
സൗകര��ൾ ലഭ�മാ��തിെ� ഭാഗമായി
നാഷണൽ െമഡി�ൽ കൗൺസിൽ ഓഫ്
ഇ���െട മാനദ��കാരം 500 കിട�ക��
ആ�പ�ി �വർ�ന�മമാ�വാനാവശ�മായ

നടപടികൾ വളെര േവഗ�ിൽ �േരാഗമി�്
വരികയാണ്. �ടാെത ആ�പ�ി�െട

�വർ�ന�ിനാവശ�മായ അ��ാപക-
അന��ാപക ത�ികക�െട കാര��ം സർ�ാർ
പരിേശാധി�വരികയാണ്. �ടാെത ആ�പ�ി

�വർ�ന�ൾ�ാവശ�മായ ഉപകരണ�ൾ,
മ��കൾ എ�ിവ വാ��തിനായി 6.82 േകാടി
�പ േകരള െമഡി�ൽ സർ�ീസ്  േകാർ�േറഷൻ
ലിമി�ഡിന് (KMSCL) ൈകമാറിയി��്.
ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ�� �റ�് ഒപി/ഐപി

�വർ�ന�ൾ വി�ലീകരി��താണ്. 500
കിട�ക�� ആ�പ�ി െക�ിട�ിെ� നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �ർ�ികരണ ഘ��ിലാണ്.
െമഡി�ൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇ���െട ���ിയ
മാനദ��കാരം അത�ാ�നിക
സൗകര�േ�ാെട�� എമർജൻസി െമഡിസിൻ
ഡി�ാർ�്െമ�് �വർ�ി�ി�ാൻ നിലവിൽ പണി�
െകാ�ിരി�� െക�ിട�ിൽ തെ� സൗകര�ം
െച�ി��്. ഡി.പി.ആർ െല ��വൻ േജാലിക�ം
�ർ�ിയായാൽ െമഡി�ൽ േകാേളജിന്
ആവശ�മായ അടി�ാന സൗകര��ൾ ലഭ�മാ�ം.
ടി േജാലികൾ 31.12.2021 ന്
�ർ�ീകരി��തി�� നടപടികളാണ് സ�ീകരി�
വ��ത്.

(ബി) ��ത െമഡി�ൽ േകാേളജിൽ ��തൽ സീ�ം
പി.ജി. േകാ�ക�ം അ�വദി��തിന് എെ�ാെ�
നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(ബി) 8 വ��കളിൽ പി.ജി. േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന്

ആേരാഗ� വ��ിൽ നി�ം എസൻഷ�ാലി�ി
സർ�ിഫി��് ലഭി�ി��്. പി.ജി.േകാ�കൾ
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ആരംഭി��തി�� അഫിലിേയഷൻ
ലഭി��തിനായി ഡിസംബർ 2021, ജ�വരി 2022
മാസ�ളിലാണ് അേപ� സമർ�ിേ��ത്.
അതി� �േ�ാടിയായി അടി�ാന സൗകര��ൾ
വികസി�ി��തി�ം ഒഴി�� അ��ാപക
ജീവന�ാ�െട �റവ് നിക��തി���

െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാരിെ� പരിഗണനയിലാണ്.
വർഷം േതാ�ം 100 വിദ�ാർ�ികൾ�് MBBS
അ�ിഷൻ നൽകി വ�� െമഡി�ൽ േകാേളജിെ�
ടീ�ിംഗ് ആ�പ�ിയായി നിലവിൽ �വർ�ി�

വ��ത് പാല�ാട്  ജി�ാ ആ�പ�ിയാണ്.
2021ഡിസംബറിൽ ആ�പ�ി െക�ിടം പണി
�ർ�ിയാ�ി, അടി�ാന സൗകര��േളാ��ടി
െമഡി�ൽ േകാേളജ്  ആ�പ�ി െക�ിട�ിേല�്

മാ�ിയതി� േശഷം ��തൽ സീ�് ലഭി��ത്
സംബ�ി� നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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