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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 241 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�സ്  വൺ സീ�് ഉറ�ാ�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ ,
�ീ. അൻവർ സാദ�് , 

�ീ . ഐ .സി .ബാല��ൻ , 
�ീ സി ആർ മേഹഷ്  

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �സ്  വൺ ര�ാം ഘ�

അേലാ�്െമ�് �ർ�ിയായേ�ാൾ സീ�്

ലഭി�ാ� ��ികൾ�് �സ്  വൺ സീ�്

ഉറ�ാ�ാൻ സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2021-22 അ��യന വർഷെ� ഹയർ െസ��റി

�േവശന�ിെ� �ഖ�ഘ��ിെല ര�ാമെ�/
അവസാനെ� അേലാ�്െമ�് 23.10.2021 ന്
അവസാനി�ക��ായി. നിലവിെല �ിതിവിവര

കണ��സരി�  ്സം�ാന�് ഏകജാലക

രീതിയിൽ �േവശനം നട�� 270188 (ര�്

ല��ി എ�പതിനായിര�ി ��ി എൺപ�ി

എ�് ) സീ�കളിേല�് 465219 (നാല് ല��ി

അ�പ�ി അ�ായിര�ി ഇ���ി

പെ�ാൻപത്) വിദ�ാർ�ികൾ

അേപ�ി�ക��ായി. ഇതിൽ മാ�ജി��് �റേമ

മ�് ജി�കളി�ം അേപ�ി� 39489(���ി

ഒൻപതിനായിര�ി നാ��ി എൺപ�ി ഒൻപത്)
േപ��ായി��. ആയതിനാൽ �േവശനം നേ��

യഥാർ� അേപ�കർ 425730(നാല് ല��ി

ഇ�പ�ി അ�ായിര�ി എ���ി ��ത്)
മാ�മാണ്. �ഖ� അേലാ�്െമ�് 23.10.2021 ന്
�ർ�ിയായേ�ാൾ െമറി�് ക�ാ�യിൽ

235879(ര�് ല��ി ���ി അ�ായിര�ി

എ��ിഎ�പ�ി ഒൻപത്) ��ിക�ം േ�ാർ�്സ്

ക�ാ�ാ, എയ്ഡഡ്  ��കളിെല ക��ണി�ി ക�ാ�ാ,
മാേനെ��് ക�ാ�ാ, അൺ-എയ്ഡഡ്  ക�ാ�ാ

�തലായവയിൽ 71142(എ�പ�ി ഒ�ായിര�ി

ഒ���ി നാ��ി ര�്) ��ിക�ം �ടി ആെക

307021(��് ല��ി ഏഴായിര�ി ഇ�പ�ി

ഒ�്)വിദ�ാർ�ികൾ �േവശനം േന�ക��ായി.
കഴി� 5 വർഷെ�

�േവശനേതാത�സരി�ാെണ�ിൽ �ഖ�

അേലാ�്െമ�ിന് േശഷം സം�ാന�് ആെക

67910(അ�പ�ി ഏഴായിര�ി െതാ�ായിര�ി

പ�്) അേപ�കർ �േവശന�ിനായി
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അവേശഷി�കയാണ്. അേപ�ി� എ�ാേപ�ം

�സ്  വൺ �േവശനം േത�കയാെണ�ിൽ ആെക

115734(ഒ� ല��ി പതിന�ായിര�ി എ���ി

���ി നാല്) േപർ�് അ�ിഷൻ നേ��തായി

വ�ം. 2021-22 അധ�യന വർഷെ� ഹയർ

െസ��റി �േവശന�ിെ� �ഖ� ഘ��ിെല

അവസാനെ� അേലാ�്െമ�്, എയ്ഡഡ്

��കളിെല ക��ണി�ി ക�ാ� സീ�കളിെല

അേലാ�്െമ�്, എയ്ഡഡ്  ��കളിെല

മാേനജ് െമ�് ക�ാ� �േവശനം, അൺ-എയ്ഡഡ്

��കളിെല �േവശനം എ�ിവെയാെ� നട�്

െകാ�ിരി�കയാണ്. �ഖ� അേലാ�്െമ�്

�േവശന�ി� േശഷം െമറി�് ക�ാ�യിൽ ഒഴി��

33153(���ി ��ായിര�ി ഒ���ി അൻപ�ി

��്) സീ�ക�ം എയ്ഡഡ്  ��കളിെല ക��ണി�ി

ക�ാ�യിൽ ഒഴി��6438(അറായിര�ി നാ��ി

���ി എ�്) സീ�ം മാേനെ��് ക�ാ�യിൽ ഒഴി��

8988(എ�ായിര�ി െതാ�ായിര�ി

എൺപ�ിെയ�്) സീ�ക�ം േ�ാർ�്സ്  ക�ാ�യിൽ

ഒഴി�� 4461(നാലായിര�ി നാ��ി അ�പ�ി

ഒ�്) സീ�ക�ം അൺ-എയ്ഡഡ്  ��കളിെല

ഒഴി�� 34252(���ി നാലായിര�ി ഇ���ി

അൻപ�ി ര�്)സീ�ക�ം �ടി ആെക

87292(എൺപ�ി ഏഴായിര�ി ഇ���ി

െതാ��ി ര�്) സീ�ക�ം ലഭ�മാണ്. ഇതിന് �റേമ

െവാേ�ഷണൽ ഹയർെസ��റി, േപാളിെട�ിക്,
ഐടിഐ േമഖലകളിലായി 83000സീ�ക�ം

ലഭ�മാണ്. മാേനെ�ൻറ്   ക�ാ�ാ, ക��ണി�ി ക�ാ�ാ

അൺ-എയ്ഡഡ്   ബാ�കൾ എ�ിവയി�ം

�േവശനം നട�െകാ�ിരി�കയാണ് . താ��് 
തല വിഷയ േകാ�ിേനഷൻ തിരി��കണ�കൾ

അവേലാകനം നട�ി ഇ�ാര��ിൽ ഉചിതമായ

തീ�മാനം സ�ീകരി��താണ്.

(ബി) ഉയർ� മാർേ�ാെട എസ് .എസ് .എൽ.സി.
പാ�ായ എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം അവർ�്

ഇ�െ�� ��കളിൽ ഇ� വിഷയ�ിൽ

�േവശനം ലഭ�മാ�ാൻ നാളി�വെര സ�ീകരി�

നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) ഓേരാ വിദ�ാർ�ി�േട�ം WGPA(Weighted
Grade Point Average) മാനദ�മാ�ിയാണ് 
അേലാ�്െമൻറ്   നൽ��ത് . ഓേരാ സ്  �ളിേല�ം

ഓേരാ േകാഴ്  സിേല��� WGPA(Weighted
Grade Point Average) മാനദ�മാ�ി�� റാ�്

ലി�ിെന അടി�ാനെ���ി ��ത േകാഴ്  സിൽ

ലഭ�മായ സീ�കളിേല�ാണ്  അേലാ�്െമൻറ്  
അ�വദി��ത്  WGPA (Weighted Grade Point
Average) കണ�ാ� �തിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് 
ലഭി� മാർ�ി� �റേമ വിവിധ േബാണസ്  
േപായിൻ�ക�ം പരിഗണി���് .സയൻസ്  ,
ഹ�മാനി�ീസ്  , െകാേമഴ്  സ്   ��കളിലായാണ്  ഹയർ

െസ��റി ബാ�കൾ അ�വദി�ിരി��ത് .
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വിദ�ാർ�ികൾ ഓപ്ഷൻ നൽ��ത�സരി�  ്
െമരി�ടി�ാന�ിലാണ്  അേലാ�്െമ�്

ലഭി��െത�തിനാൽ ഏകജാല സംവിധാന

�ിെല �േവശന�ി�െട അത്  സാധ�മാ�

�താണ്. കഴി� 5 വർഷ�ളിൽ 2016-ൽ ആണ്

ഏ��ം ��തൽ വിദ�ാർ�ികൾ എസ് .എസ് .
എൽ.സി പാസായി��ത്. 458080 (നാല് ല��ി

അൻപ�ി എ�ായിര�ി എൺപത്)
വിദ�ാർ�ികളാണ് ഉ�ത പഠന�ിന് േയാഗ�ത

േനടിയത്. ആെക അേപ�കർ 517156 (അ�്

ല��ി പതിേനഴായിര�ി ��ി അൻപ�ി

ആറ്) ആയി��. ��ത വർഷം 22879
(ഇ�പ�ി ര�ായിര�ി എ��ി എ�പ�ി

ഒൻപത്) വിദ�ാർ�ികൾ എ�ാ വിഷയ�ി�ം എ
�സ്  ലഭി�വരായി��. ആെക ലഭ�മായി��

413564 (നാല് ല��ി പതി��ായിര�ി

അ��ി അ�പ�ി നാല്) സീ�കളിൽ 384612
(��് ല��ി എൺപ�ി നാലായിര�ി

അ���ി പ��്) അേപ�കർ �േവശനം

േന�ക��ായി. സർ�ാർ/ എയ്ഡഡ് /അൺ

എയ്ഡഡ്  േമഖലകളിലായി 28952
(ഇ�പെ��ായിര�ി െതാ�ായിര�ി അ��ി

ര�് സീ�്)ഒഴി�് കിട�ക�ം െച�. എ�ാൽ

കഴി� 5 വർഷ�െള അേപ�ി�  ്ഈ വർഷം

എസ് .എസ് .എൽ.സി പാസായവ�െട�ം

�േവശന�ിനായി അേപ�ി�വ�േട�ം എ�ം

താരതേമ�ന �റവാണ്. ഈ വർഷം

എസ് .എസ് .എൽ.സി പാ�ായി ഉ�ത പഠന�ിന്

േയാഗ�ത േനടിയവർ 419653 (നാല് ല��ി

പെ�ാ�തിനായിര�ി അ���ി അൻപ�ി

��്) �േവശന�ിനായി അേപ�

സമർ�ി�വ�െട എ�ം 465219 (നാല് ല��ി

അ�പ�ി അ�ായിര�ി ഇ���ി പെ�ാ�ത്)
ആണ്. േകാവിഡ്-19 മഹാമാരി�െട

പ�ാ�ല�ിൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് േഫാ�സ്

ഏരിയ നൽകി അതിൽ നി�ം േവ��തിെ�

ഇര�ി േചായ്�കൾ നൽകി പരമാവധി മാർ�ിെ�

ഇര�ി മാർ�് വെര ലഭി���വിധം

എസ് .എസ് .എൽ.സി പരീ� നട�ിയതിെ�

ഫലമായി എ�ാ വിഷയ�ി�ം എ �സ്  ലഭി�

വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം 125509 ( ഒ� ല��ി

ഇ�പ��ായിര�ി അ��ി ഒൻപത്) ആയി

വർ�ി�ക��ായി. ഇത് കഴി� വർഷേ�

തിേന�ാൾ ��് മട�ിൽ ��തലാണ്.
മാേനെ�ൻറ്   ക�ാ�ാ, ക��ണി�ി ക�ാ�ാ അൺ-
എയ്ഡഡ്   ബാ�കൾ എ�ിവയി�ം �േവശനം
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നട�െകാ�ിരി�കയാണ് . താ��്  തല വിഷയ

േകാ�ിേനഷൻ തിരി��കണ�കൾ അവേലാകനം

നട�ി ഇ�ാര��ിൽ ഉചിതമായ തീ�മാനം

സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


