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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 368 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീെമ�ിക്, േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�െട ആ�നികീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. േ�ം�മാർ,
�ീ സി എ�  ്���, 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം 

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

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��

വിദ�ാർ�ികൾ�ിടയിെല േതാൽവി�ം
െകാഴി�േപാ�ം തട��തിെ� ഭാഗമായി
�േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��

വിദ�ാർ�ിക�െട േതാൽവി�ം െകാഴി�േപാ�ം

തട��തിനായി വ��ി� കീഴിെല േമാഡൽ
റസിഡൻഷ�ൽ ��കളി�ം, �ീെമ�ിക്, േപാ�്
െമ�ിക് േഹാ��കളി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് മിക�
വിദ�ാഭ�ാസം നൽ��തി�ം അവർ�് താമസ�ം
ഭ�ണ�ം നൽ��തി���
സൗകര�െമാ��ിയി��്. ��കൾ�ം
േഹാ��കൾ�ം കാലാ��തമായി അടി�ാന

സൗകര��ൾ വർ�ി�ി�ക�ം ഭൗതിക
സാഹചര��ൾ െമ�െ���ി വരിക�ം
െച���്. എ�ിനീയറിംഗ് േകാ�കൾ�്
പഠി�� പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാർ�ിക�െട

െകാഴി� േപാ�് �റ��തി�ം പഠന നിലവാരം
െമ�െ����തി�ം ഏെത�ി�ം േപ��കളിൽ
പരാജയെ��ാൽ അതിൽ വിജയി��തി�ം
പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

IHRD �െട നിയ�ണ�ി�� േമാഡൽ
ഫിനിഷിംഗ് �ൾ �േഖന Remedial Coaching
നൽ�� പ�തി 2017-18 �തൽ നട�ിലാ�ി
വ���്. �ടാെത സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ
വ��മായി േചർ�് സം�ാനെ� 12 ഗവ./
എയ്ഡഡ്  എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ
േക�ീകരി�  ്എ�ിനീയറിംഗ് (B.Tech) ന്
പഠി�െകാ�ിരി�� പ�ികജാതി വിഭാഗം
വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�ക േകാ�ിംഗ് നൽ��
പ�തി�ം വ��് നട�ിലാ�ി വ��.
എം.ബി.ബി.എസ് , ബി.വി.എസ് .സി,
എൻജിനീയറിംഗ്, ബി.എ.എം.എസ്  എ�ീ
െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ�് സർ�ാർ/എയ്ഡഡ്
�ാപന�ളിൽ �േവശനം ലഭി� പ�ികജാതി/
പ�ികവർ�/മ�ർഹ വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ േതാ�്
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പഠിേ��ിവ�േ�ാൾ ഒേര �ാ�ിൽ ��് �ാവശ�ം
വെര റി�ീ�് െച��തിന് ലം�ം �ാ�് ഒഴിെക��
ആ��ല�ം അ�വദി��താണ്. ജനറൽ
േകാ�കൾ�് ��് �ാവശ�ം പരീ�ാ ഫീസ്
നൽ��താണ്. സ�ാ�യ േമഖലയിെല
എം.ബി.ബി.എസ് . േകാ�കൾ�് ��് �ാവശ�ം
േതാ�ാൽ പഠന�േപ�ി�ാെത �ടർ�്
പഠി��തിന് 50% നിര�ിൽ ഫീസ്  ആ��ല��ം

ലം�ം �ാ�് ഒഴിെക�� മ�് ആ��ല���ം

അ�വദി� വ��. �ടാെത പഠന�ിന്

േ�ാ�ാഹന�ം സഹായകര�മാ�� തര�ിൽ

താെഴ പറ�� വിവിധ വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല�

പ�തികൾ വ��് ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി
വ��. �ീ അ��ാളി ടാല�് െസർ�്
േ�ാളർഷി�്. േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ �ൾ
�ീെമ�ിക് േ�ാളർഷി�്. 9, 10 �ാ�കളിൽ
പഠി��വർ�് �ീെമ�ിക് േ�ാളർഷി�്
േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��കൾ. �േത�ക
േ�ാ�ാഹന സ�ാനം െമഡി�ൽ
എ�ിനീയറിംഗ് �േവശന പരീ��് �േത�ക
പരിശീലനം. �� പഠന�ി�േശഷ��

എൻ�ൻസ്  േകാ�ിംഗ് ൈ�മറി/െസ��റി
എഡ�േ�ഷൻ എയ്ഡ് . ലാപ് േടാപ്
വാ��തി�� ധനസഹായം െ�തേ�ാ�്
വിതരണം ഇൻഡ�ിയൽ �യിനിംഗ്
ഇൻ�ി���കൾ ബി�ദ/ബി�ദാന�ര ബി�ദ കലാ
േകാ�കളിൽ പഠി�� പ�ികജാതി
വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന പരിശീലേനാപകരണ�ൾ/
ഉപാധികൾ വാ��തിന് ധനസഹായം.
അഭിഭാഷകർ�� ധനസഹായം

(ബി)

��ത വിദ�ാർ�ികൾ�് േവ�ി�� �ീെമ�ിക്,
േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കൾ
ആ�നികീകരി��തിനായി നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(ബി) പ�ികജാതി വികസന വ��ി� കീഴി�� �ീെമ�ിക്
േഹാ��ക�ം േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��ക�ം
ആ�നികവൽ�രി��തി�ം ന� പഠനാ�രീ�ം
��ി��തി�ം സഹായകരമാ�� തര�ിൽ

വ��് ഡയറ�ർ ലഭ�മാ�� െ�ാേ�ാസ�കൾ�്
അ�മതി നൽകി വ���്. എ�ാ േഹാ��കളി�ം
ക���ർ സൗകര�ം ഏർെ���ിയി��്.
േഹാ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

�ഗമമാ��തി�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ
വർ�ി�ി��തി�ം ഭൗതിക സാഹചര��ൾ
െമ�െ����തി�ം ആവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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