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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 396 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഹയർെസ�ൻഡറി േമഖല�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 

�ീമതി സി. െക. ആശ, 
�ീ. സി.സി. ���ൻ 

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

(എ) സം�ാനെ� െസ�ൻഡറി വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖല��ായ �േരാഗതിേയാെടാ�ം തെ�

ഹയർെസ�ൻഡറി േമഖല�െട അടി�ാന

സൗകര���ം െമ�െ��േ��തിെ� സാഹചര�ം

പരിേശാധന വിേധയമാ�ിയി�േ�ാ;
വിശമാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�് ഒ�മി� ഹയർെസ��റി

��ക�ം �വർ�ി��ത് നിലവി��

ൈഹ��ക�െട അടി�ാന സൗകര�ം

ഉപേയാഗി�ാണ്. ഹയർ െസ��റി �ാ�കൾ�്

ഒ�ം അ�േയാജ�മ�ാ� ൈഹ�ളി�േവ�ി മാ�ം

നിർ�ി� ഇ��ിയ �ാ�്�റികളിൽ 50 �തൽ 65
��ികൾ വെര തി�ിെഞ��ി ഇരിേ��ി വ��.
അ�േപാെല തെ� മതിയായ ലാബ്/ൈല�റി

െക�ിട��െട അഭാവം മതിയായ �ചി�റിക�െട

അഭാവം �ട�ീ അേനകം പരിഹരി�െ�േട�

തായ ���ൾ നിലവി��്. 2013-14
സാ��ിക വർഷം �തലാണ് സർ�ാർ

ഹയർെസ��റി വിഭാഗ�ിന് ബ�നില

െക�ിട�ൾ പണി��തിന് ബഡ് ജ�ിൽ �ക

വകയി��ി �ട�ിയത്. 2013-14 �തൽ 2021-22
വെര �ാൻ ഫ�ിൽ നി�ം 283 സർ�ാർ

��ക�െട െക�ിട നിർ�ാണ�ിന് ഭരണാ�മതി

ന�ിയി��്. ആയതിൽ 145 എ��ിെ� പണി

�ർ�ീകരി�. നബാർഡ് , RIDF, പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി 17 ഹയർെസ��റി ��കളിൽ

ബ�നില െക�ിട�ൾ പണി��തിന് ഭരണാ�മതി

നൽകിയി��്. ആയതിൽ 7 എ��ിെ� പണി

�ർ�ീകരി�താണ്. �ടാെത െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ��കളിെല

അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ����തിനായി

കിഫ് ബി�െട 5 േകാടി �പ ധനസഹായേ�ാെട

ഒ� നിേയാജക മ�ല�ിെല ഒ� �ൾ വീതം

െതരെ���് മികവിെ� േക�മാ��

പ�തിയി�ം 1000 ��ികളിൽ ��ത��

��കൾ�് 3 േകാടി �പ കിഫ് ബി ധനസഹായം

നൽ�� പ�തിയി�ം 500 �ം 1000�ം ഇടയിൽ
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��ികൾ പഠി�� ��കൾ�് 1േകാടി �പ

കിഫ് ബി ധനസഹായം നൽ�� പ�തിയി�ം

സം�ാനെ� െസ��റി ��കൾ

െതരെ����േപാെല തെ� ഹയർ െസ��റി

��കേള�ം െതരെ���ക�ം അടി�ാന

സൗകര��ൾ െമ�െ���ക�ം െച�ി��്.
��കൾ സാേ�തിക വിദ�ാ സൗ�ദമാ��

പ�തിയി�ം ഹയർ െസ��റി ��കെള ൈക�്

ഉൾെ���ിയി��്.

(ബി)
ഹയർ െസ�ൻഡറി നിലവാര�ി�� ലാബ്,
ൈല�റി സംവിധാന�ൾ െമ�െ����തി��

നടപടികൾ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഗവൺെമ�് ഹയർ െസ��റി ��കളിൽ

ആ�നിക സൗകര�ം ഉറ�വ���തിന് ബഡ്ജ�്

ഫ�് ഉപേയാഗെ���ിെ�ാ�് ലാബ് ൈല�റി

എ� �ടർ പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.

(സി)

വളെരയധികം �ലധന നിേ�പം ആവശ�മായ ഈ
േമഖല�െട വികസന�ിന് േവ�ി �േത�ക ഫ�്

�പീകരിേ��തിെ� ആവശ�കത നിലവി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(സി) 2018-19 സാ��ിക വർഷം സയൻസ്

ലാ�ക�െട നവീകരണ�ിന് േവ�ി 68 ��കെള

തിരെ��െ��ി�ം �ളയം �ല��ായ

�തിസ�ിയിൽ ��ക�െട എ�ം 42 ആയി

���ി. 42 �ം ���ി �ർ�ീകരി�്

ബ�മാനെ�� �ഖ�മ�ി ഉദ്ഘാടനം െച�. 2020-
21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ 21 േകാടി �പ

ചിലവിൽ 50��കളിൽ ലാ�ം 3 ��കളിൽ

ൈല�റി�ം നവീകരി��തിനാണ് പ�തി

ആവി�രി�ത്. ആയതിൽ 48 ��കളിൽ ലാ�ം 3
��കളിൽ ൈല�റി�ം ���ി �ർ�ീകരി�്

�വർ�ന േയാഗ�മാ�ി. േശഷി�� ര�്

��കളിൽ ലാബ് നവീകരണം നട� വ��. 2021-
22 സാ��ിക വർഷെ� നവീകരണ

���ികൾ�ായി ബഡ് ജ�ിൽ 18 േകാടി �പ

വകയി��ിയി��്. ആയതി�� നടപടികൾ

ആരംഭി�ിരി��. നിലവിൽ നിർ�ി�

അ�പാത�ി�� �ം സൗകര�ം ലഭ�മായി��

��കളിൽ മാ�മാണ് പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��ത്. എ�ാൽ പര�ാ�മായ ലാബ് സൗകര�ം

ലഭ�മ�ാ� സർ�ാർ ��കളിൽ �ാ�് �റികൾ

ലഭ�മ�ാ� കാരണ�ാൽ ലാബ് ൈല�റി

നവീകരണ ���ികൾ നട�ാൻ കഴിയാ�

സാഹചര�ം നിലനിൽ���്.

(ഡി) വിദ�ാർ�ികളിൽ സംരംഭകത� പരിശീലന�ം

ൈന�ണ� പരിശീലന�ം നൽ��തി�ം ഏെതാ�

െതാഴിലിേനാ�� �വതല�റ�െട സമീപനം

െമ�െ��താ��തി�ം സഹായി��

പ�തികൾ െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �േഖന

നട�ിലാ�േമാ?

(ഡി)

നട�ിലാ�ി വ���്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


