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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 807 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ േസവന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ 
Shri K. Radhakrishnan

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

(എ) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിെല
വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇേ�ാൾ സർ�ാർ നൽകിവ��
വിദ�ാഭ�ാസ േസവന�ൾ എെ�ാെ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(എ) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�്

സർ�ാർ നൽകിവ�� വിദ�ാഭ�ാസ േസവന�ൾ
�വെട േചർ��: 1. �ീ-െമ�ിക് തല�ി��

വിദ�ാർ�ികൾ�് ലം�ം�ാ�്, ൈ���് 2. 1
�തൽ 8 വെര �ാ�കളിൽ പഠി�� സർ�ാർ/
എയ്ഡഡ്  ��കളിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�്

ൈ�മറി എഡ�േ�ഷൻ എയ്ഡ്  പ�തി �കാരം
2,000/- �പ നൽകിവ��. 3. അ�ൻകാളി ടാല�്
െസർ�  ്ആ�് ഡവലപ്െമ�് �ീം 4. 9, 10
�ാ�കളിൽ പഠി��വർ�് �ീെമ�ിക്
േ�ാളർഷി�് (100% CSS) േഡ േ�ാേള�ി�
3,000/- �പ�ം േഹാ�േല�ി� 6,250/- �പ�ം
അ�വദി�വ��. 5. േപാ�് െമ�ിക് തല�ി��

വിദ�ാർ�ികൾ�് ലം�ം�ാ�്, ൈ���്,
ഫീസാ��ല��ൾ 6. MBBS, BDS
വിദ�ാർ�ികൾ�് െ�തേ�ാ�് വാ��തി�
ധനസഹായമായി 5,800/- �പ അ�വദി��. 7.
എ�ിനീയറിംഗ്/െമഡി�ൽ േകാ�് അ�ിഷൻ
ലഭി�വർ�് �ാഥമിക െചലവിന�ിൽ യഥാ�മം
5,000/- �പ�ം 10,000/- �പ�ം അ�വദി��. 8.
സർ�ാർ അംഗീകരി� േകാ�കൾ�് ലാേ�ാ�്
വാ��തി�� ധനസഹായം 9. ��് ബാ�്
പ�തി. 10. ബി.െടക്-� പഠി�� പ�ികജാതി
വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�ായി IHRD നിയ�ണ
�ി�� Model Finishing School എ� �ാപനം

�േഖന െറമഡിയൽ ട�ഷൻ പ�തി നട�ി വ��.
11. സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േചർ�്
സം�ാനെ� 12 ഗവൺെമ�്/എയ്ഡഡ്
േകാേള�കൾ േക�ീകരി� ബി.െടക്-� പഠി�
െകാ�ിരി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�ക
േകാ�ിംഗ് നൽ�� പ�തി�ം നട�ിലാ�ി
വ���്. സം�ാന�് പ�ികവർ�
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വിഭാഗ�ളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇേ�ാൾ
സർ�ാർ നൽകി വ�� വിദ�ാഭ�ാസ േസവന��െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. 1. �ീ-െമ�ിക്
േ�ാളർഷി�് പ�തി ന�റിതലം �തൽ
എസ് .എസ് .എൽ.സി വെര പഠനം നട��
��ികൾ�് ലം�ം �ാ�്, �തിമാസ ൈ�പ�്
എ�ിവ നൽ��. 2. �ീ-െമ�ിക് േ�ാളർഷി�്
പ�തി - 9,10 �ാ�കളിൽ (100% േക�ാവി�ത
പ�തി) 9,10 �ാ�കളിൽ പഠി���ം ��ംബ
വാർഷിക വ�മാനം 2.5 ല��ിൽ താെഴ��
വിദ�ാർ�ികൾ�് സം�ാന സർ�ാരിെ�
വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം �ടാെത േക�സർ�ാരിെ�
വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��ം നൽ��. �തിവർഷം
2250/- �പ േ�ാളർഷി�് ഇന�ി�ം 750/- �പ
��് �ട�ിയ പഠനസാമ�ികൾ വാ��തിന്
�ാ�് ഇന�ി�ം നൽ��. േഹാ�ലിൽ താമസി�്
പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് യഥാ�മം 5250/-
�പ�ം 1000/- �പ�ം നൽ��. 3. േപാ�്
െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് പ�തി പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് പ�ാം �ാസിന്
�കളിൽ പഠി��വർ�് "േപാ�് െമ�ിക്
േ�ാളർഷി�് �ീം" എ� പ�തി �േഖന വിദ�ാഭ�ാസ
ആ��ല�ം വിതരണം െച�വ��. 4.
വിേദശപഠന�ി�� ധനസഹായം സം�ാന�്

�ിരതാമസ�ാരായ പ�ികവർ��ാരായ
വിദ�ാർ�ികൾ�് വിേദശ�് മിക�
സർ�കലാശാലകളിൽ േപായി പഠനം
നട��തി�� വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായം
നൽ��തി�� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. 5.
ഇതരസം�ാന പഠനം പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ികൾ�് മ�് സം�ാന �ളിൽ പഠനം
നട��തിനായി ആ��ല��ൾ നൽ���്.
�ടാെത നാഷണൽ എൻ�ൻസ്  െട�് വഴി
സം�ാന�ിന് �റ�് വിവിധ മിക�
�ാപന�ളിൽ �േവശനം ലഭി��
വിദ�ാർ�ികൾ�് സം�ാന സർ�ാരിെ�
വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��ം അ�വദി�വ��. 6.
അ��ാളി െമേ�ാറിയൽ ടാല�് െസർ�  ്ആ�്

ഡവലപ്െമ�് പ�തി സർ�ാർ എയ്ഡഡ്
��കളിെല 4-ാം �ാസ്  വിദ�ാർ�ികെള ഒ� മ�ര

പരീ��െട അടി�ാന�ിൽ െതരെ���്

10-ാം �ാ� വെര േ�ാളർഷി�് നൽ�ക�ം
േബാധതലം ഉയർ�ാൻ െസമിനാർ നട�ക�ം
െച��. 7. സമർ�രായ വിദ�ാർ�ികൾ�്

�േത�ക േ�ാ�ാഹനം അ�ാഡമിക്-കലാ-
കായിക മ�ര�ളിൽ ഉ�ത വിജയം േന��
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പ�ികവർഗ വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�ക
േ�ാ�ാഹനം നൽ�� ഒ� പ�തിയാണിത്. 8.
െമഡി�ൽ/എ�ിനീയറിംഗ് േകാ�കൾ�്
�േവശനം ലഭി�വർ�� ധനസഹായം
െമഡി�ൽ/എ�ിനീയറിംഗ് േകാ�കൾ�്
�േവശനം ലഭി�വർ�് (വാർഷിക വ�മാനം
40,000/- �പ�് താെഴ) �ാരംഭ െചലവിന�ിൽ

5,000/- �പ ധനസഹായം നൽകിവ��. 9.
പ�ികവർഗ വിദ�ാർ�ികൾ�് െപാ� �േവശന
പരീ�ാ പരിശീലനം �സ്  � സയൻസ് , കണ�്
വിഷയ�െള��് വിജയി� വിദ�ാർ�ികെള �സ്  �
േകാ�കൾ�് ലഭി� മാർ�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

തിരെ���്, എം.ബി.ബി.എസ് /എ�ിനീയറിംഗ്

േകാ�കൾ�് �േവശനം ലഭ�മാ��തിനായി ഒ�
മാസെ� �ാഷ്  േകാ�്, 10 മാസേ�ാളം നീ�
നിൽ�� ഒ� വർഷെ� റി�ീ�ിംഗ് േകാ�് എ�ിവ
വ��് നട��. 10. ലാേ�ാ�് വിതരണം ലാേ�ാ�്
വിതരണ�ിന് അർഹത�� േകാ�ക�െട എ�ം
2017-18 വർഷം വെര 12 ആയി��. 2018-19
വർഷം �തൽ േകാ�ക�െട എ�ം 32 ആയി

വർ�ി�ി�ി��്. 11. സാ�ഹ�പഠന�റി പ�ികവർ�
��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് തട��ത് ല��ം വ�്
��കളിൽ നി�ം ഊ�കളിൽ തിരിെകെയ��
��ികൾ�് പഠന സൗകര��ം, ല�ഭ�ണ�ം
ഒ���തിനായി ആവി�രി� പ�തിയാണ്
സാ�ഹ�പഠന�റി. 12. േഗാ�ബ� പ�തി
വിദ�ാർ�ിക�െട െകാഴി�േപാ�് തട�ക,
ഭാഷാ��ം പരിഹരി�ക എ�ീ ല���ൾ
�ൻനിർ�ി സർ�ാർ/എയ്ഡഡ്  ൈ�മറി
��കളിൽ െമ�ർ ടീ�ർമാെര നിയമി�� പ�തി
�കാരം വയനാട് , പാല�ാട്  ജി�കളിലായി 287
െമ�ർ ടീ�ർമാെര നിയമി�ി��്. 13. േമാഡൽ
റസിഡൻഷ�ൽ �ൾ, �ീെമ�ിക് & േപാ�് െമ�ിക്
േഹാ��കൾ വ��ിന് കീഴിൽ 20 േമാഡൽ
റസിഡൻഷ�ൽ ��ക�ം 105 �ീ-െമ�ിക്
േഹാ��ക�ം 9 േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��ക�ം
�വർ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


