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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3196 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാനെ� ��കളിൽ �സ്  വൺ സീ�കൾ വർ�ി�ി��തിെനതിെര�� ൈഹേ�ാടതി വിധി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ,
�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 

�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ 

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

(എ)

സം�ാനെ� ��കളിൽ �സ്  വൺ സീ�കൾ
വർ�ി�ി��തിെനതിെര േകരള ൈഹേ�ാടതി
വിധി �റെ��വി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(എ) സീ�കൾ വർ�ി�ി��തിെനതിെര വിധി
�റെ��വി�ി�ി�. 2020 അ�ാദമിക വർഷം ബ�.
േകരളാ ൈഹേ�ാടതി �റെ��വി�
WP(C)No.18096/2019 ന�ർ േകസിെ�
വിധിയിൽ വ�ം വർഷ�ളിൽ സീ�കൾ
വർ�ി�ി��തിന് ��് ഭൗതിക സാഹചര��ൾ
പരിേശാധി�ണ െമ� പറ�ി��്.

(ബി)

�സ്  വൺ സീ�് �തിസ�ി പരിഹരി�ാനായി
�സ്  വൺ സീ�കൾ വർ�ി�ി�ി�േ�ാ ; എ�ിൽ
��ത നടപടി േകാടതി വിധി�െട ലംഘനമാേണാ
എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) �സ്  വൺ സീ�് �തിസ�ി പരിഹരി� വാനായി
സീ�കൾ �റ�� ഏഴ്  ജി�കളിൽ 20%
മാർജിനൽ വർ�നവ് വ��ിയി��്. ഇത് ��ത
േകാടതി വിധി അ�സരി�  ്ഭൗതിക
സാഹചര��ൾ നിലവി�െ��് ഉറ�ാ�ി അത്
�കാരമാണ് മാർജിനൽ വർ�നവ്
വ��ിയി��ത്.

(സി) ��കളിെല സീ�കൾ വർ�ി�ി��ത്
അശാ�ീയമാെണ�തിനാൽ

എസ് .എസ് .എൽ.സി.�് ഉ�ത വിജയം േനടിയ
വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർ വിദ�ാഭ�ാസം
ഉറ�വ��ാൻ �സ്  വൺ ബാ�കൾ
വർ�ി�ി�ക മാ�മാണ് ഏക േപാംവഴി എ�്
ക���േ�ാ;

(സി)

ഇ�.

(ഡി) സം�ാന�് �സ്  വൺ അഡീഷണൽ
ബാ�ക�െട ആവശ�കത സംബ�ി�  ്വിദ�ാഭ�ാസ
വ��് പഠനം നട�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
പഠന റിേ�ാർ�ിെല �ധാന കെ���കൾ

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി)
ഉ�്. ഇ�മായി ബ�െ�� സം�ാനതല

ക�ി�ി�െട 17.02.2021-െല അവേലാകന
േയാഗ�ിെ� നടപടി�റി�് അ�ബ�മായി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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Director of General Education 
Higher Secondary Wing 

Director, SCERT 

3, Director SIEMAT 

no I 

I 

r 

QgOo 

c12J2 	
jfi) 	O3(f 	 1(O 	si 

Q 

	

3Cfl. T(D)O6)S3c0 (0)6)(1D CLO 	U)C3 	JcE)(1d1 	 PJ3o 63(?3 

jla53 	50 	 1&3d 	QDC 	
))3 	c1cQDrno 

(MaMjOJDQJ 	 96m3m)2. 	63(ô 

	

CDi(O$12JU5I'o 	 ocmco ocn6nJwm 	 d3PJ9Ofi 

ff)jOW3C1fl6)C1JflT) d322'109 Qflfl(T)3Cfl2. 

o1o61ur)a0 i@6MU8 MAEDA 920106) CIUQ 1)3CJ3GB (0)gQOCflo 

1çc1cr 12.00- cn cn.QoJg. 

Joint Director (Academic) 
Higher Secondary Wing 

Joint Director (Exam) R2A'~~ 

Higher Secondary Directorate 


