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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4862 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓ�ൺ �ൾ വിദ�ാഭ�ാസം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) വടകര, േചാ�ാൽ, േതാട�ർ എ.ഇ.ഒ.മാ�െട
കീഴിൽ വ�� ��കളിൽ നി�ം പ�ാം�ാസ്

പാ�ായ വിദ�ാർ�ികളിൽ എ� േപരാണ്
കഴി� അ�് അധ�യന വർഷ�ളിൽ ഓ�ൺ
��കളിൽ അ�ിഷൻ േനടിയത് എ�്
അറിയി�േമാ; ഓേരാ വർഷ�ം അഡ്  മിഷൻ ലഭി�
വിഷയം തിരി�� കണ�് ലഭ�മാ�േമാ;

(എ)
വടകര, േചാ�ാൽ, േതാട�ർ എ.ഇ.ഒ.മാ�െട
കീഴിൽ വ�� ��കളിൽ നി�ം കഴി� അ�്

വർഷ�ളിൽ ഓ�ൺ �ൾ(േ�ാൾ േകരള) �േഖന
അ�ിഷൻ േനടിയ വിദ�ാർ�ിക�െട

വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി) ഓേരാ വർഷ�ം വർ�ി� വ��
വിജയശതമാന�ി�സരി�  ്�സ്  വൺ സീ�കൾ
വർ�ി�ാ�താേണാ വിദ�ാർ�ികൾ ഓ�ൺ
��കെള ആ�യി��തിന് കാരണം എ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) വിവിധ കാരണ�ളാൽ ഹയർ െസ��റി േകാ�ിന്
െറ�ലർ �ൾ പഠനം സാധി�ാ� വിദ�ാർ�ിക�ം

െതാഴിലിേനാെടാ�ം പഠനം നട�ാൻ

ആ�ഹി�� വിദ�ാർ�ിക�മാണ് �ധാനമാ�ം
േ�ാൾ േകരളെയ ആ�യി��ത്.

(സി) എ�ിൽ �സ്  വൺ സീ�കൾ
വർധി�ി��തിനായി �തിയ ബാ�കൾ
അ�വദി�� കാര�ം സർ�ാർ പരിഗണനയിൽ
ഉേ�ാ ; വിശദാംശ�ൾ നൽ�േമാ?

(സി) തി�വന��രം, പാല�ാട് , േകാഴിേ�ാട് ,
മല�റം,വയനാട് ,ക�ർ,കാസർേഗാഡ്  എ�ീ 7
ജി�കളിെല എ�ാ സർ�ാർ,എയ്ഡഡ്  ഹയർ
െസ��റി �ളി�ം, എ�ാ വിഷയ�ൾ�ം �സ്
വൺ �േവശന�ിനായി 20% മാർജിനൽ സീ�്
വർ�നവ് 2.9.2021 െല സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക)
നം.191/2021 �കാരം അ�വദി�ി��. എ�ാൽ
�ഖ� അേലാ�്െമ�് �ർ�ിയായേ�ാൾ �സ്  വൺ
സീ�ക�െട അപര�ാ�ത േബാധ�െ��തിെ�
അടി�ാന �ിൽ താെഴ പറ�� സീ�്
വർ�നവ്/ബാ�  ്ഷി�്/ താത്�ാലിക ബാ�്
എ�ിവ 28.10.2021 െല സർ�ാർ ഉ�രവ് (ൈക
) നം .241/2021 �കാരം അ�വദി�ാൻ അ�മതി
നൽകിയി��്. േമൽജി�കളിൽ സീ�ിെ�
ആവശ�കത ഉ�ാ�ക യാെണ�ിൽ സർ�ാർ
ഹയർെസ��റി ��കളിൽ 10% സീ�് വർ�നവ്
�ടി അ�വദി�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��്. ഈ
ജി�കളിൽ അടി�ാന സൗകര���,
അേപ�ി�� എയ്ഡഡ്  ഹയർെസ��റി
��കൾ�് നിബ�നകൾ�് വിേധയമാ�ം
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(മാർജിനൽ വർ�നവിെ� 20% മാേനെ��് സീ�്)
�ടാെത, അടി�ാന സൗകര���, അേപ�ി��
അൺ എയ്ഡഡ്  ഹയർ െസ��റി ��കൾ�ം
10% സീ�് വർ�നവ് അ�വദി�ാൻ
അ�മതിനൽകിയി��്. സീ�് വർ�നവ്
വ��ാ� െകാ�ം, ഇ��ി, ആല�ഴ,
പ�നംതി�, േകാ�യം, ��ർ, എറണാ�ളം
ജി�കളിൽ ആവശ�കത അ�സരി�  ്എ�ാ
സർ�ാർ ഹയർ െസ��റി ��കളി�ം 20% വെര
സീ�് വർ�നവ് അ�വദി�ാൻ അ�മതി
നൽകിയി��് . ഈ ജി�കളിൽ അടി�ാന

സൗകര��� അേപ�ി�� എയ്ഡഡ്  ഹയർ
െസ��റി ��കൾ�് നിബ�നകൾ�്

വിേധയമാ�ം (മാർജിനൽ വർ�നവിെ� 20%
മാേനെ��്സീ�്) �ടാെത, അടി�ാന സൗകര�
��, അേപ�ി�� അൺഎയ്ഡഡ്  ഹയർ
െസ��റി ��കൾ�ം 20% സീ�് വർ�നവ്
അ�വദി�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��്
.പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്

�േയാജനകരമാ�െമ�തിനാൽ വയനാട്
ജി�യിെല അേബദ്കർ െമേ�ാറിയൽ േമാഡൽ
െറസിഡൻഷ�ൽ �ൾ, ന�ർനാടിൽ ഒ�
ഹ�മാനി�ീ�ാ�ം, ഗവ:േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ
�ൾ േഫാർേഗൾസ്  കൽ��യിൽ ഒ� ഹ�മാനി�ീസ്
ബാ�ം താത്കാലികമായി അ�വദി�ാൻ അ�മതി
നൽകിയി��് . നാമമാ�മായ വിദ�ാർ�ികൾ ഉ�
ബാ�കൾ കെ��കയാെണ�ിൽ അവ
ആവശ��� ജി�യിേല�് മാ��തിന് അ�മതി
നൽകിയി��്. ��ിക�െട �സ്  വൺ �േവശനം
സംബ�ി� വിഷയം സീ�് വർ�നവി�െട
പരിഹരി�െ���ിെ��ിൽ മാ�ം ആവശ�കത

അ�സരി�  ്ആവശ��� ജി�കളിൽ സർ�ാർ
ഹയർ െസ��റി ��കളിൽ താൽ�ാലിക
ബാ�കൾ അ�വദി�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




