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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4873 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േ�ാൾ േകരള�െട �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���,
�ീ വി െക �ശാ�്, 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

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

(എ) േ��് കൗൺസിൽ േഫാർ ഓ�ൺ ആ�് ൈലഫ്
േലാ�് എഡ�േ�ഷൻ-േകരള�െട
�വർ�ന�ൾ സർ�ാർ പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എ)
ഉ�്.

(ബി) കഴി� അ��യന വർഷം വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ േ�ാൾ േകരള നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ എെ��ാമായി��െവ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) 2020-21 അധ�യന വർഷം േ�ാൾ -േകരള �േഖന
ഹയർ െസ��റി ഓ�ൺ െറ�ലർ, ൈ�വ�്
വിഭാഗ�ളിൽ സം�ാന�ാെക 48884
വിദ�ാർ�ികൾ�് സയൻസ് , ഹ�മാനി�ീസ് ,
േകാേമ�് വിഷയ േകാ�ിേനഷ�കളിലായി ഒ�ാം
വർഷ �േവശനം അ�വദി�ി��്.െവാേ�ഷണൽ
ഹയർെസ��റി െറ�ലർ േകാ�ിന് (ബി) ��്
െതരെ��� വിദ�ാർ�ികൾ�്
അഡീഷണലായി മാ�മാ�ി�് പഠി��തിന് 754
വിദ�ാർ�ികൾ�് �േവശനം നൽകി.
െറ�ലർ�ൾ/േ�ാൾ-േകരള (ഓ�ൺ�ൾ) �േഖന
ഹയർെസ��റി ഒ�ാം വർഷപഠനം
�ർ�ിയാ�ി ര�ാംവർഷപഠനം �ട�ിയവർ�്
നിബ�നകൾ�് വിേധയമായി ര�ാംവർഷം
മാ�മായി രജി�ർെച�് ഹയർെസ��റി േകാ�്
�ർ�ിയാ��തിന് 85 വിദ�ാർ�ികൾ�്
�േവശനം നൽകി. െറ�ലർ പഠനേ�ാെടാ�ം

സമാ�രമായി െതാഴിലധി�ിത േകാ�ായ
ഡി.സി.എ(ഡിേ�ാമ ഇൻ ക���ർ ആ�ിേ�ഷൻ)
പഠി��തിന് 1205 വിദ�ാർ�ികൾ�് �േവശനം
നൽകി. ഒ� സ��് േകാ�ിേനഷനിൽ ഹയർ
െസ��റി േകാ�് വിജയി�വർ�് പഠി� േകാ�് റ�്
െച�ാത മെ�ാ� സ��് േകാ�ിേനഷൻ
തിരെ��� പഠി�ാ�� അവസരം നൽ��
ഹയർ െസ��റി -െ�ഷ�ൽ കാ�ഗറി (പാർ�്3)
വിഭാഗ�ിൽ സം�ാന�ാെക 6 വിദ�ാർ�ി
കൾ�് �േവശനം അ�വദി�. ഹയർെസ��റി
ഓ�ൺ െറ�ലർ വിദ�ാർ�ികൾ�് സം�ാന�്
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ഒ�ാെക 33 ഗവൺെമൻറ്  ഹയർ െസ��റി
��കൾ പഠന േക��ളാ�ം, ൈ�വ�്
രജിേ�ഷൻ വിദ�ാർ�ികൾ�് 424 ഗവൺെമ�്/
എയ്ഡഡ്  ഹയർെസ��റി ��കൾ
പരീ�ാേക�മാ�ം അ�വദി�. അഡീഷണൽ
മാ�മാ�ി�് വിദ�ാർ�ികൾ�് സം�ാന�ാെക

18 െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി ��ക�ം
ഡി.സി.എ. വിദ�ാർ�ികൾ�് 38 ഗവൺെമ�്/
എയ്ഡഡ്  ഹയർെസ��റി ��ക�ം
പഠനേക��ളായി അ�വദി�.ഹയർെസ��റി
ഓ�ൺ, െറ�ലർ, ഡി.സി.എ വിദ�ാർ�ികൾ�്
പഠനം �ഗമമാ��തിന് ലളിതമായ ഭാഷയിൽ
ത�ാറാ�ിയ സ�യംപഠന സഹായികൾ
സമയബ�ിതമായി വിതരണം െച�.ഹയർ
െസ��റി വിദ�ാർ�ികൾ�് േകാവിഡ്  19 െ�
പ�ാ�ല�ിൽ േഫാ�സ്  ഏര�
അടി�ാനമാ�ി ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ
നൽകി.വി.എ� .്എസ് .ഇ., ഡി.സി.എവിദ�ാർ�ി
കൾ�ം ഇ�കാരം ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ
ലഭ�മാ�ിയി��്. ഹയർ െസ��റി ര�ാം വർഷ
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി ഹയർെസ��റി
അ��ാപക�ം എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി ഫാ�ൽ�ി
മാ�ം േചർ�് ബിസിനസ്  �ഡീസ് ,
അ�ൗ�ൻസി, ഇം�ീഷ് , െപാളി�ി�ൽ സയൻസ്
േസാേഷ�ാളജി,അറബിക്,ഹി�റി, ഇ�േണാമി�്,
മലയാളം എ�ീ വിഷയ�ളിെല �ധാന
പാഠഭാഗ�െള ഉൾെ���ി�� വീഡിേയാ
�ാ�കൾ െറ�ാർ�െച�് േ�ാൾ േകരള�െട
�ട�ബ് ചാനലി�െട സംേ�ഷണം
െച�ി��്.േ�ാൾ േകരള �േഖന ഹയർ െസ��റി
േകാ�ിന് പഠി�� വിദ�ാർ�ികെള
െപാ�പരീ��് സ�രാ��തിെ� ഭാഗമായി
െപാ�വായി വിദ�ാർ�ികൾ��ാ�� മാനസിക
സംഘർഷം ല�കരി��തിനായി േകരള
സർ�കലാശാല �ടർവിദ�ാഭ�ാസ വ�ാപന
േക��മായി സഹകരി�  ്കൗൺസിലിംഗ്
വീഡിേയാ �ാ�കൾ ചി�ീകരി�  ്േ�ാൾ
േകരള�െട �ട�ബ് ചാനലിൽ സംേ�ഷണം
െച�ി��്. ൈക�് - വിേ��് ചാനൽവഴി ഹയർ
െസ��റി സംേ�ഷണം െച� വീഡിേയാ
�ാ�കൾ �േയാജനെ����തിന് �ാ� ക�െട
ൈടംേടബിൾ സഹിതം േ�ാൾ േകരള
വിദ�ാർ�ികൾ�് ആവശ�മായ മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി��്.

(സി) േകാവിഡാന�രം വിദ�ാർ�ികൾ�് േ�ാൾ
േകരള നൽ�വാ�േ�ശി�� പഠന പി�ണ

(സി) േകാവിഡ്-19േ�ാേ�ാേ�ാൾ പാലി�െകാ�്
ഓൺൈലൻ,ഓഫ് ൈലൻ സ�ർ� �ാ�കൾ
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�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാെണ�്
വ��മാ�േമാ;

സംഘടി�ി��തിന് സ�യം പഠന സഹായികൾ
സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ��തി�ം
ഉേ�ശി���്. വിവിധ േകാ�കൾ�് �ഗല്ഭരായ
അധ�ാപക�െട േസവനം വിനിേയാഗി�  ്വീഡിേയാ
�ാ�കൾ ചി�ീകരി�  ്സംേ�ഷണം െച��തി�ം
േമാ�ിേവഷൻ വീഡിേയാ �ാ�കൾ,
കൗൺസിലിംഗ് �ാ�കൾ എ�ിവ യഥാസമയം
സംേ�ഷണം െച��തി�ം നടപടി
സ�ീകരി�വ��.

(ഡി) സ�യം പഠന സഹായികൾ ഹയർ
െസ�ൻഡറിയിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് �ടി
നൽ��തി�ം െമാഡ��കൾ മലയാള�ി�ം

ലഭ�മാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ഡി) സ�യം പഠന സഹായികൾ മലയാള�ിേല�്

പരിഭാഷെ���ി ഹയർെസ��റി
വിദ�ാർ�ികൾ�് �ടി ലഭ�മാ��തി��
നടപടികൾ �തഗതിയിൽ �േരാഗമി�വ��.

(ഇ)
ആകർഷകമായ �തിയ േകാ�കൾ ആരംഭി�്
��തൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉപരിപഠനാവസരം
ഒ���തിന് �േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�്
നട�ാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഇ) വിദ�ാർ�ികൾ�് നിലവിൽ ഹയർ െസ��റി
േകാ�ക�ം ഡി.സി.എ േകാ�മാണ് േ�ാൾ േകരള
നട�ിവ��ത്. �തിയ ആകർഷകമായ ഡിേ�ാമ
േകാ�കൾ ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ �ാരംഭ
ഘ��ിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


