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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4893 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

എയിഡഡ്  േമഖലയിൽ �സ്  വൺ അധിക ബാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) പ�ാം�ാസ്  പാ�ായ ��വൻേപർ�ം �സ്  വൺ

�േവശനം ഉറ�വ��ാൻ സർ�ാർ എയിഡഡ്

േമഖലയിൽ അധിക ബാ�കൾ അ�വദി�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(എ) പ�ാം�ാസ്  പാ�ായ ��വൻേപർ�ം �സ്  വൺ

�േവശനം ഉറ�വ��ാൻ സർ�ാർ/ എയിഡഡ് /
അൺ-എയ്ഡഡ്  േമഖലകളിൽ താെഴപറ�ം

�കാരം നടപടികൾസ�ീകരി�ാൻ ഉ�രവായി��്.
(i) 2021-22 അ��യന വർഷ�ിൽ

തി�വന��രം, പാല�ാട് , േകാഴിേ�ാട് , മല�റം,
വയനാട് , ക�ർ, കാസർേഗാഡ്  എ�ീ 7
ജി�കളിൽ എ�ാ സർ�ാർ എയ്ഡഡ്

ഹയർെസ��റി ��കളി�ം എ�ാ

വിഷയ�ൾ�ം സർ�ാരിന് അധിക സാ��ിക

ഉ�ാകാ� വിധ�ിൽ �സ്  വൺ

�േവശന�ിനായി 20% മാർജിനൽ സീ�്

സ.ഉ(എം.എസ്)നം.191/2021/െപാ.വി.വ തീയതി

02.09.2021 �കാരം വർ�ി�ി�  ്ന�ിയി��്. (ii)
�ടാെത 28.10.2021-െല ജി.ഒ.(എം.എസ്)
241/2021/െപാ.വി.വ �കാരം നിലവിൽ 20% സീ�്

വർ�നവ് ഏർെ���ിയ 7 ജി�കളിൽ

(തി�വന��രം, പാല�ാട് , േകാഴിേ�ാട് , മല�റം,
വയനാട് , ക�ർ, കാസർേഗാഡ്) സീ�ിെ�

ആവശ�കത ഉ�ാ�കയാെണ�ിൽ സർ�ാർ

ഹയർെസ��റി സ്  ��കളിൽ 10% സീ�്

വർ�ന�ം �ടി ന�വാ�ം അ�മതി ന�ിയി��്.
(iii) നിലവിൽ 20% സീ�് വർ�നവ് ഏർെ���ിയ

7 ജി�കളിൽ (തി�വന��രം, പാല�ാട് ,
േകാഴിേ�ാട് , മല�റം, വയനാട് , ക�ർ,
കാസർേഗാഡ്) അടി�ാന സൗകര���,
അേപ�ി�� എയ്ഡഡ്  ഹയർെസ��റി

സ്  ��കൾ�് നിബ�ന കൾ�് വിേധയമാ�ം,
മാർജിനൽ വർ�നവിെ� 20% മാേനജ്  െമ�് സീ�ം,
�ടാെത അടി�ാന സൗകര���, അേപ�ി��

അൺ എയ്ഡഡ്  സ്  ��കൾ�ം 10% സീ�്

വർ�ന� അ�വദി�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��്.
(iv) �ൻപ് മാർജിനൽ സീ�് വർ�നവ് നൽകാ� 7
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ജി�കളിൽ (െകാ�ം, ഇ��ി, ആല�ഴ, പ�നംതി�,
േകാ�യം, ��ർ, എറണാ�ളം) ആവശ�കത

അ�സരി�  ്എ�ാ സർ�ാർ സ്  ��കളി�ം 20%
വെര സീ�് വർ�നവ് അ�വദി�ാൻ അ�മതി

നൽകിയി��്. (v) �ൻപ് മാർജിനൽ സീ�്

വർ�നവ് നൽകാ� 7 ജി�കളിൽ (െകാ�ം,
ഇ��ി, ആല�ഴ, പ�നംതി�, േകാ�യം, ��ർ,
എറണാ�ളം), അടി�ാന സൗകര���,
അേപ�ി�� എയ്ഡഡ്  സ്  ��കൾ�്

നിബ�നകൾ�് വിേധയമാ�ം മാർജിനൽ

വർ�നവിെ� (20% മാേനജ് െമ�് സീ�്) �ടാെത

അടി�ാന സൗകര��� അേപ�ി�� അൺ

എയ്ഡഡ്  സ്  ��കൾ�ം 20% സീ�് വർ�ന�

അ�വദി�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��്. (vi) പ�ിക

വർഗ വിദ�ാർ�ികൾ�്

�േയാജനകരമാ�െമ�തിനാൽ വയനാട്

ജി�യിെല അേബദ്കർ െമേ�ാറിയൽ േമാഡൽ

െറസിെഡൻഷ�ൽ സ്   �ൾ, ന�ർനാടിൽ ഒ�

ഹ�മാനി�ീസ്  ബാ�ം, ഗവ: േമാഡൽ

െറസിെഡൻഷ�ൽ സ്  �ൾ േഫാർ േഗൾസ്

കൽ��യിൽ ഒ� ഹ�മാനി�ീസ്  ബാ�ം

താ�ാലികമായി അ�വദി�ാൻ അ�മതി

നൽകിയി��്. (vii) സർ�ാർ സ്  ��കളിൽ

നാമമാ�മായ വിദ�ാർ�ികൾ ഉ� ബാ�കൾ

കെ��കയാെണ�ിൽ അവ ആവശ���

ജി�യിേല�് മാ��തി�ം അ�മതി നൽകിയി��്.
(viiI) ��ിക�െട �സ്  വൺ �േവശനം സംബ�ി�

വിഷയം സീ�് വർ�നവി�െട

പരിഹരി��ിെ��ിൽ മാ�ം, ആവശ�കത

അ�സരി� ആവശ��� ജി�കളിൽ സർ�ാർ

��കളിൽ താൽ�ാലിക ബാ�കൾ

അ�വദി�ാ�ം അ�മതിനൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


