
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5973 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന�ിന് േ�ാ�ാഹനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ)

ഹയർ െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസം വിജയകരമായി

�ർ�ിയാ�ിയ പ�ികജാതി, പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ിക�െട �ടർ പഠനം

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വ��് സ�ീകരി��

നടപടികൾ എെ�ാെ�യാെണ�്

വിശദമാ�ാേമാ; ;

(എ) ഹയർ െസ��റി തല�ിൽ മിക� വിജയം

േന�� വിദ�ാർ�ികൾ�് േ�ാ�ാഹന

സ�ാനമായി ക�ാഷ്  അവാർഡ്  നൽ�ക�ം ഇത്

സംബ�ി� വാർ�കൾ നൽ�ക�ം െച��.
�ടർപഠന�ിനായി �േവശനം േന��

വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ-�ാ�്സ്  �േഖന

�ടർപഠന�ിനാ�� ആ��ല��ൾ

യഥാസമയം ഓൺൈലൻ ആയി വിതരണം

െച��. �ടർപഠനം സംബ�ി� സഹായ�ൾ

പ�ികജാതി െ�ാേമാ�ർമാർ �േഖന�ം പ�ികജാതി

വികസന വ��ിെ� ഫീൽഡ്  തല ഓഫീ�കൾ

�േഖന�ം നൽകി വരിക�ം െച��. ഹയർ

െസ��റി വിദ�ാഭ�ാസം വിജയകരമായി

�ർ�ീകരി� പ�ികവർഗ വിദ�ാർ�ികൾ�്

�ടർപഠനം ഉറ�് വ���തിന് വ��് നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��. സയൻസ്  �ീമിൽ +2 പഠനം

�ർ�ീകരി� വിദ�ാർ�ികൾ�് NEET/KEAM
േപാ�� െപാ��േവശന പരീ��് ഒ�രമാസം

നീ�നിൽ�� എൻ�ൻസ്  പരീ�ാ പരിശീലന�ം

വ��് ��ഖ �ാപന�ളി�െട നൽകി വ��.
ഡി�ി �േവശന�ിനാ�� ഏകജാലക

സംവിധാന�ിൽ പ�ികവർഗ വിദ�ാർ�ിക�െട

അേപ�കൾ യഥാസമയം നൽ��തിന്

വ��ിെ� കീഴി�� സഹായി േക��ൾ,
െ�ാേമാ�ർമാർ, ക�ി�ഡ്  േസാഷ�ൽ വർ�ർമാർ

എ�ിവ�െട േസവനം �േയാജനെ�����്.
�ടാെത ഒഴിവ് വ�ി�� പ�ികവർഗ�ാർ�ാ��

സീ�കളിൽ േ�ാ�് അ�ിഷൻ നട��തിന്

�ണിേവ�ി�ിക�മായി ബ�െ��് നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��.

(ബി) ഇ�വണ ഹയർ െസ��റി പരീ�യിൽ ഉ�ത

വിജയ�ം േ��ം േനടിയ ��ിക�െട എ�ം

(ബി) സ�ാ�യ െ�ാഫഷണൽ േകാ�കളിൽ െമറി�്

റിസർേവഷൻ ക�ാ�യിൽ �േവശനം േന��
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വർ�ി� സാഹചര��ിൽ ബി�ദ, െ�ാഫഷണൽ,
പാരാെമഡി�ൽ േകാ�ക�െട പഠന�ിന്

�േവശനം ലഭി�ാ� ��ികൾ�് സ�ാ�യ

േകാ�കളിൽ േച��തിന് എെ�ാെ�

സഹായ�ളാണ് നൽകാൻ ഉേ�ശി��െത�്

വ��മാ�ാേമാ?

പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ-�ാ�്സ്

�േഖന ആ��ല�ം നൽകി വ��. സ�ാ�യ

േകാേള�കളിെല മ� േകാ�കൾ� ഇ�� ഗവെ��്

േ�ാളർഷി�് ആ��ല��ം നൽകി വ���്.
െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ�് �േവശന പരീ�ാ

ക�ീഷണർ ത�ാറാ�� റാ�് ലി�ിൽ നി�ം

�േവശന പരീ�ാ ക�ീഷണർ അേലാ�് െച��

�കാരം �േവശനം േന��വർ�ം DME, DHSE,
ന�ിംഗ് കൗൺസിൽ �ട�ിയ സർ�ാർ അംഗീ�ത

ഏജൻസികൾ ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�ിൽ നി�ം

സർ�ാർ അംഗീ�ത സ�ാ�യ െ�ാഫഷണൽ

േകാ�കൾ�് അേലാ�്െമ�് വഴി �േവശനം േന��

വിദ�ാർ�ികൾ�് �ണിേവ�ി�ി നി�യി��

ഫീസ്  ഉൾെ�െട�� വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ

നൽ��താണ്. CAT, MAT, JEE, JMET, XAT,
ATMA �ട�ി അഖിേല��ാ �േവശന പരീ� വഴി

സ�ാ�യ �ാപന�ളി ൽ െമറി�്/റിസർേവഷൻ

ക�ാ�യിൽ �േവശനം ലഭി��വർ�് സർ�ാർ/
�ണിേവ�ി�ി അംഗീകരി� ഫീ�ം വിദ�ാഭ�ാസ

ആ��ല���ം ലഭി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


