
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 95 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

എസ് .എസ് .എൽ.സി., �സ്  � �ാ�കളിെല പരീ�കൾ�ാ�� േഫാ�സ്  ഏരിയ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ,
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 
�ീ പി സി വി�നാഥ്  

null
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

എസ് .എസ് .എൽ.സി., �സ്  � �ാ�കളിെല
പരീ�കളിെല േചാദ��ൾ എ�പത് ശതമാനം
മാ�ം േഫാ�സ്  ഏരിയയിൽ നി�ം ബാ�ി ��ത്
ശതമാനം േചാദ�ം േനാൺ േഫാ�സ്  ഏരിയയിൽ
നി�ം ആ�ാൻ വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
തീ�മാന�ിെ� അടി�ാനം വ��മാ�ാേമാ;

(എ) എ) ഉ�്. കഴി� വർഷെ� അസാധാരണ
സാഹചര�ം പരിഗണി�  ്40% പാഠഭാഗ�ൾ
��തൽ �� നൽേക� പാഠഭാഗ�ളായി
(േഫാ�സ്  ഏരിയ) തീ�മാനി�ക�ം ��ത
പാഠഭാഗം മാ�ം പഠി�� ��ികൾ�് ��വൻ
േ�ാ�ം േനടാൻ സാധി�� തര�ിൽ പരീ�
നട�ക�ം െച�ി��. നിലവിെല സാഹചര�ം
വ�ത��മാണ്. �ൺ മാസ�ിൽ തെ� ഡിജി�ൽ/
ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ ആരംഭി�ക�ം നവംബർ
മാസ�ിൽ തെ� േനരി�� �ാ�കൾ
നൽ�വാ�ം കഴി�ി��്. അ�െകാ�് ��തൽ
���ി ദിവസ�ൾ കി�ക�ം ��വൻ
പാഠഭാഗ��ം ഒ� പരിധിവെര ഫല�ദമായി
വിനിമയം െച�വാ�ം കഴി�. ശരാശരി
നിലവാരം �ലർ�� ��ി�ം, പി�ാ�ം
നിൽ�� ��ി�ം പഠന�ിൽ ഏെറ മികവ്
�ലർ�� ��ി�ം ഒേര േപാെല
ആ�വിശ�ാസേ�ാെട പരീ�െയ
അഭി�ഖീകരി��തി�ം തെ� മികവിന��തമായ
േ�ാർ ലഭി��തി�ം േവ�ിയാണ് 70%
േഫാ�സ്  ഏരിയയിൽ നി�ം 30% േനാൺ
േഫാ�സ്  ഏരിയയിൽ നി�ം എ���വിധം
േചാദ�േപ�ർ ത�ാറാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��ത്.
ഇ� �ടാെത ആെക മാർ�ിെ� 50% അധിക
മാർ�ി�� േചായ്സ്  േചാദ�േപ��കളിൽ
ഉൾെ���ിയി��്.

(ബി) കഴി� വർഷെ� അേപ�ി�  ്േഫാ�സ്  ഏരിയ
�റ�ി�േ�ാ എ�ം േനാൺ േഫാ�സ്
ഏരിയയിെല േചാദ��ൾ�് േചായ്സ്
�റ�ി�േ�ാ എ�ം വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) (ബി) കഴി� വർഷെ� അേപ�ി�  ്േഫാ�സ്
ഏരിയ �റ�ി�ി�. കഴി� വർഷെ�
അേപ�ി�  ്േഫാ�സ്  ഏരിയയി�ം േനാൺ
േഫാ�സ്  ഏരിയയി�ം 50% വീതം അധിക
േചാദ��ൾ ഉൾെ���ിയി��്.
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(സി)

േകാവിഡിെ� പ�ാ�ല�ിൽ കഴി�
അ��യന വർഷ�ിന് സമാനമായി �ാ�കൾ
ഓൺൈലൻ ആയി �ട�� പ�ാ�ല�ിൽ

കഴി� വർഷെ� അേപ�ി�്
എസ് .എസ് .എൽ.സി., �സ്  � �ാ�കളിെല
പരീ�കളിെല േചാദ���െട ഘടനയിൽ മാ�ം
മാ�ം വ���തിെ� കാരണം വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സി) എ�ാ വിഭാഗം ��ികൾ�ം ഒേരേപാെല
ആ�വിശ�ാസേ�ാെട പരീ� എ���
വിധമാണ് േചാദ�ഘടനയിൽ മാ�ം
വ��ിയി��ത്. എസ്  എസ് .എൽ.സി, �സ്  �
പരീ� കഴി�് വിദ�ാർ�ികൾ ഉ�ത പഠന�ിന്

േപാ�േ�ാൾ നിലവിൽ പഠി�� േകാ�കളിൽ
പഠന വിട��ായാൽ അത് വിദ�ാർ�ിക�െട

ഭാവിെയ ബാധി�െമ�തിനാലാണ്
വിദ�ാർ�ി�െട നിലവാര�ിന�സരി�  ്േ�ാർ
െച�ാൻ കഴി�� തര�ിൽ േഫാ�സ്  ഏരിയ
നി�യി�ി��ത്. എ�ി�ം
അഖിേല��ാതല�ി�� മ�രപരീ�കൾ�ം

മ�രാധി�ിതമായി �േവശനം നട�� ഇതര
സം�ാന�ളിെല വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�ം

ന�െട ��ികൾ�് �േവശനം ലഭി��തിന്
��വൻ പാഠഭാഗ��ം അറി�ിരിേ��ത്

അനിവാര�മായതിനാലാണ് േഫാ�സ്  ഏരിയ�്
�റേമ�� ഭാഗ�ൾ �ടി പഠി��തിന് നിർേ�ശം
നൽകിയി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


