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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 539 20-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ,
െ�ാഫ. ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ , 

�ീ. �. എ. ല�ീഫ്, 
�ീ. എ. െക. എം. അഷ്റഫ് 

�ീ. െക. രാധാ��ൻ

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ

�േവശനം ലഭി� പ�ികജാതി, പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ികൾ�്  െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ

ഉൾെ�െട�ളള േകാ�കൾ �ർ�ിയാ�ാൻ

കഴിയാ� സാഹചര�ം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലയിൽ �േവശനം ലഭി� പ�ികജാതി

പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് േകാ�കൾ

�ർ�ിയാ��തി�ം മിക� വിദ�ാഭ�ാസം

ഉറ�ാ��തി�ം �വെട േചർ�� പ�തികൾ

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��.

1. േപാ�് െമ�ിക് േ�ാളർഷി�്

2. േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കൾ

3. സമർ�രായ വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�ക

േ�ാ�ാഹനം.

4. റാ�് േജതാ�ൾ�് സ�ർ�െമഡൽ

5. ലാപ് േടാ�് വാ��തി�� ധനസഹായം

6. സം�ാന ൈല�റി കൗൺസിലിൽ

അഫിലിേയ�് െച� ൈല�റികളിൽ സൗജന�

അംഗത�ം

7. ബി.െടക് േകാ�് പഠന�ിൽ പി�ാ�ം

നിൽ�� പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�്

െറമഡിയൽ േകാ�ിംഗ്

8. ബിെടക് േകാ�് പഠി�� പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ികൾ�് ഐ.എ�്.ആർ.ഡി.�െട

േമാഡൽ ഫിനിഷിംഗ് �ൾ വഴി “സ��തി"
പ�തി

(9) േരാഗം കാരണമായി ഒ� അ�ാഡമിക്

വർഷെ� പരീ�െയ�താൻ കഴിയാ� പ�ം

ബ�െ�� അേതാറി�ിയിൽ നി�� െമഡി�ൽ
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സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ാപന

േമധാവി�െട �പാർശ �കാരം റിന�വൽ 

(10) ഏെത�ി�ം �ണിേവ�ി�ി/�ാപന�ിെ�

നിയമാവലി �കാരം താ� �ാസിെല പരീ�

പാസാകാെത ഉയർ� �ാസിേല�് െ�ാേമാ�്

െച�ക�ം പി�ീട്  താ� �ാസിെല പരീ�

എ�േത�ി വരിക�ം െച�ാ�ം മ� വിധ�ിൽ

അർഹത�� പ�ം വിദ�ാർഥി�് ഉയർ�

�ാസിൽ േ�ാളർഷി�് 

(11) ഏെത�ി�ം �ാസിൽ േതാൽ�ക�ം അേത

�ാസിൽ റ�ലർ �ഡ�് ആയി വീ�ം േച�ക�ം

െച�ാൽ ഒ� അധികവർഷം അെ��ിൽ യഥാർഥ

കാലയളവ്, ഏതാേണാ �റവ് എ�� �കാരം

ആ��ല�ം. പ�ിക വർഗ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഈ
ആ��ല�ം 3 തവണേ��് ലഭി�ം. 

(ബി) എ�ിൽ ��ത വിദ�ാർ�ികൾ�ായി �േത�ക

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;
(ബി) ഉ�്. സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലയിൽ �േവശനം ലഭി� പ�ികജാതി

പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് േകാ�കൾ

�ർ�ിയാ��തി�ം മിക� വിദ�ാഭ�ാസം

ഉറ�ാ��തി�ം �വെട േചർ�� പ�തികൾ

ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��.

1. േപാ�് െമ�ിക് േ�ാളർഷി�്

2. േപാ�് െമ�ിക് േഹാ��കൾ

3. സമർ�രായ വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�ക

േ�ാ�ാഹനം.

4. റാ�് േജതാ�ൾ�് സ�ർ�െമഡൽ

5. ലാപ് േടാ�് വാ��തി�� ധനസഹായം

6. സം�ാന ൈല�റി കൗൺസിലിൽ

അഫിലിേയ�് െച� ൈല�റികളിൽ സൗജന�

അംഗത�ം

7. ബി.െടക് േകാ�് പഠന�ിൽ പി�ാ�ം

നിൽ�� പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�്

െറമഡിയൽ േകാ�ിംഗ്

8. ബിെടക് േകാ�് പഠി�� പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ികൾ�് ഐ.എ�്.ആർ.ഡി.�െട

േമാഡൽ ഫിനിഷിംഗ് �ൾ വഴി “സ��തി"
പ�തി

(9) േരാഗം കാരണമായി ഒ� അ�ാഡമിക്

വർഷെ� പരീ�െയ�താൻ കഴിയാ� പ�ം
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ബ�െ�� അേതാറി�ിയിൽ നി�� െമഡി�ൽ

സർ�ിഫി��ിെ� അടി�ാന�ിൽ �ാപന

േമധാവി�െട �പാർശ �കാരം റിന�വൽ 

(10) ഏെത�ി�ം �ണിേവ�ി�ി/�ാപന�ിെ�

നിയമാവലി �കാരം താ� �ാസിെല പരീ�

പാസാകാെത ഉയർ� �ാസിേല�് െ�ാേമാ�്

െച�ക�ം പി�ീട്  താ� �ാസിെല പരീ�

എ�േത�ി വരിക�ം െച�ാ�ം മ� വിധ�ിൽ

അർഹത�� പ�ം വിദ�ാർഥി�് ഉയർ�

�ാസിൽ േ�ാളർഷി�് 

(11) ഏെത�ി�ം �ാസിൽ േതാൽ�ക�ം അേത

�ാസിൽ റ�ലർ �ഡ�് ആയി വീ�ം േച�ക�ം

െച�ാൽ ഒ� അധികവർഷം അെ��ിൽ യഥാർഥ

കാലയളവ്, ഏതാേണാ �റവ് എ�� �കാരം

ആ��ല�ം. പ�ിക വർഗ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഈ

ആ��ല�ം 3 തവണേ��് ലഭി�ം. 

(സി)
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്

നിലവിൽ നൽകി വ�� വിദ�ാഭ�ാസ

ആ��ല��ൾ കാലാ��തമായി

പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

(സി) 5/1/2023െല സ.ഉ(പി)നം.1/2023/പജപവവിവ,
സ.ഉ(പി)നം.2/2023/പജപവവിവ ന�ർ ഗവ.
ഉ�ര�കൾ �കാരം േപാ�്െമ�ിക് േ�ാളർഷി�്

മാനദ��ൾ കാേലാചിതമായി പരി�രി�ി��്.
മ�് ആ��ല��ൾ വർ�ി�ി��ത് സംബ�ി�

വിഷയം പരിേശാധി� വ��. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


