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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 543 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

പ�ാം �ാസ്  പാ�ായ എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം പഠന സൗകര�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ എം �േകഷ്  , 

�ീമതി � �തിഭ , 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

�ീ വി ശിവൻ��ി

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് പ�ാം �ാസ്  പാ�ായ എ�ാ

വിദ�ാർ�ികൾ�ം പഠന സൗകര�ം ഒ��ാൻ

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് സാധ�മായി�േ�ാ;
വ��മാ�േമാ;

(എ) 2022-23 അധ�യന വർഷെ� ഹയർ െസ��റി

�േവശന�ിനായി ആെക ഉ�ായി�� 4,29,681
സീ�കളിൽ ആെക 3,84,557 വിദ�ാർ�ികൾ

�േവശനം േന�ക��ായി. ഈ വർഷെ�

�േവശന നടപടികൾ അവസാനി�േ�ാൾ 45,124
സീ�കൾ ഒഴി� കിട�കയാണ്. സം�ാനെ�

ഒ� താ��ി�ം സീ�ക�െട അപര�ാ�ത

നിലനിൽ��ി�. ആവശ��ളളിട�് താൽ�ാലിക

ബാ�ക�ം മാർജിനൽ സീ� വർ�ന�ം

ഏർെ���ി �േവശന നടപടികൾ �ടർ�തിനാൽ

തെ� ഉപരിപഠന�ിന് േയാഗ�ത േനടിയ എ�ാ

വിദ�ാർ�ിക�െട�ം �േവശനം സാധ�മായി��്.

െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി വിഭാഗ�ിൽ

ഒ�ാം വർഷ �േവശന�ിന് 33030 സീ�കൾ

ലഭ�മാണ്. ടി സീ�കളിൽ ഈ വർഷം 29042
��ികൾ �േവശനം േനടിയി��്. ഈ വർഷം

ആെക 3988 സീ�കൾ ഒഴി� കിട�കയാണ്.

(ബി) േക� സർ�ാർ ൈകെയാഴി� കഴ��ം

ൈസനിക ��ം കായം�ളം എൻ.ടി.പി.സി.
േക�ീയ വിദ�ാലയ�ം അതത് �ാപന��െട

അധീനതയിൽ നിലനിർ��തിന് ആവശ�മായ

ഇടെപടൽ നട�ാൻ സം�ാന സർ�ാരിന്

കഴി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) കഴ��ം ൈസനിക �ൾ, കായം�ളം എൻ ടി പി

സി, േക�ീയ വിദ�ാലയം എ�ിവ�െട �വർ�നം

നിലനിർ��തിന് സർ�ാർ സാധ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. കഴ��ം ൈസനിക

�ൾ നിലനിർ��തിനായി േക� �തിേരാധ

മ�ാലയ�മായി സം�ാന സർ�ാർ

ധാരണാപ�ം ഒ� വ�ി��്. ��ത ധാരണാപ�

�കാരം നിലവിൽ നൽകി വ�� േ�ാളർഷി�്,
ഡയ�റി ചാർജ്  എ�ിവ� �റേമ അടി�ാന

സൗകര� വികസനം, �ൾ നട�ി�് െചലവിനായി

ശ�ള�ം അലവൻ�ം ഒഴി�ളളവ�െട �ഖ� പ�് ,
െക�ിടം, േറാഡ്  എ�ിവ�ം സം�ാന സർ�ാർ

നൽേക�ി വ�ം. 
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ഹരി�ാട്  എൻ ടി പി സി ക�ാ�സിൽ

�വർ�ി�� േക�ീയ വിദ�ാലയ�ിെ�

�വർ�ന�ളിൽ േനരി�� �തിസ�ി

പരിഹരി��തിനായി 2021 ഡിസംബർ 28 ന്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി�െട

അധ��തയിൽ േയാഗം േചർ�ി��. േയാഗ

തീ�മാന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ ടി േക�ീയ

വിദ�ാലയം േ�ാജ�് െസ�റിൽ നി�ം സിവിൽ

െസ�റിേല� മാ�ി എൻ ടി പി സി ക�ാ��ിൽ

തെ� നിലനിർ�ണെമ�ം �ൾ നട�ി�ിനായി

വർഷം 3 േകാടി �പ അ�വദി�ക�ം

െച�ണെമ�് അഭ�ർ�ി�് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ

വ�� മ�ി േക� വിദ�ാഭ�ാസ മ�ി� ക�്

അയ�ി��. ഇതിെ� അടി�ാന�ിൽ 2021-22
വർഷം അ�ിഷൻ നട�ണെമ�് ആവശ�െ��്

േക�ീയ വിദ�ാലയ സംഗത�ം വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

മ�ി ക�് നൽകിയി��.

�ടർ�് ഈ വിഷയ�ിൽ ബ�.എം.എൽ.എ
�ീ.രേമശ്  െച�ി�ല ബ�.ൈഹേ�ാടതി

��ാെക സമർ�ി� WP (C ) 3347/2022
ഹർജിയിൽ �ൾ നിലനിർ��തിന് അ��ലമായ

വിധി ഉ�ാ�ക�ം ഇതിെനതിെര എൻ.�ി.പി.സി.
ബ�. ��ീം േകാടതിയിൽ എസ് .എൽ.പി.(സി)
നം.6030/2022 ഫയൽ െച�ക�ം ബ�.��ീം

േകാടതി, ബ�.ൈഹേ�ാടതി�െട വിധി േ�

െച�ക�ം െച�ി��്. േ� നീ�ിയാൽ മാ�േമ

ഇ�ാര��ിൽ �ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ

കഴി�ക�ള�.

(സി)

വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം വർ�ി�തിന്

ആ�പാതികമായി അ��ാപക ത�ികകൾ

അ�വദി�ാ�ം വിവിധ തല�ളി�� അ��ാപക

�േമാഷൻ, ൈബ�ാൻസ് ഫർ ഉൾെ�െട

നൽകാ�ം സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം വർ�ി�തിെ�

അടി�ാന�ിൽ ൈ�മറി, െസ��റി

തല�ിൽ അ�വദിേ�� അധിക ത�ികകൾ

സർ�ാർ പരിേശാധി� വ��. ��ത അധിക

ത�ികകൾ അ�വദി�് ഉ�രവ് �റെ��വി��

�റ�് നിയമന�ൾ, ത�ികമാ�ം, �ാന�യ�ം

ഉൾെ�െട ഉളളവ അംഗീകരി��താണ്. സർ�ാർ

��കളിൽ ��ി�െ��� അധിക ത�ികകൾ

നിലവിെല അ�പാത �കാരം പി എസ്  സി �്

റിേ�ാർ�് െച��താണ്. നിലവിെല അ�പാത

�കാരം ൈബ�ാൻ�ർ, �ാന �യ�ം

എ�ിവ�ം നൽ��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ��.

(ഡി) സം�ാന�് വിദ�ാലയ�ൾ�് േ�ഡിംഗ്

ഏർെ����ത് സംബ�ി�് ചർ�കൾ

ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി)
േ�ഡിംഗ് ഏർെ����തി�ളള തീ�മാനം

ൈകെ�ാ�ി�ി�.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


