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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 98 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാണിജ�വൽ�രണ�ിന് ബദലായി
സം�ാന�് എ�ാവർ�ം മിക� വിദ�ാഭ�ാസം
എ� കാ��ാേടാെട കഴി� സർ�ാർ ആരംഭി�്
ഈ സർ�ാർ �ടർ�വ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
സംര�ണ �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ വാണിജ�വൽ�രണ�ിന് ബദലായി
സം�ാന�് എ�ാവർ�ം മിക� വിദ�ാഭ�ാസം
എ� കാ��ാേടാെട കഴി� സർ�ാർ ആരംഭി�്
ഈ സർ�ാർ �ടർ�വ�� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
സംര�ണ �വർ�ന�ൾ താെഴപറ�ം �കാരം
�ടർ� വ��. അടി�ാന സൗകര�വികസനം
��ക�െട അടി�ാനസൗകര�

വികസന�ിനായി കിഫ്ബി ഫ�ി�ൾെ���ി

141 ��കൾ�് 5േകാടി �പ വീത�ം 386
��കൾ�് 3 േകാടി �പ വീത�ം 446 ��കൾ�്
1 േകാടി �പ വീത�ം എയ്ഡഡ്  വിദ�ാലയ�ൾ�്
ചാല�് ഫ�ം 59 വിദ�ാലയ�ൾ�് നബാർഡ്
�ീമിൽ 104 േകാടി �പ�ം �ാൻ ഫ�ി�െട 1100
ഓളം വിദ�ാലയ�ളിൽ ഭൗതിക സൗകര�
വികസന�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�. �ടാെത SSK,
തേ�ശ �ാപന��െട ഫ�്, ജന�തിനിധിക�െട
ആ�ി വികസന ഫ�്, �ർ� വിദ�ാർ�ി ഫ�്
�ട�ിയവ ഭൗതിക സൗകര� വികസന�ിനായി

�േയാജനെ���ി. 5 േകാടി �പ കിഫ്ബി
ഫ�ി�ൾെ�� 120 �ൾ െക�ിട��ം 3 േകാടി
�പ കിഫ്ബി ഫ�ി�ൾെ�� 96�ൾ െക�ിട��ം
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ഉദ്ഘാടനം െച�.
േശഷി�� ��ക�െട നിർ�ാണം വിവിധ
ഘ��ളിലാണ്. സാേ�തിക വിദ� ആ�നിക
സാേ�തികവിദ��െട പി�ണ ഉറ�ാ�ാൻ എ�ാ
െസ��റി, ഹയർെസ��റി �ാസ്  �റിക�ം
സാേ�തിക വിദ�ാ സൗ�ദമാ�ി. ��വൻ ൈ�മറി
വിദ�ാലയ�ളി�ം ക���ർ ലാബ് �ാപി�. 4,752
��കളിൽ ഐ.ടി അടി�ാന സൗകര�ം, 11,257
��കളിൽ ൈഹെടക് ലാബ് പ�തി, 14,000
��കളിൽ േ�ാഡ്ബാ�് ഇ�ർെന�്, 1 �തൽ 12
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വെര�� �ാ�കൾ�ായി 1,19,051 ലാേ�ാ�്,
69,955 െ�ാജ�ർ, 4,578 ഡി.എസ് .എൽ.ആർ
ക�ാമറ, 4,545 43 inch ടി.വി, 4,609മൾ�ി ഫങ്ഷൻ
�ി�ർ, 23,098 സ്�ീൻ , 4,720 െവബ്ക�ാം,
1,00,439 �.എസ് .ബി �ീ�ർ, 43250 െ�ാജ�ർ
മൗ�ിങ്  കി�് �ട�ിയ ഐ.ടി ഉപകരണ�ൾ
വിന�സി�. സാേ�തികവിദ� ഫല�ദമായി �ാസ്
�റികളിൽ �േയാജനെ���ാൻ 'സമ�'േപാർ�ൽ
ത�ാറാ�ി. ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ ��ികെള
കർേ�ാ�കരാ�ാ�ം പഠന പാതയിൽ
നിലനിർ�ാ�ം �ൺ 1ന് തെ� ഫ�് െബൽ
ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ വിേ��് ചാനലി�െട
ആരംഭി�. ഡിജി�ൽ സൗകര�മി�ാ� ��ികൾ�്
സൗകര���ാ�ിെ�ാ��ണം എ�
ഉേ�ശ�േ�ാെട പതിനായിര�ിേലെറ ഡിജി�ൽ
ഉപകരണ�ൾ സാ�ഹികമായി സ��പി�  ്��വൻ
��ികൾ�ം, ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ വീ�ി�ാ��
സൗകര��ം ഒ��ി. ഭി�േശഷി�� ��ികൾ�്
�ട�ബി�െട ൈവ�് േബാർഡ്  �ാ�കൾ ഒ��ി.
ക�ട, തമിഴ്  മാധ�മം ��ികൾ�ം, െവാേ�ഷണൽ
വിഷയ�ൾ�ം ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ ഉറ�ാ�ി.
��ികൾ�് അവ�െട അധ�ാപകർ തെ� േനരി�്
ഓൺൈലൻ �ാെ����തിനായി 'ജി-സ��്'
�ാ�്േഫാം ത�ാറാ�ിയി��്. �യൽ റൺ
വിജയകരമായി �ർ�ിയാ�ി. 426 ��കളിൽ
ൈപല�് വിന�ാസം നട�വ��. അ�ാദമികം
�ളിെ� സമ�വികസനെ� ക�െകാ�്
അ�ാദമിക് മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ി.
ൈവവിധ�മാർ� അ�ാദമിക �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ി. ഭാഷാ വികാസ�ിനായി

പഠനപി�ണ ആവശ��� ��ികൾ�ായി
മലയാള�ിള�ം, ഹേലാ ഇം�ീഷ് , �രീലി ഹി�ി
�ട�ിയ �വർ�ന�ൾ, ഗണിതശാ�ം,
സാ�ഹ� ശാ�ം, ശാ�ം, കലാകായികം �ട�ി
എ�ാ േമഖലകളി�ം സർ�തല �ർശിയായ
�വർ�ന�ൾ നട�ി. വിവിധ ഏജൻസികൾ
നട�� പഠന പി�ണ �വർ�ന�ൾ�ായി

'��' എ� െപാ� �ാ�്േഫാം �പെ���ി.
അ�ാദമിക് വർഷാരംഭ�ിന് ��് തെ� സമ�
അ�ാദമിക് കല�ർ ത�ാറാ�ി. ശാ�
േമഖലയിൽ ജനകീയ ഗണിേതാ�വം, ശാ�പഥം
എ�ീ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. െസ��റി
തല�ിെല ഇം�ീഷ്  ഭാഷാ പഠനം െമ�െ���തിന്
ല��മി�് ഗേവഷണാടി�ാന�ിൽ 'െറലീഷ്
ഇം�ീഷ് ' ഇം�ീഷ്  ഭാഷാ പഠന�ിെ� കാര��ിൽ

സാേ�തിക വിദ��െട സഹായേ�ാെട 'ഇ ക�ബ്
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(E3)’ എ�ീ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി. ��ികളിെല
വ�ത���ളായ �തിഭകെള കെ��ാ�ം അവ
പരിേപാഷി�ി�ാ�ം േവ�ി 'ടാല�് ലാബ്',
വിദ�ാലയ�ളിൽ ��ിക�െട സർ�േശഷി
വർ�ി�ി�ാൻ 'സർ�വിദ�ാലയ' പ�തി, �ശ�
പരിമിതി�� ��ികൾ�ായി ഓഡിേയാ പാഠ�ൾ,
��ികെള അ�ാദമികമായി സഹായി�ാ�ം
അവർ��ാ�� വ��ിപരമായ ���ളട�ം
മന�ിലാ�ി പരിഹരി�ാ�ം സഹായകമായ
'െമ�റിങ്  പ�തി ' എ�ിവ ആവി�രി�ക�ം,
അതിനായി 'സഹിതം' ഡിജി�ൽ േപാർ�ൽ
വികസി�ി�ക�ം െച�. ഭി�േശഷി��
��ികൾ�ായി �േത�കം കരി�ലം, ൈക��കം
എ�ിവ വികസി�ി�. സാ�ഹികം ര�കർ�
േബാധവൽ�രണ�ിനായി

എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി�െട േന�ത��ിൽ 'ന�
��� നാേള�്' എ� ��കം ത�ാറാ�ി
പരിശീലനം നൽകി. വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ��ായ
�േ��ം വിദ�ാലയ�ളിൽ മാ�മ�
സ�ഹ�ിലാെക �സരി�ി��്. വിദ�ാലയ��െട
എ�ാവിധ െമ�െ���ൽ �വർ�ന�ളി�ം

സ�ഹ പി�ണ�ം പ�ാളി��ം ഉറ�ാ�ി.

(ബി) ��വൻ സർ�ാർ, എയ്ഡഡ്  വിദ�ാലയ��ം
മികവിെ� േക��ളാ��തി�� അ�ാദമിക
അടി�ാന സൗകര� വികസന �വർ�ന��െട

ഫലം വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ��െട അടി�ാനസൗകര�

വികസന�ിൽ നാളി�വെരയി�ാ� വിധം വലിയ
�േ��മാണ് െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ
യ��ിന് ൈകവരി�ാൻ കഴി�െത�്

വിലയി��ിയി��്. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
െസ��റി�െട േന�ത��ിൽ എ�ാ വ��്
േമധാവിക�െട േയാഗ�ളി�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
സംര�ണ യ�ം ചീഫ് എ�ിക��ീവ് ഓഫീസ�െട
േന�ത��ിൽ മിഷൻ ടീം അംഗ��ം ജി�ാതല
ഉേദ�ാഗ��ം പെ���� േയാഗ�ളി�ം
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

�വർ�ന��െട വിലയി��ൽ നട�ാ��്.
അടി�ാന സൗകര� വികസന�മായി ബ�െ��്

�ൾ െക�ിട��െട നിർ�ാണ �േരാഗതി
ബ�െ�� എസ് .പി.വികൾ (െ�ഷ�ൽ പർ�സ്
െവഹി�ിൾ), േമാണി�ർ െച�� ഏജൻസികൾ
എ�ിവ�െട േയാഗ�ളിൽ ചീഫ് എ�ിക��ീവ്
ഓഫീസ�െട േന�ത��ിൽ നിര�രം
വിലയി��ൽ നട�ാ��്. �ടാെത ചീഫ്
െസ��റി തല േയാഗ�ളിൽ നവേകരള മിഷെ�
�വർ�ന��െട അവേലാകന�ിെ� ഭാഗമായി
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം

�വർ�ന�ൾ അവേലാകനം െച�ാ��്.
അേതാെടാ�ം ജി�ാ കള�ർ െചയർമാനായ
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ജി�ാതല കർ�സമിതി േയാഗ�ളി�ം
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ െസ��റി അധ��നായ
സം�ാന കർ� േസന േയാഗ�ളി�ം
�വർ�ന��െട അവേലാകനം െച�ാ��്.
�ടാെത ബ�. �ഖ�മ�ി െചയർമാനായ സം�ാന

മിഷൻ േയാഗ�ളി�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
സംര�ണ യ��മായി ബ�െ�� ��വൻ
�വർ�ന��ം �ത�മായ വിലയി��ലിന്

വിേധയമാ�ാ��്.

(സി) അധ�ാപന നിലവാരം ഉയർ�ാൻ നട��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാമാണ് എ�്
അറിയി�േമാ?

(സി) �ാസ്  �ം വിനിമയം ഫല�ദമായി നട��തിനായി
സാേ�തികവിദ�ാ സൗ�ദ �ാസ്  �റികൾ
വിദ�ാലയ�ളിൽ �മീകരി�ി��്. ഓേരാ
��ി�േട�ം കഴി�കൾ അനന�മാണ് എ�
തിരി�റിേവാെട അ�ാദമിക ഇടെപട�കൾ
നട�ാൻ �ാ�മാ�ം വിധമാണ് അ��ാപക
പരിശീലന��െട ഉ�ട�ം നി�യി�ിരി��ത്.
സാേ�തിക വിദ�ാ സൗ�ദ �ാ�് �റികെള
ഫല�ദമായി �േയാജനെ���ൽ ല��മി�്
അ��ാപകർ�് േവ�ി പരിശീലനം
ലഭ�മാ�ിയി��്. സമ� ഡിജി�ൽ വിഭവ�ൾ
ഓേരാ �ാസി�ം എ�ിെനെയ�ാം
�േയാജനെ���െമ�ത് സംബ�ി�

�ാേയാഗിക പരിശീലന�ം നൽകിയി��്. 'ജി-
സ��'മായി ബ�െ��് ൈക�് ത�ാറാ�ിയ
പരിശീലന െമാഡ�ൾ ഉപേയാഗി�  ്ൈപല�്
വിന�ാസം നട�ിയ 426 ��കളിെല
അധ�ാപകർ�് പരിശീലനം നൽകിയി��്.
��തായി നിയമനം േനടിയ അ��ാപകർ�്
ഇൻഡ�ൻ പരിശീലന�ം നൽകിയി��്.
ഹയർെസ��റി അ��ാപകർ�് ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��മായി ബ�െ��് പ�്

ദിവസെ� അ��ാപക പരിവർ�ന പരിപാടി
(ടീ�ർ �ാൻ�ർേമഷൻ) ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ി വ��. അ��ാപന നിലവാരം
ഉയർ��തി� േവ�ി �തന പഠനരീതിക�ം
സി�ാ���ം �േയാജനെ���ി ആ�നിക
പഠനേബാധന ത��ൾ �ാവർ�ികമാ�ി�ം,
ഡിജി�ൽ സാേ�തിക വിദ� �േയാജനെ���ി�ം,
അ��ാപകർ�് ത�മയ പി�ണ ഉറ�വ��ി�ം

അ��ാപകർ�് പരിശീലനം ലഭ�മാ�ാൻ
പ�തിയി�ി��്. �ടാെത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല
അതി�തനമായ പഠനരീതിക�ം സമീപന��ം
േബാധന�ിെ� ഭാഗമായി സം�ാന�്

�േയാജനെ���ിവ��. സാ�ഹിക
�ാനനിർ�ിതി വാദ�ി�ം വിമർശനാ�ക
േബാധന�ി�ം അധി�ിത ആ�നിക രീതികൾ
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അ��ാപന�ിൽ �േയാജനെ���ി വ����്.
ആ�നിക പഠനേബാധന ത��ളായ േ�ാജ�്
രീതി, അേന�ഷണാ�ക രീതി, ഗേവഷണ
പഠനരീതി, കെ��ൽ പഠനം, ��ാധി�ിത
പഠനം �ട�ിയ നിരവധി ത��ൾ
�േയാജനെ���ി�ം അ��ാപകർ�് പരിശീലനം
നൽകി വ��. �ടാെത അ��ാപകർ�്
അവധി�ാല പരിശീലനം, ��ർതല പരിശീലനം,
ആവശ�ാധി�ിത (need based)
പരിശീലനം,ഓൺൈലൻ ശിൽപശാലകൾ,
അധ�ാപക പരിവർ�ന പരിപാടി (ആറ്  മാസെ�
സർ�ിഫി��് േകാ�്) എ�ീ രീതിയി�ം പരിശീലനം
ലഭ�മാ��. �ഗിൾ - �ംമീ�് േപാ��
ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ,സാ�ഹിക മാധ�മ�ൾ
�േയാജനെ���ിെ�ാ�� പരിശീലന
പരിപാടികൾ, വിവിധ ഓൺൈലൻ �ാ�്േഫാ�കൾ
ഉപേയാഗി�� പരിശീലന പരിപാടികൾ
എ�ിവ�ം ഓൺൈലൻ സേ�ാർ�്, ഓൺൈലൻ
അ�ാദമിക പി�ണ എ�ിവ�ം അ��ാപകർ�്
നൽകി വ��. േകാേളജ്  വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി
സഹകരി� െകാ�് ഹയർെസ��റി
അ��ാപകർ�് 'ഹയർ െസ��റി
അ��ാപകപരിവർ�േനാ�ഖ പരിപാടി
(HSSTTP) ‘ എ� 10 ദിവസെ� റസിഡൻഷ�ൽ
റി�ഷർ േകാ�ം, ഹയർെസ��റി
�ിൻസി�ാൾമാർ�് �� ദിവസെ�
െറസിഡൻഷ�ൽ പരിശീലനം "ലീഡർഷി�്
എൻഹാൻെ��് േ�ാ�ാം (LEP) എ�ിവ�ം
നട�ി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


