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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 242 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാ�രത �ടർ വിദ�ാഭ�ാസ നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി എ�  ്���,
�ീ വി െക �ശാ�്, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക., 
�ീ. പി.വി.അൻവർ 

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

(എ) സം�ാന�് സാ�രത രംഗ�് കഴി� അ�്

വർഷം െെകവരി� േന��ൾ
എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സാ�രതാ രംഗ�് കഴി� അ�് വർഷം
ൈകവരി� േന��ൾ സംബ�ി� വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

(ബി)

സാ�രത �ടർ വിദ�ാഭ�ാസം സംബ�ി�

സം�ാന സർ�ാരിെ� നയെമെ��്
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകരള�ിൽ ഒ� നിര�ര�ം

അവേശഷി��െത�ാണ്  സർ�ാരിെ� �ാഥമിക
ല��ം. 2011െല െസൻസസ്   �കാരം
േകരള�ിെ� സാ�രതാ നിര�്  93.91% ആണ് .
നാഷണൽ �ാ�ി�ൽ ഓഫീസിെ� 2020െല
റിേ�ാർ�ിൽ േകരള�ിെല സാ�രതാനിര�് 
96.2% ആയി മാറിയി��തായി റിേ�ാർ�്
െച�ി��് . നിര�രരിൽ ��ത�ം നഗര-േചരി-
തീരേദശ-ആദിവാസി- ഭാഷാന�നപ�
േമഖലകളിലാ ��ത് . ഈ േമഖലകളിൽ ��തൽ
ഈ�ൽനൽകിെ�ാ�്  വിവിധ �തന പ�തികൾ
ആവി�രി�  ് നിര�രത നിർ�ാർ�നം

െച�െകാ�� �വർ�ന �ളാണ് 
സാ�രതാമിഷൻ ഇേ�ാൾ നട�ിലാ�ി വ��ത് .
നിര�രതാ നിർ�ാർ�ന�ി�െട

സാ�രരാക� ��വൻ നവസാ�രർ�ം വിവിധ
കാരണ�ളാൽ പാതിവഴിയിൽ പഠനം
ഉേപ�ിേ��ി വ�വർ�ം പ��ാംതരം

വെര�� �ല�താ വിദ�ാഭ�ാസം നൽകിെ�ാ�് 
സ�ഹ�ിെ� �ഖ�ധാരയിേല�്  എ�ി�ാൻ

ല��മി��.

(സി) സം�ാന�് നവ സാ�ര�െട �ടർ
വിദ�ാഭ�ാസ�ിനായി നിലവി�ളള സൗകര��ൾ
എെ��ാമാണ്; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

(സി) േകരള സം�ാന സാ�രതാമിഷൻ അേതാറി�ി
ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�ി വ�� വിവിധ
സാ�രതാപ�തികളി�െട നവസാ�ര

രാ��വെര �ടർവിദ�ാഭ�ാസ�ിേല�്  എ�ി�ക

എ� ല��ം ��ിൽക�െകാ��
�ടർവിദ�ാഭ�ാസപ�തികൾ സാ�രതാമിഷൻ
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നട�ിലാ�ിവ���് . സാ�രതാ വിദ�ാഭ�ാസം
�ർ�ിയാ�ിയ നവസാ�രർ�്  നാലാംതരം
�ല�താവിദ�ാഭ�ാസം നൽ�ക�ം �ടർ�് 
ഏഴാംതരം �ല�തയിേല�ം പ�ാംതരം

�ല�തയിേല�ം ഹയർെസ�ൻഡറി �ല�താ
വിദ�ാഭ�ാസ�ിേല�ം എ�ി�ാ��

�ടർവിദ�ാഭ�ാസ സൗകര��ളാണ് 
സം�ാനസാ�രതാമിഷൻ അേതാറി�ി
ഒ��ിയി��ത് . പ�ാംതരം �ല�താ പരീ�
പരീ�ാഭവ�ം ഹയർെസ��റി �ല�താപരീ�
ഹയർ െസ��റി പരീ�ാവിഭാഗ�മാണ് 
നട��ത് . സാ�രതാമിഷൻ നട��

പ�ാംതരം �ല�താേകാഴസ്   വിജയി��
പഠിതാ�ൾ�്  നൽ�� സർ�ിഫി��ിന്  പി എസ്  
സി �െട അംഗീകാര���് . മാ��മ�, മലയാള
�ി�ം ഇം�ീഷി�ം ഹി�ിയി�ം �ാവീണ�ം
േനടിെ�ാ���തിനായി 'പ�മലയാളം', '�ഡ്  
ഇം�ീഷ്  ', “അ�ീ ഹി�ി” എ�ീ സർ�ിഫി��് 
േകാഴ്  �ക�ം സാ�രതാമിഷൻ ഇേ�ാൾ
നട�ിലാ�ിയി��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം 

 

 കേരളത്തിലെ സാക്ഷരത-തുടര്വിദ്യാഭ്യാസങ്ങള്ക്ക് 

വര്ത്തമാനോെ സാമൂഹ്യ യാഥാര്്യങ്ങലള 

ഉള്കല്ാണ്ടുലോണ്ടുള്ള പുതിയ ദ്ിശാക ാധവുും പുത്തന് 

ഉണര്വുും ഉണ്ടായ ോെമാണിതക്. സാക്ഷരതാ പ്പസ്ഥാനത്തിനകലെ 

ജനേീയസവഭ്ാവും വീലണ്ടടു്ുേയുും പാര്ശവവതകേൃത 

കമഖെേളികെ്ക് പ്പവര്ത്തനങ്ങലള വയാപിപ്പി്ുേയുും ലെയ്തു. 

ഒകേലെ നുതന പദ്ധതിേള്ക ആരുംഭ്ിച്ചു. ഈ പ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക 

കദ്ശീയ പ്ശദ്ധ കനടുേയുും ലെയ്തു. 

1.  വിവിധ പദ്ധതിേളിെൂലട 1,09,659 കപലര സാക്ഷരരാ്ി. 

2.  തുെയതാപദ്ധതിേള്ക ജനേീയമാ്ി. നാെക്, ഏഴക്, പത്തക്, 

ഹ്യര്ലസ്ന്ഡെി തുെയതാ കോഴസുേളിെൂലട 146,317 കപര്്ക് 

ഓപൊരിേ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനക് തുെയമായ വിദ്യാഭ്യാസും നല്േി. 

കോവിഡക് 19 ോെത്തക് ഓണ്ലെന് വിദ്യാഭ്യാസ 

ലസൌേരയലമാരു്ി. പത്താുംതരും, ഹ്യര്ലസ്ന്ഡെി 

ക്ലാസുേള്ക്ായി യൂടയൂ ക് ൊനെുും ആരുംഭ്ിച്ചു. 

3.  പാര്ശവവതകേൃതകമഖെയില് നുതനപദ്ധതിേള്ക ആരുംഭ്ിച്ചു. 

സമഗ്ര: ആദ്ിവാസി-പേിേവര്ഗ വിഭ്ാഗങ്ങളിലെ നിരക്ഷരത 

നിര്മാര്ജനും ലെയ്യുന്നതിനുും തുെയതാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനക് 

അവസരും ഒരു്ുന്നതിനുും പേിേവര്ഗ വിേസന വേുപ്പുമായി 

സഹ്േരിച്ചക നടപ്പാ്ുന്ന പദ്ധതിയില് 2016-20 ോെയളവില് 1996 

കപര് സാക്ഷരത ലേവരിച്ചു. 

അട്ടപ്പാടി; പാെ്ാടക ജില്ലയിലെ അേപ്പാടി കമഖെയില് 2016 

മുതല് നടപ്പാ്ിവരുന്ന പദ്ധതി. അേപ്പാടി 

ആദ്ിവാസികമഖെയിലെ നിരക്ഷരലര 

സാക്ഷരരാ്ുന്നതിനുള്ള പ്പകതയേ പദ്ധതി. ഈ പദ്ധതിയിെൂലട 

5363 കപലര 2016-21 ോെയളവില് സാക്ഷരരാ്ാന് േഴിഞ്ഞു. 

നവചേതന: പേിേജാതിവിഭ്ാഗങ്ങളിലെ നിരക്ഷരത 

നിര്മാര്ജനത്തിനായി നടപ്പാ്ുന്ന പരിപാടി. മൂന്നക് 

ഘേങ്ങളിൊയി ആലേ 3,188 കപലര പദ്ധതിയിെൂലട 

സാക്ഷരരാ്ുന്നതിനക് സാധിച്ചു. 

അക്ഷരസാരരം: സാക്ഷരതാനിര്ക് േുെവക് ോണലപ്പടന്ന 

കേരളത്തിലെ തീരകദ്ശ കമഖെയിലെ 

നിരക്ഷരതാനിര്മാര്ജനത്തിനായി ആവിഷ്കരിച്ച പദ്ധതി. 

ഫിഷെീസക് വേുപ്പിനകലെ സഹ്ായകത്താലടയാണക് പദ്ധതി 

നടപ്പാ്ുന്നതക്. 2016-21 ോെയളവില് 8,935 കപലര ഈ 

പദ്ധതിയിെൂലട സാക്ഷരരാ്ാന് സാധിച്ചു.   



േങ്ങാതി: കേരളത്തിലെ ഇതരസുംസ്ഥാന ലതാഴിൊളിേലള 

മെയാളത്തില് സാക്ഷര രാ്ുന്നതിനായി ആരുംഭ്ിച്ച 

പദ്ധതിയാണക് െങ്ങാതി. ഇന്ത്യയില് ആദ്യമായി ഇതരസുംസ്ഥാന 

ലതാഴിൊളിേള്ക്ായി ആരുംഭ്ിച്ച തുടര്വിദ്യാഭ്യാസ 

പദ്ധതിയാണിതക്. 2016-21 ോെയളവില് 5451 കപലര 

സാക്ഷരരാ്ാന് പദ്ധതിയിെൂലട സാധിച്ചു. 

സമനവയ: പ്ടാന്്ജന്ഡര് വിഭ്ാഗങ്ങളുലട വിദ്യാഭ്യാസവുും 

സാമൂഹ്ിേപരവുമായ ഉന്നമനലത്ത െക്ഷയും വച്ചുലോണ്ടക് 

ആരുംഭ്ിച്ച പദ്ധതി. പദ്ധതിയിെൂലട പ്ടാന്്ജന്ഡര് തുെയതാ 

പഠിതാ്ള്ക്ക് സക്കോളര്ഷിപ്പുും പത്തനുംതിേയിലെ പന്ത്ളത്തക് 

സമമ്പയ പഠനവീടുും ആരുംഭ്ിച്ചു. പ്ടാന്്ജന്ഡര് 

തുെയതാപഠിതാ്ള്ക്ക് സക്കോളര്ഷിപ്പക് നല്േിയ 

ആദ്യസുംസ്ഥാനമായി കേരളും മാെി. പത്താുംതരത്തില് 39 കപരുും 

ഹ്യര്ലസ്ന്ഡെി തെത്തില് 25 കപരുും ഈ ോെയളവില് 

വിജയിച്ചു. 

അക്ഷരഗ്രീ: തിരുവനന്ത്പുരും നഗരസഭ്ാപരിധിയില് 

നിരക്ഷരത നിര്മാര്ജും ലെയ്യുന്നതിനുും സാക്ഷരത, പത്തക്, 

ഹ്യര്ലസ്ന്ഡെി വിദ്യാഭ്യാസും പൂര്ത്തിയാ്ാലത 

കപായവര്്ക് തയെയതാവിദ്യാഭ്യാസത്തിെൂലട അവസരും 

നല്േുന്നതിനുകവണ്ടി സാക്ഷരതാ മിഷനുും തിരുവനന്ത്പുരും 

നഗരസഭ്യുും കെര്ന്നക് നടത്തുന്ന മാതയോപദ്ധതി. 

പദ്ധതിയിെൂലട 2,732 കപര് സാക്ഷരരായി.  

വയനാട് : വയനാടക ജില്ലയിലെ ആദ്ിവാസി ഊരുേളിലെ 

മുഴുവന് നിരക്ഷരലരയുും സാക്ഷരരാ്ുന്ന പദ്ധതിയാണക് 

വയനാടക് ആദ്ിവാസി സാക്ഷരതാപദ്ധതി. തകേശസവയും ഭ്രണ 

സ്ഥാപനങ്ങളുലടയുും വിവിധ വേുപ്പുേളുലടയുും 

സഹ്ായകത്താലടയുും ഏകോപനകത്താ ലടയുും നടപ്പാ്ിവരുന്ന 

പദ്ധതിയാണക്. 2016-20 ോെഘേത്തില് പദ്ധതിയിെൂലട 7,302 കപര് 

സാക്ഷരരായി. 

2000 ച ാളനി സാക്ഷരതാപരിപാടി; കേരള സര്്ാരിനകലെ 

ആയിരും ദ്ിനാകഘാഷത്തിനകലെ ഭ്ാഗമായി ആരുംഭ്ിച്ച 

പദ്ധതിയാണക് 2000 കോളനിേളിലെ പ്പകതയേ 

സാക്ഷരതാപരിപാടി. പേിേജാതി, പേിേവര്ഗ 

തീരകദ്ശകമഖെേള്ക്ക് പദ്ധതിയില് മുന്ഗണന നല്േി. ആലേ 

30,755 കപലര സാക്ഷരരാ്ാനായി. 

പുരാചരഖ സര്ചവ: സാക്ഷരതാമിഷന് അകതാെിറ്റി 

നടപ്പിൊ്ുന്ന വിവിധ പദ്ധതിേലള തുെയതാകോഴസുേളുലട 

പഠന പ്പവര്ത്തനങ്ങളുമായി  ന്ധലപ്പടുത്തി 

വിപുെീേരി്ുന്നതിനകലെ ഭ്ാഗമായി സുംസ്ഥാന 

പുരാകരഖാവേുപ്പുമായി സഹ്േരിച്ചക് നടത്തിയ പദ്ധതിയാണക് 



പുരാകരഖ സര്കവ. പഠിതാ്ളുലട പഠനപ്പവര്ത്തനത്തിനകലെ 

ഭ്ാഗമായി ജനേീയ പങ്കാളിത്തകത്താ ലടയാണക് സര്കവ 

നടത്തിയതക്. സര്കവ െികപ്പാര്േക പുരാകരഖാ വേുപ്പിനക് ലേമാെി. 

സാമുഹ്യസാക്ഷരതാപരിപാടി 

പരിസ്ഥിതി സാക്ഷരത: ലപാതുജനങ്ങളില് പരിസ്ഥിതി 

അവക ാധും വളര്ത്തുന്നതിനുകവണ്ടി ആരുംഭ്ിച്ച  ഹ്ുജന 

ോമ്പയിന് പരിപാടിയാണക്. പരിസ്ഥിതിസാക്ഷരത സര്കവയുും 

ലസമിനാെുേളുും അന ന്ധ പ്പവര്ത്തനങ്ങളുും സുംഘടിപ്പിച്ചു. 

ഭരണഘടന സാക്ഷരതാപരിപാടി: ഭ്ണഘടനാ മൂെയങ്ങള്ക 

ജനങ്ങളില് എത്തി്ുന്ന തിനുകവണ്ടി ആരുംഭ്ിച്ച ജനേീയ 

വിദ്യാഭ്യാസ പരിപാടിയാണക്. 50 െക്ഷും കപരികെ്ക് 

ഭ്രണഘടനാസാക്ഷരത എത്തി്ുേ എന്നതായിരുന്നു െക്ഷയും. 

ഒന്നാുംഘേത്തില് പഠന കപ്േപ്രങ്ങളില് ഭ്രണഘടന 

സാക്ഷരതാക്ലാസക് സുംഘടിപ്പിച്ചു. ോസര്കഗാഡക് മുതല് 

തിരുവനന്ത്പുരും വലര ഭ്രണഘടന സാക്ഷരതാസകരശയാപ്ത 

നടത്തി. 2019 ജനുവരി 26നക് ഭ്രണഘടനസാക്ഷരതാ 

സുംരക്ഷണസുംഗമും സുംഘടിപ്പിച്ചു. രണ്ടാുംഘേും എന്ന നിെയില് 

"ഇന്ത്യ എന്ന െിപ്പബ്ലിേക്” 2020 ജനുവരി 25നക് 5000 കേപ്രങ്ങളില് 

അഞ്ചക െക്ഷും കപര് ഭ്രണഘടനയുലട ആമുഖും വായിച്ചു. 

സുംസ്ഥാനത്തക് 50 കേപ്രങ്ങളില് േൊജാഥ സുംഘടിപ്പി്ുേയുും 

പ്പഭ്ാഷണപരമ്പരയുും പ്പദ്ര്ശനവുും സുംഘടിപ്പി്ുേയുും ലെയ്തു. 

നചവാത്ഥാനത്തിലെ സ്ഗ്തീമുചേറ്റങ്ങള്: 

െിുംഗസമതവക ാധന പരിപാടിയുലട ഭ്ാഗമായി ആരുംഭ്ിച്ച 

ജനേീയ വിദ്യാഭ്യാസപരിപാടിയാണിതക്. “നകവാ്ാനത്തിലെ 

സകപ്തീമുകന്നറ്റങ്ങള്ക' പ്പദ്ര്ശനവുും ലസമിനാെുും 

സുംസ്ഥാനതെത്തിെുും ജില്ലാതെങ്ങളിെുും നടത്തി. പു്തേും 

പ്പോശനും ലെയ്തു.    

ച ാവിഡ്്  ാെലത്ത സാക്ഷരതാക്ലാസു ള്: സാക്ഷരത-

തുടര്വിദ്യാഭ്യാസത്തിനക് ഓണ്ലെന് സൌേരയങ്ങള്ക 

പ്പകയാജനലപ്പടുത്തി. പ്പാകദ്ശിേതെത്തില് പഠിതാ്ളുലട 

വാട്സാപ്പക പ്ഗുപ്പുേള്ക ആരുംഭ്ിച്ചക പഠനും തട്മില്ലാതാ്ി. 

സുംസ്ഥാനതെത്തില് "അക്ഷരും" യൂടയൂ ക് ൊനല് ആരുംഭ്ിച്ചു. 

വിദ്ഗ്ധരായ അധയാപേലര ഉള്കലപ്പടുത്തി പത്താുംതരും, 

ഹ്യര്ലസ്ന്ഡെി ക്ലാസുേള്ക തടസമില്ലാലത നടത്തിവരുന്നു. 

സുംസ്ഥാനതെത്തിെുും ജില്ലാതെങ്ങളിെുമുള്ള മീറ്റിങ്ങുേള്ക 

ഓണ്ലെനിൊ്ി പ്പവര്ത്തനങ്ങള്ക മുകന്നാേക ലോണ്ടു 

കപാേുന്നു. 

 ചൊത്സവം: 2016-20 ോെഘേങ്ങളില് രണ്ടക േകൊത്സവങ്ങള്ക 

നടത്തി. പ്പളയോെ ഘേത്തിെുും കോവിഡക്-19 

വയാപനഘേത്തിെുും േകൊത്സവങ്ങള്ക ഒഴിവാ്ി. പ്ടാന്്ജന്ഡര്, 



ഇതരസുംസ്ഥാനലതാഴിൊളി പഠിതാ്ള്ക്ുും പ്പകതയേ ഇനും 

തിരിച്ചക് മത്സരും നടത്താന്  േഴിഞ്ഞു. 

സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ്് ച ാഴ്്സു ള്: മെയാളും, ഇുംഗ്ലീഷക്, ഹ്ിരി 

ഭ്ാഷേള്ക അനായാസും ലേോരയും ലെയ്യാന് 

പ്പാപ്തരാ്ുന്നതിനുകവണ്ടി ആരുംഭ്ിച്ച കോഴക്സാണിതക്. 

പച്ചമെയാളും, ഗുഡക ഇുംഗ്ലീഷക്, അച്ചീഹ്ിരി എന്നീ സര്േിഫി്റ്റക് 

കോഴക്സുേളാണക് നടപ്പാ്ുന്നതക്.   

മറ്റ്് പുതിയ പദ്ധതി ള് 

“സമ”: േുടുും പ്ശീ പ്പവര്ത്തേര്്ുകവണ്ടി 

സാക്ഷരതാമിഷനുും േുടുും പ്ശീയുമായി കെര്ന്നക് നടത്തുന്ന 

പ്പകതയേ പദ്ധതി. േുടുും പ്ശീ പ്പവര്ത്തേരായ മുഴുവന് 

കപര്്ുും പത്താുംതരും, ഹ്യര്ലസ്ന്ഡെി വിദ്യാഭ്യാസും 

ഉെപ്പുവരുത്തുവാന് ഈ പദ്ധതി െക്ഷയമിടുന്നു. 

“ആദിഗ്രീ”: േണ്ണൂര് ജില്ലയിലെ ആെളും ഫാമില് നടത്തിവരുന്ന 

ആദ്ിവാസി സാക്ഷരതാ പദ്ധതി. േുടുും പ്ശീയുമായി 

കെര്ന്നാണക് പദ്ധതി നടപ്പാ്ുന്നതക്. 

“ദിര”; ലോല്ലും ജില്ലയിലെ േശുവണ്ടി ലതാഴിൊളിേളിലെ 

നിരക്ഷരതാനിര്മാര്ജനത്തിനുും 

തുെയതാവിദ്യാഭ്യാസത്തിനുും ആരുംഭ്ിച്ച പദ്ധതി. േശുവണ്ടി 

വിേസന കേര്പ്പകെഷനുമായി സഹ്േരിച്ചാണക് പദ്ധതി 

നടപ്പിൊ്ുന്നതക്.   

 


