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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 260 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ��ദിന കർ� പരിപാടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ മാത� ടി. േതാമസ് ,
�ീ െക ബി ഗേണഷ്  �മാർ, 
�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ, 
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി 

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

(എ) സർ�ാരിെ� ��ദിന കർ� പ�തി�െട
ഭാഗമായി െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ
ആവി�രി�ക�ം നട�ിലാ�ക�ം െച�
പ�തിക�െട വിശദാംശ�ൾ അറിയി�േമാ;

(എ) സർ�ാരിെ� �റ്   ദിന കർമ പ�തി�െട
ഭാഗമായി 2021 �ൺ 11 �തൽ െസപ്�ംബർ 19
വെര െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ നട�ിയ

�വർ�ന�ൾ �വെട േചർ��. 1. ഉ�ഭ�ണ
പ�തി�െട ഭാഗമായി 2021 ഏ�ിൽ �തൽ
ആഗ�്  വെര മാസ�ളിെല ഭ��ദ�ത അലവൻസ്  
ഭ��കി�ായി വിതരണം െച�� പ�തി ആഗ�് 
12 ന്  ഉദ്ഘാടനം െച�. ��ികൾ�്  ഭ��ധാന�
േ�ാെടാഷം ഭ���ി�ക�ം വിതരണം െച�
വ��. 2. �ൾ വിദ�ാർ�ികളിൽ വായനശീലം
വളർ��തിനായി വീ�കളിൽ ��കം എ�ി��

'വായന�െട വസ�ം' പ�തി�് 15/10/2021-െല
സ.ഉ(സാധാ) നം.4647/2021/െപാ.വി.വ ന�ർ
ഉ�രവ് �കാരം ഭരണാ�മതി നൽകിയി��് .
ഉ�രവിെ� പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ��.
3. ��കളിൽ ൈക�് -വിേ��്  ചാനലി� െട��
ഡിജി�ൽ �ാ�ക�െട �ടർ�യായി
അ��ാപകർ�്  ��ിക�മായി േനരി�്  സംവദി�ാൻ
കഴി�� ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ നട�ി വ��.
��ദിന പരിപാടിയിൽ ൈക�്  എസ്  .പി.വി. ആയി

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിെ� ഭാഗമായി 5
േകാടി �പവീതം െചലവഴി�  ് മികവിെ�
േക��ളാ�� പ�തിയി�ൾെ���ി ॥
��ക�േട�ം 3 േകാടി �പവീതം െചലവഴി�  ്
നട�� ഭൗതിക സൗകര� വികസനം
ഉറ�വ��� 10 ��ക�േട�ം നിർമാണം
�ർ�ിയാ�ി ഉദ്ഘാടനം നട�ി. േകാവിഡ്   19
കാലയളവിൽ ��കളിൽ ൈക�്  വിേ��് 
ചാനലി�െട�� ഡിജി�ൽ �ാ�ക�െട
�ടർ�യായി അധ�ാപകർ�്  ��ിക�മായി േനരി�് 
സംവദി�ാൻ കഴി�� ഓൺൈലൻ ജി-സ��്
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സംവിധാനം ൈക�ിെ� േന�ത��ിൽ �ർണമായ
േതാതിൽ സ� മാ�ിയി��് . �യൽ, ൈപല�് 
�വർ�ന�ൾ�്  േശഷം പ�ാം �ാസിെല എ�ാ
ക�ികൾ�ം ജി-സ��്  ഉപേയാഗി�  ് ഓൺ ൈലൻ
�ാസ്   നട��തിന് , ��തിനായിരേ�ാളം പ�ാം

�ാസിൽ പഠി�ി�� അധ�ാപകർ�്  പരിശീലന�ം,
അധ�ാപകർ�ം ��ികൾ�ം ജി-സ��ിൽ �േത�ക
േലാഗിൻ ഐ.ഡി.�ം ലഭ�മാ�ിയി��് . ഘ�ം
ഘ�മായി എ�ാ ��കളി�ം ഈ പ�തി
നട�ിലാ��തി�� �വർ�ന�ൾ

ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്. 4. 2020-21 വർഷം
�ർ�ീകരിേ�� 50 ലാ�കളിൽ 48 ഹയർ
െസ��റി ലാ�ക�െട�ം 3 ൈല�റിക�െട�ം
ഉദ്ഘാടനം 14/09/2021 ൽ ബ�: �ഖ�മ�ി
നിർ�ഹി�. 5.സർ�ാരിെ� ��ദിന
കർ�പ�തി�െട ഭാഗമായി കിഫ്ബി�െട 5
േകാടി, ധനസഹായേ�ാെട നിർ�ാണം
�ർ�ിയാ�ിയ 11 �ൾ െക�ിട��ം 3 േകാടി
കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട നിർ�ി� 23 �ൾ
െക�ിട��ം �ാൻ ഫ�ം മ�്  ഫ�ക�ം
�േയാജനെ���ി�� 58 �ൾ െക�ിട��ം
ഉൾെ�െട 92 �ൾ െക�ിട��െട ഉദ്ഘാടന�ം
107 �ൾ െക�ിട��െട ശിലാ�ാപന�ം

14/9/2021 ന്  ബ�: �ഖ�മ�ി നിർ�ഹി�.

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ��െട പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന�ിനായി വിഭാവനം െച�� �ടർ
പ�തികെള �റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

ഭാഗമായി കിഫ്ബി ധന സഹായേ�ാെട

െപാ�വിദ�ാലയ��െട പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന�ിനായി ആവി�രി� പ�തികൾ
�ർ�ീകരി��തി�� �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. 141 ��കൾ�്  5 േകാടി�പ
വീത�ം 386 ��കൾ�്  3 േകാടി �പവീത�ം 446
��കൾ�്  1 േകാടി �പ വീത�ം എയ്ഡഡ്  
വിദ�ാലയ�ൾ�്  ചാല�് ഫ�ം, 59
വിദ�ാലയ�ൾ�്  നബാർഡ്   �ീമിൽ 104േകാടി�ം
�ാൻ ഫ�ി�െട 1100 ഓളം വിദ�ാലയ�ളിൽ
ഭൗതിക സൗകര� വികസന�ി�മാണ്  നടപടി
സ�ീകരി�ത് . �ടാെത എസ് .എസ് .െക, തേ�ശ
�ാപന��െട ഫ�് , ജന�തിനിധിക�െട ആ�ി

വികസന ഫ�് , �ർ� വിദ�ാർ�ി ഫ�്  �ട�ിയവ
ഭൗതിക സൗകര� വികസന�ിനായി

�േയാജനെ���ി. 5 േകാടി കിഫ്ബി
ഫ�ി�ൾെ�� 120 �ൾ െക�ിട��ം 3 േകാടി
കിഫ്ബി ഫ�ി�ൾെ�� 96 �ൾ െക�ിട��ം
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ഉദ്ഘാടനം െച�.
േശഷി�� ��ക�െട നിർ�ാണം വിവിധ
ഘ��ളിലാണ്. പ�ാ�ല സൗകര� വികസനം
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ഇനി�ം ആവശ�മായ ��ക�െട െ�ാേ�ാസൽ
ലഭ�മാ�� �റ�്  വിവിധ ഫ�ക�െട സാധ�ത
പരിേശാധി�  ്�ടർ നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ



aUn' 
caø 	cruc8ocZ 

(1to(U)nOo 

3flh13),0@3rru e,rC)J3(3riSO) niQUO5 	2021-22m)0mflocp6cuim cnx806 

'OJOQ)m;Qs 	rucrucium' 	nJQDCt 	ms 	Joc%3crnSat 	(906M3MCD(MI 	mmZ&1 utmenT 

rJo6kramo. 

aci&ço@oau (.J) oi&iJ 

au. . (auowo) m0. 4647/2021/njaojLcu 	t'S,aAonimcimnjøo, 15/10/2021 

n.JøOø&jbo:- 24/06/2021, 	18/08/2021 	nQ)Cflhl 	e,16)Pi 	Gwop Q5I(3p(OCW 

• uo)c)q,q6)s s12/6111/2021/cuji. 	mmicZ 	,cuiu 

O(wm 

2021-22 	ocniSth 	raJaYiuSlGeJ 6mç1c øJorñliap%acm oi&rcrr pCe, 

o&uicmm1w nk,.w CjrIuM)Ia@Ia mlmb0 aj&woco 10 caosl Onj (njm cmosl Gri 

UJ3o) nifrnlccniocntj 100 dim e,cBam OJnJOSl6S @OWQOQ 	 o4 

'njorncs ojm0nm0 naiicuS1 msomicaj' emona(bcu mcSa,6m6)00n5' 

nJO3ø(8ubCuTu)Ik)2J &,øTOT hJ&0(bo 6)nJD0h1OD@OCru (UJQ)O,(Z cmr?a0oeocn?ocniL 

2. 	i01 nJcro6nuB a1&,6)s 	@ic nym©o&ni' 100 (31m &t 

&JoslcnJc)s @owaiooil puZoncud 'noiwmcnjs nicrucim0' 	iSi6s 2021-22 

CJ(8ngj6XUTu) QjC(&,©. UJCÜYJ QJC8nSJ6uT3gl&SS QCU)06mo 6ThJDd n th6JT3o, 	'D QBn9Jo 

to&rn0 mi7m Nqcffi6Mgo a5IcEbC(8ce 0a4ø3 nyd4 mmxmosrri 

3. cnx80c8 LDcMDrajo n~ubecbD6 nJtjoow1. 2021-22 (ThOmJcuiUi1&, 	rL9icIU6)J 

Mfflqa & numilcn) ma6wnJocm nJaWMIa@W mlcno0 	oç1u 10 aos1 )nJ 

(nJ(UIU$' cceos1 (ç)OJ øO)o) nknlc(rsoc614 100 dim a5Zom nJnJos1s rocnaoS 

po14 	'ooDmqs oxrucm nJflU msetj@iocmdat cmoaoocu mS& 

(UTTh00J3&3Cflb. 

CnJ(3o cnç oJaaioç 
m0. oIL-1rilimo nm1cow1oc-ucm 	e 

(Jb1(Zr93thCUo 

 Improvement of Science, Maths Social Science EDN 145 100 
(2202-02-109-71) 

 Talent 	Enhancement 	Programme 	for LSS, 	USE 160 160 
- Winners (2202-02-109-71) 



 Establishment of Centre for English 

(2202-02-109-71) 

160 60 

 Promotion 	of 	Excellence 	among 	Gifted 	Childrer 

(2202-02-109-70) 

200 100 

 School Kalolsavam (2202-02-109-70) 650 500 

 Special School Kalolsavam (2202-02-109-70) 40 40 

 Bio-Diversity Campus (2202-02-001-80) 160 40 

- Total 1000 

4. 	ceunu3 	o o 	oj&m msnJs1auno aas,a, mioilai6l 

0a3a)Ø6fl)qJo Cfl)oGflJffU)laJ 	j0c80&,o8 	3QGO@\3(fl) aixwOjâ (U1tSlQ)9iløQOQi1 

nC%)mo cuiw 	oZ rJOICCODW14 aM)~cffi ga1ox6o1 o 	O6Td - 

(w0186flDQ6s PMOOCUICT8 (J&30o) 

A P M Mohammed Hanish 

W°'p 6)Cfl)O] 

ØQJ3 fl10SOrpCflJ CJJGDOQC3 cuc030JmcImnJeo 

WmipZ anwn&mciff mn3 (60(uJç,574&), ø@o, 	QJfflotrnJøo 

ajrym no 	e,soco nicertJ (28.09.2021-6)ei PLGEA-A1/128/2021-PLGEA ctholnJ t!4&0(bo) 

wm,ffio(aS nJce.nJ (13.10.2021-s)ei 1830851/EdnA2/104/2021/Fin &iolnJ jaoø0) 

acoMmøB n0(/630ndlm5 &onj. 
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