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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 267 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നിതി ആേയാഗിെ� �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ �ണനിലവാര �ചികയിൽ സം�ാന�ിന് മികവ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഐ ബി സതീഷ് ,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീമതി െദലീമ 

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

(എ)

�ഥമ ഡിജി�ൽ സം�ാനം എ� േന�ം

ൈകവരി�  ്സം�ാന�ിന് നിതി ആേയാഗിെ�

�ൾ വിദ�ാഭ�ാസ �ണനിലവാര �ചികയിൽ മികവ്

�ലർ�ാനായി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. നീതി ആേയാഗ് നട�ിയ പഠന�ിൽ

േകരള�ിെല െപാ�വിദ�ാലയ�ൾ രാജ��്

ഒ�ാം �ാന�ാണ്. നീതി ആേയാഗിെ��ം

േക�മാനവ വിഭവേശഷി വികസന വ��ിെ��ം

സഹായേ�ാെട 2019 െസ�ംബർ 30 - ന്
�സി�ീകരി� �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ �ണനിലവാര

�ചിക അ�സരി�  ്82.17% �ചികേയാ��ടി

േകരളം സം�ാന��െട പ�ികയിൽ ഒ�ാം

�ാന�ാണ്. ആെക 965 േ�ാറിൽ 82.17%
േനടിയാണ് േകരളം ��ിെല�ിയത്.
പഠനേന��ൾ, ഭൗതിക സാഹചര��ളിെല

േന��ൾ, �ല�തയി�� േന��ൾ, അധ�ാപക

ലഭ�ത, വിദ�ാഭ�ാസ നിർവഹണം, പരിശീലനം,
സമ�ശി�ാ േകരളം വഴി�� വിദ�ാഭ�ാസ

രംഗെ� �വർ�ന നിർവഹണം എ�ി�െന 30
�ചക�െള അടി�ാനമാ�ിയാണ് നീതി

ആേയാഗ് എ�ാ സം�ാന��െട�ം േക� ഭരണ

�േദശ��െട�ം �കടനെ� വിലയി��ിയത്.

(ബി) സം�ാനെ� എ�ാ സർ�ാർ, എയ്ഡഡ്

വിദ�ാലയ�ളി�ം വിവര സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത

ഭൗതിക സൗകര��ൾ

ഏർെ���ിയതിേനാെടാ�ം ഡിജി�ൽ പഠന

വിഭവ�ൾ ഫല�ദമായി വിനിേയാഗി��തിന്

അ��ാപകെര�ം പഠിതാ�െള�ം

�ാ�രാ��തിന് നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ��കളിെല അടി�ാന സൗകര� വികസന�ം

ഐ.ടി. അടി�ാന സൗകര� ലഭ�ത�ം

ഉറ�വ���തിേനാെടാ�ം ഒ� �തൽ പ��

വെര �ാ�കളിെല പാഠഭാഗ�ൾ�്

അ�േയാജ�മായ ഡിജി�ൽ വിഭവ��ം ൈക�്

സ�മാ�ി ‘സമ�’ ഡിജി�ൽ വിഭവ േപാർ�ൽ

�േഖന എ�ാ അധ�ാപകർ�ം �േയാജനെ���

തര�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്. �ാസ് �റികളിെല

ൈഹെടക് ഉപകരണ�ൾ

�േയാജനെ���ിെ�ാ�് പാഠവിനിമയം

നട��തിന് ഡിജി�ൽ വിഭവ�ൾ

അനിവാര�മാണ്. പാഠഭാഗ�ൾ���തമായി

അധ�ാപകർ�് ആവശ�മായ ഡിജി�ൽ വിഭവ�ൾ
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സമ� േപാർ�ലി�െട ലഭ�മാ�ിയതിേനാെടാ�ം

ഈ വിഭവ�ൾ സ�യം നിർ�ി��തിനാവശ�മായ

സാേ�തിക പരിശീലന�ം അധ�ാപകർ�്

നൽകിയി��്. ഇേമജ്  എ ഡി�ിംഗ്, ഓഡിേയാ

-വീഡിേയാ െറേ�ാർഡിംഗ് &എഡി�ിംഗ്,
ഇ�റാ�ീവ് വിഭവ��െട നിർമാണം എ�ീ

േമഖലകളിൽ അധ�ാപകർ�് ൈക�് പരിശീലനം

നൽകിയി��്. �ാസ് �റികൾ

ൈഹെട�ായതിെനാ�ം പര�രാഗത അധ�ാപന

രീതിയി�ം മാ�ം വ���തി�� �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ���്. പാഠാ��ണ��ം

��ാ��ണ��ം സാേ�തിക

വിദ�ാസൗ�ദമായി സമർ�ി��തി�ം അവ

പരിേശാധി��തി�ം ഓേരാ �ാസ് �റിയി�ം

വിഭവ�ൾ ഉപേയാഗി�  ്പഠന �വർ�ന�ൾ

നട�ിയേശഷം റി��ൻ േനാ�്

ഉൾെ����തി��� സംവിധാന��ം സമ�

വിഭവ േപാർ�ലിൽ നൽകിയി��്.

(സി) ��ദിന പരിപാടിയിൽ അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിൽ ൈകവരി� േന�ം അറിയി�ാേമാ;
അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിൽ കഴി�

സർ�ാരിെ� കാല�് എ� �ക

െചലവഴി�െവ�തിെ� കണ�് ലഭ�മാെണ�ിൽ

നൽകാേമാ?

(സി) ��ദിന പരിപാടിയിൽ ൈക�് എസ് .പി.വി. ആയി

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിെ� ഭാഗമായി 5
േകാടി �പവീതം െചലവഴി�  ്മികവിെ�

േക��ളാ�� പ�തിയി�ൾെ���ി 11
��ക�േട�ം 3 േകാടി �പവീതം െചലവഴി�്

നട�� ഭൗതീക സൗകര� വികസനം

ഉറ�വ��� 10 ��ക�േട�ം നിർമാണം

�ർ�ിയാ�ി. േകാവിഡ്  19 കാലയളവിൽ

��കളിൽ വിേ��് ചാനലി�െട�� ഡിജി�ൽ

�ാ�ക�െട �ടർ�യായി അധ�ാപകർ�്

��ിക�മായി േനരി�് സംവദി�ാൻ കഴി��

ഓൺൈലൻ ജി-സ��് സംവിധാനം ൈക�ിെ�

േന�ത��ിൽ സ�മാ�ക�ം �യൽ, ൈപല�്

�വർ�ന�ൾ നട�ി ഘ�ം ഘ�മായി എ�ാ

��കളി�ം പ�തി നട�ിലാ��തി��

�വർ�ന�ൾ ആരംഭി�ക�ം െച�. ൈക�്

എസ് .പി.വി ആയി ��കളിൽ ഐ.ടി. അടി�ാന

സൗകര��ൾ ഉറ�വ���തിനായി

നട�ിലാ�ിയ ൈഹെടക് �ൾ, ൈഹെടക് ലാബ്

പ�തികൾ �കാരം 612 േകാടി �പ�ം ഓേരാ

അസം�ി നിേയാജകമ�ല�ിേല�ം ഒ�

സർ�ാർ �ളിന് 5 േകാടി �പ  വീതം െചലവഴി�്

മികവിെ� േക��ളാ�� പ�തി�കാരം 435
േകാടി �പ�ം അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിന് െതരെ��� സർ�ാർ

��കളിൽ 3 േകാടി �പവീതം െചലവഴി��

പ�തി�കാരം 204 േകാടി �പ�ം ഉൾെ�െട

ൈക�് ആെക 1251 േകാടി �പ�െട
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�വർ�ന�ൾ കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�്

നട�ിലാ�ിയി��്. സർ�ാരിെ� �ാൻ ഫ�്

ഉപേയാഗി�  ്2016-2017 �തൽ 2020-2021 വെര

ചിലവഴി� �ക�െട�ം �ർ�ിയായ

�വർ�ിക�െട�ം വിശദാംശം അ�ബ�മായി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




