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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1122 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സ�ർണ വായന ��ാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ,
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ, 

�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്, ബാലസാഹിത�

ഇൻ�ി���്, സർവവി�ാനേകാശം ഇൻ�ി���്

എ�ിവ�െട �വർ�നം വി�ലീകരി��തിന്

പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ

വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സർവകലാശാല വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്  ആവശ�മായ

��ക�ൾ, നിഘ�കൾ, ശ�ാവലികൾ

എ�ിവയാണ്  നിലവിൽ േകരള ഭാഷാ ഇൻ�ി���്

�സി�ീകരി�  ് വ��ത് . ഇത് 
വി�ലെ����േതാെടാ�ം േകരള�ിെല െപാ�

സ�ഹ�ിെ� വായന താൽപര��െള �ടി

പരിഗണി�െകാ�്  ��തൽ േമഖലകളിേല�്  ��ക

�സി�ീകരണം വി�ലെ���ാൻ

തീ�മാനി�ി��് . സമീപ കാല�ായി �ീകൾ�് 
േനെര�� ആ�മണ�ൾ വർ�ി� വ��

സാഹര��ിൽ ലിംഗ പദവിെയ�ം �ീ

സമത�െ��ം സംബ�ി�  ് നേവാ�ാന കാലം

�തൽ നട� വ�ി�� �ീ �േ���േള�ം

സമര�േള�ം സംബ�ി� ��ക��ം

�സി�ീകരി��താണ് . സ�ാത��ല�ി�െട

75-ാം വാർഷിക ആേഘാഷ��െട ഭാഗമായി 2022
ആഗ�്  15 ന്  അവസാനി�� തര�ിൽ

�സ�കാല പ�തി�ം അ�� അ�് 
വർഷേ��� ദീർഘകാല പ�തി�ം

പരിപാടികൾ ആവി�രി�ി��് . നാ�വാഴികൾ,
ആദിവാസികൾ, കർഷകർ, വിദ�ാർ�ികൾ,
വനിതകൾ, രാ�ീയ പാർ�ികൾ, പ� �വർ�കർ

�ട�ിയവർ നട�ിയി�� ഇ��ൻ സ�ാത��

സമര��ാന�മായി ബ�െ�� സമര�െള

സംബ�ി� ഒ� ൈക��ക�ം, ഓേരാ

േമഖലകെള�ം സംബ�ി� ല� ��ക��ം

�സി�ീകരി�ാൻ തീ�മാനി�ി��് . േകരള

സം�ാന ബാലസാഹിത� ഇൻ�ി���ിെ�

�വർ�നം വി�ലീകരി��തിനായി വിേദശ

മലയാളിക�െട മ�ൾ�്  ഓൺൈലൻ ക�ിസ്  
േ�ാ�ാം, സാഹിത�മ�രം, അ�രായ
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��ികൾ�േവ�ി െ�യ്  ലി ലിപിയി��

��ക��െട �സി�ീകരണം, വീ�ിെലാ�

ൈല�റി, ബാല�തിഭാസംഗമം പരിശീലന

പരിപാടി എ�ീ പ�തികൾ ആവി�രി�ി��്.
ൈവ�ാനിക രംഗെ� ചലന��ം �േരാഗതി�ം

ആധികാരികമായി മാ�ഭാഷയിൽ ലഭ�മാ�� ഒ�

�ാപനമായി സം�ാന സർവവി�ാന

ഇൻ�ി���ിെന മാ��തി�ം �േമണ

ഇൻ�ി���ിെന ഒ� ഔേദ�ാഗിക ഡിജി�ൽ

വി�ാന േക�മായി വികസി�ി�  ്
േകരള�ിനാ�� ഒ� സമ� ജനകീയ വി�ാന

േക�ം ആയി �പെ����തി�ം

തീ�മാനി�ി��്. ര� വർഷ�ി��ിൽ

സർവവി�ാനേകാശം 19, 20 വാല��ൾ

�സി�ീകരി�ക എ�താണ്  ല��ം. 19, 20
വാല��ൾെ�ാ�ംതെ� നിർദി� ഏകവാല�

വി�ാനേകാശ�ളായ നാടൻകലാ

വി�ാനേകാശം, �ലകവി�ാനേകാശം,
േലാകരാ�വി�ാനേകാശം, േകരള

വി�ാനേകാശം, നവസാേ�തിക വിദ�

വി�ാനേകാശം, മനഃശാ� വി�ാനേകാശം

എ�ിവ �സി�ീകരി��തി�� നടപടി�ം

�ട�ി കഴി�ി��് . സർവവി�ാനേകാശം 11
�തൽ 17 വെര വാല��ൾ പരി�രി�ാ�ം ഇതി�

�റെമ മ�്  ഏകവാല� വി�ാനേകാശം, ഓേരാ

മാസ�ം ഓേരാ ഓൺൈലൻ വി�ാനേകാശം,
വാർഷിക വി�ാനേകാശം,
വി�ാനേകാശ��െട വിഷയാടി�ാന�ി��

ല� ��ക�ൾ എ�ിവ �സി�ീകരി�ാ�ം

ആേലാചി��. സർവവി�ാനേകാശം

ഇൻ�ി���ിെ� 60-ാം വാർഷികം 2021 നവംബർ

�തൽ ഒ� വർഷ�ാലം ആേഘാഷി�വാൻ പ�തി

ത�ാറാ�ിയി��് . 2021 നവംബർ ഒ�ിന് 
തി�വന��ര�വ�  ് ഉദ്ഘാടനം നട��തിന്

തീ�മാനി�ി��്. 2021 നവംബർ 1 �തൽ 2022
നവംബർ 1 വെര ൈവ�ാനികം എ� േപരിൽ

എ�ാ ജി�കളി�ം വി�ാേനാ�വം പരിപാടി

സംഘടി�ി�ം. വിരൽ��ിൽ വി�ാനം

എ�ി�ക എ� ജനകീയ ദൗത��ി� േവ�ി

സർവവി�ാനേകാശം ഇൻ�ി���ിെ�

ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഘ�ം ഘ�മായി

വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി

വി�ാനേകാശ��െട ഡിജി�ലീകരണം

�ർ�ിയാ�ക, െവൈ��്  സമകാലികമാ�ക,
ഇൻ�ി���് ��തായി ആരംഭി� എസ്  .ഐ.ഇ.പി.
ൈലവ്  എ� െവൈ��ിെന വിദ�ാർഥി
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േലാക�ിെ� സംവാദ�ളരിയായി മാ�വാൻ

നവമാധ�മ��മായി ബ�ി�ി�ക �ട�ിയ

പ�തികൾ ആരംഭി�ം. ഇൻ�ി���ം ഓൺൈലൻ

േപെ��്  സി�ം നട�ിലാ�ാൻ തീ�മാനി�ി��് .
വാല���െട വി�ന ത�രിതെ����തിനായി

വി�ാനേകാശം വാല���െട ശീർഷക�ൾ

അട�ിയ ഇൻഡ�്  വ�  ് ഒ� ��് െല�ം േ�ാഷ�ം

ത�ാറാ�ി എ�ിബിഷ�കൾ

സംഘടി�ി��താണ് . ൈവ�ാനിക േശഖരെ�

അവലംബി�െകാ�്  അധ�ാപകർ�ം

വിദ�ാർഥികൾ�െമ�േപാെല സാധാരണ�ാർ�ം

സവിേശഷമായ ഒ�

വായനാശീല��ാ�ിെയ��ാ�� പ�തി

�വർ�ന�ൾ ആവി�രി�ി��്.

(ബി) സ�ഹ�ിൽ വായന േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി �ൾതല�ിൽ �േത�ക പ�തികൾ

ആ��ണം െച�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ആ��ണം െച�വ���് . സ്  ��കൾ,
േകാേള�കൾ മ� �വജനവിഭാഗ�ൾ എ�ിവെയ

േ��ീകരി� അത� തല�ളിൽ �വർ�ി��

സംഘടനക�മായി സഹകരി� െകാ��

�വർ�നപ�തികൾ േകരള സാഹിത� അ�ാദമി

ആ��ണം െച�ി��് . േകരള േ��് ��് മാർ�്

വായനെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിന് േവ�ി

ആസ�ാദന�റി�് മ�രം സംഘടി�ി��.
സ�ഹ�ിൽ വായന േ�ാ�ാഹി�ി��തിെ�

ഭാഗമായി സം�ാന ബാലസാഹിത� ഇൻ�ി���്

�ൾതല�ിൽ ��ികൾ�്  തളിര്  സ്  േകാളർഷി�് 
പരീ� നട�ിലാ�ി വ��. സ്  േകാളർഷി�്  പരീ�

എ��� ��ികൾ�്  ഒ� വർഷേ��്  വായന

േ�ാ�ാഹി�ി��തിന്  തളിര്  ബാലമാസിക

സൗജന�മായി നൽ��. �ടാെത അ�രയാ�

എ� പരിപാടിയി�െട ഇൻ�ി���്  �സി�ീകരി�

��ക�ൾ ��ികളിൽ എ�ി��തി�ം

��ികളിൽ വായനാമ�ര�ം

കവിതാലാപനമ�ര�ം സംഘടി�ി�ക�ം

െച��. സർവവി�ാനേകാശം ഇൻ�ി���ിെ�

60-ാം വാർഷികം �മാണി�  ്2021 നവംബർ 1 �തൽ

2022 നവംബർ 1 വെര ൈവ�ാനികം എ�

േപരിൽ എ�ാ ജി�കളി�ം വി�ാേനാ�വം

പരിപാടി സംഘടി�ി�ം. ൈവ�ാനിക�ിെ�

ഭാഗമായി ജി�യിെല സ്  ��കെള പെ���ി�  ്
ഇൻ�ി���് നട�� ഉപന�ാസമ�ര�ിൽ

�രസ്  കാര��ം സ�ാനി�ം. ഓേരാ �ൾ

ൈല�റിയി��� സർവവി�ാനേകാശം

പതി�കെള ആധാരമാ���ം ��ത

വിഷയ�ിേ��� �തന�വണതകൾ

േത���മായ വിഷയ�ളിലായിരി�ം മ�രം

നട�ക. ഇതി�െട മിക� �തിഭാശാലികെള
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കെ��ം. ജി�കളിൽ വ�  ് നട��

ൈവ�ാനിക�ിൽ സമകാലീന ൈവ�ാനിക

വിഷയ�ിൽ േദശീയ�ാധാന��� �ഭാഷകെര

വ�  ് �ഭാഷണ�ൾ ഉ�ായിരി�ം. സ്  ��കൾ

േക�ീകരി�  നിർദി� വാല���െട റിവ�

സംഘടി�ി�ക. ഓേരാ വാല��െള�ം

അടി�ാനമാ�ി വിദ�ാർഥികൾ�ം

അധ�ാപകർ�മായി �േത�കം മ�രം

സംഘടി�ി�ക. വിജയികൾ�്  േ�ാ�ാഹന

സ�ാനേമാ, അവാർേഡാ ഏർെ���ക.
ഇ�ര�ി�� �വർ�നം കാ�വ��

സ്  ��കളിൽ ഒ� ൈവ�ാനികേക�ംതെ�

ഉ�ാ�ിെയ��ക �ട�ി നിരവധി പ�തികൾ

ഇൻ�ി���് വിഭാവനം െച��.

(സി) ആ�നിക സാേ�തികവിദ� ഉപേയാഗെ���ി

��ശാലകൾ നവീകരി��തി�ം സ�ർണ

വായന ��ാനം ആരംഭി��തി�ം നടപടികൾ

സ�ീകരി�ാേമാ; വിശദാംശ�ൾ വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ആ�നിക സാേ�തിക വിദ� ഉപേയാഗി�  ്
ൈല�റികൾ നവീകരി��തിന്  വീവിധ

�ീ�കളിൽ ഉൾെ���ി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��്

നടപടി സ�ീകരി�ക�ം ഇതിനായി ൈല�റി

േസാ�്  െവയർ, ഡിജി�ൽ ൈല�റിക�ം

ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�ിവരിക�ം െച��.
ആ�നിക വിവര സാേ�തിക വിദ� �ാമീണ

��ശാലകളിൽ എ�ി��തിെ� ഭാഗമായി

െതരെ��� ��ശാലകൾ�്  ക����ം

അ�ബ� ഉപകരണ��ം നൽകി വ��.
��ശാലകെള ഒ� �ട�ീഴിൽ

െകാ�വ��തിെ� ഭാഗമായി േകരള േ��് 
ൈല�റി കൗൺസിൽ ഓൺൈലൻ ഇ�േ��ഡ്  
ൈല�റി മാേനെ��്  േസാ�്  െവയർ (COHA)
മലയാള�ിൽ ക�ൈമസ്   െച�് 
��ശാലകൾ�്  ലഭ�മാ�ിയി��് . നിലവിൽ

2390 അംഗ ൈല�റികളിൽ കംപ��ർ ഉ�് . േകരള

േ��്  ൈല�റി കൗൺസിലിെ� വാർഷിക

പ�തി, ജി�ാ വികസന പ�തി എ�ിവയിൽ

ഉൾെ���ി�ം ക����ക�ം അ�ബ�

ഉപകരണ��ം നൽകി വ���് . മാനാ�ിറ

േ��്  പ�ിക്  ൈല�റി & റിസർ�  ് െസ�റിൽ

ഡിജി�ൽ ൈല�റി ആരംഭി��തി�ളള പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��് . േഗാ�ായനം പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി ൈ�ബൽ- േമഖലയിെല ��ികൾ�് 
പഠന നിലവാരം ഉയർ��തിന്  ല��മി�് 
ൈ�ബൽ ൈല�റികളിൽ ക���ർ (ലാപ്  േടാ�് ),
െ�ാജ�ർ, എൽ.ഇ.ഡി. െടലിവിഷൻ എ�ിവ

നൽ��തി�� പ�തി�ം േകരള േ��്  ൈല�റി

കൗൺസിൽ ഈ വർഷം ആവി�രി�ി��്  .
�യിലി �വ� ��ശാല പ�തിയിൽ

ഉൾെ���ി കാ� പരിമിതർ�ാ�ം ഓഡിേയാ ��് 
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നിർമി�  ് നൽ��തി�ളള പ�തി േകരള േ��് 
ൈല�റി കൺസിൽ നട�ിലാ�ി വ���് .
സ�ർ� വായന ��ാനം ആരംഭി��തി��

നടപടികൾ േകരള േ��്  ൈല�റി കാൺസിലിൽ

സ�ീകരി�ി�ി�. േകരള സാഹിത� അ�ാദമി േ��് 
ൈല�റി കൗൺസി�മായി സഹകരി�  ്
വായനശാലകൾ േക�ീകരി�  ്
അടി�ാനതല�ളിൽ വായന

േ�ാ�ാഹി�ി�ാ�� പരിപാടികൾ�്  �പം

നൽകിയി��്. േകരള സാഹിത� അ�ാദമി

ൈല�റി ‘േകാഹ’ േസാ�്  െവയർ ഉപേയാഗി�  ്
ൈല�റി �വർ�ന�ൾ നവീകരി��തി�ം,
���ചി െ�ാജ�്  വഴി മലയാള

�സി�ീകരണ��െട ���ചി

ത�ാറാ��തി�ം നടപടികൾ

ൈകെകാ�വ���് . ഇത്  െഷയറിംഗ് 
അടി�ാന�ിൽ മ�്  ൈല�റികൾ�ം

�േയാജന�ദമാ�ി�ീർ�ാ��താണ് .
വായനെയ േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി മലയാളം

മിഷൻ േറഡിേയാ മലയാള�ി�െട ഓഡിേയാ

��് സ്   �േ�പണം െച�വ��. ആ�നിക

സാേ�തികവിദ�യായ േറഡിേയാ മലയാളം

ആ�ി�െട�ം �ട�ബി�െട�ം ഓഡിേയാ ��് സ്  
�വി�ാം. കഥകൾ, കവിയര�് , പയേമ പണലി

�ട�ി സാഹിത��മായി ബ�െ��്  മ�് 
സർ�രചനക�ം �േ�പണം െച�വ��.
വിരൽ��ിൽ വി�ാനം എ�ി�ക എ�

ജനകീയ ദൗത��ി� േവ�ി

സ ർവവിജ് ഞാനേകാശം ഇൻ�ി���ിെ�

ഓൺൈലൻ സംവിധാനം ഘ�ം ഘ�മായി

വി�ലീകരി��തിെ� ഭാഗമായി

വി�ാനേകാശ��െട ഡിജി�ലീകരണം

�ർ�ിയാ�ക, െവൈ��്  സമകാലികമാ�ക,
ഇൻ�ി���് ��തായി ആരംഭി� എസ്  .ഐ.ഇ.പി.
ൈലവ്  എ� െവൈ��ിെന വിദ�ാർഥി

േലാക�ിെ� സംവാദ�ളരിയായി മാ�വാൻ

നവമാധ�മ��മായി ബ�ി�ി�ക �ട�ിയ

പ�തികൾ ആരംഭി�ം. ൈവ�ാനിക

േശഖരെ� അവലംബി�െകാ�്  അധ�ാപകർ�ം

വിദ�ാർഥികൾ�െമ�േപാെല സാധാരണ�ാർ�ം

സവിേശഷമായ ഒ�

വായനാശീല��ാ�ിെയ��ാ��

�വർ�ന�ൾ�ം പ�തി��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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