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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1289 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ���ാൻ സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േതാമസ്  െക േതാമസ് ,
�ീ. രാമച�ൻ കട���ി, 
�ീ. െക.പി.േമാഹനൻ 

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

(എ) േകരള�ിെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ �േരാഗതി�ായി
സർ�ാർ സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ ;

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട
സമ��േരാഗതി�ാ�� ഭൗതിക, അ�ാദമിക
വികസനം ഉറ�് വ���തി�� നിരവധി
�വർ�ന�ളാണ് സർ�ാർ നട�ി വ��ത്
െപാ�വിദ�ാലയ�ൾെ��ാം ആ�നി കമായ
പ�ാ�ല സൗകര�ം (�ാസ്  �റികൾ,
��മതി�കൾ, േടായ്  െല�കൾ, ലാ�കൾ,
ൈല�റി, മേനാഹരമായ �ൾ പരിസരം) ഒ��ി
വ��. ആ�നിക സാേ�തിക വിദ��െട സാധ�ത
�േയാജനെ��� പാഠ�പ�തി വിനിമയം
ഫല�ദമാ��തി�� �ൾ �ാ�കൾ
സ�മാ�ി. �തിയ കാല�ിന�സരി�്

പാഠ�പ�തി പരി�രി��തി�� നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��.. അധ�ാപക
ശാ�ീകരണ�ി�� �തന പരിശീലന
പരിപാടികൾ ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��.
എസ് .സി. ഇ.ആർ.ടി നട�� 6 മാസം
ൈദർഘ��� അധ�ാപക പരി വർ�ന പരിപാടി
ഇതിന് ഉദാഹരണമാണ്. ��ികെള സമ��ം
നിര�ര�മായി വിലയി�� �തി�� 'സഹിതം'
േപാ�� േപാർ�ൽ വികസി�ി�  ്�ടർ
�വർ�ന�ൾ നട� വ��. ഓേരാ ��ി�െട�ം
അഭി�ചി�ം കഴിവി�ം അ�സരി�്
പഠനാ�ഭവ�ൾ ഉറ�ാ��തി�� വ��ിഗത

മാ�ർ �ാൻ േപാ�� സംവിധാനം നട�ിലാ��.
ഭി�േശഷി വിദ�ാർ �ികൾ�� ��ികാപാഠം,
�തിപാഠം, േതൻ�ട് , ൈവ�് േബാർഡ്  �ട�ിയ
പ�തിക�ം നട�ിലാ�ി വ��. േകാവിഡിെ�
പ�ാ�ല�ി�ം ��വൻ ��ികെള�ം േചർ�്

പിടി� െകാ�� ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ ഈ
വർഷ�ം �ട�കയാണ്. അ�േപാെല ��ികൾ�്
സ��ം അധ�ാപക�മായി േനരി�്
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സംവദി��തിനായി ജിസ��് എ� ഓൺൈലൻ
�ാ�്േഫാം വികസി�ി�ി��്. ഘ�ം ഘ�മായി
��വൻ ��ികൾ�ം ഇ��ടി ലഭ�മാ��തി��
�മം �ട��. ��ികൾ�് പഠന പി�ണ
ഉറ�ാ��തിെ� ഭാഗമായി ഒഴി��
ത�ികകളിേല�് 7500 ൽ അധികം അധ�ാപകെര
�തിയതായി നിയമി�ി��്. അ�ാദമിക �ണ
േമ��ായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി �െട�ം സമ�
ശി�ാ േകരള�െട�ം േന�ത��ിൽ

വിവിധ�ളായ �വർ�ന�ൾ നട� വ��.
നവേകരളം കർ�പ�തി�െട ഭാഗമായ
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ി�െട

െപാ� വിദ�ാലയ�െള ജനകീയ
പ�ാളി�േ�ാെട സംര�ി �ക�ം ഏ��ം മിക�
വിദ�ാലയ�ളായി മാ�ിെയ� �ക�ം െച��.
�ണേമ�ാ വിദ�ാഭ�ാസം ��ി�െട അവകാശം എ�
കാ��ാടിന��തമായി ഏ��ം മിക� അ�ാദമിക
അ�രീ��ം അ�ാദമിക �വർ�ന��മാണ്

നട�ിലാ�ിയത്. േകരള�ിെല ��വൻ
വിദ�ാലയ�ളി�ം അ�ാദമിക മാ�ർ �ാൻ
ത�ാറാ�ി, അത�സരി�  ്�വർ�ന പ�തി
�പകൽപന െച�. �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ �ിെ�

െപാ��ണത വികസി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
ഓേരാ ��ി�േട�ം സമ�വികാസം ല��ം വ�്
�വർ�ന�ൾ ആവി�രി�. അതിെ� ഭാഗമായി
പഠന പി�ണ ആവശ��� വർ�ം, പഠന�ിൽ

മികവ് �ലർ��വെര
മികവിേലെ��ി��തി�ം ൈവവി ധ�മാർ�
അ�ാദമിക പ�തികൾ ആവി�രി�. ഭാഷാ
വികാസ �ിനായി പഠനപി�ണ ആവശ���
��ികൾ�ായി മലയാള�ിള�ം, ഹേലാ ഇം�ീഷ് ,
�രീലി ഹി�ി �ട�ിയ �വർ�ന�ൾ, ഗണിത
ശാ�ം, സാ�ഹ� ശാ�ം, ശാ�ം, കലാകായികം
�ട�ി എ�ാ േമഖലകളി�ം സർ�തല �ർശിയായ
�വർ�ന�ൾ നട�ി. ��ികെള
അ�ാദമികമായി സഹായി�ാ�ം
അവർ��ാ�� വ��ിപരമായ ���ളട�ം
മന�ിലാ�ി പരിഹരി�ാ�ം സഹായകമായ
'െമ�റിങ്  പ�തി ' ആവി�രി�ക�ം അതിനായി
സഹിതം ഡിജി�ൽ േപാർ�ൽ വികസി�ി�ക�ം
െച�. ��ക�െട അടി�ാനസൗകര�

വികസന�ിനായി കിഫ്ബി ഫ�ി�ൾെ���ി

141 ��കൾ�് 5േകാടി�പ വീത�ം 386
��കൾ�് 3 േകാടി �പവീത�ം 446 ��കൾ�് 1
േകാടി �പവീത�ം എയ്ഡഡ്  വിദ�ാലയ�ൾ�്
ചാല�് ഫ�ം 59 വിദ�ാലയ�ൾ�് നബാർഡ്
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�ീമിൽ 104 േകാടി�ം �ാൻ ഫ�ി�െട 1100 ഓളം
വിദ�ാലയ�ളിൽ ഭൗതിക സൗകര�
വികസന�ി�ം നടപടി സ�ീകരി�. �ടാെത SSK,
തേ�ശ �ാപന��െട ഫ�്, ജന�തി
നിധിക�െ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��കൾ
െക�ിട��ം നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ഉദ്ഘാടനം
െച�. േശഷി�� ��ക�െട നിർ�ാണം വിവിധ
ഘ��ളിലാണ്.

(ബി)

�ാഥമിക വിദ�ാലയ��െട ഭൗതിക സാഹചര�ം
െമ�െ���ാൻ ��തൽ നടപടികൾ
സ�ീകരി�േമാ; എ�ിൽ വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ബി) െപാ�വിദ�ാലയ��െട ഭൗതിക സാഹചര�ം
വികസനം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ
യ��ിെ� ഭാഗമായി നട� വ��.
ഇതിെലാ�ംെപടാ� ൈ�മറി വിദ�ാലയ�ൾ
ഉെ��ിൽ അവെയ ഒ� പഠന�ി�െട കെ��ി

�� പരിഹാര�ിനാ�� പ�തികൾ
ആവി�രി��താണ്. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി 1000
��ികളിൽ ��തൽ പഠി�� വിദ�ാലയ�ൾ�് 3
േകാടി�ം 500 �ം 1000 �ം ഇടയിൽ ��ികൾ
പഠി�� വിദ�ാലയ�ൾ�് 1േകാടി �പ�ം
കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട അടി�ാന

സൗകര� വികസന �വർ�ന�ൾ നട�ിവ��.
ഇനി�ം ഭൗതിക സാഹചര�ം െമ�െ��േ��

�ാഥമിക വിദ�ാലയ�ൾ�് ഇത് സംബ�ി�

െ�ാേ�ാസ�കൾ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ�്
സമർ�ി�ാ���ം കിഫ്ബി ഫ�്/�ാൻ ഫ�്/
തീരേദശ വികസന ഫ�് / എസ് .എസ് .െക ഫ�്
എ�ിവ�െട സാധ�തകൾ പരിേശാധി�്
�ടർനടപടികൾ സ�ീകരി�ാൻ കഴി���മാണ്.
ഇ� �ടാെത തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

ഫ�്/എം.എൽ.എ ഫ�് എ�ിവ�ം ഇതിനായി
ഉപേയാഗെ���ാ��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


