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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1305 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകാേറാണ�േശഷം ��കൾ �റ��തിന് സ�ീകരി�ി�� �ൻക�തൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

െകാേറാണ�േശഷം ��കൾ �റ��തിന്
സ�ീകരി�ി�� �ൻക�തൽ നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ൾ �റ��തിന്  �േ�ാടിയായി ��ം
പരിസര�ം ��ിയാ��തി�ം

അ�നശീകരണം നട��തി�ം വിവിധ
വ��കൾ പി.ടി.എ./ എസ്  .എം.സി., �വജന
സംഘടനകൾ, അധ�ാപക സംഘടനകൾ
�ട�ിയവ�െടെയ�ാം സഹകരണ
േ�ാെട�� �വർ�ന�ൾ�്  �പം
നൽകിയി��് . െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��്
മ�ി�െട േന�ത��ിൽ വിവിധ വ��ക�മായി
(ആേരാഗ�ം, ഗതാഗതം, തേ�ശ സ�യംഭരണം)
മ�ിതല ചർ�കൾ �ർ�ിയാ�ി �ൾ
�റ���മായി ബ�െ��്  നടേ��

�വർ�ന�ൾ ഏേകാപി�ി��തി ��
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��് . വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെല ക�.ഐ.പി. േമാണി�റിംഗ്  ക�ി�ി�െട
േയാഗം, അംഗീ�ത അധ�ാപക സംഘടനക�െട
േയാഗം, �വജന സംഘടനക�െട േയാഗം,
വിദ�ാർ�ി സംഘടനക�െട േയാഗം, ജി�ാ
പ�ായ�്  �സിഡ�്  /േമയർമാ�െട േയാഗം,
േ�ഡ്   �ണിയൻ സംഘടനക�െട േയാഗം, ജി�ാ
കള�ർമാ�െട േയാഗം, വിദ�ാഭ�ാസ
ഓഫീസർമാ�െട േയാഗം എ�ിവ
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് മ�ി�െട
അധ��തയിൽ �േത�കം �േത�കം േചർ�്  �ൾ
�റ���മായി ബ�െ��്  ത�ാറാ��
മാർ�േരഖയിേ�ൽ അഭി�ായ��ം.
നിർേ�ശ��ം ആരാ�ി��. അ�കാരം ലഭി�
അഭി�ായ��െട�ം. നിർേ�ശ�� െട�ം
അടി�ാന�ിൽ കരട്   മാർ�േരഖ
ത�ാറാ�ിയി��്  �ടാെത �ൾ
�റ���മായി ബ�െ��്  േമാേ�ാർ
െവഹി�ിൾ ഡി�ാർ�്െമ�്  മാർ�േരഖ�ം
�റ�ിറ�ിയി��്.
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(ബി) ��കൾ അട� കിട�� നിമി�ം നിയമനം
മ�ഗതിയിലായ എ� .്എസ് .എ. റാ�്
ലി�ക�െട കാലാവധി ദീർഘി�ി�വാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി) റാ�് ലി�ക�െട കാലാവധി ദീർഘി�ി��
വിഷയം വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� പരിധിയിൽ
വ��ി�

(സി)

വിദ�ാർ�ിക�െട കായിക�ം മാനസിക�മായ
വികസനം ഉറ�വ���തിന് വിദ�ാലയ�ളിൽ
പ�തികൾ നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ിക�െട കായിക�ം മാനസിക�മായ
വികസനം ഉറ� വ���തിനായി വിേ�ഴ്  സ്  
ചാനൽ �േഖന ആേരാഗ� കായിക വിദ�ാഭ�ാസം
ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ നൽകിവ��. 1 �തൽ 12
വെര �ാ�കളിെല ��ികൾ�് 
�േയാജനെ����ം വ��ിഗതമായി െച�വാൻ
കഴി���മാണ്  ��ത �വർ�ന

വീഡിേയാകൾ. �ൾ �റ�� സാഹചര��ിൽ

��ികൾ�്  അഭ�സി�വാൻ ഉത�� രീതിയിൽ
�ര�ാ �ൻക�ത�കൾ പാലി� െകാ�് 
െച�ാ�� �വർ� ന�ൾ ആ��ണം െച�
വരികയാണ് .

(ഡി)

വിദ�ാലയ�ളിൽ കൗൺസിലിംഗ് സംവിധാനം
ഏർ����തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ഡി) �ൾ �റ��തിന്  �േ�ാടിയായി �ൾ
തല�ിൽ ��ിക�െട�ം ര�ിതാ��െട�ം
മാനസിക സംഘർഷം ല�കരി��തിനായി
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� േന�ത� �ിൽ ഒ�
േക�ീ�ത െമാഡ�ൾ ത�ാറാ���് . ��ത
െമാഡ�ളിെ� അടി�ാന�ിൽ അധ�ാപകതല
പരിശീലനം നൽ��താണ് . അ�കാരം
പരിശീലനം ലഭി� അധ�ാപകർ
�ാസടി�ാന�ിൽ ര�കർ�ാ�ൾ�്  ഇത് 
സംബ�ി� േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ
നൽ��താണ് . �ൾ �റ�്  ആദ�
ദിവസ�ളിൽ ഇത്  സംബ�ി� �ാ�കൾ
��ികൾ�ം നൽ��താണ് .

(ഇ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി�� �തിയ പ�തികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(ഇ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ നട�വാൻ
ഉേ�ശി�� �ധാന പ�തികൾ �വെട
േചർ��. �തിയതായി സർ�ീസിൽ
�േവശി�� അധ�ാപകർ��
ഇൻഡ�ൻപരിശീലനം നട�ിലാ�ം.
അധ�ാപകർ�� 6 മാസം ൈദർഘ���
അധ�ാപക പരിശീലന പരിപാടി (Teacher
Transformation Programme) േകരള�ിെല

എ�ാ അധ�ാപകർ�ം ലഭ�മാ� �തി��
സമ� പ�തി ആവി�രി�  ് നട�ിലാ�ം മ�് 
സം�ാന�ളിൽ പഠി�  ് �ടർപഠനം
േകരള�ിൽ നട��വർ�� �ല�ത
ന��തി�� KEET (Kerala Equivalency
Cum Eligibility Test) പരീ� നട�ിലാ�ം
ഭി�േശഷി വിദ�ാർ�ിക�െട
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പഠന�ിനാവശ�മായ പ�തി കളായ
��ികാപാഠം, �തിപാഠം, ഗണിനി�ഭ, സമീ�ാ
�ട�ിയവ വ�ാപി�ി�ം

(എഫ്)

നിലവി�� സിലബസ്  പരി�രി��തിന്
ഉേ�ശ�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(എഫ്) േകരള പാഠ�പ�തി ച��ടിെ�
അടി�ാന�ിലാണ്  അവസാനമായി േകരള
�ൾ പാഠ�പ�തി സമ�മായി പരി�രി�ത് .
�ടർ�്  2013 ൽ തയാറാ�ിയ നയേരഖ�െട
അടി�ാ ന�ിൽ പാഠ��ക��െട ഉ�ട�
�ിൽ മാ�ം വ��ക��ായി. അതി�േശഷം
വി�ാന േമഖലയി�ം ആ�നിക സാേ�തിക
രംഗ�ം ഉ�ായ വളർ��െട�ം
വികാസ�ിെ��ം അടി�ാന�ി�ം േദശീയ
പാഠ�പ�തി ച��ട്   നിലവിൽ വ�
സാഹചര��ി�ം േകരള �ൾ പാഠ�പ�തി
സമ�മായി പരി�രി ��തിനാണ്  സർ�ാർ
തീ�മാനി �ി��ത് . പാഠ�പ�തി പരിഷ്  
കരണ�ിനാവശ�മായ �ാരംഭ �വർ�ന�ൾ

ഇതിേനാടകം �ട�ിയി��് .

(ജി)

വിദ�ാലയ�ളിെല അടി�ാന സൗകര��ൾ
വർ�ി�ി��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(ജി) െപാ�വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ിനായി നിരവധി �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ിവ��. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
സംര�ണ യ��ിെ� ഭാഗമായി ��കെള
മികവിെ� േക��ളാ�ി മാ�� പ�തി �കാരം
െതരെ��� ��കളിൽ 5 േകാടി, 3 േകാടി,
1േകാടി �പ െചലവ്  വ�� വികസന
�വർ�ന�ൾ �ർ�ീകരി� വ��. 45,000
ൈഹ�ൾ ഹയർ െസ��റി �ാ�്�റികൾ
ൈഹെടക്  സംവിധാനം ഉ�വയായി.എൽ.പി /
�.പി ��ക�ം ൈഹെടക്  ��കളായി
മാറിവ��. ൈല�റികൾ. �ാ�് 
ൈല�റികൾ, ലേബാറ�റികൾ, �ചി�റികൾ,
ശൗചാലയ�ൾ, �തിയ െക�ിട�ൾ,
�ാ�്�റികൾ, ��മതിൽ, ��കൾ
ആകർഷകമാ�ൽ, പാചക�ര നവീകരണം,
കളി�ല��െട െമ�െ���ൽ, �ാർ�്  �ാ�് 
�റികൾ, ഫർണി�ർ, �ൾ ബ�കൾ, ലാംേഗ�ജ്  
ലാ�കൾ, റാ�് & െറയിൽ സംവിധാനം,
ഭി�േശഷി സൗ�ദ �ചി�റികൾ,ഐ.സി.ടി
ഉപകരണ�ൾ, ൈല�റി ��ക�ൾ �ട�ി
നിരവധി �വർ�ന�ൾ ��കളിൽ
നട�ിലാ�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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