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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1312 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 

�ീ വി െക �ശാ�് 

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

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ ഈ വർഷം ഒ�ാം
�ാസിൽ �േവശനം േനടിയ ��ിക�െട
എ��ിൽ ഗണ�മായ വർ�ന��ായത്
��യിൽെപ�ി�േ�ാ; കഴി� സർ�ാർ
ആവി�രി�  ്നട�ാ�ിയ െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
സംര�ണ �വർ�ന��െട ഫലമാണിെത�്
വിലയി���േ�ാ;

(എ) ഉ�്. 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��തിെ� ഫലമായാണ്
െപാ�വിദ�ാ ലയ�ളിൽ ��ിക�െട എ��ിൽ

ഗണ�മായ വർ�ന��ായി��ത്.

(ബി)

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം ആരംഭി�ത്

�തൽ െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ എ� ��ികൾ
അധികമാെയ�ിെയ� കണ�് ലഭ�െമ�ിൽ
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ�ം ആരംഭി�ത്

�തൽ െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ അധികമാെയ�ിയ

��ിക�െട എ�ം അ��യന വർഷം തിരി�  ്�വെട
േചർ��. വർഷം ഗവൺെമ�് എയ്ഡഡ്  ആെക

2016-17 28860 82491 111351 2017-18 59852
96713 156565 2018-19 71360 113368 184728
2019-20 65215 98343 163558 2020-21 68742
106129 174871 2021-22 106927 147705
254632 (Provisional)

(സി) െപാ�വിദ�ാലയ��െട അടി�ാന സൗകര��ൾ
വർ�ി�ി��േതാെടാ�ം അ�ാദമിക നിലവാരം
ഉയർ�ാ�� കർ�പരിപാടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) �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�ം ൈവവിധ�മാർ�
അ�ാദമിക പ�തികൾ ആവി�രി�. ഭാഷാ
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വികാസ�ിനായി പഠനപി�ണ ആവശ���

��ികൾ�ായി മലയാള�ിള�ം, ഹേലാ ഇം�ീഷ് ,
�രീലി ഹി�ി �ട�ിയ �വർ�ന�ൾ,
ഗണിതശാ�ം, സാ�ഹ� ശാ�ം, ശാ�ം,
കാലാകായികം �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�. ഐ.ടി അധി�ിത വിദ�ാഭ�ാസം ക�ാളി�ി
എൻഹാൻെ��് േ�ാ�ാം (ക�.ഇ.പി), ഹാ�ി
േലർണിംഗ്, ഇൻഡ�ി ഇൻ�ി���് ഇ�റാ�ൻ,
റീഡിംഗ് േകാർണർ എ�ീ പ�തികൾ
െവാേ�ഷണൽ ഹയർെസ��റി ��കളിൽ
എ�ാ ��ികൾ�ം �േയാജനെ��� രീതിയിൽ
നട�ിലാ�ി വ��. അറിവിെ�
േമഖലയി��ാ�� �തഗതിയി��
വളർ���സരി�  ്ആവശ�മായ പി�ണ 'സമ�'
േപാർ�ൽ വഴി ലഭ�മാ�ിയി��്. ഓേരാ
പാഠഭാഗ�ി�ം അ�േയാജ�മായ വിനിമയത�ം
സ�ീകരി��തി�� മാർഗനിർേ�ശ��ം
അ�േയാജ�മായ ഐ.സി.ടി വിഭവ��ം
'സമ�'യിൽ ലഭ�മാണ്. ഇ�രം പഠന വിഭവ�ൾ
കാര��മമായി �ാസ്  �റിയിൽ
അവതരി�ി��തിനാവശ�മായ പരിശീലന�ം
നൽകിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


