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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3147 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി��
വിദ�ാർ�ികൾ എ� എ�ം ഇതിൽ സർ�ാർ,
എയ്ഡഡ് , മ�ിതര ��കളിൽ എ� ശതമാനം
വീതം വിദ�ാർ�ികൾ ഉ�് എ��� വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) സം�ാന�്  െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ 2021-22
അധ�യന വർഷെ� നിലവിെല കണ�കൾ
�കാരം ആെക 38,66,255 വിദ�ാർ�ികൾ
പഠി��.ഇതിൽ 33% ��ികൾ (12,66,839
��ികൾ) സർ�ാർ ��കളി�ം 58% ��ികൾ
(22,43,328 ��ികൾ) സർ�ാർ എയ്ഡഡ്  
��കളി�ം 9% ��ികൾ (3,56,088
��ികൾ)സർ�ാർ അംഗീ�ത അൺ എയ്ഡഡ്  
��കളി�ം പഠി��.

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസേമഖല പ�ാ�ല വികസനം
ഒ�ം പഠനസൗകര��ൾ വർ�ി�ി��ൾെ�െട ഈ
സർ�ാർ നട�ാ�ി വ���ം
നട�ാ�ാ�േ�ശി���മായ �ധാന
�വർ�ന�ൾ വിശദീകരി�േമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

ഭാഗമായി കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട െപാ�
വിദ�ാലയ ��െട പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന�ിനായി ആവി�രി� പ�തികൾ
�ർ�ീകരി��തി�� �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. 141 ��കൾ�്  5 േകാടി�പ
വീത�ം 386 ��കൾ�്  3 േകാടി �പവീത�ം 446
��കൾ�്  1 േകാടി �പവീത�ം എയ്ഡഡ്  
വിദ�ാലയ�ൾ�്  ചാല�്  ഫ�ം 59
വിദ�ാലയ�ൾ�്  നബാർഡ്   �ീമിൽ 104 േകാടി�ം
�ാൻ ഫ�ി�െട 1100 ഓളം വിദ�ാലയ�ളിൽ
ഭൗതിക സൗകര� വികസന�ി�മാണ് നടപടി
സ�ീകരി�ത് . �ടാെത എസ് .എസ് .െക, 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 �ൾ െക�ിട��ം
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ�ി ഉദ്ഘാടനം െച�.
േശഷി�� ��ക�െട നിർ�ാണം വിവിധ
ഘ��ളിലാണ് . പ�ാ�ല സൗകര� വികസനം
ഇനി�ം ആവശ�മായ ��ക�െട െ�ാേ�ാസൽ
ലഭ�മാ�� �റ�്  വിവിധ ഫ�ക�െട സാധ�ത
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പരിേശാധി�  ് �ടർ നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ് . ആ�നിക
സാേ�തികവിദ��െട പി�ണ ഉറ�ാ�ാൻ എ�ാ
െസ��റി, ഹയർെസ��റി �ാസ്   �റിക�ം
സാേ�തിക വിദ�ാ സൗ�ദമാ�ി. ��വൻ ൈ�മറി
വിദ�ാലയ�ളി�ം ക���ർ ലാബ്  �ാപി�. 4752
��കളിൽ ഐ.ടി അടി�ാന സൗകര�ം, 14,000
��കളിൽ േ�ാഡ്ബാ�്  ഇ�ർെന�്  1�തൽ
12വെര�� �ാ�കൾ�ായി 119054
ലാപ്.േടാ�് , 69943 െ�ാജ�ർ,
4578ഡി.എസ്  .എൽ.ആർ ക�ാമറ, 4545 ടി.വി,
4611 മൾ�ി ഫങ്ഷൻ �ി�ർ, 23098 സ്�ീൻ,
4720 െവബ്ക�ാം, 100472 �.എസ്  .ബി �ീ�ർ
43250 മൗ�ിങ്   കി�്  �ട�ിയ ഐ.ടി
ഉപകരണ�ൾ വിന�സി�. സാേ�തിക വിദ�
ഫല�ദമായി �ാസ്   �റികളിൽ
�േയാജനെ���ാൻ സമ� േപാർ�ൽ
ത�ാറാ�ി. ��ികെള കർേ�ാ�കരാ�ാ�ം

പഠന പാതയിൽ നിലനിർ�ാ�ം �ൺ 1ന്  തെ�
ഫ�്  െബൽ ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ വിേ��് 
ചാനലി�െട ആരംഭി�. ഡിജി�ൽ സൗകര�മി�ാ�
��ികൾ�്  ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ
സാ�ഹികമായി സ��പി�  ് ��വൻ ��ികൾ�ം
ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ വീ�ി�ാ�� സൗകര�ം
ഒ��ി. ഭി�േശഷി�� ��ികൾ�്  � ട�ബി�െട
ൈവ�്  േബാർഡ്   �ാ�കൾ ഒ��ി. ക�ട തമിഴ്  
മാധ�മം ��ികൾ�ം �ാ�കൾ ഒ��ി.
െവാേ�ഷണൽ വിഷയ�ൾ�ം ഡിജി�ൽ
�ാ�കൾ ഉറ�ാ�ി. ��ികൾ�്  അവ�െട
അധ�ാപകർ തെ� േനരി�്  ഓൺൈലൻ �ാ�്
എ���തിനായി ജി-സ��് �ാ�്േഫാം
ത�ാറാ�ിയി��് . �യൽ റൺ വിജയകരമായി
�ർ�ിയാ�ി. 426 ��കളിൽ ൈപല�്  വിന�ാസം
നട�വ��. ൈക�്  ത�ാറാ�ിയ പരിശീലന
െമാഡ�ൾ ഉപേയാഗി�  ് ഈ ��കളിെല ��വൻ
അധ�ാപകർ�ം ജി- സ��ിെ� പരിശീലനം നൽകി.
�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� പഠന പി�ണ
ആവശ���വർ�ം, പഠന�ിൽ മികവ് 
�ലർ��വെര മികവിേലെ��ി��തി�ം

ൈവവിധ� മാർ� അ�ാദമിക പ�തികൾ
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ആവി�രി�. ഭാഷാ വികസ�ിനായി

പഠനപി�ണ ആവശ��� ��ികൾ�ായി
മലയാള�ിള�ം, ഹേലാ ഇം�ീഷ്  , �രീലി ഹി�ി
�ട�ിയ �വർ�ന�ൾ, ഗണിതശാ�ം,
സാ�ഹ� ശാ�ം, ശാ�ം, കലാകായികം �ട�ിയ
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�.

(സി) എയ്ഡഡ്  ��ക�െട വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന
സൗകര��ൾ കാര��മമാ�ാ�ം അവ�െട
�വർ�ന�ൾ പരിേശാധി�  ്ആയ�
െമ�െ���വാ�ം േമഖലയിെല അ��ാപക-
മാേനജ്  െമ�് ���ൾ പരിേശാധി�  ്അവ
സമയബ�ിതമായി പിരിഹരി�ാ�ം ഈ
സർ�ാർ നട�ാ�� �ധാന �വർ�ന��ം

എെ��ാെമ� വ��മാ�േമാ?

(സി)
എയ്ഡഡ്   ��ക�െട പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന�ിനായി ചല�്  ഫ�്  ആവി�രി�.
സർ�ാർ ��കളിേല�േപാെല സാേ�തികവിദ�ാ
സൗ�ദ പഠനാ�രീ��ം അ�ാദമിക
�വർ�ന��ം എയ്ഡഡ്   ��കളി�ം
നട�ിലാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


