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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3161 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസേമഖലെയ രാജ��് ഒ�ാമെത�ി�ാനാ�� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

ഇൻഡ�യിൽ ക������ം ആ�നിക പഠന
സൗകര����മായ ��ക�െട ഗണ�ിൽ

സം�ാന�ിന് എ�ാമെ� �ാനമാണ്

ഉ�െത�ം മ�് സം�ാന��െട �ാനം

എ�െയ�ം വ��മാ�േമാ;

(എ) േകരള ഇൻ�ാ��ർ ആൻറ്  െടേ�ാളജി േഫാർ
എഡ�േ�ഷൻ (ൈക�്) ��കളിൽ നട�ിലാ�ിയ
ൈഹെടക് �ൾ, ൈഹെടക് ലാബ് പ�തികൾ,
അ��ാപക പരിശീലനം, 'സമ�' ഡിജി�ൽ വിഭവ
േപാർ�ൽ, ലി�ിൽ ൈക�്സ്  ഐ.ടി ��കൾ,
ൈക�് വിേ��ി�െട�� 'ഫ�്െബൽ' ഡിജി�ൽ
�ാ�കൾ �ട�ിയ �വർ�ന��െട ഫലമായി
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ േകരളെ�
രാജ��ിൻെ◌റ ആദ� സ�ർണ ഡിജി�ൽ
സം�ാനമായി 2020 ഒേ�ാബർ 12ന്
�ഖ�ാപി�ി��്.

(ബി)

ൈവദ�തി �ട�ി മ� അടി�ാന

പഠനസൗകര��ളിെല �ാന��െട

വിശദാംശ��ം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) േകരള�ിെല എ�ാ െപാ�വിദ�ാലയ��ം
�ർണമാ�ം ൈവദ�തീകരി�ി��്. കഴി�
വർഷെ� UDISE (Unified District Information
System for Education) �കാരം മതിയായ �ാസ്
�റികൾ, ലാബ്, ൈല�റികൾ എ�ിവ�ം
ഉറ�വ��ിയി��്.

(സി) സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസേമഖലെയ രാജ��് ഒ�ാം
�ാനെ��ി�ാനായി കഴി� സർ�ാ�ം
ഇേ�ാഴെ� സർ�ാ�ം നട�ിലാ�ിവ���ം
നട�ാ�ാൻ ല��മി���മായ �ധാന
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�േമാ?

(സി) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ��െട ഭൗതിക�ം
അ�ാദമിക�മായ സാഹചര��ൾ
മിക��താ��തി�� �വർ�ന�ളാണ്

കഴി� സർ�ാ�ം ഇേ�ാഴെ� സർ�ാ�ം
നട�ിലാ�ിവ��ത്. ആ�നിക സൗകര��േളാ�
�ടിയ �ാർ�് �ാസ്  ��കൾ, േടായ��കൾ,
കളി�ല�ൾ, ��മതിൽ, ആഡിേ�ാറിയം
എ�ിവ ഒ��� �വർ�ന�ൾ �ർ�ിയായി

വ��. �ടാെത അ�ാദമിക മികവാണ് വിദ�ാലയ
മികവ് എ� കാ��ാേടാ��ടി നിരവധി അ�ാദമിക
�വർ�ന�ളാണ് ഇ�ാലയളവിൽ
നട�ിലാ�ിയി��ത്. ഓേരാ �ളിൻെ◌റ�ം
സവിേശഷ സാഹചര�ം പരിഗണി�� അ�ാദമിക
മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ി ജനകീയ
പി�ണേയാ��ടി �വർ�ന�ൾ
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നട�ിലാ�കയാ��ായത്.
െപാ�സ�ഹ�ിൻെ◌റ ഭാഗ�നി�് വലിയ
പി�ണയാണ് ഇ�ാര��ിൽ ഉ�ായത്. ഓേരാ
��ി�െട�ം േശഷി�ം പരിമിതി�ം തിരി�റി�്

ആവശ�മായ പി�ണ നൽ��തി�� വ��ിഗത

മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ�ി. ക�ാ�സ്  തെ�
പാഠ��കം എ� �േരാഗമന കാ��ാട്  �േ�ാ�
വ�� ൈജവ ൈവവിധ� ഉദ�ാനം, ടാലൻറ്  ലാബ്
എ�ീ സംവിധാന��ം നട�ിലാ�ി. ആ�നിക
സാേ�തിക വിദ� പാഠ�പ�തി വിനിമയ�ിന്

ഫല�ദമായി ഉപേയാഗെ���തിന് �ാർ�്
�ാ�കളി�െട�� വിനിമയം സാധ�മാ�ി.
�ടാെത അധ�ാപകർ�് ഈ കാര��ിൽ

ശാ�ീയമായി ത�ാെറ��കൾ നട��തിന്
സഹായകരമായി 'സമ�േപാർ�ൽ' വികസി�ി�.
പാഠ��ക�ളിൽ ഓേരാ പാഠഭാഗ�ി�ം

അ�േയാജ�മായ ഡിജി�ൽ വിഭവ�ൾ ലഭ�മാ��
ക�.ആർ േകാ�കൾ ഉൾെ���ി. വർ�മാനകാല

സാഹചര��ൾ പരിണി�  ്െതാഴിൽ ൈന�ണി,
�ര� നിവാരണം, ഐ.ടി വിഭവ�ൾ എ�ിവ
ഉൾെ���ി പാഠ��ക�ൾ െമ�െ���ി.
അ��ാപക ശാ�ീകരണം ല��മാ�ി��
നിരവധി �വർ�ന�ൾ ഇ�ാലയളവിൽ
നട�ിലാ�ിയി��്. േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട
സാഹചര��ിൽ ��കൾ അട�ിേട�ി വ�േ�ാൾ
�ൺ ഒ�ാം തീയതി തെ� പഠനം
ആരംഭി��തി�ം ഫല�ദമായി പഠനം �േ�ാ�
േപാ��തി�ം ആവശ�മായ ഡിജി�ൽ /
ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ ഒ���തിൽ േകരളം
രാജ��ിന് മാ�കയായി. സമയ ബ�ിതമായി

െപാ� പരീ�കൾ നട�ിലാ�ി ഫല�ഖ�ാപനം
നട�ിയ സം�ാനമായി േകരളം മാ�ക��ായി.
സമ�മായ പാഠ�പ�തി പരി�രണ�ി��

നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. �ടാെത സൗജന�
�ണിേഫാം, സൗജന� ��ക വിതരണം എ�ിവ
നൽകി വ��. പഠനേപാഷണ പരിപാടികളായ
മലയാള�ിള�ം, ഹേലാ ഇം�ീഷ് , ഹേലാേവൾഡ് ,
�രീലിഹി�ി, ഉ�ാസഗണിതം, ഗണിതവിജയം,
ഗണിേതാ�വം, ശാ�കൗ�കം, ശാ�പാർ�്,
ശാ�പഥം, �മിശാ�ലാബ്, വായന�ാർ�കൾ,
��വായന എ�ിവ�ം ��ികൾ�് നൽകി
വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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