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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 410 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�ാ ��കളി�ം മലയാളം പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. അ�ൽ ഹമീദ് പി,
�ീ .പി. െക. ബഷീർ , 

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 

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

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം പ�ാം�ാസ്

വെര മലയാളം പഠി�ി�ണെമ�് സർ�ാർ

നി�ർഷി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം പ�ാം�ാസ്

വെര മലയാളം പഠി�ി�ണെമ�് സർ�ാർ

നി�ർഷി�ി��്.

(ബി) എ�ിൽ ഇത് ലംഘി��തായി എെ��ി�ം

പരാതി ലഭി�ി�േ�ാെയ�് അറിയി�േമാ;
(ബി)

ഇ�വെര ��യിൽെ��ി�ി�.

(സി) എ�ാ ��കളി�ം മലയാളം പഠനം ഉറ�ാ�ാൻ

എെ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി��െത�്

വിശദമാ�േമാ?

(സി) സം�ാനെ�  എ�ാ ��കളി�ം മലയാളം

പഠി�ി�ണെമ�ത് സംബ�ി�  ്നിലവി��

2017-െല മലയാളഭാഷാപഠന ആ�് �കാരം

താെഴ�റ�� വ�വ�കൾ നി�ർഷി�ി��്. 1)
സം�ാനെ� എ�ാ ��കളി�ം ഒ�ാംതരം

�തൽ പ�ാംതരം വെര�� �ാ�കളിൽ 2017-
18 അ��യന വർഷം �തൽ മലയാളം ഒ�

ഭാഷയായി പഠി�ിേ��താണ്. ഈ ആ�ിെ�

�ാരംഭ തീയതിയിൽ, നിലവി�� പാഠ�പ�തി

�കാരം മലയാളഭാഷ പഠി�ി�ാ� ഭാഷാ

ന�നപ� ��കൾ ഉൾെ�െട�� ��കളിൽ

മലയാളം പഠി�ി��തിനായി േ��് കൗൺസിൽ

േഫാർ എഡ�േ�ഷൻ റിസർ�  ്ആ�് െ�യിനിംഗ്

(എസ് .സി.ഇ.ആർ.�ി) പാഠ��കം

ത�ാറാേ���ം ആയത് പഠി�ിേ���മാണ്. 2)
സം�ാനെ� ��കളിൽ മലയാളം

സംസാരി��തിന് �ത��മാേയാ

പേരാ�മാേയാ യാെതാ� നിേരാധന�ം

ഏർെ���വാൻ പാടി�ാ�താ��. 3)
സം�ാനെ� ��കളിൽ മലയാളഭാഷ

സംസാരി��തിന് വില�്

ഏർെ���ിെ�ാേ�ാ മേ�െത�ി�ം ഭാഷ മാ�േമ

സംസാരി�ാ� എ� രീതിയിേലാ ഉ�

േബാർ�കേളാ േനാ�ീ�കേളാ �ദർശി�ി�കേയാ

മേ�െത�ി�ം തര�ി�� �ചാരണ�േളാ

നട�വാൻ പാ��ത�. 4) ഇതര
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സം�ാന�ളിൽ നിേ�ാ വിേദശരാജ��ളിൽ

നിേ�ാ സം�ാന�് വ�് ��കളിൽ പഠനം

�ട�� വിദ�ാർ�ികൾ�് അതത് �ാ�കളിെല

പാഠ�പ�തി �കാര�� മലയാള അ��യനം

സാധ�മാ�വാൻ കഴിയാ� സാഹചര��� പ�ം

, അ�െന�� വിദ�ാർ�ികെള നിലവി��

പാഠ�പ�തി �കാര�� പ�ാംതരം പരീ�യിെല

മലയാള ഭാഷയി�� പരീ�യിൽനി�ം

ഒഴിവാ�ാ���ം, േ��് കൗൺസിൽ േഫാർ

എഡ�േ�ഷൻ റിസർ�  ്ആ�് െ�യിനിംഗ്

(എസ് .സി.ഇ.ആർ.�ി) ത�ാറാ�� മലയാള

പാഠ��കം പഠി�ിേ���മാണ്. 5) െസൻ�ൽ

േബാർഡ്  ഓഫ് െസ��റി എഡ�േ�ഷൻ

(സി.ബി.എസ് .ഇ), കൗൺസിൽ േഫാർ ദി ഇ��ൻ

�ൾ സർ�ിഫി��് എ�ാമിേനഷൻ

(സി.ഐ.എസ് . സി.ഇ) എ�ീ േബാർ�ക�െട

കീഴി���ം �ിഭാഷാ പാഠ�പ�തി

നിലവി���മായ ��കൾ�് നിരാേ�പപ�ം

നൽ��തി�േവ�ി�� ഒ� നിബ�നയായി

മലയാളഭാഷാ പഠനം ഏർെ��േ���ം

അ�കാരം മലയാള ഭാഷാ പഠനം

ഏർെ���ിയി�ി�ാ� ��ക�െട

നിരാേ�പപ�ം റ�ാേ���മാണ്. എ�ാൽ

അ�െന�� ��കളിൽ ദ�ിഭാഷാ പ�തി

നിലവി�� �ാ�കളിൽ മലയാളം ഒ� ഭാഷയായി

പഠി�ാ� വിദ�ാർ�ികൾ�് മലയാളം ഭാഷ

പഠി��തിനായി േ��് കൗൺസിൽ േഫാർ

എ  ഡ�േ�ഷൻ റിസർ�  ്ആ�് െ�യിനിംഗ്

(എസ് .സി.ഇ.ആർ.�ി) ത�ാറാ�� പാഠ��കം

പഠി�ിേ���മാണ്. 6. 1958-െല േകരള

വിദ�ാഭ�ാസ ആ�ിെല�ം അതിൻ കീഴിൽ

ഉ�ാ�ിയ ച��ളിെല�ം വ�വ�കൾ�് കീഴിൽ

അൺ-എയ്ഡഡ്  ��കൾ�് അംഗീകാരം

നൽ��തിന് അ�െന�� ��കളിെല

ഒ�ാംതരം �തൽ പ�ാംതരം വെര�� എ�ാ

�ാ�കളി�ം മലയാളഭാഷ പഠി�ി�ണെമ��ത്

ഒ� നിബ�നയാേ��താണ്. �ടാെത

േകരള�ിെല ക�ട തമിഴ്  മീഡിയം ��കളിെല

��ികൾ�് മലയാളം പഠി��തിനായി "ന�െട

മലയാളം" എ� േപരിൽ ഒ� പാഠ��കം

എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി ത�ാറാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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