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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 120 14-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

��ക�െട അടി�ാന സൗകര� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി െക �ശാ�്,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ. എം.വിജിൻ 

null
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �ണേമ��� വിദ�ാഭ�ാസം
��ിക�െട അവകാശം എ� �ഖ�ാപിത ല��ം
ൈകവരി��തിന് ഈ സർ�ാർ നട��
�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ണേമ��ളള വിദ�ാഭ�ാസം ��ിക�െട അവകാശം
എ� �ഖ�ാപിത ല��ം ൈകവരി��തിന് �വെട
പറ�� �വർ�ന�ൾ നട�ിവ��. 1) മിക�
സൗകര��േളാ��ടിയ�ം ആകർഷക�മായ

െക�ിട��ം അടി�ാന സൗകര���െമാ��ൽ.
2) �ാസ്  �റികെള ക����കൾ, െ�ാജ��കൾ
സംവിധാനേ�ാെട ആ�നികവത്കരി�ൽ. 3)
േകാവിഡിെ� �തിസ�ികാല�ം പഠന�ം
പരീ��ം �ട�മി�ാെത നട�ി ��ിക�െട ഭാവി
�ര�ിതമാ�ൽ. 4) ഓൺൈലൻ
�ാ�കൾ�ായി �േത�ക സംവിധാനം ജി-സ��്
വഴി �മീകരി�ൽ ഉപകരണ�ൾ ഇ�ാ�തിനാൽ

ഓൺൈലൻ �ാസ്  ലഭ�മ�ാ� ആദിവാസി

പിേ�ാ� വിഭാഗം ��ികൾ�ായി �േത�ക പ�തി
�കാരം ലാേ�ാ�് വിതരണം െച�ൽ. 5) േകാവിഡ്
മഹാമാരി ��ികെള മാനസിക�ം ശാരീരിക�മായി
എ�െനെയ�ാം ബാധി� എ�റി��തിനായി
വിശദമായ പഠന�ൾ സംഘടി�ി�ക�ം വിവിധ
ഏജൻസികെള ഏേകാപി�ി�  ്��ികൾ�് പല
മാധ�മ�ൾ വഴി കൗൺസിലിംഗ് സൗകര��ൾ
ഏർെ���ക�ം െച�� �വർ�ന�ൾ. 6)
േകാവിഡ്  കാല�് േനരി�് �ളിെല�ാൻ

കഴിയാെത േപായതിനാൽ ��ികൾ��ായ
പഠനവിടവ് കെ���തി�ം നിക��തി�ം
ഓേരാ �ാ�ക�ം േക�ീകരി� �േത�ക പഠന
പാേ�ജ്  വർ�് ഷീ�് മാ�കയിൽ ത�ാറാ�ി
��കളിെല�ി�ക. 7) ഡിജി�ൽ മാധ�മ��െട
അമിേതാപേയാഗം തട��തി�ം ��ികെള
പഠന�വർ�ന�ളിൽ വ�ാ�തരാ��തി�ം
േവ�ി വീ�ിൽ ഒ� ലാബ്, വീ�ിൽ ഒ� ഗണിത ലാബ്
എ�ീ �വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ക. 8) മാ��
കാല�ിന് അ��തമായി പാഠ�പ�തിയി�ം



2 of 5

സമ�മായ മാ��ൾ വ���തി�ളള നടപടികൾ
ആരംഭി�ി��്. ��കളിെല അടി�ാന സൗകര�
വികസന�ം ഐ.ടി അടി�ാന സൗകര� ലഭ�ത�ം
ഉറ�വ���തിേനാെടാ�ം ഒ� �തൽ പ��
വെര �ാ�കളിെല പാഠഭാഗ�ൾ�്
അ�േയാജ�മായ ഡിജി�ൽ വിഭവ��ം ൈക�്
സ�മാ�ി 'സമ�' ഡിജി�ൽ വിഭവ േപാർ�ൽ
�േഖന എ�ാ അധ�ാപകർ�ം �േയാജനെ���
തര�ിൽ ലഭ�മാ�ി. പാഠാ��ണ��ം
��മാ��ണ��ം സാേ�തികവിദ�ാ
സൗ�ദമായി സമർ�ി��തി�ം അവ
പരിേശാധി��തി�ം ഓേരാ �ാസ്  �റിയി�ം
വിഭവ�ൾ ഉപേയാഗി�  ്പഠന �വർ�ന�ൾ

നട�ിയേശഷം റി��ൻ േനാ�്
ഉൾെ����തി��ളള സംവിധാന��ം സമ�
വിഭവ േപാർ�ലിൽ നൽകിയി��്. േകാവിഡ്  -19
�തിസ�ി ഘ��ി�ം ��ിക�െട പഠന
�വർ�ന�ൽ�ായി ലഭ�മായ സാേ�തിക
സംവിധാന�ൾ �േയാജനെ���ിെ�ാ�് 2020
�ൺ 1 �തൽ ൈക�് വിേ��ി�െട ഡിജി�ൽ
�ാ�കൾ സംേ�ഷണം െച�ക�ം സാധ�മായ
എ�ാ മാർഗ�ളി�െട�ം െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല
എ�ാ വിഭാഗം ��ികൾ�ം �ാ�കൾ
ലഭ�മാ��തിന് വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നടപടി
സ�ീകരി�ക�ം െച�ി��്. ഡിജി�ൽ
�ാ�കൾെ�ാ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�്

അധ�ാപക�മായി ജി-സ��് സംവിധാന�ി�െട

േനരി�് സംവദി��തി�ളള സൗകര���ം
ഏർെ���ിയി��. ��ികൾ�് േനരി�് �ളിൽ
വ�് പഠി��തിന് സൗകര�ം ഒ��ിയേ�ാ�ം
ആവശ��ളള ��ികൾ�് ഏതവസര�ി�ം

ഉപേയാഗി��തിനായി ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ
firstbell.kite.kerala.gov.in ൽ ലഭ�മാ�ിയി��്.

(ബി) ഭൗതിക സൗകര� വികസന�ിന് �ൻ സർ�ാർ
നട�ിയ �വർ�ന��െട �ടർ�യായി ഈ
സർ�ാർ നട�� �വർ�ന�ിെ� �േരാഗതി
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട ഭൗതിക സൗകര�
വികസനം നട��തിന് �ൻ സർ�ാർ
െതരെ���ി�� 5 േകാടി പ�തിയിൽ
ഉൾെ�� 125 ��ക�െട നിർ�ാണം
�ർ�ിയായി��്. ബാ�ി�ളള 16 ��ക�െട
നിർ�ാണം �ർ�ിയാ��തി�ളള നടപടികൾ
�േരാഗമി�വ��. 3 േകാടി പ�തിയിൽ ഉൾെ��
114 ��ക�െട�ം 1 േകാടി പ�തിയിൽ ഉൾെ�� 2
��ക�െട�ം നിർ�ാണം �ർ�ിയായി��്.
ബാ�ി�ളള ��ക�െട നിർ�ാണം
�ർ�ീകരി��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. ഭൗതിക സൗകര�വികസന
പ�തികളിൽ ഒ�ം തെ� ഉൾെ�ടാെത േപായ
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��കളിൽ ഭൗതിക സൗകര�ം വർ�ി�ി�ക,
ഇ�രം ��കൾ കെ���തിനായി മാർ�േരഖ
വികസി�ി�ക, കെ��� ��കൾ വിവിധ
പ�തികളി�ൾെ����തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�ക �ട�ി ഇനി�ം ഭൗതിക സൗകര�
വികസനം ആവശ��ളള വിദ�ാലയ�െള കെ��ി

ആവശ��ൾ അംഗീകരി��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��.

(സി)

അടി�ാന സൗകര��ൾ വികസി�ിേ��
��കൾ കെ��ി അവ�െട ആവശ��ൾ

നിറേവ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ; ഇ�വെര എ�
��ക�െട അടി�ാന സൗകര�വികസനം
�ർ�ീകരി�കേയാ ഏെ���കേയാ
െച�ി�െ��് അറിയി�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

ഭാഗമായി ��കെള മികവിെ� േക�മാ��
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി 5 േകാടി കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട 141��കെള�ം 3േകാടി
കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട 386 ��കെള�ം 1
േകാടി കിഫ്ബി ധനസഹായേ�ാെട 446
��കെള�ം ഭൗതിക സൗകര� വികസന�ിനായി

െതരെ���ി��. ആയതിൽ 241 ��ക�െട
നിർ�ാണം ഇതിേനാടകം �ർ�ിയായി��്.
ബാ�ി�ളള ��ക�െട�ം നിർ�ാണം അ��് ഒ�
വർഷ�ി�ളളിൽ �ർ�ിയാ��താണ്. �ടാെത
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� �ാൻഫ�പേയാഗി�ം
മ�് ഫ�ക�പേയാഗി�ം ��ക�െട നിർ�ാണം
നട� വ��.

(ഡി) അ�ാദമിക �ണേമ� വർ�ി�ി��തിനാ��
പരിപാടികെള�റി�  ്അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� നിർണായക ഘടകമായ
അധ�ാപക�െട �ണേമ��ം �വർ�നമിക�ം

വർ�ി�ി��തിന് വി�ലമായ പരിശീലന
പരിപാടികളാണ് നട�വ��ത്.
എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി ആറ്  മാസം നീ� നിൽ��
�േത�ക േകാ�് അധ�ാപകർ�ായി അ�വദി�ി��്.
സമ� അധ�ാപക പരിവർ�ന പരിപാടി�െട
ഭാഗമായ ഈ േകാ�ിെ� ആദ� ബാ�  ്പഠനം
�ർ�ിയാ�ി കഴി�. അ�ാദമിക രംഗെ�
മിക�കൾ കെ���തി�ം
േ��ാഹി�ി��തി� വ�ാപി�ി��തി�മായി
വിവിധ �വർ�ന�ൾ എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി
നട�ിലാ�ിവ���്. ഗേവഷണാ�ക അധ�ാപക
�വർ�ന�ൾ�് പി�ണ നൽകൽ, അധ�ാപന
�വർ�ന�ൾ�് പി�ണ നൽകൽ, മിക�ക�െട
േഡാക�െമേ�ഷൻ, െതരെ���

വിദ�ാലയ�ൾ�് അ�ാദമിക പി�ണ നൽകൽ
എ�ിവ ഇതിൽെ���. വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

അടി�ാന ഘടകമായ �ീ-�ളിന് ശാ�ീയമായ
പ�തി�ം അത് �ാവർ�ികമാ��തിന് േവ�
�വർ�ന��ം എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി
ത�ാറാ�ക�ം, �ീ-�ൾ അധ�ാപകർ�്
പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച�ി��്. ഗണിതം,
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സാ�ഹ�ശാ�ം എ�ീ വിഷയ�ൾ�് മികവ്
�ലർ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് േദശീയതല�ി�ളള

വിദഗ്ധ�മായി സംവദി��തി�ം �ാപന�ൾ

സ�ർശി��തി�ം അവസരെമാ���
ന�മാ�്സ് , െ��് എ�ീ പരിപാടികൾ
എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി നട�ാ�ി വ��. ഇേത
മാ�കയിൽ സയൻസ്  ടാല�് നർ�റിംഗ് േ�ാ�ാം
ആരംഭി��തിന് നടപടി സ�ീകരി� വ��.
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപനെ� സമ�മായി
ക�െകാ�്, ദീർഘകാലേ��ളള അ�ാദമിക
ആ��ണം നിർവഹി�ാ�ം �ാവർ�ികമാ�ാ�ം

മികവിെ� േക�മാ�ി ഉയർ�ാ�ം ഉത��
അ�ാദമിക മാ�ർ�ാ�കൾ ത�ാറാ��തിന്
എ�ാ വിദ�ാലയ�ൾ�ം പി�ണ നൽകാ�ം,
ഇതി�ളള �വർ�ന പ�തി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി
ത�ാറാ�ിവ��. അതിഥി െതാഴിലാളിക�െട
��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ മികവിനായി എറണാ�ള�്

നട�ിലാ�ിയ േറാഷ്നി പ�തി സം�ാന

വ�ാപകമായി നട�ാ��തി�ളള �പേരഖ
എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി.ത�ാറാ�ിവ��..
ആദിവാസി പിേ�ാ� വിഭാഗ��െട ��ിക�െട
അ�ാദമിക നിലവാരം െമ�െ����തിനായി
െമ�ർ ടീ��െട േസവനം, ഊ�വിദ�ാേക��ൾ,
എഡ�േ�ഷണൽ വാള�ിയ�െട േസവനം,
േഗാ�സാരഥി വഴി വാഹനസൗകര�ം എ�ിവ
ഏർെ���ിയി��്. ��കളിെല അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ം ഐ.ടി അടി�ാന സൗകര�
ലഭ�ത�ം ഉറ�വ���തിേനാെടാ�ം ഒ� �തൽ
പ�� വെര �ാ�കളിെല പാഠഭാഗ�ൾ�്
അ�േയാജ�മായ ഡിജി�ൽ വിഭവ��ം ൈക�്
സ�മാ�ി 'സമ�' ഡിജി�ൽ വിഭവ േപാർ�ൽ
�േഖന എ�ാ അധ�ാപകർ�ം �േയാജനെ���
തര�ിൽ ലഭ�മാ�ി. �ാസ്  �റികൾ
ൈഹെട�ായതിെനാ�ം പര�രാഗത അധ�ാപന
രീതിയി�ം മാ�ം വ���തി�ളള �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ���്. പാഠാ��ണ��ം
��മാ��ണ��ം സാേ�തികവിദ�ാ
സൗ�ദമായി സമർ�ി��തി�ം അവ
പരിേശാധി��തി�ം ഓേരാ �ാസ്  �റിയി�ം
വിഭവ�ൾ ഉപേയാഗി�  ്പഠന �വർ�ന�ൾ

നട�ിയേശഷം റി��ൻ േനാ�്
ഉൾെ����തി��ളള സംവിധാന��ം സമ�
വിഭവ േപാർ�ലിൽ നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



5 of 5


