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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 235 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന നിലവാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ജി �ീഫൻ,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ) 

null
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് വനാ�ര�ളിൽ താമസി��

�ാ�ന േഗാ�വർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��

വിദ�ാർ�ിക�െട െകാഴി�േപാ�്

നിയ�ി��തി�ം അവെര �ഖ�ധാരയിേല�്

ഉയർ�ിെ�ാ�വ��തി�ം കഴി�

സർ�ാരിെ� ഇടെപട�ക�െട ഫലമായി��ായ

�േരാഗതി ഈ സർ�ാർ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. �ാ�നേഗാ�വർ�

വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�് വിദ�ാഭ�ാസം

ഉറ�ാ��തിനായി �വെട േചർ�� പ�തികൾ

നട�ാ�ി വ��. േഗാ�സാരഥി പ�തി

േഗാ�ബ� പ�തി സാ�ഹ� പഠന�റി

എം.ആർ.എ�കൾ, േഹാ��കൾ �ീ-െമ�ിക്

േ�ാളർഷി�് േപാ�്െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് പ�തി

അ��ാളി െമേ�ാറിയൽ ടാല�് െസർ�  ്ആൻറ്

െഡവലപ്െമ�് പ�തി സമർ�രായ പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�ക േ�ാ�ാഹന

ധനസഹായം െമഡി�ൽ/എ�ിനീയറിംഗ്

േകാ�കൾ�് �േവശനം ലഭി�വർ�ളള

ധനസഹായം ലാപ് േടാ�് വിതരണം �ടാെത,
��ത വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ിക�െട

വിദ�ാലയ �േവശന�ം �ടർ പഠന�ം

ഉറ�ാ��തി�� �വർ�ന�ൾ 'സമ� ശി�

േകരള'�െട േന�ത��ി�ം നട�ിലാ�ി വ���്.

(ബി) േകാവിഡ ്  വ�ാപനെ� �ടർ�് വിദ�ാലയ��ം

േഹാ��ക�ം താൽ�ാലികമായി

അട�ിടാനിടയായ�ം പഠനം ഓൺൈലൻ

�ാ�കളിേല�് മാ�ക�ം െച� സാഹചര��ിൽ

��ത വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന�ം

െകാഴി�േപാ�ം �േത�കമായി

നിരീ�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ െവളിെ���േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  ര�ാംതരംഗം അതി��മായി

��തിനാൽ 2021-22 അധ�യനവർഷം

"ഫ�്െബൽ 2.0" എ� േപരിൽ �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�ാ�� ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ

വിേ��് ചാനൽ വഴി സംേ��ണം െച�ി��.
�ടാെത അ��ാപക�ം വിദ�ാർ�ിക�മായി

സംവദി��തി�� സാഹചര�ം ഒ���തിനായി

ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ ഏർെ���ിയി��.
നട�് അധ�യന വർഷം ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ

ആരംഭി��തിന് �േ�ാടിയായി എ�ാ പ�ികവർഗ

വിദ�ാർ�ികൾ�ം ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ

ലഭ�മാ��തിനായി േ�ാജ�് ഓഫീസർ/ ൈ�ബൽ

ഡവലപ്െമ�് ഓഫീസർ/സീനിയർ ���മാർ

�േഖന എസ് .ടി.െ�ാേമാ�ർമാർ, ക�ി�ഡ്

േസാഷ�ൽ വർ�ർമാർ, റി�.അ��ാപകർ, േമാഡൽ
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റസിഡൻഷ�ൽ �ൾ അ��ാപകർ എ�ിവ�െട

േസവനം ഉപേയാഗി�  ്നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
വനാ�ര�ളിൽ താമസി�� �ാ�ന

േഗാ�വർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��വരട��ളള

വിദ�ാർ�ികൾ�് ഓൺൈലൻ

പഠന�ിനാവശ�മായ ലാപ് േടാ�കൾ/ ടാ�കൾ

ലഭ�മാ�ി ടി വിദ�ാർ�ികെള ഓൺൈലൻ

�ാ�കളിൽ പ�ാളികളാ�ാൻ സാധി�ി��്.

(സി) ��ത വിഭാഗ�ളിൽെ�� ��വൻ

വിദ�ാർ�ികെള�ം തിരിെക വിദ�ാലയ�ളി ൽ

എ�ി��തി�ം പഠന നിലവാരം

െമ�െ����തി�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്

അവെര �ാ�രാ��തി�ം എെ��ാം

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�വ��െത�്

വ��മാ�േമാ?

(സി) പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട ഭാഷാ ��ം

പരിഹരി�െകാ�് അ�വഴി�ളള െകാഴി�

േപാ�് തട�ക എ� ല��ം വ�  ്സർ�ാർ/
എയ്ഡഡ്  ��കളിെല ൈ�മറി �ാ�കളിൽ

"േഗാ�ബ�' പ�തി �കാരം െമ�ർ ടീ�ർമാെര

നിയമി�� പ�തി നട�ിലാ�ിയി��്.
സം�ാനെ� എ�ാ ജി�കളി�ം വി�ര�ം,
�ർഘട�മായ സേ�ത�ളിൽ നി�ം

വിദ�ാർ�ികെള ��കളിൽ എ�ി�  ്തിരിെക

വീ�ിൽ എ�ി�� പ�തിയായ 'േഗാ�സാരഥി '
ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ിയ� വഴി

െകാഴി�േപാ�് നിയ�ി�െകാ�് അവ�െട

പഠന നിലവാരം ഉയർ�ാൻ സാധ�മായി��്.
െമ�ർ ടീ�ർമാർ, എസ് .ടി.െ�ാേമാ�ർമാർ,
ക�ി�ഡ്  േസാഷ�ൽ വർ�ർമാർ ഉൾെ�െട�ളള

വ��ിെ� ഫീൽഡ്  തല�ിെല എ�ാ

സംവിധാന��ം �േയാജനെ���ി െ�ാ�്

��ിക�െട െകാഴി� േപാ�് ആദ�ം തെ�

കെ��ി നടപടികൾ സ�ീകരി�  ്വ��.
വ��ിെ� നിയ�ണ�ി�ളള

എം.ആർ.എ�കളിൽ ആ�നിക പഠന രീതി�െട

ഭാഗമായി പഠന ��ിയ ആയാസരഹിത�ം,
ആന�കര�മാ�� തിനായി 30 �ാർ�് �ാസ്

��കൾ സ�ീകരി�. �� തലം വെര�ളള

എം.ആർ.എ�കളിൽ 2 വീത�ം,
എസ് .എസ് .എൽ.സി.വെര�ളള

എം.ആർ.എ�കളിൽ 1 വീത�ം �ാർ�് �ാ�കൾ

സ�ീകരി�ി��്. എ�ാ എം.ആർ.എ�കളി�ം

ഒേര സമയം 40 ��ികൾ�് ക����കൾ

ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�� രീതിയിൽ ക���ർ

ലാ�കൾ സ�മാ�ിയി��്. േപാ�്െമ�ിക്

േ�ാളർഷി�്, അന� സം�ാന പഠന�ിന്

ധനസഹായം, സമർ�രായ പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ികൾ�ളള �േത�ക േ�ാ�ാഹന

ധനസഹായം, ലാപ് േടാ�് വിതരണം, പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ികൾ�ളള െപാ� �േവശന പരീ�ാ

പരിശീലനം, വിേദശ�് േപായി പഠി��തിന്

േ�ാളർഷി�് �ട�ിയ പ�തികളി�െട ടി
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വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന നിലവാരം

െമ�െ���ാ�ം, അവെര ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് �ാ�രാ�വാ�ം സാധി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


