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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 404 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

മാ�ഭാഷ പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ഇ െക വിജയൻ,
�ീമതി സി. െക. ആശ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

�ീ വി ശിവൻ��ി
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

ഒ� ദശാ� കാലമായി മലയാള അ�ര മാല
അതിെ� പരാ�രാഗതമായ രീതിയിൽ
സം�ാനെ� വിദ�ാലയ�ളിൽ
പഠി�ി���ായി��ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഒ� ദശാ�കാലമായി മലയാള അ�രമാല
അതിെ� പരാ�രാഗതമായ രീതിയിൽ പഠി�ി��
രീതി ഉ�ായി��ി�. 2011 -ൽ അ�ടി� ര�ാം
�ാ�ിെല മലയാളം പാഠ��ക�ിൽ അ�രമാല
നൽകിയി��. അതി� േശഷം അ�ടി�
��ക�ളിൽ അ�ര മാല
ഉൾെ���ിയി��ി�. 2022-23 അ��യന വർഷം
�തൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭ�മാ�� 2-ാം
�ാസിെല മലയാളം പാഠ��കം 2-ാം ഭാഗം , 1-ാം
�ാസിെല മലയാളം പാഠ��കം 3-ാം ഭാഗം
എ�ിവയിൽ ഭാഷാ വിദഗ്ധ സമിതി നൽകി േകരള
സർ�ാർ അംഗീകരി� �തിയ അ�രമാല
ഉൾേ�ർ�ാൻ േവ� നടപടികൾ
�ർ�ിയായി�ഴി�.

(ബി) മാ�ഭാഷ പഠനം ��തൽ കാര��മമാ��തിന്
േവ�ി �ൾ തല�ിൽ നട�ിലാ��
�വർ�ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) മാ�ഭാഷ പഠനം ��തൽ കാര��മമാ��തിന്
മലയാള�ിള�ം, ��, വായന��ാ�ം,
വായന വസ�ം, ന� മലയാളം �തലായ
പ�തിക�ം വിദ�ാരംഗം കലാസാഹിത�േവദി�െട
�വർ�ന��ം നട�ിലാ�ി വ��.

മലയാള�ിള�ം :- 2016-17 അ��യന വർഷം
��്, നാല്  �ാ�കളി�ം 2017-18 �.പി ൈഹ�ൾ
വിഭാഗ�ളി�ം ആശയാവതരണ�ി�െട എ��ം
വായന�ം ഉറ�ാ��തിനായി ആരംഭി�

പ�തിയാണ് മലയാള�ിള�ം. ആസ�ദി�് ഭാഷ
പഠി�ക എ�താണ് ഇതിെ� �ധാന ല��ം.
അസാധ�മായി ഒ�മി� എ� സേ�ശമാണ്
മലയാള�ിള�ം പ�തി �േ�ാ�വ��ത്.
ഇതിനായി �േത�ക െമാഡ��ം ൈക��ക�ം
ത�ാറാ�ിയി��. ആസ�ദി�് ഭാഷ പഠി��
വിദ�ാർ�ിക�ം ശി� േക�ീ�ത സമീപനം
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ഉ�ത�പ�ിൽ �േയാഗി�� അ��ാപക�ം
വ��ിഗത പി�ണ�ം നിര�ര വിലയി���ം

��മായ പാഠാ��ണ�ം അ��മമായ
വികാസ�ം ഫീഡ്ബാ�് നൽക�ം
മലയാള�ിള��ിെ� സവിേശഷതകളായി��.

�� :- 2017-18 അ��യനവർഷം �തൽ
ആരംഭി� പരിേപാഷണ പ�തിയാണ് ��.
ഇതിൽ വിവിധ വിഷയ�ൾ�� െമാഡ�ൾ
ഉെ��ി�ം ഭാഷാപഠന�ിന് സവിേശഷ
�ാധാന�ം നൽകിയി��. വിവിധ ദിവസ�ളിൽ
വിവിധ മണി��കളായി നൽകിയ '��' പ�തി
ഭാഷാപഠനെ� വികസി�ി��തിന്
സഹായകമായി.

വായന��ാ�ം :- എൽ.പി �ാ�കളിൽ മലയാള
ഭാഷാപഠനം ശ��ം ആകർഷകമാ��തിന്

എസ് .എസ് .െക നട�ിലാ�� പ�തിയാണ്
വായനാ��ാ�ം. പാഠഭാഗ�മായി
ബ�െ���ി അധിക വായന�ം ഒ�ം കഥ,
കവിത എ�ിവ രസകരമായി
പരിചയെ����തി�ം സർ�ാ�ക
രചനകളിേല�് ��ികെള നയി��തി�മാണ്
വായന��ാ�ം െകാ�് ല��മി��ത്.

വായന വസ�ം :- ��ിക�െട വായന
പരിേപാഷി�ി��തിെ� ഭാഗമായി
എസ് .എസ് .െക�ം െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ം
നട�ാ�� പരിേപാഷണ പരിപാടിയാണ് വായന
വസ�ം. എൽ.പി തല�ിലാണ് ഈ പ�തി
ഊ�ൽ നൽ��ത്. 1 �തൽ 4 വെര �ാ�കളിെല
��ികൾ�ായി ലളിത�ം കൗ�ക�ം ജനി�ി��
��ക�ൾ ത�ാറാ�ി നൽകിയി��്. 1,2
�ാ�കൾ�് പവിഴമ�ി, �േ�ാണി എ�ിവ�ം 3,4
�ാ�കൾ�ായി ��ിമണികൾ, രസ� �ികൾ
എ�ിവ�ം ത�ാറാ�ിയി��് .

ന� മലയാളം :- േകരള�ിെല തമിഴ്  , ക�ഡ
മീഡിയം ��കളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�്

മലയാളപഠനം ല��മി�് എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി
നട�ിലാ�ിയ പ�തിയാണ് ന� മലയാളം. ഒ�
�തൽ നാ�വെര �ാ�കൾ�� 'ന�മലയാളം ’
പാഠ��കം എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി
ത�ാറാ�ിയി��്. 

(സി) പാഠ�പ�തി പരി�രി��േതാെടാ�ം മാ�ഭാഷ
പഠനം ��തൽ െമ�െ����തി�ം ��ികളിൽ
ഭാഷേയാ�ം സാഹിത�േ�ാ�ം ��തൽ താ�ര�ം

(സി) മാ�ഭാഷാ പഠനം ��തൽ െമ�െ����തി�ം
��ികളിൽ ഭാഷേയാ�ം സാഹിത�േ�ാ�ം

താൽപര�ം ജനി��തി�ം ഉത�� പാഠഭാഗ�ൾ
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ജനി�ി��തി�ം പര�ാ�മായ പാഠ ഭാഗ�ൾ
ഉൾെ����തിന് നിർേ�ശം നൽ�േമാ;
വിശദമാ�േമാ;

�തിയ പാഠ�പ�തി പരി�രണം നട��
േവളയിൽ ഉൾെ����താണ്.

(ഡി)

മലയാള ലിപി പരി�രി��തിന്
ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ഏെത�ാം
തല�ി�� പരി�ാര�ളാണ്
നട�ിലാ��െത�് വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ഉ�്. 1971 -ൽ നിലവിൽവ� ലിപിപരി�രണ
നിർേ�ശ�ളിൽ ല�വായ മാ�ം വ��ിയി��്.
ഋ, ര്/റ്  എ�ിവ�െട '◌ൃ' , ' �◌' എ�ീ ഉപ
ചി��ൾ വ��ന�േളാെടാ�ം േചർ�് �, �,
�, �, �, � എ�ി�െന ഉപേയാഗി�ണം, ' ◌� '
(ഉദാ : � , �) എ�ത് ഉപചി�മായി
ലിപികേളാെടാ�ം േചർ�ണം �ട�ിയ മാ��ൾ
വ��ിയി��്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


