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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 413 20-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

നവേകരളം കർ� പ�തി-2

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

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

(എ) സം�ാന�് നവ േകരളം കർ� പ�തി-2 െ�
ഭാഗമായി െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ
സർ�ാർ ഉ�മി�� നവീകരണ, ശാ�ീകരണ

�വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(എ) സം�ാന�് നവേകരളം കർ� പ�തി-2 െ�
ഭാഗമായി െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ സർ�ാർ
ഉ�മി�� നവീകരണ, ശാ�ീകരണ

�വർ�ന�ൾ സംബ�ി� വിശദാംശം �വെട
േചർ��. 

ഭൗതികസൗകര� വികസനം

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

ഭാഗമായി അടി�ാന സൗകര�ം െമ�െ���ാൻ

141 ��കൾ�് 5 േകാടി �പ വീത�ം
386��കൾ�് 3 േകാടി �പ വീത�ം 446
��കൾ�് 1 േകാടി �പ വീത�ം കിഫ്ബി
ധനസഹായം അ�വദി�ി��. �ാൻ ഫ�്/
നബാർഡ്  �ീം/ MLA/MPഫ�് എ�ിവയിൽ
ഉൾെ���ി നിരവധി വിദ�ാലയ�ൾ�്
ഭൗതികസൗകര� വികസനം സാധ�മായി��്.
�ടാെത എയ്ഡഡ്  വിദ�ാലയ�ൾ�ായി ചല�്
ഫ�ം നട�ാ�ി. ��ത നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ �ർ�ിയാ��തി��

നടപടികൾ വിദ�ാകിരണം മിഷനി�െട ല��ം
വ��. 
 

സാേ�തിക വിദ�ാ സൗ�ദം

8 �തൽ 12 വെര �ാ�ക�� 4752 ��കളിെല
45000 �ാ�് �റികൾ ൈഹെട�ാ�ി. ഇതിെ�
ഭാഗമായി േ�ാഡ്ബാ�് �ംഖല�ം ഇ�റാ�ീവ്
വീഡിേയാ േകാൺഫറൻസിംഗ് സംവിധാന�ം
ഏർെ���ി. 11272 ൈ�മറി ��കളിൽ
ൈഹെടക് വൽ�രണ�ിെ� ഭാഗമായി
ൈഹെടക് ലാബ്  പ�തി നട�ാ�ി. �ടാെത 'ഫ�്
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െബൽ' എ� േപരിൽ ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ ൈക�്
വിേ�ർസ്  ചാനലി�െട സംേ��ണം നട�ി.
സംവാദാ�കമായ �ാ�കൾ നൽ��തിനായി
Google India�മായി േചർ�് ൈക�് ജി-സ��്
�ാ�്േഫാം സ�മാ�ി. �ടാെത ൈക�് വിേ�ർസ്
�സ്  ചാനലിെ� സംേ��ണ�ം ആരംഭി�.

അ�ാദമിക �വർ�ന�ൾ 

�ൾതല അ�ാദമിക മാ�ർ �ാ�കൾ
�നർവായന നട��തി�� "അ�ാദമിക
മാ�ർ �ാൻ ഘ�ം -2 ” മാർഗേരഖ
എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി വികസി�ി�. െമ�റിങി��
ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാം ൈക�് വികസി�ി�് �യൽ
�വർ�ന�ൾ നട�ി െമ�െ����കൾ

വ��ി. െമ�റിങ്  പ�തി ��തൽ
കാര��മമാ��തിനായി അ��ാപക
പരിശീലന�ിൽ ഇ�ാര�ം ഉൾെ���വാ�ം
ഇതിനായി SCERT ഒ� ൈക��കം
ത�ാറാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി�വ��.
ഡിജി�ൽ ഉ�ട�ം വികസി�ി��തിന് വിവിധ
വിഷയ�ളിൽ �ാവീണ�ം ഉ� അധ�ാപകെര
െതരെ���് പരിശീലനം നൽ�� പ�തി
എസ് .സി.ഇ.ആർ.�ി�െട േന�ത��ിൽ നട�
വ��. 

ഗണിതപഠനം ആസ�ാദ�കരമാ��തി�ം ഗണിതം
ജനകീയവൽ�രി��തി�ം േവ�ി
'ഗണിത�ാർ�്', സം�ാന�് െതരെ���

േജ�ാ�ഫി ഓപ്ഷണൽ വിഷയമാ�� ��കളിൽ
'�ൾ െവതർ േ�ഷൻ’, എ�ാ ��കളി�ം 'ഇ-
ലാംേഗ�ജ്  ലാ�കൾ' സ�മാ�� പ�തി�െട
ആദ� ഘ�മായി 'ഇ-ക�ബ്  ഇം�ീഷ്  ലാംേഗ�ജ്
ലാബ്’, ടാല�് ലാബിെ� �വർ�ന�ൾ,
��ിക�െട ഗേവഷണാ�ക അേന�ഷണാ�ക
പഠന�ിന് സഹായകമാ�� ടി�റിങ്
ലാ�ക�െട സ�ീകരണം �ട�ിയ
വിവിധ�ളായ �വർ�ന�ൾ നട�ിവ��. 

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി��
ഭി�േശഷി�ാരായ ��ികൾ�ം പഠന
പിേ�ാ�ാവ� അഭി�ഖീകരി�� SC/ST
വിഭാഗ�ിൽെ��� ��ികൾ�മായി
വ��ിഗതമായി അ�ാദമിക പി�ണ നൽ��
�വർ�ന��ം ��ികളിൽ വായനാശീലം
വളർ��തിനായി വായന�െട വസ�ം, വായനാ
ച�ാ�ം ഓേരാ ��ി�േട�ം വീ�ിൽ േഹാം
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ൈല�റി എ�ീ പരിപാടിക�ം നട�ിലാ�ി
വ��. 

(ബി)

ഡിജി�ൽ സം�ാര�ിെ� ആവിർഭാവം
��ിക�െട കായിക �മതയിൽ േശാഷണം
വ��� പ�ാ�ല�ിൽ സം�ാനെ�

��വൻ ��ിക�െട�ം കായിക �മത
വർ�ി�ി��തി�ത�ം വിധം കായിക
വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� മാ��തിനായി സമ�
പരിപാടി ത�ാറാ��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  കാരണം ഉ�ായ അട�ിടലി�െട
��ിക�െട െപാ�വായ ശാരീരിക ചലന�ിന്

തട�ം ഉ�ായ ര�് അ��യന വർഷമാണ് കട�
േപായി��ത്. ��ികൾ�് പഠനവിടവ്
സംഭവി�ി���േപാെല കായിക �മതയി�ം
ആേരാഗ��ി�ം �റവ് സംഭവി�ി��്. ഇതി�െട
നിരവധി മേനാ-ശാരീരിക ���ൾ ��ികൾ�്
ഉ�ായി��്. �ടാെത ഇ� പരിഹരി��തിനായി
നിലവി�� ആേരാഗ� കായിക വിദ�ാഭ�ാസ പഠന
�വർ�ന�ൾ ��തൽ ചി�യായി ശാ�ീയമായി
നൽ��തി�� നിർേ�ശം േകരള�ിെല കായിക
അ��ാപകർ�് നൽകിയി��്. ഇതിനായി �േത�ക
അ��ാപക പരിശീലന പരിപാടി നട�ിയി��്.
ഇതി�പരി കായിക വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

കായിക �മതാ മിഷെ� �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ��േതാ� �ടി എ�ാ ��ിക�െട�ം
കായിക �മത വർ�ി�ി��തി�� ഇടെപടൽ
��തൽ കാര��മമാ�ം. ൈ�മറി �ാ�കളിെല
��ിക�െട സമ�മായ ആേരാഗ�കായിക
പരിേപാഷണ�ിനായി എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി
വികസി�ി� 'െഹൽ�ി കിഡ്സ്  ' എ� ഗേവഷണ
പ�തി നട�ിലാ��തിന് കായിക�വജന
കാര�ാലയ�ിന് ൈകമാറിയി��്. 

(സി)

വിദ�ാർ�ിക�െട സർ� വാസനകൾ കെ��ി

പരിേപാഷി�ി��തിനായി ��തൽ ഫല�ദമായ
പരിപാടികൾ ആ��ണം െച�ാൻ ത�ാറാ�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണ യ��ിെ�

ഭാഗമായി ��ിക�െട സർ� വാസനകൾ
കെ��ി പരിേപാഷി�ി��തിന് ഒ��ിയ
സംവിധാനമാണ് 'ടാല�് ലാബ്  ' . ഇതി�െട
��ിക�െട സർ�ാ�കമായ കഴി�കൾ
തിരി�റി�് പി�ണ നൽ��തി��
�വർ�ന�ൾ നട� വ��. ഈ
�വർ�ന�ൾ ��തൽ വി�ലീകരിേ����്.
വിവിധ സർ�ാ�ക േമഖലകളായ ചി�-
ശിൽപകല , സംഗീതം , ��ം, നാടകം, സിനിമ
�ട�ിയവയിെല അഭി�ചി കെ��ി

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�� പ�തികൾ
ആ��ണം െച� നട�ിലാ��തിന്
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��് അേലാചി���്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


