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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 546 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

വാർഷിക പരീ�കൾ�� �മീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ. െക. എം. സ�ിൻേദവ്, 
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ് 

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

(എ)

സം�ാന�് പരീ�ാ നട�ി�്

�ത�മാ��തിന് �തിയ പരീ�ാ മാന�ൽ
�ാബല��ിൽ വ�ി�േ�ാ; ഈ വർഷെ�
വാർഷിക പരീ�കൾ നട��തി��
�മീകരണം �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) പരീ�ാ മാന�ൽ ത�ാറാ���മായി ബ�െ��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. വാർഷിക
പരീ�കൾ നട���മായി ബ�െ��

�മീകരണ�ൾ എ�ാം �ർ�ീകരി�ി��്. 2022-
23 വർഷെ� എസ് .എസ് .എൽ.സി പരീ�കൾ
09-03-2023-�ം �.പി., എ�്.എസ്  വിഭാഗം 8, 9
�ാ�കളിെല വാർഷിക പരീ�കൾ 13-03-2023-
�ം ആരംഭി�ി��്. എൽ.പി.വിഭാഗം വാർഷിക
പരീ� 23-03-2023-ന് ആരംഭി�� രീതിയി�ം
ആവശ�മായ �മീകരണ�ൾ െച�ി��്. ഹയർ
,െസ��റി പരീ� നട�ി�് �ത�മാ��തിന്
�തിയ പരീ�ാ മാന�ൽ 18-01-2022-െല സ.ഉ.
(സാധാ)നം.394/2022/െപാ.വി.വ. �കാരം
�ാബല��ിൽ വ�ി��്. ഈ വർഷെ� ഹയർ
െസ��റി െപാ�പരീ�കൾ നട��തി��
�മീകരണ�ൾ �ർ�ിയാ�ക�ം 10-03-2023-ന്
പരീ�കൾ ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്.

      ഹയർ െസ��റി വിഭാഗ�ിന്

�ാബല��ി�� പരീ�ാ മാന�ൽ
വി.എ�്.എസ് .ഇ വിഭാഗ�ിന് �ടി
ബാധകമാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�വ��.
2023 മാർ�ിൽ ആരംഭി� െപാ�പരീ��െട
കാര��മമായ നട�ി�ിന് േവ� നിർേ�ശ�ൾ
�ത�സമയ�് തെ� പരീ�ാ േക��ൾ�്
നൽകിയി��്. 10-03-2023 തീയതി ആരംഭി�

ഒ�ം ര�ം വർഷ വി.എ�്.എസ് . െപാ� പരീ�
�ഗമമാ�ം കാര��മമാ�ം നട� വ��.

(ബി) മധ�േവനൽ അവധി�് ��ായി തെ� അ��
വർഷെ� പാഠ��ക�ം �ണിേഫാ�ം നൽകാൻ

(ബി) ഉ�്. 2023-24 അ��യന വർഷം ഒ�് �തൽ
പ�വെര �ാ�കളിെല ��് വാല��ളിലാ��
4.9 േകാടി പാഠ��ക��െട അ�ടി�് ഉ�രവ്
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ഈ സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

നൽ�ക�ം അവ�െട അ�ടി നട�വരിക�മാണ്.
ഇതിൽ �ൾ ആരംഭ�ിൽ ലഭ�മാേ�� 2.8
േകാടി ഒ�ാം വാല�ം പാഠ��ക��െട അ�ടി
�ർ�ിയായി വരിക�മാണ്. െക.ബി.പി.എസിൽ
അ�ടി �ർ�ിയാ�ിയ പാഠ��ക�ൾ നിലവിൽ
ജി�ാ ഹ�കളിൽ എ�ി�ി��്. ഇ�വണ�ം

ഹ�കളിെല േസാർ�ിംഗ്, പാ�ിംഗ്, �ൾ
െസാൈസ�ികളിേല�� വിതരണം എ�ിവ
സം�ാന ��ംബ�ീ മിഷനി�െടയാണ്
നട��ത്. 2023-24 അ��യന വർഷെ�
പാഠ��ക�ൾ �ൾ െസാൈസ�ികൾ�്
വിതരണം നട��തിെ� സം�ാന തല
ഉദ്ഘാടനം 2023 മാർ�് 24 -ന് ൈവകി�് 4.30 -ന്
ആല�ഴ ലജന�് ഹയർ െസ��റി �ളിൽ
നട�ം. �ൻ വർഷ�െള അേപ�ി�് വളെര
േനരെ�യാണ് പാഠ��ക വിതരണം
ആരംഭി��ത്. മധ�േവനലവധി കാല�് തെ�
പാഠ��ക�ൾ ��കളിൽ എ�ി��താണ്.
13200 ഓളം ��കളിലായി 330 െസാൈസ�ികൾ
വഴിയാണ് പാഠ��ക�ൾ എ��ത്. 2023-24
അ��യന വർഷം ഒ�ാം �ാ�ിെല മലയാളം
ൈട�ി�കൾ �തിയ ലിപിയിലാണ് അ�ടി�്
വിതരണം നട��െത�ി�ം �ൾ �േവശന�ിന്

�േ� തെ� അവ�േട�ം വിതരണം
�ർ�ീകരി��തി�� എ�ാ ത�ാെറ��ക�ം
െച�ി��്.

സൗജന� ൈക�റി �ൾ �ണിേഫാം
പ�തി�മായി ബ�െ�� 2023-24 അ��യന
വർഷേ��� �ണി�െട ഉൽ�ാദനം
�ർ�ീകരി�ക�ം വിവിധ 48 കളർ േകാ�കളിൽ
ൈഡ െച�� �ണിേഫാം �ണി�െട വിതരണം
��കളിൽ �േരാഗമി�ക�ം െച��. �ണിേഫാം
ലഭ�മാകാ� ഒ� �തൽ നാല്  വെര��
സർ�ാർ ��കളിെല എ.പി.എൽ വിഭാഗം
ആൺ��ികൾ�ം ഒ� �തൽ എ�് വെര��
എയ്ഡഡ്  ��കളിെല ��വൻ ��ികൾ�ം 60/-
�പ നിര�ിൽ �ക നൽകി വ��.

െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി വിഭാഗ�ിൽ

C-apt വഴി പാഠ��കം �ി�് െച�് വിതരണം
നട��തി�� നടപടികൾ �േരാഗമി��.

(സി) സൗജന� ൈക�റി �ണിേഫാമിന് ആവശ�മായ

�ണി സ�മായി�േ�ാെയ�ം �ണിേഫാം
ലഭ�മാകാ� ��ികൾ�് പകരം�ക നൽകാൻ
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�ം എ�ാം �ാസ്

(സി) സൗജന� ൈക�റി �ൾ �ണിേഫാം
പ�തി�മായി ബ�െ�� 2023-24 അ��യന
വർഷേ��� �ണി�െട ഉൽ�ാദനം
�ർ�ീകരി�ക�ം വിവിധ 48 കളർ േകാ�കളിൽ
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വെര�� ��ികൾെ��ാം അരി നൽകാൻ
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാെയ�ം വ��മാ�ാേമാ?

ൈഡ െച�� �ണിേഫാം �ണി�െട വിതരണം
��കളിൽ �േരാഗമി�ക�ം െച��. �ണിേഫാം
ലഭ�മാകാ� ഒ� �തൽ നാല്  വെര��
സർ�ാർ ��കളിെല എ.പി.എൽ വിഭാഗം
ആൺ��ികൾ�ം ഒ� �തൽ എ�് വെര��
എയ്ഡഡ്  ��കളിെല ��വൻ ��ികൾ�ം 60/-
�പ നിര�ിൽ �ക നൽകി വ��.

നട� വർഷം �ൾ ഉ�ഭ�ണ പ�തി�ായി
അ�വദി� അരിയിൽ നവംബർ മാസെ�
വിതരണ�ി�േശഷം 24723.95 െമ�ിക് ടൺ അരി
സപ്ൈളേ�ാ�െട േഗാഡൗ�കളിൽ
നീ�ിയിരി��്. മധ�േവനലവധി�ാലം
ആരംഭി��തി��ൻപായി പ�തി�െട
�ണേഭാ�ാ�ളായ ��വൻ �ൾ ��ികൾ�ം 5
കിേലാ�ാം അരി വീതം നൽ��തി�� പ�തി
പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


