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പതബനഞഞഞ്ചാം കകേരള നബയമസഭ
മൂനഞഞ്ചാം സകമ്മേളനഞ്ചാം

കചഞകദദഞത്തരങ്ങള് - സഞ്ചാംഗ്രഹഞ്ചാം

2021 ഒകകഞബര് 25, തബങ്കള്

നബയമസഭ  രഞവബലലെ  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമഞനലപ്പെട്ട  സസ്പീകര്

ശസ്പീ.  എഞ്ചാം.  ബബ.  രഞകജേഷബലന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭഞ ഹഞളബല് കയഞഗഞ്ചാം

കചര്ന.

വഞങ്മൂലെഞ്ചാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള്

24 (*241) പ്ലസക്ക് വണ് സസ്പീറക്ക് ഉറപ്പെഞകഞന് നടപടബ

ലപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ലതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  വബ.  ശബവന്കുട്ടബ)

നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  സഞ്ചാംസഞനത്തക്ക് 2021-22 അധദയനവര്ഷലത്ത ഹയര്

ലസകണ്ടറബ  പ്രകവശനത്തബലന്റെ  മുഖദഘട്ടത്തബലലെ  അവസഞന  അകലെഞട്ടക്ക്ലമന്റെക്ക്,

എയ്ഡഡക്ക്  സ്കൂളുകേളബലലെ  കേമ്മേമ്മ്യൂണബറബ/മഞകനജേക്ക് ലമന്റെക്ക്  കേകഞട്ട,  അണ്-എയ്ഡഡക്ക്

കേകഞട്ട,  കസഞര്ട്സക്ക്  കേകഞട്ട  സസ്പീറ്റുകേളബല്  പ്രകവശനഞ്ചാം  എനബവ

നടനലകേഞണ്ടബരബക്കുകേയഞലണനഞ്ചാം   23.10.2021-നക്ക്   മുഖദ  അകലെഞട്ടക്ക്ലമന്റെക്ക്

പൂര്ത്തബയഞയകപ്പെഞള്   ലമറബറക്ക്  ഉള്ലപ്പെലട  വബവബധ  കേകഞട്ടകേളബലെഞയബ  307021
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വബദദഞര്തബകേള്  പ്രകവശനഞ്ചാം  കനടബയബട്ടുലണ്ടനഞ്ചാം  സഭലയ  അറബയബച.

മുഖദഅകലെഞട്ടക്ക്ലമന്റെക്ക്  പ്രകവശനത്തബനുകശഷഞ്ചാം   വബവബധ കേകഞട്ടകേളബലെഞയബ  87292

സസ്പീറ്റുകേള്ക്കുപുറലമ  ലവഞകകഷണല്  ഹയര്  ലസകണ്ടറബ,  കപഞളബലടകേക്ക് നബകേക്ക്,

ലഎ.ടബ.ലഎ.  കമഖലെകേളബലെഞയബ  83000  സസ്പീറ്റുകേളുഞ്ചാം   ലെഭദമഞണക്ക്.   ഓകരഞ

വബദദഞര്തബയുലടയുഞ്ചാം  WGPA  (Weighted  Grade  Point  Average)

മഞനദണ്ഡമഞകബയഞണക്ക്  അകലെഞട്ടക്ക്ലമന്റെക്ക്  നല്കുനലതനഞ്ചാം  സസ്പീറക്ക്  കുറവുള

സ്കൂളുകേളുലട  എണഞ്ചാം  തഞലൂകക്ക്  അടബസഞനത്തബല്    തയഞറഞകബയബട്ടുലണ്ടനഞ്ചാം

പൂര്ണമഞയബ  ഒഴബഞ്ഞുകേബടക്കുന  ബഞചകേള്  കേലണ്ടത്തബ  ആവശദമുള

ജേബല്ലകേളബകലെയക്ക് മഞറ്റുലമനഞ്ചാം മനബ വദക്തമഞകബ.  നബലെവബല് 20 ശതമഞനഞ്ചാം സസ്പീറക്ക്

വര്ദബപ്പെബചബട്ടുള  ജേബല്ലകേളബലലെ  സര്കഞര്  സ്കൂളുകേളബല്  10  ശതമഞനവുഞ്ചാം

മഞര്ജേബനല് സസ്പീറക്ക് വര്ദബപ്പെബകഞത്ത ജേബല്ലകേളബലലെ  സര്കഞര് സ്കൂളുകേളബല് 20/10

ശതമഞനഞ്ചാം  സസ്പീറ്റുഞ്ചാം  വര്ദബപ്പെബക്കുഞ്ചാം.  സപ്ലബലമന്റെറബ  അകലെഞട്ടക്ക്ലമന്റെബനുകശഷഞ്ചാം

അകപക്ഷകേരുലട  എണത്തബനക്ക്  ആനുപഞതബകേമഞയബ  തഞല്കഞലെബകേ  ബഞചകേള്

അനുവദബക്കുലമനഞ്ചാം  അടബസഞന  സസൗകേരദമുള എയ്ഡഡക്ക്/അണ്-എയ്ഡഡക്ക്

സ്കൂളുകേളബല്  നബബന്ധനകേള്കക്ക്  വബകധയമഞയബ  സസ്പീറക്ക്  വര്ദനയക്ക്  അനുവഞദഞ്ചാം

നല്കുലമനഞ്ചാം  വയനഞടക്ക്  ജേബല്ലയബലലെ  നല്ലൂര്നഞടക്ക്  അഞ്ചാംകബദ്കേര്  ലമകമ്മേഞറബയല്
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കമഞഡല് ലറസബഡന്ഷദല് സ്കൂള്,   കേല്പ്പെറ ഗവ.  കമഞഡല് ലറസബഡന്ഷദല്

സ്കൂള്  കഫഞര്  കഗള്സക്ക്  എനബവബടങ്ങളബല്   ഹഹ്യുമഞനബറസ്പീസക്ക്  ബഞചക്ക്

അനുവദബക്കുലമനഞ്ചാം   വബവബധ  സ്കൂളുകേളബലലെ  ഒഴബവുള  തസബകേകേളബകലെയക്ക്

തഞല്കഞലെബകേഞടബസഞനത്തബല്  അദദഞപകേലര  നബയമബക്കുനതബനക്ക്  ഉത്തരവക്ക്

പുറലപ്പെടുവബചബട്ടുലണ്ടനഞ്ചാം  പഞലെകഞടക്ക്,  കകേഞഴബകകഞടക്ക്,  മലെപ്പുറഞ്ചാം,  കേണ്ണൂര്,

കേഞസര്കഗഞഡക്ക്,  വയനഞടക്ക്,  തബരുവനന്തപുരഞ്ചാം  ജേബല്ലകേളബല്  മഞര്ജേബനല്  സസ്പീറക്ക്

വര്ദബപ്പെബചബട്ടുലണ്ടനഞ്ചാം  ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

25 (*242) സഞക്ഷരത തുടര് വബദദഞഭദഞസ നയഞ്ചാം

ലപഞതുവബദദഞഭദഞസ-ലതഞഴബല്  വകുപ്പുമനബ   നല്കേബയ  മറുപടബയബല്,

സഞക്ഷരത-തുടര്വബദദഞഭദഞസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കഞയബ  സഞ്ചാംസഞന  സഞക്ഷരതഞ

മബഷന് 'സമഗ്ര', 'സമനകയ', 'ചങ്ങഞതബ', 'അക്ഷരശസ്പീ', 'അക്ഷരസഞഗരഞ്ചാം'  തുടങ്ങബ

ഒകട്ടലറ  നൂതന  പദതബകേളഞവബഷ്കരബചബട്ടുലണ്ടനഞ്ചാം   2011-ലലെ  ലസന്സസക്ക്

പ്രകേഞരഞ്ചാം  കകേരളത്തബലന്റെ  സഞക്ഷരതഞ  നബരകക്ക്  93.91%  ആലണനഞ്ചാം  സഭലയ

അറബയബച.  നഞഷണല്  സഞറബസബകല്  ഓഫസ്പീസബലന്റെ  2020-ലലെ  റബകപ്പെഞര്ട്ടബല്

കകേരളത്തബലലെ സഞക്ഷരതഞ നബരകക്ക്  96.2% ആയതഞയബ റബകപ്പെഞര്ട്ടക്ക് ലചയബട്ടുണ്ടക്ക്.

സഞക്ഷരതഞ വബദദഞഭദഞസഞ്ചാം പൂര്ത്തബയഞകബയ നവസഞക്ഷരര്കക്ക് തുടര്വബദദഞഭദഞസ
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സസൗകേരദങ്ങലളഞരുകബയബട്ടുലണ്ടനഞ്ചാം സഞക്ഷരതഞ മബഷന് നടത്തുന പത്തഞഞ്ചാംതരഞ്ചാം

തുലെദതഞകകേഞഴക്ക്  വബജേയബക്കുന  പഠബതഞകള്കക്ക്  നല്കുന  സര്ട്ടബഫബകറബനക്ക്

പബ.എസക്ക്.സബ..  അഞ്ചാംഗസ്പീകേഞരഞ്ചാം  ലെഭബചബട്ടുലണ്ടനഞ്ചാം  മലെയഞളഞ്ചാം,  ഇഞ്ചാംഗസ്പീഷക്ക്,  ഹബനബ

ഭഞഷകേളബല്  പ്രഞവസ്പീണദഞ്ചാം  കനടബലകഞടുക്കുനതബനക്ക്  'പച  മലെയഞളഞ്ചാം',  'ഗുഡക്ക്

ഇഞ്ചാംഗസ്പീഷക്ക്,  'അചസ്പീ  ഹബനബ'  എനസ്പീ  സര്ട്ടബഫബകറക്ക്  കകേഞഴ്സുകേള്

ഏര്ലപ്പെടുത്തബയബട്ടുലണ്ടനഞ്ചാം  മനബ  വദക്തമഞകബ.  കേഞസര്കഗഞഡക്ക്  ജേബല്ലയബല്

കേനഡ  മസ്പീഡബയത്തബല്  ഹയര്  ലസകണ്ടറബ  തുലെദതഞ  കകേഞഴക്ക്  നടപ്പെബലെഞകബ

വരുനലണ്ടനഞ്ചാം   സഞക്ഷരതഞ  തുടര്  വബദദഞഭദഞസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളബല്

സ്കൂള്/കകേഞകളജേക്ക്  വബദദഞര്തബകേലള  കൂടുതലെഞയബ   പലങ്കടുപ്പെബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ

സകസ്പീകേരബക്കുലമനഞ്ചാം  2016-20 കേഞലെഘട്ടത്തബല് ആദബവഞസബ ഉസൗരുകേളബല് 7302

കപലര  സഞക്ഷരരഞക്കുനതബനക്ക്  കേഴബഞബട്ടുലണ്ടനഞ്ചാം സഞക്ഷരതഞ  മബഷനുകേസ്പീഴബല്

പ്രവര്ത്തബക്കുന  കപ്രരകേക്ക് മഞലരയുഞ്ചാം  അസബസന്റെക്ക്  കപ്രരകേക്ക് മഞലരയുഞ്ചാം  തകദ്ദേശഭരണ

സഞപനങ്ങളബല്  പുനര്വബനദസബക്കുനതുസഞ്ചാംബന്ധബചക്ക്  ഉചബതമഞയ

തസ്പീരുമഞനലമടുക്കുലമനഞ്ചാം ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.

26 (*243)  ഗസക്ക് ഹസൗസുകേളുലടയുഞ്ചാം റസക്ക് ഹസൗസുകേളുലടയുഞ്ചാം നവസ്പീകേരണഞ്ചാം

ലപഞതുമരഞമത്തക്ക്-വബകനഞദസഞഞര  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  പബ.  എ.  മുഹമ്മേദക്ക്
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റബയഞസക്ക്)  നല്കേബയ മറുപടബയബല്,  ടൂറബസഞ്ചാം വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബല് പ്രവര്ത്തബക്കുന

ഗസക്ക് ഹസൗസക്ക്, കകേരള ഹസൗസക്ക്, യഞതബ നബവഞസക്ക് എനബവയുലട അറകുറപ്പെണബകേള്

നടത്തബ  നബലെവഞരഞ്ചാം  ലമചലപ്പെടുത്തുനതബനുള  നടപടബകേള്

സകസ്പീകേരബചവരുനലണ്ടനഞ്ചാം  ഇവബടങ്ങളബലലെത്തുന  അതബഥബകേള്കക്ക്  ഏറവുഞ്ചാം

മബകേച തഞമസ-ഭക്ഷണ സസൗകേരദങ്ങള് ലെഭദമഞക്കുകേയഞണക്ക് ലെക്ഷദലമനഞ്ചാം സഭലയ

അറബയബച.  ടൂറബസഞ്ചാം കമഖലെയുമഞയബ ബന്ധലപ്പെടുത്തബ ലപഞതുമരഞമത്തക്ക് വകുപ്പെബനക്ക്

കേസ്പീഴബല്  പ്രവര്ത്തബക്കുന  റസക്ക്  ഹസൗസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം

ആധുനബകേവല്കരബക്കുനതബനക്ക്  നടപടബ  സകസ്പീകേരബചബട്ടുണ്ടക്ക്.  റസക്ക്  ഹസൗസുകേളുലട

പ്രവര്ത്തനഞ്ചാം  ജേനകേസ്പീയവുഞ്ചാം  കേഞരദക്ഷമവുമഞക്കുനതബനുഞ്ചാം  വരുമഞനഞ്ചാം

വര്ദബപ്പെബക്കുനതബനുമഞയബ  2021  നവഞ്ചാംബര്  1-ാം തസ്പീയതബ മുതല് ഓണ്ലലലെന്

ബുകബഞ്ചാംഗക്ക്  സഞ്ചാംവബധഞനഞ്ചാം  ഏര്ലപ്പെടുത്തുനതബനക്ക്  നടപടബ  സകസ്പീകേരബക്കുകേയുഞ്ചാം

പ്രധഞനലപ്പെട്ട  ടൂറബസഞ്ചാം  ലഡസബകനഷനുകേളബലലെ  ലതരലഞടുകലപ്പെട്ട  30

റസക്ക് ഹസൗസുകേള് നവസ്പീകേരബക്കുനതബനക്ക് ലകേ.റബ.ഡബ.സബ.  മഞകനജേബഞ്ചാംഗക്ക് ഡയറകലറ

കനഞഡല് ഓഫസ്പീസറഞയബ ചുമതലെലപ്പെടുത്തുകേയുഞ്ചാം ലചയബട്ടുണ്ടക്ക്. ഗസക്ക് ഹസൗസുകേളബല്

അതബഥബകേള്കക്ക്  കൂടുതല്   തഞമസ  സസൗകേരദങ്ങലളഞരുക്കുനതബലന്റെ  ഭഞഗമഞയബ

പ്രധഞന ഗസക്ക് ഹസൗസുകേളബല് പുതബയ കബഞക്കുകേള് നബര്മ്മേബക്കുനതബനക്ക് അനുമതബ
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നല്കേബയബട്ടുണ്ടക്ക്.  ജേബല്ലഞ  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  ടൂറബസക്ക്  ലഡസബകനഷനുകേള്

എനബവബടങ്ങളബലലെ റസക്ക് ഹസൗസുകേളബല് കേഞ്ചാംഫര്ട്ടക്ക് കസഷനുകേള്  ആരഞ്ചാംഭബക്കുന

കേഞരദഞ്ചാം  പരബഗണനയബലെഞലണനഞ്ചാം   എല്ലഞ  റസക്ക്  ഹസൗസുകേളബലഞ്ചാം

ഫ്രണ്ടക്ക്  ഓഫസ്പീസക്ക്,  സബ.സബ.ടബ.വബ.  സഞ്ചാംവബധഞനങ്ങകളര്ലപ്പെടുത്തുനതബലനക്കുറബചക്ക്

ആകലെഞചബക്കുനലണ്ടനഞ്ചാം   ഉപകചഞദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടബയഞയബ മനബ അറബയബച.


