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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 66 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. സി.സി. ���ൻ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി
ലഭ�മ�ാ� വി�ര വനേമഖലകളിെല
വിദ�ാർ�ിക�െട ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം
ഉറ�ാ��തിന് േവ�ി നട�ിലാ�ിയി��
പ�തികൾ എെ��ാമാെണ�് വിശദീകരി�േമാ;

(എ) പ�ികവർ� േമഖലകളിൽ ഇ�ർെന�്
കണ�ിവി�ി�െട ലഭ�ത�റ�� േകാളനികൾ
കെ��ി െടലിേകാം ഇ�ർെന�് േസവന
ദാതാ��മായി ചർ� നട�ി അ�േയാജ�മായ
സാേ�തിക വിദ�കളി�െട കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ�ാൻ
നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്. ഇതിനായി പ�ികവർ�
വികസനം, ഐ.�ി, തേ�ശ സ�യം ഭരണം എ�ീ
വ��ക�െട�ം ജി�ാ ഭരണ�ട��െട�ം
സഹകരണേ�ാെട �വർ�ന�ൾ നട�ി

വ��. ഐ.�ി വ��ിെ� ഫ�ി� �റേമ
പ�ികവർ� വികസന വ��ിെ� േകാർ�സ്  ഫ�്
ഈയാവശ��ിനായി ഉപേയാഗി�വാൻ ജി�ാ
കള�ർമാർ�് അ�മതി നൽ�ക�ം, ജി�കളിൽ
���ികൾ�് അ�മതി നൽ�ക�ം െച�ി��്.
ഓൺൈലൻ/ഡിജി�ൽ പഠന സൗകര��ൾ
ലഭ�മാ��തിനായി പ�ികവർ� വികസന
വ��ിെ� സാ�ഹ� പഠന�റികൾ, ഊ�വിദ�ാ
േക��ൾ, ��കൾ, വായനശാലകൾ,
അ�ൺവാടികൾ, മൾ�ിേ�ഡ്  േലണിംഗ്
െസ��കൾ, െപാ� ഇട�ളിൽ താത്കാലികമായി
ഓൺൈലൻ/ ഡിജി�ൽ പഠന സൗകര��ൾ
എ�ിവ ഒ��ിയി��്. ൈവദ�തി സൗകര�ം
ഇ�ാ� �േദശ�ളിൽ േസാളാർ പാനൽ
സംവിധാന�ൾ ഒ��ി നൽകിയി��്.
െഫസിലിേ��ർമാർ, െമ�ർ ടീ�ർമാർ, ഊരിെല
അഭ��വിദ�രായ �വതീ �വാ�ൾ എ�ിവ�െട
േസവനം പഠന�ിനായി ലഭ�മാ�ി യി��്.
ഇ�ർെന�്, ഡി.�ി.എ�  ്സംവിധാന�ൾ
ലഭ�മ�ാ� േകാളനികളിൽ അധ�ാപകർ,
�ാ�കൾ െറേ�ാർഡ്  െച� േശഷം ആയത്

ഊരിൽ ഒ� െപാ� �ല�് എ�ി വിശദീകരി�്
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പഠനെ� സഹായി���്. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിെ� േന�ത��ി�� ൈക�് വിേ��ി�െട
എ�ാ ��ികൾ�ം ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസം
നട�ിലാ�ിയി��്. ആദിവാസി

േമഖലയിേല�ൾെ�െട എ�ാ വിഭാഗം ��ികൾ�ം
ഓൺൈലൻ പഠന�ി�� ഡിജി�ൽ
ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം ഇതിെ� ആദ�

ഘ�മായി പ�ാം �ാസിെല പ�ികവർ� വിഭാഗം
��ികൾ�� ഉപകരണ വിതരണം ആരംഭി�ക�ം

െച�ി��്.

(ബി)

ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മ�ാ� പ�ികജാതി,
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ആയത്

ലഭ�മാ��തിന് േവ�ി നട�ിലാ�ിയ പ�തികൾ
എെ��ാമാണ്;

(ബി) ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ ഇ�ാെയ�് വിദ�ാഭ�ാസ
വ��് �� പരിേശാധനയിൽ കെ��ിയ

പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസവ��്
KITE �േഖന ലാേ�ാ�് വിതരണം ആരംഭി�ി��്.
ഇതി��റേമ �ാേദശികമായി ലഭ�മാ��
ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ അർഹരായവർ�്
നൽ��തിനായി തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ േന�ത�ം നൽ��
�വർ�ന�ൾ�് വ��ിെ� സഹകരണം
ലഭ�മാ�ി വ���്. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ
നി�ം സം�ാന�് െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ
പഠി�� എ�ാ വിദ�ാർ�ി കൾ�ം ഓൺൈലൻ
പഠന�ിന് ആവശ�മായ ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ
ലഭ�മാ��തിന് 'വിദ�ാകിരണം' പ�തി
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വരികയാണ്. ഇതിെ�
�േ�ാടിയായി ആദ�ം ഉപകരണ�ൾ നൽ��ത്
പ�ികവർ� വിഭാഗം ��ികൾ�ാണ്.

(സി)

സ്  �ൾ തല�ിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ിക�െട

െകാഴി�േപാ�് ഒഴിവാ��തിന്
സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത സൗകര��ൾ
ഏർെ���ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ �ൾ തല�ി��

െകാഴി�േപാ�് ��യിൽെ��ി�ി�. പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ിക�െട െകാഴി�് േപാ�്
തട��തി�ം പരമാവധി വിദ�ാർ�ികെള

��കളിൽ എ�ി��തി�മായി 'േഗാ�ബ�',
'േഗാ�സാരഥി ' എ�ീ പ�തികൾ നട�ിലാ��.
െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� േന�ത��ിൽ

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി�� ��ിക�െട
അ�ാദമിക നിലവാരം െമ�െ����തി�ം
ഭൗതീക സൗകര�വികസന�ി�മായി

'െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ സംര�ണയ�ം' എ�
േപരിൽ �േത�ക പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്.

(ഡി) െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കളിൽ പഠി��
പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട

െകാഴി�േപാ�് ഒഴിവാ��തിന് സ�ീകരി�ി��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) സം�ാന�് B.Tech-� പഠി�� പ�ികജാതി
വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികളിെല െകാഴി�േപാ�്

തട��തിനായി IHRD നിയ�ണ�ി��

Model Finishing School എ� �ാപനം �േഖന
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െറമഡിയൽ ട�ഷൻ പ�തി നട�ിവ��.
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േചർ�്
സം�ാന�് ബി.െടക്-� പഠി�െകാ�ിരി��
വിദ�ാർ�ികൾ�് �േത�ക േകാ�ിംഗ് നൽ��
പ�തി�ം നട�ിലാ�ിവ���്. െ�ാഫഷണൽ
േകാ�കളിൽ പഠി�� പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ികൾ�് അർഹമായ വിദ�ാഭ�ാസ
ആ��ല��ൾ യഥാസമയം ഇ-�ാ�് �േഖന
നൽ��� �ടാെത പഠന �ടർ� ഉറ�
വ���തിനായി ലാേ�ാ�് നൽ�� പ�തി�ം
നട�ിലാ�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


