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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 83 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ� വിദ�ാർ�ിക�െട പഠനനിലവാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ശാ��മാരി െക.,
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 
�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

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

വ��് മ�ി )

(എ)

�ാഥമിക തലം �തൽ ഉ�ത തലം വെര��
വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ം
ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ�ം അനിവാര�മായി
മാറിയ സാഹചര��ിൽ പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�
വർ��ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ

പഠേനാപകരണ��െട�ം പഠന
സൗകര���െട�ം അപര�ാ�ത േനരി��ത്
പരിഹരി�ാൻ നട�ിയ �വർ�ന�ൾ

എെ��ാമാണ്;

(എ) പ�ികവർ� വികസന വ��്, േകാളനികളിൽ
സാ�ഹ�പഠന �റികൾ, പഠനേക��ൾ എ�ിവ
സ�ീകരി�ക�ം െഫസിലിേ��ർമാെര
നിേയാഗി�  ്പഠന സഹായം നൽ�ക�ം
െച�വ��. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�ം
െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയി�ം അർഹരായ
വിദ�ാർ�ികൾ�് ലാേ�ാ�് വിതരണം െച�
വ���്. െ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�ി��

കണ�ിവി�ി സൗകര���ം ഡിജി�ൽ
ഉപകരണ��ം ലഭ�മാ��തി� നടപടി
സ�ീകരി�വ��. കണ�ിവി�ി ഇ�ാ�
�േദശ�ളിൽ അ�േയാജ�മായ സാേ�തിക
വിദ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ��തിന്
െടലിേകാം/ഇ�ർെന�് േസവന ദാതാ�ൾ�്
നിർേ�ശം നൽകിയി��്. ഈ വിഷയ�ിൽ

ബ�െ�� വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ

ജി�ാതല�ിൽ ഏേകാപി�ി��തി�ം പ�ിക
വർഗ വികസന വ��ിെ� േകാർ�സ്  ഫ�്
ഉപേയാഗി��തി�ം ജി�ാകള�ർമാർ�് അ�മതി
നൽകിയി��്.

(ബി) ഇ�രം സാഹചര��ളിൽ പഠന�വർ�ന�ളിൽ

പി�ാ�ം േപായി��ാകാനിട�� പ�ികജാതി,
പ�ികേഗാ� വർ��ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ിക�െട

പി�ാ�ാവ� പരിഹരി��തിന് ഇടെപടൽ
നട�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) എ�ാ പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�ം

ലം�ം�ാ�്, ൈ���്, ഫീസാ��ല��ൾ,
ൈ�മറി/െസ��റി എഡ�േ�ഷണൽ എയ്ഡ്
എ�ിവ വിതരണം നട�ിയി��്. �ടാെത െമസ്
അലവൻസ് , േപാ��് മണി എ�ിവ�ം
നൽകിവ��. സാ�ഹ�പഠന�റികളി�ം
െപാ�ഇട�ളി�ം ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ�ായി



2 of 3

�ശ��വ� സംവി ധാന�ൾ ഏർെ���ക�ം
െഫസിലിേ��ർ മാ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ക�ം
െച�ി��്. േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ �ളിെല
�ാർ�് �ാസ്  ��കൾ ഉപേയാഗെ���ിെകാ�്

വിദ�ാർ�ി കൾ� േവ�ി �േത�ക ഓൺൈലൻ
�ാ�കൾ നൽകിവ���്. �ടാെത �ാ�കൾ
െറേ�ാർഡ്  െച�് വി�ര �ല�ളി��

േകാളനികളിൽ എ�ി���്.

(സി) പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട

െപാ�േവ�� പഠന പി�ാ�ാവ�
പരിഹരി�ാൻ നട�� ഇടെപട�കൾ
എെ��ാമാണ്; വിശദമാ�േമാ?

(സി) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ി�� വിദ�ാർ�ിക�െട

പഠനനിലവാരം ഉയർ��തിനായി വ��ി�
കീഴി�� േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��കളിൽ
�ാർ�് �ാസ്  ��കൾ ഉൾെ�െട�ളള �തന പഠന
സേ�ത��ം അത�ാ�നിക ലാേബാറ�റികൾ,
ഡിജി�ൽ ൈല�റി, ലാംേഗ�ജ്  ലാബ് �ട�ിയ
പഠനാ�ബ� സ�ീകരണ ��ം ഒ��ിയി��്.
വ��ി� കീഴി�ളള �ീെമ�ിക് േഹാ��കളിൽ
പഠന സൗകര��ൾ വർധി�ി�ക�ം ��തൽ
വിഷയ�ൾ�് ട��ർമാെര ഏർെ���ക�ം
െച�ി��്. പ�ിക വർഗ�ിൽെ�� അ��ാപന
േയാഗ�ത �ളളവെര ൈ�മറി �ാ�കളിൽ
സർ�ാർ/ എയ്ഡഡ്  ��കളിൽ െമ�ർ
ടീ�ർമാരായി േഗാ�ബ� പ�തി �കാരം
നിയമി��. പഠനനിലവാരം
െമ�െ����തിനായി �ഡൻസ്
കൗൺസിലർമാ�െട�ം പാർ�് ൈടം
ട��ർമാ�െട�ം േസവനം ലഭ�മാ�ിയി��്. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് ��തൽ പ�ിക വർ�
വിദ�ാർ�ികെള എ�ി��തിന്

സർ�കലാശാലക�മായി ബ�െ��് േ�ാ�്
അ�ിഷൻ ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി�ക�ം
വ��ിെല ക�ി�ഡ്  േസാഷ�ൽ വർ�ർമാർ/
�േമാ�ർമാർ/ൈ�ബൽ എ�്�ൻഷൻ ഓഫീസർമാർ
എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട

വിദ�ാർ�ികൾ�് �േവശനം േനടി
െകാ��ാ��ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ക�ം
െച�ി��്. പഠന പി�ാ�ാവ�
പരിഹരി�ാനായി പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ
ൈ�മറി/ െസ��റി എഡ�േ�ഷൻ എയ്ഡ് , 9,
10 �ാ�കളിൽ പഠി��വർ�് �ീെമ�ിക്
േ�ാളർഷി�്, ക���ർ അധി�ിത െ�ാഫഷണൽ
േകാ�കൾ� ലാേ�ാ�് വാ��തി��
ധനസഹായം, MBBS, BDS വിദ�ാർ�ികൾ�്

െ�തേ�ാ�് വാ��തി�� ധനസഹായം,
എ�ിനീയറിംഗ്/െമഡി�ൽ േകാ�് അ�ിഷൻ
ലഭി�വർ�് �ാഥമിക െചലവി�� ആ��ല�ം,
��് ബാ�് പ�തി, ബി.െടക്-� പഠി��
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പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ��

െറമഡിയൽ ട�ഷൻ പ�തി, ഗവൺെമ�്/
എയ്ഡഡ്  േകാേള�കളിൽ ബി.െടക്-� പഠി�
െകാ�ിരി�� വിദ�ാർ�ികൾ�� �േത�ക
േകാ�ിംഗ് എ�ീ പ�തികൾ നട�ിലാ�ി
വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


