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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 101 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാകിരണം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 

�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ഡിജി�ൽ

പഠേനാപകരണ�ളി�ാ� പാർശ�വൽ�ത

വിഭാഗ�ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�േവ�ി

ആവി�രി�ി�� വിദ�ാകിരണം പ�തി�െട

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി��

എ�ാ ��ികൾ�ം ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ

ഉറ�വ���തിന് തീ�മാനി�ക�ം സ�ഹ

സഹായേ�ാെട മാ�ം ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ

ലഭ�മാേ�� ��ിക�െട കണ�് േശഖരി�്

ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ��തിന് 'വിദ�ാകിരണം’
പ�തി നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�ക�മാണ്.
ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ളി�ാ� 4.7 ല�ം

��ികളാണ് 2021 �ൈല അവസാനം

ഉ�ായി��ത്. എ�ാൽ സർ�ാരിേ��ം

െപാ�സ�ഹ�ിേ��ം ഇടെപടൽ �ലം

െസപ്�ംബർ 15-ഓെട ഇത് 3.7 ല�മാ�ം

ഒേ�ാബർ ആദ�ം 3.63 ല�മാ�ം �റ�ി��്.
 ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ�ളി�ാ� പ�ിക വർഗ

വിഭാഗ�ി�� ��ിക�െട എ�ം 37359 ആണ്.
സാ�ഹ� പ�ാളി�േ�ാെടയാണ് വിദ�ാകിരണം

പ�തി നട�ിലാ�ി വ��ത്. െക.എസ് .എഫ്.ഇ.
�ം ��ംബ�ീ�ം സം�ാന ഐ.ടി. മിഷ�ം

സം��മായി നട�ിലാ�� 'വിദ�ാ�ീ’
പ�തി�െട ഭാഗമാ�� ലാപ് േടാ�കൾ

ഓൺൈലൻ പഠന�ിന് ഡിജി�ൽ

ഉപകരണ�ളി�ാ� ��വൻ പ�ികവർ� വിഭാഗം

��ികൾ�ം ലഭ�മാ��തി�� �മീകരണ��ം

ഒ��ിയി��്.

(ബി) ഈ പ�തി �കാരം ഏെത�ാം

പഠേനാപകരണ�ൾ എ� വീതം വാ�ാനാണ്

നി�യി�ി��െത�ം അതിനാ��

െചലെവ�െയ�ം അറിയി�ാേമാ;

(ബി) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� സാേ�തിക സമിതി

നി�യി�  ്െ�സിഫിേ�ഷൻ അ�സരി��

ലാപ് േടാ�കൾ ��ികൾ�് ലഭ�മാ�ാ��

�വർ�ന�ൾ ഐ.ടി. വ��് നട�ി

വരികയാണ്. ലാപ് േടാ�ക�െട ദൗർലഭ�ം

ഉെ��ിൽ േ�ാം��ക�ം നൽകാ��താണ്.
ഘ�ംഘ�മായി ആവശ��� ��വൻ ��ികൾ�ം
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ഉപകരണ�ൾ നൽകാനാണ് 'വിദ�ാകിരണം’
പ�തി വിഭാവനം െച��ത്. ഇതി�� െട�ർ

നടപടികൾ �ർ�ിയായി. ഉപകരണ�ൾ�്

ആവശ�മായ െചല�ൾെ�െട�� വിശദാംശ�ൾ

അ�ിമ ഘ��ിലാണ്.

(സി)

കണക് ടിവി�ി�െട അഭാവം െകാ�ം

സാ��ികേശഷി ഇ�ാ��െകാ�ം ഇ�ർെന�്

ലഭ�മ�ാ� ��ിക�െട ��ം പരിഹരി�ാൻ

നട�ിയ ഇടെപടലിെന �റി�  ്അറിയി�ാേമാ?

(സി) കണ�ിവി�ി എ�ാ �ല�ളി�ം

എ�ി��തി�� �വർ�ന�ൾ അ�ിമ

ഘ��ിലാണ്. െടലിേകാം േസവന ദാതാ�ൾ,
ഇൻ�ാ��ർ െ�ാൈവ  േഡ�്, ഇ�ർെന�്

സർ�ീസ്  െ�ാൈവേഡ�് എ�ിവ�െട

സഹകരണേ�ാെട വിവിധ സർ�ാർ വ��ുകെള

ഏേകാപി�ി�െകാ�്, ആദിവാസി േമഖലകൾ

ഉൾ�െട�� കണ�ിവി�ി �റ�� �േദശ�െള

കെ��ി ഇ�ർെന�് േസവനം നൽ��തി��

നടപടികൾ ത�രിത ഗതിയിൽ �േരാഗമി� വ��.
െക.എസ് .ഇ.ബി േപാ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്ഒപ്�ി�ൽ

ൈഫബർ േകബി�കൾ വലി�െകാ�ം �തിയ

െമാൈബൽ ടവ�കൾ �ാപി� െകാ�ം

കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ�വാ�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. �ടാെതVSATഉൾെ�െട��

�തന സാേ�തികവിദ�ക�െട ഉപേയാഗ

സാധ�ത�ം പരിേശാധി�വ��. �ടാെത

ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� ഇലേ�ാണി�്

ഉപകരണ��െട ലഭ�ത ഉറ�വ���തിെ�

ഭാഗമായി െക.എസ് . എഫ്.ഇ -��ംബ�ീ

എ�ിവ�മായി േചർ�് വളെര �റ� നിര�ിൽ

വിദ�ാർ�ികൾ�് ആവശ�മായ ലാപ് േടാ�കൾ

ലഭ�മാ��തിനായി 'െക.എസ് .എഫ്.ഇ -വിദ�ാ�ീ'
എ� േപരിൽ ഒ� പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


