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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 103 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓൺൈലൻ പഠന സൗകര��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക,
�ീ സി എ�  ്���, 
�ീ. �രളി െപ�െന�ി, 

�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

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

(എ) േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

ഫല�ദമായ ഓൺൈലൻ പഠനം

ഉറ�വ���തിെ� ഭാഗമായി �ിരമായ

െന�് വർ�്, ടി.വി., �ാർ�് േഫാൺ എ�ിവ�െട

ലഭ�ത ഉറ�ാ��തിനായി എെ��ാം

നടപടികളാണ് സർ�ാർ സ�ീകരി�ി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) െപാ�േമഖലാ �ാപന�ൾ, സ�കാര�

�ാപന�ൾ, സർ�ാരിതര ഏജൻസികൾ,
സ�കാര� വ��ികൾ, സ�� സംഘടനകൾ, �ർ�

വിദ�ാർ�ി സംഘടനകൾ, ജന�തിനിധികൾ,
�ൾ അധി�തർ, പി.�ി.എ/എസ് .എം.എസി.
�ട�ിയവ�െട സഹകരണേ�ാെട ഒ�

ല��ിൽപരം ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ

ഇതിനകം ��ികൾ�് ലഭ�മാ�ിയി��്. �ടാെത

ആവശ��� ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ

ലഭ�മാ��തിനായി 'വിദ�ാകിരണം'എ�

പ�തി�ം േപാർ��ം സ�മാ�ിയി��്.
വ��ികൾ, ��കൾ, ക�നികൾ എ�ിവർ�്

അവർ ആ�ഹി�� തര�ിൽ ഏെത�ി�ം

�ളിേലേയാ, ��ിക�െട എ��ിന��തമാേയാ

അെ��ിൽ ഒ� നി�ിത �കേയാ

സംഭാവനകളായി നൽകാൻ ഈ പ�തിയിൽ

സംവിധാനം ഏർെ���ിയി��്. ഇ�കാരം

േശഖരി�� �ക ��ികൾ�് ഡിജി�ൽ

ഉപകരണ�ൾ നൽകാൻ മാ�ം

െചലവഴി��താണ്. വിദ�ാകിരണം പ�തി വഴി

ലഭ�മാ�� �കയിൽ നി�ം ആവശ�കത�്

അ�സരി�  ്��കൾ�് ഉപകരണ�ൾ

ലഭ�മാ�ക�ം അ�കാരം ലഭ�മാ��

ഉപകരണ�ൾ ��കളിൽ �േത�ക രജി�റിൽ

േരഖെ���ി ��ികൾ�് താൽ�ാലിക

അടി�ാന�ിൽ വിതരണം നട�ക�ം െച��.
െ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
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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�ി��്. �ടാെത VSATഉൾെ�െട��

�തന സാേ�തികവിദ�ക�െട ഉപേയാഗ

സാധ�ത�ം പരിേശാധി�വ��. ആദിവാസി

േമഖലകളിൽ കണ�ിവി�ി ന��തിെ� ഭാഗമായി

േകരള േ��് ഇല�ിസി�ി േബാർ ഡിെ� േപാ�കൾ

വഴി േകബി�കൾ വലി��തിന് വാർഷിക വാടക

ഇന�ിൽ ഇള�കൾ അ�വദി�െകാ�് സർ�ാർ

ഉ�രവിറ�ിയി��്. ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാ

സ�ിന് ഇ�ർെന�ിെ� �ാധാന�ം

കണ�ിെല��്, ഇടതടവി�ാെത അതിേവഗ

ഇ�ർെന�് േസവനം ലഭ�മാ�� തി�ത��

നയപര�ം സാ��ിക�മായ തീ�മാന�ൾ

ഉൾ���ി�� മാർ�േരഖ�ം സർ�ാർ

ത�ാറാ�ിയി��്

(ബി)

�ളിെല ��ാ��ം െപാ�കളിയിട��ം

ഇ�ാതായ�ം �റ�ിറ��ത് തട ��െമ�ാം

േചർ�് ��ികളി��ാ�ിയ മാനസിക

അസ��ത പരിഹരി�  ്മാനസികാേരാഗ�ം

ഉറ�വ���തിനായി �േത�കമായ പ�തികൾ

ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) ��കൾ �റ��തിന് �േ�ാടിയായി �ൾ

തല�ിൽ ��ിക�െട�ം ര�ിതാ��െട�ം

മാനസിക സംഘർഷം ല�കരി��തിനായി

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� േന�ത��ിൽ ഒ�

േക�ീ�ത െമാഡ�ൾ ത�ാറാ�ിവ��. ��ത

െമാഡ�ളിെ� അടി�ാന�ിൽ അധ�ാപകതല

പരിശീലനം നൽ���ം അ�കാരം പരിശീലനം

ലഭി� അധ�ാപകർ �ാസടി�ാന�ിൽ

ര�കർ�ാ�ൾ�് ഇത് സംബ�ി�

േബാധവൽ�രണ �ാ�കൾ നൽ���മാണ്.
�ൾ �റ�് ആദ� ദിവസ�ളിൽ ഇത് സംബ�ി�

�ാ�കൾ ��ികൾ�ം നൽ��താണ്.

(സി) ഇതിനായി തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി

സഹകരി�  ്കൗൺസിലിംഗ് െസ�കൾ

�പീകരി��തിന് പ�തിക�േ�ാ; വിശദാംശം

നൽ�േമാ;

(സി) തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��മായി സഹകരി�്

നിലവിൽ പ�തികെളാ�ം തെ� ഇ�. എ�ാൽ

സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ� സഹകരണേ�ാെട

��ികൾ�് കൗൺസിലിംഗ് നൽകിവ���്.

(ഡി) േകാവിഡ്  വ�ാപനം �റ��തിന�സരി�്

അ�രം �േദശ�ളിൽ െപാ��ല�ൾ

േക�ീകരി�  ്അയൽപ� പഠനേക��ൾ

�ട��ത് പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) നിലവിൽ െപാ��ല�ൾ, വി�ര മലേയാര

േമഖലകൾ എ�ിവ േക�ീകരി�  ്അയൽപ� പഠന

േക��ൾ �വർ�ി�വ���്. ഊ�

വിദ�ാേക��ൾ, െ�ഷ�ൽ െ�യിനിംഗ്

െസ��കൾ എ�ീ േക��ളിൽ െപാ� പഠന

േക��ൾ ആരംഭി�ക�ം �വർ�ന�ൾ

ബി.ആർ.സി. ക�െട േന�ത��ിൽ
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എഡ�േ�ഷണൽ വാള�ിയർമാ�െട�ം

അധ�ാപക�െട�ം സഹായേ�ാെട പഠന

�വർ�ന�ൾ ആേരാഗ� �ര�ാ

മാനദ��ൾ പാലി�  ്നട�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


