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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 106 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓൺൈലൻ പഠേനാപകരണ�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ,
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ, 

�ീ. പി.പി. �േമാദ്, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

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

(എ) രാജ��ിെ� ഇതരഭാഗ�ളിൽ ഓൺൈലൻ

പഠനസൗകര�ം ലഭ�മായത് �ാമീണ േമഖലയിൽ 8
ശതമാന�ം നഗര �േദശ�ളിൽ 24 ശതമാന�ം

ആെണ�് ചില സർേവ റിേ�ാർ�കൾ

�ചി�ി�േ�ാൾ സം�ാന�് ഒ�

വിദ�ാർ�ി�ം ഡിജി�ൽ പഠന�ിൽ നി�ം

�റ�ാ��ിെ��റ�് വ��ാൻ സർ�ാർ

നട�ിയ �വർ�ന�ൾ അറിയി�ാേമാ;

(എ) േകാവിഡ്  19 േലാക്ഡൗൺ ��ിക�െട പഠന

�വർ�ന�െള ബാധി�ാതിരി��തിന്

ലഭ�മായ സാേ�തിക സംവിധാന�ൾ

�േയാജനെ���ിെ�ാ�് 2020 �ൺ 1 �തൽ

ൈക�് വിേ��ി�െട ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ

സംേ�ഷണം െച�ക�ം സാധ�മായ എ�ാ

മാർഗ�ളി�െട�ം െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല എ�ാ

വിഭാഗം ��ികൾ�ം �ാ�കൾ ലഭ�മാ��തിന്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് നടപടി സ�ീകരി�ക�ം

െച�ി��്.  ഏെത�ി�ം ��ിേ�ാ, �േദശേ�ാ

�ാ�കൾ കാ��തിന് �യാസം േനരി�ാൽ �ൾ

�ഥമാധ�ാപകർ, പി.ടി.എ, തേ�ശസ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ, ��ംബ�ീ �ണി�കൾ,
എസ് .എസ് .െക േകാ-
ഓർഡിേന�ർമാർ,എസ് .പി.സി., എൻ.എസ് .എസ്

േവാള�ിയർമാർ, ലി�ിൽൈക�്സ്  അംഗ�ൾ

�ട�ി വിവിധ സംഘടനക�െട�ം

ഏജൻസിക�െട�ം സഹായ�ാൽ �ാ�കൾ

കാ��തി�� അവസരെമാ���തിന്

�മീകരണ�ൾ നട�ിയി��. ഈ വർഷ�ം

(2021) �ൺ 1 ന് വിേ��ി�െട ഡിജി�ൽ

�ാ�കൾ ആരംഭി�ി��്. ൈക�്

വിേ��ി�െട�� ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ ��വൻ

��ികൾ�ം കാണാൻ അവസരം ഒ��ിയി��്.
ഡിജി�ൽ �ാ�കൾെ�ാ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�്

അധ�ാപക�മായി ജി-സ��് സംവിധാന�ി�െട

േനരി�് സംവദി��തി�� സൗകര���ം

ഏർെ���ിയി��്. ഘ�ം ഘ�മായാണ്

ഓൺൈലൻ �പ�ിേല�് �ാ�കൾ മാ��ത്.
അതി���് സംവിധാന��ം സൗകര���ം

ലഭ�മാ��തിന് �മീകരണം ഒ��ം. പ�ാം
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�ാസിൽ പഠി�� ��ികൾ�് ഓൺൈലൻ

പഠന�ിൽ പെ����തി�� അധ�ാപക

പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ക�ം �ടർ

�വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�ക�മാണ്. െ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�ി��്. �ടാെത VSATഉൾെ�െട��

�തന സാേ�തിക വിദ�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��്.

(ബി) പഠേനാപകരണ�ൾ ഇ�ാ��െകാ�് ഡിജി�ൽ

പഠന�ിന് േശഷിയി�ാ�വരായി സം�ാന�്

എ� ��ികൾ ഉെ��ാണ്

കണ�ാ�ിയിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി��

എ�ാ ��ികൾ�ം ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ

ഉറ�വ���തിന് സർ�ാർ 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 വർ�

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�ം



3 of 3

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��്.

(സി)

ഇവർ�് പഠേനാപകരണ�ൾ

സമയബ�ിതമായി ലഭ�മാ�ാൻ പ�തി

ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ?

(സി) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി�� നിലവിൽ

ഓൺൈലൻ പഠന�ിന് ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ

ലഭ�മ�ാ� എ�ാ ��ികൾ�ം ഉപകരണ�ൾ

ലഭ�മാ��തിന് 'വിദ�ാകിരണം’ പ�തി

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാണ്.
വിദ�ാകിരണം പ�തിയി�െട ��ികൾ�്

ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം സാ��മാ��തിനായി

ലാപ് േടാ�് േബസ്  േമാഡൽ, ലാപ് േടാ�്

ൈഹഎൻഡ്  േമാഡൽ, ടാ��്, േ�ാം��്

ഉൾ�െട 4,73,000 ഉപകരണ�ൾ�് CPRCS
Portal �േഖന വില നി�യി�  ്നൽ��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


