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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 117 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ),
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

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

(എ) സം�ാന�് എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം

ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�വ��ാൻ

സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 2021 �ൺ �തൽ ഡിജി�ൽ �ാ�കൾെ�ാ�ം

��ികൾ�് അധ�ാപക�മായി േനരി�്

സംവദി��തിന് ജി-സ��് സംവിധാനം

ഉപേയാഗെ���ിെ�ാ�� ഓൺൈലൻ

�ാ�ക�ം ൈക�ിെ� േന�ത��ിൽ നട�ിലാ�ി

വരികയാണ്. ഇ�ർെന�് സംവിധാനം

ആവശ�മി�ാ� ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ എ�ാ

വിഭാഗം ��ികൾ�ം ലഭ�മാ��വിധ�ിലാണ്

കഴി� വർഷം �തൽ �മീകരി�ി��ത്.
ഓൺൈലൻ �ാ�ക�ം സം�ാനെ�

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ പഠി�� എ�ാ

��ികൾ�ം ഉറ�വ���തിന് ഓേരാ ��ി�ം

ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ം ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി�ം

ആവശ�മാണ്. ��ത ഉപകരണ�ൾ

ലഭ�മാ��തിന് 'വിദ�ാകിരണം’ പ�തി

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാണ്. ഡിജി�ൽ

ഉപകരണ�ളി�ാ� 4.7 ല�ം ��ികളാണ്

(എസ് .�ി വിഭാഗം ഒഴിെക) 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�ികവർഗ

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
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ഉപകരണ�ളി�ാ� പ�ികവർഗ വിഭാഗം

��ികൾ�് ലഭ�മാ��തി�� �മീകരണ��ം

ഒ��ിയി��്. െടലിേകാം േസവനദാതാ�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�രിതഗതിയിൽ �േ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��

നടപടികൾസ�ീ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 ലാേ�ാ�കൾ

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

നട�ിലാ�ിയി��്.

(ബി) പഠനാവശ��ിന് െമാൈബൽ േറ�ിനായി

മര�ിൽ കയറിയ പ�ിേയാട്  ആദിവാസി

േകാളനിയിെല വിദ�ാർ�ി വീണ് പരിേ�� സംഭവം

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(ബി)

��യിൽെ��ി��്.

(സി) െമാൈബൽ െന�് വർ�് ലഭ�മ�ാ� ആദിവാസി

േകാളനികളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�് അട�ം

ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാ��തിൽ വീഴ്  ച
സംഭവി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(സി) 2020 �ൺ 1 �തൽ ആരംഭി� ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ

ആദിവാസി േകാളനികളിെല വിദ�ാർ�ികൾ�്

ഉൾെ�െട ലഭ�മാ�ി െ�ാ�ാണ് നട�ിലാ�ിയത്.
ഈ വർഷ�ം ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ �ട���്.
ഓൺൈലൻ �ാ�ക�ം എ�ാ ��ികൾ�ം

ലഭി��� വിധ�ിലാണ് �മീകരണ�ൾ

ഒ���ത്. ഇതിനായി പ�ികവർഗ വിഭാഗ�ിെല

��ികൾ�ൾെ�െട ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ

ലഭ�മ�ാ� ��വൻ ��ികൾ�ം അവ

ലഭ�മാ��തിന് വിദ�ാകിരണം പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിവരികയാണ്. ഇ�ർെന�് കണ�ിവി�ി

ആദിവാസി േകാളനികളി�ം ലഭ�മാ��തി��

�േത�ക �മീകരണ�ൾ സംബ�ി�  ്ബ�.
�ഖ�മ�ി�െട അ���തയിൽ �ൺ ആദ�വാരം

തെ� ഇ�ർെന�് േസവന ദാതാ��മായി ചർ�
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െച�ക�ം ഐ.ടി. വ��് �ടർ�വർ�ന�ൾ

നട�ിവരിക�മാണ്. വി�ര ആദിവാസി

േകാളനികളിൽ നി�� എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം

ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം ഉറ�വ���തിന്

സർ�ാർ അതീവ�ാധാന�ം നൽ��. ��ത

േകാളനികെള കണ�ിവി�ി ലഭ�ത�െട

അടി�ാന�ിൽ തരംതിരി�ക�ം കണ�ിവി�ി

�റ�� �േദശ�ൾ�് �ൻഗണന നൽ�ക�ം

അ�രം േകാളനികൾ�് കണ�ിവി�ി

നൽ��തിനായി വിവിധ െടലിേകാം േസവന

ദാതാ�ൾ�് നിർേ�ശം നൽ�ക�ം െച�ി��്.
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�രവ്

�റെ��വി�ി��്. 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

ഉൾെ���ി�� മാർ�േരഖ�ം സർ�ാർ

ത�ാറാ�ിയി��്

(ഡി)

ഇനി�ം ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മാ�ാൻ

സാധി�ാ� ��ികൾ�് അതി��

സൗകര��ൾ അടിയ�രമായി ലഭ�മാ�ാൻ

�ൻൈക എ��േമാ?

(ഡി) േകാവി ഡ്  മഹാമാരി ��ി� �തിസ�ി�ലം,
നിലവിെല േനരി�� വിദ�ാഭ�ാസ

സംവിധാന�ൾ�് ബദൽ മാർ��ൾ

േതേട�ിവരിക�ം, ഓൺൈലൻ പഠന

സ�ദായ�െള വലിയ േതാതിൽ ആ�യിേ��ി

വരിക�ം െച��. ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ ലഭ�ത

സംബ�ി� അവേലാകന�ളി�െട

ചിലയിട�ളിൽ വാർ�ാവിനിമയ ഉപാധിക�െട�ം

ഇലേ�ാണിക് ഉപകരണ��െട�ം

അപര�ാ�ത��തായി േബാധ�െ��ി��്. ഈ
വിഷയേ�ാട്  സർ�ാർ �ിയാ�കമായി

�തികരി�ക�ം, ഒ� വിദ�ാർ�ി�് േപാ�ം

വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� അവസരം

നിേഷധി�െ���ി� എ� ല��േ�ാെട

നടപടികൾ ത�രിത ഗതിയിൽ സ�ീകരി� വരിക�ം

െച��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


