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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 216 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ വി ശശി, 

�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

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

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് സ�ാ�യേകാേള�കളിെല ബി�ദ,
ബി�ദാന�രതല�ളി�ളള പ�ികജാതി,
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭി��

സഹായ�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) സ�കാര� സ�ാ�യ �ാപന�ളിെല

െ�ാഫഷണൽ ആ�് േജാബ് ഓറിയ�ഡ്

േകാ�ക�െട ബി�ദ ബി�ദാന�ര തല�ിൽ

�േവശന പരീ�ാ ക�ീഷണർ ത�ാറാ�� റാ�്

ലി�ിൽ നിേ�ാ, ഡി.എം.ഇ, ഡി.എ� .്എസ് .ഇ,
ന�ിംഗ് കൗൺസിൽ �ട�ി സർ�ാർ അംഗീ�ത

ഏജൻസികൾ ത�ാറാ�ിയ റാ�് ലി�ിൽ

നിേ�ാ, സർ�ാർ അംഗീ�ത സ�ാ�യ

�ാപന�ളിെല േമൽ പറ� േകാ�കളിൽ

അേലാ�്െമ�് വഴി �േവശനം േന�� പ�ികജാതി

പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ

ആ��ല��ിന് അർഹത ഉ�്. ഇ�ര�ി�ളള

വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ-�ാ�്സ്  �േഖന ആ��ല�ം

നൽ��. േമൽ ഉ�രവിെ� പരിധിയിൽ വരാ�

അർഹരായ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഗവൺെമ�് ഓഫ്

ഇ��ാ േ�ാളർഷി�് �കാരം വിദ�ാഭ�ാസ

ആ��ല�ം നൽ��.

(ബി) �ീ ൈ�മറി തലം �തൽ െ�ാഫഷണൽ േകാേളജ്

തലം വെര�ളള വിദ�ാർ�ികൾ�് ഡിജി�ൽ

ഉപകരണ�ൾ ആവശ�മായ സാഹചര��ിൽ

നിലവിൽ അവർ�് ലഭി�� എ�ാ ആ��ല���ം

വർ�ി�ി�േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്

ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ��ം, പഠന

സൗകര���ം ലഭ�മാ�ാൻ സർ�ാർ തല�ിൽ

നിരവധി �വർ�ന�ൾ നട����്. ഹയർ

െസ��റി തലം വെര�ളള ഡിജി�ൽ

പഠേനാപകരണ�ൾ സ��മായി

ലഭ�മ�ാ�വെര�് കെ��ിയ 37717
വിദ�ാർ�ികൾ�്, പഠനാവശ��ിനായി െപാ�

വിദ�ാഭ�ാസ വ��് KITE �േഖന ലാപ് േടാ�്

നൽ��തിന് നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.
പ�ികവർ� സേ�ത�ളിൽ സാ�ഹ�പഠന�റി

െപാ� ഇട�ളിൽ സ�ീകരി� പഠന േക��ൾ

എ�ിവയി�െട ഓൺൈലൻ പഠനം നട��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി��്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്
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പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന വ��ം തേ�ശ

സ�യം ഭരണ വ��് �േഖന�ം ലാപ് േടാ�്

വിതരണം നട��. �ടാെത തേ�ശ

�ാപന��െട തനത്/TSP ഫ�ിൽ നി�ം

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�്

ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ�ൾ വാ�ി നൽ��ത്

സംബ�ി�  ്തേ�ശസ�യംഭരണ വ��്

23/06/2021 ൽ ഉ�രവ് �റെ��വി�ി��്. ��ത

വിദ�ാർ�ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല�ം ��്

വർഷ�ിൽ ഒരി�ൽ പരി�രി�ണെമ� ബാ�

വിജയനാഥ്  ക�ീഷെ� �പാർശ�െട

അടി�ാന�ിൽ �ീെമ�ിക് േപാ�്െമ�ിക്

തല�ിൽ 09/01/2020 െല സർ�ാർ ഉ�രവ്

(അ�ടി)നം.1/2020 �കാരം വർ�ി�ി�ി��്.
കാേലാചിതമായി വർ�ി�ി��തി�ളള

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ���്.

(സി) സ�കാര�, സ�ാ�യ �ാപന�ളിൽ

െ�ാഫഷണൽ േകാ�കൾ�് പഠി��

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട

ൈ���ം മ�ാ��ല���ം

നിേഷധി�െ���താേയാ ലഭി��തിന്

കാലതാമസം േനരി��താേയാ

��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്

പരിഹരി��തിന് സ�ാ�യ േകാേള�കളിൽ

വ��ിെ� �മതലയിൽ പരിേശാധന സംവിധാനം

ഏർെ���േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി)
ആ��ല��ൾ നിേഷധി�െ���തായി

��യിൽെ��ി�ി�. എ�ാൽ േക� സർ�ാർ

േപാ�്െമ�ിക് േ�ാളർഷി�് വിതരണ�മായി

ബ�െ��് ഇ-�ാ�്സ്  േപാർ�ലിൽ വ��ിയ

പരി�ാര�ൾ കാരണം നിലവിൽ ��ത

േപാർ�ലി�െട�� േ�ാളർഷി�് വിതരണം

തട�െ��ി��്. ആവശ�മായ പരി�ാര�ൾ

വ��ി തട�ം തീർ��തി� നിർേ�ശം

നൽകിയി��്.

(ഡി) അൺ എയ്ഡഡ്  �ാപന�ളിൽ പഠി��

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ വിദ�ാർഥിക�െട

അ�ൗ�കളിൽ േനരി�് എ�ി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാെയ�് അറിയി�േമാ?

(ഡി)
അൺ എയ്ഡഡ്  �ാപന�ളിൽ പഠി��

അർഹരായ പ�ിക വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട

വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ വിദ�ാർ�ിക�െട

ബാ�് അ�ൗ�കളിൽ േനരി�് നൽകി വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


