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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 542 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാകിരണം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ് ,
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ), 

�ീ. സജീവ് േജാസഫ്, 
�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ 

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

(എ) സം�ാന�് വിദ�ാകിരണം പ�തിയി�െട �ൾ

വിദ�ാർ�ികൾ�് സൗജന�മായി ലാപ് േടാപ്

നൽ�� നടപടി �തിസ�ിയിലാെയ�

ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇത്

��ിക�െട പഠനെ� �തി�ലമായി

ബാധി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി�ി�. േകാവിഡ്  �തിസ�ികൾ

��ിക�െട പഠന �വർ�ന�െള �തി�ലമായി

ബാധി�ാതിരി��തിന് സാധ�മായ എ�ാ ബദൽ

സംവിധാന��ം സാേ�തിക സൗകര���ം

�േയാജനെ���ിയി��. 2020 �ൺ 1 �തൽ

ൈക�് വിേ��ി�െട 'ഫ�്െബൽ’ എ� േപരിൽ

ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ ആരംഭി�ി��. 2021
�ണിൽ ഡിജി�ൽ �ാ�കൾെ�ാ�ം ഓൺൈലൻ

�ാ�ക�ം ആരംഭി��തിന് തീ�മാനി�ക�ം

ൈക�് സ�മാ�ിയ ജി-സ��് സംവിധാനം

�േയാജനെ���ിെ�ാ�് ചി�േയാ��ടിയ

ഓൺൈലൻ പഠനം ഘ�ംഘ�മായി ആരംഭി�ക�ം

െച�. ഡിജി�ൽ  ഉപകരണ�ളി�ാ�ത്

ഓൺൈലൻ പഠനെ� ഒ� തര�ി�ം

ബാധി�ാൻ പാടിെ��് നിർബ���തിനാലാണ്

ഓൺൈലൻ പഠനം എ�ാ വിഭാഗം ��ികൾ�ം

ഒ�േപാെല ലഭ�മാ��തിന് വിദ�ാകിരണം പ�തി

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ��ത്. സ�ഹ

സഹായേ�ാെട മാ�ം ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ

ലഭ�മാേ�� ��ിക�െട എ�ം 2021 �ൈല

അവസാനം ഉ�ായി��ത് 4.7 ല�ം ആയി��.
'വിദ�ാകിരണം’ പ�തി ആരംഭി�േതാ��ടി

സർ�ാരിേ��ം െപാ�സ�ഹ�ിേ��ം

ഇടെപടൽ�ലം െസപ്�ംബർ 15-ഓെട ഡിജി�ൽ

ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാേ�� ��ിക�െട എ�ം 3.7
ല�മാ�ം നവംബർ ആദ�ം 3.53 ല�മാ�ം

�റ�ി��്.  ഡിജി�ൽ

പഠേനാപകരണ�ളി�ാ� പ�ികവർഗ

വിഭാഗ�ി�� ��ിക�െട എ�ം 36999 ആണ്.
സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ 1 �തൽ

12 വെര �ാ�കളിൽ പഠി�� പ�ികവിഭാഗം
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��ികൾ�് ൈക�് ��കളിൽ വിതരണംെച�

ലാപ് േടാ�കൾ തിരിെ���് നൽ��തിന് പകരം

വിദ�ാ�ീ പ�തി�െട ഭാഗമായി ലഭ�മായ �തിയ

ലാപ് േടാ�കൾ ��കൾ വഴി ൈല�റി

��ക�ൾ വിതരണം െച�� രീതിയിൽ

ലഭ�മാ�ാൻ ൈക�ിെന �മതലെ���ക�ം 45313
ലാപ് േടാ�് വിദ�ാകിരണം പ�തിയി�ൾെ���ി

ഒ� �തൽ പ��വെര�� പ�ികവർഗ വിഭാഗം

��ികൾ�ം പ�്, പ��് �ാ�കളിെല

പ�ികജാതി വിഭാഗം ��ികൾ�ം വിതരണം

െച�െകാ�ിരി�കയാണ്.

(ബി)

ലാപ് േടാേ�ാ മ�് പഠേനാപകരണ�േളാ ഇ�ാ�

��ികൾ�് അടിയ�രമായി ഇത് ലഭ�മാ�ാൻ

നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) േകാവിഡ്  �തിസ�ികൾ ��ിക�െട പഠന

�വർ�ന�െള �തി�ലമായി

ബാധി�ാതിരി��തിനാണ് സാധ�മായ എ�ാ

സാേ�തിക സൗകര���ം

�േയാജനെ���ിെ�ാ�് ൈക�് വിേ��ി�െട

ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ സംേ�ഷണം െച��ം അത്

എ�ാ വിഭാഗം ��ികൾ�ം ലഭ�മാ�ിയ�ം.
ഡിജി�ൽ �ാ�കൾെ�ാ�ം ��ികൾ�്

അധ�ാപക�മായി േനരി�് സംവദി��തിനായി ജി-
സ��് സംവിധാനം �േയാജനെ���ിെ�ാ�്

ഓൺൈലൻ �ാ�ക�ം ഈ വർഷം �തൽ

ആരംഭി�ി��്. പ�ികജാതി, പ�ികവർഗ

വിഭാഗ�ളിെല ��ികൾ�് ലാപ് േടാ�് വിതരണം

െച�� �വർ�ന�ൾ േകരള ഇൻ�ാ��ർ

ആ�് െടേ�ാളജി േഫാർ എഡ�േ�ഷെ� (ൈക�്)
േന�ത��ിൽ നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാണ്.
45313 ലാപ് േടാ�ാണ് പ�ികജാതി, പ�ികവർഗ

വിഭാഗം ��ികൾ�ായി ഇേ�ാൾ വിതരണം

െച��ത്. ��ിക�െട ഉപേയാഗ�ിനായി അവർ

പഠി�� ��കൾ�് ലാപ് േടാ�കൾ നൽ�ക�ം

പി�ീട്  ൈല�റി ��ക�ൾ വിതരണം െച��

�പ�ിൽ ഉപകരണ�ൾ നൽ��

സംവിധാനമാ��ത്. അ�െകാ�് തെ�

െപാ�വായി (മ� ��ികൾ� �ടി ആവശ���

പ�ം) �ടി ഇ�രം ഉപകരണ�ൾ

ഉപേയാഗി�ാനാ�ം. സ�ഹ സഹായേ�ാെട

മാ�ം ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാേ�� എ�ാ വിഭാഗം

��ികൾ�ം ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ

ലഭ�മാ��തിന് �മീകരണം ഒ��ിയി��്.

(സി) വിദ�ാകിരണം പ�തി�െട െടൻഡർ നടപടികൾ

പരാജയെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇ�സംബ�ി�്

സർ�ാർ സ�ീകരി�ാ�േ�ശി�� നടപടികൾ

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) വിദ�ാകിരണം പ�തി �കാരം വിദ�ർ�ികൾ�്

ലഭ�മാേ�� പഠേനാപകരണ�ൾ�് (ലാപ് േടാ�്

േബസ്  േമാഡൽ , ലാപ് േടാ�് ൈഹഎൻഡ്

േമാഡൽ, ടാ��്, േ�ാം ��്) CPRCS
(Centralized Procurement and Rate Contract
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System) േപാർ�ൽ �േഖെന വില നി�യി�

നൽ��തിനായി ഐ.ടി.മിഷൻ ര�് തവണ

െടൻഡർ �സി�ീകരി�ക��ായി. ഇതിൽ ആദ�

െടൻഡറിൽ 2 ക�നികൾ മാ�െമ പെ����.
എ�തിനാൽ ര�ാമ�ം െടൻഡർ

െച�ക��ായി. എ�ാൽ �ൻനിര ലാപ് േടാ�്

നിർ�ാതാ�ൾ സമർ�ി� �ക

അധികമായതിനാൽ റീെടൻഡർ െച��തി��

നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


