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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 551 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിദ�ാകിരണം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ��േ�ാളി െമാ�ീൻ,
�ീ . മ�ളാം�ഴി അലി , 
�ീ എ െക എം അഷ്റഫ് 

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

(എ)

ഡിജി�ൽ പഠന സൗകര��ൾ ഇ�ാ�

��ികൾ�് സൗജന�മായി ലാപ് േടാപ്

നൽ��തി�� വിദ�ാകിരണം പ�തി�െട

െട�ർ നടപടി �ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(എ) 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
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

അധികമായിതിനാൽ റീെടൻഡർ െച��തി��

നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��.

(ബി)

��ത പ�തി�ാ�� െട�ർ നടപടി

റ�ാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ കാരണം വിശദമാ�േമാ;

(ബി) 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
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

അധികമായിതിനാൽ റീെടൻഡർ െച��തി��

നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��.

(സി) ��ത പ�തി �കാരം ��ികൾ�് ഈ വർഷം

തെ� ലാപ് േടാപ് നൽകാൻ കഴി�േമാ; എ�ിൽ

(സി) േകാവിഡ്  �തിസ�ികൾ ��ിക�െട പഠന

�വർ�ന�െള �തി�ലമായി

ബാധി�ാതിരി��തിനാണ് സാധ�മായ എ�ാ
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ഇതിനായി സ�ീകരി�ാൻ ഉേ�ശി�� നടപടികൾ

വ��മാ�േമാ?
സാേ�തിക സൗകര���ം

�േയാജനെ���ിെ�ാ�് ൈക�് വിേ��ി�െട

ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ സംേ�ഷണം െച��ം അത്

എ�ാ വിഭാഗം ��ികളി�ം 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.
െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ 1�തൽ 12 വെര

�ാ�കളിൽ പഠി�� പ�ികവിഭാഗം ��ികൾ�്

ൈക�് ��കളിൽ വിതരണംെച� ലാപ് േടാ�കൾ

തിരിെ���് നൽ��തിന് പകരം വിദ�ാ�ീ

പ�തി�െട ഭാഗമായി ലഭ�മായ �തിയ ലാപ്

േടാ�കൾ ��കൾവഴി ൈ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�ക�മാണ്. ഐടി വ��് െട�ർ

നടപടികൾ � ർ�ിയാ�ി ലാപ് േടാ�കൾ

ലഭ�മാ�� �റ�് െപാ�വിഭാഗ�ി��

��ികൾ�� വിതരണ�ം ��കൾ േക�ീകരി�്

നട�ിലാ�ാൻ നടപടി സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


