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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 553 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

എഡ�േ�ഷണൽ െടേ�ാളജി ലാബിെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

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

(എ) സം�ാന�് പഠി��തി�ം പഠി�ി��തി�ം

സഹായകരമാ�� വിധ�ിൽ പഠന �വർ�നം

��തൽ രസകര�ം അനായാസ�മാ��തിന് നവ

സാേ�തിക വിദ��െട സാ��തകൾ

�േയാജനെ���� പ�തികൾ

ആവി�രി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ

കാേലാചിതമായ ആ�നികവൽ�രണം ല��ം

വ�െകാ�് പഠന �വർ�നം ��തൽ രസകര�ം

ആയാസരഹിത�മാ��തിന് സാേ�തിക

വിദ�കൾ �േയാജനെ���� ഐടി @�ൾ

േ�ാജ�ിന് 2000-�ിൽ �ട�ം �റി�ി��. 2017
�തൽ േകരള ഇൻ�ാ��ർ ആ�് െടേ�ാളജി

േഫാർ എഡ�േ�ഷൻ (ൈക�്) എ� േപരിൽ

�േത�ക സർ�ാർ ക�നിയാ�ം ഇത്

�വർ�ി�കയാണ്. ൈക�ിെ� േന�ത��ിൽ

സം�ാനെ� െപാ�വിദ�ാലയ�ളിൽ

നട�ിലാ�ിയ �വർ�ന�ൾ െപാ� വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലയിൽ േകരളെ� രാജ�െ� ആദ� സ�ർണ

ഡിജി�ൽ സം�ാനമായി 2020 ഒേ�ാബർ 12-ന്
�ഖ�ാപി��തിന് സഹായകമായി. ൈക�ിെ�

(�ൻ ഐ.ടി.@�ൾ) േന�ത��ിൽ ചി�യായി

പടിപടിയായി നട�ിലാ�ിയ ഐ.ടി./ഐ.സി.ടി.
�വർ�ന�ൾ, ‘ഫ�്െബൽ’ ഡിജി�ൽ

�ാ�കൾ, ജി-സ��് സംവിധാനം

അടി�ാനമാ�ി�� ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ,
ൈക�് വിേ��് വിദ�ാഭ�ാസ ചാനലിെ�

�വർ�ന�ൾ, ��ക�െട ഭൗതീക സൗകര��ൾ

വികസി�ി�  ്അ�ർേദശീയ

നിലവാര�ിേലെ��ി��തിന് സഹായി��

നിർമാണ �വർ�ന�ൾ, ഡിജി�ൽ അ�ാദമിക

�വർ�ന�ൾ എ�ിവ

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാണ്. സം�ാനതല

ഓഫീ�ം 14 ജി�കളി�ം ജി�ാ ഓഫീ�ക�ം

വിദ�ാഭ�ാസ ജി�ാ, വിദ�ാഭ�ാസ ഉപജി�ാ

തല�ളിെല �വർ�ന�ൾ�് നിര�ര

പരിശീലനം നൽകി അധ�ാപകരിൽ
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നി�തെ��� മാ�ർ െ�യിനർമാ�ം എ�ാ

��കളി�ം �ൾ ഐ.ടി. േകാ-ഓർഡിേന�ർമാ�ം

2000-�ിലധികം ൈഹ��കളിൽ 'ലി�ിൽ

ൈക�്സ്’ ഐ.ടി. ��കളിലായി 1.5 ല�ം

��ിക�ം ഒ� �തൽ പ�വെര �ാ�കളിേല�്

�േത�ക ഐ.ടി. ��ക�ൾ,
എസ് .എസ് .എൽ.സി.�് തിയറി�ം

�ാ�ി��മായി �േത�ക വിഷയം, െപാ�

വിദ�ാഭ�ാസവ��ിെല ഇ-ഗേവണൻസ്

�വർ�ന�ൾ �ട�ി വിവിധ

�വർ�ന�ളി�െട ആ�നിക വിവര വിനിമയ

സാേ�തികവിദ��െട പരമാവധി �േയാജനം

പഠി��തി�ം പഠി�ി��തി�ം

ലഭ�മാ��തി��� �വർ�ന�ൾ ൈക�്

നട�ിലാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാണ്.

(ബി)

ഓേരാ �ാസിേല�ം അനിവാര�മായ ഡിജി�ൽ

പഠന വിഭവ�ൾ ത�ാറാ��തിന് �പം

െകാ�� എഡ�േ�ഷണൽ െടേ�ാളജി ലാബിെ�

�വർ�നം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ൈക�് ��കളിെല അടി�ാന സൗകര�

വികസന�ിെനാ�ം ഐ.ടി. അടി�ാന സൗകര�

ലഭ�ത�ം ഒ� �തൽ പ�� വെര �ാ�കളിെല

പാഠഭാഗ�ൾ�് അ�േയാജ�മായ ഡിജി�ൽ

വിഭവ��ം സ�മാ�ി ‘സമ�’ ഡിജി�ൽ വിഭവ

േപാർ�ൽ �േഖന എ�ാ അധ�ാപകർ�ം

�േയാജനെ��� തര�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്.
പാഠഭാഗ�ൾ���തമായി അധ�ാപകർ�്

ആവശ�മായ ഡിജി�ൽ വിഭവ�ൾ സമ�

േപാർ�ലി�െട ലഭ�മാ�ിയതിേനാെടാ�ം ഈ
വിഭവ�ൾ സ�യം നിർ�ി��തിനാവശ�മായ

സാേ�തിക പരിശീലന�ം അധ�ാപകർ�്

നൽകിയി��്. ഇേമജ്  എ ഡി�ിംഗ്, ഓഡിേയാ -
വീഡിേയാ െറേ�ാർഡിംഗ് &എഡി�ിംഗ്,
ഇ�റാ�ീവ് വിഭവ��െട നിർമാണം എ�ീ

േമഖലകളിൽ അധ�ാപകർ�് ൈക�് പരിശീലനം

നൽകിയി��്. �ാസ് �റികൾ

ൈഹെട�ായതിെനാ�ം പര�രാഗത അധ�ാപന

രീതിയി�ം മാ�ം വ���തി�� �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ���്. പാഠാ��ണ��ം

��ാ��ണ��ം സാേ�തികവിദ�ാ

സൗ�ദമായി സമർ�ി��തി�ം അവ

പരിേശാധി��തി�ം ഓേരാ �ാസ് �റിയി�ം

വിഭവ�ൾ ഉപേയാഗി�  ്പഠന �വർ�ന�ൾ

നട�ിയേശഷം റി��ൻ േനാ�്

ഉൾെ����തി��� സംവിധാന��ം സമ�

വിഭവ േപാർ�ലിൽ നൽകിയി��്. 5.5 ല�ം

സമ�ാ��ണ േരഖക�ം 8.89 ല�ം

��ാ��ണ േരഖക�ം 32678 ഡിജി�ൽ

റിേസാ�ക�ം നിലവിൽ സമ�യിൽ ഉ�്.
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(സി) ആേരാഗ� ജീവിതൈശലി അ�വർ�ി��തിന്

വിദ�ാർഥികെള �ാ�രാ��തി�ം െെന�ണ�

വികസന�ി�ം ഉപ��മായ ഡിജി�ൽ

വിഭവ�ൾ ത�ാറാ��തിന് പ�തി

നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ അറിയി�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. ��ിക�െട സർവേതാ�ഖമായ വികാസം

ല��ംെവ�െകാ�് ൈവവിധ�മായ

പരിപാടികളാണ് ൈക�് വിേ��ി�െട സംേ�ഷണം

െച��ത്. േലാവർ ൈ�മറി, അ�ർ ൈ�മറി,
ൈഹ�ൾ, ഹയർ െസ��റി തല�ി��

��ികൾ�് �േയാജനെ��� ആേരാഗ�-കായിക

വിദ�ാഭ�ാസം, �ഗൽഭരായ േഡാ�ർമാേരാട്

ആശയവിനിമയം നട��തി�ം മാനസികാ േരാഗ�

സംബ�മായ വിഷയ�ളിൽ വ��ത

വ���തി�ം ൈക�് വിേ��ി�െട തൽസമയ

സംേ�ഷണം, േയാഗ �ാ�കൾ, ���ിപരിചയ

�ാ�കൾ �ട�ി വിവിധ േമഖലകളി��

പരിപാടികൾ കെ��ി സംേ�ഷണം

െച��തിന് �േത�ക �� നൽ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


