
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 797 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ിക -േഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
�ീ സി എ�  ്���, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

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

വ��് മ�ി )

(എ)

ഡിജി�ൽ ഉപകരണ��െട അഭാവം െകാ�ം
കണ�ിവി�ി�െട ��ം െകാ�ം വീ�കളിെല
അസൗകര�ം െകാ�ം ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ
രീതിയിൽ പ�ികജാതി, പ�ിക-േഗാ�വർ�
വിദ�ാർ�ികൾ പി�ാ�ം േപാകാൻ
സാധ�ത��ാകാെമ�തിനാൽ ആയ�

പരിഹരി��തിനായി �േത�ക േബാധന പരിപാടി
ആവി�രി�� കാര�ം പരിേശാധി�േമാ;

(എ) കണ�ിവി�ി ഇ�ാ� േകാളനികളിൽ കണ�ിവി�ി
ലഭ�മാ�ാൻ െടലേകാം/ഇ�ർെന�് േസവന
ദാതാ��മായി ചർ� നട�ി സേ�ത�ൾ�്
അ��തമായ മാർഗ�ൾ സ�ീകരി�  ്കണ�ിവി�ി
ലഭ�മാ��തിനായി വ��ിെ� േകാർ�സ്  ഫ�്
ഉപേയാഗി�ാൻ ജി�ാ കള�ർമാർ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��്. ഇതിനാ�� �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി�വ��. അർഹരായ വിദ�ാർ�ികൾ�്

KITE �േഖന ലാേ�ാ�് വിതരണം ആരംഭി�ി��്.
ഓൺൈലൻ പഠനം തട�െ�ടാതിരി�ാ�ം
േബാധന���ൾ പരിഹരി�ാ�ം സാ�ഹ�പഠന
�റികൾ, മ�് േക��ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
െഫസിലിേ��ർമാെര നിേയാഗി�ി��്. ഇതി�
�റേമ െമ�ർ ടീ�ർമാർ, േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ
�ൾ അധ�ാപകർ, റി�. അധ�ാപകർ എ�ിവ�െട
േസവന�ം ലഭ�മാ�ിയി��്. ��കൾ �റ�
�വർ�ി�ാൻ തീ�മാനി� സാഹചര��ിൽ

�േത�ക േബാധനരീതി ആവി�രി�� കാര��ിൽ

വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി സഹകരി�  ്നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

(ബി) പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�ാ�� പഠന�റി,
പ�ിക-േഗാ� വർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ാ��

സാ�ഹ� പഠന�റി എ�ിവ�െട നിർ�ാണം
എ�ിവ ത�രിതഗതിയിൽ �ർ�ീകരി�്

പഠന�ിന് േവ� അടി�ാന സൗകര�ം
െമ�െ����േ�ാ;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠി��
തി�� അടി�ാന സൗകര�ം
ലഭ�മാ��തിനായി പഠന�റി നിർ�ി��തിന്
പ�ികജാതി വികസന വ��് ധനസഹായം
അ�വദി�വ��. 19,111 പഠന�റി
�ർ�ീകരി�ി��്. 2021-22 വർഷം 5,000 േപർ�്
പഠന�റി അ�വദി��തിന് DDO-മാർ�്
അ�മതി ഉ�രവ് നൽകിയി��്. അ�വദി��
പഠന�റി സമയബ�ിതമായി �ർ�ീകരി��

തി�� നടപടി വ��് സ�ീകരി�വ���്.
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന നിലവാരം
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െമ�െ����തിന് ഊ�കൾ േക�ീകരി�  ്250
സാ�ഹ� പഠന�റികൾ എ�ാ സ�ീകരണ��ം

ഉൾെ�െട �വർ�ി�വ��. ഒ�
പഠനേക��ിൽ 30 പ�ികവർ� പഠിതാ�ൾ�്
പഠനസൗകര�ം ഒ���തിന് േകാളനികളിെല
ക��ണി�ി ഹാ�ക�ം മ� സമാന ഇട��ം
കെ��ിയി��്. ഈ പ�തിയി�െട പ�ികവർ�
��ിക�െട െകാഴി�േപാ�് തട��തി�ം
പ�ികവർ� �വതീ �വാ�ൾ�് േജാലി ഉറ�്
വ���തി�ം സാധി�ി��്. നിലവിൽ 250
സാ�ഹ�പഠന �റികളിലായി 7,392 വിദ�ാർ�ികൾ

പഠനം നട�ിവ��. �ടാെത 250
സാ�ഹ�പഠന�റികൾ �ടി ഒ���തി�� നടപടി
സ�ീകരി�ി��്. ��തായി 114
സാ�ഹ�പഠന�റികൾ സ�ീകരി ��തിനായി
നബാർഡ്-RIDF ധനസഹായം അഭ�ർ�ി�ി��്.

(സി)

േകാവിഡ്  കാല�ം പ�ികജാതി, പ�ിക-
േഗാ�വർ� വിദ�ാർ�ിക�െട ലം�ം �ാൻ�ം
�തിമാസ ൈ�െപൻ�ം സമയബ�ിതമായി

നൽകിയി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി) േകാവിഡ്  കാല�് ഓൺൈലൻ �ാസ്
ആയതിനാൽ അതി� വിേധയമായി പ�ികജാതി
വിഭാഗം വിദ�ാർ�ിക�െട ലം�ം�ാ�്, ൈ���്
എ�ിവ �ത�മായി നൽകിയി��്. സ.ഉ(അ�ടി)
നം.1/2020/പജപവവിവ തീയതി 09.01.2020
�കാരം വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��ളായ LSG, Stipend
എ�ിവ വർ�ി�ി�ി��്. വർ�നവിന��തമായി
വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��ൾ സമയബ�ിതമായി

അ�വദി� നൽകിയി��്. �ൾ വർഷാരംഭം �തൽ
തെ� ലം�ം�ാ�് �തിമാസ ൈ���് �തലായ
വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ൾ പ�ികവർ� വികസന
വ��് വിതരണം െച� �ട�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


