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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 799 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�ായി ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ .പി. െക. ബഷീർ ,
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ, 

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്, 
�ീ. നജീബ് കാ��രം 

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

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് പ�ികജാതി പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ികൾ�ായി ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ

പ�തി ആേലാചനയിൽ ഉേ�ാ;

(എ) ഉ�്. േകാവിഡ്-19െ� പ�ാല�ല�ിൽ

നിലവിൽ ഓൺൈലൻ �ാ�കളാണ്

നട�വ��ത്. KITE Victers ചാനൽ

�േഖനയാണ് �ധാനമാ�ം �ാ�കൾ നട��ത്.
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��� ഓൺൈലൻ

പഠന�ിന് തട�ം േനരി�� ഒ�ാം �ാ� �തൽ

പ��ാം �ാസ്  വെര പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�്

ടാബ് െല�ം ബി�ദം, ബി�ദാന�ര ബി�ദം, മ�്

േപാ�്െമ�ിക് േകാ�കൾ�് പഠി��

വിദ�ാർ�ികൾ�് ലാപ് േടാ�ം വാ�ി

നൽ��തി�� നിർേ�ശ�ളട�ിയ

െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ പരിേശാധി� വ��.
പ�ികവർഗ വിദ�ാർ�ികൾ�് ലാപ് േടാപ്, ടാബ് ല�്

�ട�ിയ ഉപകരണ�ൾ പ�ികവർഗ ഉപപ�തി

വിഹിതം/തന� ഫ�പേയാഗി�്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വാ�ി

നൽ��തിന് സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. (സ.ഉ.(സാധാ)നം.1128/2021/
തസ�ഭവ തീയതി 23/06/2021). �ടാെത വിദ�ാഭ�ാസ

വ��് KITE വഴി ��കൾ�് വിതരണം െച�

ലാപ് േടാ�കൾ പ�ികവർഗ േമഖലയി��

ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ�ൾ ഇ�ാ�

വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം െച��തിന്

01/09/2021െല സ.ഉ.(സാധാ) നം.3852/2021/
െപാ.വി.വ �കാരം സർ�ാർ അ�മതി നൽ�ക�ം

ലാപ് േടാ�ക�െട വിതരണം ആരംഭി�ക�ം

െച�ി��്.

(ബി) എ�ിൽ ഈ പ�തിയിൽ ഉൾെ���

വിദ�ാർഥികൾ�് ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ�ൾ

ലഭ�മാ�ാൻ ഉേ�ശി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. േകാവിഡ്-19െ� പ�ാല�ല�ിൽ

നിലവിൽ ഓൺൈലൻ �ാ�കളാണ്

നട�വ��ത്. KITE Victers ചാനൽ

�േഖനയാണ് �ധാനമാ�ം �ാ�കൾ നട��ത്.
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പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��� ഓൺൈലൻ

പഠന�ിന് തട�ം േനരി�� ഒ�ാം �ാ� �തൽ

പ��ാം �ാസ്  വെര പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�്

ടാബ് െല�ം ബി�ദം, ബി�ദാന�ര ബി�ദം, മ�്

േപാ�്െമ�ിക് േകാ�കൾ�് പഠി��

വിദ�ാർ�ികൾ�് ലാപ് േടാ�ം വാ�ി

നൽ��തി�� നിർേ�ശ�ളട�ിയ

െ�ാേ�ാസൽ സർ�ാർ പരിേശാധി� വ��.
പ�ികവർഗ വിദ�ാർ�ികൾ�് ലാപ് േടാപ്, ടാബ് ല�്

�ട�ിയ ഉപകരണ�ൾ പ�ികവർഗ ഉപപ�തി

വിഹിതം/തന� ഫ�പേയാഗി�്

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ വാ�ി

നൽ��തിന് സർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. (സ.ഉ.(സാധാ)നം.1128/2021/
തസ�ഭവ തീയതി 23/06/2021). �ടാെത വിദ�ാഭ�ാസ

വ��് KITE വഴി ��കൾ�് വിതരണം െച�

ലാപ് േടാ�കൾ പ�ികവർഗ േമഖലയി��

ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ�ൾ ഇ�ാ�

വിദ�ാർ�ികൾ�് വിതരണം െച��തിന്

01/09/2021െല സ.ഉ.(സാധാ) നം.3852/2021/
െപാ.വി.വ �കാരം സർ�ാർ അ�മതി നൽ�ക�ം

ലാപ് േടാ�ക�െട വിതരണം ആരംഭി�ക�ം

െച�ി��്.

(സി)

ൈവദ�തി എ�ിേ�രാ� ഊ�കളിെല

വിദ�ാർഥികൾ�ായി നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��

പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) ൈവദ�തി എ�ിേ�രാ� പ�ികജാതി

േകാളനികളിൽ ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിന്

േകാർ�സ്  ഫ�ിൽ �ക വകയി��ിയി��്.
ൈവദ�തി എ�ിേ�രാ� പ�ികജാതി

സേ�ത�ൾ, ഒ�െ�� ��ംബ�ൾ

എ�ിവിട�ളിൽ ൈവദ�തി ലഭ�മാ��തിന് ടി

ഫ�ിൽ നി�ം ജി�ാ ഓഫീസർമാർ�് �ക

അ�വദി�വ��. �ടാെത പ�ികവർ�

േകാളനികളിൽ ANERTെ� സഹായേ�ാെട

വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനാവശ��ിനായി ഡി ജി�ൽ

പാന�കൾ �േയാഗി�  ്ൈവദ�തി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.
ഇ�രം േക��ളിൽ ഏെത�ി�ം ഒ� െപാ�

ഇട�് േസാളാർ പാനൽ �േഖന ൈവദ�തി

ലഭ�മാ�ി �ാ�കൾ നട�ാ�� സൗകര��ൾ

ഒ��ാനാണ് ല��മി�ി��ത്.

(ഡി) േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട പ�ാ�ല�ിൽ

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്

വ��തല�ിൽ നൽകിവ�� േസവന��ം

�വർ�ന��ം എെ�ാെ�യാെണ�്

വ��മാ�േമാ?

(ഡി) േകാവിഡ്  മഹാമാരി�െട പ�ാല�ിൽ ��കൾ

�റ� �വർ�ി�ി��തിന് കഴി�ി�ിെ��ിൽ

�ടി�ം എ�ാ പ�ികജാതി വിഭാഗം

വിദ�ാർ�ികൾ�ം അ�വദി�  ്വ�ി��

അർഹമായ എ�ാ വിദ�ാഭ�ാസാ��ല���ം

അ�വദി�  ്നൽകിയി��്. �ടാെത വ��ിെ�
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കീഴിൽ �വർ�ി�� �ാപന�ളി��

(േമാഡൽ റസി ഡൻഷ�ൽ ��കൾ, �ീെമ�ിക്

േഹാ��കൾ, േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��കൾ, ന�റി

��കൾ) പ�ികജാതി വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�്

േമ�റ�ി�� ആ��ല��ൾ�് �റെമ െമ�്

അലവൻസ് , േപാ��് മണി എ�ിവ 2020 �ൺ

മാസം �തൽ അവ�െട അ�ൗ�ിേല�്

നൽകിവ���്. പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്,
പ�ികവർഗ വികസന വ��് നൽ�� വിദ�ാഭ�ാസ

ആ��ല��ൾ�് �റേമ, ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ

വീ�ി��തിനായി സാ�ഹ� പഠന�റികൾ,
േകാളനികളിെല െപാ� ഇട�ളിൽ

പഠനേക��ൾ എ�ിവ സ�ീകരി�ി��്.
േഹാ�ൽ എം.ആർ .എസ്  എ�ിവട�ളിൽ

താമസി�  ്പഠി�� വിദ�ാർ�ിക�െട

െമസ് ചാർ�ിന് �ല�മായ �ക ര�ിതാ��െട

അ�ൗ�ിേല�് നൽ�ക�ം െച�ി��്. േമാഡൽ

റസിഡൻഷ�ൽ �ളിെല ��ിക�െട വ��ിത�

വികസന�ിനാ�ം വിദ�ാഭ�ാസ ഉ�മന�ിനാ�ം

�േത�ക പ�തിക�ം ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി

വ��. സം�ാന�് േ��് സിലബസി��

18ഉം സി.ബി.എസ് .ഇ സിലബസി�� 2ഉം

ഉൾെ�െട 20 േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��ക�ം

114 �ീ/േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��ക�ം ഉ�്.
ഇവിെട�� അധ�ാപകർ സാ�ഹ�മാധ�മ�ളി�െട

ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ ൈകകാര�ം െച� വ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


