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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1360 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓൺൈലൻ പഠനസൗകര��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
Shri V Sivankutty

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

2021 ജ�വരിയിെല കണ�് �കാരം എ�

��ികൾ�് സ��മായി ഡിജി�ൽ

പഠേനാപകരണ�ൾ ഇെ�� വിവരം

ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) േകരള ഇൻ�ാ��ർ ആ�് െടേ�ാളജി േഫാർ

എഡ�േ�ഷെ� (ൈക�്) േന�ത��ിൽ

ഓൺൈലൻ �ാസിൽ പെ����തിന് ഡിജി�ൽ

ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മായ ��ിക�െട വിശദാംശ�ൾ

2021 �ൈലയിലാണ് േശഖരി�ത്. ��ത

വിവരേശഖരണം അ�സരി�  ്ഡിജി�ൽ

ഉപകരണ�ളി�ാ� 4.7 ല�ം ��ികളാണ്

ഉ�ായി��ത്. എ�ാൽ സർ�ാരിേ��ം

െപാ�സ�ഹ�ിേ��ം ഇടെപടൽ �ലം

െസപ്�ംബർ 15-ഓെട ഇത് 3.7 ല�മാ�ം

ഒേ�ാബർ ആദ�ം 3.63 ല�മാ�ം �റ�ി��്.
ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ�ളി�ാ� പ�ികവർ�

വിഭാഗ�ി�� ��ിക�െട എ�ം 37359 ആണ്.
സാ�ഹ� പ�ാളി�േ�ാെട എ�ാ ��ികൾ�ം

ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ��തിന്

'വിദ�ാകിരണം' എ� േപരിൽ �േത�ക പ�തി

നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.

(ബി) ��ത ��ികൾ�് പകരം സംവിധാനം

ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;
(ബി) ഡിജി�ൽ ഡിൈവ�കൾ വീ�കളിൽ

ലഭ�മ�ാതി�� ��ികൾ�ായി അയൽപ� പഠന

േക��ൾ, ഊര് വിദ�ാേക��ൾ �തലായ

സംവിധാന�ൾ ഒ��ിയി��. വായനശാലകൾ,
അംഗനവാടികൾ, തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന��െട കീഴി�� സൗകര��ദമായ

�ല�ൾ �ട�ിയ േക��ളിലാണ്

�ധാനമാ�ം ഇ�രം ��ികൾ�ായി

സൗകര��ൾ ഒ��ിയത്. വിേ��് ചാനൽ വഴി

സംേ��ണം െച�� �ാ�കൾ കാണാൻ

സാധി�ാ� ��ികൾ�് അയൽപ�

പഠനേക��ളിൽ വീഡിേയാ �ാ�കൾ

ഡൗൺേലാഡ്  െച�് �ാ�കൾ കാ��തി��

സൗകര�ം ഒ��ിയി��്. നിലവിൽ ഡിജി�ൽ

�ാ�കളാണ് ൈക�് വിേ��ി�െട

ലഭ�മാ�ിെ�ാ�ിരി��ത്. ��ത �ാ�കൾ
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െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല എ�ാ വിഭാഗം

��ികൾ�് �മീകരണ�ൾ ഒ��ിയി��്.
ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ സ��മായി ആവശ���

ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ ൈപല�്

അടി�ാന�ിൽ മാ�മാണ് ഇേ�ാൾ

ആരംഭി�ിരി��ത്.

(സി)

െന��ർ�് കണ�ിവി�ി കി��ിെ��� പരാതി

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; കണ�ിവി�ി

ലഭ�മാ��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(സി) ��വൻ ആദിവാസി േകാളനികളി�ം ഇ�ർെന�്

സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് ഐ.ടി. വ��്

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.
െടലിേകാം േസവനദാതാ�ൾ, ഇൻ�ാ��ർ

െ�ാൈവ  േഡ�്, ഇ�ർെന�് സർ�ീസ്

െ�ാൈവേഡ�് എ�ിവ�െട സഹകരണ േ�ാെട

വിവിധ സർ�ാർ വ��ുകെള

ഏേകാപി�ി�െകാ�്, ആദിവാസി േമഖലകൾ

ഉൾ�െട�� കണ�ിവി�ി �റ�� �േദശ�െള

കെ��ി ഇ�ർെന�് േസവനം നൽ��തി��

നടപടികൾ ത�രിതഗതിയിൽ �േരാഗമി�വ��.
െക.എസ് .ഇ.ബി േപാ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്ഒപ്�ി�ൽ

ൈഫബർ േകബി�കൾ വലി�െകാ�ം �തിയ

െമാൈബൽ ടവ�കൾ �ാപി�െകാ�ം

കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ�വാ�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത VSAT ഉൾെ�െട��

�തന സാേ�തിക വിദ�ക�െട ഉപേയാഗ

സാധ�ത�ം പരിേശാധി�വ��. �ടാെത

ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� ഇലേ�ാണി�്

ഉപകരണ��െട ലഭ�ത ഉറ�വ�� �തിെ�

ഭാഗമായി െക.എസ് .എഫ്.ഇ -��ംബ�ീ

എ�ിവ�മായി േചർ�് വളെര �റ� നിര�ിൽ

വിദ�ാർ�ികൾ�് ആവശ�മായ ലാപ് േടാ�കൾ

ലഭ�മാ��തിനായി 'െക.എസ് . എഫ്.ഇ- വിദ�ാ�ീ'
എ� േപരിൽ ഒ�പ�തി ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. ൈക�് വിേ��് �േഖന��

ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ നിലവിൽ

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല എ�ാ വിഭാഗം

��ികൾ�മായി ലഭ�മാ��തിന് �മീകരണ�ൾ

ഒ��ിയി��്. ഇ�ർെന�് സൗകര�ം ഉപേയാഗി�്

മാ�ം നട�ാൻ കഴി�� ജി-സ��് സംവിധാനം

ഉപേയാഗി�� ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ

�ർണേതാതിൽ നട�ിലാ��തിന് �ൻപ് എ�ാ

��ികൾ�ം ഡിജി�ൽ ഉപകരണ��െട ലഭ�ത

ഉറ�വ��ം.

(ഡി) ഇ�ർെന�് ലഭ�മ�ാ� �ല�ളിൽ ��ിക�െട

പഠന�ിന് മ�് മാർഗ�ൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശം നൽ�േമാ?

(ഡി) ��വൻ ആദിവാസി േകാളനികളി�ം ഇ�ർെന�്

സൗകര�ം ലഭ�മാ��തിന് ഐ.ടി. വ��്

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ�ി വരികയാണ്.
െടലിേകാം േസവനദാതാ�ൾ, ഇൻ�ാ��ർ



3 of 3

െ�ാൈവ  േഡ�്, ഇ�ർെന�് സർ�ീസ്

െ�ാൈവേഡ�് എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട

വിവിധ സർ�ാർ വ��ുകെള

ഏേകാപി�ി�െകാ�്, ആദിവാസി േമഖലകൾ

ഉൾ�െട�� കണ�ിവി�ി �റ�� �േദശ�െള

കെ��ി ഇ�ർെന�് േസവനം നൽ��തി��

നടപടികൾ ത�രിതഗതിയിൽ �േരാഗമി�വ��.
െക.എസ് .ഇ.ബി േപാ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്ഒപ്�ി�ൽ

ൈഫബർ േകബി�കൾ വലി�െകാ�ം �തിയ

െമാൈബൽ ടവ�കൾ �ാപി�െകാ�ം

കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ�വാ�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. �ടാെത VSAT ഉൾെ�െട��

�തന സാേ�തിക വിദ�ക�െട ഉപേയാഗ

സാധ�ത�ം പരിേശാധി�വ��. �ടാെത

ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� ഇലേ�ാണി�്

ഉപകരണ ��െട ലഭ�ത ഉറ�വ���തിെ�

ഭാഗമായി െക.എസ് .എഫ്.ഇ -��ംബ�ീ

എ�ിവ�മായി േചർ�് വളെര �റ� നിര�ിൽ

വിദ�ാർ�ികൾ�് ആവശ�മായ ലാപ് േടാ�കൾ

ലഭ�മാ��തിനായി 'െക.എസ് . എഫ്.ഇ- വിദ�ാ�ീ'
എ� േപരിൽ ഒ�പ�തിആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിയി��്. ൈക�് വിേ��് �േഖന��

ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ നിലവിൽ

െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല എ�ാ വിഭാഗം

��ികൾ�മായി ലഭ�മാ��തിന് �മീകരണ�ൾ

ഒ��ിയി��്. ഇ�ർെന�് സൗകര�ം ഉപേയാഗി�്

മാ�ം നട�ാൻ കഴി�� ജി-സ��് സംവിധാനം

ഉപേയാഗി�� ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ

�ർണേതാതിൽ നട�ിലാ��തിന് �ൻപ് എ�ാ

��ികൾ�ം ഡിജി�ൽ ഉപകരണ��െട ലഭ�ത

ഉറ�വ��ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


