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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2695 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട ഓൺൈലൻ പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

�ീ. െക. രാധാ��ൻ

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം േദവസ��ം

പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ)

പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��

വിദ�ാർ�ികൾ�് ഓൺൈലൻ പഠന

സൗകര�ം ഒ���തിന് പ�ികജാതി

പ�ികവർ� വികസന വ��കൾ

എെ��ാം നടപടികളാണ്

സ�ീകരി�ി��ത്;

(എ) പ�ികജാതി-പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട ഓൺൈലൻ പഠന

സൗകര�ം െമ�െ����തിന് നിരവധി �വർ�ന�ൾ

സർ�ാർതല�ിൽ സ�ീകരി�ി��്. ഡിജി�ൽ

പഠേനാപകരണ�ൾ ലഭ�മ�ാ� 37717 പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ികൾ�് KITE �േഖന ലാപ് േടാ�കൾ

പഠനാവശ��ിനായി നൽ��. �ടാെത ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

രംഗ�് പ�ികവർ� വികസന വ��്, തേ�ശ സ�യംഭരണ

�ാപന�ൾ എ�ിവ �േഖന�ം ലാേ�ാ�് വിതരണം െച�

വ���്. െടലിേകാം, ഇൻറർെന�് ദാതാ��െട േയാഗം

സർ�ാർ വിളി� േചർ�് കണ�ിവി�ി ഇ�ാ�

�േദശ�ളിൽ അ�േയാജ�മായ സാേ�തിക വിദ�കൾ

ഉപേയാഗി�് കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ�ാൻ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. പ�ികവർ� വികസന വ��്, തേ�ശ സ�യം

ഭരണ വ��്, ഐ.�ി.വ��് എ�ീ വ��ക�െട

�വർ�ന�ൾ ജി�ാതല�ിൽ ഏേകാപി�ി��തിന്

ജി�ാ കള�ർമാർ�് �മതല നൽകിയി��്. പ�ികവർ�

വികസന വ��ിെ� േകാർ�സ്  ഫ�് ഈ ആവശ��ിന്

ഉപേയാഗി��തിന് ജി�ാ കള�ർമാർ�് അ�മതി

നൽകിയി��്. കണ�ിവി�ി ലഭ�മാ��ത് സംബ�ി�

�േരാഗതി ഐ.�ി.മിഷൻ ജി�ാ േ�ാ�ാം മാേനജർമാ�ം

പ�ികവർ� വികസന വ��ിെ� ഉേദ�ാഗ��ം

സം��മായി വിലയി����്.

(ബി) എ� േപർ �ാണ് ഇതിെ� �ണം

ലഭി�ി��െത�് ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി)
ഓൺൈലൻ പഠന�ിനായി പ�ികജാതി
വിദ�ാർ�ികൾ� ്ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ
നൽ��ത ്നിലവിലി�. ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ
ഇ�ാ� 37717 പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ിക�െ��ാണ ്�ാഥമിക വിവരം ലഭി�ത.്
എ�ാൽ അ�ിമ പരിേശാധനയിൽ 35496
വിദ�ാർ�ികൾ�ാണ ്ഡിജി�ൽ
പഠേനാപകരണ�ൾ ആവശ���തായി
കെ��ിയത.് ഡിജി�ൽ ഉപകരണ�ൾ
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ലഭ�മാ�ിയ പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം
ജി� തിരി� ്�വെട േചർ��.

�മ നം. ജി� വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം

1 തി�വന��രം 1012

2 െകാ�ം 1009

3 പ�നംതി� 579

4 ആല�ഴ 392

5 േകാ�യം 1349

6. ഇ��ി 6495

7 എറണാ�ളം 990

8 ��ർ 555

9 പാല�ാട് 4262

10 മല�റം 439

11 േകാഴിേ�ാട് 342

12 വയനാട് 17237

13 ക�ർ 332

14 കാസർേഗാഡ് 503

(സി) ഇനി�ം ഓൺൈലൻ പഠന സൗകര�ം

ലഭ�മാകാ� പ�ികജാതി പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം ജി� തിരി�്

വ��മാ�ാേമാ; അവർ�ം �ടി

ഓൺൈലൻ പഠന സൗകര�ം

ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ

എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഓൺൈലൻ പഠന സൗകര�ം ലഭ�മ�ാതി�� പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം ജി� തിരി�് �വെട േചർ��.

�മ

നം.
ജി� വിദ�ാർ�ിക�െട എ�ം

1 തി�വന��രം 3100

2 െകാ�ം 919

3 പ�നംതി� 0

4 ആ��ഴ 377

5 േകാ�യം 0

6 ഇ��ി 0

7 എറണാ�ളം 575

8 ��ർ 118

9 പാല�ാട് 5650
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10 മല�റം 24

11 േകാഴിേ�ാട് 354

12 വയനാട് 10520

13 ക�ർ 1500

14 കാസർേഗാഡ് 839

 ആെക 23976

െന�് വർ�് കണ�ിവി�ിയി�ാ� പ�ികവർ� േകാളനികളിൽ

െന�് കണ�ിവി�ി ഏർെ����തിന് ബി.എസ് .എൻ.എൽ

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��. െന�് കണ�ിവി�ി�െട �റവ്

�ലം ഓൺൈലൻ പഠനം നട�വാൻ കഴിയാ� ഊ�കളിൽ

ഓൺൈലൻ േക��ൾ/സാ�ഹ�പഠന�റി എ�ീ ബദൽ

സംവിധാന�ൾ ഏർെ���ിയി��. ഇ�ർെന�്

കണ�ിവി�ി ഇ�ാ� 291 േകാളനികളിൽ �ടി ഇ�ർെന�്

സൗകര�ം ഏർെ���ി. വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� kite പ�തി

�കാര�� ലാപ് േടാപ്  വിതരണ�ം നട�വരികയാണ്.

ഓൺൈലൻ പഠനസൗകര�ം ലഭ�മാകാ� പ�ികജാതി

വിദ�ാർ�ിക�െട വിവരം �വെട േചർ��.

ജി� ആെക ��ിക�െട എ�ം

തി�വന��രം 2573

െകാ�ം 9659

പ�നംതി� 3349

ആ��ഴ 3559

േകാ�യം 2776

ഇ��ി 501

എറണാ�ളം 1820

��ർ 4793

പാല�ാട് 3186

മല�റം 2811

േകാഴിേ�ാട് 2271

വയനാട് 109

ക�ർ 1280

കാസർേഗാഡ് 411

ആെക 39098

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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