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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3303 25-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

കായം�ളം മ�ല�ിെല വിദ�ാലയ�ൾ�് ഡിജി�ൽ പഠേനാപകരണ�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി � �തിഭ 
Shri. K. Rajan 

(റവന�-ഭവനനിർ�ാണ വ��് മ�ി)

(എ) കായം�ളം മ�ല�ിെല കായം�ളം

നഗരസഭ�ൾെ�െട�� വിവിധ

തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട

അധികാരപരിധിയിൽ ഉൾെ���

വിദ�ാലയ�ൾ�് കം���ർ, അ�ബ�

ഉപകരണ�ൾ, ലാപ് േടാ�കൾ എ�ിവ വാ�ി

ന��തിന് എം.എൽ.എ.�െട �േത�ക വികസന

നിധി വിനിേയാഗി��തിനായി ആല�ഴ

ജി�ാകള�ർ�് ന�ിയ നിർേ�ശ�കാരം 2016
�തൽ നാളി�വെര ഏെതാെ� വിദ�ാലയ�ളിൽ

ഈ പ�തി നട�ാ�ിയി��്; വ��മാ�ാേമാ;

(എ)

കായം�ളം മ�ല�ിൽ എം.എൽ.എ-�െട

�േത�ക വികസന നിധി ഉപേയാഗി�  ്ഡിജി�ൽ

പഠേനാപകരണ�ൾ വാ�ി നൽകിയ

വിദ�ാലയ��െട വിശദവിവര�ൾ

അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��.

(ബി)

നിർേ�ശി�െ�� ഏെതാെ� വിദ�ാലയ�ളിൽ

പ�തി ഇനി�ം നട�ിലാ�ാ�െ���ം

വ��മാ�ാേമാ?

(ബി) കായം�ളം നഗരസഭ�െട കീഴിൽ പ�തി

നട�ിലാ�ാ�� വിദ�ാലയ��െട

വിശദവിവര�ൾ താെഴ പറ��. �മ നം.
�ളിെ� േപര് വിശദവിവര�ൾ 1
എൻ.എസ് .എസ് ., ��ി�ണ�് 5 UPS
ലഭി�ാ��് 2 എം.എസ് .എം. എൽ.പി.എസ് .,
കായം�ളം 3 UPS ലഭി�ാ��് 3 െചറവ�ി

എൽ.പി.എസ് ., കായം�ളം 3 UPS ലഭി�ാ��് 4
ഗവ.�.പി.എസ് ., ���രം, കായം�ളം 4 ക���ർ

& 4 UPS ലഭി�ാ��് 5 ഗവ.ഐ.�ി.എ.,
���രം, കായം�ളം 4 ക���ർ & 4 UPS
ലഭി�ാ��് 6 എം.എസ് .എം. േകാേളജ് ,
കായം�ളം 1 UPS (3 KV) ലഭി�ാ��് 7
എം.എസ് .എം. എ� .്എസ് .എസ് ., േകാേളജ് ,
കായം�ളം 10 ലാേ�ാപ് ലഭി�ാ��്

െസ�ൻ ഓഫീസർ



അനുബന്ധം
                  കായംകുളം നിയമസഭാ മണ്ഡലം  .

    1.   ോക്ബ്ലാക്ക് ഡ  െെ  വലപ്മെമന്റ് ഓഫീസ്  ,   മാോക്വലിക്കര  .

1. ൈഹൈസ്കൂള, െചെട്ടികുളങ്ങര          -    കംമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും.
2. ഇന്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടീച്ചര് എഡയുക്കോക്ക്കഷന്, െചെട്ടികുളങ്ങര  - “
3. ആഞ്ഞിലിപ്ര ഗവ. യ.പി.എസ്, െചെട്ടികുളങ്ങര            - “
4. ഗവ. എല.പി.എസ്, ോക്പള.                                 -                    “
5.കണ്ണമംഗലം ോക്നാര്ത്ത് എല.പി.എസ്                      -           ലാപ് ോക്ടാപ്.
6. ഗവ. യ.പി.എസ്, െതെക്കോക്ക്കക്കര, ഓലെകട്ടിയമ്പ്ലം.         -                    “
7. ഗവ. എല..പി.എസ്, ഈരോക്രഴ.                              -                   “
8.ഗവ. എല.പി.എസ്, െതെക്കോക്ക്കക്കര, ോക്നാര്ത്ത് പത്തിയൂര്.     -                  “

ോക്മൽ പറഞ്ഞ എല്ലാ വിദ്യാലയങ്ങളിലും മാോക്വലിക്കര ോക്ബ്ലാക്കില നിന്നും  കംമ്പ്യൂട്ടറുകളും ലാോക്പ്ടാപുകളും
നലകിയിട്ടുണ്ട്.

2.  ോക്ബ്ലാക്ക് ഡ  െെ  വലപ്മെമന്റ് ഓഫീസ്  ,   ഭരണിക്കാവ്  .

1. ോക്പാപ്്പ പയസ് XI  HSS, കറ്റ്ാനം - 5 കംമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി (2017-18).
2. CMS HS കറ്റ്ാനം - 4 കംമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി. (2018-19)
3. Govt. LPS, പള്ളിക്കല - 2 കംമ്പ്യൂട്ടറുകളുംഅനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി. (2018-19)
4. B I UPS, ഇലിപ്പക്കുളം -  3 കംമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി. (2018-19)
5. Captain N.P Pilla Memorial VHSS, കട്ടച്ചിറ-  4 കംമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി (2018-
19)
6. UIT, ഭരണിക്കാവ്-   5 കംമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി. (2018-19)
7. Govt. LPS, െവട്ടിോക്ക്കാട്-  3 കംമ്പ്യൂട്ടറുകളും അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി. (2019-20)
8.  ോക്പാപ്്പ  പയസ്  -XI  HS,  കറ്റ്ാനം  സ്കൂളിെല  Students  police  cadet  ന്  ഒരു  laptop  ഉം  അനുബന്ധ
ഉപകരണങ്ങളും, video projector, audio system ലഭയമാക്കി. (2019-20)
9.  PKMM LPS,  ഇലിപ്പക്കുളം-  ഒരു  laptop  ഉം  അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി          (കുട്ടികള
ഇല്ലാത്തതെക്കിനാലും  സ്കൂളിന്  ഫിറ്്റ്െനസ്  സര്ട്ടിഫിക്കറ്്റ്  ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്തതെക്കിനാലും  ടി  സ്കൂളില  നിന്്ന  ലാോക്പ്ടാപ്
ൈകപ്പറ്റ്ിയിട്ടില്ലാത്തതെക്കാണ്.  (2019-20)
10. Model UPS, പള്ളിക്കല- ഒരു laptop ഉം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി.
 (2019-20)
11. St. Stephens LPS - ഒരു laptop ഉം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി. (2019-20)
12. CMS HS, കറ്റ്ാനം-  Students police cadet ന് ഒരു laptop ഉം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും, video projector,
audio system ലഭയമാക്കി. (laptop ലഭയമാക്കിയിട്ടില്ല)  (2019-20)
13. മങ്കുഴി സൗത്ത് LPS- 3 laptop ഉം അനുബന്ധ ഉപകരണങ്ങളും ലഭയമാക്കി.  (2020-21)

3  .   ോക്ബ്ലാക്ക് ഡ  െെ  വലപ്മെമന്റ് ഓഫീസ്  ,   മുതുകുളം  .

1. Purchasing of 4 nos. Of computers and accessories to SKV HS Pathiyoor .
2. Supply of laptop, LCD Projector and Audio system for 
      1. Govt. Boys HSS, Kayamkulam, Ramapuram.
      2. Govt. HSS Prayar, RVSM HSS.
3. Supply of computers and accessories to 
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    1. Aiswarya Pradayini UPS Keerikkad.
    2. Chuloor UPS, Puthuppally.
    3. SRVLPS Puthuppally.
 4. Providing 3 computers and accessories to HHYSM UPS, Kuttitheruvu.
 5. Providing computers and accessories to 
       1. Govt. LPS, Evoor south, Keerikkad.   
       2. Arattukulangara LPS, Pathiyoor
       3. Panchayat High School, Pathiyoor
       4. Govt. LPS, Puthuppally  
6. Providing Laptop and accessories to  GOVT. LPS, Puthiyavila.
7. Providing laptop and accessories to 
       1.  GLPS, Kappil East 
       2.. GLPS, Pallikkal
       3. RVLPS Krishnapuram   
       4.  LPS, Pullukulangara 
നിര്ോക്ദ്ദേശിച്ച എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും നടപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

4.   കായംകുളം നഗരസഭ  .

1. NSS , Pullikkanakk  5 – കമ്പ്യുക്കെൂട്ടറുകള നലകിയിട്ടുണ്ട്. 5 UPS  KELTRON ല നിന്നും ലഭയമായിട്ടില്ല.
2. MSM LPS, Kayamkulam- 3 കമ്പ്യുക്കെൂട്ടറുകള   നലകിയിട്ടുണ്ട്. 3 UPS  KELTRON ല നിന്നും ലഭയമായിട്ടില്ല
3. Cheravally  LPS,  Kayamkulam-    3 കമ്പ്യുക്കെൂട്ടറുകള    നലകിയിട്ടുണ്ട്.  3 UPS   KELTRON  ല നിന്നും
ലഭയമായിട്ടില്ല
4. Boys HS, Kayamkulam  – 3 കമ്പ്യുക്കെൂട്ടറുകള, 3 UPS   നലകിയിട്ടുണ്ട്. 
5. Boys HSS, Kayamkulam -  5 കമ്പ്യുക്കെൂട്ടറുകള, 5 UPS   നലകിയിട്ടുണ്ട്. 
6. Chithira Vilasm LPS, Pallikkal, Kayamkulam  2 – കമ്പ്യുക്കെൂട്ടറുകള, 2 UPS   നലകിയിട്ടുണ്ട്. 
7. Govt. LPS, Eruva West, Kayamkulam  2 – കമ്പ്യുക്കെൂട്ടറുകള, 2 UPS   നലകിയിട്ടുണ്ട്. 
8. CSLPS Peringala  Kayamkulam - – 3 കമ്പ്യുക്കെൂട്ടറുകള, 3 UPS   നലകിയിട്ടുണ്ട്. 
9. MSM College, Kayamkulam  10 – കമ്പ്യുക്കെൂട്ടര് നലകിയിട്ടുണ്ട്. 3 KV UPS KELTRON ല ലഭയമല്ലാത്തതെക്കിനാല
െടണ്ടര് െചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 
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