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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6351 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ �ഗമമാ�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
�ീ . സ�ി േജാസഫ് , 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 
�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് ഇ�ർെന�് സംവിധാന�ിന്

���� �ല�ളിൽ ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ

ഡൗൺേലാഡ്  െച� കാ�വാൻ

വിദ�ാർ�ികൾ�് സൗകര�ം ഒ��ിയി�േ�ാ

എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. സം�ാന വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ

േകാവിഡ്  19 േലാക്ഡൗണിെന �ടർ��

�തിസ�ികൾ പരിഹരി��തിന് 2020 �ൺ

ഒ�് �തൽ ലഭ�മായ സാേ�തിക സൗകര��ൾ

�േയാജനെ���ി ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ

ആരംഭി�ി��. വീ�ിൽ ടി.വി, �ാ�്േഫാൺ,
ഇ�ർെന�് �ട�ിയ സൗകര��ൾ ഇ�ാ�

��ികൾ�ം �ാ�കൾ കാ��തിന് അതത്

�ാസ്  ടീ�ർ ��ിക�മായി ആശയവിനിമയം നട�ി

�ഥമാധ�ാപക�മായി ആേലാചി�  ്ബദൽ

സംവിധാനം ഏർെ���ാൻ കഴി�വർഷം

ഉ�രവായി��്. ഈ വർഷ�ം അ�രം

�മീകരണ�ൾ ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ�്

ഒ��ിയി��്. ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ എ�ാ

��ികൾ�ം ലഭ�മാ��തിന് സാധ�മായ എ�ാ

�വർ�ന��ം �മീകരി�ി��്. ഡിജി�ൽ

�ാ�കൾ ഓേരാ ദിവസ�ം വ�ത�� �ാ�കളിൽ

പരമാവധി അര മണി�ർ �തൽ ര�് മണി�ർ

വെരയാണ് സംേ�ഷണം െച��ത്. ഓേരാ

�േദശ�ിെ��ം ��ി�െട�ം സാഹചര�ം

അ�സരി�  ്അ��് താമസി�� സഹപാഠി,
അയൽ വീ�കൾ, ��ശാലകൾ/
അ�യേക��ൾ �ട�ിയ �ാപന��െടേയാ

ടി.വി/ഇ�ർെന�് േസവന�േളാ, വി�രതയി��

�ല�ളിൽ എസ് .എസ് .െക. േകാർഡിേന�ർമാർ,
എസ് .പി.സി, എൻ.എസ് .എസ്  വാള�ിയർമാർ,
ലി�ിൽ ൈക�്സ്  അംഗ�ൾ �ട�ിയവ�െട

േന�ത��ിൽ ലാപ് േടാ�ം െ�ാജ��ം

ഉപേയാഗിേ�ാ (അവിെട ഇ�ർെന�് സൗകര�ം

ഇെ��ി�ം േനരെ� ഡൗൺേലാ ഡ്  െച�്

ഉ�ട�ം �ദർശി�ി�ാം) െതാ��� ��കളിൽ
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സൗകര�ം ഏർെ���ിേയാ ആകാം. ഇ�െന

�ാ�കൾ �മീകരി�േ�ാൾ ഒ� ��ി�് ആ�യിൽ

ഒേ�ാ രേ�ാ ദിവസം െകാ�് ആ ആ�യിെല

എ�ാ �ാ�ക�ം ഒ�മി�  ്നൽ�� വിധ�ിൽ

��കളിെല ഐടി സംവിധാന��ം

ഉപേയാഗി��തിന് സ ർ�ാർ ഉ�രവ്

�റെ��വി�ി��്. ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ

സം�ാന വ�ാപകമായി എ�ാ ��ികൾ�ം

ലഭ�മാ��തി�� �മീകരണ�ളാണ് സർ�ാർ

ഒ��ിയി��ത്. അതിനായി ഡിജി�ൽ

ഉപകരണ�ൾ ഇ�ാ� പ�ികവർഗ വിഭാഗം

��ികൾ�് അത് ലഭ�മാ��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�  ്കഴി�. ഓൺൈലൻ �ാസിൽ

പെ����തിന് ഉപകരണ�ൾ ആവശ���

െപാ�വിഭാഗ�ിെല ��ിക�െട എ�ം

കെ��ിയി��്. വിവിധ മാർഗ�ളി�െട

��ികൾ�് ഉപകരണ�ൾ കെ���തി��

�വർ�ന��ം 'വിദ�ാകിരണം' പ�തി �കാരം

എ�ാ ��ികൾ�ം ഉപകരണ�ൾ ലഭ�മാ��

തി�� സംവിധാന�ം ഒ��ിവ���്. ഡിജി�ൽ

�ാ�കൾ കാ���േപാെല തെ� ഓൺൈലൻ

�ാ�കളിൽ പെ����തി�ം ��കൾ�്

ലഭ�മാ�ിയ ഉപകരണ��ം സൗകര���ം

ഉൾെ�െട�� സംവിധാന�ൾ

�േയാജനെ����തിന് �േത�ക

സംവിധാന��ം ഏ ർെ���ിയി��്.

(ബി) സാേ�തിക സംവിധാന��ം ഇ�ർെന�ം

ലഭ�മ�ാ� ��ികെള �ൾ അധികാരികൾ

കെ��ിയി�േ�ാ എ�റിയി�ാേമാ;

(ബി)
കെ��ിയി��്.

(സി) ഓൺൈലൻ �ാ�കളിൽ ൈസബർ നിയമ�ൾ

പാലി�െ���െ��് ഉറ�വ��വാ�ം

വിലയി��വാ�ം സർ�ാർ എെ�ാെ�

നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ിരി��ത്;
അറിയി�േമാ?

(സി) േകരള�ിെല ��വൻ സർ�ാർ, എയ്ഡഡ് ,
അംഗീ�ത അൺഎയ്ഡഡ്  ��കളിേല�ം

അധ�ാപകർ�ം ��ികൾ�ം �ര�ിതമായ

രീതിയിൽ ഓൺൈലൻ �ാ�കളിൽ

പെ����തിന് ജി-സ��് �ാ�്േഫാമിൽ �േത�ക

േലാഗിൻ സൗകര�ം ഒ��ിെ�ാ�ാണ്

ഘ�ംഘ�മായി ൈക�് ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ

നട�ിലാ��ത്. ��ത ജി-സ��്

സംവിധാന�ിൽ �ഴ� കയ��തി��

പ��കൾ �ർണമായി ഒഴിവാ�ിയി��്.
�ര�ിതമായ രീതിയിൽ ഓൺൈലൻ പഠനം

സൗജന�മായി ഉറ�വ��ക, ��ിക�െട

െസൻസി�ീവായ വ��ിഗത വിവര�ൾ

നൽകാതിരി�ക അപ് േലാഡ്  െച�� ഡാ�യിൽ

സർ�ാരിന് മാ�ർ കൺേ�ാൾ ഉ�ായിരി�ക,
ഓൺൈലൻ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ഏകീ�ത�പം
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നൽ�ക �ട�ിയ കാര��ൾ ഉറ�വ��ിയാണ്

ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ ജി-സ��് �ാ�്േഫാമി�െട

നൽ��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


