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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

8 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 561 21-03-2023 - ൽ മ�പടി�്

ൈക�്-ന് േദശീയ �ര�ാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 

�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 
�ീ. ടി.ഐ.മ��ദനൻ 

�ീ വി ശിവൻ��ി

(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) സർ�ാർ ഐ.ടി. സംരഭ�ൾ�� െടേ�ാളജി

സഭ േദശീയ �ര�ാരം േകരള ഇൻ�ാ��ർ

ആ�് െടേ�ാളജി േഫാർ എഡ�േ�ഷന്

ലഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവാർഡിനർഹമാ�ിയ

�വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സർ�ാർ രംഗെ� ഐ.ടി. സംരംഭ�ൾ��

െടേ�ാളജി സഭ േദശീയ �ര�ാരം

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെല േകരള ഇൻ�ാ��ർ

ആ�് െടേ�ാളജി േഫാർ എഡ�േ�ഷന് (ൈക�്)
2018, 2020, 2021, 2022, 2023 വർഷ�ളിൽ

ലഭി�ി��്. എ�ർൈ�സ്  ആ�ിേ�ഷൻ

വിഭാഗ�ിലാണ് സ�ാനാർഹമായത്. 

2018-ൽ 'സമ�' വിഭവ േപാർ�ലിൽ ഒ� �തൽ

പ��വെര �ാ�കളിെല

പാഠഭാഗ�ൾ��േയാജ�മായ 56970 ഡിജി�ൽ

റിേസാ�കൾ (7056 വീഡിേയാ, 868 ഓഡിേയാ,
9691 ചി��ൾ, 7792 ഇ�റാ�ീ�കൾ, 31592 മ�്

ഫയ�കൾ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല ��ികൾ�ം

അധ�ാപകർ�ം െപാ�ജന�ൾ�ം

�േയാജനെ��� തര�ിൽ സ�മാ�ി

ലഭ�മാ�ി.

2020-ൽ '�ൾവി�ി ', 'അ�ര��ം'
േ�ാജ�കളാണ് അവാർഡിന് അർഹമായത്.
വി�ിപീഡിയ മാ�കയിൽ സം�ാനെ�

��ക�െട ചരി�ം ഉൾെ�െട��

വിശദാംശ�ളട�ിയ ഓൺൈലൻ േപാർ�ലാണ്

�ൾവി�ി. േകാവിഡ്  കാലയളവിൽ ��ിക�െട

സർഗേശഷി �കടി�ി��തിന് ത�ാറാ�ിയ

വിവിധ ഉ���ൾ ഉൾെ���ിയ ഓൺൈലൻ

സംവിധാനമാണ് അ�ര��ം. 

2021-ൽ 'ഫ�്െബൽ' ഡിജി�ൽ �ാ�കൾ

സ�മാ�ിയതിനാണ് അംഗീകാരം ലഭി�ത്.
േകാവിഡ്  കാലയളവിൽ സം�ാനെ� �ൾ

��ിക�െട പഠനം �ട�ാതിരി��തിന് സാധ�മായ
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സാേ�തിക സൗകര��ൾ

�േയാജനെ���ിെ�ാ�് ൈക�് വിേ��ി�െട

ലഭ�മാ�ിയ ഡിജി�ൽ �ാ�കളാണ് ഫ�്െബൽ.

2022-ൽ �ൗഡ്  കാ�ഗറിയി�ം എ�ർൈ�സ്

ആ�ിേ�ഷൻ കാ�ഗറിയി�മായി 2 അവാർ�കൾ

ൈക�ിന് ലഭി�. ഡിജി�ൽ �ാ�കൾെ�ാ�ം

ഓൺൈലൻ �ാ�ക�ം ��ികൾ�് ലഭ�മാ�ി.
ൈക�് വിേ��ി�െട സംേ�ഷണം െച� ഡിജി�ൽ

�ാ�കൾ ഏെതാരാൾ�ം എേ�ാൾ േവണെമ�ി�ം

ഉപേയാഗി��� വിധ�ിൽ ഓൺൈലൻ

സംവിധാന�ിൽ ലഭ�മാ�ിയതി�ം

�ര�ിതമായി ��ികൾ�് അധ�ാപക�മായി

ഓൺൈലനിൽ ആശയവിനിമയം നട��തി�ം

ജി-സ��് സംവിധാനം �േയാജനെ���ിെ�ാ�്

ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ സ�മാ�ിയതി�മാണ്

അംഗീകാരം ലഭി�ത്.

2022-ൽ ഓൺൈലൻ �ാ�കൾ�്

ലഭി���ടാെത ��കളിെല ത�ിക

നിർണയ�ി�ം നിയമനാംഗീകാര�ി�മായി

ൈക�് ഒ��ിയ ഓൺൈലൻ േസാഫ് �് െവയറായ

'സമന�യ'�ാണ് എ�ർൈ�സ്  വിഭാഗ�ിൽ

അവാർഡ്  ലഭി�ത്. 

2023 ൽ സ�ത� േസാഫ് �് െവയർ അധി�ിത ഇ-
ലാംേഗ�ജ്  ലാബ്  (ഇ-ക�ബ്  ഇം�ീഷ്) സ�മാ�ി

സം�ാനെ� എ�ാ ��കൾ�ം സൗജന�മായി

ലഭ�മാ�ക�ം അത് ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗി��തിന് അധ�ാപകർ�് �േത�ക

പരിശീലനം നൽകിയതി�മാണ് അവാർഡ്

ലഭി�ത്.

(ബി) ��കളിൽ അടി�ാന സൗകര�ം

ഏർെ����തിന് �റെമ ത��െട ��പാ���

�� പരിഹാര�ിന് ഉപകാര�ദമായ മാർഗ�ൾ

അവതരി�ി�ാൻ അവസരം നൽകി

വിദ�ാർ�ിക�െട കഴി�കൾ പരിേപാഷി�ി�ാൻ

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. ഔപചാരിക വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ല��ം

തെ� സ�ഹ�ിന് �േയാജന�ദമായ രീതിയിൽ

��ികെള �ാ�രാ�ക എ�താണ്.
അ�െകാ�തെ�

സാേ�തികവിദ�യിലധി�ിതമായ

പഠനേ�ാെടാ�ം ��പാ��� ��പരിഹാര�ിന്

ഉപകാര�ദമായ രീതിയി��

�വർ�ന�ൾ�ം ൈക�് ��നൽ���്.
ഇതിനായി സം�ാനെ� ൈഹ��കളിൽ

െതരെ��� ��ികെള ഉൾെ���ി 'ലി�ിൽ

ൈക�്സ് ' എ� േപരിൽ �േത�ക ഐ.ടി.
�ണി�കൾ �വർ�ി���്.
െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല വിദ�ാർ�ികളിൽ നി�്

െതരെ���െ�� ��ികൾ�് ലി�ിൽ ൈക�്സ്

ഐ.ടി. ��ിൽ അംഗത�ം നൽ�ക�ം അവർ�്
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ഐ.ടി. സാേ�തികവിദ�യിെല വിവിധ

േമഖലകളിൽ പരിശീലനം നൽ�ക�ം െച���്.
ലി�ിൽ ൈക�്സ്  കരി�ല�ിൽ സാേ�തിക

കാര��ൾ� �റെമ സാ�ഹ� �ാധാന���

വിഷയ�ൾ�ടി ഉൾെ���ിയി��്. ലി�ിൽ

ൈക�്സ്  �വർ�ന��െട ഭാഗമായി

അംഗ�ൾ�് ലഭി�� അറിവ് �ളിെല മ�്

വിദ�ാർ�ികൾ�് പകർ�് നൽ�ക,
ര�ിതാ�ൾ�� ൈസബർ �ര�ാ

േബാധവൽ�രണ പരിപാടികൾ �ട�ിയവ

ലി�ിൽൈക�്സ്  അംഗ��െട േന�ത��ിൽ

നട�� �വർ�ന�ളാണ്.

(സി)

അ��ാപക�െട ക���ർ ൈവദ��ം

വർ�ി�ി��തിന് ൈക�് �േത�ക പരിശീലന

പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��േ�ാെയ�്

വ��മാ�േമാ?

(സി) ഉ�്. െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ

വിവരസാേ�തികവിദ� ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗി��തിന് 2001 �തൽ സം�ാന�്

�േത�ക പ�തികൾ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിവരികയാണ്. നിലവി��

അധ�ാപകർ�് നിര�ര പരിശീലനം നൽകിയാണ്

ഐ.ടി., ഐ.സി.ടി. അധി�ിത പഠന

�വർ�ന�ൾ നട�ിലാ��ത്. ആദ�ഘ��ിൽ

ൈഹ�ൾ �ാ�കളി�ം �ടർ�് ൈ�മറി �ൾ

തല�ിേല�ം ഐ.സി.ടി. പഠനം വ�ാപി�ി�ക�ം

ഒ� �തൽ പ�വെര �ാ�കളിേല�് �േത�ക

ഐ.സി.ടി. പാഠ��ക�ം ഐ.സി.ടി. അധി�ിത

പഠന �വർ�ന�ൾ�് 'സമ�' എ� േപരിൽ

�േത�ക േപാർ�ലി�ം ൈക�് സ�മാ�ി

ഉപേയാഗി���്. ഒ� �തൽ പ��വെര

�ാ�കളിൽ പഠി�ി�� ��വൻ അധ�ാപകർ�ം

ഘ�ംഘ�മായി ഐ.ടി.യി�ം ഐ.ടി. അധി�ിത

അധ�ാപന�ി�ം �േത�ക പരിശീലനം എ�ാ

വർഷ�ം നൽ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


