
വിദ്ോശ്രീ ലോപ് കടോപ്് - 
നടപടിക്രമങ്ങള് പൂര്ത്ിയോ�ുന്നു

15,000 �ൂപ തവണ�ളോയി അടച്് ലോപ് കടോപ്് 
സ്വ്മോക്ോന് �ഴിയുന്ന വിദ്ോശ്രീ െിട്ിമ്യ പറ്ി മുന്പ് 
എഴുതിയി�ുന്നുവകല്ോ. സോധോ�ണക്ോ�ോയവര്ക്് 
�ുറെഞ്ഞ വിലയ്ക് ലോക്ോപ്് ലഭ്മോക്ി ഡിജിറ്ില് 
സൗ��്ങ്ങളുമ്ട അ്�ം ഇല്ോതോക്ു�മ്യന്ന 
ലക്്കത്ോട് �ൂടിയും ഓണറ്ലന് പഠനം സര്വ്വ 
സോധോ�ണമോയ ഈ സോഹെ�്ത്ില് എല്ോ 
�ുടുംബങ്ങളികലക്ും പഠനത്ിനുള്ള സൗ��്ങ്ങള് 
അവ�ുമ്ട ബജറ്ിമ്ലോതുക്ിമ്ക്ോടെു എത്ിച്ും ഒ�ു മി�ച് 
മോതൃ� സൃഷ്ിക്ു�മ്യന്ന ലക്്കത്ോട് �ൂടിയോണ് 
വിദ്ോശ്രീ ലോപ് കടോപ് പദ്ധതിക്് തുടക്മിട്ത്. മ്�.എസ്.
എഫ്.ഇയുമ്ട കനതൃത്വത്ിലുള്ള ഈ െിട്ി സ് �രീം 
�ുടുംബശ്രീയ്ക് കവടെി തയോറെോക്ിയിട്ുള്ളതോണ്. ഇതില് 
കെ�ുന്ന �ുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള് പ്രതിമോസം 500 �ൂപ 
വരീതം 30 മോസകത്ക്ോണ് അടയ് കക്ടെത്. ആദ് മൂന്ന് 
തവണ�ള് (അതോയത് 1500 �ൂപ) അടച്ു�ഴിഞ്ഞോല് 
ഗുണകഭോക്ോക്ൾക്് ലോപ് കടോപ്ിനുള്ള ആവശ്ം 
അറെിയിക്ോനോ�ും, തുടർന്ന് അവര്ക്് ലോപ് കടോപ്് 
ലഭ്മോക്ോനുമോയി�ുന്നു തരീ�ുമോനിച്ി�ുന്നത്.  

ഐടി മിഷമ്റെ കനതൃത്വത്ില് ലോപ് കടോപ്ിനുള്ള മ്ടന്ഡര് 
നടപടി�ള് ആ�ംഭിച്കപ്ോള് ആദ് മ്ടന്ഡറെില് ഒ�ു 
�പെനി മോത്രമോണ് പമ്ങ്ടുത്ത്. അതിനോല് തമ്ന്ന 
റെരീമ്ടൻഡർ നടകത്ടെി വന്നു. ഇകപ്ോള് റെരീമ്ടന്ഡര്  
മ്െയ്്, എല്ോ നടപടിക്രമങ്ങളും പൂര്ത്ിയോക്ി, 
ലോപ് കടോപ്ിനുള്ള അകപക്/ആവശ്ം സ്വരീ��ിക്ുന്ന 
ഘട്ത്ിമ്ലത്ിയി�ിക്ു�യോമ്ണന്ന് സക്ോഷകത്ോമ്ട 
അറെിയിക്മ്ട്. 

ഐടി വ�ുപ്ിമ്റെ കനതൃത്വത്ില് നടന്ന 
ഈ നടപടിക്രമത്ില് ഏറ്വും �ുറെഞ്ഞ തു�യ്ക് 
ലോപ് കടോപ്് ലഭ്മോക്ോം എന്ന് അറെിയിച് �പെനിമ്യ 
മ്ത�മ്ഞ്ഞടുക്ു�യല് മ്െയ്ത്. പ��ം ലോപ് കടോപ്് 
ലഭ്മോക്ോന് തയോറെോയ നോല് �പെനി�മ്ള എംപോനല് 
മ്െയ്യു�യോണ് മ്െയ്ത്.  െിട്ിയില് കെ�ുന്ന 
ഓക�ോ�ുത്ര്ക്ും ഈ നോല് �പെനി�ളുമ്ട ലോപ് കടോപ്ില് 
ഏമ്തങ്ിലും ഒന്ന് മ്ത�മ്ഞ്ഞടുക്ോനുള്ള അവസ�മോണ് 
ഇകതോമ്ട ലഭിക്ുന്നത്. ഇങ്ങമ്നമ്യോ�ു അവസ�ം 
ലഭ്മോയത് ഉപകഭോക്ോക്ള്ക്് ഏമ്റെ സൗ��്പ്രദവുമോണ.് 
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ഏസര് (ACER), എച്്.പി (HP), മ്ലകനോകവോ (LENOVO), 
മ്�ോകക്ോണി�് സ് (COCONICS) എന്നരീ �പെനി�ളുമ്ട 
ലോപ് കടോപ്ു�ളോണ് മ്ടന്ഡര് നടപടിക്രമങ്ങളും 
സോകങ്തി� പ�ികശോധനയുമ്മോമ്ക് പൂര്ത്ിയോക്ി 
െിട്ിയില് കെര്ന്നവര്ക്് മ്ത�മ്ഞ്ഞടുക്ോനുത�ും വിധം 
സർക്ോർ ഉത്�വ് ( G.O.(Ms)No.6/2021/ITD dated 
06/02/2021) പ്ര�ോ�ം ലഭ്മോക്ിയി�ിക്ുന്നത്. (https://
www.kudumbashree.org/pages/871) 

ഈ സ് �രീമിന് കവടെി തയോറെോക്ിയ ലോക്ോപ്് കപോർട്ലിൽ 
െിട്ിയില് കെര്ന്ന എല്ോ ഗുണകഭോക്ോക്ളുമ്ടയും 
അവര് അടച് തവണ�ളുമ്ടയുമ്മല്ോം വിശദോംശങ്ങള് 
ക�ഖമ്പ്ടുത്ിയിട്ുടെ്. മൂന്ന് തവണ അടച്വര്ക്് ഈ 
മ്വബ് കപോ�ട്ൽ മുകഖന തങ്ങള്ക്് തോത്പ�്മുള്ള 
ലോപ് കടോപ്ു�ള് മ്ത�മ്ഞ്ഞടുക്ോം. മ്ടന്ഡര് നടപടി�ള് 
പൂര്ത്ിയോക്ി,  ലോപ് കടോപ്ിമ്റെ വിശദോംശങ്ങൾ 
ഈ ലോക്ോപ്് കപോർട്ലിൽ നല്�ുന്ന നടപടി�ള് 

ഇകപ്ോൾ പുക�ോഗമിക്ു�യോണ്. ഉടൻ തമ്ന്ന െിട്ിയില് 
കെര്ന്നവര്ക്് തങ്ങളുമ്ട ലോപ് കടോപ്് മ്ത�മ്ഞ്ഞടുക്ോനുള്ള 
അവസ�വുമ്മോ�ുക്ും. തുടര്ന്ന് മ്�.എസ്.എഫ്.ഇ 
യുമ്ട ഓക�ോ പ്രോകദശി� ഓഫരീസു�ളിലും നിശ്ിത 
ലോപ് കടോപ്ു�ളുമ്ട അകപക്�ള് ലഭിക്ുകപെോള് 
ബന്ധമ്പ്ട് �പെനി�ള്ക്് വര്ക്് ഓര്ഡര് നല്�ു�യും 
ഗുണകഭോക്ോക്ള്ക്് ലോക്ോപ്് നല്�ു�യും മ്െയ്യുന്ന 
�രീതിയിലോണ് കശഷിക്ുന്ന നടപടി�ള് ആസൂത്രണം 
മ്െയ്ി�ിക്ുന്നത്. പുതുതോയി െിട്ിയില് കെ�ോന് 
ആഗ്ഹിക്ുന്നവര്ക്് ഇകപ്ോഴും െിട്ിയില് കെ�ോനുമോ�ും.

�ുടുംബശ്രീ അംഗങ്ങള്ക്ോയി ഈ െിട്ി പദ്ധതി 
നടപ്ിലോക്ുന്ന മ്�.എസ്.എഫ്.ഇയ്കും അതുകപോമ്ല 
തമ്ന്ന ലോപ് കടോപ്് നടപടി ക്രമങ്ങള് മി�ച് �രീതിയില് 
പൂര്ത്ിയോക്ി ഗുണകഭോക്ോക്ള്ക്ോയി നോകലോളം 
ഓപ്ഷനു�ള് ലഭ്മോക്ിയ ഐടി വ�ുപ്ിനും 
അഭിനന്ദനങ്ങള് കന�മ്ട്.


