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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 293 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

നിഷ്- െല പഠന, ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഡി െക �രളി,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീ. പി. മ�ി��ി 

Dr. R. Bindu
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് �വണ, സംസാര പരിമിതികൾ
അ�ഭവി��വ�െട �റ�കൾ പരിഹരി�്
�േ���തിന് �ാപിതമായ നാഷണൽ
ഇൻ�ി���് ഓഫ് �ീ�  ്ആ�് ഹിയറിംഗ് -ൽ
അ�ാദമിക് �വർ�ന��െട ഭാഗമായി
ഏെതാെ� േകാ�കളാണ് നിലവി��െത�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) I �വണ ൈവകല���വർ�ായി േകരള
�ണിേവ�ി�ി�െട അംഗീകാരേ�ാെട

താെഴ�റ�� േകാ�കൾ നട�ിവ��. 1.
ബി.എ�്.സി. ക���ർ സയൻസ്  (എ� .്ഐ), 2.
ബി.എഫ്.എ (എ� .്ഐ), 3. ബി.േകാം (എ� .്ഐ).
4. ഹയർ എ�േ�ഷൻ ഫൗേ�ഷൻ േ�ാ�ാം
(HEFP): ഹയർെസ��റി പഠനം
�ർ�ിയാ�� �വണ സംസാര
ൈവകല���� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഹയർ
എ�േ�ഷൻ ഫൗേ�ഷൻ േ�ാ�ാം (HEFP)
നട�ിവ��. ഇം�ീഷ് , മാ�മാ�ി�്, ഇ��ൻ
ൈസൻ ലാംേഗ�ജ്  എ�ീ വിഷയ�ളിൽ
പരിശീലനം നൽകി കഴിവ് െമ�െ����താണ്
ഈ േ�ാ�ാം. II െ�ാഫഷണ�കെള
ത�ാറാ�വാൻ േവ�ി ബി�ദ, ബി�ദാന�ര
തല�ളിൽ റീഹാബിലിേ�ഷൻ കൗൺസിൽ ഓഫ്
ഇ���െട അംഗീകാര���ം േകരള
ആേരാഗ�സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�്
െച��മായ ബി�ദേകാ�കൾ - 1. ബാ�ിലർ ഇൻ
ഒ�േപഷണൽ െതറാ�ി (ബി.ഒ ടി.) 2. ബാ�ിലർ
ഇൻ ഓഡിേയാളജി ആൻഡ്  �ീ�  ്ലാംേഗ�ജ്
പാേ�ാളജി (ബി.എ.എസ് .എൽ.പി.), III
ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�കൾ - 1. എം.എസ്
.സി. ഓഡിേയാളജി, 2. എം.എസ് .സി. �ീ�്
ലാംേഗ�ജ്  പാേ�ാളജി എ�ിവ നട�ിവ��. IV
ഇവ��റേമ, ഡിേ�ാമ തല�ി�� ര�്
േകാ�കൾ 1. ഡിേ�ാമ ഇൻ ഏർളി ൈചൽഡ്�ഡ്
െ�ഷ�ൽ എ�േ�ഷൻ (എ� .്ഐ) (DECSE (HI))
2. ഡിേ�ാമ ഇൻ ഇ��ൻ ൈസൻ ലാംേഗ�ജ്  ഇ�ർ
െ�േ�ഷൻ (DISLI) നട�ിവ���്.

(ബി) ഓേരാ േകാ�ക�ം അഫിലിേയ�് െച�ി�� (ബി) മ�പടി attachment-ൽ േചർ�ി��്.
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�ാപന��ം �േവശനം, ഫീസ്  ഘടന,
സംവരണം എ�ിവ�െട വിശദാംശ��ം
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(സി)

പഠന, ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

െമ�െ����തിെ��ം അ��ാപക
പരിശീലന�ിെ��ം ഭാഗമായി മ�
�ണിേവഴ്  സി�ിക�മായി േചർ�� േ�ാ�ാ�കൾ
നട��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഡി�ാർ�്െമ�് ഓഫ് ഓഡിേയാളജി ആൻഡ്  �ീ�്
ലാംേഗ�ജ്  പാേ�ാളജി (ASLP) 2017 �തൽ
അേമരി�യിെല സാലസ്  �ണിേവ�ി�ി, പർഡ�
�ണിേവ�ി�ി എ�ിവ�മായി സഹകരി�
�വർ�ി��. വിദ�ാർ�ിക�െട ഇടെപടൽ,
�ിനി�ൽ �വർ�ന��െട നിരീ�ണം,
ഗേവഷണ താൽ�ര��ൾ പ�ിടൽ, അ�ാദമിക്
�ഭാഷണ�ൾ എ�ിവ ഉൾെ��� വിേദശ പഠന
പരിപാടി�െട ഭാഗമായി 2019-2020 െല േകാവിഡ്
പാൻെഡമിക് കണ�ിെല��്, പർഡ�
സർവകലാശാല�മാ�� സഹകരണം െവർച�ൽ
�ാ�് േഫാമി�െട �ടർ�. പർ�വിെല ഫാ�ൽ�ി,
ഓഡിേയാളജിയിൽ ഒ� ഇ-�ഭാഷണ പര�ര
നട�ക�ം പർഡ� സർവകലാശാലയിെല
വിദ�ാർ�ികൾ, നിഷിെല എം എസ്  സി
ഓഡിേയാളജി വിദ�ാർ�ികൾ�ായി പീഡിയാ�ിക്
ഓഡിേയാളജി േകാഴ്  സ്  നട�ക�ം െച�. NISH-
െല ASLP വ��ിന് 2017 �തൽ െചൈ�,
�ീരാമച� ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഹയർ
എഡ�േ�ഷൻ ആൻഡ്  റിസർ�  ്(SRIHER),
�ീ� ,് ലാംേഗ�ജ്  ആൻഡ്  ഹിയറിംഗ് സയൻസസ്
എ�ിവ�മായി ഒ� ധാരണാപ����്. SRIHER
ൽ പാർ�് ൈടം പിഎ�ഡ്ി, സഹകരണ�ിെ�

ഭാഗമായി, ര�് സംഘടനക�ം
ഗേവഷണ�ിെ��ം അ�ാദമിക് േജാലി�െട�ം
പ�ിട�ം വ�ാപന�ം നട�ക�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി സം��മായി അ�ാദമിക്
െവബിനാർ നട�ക�ം െച��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



കോ��ഴ്സ്� അഫി	ലി	കോ�റ്റ്� 
ചെ�യ്യചെ�ട്ടി	ട്ടുള്ള 
സ്ഥാ�പനം� 

പ്രകോ�ശനം� സം��രണം�

ബി	.എസ്സ്�.സം	. �മ്പ്യൂ#ട്ടിർ 
സം�ൻസം�  (എച്ച്�.ഐ),

യൂണം	കോ�ഴ്സ്	റ്റ്	 ഓഫി� 
കോ�രള 

DACE 
പ്രകോ�ശനം 
പര2ക്ഷ 

ഇല്ല 

ബി	.എഫി�.എ (എച്ച്�.ഐ), യൂണം	കോ�ഴ്സ്	റ്റ്	 ഓഫി� 
കോ�രള 

DACE 
പ്രകോ�ശനം 
പര2ക്ഷ 

ഇല്ല 

ബി	.കോ��� (എച്ച്�.ഐ). യൂണം	കോ�ഴ്സ്	റ്റ്	 ഓഫി� 
കോ�രള 

DACE 
പ്രകോ�ശനം 
പര2ക്ഷ 

ഇല്ല 

ബി�ച്ച്	ലിർ ഇൻ 
ഒക്കുകോപഷണംൽ ചെ:റാ��	 
(ബി	.ഒ ടി	)

കോ�രള യൂണം	കോ�ഴ്സ്	റ്റ്	 
ഓഫി� ചെ=ൽത്ത്� 
സം�ൻസംസം� 

എൽ. ബി	. 
എസം�  ചെസംന്റർ
കോഫി�ർ 
സം�ൻസം� 
ആൻഡ്� 
ചെടികോB�കോള�ജി	
സം� 

കോ�രള  
സംർക്കാ�ര	ചെന്റ 
സം��രണം 
മാ�നംദണ്ഡം� 
അനുസംര	ച്ച്� 

ബി�ച്ച്	ലിർ ഇൻ 
ഓഡ്	കോ��ളജി	 ആൻഡ്� 
സ്പീ2ച്ച്� ലി��കോJKജി� 
പ�കോത്ത്�ളജി	 
(ബി	.എ.എസം�.എൽ .പ	.)

കോ�രള യൂണം	കോ�ഴ്സ്	റ്റ്	 
ഓഫി� ചെ=ൽത്ത്� 
സം�ൻസംസം� 

എൽ. ബി	. 
എസം�  ചെസംന്റർ
കോഫി�ർ 
സം�ൻസം� 
ആൻഡ്� 
ചെടികോB�കോള�ജി	
സം� 

കോ�രള  
സംർക്കാ�ര	ചെന്റ 
സം��രണം 
മാ�നംദണ്ഡം� 
അനുസംര	ച്ച്� 

എ�.എസം� .സം	. 
ഓഡ്	കോ��ളജി	

കോ�രള യൂണം	കോ�ഴ്സ്	റ്റ്	 
ഓഫി� ചെ=ൽത്ത്� 
സം�ൻസംസം� 

എൽ. ബി	. 
എസം�  ചെസംന്റർ
കോഫി�ർ 
സം�ൻസം� 
ആൻഡ്� 
ചെടികോB�കോള�ജി	
സം� 

കോ�രള  
സംർക്കാ�ര	ചെന്റ 
സം��രണം 
മാ�നംദണ്ഡം� 
അനുസംര	ച്ച്� 

എ�.എസം� .സം	.  സ്പീ2ച്ച്� കോ�രള യൂണം	കോ�ഴ്സ്	റ്റ്	 എൽ. ബി	. കോ�രള  



ലി��കോJKജി� പ�കോത്ത്�ളജി	 ഓഫി� ചെ=ൽത്ത്� 
സം�ൻസംസം� 

എസം�  ചെസംന്റർ
കോഫി�ർ 
സം�ൻസം� 
ആൻഡ്� 
ചെടികോB�കോള�ജി	
സം� 

സംർക്കാ�ര	ചെന്റ 
സം��രണം 
മാ�നംദണ്ഡം� 
അനുസംര	ച്ച്� 

ഡ്	കോL�മാ ഇൻ ഏർള	 
ചൈ�ൽഡ്ഹുഡ്� 
ചെസ്പീഷQൽ എജുകോക്കാഷൻ 
(എച്ച്�.ഐ) 

റാ2=�ബി	ലി	കോറ്റ്ഷൻ  
�Sൺസം	ൽ ഓഫി� 
ഇന്ത്യQ

റാ2=�ബി	ലി	കോറ്റ്
ഷൻ  
�Sൺസം	ൽ 
ഓഫി� ഇന്ത്യQ

റാ2=�ബി	ലി	കോറ്റ്
ഷൻ  
�Sൺസം	ൽ 
ഓഫി� ഇന്ത്യQ

ഡ്	കോL�മാ ഇൻ ഇന്ത്യQൻ 
ചൈസംൻ  ലി��കോJKജി� 
ഇന്റർ ചെപ്രകോട്ടിഷൻ

റാ2=�ബി	ലി	കോറ്റ്ഷൻ  
�Sൺസം	ൽ ഓഫി� 
ഇന്ത്യQ

റാ2=�ബി	ലി	കോറ്റ്
ഷൻ  
�Sൺസം	ൽ 
ഓഫി� ഇന്ത്യQ

റാ2=�ബി	ലി	കോറ്റ്
ഷൻ  
�Sൺസം	ൽ 
ഓഫി� ഇന്ത്യQ

ഫി2സം� ഘടിനം

കോ��ഴ്സ്� Tuition Fee Caution 
Deposit

Graduation Fee

1. ബി	.എസ്സ്�.സം	. �മ്പ്യൂ#ട്ടിർ 
സം�ൻസം�  (എച്ച്�.ഐ),

Rs.12000/
Year

Rs. 2000 Rs. 1000/- 

2. ബി	.എഫി�.എ (എച്ച്�.ഐ),

3. ബി	.കോ��� (എച്ച്�.ഐ).

4. ഡ്	കോL�മാ ഇൻ ഏർള	 ചൈ�ൽഡ്ഹുഡ്� ചെസ്പീഷQൽ എജുകോക്കാഷൻ (എച്ച്�.ഐ)

Tuition Fee Special Fee Caution 
Deposit

Graduation Fee

Rs.13500/ 
Year

Rs. 4000 Rs. 1500 Rs. 1000/- 

5. ഡ്	കോL�മാ ഇൻ ഇന്ത്യQൻ ചൈസംൻ ലി��കോJKജി� ഇന്റർ ചെപ്രകോട്ടിഷൻ

Fees First Year 
(in Rs.)

Second Year
(in Rs.)

Tuition Fee 10,000/- 10,000/-

Caution Deposit 5,000/- Nil



Educational Tour Fee 2,000/- Nil

Library Fee 1,000/- Nil

Graduation Fee 1,000/- Nil

Total 19,000 10,000/-

6. ബി	 ഓ ടി	 ഫി2സം� ഘടിനം  - ചെമാറാ	റ്റ്� 

Fees First Year 
(in Rs.)

Second Year
(in Rs.)

Third
Year

(in Rs.)

Fourth Year
(in Rs.)

Internship
(in Rs.)

Tuition Fee 42,500/- 42,500/- 42,500/- 42,500/- Nil

Special Fee 27,605/- 25,605/- 25,605/- 35,605/- 17,800/-

Caution Deposit 10000/- Nil Nil Nil Nil

Total 80,105/- 68,105/- 68,105/- 78,105/- 17,800/-

ബി	 ഓ ടി	 ഫി2സം� ഘടിനം - മാ�കോനംജി� ചെമാന്റ� 

Fees First
Year (in

Rs.)

Second
Year

(in Rs.)

Third Year
(in Rs.)

Fourth Year
(in Rs.)

Internship
(in Rs.)

Tuition Fee 81,750/- 81,750/- 81,750/- 81,750/- Nil

Special Fee 27,605/- 25,605/- 25,605/- 35,605/- 17,800/-

Caution
Deposit

10000/- Nil Nil Nil Nil

Total 1,19,355/- 1,07,355/- 1,07,355/- 1,17,355/- 17,800/-

7. ബി	.എ.എസം�.എൽ.പ	. ഫി2സം� ഘടിനം  - ചെമാറാ	റ്റ്�

Fees First Year 
(in Rs.)

Second Year
(in Rs.)

Third Year
(in Rs.)

Internship
(in Rs.)

Tuition Fee 42,500/- 42,500/- 42,500/- Nil

Special Fee 27,605/- 25,605/- 25,605/- 35,605/-

Caution Deposit 10000/- Nil Nil Nil

Total 80,105/- 68,105/- 68,105/- 35,605/-



ബി	.എ.എസം�.എൽ.പ	. ഫി2സം� ഘടിനം  - മാ�കോനംജി� ചെമാന്റ� 

Fees First Year 
(in Rs.)

Second Year
(in Rs.)

Third
Year

(in Rs.)

Internship
(in Rs.)

Tuition Fee 81,750/- 81,750/- 81,750/- Nil

Special Fee 27,605/- 25,605/- 25,605/- 35,605/-

Caution Deposit 10000/- Nil Nil Nil

Total 1,19,355/- 1,07,355/- 1,07,355/- 35,605/-

8. എ�.എസം� .സം	. ഓഡ്	കോ��ളജി	 - ചെമാറാ	റ്റ്�

Fees First Year 
(in Rs.)

Second Year
(in Rs.)

Tuition Fee 1,09,000 1,09,000

Caution Deposit 15000/- Nil

Total 1,24,000/- 1,09,000/-

എ�.എസം� .സം	. ഓഡ്	കോ��ളജി	 - മാ�കോനംജി� ചെമാന്റ�

Fees First Year 
(in Rs.)

Second Year
(in Rs.)

Tuition Fee 2,18,000 2,18,000

Caution Deposit 15000/- Nil

Total 2,33,000/- 2,18,000/-

9. എ�.എസം� .സം	.  സ്പീ2ച്ച്� ലി��കോJKജി� പ�കോത്ത്�ളജി	 - ചെമാറാ	റ്റ്�

Fees First Year 
(in Rs.)

Second Year
(in Rs.)

Tuition Fee 1,09,000 1,09,000

Caution Deposit 15000/- Nil

Total 1,24,000/- 1,09,000/-



എ�.എസം� .സം	.  സ്പീ2ച്ച്� ലി��കോJKജി� പ�കോത്ത്�ളജി	 - മാ�കോനംജി� ചെമാന്റ�

Fees First Year 
(in Rs.)

Second Year
(in Rs.)

Tuition Fee 2,18,000 2,18,000

Caution Deposit 15000/- Nil

Total 2,33,000/- 2,18,000/-


