
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1645 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരളെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ ഹ�ാ�ാ�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) േകരളെ� �ണേമ��� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
ഹ�ാ�ി മാ�വാൻ സ�ീകരി��
നടപടികെള�റി�  ്വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ കഴി� അ�വർഷം

െകാ�് േനടിയ മികവിെ� െറേ�ാർഡ്  ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം ൈകവരി�ക എ�താണ്
സർ�ാരിെ� �ഖ�ാപിത ല��ം. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരെ� അള�� ആേഗാള

സർ�കലാശാലാ േറ�ിം�കളിൽ േകരള�ിെല

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസെ� ബ��രം ��ിേല�്
നയി��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
അടിയ�ിരമായി ൈകെ�ാേ�� തായി��്.
അ�േപാെല തെ�, പഠന ഗേവഷണേ�ാ��

സമീപന�ി�ം അടി�ടി മാ�ം േവണം. ഈ
ല���ൾ ൈകവരി��തിനായി, താെഴ�റ��
ആറ്  ��ധാന നടപടികൾ േകരള ബഡ്ജ�് 2021-
22 �േ�ാ�െവ�ി��്. 1. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ 3-5 ല�ം േപർ��ടി
പഠനസൗകര��ൾ, 2. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ 1000 അധ�ാപക�െട നിയമനം, 3.
സർ�കലാശാലകൾ��ിൽ 30 മികവിെ�
േക��ൾ, 4. 500 േപാ�് േഡാ�റൽ
െഫേലാഷി�കൾ. �ഖ�മ�ി�െട നവേകരള േപാ�്
േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�് �തിമാസം 1 ല�ം �പ
വെര, 5. സർ�കലാശാല പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന�ിന് 2000 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി
ധനസഹായം, 6. അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കൾ�്
1000 േകാടി �പ�െട ധനസഹായം.
സം�ാനെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല
പരി�രി��തിെ� ഭാഗമായി ആവി�രി�

പ�തിക�ം േ�ാ�ാ�ക�ം �വെട േചർ��. 1)
കരി�ലം പരി�രണം 2) ഔ�്കം െബയ്സ്ഡ്
എഡ�േ�ഷ�ം (OBE) �ാജ�േവ�് ആ�ിബ��ക�ം

(GA) 3) േ�ാസ്  - ഡിസ്പ്ളിനറി ലി�റസി
ക�ാ�യിൻ 2020 (Cross Disciplinary Literacy
Campaign 2020) 4) സാ�് (SAAC – State
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Assessment & Accreditation Centre) 5)
ഫാ�ൽ�ി െഡവലപ്െമൻറ്  െസൻറർ (FDC) 6.
ൈകരളി ഗേവഷണ �ര�ാര�ൾ 7. ചാൻസിേല�്
അവാർഡ്  8. എ�ൈഡ�് പ�തി 9. ആൾ േകരള
ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ സർെ� 10. കാൾ െന�് 11.
സം�ാനതല ഈ-േജർണൽ കൺേസാർഷ�ം
�പീകരണം (State Level E Journal Consortium)
12. േകാേളജ്  വിദ�ാർ�ികൾ�ായി ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ െവൈ��ിൽ വി�ലമായ
ഓൺൈലൻ പാഠ�േശഖരം

(ബി)

സർവകലാശാലകളിൽ സ�ത� മികവിെ�
േക��ൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് നട�ാ� േ�ശി��
നവീകരണ��മായി ബ�െ��്

സർവകലാശാലകൾ ��ിൽ 30 ഓേ�ാേണാമസ്
ഇൻറർ �ണിേവ�ി�ി െസൻറ�ക�ം ��ക�ം
�ാപി�ം എ�് 2021-22 ബഡ്ജ�ിൽ
�ഖ�ാപി�ി��്. ഏ��ം �ഗ�രായ
വിദഗ്ധെരേയാ പ�ിതെരേയാ െസർ�  ്ക�ി�ി
വഴി േദശീയ തല�ിൽനി�് െതരെ���് ഈ
�ാപന�ളിൽ നിയമി�ം. ഇതിനായി 100 േകാടി
�പ�ം െസൻറ�ക�െട പ�ാ�ല സൗകര�
��ി�് കിഫ്ബിയിൽ നി�് 500 േകാടി �പ�ം
അ�വദി�� താെണ�് �ഖ�ാപി�ി��്.

(സി)

സർവകലാശാലകളിൽ 'എഡ�േ�ഷൻ' പഠന
വിഭാഗ�ിനായി അസി��് െ�ാഫസർ
ത�ികയിൽ ഒഴി�� നിയമന�ൾ നട��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ; ഈ വിഭാഗ�ിൽ

��തായി ത�ികകൾ ��ി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല യിെല വിവിധ
പഠനവ��കളിെല 12 അസി�ൻറ്  െ�ാഫസർ
ഒഴി�കളിേല�് 03.11.2020 തീയതിയിെല
Ad.AII/1/5038/2017/ Subfile(1)/Admn/(1) ന�ർ
വി�ാപനം �റെ��വി�ി��്. ഇതിൽ ഒ� ഒഴിവ്
�ൾ ഓഫ് െപഡേഗാഗി�ൽ സയൻസസിൽ
ആണ്. േകരള സർ�കലാശാലയിൽ എഡ�േ�ഷൻ
പഠന വ��ിൽ നിലവിൽ അസി��്
െ�ാഫസ�െട ഒ� ഒഴിവാ��ത്. നിയമന നടപടി
സ�ീകരി�ി�ി�. കാലി��് സർ�കലാശാലയിൽ
എഡ�േ�ഷൻ പഠനവിഭാഗ�ിൽ

ഒഴി��ായി�� 2 അസി��് െ�ാഫസർ
ത�ികകളിൽ �ിരനിയമനം നട�ിയി��്.

(ഡി) സർ�കലാശാലകളിൽ േപാ�് േഡാ�റൽ
െഫേ�ാഷി�കൾ ��തായി അ�വദി�ി�േ�ാ;
ഉെ��ിൽ വിഷയം/സർ�കലാശാല തിരി�്
വിവരം ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) 2021-22 ബഡ്ജ�ിൽ �തിമാസം 50,000 �പ
�തൽ 1 ല�ം �പവെര െഫേലാഷി�� 500
നവേകരള േപാ�് േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�കൾ
അ�വദി��തായി �ഖ�ാപി�ി��്.
മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാലയിൽ ��തായി
േപാ�് േഡാ�റൽ െഫേലാഷിപ് അ�വദി�വ�െട
വിശദാംശ�ൾ അ�ബ�ം (1) ആയി േചർ��.
േകരള സർ�കലാശാലയിൽ 2021-22
സാ��ിക വർഷ�ിൽ വിവിധ



3 of 3

ഡി�ാർ�്െമ�കളിൽ അ�വദി�ി�� േപാ�്
േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�ിെ� വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�ം (2) ആയി േചർ��. െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട 08/07/2021 െല
ഉ�രവ് ന�ർ CUSAT/AC)B)B3/ 2280/2021
(അ�ബ�ം 3 ആയി േചർ��) �കാരം 2021
അ��യന വർഷ�ിൽ 13 ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ി

കൾ�് േപാ�് േഡാ�റൽ െഫേ�ാഷി�്
അ�വദി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ












