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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1647 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല പരി�ാര�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസേമഖല�െട നിലവാരം

ഉയർ��തിന് ഈ സർ�ാർ നട�ിലാ�വാൻ

ഉേ�ശി�� പ�തികൾ എെ�ാെ�െയ�്

വിശദമാ�ാേമാ ;

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസേമഖല�െട നിലവാരം

ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി താെഴ പറ��

പ�തികൾ ആവി�രി �ി��് േകാേളജ്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിൽ ൈലവ് �ീമിംഗി�ം

ഓൺ ൈലൻ �ാ�കൾ�മായി േമഘ നാഥ

സാഹാ െസെ�ർ േഫാർ ക��് െഡവലപ്െമ�്

�ഡിേയാ [ORICE - Online Resource Initiative
of Collegiate Education] �ാപി�ി��്. ഈ
സംവിധാനം ഉപേയാഗി�െകാ�് അ�ാദമിക

വിദ��െട �ാ� കൾ വിവിധ േകാേള�കളിെല

വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭ�മാ�ിയി ��്.
വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉ�ാ�� മാനസിക

സംഘർഷ�ൾ ല�കരി��തി�ളള മാർഗ-
നിർേ�ശ�ൾ യഥാസമയം ന��തിനായി 2019-
20 സാ��ിക വർഷം "Jeevani -College Mental
Awareness Programme” എ� പ�തി 67
ആർട്സ്  & സയൻസ്  േകാേള� കളിൽ

നട�ിലാ�ി. �സ ഒ�ാം ഘ� പ�തി �കാരം 6
സർ�കലാശാലകളിൽ 20 േകാടി �പ വീത�ം

ര�ാം ഘ� �ിെ� ഭാഗമായി ര�്

സർ�കലാശാലകൾ�് 50 േകാടി �പ വീത�ം

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി

അ�വദി�ി��്. സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�

കീഴിൽ എ�ിനീയറിംഗ്, േപാളി െട�ിക്

േകാേള�കളിൽ AICTE അ�ഡിേ�ഷൻ

ലഭി��തിനാ �ളള അടി�ാന സൗകര�

വികസന പ�തികൾ നട�ിലാ�ി യി��്.
അ�ർേദശീയ, േദശീയ ഇ-േജർണ�കൾ

ലഭ�മാ�ി�ം, ഡിജി�ൽ/ഇ-ൈല�റികൾ

�ാപി�ം അ�ാദമിക �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ിയി��്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

കീഴി�ളള എ�ാ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ,
േപാളിെട�ിക് േകാേള�കൾ, ആർട്സ്  &
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സയൻസ്  േകാേള�കൾ എ�ിവ യിൽ ���ിയ

പാഠ�പ�തി���തമായി ൈല�റി ��ക ��ം

ലേബാറ�റികൾ�് ആ�നിക ഉപകരണ��ം

െമഷീ നറിക�ം ഫർണി��ക�ം വാ�ിയി��്.
േകാ�യം രാജീവ് ഗാ�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാള

ജിയിെല റി�സബിൾ ബിൽ ഡിംഗ് സി�ംസ് ,
ബാർ�ൻഹിൽ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല

െസ�ർ േഫാർ ബാം� െടേ�ാളജി,
തി�വന��രം സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജിെല �ാൻ േ�ാർേ�ഷൻ റിസർ�  ്െസ�ർ,
ഇല�ി�ൽ െവഹി�ിൾ െട�ിങ്  ലാബ്, ��ർ

സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ

േറാേബാ�ി�് & ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്

േനാഡൽ െസ�ർ, ക�ർ സർ�ാർ

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള ജിൽ െസ�ർ േഫാർ

എ�ലൻസ്  ഇൻ സി�ംസ് , �റൽ െടേ�ാളജി

ഡവലപ്െമ�് െസ�ർ, എനർജി &
എൻവേയാൺെമ�ം �ാപി �ി��്.
എ�ിനിയറിംഗ് േകാേള�കളിൽ സ�കാര�

േമഖല�െട (BOSCH, Mercedes Benz
�ട�ിയവ�െട) പ�ാളി�േ�ാെട ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�യിൽ പരിശീലന പരിപാടിക�ം

നട�ിവ��. CET-SAT എ� ഉപ�ഹ

വിേ�പണ�ിെ� �ാഥമിക ���ികൾ

�േരാഗമി��. എ �ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിൽ

േ�ാഡ�് ഡിൈസൻ െഡവല പ്െമ�് െസ��ം

ൈഹ െപർേഫാമൻസ്  ക���ിംഗ് െഫസിലി�ി�ം

�ാപി�. �തന േബാധന രീതികൾ, MOOC
േകാ�കൾ എ�ിവ നട�ിവ��. അസാപി�

കീഴിൽ അ�ാ രാ� നിലവാര�ി�� 9
ൈന�ണ� പരിശീലന സ� �യ�ൾ, ക��ണി�ി

�ിൽ പാർ�കൾ എ� േപരിൽ �വർ�നം

ആരംഭി�. �തിയ ഏെഴ��ിെ� നിർമാണം

അവസാന ഘ��ിൽ. ബ�ഭാഷാ പരിശീലന

േക��ൾ �ീ ശാ�ീകരണ �ിനാ�� She
Skills-2019 പ�തി എ�ി�െന 1118
�ാപന�ളിൽ ര�ല��ി ലധികം

വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം

ൈന�ണ� പരിശീലന�ിന് അവസരം ��ി�.
സർവകലാശാലകളിൽ ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വിവിധ പ�തികൾ

ആവി �രി�  ്നട�ിലാ�ി. അ�ർ ൈവ�ാനിക

ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ രാജ�ാ�ര

നിലവാര�ിേല�് ഉയർ� �ത് ല��മി�്

മഹാ�ാ ഗാ�ി സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ

വിഷയ�ളിെല അ�ർസർവകലാശാല േക�



3 of 10

�ളട�ം 18 ഗേവഷണ േക��െള ഒ�

�ട�ീഴിലാ�ി 34.42 േകാടി �പ െചലവിൽ

കൺവർജൻസ്  അ�ാദമിയ േകാം��് 
യാഥാർഥ�മാ�ി. സം�ാനെ� സർവക

ലാശാലകൾ നൽ�� പരമാവധി േസവന��ം;
വിദ�ാർ�ി �േവശനം �തൽ വിവിധ സർ�ിഫി

��കൾ വെര ഓൺ ൈലനിൽ ലഭ�മാ�ി.
എ�ിനീയറിംഗ് ഒഴിെക�� െ�ാഫഷണൽ

േകാ�കളി േല�� �േവശന പരീ�കൾ ഓൺ

ൈലൻ �േഖന നട�ാനായി. െ�ാഫഷണൽ

വിദ�ാർ�ി സ�ി�് സംഘടി�ി�  ്െ�ാഫഷണൽ

വിദ�ാർ�ി കൾ�് ഇതര ൈവ�ാനിക

േമഖലകളിൽ മികവ് സ�ായ� മാ�ി

�േ���തിന് വിവിധ തല�ളിൽ വിജയം

ൈകവരി� �ഗ��മായി സംവദി� �തി�ം

ആശയ�ൾ പ� വ��തി�ം അവസരെമാ�

�ി. നവേകരള നിർ�ിതി�ായി വിദ�ാർ�ിക�െട

ആശയ�ൾ സ�ീകരി��തി�ം അവർ�്

�ഖ�മ�ി�മായി സംവദി� �തി�ം

േവദികെളാ��ി Students Leaders’ Conclave -
സംഘടി�ി�. േകാേളജ്  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

ലീഡ്  പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി സർവകലാശാലാ,
സർ�ാർ േകാേളജ്  �ണിയൻ െചയർമാ�ാർ�്

വിേദശ രാജ��ളിൽ പരിശീലന�ിന് പ�തി�്

�ട�മായി. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള

സംബ�ി�  ്വിദ�ാർ�ികൾ �� പരാതികൾ

പരിഹരി� �തിന് ഓൺ ൈലൻ പരാതി പരിഹാര

സംവിധാനം - For The Students - നിലവിൽ വ�.
ആർട്സ്  & സയൻസ്  േകാേള�കളിൽ

െപൺ��ിക ൾ�് ആ�നിക സൗകര�� േളാ�

�ടിയ വി�മ�റികൾ. സർവകലാശാലാ

സിൻഡിേ� �കളിൽ വിദ�ാർ�ി �ാതിനിധ�ം

ഉറ�വ��ി. വിേദശ സർ�കലാശാ ലക�െട

�വർ�നം മന�ിലാ� �തി�ം

വിദ�ാർ�ികളിൽ േന�ത� പാടവം വളർ��തി�ം

േകാേളജ്  �ണിയൻ �തിനിധികൾ�ായി ലീഡ്

േ�ാ�ാം നട�െ��. വിദ�ാർ�ിക�െട�ം

ഫാ�ൽ�ിമാ�െട�ം വ��ിഗത �ണ

നിലവാരംെമ�െ����തി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി െസമി നാ�കൾ

വർ�്േഷാ�കൾ, റി�ഷർ േകാ�കൾ എ�ിവ

നട��തിന് അ�ാദമിക്/ഫാ�ൽ�ി െഡവല

പ്െമ�് േ�ാ�ാം എ� പ�തി നട�ി വ��.
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� -
ആഭി�ഖ��ിൽ 29.33 േകാടി �പ�െട ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാളർ ഷി�കൾ വിതരണം െച�.
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എ�െഡയ്�് പ�തി �കാരം 3 േനാബൽ സ�ാന

േജതാ��ം ഒ� ആേബൽ സ�ാന േജതാ�ം ഒ�

��ർ സ�ാന േജതാ�മട�ം 116 ��ഖ�മായി

വിദ�ാർ�ികൾ�് സംവദി�ാ�� അവസരം

��ി�. �ടാെത ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ

പരിഷ്  കാര�ൾ നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി

2021 െസ�ംബർ 28,29 തീയതികളിൽ ഒ�

ശി�ശാല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ�

േന�ത��ിൽ സംഘടി�ി�ക� �ായി.
േകരള�ിെല സർ�കലാശാല ൈവസ്

ചാൻസിലർമാർ ഉൾെ�െട വിദ�ാഭ�ാസ വിദ�ർ

പെ��� ദ�ിദിന ശിൽപശാലയിൽ ഉ��ിരി�

നിർേ�ശ�െള ഉൾെ���ി കർ�പാടികൾ

ആവി�രി�വ�കയാണ്.

(ബി) സാേ�തിക �ാപന�ളിൽ പഠി��

വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനേ�ാെടാ�ം

െതാഴിൽപരിശീലന�ം ഉറ�ാ��തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസേമഖല�െട നിലവാരം

ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി താെഴ പറ��

പ�തികൾ ആവി�രി �ി��് േകാേളജ്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിൽ ൈലവ് �ീമിംഗി�ം

ഓൺ ൈലൻ �ാ�കൾ�മായി േമഘ നാഥ

സാഹാ െസെ�ർ േഫാർ ക��് െഡവലപ്െമ�്

�ഡിേയാ [ORICE - Online Resource Initiative
of Collegiate Education] �ാപി�ി��്. ഈ
സംവിധാനം ഉപേയാഗി�െകാ�് അ�ാദമിക

വിദ��െട �ാ� കൾ വിവിധ േകാേള�കളിെല

വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭ�മാ�ിയി��്.
വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉ�ാ�� മാനസിക

സംഘർഷ�ൾ ല�കരി��തി�ളള മാർഗ-
നിർേ�ശ�ൾ യഥാസമയം ന��തിനായി 2019-
20 സാ��ിക വർഷം "Jeevani -College Mental
Awareness Programme” എ� പ�തി 67
ആർട്സ്  & സയൻസ്  േകാേള� കളിൽ

നട�ിലാ�ി. �സ ഒ�ാം ഘ� പ�തി �കാരം 6
സർ�കലാശാലകളിൽ 20 േകാടി �പ വീത�ം

ര�ാം ഘ��ിെ� ഭാഗമായി ര�്

സർ�കലാശാലകൾ�് 50 േകാടി �പ വീത�ം

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി

അ�വദി�ി��്. സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�

കീഴിൽ എ�ിനീയറിംഗ്, േപാളി െട�ിക്

േകാേള�കളിൽ AICTE അ�ഡിേ�ഷൻ

ലഭി��തിനാ �ളള അടി�ാന സൗകര�

വികസന പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്.
അ�ർേദശീയ, േദശീയ ഇ-േജർണ�കൾ

ലഭ�മാ�ി�ം, ഡിജി�ൽ/ഇ-ൈല�റികൾ

�ാപി�ം അ�ാദമിക �വർ �ന�ൾ

നട�ിലാ�ിയി��്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്

കീഴി�ളള എ�ാ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ,
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േപാളിെട�ിക് േകാേള�കൾ, ആർട്സ്  &
സയൻസ്  േകാേള�കൾ എ�ിവ യിൽ ���ിയ

പാഠ�പ�തി ���തമായി ൈല�റി ��ക

��ം ലേബാറ�റികൾ�് ആ�നിക ഉപകരണ��ം

െമഷീ നറിക�ം ഫർണി��ക�ം വാ�ിയി��്.
േകാ�യം രാജീവ് ഗാ�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാള

ജിയിെല റി�സബിൾ ബിൽ ഡിംഗ് സി�ംസ് ,
ബാർ�ൻഹിൽ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല

െസ�ർ േഫാർ ബാം� െടേ�ാളജി,
തി�വന��രം സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജിെല �ാൻ േ�ാർേ�ഷൻ റിസർ�  ്െസ�ർ,
ഇല�ി�ൽ െവഹി�ിൾ െട�ിങ്  ലാബ്, ��ർ

സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ

േറാേബാ�ി�് & ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്

േനാഡൽ െസ�ർ, ക�ർ സർ�ാർ

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള ജിൽ െസ�ർ േഫാർ

എ�ലൻസ്  ഇൻ സി�ംസ് , �റൽ െടേ�ാളജി

ഡവലപ്െമ�് െസ�ർ, എനർജി &
എൻവേയാൺെമ�ം �ാപി �ി��്.
എ�ിനിയറിംഗ് േകാേള�കളിൽ സ�കാര�

േമഖല�െട (BOSCH, Mercedes Benz
�ട�ിയവ�െട) പ�ാളി�േ�ാെട ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�യിൽ പരിശീലന പരിപാടിക�ം

നട�ിവ��. CET-SAT എ� ഉപ�ഹ

വിേ�പണ�ിെ� �ാഥമിക ���ികൾ

�േരാഗമി��. എ �ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിൽ

േ�ാഡ�് ഡിൈസൻ െഡവല പ്െമ�് െസ��ം

ൈഹ െപർേഫാമൻസ്  ക���ിംഗ് െഫസിലി�ി�ം

�ാപി�. �തന േബാധന രീതികൾ, MOOC
േകാ�കൾ എ�ിവ നട�ിവ��. അസാപി�

കീഴിൽ അ�ാ രാ� നിലവാര�ി�� 9
ൈന�ണ� പരിശീലന സ� �യ�ൾ, ക��ണി�ി

�ിൽ പാർ�കൾ എ� േപരിൽ �വർ�നം

ആരംഭി�. �തിയ ഏെഴ��ിെ� നിർമാണം

അവസാനഘ��ിൽ. ബ�ഭാഷാ പരിശീലന

േക��ൾ �ീ ശാ�ീകരണ �ിനാ�� She
Skills-2019 പ�തി എ�ി�െന 1118
�ാപന�ളിൽ ര�ല��ി ലധികം

വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം

ൈന�ണ� പരിശീലന�ിന് അവസരം ��ി�.
സർവകലാശാലകളിൽ ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വിവിധ പ�തികൾ

ആവി �രി�  ്നട�ിലാ�ി. അ�ർ ൈവ�ാനിക

ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ രാജ�ാ�ര

നിലവാര�ിേല�് ഉയർ� �ത് ല��മി�്

മഹാ�ാ ഗാ�ി സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ
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വിഷയ�ളിെല അ�ർസർവകലാശാല േക�

�ളട�ം 18 ഗേവഷണ േക��െള ഒ�

�ട�ീഴിലാ�ി 34.42 േകാടി �പ െചലവിൽ

കൺവർജൻസ്  അ�ാദമിയ േകാം��് 
യാഥാർഥ�മാ�ി. സം�ാനെ� സർവക

ലാശാലകൾ നൽ�� പരമാവധി േസവന��ം;
വിദ�ാർ�ി �േവശനം �തൽ വിവിധ സർ�ിഫി

��കൾ വെര ഓൺ ൈലനിൽ ലഭ�മാ�ി.
എ�ിനീയറിംഗ് ഒഴിെക�� െ�ാഫഷണൽ

േകാ�കളി േല�� �േവശന പരീ�കൾ ഓൺ

ൈലൻ �േഖന നട�ാനായി. െ�ാഫഷണൽ

വിദ�ാർ�ി സ�ി�് സംഘടി�ി�  ്െ�ാഫഷണൽ

വിദ�ാർ�ി കൾ�് ഇതര ൈവ�ാനിക

േമഖലകളിൽ മികവ് സ�ായ� മാ�ി

�േ���തിന് വിവിധ തല�ളിൽ വിജയം

ൈകവരി� �ഗ��മായി സംവദി� �തി�ം

ആശയ�ൾ പ� വ��തി�ം അവസരെമാ�

�ി. നവേകരള നിർ�ിതി�ായി വിദ�ാർ�ിക�െട

ആശയ�ൾ സ�ീകരി��തി�ം അവർ�്

�ഖ�മ�ി�മായി സംവദി� �തി�ം

േവദികെളാ��ി Students Leaders’ Conclave -
സംഘടി�ി�. േകാേളജ്  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

ലീഡ്  പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി സർവകലാശാലാ,
സർ�ാർ േകാേളജ്  �ണിയൻ െചയർമാ�ാർ�്

വിേദശ രാജ��ളിൽ പരിശീലന�ിന് പ�തി�്

�ട�മായി. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള

സംബ�ി�  ്വിദ�ാർ�ികൾ �� പരാതികൾ

പരിഹരി� �തിന് ഓൺ ൈലൻ പരാതി പരിഹാര

സംവിധാനം - For The Students - നിലവിൽ വ�.
ആർട്സ്  & സയൻസ്  േകാേള�കളിൽ

െപൺ��ിക ൾ�് ആ�നിക സൗകര�� േളാ�

�ടിയ വി�മ�റികൾ. സർവകലാശാലാ

സിൻഡിേ� �കളിൽ വിദ�ാർ�ി �ാതിനിധ�ം

ഉറ�വ��ി. വിേദശ സർ�കലാശാ ലക�െട

�വർ�നം മന�ിലാ� �തി�ം

വിദ�ാർ�ികളിൽ േന�ത� പാടവം വളർ��തി�ം

േകാേളജ്  �ണിയൻ �തിനിധികൾ�ായി ലീഡ്

േ�ാ�ാം നട�െ��. വിദ�ാർ�ിക�െട�ം

ഫാ�ൽ�ിമാ�െട�ം വ��ിഗത �ണ

നിലവാരംെമ�െ����തി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി െസമി നാ�കൾ

വർ�്േഷാ�കൾ, റി�ഷർ േകാ�കൾ എ�ിവ

നട��തിന് അ�ാദമിക്/ഫാ�ൽ�ി െഡവല

പ്െമ�് േ�ാ�ാം എ� പ�തി നട�ി വ��.
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� -
ആഭി�ഖ��ിൽ 29.33 േകാടി �പ�െട ഉ�ത
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വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാളർ ഷി�കൾ വിതരണം െച�.
എ�െഡയ്�് പ�തി �കാരം 3 േനാബൽ സ�ാന

േജതാ��ം ഒ� ആേബൽ സ�ാന േജതാ�ം ഒ�

��ർ സ�ാന േജതാ�മട�ം 116 ��ഖ�മായി

വിദ�ാർ�ികൾ�് സംവദി�ാ�� അവസരം

��ി�. �ടാെത ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ

പരിഷ്  കാര�ൾ നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി

2021 െസ�ംബർ 28,29 തീയതികളിൽ ഒ�

ശി�ശാല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ�

േന�ത��ിൽ സംഘടി�ി�ക� �ായി.
േകരള�ിെല സർ�കലാശാല ൈവസ്

ചാൻസിലർമാർ ഉൾെ�െട വിദ�ാഭ�ാസ വിദ�ർ

പെ��� ദ�ിദിന ശിൽപശാലയിൽ ഉ��ിരി�

നിർേ�ശ�െള ഉൾെ���ി കർ�പാടികൾ

ആവി�രി�വ�കയാണ്.

(സി) െ�ാഫഷണൽ േകാേള�കളിെല വിദ�ാർ�ികെള

മിക� െ�ാഫഷണ�കളാ��തിന് �േത�ക

സംവിധാന�ൾ ഏർെ����തിന് നടപടികൾ

സ�ീകരി�േമാ എ�് വിശദമാ�ാേമാ ?

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസേമഖല�െട നിലവാരം

ഉയർ��തിെ� ഭാഗമായി താെഴ പറ��

പ�തികൾ ആവി�രി �ി��് േകാേളജ്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിൽ ൈലവ് �ീമിംഗി�ം

ഓൺ ൈലൻ �ാ�കൾ�മായി േമഘ നാഥ

സാഹാ െസെ�ർ േഫാർ ക��് െഡവലപ്െമ�്

�ഡിേയാ [ORICE - Online Resource Initiative
of Collegiate Education] �ാപി�ി��്. ഈ
സംവിധാനം ഉപേയാഗി�െകാ�് അ�ാദമിക

വിദ��െട �ാ�കൾ വിവിധ േകാേള�കളിെല

വിദ�ാർ�ികൾ�് ലഭ�മാ�ിയി��്.
വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉ�ാ�� മാനസിക

സംഘർഷ�ൾ ല�കരി��തി�ളള മാർഗ-
നിർേ�ശ�ൾ യഥാസമയം ന��തിനായി 2019-
20 സാ��ിക വർഷം "Jeevani -College Mental
Awareness Programme” എ� പ�തി 67
ആർട്സ്  & സയൻസ്  േകാേള� കളിൽ

നട�ിലാ�ി. �സ ഒ�ാം ഘ� പ�തി �കാരം 6
സർ�കലാശാലകളിൽ 20 േകാടി �പ വീത�ം

ര�ാം ഘ��ിെ� ഭാഗമായി ര�്

സർ�കലാശാലകൾ�് 50 േകാടി �പ വീത�ം

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിനായി

അ�വദി�ി��്. സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ി�

കീഴിൽ എ�ിനീയറിംഗ്, േപാളി െട�ിക്

േകാേള�കളിൽ AICTE അ�ഡിേ�ഷൻ

ലഭി��തിനാ �ളള അടി�ാന സൗകര�

വികസന പ�തികൾ നട�ിലാ�ിയി��്.
അ�ർേദശീയ, േദശീയ ഇ-േജർണ�കൾ

ലഭ�മാ�ി�ം, ഡിജി�ൽ/ഇ-ൈല�റികൾ

�ാപി�ം അ�ാദമിക �വർ�ന�ൾ

നട�ിലാ�ിയി��്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്
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കീഴി�ളള എ�ാ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ,
േപാളിെട�ിക് േകാേള�കൾ, ആർട്സ്  &
സയൻസ്  േകാേള�കൾ എ�ിവ യിൽ ���ിയ

പാഠ�പ�തി ���തമായി ൈല�റി ��ക

��ം ലേബാറ�റികൾ�് ആ�നിക ഉപകരണ��ം

െമഷീ നറിക�ം ഫർണി��ക�ം വാ�ിയി��്.
േകാ�യം രാജീവ് ഗാ�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ് െടേ�ാള

ജിയിെല റി�സബിൾ ബിൽ ഡിംഗ് സി�ംസ് ,
ബാർ�ൻഹിൽ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിെല

െസ�ർ േഫാർ ബാം� െടേ�ാളജി,
തി�വന��രം സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജിെല �ാൻ േ�ാർേ�ഷൻ റിസർ�  ്െസ�ർ,
ഇല�ി�ൽ െവഹി�ിൾ െട�ിങ്  ലാബ്, ��ർ

സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ

േറാേബാ�ി�് & ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്

േനാഡൽ െസ�ർ, ക�ർ സർ�ാർ

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള ജിൽ െസ�ർ േഫാർ

എ�ലൻസ്  ഇൻ സി�ംസ് , �റൽ െടേ�ാളജി

ഡവലപ്െമ�് െസ�ർ, എനർജി &
എൻവേയാൺെമ�ം �ാപി�ി��്.
എ�ിനിയറിംഗ് േകാേള�കളിൽ സ�കാര�

േമഖല�െട (BOSCH, Mercedes Benz
�ട�ിയവ�െട) പ�ാളി�േ�ാെട ആ�നിക

സാേ�തിക വിദ�യിൽ പരിശീലന പരിപാടിക�ം

നട�ിവ��. CET-SAT എ� ഉപ�ഹ

വിേ�പണ�ിെ� �ാഥമിക ���ികൾ

�േരാഗമി��. എ �ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിൽ

േ�ാഡ�് ഡിൈസൻ െഡവല പ്െമ�് െസ��ം

ൈഹ െപർേഫാമൻസ്  ക���ിംഗ് െഫസിലി�ി�ം

�ാപി�. �തന േബാധന രീതികൾ, MOOC
േകാ�കൾ എ�ിവ നട�ിവ��. അസാപി�

കീഴിൽ അ�ാ രാ� നിലവാര�ി�� 9
ൈന�ണ� പരിശീലന സ� �യ�ൾ, ക��ണി�ി

�ിൽ പാർ�കൾ എ� േപരിൽ �വർ�നം

ആരംഭി�. �തിയ ഏെഴ��ിെ� നിർമാണം

അവസാന ഘ��ിൽ. ബ�ഭാഷാ പരിശീലന

േക��ൾ �ീ ശാ�ീകരണ �ിനാ�� She
Skills-2019 പ�തി എ�ി�െന 1118
�ാപന�ളിൽ ര�ല��ി ലധികം

വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം

ൈന�ണ� പരിശീലന�ിന് അവസരം ��ി�.
സർവകലാശാലകളിൽ ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി വിവിധ പ�തികൾ

ആവി �രി�  ്നട�ിലാ�ി. അ�ർ ൈവ�ാനിക

ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ രാജ�ാ�ര

നിലവാര�ിേല�് ഉയർ� �ത് ല��മി�്
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മഹാ�ാ ഗാ�ി സർവകലാശാലയിൽ വിവിധ

വിഷയ�ളിെല അ�ർസർവകലാശാല േക�

�ളട�ം 18 ഗേവഷണ േക��െള ഒ�

�ട�ീഴിലാ�ി 34.42 േകാടി �പ െചലവിൽ

കൺവർജൻസ്  അ�ാദമിയ േകാം��് 
യാഥാർഥ�മാ�ി. സം�ാനെ� സർവക

ലാശാലകൾ നൽ�� പരമാവധി േസവന��ം;
വിദ�ാർ�ി �േവശനം �തൽ വിവിധ സർ�ിഫി

��കൾ വെര ഓൺ ൈലനിൽ ലഭ�മാ�ി.
എ�ിനീയറിംഗ് ഒഴിെക�� െ�ാഫഷണൽ

േകാ�കളി േല�� �േവശന പരീ�കൾ ഓൺ

ൈലൻ �േഖന നട�ാനായി. െ�ാഫഷണൽ

വിദ�ാർ�ി സ�ി�് സംഘടി�ി�  ്െ�ാഫഷണൽ

വിദ�ാർ�ി കൾ�് ഇതര ൈവ�ാനിക

േമഖലകളിൽ മികവ് സ�ായ� മാ�ി

�േ���തിന് വിവിധ തല�ളിൽ വിജയം

ൈകവരി� �ഗ��മായി സംവദി� �തി�ം

ആശയ�ൾ പ� വ��തി�ം അവസരെമാ�

�ി. നവേകരള നിർ�ിതി�ായി വിദ�ാർ�ിക�െട

ആശയ�ൾ സ�ീകരി��തി�ം അവർ�്

�ഖ�മ�ി�മായി സംവദി� �തി�ം

േവദികെളാ��ി Students Leaders’ Conclave -
സംഘടി�ി�. േകാേളജ്  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ�

ലീഡ്  പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി സർവകലാശാലാ,
സർ�ാർ േകാേളജ്  �ണിയൻ െചയർമാ�ാർ�്

വിേദശ രാജ��ളിൽ പരിശീലന�ിന് പ�തി�്

�ട�മായി. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള

സംബ�ി�  ്വിദ�ാർ�ികൾ �� പരാതികൾ

പരിഹരി� �തിന് ഓൺ ൈലൻ പരാതി പരിഹാര

സംവിധാനം - For The Students - നിലവിൽ വ�.
ആർട്സ്  & സയൻസ്  േകാേള�കളിൽ

െപൺ��ികൾ�് ആ�നിക സൗകര�� േളാ�

�ടിയ വി�മ�റികൾ. സർവകലാശാലാ

സിൻഡിേ� �കളിൽ വിദ�ാർ�ി �ാതിനിധ�ം

ഉറ�വ��ി. വിേദശ സർ�കലാശാ ലക�െട

�വർ�നം മന�ിലാ� �തി�ം

വിദ�ാർ�ികളിൽ േന�ത� പാടവം വളർ��തി�ം

േകാേളജ്  �ണിയൻ �തിനിധികൾ�ായി ലീഡ്

േ�ാ�ാം നട�െ��. വിദ�ാർ�ിക�െട�ം

ഫാ�ൽ�ിമാ�െട�ം വ��ിഗത �ണ

നിലവാരംെമ�െ����തി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�മായി െസമി നാ�കൾ

വർ�്േഷാ�കൾ, റി�ഷർ േകാ�കൾ എ�ിവ

നട��തിന് അ�ാദമിക്/ഫാ�ൽ�ി െഡവല

പ്െമ�് േ�ാ�ാം എ� പ�തി നട�ി വ��.
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� -
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ആഭി�ഖ��ിൽ 29.33 േകാടി �പ�െട ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാളർ ഷി�കൾ വിതരണം െച�.
എ�െഡയ്�് പ�തി �കാരം 3 േനാബൽ സ�ാന

േജതാ��ം ഒ� ആേബൽ സ�ാന േജതാ�ം ഒ�

��ർ സ�ാന േജതാ�മട�ം 116 ��ഖ�മായി

വിദ�ാർ�ികൾ�് സംവദി�ാ�� അവസരം

��ി�. �ടാെത ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ

പരിഷ്  കാര�ൾ നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി

2021 െസ�ംബർ 28,29 തീയതികളിൽ ഒ�

ശി�ശാല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ�

േന�ത��ിൽ സംഘടി�ി�ക� �ായി.
േകരള�ിെല സർ�കലാശാല ൈവസ്

ചാൻസിലർമാർ ഉൾെ�െട വിദ�ാഭ�ാസ വിദ�ർ

പെ��� ദ�ിദിന ശിൽപശാലയിൽ ഉ��ിരി�

നിർേ�ശ�െള ഉൾെ���ി കർ�പാടികൾ

ആവി�രി�വ�കയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


