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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1687 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള�ിെല സർ�കലാശാലകെള മികവിെ� േക�മാ�ാ�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സർവകലാശാലക�െട േദശീയ േറ�ിംഗിൽ
േകരള�ിെല സർവകലാശാലകൾ
ആശാവഹമായ �േരാഗതി േനടിയി�ി� എ�
കാര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ആേഗാള,
േദശീയ േറ�ിംഗിൽ അവ�് ഉയർ��ാനം

ൈകവരി�ാനാ��തിന് എെ��ാം നടപടികൾ
സ�ീകരി�വാൻ ഉേ�ശി��െവ�്
വ��മാ�േമാ;

(എ) ആേഗാള സർ�കലാശാല േറ�ിംഗിൽ �ാനം

പിടി�വാൻ സം�ാനെ�

സർ�കലാശാലക�െട �വർ�ന �ൾ
െമ�െ����തി�� വിവിധ കർ�പ�തികൾ
സർ�ാർ - സർ�കലാശാലാ തല�ിൽ

ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ാ�� �മ�ൾ
ആരംഭി�ി��്. 1. 2021-22 ബഡ്ജ�ിൽ
�ഖ�ാപി�ി�� പരിപാടികൾ എ. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ 3-5 ല�ം േപർ��ടി
പഠനസൗകര��ൾ, ബി. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ 1000 അധ�ാപക�െട നിയമനം, സി.
സർ�കലാശാലകൾ��ിൽ 30 മികവിൻെറ
േക��ൾ, ഡി. 500 േപാ�് േഡാ�റൽ
െഫേലാഷി�കൾ. �ഖ�മ�ി�െട നവേകരള േപാ�്
േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�് �തിമാസം 1 ല�ം �പ
വെര, ഇ. സർ�കലാശാല പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന�ിന് 2000 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി
ധനസഹായം, എഫ്. അഫിലിേയ�ഡ്
േകാേള�കൾ�് 1000 േകാടി �പ�െട
ധനസഹായം. 2. ആ�നിക ശാ� സാേ�തിക
മാനവിക വിഷയ�ളി�� �.ജി/പി.ജി
ഇൻറേ��ഡ്  േ�ാ�ാ�കൾ ആരംഭി�ാ��

തീ�മാനം. 3. ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

െമ�െ���വാൻ റിസർ�  ്ഡയറ�േറ�്
�പീകരണം. 4. 500 സി.എം. േപാ�് േഡാ�റൽ
െഫേലാഷി�്. 5. വിേദശ�് നി�ം േനാബൽ
േജതാ�ൾ ഉൾെ�െട�� വിദ�െര

സം�ാനെ� സർ�കലാശാല കളിൽ
എ�ി�ാ�� േ�ാളർ-ഇൻ-റസിഡൻസ്
േ�ാ�ാം. 6. ഔ�്കം േബയ്സിഡ്  എഡ�േ�ഷൻ
(OBE) സ�ദായ�ിൽ കരി�ല�ിെ�

�ന:സംഘാടനം. 7. വിേദശ സർ�കലാശാലക�
മാ�� അ�ാദമിക സഹകരണ�ി ��
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എം.ഒ.�. 8. സം�ാനതല�ി��

�ാപന�െള അ�ഡിേ�ഷന് സഹായി��
േ��് െലവൽ അസ�്െമൻറ്  ആൻറ്

അ�ഡിേ�ഷൻ െസൻറർ (SAAC). 9.
സർ�കലാശാലക�െട അ�ാദമിക, പരീ�ാ
�വർ�ന�ൾ�ായി നട��
ആ�നികവൽ�രണ�ം ക���ർ വൽ�രണ�ം.
10. അ�ാദമിക് കല��ം എ�ാമിേനഷൻ
കല��ം അ�സരി�� സർ�കലാശാല ക�െട
ചി�യായ�ം സമയ ബ�ിത�മായ

�വർ�ന�ൾ. 11. കിഫ്ബിയിൽ നി�ം മ�
ഫ�ിംഗ് ഏജൻസികളിൽ നി��� പ�ാ�ല

വികസന പ�തികൾ.

(ബി)

േകരള�ിെല സർവകലാശാലകെള മികവിെ�
േക��ളാ�ി മാ�ി�ം നവീന േകാ�കൾ
ഉൾെ���ി�ം വിദ�ാർ�ികെള

ആകർഷി��തി�� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സർ�കലാശാലകൾ��ിൽ 30 ഓേ�ാണമസ്
ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ��ക�ം ��ക�ം
�ാപി�� താെണ�് നട�വർഷെ�
ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി��്. നിലവി��
�ണിേവ�ി�ി ��കൾ/ ഡി�ാർട്െമ�കൾ /
െസ��കൾ എ�ിവ�െട മികവ് പരിേശാധി�്
അവെയ �തിയ മികവിെ� േക��ളായി
�പാ�രെ���ാ��താെണ�ം

�ഖ�ാപി�ി��്.

(സി)

േകാ�ക�ം ഗേവഷണ��ം ന�െട നാടിെ�
വികസന�ിന് �ടി ഉപകരി��വിധ�ിൽ

ത�ാറാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) േകാ�ക�ം ഗേവഷണ��ം നാടിെ�
വികസന�ിന് �ടി ഉപകരി�� വിധ�ിൽ

ത�ാറാ��തിന് േകരള സർവകലാശാല
നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��. ഗേവഷണ
�വർ�ന�െള ഉത്പാദന േമഖലയിൽ
എ�ി��തി�� സഹായം െച��തിനായി
മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല Business
Innovation and Incubation Centre �ാപി�ി��്.
ടി െസ�റിെ� കീഴിൽ വിവിധ �ാർ��കൾ
�ട�ക�ം േപ��കൾ�ായി അേപ�കൾ
സമർ�ി�ക�ം െച�ി��്. െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർവകലാശാലയിൽ ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി െസ�ർ േഫാർ േപ��് നിലവി��്.
അ�വഴി ഗേവഷണ ഫല�ൾ സ�ഹ�ി

െല�ി�ാൻ സർവകലാശാല നടപടി
സ�ീകരി�ി��്.

(ഡി) ഹയർ െസ��റി കഴി� വിദ�ാർ�ികൾ�്

വിവിധ ആർട്സ്  & സയൻസ്  േകാേള�കളിൽ
ഉപരിപഠന�ിന് ആവശ�മായ സീ�ക�േ�ാ എ�്
വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽ�േമാ ;

(ഡി) 05.08.2021 െല സ.ഉ(സാധാ) 1011/21/ഉ.വി.വ
ഉ�രവ് �കാരം ആർട്സ്  ആൻഡ്  സയൻസ്
േകാേള�കളിൽ ഡി�ി�് പരമാവധി 70 സീ�ം
പി.ജി � സയൻസി� 25 സീ�്, ആർട്സ് ,
േകാേമ�് എ�ീ വിഷയ�ളിൽ 30 സീ�ം എ�
നിലയിൽ വർ�നവ് അ�വദി�ി��്. ആവശ�മായ
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പഠന സൗകര��� േകാേള�കളിൽ സീ�് വർ�ന
വ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാൻ വ��ിൽ
നി�ം േകാേള�കൾ�് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
�തിയ േകാ�കൾ സർ�ാർ പരിഗണി�വ��.

(ഇ)

മലബാറിെല വിവിധ ജി�കളിൽ �തിയ േകാ�ക�ം
ബാ�ക�ം അ�വദി��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�േമാ എ�് വ��മാ�േമാ?

(ഇ) 05.08.2021 െല സ.ഉ(സാധാ) 1011/21/ഉ.വി.വ
ഉ�രവ് �കാരം ആർട്സ്  ആൻഡ്  സയൻസ്
േകാേള�കളിൽ ഡി�ി�് പരമാവധി 70 സീ�ം
പി.ജി � സയൻസി� 25 സീ�്, ആർട്സ് ,
േകാേമ�് എ�ീ വിഷയ�ളിൽ 30 സീ�ം എ�
നിലയിൽ വർ�നവ് അ�വദി�ി��്. ആവശ�മായ

പഠന സൗകര��� േകാേള�കളിൽ സീ�് വർ�ന
വ���തി�� നടപടി സ�ീകരി�ാൻ വ��ിൽ
നി�ം േകാേള�കൾ�് നിർേ�ശം നൽകിയി��്.
�തിയ േകാ�കൾ സർ�ാർ പരിഗണി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


