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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3496 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�കലാശാലാ വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ സ��മായ പഠനഗേവഷണ �വർ�ന��െട �ാധാന�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീമതി ഒ എസ്  അംബിക, 
�ീ വി െക �ശാ�് 

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

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ മികവ്
ൈകവരി��തിന് പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) വി�ാന സ�ദ്ഘടനയിേല�് പരിവർ�നം

െച�കെയ� നയ�ിന��തമായി ഉ�ത,
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്

നട�ാ�േ�ശി�� നവീകരണ�െള
സംബ�ി�� 6 ��ധാന നിർേ�ശ�ളാണ്
2021-22 ബഡ്ജ�ിൽ �ഖ�ാപി�ി��ത്. 1. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ 3 - 5 ല�ം േപർ�് �ടി
പഠന സൗകര��ൾ 2. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ 1000 അ��ാ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 സ�ഹ�ിെല

�തിയ അറി�കൾ സാ��ിക േമഖലയിെല
സേ�ത�േളാ, ��ിയേയാ, സംഘാടനേമാ,
ഉത്പ�േമാ, വിപണനേമാ ആയി �പാ�രം
�ാപി�� ഇ�േവഷൻ അെ��ിൽ �തനവിദ�
എ�ാ േമഖലകളി�ം സ�ിേവശി�ി�ാ��
അ�രീ�ം ��ി��തി�േവ�ി ഒ� നാലിന
കർ�പരിപാടി 2021-22 ബഡ്ജ�് �േ�ാ�്
െവ��. ഒ�്. ത��െട �േദശെ� �ഷി,
വ�വസായം, േസവനം, വ�ാപാരം �ട�ിയ
േമഖലകളിെല ���ിന് �തന സേ�ത�ിെ�

അടി�ാന�ിൽ പരിഹാരം കെ���തിനായി
�തന വിദ� അപ് േലാഡ്  െച��തിന് ഡിജി�ൽ
�ാ�്േഫാം. ര�്. പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ െക-
ഡിസ്ക് നട�ാ�ിയ യംഗ് ഇ�േവഷൻ ചല�ം
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അസാ�ിെ� ഹാ�േ�ാ�ം സംേയാജി�ി�്
േകരള ഇ�േവഷൻ ചല�് എ� േപരിൽ
വി�ലീകരി��. ��്. വിവിധ േ�ാജ�കൾ
നട�ാ��തിനായി �തന സേ�ത��ം രീതിക�ം
ഉപേയാഗെ����തി�ം

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം േവ�ി വികസന
ഫ�ിെ� അര ശതമാനം "എ�ി െസൻ
ഇ�േവഷൻ ഫ�്" ആയി മാ�ിെവ�� പ�തി.
നാല്. സർ�ാർ വ��കളിൽ �ാർ�്അ�്
ഇ�േവഷൻ േസാ�കൾ ആരംഭി��തി��
പ�തി.

(ബി)

ആേഗാള സർ�കലാശാല േറ�ിംഗിൽ
േകരള�ിെല സർ�കലാശാലകെള�ം
�ാ�മാ��തിന് �േത�ക കർ�പ�തി
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) 1. സർ�കലാശാല പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന�ിന് 2000 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി
ധനസഹായം. 2. ആ�നിക ശാ� സാേ�തിക
മാനവിക വിഷയ�ളി�� �.ജി/പി.ജി
ഇൻറേ��ഡ്  േ�ാ�ാ�കൾ ആരംഭി�ാ��
തീ�മാനം. 3. വിേദശ� നി�ം േനാബൽ
േജതാ�ൾ ഉൾെ�െട�� വിദ�െര
സർ�കലാശാലകളിൽ എ�ി�ാ�� േ�ാളർ
റസിഡൻസ്  േ�ാ�ാം. 4. ഔ�് കം െബയ്സ്ഡ്
എഡ�േ�ഷൻ സ�ദായ�ിൽ കരി�ല�ിെ�

�ന:സംഘടന. 5. വിേദശ
സർ�കലാശാലക�മാ�� അ�ാദമിക
സഹകരണം. 6. സർ�കലാശാലക�െട
അ�ാദമിക, പരീ�ാ �വർ�ന�ൾ�ായി

നട�� ആ�നികവൽ�രണ�ം ക���ർ
വൽ�രണ�ം.

(സി) സർ�കലാശാലാ വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ സ��മായ
പഠനഗേവഷണ �വർ�ന��െട �ാധാന�ം
മന�ിലാ�ി കർ�പ�തികൾ ആവി�രി�േമാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഗേവഷണം
േ�ാ�ാഹി�ി���മായി ബ�െ��

പ�തിക�ം/ സംരംഭ��ം: I. ൈകരളി ഗേവഷണ
�ര�ാര�ൾ:- ഗേവഷണരംഗ�് മികവ് കാ��
േകരളീയർ�് അംഗീകാര�ം േ�ാ�ാഹന�ം

നൽകാൻ സം�ാന സർ�ാർ
ഏർെ���ിയിരി��താണ് ൈകരളി റിേസർ�്
അവാർ�കൾ. (i) േകരള�ിെല അംഗീ�ത
സർ�കലാശാലയിൽ നി�് േനടിയ േഡാ�റൽ
ബി�ദം േനടിയ വിദ�ാർ�ികൾ�് �തന
ഗേവഷണം �ട��തിനായി അ�ല�ം �പ
വീതം അ� വിഷയ േമഖലയിൽ നൽ��. (ii)
േകരള�ിെല �ണിേവ�ി�ികളിേലാ
േകാേള�കളിേലാ ഗേവഷണ േമഖലകളിൽ മികവ്
�ലർ�� ഫാ�ൽ�ി അംഗ�ൾ��
ഇ�പ�� ല�ം �പ�െട അവാർഡ് . (iii) ഇത്
�ടാെത േകരള�ി��ിെല തെ�
�ാപന�ിെല അ�ാഡമിക് ഗേവഷണ
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പ�ിതർ�� ര�രല�ം �പ�െട ൈ�സ്
�ക. (iv) മലയാളികളായ ഇ��യിേലാ
വിേദശേ�ാ ഉ� ഗേവഷണ പ�ിതർ��

അ�ല�ം �പ�െട അവാർഡ് . II
സർവകലാശാലക�െട �വർ�ന മികവിന്
നൽ�� ചാൻസേല�് അവാർഡ് . ബ�-
ൈവ�ാനിക സർവകലാശാലകൾ�് 5 േകാടി
�പ�ം െ�ഷ�ൈലസ്ഡ്  �ണിേവ�ി�ി
വിഭാഗ�ിൽ 1 േകാടി �പ�ം അട�ിയതാണ്
ഈ അവാർഡ് . III. എ�ൈഡ�് പ�തി (Erudite –
Scholar – in – Residence Programme) േദശീയ/
അ�ർേദശീയ തല�ിൽ �ശ�ിയാർ�ി�,
േനാബൽ സ�ാന േജതാ�ളട��� ��ഖെര
സം�ാനെ� സർ�കലാശാലകളി�ം മ�് ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�െമ�ി�  ്അവ�മായി
സംവദി�ാൻ വിദ�ാർ�ികൾ�ം അധ�ാപകർ�ം
അവസരം ഒ��കയാണ് ഈ പ�തി�െട ല��ം.
IV. ആ�നിക ശാ� സാേ�തിക മാനവിക
വിഷയ��മായി ബ�െ�� ഗേവഷണ േമഖലക�ം
അവയിെല �തന ഗേവഷണ �വണതക�ം
രീതിശാ��ം സർ�കലാശാല േകാേളജ്
അധ�ാപകർ�് പരിചയ െ����തിനായി
വിദ��െട േന�ത��ിൽ ഫാ�ൽ�ി
ഡവലപ്െമൻറ്  േ�ാ�ാ�കൾ, സം�ാന

സർവകലാശാലകളിെല ഗേവഷണ ഫല�ൾ
�േയാജനെ�����മായി ബ�െ��്

"���ത" എ� പ�തി �ട�ിയവ േകരള
സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ
സംഘടി�ി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


