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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3545 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� മികവിെ� േക��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ. എം.െക . �നീർ 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് ഇ�ർ

�ണിേവ�ി�ി സ�യംഭരണ�ാപന�ൾ ആയി

മികവിെ� േക��ൾ ആരംഭി�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(എ) സർ�കലാശാലകൾ��ിൽ 30 ഓേ�ാണമസ്

ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ��ക�ം ��ക�ം

�ാപി�ക എ� പ�തി 2021-22 ബ  ഡ്ജ�ിൽ

�ഖ�ാപി�ി��്. ഏ��ം �ഗ�രായ

വിദഗ്ധെരേയാ പ�ിതെരേയാ െസർ�  ്ക�ി�ി

വഴി േദശീയ തല�ിൽ നി�് െതരെ���് ഈ
�ാപന�ളിൽ നിയമി�കയാണ് െച��ത്.
ഇതിനായി 100 േകാടി �പ വകയി���താ�ം

ഈ െസ��ക�െട പ�ാ�ല സൗകര� ��ി�്

കിഫ്ബിയിൽ നി�് 500 േകാടി �പ

അ�വദി��താെണ�ം �ഖ�ാപി�ി��്.
നിലവി�� �ണിേവ�ി�ി ��കൾ/
ഡി�ാർ�്െമ�കൾ/ െസ��കൾ എ�ിവ�െട

മികവ് പരിേശാധി�  ്അവെയ �തിയ മികവിെ�

േക��ളായി �പാ�രെ���ാ��താെണ�ം

�ഖ�ാപി�ി��്.

(ബി)

ഏെതാെ� �ാപന�െളയാണ് മികവിെ�

േക��ളായി െതരെ����െത�്

അറിയി�േമാ;

(ബി) സർ�കലാശാലകൾ��ിൽ 30 ഓേ�ാണമസ്

ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ��ക�ം ��ക�ം

�ാപി�ക എ� പ�തി 2021-22 ബ  ഡ്ജ�ിൽ

�ഖ�ാപി�ി��്. ഏ��ം �ഗ�രായ

വിദഗ്ധെരേയാ പ�ിതെരേയാ െസർ�  ്ക�ി�ി

വഴി േദശീയ തല�ിൽ നി�് െതരെ���് ഈ
�ാപന�ളിൽ നിയമി�കയാണ് െച��ത്.
ഇതിനായി 100 േകാടി �പ വകയി���താ�ം

ഈ െസ�� ക�െട പ�ാ�ല സൗകര� ��ി�്

കിഫ്ബിയിൽ നി�് 500 േകാടി �പ

അ�വദി��താെണ�ം �ഖ�ാപി�ി��്.
നിലവി�� �ണിേവ�ി�ി ��കൾ/
ഡി�ാർ�്െമ�കൾ/ െസ��കൾ എ�ിവ�െട

മികവ് പരിേശാധി�  ്അവെയ �തിയ മികവിെ�

േക��ളായി �പാ�രെ���ാ��താെണ�ം

�ഖ�ാപി�ി��്.



2 of 3

(സി) "ഏൺ ൈബ േലൺ" പ�തി�െട �പേരഖ

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ വിശദാംശ�ൾ

ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനേ�ാെടാ�ം സ�ാദ�ശീലം

വളർ�ക എ� ല��േ�ാെട േകാേളജ്

വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� േന�ത��ിൽ െതാഴിൽ

വ��മായി േചർ�് "Earn While You Learn”
എ� പ�തി േകരള�ിെല സർ�ാർ

േകാേള�കളിൽ നട�ാ��തി�� �ാരംഭ

നടപടികൾ ആരംഭി �ി��്. േകാേളജിെല െറ�ലർ

���ി സമയ�ിന് േശഷ�� സമയമാണ്

േജാലി െച��തി�� സമയമായി

കെ��ിയിരി��ത്. ആദ�ഘ�മായി േകാേളജ്

േഹാ�ൽ കാ�സിനകെ� വർ�കൾ

താ�ര��� ��ികൾ�് നൽ�ക�ം െതാഴിൽ

വ��് നി�ിയി�ി�� നിര�ിൽ �ക നൽ�ക�ം

െച�ം. �ടാെത െതാഴിൽ വ��ിെ�

സഹായേ�ാെട െതാഴിൽ നൽകാൻ

കഴി��വെര കെ��ി ��ികൾ�് പാർ�് ൈടം

േജാലി നൽക�� വിധ�ി�� പ�തികൾ

ആ��ണം െച� വ��. സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിന് കീഴിെല െതരെ��� േപാളിെട�ി�്

േകാേള�കളിൽ പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ

െ�ാഡ�ൻ ആ�് െ�യിനിംഗ് (PAT) െസ��കൾ

�ാപി�  ്�വർ�ി�ി�വ��. എ�ാ സർ�ാർ

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള� കളി�ം െതരെ���

േപാളിെട�ി�കളി�ം േകാ�് വിജയകരമായി

�ർ�ീകരി�തി� േശഷം സംരംഭകത�

�വർ�ന�ളി�� �തിയ െവ�വിളികൾ

േനരി�� ല��ം �ർ�ീകരി��തിനായി

�േത�കമായ നിലയിൽ സ�ീകരി� ആവശ�മായ

കംപ��ർ സംവിധാനേ�ാ�ം അതിേവഗ ഇ�ർെന�്

കണ�ിവി�ിേയാ� �ടി െടേ�ാളജി ഇൻക�േബഷൻ

െസ��കൾ (TBI) �വർ�ി�വ��

സം�ാനെ� വിവിധ സർവകലാശാലകളിൽ

വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനേ�ാെടാ�ം വ�മാനം

കെ��വാൻ സഹായി�� പ�തികൾ

നട�ിലാ�ി വ��. െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക

സർ�കലാശാലയിൽ കഴി� 5
വ ർഷ�ാലയളവി��ിൽ വിവിധ വ��കളിലായി

93 �ാർ�് അ�കൾ ആരംഭി�ി��്. േകരള

സർ�കലാശാലയിൽ അതിജീവന പ�തിയായ

ഹരിതാലയം പ�തി�െട കീഴിൽ

വിദ�ാർ�ികൾ�ായി കാർഷിക െഫേ�ാഷി�്

നൽകിവ��. വ�വസായ സംരഭ�ൾ�ാവശ���

ൈന�ണ� വികസനം സാധ�മാ�� വിധ�ിൽ

ഇൻഡ�ി എംബഡഡ്  േകാ�കൾ

ആരംഭി�വാ�� പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.
മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാലയിൽ ബിസിനസ്
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ഇേ�ാേവഷൻ ആ�് ഇൻക�േബഷൻ െസ�ർ

�വർ�ി� വ��. വിദ�ാർ�ിക�െട �ാർ�്

അ�്കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം ബിസിനസ്

ഇൻ�േബഷൻ സൗകര��ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�്

ലഭ�മാ��തി�ം സഹായകരമായ രീതിയിൽ

�ാർ�് േപാളിസി�ം ഇ�േവഷൻ േപാളിസി�ം

സർ�കലാശാല അംഗീകരി�  ്നട�ാ�ിയി��്.
നാഷണൽ ഇ�േവഷൻ ആ�് �ാർ�് േപാളിസി

2019-� അ��തം ടി േപാളിസികൾ

പരി�രി�� വിഷയം സർ�കലാശാല

സിൻഡിേ��ിെ� പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


