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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5168 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േപാ�് േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േറാജി എം. േജാൺ 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ഗേവഷണം
േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി േപാ�് േഡാ�റൽ
െഫേലാഷി�കൾ നൽ�വാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏെതാെ� ഗേവഷണ േമഖലകളിലാണ്
െഫേലാഷി�കൾ അ�വദി��െത�ം
ആയതി�� മാനദ��ൾ എെ�ാെ�െയ�ം
വ��മാ�േമാ?

(എ) �ഖ�മ�ി�െട നവേകരള േപാ�് േഡാ�റൽ
െഫേലാഷി�്:- സം�ാന�ിെ� �േരാഗതി�ം
നവീകരണ�ി�ം ഉത�� ഗേവഷണ�ിനായി

േകരള സർ�ാർ �ഖ�ാപി�താണ് ചീഫ് മിനി��െട
നവ േകരള േപാ�് േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�്
സാ�ഹ� സാ��ിക, കാർഷിക, വ�വസായിക
േമഖലകളിെല ഗേവഷണ�ിനാണ് െഫേലാഷി�്
നൽ�ക. 50,000 �തൽ 1,00,000 �പവെരയാണ്
�തിമാസ stipend നൽ�ക. േയാഗ�ത
മാനദ��ൾ : അേപ�കൻ ശാ�ം, സാേ�തിക
ശാ�ം, സാ�ഹ�ശാ�ം, ആർട്സ്  ആൻറ്
ഹ�മാനി�ീസ്  എ�ീ വിഷയ�ളിൽ Ph.D ഉ�
മലയാളി ആയിരി�ണം. േകരള�ിെല

സർ�കലാശാലാ/ ഇൻ�ി���ിൽ േകരള�ിെന

സംബ�ി� വിഷയ�ളിൽ ഗേവഷണം നട��
മലയാളികൾ അ�ാ�വർ�ം അേപ�ി�ാം. Ph.D
�ബ�ം സമർ�ി�വർ�ം അേപ�ി�ാം.
സർ�കലാശാലക�ം െറ�േല�റി കൗൺസി�ക�ം
അംഗീകരി� MD ൈവദ�ശാ� ബി�ദധാരികൾ�ം
അേപ�ി�ാം. ഇ��യി�ം വിേദശ���
വിദ�ർ�ം അേപ�ി�ാ�� താണ്. 2
വർഷേ��ാണ് െഫേലാഷി�്. ആവശ�െമ�ിൽ
ഒ� വർഷേ��് �ടി നീ�ാ��താണ്.
േനാ�ിഫിേ�ഷൻ തീയതിയിൽ അേപ�കെ�
�ായം 40 വയ�ിൽ കവി�വാൻ പാ��ത�.
(SC/ST/OBC/ഭി� േശഷി�ാർ, �ീകൾ)
എ�ിവർ�് 5 വർഷം ഇളവ് ലഭി��താണ്.
ഗേവഷണ�ിെ� �േരാഗതി�് അ��തമായാണ്
െഫേലാഷി�് നൽ�ക. ഗേവഷണ വിഷയ�ിൻെറ

സം�ഹം അേപ�േയാെടാ�ം സമർ�ി�ണം.
�ണിേവ�ി�ി ഡി�ാർ� െമൻ�കൾ/ ��കൾ/
സർ�കലാശാല �ൾ/ ഡി�ാർ�്െമൻറ് / അംഗീ�ത
ഗേവഷണ േക��ൾ എ�ിവിട�ളിലാണ്
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രജിേ�ഷൻ അ�വദി�ക. ആ�പ�ികൾ,
വ�വസായ �ൾ, സാേ�തിക േക��ൾ
എ�ിവ�മായി സഹകരി�െകാ�് ഗേവഷണം
നട�ാ��താണ്. ലാ�ക�ം മ� �ാപി��തി

നായി 50,000 �പ അധികമായി നൽ��താണ്.
സം�ാന �ിെ� �േരാഗതികാവശ�മായ
േമഖലകളിെല ഗേവഷണം ആണ് ഉേ�ശി��ത്.
താെഴ�റ�� േമഖലകൾ�ാണ് �ൻഗണന
നൽ��ത്. ആ�ർേവദ�ിെ��ം ൈജവ
ൈവവി���ിെ��ം സാധ�തകൾ
�േയാജനെ����തി�േവ�ി ബേയാ
ഇൻേഫാമാ�ി�്, ക��േ�ഷണൽ ബേയാളജി,
ബേയാ മാ�ഫാ�റിംഗ്, ബേയാേ�ാസസിംഗ്,
ജന�ിക് എ�ിനീയറിംഗ്, െസൽ ആൻറ്
േമാളിക�ലാർ ബേയാളജി, സി�ംസ്  ബേയാളജി,
ബേയാെടേ�ാളജി എ�ീ േമഖലകളിെല
െഫേലാഷി�്. റ�റിെ��ം മ�് വാണിജ�
വിളക�െട�ം പ�ാ�ല�ിൽ േപാളിമർ
സയൻസ്  ആ�് െടേ�ാളജിയാണ് മെ�ാ�
�ൻഗണനാ േമഖല. ബാം�, കയർ, �ഡ്
�ട�ിയവ�െട കേ�ാസി�കൾ� �ടി ഈ
േമഖലയിൽ �ൻഗണന നൽ�ം. ൈസബർ
ഫിസി�ൽ ഡിജി�ൽ െടേ�ാളജികളി�� �തി�
ചാ��ിെ� പ�ാ�ല�ിൽ ആർ�ിഫിഷ�ൽ
ഇൻറലിജൻസ് , േറാേബാർ�ി�്, േ�ാക് െചയിൻ,
ഇൻറർെന�് ഓഫ് തി�്സ് , െമഷീൻ േലണിംഗ്,
ബിക് ഡാ�ാ അനലി�ി�്, െഗയിംമിംഗ്, ഓെ��ഡ്
റിയാലി�ി, വിർ��ൽ റിയാലി�ി, ഡിജി�ൽ
െസക�രി�ി സി�ംസ് , ജിേയാ െ�ഷ�ൽ സി�ംസ് ,
ക�ാ�ം െടേ�ാളജി ആ�് ആ�ിേ�ഷൻസ് ,
െ�യ്സ്  െടേ�ാളജീസ് , അഡ�ാൻസ്ഡ്
െമ�ീരിയൽസ് , എഡ്ജ്  ക���ിംഗ് എ�ിവ.
ജന�ി�്, ജീേനാമി�് �ട�ിയ ശാ� ശാഖകളിൽ
ഉ�ായി�� �തി�  ്ചാ��െള അടി�ാനമാ�ി

ജന�ി�് െമഡിസിൻ, െ�ംെസൽ ബേയാളജി,
െമഡി�ൽ ഇേമജിംഗ്, ബേയാെമഡി�ൽ
േഫാേ�ാണി�്, െമഡി�ൽ ഡിൈവസസ്  ആ�്
േമാഡലിംഗ്, െ�യിൻ ക���ർ ഇൻറർേഫസ് ,
ജീേനാമി�് ഇൻ െമഡിസിൻ, േസാഷ�ൽ
െമഡിസിൻ പ�ിക് െഹൽ�്, െഹൽ�്

സയൻസസ്  ആ�് െടേ�ാളജീസ് .
നാേശാ�ഖമായിെകാ�ിരി �� േഫാസിൽ
ഇ�ന�ൾ�് പകരം സാധ�തകൾ�ാ��
അേന�ഷണം ശ�ിെ��േ�� ��്. ഇതിെ�
പ�ാ�ല�ിൽ എനർജി േ�ാേറജ് , ഫ�വൽ
െസൽസ് , ഇ െമാബിലി�ി, ബാ�റി െടേ�ാളജീസ് ,
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േഫാേ�ാ േവാൾേ�ജ് , േസാളാർ െതർമൽ,
ബേയാഎനർജി േമാഡലിംഗ്, ബേയാ മാസ്
റീൈസ�ളിംഗ്. േകരള�ിെല കാർഷിക
േമഖല�െട സമ�വികസന�ി നായി �ഡ്
സയൻസ്  ആ�് െടേ�ാളജീസ് , �ഡ്
േ�ാസസിംഗ്, ലാ�് ആ�് വാ�ർ മാേനെ�ൻറ് ,
അ�ികൾ�ർ സയൻസസ് , െവേ�റിനറി,
ഫിഷറീസ് , ഓർഗാനിക് ഫാമിംഗ്, കാർഷിക
�ല�വർ�ിത ഉൽ���ൾ, �ിസിഷൻ
അ�ികൾ�ർ, അ�ികൾ�ർ േ�ാൺസ് .
കാലാവ� വ�തിയാന�ിെ� െവ�വിളികൾ
േനരി��തിന് �ടർ�യായി ഉ�ായിെകാ�ിരി
�� ��തി �ര��ൾ ശാ�ീയമായി ൈകകാര�ം
െച��തിന് ഹൗസിംഗ് �ാൻേ�ാർ�് ആ�്
ഇൻ�ാ��്ചർ, കാലാവ� വ�തിയാനം,
ഡിസാ�ർ മാേനെ�ൻറ് , കാർബൺ �ട്�ി�ിംഗ്,
ൈഹേ�ാളജി�ൽ േമാഡലിംഗ്, ലാ�് ൈ�ഡ്
െ�ഡി�ൻ, ഡീസാ�ർ േഫാർകാ�ിംഗ്, േവ�്
റീൈസ�ിംഗ്, മലീനീകരണ നിയ�ണം.
ഇ�േവഷൻ േമഖല�െട �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് ഇ�േവഷൻ ഇേ�ാസി�ം,
ഇ�േവഷൻ �ഡീസ് , �ഗൽ ഇ�േവഷൻ,
ഇ�േവഷൻ െമ�േഡാളജീസ്  േകരള�ിെ�

തനത് സം�ാരം, േകരള സ�ഹ�ിെല �ല�ത,
െക�റ�് എ�ിവ ഊ�ി�റ�ി�ാൻ ഉേ�ശി�െകാ�്
ആർ�ിേയാളജി ആൻറ്  െമ�ീരിയൽ കൾ�ർ
�ഡീസ് , ൈമേ�ഷൻ �ഡീസ് , കല, ചരി�ം,
ഭാഷാ, സാ�ഹ� ശാ��ൾ, പരി�ിതി

നിയമ�ൾ, ബൗ�ിക സ��വ കാശ നിയമ�ൾ,
േകരള സ�ദ്ഘടന�െട എ�േണാ െമ�ിക്
േമാഡലിംഗ്, േകരള�ിെല േകാ-ഓ�േറ�ീവ്
േമഖല�െട ഡിജി�ൽ �ാൻ�ർേമഷൻ, ഫിൻെടക്
അട��� ��ൻ സാേ�തിക വിദ�ക�െട
�േയാഗം �ട�ിയവ

െസ�ൻ ഓഫീസർ


