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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5190 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിേദശസർ�കലാശാലക�മായി േചർ�� ഉ�തപഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

േകരള�ിെല സർ�കലാശാലക�െട അ�ാദമിക
ഉ�മന�ി�ം അടി�ാന

സൗകര�വികസന�ി�മായി സർ�ാർ
സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരെ� അള��
ആേഗാള സർ�കലാശാലാ േറ�ിം�കളിൽ
േകരള�ിെല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസെ� ബ��രം
��ിേല�് നയി��തി�ം അ�േപാെല തെ�,
പഠന ഗേവഷണേ�ാ�� സമീപന �ി�ം അടി�ടി
മാ�ം േവണം എ� ല��േ�ാെട ആറ്  ��ധാന
നടപടികൾ േകരള ബഡ്ജ�് 2021-22
�േ�ാ�െവ�ി��്. 1. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ 3-5 ല�ം േപർ��ടി
പഠനസൗകര��ൾ 2. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ 1000 അധ�ാ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.

(ബി) വിേദശസർ�കലാശാലക�മായി േചർ�്
ഉ�തപഠനം സാധ�മാ��തിന് സം�ാനെ�

സർ�കലാശാലകൾ സ�ീകരി�ി�ളള നടപടികൾ
എെ��ാമാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

(ബി) 1. ക�ർ സർ�കലാശാല അ�ാദമിക്  രംഗെ�
സഹകരണ�ിനായി ക�ർ
സർവകലാശാല�് താെഴ പറ�� വിേദശ
സർവകലാശാലക�മായി ബ��ൾ ഉ�് . (1)
ജർമനിയിെല Erfurt സർവകലാശാല�മായി
ധാരണാ പ��ം Agreement for Academic
Collaboration ഉം ഒ�ി�ി��് . (2) ഇ�ലിയിെല
Chieti സർവകലാശാല�മായി Bilateral
Agreement ഒ�ി�ി��് . (3) അേമരി�യിെല
Oregon State University College of
Forestry�മായി Letter of Collaboration
ഒ�ി�ി��്. മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല
മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല മിക�
സർവകലാശാലക�മായി വിവിധ
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ഗേവഷണപ�തികളിൽ േയാജി� �വർ�ി�

വ��. �ാർ�് േ�ാ�ാം, ഡിബി�ി ബേയാെടക്,
ഊർജി�് ��ർസ് , സഫിറ െ�ാേ�ാസൽ
എ�ിവ ഇതിൽ ഉൾെ���. �ഡൻറ്  എ�്േച�്,
േകാളാബേറ�ീവ് റിസർ�  ്എ�ിവ�ം
േ�ാൺേസർഡ്  റിസർ�  ്െ�ാേ�ാസൽ �േഖന�ം
അ��ാപകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം ഒ� േപാെല
�ണം ലഭി��താണ്. മഹാ�ാഗാ�ി

സർ�കലാശാല വിവിധ വിേദശ
സർ�കലാശാലക� മായി കാലാകാല�ളിൽ
ധാരണാ പ��ിൽ ഏർെ�ടാ��്. ടി
ധാരണാപ��ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�്

വിേദശസർ�കലാശാലക�മായി േചർ�്
ഉ�തപഠനം സാധ�മാ�� തിന് വിദ�ാർഥികൾ�്
സഹായകര മാ���്. �ീശ�രാചാര� സം�ത
സർ�കലാശാല �ീശ�രാചാര� സം�ത
സർവകലാശാല �ടി ഭാഗമായി െകസിഎ�  ്ആർ

(േകരള കൗൺസിൽ േഫാർ ഹിേ�ാറി�ൽ
റിസർ�  ്) -െ� സഹകരണേ�ാെട �ണിേവ�ി�ി
ഓഫ് െലയ്ഡൻ, െനതർലൻ�മായി േചർ�് 
േകാേ�ാസ്  മലബാറി�സ്   എ� േപരിൽ ഒ�
െ�ാജ�്  െച��തിന് സം�ാന സർ�ാർ
ഭരണാ�മതി നൽകിയി��്. ന�വാൽസ്
അ�ാരാ�രതല�ിൽ ഫാ�ൽ�ി/ വിദ�ാർ�ി

ൈകമാ�ം, ൈന�ണ� വികസന�ിലധി�ിതമായ

പാഠ� പ�തി എ�ിവയി�െട അ�ാരാ�
തല�ിേല� �വാൽസിെ� �ശ�ി
ഉയർ��തിന് സർ�കലാശാല �മി���്.
െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല െകാ�ി
ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല ഉ�തപഠനം
സാധ�മാ��തിനായി വിേദശ
സർ�കലാശാലക�മായി ധാരണാ പ��ിൽ

ഒ�വ�ി��്. ��െ����ൻ മലയാളം
സർ�കലാശാല ��െ����ൻ മലയാളം
സർ�കലാശാല ജർ�നിയിെല �ബിൻജൻ
സർ�കലാശാല�മായി േചർ�് അ�ാദമിക-
സാം�ാരിക വിനിമയം നട�ക�ം ��ർ�്
െചയർ �ാപി�ക�ം െച�ി��്. േകരള
സർവകലാശാല വിേദശ സർവകലാശാലക�മായി
േചർ�് ഉ�തപഠനം സാധ�മാ�� തിന് േകരള
സർവകലാശാല വിേദശ സർവകലാശാലക�മായി
ധാരണാ പ��ിൽ ഒ� വ�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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