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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 445 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�ൈഡ�് പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എൻ.െക. അ�ർ,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

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

(എ) �വാസികളായ മലയാളി ശാ�-സാേ�തിക
വിദ��െട അ�ാദമിക് േസവന�ൾ
സം�ാനെ� സർ�കലാശാലകൾ�ം
േകാേള�കൾ�ം ലഭ�മാ��തിനായി �േത�ക
പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �ണേമ�
വർ�നവിനായി സം�ാന സർ�ാർ
ആവി�രി�ി�� ഭാവനാ�ർ�മായ പ�തിയാണ്
'എ�ൈഡ�്' അഥവാ ' scholar in Residence
Scheme'. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ
വഴിയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത്. േദശീയ/
അ�ർ േദശീയ 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��ം.സം�ാനെ� സർ�കലാശാലകളിെല�ം
േകാേള�കളിെല�ം അ�ാദമിക് സ�ഹ�ിന്

േനാബൽ േജതാ�ളട��� അ�ാദമിക്
വിദഗ്ധ�മായി ആശയവിനിമയം നട��തി�ം
അതി�െട അ�ാദമിക് െന�് വർ�്
വികസി�ി��തി�ം �ടിയാണ് എ�ൈഡ�്
േ�ാളർ ഇൻ റസിഡൻസ്  പ�തി വിഭാവനം
െച�ിരി��ത്. എ�ൈഡ�് േ�ാേള�മായി
േചർ�് നട�ിയ െസമിനാർ/േകാൺഫറൻ�കൾ
വലിയ േതാതിൽ സർവകലാശാല േകാേളജ്
അ��ാപക�െട അ�ാദമിക �വർ�ന�െള

�ണപരമായി സ�ാധീനി�ി��്. ഇത് �ടാെത
നിരവധി അ��ാപകർ�ം ഗേവഷകർ�ം വിേദശ
സർവകലാശാലക�ം ഗേവഷണ�ാപന��ം

സ�ർശി�വാ�� അവസര��ായി��്.
ഇ�ര�ിൽ സം�ാന�് വ� എ�ൈഡ�്
േ�ാേള�മായി േചർ�് നിരവധി അ�ാദമിക്
േ�ാജ�ക�ം,�ബ���ം സം�ാനെ�

സർ�കലാശാല േകാേളജ്  അ��ാപക�ം
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ഗേവഷക�ം ത�ാറാ�ിയി��്. േകരള�ിന്

�റ�് വിവിധ േമഖലകളിൽ �വർ�ി��

�ഗ�രായ വ��ിക�െട വി�ാന സ��്

സം�ാന�ിെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്

�േയാജനെ���ക എ� ല��േ�ാെട

സം�ാന ആ��ണ േബാർ�മായി േചർ�്
േകരള സം�ാന ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ
Building Up Database of the Keralite- Academic
Diaspora around the Globe എ� േപരിൽ ഒ�
വിവരം േശഖരണം നട���്. ഇതിെന �യിൻ
െഗയിൻ േ�ാജ�് എ� വിളി��.

(ബി) സം�ാനെ� സർ�കലാശാലകളിെല�ം
േകാേള�കളിെല�ം അ�ാദമിക് സ�ഹ�ിന്

േനാബൽ േജതാ�ളട��� അ�ാദമിക്
വിദ��മായി ആശയവിനിമയം നട��തിനായി
വിഭാവനം െച� എ�ൈഡ�് പ�തി (േ�ാളർ ഇൻ
െറസിഡൻസ്  േ�ാ�ാം) �െട വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� �ണേമ�
വർ�നവിനായി സം�ാന സർ�ാർ
ആവി�രി�ി�� ഭാവനാ�ർ�മായ പ�തിയാണ്
'എ�ൈഡ�്' അഥവാ ' scholar in Residence
Scheme'. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ
വഴിയാണ് ഈ പ�തി നട�ിലാ��ത്. േദശീയ/
അ�ർ േദശീയ 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��ം.സം�ാനെ� സർ�കലാശാലകളിെല�ം
േകാേള�കളിെല�ം അ�ാദമിക് സ�ഹ�ിന്

േനാബൽ േജതാ�ളട��� അ�ാദമിക്
വിദഗ്ധ�മായി ആശയവിനിമയം നട��തി�ം
അതി�െട അ�ാദമിക് െന�് വർ�്
വികസി�ി��തി�ം �ടിയാണ് എ�ൈഡ�്
േ�ാളർ ഇൻ റസിഡൻസ്  പ�തി വിഭാവനം
െച�ിരി��ത്. എ�ൈഡ�് േ�ാേള�മായി
േചർ�് നട�ിയ െസമിനാർ/േകാൺഫറൻ�കൾ
വലിയ േതാതിൽ സർവകലാശാല േകാേളജ്
അ��ാപക�െട അ�ാദമിക �വർ�ന�െള

�ണപരമായി സ�ാധീനി�ി��്. ഇത് �ടാെത
നിരവധി അ��ാപകർ�ം ഗേവഷകർ�ം വിേദശ
സർവകലാശാലക�ം ഗേവഷണ�ാപന��ം

സ�ർശി�വാ�� അവസര��ായി��്.
ഇ�ര�ിൽ സം�ാന�് വ� എ�ൈഡ�്
േ�ാേള�മായി േചർ�് നിരവധി അ�ാദമിക്
േ�ാജ�ക�ം,�ബ���ം സം�ാനെ�

സർ�കലാശാല േകാേളജ്  അ��ാപക�ം
ഗേവഷക�ം ത�ാറാ�ിയി��്. േകരള�ിന്

�റ�് വിവിധ േമഖലകളിൽ �വർ�ി��

�ഗ�രായ വ��ിക�െട വി�ാന സ��്

സം�ാന�ിെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്
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�േയാജനെ���ക എ� ല��േ�ാെട

സം�ാന ആ��ണ േബാർ�മായി േചർ�്
േകരള സം�ാന ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ
Building Up Database of the Keralite- Academic
Diaspora around the Globe എ� േപരിൽ ഒ�
വിവരം േശഖരണം നട���്. ഇതിെന �യിൻ
െഗയിൻ േ�ാജ�് എ� വിളി��.

(സി) ��ത പ�തി സം�ാനെ� അ��ാപക�െട
അ�ാദമിക് �വർ�ന�െള ഏെത�ാം
തര�ിൽ �ണപരമായി സ�ാധീനി�ി��് എ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) സർ�കലാശാലകേളാെടാ�ം േകാേള�കൾ�ം ടി
പ�തിയി�െട മിക� േന���ായി��്. 1.
േകാേള�കളിേല�ം സർ�കലാശാലകളിേല�ം
ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�് എ�ൈഡ�്
പ�തിയിൽ വ� വിദ��െട േനത�ത��ി��

�ാ�ക�ം ശി�ശാലക�ം ഏെറ
സഹായകരമായി��്. 2. എ�ൈഡ�് േ�ാളർ
സ�ർശന�ൾ�് േശഷം
സർ�കലാശാലകളിേല�ം േകാേള�കളിേല�ം
അ��ാപകർ�ം ഗേവഷകർ�ം വിവിധ വിേദശ
ഗേവഷണ �ാപന��മായി അ�ാദമിക
ബ��ൾ �ാപി�വാ�ം

പരിേപാഷി�ി�വാ�ം കഴി�ി��്. 3. പല ��ഖ
സർ�കലാശാലകളി�ം േനാബൽ േജതാ�ൾ
ഉൾെ�െട��വ�െട സ�ർശനാ�രം പല
ആേഗാള ഗേവഷണ �ാപന��ം

സർ�കലാശാലക�മായി ഗേവഷണ�ം
അ�ാദമിക സഹകരണ�ം സംബ�ി�

ധാരണാപ��ൾ (MOU) ഒ�ിടാൻ ഇടയായി��്.
4. ടി പ�തിയി�െട വിവിധ വിഷയ േമഖലകളിൽ
വർ�്േഷാ�ക�ം േകാ�ക�ം ആവി�രി�ാൻ
സർ�കലാശാലകൾ�ം േകാേള�കൾ�ം
കഴി�ി��്. 5. േകാ�യം CMS േകാേളജിൽ
എ�ൈഡ�് േ�ാളർ ആയി വ� െ�ാഫ.S.R.S
വരദെ� (ആേബൽ സ�ാന േജതാവ്-
ഗണിത�ിൽ േനാബലി� സമാനമായി ക���
അവാർഡ്) സ�ർശന�മായി ബ�െ��് ഒ�
അ�ാരാ� േകാൺഫറൻസ്  നട�ക�ം �ടർ�്
േകാേളജിെല Mathematics Department �ം
Russian Academy of Science ഉം േചർ�് 5G
െ���മായി ബ�െ�� ര�് ആേഗാള
േ�ാജ�കൾ ലഭി�ക�ം േ�ാജ�ിെ� ഭാഗമായി
അ��ാപകർ Russian Academy of Science
സ�ർശി�ക�ം െച�. �ടാെത േകാേളജിെല
ഗേവഷണ വിദ�ാർ�ികൾ�് േലാക�ിെല മിക�
ഗണിത ശാ���മായി േചർ�് �ബ�ം

�സീ�ീകരി��തി�� അവസരം ലഭ�മാ�ക�ം
െച�ി��്. 6. എ�ൈഡ�് പ�ിതനായ

െ�ാഫ.േബൻ െകാ�ർ െ� സ�ർശന േവളയിൽ
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േകരള സർ�കലാശാല�ം തി�വന��രം
ഗവെ��് വനിതാ േകാേള�ം സം��മായി

േചർ�് Ultra fast processing ൽ േകാ�്
നട�ക��ായി. 7. 2020 െഫ�വരിയിൽ േകരള
സർ�കലാശാല സ�ർശി� ഓേ�ാളജി
വിദ�നായ േഡാ.ജ�ർ.െക വിശ�നാഥ
തി�വന��രം ജനറൽ േഹാ�ി�ലിെല
ഓേ�ാളജി ഡി�ാർ�്െമ�് സ�ർശി�  ്�ാഥമിക
ഗേവഷണ�ൾ�് പകർ� നൽകിയ പരി�ാനം

�ടർഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�് അ��ാപകർ
�േയാജനെ���ിവ��. 8.
െ�ാഫ.െഡ��്.െജ േടാബിെ� സ�ർശന
േവളയിൽ തി�വന��രം,െമഡി�ൽ
േകാേളജ് ,ആ�ർേ�ദ േകാേളജ്  എ�ിവിട�ളിെല
െഡർെമേ�ാളജി ഡി�ാർ�്െമ�് സ�ർശി�ക�ം
ആ േമഖലയിൽ അേ�ഹ�ിെ� �ാവീണ�ം
അ��ാപകർ�് പകർ�് നൽ�ക�ം െച�ി��്.
9. േനാബൽ േജതാ�ൾ അട���
പ�ിത�മായി സഹകരി�െകാ�്
�സി�ീകരണ�ൾ �റ�ിറ�ാൻ

സർ�കലാശാലകൾ�ം അ��ാപകർ�ം
സാധി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


