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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 139 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല അടി�ാന സൗകര� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ വി െക �ശാ�്, 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

null
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

േകരളെ� ൈവ�ാനിക

സ�ഹമാ�ി�ീർ�കെയ� ല���ാ�ി�്

�ാപ�ത�ം �ണത�ം വർ�ി�ി�ാൻ പരിപാടി

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(എ) േകരളെ� ൈവ�ാനിക

സ�ഹമാ�ി�ീ൪��തിന് ശാ� േമഖലയിെല

കലാലയ�ളിൽ നിലവി�ളള പര�രാഗത

േകാഴ്  �കേളാെടാ�ം ന� ജനേറഷ൯ േകാഴ്  �കൾ

േച൪�് വി�ലമായ പാഠ�പ�തി നട�ിലാ�ി

വ��. റിേസ൪�ി� �ാധാന��ളള പ�തിക�ം,
േകാേള�കെള �ണിേവഴ്  സി�ിക�മാ�ം

ഇ൯ഡസ് �ിയൽ �ാപന��മാ�ം

ബ�ി�ി�� ലീഡ്  േപാ�ളള പ�തിക�ം

േകാേളജ്  വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിൽ നട�ിലാ�ി വ��.
21.09.2021 - െല ജി.ഒ.(എം.എസ്)നം.
390/2021/H.Edn. �കാരം സം�ാനെ�

�ാനസ�ഹമാ�ി മാ��തി�ം തേ�ശീയ

സാ�ഹ� സാ��ിക ഘടന�െട വികസന�ി�

േയാജി� വിധ�ിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

ഘടന�ം ഉളളട��ം ആവശ�മായ വിധ�ിൽ

പരിഷ് കരി��തി�മായി നി൪േ�ശ�ൾ

സമ൪�ി��തിന് 7 അംഗ�െള ഉൾെ���ി

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ പരി�ാര ക�ീഷ൯

�പീകരി�ി��്.

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല അടി�ാന

സൗകര��ൾ വർ�ി�ി��തിനായി

സർ�കലാശാലക�െട�ം േകാേള�ക�െട�ം

അടി�ാന സൗകര� വികസന�ിന് േവ�ി

നട�� �വർ�ന�ൾ അറിയാ�ാേമാ;

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല അടി�ാന

സൗകര� വികസന�ിനായി അത�ാ�നിക �ാ�്

�റികൾ നി൪�ി�ക, േഹാ�ൽ സൗകര��ൾ

വ൪�ി�ി�ക, ലേബാറ�റികൾ, ൈല�റികൾ

നവീകരി�ക, ലേബാറ�റികൾ�ായി ആ�നിക

ഉപകരണ�ൾ വാ�ക, ക�ാ�സ്  െന�് വ൪�്

�ാപി�ക, ഫി�് നസ്  െസ�൪, സ് േ� ഡിയം

നി൪�ാണം എ�ീ �വ൪�ന�ൾ നട�ക,
എ�ിവ �ാ൯ ഫ�്, RUSA, NABARD, KIIFB
എ�ീ ഫ�കൾ ഉപേയാഗി�  ്നട�ി വ��.
സ൪�ാ൪ േകാേള�കെള മികവിെ� േക��ളാ�ി
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മാ��തിെ� ഭാഗമായി കിഫ് ബിയിൽ ഉൾെ���ി

48 സ൪�ാ൪ േകാേള�ക�െട വികസന�ിനായി

75 േകാടി �പ�ം 7 സ൪�ാ൪ എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�ക�െട വികസന�ിനായി 75 േകാടി

�പ�ം േകരള വർ� േകാേള�ൾെ�െട അ�്

ൈപ�ക േകാേള�ക�െട വികസന�ിനായി 150
േകാടി �പ�ം അ�വദി�ി��്. 9 സർ�ാർ

േപാളിെട�ി�ക�െട വികസന�ിനായി 50 േകാടി

�പ�ം മാ�ിവ�ി��്. മാ�മ� ��തായി

ആരംഭി� 12 ആർട്സ്  & സയൻസ്

േകാേള�കൾ�ായി 120 േകാടി �പ�ം കിഫ്ബി

പ�തി�കാരം വകയി��ിയി��്. ഇ��ടാെത,
�തിയതായി ആരംഭി� േകാേള�കൾ�്

ആവശ�മായ �മി ഏെ���ലിനായി 100 േകാടി

�പ�ം അ�വദി�ി��്.

(സി)

ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട വികാസം

പഠന�ിന് ��മാ�ാൻ പരിപാടി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) മാ�� േലാക�മ�ിന�സരി�  ്േകരള�ിെല

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ ഡിജി�ൽ

വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് ഊ�ൽ നൽകിെ�ാ�ളള

പ�തികൾ ആവി�രി�ി��്. േകാവിഡ്

സാഹചര��ിൽ വിദ�ാഭ�ാസ സ�ദായം

�൪�മാ�ം ഓൺൈല൯ സംവിധാന�ിേല�്

മാ�ിയി��. ഓഫ് ൈല൯ വിദ�ാഭ�ാസ�ം

ഓൺൈല൯ വിദ�ാഭ�ാസ�ം പരസ് പര �രകമായി

ഏേകാപി�ി�െകാ�ളള െ�൯ഡഡ്  േല൪ണിംഗ്

സംവിധാന�ിേല�് മാ��തിന് ഒ� െപാ�

�ാ�്േഫാം ആ യ �ഡിൽ സംവിധാനം �േത�ക

പ�തിയായി ആവി�രി�ി��്. േകരള സ് േ��്

ഹയ൪ എഡ�േ�ഷ൯ കൗൺസിൽ, ഡിജി�ൽ

�ണിേവഴ്  സി�ി�മായി േച൪�് േകരള�ിെല

300-ഓളം േകാേള�കളിൽ �൪�മായ േതാതിൽ

�ഡിൽ േല൪ണിംഗ് മാേനജ് െമ�് സിസ് �ം

നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി��്.
ഇതി�െട സം�ാനെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ

േമഖല �൪�മാ�ം ഡിജി�ൽ

വിദ�ാഭ�ാസ�ിേല�് വഴിമാ��തിന് കഴി�ം.

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല ഒഴി� കിട��

അ��ാപക ത�ികകൾ നിക��തിന്

നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം

ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസവ��ിന് കീഴി�ളള

േകാേള�കളിെല അ��ാപക തസ് തികകളിെല

നിലവി�ളള ഒഴി�കൾ സമയബ�ിതമായി

പി.എസ് .സി.യിൽ റിേ�ാ൪�് െചയ് തി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


