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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 147 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

�ാന സ�ഹ നിർ�ിതി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്,
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

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

(എ) സാ�ഹ�നീതിയിൽ അധി�ിതമായ �ാന സ�ഹ
നിർ�ിതി�ായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്

സർ�ാർ നട�ിയി�� �ധാന �വർ�ന�ൾ

സംബ�ി� വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ മികവ്
ൈകവരി��തിനായി 2021-22 സം�ാന

ബഡ്ജ�ിൽ താെഴ�റ�� നിർേ�ശ�ൾ
�റെ��വി�ി��്: �ഖ�മ�ി�െട നവേകരള േപാ�്
േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�കൾ:- �തിമാസം 50,000
�പ �തൽ ഒ� ല�ം �പ വെര െഫേലാഷി��
500 നവേകരള േപാ�് േഡാ�റൽ
െഫേലാഷി�കൾ അ�വദി��. അധികമായി
ലേബാറ�റിക�ം മ�് സൗകര���ം ഒ���തിന്
50,000 �പ വെര ആവശ�െമ�ിൽ ലഭ�മാ�ം.
േകരള�ിെ� വികസന പ�തികൾ�്
സഹായകരമാ�� േമഖലകളിെല ഗേവഷണമാണ്
ഉേ�ശി��ത്. �ഷി, ൈജവൈവവി��ം, ഡിജി�ൽ
സാേ�തികത, ജന�ി�്, കാലാവ� വ�തിയാനം,
േകരള�ിെല തനത് സം�ാരം എ�ീ
േമഖലകളിെല ഗേവഷണ�ിനാണ് െഫേലാഷി�്
നൽ�ക. െഫേലാഷി�് നൽ��തി��
നടപടികൾ �േരാഗമി� വ��.
സർ�കലാശാലകൾ��ിൽ 30 മികവിെ�
േക��ൾ:- സർ�കലാശാലകൾ��ിൽ 30
ഓേ�ാണമസ്  ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ��ക�ം
��ക�ം �ാപി��താണ്. ഏ��ം �ഗ�രായ
വിദ�െരേയാ പ�ിതെരേയാ േദശീയതല�ിൽ

തിരെ���് അവ�െട �ടി സജീവ
പ�ാളി��ിലായിരി�ം ��കൾ �പെ��ക.
ഇ�കാരം ആരംഭി�� �ാപന�ൾ

േകരള�ിെല�ം േദശീയതല�ിെല�ം ശാ�
�തിഭക�െട േപരിലായിരി�ം അറിയെ��ക. ഈ
മികവിെ� േക��ൾ �ാപി��തിന് �േത�ക
ധനസഹായമായി 100 േകാടി �പ വകയി��ാ�ം

ഇവ�െട പ�ാ�ല സൗകര� ��ി�്
കിഫ്ബിയിൽനി�ം 500 േകാടി �പ
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അ�വദി�ാ�ം ബഡ്ജ�ിൽ നിർേ�ശ��്.
നിലവി�� അടി�ാന സൗകര��ൾ െകാ�്
പരമാവധി �ണനിലവാരം െമ�െ����തി��
�മം നട���്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട
ശാ�ീകരണം �േരാഗമി�െകാ�ിരി��.
അ�ാദമിക് േ�ാ�ാ�കൾ ൈവവിധ�വത്കരി�ം
ന�ജനേറഷൻ േ�ാ�ാ�കൾ െകാ�വ�ം
�ാപന�ളിെല സീ�് വർ�ി�ി�ം ��തൽ
അധ�ാപകെര നിയമി�ം എ�ാ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം �ി�ി�ൽ മാസ്  ഉറ�ാ�ാ��
�മ�ിലാണ്. േകാേള�കളി�ം
സർ�കലാശാലകളി�ം കഠിനാധ�ാനികളായ
വിദ�ാർ�ികെള�ം പ�ിതരായ അധ�ാപകെര�ം
വർ�ി�ി�ാ�� നടപടി �ട�ിയി��്. എ�ാ
സർ�കലാശാലകെള�ം േകാേള�കെള�ം ഉയർ�
അ�ാദമിക കീഴ്  വഴ���� �ാപന�ളാ�ി

മാ�ക�ം വിദ�ാർ�ികൾ സ��ം കഴി�കൾ
പരമാവധി വർ�ി�ിേ� മതിയാ� എ�
സാഹചര��റ�ാ�ക�ം െച�ം. അധ�ാനി�്
പഠി�� വിദ�ാർ�ിക�ം
ഗേവഷണ�ിേലർെ��� അധ�ാപക�ം
അത��ാേപ�ിതമാ�� സംവിധാനം
നിർബ�മാ�ം ��ി�ം. ��തൽ
നിർേ�ശ�ൾ�ായി സർ�ാർ ��് ക�ീഷ�കെള
നിയമി�ിരി�കയാണ്.
�ാേനാത്പാദനേമഖലയിൽ വ�ി�
നിേ�പ�ിന് സർ�ാർ ത�ാെറ��് കഴി�.
റിബിൽഡ്  േകരള�മായി ബ�െ���

വിഷയാ�ര ഗേവഷണ�ിനായി �ഖ�മ�ി
അ�റ്  േപാ�് േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�കൾ
ഏർെ���ിയിരി��. ഏതാ�ം
വിേശഷാവഗാഹേമഖലകളിൽ ഗേവഷണ�ിനായി

മികവിെ� േക��ൾ �റ�ാ�� �ാരംഭ
നടപടികൾ �ർ�ിയായി. ��ിരത�ം

ജനേ�മ�ം പാരി�ിതികനീതി�ം

പാലി�െകാ�� നവേകരളനിർമാണം
ത�രിതെ����തിനാവശ�മായ അത�ാ�നിക
ശാ�-സാേ�തിക ഗേവഷണം ഈ േക��ളിൽ
വിന�സി�ി�ം. അവിെട ൈവ�ാനിക

സ�ഹ�ിെ� വളർ� മാ�മ�, ബൗ�ിക
െപാ�സ��ം േപ�ൻ�ക�ം വർ�ി�ി�െകാ�്
�ാേനാത്പാദന സ�ദ് വ�വ�യിൽ

പെ����ം �ടിയാണ് നടേ��ത്.

(ബി) നാഷണൽ ഇൻ�ി��ഷണൽ റാ�ിംഗ്
െ�യിംവർ�ിെ� റാ�് പ�ികയിൽ രാജ�െ�
�റ്  ഒ�ാം നിര സർ�കലാശാലക�െട

(ബി) േനടിയി��; നാഷണൽ ഇൻ�ി��ഷണൽ
റാ�ിംഗ് െ�യിംവർ�ിെ� റാ�് പ�ികയിൽ
രാജ�െ� �റ്  ഒ�ാം നിര സർ�കലാശാലക�െട
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പ�ികയിൽ സം�ാനെ� വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ ഇടം േനടിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

പ�ികയിൽ ഇടം േനടിയി�� സം�ാനെ�

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട വിവരം
അ�ബ�മായി ഉ�ട�ം െച��.

(സി)

�ാന സ�ഹ ��ി�ം തേ�ശീയ സാ�ഹിക
സാ��ിക ഘടന�െട വികസന�ം
സാധ�മാ��തിനായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

ഘടന�ം ഉ�ട��ം പരി�രി��തിനായി
സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ വിശദീകരി�േമാ?

(സി) �ാന സ�ഹ ��ി�ം തേ�ശീയ സാ�ഹിക
സാ��ിക ഘടന�െട വികസന�ം
സാധ�മാ��തിനായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

ഘടന�ം ഉ�ട��ം പരി�രി��തിനായി
വിഷയം സംബ�ി�  ്പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�്
സമർ�ി��തിന് സർ�ാർ �� ക�ീഷ�കെള
നിയമി�ി��്. ��ത ക�ീഷ�കൾ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�� �റ�് നടപടി സ�ീകരി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ






