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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 426 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െ�യിൻ െഗയിൻ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 

�ീ. എം.വിജിൻ 

േഡാ. ആർ ബി�
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ�
അ�ാദമിക മാ��ം ഗേവഷണ നിലവാര�ം
ഉയർ�കെയ� ല��േ�ാെട ആവി�രി�ി��
െ�യിൻ െഗയിൻ പ�തിെയ�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിന് �റ�് വിവിധ േമഖലകളിൽ

�വർ�ി�� �ഗ�രായ വ��ിക�െട

വി�ാന സ��് സം�ാന�ിെ� ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് �േയാജനെ���ക എ�
ല��േ�ാെട േകരള സം�ാന ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ ആവി�രി�്

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിയാണ് െ�യിൻ

െഗയിൻ. Building Up Database of the Keralite –
Academic Diaspora around the Globeഎ�
േപരിലാണ് ഈ േ�ാജ�് നട�ിലാ�ിവ��ത്.
വിേദശ�� സർ�കലാശാലകളിെല�ം

ഗേവഷണ �ാപന�ളിെല�ം ശാ��ർ,
സാ�ഹിക ശാ��ർ, െമഡി�ൽ

െ�ാഫഷണ�കൾ, െടേ�ാ�ാ�കൾ/ ബ�രാ�
�ാപന��െട സി.ഇ.ഒ.മാർ, സാ��ിക

വിദഗ്ധർ, പരി�ിതി/ ബേയാെകമി�ി/
��ിരത/ �തിബ�ത/ �ര�മാേനെ�ൻറ്

േമഖലകളിൽ �വർ�ി�� �ശ�രായവ�െട
വിശദാംശ�ൾ ഈ ഡാ�ാേബസിൽ ഉൾെ���. 

എം.ജി, േകരള, െവ�റിനറി സർ�കലാശാല,
േതാ��ലിെല ൈവേറാളജി ഇൻ�ി���് എ�ീ
�ാപന�ൾ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസി�മായി
സഹകരി�്, ഈ പ�തി നട�ിലാ�ാ�� �ാരംഭ
നടപടികൾ ആരംഭി� കഴി�. സം�ാനെ�

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട അ�ാദമിക്,
ഗേവഷണ �വർ�ന��െട �ണനിലവാരം

വർ�ി�ി��തിന് ഇത് ഏെറ

സഹായകരമായിരി�ം.

(ബി) ഗേവഷകർ�് േനാബൽ സ�ാന േജതാ��മായി
ആശയവിനിമയം നട�ാ�ം സംവദി�ാ�ം

(ബി) സം�ാനെ� സർവകലാശാലകളിെല�ം

േകാേള�കളിെല�ം അ�ാദമിക് സ�ഹ�ിന്
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എറ�ൈഡ�് േ�ാളർ ഇൻ െറസിെഡൻസ്  പ�തി
ആരംഭി�ി�േ�ാ എ�് അറിയി�ാേമാ;

െനാേബൽ േജതാ�ളട��� അ�ാദമിക്

വിദഗ്ധ�മായി ആശയ വിനിമയം നട��തി�ം
അതി�െട അ�ാദമിക് െന�് വർ�്

വികസി�ി��തി�മാണ് എ�ൈഡ�് േ�ാളർ
ഇൻ റസിഡൻസ്  പ�തി വിഭാവനം

െച�ിരി��ത്.

വിേദശ�നി�ം വിവിധ സർ�കലാശാലകളിെല
മ�് ഗേവഷണ �ാപന�ളി�മായി

�വർ�ി�� േനാബൽ േജതാ�ൾ

ഉൾെ�െട�� ശാ��െര�ം മ�

�തിഭകെള�ം സം�ാനേ�� െചറിയ

കാലയളവിേല�് �ണി�െകാ� വ�്

സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��മായി ഇടപഴകാ�ം അവിട�ളിെല
അധ�ാപകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം ഇ�വ�മായി
സം�� ഗേവഷണ സാധ�തകൾ പര്സപര
ആശയവിനിമയ�ി�െട നട�ിലാ�വാ���

ല��േ�ാ��ടിയാണ് ഈ പ�തി

ആവി�രി�ിരി��ത്.

ഇ�ര�ിൽ സം�ാനം സ�ർശി� എ�ൈഡ�്
േ�ാളർമാ�മായി േചർ�് നിരവധി അ�ാദമിക
െ�ാജ�ക�ം, �ബ���ം, സം�ാനെ�

സർവകലാശാല/ േകാേളജ്  അ��ാപക�ം

ഗേവഷക�ം ത�ാറാ�ിയി��്. ഇത് �ടാെത
നിരവധി അ��ാപകർ�ം ഗേവഷകർ�ം വിേദശ
സർവകലാശാലക�ം ഗേവഷണ �ാപന��ം

സ�ർശി�ാ�ം / സഹകരി�ാ�ം അവസരം
ഉ�ായി. 

(സി) േപാ�് േഡാ�റൽ ഗേവഷകർ�് �തിമാസം
അ�തിനായിര�ം ഒ� ല��ം വീതം െഫേലാഷി�്
നൽകി ഗേവഷണം േ�ാ�ാഹി�ി�ാൻ �ഖ�ാപി�
പ�തി �ാവർ�ികമായി�േ�ാെയ�്

അറിയി�ാേമാ;

(സി) �ാേനാത്പാദനേമഖലയിൽ വ�ി�

നിേ�പ�ിന് ത�ാെറ���തിെ� ഭാഗമായി
റിബിൽഡ്  േകരള�മായി ബ�െ���

വിഷയാ�ര ഗേവഷണ�ിനായി Chief Minister's
Nava Kerala Post Doctoral Ferllowship
(CMNPF)-കൾ സർ�ാർ ഏർെ���ിയി��്.
ആദ� ഘ��ിൽ പേ�ാളം വിശാല വി�ാന

േമഖലയിൽ 77 െഫേലാഷി�കൾ വിതരണം െച�
കഴി�. അ�് വർഷം െകാ�് 500
െഫേലാഷി�കൾ വിതരണം െച�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്. ആദ� വർഷം �തിമാസം 50,000
�പ�ം ര�ാം വർഷം �തിമാസം 1 ല�ം
�പ�മാണ് െഫേലാഷി�് �ക. 

�ഖ�മ�ി�െട നവേകരള േപാ�് േഡാ�റൽ
െഫേലാഷി�കൾ�ായി ലഭി� അേപ�കളിൽ

നി�ം ഇതിനായി 10 പഠന വിഷയ
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േമഖലകളിലായി (Ten domain areas) നിേയാഗി�
സ്�ീനിംഗ് കം െസല�ൻ ക�ി�ി (Screening
cum Selection Committee) യാണ്

േയാഗ�രായവെര തിരെ���ത്.
അേപ�കർ�് ലഭി�ി�� അവാർ�കൾ,
െഫേലാഷി�കൾ, െറേഫർഡ്  േജർണ�കളിെല
�സി�ീകരണ�ൾ, ഗേവഷണ

െ�ാേ�ാസ�ക�െട മികവ് എ�ീ

മാനദ���െട അടി�ാന�ിലാണ്

തിരെ���് നട�ിയി��ത്. നവ േകരള

��ി�് ഉത�� തര�ി�� ഗേവഷണ

െ�ാേ�ാസ�കളാണ് െഫേലാഷി�ിനായി

പരിഗണി�െ��ത്. 

(ഡി) ഗേവഷണ സൗകര��ൾ െമ�െ����തിൽ
േലാേകാ�ര നിലവാര�ി�� ലേബാറ�റിക�ം
ൈല�റിക�ം സ�ീകരി�ാൻ

നടപടിെയ��ി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ?

(ഡി) ഗേവഷണ പഠനം േ�ാ�ാഹി�ി�ക എ�

ല��േ�ാെട 2021-22 അ�ാദമിക വർഷം

Performance Linked Encouragement for
Academic Endeavour (PLEASE) പ�തി

ആരംഭി�ി��്. ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി
വിവിധ സർ�കലാശാലകൾ�ം േകാേള�കൾ�ം
ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ�ം ലേബാറ�റി

നിർ�ാണ�ി�ം ഇേ�ൺഷി�്

�വർ�ന�ൾ�മായി ആെക 20 േകാടി �പ
േകാേളജ്  വിദ�ാഭ�ാസ വ��് �േഖന അ�വദി�
നൽകിയി��. �ടാെത കിഫ്ബി പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി �തന ശാ� സാേ�തിക

ഉപകരണ�ൾ വാ��തിനായി ഭരണാ�മതി�ം
നൽകിയി��്. 

ഇ� �ടാെത ഗേവഷണ സൗകര��ൾ

െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി �വെട�റ��
പ�തിക�ം ആവി�രി�ി��്. 

1. േകരള അ�ാദമിക് ൈല�റി െന�് വർ�്
(കാൽെന�്):- േകരള സം�ാന ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� േന�ത��ിൽ

സം�ാനെ� 11 സർവകലാശാല

ൈല�റികളിെല 15 ല�േ�ാളം ��ക��ം
തീസി�ക�ം ��ിയിണ�ി സം�ാനതല�ിൽ

േകരള അ�ാദമിക് ൈല�റി െന��ർ�് (Kerala
Academic Library Network - KALNET)
�വർ�നം ആരംഭി�. 

2.ഇ-േജർണൽ കൺേസാർഷ�ം:-
സർ�കലാശാലകൾ�് �.ജി.സി സൗജന�മായി
നൽകിവ�ി�� ഈ-േജർണൽ പ�തി (UGC
INFLIBNET) നിർ�ലാ�ിയ സാഹചര��ിൽ,
സം�ാനെ� എ�ാ സർ�കലാശാലകൾ�ം/
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ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�ം ഗേവഷണ
�വർ�ന�ി�ം മ�ം അനിവാര�മായ ഈ-
േജർണൽ വിഭവ�ൾ �ദാനം െച��തിനാണ്
സം�ാനതല ഈ-േജർണൽ കൺേസാർഷ�ം

(State Level E-Journal Consortium)
�പീകരി�ത്. ��ഖ �സാധകരായ

എൽെസവിയർ, Knimbus എ�ിവ�മായി കരാർ
ഉ�ാ�ാ�� നടപടികൾ ആരംഭി�.
എൽെസവിയർ ��ിെ� �സി�ീകരണ�ളായ
സയൻസ്  ഡയറ�ം േ�ാ��ം ഇതിൽ

ഉൾെ���.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


