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 പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതബനനടനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാത്തരങ്ങള് - സലാംഗ്രഹലാം

2020   നഫെബ്രുവരബ   10,   തബങ്കള്

നബയമസഭ  രനാവബനല  9.00  മണബകക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  സസ്പീകര

ശസ്പീ.  പബ.  ശസ്പീരനാമകൃഷ്ണനന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ  ഹനാളബല് കയനാഗലാം

കചരന. 

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉത്തരങ്ങള് 

(ബനാകറബല്  നകേനാടുത്തബരബക്കുന്ന  നമ്പര  ഇഇൗ  സകമ്മേളനത്തബല്

അനുവദബച്ച കചനാദദങ്ങളുനടെ നമ്പറബനന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

11 (*121,*133 &*138) വനാഹന പരബകശനാധന കേരശനമനാക്കുന്നതബനക്ക് നടെപടെബ
 

ഗതനാഗത  വകുപ്പുമനബ  (ശസ്പീ.  എ.  നകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന)  നല്കേബയ

മറുപടെബയബല്,  കറനാഡപകേടെങ്ങള്  കുറയ്ക്കുകേനയന്ന  ലക്ഷദകത്തനാനടെയനാണക്ക്

'കസഫെക്ക്  കകേരള'  പദതബ  ആവബഷ്കരബച്ചബട്ടുളളനതനലാം  ഇതബനനായബ

എലനാ  ജബലകേളബലലാം  ഓകരനാ  എനകഫെനാഴക്ക്നമന്റെക്ക്  റസ്പീജബയണല്

ടനാനകസനാരടക്ക്  ഓഫെസ്പീസരമനാനര  നബയമബക്കുകേയലാം  അവരുനടെ

കേസ്പീഴബല്  85  സസനാഡുകേളബലനായബ  85  കമനാകടനാര  നവഹബകബള്
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ഇനനസക്ടരമനാനരയലാം  255  അസബസ്റ്റന്റെക്ക്  കമനാകടനാര  നവഹബകബള്

ഇനനസക്ടരമനാനരയലാം  നബയമബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  ഇഇൗ  സസനാഡുകേള്  24 മണബക്കൂറുലാം

പ്രവരത്തബച്ചുവരുന്നതനായലാം സഭനയ അറബയബച്ചു. സസനാഡുകേളുനടെ പ്രവരത്തനങ്ങള്

ആധുനസ്പീകേരബക്കുന്നതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  17  ഇന്റെരനസപ്റര  വനാഹനങ്ങള്

ലഭദമനാക്കുകേയലാം  14  പുതബയ  റസ്പീജബയണല്  ടനാനകസനാരടക്ക്  ഓഫെസ്പീസുകേള്

തുടെങ്ങനാന നടെപടെബ സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണക്ക്.  Red Light Violation, Speed

Violation  എന്നബവ  കേണ്ടുപബടെബക്കുന്നതബനനായബ  കമനാകടനാര  വനാഹന  വകുപ്പെക്ക്

സലാംസനാനനത്തനാടനാനകേ  240  കേദനാമറകേള്  സനാപബക്കുകേയലാം  അവയനടെ

നബയനണത്തബനനായബ  എറണനാകുളലാം,  കകേനാഴബകകനാടെക്ക്  എന്നബവബടെങ്ങളബല്

കേണ്കടനാളബലാംഗക്ക്  കസ്റ്റഷനുകേള്  പ്രവരത്തബക്കുകേയലാം  ഇതബകനനാടെകേലാം  2047872

നചകക്ക്  റബകപ്പെനാരട്ടുകേള്  തയനാറനാക്കുകേയലാം  47.81  കകേനാടെബ  രൂപ  പബഴയനായബ

ഇഇൗടെനാക്കുകേയലാം  2019-ല്  ടനാഫെബകേക്ക്  നബയമലലാംഘനങ്ങള്നകതബനര  276584

കകേസുകേള് രജബസ്റ്റര നചയക്ക് 33,80,72,125/- രൂപ പബഴ ഇഇൗടെനാക്കുകേയലാം 28020

നനലസനസുകേള്  റദക്ക്  നചയ്യുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  കൂടെനാനത  വനാഹനങ്ങളുനടെ

കവഗത നബയനബച്ചക്ക് അപകേടെങ്ങള് കുറയ്ക്കുന്നതബകലയനായബ എലനാ ടനാനകസനാരടക്ക്

വനാഹനങ്ങളബലലാം  Speed Governor,  Vehicle Location Tracking Device

എന്നബവ ഘടെബപ്പെബച്ചുവരുനനണ്ടെനലാം  ഇത്തരലാം  വനാഹനങ്ങളുനടെ  സരവസ്പീസുകേള്



3

നബയനബക്കുന്നതബനനായബ  ടനാനകസനാരടക്ക്  കേമ്മേസ്പീഷണകററബല്  കകേന്ദ്രസ്പീകൃത

കേണ്കടനാള്  റലാം  സജസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  കകേരള  കറനാഡക്ക്  സുരക്ഷനാ

അകതനാറബറബയനടെ കനതൃതസത്തബല്  കസഫെക്ക് കകേരള, ശബരബമല കസഫെക്ക് കസനാണ്

എന്നസ്പീ പദതബകേളുലാം ബനാകക്ക് കസനാടക്ക് പരബകശനാധന,  മനാതൃകേനാ സുരക്ഷനാ വസ്പീഥബ,

കബനാധവല്കരണലാം,  കറനാഡക്ക്  സുരക്ഷനാ  വനാരനാചരണലാം,  സ്കൂളുകേളബല്  കറനാഡക്ക്

സുരക്ഷനാ  അവകബനാധലാം  തുടെങ്ങബയ  പരബപനാടെബകേളുലാം  നടെത്തബവരുനണ്ടെക്ക്.

ഇന്റെരനസപ്റര  വനാഹനങ്ങളബല്  Laser  Based  Traffic  Radar  with

Integrated  Display  and  Recording,  Vehicle  Mounted  Camera  with

ANPR System,  Breath  Analyser  with  inbuilt  printer  and  Camera,

Digital Lux Meter, Sound Level Meter, Transparency Meter, Laptop,

Heavy Duty Search Light  എന്നബവ ലഭദമനാക്കുകേയലാം Speed radar,  Alco

meter  എന്നബവ  വനാങ്ങനാന  നടെപടെബ  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയമനാണക്ക്.  കൂടെനാനത

നഹല്മറക്ക്,  സസ്പീറക്ക്  നബല്റക്ക്  എന്നബവ  നബരബന്ധമനാകബ  അപകേടെ  നബരകക്ക്

കുറയനാന  ശമബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.   2016-18-നല  കറനാഡപകേടെങ്ങളുമനായബ

ബന്ധനപ്പെട  പഠന  റബകപ്പെനാരടക്ക്  പ്രകേനാരലാം  കേനണ്ടെത്തബയ  238  ബനാകക്ക്

കസനാട്ടുകേളബല്  159  എണലാം  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  നനാഷണല്  നനഹകവ

അകതനാറബറബ ഓഫെക്ക് ഇനദ, MoRTH എന്നബവരകക്ക് നനകേമനാറുകേയലാം 2013-15-ല്
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നടെത്തബയ പഠനത്തബനല കനാഷക്ക്  ഡനാറനാ  പ്രകേനാരലാം  കേനണ്ടെത്തബയ  46  ബനാകക്ക്

കസനാട്ടുകേള്  പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  കകേരള  കറനാഡക്ക്  സുരക്ഷനാ  അകതനാറബറബ

നപനാതുമരനാമത്തക്ക് വകുപ്പെബനക്ക് നനകേമനാറനാനുളള 22.5 കകേനാടെബ രൂപയബല്  6 കകേനാടെബ

രൂപ നല്കുകേയലാം നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. നനാറക്ക്പനാകേക്ക് കേനണ്ടെത്തബയ ബനാകക്ക് കസനാട്ടുകേളബല്

മരണ കേനാരണമനായ അപകേടെങ്ങളുലാം ഗുരുതരമനായ അപകേടെങ്ങളുലാം കൂടുതല് നടെന്ന

സലങ്ങള് കേനണ്ടെത്തബ മുനഗണനനാ കമത്തബല് അവ പരബഹരബക്കുന്നതബനുളള

നടെപടെബകേള് അതനാതക്ക് കറനാഡക്ക്  Owning Agencies  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാണക്ക്.

ശബരബമല  തസ്പീരതനാടെനകത്തനാടെനുബന്ധബച്ചക്ക്  നടെപ്പെനാകബയ  SAFE  ZONE

പദതബയ്ക്കു  കേസ്പീഴബല്  24  മണബക്കൂറുലാം  പ്രവരത്തബക്കുന്ന  18  പകടനാളബലാംഗക്ക്

സസനാഡുകേൾ സജമനാക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. Supreme Court Committee on

Road  Safety-യനടെ  നബർകദശപ്രകേനാരലാം  അപകേടെങ്ങളബല്നപ്പെടുന്ന

വനാഹനങ്ങളബനല  കുറകനാരനായ  ഡഡ്രൈവർമനാരുനടെ  ഡലസൻസക്ക്  സനസൻഡക്ക്

നചയ്യുകേയലാം അപകേടെകേരമനായ ഡഡ്രൈവബലാംഗക്ക്, നമനാഡബൽ കഫെനാണ് ഉപകയനാഗലാം,

ചരകക്ക് വനാഹനങ്ങളബൽ അമബത ഭനാരലാം കേയറ്റുകേ തുടെങ്ങബയ നബയമ ലലാംഘനങ്ങള്

നടെത്തുന്നവരുനടെ  ഡലസൻസക്ക്  തനാൽകനാലബകേമനായബ  റദക്ക്  നചയ്യുകേയലാം

നചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  ഐകേദരനാഷ്ട്രസഭയനടെ  നബർകദശപ്രകേനാരലാം  നടെപ്പെനാകബവരുന്ന

Decade Action Plan on Road Safety പദതബയനടെ ഭനാഗമനായബ  ഡഡ്രൈവബലാംഗക്ക്
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പഠബതനാകൾക്കുലാം  ഡഡ്രൈവബലാംഗക്ക്  ഡലസൻസക്ക്  കനടെബയവരക്കുലാം  വദതദസ്തമനായ

പരബശസ്പീലനലാം  നടെത്തബ  വരുന്നതനായലാം  Road  Accident  Victims  Day-

കയനാടെനുബന്ധബച്ചക്ക്  കറനാഡക്ക്  അപകേടെങ്ങള്കക്ക്  ഇരയനായവകരയലാം  അവരുനടെ

കുടുലാംബനാലാംഗങ്ങനളയലാം  നപനാതുജനങ്ങനളയലാം  പനങ്കടുപ്പെബച്ചുനകേനാണ്ടെക്ക്  തനാലൂകക്ക്

കമഖലകേളബല്  കറനാഡക്ക്  സുരക്ഷനാ  കബനാധവൽകരണ  പ്രവർത്തനങ്ങളുലാം

കയനാഗങ്ങളുലാം  നടെത്തബ  വരുന്നതനായലാം  കറനാഡക്ക്  സുരക്ഷനാ  വനാരനാചരണത്തബനന്റെ

ഭനാഗമനായബ  എലനാ  വരഷവലാം  വദതദസ്ത  തലത്തബലളള  കബനാധവല്കരണ-

വനാഹന  പരബകശനാധനകേളുലാം  നനഡ്രൈവരമനാരുനടെ  കേനാഴ്ചക്ഷമത  പരബകശനാധനയലാം

നടെത്തബവരുന്നതനായലാം മനബ അറബയബച്ചു.  ഇതബനന്റെ ഭനാഗമനായബ Student Police

Cadet-കനയലാം  സന്നദ  സലാംഘടെനകേനളയലാം  പനങ്കടുപ്പെബച്ചുനകേനാണ്ടെക്ക്

ലഘുകലഖകേള്  വബതരണലാം  നചയ്യുകേയലാം  കമനാകടനാര  വനാഹനറനാലബ,  കറനാഡക്ക്

സുരക്ഷനാ കബനാധവല്കരണവമനായബ ബന്ധനപ്പെട മൂകേനാഭബനയലാം, ഓടന തുള്ളല്

എന്നബവയലാം നടെത്തബവരുനണ്ടെക്ക്.  മലപ്പുറലാം ജബലയബനല എടെപ്പെനാളബനല  Institute

of  Drivers  Training  and  Research  (IDTR)-ല്   Driving  School

Instructors  Training  Programme,  കമനാകടനാര  നവഹബകബള്

ഇനനസക്ടരമനാരകക്ക്  Training  Programme,  ടനാഫെബകേക്ക്  നബയമ

ലലാംഘനങ്ങളബല്നപ്പെടുന്ന നനഡ്രൈവരമനാരകക്ക് കബനാധവല്കരണ കനാസക്ക് എന്നബവ
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നടെത്തബ  സരടബഫെബകറ്റുകേള്  വബതരണലാം  നചയ്യുനണ്ടെക്ക്.  കറനാഡപകേടെങ്ങള്

കുറയ്ക്കുന്നതബനുലാം  സുരക്ഷബത  യനാത്ര  പ്രദനാനലാം  നചയ്യുന്നതബനുലാം  അച്ചടെകമുളള

കറനാഡക്ക്  സലാംസനാരലാം  വളരത്തബനയടുക്കുന്നതബനുമനായബ  കസഫെക്ക്  കകേരള  പദതബ

നടെപ്പെനാക്കുനനണ്ടെനലാം  കസഫെക്ക്  കകേനാറബകഡനാര  പദതബയനടെ  പ്രവരത്തനലാം

പുകരനാഗമബച്ചുവരബകേയനാനണനലാം  ടനാഫെബകേക്ക്  നബയമലലാംഘനങ്ങൾനകതബനരയളള

പബഴ തുകേ ഉയർത്തബയതബനുകശഷലാം വനാഹനനാപകേടെങ്ങള്മൂലമുളള മരണനബരകക്ക്

കുറഞബട്ടുനണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച്ചു. അനധബകൃതമനായബ പനാരക്കുനചയബരബക്കുന്ന

വനാഹനങ്ങള്  നസ്പീകലാം  നചയ്യുന്നതബനുളള  സനാധദത  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്

നപനാതുമരനാമത്തക്ക്  വകുപ്പുമനബയമനായലാം  ITMS  നടെപ്പെനാക്കുന്നതുസലാംബന്ധബച്ചക്ക്

ധനകേനാരദ  വകുപ്പുമനബയമനായലാം  ചരച്ച  നചയ്യുന്നതനാനണനലാം  വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പുമനായബ  കചരന്നക്ക്  ടനാഫെബകേക്ക്  നബയമങ്ങള് കേരബക്കുലത്തബനന്റെ ഭനാഗമനാകനാന

തസ്പീരുമനാനബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം അതബനനായളള നനകേപ്പുസ്തകേലാം തയനാറനാകബയബട്ടുനണ്ടെനലാം

ടനാഫെബകേക്ക്  കപനാലസ്പീസബനന്റെ  പ്രവരത്തനലാം  കമനാകടനാര  വകുപ്പെബനന്റെ

പ്രവരത്തനവമനായബ  സബരമനായബ  സമനസയബപ്പെബച്ചുനകേനാണ്ടുകപനാകുന്നതക്ക്

സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  ബഹുമനാനനപ്പെട  മുഖദമനബയനടെ

ശദയബല്നപ്പെടുത്തുന്നതനാനണനലാം  ടനാഫെബകേക്ക്  നബയമലലാംഘനങ്ങള്

സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  വബവരലാം  നല്കുന്നതബനനായബ   'Third  Eye'  എന്ന നമനാനനബല്
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ആപ്പെക്ക്  സലാംവബധനാനലാം  പ്രവരത്തനമനാരലാംഭബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം  ജബ.പബ.എസക്ക്.

സലാംവബധനാനലാം  ഏരനപ്പെടുത്തബയബടബലനാത്ത  ആലാംബുലനസുകേള്കക്ക്  ഇഇൗ  മനാസലാം

അവസനാനകത്തനാനടെ  പ്രവരത്തനനാനുമതബ  നല്കുന്നതനലനലാം  സ്കൂള്

വനാഹനങ്ങളബല് ആയമനാനര നബയമബകനാത്ത വബദദനാലയങ്ങളുനടെ അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം

വനാഹനത്തബനന്റെയലാം  നനഡ്രൈവറുനടെയലാം  നനലസനസുലാം  റദക്ക്  നചയ്യുന്നതബനക്ക്

നബരകദശലാം  നകേനാടുത്തബട്ടുനണ്ടെനലാം  ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക്  മറുപടെബയനായബ  മനബ

അറബയബച്ചു.   

12 (*122) അകനാദമബകേ ഗുണകമന്മ വരദബപ്പെബക്കുന്നതബനുള്ള പദതബകേള്

ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസവലാം  നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫലാം  ഹജക്ക്

തസ്പീരതനാടെനവലാം വകുപ്പുമനബ (കഡനാ. നകേ. ടെബ. ജലസ്പീല്) നല്കേബയ മറുപടെബയബല്,

2019-നല  കദശസ്പീയ  വബദദനാഭദനാസ  നയത്തബനന്റെ  (NEP  2019)  കേരടെബല്

പ്രതബപനാദബക്കുന്ന  സസകേനാരദ  സരവകേലനാശനാലകേളുനടെ  രൂപസ്പീകേരണലാം,

വബദദനാഭദനാസ സനാപനങ്ങളുനടെ പൂരണമനായ സസയലാംഭരണലാം, ഉന്നത വബദദനാഭദനാസ

രലാംഗനത്ത  കേച്ചവടെവല്കരണലാം  തുടെങ്ങബയ  വബഷയങ്ങളബല്  സലാംസനാന

സരകനാരബനന്റെ  വബകയനാജബപ്പെക്ക്  കകേന്ദ്രസരകനാരബനന  അറബയബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം

സരവകേലനാശനാലകേനള  ശകബനപ്പെടുത്തബയലാം  അകനാദമബകേ  രലാംഗത്തക്ക്  മബകേവക്ക്

വരദബപ്പെബച്ചുലാം ഉന്നത വബദദനാഭദനാസ രലാംഗത്തക്ക് സനാമൂഹദനസ്പീതബ ഉറപ്പുവരുത്തബയലാം
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സലാംസനാനനത്ത  ഉന്നത വബദദനാഭദനാസ രലാംഗലാം  ദൃഢസ്പീകേരബകനാനനാണക്ക്  സരകനാര

ലക്ഷദമബടുന്നനതനലാം  സഭനയ  അറബയബച്ചു.   ഇതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ  സരകനാര

ആരട്സക്ക് ആനഡക്ക് സയനസക്ക് കകേനാകളജുകേളബല് 248 അദദനാപകേ തസ്തബകേകേളുലാം

27  അനദദനാപകേ തസ്തബകേകേളുലാം സൃഷബക്കുകേയലാം  562  അദദനാപകേനരയലാം  436

അനദദനാപകേനരയലാം  നബയമബക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സരകനാര

കകേനാകളജുകേളുനടെയലാം  സരവകേലനാശനാലകേളുനടെയലാം  അടെബസനാന  സഇൗകേരദ

വബകേസനത്തബനുലാം  അകനാദമബകേ ഉന്നമനത്തബനുമനായബ  കേബഫ്ബബ പദതബയബല്

700  കകേനാടെബ  രൂപയലാം  RUSA  പദതബയബല്  92  കകേനാടെബ  രൂപയലാം

അനുവദബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.    മൂന്നക്ക്  സരകനാര  ആരട്സക്ക്  ആനഡക്ക്  സയനസക്ക്

കകേനാകളജുകേളുലാം  അഞക്ക്  എയ്ഡഡക്ക്  ആരട്സക്ക്  ആനഡക്ക്  സയനസക്ക്

കകേനാകളജുകേളുലാം  പുതബയതനായബ  ആരലാംഭബക്കുകേയലാം  വബവബധ  സരകനാര

കകേനാകളജുകേളബല്  32  ബബരുദനാനനര  കപ്രനാഗ്രനാലാം,  24  ബബരുദ  കപ്രനാഗ്രനാലാം,  3

എലാം.ഫെബല് കപ്രനാഗ്രനാലാം എന്നബവ  അനുവദബക്കുകേയലാം അടെബസനാന സഇൗകേരദങ്ങള്

ഉറപ്പെനാകബയ  സസനാശയ  കകേനാകളജുകേളബല്  പുതബയ  കകേനാഴ്സുകേള്  അനുവദബച്ചുലാം

സരകനാര  എയ്ഡഡക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്  സസ്പീറക്ക്  വരദബപ്പെബച്ചുലാം  കൂടുതല്

വബദദനാരതബകേള്കക്ക് സരകനാര നബശ്ചയബക്കുന്ന ഫെസ്പീസബല് പഠബകനാന അവസരലാം

ഉറപ്പെനാകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  NBA  അകഡബകറഷനുളള  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്
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കകേനാകളജുകേളബല്  നൂതനകമഖലകേളനായ  ആരടബഫെബഷദല്  ഇന്റെലബജനസക്ക്,

കറനാകബനാടബകക്ക്,  ഡബനനസന എന്നബവയബല് ബബരുദ-ബബരുദനാനനര കകേനാഴ്സുകേള്

അനുവദബക്കുകേയലാം  സലാംസനാനനത്ത  കപനാളബനടെകബകേക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്  ഇഇൗ

വരഷലാം മുതല് ലനാററല് എനടബ സലാംവബധനാനലാം നടെപ്പെനാക്കുകേയലാം മനാത്തമനാറബകക്ക്

വബഷയനമടുത്തക്ക് പ്ലസക്ക് ടു വബജയബക്കുന്നവരകക്ക് കപനാളബനടെകബകേക്ക് കകേനാകളജുകേളബല്

രണ്ടെനാലാംവരഷ  ഡബകപ്ലനാമ  കനാസ്സുകേളബകലയക്ക്  കനരബടക്ക്  പ്രകവശനലാം  കനടെനാന

അവസരനമനാരുക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സരവകേലനാശനാല  ബബരുദങ്ങളുനടെ

തുലദതയലാം  അലാംഗസ്പീകേനാരവലാം  സലാംബന്ധബച്ചക്ക്  വബദദനാരതബകേള്ക്കുലാം

ഉകദദനാഗനാരതബകേള്ക്കുലാം  ഗുണകേരമനായ  രസ്പീതബയബല്  ചടങ്ങള്കക്ക്  രൂപലാം

നല്കുകേയലാം സലാംസനാനനത്ത വബവബധ സരവകേലനാശനാലകേളബനല ബബരുദങ്ങള്

പരസരലാം  അലാംഗസ്പീകേരബകണനമനലാം  കദശസ്പീയ  പ്രനാധനാനദമുള്ള  ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങള്,  യ.ജബ.സബ.  അലാംഗസ്പീകേനാരമുള്ള

സരവകേലനാശനാലകേള്  എന്നബവ  നല്കുന്ന  ബബരുദങ്ങള്  കകേരളത്തബനല

സരവകേലനാശനാലകേളുലാം  നതനാഴബല്  ദനാതനാകളുലാം  അലാംഗസ്പീകേരബകണനമന്നക്ക്

നബരകദശബച്ചക്ക്  ഉത്തരവബറക്കുകേയലാം  ഇതുസലാംബന്ധബച്ച  പരനാതബകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ  ഉന്നതനാധബകേനാര  സമബതബനയ  നബയമബക്കുകേയലാം

നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സലാംസനാനനത്ത  സരവകേലനാശനാലകേളബലലാം  കകേനാകളജുകേളബലലാം
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പ്രകവശന  നടെപടെബകേള്  ഏകേസ്പീകേരബക്കുകേയലാം  യ.ജബ.സബ.  നബരകദശപ്രകേനാരലാം

ഒഇൗടക്ക്കേലാം  നബയ്സ്ഡക്ക്  എഡന്യൂകകഷനുലാം  ഗ്രനാജുകവറക്ക്  ആടബബന്യൂട്ടുകേള്ക്കുലാം

ഊന്നല് നലബനകേനാണ്ടുള്ള പനാഠദപദതബ പരബഷ്കരണലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം ഉന്നത

വബദദനാഭദനാസ  കേഇൗണ്സബലബനന്റെ  ആഭബമുഖദത്തബല്  ആള്  കകേരള  ഹയര

എഡന്യൂകകഷന  സരകവയനടെ  ഭനാഗമനായബ  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ  കമഖലയനടെ

സമഗ്രമനായ  വബവരകശഖരണലാം  നടെത്തബവരബകേയമനാണക്ക്.  സനാകങ്കതബകേ

വബദദനാഭദനാസ  സനാപനങ്ങളബല്  407.52  കകേനാടെബ  രൂപയകടെയലാം  കകേനാകളജക്ക്

വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബല്  60  കകേനാടെബ  രൂപയകടെയലാം  അടെബസനാന

സഇൗകേരദ വബകേസന പദതബകേള് നടെപ്പെബലനാകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സരകനാര ആരട്സക്ക്

ആനഡക്ക് സയനസക്ക് കകേനാകളജുകേളബല് നനലബറബകേളുനടെ അടെബസനാന സഇൗകേരദ

വബകേസനത്തബനനായബ  7.25  കകേനാടെബ  രൂപ  അനുവദബക്കുകേയലാം  സനാകങ്കതബകേ

സരവകേലനാശനാല  പനാഠദപദതബ  ഫെലപ്രനാപബയബലൂന്നബയ  വബദദനാഭദനാസ

മനാതൃകേയബല്  കേനാലനാനുസൃതമനായബ  പരബഷ്കരബക്കുകേയലാം  സനാരടക്ക്  കനാസക്ക്  റമുകേള്

സനാപബക്കുകേയലാം നനനപുണദവബകേസനലാം, ഗകവഷണ സഹനായലാം എന്നബവയനായബ

2019-20 സനാമ്പത്തബകേ വരഷലാം സനാകങ്കതബകേ വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെക്ക് 135 ലക്ഷലാം

രൂപ അനുവദബക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്. കകേനാകളജക്ക് വബദദനാഭദനാസ വകുപ്പെബനക്ക് കേസ്പീഴബല്

നനലവക്ക്  സസ്പീമബലാംഗബനുലാം  ഓണ്നനലന കനാസ്സുകേള്ക്കുമനായബ  കമഘനനാഥ  സനാഹനാ
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നസന്റെര കഫെനാര കേണ്ടെന്റെക്ക് നഡവലപ്നമന്റെക്ക് സ്റ്റുഡബകയനാ (ORICE-Online

Resource  Initiative  of  Collegiate  Education)  സനാപബക്കുകേയലാം പ്രസ്തുത

സലാംവബധനാനലാം  ഉപകയനാഗബച്ചക്ക്  അകനാദമബകേ  വബദഗ്ദ്ധരുനടെ  കനാസുകേള്  വബവബധ

കകേനാകളജുകേളബനല  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  ലഭദമനാക്കുകേയലാം  വബദദനാരതബകേളുനടെ

മനാനസബകേ  സലാംഘരഷലാം  ലഘൂകേരബക്കുന്നതബനനായബ   2019-20  സനാമ്പത്തബകേ

വരഷലാം " Jeevani- College Mental Awareness Programme" പദതബ 67

ആരട്സക്ക് ആനഡക്ക് സയനസക്ക് കകേനാകളജുകേളബല് നടെപ്പെബലനാക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

റസ  പദതബ  പ്രകേനാരലാം  6  സരവകേലനാശനാലകേളബല്  അടെബസനാന  സഇൗകേരദ

വബകേസനത്തബനനായബ രണ്ടെക്ക് ഘടങ്ങളബലനായബ യഥനാകമലാം  20  കകേനാടെബ രൂപ, 50

കകേനാടെബ  രൂപ  എന്നബങ്ങനന   അനുവദബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  സനാകങ്കതബകേ  വബദദനാഭദനാസ

വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബല്  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്,  കപനാളസ്പീനടെകബകേക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്

AICTE  അകഡബകറഷന ലഭബക്കുന്നതബനുളള പദതബകേള് നടെപ്പെബലനാക്കുകേയലാം

അനരകദശസ്പീയ, കദശസ്പീയ      ഇ-കജരണലകേള് ലഭദമനാകബയലാം ഡബജബറല്/ഇ -

നനലബറബകേള്  സനാപബച്ചുലാം  അകനാദമബകേ  പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടെപ്പെബലനാകബയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  ഉന്നത  വബദദനാഭദനാസ  വകുപ്പെബനക്ക്  കേസ്പീഴബലളള

കകേനാകളജുകേളബല് പുതുകബയ പനാഠദപദതബ പ്രകേനാരലാം പുസ്തകേങ്ങളുലാം ലകബനാറടറബ

ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കേബവരുനണ്ടെക്ക്.  എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്
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കപ്രനാഡക്ടക്ക്  ഡബനനസന  നഡവലപ്നമന്റെക്ക്  നസന്റെറുലാം  നനഹ  നപരകഫെനാമനസക്ക്

കേമ്പന്യൂടബലാംഗക്ക്  നഫെസബലബറബയലാം  സനാപബക്കുകേയലാം  നൂതന  കബനാധന  രസ്പീതബകേള്,

MOOC  കകേനാഴ്സുകേള് എന്നബവ നടെത്തബവരബകേയമനാണക്ക്.  കേബഫ്ബബ പദതബയബല്

ഉള്നപ്പെടുത്തബ  വബകേസന  പ്രവരത്തനങ്ങള്കനായബ  48  സരകനാര  ആരട്സക്ക്

ആനഡക്ക്  സയനസക്ക്  കകേനാകളജുകേള്കക്ക്  297  കകേനാടെബ  രൂപയലാം  7  സരകനാര

എഞബനസ്പീയറബലാംഗക്ക്  കകേനാകളജുകേള്കക്ക്  59.47  കകേനാടെബ  രൂപയലാം  നനപതൃകേ

കകേനാകളജുകേള്കക്ക്  73.76  കകേനാടെബ  രൂപയലാം സരകനാര കപനാളബനടെകബക്കുകേള്കക്ക്

49.29  കകേനാടെബ രൂപയലാം പുതുതനായബ ആരലാംഭബച്ച ആരട്സക്ക് ആനഡക്ക് സയനസക്ക്

കകേനാകളജബനക്ക്  10.23  കകേനാടെബ രൂപയലാം അനുവദബക്കുകേയലാം അസനാപബനു കേസ്പീഴബല്

അനനാരനാഷ്ട്ര  നബലവനാരത്തബലള്ള  9  നനനപുണദ  പരബശസ്പീലന  സമുച്ചയങ്ങള്,

കേമ്മേന്യൂണബറബ  സബല് പനാരക്കുകേള് പ്രവരത്തനലാം ആരലാംഭബക്കുകേയലാം നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.

ഗകവഷണ  പ്രവരത്തനങ്ങള്  കപ്രനാതനാഹബപ്പെബക്കുന്നതബനന്റെ  ഭനാഗമനായബ

മഹനാതനാഗനാന്ധബ  സരവകേലനാശനാലയബല്  വബവബധ  വബഷയങ്ങളബനല

അനരസരവകേലനാശനാല  കകേന്ദ്രങ്ങളടെകലാം  18  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങള്കനായബ

34.42  കകേനാടെബ  രൂപ  നചലവബല്  കേണ്വരജനസക്ക്  അകനാദമബയ  കകേനാലാംപ്ലകക്ക്

യനാഥനാരതദമനാക്കുകേയലാം  സലാംസനാനനത്ത  സരവകേലനാശനാലകേള്  നല്കുന്ന

കസവനങ്ങള്  ഓണ്നനലനബലനാക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.  പ്രഗത്ഭരുമനായബ
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ആശയവബനബമയലാം നടെത്തുന്നതബനനായബ നപ്രനാഫെഷണല് വബദദനാരതബ സമ്മേബറ്റുലാം

നവകകേരള  നബരമ്മേബതബകനായബ  Students  Leaders'  Conclave-ഉലാം

സലാംഘടെബപ്പെബക്കുകേയലാം  ലസ്പീഡക്ക്  പദതബയബലള്നപ്പെടുത്തബ  സരവകേലനാശനാല,

സരകനാര  കകേനാകളജക്ക്  യൂണബയന  നചയരമനാന്മനാരകക്ക്  വബകദശരനാജദങ്ങളബല്

പരബശസ്പീലന  പദതബകക്ക്  തുടെകമബടുകേയലാം  വബദദനാരതബകേള്ക്കുള്ള  പരനാതബകേള്

പരബഹരബക്കുന്നതബനനായബ ഓണ്നനലന പരനാതബ പരബഹനാര സലാംവബധനാനലാം  For

The  Students  നടെപ്പെനാക്കുകേയലാം  നചയബട്ടുണ്ടെക്ക്.   ഉന്നതവബദദനാഭദനാസ

കേഇൗണ്സബലബനന്റെ  ആഭബമുഖദത്തബല്  29.33  കകേനാടെബ  രൂപയനടെ

കസനാളരഷബപ്പുകേള് വബതരണലാം നചയബട്ടുനണ്ടെനലാം എറുനഡയ്റക്ക് പദതബ പ്രകേനാരലാം

116  പ്രമുഖരുമനായബ  വബദദനാരതബകേള്കക്ക്  സലാംവദബകനാന

അവസരനമനാരുകബയബട്ടുനണ്ടെനലാം  സരവകേലനാശനാലകേള് ഏപ്രബല് 30, കമയക്ക് 31

എന്നബവയകേലാം  ബബരുദ-ബബരുദനാനനര  ബബരുദ  കകേനാഴ്സുകേളുനടെ  പരസ്പീക്ഷനാഫെലലാം

പ്രഖദനാപബകണനമനലാം  ജൂണ്  1-നക്ക്  ഒന്നനാലാം  വരഷ  LLB,  കപനാളബനടെകബകേക്ക്,

ബബരുദ,  ബബരുദനാനനര  ബബരുദ  കനാസ്സുകേള്  ആരലാംഭബകണനമനലാം

സരവകേലനാശനാലകേളബല്   പനാഠദപദതബ  പരബഷ്കരണത്തബനുലാം  നപനാതു

അകനാദമബകേക്ക് കേലണ്ടെര പ്രസബദസ്പീകേരബക്കുന്നതബനുലാം പരസ്പീക്ഷകേള്,  റബസള്ട്ടുകേള്

എന്നബവ  നബശ്ചബത  സമയകമത്തബല്  പൂരത്തബയനാക്കുന്നതബനുലാം  നടെപടെബകേള്
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സസസ്പീകേരബച്ചബട്ടുനണ്ടെനലാം മനബ അറബയബച്ചു.   സലാംസനാനനത്ത  66  ഗവണ്നമന്റെക്ക്

ആരട്സക്ക്  ആനഡക്ക്  സയനസക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്  34  എണത്തബനുലാം  191

എയ്ഡഡക്ക്  കകേനാകളജുകേളബല്  144  എണത്തബനുലാം  NAAC  അകഡബകറഷന

ലഭബച്ചബട്ടുണ്ടെക്ക്.  രണ്ടെക്ക്  വരഷത്തബനുള്ളബല്  എലനാ  കകേനാകളജുകേള്ക്കുലാം

NAAC-കന്റെകയനാ  NBA -യകടെകയനാ  അകഡബകറഷന  ലഭദമനാകനാനനാണക്ക്

സരകനാര  ഉകദശബക്കുന്നനതനലാം  NIRF-നന്റെ  റനാങ്കബലാംഗബല്  കകേരളത്തബനല  4

സരവകേലനാശനാലകേള് ആദദ 100-ല് ഉള്നപ്പെടബട്ടുനണ്ടെനലാം അതക്ക് കൂട്ടുന്നതബനുളള

പ്രവരത്തനങ്ങള്  സസസ്പീകേരബച്ചുവരബകേയനാനണനലാം  കസ്റ്ററടെബസനാനത്തബല്

നസഷദഡലസ്ഡക്ക്  ലകബനാറടറബകേള്  വബകേസബപ്പെബക്കുന്നതബനക്ക്

ശമബക്കുനനണ്ടെനലാം  ഇകന്റെണല്  അസനസന്റെബനക്ക്  മബനബമലാം  മനാരകക്ക്

കനടെബയബരബകണനമന്ന നബബന്ധന ഒഴബവനാകബയ നടെപടെബ അടുത്ത അധദയന

വരഷലാം  മുതല്  സലാംസനാനനത്ത  മുഴുവന  ആരട്സക്ക്  ആന്റെക്ക്  സയനസക്ക്

കകേനാകളജുകേള്ക്കുലാം  ബനാധകേമനാകണനമന്നക്ക്  നബരകദശലാം  നല്കേബയബട്ടുനണ്ടെനലാം

കേബഫ്ബബ  ഫെണ്ടെക്ക്  സമയബന്ധബതമനായബ  വബനബകയനാഗബക്കുന്ന  മുറയക്ക്  നന്യൂനജന

കകേനാഴ്സുകേള്  ആരലാംഭബക്കുന്ന  കേനാരദലാം  പരബഗണബക്കുന്നതനാനണനലാം

ഉപകചനാദദങ്ങള്കക്ക് മറുപടെബയനായബ മനബ അറബയബച്ചു. 
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(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട  ബനാകബ  കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം  നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത്ത

1442  മുതല് 1852  വനരയളള കചനാദദങ്ങളബല് 98  എണത്തബനുലാം  ബന്ധനപ്പെട

മനബമനാര കരഖനാമൂലലാം ഉത്തരലാം നല്കേബ.)   


