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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 146 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.വി.�േമഷ് ,
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

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

(എ) ൈവ�ാനിക സ�ഹ��ിെയ� ല��ം
നിറേവ��തിന് സം�ാനെ� ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ ശാ�ീകരി��തി��

�വർ�ന�ൾ എെ�ാെ�യാണ്;
വ��മാ�ാേമാ?;

(എ) 1) കരി�ലം പരി�രണം:- സം�ാനെ�

സർവകലാശാലകളി െല�ം അഫിലിേയ�ഡ്
േകാേള�കളി െല�ം കരി�ല�ം പാഠ�പ�തിക�ം
കാേലാചിതമായി പരി�രി��തിന് ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ �ഖാ�ിരം
മാർഗനിർേ�ശം നൽകിവ��. ബി�ദതല
വിദ�ാഭ�ാസം Choice Based Credit Semester
System (CBCSS) മാ�കയിൽ �ന:സംഘടി�ി�്
എ�ാവർ�ം �ണേമ��� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം
എ� ല��േ�ാെട ഈ സ�ദായം
സം�ാന�് 2009-10 �തൽ നട�ിലാ�ി
�ട�ി. ഇതിന് �വട്  പിടി�  ്േകരള�ിെല

സർ�കലാശാലകൾ ബി�ദാന�ര ബി�ദ
വിദ�ാഭ�ാസ�ം �ന:സംഘടി�ി�. ബി�ദാന�ര
ബി�ദ വിദ�ാഭ�ാസം സമ��ം ഏകീ�ത�മായ
രീതിയിൽ �ന:സംഘടി�ി�� കാര��ിൽ

വിശദമായി റിേ�ാർ�് ത�ാറാ�ാൻ ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിൻെറ േന�ത��ിൽ

�പീകരി�, ഇേ�ാൾ ഇ��ൻ ഇൻ�ി���് ഓഫ്
സയൻസിെല െ�ാഫസറായ േഡാ. ഇ.ഡി.
ജ�ീസ്  അ���നായ വിദ� സമിതി�െട
റിേ�ാർ�് സർവകലാശാലകൾ�് നൽകിയി��്.
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ ത�ാറാ�ി
നൽ�� കരി�ലം െ�യിം വർ�ിൽ,
ൈവ�ാനിക രംഗെ� �തിയ അറി�കൾ �ടി
ഉൾെ���ിെ�ാ�� പാഠ�പ�തി കൾ
�പീകരി�ാനാണ് സർ�കലാ ശാലകൾ�്
േ�ാ�ാഹന�ം പരിശീലന�ം നൽകിവ��ത്. 2)
ഔ�്കം െബയ്സ്ഡ്  എഡ�േ�ഷ�ം (OBE)
�ാജ�േവ�് ആ�ിബ��ക�ം (GA):- ഔ�്കം
െബയ്സ്ഡ്  എഡ�േ�ഷ�ം �ാജ�േവ�്
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ആ�ി��കൾ�ം ഊ�ൽ ന�ിെ�ാ��
കരി�ലം പരി�രണ മാണ് ഈ പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ം. ഓേരാ േ�ാ�ാമി�ം േച��
വിദ�ാർ�ികൾ�് ആത��ികമായി ആർ�ി�ാൻ

കഴി�� അറി�ക�ം ൈന�ണ���ം
എെ�ാെ�യായിരി �െമ�് �ൻ��ി നി�യി�്
��ാവി��താണ് ഈ രീതി. 3) േ�ാസ്  -
ഡിസ്പ്ളിനറി ലി�റസി ക�ാ�യിൻ 2020 (Cross
Disciplinary Literacy Campaign 2020):
സർ�കലാശാലകൾ അവ�െട അധ�ാപന
ഗേവഷണ അറകളായി നിലനിൽ�� വിവിധ
ശാഖകളിൽനി�ം േമാചി�ി�െ��ക�ം േയാജി�,
സഹവർ�ി�േ�ാെട �േ��� അ�ാദമിക
�തല�ളായി �പവ�ത�ാസം �ാപിേ���മായ
സാഹചര�ം കണ�ിെല��് 2019 ൽ ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ 1000 അധ�ാപകർ�്
പരിശീലനം ആരംഭി�. അധ�ാപകെര അവ�െട
വിഷയ�ി�പരി വിഷേയതര ശാഖക�മായി
ബ�ി�ി� ��വഴി, വിദ�ാർ�ികെള�ം
ശാഖാ�ര �ളി�ാെത സമന�യി�ി�ാൻ ഉത��
രീതിയിൽ സ�മാ�ാ�ം കഴിയണം. ഇതിെ�
അടി�ാന�ിലാണ് Outcome Based Education
(OBE) െ� അ�� ��ധാന ഘ��ിൽ, Cross
Disciplinary Literacy Campaign 2020 എ�
പ�തിയി�െട ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ
സം�ാന�് �ണിേവ�ി�ി/ േകാേളജ്
അധ�ാപകർ�് പരിശീലനം നൽ��ത്. 4) സാ�്
(SAAC – State Assessment & Accreditation
Centre): സം�ാനെ� സർ�കലാ
ശാലകെള�ം േകാേള�കെള�ം ഔപചാരികമായി
വിലയി��ക എ� ല��േ�ാെട ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിന് കീഴിൽ അ�െ�ൻറ്
ആൻറ്  അ�ഡിേ�ഷൻ െസൻറർ ആരംഭി�ി��്.
സം�ാനെ� ��വൻ സർ�കലാശാലക�ം
സർ�ാർ - എയ്ഡഡ്  േകാേള�ക�ം സ�യംഭരണ
േകാേള�ക�ം സ�ാ�യ േകാേള�ക�ം NAAC െ�
അവേലാകന പരിധിയിൽ വ�ം. NAAC ൽ
വിഭാവനം െച�ി�ളള 5 core values ന് �റേമ,
Social Inclusiveness (Inclusive Education),
Equity and Excellence, Scientific temper and
secular outlook എ�ീ 3 core values �ടി
�ാപന�െള State specific ആയി
വിലയി���തിന് സ�ീകരി�ാനാണ്
ഉേ�ശി��ത്. ഇ�മായി ബ�െ��് ജി�ാ
അടി�ാന�ിൽ േകാേള� കൾ�്
ഓറിെയേ�ഷൻ േ�ാ�ാ�കൾ
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സംഘടി�ി�വ��. 5) ഫാ�ൽ�ി
െഡവലപ്െമൻറ്  െസൻറർ (FDC):- ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ മിക� അ��ാപകെര
വാർെ���ക എ� ല��േ�ാ െടയാണ് ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിന് കീഴിൽ ഫാ�ൽ�ി
െഡവലപ്െമൻറ്  െസൻറർ ആരംഭി�ാൻ
തീ�മാനി�ത്. Humanities & Social Science,
Science, Commerce and Management എ�ീ
�ീ�കളിൽ അ��ാപകർ�ായി പരിശീലനം
സംഘടി�ി�ക എ�താണ് ഫാ�ൽ�ി
െഡവലപ്െമൻറ്  െസ�റിെ� ഉേ�ശ ല���ൾ.
6. ൈകരളി ഗേവഷണ �ര�ാര�ൾ:-
ഗേവഷണരംഗ�് മികവ് കാ�� േകരളീയർ�്
അംഗീകാര�ം േ�ാ�ാഹന�ം നൽകാൻ
സം�ാന സർ�ാർ ഏർെ���ിയിരി��താണ്

ൈകരളി റിേസർ�  ്അവാർ�കൾ. 7.
ചാൻസിേല�് അവാർഡ് :- ബ�.േകരളാ ഗവർണർ
�ൻൈകെ���് ഏർെ���ിയി��

അവാർഡാണിത്. നിലവിൽ ര�്
വിഭാഗ�ളിലായാണ് അവാർഡ്  നൽ��ത്.
�ാപിതമായി 12 വർഷം കഴിയാ�
സർവകലാശാലകെള "Emerging and Young
Universities" എ� വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ���ി 1
േകാടി �പ�ം അ�ാ�വ�് 5 േകാടി �പ�മാണ്
അവാർഡായി നൽ��ത്. 8. എ�ൈഡ�്
പ�തി:- 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. 9. ആൾ
േകരള ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ സർെ�:- ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ�മായ
വിവരേശഖരണം ല��മി�് സം�ാന�്

ഓൺൈലൻ സർേ� ആരംഭി�ി��്. ഓൾ ഇ��ാ
ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ സർേ��െട മാ�കയിൽ,
േകരള�ിെല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള

സംബ�ി�� ��വൻ വിവര��ം േശഖരി�ാൻ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെന
�മതലെ���ിയി��്. �ടാെത State specific
ആയ വിവര��ം സർേ� സമാഹരി���്. 10.
കാൾ െന�്:- സം�ാനെ�

സർ�കലാശാലകളിെല�ം േകാേള� കളിെല�ം
ൈല�റികെള ��ിയിണ�ി േകരള അ�ാഡമിക്
ൈല�റി െന�് വർ�് (KALNET) �പീകരി�.
11. സം�ാനതല ഈ-േജർണൽ കൺേസാർഷ�ം
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�പീകരണം (State Level E Journal
Consortium):- സം�ാനെ� എ�ാ
സർ�കലാശാലകൾ�ം / ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ�ം ഗേവഷണ �വർ�ന�ി�ം

മ�ം അനിവാര�മായ ഈ-േജർണൽ വിഭവ�ൾ
�ദാനം െച��തിന് സം�ാനതല ഈ-
േജർണൽ കൺേസാർഷ�ം �പീകരണ നടപടികൾ
ആരംഭി�ി��്. 12. േകാേളജ്
വിദ�ാർ�ികൾ�ായി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിൽ െവൈ��ിൽ വി�ലമായ
ഓൺൈലൻ പാഠ�േശഖരം:- േലാക്ഡൗൺ
കാല�് ബി�ദ ബി�ദാന�ര േകാ�കളിെല
പാഠ�ഭാഗ�ൾ െവൈ��ിൽ ഒ��ി ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ ആരംഭി� ഓൺൈലൻ
പാഠ�േശഖരം ഇതിേനാടകം ഏകേദശം 2000
േ�ാളം പാഠ�ഭാഗ ഉ�ട��ൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�് അനായാസം ലഭി��
രീതിയിൽ കൗൺസിൽ െവൈ��ിൽ അപ് േലാഡ്
െച� കഴി�.

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ േലാക
നിലവാര�ിേല�യർ�വാൻ

സർ�കലാശാലകെള�ം േകാേള�കെള�ം
സ�മാ��തിന് പ�തികൾ ഉേ�ാ; എ�ിൽ
വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ�ിൽ കഴി� അ�വർഷം
െകാ�് േനടിയ മികവിൻെറ െറേ�ാർഡ്  ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ി�ം ൈകവരി�ക എ�താണ്
സർ�ാരിൻെറ �ഖ�ാപിത ല��ം. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരെ� അള�� ആേഗാള
സർ�കലാശാലാ േറ�ിം�കളിൽ േകരള�ിെല

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസെ� ബ��രം ��ിേല�്
നയി��തി നാവശ�മായ നടപടികൾ അടിയ�ിര
മായി ൈകെ�ാേ��തായി��്. �ടാെത
ഗേവഷണേ�ാ�� സമീപന�ി�ം അടി�ടി മാ�ം
േവണം. ഈ ല���ൾ ൈകവരി��തിനായി,
താെഴ�റ�� ആറ്  ��ധാന നടപടികൾ േകരള
ബഡ്ജ�് 2021-22 �േ�ാ�െവ�ി��്. 1. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ 3-5 ല�ം േപർ��ടി
പഠനസൗകര��ൾ, 2. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ 1000 അധ�ാപക�െട നിയമനം 3.
സർ�കലാശാലകൾ��ിൽ 30 മികവിൻെറ
േക��ൾ 4. 500 േപാ�് േഡാ�റൽ
െഫേലാഷി�കൾ. �ഖ�മ�ി�െട നവേകരള േപാ�്
േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�് �തിമാസം 1 ല�ം �പ
വെര, 5. സർ�കലാശാല പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന�ിന് 2000 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി
ധനസഹായം 6. അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കൾ�്
1000 േകാടി �പ�െട ധനസഹായം
��തതല�റെയ ൈവ�ാനിക േമഖലയിൽ
�തി� ചാ�ം ഉ�ാ��തിനായി ശാ�
േമഖലയിെല കലാലയ�ളിൽ നിലവി��
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പര�രാഗത േകാ�കേളാെടാ�ം ന�ജനേറഷൻ
േകാ�കൾ േചർ�് വി�ലമായ പാഠ�പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. റിേസർ�ി� �ാധാന���
പ�തിക�ം േകാേള�കെള �ണിേവ�ി�ിക�മാ�ം
ഇൻഡ�ിയൽ �ാപന��മാ�ം ബ�ി�ി��

ലീഡ്േപാ�� പ�തിക�ം വ��ിൽ
നട�ിലാ�ിവ��. വിവര സാേ�തിക വിദ��െട
സാധ�തകൾ �േയാജനെ���ി േകരള
സർ�കലാശാല �തന അ�ാദമിക് േ�ാ�ാ�കൾ
നട�ിലാ�ി വ��. ഇ�ര�ിൽ കഴി� വർഷം
േകരള സർ�കലാശാലയിൽ സയൻസ് , െമഷീൻ
േലണിംഗ്, ഡാ�ാ സയൻസ് , െ�യിസ്
സയൻസ് , ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്
വിഷയ�ളിൽ അ�ാദമിക് േ�ാ�ാ�ക�ം നാേനാ
െടേ�ാളജി �തലായവയിൽ ഇൻഡ�ി ൈന�ണ�
വികസനം സാധ�മാ�� ഗേവഷണ�ം
ആരംഭി�കഴി�. ഇത് �ടാെത RUSA, കിഫ്ബി
എ�ീ �ാപന��െട വിവിധ പ�തികളിൽ
സർ�കലാശാലക�െട ശാ�ീകരണ �ിന്

നടപടി സ�ീകരി�ി��്.

(സി)

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട സമ�
പരി�രണ�ിന് േവ� റിേ�ാർ�കൾ
ത�ാറാ�ാൻ ക�ീഷ�കെള നിയമി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ എ�േ��് റിേ�ാർ�് ലഭ�മാ�ാനാണ്
ആവശ�െ��ിരി��െത�് അറിയി�ാേമാ ?

(സി) സം�ാന�് �ാനസ�ഹ ��ി�ം തേ�ശീയ
സാ�ഹിക സാ��ിക ഘടന�െട
വികസന�ി�ം േയാജി� വിധ�ിൽ ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഘടന�ം ഉ�ട��ം
ആവശ�മായ വിധ�ിൽ പരി�രി��തി��
നിർേ�ശ�ൾ �പീകരി��തിനായി േഡാ. ശ�ാം
ബി േമേനാൻ അ���നായി ഒ� ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണ ക�ീഷൻ �പീകരി�ി��്.
�ടാെത േഡാ. N.K. ജയ�മാർ െചയർമാനായി
സർ�കലാശാല നിയമ�ൾ പരി�രി��തി�ം
േഡാ. C.T. അരവി��മാർ െചയർമാനായി
പരീ�ാ സംവിധാനം പരി�രി��തി�ം മ�് ര�്
ക�ീഷ�കൾ �ടി �പീകരി�ി��്. ��്
മാസ�ി��ിൽ റിേ�ാർ�് സമർ�ി�വാനാണ്
ആവശ�െ��ി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


