
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 274 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർവകലാശാലകൾ�് കീഴി�� േകാേള�കൾ�് സ�യംഭരണ അവകാശം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ് ,
�ീ. േറാജി എം. േജാൺ , 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 

�ീ. സനീഷ് �മാർ േജാസഫ് 

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

(എ) സം�ാനെ� സർവകലാശാലകൾ�് കീഴി��

േകാേള�കൾ�് സ�യംഭരണ അവകാശം

നൽകാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ എ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി)

എ�ിൽ ��ത തീ�മാന�ി�െട േകാേള�ക�െട

വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയർ�ാൻ സാധി�െമ�്

ക���േ�ാ; ഉെ��ിൽ എ�കാരെമ�്

വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) േകാേള�കൾ�് സ�യംഭരണാവകാശം

നൽ��തി�െട ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്

ഉയർ� മിക� �ലർ�� ആർട്സ്  & സയൻസ്

എൻജിനിയറിംഗ് േകാേള�കെള േ�ാ�ാഹി�ി

��തിന് അ��ാപക�െട അ�ാദമിക

സ�ാത��ം േ�ാ�ാഹി�ി�ക, വിദ�ാർ�ികെള

വ�നി�മാ�ം കാര��മമാ�ം വിലയി��ാൻ

അവസരം ഉ�ാ�ക, �.ജി.സി�െട

നിർേദശ�കാരം സം�ാനെ� ഓേ�ാണമസ്

േകാേള�കൾ മികവിെ� േക��ളായി മാ�ക

എ�ിവ സാധി��താണ്. 11ാം പ�വ�ര

പ�തി �കാരം �.ജി.സി നട�ിലാ�ിയ

ഓേ�ാണമസ്  േകാേള�കൾ�് നൽ�� �േത�ക

ധനസഹായ പ�തി പരി�ർ�മാ�ം

ഉപേയാഗെ���ി േകാേള�ക�െട �വർ�നം

വി�ലെ���ാ�ം അ�ർേ�ശീയ തല�ിൽ

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ��ാ�� മാ��ൾ

ഉൾെ�ാ�് �വർ�ി�ാൻ വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ

സ�മാ�ാ�ം കഴി�ം. സ�യംഭരണ പദവി��

േകാേള�കൾ�് സർ�കലാശാല�െട

അംഗീകാരേ�ാെട �തിയ േ�ാ�ാ�കൾ

ആരംഭി�ാ�ം സ��മായി സിലബസ്

ത�ാറാ�ാ��� സ�ാത����്

(സി) 2012 -ൽ അ�െ� സർ�ാർ േകരള�ിൽ

ഓേ�ാണമസ്  േകാേള�കൾ

ആരംഭി��തിെന�റി�  ്പഠി�ാൻ േഡാ.

(സി) 2012-ൽ േഡാ.എൻ.ആർ മാധവ േമേനാൻ

അ���നായ ഒ� ക�ി�ിെയ േകരള�ിൽ

ഓേ�ാണമസ്  േകാേള�കൾ ആരംഭി��തിെന
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എൻ.ആർ. മാധവേമേനാൻ അധ��നായി ഒ�

ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി�േ�ാ;
�റി�  ്പഠി�ാൻ നിേയാഗി�ക�ം ടി ക�ീഷൻ

2013 ഏ�ിൽ 25ന് റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം

െച�ി��.

(ഡി)

എ�ിൽ ��ത ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�് എേ�ാൾ

ലഭി�െവ�ം �ധാനെ�� ശിപാർശകൾ

എെ�ാെ�യായി��െവ�ം വ��മാ�ാേമാ?

(ഡി) േഡാ.എൻ.ആർ.മാധവേമേനാൻ ക�ി�ി

റിേ�ാർ�ിെല �ധാന �പാർശകൾ ഇവയാണ്. 1.
സ�യംഭരണാവകാശം േനടാനാ�ഹി��

േകാേള�കൾ അ�ാദമിക�ം ഭരണപര�മായ

�വർ�ന മികേവാെട പ�് വർഷെമ�ി�ം

�വർ�ി�ിരി�ണം. 2. എൻ.എ.എ.സി�െട എ
േ�ഡ്  അ�ഡിേ�ഷൻ േനടിയിരി�ണം. 3.
േകാേളജിെല ��ിെലാ�് അ��ാപകർ എം.ഫിൽ/
പി.എ� .്ഡി �ട�ിയ ഗേവഷണ േയാഗ�തകൾ

േനടിയവരാകണം. 4. ബി�ദതല�ി�ം

ബി�ദാന�ര ബി�ദ തല�ി��� പഠന

�വർ�ന�ൾ ഉ�ാകണം. 5. സർവകലാശാല

പരീ�കൾ, �വജേനാ�വ�ൾ, േ�ാർട്സ്

ആൻഡ്  െഗയിംസ് , എ�്�ൻഷൻ

�വർ�ന�ൾ, ക��ണി�ി �വർ�ന�ൾ

എ�ിവയിൽ മിക� �വർ�നം

നട�ിയിരി�ണം. 6. ൈല�റി, േഹാ�ൽ

സൗകര��ൾ, ഉപകരണ�ൾ, �ാഫ് ക�ാർേ��്,
ഐ.സി.ടി സഹായേ�ാെട�� േസവന�ൾ

�ട�ി അ�ാദമിക�ം ഭൗതിക�ം

സാേ�തിക�മായ അടി�ാന

സൗകര����ായിരി�ണം. 7. ഉ�ത നിലവാരം

�ലർ�� �ാപന ഭരണ സംവിധാനം, ഭരണ

പരിശീലനം, േസവന സം�ാരം , അ�ട�ം ,
അംഗീ�ത മാനദ���െട അടി�ാന�ിൽ

അ��ാപക�െട�ം �ാഫിെ��ം

വിദ�ാർ�ിക�െട�ം തിരെ���ൽ, പരാതി

സംവിധാനം എ�ിവ ഉ�ായിരി�ണം. 8. �ർബല

വിഭാഗ�ൾ�് അവകാശ �ല�ത�ം

വിേവചന�ിെനതിെര ശ�മായ നടപടികൾ

സ�ീകരി�ക�ം െച� പാര�ര�ം ഉ�ാകണം. 9.
പരീ�ാ സ�ദായ�ിെ� സത�സ�ത എ�ാ

അർ��ി�ം കാ� ��ി�ണം. 10.
സ�യംഭരണാവകാശം േനടാൻ ആ�ഹി��

േകാേള�കൾ ത��െട മാേനെ��്, അ��ാപകർ,
ഇതര ജീവന�ാർ, വിദ�ാർ�ികൾ എ�ീ

വിഭാഗ�െള ഇതിനായി ത�ാറാേ��താണ്. 11.
ഓേ�ാണമി പദവി നൽ�� േകാേള�കളിൽ

�.ജി.സി നി�ർഷി�� തര�ി�� ഗേവണിംഗ്

േബാഡി, അ�ാഡമിക് കൗൺസിൽ, േബാർഡ്

ഓഫ് �ഡീസ് , ഫിനാൻസ്  ക�ി�ി എ�ിവ

�പീകരിേ��താണ്.



3 of 3

െസ�ൻ ഓഫീസർ


