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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 432 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം �േകഷ്  ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 
�ീ. െക.വി.�േമഷ് , 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

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

(എ)

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സം�ാനം

േനടിയി�� �േരാഗതി�് പി�ിൽ േകരള
സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ
സ�ീകരി�ി�� �േരാഗമനപരമായ നയ �പീകരണ
സമീപന�ളാെണ�ത് പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിെല ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ
അടിയ�ിരമായി മാ��ൾ ആവശ�മാെണ�

െപാ�സ�തി നിലനിൽ�� സ�ർഭ�ിലാണ്

േകരള സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ
ആ�് (2007) �േഖന സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിൽ �പീകരി�ത്. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�മായി ബ�െ�� എ�ാ �ധാന
���െള�റി�  ്വിശദമായ പഠനം നട��തിന്
വിദ�ാഭ�ാസ വിദഗ്ധെര ഉൾെ���ി �പീകരി�
ക�ി�ിക�െട പഠന�ളിൽ നി�ം അ��ാപക�ം
വിദ�ാർ�ിക�മായി നട�ിയ ചർ�കളിൽ നി�ം
ഉ��ിരി� ആശയ��െട�ം അടി�ാന

�ിലാണ് ഓേരാ �േത�ക േമഖലെയ�റി�ം
കൗൺസിൽ സർ�ാരിൽ റിേ�ാർ�കൾ
സമർ�ി�ി��ത്. കൗൺസിലിെ� ആരംഭം �തൽ
നട�ിയ �വർ�ന�ൾ െകാ�് ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് സാ�ഹിക നീതി�ം
�ണനിലവാര�ം ഉറ�ാ�ാൻ ആവശ�മായ

അ�ാദമിക നടപടികൾ സ�ീകരി�ാനായി��്.
ഇത് േകരള�ിെല സർ�കലാശാലക�െട�ം
േകാേള�ക�െട�ം �വർ�ന�െള �ണപരമായി
സ�ാധീനി�ി�െ��ാണ് െപാ�െവ��
വിലയി��ൽ.

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ം അ�ബ� േമഖലക�മായി
ബ�െ��് കൗൺസിൽ സർ�ാരിന് സമർ�ി�
റിേ�ാർ�കൾ ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) 1. ബി�ദതല വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ന:സംഘാടനം
2. േകാേളജ്  ��ർ പ�തി 3.
േഡാ.�.ആർ.അന��ർ�ി ക�ി�ി റിേ�ാർ�്
4.സർ�കലാശാല ആ�കൾ �നരവേലാകനം
സംബ�ി� റിേ�ാർ�് (േഡാ.അന� ��ൻ
ക�ി�ി (2010) 5.ഓ�ൺ സർ�കലാശാല
സംബ�ി� റിേ�ാർ�് 6.സർ�കലാശാലകളിെല
പരീ�ാപരി�രണം (െ�ാഫ.എൻ.െജ.റാ� ക�ി�ി
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റിേ�ാർ�്) 7. ഗേവഷക�െട ���ൾ പഠി�ാൻ
നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�് 8. ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി െസ��ക�െട �വർ�നം

സംബ�ി� റിേ�ാർ�് 9.കരി�ലം റീ��്ചറിംഗ്
ഇൻ ടീ�ർ എഡ�േ�ഷൻ സംബ�ി� റിേ�ാർ�്
10.സർ�കലാശാലകളിെല അനധ�ാപക
ത�ികകളിേല�� നിയമന ച� േഭദഗതി റിേ�ാർ�്
11. സ�യംഭരണ േകാേള�ക�െട അ�ാദമിക
മാ��ൾ പഠി�ാൻ നിേയാഗി� ക�ി�ി�െട
റിേ�ാർ�് 12. ആൾ േകരള ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
റിേ�ാർ�് 13.ബി�ദ��െട �ല�ത�ം അംഗീകാര�ം
സംബ�ി� ക�ി�ി റിേ�ാർ�് 14.
േഡാ.എൻ.ആർ.മാധവേമേനാൻ ക�ി�ി റിേ�ാർ�്
15.എ�ിനിയറിംഗ് േകാേള�കളിെല �േവശനം
സംബ�ി� പഠന റിേ�ാർ�് 16.നിയമവിദ�ാഭ�ാസ
ഡയറ�േറ�് �പീകരണം സംബ�ി� റിേ�ാർ�്
17. േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയം 2020 സംബ�ി�

റിേ�ാർ�് 18.േകാവീഡാന�ര ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
നേയാപേദശേരഖ 19. ഡിജി�ൽ എേനബിൾെമ�്
ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ ഇൻ�ി��ഷൻസ്  ഇൻ
േകരള (െല�്സ്  േഗാ ഡിജി�ൽ പ�തി) 20.�തന
േകാ�കൾ സംബ�ി� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ
21.േഡാക�െമ�റി ഹി�റി ഓഫ് ഹയർ
എഡ�േ�ഷൻ (െ�ാഫ.വി.കാർ�ിേകയൻ നായർ
ത�ാറാ�ിയ റിേ�ാർ�്) 22. Report on problems
of filling up teaching posts in Universities
(Dr.Fathimath Zuhara) 23. Report on Unification
of fees of foreign students in State Universities
(Vice Chancellors Committee) 24. Report on
B.Voc Course in State Universities. 25.
Perspective Plan for State Higher Education with
Special reference to Arts and Science Colleges
in Kerala. 26. Perspective Plan for Setting up
New Engineering Institutions. 27. Perspective
Plan for Starting New Colleges of Architecture
in the State. 28. Perspective Plan for Starting
New Poly Technique in the State. 29. Handbook
of Equivalency for Academic Programmes/
Degrees of Universities 30.Handbook on
Outcome Based on Education.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


