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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1682 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.ജി.ടി.ഇ അഡ�ാൻസ്ഡ്  േകാ�് ഇൻ ഓഫ് െസ�്  �ി�ിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സി-ആപ്�് റ�ലർ ആയി നട�ിവ� ആറ്

മാസം ൈദർഘ��� െക.ജി.ടി.ഇ
അഡ�ാൻസ്ഡ്  േകാ�് ഇൻ ഓഫ് െസ�്  �ി�ിംഗ്
എ� േകാ�് െക.ജി.ടി.ഇ �ി�ിംഗ് (േലാവർ)
േകാ�ിന് �ല� മാേണാ എ�് പരിേശാധി��ത്
സംബ�ി�  ്നിലവി�� െക3/183/2020/
ഉ.വി.വ. ഫയലിേ�ൽ ഇ�വെര സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സി-ആപ്�് റ�ലർ ആയി നട�ി വ� ആറ്

മാസം ൈദർഘ��� െക.ജി.ടി.ഇ അഡ�ാൻസ്ഡ്
േകാ�് ഇൻ ഓഫ്  െസ�്  �ി�ിംഗ് എ� േകാ�്
െക.ജി.ടി.ഇ �ി�ിംഗ് (േലാവർ) േകാ�ിന്
ത�ല�മാേണാ എ�ത് സംബ�ി�  ്സർ�ാർ
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ,
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ െമ�ർ െസ��റി
എ�ിവരിൽ നി�ം റിേ�ാർ�് േതടിയി��.
��� റിേ�ാർ�കൾ സംബ�ി�  ്��തൽ
പരിേശാധന ആവശ� മായി വ�തിനാൽ
വ��ത�ായി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ
െമ�ർ െസ��റി�് വീ�ം ക�് നൽകിയി��്.
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ, ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ െമ�ർ െസ��റി, സി-
ആപ്�് എ�ിവർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ക�െട
പകർ�കൾ അ�ബ�മായി േചർ�ി��്.

(ബി)

��ത േകാഴ്  �കൾ ത�ല� േകാഴ്  സായി
അംഗീകരി� നൽ��ത് സംബ�ി�  ്െട�ി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ ഡയറ�േറ�്, സി-ആപ്�് �ട�ി
ഏെത�ാം ഏജൻസികളിൽ നി�ായി��
റിേ�ാർ�് ആവശ�െ��ി��ത്; റിേ�ാർ�ക�െട
പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) സി-ആപ്�് റ�ലർ ആയി നട�ി വ� ആറ്

മാസം ൈദർഘ��� െക.ജി.ടി.ഇ അഡ�ാൻസ്ഡ്
േകാ�് ഇൻ ഓഫ്  െസ�്  �ി�ിംഗ് എ� േകാ�്
െക.ജി.ടി.ഇ �ി�ിംഗ് (േലാവർ) േകാ�ിന്
ത�ല�മാേണാ എ�ത് സംബ�ി�  ്സർ�ാർ
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ,
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ െമ�ർ െസ��റി
എ�ിവരിൽ നി�ം റിേ�ാർ�് േതടിയി��.
��� റിേ�ാർ�കൾ സംബ�ി�  ്��തൽ
പരിേശാധന ആവശ� മായി വ�തിനാൽ
വ��ത�ായി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ
െമ�ർ െസ��റി�് വീ�ം ക�് നൽകിയി��്.
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ�ർ, ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ െമ�ർ െസ��റി, സി-
ആപ്�് എ�ിവർ സമർ�ി� റിേ�ാർ�ക�െട
പകർ�കൾ അ�ബ�മായി േചർ�ി��്.
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(സി) ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ കൗൺസി�ം ഈ േകാ�ം
ത�ിൽ എെ��ി�ം ബ��േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ;

(സി) സി-ആപ്�് നട�ിവ� ��ത േകാ�് ഇേ�ാൾ
നിലവിൽ ഇ�ാ�തിനാ�ം ഒ� വർഷം
ൈദർഘ��� െക.ജി.ടി.ഇ �ി�ിംഗ് (േലാവർ)
േകാ�് ആ�മാസം മാ�ം ൈദർഘ� ��
െക.ജി.ടി.ഇ അഡ�ാൻസ്ഡ്  േകാ�് ഇൻ ഓഫ് 
െസ�്  �ി�ിംഗ് എ� േകാ�മായി �ല�ത
നൽകാേമാ എ� വിഷയമായതിനാൽ ഇ�
സംബ�ി� പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�വാ നാണ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
കൗൺസിലിെന �മതലെ���ിയത്. ഇതിന്
േകാ�ം ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ കൗൺസി�ം
ത�ിൽ ബ���ാേക�തി�.

(ഡി)

െട�ി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ ഡയറ�േറ�ം സി-
ആപ്�ം അ��ല ശിപാർശ നൽകിയി�ം ഈ
ഫയലിേ�ൽ തീ�മാനെമ���തിന് ഹയർ
എഡ�േ�ഷൻ കൗൺസിലിേനാട്
ആവശ�െ���തിന് ഇടയാ�ിയ സാഹചര�ം
വിശദമാ�ാേമാ;

(ഡി) സി-ആപ്�് നട�ിവ� ��ത േകാ�് ഇേ�ാൾ
നിലവിൽ ഇ�ാ� തിനാ�ം ഒ� വർഷം
ൈദർഘ��� െക.ജി.ടി.ഇ �ി�ിംഗ് (േലാവർ)
േകാ�് ആ�മാസം മാ�ം ൈദർഘ� ��
െക.ജി.ടി.ഇ അഡ�ാൻസ്ഡ്  േകാ�് ഇൻ ഓഫ് 
െസ�്  �ി�ിംഗ് എ� േകാ�മായി �ല�ത
നൽകാേമാ എ� വിഷയമായ തിനാൽ ഇ�
സംബ�ി� പഠനം നട�ി റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�വാ നാണ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
കൗൺസിലിെന �മതലെ���ിയത്. ഇതിന്
േകാ�ം ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ കൗൺസി�ം
ത�ിൽ ബ���ാേക�തി�.

(ഇ) സമാനമായ വിഷയം ഏെത�ി�ം ഘ��ിൽ

ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ കൗൺസിലിെ�
പരിേശാധന�് അയ� കീ�ഴ���ായി�േ�ാ
എ�് വ��മാ�േമാ;

(ഇ) സർ�കലാശാലകളിെല േകാ�ക�െട �ല�ത
സംബ�ി�  ്പരിേശാധി��തി�ം സർ�ാറിന്
ഉപേദശം നൽ��തി�ം ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
കൗൺസിലിെന �മതലെ���ിയി��്.

(എഫ്)
ഫയ�കളിൽ അനാവശ� കാലതാമസം വ��ി

നീതി നിേഷധി�� ഉേദ�ാഗ��െട നടപടികൾ
പരിേശാധി��തിന് സർ�ാർ സ��മാ�േമാ
എ�് അറിയി�േമാ;

(എഫ്) ഫയ�കളിൽ അനാവശ� കാലതാമസം
വ���തായി ��യിൽെ��ാൽ ആയത്

പരിേശാധി�  ്കാരണ�ാരായ
ഉേദ�ാഗ�ർെ�തിെര സർ�ാർ നടപടി
സ�ീകരി��താണ്.

(ജി) സ�ാഭാവിക നീതി നിേഷധി�െ��
ഉേദ�ാഗാർഥി�് സമയബ�ിതമായി �ല�താ
സർ�ിഫി��് ലഭ�മാ�ാൻ നിർേ�ശം നൽ�േമാ
എ�് വ��മാ�േമാ?

(ജി) സി-ആപ്�് റ�ലർ ആയി നട�ി വ�ി��
ആറ്  മാസം മാ�ം ൈദർഘ��� െക.ജി.ടി.ഇ
അഡ�ാൻസ്ഡ്  േകാ�് ഇൻ ഓഫ്  െസ�്  �ി�ിംഗ്
എ� േകാ�ം ഒ� െകാ�ം ൈദർഘ���
െക.ജി.ടി.ഇ �ി�ിംഗ് (േലാവർ) േകാ�ം
�ല�മാേണാ എ�ത് സംബ�ി�  ്��തൽ
പരിേശാധന ആവശ���തിനാൽ ഇ�
സംബ�ി� വ��മായ റിേ�ാർ�് സർ�ാർ
േകരള േ��് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ കൗൺസിൽ
നി�ം ആവശ�െ��ി��്. ആയത് ലഭ�മാ��
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�റ�് ഈ വിഷയ�ിൽ ഉചിതമായ തീ�മാനം
എ���താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ










