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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3530 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട കാേലാചിത പരി�രണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എൻ എ െന�ി��് 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഈ വർഷം
അ�വദിേ�� േകാ�കൾ ഏെതാെ�െയ�്
അറിയി�ാൻ േകാേള�േളാട്  ആവശ�െ��്

ഉ�രവ് ഇറ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ഉ�രവിെ�

പകർ�് ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) �തിയ േകാ�കൾ �ട��തിനായി സർ�ാർ,
എയ്ഡഡ്  േകാേള�കളിൽ നി�ം അേപ�
�ണി�ാൻ നിർേദശി� െകാ�്  06.09.2021െല
B3/159/2021/HEDN  ന�ർ ക�് �കാരം
സർവകലാശാലകൾ�് നിർേദശം നൽകിയി��.
ആയതിെ� പകർ�് ഉ�ട�ം െച��. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണേമ� വർധി�ി��ത്
സംബ�ി� എ�ാ വശ��ം ചർ�
െച��തിനാ�� വർേ�ാ�ിൽ ഉയർ�വ��
വിവിധ നിർേദശ��ം ആശയ��ം �തിയ
േകാ�കൾ �ട��ത് സംബ�ി� കാര��ിൽ

സ�ാധീനം ഉ�ാ�െമ� തിനാൽ ��തൽ
പരിേശാധന�ായി 06.09.2021 െല ക�്

സർ�ാർ പിൻവലി�ക��ായി. ഈ വർഷം
�തിയ േകാ�കൾ അ�വദി��ത് സംബ�ി�്

സർ�ാർ അ�ിമമായി തീ�മാനി�ി�ി�.

(ബി)

��ത ഉ�രവ് ഇറ�ിയതി� േശഷം ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഈ വർഷം �തിയ േകാ�കൾ
അ�വദിേ�� എ�് തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇ�ര�ിൽ തീ�മാനെമ��ാ��
കാരണെമ�ാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) �തിയ േകാ�കൾ �ട��തിനായി സർ�ാർ,
എയ്ഡഡ്  േകാേള�കളിൽ നി�ം അേപ�
�ണി�ാൻ നിർേദശി� െകാ�്  06.09.2021െല
B3/159/2021/HEDN  ന�ർ ക�് �കാരം
സർവകലാശാലകൾ�് നിർേദശം നൽകിയി��.
ആയതിെ� പകർ�് ഉ�ട�ം െച��. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണേമ� വർധി�ി��ത്
സംബ�ി� എ�ാ വശ��ം ചർ�
െച��തിനാ�� വർേ�ാ�ിൽ ഉയർ�വ��
വിവിധ നിർേദശ��ം ആശയ��ം �തിയ
േകാ�കൾ �ട��ത് സംബ�ി� കാര��ിൽ

സ�ാധീനം ഉ�ാ�െമ� തിനാൽ ��തൽ
പരിേശാധന�ായി 06.09.2021 െല ക�്

സർ�ാർ പിൻവലി�ക��ായി. ഈ വർഷം
�തിയ േകാ�കൾ അ�വദി��ത് സംബ�ി�്

സർ�ാർ അ�ിമമായി തീ�മാനി�ി�ി�.



2 of 2

(സി) ബി�ദ, ബി�ദാന�ര ബി�ദ േമഖലയിൽ എ�
േകാ�കൾ വീതം �ട�ാനാണ് എയ്ഡഡ്
േകാേള�കൾ�് േകാ�ക�െട പ�ികസഹിതം
നിർേ�ശം നൽകിയെത�് വ��മാ�ാേമാ;

(സി) �തിയ േകാ�കൾ �ട��തിനായി സർ�ാർ,
എയ്ഡഡ്  േകാേള�കളിൽ നി�ം അേപ�
�ണി�ാൻ നിർേദശി� െകാ�് 06.09.2021െല
B3/159/2021/HEDN ന�ർ ക�് �കാരം
സർവകലാശാലകൾ�് നിർേദശം നൽകിയി��.
ആയതിെ� പകർ�് ഉ�ട�ം െച��. ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണേമ� വർധി�ി��ത്
സംബ�ി� എ�ാ വശ��ം ചർ�
െച��തിനാ�� വർേ�ാ�ിൽ ഉയർ�വ��
വിവിധ നിർേദശ��ം ആശയ��ം �തിയ
േകാ�കൾ �ട��ത് സംബ�ി� കാര��ിൽ

സ�ാധീനം ഉ�ാ�െമ� തിനാൽ ��തൽ
പരിേശാധന�ായി 06.09.2021 െല ക�്

സർ�ാർ പിൻവലി�ക��ായി. ഈ വർഷം
�തിയ േകാ�കൾ അ�വദി��ത് സംബ�ി�്

സർ�ാർ അ�ിമമായി തീ�മാനി�ി�ി�.

(ഡി)

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട കാേലാചിത
പരി�രണ�ിന് ക�ിഷ�കെള നിയമി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം നൽകാേമാ?

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട
പരി�രണ�ിനാ�� നടപടികൾ ശിപാർശ
െച��തിനായി േഡാ. ശ�ാം. ബി. േമേനാൻ
െചയർമാനാ�ം സർവകലാശാല നിയമ�ൾ
പരി�രി��തിന് േഡാ. എൻ. െക. ജയ�മാർ
െചയർമാനാ�ം സർവകലാശാല പരീ�
സ�ദായം പരി�രി��തിനായി േഡാ. സി.ടി.
അരവി��മാർ െചയർമാനാ�ം ��് ക�ീഷ�കൾ
�പീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
















