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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 276 14-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സർവകലാശാല നിയമ��ം പരീ� സംവിധാന�ം പരി�രി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ, 
�ീ. എ�്. സലാം 

േഡാ. ആർ ബി�
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ
േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�യർ��തിനായി

�തന വി�ാന ശാഖകളിൽ �ാൻസ് , ജ�ാൻ,
അേമരി� �ട�ിയ വികസിത രാജ���മാ��
സഹകരണ�ിെ� സാധ�ത േത��േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ
േലാേകാ�ര നിലവാര�ിേല�യർ��തിനായി

�തന വി�ാനശാഖകളിൽ വിവിധ വികസിത
രാജ���മായി �വെട�റ��

സർ�കലാശാലകൾ സഹകരണം �ാപി�ി��്.

മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല

Kerala State Higher Education Council
പി�ണേയാെട ERUDITE PROGRAMME എ�
പ�തിയി�െട േനാബൽ സ�ാന

േജതാ�ളായി�� �ഗ�രായ ശാ���ാ�െട

��ിയൻപതിൽപരം ല�ർ സീരീ�കൾ

SCHOLAR IN RESIDENCE എ� േപരിൽ
സംഘടി�ി�ി��്. Student – Teacher Exchange,
ഗേവഷണ േമഖലയിെല സഹകരണം എ�ിവ
ല��മി�െകാ�് National Centre for Polar and
Ocean Research (NCPOR), Lincoln University
College, Malaysia, Czech University of Life
Sciences �ട�ി 20ൽ പരം

േദശീയ�ാപന��മായി ധാരണാപ��ിൽ

ഏർെ��ി��്. ആേഗാളതല�ിെല േപ�േക�

�ാപന��മായി അ��ാപനം, ഗേവഷണം,
ഔ�്റീ�് എ�ീ േമഖലകളി�� സഹകരണം

ല��മി�െകാ�് University Centre for
International Co-operation (UCIC)
�ാപി�ി��്.

െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല

ജ�ാനിെല,

1. SHIMANE UNIVERSTIY, MATSUE
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2. NIPPON KAIJI KYOKAI (CLASS NK),
TOKYO

3. NIGATA UNIVERSITY, JAPAN
4. SHIMANE UNIVERSITY
5. YANAGATA UNIVERSITY എ�ീ

സർ�കലാശാലക�മാ�ം �ാൻസിെല

UNIVERSITE DE RENNES
സർ�കലാശാല�മാ�ം അേമരി�യിെല

OLD DOMINION UNIVERSITY-
�മാ�ം ധാരണാപ���െട

അടി�ാന�ിൽ �തന

വി�ാനശാഖകളിൽ �സാ�്

സഹകരി�വ��.

ക�ർ സർ�കലാശാല

ക�ർ സർ�കലാശാല�് നിലവിൽ താെഴ

പറ�� വിേദശ സർ�കലാശാലക�മായി

അ�ാദമിക് രംഗ�് സഹകരണ ബ��ൾ

ഉ�്:

1. ജർമനിയിെല Erfurt
സർ�കലാശാല�മായി ധാരണ പ��ം
Agreement for Academic Collaboration
ഉം ഒ�ി�ി��്.

2. ഇ�ലിയിെല Chieti
സർ�കലാശാല�മായി Bilateral
Agreement ഒ�ി�ി��്.

3. അേമരി�യിെല Oregon State University
College of Forestry �മായി Letter of
Collaboration ഒ�ി�ി��്.

(ബി) �ാന സ�ഹ ��ിെയ�
ല���ിന��പമായി സർവകലാശാല
നിയമ��ം പരീ� സംവിധാന�ം
പരി�രി��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇതിനായി
�പീകരി� ക�ീഷ�കൾ �വർ�നം

�ർ�ിയാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) സം�ാന�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ�

ഘടന�ം ഉ�ട��ം പരി�രി��തിന് ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണ ക�ീഷൻ, നിയമപരി�രണ
ക�ീഷൻ, പരീ�ാ പരി�രണ ക�ീഷൻ

എ�ി�െന ��് ക�ീഷ�കെള നിയമി�ി��്.
ഇതിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണ ക�ീഷ�ം,
പരീ�ാ പരി�രണ ക�ീഷ�ം ഇട�ാല

റിേ�ാർ�കൾ സർ�ാരിന് സമർ�ി�ി��്. പരീ�ാ
പരി�രണ ക�ീഷൻ അ�ിമ റിേ�ാർ�്

സമർ�ി�ി��്. സർ�ാർ ഇത് പരിേശാധി�

വ��. ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണ ക�ീഷെ�
കാലാവധി 20.08.2022 വെര ദീർഘി�ി�

നൽകിയി��്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണ
ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിെല �പാർശക�െട സം�ഹം
�വെട ലഭ�മാ��.
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ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണ ക�ീഷൻ ഊ�ൽ
നൽ�� വിഷയ�ൾ:-

1. �ണേമ�, സമത, സാ�ഹ�നീതി ഇവയിൽ
അധി�ിതമായി വി�ലമായ �ാപ�ത

സംവിധാനം ഒ��ക.
2. അ�ാദമിക സ�യംഭരണ�ം േമ��ം

ഉറ�ാ��തിനാവശ�മായ �ാപന

വികസനം ല��മി�ക. 
3. ഉ�ട��ി�ം വിലയി��ലി�ം

ഉൾെ�െട�� കരി�ലം പരി�രണം. 
4. വിദ�ാർ�ിക�ം അ��ാപക�ം അട��
അ�ാദമിക് സ�ഹ�ിൽ

വിശ�ാസ�ിെ��ം, മാന�ത�െട�ം,
സ�ാത���ിെ��ം അ�രീ�ം

��ി�ക. 
5. സർ�കലാശാലകളിെല�ം
േകാേള�കളിെല�ം വിവിധ

േ�ണിയിൽെ�� അ��ാപകർ�ിടയിൽ

സമത��ം സഹകരണ�ം ��ി�ക.
6. സം�ാന�ിെ� ആവശ���ം

അഭിലാഷ��ം നിറേവ�ാ�ത�വിധം

�തന�ം ൈവവിധ���� �ാപന�ൾ,
േ�ാ�ാ�കൾ, േകാ�കൾ എ�ിവ

�പെ���ക.
7. സർ�കലാശാലാ ഭരണസംവിധാന�ിെ�

അ�ാദമിക�ം ഭരണപര�മായ മാന�ൾ
വ��മായി േരഖെ���ക.

8. അ�ാദമിക സ�ാത���ം സ�യംഭരണ�ം
��ി�ാൻ ആവശ�മായ അ�രീ�ം

ഒ��ക.

േമൽ�റ� ല���ൾ നിറേവ��തിനായി

ക�ീഷൻ �േ�ാ� വ�� �പാർശകൾ:

1. നിയമപരമായ വ�വ�കൾ ��ി��ം
േഭദഗതിക�ം.

2. സർ�കലാശാലകളിെല�ം
േകാേള�കളിെല�ം

ഭരണസംവിധാന��െട പരിവർ�നം.
3. സാ��ിക വിഭവ�ൾ

സമാഹരി��തി�ം അവ

വിന�സി��തി�ം ആവശ�മായ

സംവിധാന�ൾ ��ി�ക.
4. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണേമ�

െമ�െ����തിന് േന�ത�ം ഏെ���ാൻ
സർ�കലാശാലകെള ശാ�ീകരി�ക.
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(സി) �ഖ�ാപിത ല��ം ൈകവരി��� രീതിയിൽ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഘടന�ം ഉ�ട��ം
പരി�രി��തിന് നിയമി� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
പരി�രണ ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�്
സമർ�ി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�ാേമാ?

(സി)

(ബി)-യിൽ നൽകിയിരി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


