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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 137 15-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

സർ�കലാശാലകളിൽ ഓേ�ാണമസ്  ഇ�ർ �ണിേവ�ി�ി െസ��ക�ം ��ക�ം �ാപി�ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ,
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ. എം.വിജിൻ, 

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

null
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) എഡ�െടക് ക�നികൾ�് വിശാലാധികാരം
നൽ�െമ� �.ജി.സി. െചയർമാെ� ��ാവന
�തിയ േദശീയ വിദ�ാഭ�ാസ നയ�ിെ�

ച��ടിന�സരി�  ്ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട
വേരണ�വൽ�രണ�ിേല�ളള �വ� വ�ാെണ�
ആേ�പം ��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ
സം�ാനെ� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് ഇത്
��ി�ാനിട�ളള ���ൾ വിലയി��േമാ;

(എ)
��യിൽെ��ി��്. എഡ�െടക് ക�നികൾ�്
അധികാരം നൽ�� നിയമപരമായ നടപടികൾ
ഉ�ായി�ി�. എഡ�െടക് ക�നികൾ നൽ��
േസവന�ൾ ഉപേയാഗി��തിെ� സാ�ഹിക
നിയ�ണം ഏർെ����തി�ളള നടപടികൾ
പരിഗണി��താണ്.

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� �ണഫല�ൾ
സ�ഹ�ിനാെക �േയാജനം െച��വിധം
ലഭിേ��തിന് ഗേവഷണ�ിന് �ാധാന�ം
നൽ�� ഉൽ�� േക��ൾ എ�ാ
സർ�കലാശാലയി�ം �പീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��േ�ാ; സർ�കലാശാലകൾ�ളളിൽ
�ഗ��െട േന�ത��ിൽ ഓേ�ാണമസ്  ഇ�ർ
�ണിേവ�ി�ി െസ��ക�ം ��ക�ം
�ാപി�ാ�ളള നടപടി ആരംഭി�ി�േ�ാ;

(ബി)

ഉ�്. ഉൽ�� േക���െട തിരെ���് ��ിയ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� േന�ത��ിൽ

ഒ� വിദ� സമതി�െട സഹായേ�ാെട

�േരാഗമി���്. ഇത് �ർ�ിയാ�� �റ�്
�ടർ�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി��താണ്.

(സി) എൻ.ഐ.ആർ.എഫ്. റാ�ിംഗിൽ
ആദ��ാന�ളിൽ ഇടംപിടി�ം വിധം
സം�ാനെ� സർ�കലാശാലക�െട�ം
േകാേള�ക�െട�ം മികവ് വർ�ി�ി��തിന്
സ�ീകരി�വ�� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ?

(സി) എൻ.ഐ.ആർ.എഫ് റാ�ിംഗ് 2021 ൽ
സം�ാനെ� സർ�കലാശാലക�ം
േകാേള�ക�ം അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��

പ�ിക �കാരം മികവ് നിലനിർ�ിയി��്.
രാജ�െ� സർ�കലാശാലക�ൾെ�െട��
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ാപന��െട അ�ാദമിക്
�കടനം വർഷംേതാ�ം വിലയി���തിെ�
അടി�ാന�ിൽ േ�ഡിംഗ് ന��തിന് േദശീയ
തല�ിൽ �വർ�ി�� ഏജൻസിയാണ്
നാഷണൽ അസ�്െമൻറ്  ആൻറ്

അ�ഡിേ�ഷൻ കൗൺസിൽ (NAAC). ഇേത
മാ�കയിൽതെ� സം�ാനതല�ിൽ

�ാേദശിക ൈവവി����െട�ം
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�േത�കതക�െട�ം അള�േകാ�കൾ�ടി
ഉൾെ���ി ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട

�ണനിലവാരം വിലയി��ിെ�ാ�് േ�ഡിംഗ്
നൽ��തിനായി േകരള സം�ാന ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� േന�ത��ിൽ

�പീകരി� േ��് അസ�്െമൻറ്  ആൻറ്

അ�ഡിേ�ഷൻ െസൻററി (SAAC) െ�
�വർ�ന�ൾ ഇതിേനാടകം
ആരംഭി�കഴി�ി��്. നാക് (NAAC)
നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ��റേമ, Scientific
temper and secular outlook, Equity &
Excellence, Social Inclusiveness എ�ിവ
ഉൾെ�െട സം�ാന�ിെ� നിർ�ി�
മാനദ���െട �ടി അടി�ാന�ി ലാണ്
SAAC അസ�്െമൻ�ം േ�ഡിം�ം നൽ��ത്.
NIRF െ� മാ�കയിൽ സം�ാനെ� ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള വ�നി��ം
�താര��മായ രീതിയിൽ അ�ാദമിക മികവിെ�
അടി�ാന �ിൽ റാ�െച�� േകരള
ഇൻ�ി��ഷണൽ റാ�ിംഗ് െ�യിംവർ�് (Kerala
Institutional Ranking Framework) (KIRF)
സംവിധാനം �പീകരി��തി�� നടപടിക�ം
സ�ീകരി�ി��്. ഇത് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലയിൽ കട�വ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് �ണ
നിലവാര�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

�ാപന�െള തിരെ���വാൻ സഹായി�ം.
മാ�മ� ന�െട ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട

േദശീയ�ം അ�ർേദശീയ�മായ റാ�ിംഗ്
െമ�െ����തിന് ഇത് സഹായകരമായിരി�ം.
�ാപനതല �ിൽ �വർ�ി�� IQAC കെള
സം�ാനതല�ിൽ ഏേകാപി�ി� �തിന്
SLQAC �െട േന�ത��ിൽ �വർ�ന�ൾ

നട�ിവ���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ




