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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 126 08-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�കലാശാലക�െട�ം േകാേള�ക�െട�ം എൻ.ഐ.ആർ.എഫ്. റാ�ിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി െക �ശാ�്,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 

�ീ എം നൗഷാദ് 

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

(എ) എൻ.ഐ.ആർ.എഫ്. റാ�ിംഗിൽ സം�ാനെ�

സർ�കലാശാലകൾ�ം േകാേള�കൾ�ം മികവ്
നിലനിർ�ാനായി�േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) എൻ.ഐ.ആർ.എഫ് റാ�ിംഗ് 2021 ൽ
സം�ാനെ� സർ�കലാശാലക�ം
േകാേള�ക�ം �വെട േചർ�ിരി�� പ�ിക
�കാരം മികവ് നിലനിർ�ിയി��്. േദശീയ
റാ�ിംഗ് സർ�കലാശാല 27 േകരള
സർ�കലാശാല 31 മഹാ�ാഗാ�ി

സർ�കലാശാല 44 െകാ�ിൻ �ണിേവ�ി�ി ഓഫ്
സയൻസ്  ആൻറ്  െടേ�ാളജി 60 കാലി��്
സർ�കലാശാല േദശീയ റാ�ിംഗ് േകാേള�കൾ 25
�ണിേവ�ി�ി േകാേളജ് , തി�വന��രം 31
രാജഗിരി േകാേളജ്  ഓഫ് േസാഷ�ൽ സയൻസസ് ,
എറണാ�ളം 44 മാർ ഇവാനിേയാസ്  േകാേളജ് ,
തി�വന��രം 45 െസൻറ്  െതേരസാസ്
േകാേളജ് , എറണാ�ളം 46 ഗവൺെമൻറ്  േകാേളജ്
േഫാർ വിമൺ, തി�വന��രം 63 േസ�ഡ്  ഹാർ�്
േകാേളജ് , എറണാ�ളം 64 െസൻറ്  േതാമസ്
േകാേളജ് , ��ർ 69 െസൻറ്  േജാസ�് േകാേളജ് ,
േകാഴിേ�ാട്  73 ഫ��് േകാേളജ് , േകാഴിേ�ാട്  79
എസ് .ബി. േകാേളജ് , ച�നാേ�രി 80 മാർേ�ാമ

േകാേളജ് , തി�വ� 82 ഗവൺെമൻറ്  േകാേളജ് ,
കാസർേഗാഡ്  86 മാർ അ�േനഷ�സ്  േകാേളജ് ,
േകാതമംഗലം 89 ബിഷ�് �ർ േകാേളജ് ,
മാേവലി�ര 89 ബിഷ�് �രിയാലേ�രി േകാേളജ്
േഫാർ വിമൺ, േകാ�യം 92 മഹാരാജാസ്
േകാേളജ് , എറണാ�ളം 93 സി.എം.എസ്  േകാേളജ് ,
േകാ�യം 97 ഗവൺെമൻറ്  ��ൻ േകാേളജ് ,
ക�ർ 99 ഗവൺെമൻറ്  വിേ�ാറിയ േകാേളജ് ,
പാല�ാട്  നാഷണൽ അസ�്െമൻറ്  ആൻറ്

അ�ഡിേ�ഷൻ കൗൺസിലിെ� (NAAC)
മാ�കയിൽ സം�ാന തല�ിൽ �ാേദശിക
ൈവവി���� െട�ം �േത�കതക�െട�ം അള�
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േ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 െസ�റി
(SAAC) െ� �വർ�ന�ൾ ഇതിേനാടകം
ആരംഭി�കഴി�ി��്. നാക് (NAAC)
നി�യി�ി�� മാനദ��ൾ��റേമ, Scientific
temper and secular outlook, Equity &
Excellence, Social Inclusivenes എ�ിവ
ഉൾെ�െട സം�ാന�ിൻെറ നിർ�ി�
മാനദ���െട �ടി അടി�ാന�ി ലാണ്
SAAC അസ�്െമൻ�ം േ�ഡിം�ം നൽ��ത്.
NIRF ൻെറ മാ�കയിൽ സം�ാനെ� ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള വ�നി��ം
�താര��മായ രീതിയിൽ അ�ാദമിക മികവിൻെറ
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
�ാപന��െട േദശീയ�ം അ�ർേദശീയ�മായ
റാ�ിംഗ് െമ�െ����തി�ം
�ണനിലവാര�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

വിദ�ാർ�ികൾ�് �ാപന�െള

തിരെ���വാ�ം സഹായകരമായിരി�ം.

(ബി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസേമഖലെയ േലാക
നിലവാര�ിേല�യർ��തിന് സ�ല
പരി�രണ�ി�േ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ
ഏെത�ാം തര�ി��

പരി�ാര�ളാ�േ�ശി��ത്; അതിന്
ആവശ�മായ പഠന റിേ�ാർ�കൾ ത�ാറാ�ാൻ
നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാെയ�് വ��മാ�േമാ;

(ബി) വി�ാന സ�ദ്ഘടനയിേല�് പരിവർ�നം

െച�കെയ� നയ�ിന��തമായി ഉ�ത,
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്

നട�ാ�േ�ശി�� നവീകരണ�െള
സംബ�ി�� താെഴ�റ�� ��ധാന
നിർേ�ശ�ൾ 2021-22 െല ബഡ്ജ�ിൽ
�ഖ�ാപി�ി��്. 1. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ
3 - 5 ല�ം േപർ�് �ടി പഠന സൗകര��ൾ 2.
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ 1000
അ��ാപക�െട നിയമനം 3.
സർ�കലാശാലകൾ��ിൽ 30 മികവിെ�
േക��ൾ: 4. 500 േപാ�് േഡാ�റൽ
െഫേലാഷി�കൾ. �ഖ�മ�ി�െട നവേകരള േപാ�്
േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�് �തിമാസം 1 ല�ം �പ
വെര: 5. സർ�കലാശാല പ�ാ�ല സൗകര�
വികസന�ിന് 2000 േകാടി �പ�െട കിഫ്ബി
ധനസഹായം 6. അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കൾ�്
1000 േകാടി �പ�െട ധനസഹായം.
സം�ാന�് �ാനസ�ഹ ��ി�ം തേ�ശീയ
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സാ�ഹിക സാ��ിക ഘടന�െട
വികസന�ി�ം േയാജി� വിധ�ിൽ ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� ഘടന�ം ഉ�ട��ം
ആവശ�മായ വിധ�ിൽ പരി�രി��തി��
നിർേ�ശ�ൾ �പീകരി��തിനായി േഡാ. ശ�ാം
ബി േമേനാൻ അ���നായി ഒ� ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ പരി�രണ ക�ീഷൻ �പീകരി�ി��്.
�ടാെത സർ�കലാശാല നിയമ�ൾ
പരി�രി��തി�ം പരീ�ാ സംവിധാനം
പരി�രി��തി�ം മ�് ര�് ക�ീഷ�കൾ �ടി
�പീകരി�ി��്.

(സി)

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് വിവര
സാേ�തികവിദ�ാധി�ിത വി�ാന

വിസ്  േഫാടന�ിെ� സാധ�തകൾ
വിനിേയാഗി��തിന് പ�തി�േ�ാ എ�്
വ��മാ�േമാ?

(സി) �റ്  ദിവസ�ി��ിൽ േകരള�ിെല എ�ാ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�ം ഡിജി�ൽ
വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് സൗകര�ം ഒ��ാൻ
ഉേ�ശി�െ�ാ�് "Let's go digital" എ�
ക�ാ�യിൻ സർ�ാർ �ട�ം �റി�. േകരള�ിെല

��വൻ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിേല�ം

അ��യനം (Teaching), പഠനം (Learning),
വിലയി��ൽ (Assessment), പരീ�
(Examination) ഇവെയ�ാം െപാ�വായ Moodle
േലണിംഗ് മാേനെ�ൻറ്  സി��ിൽ

െകാ�വരികയാണ് ഡിജി�ൽ എേനബിൾെമൻറ്
ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ എ� പ�തിയി�െട
ഉേ�ശി��ത്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസി�ം
ഡിജി�ൽ സർ�കലാശാല�ം േയാജി�്
ത�ാറാ�ിയ പ�തിയാണിത്. വിവര സാേ�തിക
വിദ��െട സാ��തകൾ �േയാജനെ���ി �തന
അ�ാദമിക് േ�ാ�ാ�കൾ സർ�കലാശാലകൾ
നട�ിലാ�ി വ��. ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് ,
െമഷീൻ േലണിംഗ്, ഡാ�ാസയൻസ് , െ�യിസ്
സയൻസ് , നാേനാ െടേ�ാളജി, ൈസബർ
ഫിസി�ൽ സി�ംസ് , േറാേബാ�ി�് ആ�്

ആേ�ാേമഷൻ �ട�ിയ ��തല�റ അ�ാദമിക്
േ�ാ�ാ�കൾ സർ�കലാ ശാലകളിൽ
ആരംഭി�ി��്. േകാവിഡ്  വ�ാപനെ��ടർ�്

േകാേള�കളിൽ പഠനം നട�ാൻ

സാധി�ാതി��തിനാൽ �ാർ�് േഫാൺ �തലായ
ഉപകരണ��ം ഇ�ർെന�ം ഉപേയാഗി�്
വിദ�ാഭ�ാസം നൽ�വാൻ കഴി�ി��്.
േകാേള�കളിൽ �ാർ�് �ാ�്��കൾ നിർ�ി�്
പഠനം ��തൽ ലളിതവത്�രി ��തി�ം
കഴി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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