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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3495 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�.ജി.സി. അംഗീകരി� ഓൺൈലൻ ബി�ദ-ബി�ദാന�ര േകാഴ്  �കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� ഏെതാെ�
സർ�കലാശാലകൾ�് ഓൺൈലൻ ബി�ദ-
ബി�ദാന�ര േകാഴ്  �കൾ നട�ാൻ �.ജി.സി.
അ�മതി നൽകിയി�െ��ം ഏെത�ാം
േകാഴ്  �കൾെ��ം വ��മാ�േമാ;

(എ) �.ജി.സി�െട 2020 െസപ്�ംബർ 4 െല
േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം നാ�്
അ�ഡിേ�ഷനിൽ (NAAC) 3.26 േ�ാേറാ
അതി��കളിേലാ ഉ�േതാ അഥവാ
എൻ.ഐ.ആർ.എഫ് (NIRF) സർ�കലാശാലാ
വിഭാഗ�ിൽ �ടർ�യായ പിൽ�ാല ��്
വർഷ�ളിൽ ര�് തവണെയ�ി�ം ആദ� 100
റാ�ിൽ ഉൾെ��ി��േതാ ആയ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ�് ഓൺൈലൻ
ബി�ദബി�ദാന�ര േകാ�കൾ �ട�ാൻ
അ�മതി��്. ഓൺൈലൻ ബി�ദ-ബി�ദാന�ര
േ�ാ�ാ�കൾ നട��തി�� അ�മതി�ായി
മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാല 2020
ഒേ�ാബറിൽ �ജിസി - ഡി�ൻസ്  എഡ�േ�ഷൻ
ബ�േറായിൽ അേപ� സമർ�ി�ി��. അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ര� ബി�ദ േ�ാ�ാ�ക�ം
(B.Com. & B.B.A.) ഒ� ബി�ദാന�ര േ�ാ�ാ�ം
(M.Com.) ഓൺൈലനായി നട��തി��

അ�മതി ഇേ�ാൾ മഹാ�ാഗാ�ി

സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. �ടാെത 10
ബി�ദ-ബി�ദാന�ര േ�ാ�ാ�കൾ (UG -1, PG-
9) �ടി നട��തി�� അ�മതി�ായി 2021
�ൈലയിൽ മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാല
വീ�ം അേപ� സമർ�ി�ി��്.

(ബി) ആയതിനായി �.ജി.സി. അേപ� �ണി�േ�ാൾ

സം�ാനെ� ഏെത�ാം �ണിേവഴ്  സി�ികൾ
താൽപര�പ �ം നൽകിെയ�് വ��മാ�ാേമാ;
അ�മതി ലഭി�ത് ഏെത�ാം �ണിേവ�ി�ികൾ�്,
ഏെത�ാം േകാ�കൾ�് എ�ിവ സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) �.ജി.സി�െട 2020 െസപ്�ംബർ 4 െല
േനാ�ിഫിേ�ഷൻ �കാരം നാ�്
അ�ഡിേ�ഷനിൽ (NAAC) 3.26 േ�ാേറാ
അതി��കളിേലാ ഉ�േതാ അഥവാ
എൻ.ഐ.ആർ.എഫ് (NIRF) സർ�കലാശാലാ
വിഭാഗ�ിൽ �ടർ�യായ പിൽ�ാല ��്
വർഷ�ളിൽ ര�് തവണെയ�ി�ം ആദ� 100
റാ�ിൽ ഉൾെ��ി��േതാ ആയ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ�് ഓൺൈലൻ
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ബി�ദബി�ദാന�ര േകാ�കൾ �ട�ാൻ
അ�മതി��്. ഓൺൈലൻ ബി�ദ-ബി�ദാന�ര
േ�ാ�ാ�കൾ നട��തി�� അ�മതി�ായി
മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാല 2020
ഒേ�ാബറിൽ �ജിസി - ഡി�ൻസ്  എഡ�േ�ഷൻ
ബ�േറായിൽ അേപ� സമർ�ി�ി��. അതിെ�
അടി�ാന�ിൽ ര� ബി�ദ േ�ാ�ാ�ക�ം
(B.Com. & B.B.A.) ഒ� ബി�ദാന�ര േ�ാ�ാ�ം
(M.Com.) ഓൺൈലനായി നട��തി��

അ�മതി ഇേ�ാൾ മഹാ�ാഗാ�ി

സർവകലാശാല�് ലഭി�ി��്. �ടാെത 10
ബി�ദ-ബി�ദാന�ര േ�ാ�ാ�കൾ (UG -1, PG-
9) �ടി നട��തി�� അ�മതി�ായി 2021
�ൈലയിൽ മഹാ�ാഗാ�ി സർവകലാശാല
വീ�ം അേപ� സമർ�ി�ി��്.

(സി)

�ണിേവഴ്  സി�ികളിൽ �.ജി.സി. അംഗീകാര��
��തൽ ഓൺൈലൻ ബി�ദ-ബി�ദാന�ര
േകാഴ്  �കൾ േനടിെയ��് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗം
പരിേപാഷി�ി�ാനായി സർ�ാർ സ�ീകരി�വാൻ
ഉേ�ശി�� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ?

(സി) േ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�ാ�യിന് 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 പ�തിയി�െട
ഉേ�ശി��ത്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസി�ം
ഡിജി�ൽ സർ�കലാ ശാല�ം േയാജി�്
ത�ാറാ�ിയ പ�തിയാണിത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


