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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5160 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�കലാശാലകെള�ം േകാേള�കെള�ം വിലയി���തി�� �േത�ക പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ ,
�ീ ഐ ബി സതീഷ് , 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

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

(എ) സം�ാന�ിെ� സവിേശഷ സാ�ഹിക,
അ�ാദമിക, �ാേദശിക സാഹചര��ൾ

പരിഗണി�  ്സർ�കലാശാലകെള�ം

േകാേള�കെള�ം വിലയി���തിന് �േത�ക

പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ

നൽകാേമാ;

(എ) സർ�കലാശാലകെള�ം േകാേള�കെള�ം

വിലയി���തിന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

കൗൺസിലിെ� കീഴിൽ േ��് െലവൽ

അ�ഡിേ�ഷൻ െസ�ർ (SAAC)
�വർ�ന�മമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി��്. �.ജി.സി �െട 2012 (Mandatory
Assessment and Accreditation of Higher
Education Institution) െറ�േലഷൻ, രാജ�െ�

എ�ാ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�ം

അ�ഡിേ�ഷൻ നിർബ�മാ�ിയി��.
അ�േപാെല തെ�, 2018 െല �.ജി.സി

െറ�േലഷൻ (Recognition and Monitoring of
Assessment and Accreditation Agency)
അ�സരി�  ്സം�ാനതല�ിൽ

അ�ഡിേ�ഷ�മായി ബ�െ��് സർ�ാർ

ഏജൻസികൾ�് �വർ�നാംഗീകാരം

നൽ��തിന് നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. 2019-20
ൽ സർ�ാർ സാ�ിനായി �േത�കം 50 ല�ം �പ

അ�വദി�ി��. ന�െട സം�ാന�്

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� കീഴിൽ

അ�െ��് ആ�് അ�ഡിേ�ഷൻ െസ�ർ

�വർ�ി��ട�േ�ാൾ അത് �.ജി.സി വിഭാവനം

െച� ദിശയിെല രാജ�െ� തെ� �ഥമ

കാൽെവയ്�ായിരി�ം. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�െള വിലയി���തിെനാ�ം

താെഴ�റ�� �വർ�ന�ൾ നട�ാ�ം

സാ�ിനാ�ം: നാ�് അ�ഡിേ�ഷൻ, േ�യ്ഡിംഗ്

��ിയകൾ�് വിേധയമാകാൻ സം�ാനെ�

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�െള

ത�ാെറ��ി�ൽ േദശീയതല വിലയി��ലിന്

വിേധയമാകാൻ �ാപന�ൾ�് പരിശീലനം
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നൽകൽ സർവകലാശാലകൾ, സർ�ാർ -
എയ്ഡഡ്  േകാേള�കൾ എ�ിവ�് �റേമ,
സ�യംഭരണ േകാേള�കൾ, സ�ാ�യ േകാേള�കൾ

�ട�ിയവ �െട�ം �വർ�ന�ം മിക�ം

വിലയി��ി അ�ഡിേ�ഷ�ം െ�യ്�ം

നൽകൽ. അ�ാരാ�, അ�ർേദശീയ തല�ളിൽ

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ��ായിെ�ാ�ിരി��

മാ��െള�റി�ം ഉദി�വ��

�വണതകെള�റി�ം

സർ�കലാശാലകൾ�ിടയി�ം മ�് ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�ിടയി�ം

അവേബാധ��ാ�ി കാല�ിെനാ�് മാറാൻ

�ാപന�െള േ�രി�ി�ൽ അ�ാദമിക മികവ്

വിലയി���തിന് േദശീയ മാനദ��ൾ�്

�റെമ, സം�ാന�ിെ�

സവിേശഷതകൾ���തമായ മാന ദ��ൾ

�ടി വികസി�ി�ക�ം ഉപേയാഗി�ക�ം െച��

സമീപനം നട�ിലാ�ൽ. സം�ാന�ിെ� ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ സമീപന��ം പ�തിക�ം

ഉൾെ�ാ�ാ�ം �വർ�ിപഥ�ിൽ

െകാ�വ�വാ�ം �ാപന�െള േ�രി�ി�ൽ.

(ബി)

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട അ�സ് െമ�ം

അ�ഡിേ�ഷ�ം �ർ�ിയാ��തിനായി

എെ��ാം മാനദ��ളാണ്

അടി�ാനമാ��ത്; വ��മാ�േമാ;

(ബി) NAAC ൽ വിഭാവനം െച�ി�ളള 5 േകാർ

വാല�സിന് �റേമ, Social Inclusiveness, Equity
and Excellence, Scientific temper and secular
outlook എ�ീ 3 േകാർ വാല�സ്  �ടി

�ാപന�െള േ��് െ�സിഫിക് ആയി

വിലയി���തിന് സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്.

(സി)

��ത മാനദ��ൾ നാഷണൽ അ�സ് െമ�്

ആ�് അ�ഡിേ�ഷൻ കൗൺസിലിെ�

മാനദ��െള അടി�ാമാ��േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(സി) NAAC ൽ വിഭാവനം െച�ി�ളള 5 േകാർ

വാല�സിന് �റേമ, Social Inclusiveness, Equity
and Excellence, Scientific temper and secular
outlook എ�ീ 3 േകാർ വാല�സ്  �ടി

�ാപന�െള േ��് െ�സിഫിക് ആയി

വിലയി���തിന് സ�ീകരി�ാനാണ്

ഉേ�ശി��ത്.

(ഡി) േമൽ �വർ�ന�ൾ �േഖന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലയിൽ എെ��ാം മാ��ൾ

�തീ�ി��െവ�് വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ�ിെ� വ�ാപനേ�ാ��ടി

�ാപന��െട അ�ാദമിക �ണനിലവാരം

ഉറ�ാേ��ത് അനിവാര�മായി വ�ിരി��

സാഹചര��ിൽ അ�ഡിേ�ഷൻ, ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന��െട �ണനിലവാരം

ഉറ�ാ�� ഒ� സംവിധാനമാണ്. േന��ൾ �വെട

േചർ��: a) വിദ�ാർ�ികൾ�ം ര�ിതാ�ൾ�ം

െപാ� സ�ഹ�ി�ം ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന��െട �ണനിലവാരം സംബ�ി�
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�ചനക�ം േകാ�കെള സംബ�ി�

�ാപന�ിെ� അ�ാദമിക �വർ�ന മിക�ം

ഇതി�െട മന�ിലാ�ാൻ കഴി�ം. b) അഭി�ചി�്

അ��ത�ം, �ണനിലവാര�ം െതാഴിൽ

സാധ�തക��� േ�ാ�ാ�കൾ തിരെ���ാൻ

അ�ഡിേ�ഷൻ വിദ�ാർ�ികെള സഹായി�ം. c)
അ�ഡിേ�ഷ�ം ഫ�ിം�ം ത�ി�� ബ�ം

��തൽ ശ�മായി�� സാഹചര��ിൽ

േക�സർ�ാ�ം മ�് ഫ�ിംഗ് ഏജൻസിക�ം

�ാപന�ൾ�് ലഭി�ി�� അ�ഡിേ�ഷൻ

േ�ഡിെ� അടി�ാന�ിലാണ് ഫ�കൾ

ഇേ�ാൾ വിതരണം െച��ത്. (ഉദാ: RUSA) d)
െതാഴിൽ ദാതാ�ൾ ഉേദ�ാഗാർ�ികെള വിവിധ

െതാഴിൽ േമഖലയിേല�് തിരെ���േ�ാൾ

�ാപന��െട അ�ഡിേ�ഷൻ നിലവാര�ം

പരിഗണി�ാ��്. e) വാഷിംഗ്ടൺ അേകാഡ്

(Washington Accord) ൽ ഒ� വ�ി��

രാജ��ളിെല എൻ.ബി.എ അ�ഡിേ�ഷൻ ഉ�

േ�ാ�ാ�കൾ പഠി�ിറ�ിയ എ�ിനീയറിംഗ്

െ�ാഫഷണ�കൾ�് വിേദശ

സർ�കലാശാലകളി�ം െതാഴിൽ കേ�ാള�ി�ം

�േത�ക പരിഗണനകൾ ലഭി�ാ��്. f) �തിയ

േകാ�കൾ അ�വദി��തിന് അ�ഡിേ�ഷന്

ലഭി�ി�� േ��ക�ം ഒ� മാനദ�മായി

പരിഗണി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


