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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5176 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

വിവിധ സർ�കലാശാലകൾ� കീഴി�� േകാേള�ക�െട അ�ാദമിക നിലവാരം വിലയി��ൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ� .് സലാം
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ നിലവിൽ എ�
സർ�കലാശാലകളാണ് �വർ�ി� വ��ത്;
അവ ഏെതാെ�യാണ്; ഓേരാ സർ�കലാശാല�
കീഴി�ം എ� േകാേള�കൾ ആ��ത്; അവയിൽ
സർ�ാർ, എയിഡഡ് , അൺ എയിഡഡ് ,
െസൽഫ് ഫിനാൻസിങ്  എ�ിവ ഇനം തിരി�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിെ� പരിധിയിൽ ആെക

10 സർ�കലാശാലകളാണ് �വർ�ി� വ��ത്;
ഓേരാ സർ�കലാശാല� കീഴി��� സർ�ാർ,
എയ്ഡഡ് , അൺ- എയിഡഡ് , െസൽഫ്
ഫിനാൻസിങ്  േമഖലയി�� േകാേള�ക�െട
എ�ം �വെട േചർ��. 1. േകരള
സർ�കലാശാല സർ�ാർ - 19 എയ്ഡഡ്  - 48
അൺ-എയ്ഡഡ് /െസൽഫ് ഫിനാൻസിങ്  - 119
ൈ�വ�് - 1 2. മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല
സർ�ാർ - 11 എയ്ഡഡ്  - 57 അൺ-എയ്ഡഡ് /
െസൽഫ് ഫിനാൻസിങ്  - 185 3. കാലി��്
സർ�കലാശാല സർ�ാർ - 41 എയ്ഡഡ്  - 60
അൺ-എയ്ഡഡ് /െസൽഫ് ഫിനാൻസിങ്  - 294 4.
ക�ർ സർ�കലാശാല സർ�ാർ - 11 എയ്ഡഡ്
- 17 അൺ-എയ്ഡഡ് /െസൽഫ് ഫിനാൻസിങ്  -
80 5. �സാ�് സർ�കലാശാല േകാൺ�ി��െവ�്
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജ്  - 3 6. എ.പി.െജ
അ�ൾകലാം സാേ�തിക സർ�കലാശാല
സർ�ാർ - 9 സർ�ാർ െസൽഫ് ഫിനാൻസിങ്  -
24 െസൻ�ൽ ഗവ. െസൽഫ് ഫിനാൻസിങ്
േകാേളജ്  - 2 ഗവ. എയ്ഡഡ്  - 3 െസൽഫ്
ഫിനാൻസിങ്  - 107

(ബി) ��ത േകാേള�ക�െട അ�ാദമിക നിലവാരം
വിലയി���തിനായി ഓേരാ സർ�കലാശാല�ം
സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാമാണ് ;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ?

(ബി) േകരള സർ�കലാശാല 1974 െല േകരള
സർവകലാശാല ച�ം 23 (VI) �കാരം
അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളിൽ പരിേശാധന
നട�ാൻ സിൻഡിേ��ിനാണ് അധികാരം. 1977
െല േകരള സർവകലാശാല �ഥമ �ാ���്സ് ,
അ��ായം 24, �ാ���്സ്  36 �കാരം ��ത
പരിേശാധന നട�ാൻ സിൻഡിേ��്
തീ�മാനി�ി��്. 11.06.2021 ന് �ടിയ
സിൻഡിേ��് ഐ�ം ന�ർ 28.20.10 ആയി

വിഷയം പരിഗണി� ,് പരിേശാധന സംഘെ�
നിയമി�ാൻ, േകാേള�ക�െട അഫിലിേയഷ��
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സിൻഡിേ��ി െ� �ിര സമിതി, കൺവീനെറ
�മതലെ���ി. സമയബ�ിത മായി പരിേശാധന
തീർ�ാ�ം സിൻഡിേ��് തീ�മാനി�ി��്.
മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല അ�ാദമിക
നിലവാരം വിലയി�� �തിനായി, അൺ -
എയ്ഡഡ്  േകാേള�കൾ/ േകാ�കൾ എ�ിവ�
മായി ബ�െ��് ഓേരാ അ�ാദമിക വർഷ�ം
േകാേള�കളിൽ പരിേശാധനകൾ നട�ക�ം
��ികരമാെണ�ിൽ മാ�മാണ് അഫിലിേയഷൻ
���ി നൽ�ക�ം െച��ത്. ഓേരാ
േകാേള�കളി�ം, പരീ�ാ ഹാളി�ം, �ാ�്
�റികളി�ം CCTV ക�ാമറകൾ �ാപി�ി��്.
കാലി��് സർ�കലാശാല കാലി��്
സർ�കലാശാലയിൽ �തിയ േകാേള�കൾ,
നിലവി�� േകാേള�കളിൽ �തിയ േകാ�കൾ
എ�ിവ ആരംഭി��തി�ം നിലവി��
േകാ�കളിൽ സീ�ക�െട എ�ം
വർ�ി�ി��തി�ം അേപ�കൾ ലഭി�� �റ�്
സർ�ാർ അ�മതിേയാെട നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ���്. �ടാെത 2020-21 അ��യന
വർഷ�ിൽ �തന ഇ�ർ ഡിസി�ിനറി
േ�ാ�ാ�കൾ ആരംഭി��തിന് സർ�കലാശാല
സർ�ാരിേല�് ശിപാർശ െച� 78
േകാേള�കളിൽ വിവിധ േകാേള�കളിലായി
സിലബസ്  അംഗീകരി� 56 േകാ�കൾ സർ�ാർ
അ�മതിേയാെട അഫിലിേയഷൻ അ�വദി�ക�ം
െച�. ബാ�ി�� അഫിലിേയഷൻ നടപടികൾ
�ർ�ിയായി വ��. ക�ർ സർ�കലാശാല
ക�ർ സർ�കലാശാല� കീഴിൽ േകാേള�ക�െട
NAAC റാ�ിംഗ് െമ�െ����തി�ം NAAC
റാ�ിംഗ് ഇ�ാ� േകാേള�കൾ�്
അതിനാവശ�മായ �വർ�ന�ൾ നട�ാൻ

േവ� മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽ�ക, അതിനായി
വിവിധ പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�ക
�ട�ിയ കാര��ൾ�ായി ക�ർ സർ�കലാശാല
ഇേ�ണൽ ക�ാളി�ി അഷ�റൻസ്  െസൽ (IQAC)
െ� കീഴിൽ േകാേള�കളിെല IQAC േകാ-
ഓർഡിേന�ർമാെര �ടി ഉൾെ���ി ഒ� ക�ാളി�ി
അഷ�റൻസ്  ക�ി�ി �പീകരി�വാ��
നടപടികൾ �േരാഗമി�വ��. എ.പി.െജ
അ�ൾകലാം സാേ�തിക സർ�കലാശാല ഈ
സർ�കലാശാലയിൽ അഫിലിേയ�് െച�ി��
േകാേള�ക�െട അ�ാദമിക നിലവാരം
വിലയി���തിനായി അ�ാഡമിക് ആഡി�്

എ� മാനദ�മാണ് �ധാനമായി
സ�ീകരി�ി��ത് . അ�ാഡമിക്  ഓഡി�്  റിേ�ാർ�് 
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അ�ാഡമിക്  കൗൺസിൽ േപാ�� ഉ�ത
അധികാര സമിതികൾ വിലയി��ി ന�നതകൾ
പരിഹരി�ാൻ ആവശ� മായ നിർേ�ശ�ൾ നൽകി
വ���്  . സർവകലാശാലേയാട്   അഫിലിേയ�് 
െച�ി�� േകാേള� കളിൽ NBA
അെ�ഡിേ�ഷൻ ലഭ�മാ��തിനായി
േകാേള�കളിെല �ിൻസി�ൽ മാർ�ം മാേനജർ
മാർ�മായി ഒ� വർക്.േഷാ�് നട�ിയി��.
�ടാെത ഇ�രം േകാേള�കൾ�്  പരിചയ സ��
രായ അെ�ഡി�ഡ്   േകാേള� കളിെല
അധ�ാപക�െട േസവനം �േയാജനെ�ട��

രീതിയി�� Mentoring സംവിധാന�ം
നട�ാ��താണ് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


