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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6626 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�കലാശാലക�െട റാ�ിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ സർ�കലാശാലക�െട
േദശീയ, അ�ർേദശീയ റാ�ിംഗ് എ�െയ�്
വ��മാ�ാേമാ; ��ത സർ�കലാശാലകൾ�്
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�് േലാകനിലവാരം
�ലർ�ാനാ��േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള�ിെല വിവിധ സർ�കലാശാലക�െട 2021
െല എൻ.ഐ.ആർ.എഫ് േദശീയ റാ�ിംഗ് �വെട
േചർ��. 1. േകരള സർ�കലാശാല - 27 2.
മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല - 31 3. െകാ�ിൻ
�ണിേവ�ി�ി ഓഫ് സയൻസ്  ആൻറ്  െടേ�ാളജി -
44 4. കാലി��് സർ�കലാശാല – 60
മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല േനടിയി�� മ�
റാ�ിം�കൾ : 1. NIRF – 2021 – സർ�കലാശാല
വിഭാഗം - 31, ഓവേറാൾ വിഭാഗം - 52 2. അടൽ
റാ�ിംഗ് (ARIIA) – 2020 – ബാൻഡ്  A (റാ�് 6
�ം 25 �ം ഇടയിൽ) 3. േകരള ചാൻസേല�്
അവാർഡ്  - 2020 – 1 (െകാ�ിൻ
�ണിേവ�ി�ി�മായി പ�ി� 4. The World
University Ranking – 2022 - 15 (among Indian
Universities) 702 (in the world) 5. The Young
University Ranking – 2021 – 142 6. The Asia
University Ranking – 2021 – 154 7. Time
Emerging Economics University Ranking –
2022 – 101 ക�ർ സർ�കലാശാല�് 2016 െല
NAAC Cycle I അെ�ഡിേ�ഷനിൽ 'B' േ�ഡ്
ആണ് ലഭി�ി��ായി��ത്. 2021 െല Cycle II
അെ�ഡിേ�ഷനിൽ േ�ഡ്  'B++' ആയി

ഉയർ�ി��്. ക�ർ സർ�കലാശാല�െട �ണ
നിലവാരം ഉയർ��തിന് േവ�ി
സർ�കലാശാലയിെല Internal Quality
Assurance Cell (IQAC) െ� ആഭി�ഖ��ിൽ

വിവിധ�ളായ �വർ�ന�ൾ നട�ിവ��.
െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട
�ാനം NIRF റാ�ിംഗിൽ 62 ൽ നി�് 44 േല�്
ഉയർ�ി��്. �ടാെത NAAC 'A' അ�ഡിേ�ഷൻ
ലഭി�ി��്. സർ�കലാശാല�് ലഭി� ചാൻസേല�്
അവാർഡ്  2016-17 െ� ഭാഗമായി ചാൻസേല�്
െചയർ എ� പ�തി ഏർെ���ിയി��്.
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ഇത�സരി� ,് േലാക റാ�ിംഗിൽ ഉ�ത നിലവാരം
�ലർ�� ശാ���ം അധ�ാപക�ം
സർ�കലാശാലയിൽ അധ�ാപനം നട�ിവ��.
�ീശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല NAAC
റീ അ�ഡിേ�ഷനിൽ A+ േ�യ്�ം NIRF 2021
റാ�ിംഗിൽ 151-200 റാ�് ബാ�ി�ം ഉൾെ��ി��്.
Top Law Colleges in India – NIRF Rankings
2021 ൽ �വാൽസി� 26-ാം റാ�് ഉ�്.

(ബി) ഏെത�ി�ം സ�കാര�, വിേദശ സർ�കലാശാലകൾ
സം�ാന�ിെ� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖലകളിേല�് കട�വരാ�� സ��ത
അറിയി�ി�േ�ാ; ഇ�ാര��ിൽ സാധ�താ പഠനം
നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) വിേദശ സർ�കലാശാലക�മായി േചർ�് ഉ�ത
പഠനം സാധ�മാ��ത് ല��മി�� twinning and
collaboration േ�ാ�ാം സംബ�ി��

െറ�േലഷ�കൾ�് സാേ�തിക സർ�കലാശാല
അ�ിമ �പം നൽകി െകാ�ിരി�കയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


