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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 299 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

െല�്സ്  േഗാ ഡിജി�ൽ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ബാലച�ൻ,
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ . �ഹ�ദ് �ഹസിൻ 

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

(എ) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ മികവിെ� േക�ം
ആ�ക എ� ല��േ�ാ��ടി ആരംഭി� െല�്സ്
േഗാ ഡിജി�ൽ പ�തി�െട �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. േകരള�ിെല എ�ാ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്

സൗകര�ം ഒ��ാൻ ഉേ�ശി�െകാ�് “ Let’s Go
Digital ” F¶ എ� ക�ാ�യിൻ സർ�ാർ �ട�ം
�റി�. േകരള�ിെല ��വൻ
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളിേല�ം അ��യനം
(Teaching), പഠനം (Learning), വിലയി��ൽ

(Assessment), പരീ� (Examination) എ�ിവ
െപാ�വായ Moodle േലണിംഗ് മാേനജ്  െമ�്
സി��ിൽ െകാ�വരികയാണ് ഡിജി�ൽ
എേനബിൾെമ�് ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
പ�തിയി�െട ഉേ�ശി��ത്. േകരള�ിെല എ�ാ
സർ�കലാശാല - േകാേള�കളിെല�ം ��വൻ
അ�ാദമിക �വർ�ന��ം Moodle േലണിംഗ്
മാേനെ�ൻറ്  സി��ി�െടയാ�കയാണ് ഈ
പ�തി ല��മി��ത്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസി�ം ഡിജി�ൽ സർ�കലാശാല�ം
േയാജി�  ്ത�ാറാ�ിയ പ�തിയാണിത്. LMS
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി,
സം�ാനതല�ി�ം ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപനതല�ി�ം ആവശ�മായ ഓൺ ൈലൻ
പഠന സംവിധാനമാണ് ഈ പ�തിയി�െട
വിഭാവനം െച��ത്. എ�ാൽ അതിേവഗം തെ�
�ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�� ഒ� േക�ീ�ത
മാ�കയാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്.
Virtual Machine Docker Containers System
(VMDCS) എ� െടേ�ാളജി അടി�ാനെ���ി

Moodle േപാർ�ൽ ലഭ�ത ഇത് ഉറ�ാ��.
അ��ാപക പരിശീലനം: ഓൺൈലൻ പഠന�മായി
ബ�െ��് �ണിേവ�ി�ി/േകാേളജ്
അ��ാപകർ�ായി പരിശീലന പരിപാടി ഉ�ത
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വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ ആരംഭി� കഴി�. 3600
അ��ാപകർ�് ഇതിേനാടകം ഓൺ ൈലൻ പഠന
രംഗ�് പരിശീലനം നൽകി കഴി�.
ഇതിനാവശ�മായ േക�ീ�ത സംവിധാനം േ��്
േഡ�ാ െസ�റിലാണ് ഒ���ത്. എ�ാൽ ഓേരാ
�ാപന�ൾ�ം അവ�െട അ�ാദമിക
േ�ാ�ാ�കൾ�് അ��തമായി Moodle േലണിംഗ്
മാേനെ�ൻറ്  സി��ിൽ

ഒ��ിെയ��ാ��താണ്. അധ�ാപക പരിശീലന
പരിപാടികൾ (FDP േ�ാ�ാ�കൾ)
സംഘടി�ി��ത്, സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിലിന് കീഴി�� ഫാ�ൽ�ി
െഡവലപ്െമൻറ്  െസ�ർ ആണ്.
പഠനസാമ�ിക�െട സംഭരണി (Repository of
Online Learning Materials):- സം�ാനെ�

സർ�കലാശാലകളിെല വിവിധ വിഷയ�ളി��
�.ജി/പി.ജി േ�ാ�ാ�ക�െട പഠന സാമ�ികൾ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� െവബ്
േപാർ�ലിൽ "ഓൺൈലൻ �ഡി െമ�ീരിയൽസ്"
എ� ശീർഷക�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്.
സർ�കലാശാലകളിെല�ം അഫിലി േയ�ഡ്
േകാേള�കളിെല�ം അ��ാപകർ ത�ാറാ��
�ഹ�ായ പഠനസാമ�ിക�െട സംഭരണിയിൽ
നി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ�ാ�സരണം വളെര
ലളിതമായി പഠന സാമ�ികൾ
െതരെ���ാ��താണ്. േലണിംഗ് മാേനെ�ൻറ്
സാേ�തിക വിദ�യിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിലിെ� േന�ത� �ിൽ അ��ാപകർ�്
��് ���കളിലായി ആെക പതിനാല് െ�യിനിംഗ്
ഇ�വെര നട� കഴി�. ഈ ��്
���കളിലായി നട�ിയ െ�യിനിംഗിൽ 35
േകാേള�കളിെല ��വൻ അ��ാപകർ�ം
പരിശീലനം നൽകാനായി. �ടാെത തലേ�രി ഗവ.
��ൻ േകാേളജ് , േകാേളജ്  ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്
തി�വന��രം എ�ീ േകാേള�കളി�ം
എൽ.എം.എസ്  നട�ിലാ�ി�ട�ി. ��്
���കളിലായി 13 ജി�കളിൽ നി�� വിവിധ
േകാേള�കൾ െ�യിനിംഗിൽ ഉൾെ�� കഴി�.

(ബി) ��ത പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ

എെ�ാെ�യാെണ�് വിശദമാ�ാേമാ;
(ബി) ഉ�്. േകരള�ിെല എ�ാ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളി�ം ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്

സൗകര�ം ഒ��ാൻ ഉേ�ശി�െകാ�് “ Let’s Go
Digital ” F¶ എ� ക�ാ�യിൻ സർ�ാർ �ട�ം
�റി�. േകരള�ിെല ��വൻ
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളിേല�ം അ��യനം
(Teaching), പഠനം (Learning), വിലയി��ൽ

(Assessment), പരീ� (Examination) എ�ിവ
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െപാ�വായ Moodle േലണിംഗ് മാേനജ്  െമ�്
സി��ിൽ െകാ�വരികയാണ് ഡിജി�ൽ
എേനബിൾെമ�് ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
പ�തിയി�െട ഉേ�ശി��ത്. േകരള�ിെല എ�ാ
സർ�കലാശാല - േകാേള�കളിെല�ം ��വൻ
അ�ാദമിക �വർ�ന��ം Moodle േലണിംഗ്
മാേനെ�ൻറ്  സി��ി�െടയാ�കയാണ് ഈ
പ�തി ല��മി��ത്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസി�ം ഡിജി�ൽ സർ�കലാശാല�ം
േയാജി�  ്ത�ാറാ�ിയ പ�തിയാണിത്. LMS
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി,
സം�ാനതല�ി�ം ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപനതല�ി�ം ആവശ�മായ ഓൺ ൈലൻ
പഠന സംവിധാനമാണ് ഈ പ�തിയി�െട
വിഭാവനം െച��ത്. എ�ാൽ അതിേവഗം തെ�
�ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�� ഒ� േക�ീ�ത
മാ�കയാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്.
Virtual Machine Docker Containers System
(VMDCS) എ� െടേ�ാളജി അടി�ാനെ���ി

Moodle േപാർ�ൽ ലഭ�ത ഇത് ഉറ�ാ��.
അ��ാപക പരിശീലനം: ഓൺൈലൻ പഠന�മായി
ബ�െ��് �ണിേവ�ി�ി/േകാേളജ്
അ��ാപകർ�ായി പരിശീലന പരിപാടി ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ ആരംഭി� കഴി�. 3600
അ��ാപകർ�് ഇതിേനാടകം ഓൺ ൈലൻ പഠന
രംഗ�് പരിശീലനം നൽകി കഴി�.
ഇതിനാവശ�മായ േക�ീ�ത സംവിധാനം േ��്
േഡ�ാ െസ�റിലാണ് ഒ���ത്. എ�ാൽ ഓേരാ
�ാപന�ൾ�ം അവ�െട അ�ാദമിക
േ�ാ�ാ�കൾ�് അ��തമായി Moodle േലണിംഗ്
മാേനെ�ൻറ്  സി��ിൽ

ഒ��ിെയ��ാ��താണ്. അധ�ാപക പരിശീലന
പരിപാടികൾ (FDP േ�ാ�ാ�കൾ)
സംഘടി�ി��ത്, സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിലിന് കീഴി�� ഫാ�ൽ�ി
െഡവലപ്െമൻറ്  െസ�ർ ആണ്.
പഠനസാമ�ിക�െട സംഭരണി (Repository of
Online Learning Materials):- സം�ാനെ�

സർ�കലാശാലകളിെല വിവിധ വിഷയ�ളി��
�.ജി/പി.ജി േ�ാ�ാ�ക�െട പഠന സാമ�ികൾ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� െവബ്
േപാർ�ലിൽ "ഓൺൈലൻ �ഡി െമ�ീരിയൽസ്"
എ� ശീർഷക�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്.
സർ�കലാശാലകളിെല�ം അഫിലി േയ�ഡ്
േകാേള�കളിെല�ം അ��ാപകർ ത�ാറാ��
�ഹ�ായ പഠനസാമ�ിക�െട സംഭരണിയിൽ
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നി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ�ാ�സരണം വളെര
ലളിതമായി പഠന സാമ�ികൾ
െതരെ���ാ��താണ്. േലണിംഗ് മാേനെ�ൻറ്
സാേ�തിക വിദ�യിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിലിെ� േന�ത� �ിൽ അ��ാപകർ�്
��് ���കളിലായി ആെക പതിനാല് െ�യിനിംഗ്
ഇ�വെര നട� കഴി�. ഈ ��്
���കളിലായി നട�ിയ െ�യിനിംഗിൽ 35
േകാേള�കളിെല ��വൻ അ��ാപകർ�ം
പരിശീലനം നൽകാനായി. �ടാെത തലേ�രി ഗവ.
��ൻ േകാേളജ് , േകാേളജ്  ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്
തി�വന��രം എ�ീ േകാേള�കളി�ം
എൽ.എം.എസ്  നട�ിലാ�ി�ട�ി. ��്
���കളിലായി 13 ജി�കളിൽ നി�� വിവിധ
േകാേള�കൾ െ�യിനിംഗിൽ ഉൾെ�� കഴി�.

(സി) ഇതിേല�ായി േലണിങ്  മാേനെ�ൻറ്  സി�ം
ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്. േകരള�ിെല എ�ാ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്

സൗകര�ം ഒ��ാൻ ഉേ�ശി�െകാ�് “ Let’s Go
Digital ” F¶ എ� ക�ാ�യിൻ സർ�ാർ �ട�ം
�റി�. േകരള�ിെല ��വൻ
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളിേല�ം അ��യനം
(Teaching), പഠനം (Learning), വിലയി��ൽ

(Assessment), പരീ� (Examination) എ�ിവ
െപാ�വായ Moodle േലണിംഗ് മാേനെ��്
സി��ിൽ െകാ�വരികയാണ് ഡിജി�ൽ
എേനബിൾെമ�് ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
പ�തിയി�െട ഉേ�ശി��ത്. േകരള�ിെല എ�ാ
സർ�കലാശാല - േകാേള�കളിെല�ം ��വൻ
അ�ാദമിക �വർ�ന��ം Moodle േലണിംഗ്
മാേനെ�ൻറ്  സി��ി�െടയാ�കയാണ് ഈ
പ�തി ല��മി��ത്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസി�ം ഡിജി�ൽ സർ�കലാശാല�ം
േയാജി�  ്ത�ാറാ�ിയ പ�തിയാണിത്. LMS
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി,
സം�ാനതല�ി�ം ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപനതല�ി�ം ആവശ�മായ ഓൺ ൈലൻ
പഠന സംവിധാനമാണ് ഈ പ�തിയി�െട
വിഭാവനം െച��ത്. എ�ാൽ അതിേവഗം തെ�
�ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�� ഒ� േക�ീ�ത
മാ�കയാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്.
Virtual Machine Docker Containers System
(VMDCS) എ� െടേ�ാളജി അടി�ാനെ���ി

Moodle േപാർ�ൽ ലഭ�ത ഇത് ഉറ�ാ��.
അ��ാപക പരിശീലനം: ഓൺൈലൻ പഠന�മായി
ബ�െ��് �ണിേവ�ി�ി/േകാേളജ്
അ��ാപകർ�ായി പരിശീലന പരിപാടി ഉ�ത
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വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ ആരംഭി� കഴി�. 3600
അ��ാപകർ�് ഇതിേനാടകം ഓൺ ൈലൻ പഠന
രംഗ�് പരിശീലനം നൽകി കഴി�.
ഇതിനാവശ�മായ േക�ീ�ത സംവിധാനം േ��്
േഡ�ാ െസ�റിലാണ് ഒ���ത്. എ�ാൽ ഓേരാ
�ാപന�ൾ�ം അവ�െട അ�ാദമിക
േ�ാ�ാ�കൾ�് അ��തമായി Moodle േലണിംഗ്
മാേനെ�ൻറ്  സി��ിൽ

ഒ��ിെയ��ാ��താണ്. അധ�ാപക പരിശീലന
പരിപാടികൾ (FDP േ�ാ�ാ�കൾ)
സംഘടി�ി��ത്, സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിലിന് കീഴി�� ഫാ�ൽ�ി
െഡവലപ്െമൻറ്  െസ�ർ ആണ്.
പഠനസാമ�ിക�െട സംഭരണി (Repository of
Online Learning Materials):- സം�ാനെ�

സർ�കലാശാലകളിെല വിവിധ വിഷയ�ളി��
�.ജി/പി.ജി േ�ാ�ാ�ക�െട പഠന സാമ�ികൾ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� െവബ്
േപാർ�ലിൽ "ഓൺൈലൻ �ഡി െമ�ീരിയൽസ്"
എ� ശീർഷക�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്.
സർ�കലാശാലകളിെല�ം അഫിലി േയ�ഡ്
േകാേള�കളിെല�ം അ��ാപകർ ത�ാറാ��
�ഹ�ായ പഠനസാമ�ിക�െട സംഭരണിയിൽ
നി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ�ാ�സരണം വളെര
ലളിതമായി പഠന സാമ�ികൾ
െതരെ���ാ��താണ്. േലണിംഗ് മാേനെ�ൻറ്
സാേ�തിക വിദ�യിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിലിെ� േന�ത� �ിൽ അ��ാപകർ�്
��് ���കളിലായി ആെക പതിനാല് െ�യിനിംഗ്
ഇ�വെര നട� കഴി�. ഈ ��്
���കളിലായി നട�ിയ െ�യിനിംഗിൽ 35
േകാേള�കളിെല ��വൻ അ��ാപകർ�ം
പരിശീലനം നൽകാനായി. �ടാെത തലേ�രി ഗവ.
��ൻ േകാേളജ് , േകാേളജ്  ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്
തി�വന��രം എ�ീ േകാേള�കളി�ം
എൽ.എം.എസ്  നട�ിലാ�ി�ട�ി. ��്
���കളിലായി 13 ജി�കളിൽ നി�� വിവിധ
േകാേള�കൾ െ�യിനിംഗിൽ ഉൾെ�� കഴി�.

(ഡി) ��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഡിജി�ൽ
സാേ�തിക വിദ�യിൽ അ��ാപകർ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�ം പരിശീലനം നൽ��തിനായി
സ�ീകരി� നടപടികൾ അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) ഉ�്. േകരള�ിെല എ�ാ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്

സൗകര�ം ഒ��ാൻ ഉേ�ശി�െകാ�് “ Let’s Go
Digital ” F¶ എ� ക�ാ�യിൻ സർ�ാർ �ട�ം
�റി�. േകരള�ിെല ��വൻ
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ാപന�ളിേല�ം അ��യനം
(Teaching), പഠനം (Learning), വിലയി��ൽ

(Assessment), പരീ� (Examination) എ�ിവ
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െപാ�വായ Moodle േലണിംഗ് മാേനജ്  െമ�്
സി��ിൽ െകാ�വരികയാണ് ഡിജി�ൽ
എേനബിൾെമ�് ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
പ�തിയി�െട ഉേ�ശി��ത്. േകരള�ിെല എ�ാ
സർ�കലാശാല - േകാേള�കളിെല�ം ��വൻ
അ�ാദമിക �വർ�ന��ം Moodle േലണിംഗ്
മാേനെ�ൻറ്  സി��ി�െടയാ�കയാണ് ഈ
പ�തി ല��മി��ത്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസി�ം ഡിജി�ൽ സർ�കലാശാല�ം
േയാജി�  ്ത�ാറാ�ിയ പ�തിയാണിത്. LMS
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി,
സം�ാനതല�ി�ം ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപനതല�ി�ം ആവശ�മായ ഓൺ ൈലൻ
പഠന സംവിധാനമാണ് ഈ പ�തിയി�െട
വിഭാവനം െച��ത്. എ�ാൽ അതിേവഗം തെ�
�ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�� ഒ� േക�ീ�ത
മാ�കയാണ് നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��ത്.
Virtual Machine Docker Containers System
(VMDCS) എ� െടേ�ാളജി അടി�ാനെ���ി

Moodle േപാർ�ൽ ലഭ�ത ഇത് ഉറ�ാ��.
അ��ാപക പരിശീലനം: ഓൺൈലൻ പഠന�മായി
ബ�െ��് �ണിേവ�ി�ി/േകാേളജ്
അ��ാപകർ�ായി പരിശീലന പരിപാടി ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ ആരംഭി� കഴി�. 3600
അ��ാപകർ�് ഇതിേനാടകം ഓൺ ൈലൻ പഠന
രംഗ�് പരിശീലനം നൽകി കഴി�.
ഇതിനാവശ�മായ േക�ീ�ത സംവിധാനം േ��്
േഡ�ാ െസ�റിലാണ് ഒ���ത്. എ�ാൽ ഓേരാ
�ാപന�ൾ�ം അവ�െട അ�ാദമിക
േ�ാ�ാ�കൾ�് അ��തമായി Moodle േലണിംഗ്
മാേനെ�ൻറ്  സി��ിൽ

ഒ��ിെയ��ാ��താണ്. അധ�ാപക പരിശീലന
പരിപാടികൾ (FDP േ�ാ�ാ�കൾ)
സംഘടി�ി��ത്, സം�ാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിലിന് കീഴി�� ഫാ�ൽ�ി
െഡവലപ്െമൻറ്  െസ�ർ ആണ്.
പഠനസാമ�ിക�െട സംഭരണി (Repository of
Online Learning Materials):- സം�ാനെ�

സർ�കലാശാലകളിെല വിവിധ വിഷയ�ളി��
�.ജി/പി.ജി േ�ാ�ാ�ക�െട പഠന സാമ�ികൾ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� െവബ്
േപാർ�ലിൽ "ഓൺൈലൻ �ഡി െമ�ീരിയൽസ്"
എ� ശീർഷക�ിൽ ലഭ�മാ�ിയി��്.
സർ�കലാശാലകളിെല�ം അഫിലി േയ�ഡ്
േകാേള�കളിെല�ം അ��ാപകർ ത�ാറാ��
�ഹ�ായ പഠനസാമ�ിക�െട സംഭരണിയിൽ
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നി�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് ഇ�ാ�സരണം വളെര
ലളിതമായി പഠന സാമ�ികൾ
െതരെ���ാ��താണ്. േലണിംഗ് മാേനെ�ൻറ്
സാേ�തിക വിദ�യിൽ ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിലിെ� േന�ത� �ിൽ അ��ാപകർ�്
��് ���കളിലായി ആെക പതിനാല് െ�യിനിംഗ്
ഇ�വെര നട� കഴി�. ഈ ��്
���കളിലായി നട�ിയ െ�യിനിംഗിൽ 35
േകാേള�കളിെല ��വൻ അ��ാപകർ�ം
പരിശീലനം നൽകാനായി. �ടാെത തലേ�രി ഗവ.
��ൻ േകാേളജ് , േകാേളജ്  ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ്
തി�വന��രം എ�ീ േകാേള�കളി�ം
എൽ.എം.എസ്  നട�ിലാ�ി�ട�ി. ��്
���കളിലായി 13 ജി�കളിൽ നി�� വിവിധ
േകാേള�കൾ െ�യിനിംഗിൽ ഉൾെ�� കഴി�.

(ഇ)

��ത പ�തി�െട ഭാഗമായി ഓൺൈലൻ
പരീ�ാ സംവിധാന�ൾ പരി�രി��തിന്
പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) ഓൺൈലൻ പരീ�കൾ നട��തിന്

എൽ.എം.എസ്  �ഡിലിൽ സംവിധാന��്.
സാേ�തിക സർ�കലാശാല ഓൺൈലൻ പരീ�
രീതികൾ �തനമായ രീതിയിൽ
നട��തിനാവശ�മായ േ�ാ�ർഡ്  ഓൺൈലൻ
പരീ� പ�തി നട�ിലാ��തി�ളള നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന്
കീഴിൽ നിലവിൽ  ഡിേ�ാമ തല�ി�ളള

പരീ�കൾ എ�ാം നട��ത് ഓൺൈലൻ
സംവിധാനം ഉപേയാഗി�ാണ്. The National
University of Advanced Legal Studies
(NUALS)-െ� പരീ�ാ സംവിധാനം ഓൺൈലൻ
ആ�� തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.
Cochin University of Science and Technology
(CUSAT)-ൽ 2020 േകാവിഡ്  കാലം �തൽ
ഓൺൈലൻ പരീ�കൾ �ഡിൽ ഉപേയാഗി�്
നട�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


