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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1375 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പരീ� ഭവെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ . പി . അനിൽ �മാർ ,
�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)

പരീ� ഭവൻ  �േഖന എെ�ാെ� സൗകര��ളാണ്
വിദ�ാർ�ികൾ�ം െപാ�ജന�ൾ�ം
നൽകിവ��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സർ�ാറിെ� െപാ� പരീ�കളായ
എസ് .എസ് .എൽ.സി, D.El.Ed, D.Ed, �ി.�ി.സി,
പ�ാംതരം �ല�താ പരീ� , െക.ജി.�ി.ഇ, െക-
െട�് �ട�ി 35 ഓളം പരീ�കൾ ഓേരാ വർഷ�ം
നട�ക�ം സമയബ�ിതമായി ഫലം
�സി�ീകരി�  ്ഇവ�െട സർ�ിഫി��കൾ
പരീ�ാഭവൻ നൽ�ക�ം െച��. വിവിധ െപാ�
പരീ�ക�െട ഡ��ിേ��് സർ�ിഫി��കൾ,
സർ�ിഫി��് തി���കൾ, മ� േബാ�കളിൽ
നി�ം ലഭ�മാ�� സർ�ിഫി��ക�െട �ല�താ,
ൈമേ�ഷൻ സർ�ിഫി��കൾ, േ�ഡിംഗ്
സി��ിെല പരീ�യിെല മാർ�് ലി�കൾ,
െജ�വിനസ്  സർ�ിഫി��കൾ എ�ിവ�ം
െപാ�ജന�ൾ�ായി പരീ�ാഭവൻ നൽ��
േസവന�ളിൽ ഉൾെ�ാ��.

(ബി)
വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ
ലഭ�മാ���ൾ�െട�� േസവന�ൾ�്
സമയപരിധി നി�യി�ി�േ�ാ; വിശദവിവരം
ലഭ�മാ�ാേമാ; കാലതാമസം �ടാെത ഇവ
ലഭ�മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടി
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) വിവിധ സർ�ിഫി��കൾ ലഭ�മാ��തിന്
േസവനാവകാശ നിയമ �കാരം സമയപരിധി
നി�യി�ി��്. (വിശദ വിവരം അ�ബ�മായി

േചർ�ി��്.) എ�ി�ം, അേപ�ക�െട
അടിയ�ിര ആവശ�ം വ��മാ�� േരഖകൾ
ഹാജരാ�ിയാൽ അേപ� ലഭ�മാ�� ദിവസം
തെ� സർ�ിഫി��കൾ അേപ�കന് നൽകി
വ���്.

(സി) പരീ� ഭവനിൽ ഏർെ���ിയിരി�� ��്
ഓഫീസ്  സംവിധാനം കാര��മ�ം
��മ��മാ��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പരീ�ാഭവനിെല ��് ഓഫീസ്  തപാൽ
െസ�ൻ ���ിെ� േമൽ േനാ��ിൽ

�വർ�ി�  ്വ��. തപാൽ സ�ീകരി��തി�ം
െപാ� ജന��െട സംശയ�ൾ
�രീകരി��തി�ം �േത�കം �േത�കം
ജീവന�ാെര നിേയാഗി�ി��്. ഫയ�കെള
സംബ�ി�� വിവര�ൾ അറി��തിന്
പരീ�ാഭവനിൽ ബ�െ�േട� െടലേഫാൺ
ന�ർ പരീ�ാഭവെ� െവൈ��ിൽ
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ലഭ�മാ�ിയി��്. അേപ�കർ�് േജായി�്
ക�ീഷണർ, െസ��റി, െസ�ൻ ���്,
െസ�ൻ �ർ�മാർ എ�ിവെര േനരിൽ ക�്
കാര��ൾ ധരി�ി��തിന് സൗകര��ം
ഏർെ���ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



                                                           അനബന�

ർർവ �വ �ധ സട�ഫ�കറക ലഭ�മ�കനത�ന� സസവന�വക�ശ ന�യമ പക�ര� ന�ശയ�ച�ടള

സമയപര�ധ�  .

           സസവന�                                                           ന�ശ�ത  സമയപര�ധ�
                                                          

1. ർഉപര � പഠന�തവ� സ(�ല� സ�ബനമ�യ�
 ർർപര *ക �ത�കളട.  മ�ക� വ�വര�                                           5 ദ�വസ�
 ർനകനത�
2. ർസ യ�ഗ�ത� സട�ഫ�കറ�ടല

ർർ(നനത *യത�യ� ത�രത
വരതനത� 2001 ന� മമളവ                                                  90 ദ�വസ�
3. ർർർസ യ �ഗ �ത� സട�ഫ�കറ�ടല (നനത*യത�യ� ത�രത 
വരതനത�2001 ന� സശഷമളവ                                               60 ദ�വസ�
4. ർർർസ യ �ഗ �ത� സട�ഫ�കറ� പര*ക�ത�യട.
 സപര�, അഡസ� (നനസല�, മത�,(�ത�,
അചടഛ സപര�, ർരകകത�വ�ടഛ സപര� മതല�യവ 
 ർത �രതലകവരതനത�
2001 ന� മമളവ                                                                 90 ദ�വസ�.

2001 ന� സശഷമളവ                                                             60 ദ�വസ�
5. ർപര *ക�ഭവന� ന�ന�വ�തരണ� ട@യന 

ർസട�ഫ�കറകളട. ആധ�ക�ര�കത പര�സശ�ധ�ച�
ർർറ �സ D�ട� നകനത� ( ർർസട� ഫ�കറ� ടവര�ഫ�സകഷ )

         2001 ന� മമളവ                                                                90 ദ�വസ�.

2001 ന� സശഷമളവ                                                            60 ദ�വസ�
                                                                                                      

6. ർർസ കരള സക� ന.തന പത�� ക�സ� പര*ക
ർർർപ �സ �യവക� മറ സ�സ�നങള� ത. പഠന�

ർർന.തനത �ന � നകന സയ�ഗ�ത�സട�ഫ�കറ�.                        15 ദ�വസ�.

7. ർമറ സ �സ�നങള� ന�ന� പത��
ർക �സ� പര*ക പ�സ�യവക�

ർർസ കരളത� ത. പഠന� ന.തനത�ന�
 ർർതല �ത � സട�ഫ�കറ� നകനത�                                           15 ദ�വസ�
8. ർർസ യ�ഗ�ത� സട�ഫ�കറ� നഷടDട�
അവയട. ഡപ�സകറ�/ട�പ�സകറ� 

ർർസട�ഫ �കറ� നകനത� 2001 ന� മമളവ                                 90 ദ�വസ�
9. ർർസ യ �ഗ�ത സട�ഫ�കറ� നഷടDട� അവയട. 



അവയട. ഡപ�സകറ�/ട�പ�സകറ� 
ർർസട�ഫ �കറ� നകനത� 2001 ന� സശഷമളവ                            60 ദ�വസ�

10. ർപത ��തര� പര*കയ സശഷ� ത. പഠന
ർർർത �ന � മ മസPഷ സട�ഫ�കറ� നകനത�                              5 ദ�വസ�.

.


