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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3513 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വ�ത�� സർ�കലാശാലകളിെല ബി�ദാന�രബി�ദ േകാ�കൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. പി. എ. മജീദ്
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

ഒരാൾ�് ഒേര വിഷയ�ിൽ രാജ�െ� വ�ത��
സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം വ�ത��
വർഷ�ളിൽ ബി�ദാന�രബി�ദ േകാ�കൾ
െച��തിന് തട���േ�ാ എ�്
അറിയി�ാേമാ;

(എ) രാജ�െ� വിവിധ സർ�കലാശാലകളിൽ
ബി�ദാന�രബി�ദ േകാ�കൾ െച��തി��
മാനദ��ൾ പാലി�െ���ത് �.ജി.സി �െട
Regulation for PG Programmes ന്
അ��തമായി�ാണ്. വ�ത��
സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം വ�ത��
വർഷ�ളിൽ ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�കൾ
െച��തിന് തട�മായി എ�ാ
സർ�കലാശാലകൾ�ം ബാധകമായ െപാ�
നിയമെമാ�ം നിലവിലി�. മഹാ�ാഗാ�ി

സർ�കലാശാലാ �ാ���്സ്  1997, അ��ായം 30,
വ��് 5 �കാരം താെഴ�റ�ം �കാരം വിധം
നി�ർഷി��. “No candidate who has already
been awarded a degree and has been given him
diploma shall be awarded the same degree for a
second time” �ീശ�രാചാര� സം�ത
സർ�കലാശാല�െട ���ിയ OBTLE
അധി�ിത ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േകാ�് റ�േലഷനിൽ "No person shall be eligible
for admission to a P.G. Programme if she/he is
currently on the roll for a P.G. Programme in
another subject/discipline offered in the
University. No student shall be eligible to join a
PG Programme if that the student has already
attended a PG Programme before, In any of the
Universities/Colleges in Kerala including SSUS,
in regular stream" എ�് നിർേ�ശി���്.
എ�ാൽ ഡാൻസ് , മ�സിക്, ൈഫൻ ആർട്സ് ,
തീേയ�ർ എ�ി വ��കളിൽ �േവശന�ിന് ,
��ത റ�േലഷനിൽ ഇളവ്  നൽകാൻ
തി�മാനമായി��് .

(ബി) ഇ� സംബ�ി�  ്ഏെത�ി�ം ഉ�ര�കേളാ,
സർ�ല�കേളാ, മാർഗ നിർേ�ശ�േളാ

(ബി) രാജ�െ� വിവിധ സർ�കലാശാലകളിൽ
ബി�ദാന�രബി�ദ േകാ�കൾ െച��തി��
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നിലവി�േ�ാ ; വിശദമാ�ാേമാ ? മാനദ��ൾ പാലി�െ���ത് �.ജി.സി �െട
Regulation for PG Programmes ന്
അ��തമായി�ാണ്. വ�ത��
സർ�കലാശാലകളിൽ നി�ം വ�ത��
വർഷ�ളിൽ ബി�ദാന�ര ബി�ദ േകാ�കൾ
െച��തിന് തട�മായി എ�ാ
സർ�കലാശാലകൾ�ം ബാധകമായ െപാ�
നിയമെമാ�ം നിലവിലി�. മഹാ�ാഗാ�ി

സർ�കലാശാലാ �ാ���്സ്  1997, അ��ായം 30,
വ��് 5 �കാരം താെഴ�റ�ം �കാരം വിധം
നി�ർഷി��. “No candidate who has already
been awarded a degree and has been given him
diploma shall be awarded the same degree for a
second time” �ീശ�രാചാര� സം�ത
സർ�കലാശാല�െട ���ിയ OBTLE
അധി�ിത ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േകാ�് റ�േലഷനിൽ "No person shall be eligible
for admission to a P.G. Programme if she/he is
currently on the roll for a P.G. Programme in
another subject/discipline offered in the
University. No student shall be eligible to join a
PG Programme if that the student has already
attended a PG Programme before, In any of the
Universities/Colleges in Kerala including SSUS,
in regular stream" എ�് നിർേ�ശി���്.
എ�ാൽ ഡാൻസ് , മ�സിക്, ൈഫൻ ആർട്സ് ,
തീേയ�ർ എ�ി വ��കളിൽ �േവശന�ിന് ,
��ത റ�േലഷനിൽ ഇളവ്  നൽകാൻ
തി�മാനമായി��് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


