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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3549 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർ�കലാശാലകളിൽ സർ�ിഫി��കൾ അ�വദി��തിൽ കാലതാമസം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� സർ�കലാശാലകളിൽ 2020-
2021 അ��യന വർഷെ� ബി�ദ
വിദ�ാർ�ിക�െട അവസാന െസമ�ർ പരീ�ാ
ഫലം �സി�ീകരി�െത�ാെണ�്
അറിയി�േമാ;

(എ) 1. മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല –
17.08.2021 2. �വാൽസ്  - 30.06.2021 3.
േകരള സർ�കലാശാല – 10.08.2021 4. െകാ�ി
ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാല –
24.08.2021 5. �ീ. ശ�രാചാര� സം�ത
സർ�കലാശാല ബി.എ – സം�തം സാഹിത�ം,
സം�തം & ഐ.ടി, സം�തം ന�ായം, സംഗീതം,
��ം (േമാഹിനിയാ�ം) 10.08.2021 ബി.എ
സം�തം േവദാ�ം, സം�തം ജനറൽ
12.08.2021 ബി.എ സം�തം വ�ാകരണം
03.09.2021 ബി.എ ��ം (ഭരതനാട�ം)
24.09.2021 ബി.എഫ്.എ 27.09.2021 6.
കാലി��് സർ�കലാശാല - ബി�ദ
വിദ�ാർ�ിക�െട അവസാന െസമ�ർ പരീ�ാ
ഫലം 2021 ആഗ�്/െസ�ംബർ മാസ�ളി
ലായി �സി�ീകരി�ി��്. ബി.േകാം
െ�ാഫഷണൽ/ബിേകാം േഹാേണ�്
�ാ�ാ�ക�െട ഫല�ൾ 31.07.2021 �ം
�സി�ീകരി�ി��്. 7. ക�ർ സർ�കലാശാല
ബിേകാം - 30.07.2021 �ം ബി.എസ് .സി/
ബി.സി.എ–03.08.2021 �ം ബി.എ – 05.08.2021
�ം �സി�ീകരി�ി��്. 8. എ.പി.െജ
അ�ൾകലാം സാേ�തിക സർ�കലാശാല –
31.07.2021

(ബി) ��ത വിദ�ാർ�ിക�െട െ�ാവിഷണൽ
സർ�ിഫി��്, കൺേസാളിേഡ�ഡ്  േ�ഡ്
കാർഡ്  എ�ിവ�െട വിതരണം
�ർ�ീകരി�ി�േ�ാ; �ർ�ീകരി�ി�ിെ��ിൽ

ആയത് ൈവകിയതി�ളള കാരണം
വിശദമാ�േമാ;

(ബി)
സം�ാനെ� സർ�കലാശാല കൾ
വിദ�ാർ�ിക�െട െ�ാവിഷണൽ സർ�ിഫി��്,
കൺേസാളിേഡ�ഡ്  േ�ഡ്  കാർഡ്
എ�ിവ�െട വിതരണം സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ി��്.

(സി) െ�ാവിഷണൽ സർ�ിഫി��്,
കൺേസാളിേഡ�ഡ്  േ�ഡ്  കാർഡ്  എ�ിവ

(സി) സം�ാനെ� സർ�കലാശാല കൾ
വിദ�ാർ�ിക�െട െ�ാവിഷണൽ സർ�ിഫി��്,
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ലഭി�ാ�ത് വിദ�ാർ�ിക�െട

ഉപരിപഠനെ��ം േജാലി സാധ�തകെള�ം
ബാധി��തായി (�േത�കി�ം സം�ാന�ിന്

�റ�്) ��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ;

കൺേസാളിേഡ�ഡ്  േ�ഡ്  കാർഡ്
എ�ിവ�െട വിതരണം സമയബ�ിതമായി

�ർ�ീകരി�ി��്.

(ഡി) സർ�കലാശാലകളിൽ 2019-2020 അ��യന
വർഷം അവസാന െസമ�ർ പരീ�െയ�തിയ
ബി�ദവിദ�ാർ�ിക�ം, 2020-2021 അ��യന
വർഷം അവസാന െസമ�ർ പരീ�െയ�തിയ
ബി�ദ വിദ�ാർ�ിക�ം പഠി� സിലബസ് ,
േ�ഡിംഗ് സി�ം എ�ിവയിൽ വ�ത�ാസം
ഉ�ായി��േവാ; അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) േകരള സർ�കലാശാലയിൽ 2013 അ��യന
വർഷം �തൽ cbcs േ�ാ�ാ�കൾ�് Indirect
Grading System ആണ് പി�ടർ�് വ��ത്.
ബി�ദ േ�ാ�ാ�ക�െട സിലബ�കൾ
കാലാ��തമായി പരി�രി�ാ��്. മ�
സർ�കലാശാലകളിൽ വ�ത�ാസം ഒ�ം
ഉ�ായി�ി�.

(ഇ) 2020-21 അ��യന വർഷം അവസാന െസമ�ർ
പരീ�െയ�തിയ ബി�ദ വിദ�ാർ�ിക�െട

െ�ാവിഷണൽ സർ�ിഫി��്,
കൺേസാളിേഡ�ഡ്  േ�ഡ്  കാർഡ്  എ�ിവ
അ�വദി��തിൽ കാലതാമസം േനരി�തിന്
കാരണം സർ�കലാശാലകളിൽ നിലവിൽ
ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി��

പരീ�സംബ�ിയായ േസാ�് െവയ�ക�െട
�ണേമ�, കാര��മത, �ത�ത, അപ്േഡഷൻ
എ�ിവയിെല പരാജയം ആെണ� ആേരാപണം

പരിേശാധി�ി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ഇ)

സം�ാനെ� സർ�കലാശാലകൾ
വിദ�ാർ�ിക�െട െ�ാവിഷണൽ സർ�ിഫി��്,
കൺേസാളി േഡ�ഡ്  േ�ഡ്  കാർഡ്
എ�ിവ�െട വിതരണ�ിൽ േസാ�്
െവയ�ക�െട തകരാർ െകാ�് കാലതാമസം
ഉ�ാ�� തായി ��യിൽെ��ി�ി�.

(എഫ്) സർവകലാശാലകളിൽ പരീ�സംബ�ിയായ

േസാെ��യ�കൾ ൈകകാര�ം െച���മായി
ബ�െ��് േജാലിെച�� സാേ�തിക
ജീവന�ാ�െട ത�ിക തിരി�ളള എ�ം
ലഭ�മാ�േമാ; ഇവരിൽ �ിരം ജീവന�ാർ,
താത്കാലിക ജീവന�ാർ എ�ിവർ എ�െയ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(എഫ്) 1. മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല നം ത�ിക
�ിരം ജീവന �ാ�െട എ�ം താൽ�ാലിക
ജീവന �ാ�െട എ�ം 1 േസാ�് െവയർ
െഡവല�ർ - 9 2 സീനിയർ േസാ�് െവയർ
െഡവല�ർ - 5 3 ക���ർ േ�ാ�ാമർ ഇൻ
ചാർ�് ഓഫ് സി�ം മാേനജർ 1 - 2. േകരള
സർ�കലാശാല പരീ�ാസംബ�ിയായ

േസാ�് െവയ�കൾ ൈകകാര�ം െച��� മായി
ബ�െ��് 2 �ിരം േ�ാ�ാമർമാ�ം 7
താൽ�ാലിക േ�ാ�ാമർമാ�ം േജാലി
െച���്. 3. െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക
സർ�കലാശാല നം ത�ിക �ിരം/
താൽ�ാലികം 1 സി�ം മാേനജർ �ിരം 2
േസാ�് െവയർ ഡവല�ർ താൽ�ാലികം
(േകാൺ�ാ�്) 4. �ീശ�രാചാര� സം�ത
സർ�കലാശാല പരീ�ാസംബ�ിയായ

േസാ�് െവയ�കൾ ൈകകാര�ം െച��ത്
ഐ.ടി വിഭാഗ�ിലാണ്. ടി ത�ിക�ം എ��ം
�വെട േചർ�� 1. സീനിയർ േ�ാ�ാമർ - 1
എ�ം 2. സി�ം അ�ിനിേ��ർ - 1 എ�ം 3.
േ�ാ�ാമർ - 2 എ�ം 4. േസാ�് െവയർ
െഡവല�ർ - 4 എ�ം 5. ക���ർ െ�യിനർ - 1
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എ�ം എ�ാവ�ം കരാറടി�ാന�ി ലാണ്
േജാലിെച��ത്. 5. കാലി��് സർ�കലാശാല
നം ത�ിക �ിരം ജീവന �ാ�െട എ�ം
താൽ�ാലിക ജീവന �ാ�െട എ�ം 1 System
Administrator - 1 2 System Analyst - 1 3
Programmer 3 14 4 Assistant Programmer 1 -
6. ക�ർ സർ�കലാശാല ക���ർ േ�ാ�ാമർ -
1 (െറ�ലർ), ക���ർ ഓ�േറ�ർ - 3 (െറ�ലർ),
�നിയർ േ�ാ�ാമർ - 6 (േകാൺ�ാ�്) 7.
എ.പി.െജ അ�ൾകലാം സാേ�തിക
സർ�കലാശാലയിൽ പരീ�സംബ�ിയായ

േസാ�് െവയ�കൾ ൈകകാര�ം െച��� മായി
ബ�െ��് �ിരം ജീവന�ാ�ം, കരാർ
അടി�ാന �ി�� ജീവന�ാ�ം േജാലി
െച���്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


