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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5180 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െക.ജി.�ി.ഇ. (േകാേമ�്) ൈട�് ൈറ�ിംഗ് പരീ�

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ േകാ�ർ ��േമാൻ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

2021 െസ�ംബറിെല വി�ാപന �കാരം നട�
െക.ജി.�ി.ഇ. (േകാേമ�് ) ൈട�് ൈറ�ിംഗ്
പരീ�ാർ�ികൾ�് പരീ��് േശഷം േചാദ�േപ�ർ
െകാ�േപാ��തിന് അ�വാദ��ായി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏെത�ാം പരീ�ാ െസ��കളിലാണ്
േചാദ�േപ�ർ െകാ��വി�െത�ം ഏെത�ാം
പരീ�ാ െസ��കളിൽ ഇതിൽ വീ�
ഉ�ായി�െ��ം പറയാേമാ;

(എ) ഉ�് . പരീ� നട�ിയ 38 ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ
ഓഫീസർമാർ നൽകിയ റിേ�ാർ�്  �കാരം 30
ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�ക�െട കീഴി��
പരീ�ാ േക��ളിൽ ��ികൾ�്  േചാദ�േപ�ർ
െകാ��ി��്. കാ��ാട്  , െതാ��ഴ,
ചാവ�ാട്  , േകാ�യം, േചർ�ല, ആല�ഴ,
വയനാട്   എ�ീ ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�ക�െട
കീഴി�� പരീ�ാ േക��ളിെല ��ികൾ�ം
മല�റം ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസിെ� കീഴിെല
ഒ� പരീ�ാ േക��ിെല ��ികൾ�ം
േചാദ�േപ�ർ നൽകിയി�ി�.

(ബി)
��ത വി�ാപന�ിെല പരീ�െയ
സംബ�ി�� പതിനാലാമെ� നിർേ�ശ�ിൽ

പരീ��േശഷം േചാദ�േപ�ർ പരീ�ാർ�ികൾ�്

െകാ�േപാകാ��താെണ�്

േരഖെ���ിയി�െ��ി�ം ഒ� പരീ�ാ
െസ�റി�ം ഇത് പാലി�െ���ി� എ�ത്
��യിൽെ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത നിർേ�ശം
അ�� പരീ� �തൽ കർശനമായി
പാലി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) സം�ാനെ� െക.ജി.�ി.ഇ പരീ� നട�� 38
ജി�ാ ഓഫീ�കളിൽ നി�ം ലഭി� വിവരം
പരിേശാധി�തിൽ 30 ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ
ഓഫീ�ക�െട കീഴി�� പരീ�ാേക��ളി�ം
ആവശ�െ�� ��ികൾ�്  േചാദ�േപ�ർ
നൽകിയി��് . പരീ��െട രഹസ� സ�ഭാവം
കണ�ിെല�� െകാ�് എ�ാ ബാ�ക�െട�ം
പരീ� തീ�� �റ�്  േചാദ�േപ�ർ
പരീ�ാർ�ികൾ�് ' തിരിെക നൽ�വാൻ
നിർേ�ശം നൽ��താണ്.

(സി) ചില പരീ�ാ െസ��കളിൽ ൈട�് ൈറ�ിംഗ്
അേസാസിേയഷൻ ഭാരവാഹികൾ എ� നിലയിൽ
േചാദ�േപ��കൾ ��വനായി ചില വ��ികൾ�്

ൈകമാറിെയ� പരാതി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
എ�ിൽ ഏെത�ാം െസ��കളിലാണ് ഇ�കാരം
േചാദ�േപ�ർ ൈകമാറിയെത�് പരിേശാധി�േമാ;
െത�ായ ��ത �വണത അവസാനി�ി��തിന്
നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(സി) വിദ�ാർ�ികെള രജി�ർ െച�� �ാപന

േമധാവികൾ വിദ�ാർ�ികൾ�േവ�ി േചാദ�േപ�ർ
ൈക��ിയി��്. ക�ർ, മല�റം എ�ീ ജി�ാ
വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീ�ക�െട കീഴി�ളള ഓേരാ
പരീ�ാ േക��ളിൽ േചാദ�േപ�ർ ഇൻ�ി���ി�ം
െസ�ർ ഭാരവാഹികൾ�ം െകാ��ി��്.
േചർ�ല ജി�ാ വിദ�ാഭ�ാസ ഓഫീസിെ� കീഴി��
പരീ�ാ േക��ിൽ ഭാരവാഹികൾ�
േചാദ�േപ�റിെ� ഒ� പകർ�് നൽകിയി��്. ഒ�
േപ�റിെ� എ�ാ ബാ�ക�െട�ം പരീ�
അവസാനി�� ദിവസം പരീ�ാർ�ികൾ�് 
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മാ�മായി േചാദ�േപ�ർ െകാ���തിന്  കർശന
നിർേ�ശം നൽ��താണ്.

(ഡി)
പരീ� കഴി�ാൽ േചാദ�േപ�ർ
പരീ�ാർ�ികൾ�്

െകാ�േപാകാ��താെണ� ��ത പരീ�ാ
വി�ാപന�ിെല നിർേ�ശം കർശനമായി
പാലി��തിന് ഇൻവിജിേല�ർമാർ�ം പരീ�ാ
െസ��കളിെല ചീഫ് ���മാർ�ം
മാർ�നിർേ�ശം നൽ�േമാ; വിശദമാ�േമാ?

(ഡി) എ�ാ പരീ�ക�ം അവസാനി�� �റ�് 
പരീ�ക�െട േചാദ�േപ�ർ പരീ�ാഭവെ� െവബ്
ൈസ�ിൽ അപ് േലാഡ്  െച�� സംവിധാനം
നട�ിൽ വ��ക�ം പരീ��െട രഹസ� സ�ഭാവം
നിലനിർ��തി�ം പരാതികൾ
പരിഹരി��തി�ം ആവശ�മായ േഭദഗതികൾ
പരീ��െട അ�� േനാ�ിഫിേ�ഷനിൽ
ഉൾെ�����മാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


