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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5191 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർവകലാശാലക�െട േസാ�് െവയ�കൾ�് ഓഡി�ിംഗ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സർവകലാശാലകളിെല ബി�ദ, ബി�ദാന�ര
േകാ�കളിേല�� അ�ിഷൻ, പരീ���
രജിേ�ഷൻ, ഫല�സി�ീകരണം എ�ീ
�വർ�ന�ൾ�ായി നിലവിൽ ഉപേയാഗി��
േസാ�് െവയ�ക�െട �ണേമ�, കാര��മത,
�ത�ത, യഥാസമയ�ളള അപ് േഡഷൻ എ�ിവ
പരിേശാധി��തിന് നിലവി�ളള സംവിധാന�ൾ
വിശദമാ�േമാ;

(എ) മഹാ�ാഗാ�ി സർ�കലാശാല -
സർവകലാശാലയിൽ അ�ിഷൻ, പരീ���
രജിേ�ഷൻ, ഫല�സി�ീകരണം എ�ീ
കാര��ൾ നിർവഹി��ത് ഓൺൈലൻ
�ഖാ�ിരമാണ്. ഇത് നിർവഹി�വാൻ േവ�ി
സർവകലാശാലയിൽ ഒ� സാേ�തിക
പരി�ാന�ം, പരിചയ സ���� വിഭാഗം
തെ� �വർ�ി���്. ഈ വിഭാഗം ജീവന�ാർ
കാലാകാല�ളിൽ നടേ�� ഓഡി�ിംഗ്,
െട�ിംഗ്, അപ്േഡഷൻ എ�ിവ അതാത്
േമഖലയിൽ �വർ�ി�� ഉേദ�ാഗ��മായി

ചർ� െച�് �ർ�ീകരി�ാ��്. ക�ർ
സർ�കലാശാല - ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ
നിലവിൽ േജാലിെച�� സാേ�തിക വിഭാഗം
ജീവന�ാ�െട സഹായേ�ാെട ഓ�േറ�ിങ്
സി�ം, േസാ�് െവയർ എ�ിവ�െട
അപ്േഡഷൻ നട�വ��. �ടാെത െസക�രി�ി
ഫയർവാൾ സംവിധാനം നിലവി��്. �ീ
ശ�രാചാര� സം�ത സർ�കലാശാല - ബി�ദ-
ബി�ദാന�ര േകാ�കളിേല�� അ�ിഷൻ,
പരീ��� രജിേ�ഷൻ, ഫല�സി�ീകരണം
�ട�ിയവ�ായി �വർ�ി� വ�� േസാ�്
െവയർ െഡവലേ��് അട�ിയ ര�് ടീ�ക�ം
േസാ�് െവയ�ക�െട �ണേമ�, കാര��മത,
�ത�ത, യഥാസമയ�� അപ്േഡഷൻ എ�ിവ
ഉറ� വ����്. ന�വാൽസ്  - അ�ിഷൻ,
ഡി�ി സർ�ിഫി��് �തലായവ ഓൺൈലൻ
സംവിധാന�ി�െട നട�ി വ��. ന�വാൽസിൽ
ഓഫീസ്  ഓേ�ാേമഷൻ നടപടി�മ�ൾ
നട�വ��. സർ�കലാശാലയിൽ ഡിജിേലാ�ർ
സി�ം നിലവി��്. എ.പി.െജ അ�ൾകലാം
സാേ�തിക സർ�കലാശാല -MeitY
(ഇലേ�ാണി�്  ആൻഡ്   ഇൻഫർേമഷൻ
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െടേ�ാളജി മ�ാലയം) നി�യി�ി�� േ��് 
ഡാ�ാ െസ�റിനാ�� നയ മാർ�നിർേ�ശ�െള
അടി�ാനമാ�ി, േ��്  ഡാ�ാ െസ�ർ ॥-ൽ
(SDC-॥, േകരള േ��്  ഐടി മിഷൻ)
വിന�സി�ി�� ഇ-ഗേവണൻസ്   സംവിധാനം
സംബ�ി�  ്താെഴ�റ�� �ര�ാ
നടപടി�മ�ൾ നട�ിലാ�ിയി��്. 1.
Vulnerability Assessment (CERT-k) 2. System
Performance Monitoring : DARPAN (c-DAC) 3.
Penetration Testing: SDC Firewall െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർ�കലാശാല - െകാ�ി ശാ�
സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട വിവിധ
േകാ�കളിേല�ളള അ�ിഷൻ, പരീ��ളള
രജിേ�ഷൻ, ഫല�സി�ീകരണം എ�ീ
�വർ�ന�ൾ�ായി നിലവിൽ ഉപേയാഗി��
േസാ�് െവയർ സർ�കലാശാല േനരി�്
വികസി�ിെ���താണ്. ആയതിനാൽ ഇതിെ�
�ണേമ�, കാര��മത, �ത�ത, അപ്േഡഷൻ
എ�ിവ സർ�കലാശാല�െട അ�ിഷൻ
വിഭാഗ�ം, അ�ാദമിക് രജി�ർ ഇൻഫർേമഷൻ
സി�ം ലാ�ം പരിേശാധി�  ്ഉറ�
വ��ിയതി�േശഷമാണ് ഉപേയാഗി��ത്.
കാലി��് സർ�കലാശാല - േസാ�് െവയ�ക�െട
കാര��മത �ത�ത, �ണേമ� എ�ിവ�മായി
ബ�െ�� കാര��ളിൽ ഉപേഭാ�ാ�ൾ

പരി�രണ�ൾ യഥാസമയം
ഉൾെ�ാ�ി���്. ബി�ദ-ബി�ദാന�ര
േകാ�കളിേല�� അ�ിഷൻ സംബ�ി�

േസാ�് െവയർ �ണിേവ�ി�ി ഡയറ�േറ�് ഓഫ്
അ�ിഷെ� നിർേ�ശ�കാര�ം പരീ�
സംബ�ി� േസാ�് െവയർ പരീ�ാഭവെ�
നിർേ�ശ�ൾ��സരി�മാണ്

നട�ിലാ�ിവ��ത്.

(ബി) ��ത േസാ�് െവയ�ക�െട ഓഡി�ിംഗിന് ബാഹ�
ഏജൻസികെള �മതലെ���ിയി�െ��ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ; ��ത ഏജൻസികെള
നിയമി�ാ��ായ സാഹചര�ം, ആവശ�കത

എ�ിവ വിശദമാ�േമാ;

(ബി) കാലി��് സർ�കലാശാലയിൽ നിലവിൽ
ഉപേയാഗി�െകാ�ിരി�� േസാ�് െവയർ
േ�ാ�ാ�ക�െട �ണനിലവാരം, �േരാഗതി എ�ിവ
വിലയി��ാ�ം �ര�ാ �മീകരണ�ൾ
�ത�മാ�ം പാലി��േ�ാ എ�്
പരിേശാധി��തി�ം രഹസ�ാ�കത
ഉയർ�ി�ിടി��തി�മായി ഒ� ബാഹ� സർ�ാർ
ഏജൻസി (CDAC) �േഖന േസാ�് െവയർ
ഓഡി�ിംഗ് നട�ാൻ തീ�മാനി�ി��ത്.
എ.പി.െജ. അ�ൾ കലാം െടേ�ാളജി�ൽ
�ണിേവ�ി�ിയിൽ MeitY (ഇലേ�ാണി�്  ആൻഡ്  
ഇൻഫർേമഷൻ െടേ�ാളജി മ�ാലയം)
നി�യി�ി�� േ��്  ഡാ�ാ െസ�റിനാ�� നയ
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മാർ�നിർേ�ശ�െള അടി�ാന മാ�ി, േ��് 
ഡാ�ാ െസ�ർ ॥-ൽ (SDC-॥, േകരള േ��്  ഐടി

മിഷൻ) ആണ്  ഇ-ഗേവണൻസ്   സംവിധാനം
വിന�സി�ി��ത് , സം�ാന ഡാ�ാ െസ�റിൽ
ഇ-ഗേവണൻസ്   ആ�ിേ�ഷൻ വിന�സി�േ�ാൾ
നിർബ�മാ�ം േസാ�് െവയർ �ര�ാ ഓഡി�് 
�ർ�ിയാേ��താണ് . CERT-in (ഇ��
ഗവൺെമ�ിെല ഇലേ�ാണി�് 
ആൻഡ്  ഇൻഫർേമഷൻ െടേ�ാളജി
മ�ാലയ�ിെ�) മാർ�നിർേ�ശ�െള
അടി�ാനമാ�ി CERT-K ആണ് 
സർ�കലാശാല�െട േസാ�് െവയർ
സംവിധാന��െട �ര�ാ ഓഡി�് 
നട�ിയി��ത്. െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക
സർ�കലാശാലയിൽ അ�ിഷൻ േസാ�് െവയർ
ഓഡി�ിംഗ് നട�ിയി��്.

(സി) ��ത േസാ�് െവയ�ക�െട �ണേമ�,
കാര��മത, �ത�ത, യഥാസമയ�ളള
അപ് േഡഷൻ എ�ിവ ഉറ�വ���തിൽ
േസാ�് െവയർ െഡവലപ്െമ�്, െമയി�നൻസ്
ത�ികകളിെല ജീവന�ാരിൽ നി�് വീ�
സംഭവി�തായി ��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി)

��യിൽെ��ി�ി�

(ഡി) ��ത േസാ�് െവയ�ക�െട ഉപേയാഗ�മത,
�ത�ത, േവഗത എ�ിവയിൽ വിദ�ാർ�ികൾ

ഉൾെ�െട�� �ണേഭാ�ാ�ളിൽ നി�്
അഭി�ായ�ൾ സ�ീകരി�  ് ആവശ�മായ മാ��ൾ
വ���തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;
വ��മാ�േമാ?

(ഡി)

േസാ�് െവയ�ക�െട അപ്േഡഷ�കൾ വിവിധ
തല�ളിൽ ചർ� െച�ാണ് നട�െ���ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


