
1 of 9

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6587 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സർവകലാശാലകളിെല പരീ� �ല�നിർ�യം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ടി. വി. ഇ�ാഹിം 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സർവകലാശാലകളിൽ വിവിധ പരീ�ക�െട
ഉ�രേപ��ക�െട �ല�നിർ�യ�ിന്

സ�ീകരി�വ�� നടപടി�മ�ൾ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ���്  എ���ൻ മലയാള സർ�കലാശാല
ഉ�ര�ടലാ�കൾ രഹസ�സ�ഭാവം
നിലനിർ�ിയാണ്  �ല�നിർണയം നട��ത് .
ഓേരാ േപ�റി�ം ര�വീതം അ��ാപകർ
(Double Valuation) �ല�നിർണയം നട�ക�ം
ര�േപ�ം നൽ�� മാർ�ിെ� ശരാശരി മാർ�് 
വിദ�ാർ�ികൾ�്  നൽ�ക�ം െച�വ��. ര�
മാർ�ം �ല�മായി ലഭി�ാൽ ��ാമെതാ� തവണ
�ടി �ല�നിർണയം നട�ി അതിെ� മാർ�് 
നൽ�കയാണ്  പതിവ്. �ീശ�രാചാര� സം�ത
സർ�കലാശാല ബി�ദ/ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േ�ാ�ാ�ക�െട അതാത്  െസമ��കളിെല
അവസാന പരീ� കഴി�്  വിവിധ
െസ��കളിൽ നി�ം ഉ�ര�ടലാ�കൾ

രഹസ� സ�ഭാവം ��ി�  ് കാലടി
�ഖ�േക��ിെല പരീ�ാ വിഭാഗ�ിെ�

േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ എ�ി�തി�

േശഷം അവ വിഷയം / േപ�ർ എ�ിവ തരം
തിരി�  ് േ�ാ�്  എ��്  ഫാൾസ്   ന�ർ നൽകി
രജി�ർ ന�ർ ഉൾെ��ി�� കൗ�ർ േഫായിൽ
കീറി മാ�ിയ േശഷം അധ�ാപകർ�് 
�ല�നിർ�യ�ിനായി നൽ��. ബി�ദാന�ര
ബി�ദ േ�ാ�ാ� ക�െട ഉ�ര�ടലാ�കൾ

ഇര� �ല�നിർ�യം നട�ിയ േശഷം ലഭി�
േ��ക�െട ശരാശരി ടാ�േലഷൻ നട�ി

സർ�കലാശാല�െട പരീ�ാ സംബ�ിയായ

േസാ�് െവയറിേല�്  അപ് േലാഡ്   െച�് 
പിഴ�കൾ ഇെ��്  പരിേശാധി�  ് ഉറ�ി� േശഷം
ഫലം �ഖ�ാപി�� നടപടിയാണ് 
സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി��ത്. എ.പി.െജ.
അ�ൾകലാം സാേ�തിക സർ�കലാശാല
സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട പരീ�ാ
�ല�നിർണയം സംബ�ി�ളള േജാലികൾ
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വിവരസാേ�തിക വിദ�യിൽ
അടി�ാനമാ�ിയാണ്  നട�ിവ��ത്.
േകാേള�കളിെല പരീ�ാ േക��ളിൽ നി�ം
ഉ�ര�ടലാ�കൾ �ണിേവ�ി�ി നൽ��
ബാർേകാഡ്   പതി�ാണ്  �ല�നിർണയ
ക�ാ�കളിൽ എ��ത്. ബാർേകാഡ് ,
ഡീേകാഡ്   െച�വാൻ �ണിേവഴ്  സി�ി�്  മാ�േമ
സാധി�െമ�തിനാൽ, പരീ�ക�െട രഹസ�
സ�ഭാവം �ർണമാ�ം സംര�ി�െ���.
�ല�നിർണയ ക�ാ�കളിൽ, �ണിേവ�ി�ി തെ�
പരീ� നട�ി�ിെ� �ർണ �മതല��
െചയർമാൻ, ചീഫ് എ�ാമിെനർ, അഡീഷനൽ
എ�ാമിെനർ എ�ിവെര നിയമി��.
�ണിേവ�ി�ി നൽകിയി�� പരീ�ാ മാന�ൽ
അ�സരി� ബ�െ�� ഫാ�ൽ�ി �ല�നിർണയം
�ർ�ീകരി� �ണിേവ�ി�ി േപാർ�ൽ �േഖന
മാർ�്  േരഖെ���ി �ണിേവ�ി�ി�്  നൽ��.
��ത �ല�നിർണയം ��മ�രീതിയിൽ
�ർ�ീകരി� ഫല�ഖ�ാപനം നട�വാൻ
�ണിേവ�ി�ി�െട ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

േമൽേനാ�ം വഹി��. മഹാ�ാഗാ�ി

സർ�കലാശാല ആദ� പടിയായി വിവിധ പരീ�ാ
േക��ളിൽ നി�ം രഹസ� സ�ഭാവേ�ാെട

െപാതി� ��ി�ിരി��
ഉ�ര�ടലാ�കൾ സർ�കലാശാല�െട
കള�ൻ ടീം ഓഫീസ്  വാഹന�ിൽ െമയിൻ
ഓഫീസി�� േ�ാസ�ിംഗ് േക��ിൽ

എ�ി��. സർവകലാശാല�െട േ�ാസ�ിംഗ്
േക��ിൽ നി�ം േഫാൾസ്  ന�ർ
േരഖെ���ി കൗ�ർ േഫായിൽ കീറിമാ�ി
�ല�നിർ�യ�ിനായി ത�ാറാ�ി െക�കളാ�ി
തിരി� ഉ�ര �ടലാസ്  െക�കൾ
സർവകലാശാല വാഹന�ിൽ ഉ�രവാദി�

െ�� ഉേദ�ാഗ��െട േമൽ േനാ��ിൽ ഒൻപത്
േമഖലാ �ല�നിർ�യ േക��ളിൽ എ�ി��.
അവിെട നിേയാഗി�െ��ി�� സർ�കലാശാല
ഉേദ�ാഗ�രായ ക�ാ�് ഉേദ�ാഗ�ർ

സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയി�� അംഗീ�ത
അധ�ാപക ലി�ിൽ ഉ� �ല�കർ�ാ�ൾ�്

േനരി�് വിതരണം െച�ക�ം �ല�നിർ�യേശഷം
മാർ�് ലി�് ഉൾെ�െട തിരിെക വാ�ക�ം
െച��. ക�ർ സർ�കലാശാല പരീ�
േക��ളിൽ, പരീ� അവസാനി�� �റ�് 
എ�ാ ആൻസർ ��ക�ം �േത�കം
പാ��കളിൽ പാ�്  െച�ക�ം അവ പി�ീട്  
സർവകലാശാല ആ�ാനേ��് 
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സർവകലാശാല വാഹന�ിൽ എ�ി�ക�ം

െച��. അതി� േശഷം ബ�െ��

ഓഫീസ�െട േമൽ േനാ��ിൽ ആൻസർ
��ക�െട എ�ം പരീ� േക��ളിൽ നി�ം
ലഭി� കണ�മായി ഒ�േനാ�ി ഉറ�വ��ിയ

േശഷം ഫാൾസ്   ന�റിങ്   ��ിയ ആരംഭി��.
വിദ�ാർ�ിക�െട വ��ിവിവര�ൾ നീ�ം
െച�തി� േശഷം നൽകിയ ഫാൾസ്   ന�ർ
�കാരമാണ്  �ല�നിർണയം നട�ാ��ത് .
�ല�നിർണയ�ി� �ൻപ്  പരീ� േബാർഡ്  
അധ���ാ�െട നിയമന�ം, അ��ാപക
ഇൻഡ�്  �കാരം േബാർഡ്   അധ���ാർ
സമർ�ി� അ��ാപക പാനൽ ആധാരമാ�ി
�ല�നിർണയ�ി�� അ��ാപകെര�ം
നിയമി��. �ല�നിർണയ�ിനായി ആൻസർ
��കൾ �ൻ��ി തീ�മാനി� �ല�നിർണയ
േക��ളിൽ എ�ി� �ല�നിർണയം നട��.
ഓേരാ വിദ�ാർ�ി�ം ലഭി� മാർ�കൾ
ഓൺൈലൻ ആയി സർവകലാശാല
െസർവറിേല� �ല�നിർണയ േക��ളിൽ നി�
തെ� അപ് േലാഡ്   െച��. ഈ ��ിയകൾ�
േശഷം എ�ാ ആൻസർ ��ക�ം
സർവകലാശാലയിൽ എ�ി� ഒ�വർഷം
�ര�ിതമായി ��ി� വ�� �വാൽസ്
േകരള�ിെല ഏക നിയമ സർവകലാശാലയാണ് 
�വാൽസ്   അ�െകാ�തെ� �വാൽസി� മ�
പരീ� േക��ൾ ഇ�. ഒ� പരീ� പരമാവധി
60-70 ��ികളാണ്  എ���ത്. CBCS (Choice
Based Credit System) െ� ഭാഗമായി
continuous evaluation �കാരം, പഠി�ി��
അധ�ാപകർ തെ� േചാദ� േപ�ർ ത�ാറാ�ക�ം
�ല� നിർണയം നട�ക�മാണ്  െച� വ��ത്.
പരീ��്  േശഷം ഒരാ���ിൽ
�ല�നിർണയ�ി� േപ��കൾ അത�
അധ�ാപകർ�്  നൽ��. മാർ�്  entry �ം
tabulation േജാലിക�ം പരീ� software െ�
സഹായേ�ാെട ��മ� രിതിയിൽ
നട�ിലാ�ക�ം സമയബ�ിതമായി ഫലം
�ഖ�ാപി�ക�ം െച�വ��. കാലി��്
സർ�കലാശാല - പരീ� �ർ�ിയായാൽ

ഉ�ര�ടലാ�കൾ േമാണി�റിങ്  വിഭാഗം
േകാേള�കളിൽ-നി�് േശഖരി�ക�ം ബ�െ��

െസ�നിൽ എ�ി�ക�ം െച��. �ടർ�്,
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട എ��ം അേതാെടാ�ം
േകാള�കളിൽ നി�് േരഖെ���ിയി��

സ്  േ��്െമ�ം പരിേശാധി� ഉറ�വ��ിയ



4 of 9

േശഷം ഒേരാ ഉ�ര�ടലാസി�ം ഒ� ഫാൾസ്
ന�ർ നൽ�ക�ം ഈ ന�ർതെ� ��ിക�െട
രജി�ർ ന�ർ എ�തിയ ഭാഗ�ം േരഖെ���ി,
രജി�ർ ന�ർ എ�തിയ ഭാഗം േവർെപ��ി

��ി��. �ടർ�് േചാദ�േപ��ം ഉ�ര

�ചിക�െ�കിൽ അ�ം ഉ�ര�ടലാ�ക�ം

േചർ�് സീൽെച� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട

പാ��്, വിഷയ�മായി ബ�െ�� േബാർഡ്
ഓഫ്എക് സാമിേനഴ്  സ്  അധ��ന്
(സർ�കലാശാല അംഗീകരി� �ല�നിർണയ
ക�ാ�ിേല�്) േമാണി�റിങ്  െസൽ വഴി അയ�
െകാ���. ബ�െ�� അധ��ൻ
സർ�കലാശാല നി�യി� തി�തിയിൽ �ൻ��ി
അംഗീകരി� പ�ികയി�� അധ�ാപകെര
ഉപേയാഗി� �ല�നിർണയം നട�ക�ം െച��.
പരിേശാധകർ പരിേശാധി� ഉ�ര േപ��ക�െട
നി�ിത എ�ം ഒ� �ഖ�പരിേശാധകൻ വീ�ം
പരിേശാധി�ക�ം മാർ�കളിൽ
മാ��െ��ിൽേരഖെ���ക�ം െച��.
�ടർ�് അധ��ൻ േമെലാ�ി� മാർ�കൾ
ഫാൾസ്  ന�ർ അടി�ാന�ിൽ നി�ിത
േഫാർമാ�ിൽ സർ�കലാശാലയിേല�
അയ��. ഇ�െന, കി�ിയ മാർ�കൾ
ഫാൾസ്-ന�ർ േനാ�ി ഡീേകാഡ്  െച� ��്
േവർെപ��ി ��ി� ഉ�ര�ടലാസിെ�

കൗ�ർ േഫായിലിൽ േചർ�ക�ം ക���ർ
സി��ിൽ ��ിക�െട രജി�ർ ന�റിന് േനെര
േരഖെ��ക�ം െച��. �ടർ�് ടാ�േലഷൻ
രജി�ർ �ി� െച� വീ�ം ടി മാർ�കൾ
താരതമ�ം െച� ശരിയാെണ� ഉറ�
വ��ിയതി� േശഷം, വിജയ പരാജയ
കണ�കൾ എ��ക�ം െച��. �ടർ�്
േബാർഡ്  ഓഫ് എക് സാമിേനഴ്  സ്  പാസ്
േബാർഡ്  മീ�ിംഗ് നട�ി േമാഡേറഷൻ
െകാ��വാൻ േബാർഡ്  തീ�മാനി�� പ�ം,
അ�രം എൻ�ികൾ ഡിജി�ൽ വിങ്  �ഖാ�ിരം
നട�ി ഒരി�ൽ �ടിഎ�ാം വിശദമായി താരതമ�ം
നട�ി ഉ�ത അധികാരിക�െട ഉ�രവ്

�കാരം ഫലം �ഖ�ാപി��.

(ബി) പരീ�ാേക��ളിൽ നി�ം ലഭ�മാ��
ഉ�രേപ��കൾ �ല�നിർ�യ�ിന്

നൽ��തിന് ��� നടപടി�മ�ൾ
എെ�ാെ�യാണ്; ��ത നടപടി�മ�ൾ
പരീ�ക�മായി ബ�െ�� സ�കാര�ത
സംര�ി��തിന് പര�ാ�മാേണാ;
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) ���്  എ���ൻ മലയാള സർ�കലാശാല
ഉ�ര�ടലാ�കൾ രഹസ�സ�ഭാവം
നിലനിർ�ിയാണ്  �ല�നിർണയം നട��ത് .
ഓേരാ േപ�റി�ം ര�വീതം അ��ാപകർ
(Double Valuation) �ല�നിർണയം നട�ക�ം
ര�േപ�ം നൽ�� മാർ�ിെ� ശരാശരി മാർ�് 
വിദ�ാർ�ികൾ�്  നൽ�ക�ം െച�വ��. ര�
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മാർ�ം �ല�മായി ലഭി�ാൽ ��ാമെതാ� തവണ
�ടി �ല�നിർണയം നട�ി അതിെ� മാർ�് 
നൽ�കയാണ്  പതിവ്. �ീശ�രാചാര� സം�ത
സർ�കലാശാല ബി�ദ/ബി�ദാന�ര ബി�ദ
േ�ാ�ാ�ക�െട അതാത്  െസമ��കളിെല
അവസാന പരീ� കഴി�്  വിവിധ
െസ��കളിൽ നി�ം ഉ�ര�ടലാ�കൾ

രഹസ� സ�ഭാവം ��ി�  ് കാലടി
�ഖ�േക��ിെല പരീ�ാ വിഭാഗ�ിെ�

േക�ീ�ത �ല�നിർ�യ ക�ാ�ിൽ എ�ി�തി�

േശഷം അവ വിഷയം / േപ�ർ എ�ിവ തരം
തിരി�  ് േ�ാ�്  എ��്  ഫാൾസ്   ന�ർ നൽകി
രജി�ർ ന�ർ ഉൾെ��ി�� കൗ�ർ േഫായിൽ
കീറി മാ�ിയ േശഷം അധ�ാപകർ�് 
�ല�നിർ�യ�ിനായി നൽ��. ബി�ദാന�ര
ബി�ദ േ�ാ�ാ� ക�െട ഉ�ര�ടലാ�കൾ

ഇര� �ല�നിർ�യം നട�ിയ േശഷം ലഭി�
േ��ക�െട ശരാശരി ടാ�േലഷൻ നട�ി

സർ�കലാശാല�െട പരീ�ാ സംബ�ിയായ

േസാ�് െവയറിേല�്  അപ് േലാഡ്   െച�് 
പിഴ�കൾ ഇെ��്  പരിേശാധി�  ് ഉറ�ി� േശഷം
ഫലം �ഖ�ാപി�� നടപടിയാണ് 
സർ�കലാശാല സ�ീകരി�ി��ത്. എ.പി.െജ.
അ�ൾകലാം സാേ�തിക സർവകലാശാല�െട
പരീ�ാ �ല�നിർണയം സംബ�ി�ളള

േജാലികൾ വിവരസാേ�തിക വിദ�യിൽ
അടി�ാനമാ�ിയാണ്  നട�ിവ��ത്.
േകാേള�കളിെല പരീ�ാ േക��ളിൽ നി�ം
ഉ�ര�ടലാ�കൾ �ണിേവ�ി�ി നൽ��
ബാർേകാഡ്   പതി�ാണ്  �ല�നിർണയ
ക�ാ�കളിൽ എ��ത്. ബാർേകാഡ് ,
ഡീേകാഡ്   െച�വാൻ �ണിേവഴ്  സി�ി�്  മാ�േമ
സാധി�െമ�തിനാൽ, പരീ�ക�െട രഹസ�
സ�ഭാവം �ർണമാ�ം സംര�ി�െ���.
�ല�നിർണയ ക�ാ�കളിൽ, �ണിേവ�ി�ി തെ�
പരീ� നട�ി�ിെ� �ർണ �മതല��
െചയർമാൻ, ചീഫ് എ�ാമിെനർ, അഡീഷനൽ
എ�ാമിെനർ എ�ിവെര നിയമി��.
�ണിേവ�ി�ി നൽകിയി�� പരീ�ാ മാന�ൽ
അ�സരി� ബ�െ�� ഫാ�ൽ�ി �ല�നിർണയം
�ർ�ീകരി� �ണിേവ�ി�ി േപാർ�ൽ �േഖന
മാർ�്  േരഖെ���ി �ണിേവ�ി�ി�്  നൽ��.
��ത �ല�നിർണയം ��മ�രീതിയിൽ
�ർ�ീകരി� ഫല�ഖ�ാപനം നട�വാൻ
�ണിേവ�ി�ി�െട ബ�െ�� ഉേദ�ാഗ�ർ

േമൽേനാ�ം വഹി��. മഹാ�ാഗാ�ി
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സർ�കലാശാല ആദ� പടിയായി വിവിധ പരീ�ാ
േക��ളിൽ നി�ം രഹസ� സ�ഭാവേ�ാെട

െപാതി� ��ി�ിരി��
ഉ�ര�ടലാ�കൾ സർ�കലാശാല�െട
കള�ൻ ടീം ഓഫീസ്  വാഹന�ിൽ െമയിൻ
ഓഫീസി�� േ�ാസ�ിംഗ് േക��ിൽ

എ�ി��. സർവകലാശാല�െട േ�ാസ�ിംഗ്
േക��ിൽ നി�ം േഫാൾസ്  ന�ർ
േരഖെ���ി കൗ�ർ േഫായിൽ കീറിമാ�ി
�ല�നിർ�യ�ിനായി ത�ാറാ�ി െക�കളാ�ി
തിരി� ഉ�ര �ടലാസ്  െക�കൾ
സർവകലാശാല വാഹന�ിൽ ഉ�രവാദി�

െ�� ഉേദ�ാഗ��െട േമൽ േനാ��ിൽ ഒൻപത്
േമഖലാ �ല�നിർ�യ േക��ളിൽ എ�ി��.
അവിെട നിേയാഗി�െ��ി�� സർ�കലാശാല
ഉേദ�ാഗ�രായ ക�ാ�് ഉേദ�ാഗ�ർ

സർ�കലാശാല ലഭ�മാ�ിയി�� അംഗീ�ത
അധ�ാപക ലി�ിൽ ഉ� �ല�കർ�ാ�ൾ�്

േനരി�് വിതരണം െച�ക�ം �ല�നിർ�യേശഷം
മാർ�് ലി�് ഉൾെ�െട തിരിെക വാ�ക�ം
െച��. ക�ർ സർ�കലാശാല പരീ�
േക��ളിൽ, പരീ� അവസാനി�� �റ�് 
എ�ാ ആൻസർ ��ക�ം �േത�കം
പാ��കളിൽ പാ�്  െച�ക�ം അവ പി�ീട്  
സർവകലാശാല ആ�ാനേ��് 
സർവകലാശാല വാഹന�ിൽ എ�ി�ക�ം

െച��. അതി� േശഷം ബ�െ��

ഓഫീസ�െട േമൽ േനാ��ിൽ ആൻസർ
��ക�െട എ�ം പരീ� േക��ളിൽ നി�ം
ലഭി� കണ�മായി ഒ�േനാ�ി ഉറ�വ��ിയ

േശഷം ഫാൾസ്   ന�റിങ്   ��ിയ ആരംഭി��.
വിദ�ാർ�ിക�െട വ��ിവിവര�ൾ നീ�ം
െച�തി� േശഷം നൽകിയ ഫാൾസ്   ന�ർ
�കാരമാണ്  �ല�നിർണയം നട�ാ��ത് .
�ല�നിർണയ�ി� �ൻപ്  പരീ� േബാർഡ്  
അധ���ാ�െട നിയമന�ം, അ��ാപക
ഇൻഡ�്  �കാരം േബാർഡ്   അധ���ാർ
സമർ�ി� അ��ാപക പാനൽ ആധാരമാ�ി
�ല�നിർണയ�ി�� അ��ാപകെര�ം
നിയമി��. �ല�നിർണയ�ിനായി ആൻസർ
��കൾ �ൻ��ി തീ�മാനി� �ല�നിർണയ
േക��ളിൽ എ�ി� �ല�നിർണയം നട��.
ഓേരാ വിദ�ാർ�ി�ം ലഭി� മാർ�കൾ
ഓൺൈലൻ ആയി സർവകലാശാല
െസർവറിേല� �ല�നിർണയ േക��ളിൽ നി�
തെ� അപ് േലാഡ്   െച��. ഈ ��ിയകൾ�
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േശഷം എ�ാ ആൻസർ ��ക�ം
സർവകലാശാലയിൽ എ�ി� ഒ�വർഷം
�ര�ിതമായി ��ി� വ�� �വാൽസ്
േകരള�ിെല ഏക നിയമ സർവകലാശാലയാണ് 
�വാൽസ്   അ�െകാ�തെ� �വാൽസി� മ�
പരീ� േക��ൾ ഇ�. ഒ� പരീ� പരമാവധി
60-70 ��ികളാണ്  എ���ത്. CBCS (Choice
Based Credit System) െ� ഭാഗമായി
continuous evaluation �കാരം, പഠി�ി��
അധ�ാപകർ തെ� േചാദ� േപ�ർ ത�ാറാ�ക�ം
�ല� നിർണയം നട�ക�മാണ്  െച� വ��ത്.
പരീ��്  േശഷം ഒരാ���ിൽ
�ല�നിർണയ�ി� േപ��കൾ അത�
അധ�ാപകർ�്  നൽ��. മാർ�്  entry �ം
tabulation േജാലിക�ം പരീ� software െ�
സഹായേ�ാെട ��മ� രിതിയിൽ
നട�ിലാ�ക�ം സമയബ�ിതമായി ഫലം
�ഖ�ാപി�ക�ം െച�വ��. കാലി��്
സർ�കലാശാല - പരീ� �ർ�ിയായാൽ

ഉ�ര�ടലാ�കൾ േമാണി�റിങ്  വിഭാഗം
േകാേള�കളിൽ-നി�് േശഖരി�ക�ം ബ�െ��

െസ�നിൽ എ�ി�ക�ം െച��. �ടർ�്,
ഉ�ര�ടലാ�ക�െട എ��ം അേതാെടാ�ം
േകാള�കളിൽ നി�് േരഖെ���ിയി��

സ്  േ��്െമ�ം പരിേശാധി� ഉറ�വ��ിയ

േശഷം ഒേരാ ഉ�ര�ടലാസി�ം ഒ� ഫാൾസ്
ന�ർ നൽ�ക�ം ഈ ന�ർതെ� ��ിക�െട
രജി�ർ ന�ർ എ�തിയ ഭാഗ�ം േരഖെ���ി,
രജി�ർ ന�ർ എ�തിയ ഭാഗം േവർെപ��ി

��ി��. �ടർ�് േചാദ�േപ��ം ഉ�ര

�ചിക�െ�കിൽ അ�ം ഉ�ര�ടലാ�ക�ം

േചർ�് സീൽെച� ഉ�ര�ടലാ�ക�െട

പാ��്, വിഷയ�മായി ബ�െ�� േബാർഡ്
ഓഫ്എക് സാമിേനഴ്  സ്  അധ��ന്
(സർ�കലാശാല അംഗീകരി� �ല�നിർണയ
ക�ാ�ിേല�്) േമാണി�റിങ്  െസൽ വഴി അയ�
െകാ���. ബ�െ�� അധ��ൻ
സർ�കലാശാല നി�യി� തി�തിയിൽ �ൻ��ി
അംഗീകരി� പ�ികയി�� അധ�ാപകെര
ഉപേയാഗി� �ല�നിർണയം നട�ക�ം െച��.
പരിേശാധകർ പരിേശാധി� ഉ�ര േപ��ക�െട
നി�ിത എ�ം ഒ� �ഖ�പരിേശാധകൻ വീ�ം
പരിേശാധി�ക�ം മാർ�കളിൽ
മാ��െ��ിൽേരഖെ���ക�ം െച��.
�ടർ�് അധ��ൻ േമെലാ�ി� മാർ�കൾ
ഫാൾസ്  ന�ർ അടി�ാന�ിൽ നി�ിത
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േഫാർമാ�ിൽ സർ�കലാശാലയിേല�
അയ��. ഇ�െന, കി�ിയ മാർ�കൾ
ഫാൾസ്-ന�ർ േനാ�ി ഡീേകാഡ്  െച� ��്
േവർെപ��ി ��ി� ഉ�ര�ടലാസിെ�

കൗ�ർ േഫായിലിൽ േചർ�ക�ം ക���ർ
സി��ിൽ ��ിക�െട രജി�ർ ന�റിന് േനെര
േരഖെ��ക�ം െച��. �ടർ�് ടാ�േലഷൻ
രജി�ർ �ി� െച� വീ�ം ടി മാർ�കൾ
താരതമ�ം െച� ശരിയാെണ� ഉറ�
വ��ിയതി� േശഷം, വിജയ പരാജയ
കണ�കൾ എ��ക�ം െച��. �ടർ�്
േബാർഡ്  ഓഫ് എക് സാമിേനഴ്  സ്  പാസ്
േബാർഡ്  മീ�ിംഗ് നട�ി േമാഡേറഷൻ
െകാ��വാൻ േബാർഡ്  തീ�മാനി�� പ�ം,
അ�രം എൻ�ികൾ ഡിജി�ൽ വിങ്  �ഖാ�ിരം
നട�ി ഒരി�ൽ �ടി എ�ാം വിശദമായി
താരതമ�ം നട�ി ഉ�ത അധികാരിക�െട
ഉ�രവ് �കാരം ഫലം �ഖ�ാപി��.

(സി) പരീ� നട�ി�്, �ല�നിർ�യം എ�ിവയിെല
സ�കാര�ത സംര�ി��തിന് നിലവിൽ
സ�ീകരി�വ�� നടപടികളിൽ ഏെത�ി�ം
പരീ�കൾ�് മാ�മായി
ഇളവ്അ�വദി��തിന് സർവകലാശാല
ച��ളിൽ വ�വ��േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
ച���െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ ;

(സി)

ഏെത�ി�ം പരീ��് മാ�മായി
ഇളവ�വദി��തിന് വ�വ�യി�.

(ഡി)

കാലി��് സർവകലാശാലയിൽ ചില െസമ�ർ
പരീ�കൾ�മാ�മായി, പരീ�ാർ�ിക�െട
ഉ�രേപ��കളിൽ ഫാൾസ്  ന�ർ പതി�ാെത
�ല�നിർ�യ�ിന് ന��തിന്
തീ�മാനെമ��ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത
തീ�മാനം ഉൾെ�ാ�� േരഖക�െട�ം
തീ�മാന�ിനാധാരമായ സർവകലാശാല
ച���െട�ം പകർ�കൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ഡി) കാലി��് സർ�കലാശാലയിൽ
ഫല�സി�ീകരണ ��ിയ
ത�രിതെ����തി� േവ�ി ര�ാം െസമ�ർ
�.ജി ഏ�ിൽ 2020 പരീ�ക�േട�ം, നാല് ,
അ�്, ആറ്  െസമ�ർ േകാവിഡ്  െ�ഷ�ൽ
പരീ�ക�േട�ം, എൻ.സി.സി. േകഡ�കൾ�്
േവ�ി�� ��ാം െസമ�ർ െ�ഷ�ൽ
പരീ�ക�േട�ം �ല�നിർണയം ഫാൾസ്  ന�റിങ്
�ടാെത നട�വാൻ, 09-09-2021 െല �ാ�ിംഗ്
ക�ി��െട തീ�മാനം U.O No.850/2021 PB dtd
25-09-2021 �കാരം നട�ിൽ വ��ിയി��്

(പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��).
സിൻഡിേ��ിെ� പരീ� �ിരം സമിതി�െട
തീ�മാന�ൾ�് വിേധയമായാണ് നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��ത്. വിഷയം �ാ�ിംഗ്
ക��ി�െട ��യിൽെ���ാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്.

(ഇ) പരീ�ാർ�ിക�െട ഉ�രേപ��കളിൽ

ഫാൾസ്  ന�ർ പതി�ാെത �ല�നിർ�യ�ിന്

(ഇ) കാലി��് സർ�കലാശാലയിൽ ഫല
�സി�ീകരണ ��ിയ ത�രിതെ����തി�
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ന��തി�ളള തീ�മാനം, പരീ�നട�ി�മായി

ബ�െ�� സ�കാര�ത
ന�െ���തിനിടയാ�െമ�്

വിലയി��ിയി�േ�ാ;

േവ�ി ര�ാം െസമ�ർ �.ജി ഏ�ിൽ 2020
പരീ�ക�േട�ം, നാല് , അ�്, ആറ്  െസമ�ർ
േകാവിഡ്  െ�ഷ�ൽ പരീ�ക�േട�ം,
എൻ.സി.സി. േകഡ�കൾ�് േവ�ി�� ��ാം
െസമ�ർ െ�ഷ�ൽ പരീ�ക�േട�ം
�ല�നിർണയം ഫാൾസ്  ന�റിങ്  �ടാെത
നട�വാൻ, 09-09-2021 െല �ാ�ിംഗ്
ക�ി��െട തീ�മാനം U.O No.850/2021 PB dtd
25-09-2021 �കാരം നട�ിൽ വ��ിയി��്

(പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��).
സിൻഡിേ��ിെ� പരീ� �ിരം സമിതി�െട
തീ�മാന�ൾ�് വിേധയമായാണ് നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��ത്. വിഷയം �ാ�ിംഗ്
ക��ി�െട ��യിൽെ���ാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്

(എഫ്)

പരീ�ാർ�ിക�െട ഉ�രേപ��കളിൽ

ഫാൾസ്  ന�ർ പതി�ാെത �ല�നിർ�യ�ിന്

ന��തി�ളള തീ�മാനം, ഇനി
വരാനിരി���ം, നിലവിൽ
നട�െകാ�ിരി���മായ പരീ�കളി�ം
നട�ിലാ�േമാ?

(എഫ്) കാലി��് സർ�കലാശാലയിൽ ഫല
�സി�ീകരണ ��ിയ ത�രിതെ����തി�
േവ�ി ര�ാം െസമ�ർ �.ജി ഏ�ിൽ 2020
പരീ�ക�േട�ം, നാല് , അ�്, ആറ്  െസമ�ർ
േകാവിഡ്  െ�ഷ�ൽ പരീ�ക�േട�ം,
എൻ.സി.സി. േകഡ�കൾ�് േവ�ി�� ��ാം
െസമ�ർ െ�ഷ�ൽ പരീ�ക�േട�ം
�ല�നിർണയം ഫാൾസ്  ന�റിങ്  �ടാെത
നട�വാൻ, 09-09-2021 െല �ാ�ിംഗ്
ക�ി��െട തീ�മാനം U.O No.850/2021 PB dtd
25-09-2021 �കാരം നട�ിൽ വ��ിയി��്

(പകർ�് അ�ബ�മായി േചർ�ിരി��).
സിൻഡിേ��ിെ� പരീ� �ിരം സമിതി�െട
തീ�മാന�ൾ�് വിേധയമായാണ് നടപടികൾ
സ�ീകരി� വ��ത്. വിഷയം �ാ�ിംഗ്
ക��ി�െട ��യിൽെ���ാ�� നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്

െസ�ൻ ഓഫീസർ


