
ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം 

 - ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്പെ പന്ത്രക്കുറിെ് രീയരി 23.07.2020 - പ്പ ാററാണ 

അണുബാധ  ാരണം ബാച്ചിലർ / ബിരുദാനരര ബിരുദത്തിന് പ്പെമസ്റ്റർ 

പരീക്ഷ നെത്തുന്നരിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കൽ - ഉത്തരവ് പുറപ്പെെുവിച്ചു.  ഉന്നര  

 

വിദയാഭ്യാെം (റ ദുരര െർക്കാർ (ഡി) നമ്പർ 111  

 രീയരി 27.07.2020 

 െർവാരി വർഷം, ഓഡി 12 

 രിരുവള്ളുവരണ്ടു 2051 

 വായിക്കു : 

 1 െർക്കാർ (ഡി) നമ്പർ 94, ഉന്നര വിദയാഭ്യാെ വ ുെ് (പ്പ  2), രീയരി (04.07.2020 

, 2. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി  ന്ത്പഖ്യാപന രീയരി 23.07.2020 

         പ്പ ാററാണ രവറെ് അണുബാധപ്പയക്കുറിച്ചുള്ള യൂണിറവഴ്സിറ്റി ന്ത്രാന്റെ്് 

 മ്മീഷന്പ്പറ മാർഗ്ഗനിർറേശങ്ങൾ അനുെരിച്ച് െീെൺ പരീക്ഷ ൾ 

രിരപ്പെെുക്കുന്നരിന് ഉന്നരരല െമിരി രൂപീ രിക്കാൻ ഇരയാ െർക്കാരിൽ 

ഉത്തരവ് പുറപ്പെെുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.  ഈ െമിരിയുപ്പെ ശുപാർശയുപ്പെ 

അെിസ്ഥാനത്തിൽ, ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി 23.07.2020 ന് ഇനിെറയുന്ന 

പന്ത്രക്കുറിെ് ഇറക്കി: “വിദയാർത്ഥി ളുപ്പെ രാൽെരയാർത്ഥം, യൂണിറവഴ്സിറ്റി 

ന്ത്രാന്റ്െ്  മ്മീഷന്പ്പറയും (യുജിെി) അഖ്ിറലരയാ  ൗൺെിൽ റ ാർ 

പ്പെക്നിക്കൽ എജയുറക്കഷന്പ്പറയും (എ ഐ െി െി ഇ) മാർരനിർറദശന്ത്പ ാരം 

ഒന്നും രണ്ടും വർഷ  ലാ ശാെ്ന്ത്രത്തിന് മാർക്്ക നൽ ും.  ബിരുദ ബിരുദം  

വിവിധ ൊറേരി  ബാച്ചിറലഴ്സ ്റ ാഴ്സു  ളിപ്പല ബിരുദ, ബിരുദാനരര ബിരുദ 

വിദയാർത്ഥി ൾക്്ക, ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദയാർത്ഥി ൾ, ഒന്നാം, രണ്ടാം, 

മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ എഞ്ചിനീയറിംര് വിദയാർത്ഥി ൾ 

2    ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ എഞ്ചിനീയറിംര ്വിദയാർത്ഥി ൾക്്ക എം.െി.എ.  ഒന്നും 

രണ്ടും വർഷ വിദയാർത്ഥി പ്പള ഈ െീെണിൽ മാന്ത്രം പരീക്ഷയിൽ നിന്ന് 

ഒഴിവാക്കു യും അെുത്ത അധയയന വർഷത്തിറലക്്ക റപാ ാൻ 

അനുവദിക്കു യും പ്പെയ്ും. ”  3.  അരനുെരിച്ച്, പ്പ ാററാണ പ ർച്ചവയാധി 

െീെണിൽ മാന്ത്രം യൂണിറവഴ്സിറ്റി ന്ത്രാനറ്്െ്  മ്മീഷനും അഖ്ിറലരയാ 

ൊറേരി  വിദയാഭ്യാെ റബാർഡും നൽ ിയ മാർഗ്ഗനിർറേശങ്ങൾ 

അനുെരിച്ച,് െർക്കാർ ഇനിെറയുന്ന വിദയാർത്ഥി പ്പള പരീക്ഷ എഴുരുന്നരിൽ 



നിന്ന് ഒഴിവാക്കു യും അെുത്ത അധയയന വർഷത്തിറലക്്ക റപാ ാൻ 

അനുവദിക്കു യും പ്പെയ്ുന്നു.  - ആർട്സ ്ആനറ്് െയൻെെിപ്പല ഒന്നാം, രണ്ടാം 

വർഷ ബിരുദ വിദയാർത്ഥി ളും ബിരുദ, ബിരുദാനരര ബിരുദ 

വിദയാർത്ഥി ളും,> ഒന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദയാർത്ഥി ളും, - ബിരുദ 

എഞ്ചിനീയറിംര് ഒന്നാം, രണ്ടാം, മൂന്നാം വർഷ ബിരുദ വിദയാർത്ഥി ൾ,> 

ബിരുദാനരര എഞ്ചിനീയറിംര് ബിരുദധാരി ൾ,  > അരുറപാപ്പല M.C.A.  ഒന്നും 

രണ്ടും വർഷങ്ങളിൽ വിദയാർത്ഥി ൾക്്ക ഇനിെറയുന്ന ഘട്ടങ്ങൾ പാലിച്ച് 

മാർക്്ക നൽ ും:  ഴിെ െീെണിൽ വിദയാർത്ഥി ൾ റനെിയ ബാഹയ 

മൂലയനിർണ്ണയ മാർക്കിൽ നിന്ന് 30 ശരമാനം മാർക്കും ഈ െീെണിപ്പല 

ആരരി  വിലയിരുത്തലിൽ നിറന്നാ രുെർച്ചയായ ആരരി  

വിലയിരുത്തലിൽ നിറന്നാ 70 ശരമാനം മാർക്കും 100 ശരമാനം മാർക്കിന ്

 ണക്കാക്കു യും ന്ത്പാഥമി  വിഷയങ്ങൾക്്ക മാർക്്ക നൽ ു യും പ്പെയ്ും.  

െപ്ലിപ്പമന്ററി, ഓപഷ്ണൽ വിഷയങ്ങൾക്കായി 100% ആരരി  

വിലയിരുത്തലിന്പ്പറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്്ക നൽ ും.  റന്ത്പാെെ് പരീക്ഷ 

നെത്തിയിപ്പെേിൽ ലറബാറട്ടറി പ്പററക്കാർഡിന്പ്പറ അെിസ്ഥാനത്തിൽ മാർക്്ക 

നൽ ും.  മുൻ പ്പെമസ്റ്ററിൽ വിദയാർത്ഥി പരീക്ഷ പാൊയിട്ടിപ്പെേിൽ പരീക്ഷ 

പിന്നീെ് എഴുരണം.  4.  ... 3 

 

U2714 വിദ്ൂര വിദ്യാഭ്യാസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുകളിൽ പറഞ്ഞ 

നടപടിക്കമം പിന്തുടരും.  വിദ്ൂര വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ ആന്തരിക 

വിലയിരുത്തൽ ഇല്ലാത്തിടത്്ത, എല്ലാവർക്ും മിനിമം പാസ് മാർക്് 

നൽകുകയും എല്ലാവരരയും രയാഗ്യതയുള്ളവരായി ക്പഖ്യാപിക്ുകയും 

പ്പെയ്ും.  ഈ മൂലയനിർണ്ണയ സംവിധാനരത്താട് രയാജിക്ാത്ത 

വിദ്യാർത്ഥികൾക് ്പിന്നീട് പരീക്ഷ എഴുതുകയും അവരുപ്പട 

സര്കാറുകൾ ഉയർത്തുകയും പ്പെയ്ാം.  ഈ ഗ്വൺപ്പമന്റ് -19 പ്പല 

ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള സാഹെരയം കണക്ിപ്പലടുത്്ത കുറഞ്ഞ മാർക് ്രനടിയ 

വിദ്യാർത്ഥികൾക് ്രമഴസ്ി മാർക്് നൽകും, അവപ്പരയും പാസായി 

ക്പഖ്യാപിക്ും.  

 (രവർണറുപ്പെ ഉത്തരവ് ന്ത്പ ാരം) അർവാ െർക്കാർ െീ ് പ്പെന്ത് ട്ടറി.  പ്പപരാർ 

ൊറേരി  വിദയാഭ്യാെ ഡയറക്ടർ, പ്പെരന്ന 

 -25.  റ ാറളജ് വിദയാഭ്യാെ ഡയറക്ടർ), പ്പെരന്ന -6.  രമിഴ്നാട്ടിപ്പല എൊ 

യൂണിറവഴ്െിറ്റി രജിെ്ന്ത്ൊർ ഓൾ എഞ്ചിനീയറിംര് വിവിധ ൊറേരി  

റ ാറളജു ൾ (ൊറേരി  വിദയാഭ്യാെ ഡയറക്ടർ വഴി) എൊ ആർട്സ് ആൻഡ് 

െയൻെ് റ ാറളജു ൾ / വിദയാഭ്യാെ സ്ഥാപനങ്ങൾ (റ ാറളജ് വിദയാഭ്യാെ 

ഡയറക്ടർ വഴി) പ്പെന്ത് ട്ടറി, യൂണിറവഴ്െിറ്റി ന്ത്രാന്റ്െ്  മ്മിറ്റി, നയൂഡൽഹി 

പ്പെന്ത് ട്ടറി, ഓൾ ഇരയ ഇൻസ്റ്റിററ്യൂട്ട് ഓ ് പ്പെക്നിക്കൽ എഡയൂറക്കഷൻ, 



നയൂഡൽഹി  മുഖ്യമന്ത്രിയുപ്പെ ഓ ീെ്, പ്പെരന്ന -9 പ ർത്തു .  ഉന്നര 

വിദയാഭ്യാെ മന്ത്രി, ന്ത്പറരയ  അഭ്ിമുഖ് അെിസ്റ്റനറ്്, പ്പെരന്ന -9, ഉന്നര 

വിദയാഭ്യാെ വ ുെ് ന്ത്പിൻെിെൽ പ്പെന്ത് ട്ടറി, ഇനറ്ർവയൂ അെിസ്റ്റനറ്്, 

യുവജനറക്ഷമ,  ായി  വി െന വ ുെ് ന്ത്പിൻെിെൽ പ്പെന്ത് ട്ടറി, പ്പെരന്ന -9.  

പ്പെന്ത് ട്ടറി, രമിഴ് വി െന, വിവര വ ുെ്, പ്പെരന്ന -9 

 ,  

     ഇെി / െ്പ്പപയർ, // ഓർഡർ ന്ത്പ ാരം അയച്ചു. / 

  

  

  വിഭ്ാരം, രാപനം  

 27/7/2020 


