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പരീ ാഫല െള ാംസമയബ ിതമായി 

പസി ീകരി ും
 
    േകരള സർ കലാശാലയുെട
സാഹചര ം കണ ിെലടു  ് ഘ ംഘ മായി 
ദിവസ ൾ ു ിൽ അവ
അറിയി ു.  
    ഒരുല ിലധികം വിദ ാ
കടു  പതിസ ികെളയും
േകാടതി വ വഹാര െളയും
വിദ ാർ ികളുെട സൗക
വിവിധജി കളിലും ല ദീപിലും
സർവകലാശാല ജീവന ാ
സൗകര ളിൽ  നി ുെകാ ാണ്
പൂർ ിയാ ിയത.് പരീ ക
നിർേ ശി ു  ആേരാഗ സുര
േകാവിഡേ് പാേ ാ ാൾ പവ
സാ ിക സഹായം ഉൾ
പരീ ാനട ി  ്യാെതാരു
     േകാവിഡ ് പതിസ ികളി
വിദ ാർഥികൾ  ് അവസരം
നട ു തിനു  സംവിധാന ൾ 
നട ാനു  നടപടിക
വിദൂരവിദ ാഭ ാസം ഉൾെ െടയു
എ ാ പാ ി ൽ പരീ കളും
സർവകലാശാലയുെട മൂല നി
നടപടികളും ആരംഭി ു.  
    േകാവിഡ ് വ ാപന ി
ഉ രകടലാസുകളുെട മൂല നി
പസി ീകരി ു തിനാണ ് സ

മൂല നിർണയം പൂർ ീകരി
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പരീ ാഫല െള ാംസമയബ ിതമായി 
പസി ീകരി ും:േകരള സർവകലാശാല

കലാശാലയുെട എ ാ പരീ കളുെടയും 
സാഹചര ം കണ ിെലടു  ് ഘ ംഘ മായി പസി ീകരി ുകയാെണ ും 

അവ പൂർ ീകരി ുെമ ും സർവകലാശാല

വിദ ാർഥികളുെട പരീ കളാണ ് െകാ
പതിസ ികെളയും പലേമഖലകളിൽ നി ും ഉയർ
വ വഹാര െളയും അതിജീവി  ്േകരളസർവകലാശാല

സൗകര ാർ ം സർവകലാശാല 
ല ദീപിലും ആയി11 പരീ ാ േക ളിലായി   

ജീവന ാർ ഏകേദശം ഒരു മാസേ ാളം അവിെടയു  പരിമിത 
നി ുെകാ ാണ ് ഈപരീ കൾ  

പരീ കൾ നട ു  എ ാ െസെ റുകളിലും
ആേരാഗ സുര  ഒരു ു തിനും 

പവർ ന ൾ സംഘടി ി ു തിനും
സാ ിക സഹായം ഉൾെ െട എ ാ െസെ റുകൾ ും ന

െതാരു പരാതിയുമി ാെത പൂർ ിയാ ിയത്
തിസ ികളിൽെപ ് പരീ  എഴുതാ

അവസരം ന െ ടാ  തര ിൽ 
നട ു തിനു  സംവിധാന ൾ രൂപെ ടു ുകയും 

നടപടികൾ പൂർ ീകരി ുകയും 
െ െടയു  പരീ കൾ ജൂൺ 25 നാണ് 

പരീ കളും ആഗ 2്0 നാണ് തീർ ത്
മൂല നിർണയക ാ ുകൾ ആരംഭി ുെകാ

പന ിെ  കടു  നിയ ണ
മൂല നിർ യം പൂർ ിയാ ിഘ ംഘ മായി
ണ ് സർ കലാശാല തീരുമാനി ത്

ീകരി  CBCS BA,  B Sc,  B Com പരീ കളുെട  റിസൾ

 

   

പരീ ാഫല െള ാംസമയബ ിതമായി 
വകലാശാല. 

 ഫല ൾ, പേത ക 
പസി ീകരി ുകയാെണ ും 

വകലാശാല പ ത ുറി ിൽ 

െകാേറാണ ാലെ  
ഉയർ  എതിർ ിേനയും 

വകലാശാല പൂർ ീകരി ത.് 
 പരിധി ുപുറ  ്

പരീ ാ േക ളിലായി   22 
അവിെടയു  പരിമിത 

ൾ  സർവകലാശാല 
കളിലും ആേരാഗ വകു ് 

 മാതൃകാപരമായ 
സംഘടി ി ു തിനും ആവശ മായ 

നൽകുകയും െച ാണ ്
ിയാ ിയത.്  
എഴുതാൻ കഴിയാതിരു  

ൽ ' പേത കപരീ ' 
 ആ പരീ കൾ 

 െച ുവരികയുമാണ.് 
നാണ് അവസാനി ത്. 
. ജൂൺ 25 ന് തെ  

ആരംഭി ുെകാ  ് വാല ൂേവഷൻ 

നിയ ണ ൾ ിടയിലും 
ിയാ ിഘ ംഘ മായി റിസൾ  ്

നി ത.് അതു പകാരം 
പരീ കളുെട  റിസൾ ുകൾ 



പസി ീകരി ുകയും െച ു. ആെക 32627 വിദ ാർ ികൾ എഴുതിയ ഈ 
പരീ യിൽ 20687 േപർ പാ ായി,  ഇതിൽ ആെക 810 േപരുെട റിസൾ  ് ചില 
സാേ തിക കാരണ ളാൽ തട ുവ ി ു .് ഈ തട ുവ  റിസൾ ും എ തയും 
െപെ ു തെ  പസി ീകരി ു താണ.്  റിസൾ  ് പസി ീകരി ാനു  മ ് 
പരീ കളുെട ഉ രകടലാസുകളും മൂല നിർണയ ിലാണ.് ഓണാവധി കഴി  ്
എ തയും െപ ുതെ  ഇനിയു  എ ാ പരീ കളുെടയും റിസൾ  ് 
പഖ പി ു താണ.് Covid 19 കാരണം പരീ  എഴുതാൻ കഴിയാ  

അവസാനവർഷ ബിരുദ വിദ ാർ ികൾ ായി െസപ് ംബർ 15 ന് ഒരു സെ്പഷ ൽ 
പരീ യുംനട ു ു ,് അതിെ യും റിസൾ  ് എ തയും െപെ ുതെ  
പസി ീകരി ു താണ.്  വ ുതകൾ  ഇതായിരിെ  മറി ു  വാർ കൾ 

അടി ാനരഹിതമാെണ ും, ഊഹാേപാഹ ൾ പര ു വർ േകാവിഡ ്
പതിസ ികൾ ിടയിലും സർവകലാശാല നട ു  പവർ നെ  

കാണാതിരി ുകയാെണ ും വാർ ാ ുറി ിൽ പറ ു. 
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