
Acad.D4/274/2019 തീയതി: 04.03.2021

കക ർർ സസർർ കലാശാലകലാശാല
((സം ഹംസം ഹം))

ക ർ സർ കലാശാല - ഭി േശഷി വിഭാഗ ിൽെ  വിദ ാർ ികൾ ം, എൻേഡാസൾഫാൻ
ബാധിതരായ വിദ ാർ ികൾ ം സർ കലാശാലാ പരീ കളിൽ േ സ് മാർ ,് മ  ് ആ ല ൾ
എ ിവ അ വദി  ്ഉ രവ് റെ വി .

അ ാദമിക്അ ാദമിക്  ഡിഡി  വിഭാഗംവിഭാഗം

പരാമർശം:-1.09.04.2010 തീയതിയിെല Acad.D3/5239/2007 ന ർ സർ കലാശാലാ ഉ രവ്. 
2.16.01.2019, 16.05.2019, 01.08.2019 തീയതികളിെല Acad.D4/218/2018 ന ർ
സർ കലാശാലാ ഉ ര കൾ. 
3.01.11.2016 തീയതിയിെല Acad.D3/203/2013 ന ർ സർ കലാശാലാ ഉ രവ്. 
4. .ജി.സി െസ റി െട 14.01.2019 തീയതിയിെല F.No.6-2/2013(SCT) ന ർ ക .് 
5.26.04.2019 തീയതിയിെല അ ാദ്.ഡി4/218/2018 ന ർ സർ കലാശാലാ ഉ രവ്. 
6.ഈ കാര ാലയതിൽ നി  10.03.2020, 18.06.2020 (ഓർ )് തീയതികളിെല
ഇേത ന ർ ക കൾ. 
7.ഭി േശഷി വിഭാഗ ാർ ാ  സം ാന ക ീഷണേറ ിെ  ക ീഷണർ ആ  ്
ഗവ: െസ റി (എ -്ഒഫീേഷ ാ) െട 07.08.2020 തീയതിയിെല
771/എസ്.3/20/എസ്.സി.പി.ഡ .ഡി ന ർ ക .് 
8.സർ കലാശാലാ സിൻഡിേ െ  15.10.2020 തീയതിയിെല േയാഗ ിെ  2020.424
ഇനം തീ മാനം. 
9.ഭി േശഷി വിഭാഗ ാർ ാ  സം ാന ക ീഷണേറ ിെ  ക ീഷണർ ആ  ്ഗവ:
െസ റി (എ -്ഒഫീേഷ ാ) െട 21.08.2020 തീയതിയിെല 1005/S2/19/SCPWD ന ർ
ക .് 
10.ഈ കാര ാലയ ിൽ നി  08.12.2020 തീയതിയിെല Acad.D4/274/2019(II) ന ർ
ക .് 
11.09.12.2020 തീയതിയിെല ഇേത ന ർ സർ കലാശാലാ ഉ രവ്. 
12.ഈ കാര ാലയ ിൽ നി  09.12.2020 തീയതിയിെല ഇേത ന ർ ക .് 
13.ക ർ, ഗവ. െമഡി ൽ േകാേളജിെല Physical Medicine and Rehabilitation വിഭാഗം
സീനിയർ െറസിഡ  ്Dr. Abhishek B െട 11.02.2021 തീയതിയിെല ഇ-െമയിൽ
സേ ശം.

ഉ രവ്ഉ രവ്
1.പരാമർശം (1) കാരം, 40 ശതമാനേമാ അതിലധികേമാ കാ റവ് (blind), േകൾവി റവ് (deaf),
സംസാരേശഷി റവ് (dumb), മ ി  േരാഗം ല  പ ാഘാതം (spastic), വായി വാ ം
എ വാ  യാസം (dyslexic) എ ിവയിൽ ഏെത ി ം ഒ  വിഭാഗ ിൽ ഉൾെ
വിദ ാർ ികൾ  ്ഓേരാ േപ റി ം അവർ േനടിയ മാർ ിെ  25 ശതമാനം വീതം േ സ് മാർ ,് ഓേരാ
േപ റി ം 60 മി  ്വീതം അധിക സമയം, പകർെ കാരെന വ വാ  അ വാദം, ര ാം ഭാഷ
പഠി തിൽ നി ം ഒഴിവാ ൽ എ ീ ആ ല ൾ നൽകാൻ ഉ രവായി .്

2.പരാമർശം (2) കാരം, 40 ശതമാനേമാ അതിലധികേമാ മാനസിക െവ വിളി (Mentally Challenged)
േനരി  വിദ ാർ ികൾ  ് സർ കലാശാലാ പരീ കളിൽ പകർെ കാരെന വ വാ
അ വാദം, പരീ  ർ ിയാ തിന ് ഒ  മണി റിന ് 20 മി  ് നിര ിൽ അധിക സമയം, ഓേരാ
െസമ റി ം എ  ് പരീ  ് േനടിയ ആെക മാർ ിെ  25 ശതമാനം േ സ് മാർ ായി
വിദ ാർ ികൾ ആവശ െ  വിഷയ ിന ് േചർ തി  അ മതി എ ീ ആ ല ൾ
അ വദി വാൻ ഉ രവായി .്

3.െബ  ് മാർ  ് ആയി  ൈവകല ം േനരി  വിദ ാർ ിക െട എ  ് പരീ ാ നട ി മായി
ബ െ  ് സാ ഹ  നീതി ശാ ീകരണ മ ാലയ ിെ  മാർ നിർേ ശകേരഖകൾ
ൈകമാറിെ ാ  .ജി.സി െസ റി െട പരാമർശം (4) ക  ് പരിഗണി  ബ . ൈവസ്
ചാൻസലർ, േമൽ ഉ ര കളിൽ ഉൾെ ടാ  ഏതാ ം വിഭാഗ ാെര 2016 െല Rights of Persons with
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ചാൻസലർ, േമൽ ഉ ര കളിൽ ഉൾെ ടാ  ഏതാ ം വിഭാഗ ാെര 2016 െല Rights of Persons with
Disabilities Act കാരം െബ  ് മാർ  ് ഡിസബിലി ിയിൽ (അ ബ ം-I) തായി
ഉൾെ ിയി തിനാൽ, ഭി േശഷി വിഭാഗ ിെ  വിദ ാർ ികൾ  ് േ സ് മാർ ്
അ വദി തിന ് നിലവിൽ പരിഗണനാർഹമായ വിഭാഗ ളിൽ തായി തൽ വിഭാഗ െള
ഉൾെ  വിഷയം പഠി  ് പാർശ സമർ ി തിന ്പരാമർശം (5) കാരം, ക ി ി പീകരി ്
ഉ രവായി .്

4.േമൽ പരാമർശി  ക ി ി അംഗ ം, വിഷയ വിദ രായ ക ർ, ഗവ: െമഡി ൽ േകാേളജ്, ക ർ,
ജി ാ ആ പ ി ചീഫ് െമഡി ൽ മാർ, േകരള െഫഡേറഷൻ ഓഫ് ദി ൈ ൻഡിെ  ൈവസ്

സിഡ  ് Dr. Habeeb C (Assistant Professor, Department of English, Farook College, Farook)
എ ിവ ം ടി 28.02.2020 തീയതിയിൽ േചർ  േയാഗ ിെ  താെഴ പറ ം കാര  പാർശകൾ
ബ . ൈവസ് ചാൻസലർ അംഗീകരി  ്ഉ രവായി .്

i.േക  സർ ാരിെ  പ ികയിൽ (അ ബ ം - I) ഉൾെ  21 വിഭാഗ ളിൽ, സർ കലാശാലാ
പരീ  എ തിന ് ി  (Intellectual and writing disability) വിഭാഗ െള തലായി
ഉൾെ േ താണ്.
ii.നിലവിൽ സർ കലാശാലാ പരീ കളിൽ േ സ് മാർ  ് അ വദി  ് വ  ആറ് വിഭാഗ ൾ ്

റെമ  വിഭാഗ ിൽെ  വിദ ാർ ികൾ േ സ് മാർ  ് ആ ല ം ലഭി തിേല ,്
സർ കലാശാല ത ാറാ  നി ിത മാ കയി  സർ ിഫി  ് ബ െ  െമഡി ൽ േബാർഡ്
സാ െ ി സമർ ിേ താണ്.
iii.താ ,് ജനറൽ, ജി ാ ആ പ ിക േട ം, ഗവ: െമഡി ൽ േകാേള ക േട ം അംഗീ ത
േബാർ കൾ അ വദി , പരീ  എ വാൻ യാസ  വിധം 40 ശതമാനേമാ അതിലധികേമാ
അംഗപരിമിതി  േമൽ പ ികയിൽ (അ ബ ം - I) ഉൾെ  വിഭാഗ ൾ  ് മാ ം േ സ് മാർ ്
അ വദി ക.
iv.എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിതരായ വിദ ാർ ികൾ  ്േ സ് മാർ  ്അ വദി  വിഷയ ിൽ േ ്
ഡിസബിലി ി ക ീഷണ െട അഭി ായം േതേട താണ്.
v.േസാഷ ൽ െവൽെഫയർ ആവശ ൾ ം, ഐഡ ി ി കാർഡ് ആവശ ൾ ം അ വദി
ഡിസബിലി ി സർ ിഫി കൾ േ സ് മാർ  ്ആവശ ൾ  ്പരിഗണിേ തി .

5.പരാമർശം (6) കാരം, സർ കലാശാല അഭി ായം േതടിയതിെ  അടി ാന ിൽ, ഭി േശഷി
വിഭാഗ ാർ ാ  സം ാന ക ീഷണേറ ിെ  ക ീഷണർ ആ  ്ഗവ: െസ റി (എ -്ഒഫീേഷ ാ)
പരാമർശം (7) കാരം,  എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിതരായ വിദ ാർ ികൾ ം, ഒ  സർ ാർ അംഗീ ത
ഡിസബിലി ി േബാർഡ് നൽ  സർ ിഫി  ് ഹാജരാ കയാെണ ിൽ 40% േമാ അതിൽ തേലാ
ഡിസബിലി ി ഉെ ിൽ ഭി േശഷി കാ ഗറി അ സരി  ് ആവശ ം വ  Assistive സഹായ ൾ,
േ സ് മാർ  ്ഉൾെ െട നൽേക താെണ  ്അറിയി ി .്

6.സർ കലാശാല നിലവിൽ േ സ് മാർ  ് അ വദി  വ  ഭി േശഷി വിഭാഗ ളിൽ തായി
തൽ വിഭാഗ െള ഉൾെ  വിഷയം പഠി തിേല  ് പീകരി  സർ കലാശാല

സമിതി െട പാർശക ം, േ  ് ഡിസബിലി ി ക ീഷണറിൽ നി ം ലഭി  േമൽ തിപാദി
അഭി ായ ം സർ കലാശാലാ സിൻഡിേ  ്പരാമർശം (8) കാരം അംഗീകരി ി .് ടാെത, േമൽ
വിഭാഗ ാർ  ് േ സ് മാർ  ് അ വദിേ  രീതി, എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിതരായ
വിദ ാർ ികൾ  ് േ സ് മാർ ിന ് റെമ അ വദിേ  assistive, േമൽ
വിഭാഗ ാർ  ്ആ ല ൾ അ വദി  ് റെ വി  സർ കലാശാലാ ഉ രവിെ  ാബല
തീയതി എ ിവ നി യി തി ം, േ സ് മാർ  ്ആവശ ിേല  ്വിദ ാർ ികൾ സമർ ിേ
െമഡി ൽ സർ ി ിെ  കരട് പീകരി തി ം ആയി സിൻഡിേ ിെ  ിരം സമിതി
(പരീ ), (വിദ ാർ ി േ മം) കേള ം മതലെ ിയി .് 

7.സർ കലാശാല െട സിൻഡിേ ിെ  ിരം സമിതി (പരീ ) (വിദ ാർ ി േ മം) 11.11.2020
തീയതിയിെല േയാഗ ിൽ േമൽ വിഷയേ ാെടാ ം Right of Persons with Disabilities Act 2016 ഉം
ആയി ബ െ  ് സർ കലാശാലാ തല ിൽ നട ിൽ വ േ  നിർേ ശ ൾ ൈകമാറി
െകാ  ഭി േശഷി വിഭാഗ ാർ ാ  സം ാന ക ീഷണേറ ിെ  ക ീഷണർ ആ  ് ഗവ:
െസ റി (എ -്ഒഫീേഷ ാ) െട പരാമർശം (9) ക ം പരിഗണി ി .്സമിതി േയാഗ ിെ

പാർശകൾ ബ . ൈവസ് ചാൻസലർ അംഗീകരി  ്ഉ രവായി .്

8.സം ാന ക ീഷണേറ ിെ  ക ീഷണർ ആ  ് ഗവ: െസ റി (എ -്ഒഫീേഷ ാ) െയ പരാമർശം
(10) കാരം, സർ കലാശാല നിലവിൽ ഭി േശഷി വിഭാഗ ിൽെ  വിദ ാർ ികൾ  ്േ സ് മാർ ്
അ വദി  രീതി സംബ ി  വിവര ൾ അറിയി ി .് 
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അ വദി  രീതി സംബ ി  വിവര ൾ അറിയി ി .് 

9.പരാമർശം (11) കാരം, ബ െ  വിഷയ െട പഠന േബാർഡ് അ ാർ, Dr. Abhishek B
(SR PMR, ഗവ. െമഡി ൽ േകാേളജ്, പരിയാരം), Dr. Habeeb C (ൈവസ് സിഡ ,് േകരള
െഫഡേറഷൻ ഓഫ് ദി ൈ ൻഡ് & അസി  ്െ ാഫസർ, ഇം ീഷ ്വിഭാഗം, ഫ ക ്േകാേളജ്, ഫ ക)്,
രജി ാർ ക ർ സർ കലാശാല, Dr. M. Venugopalan Nambiar (അസി  ് െ ാഫസർ, േവാളജി
വിഭാഗം, ഗവ. ൻ േകാേളജ്, ധർമടം) എ ിവർ അംഗ ളായി ഒ  വിദ  സമിതി (Course
Suitability Selection Committee) പീകരി  ്ഉ രവായി .്

10.ഭി േശഷി വിഭാഗ ിൽെ  വിദ ാർ ികൾ േ സ് മാർ ി  അേപ േയാെടാ ം
സമർ ിേ  െമഡി ൽ സർ ിഫി ിെ  കരട്, സർ കലാശാലയിൽ പഠന േബാർഡ് നിലവിൽ
ഇ ാ തിനാൽ േബാർഡ് അ ാർ ഒഴിെക  Expert Committee അംഗ ൾ  ്പരാമർശം (12)

കാരം ൈകമാറിയി . 

11.വിഷയ ിെ  അടിയ ിര ാധാന ം കണ ിെല ,് സർ കലാശാലാ സിൻഡിേ ിെ  ിരം
സമിതികൾ (പരീ ) (വിദ ാർ ി േ മം) ത ാറാ ി സമർ ി  െമഡി ൽ സർ ിഫി ിെ  കരട് Dr.
Abhishek B െട പരാമർശം (13) െല േഭദഗതി നിർേ ശ ൾ ഉൾെ ാ ി  ്ബ . ൈവസ് ചാൻസലർ
അംഗീകരി  ്ഉ രവായി .്  

12.േമൽ വിവര ൾ വിശദമായി പരിേശാധി  ബ . ൈവസ് ചാൻസലർ, ക ർ സർ കലാശാലാ ആ ്
1996 െ  ചാ ർ III, െസ ൻ 11(1) കാരം അ ാദമിക കൗൺസിലിൽ നി ി മായ അധികാര ൾ
ഉപേയാഗി  ്താെഴ പറ ം വിധം ഉ രവ് റെ വി തി ം, വിവരം അ ാദമിക കൗൺസിേല ്
റിേ ാർ  ്െച തി ം ഉ രവായി .് 
 
i.Grace mark will be sanctioned to candidates belonging to the 21 categories listed by the Central
Govt. in  APPENDIX-I, who have difficulties in writing the University Examinations due to intellectual
and writing disability. Such  candidates who  have 40% or more disability, which hampers their
capability to write the University Examinations owing to their disability,  as certified
by recognised Medical Board of Taluk, General, District Hospitals or Govt. Medical College are only
considered.

i i . F o r candidates who are endosulfan victims, having intellectual and writing disability,
benefits/concession like permission to use an amanuensis, compensatory time (additional time) @
20 minutes per hour to complete the Examination (including practical), exemption from studying
additional/second language will be sanctioned in addition to grace mark according to their disability
category on production of Medical Certificate issued by a disability board recognised by the Govt. to
the effect that they have 40% and above disability.  

iii.For availing grace mark, the candidates who are endosulfan victims and categories of candidates
listed in the 21 categories other than blind, deaf, dumb, spastic, dyslexic, mentally challenged shall
submit certificate  in the prescribed format prepared by the University (APPENDIX-II), to the effect
that the person concerned has difficulties in writing the University Examinations due to intellectual
and writing disability owing to their disability with the recommendation of the Medical Board of
Taluk, General, District Hospitals or Govt. Medical College. 

iv.Medical certificate issued on social welfare measures and for Identity card purpose will not be
considered for the award of grace mark. 

v.This order shall be in force with effect from 2018 admission in the case of UG Programmes and
from 2019 admission in the case of PG and Professional Programmes.

vi.The benefits will be given to the students of the Colleges affiliated to this University, University
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vi.The benefits will be given to the students of the Colleges affiliated to this University, University
Teaching Departments of this University and the School of Distance Education of this University.

vii.This order is general in nature and individual application shall be filed by the candidate with
relevant documents and recommendations. 

viii.For the categories of students belonging to the 21 categories listed by the Central Govt.; to
whom the University is already sanctioning grace marks the same will be sanctioned following the
existing rate and mode till 2019 admission. For the rest belonging to the 21 categories listed by the
Central Govt. and endosulfan victims, grace marks will be sanctioned @ 25% of the total marks
secured in all subjects including theory/practical/viva voce in an examination. The grace mark is to
be awarded for regular/supplementary/improvement appearances. ln case of semester system,
25% of the total marks secured for the semester is to be considered. The grace mark thus obtained
shall be distributed among theory/practical/viva voce as required by the student concerned.

ix.From 2020 admission the mode of grace mark will be unified for all categories and will be
sanctioned @ 25% of the total marks secured in all subjects including theory/practical/viva voce in
an examination. ln case of semester system, 25% of the total marks secured for the semester is to
be considered. The grace mark thus obtained shall be distributed among theory/practical/viva voce
as required by the student concerned. 

x.For candidates of 2016, 2017 admission of UG Programmes and 2017, 2018 admission of PG
and Professional Programmes belonging to the 21 categories listed by the Central Govt., and
endosulfan victims who have difficulties in writing the University Examinations due to intellectual
and writing disability, grace marks will be awarded at the rates mentioned above (existing mode
and rate) for the End Semester Examinations  started after the date of the Office Memorandum   
dated 29.8.2018  issued by the Ministry of Social Justice & Empowerment, Govt. Of India (F. No.34-
02/2015-DD-III dated 29.08.2018), which contains Guidelines for conducting written examination for
persons with benchmark disabilities 2018, provided the results already finalised and Degree
Original Certificates issued need not be reopened.    

xi.‘Compensatory time’ (additional time) is allowed as per the Central Govt. guidelines (Office
Memorandum No.34-02/2015-DD-III dated 29.08.2018 issued by the Ministry of Social Justice &
Empowerment) is not less than 20 minutes per hour applicable for both theory and practical
Examinations.

xii.The facility of Scribe/Interpreter/Reader/Lab Assistant has to be provided as per the request of
the Persons with Disability students as advised by competent authority (APPENDIX-III).

xiii.The qualification of the Scribe is to be one step below the specified examination.

xiv.The Controller of Examinations can take decision of assistance according to the need of the
student on case to case basis in areas which are not described.

xv.The application form and answer sheet should be marked with special code to identify the
Persons with Disability candidates.  

xvi. The provisions contained in the university orders read (1), (2) & (3) above shall remain in force
unless specified otherwise in this order.
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ഒ  ്/-
ബാലചബാലച ൻ ൻ വിവി  െകെക 

െഡപ ിെഡപ ി  രജി ാരജി ാർ(ർ(അ ാഡ്അ ാഡ്)) 
രജി ാർ  ്േവ ി

 ഉ രവിൻ കാരം 

െസ ൻ ഓഫീസർ 

unless specified otherwise in this order.

13.ഭി േശഷി വിഭാഗ ിൽ െപ  വിദ ാർ ികൾ  ്Compensatory
time, Scribe/Interpreter/Reader/Lab Assistant എ ിവ അ വദി  വിഷയ ിൽ നിലവി
നിയമ ൾ പരിഗണി  ് വിദ ാർ ിക െട അേപ യിേ ൽ പരീ ാ വിഭാഗം തീർ ്
കൽ ിേ താണ്. 

14.തദ തമായി ഉ രവ് റെ വി . 

സ ീകർ ാവ്: ിൻസി ാൾ, എ ാ അഫീലിേയ ഡ് േകാേള കൾ. 
വ  ്േമധാവികൾ, സർ കലാശാല െട പഠന വ കൾ. 
ഡയര ർ, വി ര വിദ ാഭ ാസം.

പകർ :് വി.സി െട പി.എസ് 
പി.വി.സി, രജി ാർ, പരീ ാ കൺേ ാളർ എ ിവ െട പി.എ മാർ 
പരീ ാ വിഭാഗം 
ഡി.ആർ, എ.ആർ (പരീ ) 
ഡി.ആർ, എ.ആർ (അ ാദമിക)് 
ക തൽ ഫയൽ
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APPENDIX-I to U.O no. Acad.D4/274/2019 dated 04.03.2021.

1. Blindness
2. Low-vision
3. Leprosy Cured persons
4. Hearing Impairment (deaf and hard of hearing)
5. Locomotor Disability
6. Dwarfism
7. Intellectual Disability
8. Mental Illness
9. Autism Spectrum Disorder

10. Cerebral Palsy
11. Muscular Dystrophy
12. Chronic Neurological conditions
13. Specific Learning Disabilities
14. Multiple Sclerosis
15. Speech and Language disability
16. Thalassemia
17. Haemophilia
18. Sickle Cell disease
19. Multiple Disabilities including deaf-blindness
20. Acid attack victims
21. Parkinson’s disease
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APPENDIX-II to U.O no. Acad.D4/274/2019 dated 04.03.2021.

             CERTIFICATE 

 
 
No.                                                                  Date:

 
 
 

Photo

This is to certify that we the members of the Medical Board at Taluk Hospital/General Hospital/ District
Hospital/Govt. Medical College ........................................... have carefully examined Sri/Smt
........................................................................................................................ (address) of
................................................................................................. (College), AADHAAR no.
....................................................... whose photograph is affixed above, and found that he/she has
................................................................................................. disability. His/her over all physical
impairment/mental disability is .................. percent (in figures)....................................................
percentage (in words). 
It is also certified that he/she comes under the 21 categories listed by the Central Govt./an endosulfan victim
and has difficulties in writing the University Examinations due to intellectual and writing disability owing to
the disability.
Identification marks of the applicant: 1.
                                                        2.
Signature and seal of the Medical Authority

Signature of the Member
Name, Registration Number &
Designation Seal of the Member

  

  

  

  

  

 

 

 Signature/thumb impression of the person
in whose favour this certificate is issued.
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APPENDIX-III to U.O no. Acad.D4/274/2019 dated 04.03.2021.

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write.
 
This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs
......................................................................................... (name of the candidate with disability), a
person with ................................................................ (nature and percentage of disability as mentioned in
the certificate of disability), S/o D/o ......................................................... a resident of
.............................................................................................. (Village/District/State) and to state that
he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

 
Signature

 
Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a

Government health care institution

 
Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with seal
 
Place:
Date:
 
Note:
Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability.
(eg. Visual impairment – Ophthamologist, Locomotor disability – Orthopaedic specialist/PMR).
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