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श्री�शङ्�करा�चा�र्य�संस्क� तसंर्व�कला�श�ला�,�क�लाटी�
SREE SANKARACHARYA UNIVERSITY OF SANSKRIT, KALADY

51-ാ�മത് അക്കാദമിക് കൗണ്സില് യ�ാഗനടപടിച്ചുരുക്കം 

കാര്യപരിപാടി   (  പ്രാഥമികം  )  

പങ്കെ�ടുത്തവര്

1. ഡ�ോ.പി.കെ	.ധര്മ്മരോജന്, ബഹു. വൈ�സ് ചോന്സലര് - ഒപ്പ്
2. ഡ�ോ.കെ	.എസ്.ര�ികുമോര്, ഡ!ോ വൈ�സ് ചോന്സലര് - ഒപ്പ്
3. ഡ�ോ.ഡ#ോപോലകൃഷ്ണന് എം.ബി., രജിസ്ടോര്  - ഒപ്പ്
4. ഡ�ോ.�ി.ആര്.മുരളീധരന് (ഓണ്ലൈ&ന്)
5. ഡ�ോ.കെ	.യമുന - ഒപ്പ്
6. ഡ�ോ.കെ	.മുത്തുലക്ഷ്മി - ഒപ്പ്
7. ഡ�ോ.കെ	.ജി.കുമോരി - ഒപ്പ്
8. ഡ�ോ.ശോന്തി നോയര് - ഒപ്പ്
9. ഡ�ോ.കെ	.എം.കൃഷ്ണന്  - ഒപ്പ്
10. കെ!ോഫ.ശി�ദോസന് പി. - ഒപ്പ്
11. ഡ�ോ.!	ോശ്  കുമോര് ബി. (ഓണ്ലൈ&ന്)
12. ഡ�ോ.എം.മണിഡമോഹനന്  - ഒപ്പ്
13. കെ!ോഫ.ഡ=ോമസ് കെ	. ഡജോബ് - ഒപ്പ്
14. ഡ�ോ.എസ്.രോമചന്ദ്രന് നോയര് - ഒപ്പ്
15. ഡ�ോ.ബിച്ചു എക്സ്. മലയില് - ഒപ്പ്
16. ഡ�ോ.ബോബു ഡജോസഫ് - ഒപ്പ്
17. ഡ�ോ.സി.എം.മഡനോജ് കുമോര്   - ഒപ്പ്
18. ഡ�ോ.�ി. സലിംകുമോര് - ഒപ്പ്
19. കെ!ോഫ.ആര്.ഇന്ദുലോല് - ഒപ്പ്
20. ഡ�ോ.ഡബബി ശോരി - ഒപ്പ്
21. ഡ�ോ.ശി�ദോസന് എസ്. (ഓണ്ലൈ&ന്)
22. ഡ�ോ.�ി.കെ	.�ിജയന് (ഓണ്ലൈ&ന്)
23. ഡ�ോ.�ി.ജി.ഡ#ോപോലകൃഷ്ണന് - ഒപ്പ്
24. ഡ�ോ.	ിരണ് എ.യു. - ഒപ്പ്
25. ശ്രീമ=ി സരി= ടി.പി. - ഒപ്പ്
26. ഡ�ോ.സുനി= ഡ#ോപോലകൃഷ്ണന് - ഒപ്പ്
27. ഡ�ോ.ബോബു രോജന് പി.പി. - ഒപ്പ്
28. ഡ�ോ.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പി. - ഒപ്പ്
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29. ഡ�ോ.കെ	.ആര് അംബി	 - ഒപ്പ്
30. ഡ�ോ.�ി.കെ	.ഭ�ോനി - ഒപ്പ്
31. ഡ�ോ.ജി.ശ്രീ�ിദ്യ (ഓണ്ലൈ&ന്)
32. ഡ�ോ.എം.സ=്യന് - ഒപ്പ്
33. ഡ�ോ.കെ	.പി.കെബര്ലി - ഒപ്പ്
34. ഡ�ോ.ലിസ്സി മോ=്യു �ി. - ഒപ്പ്
35. ഡ�ോ.കെ	.സി.അ=ൗള്ളോ ഖോന്  - ഒപ്പ്
36. ഡ�ോ.എന് ജന്നി റപ്പോയി - ഒപ്പ്
37. ഡ�ോ.എ.പസ്ലിത്തില് - ഒപ്പ്
38. ഡ�ോ.ബിജു �ിന് സന്റ് - ഒപ്പ്
39. ഡ�ോ.ഡരഷ്മ ഭരദ്വോജ് - ഒപ്പ്
40. ശ്രീ ലൂഡ]ോസ് ഡജോര്ജ്ജ് - ഒപ്പ്
41. ഡ�ോ.മഞ്ജു ഡ#ോപോല് (ഓണ്ലൈ&ന്)
42. ഡ�ോ.അബു കെ	.എം. - ഒപ്പ്
43. ശ്രീമ=ി സിന്ധു എസ്. - ഒപ്പ്
44. ശ്രീ ബോബു കെ	. (ഓണ്ലൈ&ന്)
45. ഡ�ോ.സോജു ടി.എസ്. - ഒപ്പ്
46. ഡ�ോ.എബി ഡ	ോശി - ഒപ്പ്
47. കെ!ോഫ.എം.കുഞ്ഞികെമോയ്തീന് കുട്ടി (ഓണ്ലൈ&ന്)
48. ഡ�ോ.#ീ=ോമണി അമ്മ എസ്.  (ഓണ്ലൈ&ന്)
49 ശ്രീ. മധു എ.കെ	. - ഒപ്പ്
50. സൂജീഷ് ജി., റിസര്ച്ച് സ്റ്റു�ന്റ് - ഒപ്പ്
51. അതുല്യ രോജ്, ഡപോസ്റ്റ് ഗ്രോഡ�്വറ്റ് സ്റ്റു�ന്റ് - ഒപ്പ്

I. അഭിസംയ)ാധന  (Introduction by the Chair)
ഡയോ#ത്തിഡല]് എല്ലോ അം#ങ്ങഡളയും സ്വോ#=ം കെചയ്യുന്നു. 
 !ശസ്ത സംസ്കൃ= പണ്ഡി=ന് ശ്രീ കെ	.പി അച്യു=പിഷോരടി , മുന് രോഷ്ട്രപ=ി ശ്രീ !ണബ് മുഖര്ജി,

ജ്ഞോനപീഠ  പുരസ്കോര  ഡജ=ോ�ോയ  മഹോ	�ി  അ]ിത്തം  അച്യു=ന്  നമ്പൂ=ിരി,  ഡ	ന്ദ്ര  മന്ത്രിയോയിരുന്ന
ശ്രീ രോം�ിലോസ് പോസ്വോന്,    !ശസ്ത #ോയ	ന് ശ്രീ എസ്.പി ബോലസുബ്രമണ്യം, ഫൂട്ബോള് ഇ=ിഹോസം
�ീഡ#ോ മറഡ�ോണ, !ശസ്ത 	�യിത്രി ശ്രീമ=ി. സു#=കുമോരി, !ശസ്ത 	�ി ശ്രീ. നീലഡ�രൂര് മധുസൂധനന്
നോയര്,  നിയമസഭോം#ം ശ്രീ. �ിജയദോസ് , സര്�	ലോശോലയില് നിന്നും �ിരമിച്ച ചിത്ര	ലോ �ിഭോ#ത്തികെല
അദ്ധ്യോപ	നും ശില്പിയുമോയ ശ്രീ.  ഒ.പി.  ഡജോണ്സന്, സര്�	ലോശോലയില് ദീര്ഘ	ോലം സംസ്കൃ=ം ന്യോയ
�ിഭോ#ം അദ്ധ്യക്ഷയോയും �ീനും ആയി !�ര്ത്തിച്ച ഡ�ോ.  ആര്യോഡദ�ി,  !ശസ്ത 	�ി കെ!ോഫസര് �ിഷ്ണു
നോരോയണന്  നമ്പൂ=ിരി  എന്നി�രുകെട  നിര്യോണത്തിലും,  മറ്റ്  	ലോ,  രോഷ്ട്രീയ,  സോമൂഹി	,  സോംസ്കോരി	
രം#ത്ത്  	ര്മ്മ നിര=രോയിരുന്ന�രുകെട  നിര്യോണത്തിലും ഈ ഡയോ#ം അനുഡശോചനം ഡരഖകെപ്പടുത്തുന്നു.  

25.04.2020  ന്  അ]ോദമി	്  	ൗണ്സില് ഡയോ#ം  കൂടോന്  =ീരുമോനിച്ചിരുന്നുകെ�ങ്കിലും  ഡലോ	്
�ൗണ് പശ്ചോത്തലത്തില് കൂടിയില്ല.  

30.11.2019  നു  ഡചര്ന്ന  50- ാ�ം അ]ോദമി	്  	ൗണ്സില്  ഡയോ#ത്തിനു  ഡശഷം
സര്�	ലോശോലയിലുണ്ടോയിട്ടുളള !ധോനകെപ്പട്ട സംഭ�ങ്ങള് അം#ങ്ങളുകെട ശ്രദ്ധയില്കെപ്പടുത്തുന്നു. 

1. സര്�	ലോശോല പി.ജി ഡ	ോഴ്സു	ളോയ എം.  എ,  എം.എസ്.സി,  എം.എസ്.�ബ്ള്യു,   എം.എഫ്.എ,
ഡ!ോഗ്രോമു	ളിഡലക്കും,   പി.ജി  �ിഡ�ോമ  ഡ!ോഗ്രോമിഡലക്കും   !ഡ�ശനത്തിനുള്ള  അഡപക്ഷ	ള്
09.03.2020 ന് ക്ഷണിച്ചു.
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2. ശ്രീ  ശങ്കരോചോര്യരുകെട  1232  -ാ�ം ജന്മദിനം  'ഫിഡലോസഡഫഴ്സ്  ഡ�'  ആയി  ഈ  �ര്ഷം
ആചരിഡ]ണ്ട=ോകെണങ്കിലും  ഡലോ	കെത്ത  മുഴു�ന്  ഗ്രസിച്ചിരിക്കുന്ന  ഡ	ോ�ി�്  19  കെന്റ  നിര്
�്യോപന	ോലത്ത്  ശ്രീ  ശങ്കര  ജയന്തി  ഒരു  കെ�ബിനോര്  രൂപത്തില്  സംഘടിപ്പി]ോന്
=ീരുമോനിച്ച=ികെന്റ അടിസ്ഥോനത്തില് കെമയ് മോസം  18  -ാ�ം =ീയ=ി രോ�ികെല  10  മണി]് ഡഫസ്
ബു]ില്  വൈല�്  ആയി  അ�=രിപ്പിച്ചു.   നിരണം  ഭദ്രോസനം  കെമത്രോഡപോലീത്ത  #ീ�ര്ഗ്ഗീസ്
കുറിഡലോസ്  =ിരുഡമനി  ശ്രീശങ്കര  !ഭോഷണം  നടത്തി.   സര്�	ലോശോല  ഡ�ദോന്ത  �ിഭോ#ം
അദ്ധ്യക്ഷനും കെ!ോഫസറുമോയിരുന്ന ഡ�ോ.  രോമകൃഷ്ണ ഭട്ടും വൈ�സ് ചോന്സലര് അദ്ധ്യക്ഷ= �ഹിച്ച
കെ�ബിനോറില് പകെങ്കടുത്തു.  

3. എം.എ അ�സോന �ര്ഷ പരീക്ഷയില് ഉയര്ന്ന മോര്]് ഡനടുന്ന �ിദ്യോര്ത്ഥി]് നല്കുന്ന=ിനോയി
ഡ�ോ. ടി ആര്യോഡദ�ി എന്ഡ�ോ�്കെമന്റ് സര്�	ലോശോലയില് നടപ്പിലോ]ി.  

4. �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]്  എല്.എം.എസ്  �ോറ്റ്ഡഫോമില്  ഓണ്വൈലന്  ക്ലോസ്സു	ള്  2020 ജൂണ്  മോസം
ആരംഭിച്ചു.  

5. സര്�	ലോശോല  ജൂണ്  മോസത്തില്    അ�സോന  കെസമസ്റ്റര്  ബിരുദ  ബിരുദോനന്തര  പരീക്ഷ	ള്
�ിജയ	രമോയി  പൂര്ത്തീ	രിക്കു	യും  പരീക്ഷോ  ഫലങ്ങള്  ഓ#സ്റ്റ്  മോസത്തില്
!സിദ്ധീ	രിക്കു	യും കെചയ്തു.  

6. ജൂവൈല  9,  10  =ീയ=ി	ളില്  ബഹു.  ചോന്സലര്  �ിളിച്ചുഡചര്ത്ത  ഡ	രളത്തികെല  എല്ലോ  സര്
�	ലോശോല വൈ�സ് ചോന്സലര്മോരുഡടയും ഡയോ#ത്തില് വൈ�സ് ചോന്സലറും, ഡ!ോ വൈ�സ് ചോന്
സലറും പകെങ്കടുത്തു.

7. 07.08.2020 ന് ഈ �ര്ഷകെത്ത സംസ്കൃ= ദിനോഡഘോഷം കെ�ബിനോര് ആയി സംഘടിപ്പിച്ചു. വൈ�സ്
ചോന്സലര് ഉദ്ഘോടനം കെചയ്ത കെ�ബിനോറില് ശ്രീ കെ�ങ്കിഡടശ്വര ഡ�ദി	് യൂണിഡ�ഴ്സിറ്റിയുകെട വൈ�സ്
ചോന്സലര് ഡ�ോ.  സുദര്ശന ശര്മ്മ മുഖ്യ !ഭോഷണം നടത്തി.  ഇ=ിന് അനുബന്ധമോയി ഓ#സ്റ്റ്
10-ാ�ം =ീയ=ി രോജ്യകെത്ത !മുഖ സംസ്കൃ= 	�ി	ള് പകെങ്കടുത്ത ഓണ്വൈലന് 	�ി സഡമ്മളനവും
സംഘടിപ്പിച്ചു. 

8. പോര�ര്യ ആഡയോധന 	ലയോയ 	ളരിപ്പയറ്റുമോയി ബന്ധകെപ്പട്ട്  സമര്പ്പിച്ച പഠന നിര്ഡ§ശത്തിന്
സര്�	ലോശോലയുകെട  കെസന്റര്  ഡഫോര്  ഇന്ടോന് ജിബിള്  കെഹറിഡറ്റജ്  സ്റ്റ�ീസികെന  യുകെനഡസ്കോ
പദ്ധ=ിയുകെട അന്തോരോഷ്ട്ര പങ്കോളിയോയി കെ=രകെഞ്ഞടുത്തു. 

9. യു.എന്. അ]ോദമി	 – #ഡ�ഷണ �ിഭോ#മോയ യുവൈണറ്റ�് ഡനഷന്സ് യൂണിഡ�ഴ്സിറ്റിയുകെട 	ീഴില്
ഏഷ്യോ  പസഫി	്  ഡമഖലയിലുള്ള  സര്�	ലോശോല	ളുകെട  ശൃംഖലയോയ  ഡ!ോസ്പര്  കെനറ്റികെന്റ
അം#ീ	ോരം  സംസ് കൃ=  സര്�	ലോശോലയ്ക്ക്  ലഭിച്ചു.   രോജ്യത്ത്  ഈ  അം#ീ	ോരം  ലഭിക്കുന്ന
രണ്ടോമകെത്ത സര്�	ലോശോലയോണ്  സംസ് കൃ= സര്�	ലോശോല.  സര്�	ലോശോലയികെല കെസന്റര്
ഡഫോര്  ഇന്ടോന്ജിബിള്  കെഹറിഡറ്റജികെന്റ  !�ര്ത്തനത്തിലൂകെടയോണ്  ഈ  ഡനട്ടം  വൈ	�രി]ോന്
	ഴിഞ്ഞ=്.  

10. ഡദശീയ  �ിദ്യോഭ്യോസ  നയം  2020  കെന  കുറിച്ച്  ചര്ച്ച  കെചയ്യുന്ന=ിനോയി  ഡ	രള  ഡസ്റ്ററ്റ്  ഹയര്
എജ്യുഡ]ഷന്  	ൗണ്സില്  2020  � ിസംബര്  22  -)0 =ീയ=ി  �ിളിച്ചുകൂട്ടിയ  ഡയോ#ത്തില്  
സര്�	ലോശോലകെയ !=ിനിധീ	രിച്ച് വൈ�സ് ചോന്സലര് പകെങ്കടുത്തു. 

11. കെസന്ട്രല് റിസര്ച്ച് കെഫസിലിറ്റി എന്ന ഡ!ോജക്ട് സര്�	ലോശോല 	ിഫ്ബി]് സമര്പ്പിക്കു	യും  
2021-22 കെല സംസ്ഥോന ബ�്ജറ്റില് 75 ഡ	ോടി രൂപ ഇ=ിനോയി �	യിരുത്തു	യും കെചയ്തിട്ടുണ്ട്. 

12. സര്]ോര്  =ീരുമോനമനുസരിച്ച്  അ�സോന  �ര്ഷ  ബിരുദ,  ബിരുദോനന്തര  ക്ലോസ്സു	ളും  എംഫില്
പിഎച്ച്�ി  ക്ലോസ്സു	ളും  ഓഫ്  വൈലനോയി  സര്�	ലോശോലയില്  ജനു�രി  ആദ്യ  �ോരം  മു=ല്
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ആരംഭികെച്ചങ്കിലും  ഡ	ോ�ി�്  19  ഡ	സു	ള്  റിഡപ്പോര്ട്ട്  കെചയ്ത=ിനോല്  �ീണ്ടും  ഓണ്വൈലന്
ക്ലോസ്സു	ളിഡല]് മോറോന്  നിര്ഡ§ശിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

13. വൈ�സ്  ചോന്സലര്  സോഹി=്യ  �ിഭോ#ം  അദ്ധ്യക്ഷനോയിരികെ]  ആരംഭിച്ച  റിസര്ച്ച്  ഡജര്ണല്
"!=്യഭിജ്ഞ"  യുജിസി  കെ	യര്ലിസ്റ്റില്  ഇടംഡനടി.  ആദ്യമോയോണ്  സര്�	ലോശോലയികെല  ഒരു
പഠന �കുപ്പ് !സിദ്ധീ	രിക്കുന്ന ഡജര്ണലിന് ഈ ഡനട്ടം ലഭിക്കുന്ന=്.  അ=ിനുഡ�ണ്ടി !യത്നിച്ച
സോഹി=്യ�ിഭോ#ത്തികെല  മുഴു�ന്  അധ്യോപ	കെരയും  �ിശിഷ്യ  കെ!ോഫസര്  ടി  മിനികെയയും  ഹോര്
§മോയി അഭിനന്ദിക്കുന്നു. 

14. ന�ഡ	രളം  -  യു�ഡ	രളം  -  ഉന്ന=�ിദ്യോഭ്യോസത്തികെന്റ ഭോ�ി"  എന്ന �ിഷയകെത്ത ആസ്പദമോ]ി
ആശയങ്ങളുംഡചോദ്യങ്ങളും ബഹു. മുഖ്യമന്ത്രിയുമോയി പങ്കുകെ�]ോന് കെഫബ്രു�രി 8 -)0 =ീയ=ി എംജി
സര്�	ലോശോലയില് സംഘടിപ്പിച്ച   പരിപോടിയില് സര്�	ലോശോലകെയ !=ിനിധീ	രിച്ച്  20
�ിദ്യോര്ത്ഥി	ള് പകെങ്കടുത്തിരുന്നു. 

15. സംസ്കൃ=  സര്�	ലോശോല  മുഖ്യഡ	ന്ദ്രത്തില്  എം.എ  മ്യൂസിഡയോളജി  ഡ!ോഗ്രോമിന്  ആള്  ഇന്ത്യ
=ലത്തില്   അഡപക്ഷ ക്ഷണിക്കു	യും 2021 മോര്ച്ച് മോസം മു=ല് ക്ലോസ്സു	ള് ആരംഭിക്കു	യും കെചയ്തു.

      എല്ലോ�രുഡടയും സഹ	രണവും ക്രിയോത്മ	മോയ നിര്ഡ§ശങ്ങളും !=ീക്ഷിച്ചുകെ	ോണ്ട് അജന്�	ളില്
ഡമലുള്ള ചര്ച്ച	ള്]ോയി ഏ�ഡരയും ക്ഷണിച്ചുകെ	ോള്ളുന്നു.                                               

II. പരിഗണനയ്ക്കുള്ള വിഷ�ങ്ങള് (Item for consideration)

1. No.Ad.A1/12264/SSUS/2018

UGC Regulation 2018 – Revision of Pay of Teachers – reg.

Academic Council approved the action taken by the Vice Chancellor  to  implement 
the UGC Regulation 2018 - Revision of pay of Teachers.

2. നം.എസി.�ി.എ 1/476/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2020

2017 പി.എച്ച്.�ി.  നിയമോ�ലി ഡക്ലോസ് 15 (സി) യില് നിന്നും രണ്ടോം കെസമസ്റ്ററില് ഡ	ോഴ്സ് �ര്]്

പൂര്ത്തിയോ]ണകെമന്ന  �്യ�സ്ഥ  ഡഭദ#=ി  കെചഡ¹ണ്ടതുഡണ്ടോ   എന്ന്  =ീരുമോനിക്കുന്ന=്  -  

സംബന്ധിച്ച്

പി.എച്ച്.�ി.  നിയമോ�ലി ഡക്ലോസ്  15(c)  യില് നിന്ന്  "Those  who do not successfully  

complete the course work in the first semester shall complete it during the second semester 
itself.  Failure to do so will lead to cancellation  of their registration” എന്നുള്ള=്              
സിന്�ിഡ]റ്റികെന്റ  ശിപോര്ശ]്  �ിഡധയമോയി  ഡഭദ#=ി  കെചയ്യുന്ന=ിനും  ഹിസ്റ്ററി    �ിഭോ#ം  
2019-20 അഡ്മിഷന് #ഡ�ഷ	രോയ   ഭ�്യ എ., മീനു റഡബ] മത്തോയി  എന്നി�ര്]്  2020-21  
ബോച്ചിഡനോകെടോപ്പം ഡ	ോഴ്സ് �ര്]്  കെചയ്യുന്ന=ിന് അനുമ=ി നല്	ിയ ബഹു. വൈ�സ്                   
ചോന്സലറുകെട നടപടി സോധൂ	രിക്കുന്ന=ിനും  =ീരുമോനിച്ചു.

3. നം.എസി.�ി.എ 1/2555/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2017
�കുപ്പു=ല റിസര്ച്ച് 	മ്മിറ്റി 6 മോസത്തികെലോരി]ല് കൂടി #ഡ�ഷ	രുകെട #ഡ�ഷണ പുഡരോ#=ി 
�ിലയിരുത്തിയ=ികെന്റ റിഡപ്പോര്ട്ട്    സര്വ്വ	ലോശോലയ്ക്ക്  സമര്പ്പിഡ]ണ്ട=ോകെണന്നുള്ള മോനദണ്ഡം  

കൂടി 2017 പി.എച്ച്.�ി. നിയമോ�ലി ഡക്ലോസ് 9 ല് ഉള്കെപ്പടുത്തണഡമോ എന്ന് =ീരുമോനിക്കുന്ന=് -

സംബന്ധിച്ച് . 

�കുപ്പു=ല റിസര്ച്ച് 	മ്മിറ്റി എന്ന=് റിസര്ച്ച്    അവൈ�്വസറി 	മ്മിറ്റി  എന്നോക്കു�ോനും

#ഡ�ഷ	ര്]് സര്വ്വ	ലോശോല #ഡ�ഷണ കെഫഡല്ലോഷിപ്പ് ലഭിക്കുന്ന=ിന് റിസര്ച്ച് അവൈ�്വസറി  
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	മ്മിറ്റി ഡയോ#ം 6 മോസത്തികെലോരി]ല് കൂടി  #ഡ�ഷ	രുകെട #ഡ�ഷണപുഡരോ#=ി �ിലയിരുത്തി 

യ=ികെന്റ  റിഡപ്പോര്ട്ട്   സര്വ്വ	ലോശോലയ്ക്ക്   സമര്പ്പിഡ]ണ്ട=ോകെണന്നുള്ള മോനദണ്ഡം     2017  

പി.എച്ച്.�ി.  നിയമോ�ലി  ഡക്ലോസ്  9 ല്   ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന=ിന്     =ീരുമോനിച്ചു.    !സ്തു=  

=ീരുമോനത്തിനനുസൃ=മോയി 28.10.2020 ല് കൂടിയ  185-ാ�മ=്   സിന്�ിഡ]റ്റ്    =ീരുമോനം  

18.12.2020 ല് പുറകെപ്പടു�ിച്ച Acd.A1/17667/SSUS/18 എന്ന ഉത്തര�്   �ന്ന =ീയ=ി  മു=ല്  6  

മോസത്തികെലോരി]ല് റിസര്ച്ച് അവൈ�്വസറി 	മ്മിറ്റി കൂടി #ഡ�ഷണ പുഡരോ#=ി �ിലയിരുത്തിയ 

റിഡപ്പോര്ട്ടികെന്റ ഡരഖ	ള് സമര്പ്പി]ണകെമന്ന് നിര്ഡ§ശിച്ചു.    

4. നം.എസി.�ി.എ 1/383/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019

ഡ�ോ.പസ്ലിത്തില് 	ണ്�ീനറോയ സമി=ി സമര്പ്പിച്ച പി.എച്ച്.�ി.  !ീ സബ്മിഷന് കെസമിനോര്  

നടപടിക്രമങ്ങളികെല ക്രമ നം. 4 ല് =ിരുത്തല് �രുത്തിയ=് - സംബന്ധിച്ച് 

#ഡ�ഷ	രുകെട  !ീ സബ്മിഷന് കെസമിനോര്,  ഓപ്പണ് വൈ�� എന്നി� നടത്തുന്നതുമോയി  

ബന്ധകെപ്പട്ട്  ഡ�ോ.പസ്ലിത്തില് 	ണ്�ീനറോയ സമി=ി  സമര്പ്പിച്ച കെപോതു മോര്ഗ്ഗനിര്ഡ§ശങ്ങളില്  

പി.എച്ച്.�ി.  !ീ സബ്മിഷന് കെസമിനോര്  നടപടിക്രമങ്ങളികെല  ക്രമ  നം.  4 ല്,  The  Research  

Scholar has to do two Pre Submission Seminars based on his/her research within the last  
four months before the date of submission of application  for submission of the thesis എന്ന്  

=ിരുത്തല് �രുത്തിയ=്  റിഡപ്പോര്ട്ട് കെചയ്ത=് ശ്രദ്ധിച്ചു.

5. നം.എസി.�ി.എ 2/328/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019 

2019-20  അധ്യയന  �ര്ഷം  പി.എച്ച്.�ി  !ഡ�ശനം  ഡനടിയ  #ഡ�ഷ	ര്]്  Research  and  

Publication Ethics (RPE)  എന്ന രണ്ട്   കെക്ര�ിറ്റ് ഡ	ോഴ്സ്,  ഡ	ോഴ്സ് �ര്]ികെന്റ ഭോ#മോ]ിയ=്  -  
സോധൂ	രിക്കുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്  

2019-20 പി.എച്ച്.�ി. അഡ്മിഷന് മു=ല്, റിസര്ച്ച് ആന്റ് പബ്ലിഡ]ഷന് എത്തിക്സ്   (RPE) 
എന്ന ശീര്ഷ	ത്തില് 2 കെക്ര�ിറ്റുള്ള ഡ	ോഴ്സ് പി.എച്ച്.�ി.  ഡ	ോഴ്സ് �ര്]ില്  ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന=ിനും 
പി.എച്ച്.�ി.  നിയമോ�ലി  2017  ഡക്ലോസ്  15  (a)  യില്   അ!	ോരം  ഡഭദ#=ി  �രുത്തുന്ന=ിനും  
അനുമ=ി നല്	ിയ ബഹു. വൈ�സ് ചോന്സലറുകെട നടപടി സോധൂ	രിച്ചു.  

#ഡ�ഷ	രകെÉ !ഡ�ശനÉം  �ിജ്ഞോപനം  കെചയ്യുന്ന   �ര്ഷത്തികെന്റ  അടിസ്ഥോനത്തില്  
=രം=ിരി]ÉÊ�ോനുള്ള നടപടി	ള് സ്വീ	രിഡ]ണ്ട=ോകെണന്ന് =ീരുമോനിച്ചു.                  

6. നം.7571/പി.ആര്.ഒ/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019

2017-18, 2018-19 �ര്ഷങ്ങളികെല സര്വ്വ	ലോശോല �ോര്ഷി	 റിഡപ്പോര്ട്ടു	ള് - സംബന്ധിച്ച് 

2017-18, 2018-19 �ര്ഷങ്ങളികെല സര്വ്വ	ലോശോല �ോര്ഷി	 റിഡപ്പോര്ട്ടു	ള് അം#ീ	രിച്ചു. 

�ോര്ഷി	 റിഡപ്പോര്ട്ടു	ള് =¹ോറോഡ]ണ്ട=്  AQAR കെന്റ അടിസ്ഥോനത്തിലോയ=ിനോല് ഭോ�ിയില് 

�ോര്ഷി	  റിഡപ്പോര്ട്ടു	ള് ഐ.	്യു.എ.സി. =കെന്ന =¹ോറോഡ]ണ്ട=ോകെണന്ന് നിര്ഡ§ശിച്ചു. 

7. നം.പി.യു.ബി./8308/എസ്.എസ്.യു.എസ്.

2016-17 �ര്ഷകെത്ത സര്വ്വ	ലോശോല �ോര്ഷി	 റിഡപ്പോര്ട്ട് - സംബന്ധിച്ച് 

2016-17  �ര്ഷകെത്ത  സര്വ്വ	ലോശോല  �ോര്ഷി	  റിഡപ്പോര്ട്ട്  അം#ീ	രിച്ചു.   �ോര്ഷി	  

റിഡപ്പോര്ട്ടു	ള് =¹ോറോഡ]ണ്ട=്  AQAR കെന്റ അടിസ്ഥോനത്തിലോയ=ിനോല് ഭോ�ിയില് �ോര്ഷി	 

റിഡപ്പോര്ട്ടു	ള് ഐ.	്യു.എ.സി. =കെന്ന =¹ോറോഡ]ണ്ട=ോകെണന്ന് നിര്ഡ§ശിച്ചു.
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8. നം.എസ്.എസ്.സി./4803/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019

യു.ജി.സി. യുകെട �ിദ്യോര്ത്ഥി പരോ=ി പരിഹോര സം�ിധോന നിയമോ�ലി	ള് 2019                      

സര്വ്വ	ലോശോലയില് നടപ്പിലോ]ിയ=് റിഡപ്പോര്ട്ട് കെചയ്യുന്ന=്  - സംബന്ധിച്ച് 

യു.ജി.സി.  യുകെട  �ിദ്യോര്ത്ഥി  പരോ=ി  പരിഹോര  സം�ിധോന  നിയമോ�ലി	ള്  2019,

സര്വ്വ	ലോശോലയില് നടപ്പിലോ]ിയ=് റിഡപ്പോര്ട്ട്   കെചയ്ത=് ശ്രദ്ധിച്ചു.  യു.ജി.സി.  നിയമകെത്ത മുന്  

നിര്ത്തി  സര്വ്വ	ലോശോല  =ന=ോയ  കെറഗുഡലഷന്  രൂപകെപ്പടുത്തു�ോന്  നടപടികെയടു]ണകെമന്നും  

=ീരുമോനിച്ചു.

9. നം.ഇ�ി/11607/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2018

2018-19  അ]ോദമി	 �ര്ഷകെത്ത എം.ഫില് �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]് �ിഗ്രി അ�ോര്�് കെചയ്യുന്ന=്  -  

സംബന്ധിച്ച്

2018-19  അ]ോദമി	  �ര്ഷകെത്ത  എം.ഫില്  �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]്  �ിഗ്രി  അ�ോര്�്  

കെചയ്യുന്ന=ിന് =ീരുമോനിച്ചു. 

10. നം.ഇബി/12030/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019

2019 ഒഡക്ടോബര് മോസത്തില് നടത്തിയ 1, 3 കെസമസ്റ്റര് എം.എ. (റീ അപ്പിയറന്സ്)  പരീക്ഷകെയഴു=ി 

എം.എ.  ഡ!ോഗ്രോം �ിജയ	രമോയി പൂര്ത്തിയോ]ിയ  4  �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]് ബിരുദം നല്കുന്ന=്  -  

സംബന്ധിച്ച് 

2019  ഒഡക്ടോബര്  മോസത്തില്  നടത്തിയ  1,  3  കെസമസ്റ്റര്  എം.എ.  (റീ  അപ്പിയറന്സ്)  

പരീക്ഷകെയഴു=ി എം.എ. ഡ!ോഗ്രോം �ിജയ	രമോയി പൂര്ത്തിയോ]ിയ 4 �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]് ബിരുദം 

നല്കുന്ന=ിന് =ീരുമോനിച്ചു.

11. നം.502/എസി.�ി.ബി2/2018/എസ്.എസ്.യു.എസ്.

എÉം.എ. ഇംഗ്ലീഷ് �ിദ്യോര്ത്ഥിനി #ോയത്രി കെജ.കെ	. യ്ക്ക് സീഡറോ കെസമസ്റ്റര് !ഡ�ശനം അനു�ദിച്ച=്

- സോധൂ	രണം - സംബന്ധിച്ച് 

=ിരു�നന്തപുരം !ോഡദശി	 ഡ	ന്ദ്രം എം.എ. ഇംഗ്ലീഷ് �ിദ്യോര്ത്ഥിനി #ോയത്രി കെജ.കെ	. യ്ക്ക് 

സീഡറോ കെസമസ്റ്റര് !ഡ�ശനം അനു�ദിച്ച=് സോധൂ	രിച്ചു.

12. നം.8132/എസി.�ി.ബി2/2018/എസ്.എസ്.യു.എസ്.

എÉം.എ.  ഫിഡലോസഫി �ിദ്യോര്ത്ഥി സഡന്തോഷ്  മോ=്യു  �ര്]ിയ്ക്ക്  സീഡറോ  കെസമസ്റ്റര് !ഡ�ശനം  

അനു�ദിച്ച=് - സോധൂ	രണം - സംബന്ധിച്ച് 

	ോലടി മുഖ്യഡ	ന്ദ്രം എം.എ. ഫിഡലോസഫി �ിദ്യോര്ത്ഥി സഡന്തോഷ് മോ=്യു �ര്]ിയ്ക്ക് സീഡറോ 

കെസമസ്റ്റര് !ഡ�ശനം അനു�ദിച്ച=് സോധൂ	രിച്ചു.

13. No.EA/4513/2010/SSUS
Award of Ph.D to various candidates

�ി�ിധ  �ിഷയങ്ങളില്  ബന്ധകെപ്പട്ട  ഫോ]ല്റ്റിയുകെട  	ീഴിലോയി  17  പി.എച്ച്.�ി.  

#ഡ�ഷ	ര്]് 18.01.2020 കെല സിന്�ിഡ]റ്റ്  =ീരുമോന !	ോരം പി.എച്ച്.�ി. ബിരുദം           

നല്കു�ോന്  =ീരുമോനിച്ചു.
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14. നം.എസി�ി.എ 2/5695/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2020 & അ�ീഷണല് അജണ്ട 8                         

ഡ	ോ�ി�്  മഹോമോരിയുമോയി  ബന്ധകെപ്പട്ട  സര്]ോര്  നിബന്ധന	ള്  നിലനില്ക്കുന്ന  
സോഹചര്യത്തില്  സര്വ്വ	ലോശോലയികെല  #ഡ�ഷ	രുകെട  ഓപ്പണ്  �ിഫന്സ്,  !ീ  സബ്മിഷന്  
കെസമിനോര്,   റിസര്ച്ച്  അവൈ�്വസറി  	മ്മിറ്റി,  �ോര്ഷി	  അസ്സസ്സ്കെമന്റു	ള്,  #ഡ�ഷണവുമോയി  
ബന്ധകെപ്പട്ട മറ്റ്  മീറ്റിംഗു	ള് എന്നി� ഓണ്വൈലനോയി നടത്തുന്ന=ിനുള്ള മോര്ഗ്ഗ നിര്ഡ§ശങ്ങള്  -  
സോധൂ	രിക്കുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്.

ഡ	ോ�ി�് - 19 പശ്ചോത്തലിത്തില് ഇതു�കെര നടന്ന  #ഡ�ഷ	രുകെട ഓപ്പണ് �ിഫന്സ്, !ീ

സബ്മിഷന്  കെസമിനോര്,  റിസര്ച്ച്  അവൈ�്വസറി  	മ്മിറ്റി,  �ോര്ഷി	  അസ്സകെÏന്റു	ള്  എന്നി�  

സോധൂ	രിക്കു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.    ഇനി നടത്തുന്ന   ഓണ്വൈലന് ഓപ്പണ് �ിഫന്സില്    വൈ#ഡും, 

�കുപ്പ് ഡമധോ�ിയും,  #ഡ�ഷ	/#ഡ�ഷ	ന്  എന്നി�രും  സര്വ്വ	ലോശോലയില്  ഒരിടത്ത്  =കെന്ന  

ഇരുന്ന് പകെങ്കടുക്കു�ോനും അ!	ോരം ഓണ്വൈലന് ഓപ്പണ് �ിഫന്സികെന്റ  മോര്ഗ്ഗനിര്ഡ§ശത്തില്  

ഡഭദ#=ി �രുത്തു�ോനും =ീരുമോനിച്ചു.  

15. നം.എസി�ി.എ 2/6144/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2020(2)  

 സര്വ്വ	ലോശോല  #ഡ�ഷണ  കെഫഡല്ലോഷിപ്പ്/യു.ജി.സി.യുകെട  �ി�ിധ  കെഫഡല്ലോഷിപ്പു	ളുമോയി  
ബന്ധകെപ്പട്ട ഹോജര്നില –  2020  യു.ജി.സി.  മോര്ഗ്ഗനിര്ഡ§ശം  (ക്രമ നം. 9)  നടപ്പിലോ]ിയ=്  -  
റിഡപ്പോര്ട്ട് കെചയ്യുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്

ഡ	ോ�ി�്-19  അണു�്യോപനകെത്ത തുടര്ന്നുള്ള ഡലോ]്�ൗണ് 	ോലയള�ില്,  എം.ഫില്/  
പി.എച്ച്.�ി.    #ഡ�ഷ	ര്]്  സര്വ്വ	ലോശോല   #ഡ�ഷണ  കെഫഡല്ലോഷിപ്പ്/യു.ജി.സി.യുകെട  
�ി�ിധ കെഫഡല്ലോഷിപ്പു	ള് എന്നി� അനു�ദിക്കുന്ന=ിനും ബിരുദ,  ബിരുദോനന്തര ബിരുദ  �ിദ്യോര്
ത്ഥി	ള്]്  പരീക്ഷ സംബന്ധമോയ �ിഷയങ്ങളിലും  ആ�ശ്യമോയ മിനിമം  ഹോജര്    "deemed to 
be attended”  ആയി 	ണ]ോ]ണകെമന്ന  യു.ജി.സി.  മോര്ഗ്ഗ നിര്ഡ§ശം  (ക്രമ നം.9)  സര്വ്വ	ലോ  
ശോലയില് നടപ്പിലോക്കുന്ന=ിന്   അനുമ=ി  നല്	ിയ     ബഹു.  വൈ�സ്  ചോന്സലറുകെട
നടപടി റിഡപ്പോര്ട്ട്  കെചയ്ത=് ശ്രദ്ധിച്ചു.                                                  

16. നം.16425/പബ്ലി/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019
 ബിരുദ  =ലത്തിലുള്ള  അദ്ധ്യയനം  മലയോളത്തിലോക്കുഡ�ോള്  പോഠപുസ്ത	ങ്ങളില്  അധി	  

�ോയനയ്ക്കുള്ള പുസ്ത	ങ്ങളുംമലയോളത്തില് =¹ോറോക്കുന്ന=് -  സംബന്ധിച്ച്                        
സര്വ്വ	ലോശോലയില് ബിരുദ =ലത്തിലുള്ള പുസ്ത	ങ്ങളും അധി	 �ോയനയ്ക്കുള്ള പുസ്ത	ങ്ങളും

മലയോളത്തില്  =¹ോറോക്കുഡ�ോള്  അ�  സര്വ്വ	ലോശോലയുകെട  !ിന്റിം#്  !സില്  =കെന്ന
അച്ചടിക്കു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.                      

17. നം.5880/എസി�ി.ബി2/2018/എസ്.എസ്.യു.എസ്.

 ഡ	ോ�ി�്  19  കെന്റ  പശ്ചോത്തലത്തില്  ഡലോ]്�ൗണ്  സമയത്ത്  ഹോജര്  അനു�ദിച്ച=്  -  

സോധൂ	രണം - സംബന്ധിച്ച്   

ഡ	ോ�ി�്  19  കെന്റ  പശ്ചോത്തലത്തില്  ഡലോ]്�ൗണ്  സമയത്ത്  ഹോജര്  അനു�ദിച്ച=്  

സോധൂ	രിച്ചു.

18 നം.6348/ഇസി/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2020  

�ിഗ്രി,  പി.ജി.  ഡ	ോഴ്സു	ളുകെട  അ�സോന  കെസമസ്റ്റര്  !ോക്ടി]ല്  പരീക്ഷ	ള്  നടത്തുന്ന=്  -  

സംബന്ധിച്ച്
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1) ഡ	ോ�ി�് -19 പശ്ചോത്തലത്തില് 2020 ഏ!ിലില് നടഡ]ണ്ട നൃത്തം, സം#ീ=ം, നോട	ം, 

ചിത്ര	ല എന്നീ ബിരുദ ബിരുദോനന്തര ബിരുദ ഡ!ോഗ്രോമു	ളുകെട !ോക്ടി]ല് പരീക്ഷ	ള്  

ഡ�കെണ്ടന്നു �യ്ക്കു�ോനും ഇഡന്റണല് പരീക്ഷ	ള്ക്കു ലഭിച്ച മോര്]്/ഡഗ്ര�ികെന്റയും, വൈഫനല്  

=ിയറിക്കു ലഭിച്ച  മോര്]്/ഡഗ്ര�ികെന്റയും അടിസ്ഥോനത്തില് വൈഫനല് ഡഗ്ര�് നിശ്ചയിക്കു 

�ോനും  =ീരുമോനിച്ചു.

2) 2018 ല് !ഡ�ശനം ഡനടിയ  ബിരുദ �ിദ്യോര്ത്ഥി	ളുകെട 2020 ഏ!ിലില് നടഡ]ണ്ട 2, 4  

കെസമസ്റ്ററു	ളികെല കെറഗുലര് പരീക്ഷ	ള് ഒഴി�ോ]ി ഇഡന്റണല് പരീക്ഷ	ള്ക്കു ലഭിച്ച        

മോര്]്  /ഡഗ്ര�ികെന്റയും,  വൈഫനല്  =ിയറിക്കു  ലഭിച്ച മോര്]്/ഡഗ്ര�ികെന്റയും അടിസ്ഥോന

 ത്തില് വൈഫനല്   ഡഗ്ര�് നിശ്ചയിക്കു�ോന്  =ീരുമോനിച്ചു.   2015, 2016, 2017 !ഡ�ശനം  

ഡനടിയ �ിദ്യോര്ത്ഥി	ളുകെട   2020 ഏ!ിലില്   നടഡ]ണ്ട റീ  അപ്പിയറന്സ്  പരീക്ഷ	ള് 

നടത്തു�ോനും  =ീരുമോനിച്ചു.                     

3) 2020 ഏ!ിലില് നടഡ]ണ്ട ബി.എഫ്.എ. രണ്ടോം കെസമസ്റ്ററികെന്റ പരീക്ഷോ നടത്തിപ്പ് ഡമല് 

ഉപഖണ്ഡി	 (1) കെല =ീരുമോന !	ോരം പരീക്ഷ ഒഴി�ോ]ി ഫലം !ഖ്യോപിക്കു�ോന് 

=ീരുമോനിച്ചു.

4) ഡ	ോ�ി�ികെന്റ പശ്ചോത്തലത്തില് തുടര്ന്നുള്ള കെസമസ്റ്ററു	ളികെല  !ോക്ടി]ല് പരീക്ഷ	ള്

മോര്ഗ്ഗനിര്ഡ§ശങ്ങളുകെട അടിസ്ഥോനത്തില് ഓണ്വൈലനോയി നടത്തു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

19. No.Acd B1/5195/SSUS/2020  
ചരിത്ര �ിഭോ#ത്തില് പു=ിയ ഹ്രസ്വ	ോല സര്ട്ടിഫി]റ്റ് ഡ	ോഴ്സ് ആരംഭിക്കുന്ന=്  -  
സംബന്ധിച്ച്.

തുടര് നടപടി	ള് സ്വീ	രിക്കു�ോന് ബഹു. വൈ�സ് ചോന്സലകെറ ചുമ=ലകെപ്പടുത്തി. 

20. നം. എസി.�ി.സി1/2603/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2017
ഡ	ോ�ി�്  -  19-മോയി  ബന്ധകെപ്പട്ട്  ഈ  കെസമസ്റ്ററികെല  പരീക്ഷ	ളുകെട  �ോല്യുഡ�ഷന്  ഡഹോം  
�ോല്യുഡ�ഷന്സ് ആയി നടത്തു�ോനും �ബിള്  �ോല്യുഡ�ഷന്സ് ഇഡന്റണലോയി നടത്തു�ോനുമുള്ള 
നടപടി	ള്  അം#ീ	രിക്കുന്ന=്   -  �ോജിയോരിസം  കെറഗുഡലഷനില്   ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന=്    -   
സംബന്ധിച്ച്.

ഡമല് �ിഷയം പരി#ണിച്ച് =ോകെഴ പറയുന്ന =ീരുമോനങ്ങള് അം#ീ	രിച്ചു.
(i)   സിന്�ിഡ]റ്റ് =ീരുമോന!	ോരം �ോജിയറിസം  പരിഡശോധന]ോയി 200/-  രൂപ ഫീസ്  

പിന്�ലിച്ച=് റിഡപ്പോര്ട്ട് കെചയ്ത=് അം#ീ	രിച്ചു.
(ii) പി.ജി.  റഗുഡലഷനില് ഡ	ോ�ി�്  - 19  	ോലഘട്ടത്തികെല   സോഹചര്യവും അ=് മോറിയോല്  

എക്സ്ഡറ്റണല്   �ോല്യുഡ�ഷന്   സോധ്യമോകുന്ന   =രത്തില്    ഡഭദ#=ി    �രുത്തുന്ന=ിന് 
 =ീരുമോനിച്ചു.
(iii) നില�ികെല പി.ജി.  റഗുഡലഷനില് �ോജിയറിസം പരിഡശോധന നടത്തണം എന്ന നിബന്ധന

ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന=ിന്  =ീരുമോനിച്ചു.  അടുത്ത അ]ോദമി	 �ര്ഷം മു=ല് നടപ്പില് �രുത്തു
�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

          (iv) 2019 എം.എഫ്.എ. കെറഗുഡലഷനില് ഡ	ോഴ്സ് !ഡ�ശനത്തിനുള്ള അടിസ്ഥോന ഡയോ#്യ=യോയ
     ബി.എഫ്.എ. യ്ക്ക്  55%  മോര്]് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.  !സ്തു=   മോര്]ില്  എസ്.സി/എസ്.ടി.  

�ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]് 5% ഇള�്  അനു�ദിക്കുന്ന=ിന് =ീരുമോനിച്ചു.
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21. നം. എസി.�ി.സി1/5048/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2019
സര്വ്വ	ലോശോലയികെല �ി�ിധ ഡ	ോഴ്സു	ളുകെട  അന്തിമ  ഡഗ്ര�്  റിഡപ്പോര്ട്ട്  ദ്വിഭോഷയില്  (ഇഗ്ലീഷ്,  
സംസ്കൃ=ം) =¹ോറോ]ിയ=് -  സംബന്ധിച്ച്. 

സര്വ്വ	ലോശോലയികെല �ി�ിധ ഡ	ോഴ്സു	ളുകെട അന്തിമ  ഡഗ്ര�് റിഡപ്പോര്ട്ടികെന്റ  ദ്വിഭോഷയില്  

(ഇഗ്ലീഷ്, സംസ്കൃ=ം) =¹ോറോ]ിയ മോതൃ	  അം#ീ	രിച്ചു.

22. നം. എസി.�ി.എ 1/17667/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2018
പി.എച്ച്.�ി.  നിയമോ�ലിയില് നിഷ്കര്ഷിച്ച #ഡ�ഷണ 	ോലയള�ിനുള്ളില് !ബന്ധ സമര്പ്പണ  
നടപടി	ള്  പൂര്ത്തീ	രി]ോത്ത  #ഡ�ഷ	രുകെട  #ഡ�ഷണ  	ോലോ�ധി  ദീര്ഘിപ്പിക്കുന്നതുമോയി  
ബന്ധകെപ്പട്ട്   നിയമോ�ലിയില്  ഡഭദ#=ി  �രുഡത്തണ്ടതുഡണ്ടോ  എന്ന്  =ീരുമോനിക്കുന്ന=്  -  
സംബന്ധിച്ച്.

18.12.2020 കെല  ഇഡ=  ന�ര്  ഉത്തര�്  !	ോരം  നടപ്പോ]ിയ  സിന്�ിഡ]റ്റ്  =ീരുമോനം  
അം#ീ	രിക്കു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.  അ!	ോരം പി.എച്ച്.�ി. റഗുഡലഷന് Clause 14(b) യില് ഡഭദ#=ി 
�രുഡത്തണ്ട=ോണ്. ഈ ഡഭദ#=ിഡയോകെട ഓര്�ര് ഇറങ്ങുന്നതു�കെരയുള്ള 	ോലയള�ില് ഏകെ=ങ്കിലും

           #ഡ�ഷ	ന്/#ഡ�ഷ	 =ിസീസ് സമര് പ്പിക്കു�ോന് അഡപക്ഷ നല്കു	യോകെണങ്കില് അത്തരം 
           അഡപക്ഷ	ള് വൈ#�ികെന്റയും �കുപ്പദ്ധ്യക്ഷകെന്റയും കെറ]കെമഡന്റഷഡനോകെട ഡ�ോക്ടറല് 	മ്മിറ്റിയില് 
           സമര്പ്പിച്ച് അം#ീ	ോരം ഡനഡടണ്ട=ോണ്.

23. നം. എസി.�ി.സി1/17477/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2019
�Éി�ിധ  ഡ	ോഴ്സു	ളുകെട  ദ്വിഭോഷയില്  =¹ോറോ]ിയ  സര്ട്ടിഫി]റ്റ്  -  അം#ീ	രിക്കുന്ന=്  -  
സംബന്ധിച്ച്

�ി�ിധ ഡ	ോഴ്സു	ളുകെട ദ്വിഭോഷയില് =¹ോറോ]ിയ സര്ട്ടിഫി]റ്റ്  മോതൃ	 അം#ീ	രിച്ചു.

24. നം. എസി.�ി.എ 2/2997/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2018
ശോലിനി എന് �ി., എം.ഫില് �ിദ്യോര്ത്ഥിനി, വൈസഡ]ോളജി �ിഭോ#ം, മുഖ്യഡ	ന്ദ്രം,  	ോലടി   -  
ഇന്ദിരോ#ോന്ധി നോഷണല് ഓപ്പണ് യൂണിഡ�ഴ്സിറ്റി (ഇഡéോ)യില് നിന്നും �ിദൂര �ിദ്യോഭ്യോസം മുഡഖന 
ഡനടിയ  എം.എ.  വൈസഡ]ോളജി  �ിഗ്രി]്   എലിജിബിലിറ്റി  സര്ട്ടിഫി]റ്റ്  അനു�ദിച്ച=്  
സോധൂ	രിക്കുന്ന=്  - സംബന്ധിച്ച്  

	ോലടി മുഖ്യഡ	ന്ദ്രം,  എം.ഫില്  വൈസഡ]ോളജി  �ിദ്യോര്ത്ഥിനി,  ശോലിനി എന് �ി.  യുകെട  
ഇന്ദിരോ#ോന്ധി നോഷണല് ഓപ്പണ് യൂണിഡ�ഴ്സിറ്റി (ഇഡéോ)യില് നിന്നും �ിദൂര �ിദ്യോഭ്യോസം മുഡഖന 
ഡനടിയ  എം.എ.  വൈസഡ]ോളജി  �ിഗ്രി]്  എലിജിബിലിറ്റി  സര്ട്ടിഫി]റ്റ്  അനു�ദിച്ച=്  
സോധൂ	രിച്ചു. 

25. നം. എ.സി.�ി.എ 1/8798/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2020 (S.F.)

2020-21  �ര്ഷകെത്ത  എം.ഫില്  !ഡ�ശന  ഡയോ#്യ=ോ  മോര്]ില്  ഡഭദ#=ി  �രുത്തുന്ന=്  -   
സംബന്ധിച്ച്  

2020-21  �ര്ഷകെത്ത  എം.ഫില്  ട്രോന്ഡസ്ലഷന്  സ്റ്റ�ീസ്  �ിഭോ#ത്തില്  ആല്ബിന്  
ആന്റണി, സഹദ് എ.എ. എന്നി�ര്]്  യു.ജി.സി. നിയമോ�ലിയികെല  എം.ഫില് !ഡ�ശനത്തിനുള്ള
പി.ജി. ഡയോ#്യ=ോ  മോര്]ില് ഇള�് നല്	ിയ ബഹു. വൈ�സ് ചോന്സലറുകെട നടപടി സോധൂ	രിച്ചു. 
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26. നം.എ.സി.�ി.എ 2/17443/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019

 എലിജിബിലിറ്റി സര്ട്ടിഫി]റ്റ് അനു�ദിച്ച=്  -  സംബന്ധിച്ച്

 2017 ല് ഇന്ദിരോ#ോന്ധി നോഷണല് ഓപ്പണ് യൂണിഡ�ഴ്സിറ്റിയുകെട എം.എ.  ഹിസ്റ്ററി �ിഗ്രി  

ഡയോ#്യ=  ഡനടിയ  അബ്ദുള് കെമോഹിസ്  സി.പി.യ്ക്ക്  എലിജിബിലിറ്റി  സര്ട്ടിഫി]റ്റ്  അനു�ദിച്ച=്  

സോധൂ	രിച്ചു.  

27. No.Acd.B1/3997/2009
Advanced Study Centre  for  Indian  Jurisprudence  –  Approval  of  syllabi  –   Minutes  of  
Board of Studies and Faculties – reg. 

Academic  Council  considered  the  minutes  of  meeting  of  Board  of  Studies  of  
Sanskrit Nyaya and Faculty of Indian Logic held on 03.12.2020 and resolved to approve  
the syllabi of 

(1) PG Diploma in Indian Jurisprudence  (1 year)
(2) Certificate course in Argumentation of Nyaya and Indian Legal System.

The Academic Council has also resolved to include  the experts while preparing  
syllabus in the concerned programmes under OBTLE Scheme.

28. No. Acd.B1/15401/SSUS/2018 സര്വ്വ	ലോശോലയുകെട ബിരുദോനന്തര ബിരുദ കെറഗുഡലഷനില് ഒരു
ബിരുദോനന്തര ബിരുദം പൂര്ത്തിയോ]ിയ�ര്]്  �ീണ്ടും തുല്യമോയ ഡ	ോഴ്സിഡല]് !ഡ�ശനം          
നല്ഡ	ണ്ട=ില്ല എന്ന �്യ�സ്ഥ സിന്�ിഡ]റ്റ്  പുന:പരിഡശോധിച്ച=്  -  റിഡപ്പോര്ട്ട്  കെചയ്യുന്ന=്  -  
സംബന്ധിച്ച്.

“ഒരു  പി.ജി  പോസ്സോയ  �ിദ്യോര്ത്ഥിയ്ക്ക്  ഫീസിള�്,  ഡഹോസ്റ്റല്  =ോമസം,  ഇലക്ഷനില്  

മത്സരി]ോനുള്ള  അ�	ോശം  എന്നി�  ഒഴി�ോ]ികെ]ോണ്ട്  മറ്റ്  �ിദ്യോര്ത്ഥി	ളുകെട  അ�സരം  

നഷ്ടകെപ്പടുത്തോത്ത രീ=ിയില് �ോന്സ്,  മ്യൂസി	്,  കെപയിന്റിം#്,  =ീഡയറ്റര് എന്നീ �ിഭോ#ങ്ങളില്  

!ഡ�ശനം  നല്	ോന്  =ീരുമോനിച്ചു”   എന്ന  സിന്�ിഡ]റ്റ്  =ീരുമോനം  സര്വ്വ	ലോശോലയില്  

നടപ്പിലോ]ി  12.01.2021 ല്  പുറകെപ്പടു�ിച്ച  ഉത്തര�്  ശ്രദ്ധിച്ചു.   അ!	ോരം  ബന്ധകെപ്പട്ട  

കെറഗുഡലഷനു	ളില് ഡഭദ#=ി �രുഡത്തണ്ട=ോണ്.
29. Acd.B1/11974/SSUS/2019

Restructuring of U.G. Syllabi as per OBTLE scheme and the Minutes of various Board of 
Studies and Faculty meetings – Ratification  – reg.

The Academic Council considered the matter and resolved  the following 
1.    Ratified  the action taken by the Hon’ble Vice Chancellor to implement  restructured

U.G. Programme (OBTLE) from 2020 Academic Year  vide U.O. of even  No. dated, 
30.06.2020,   as recommended by the concerned Board of Studies and Faculty on 
various dates.

2. The Academic Council considered the minutes of various Board of Studies and 
Faculties as mentioned therein  and resolved to approve

a)  The modification in MSW Syllabus 2019, 
b) MSW Regulation 2019, 
c) Issue of Eligibility Certificate in Department of Philosophy,
d) Ph.D Course work syllabus in the Department of Theatre,
e) Syllabus of U.G. Programme along with Ability Enhancement Course
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f) Starting new Online Course in Mohiniyattom 
g) New Certificate Course in Department of Sanskrit General.

30. നം. എസി.�ി.ബി1/15401/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2018  
ഡ�ോ.ഇ	്ബോല് 	മ്മിറ്റി റിഡപ്പോര്ട്ട് അറിയിക്കുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്.

ഉന്ന=  �ിദ്യോഭ്യോസ  രം#ത്ത്  ഡ	ോ�ി�്  -19  മോയി  ബന്ധകെപ്പട്ട  !ശ്നങ്ങള്  പഠിക്കു�ോന്  
നിഡയോ#ിച്ച ഡ�ോ.ഇ	്ബോല്  	മ്മിറ്റിയുകെട റിഡപ്പോര്ട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു.

31. നം.എസി.�ി.ബി1/15852/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2018
#ോന്ധിയന് സ്റ്റ�ീസ് പോഠ്യപദ്ധ=ിയില്  ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന=്  -  സംബന്ധിച്ച്.

#ോന്ധിയന്  സ്റ്റ�ീസ്  പോഠ്യപദ്ധ=ിയില്   ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന=്  സംബന്ധിച്ച്   �ിശദമോയ  
പഠനത്തിനോയി അ]ോദമി	്, റിസര്ച്ച് സ്ഥിരം സമി=ി മു�ോകെ	   സമര്പ്പിക്കു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

32. നം.ഇ.�ി./11607/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2018

2019-20  അ]ോദമി	്  �ര്ഷകെത്ത എം.എസ്.�ബ്ല്യൂ,  എം.എഫ്.എ.,  പി.ജി.  �ി�ോമ,  �ിഡ�ോമ  

പരീക്ഷ	ള് �ിജയിച്ച �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]്  �ിഗ്രി/�ിഡ�ോമ അ�ോര്�് കെചയ്യുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്.

2019-20  അ]ോദമി	് �ര്ഷകെത്ത എം.എസ്.�ബ്ല്യൂ,  എം.എഫ്.എ.,  പി.ജി.  �ി�ോമ ഇന് 

ഓഫീസ് കെ!ോസീ�ിം#്സ് ഇന് ഹിന്ദി,  പി.ജി. �ി�ോമ ഇന് കെ�ല്നസ്   ആന്റ് സ്പോ മോഡനജ്കെമന്റ്,

�ിഡ�ോമ ഇന് ആയുര്ഡ�ദ പഞ്ച	ര്മ്മ ആന്റ്  ഇന്റര്നോഷണല് സ്പോ കെ=റോപ്പി പരീക്ഷ	ള്     

�ിജയ	ര മോയി  പൂര്ത്തിയോ]ിയ �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]്  �ിഗ്രി/�ിഡ�ോമ അ�ോര്�് കെചയ്യുന്ന=ിന്  

=ീരുമോനിച്ചു.

33. നം : എസി�ി.ബി1/5761/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2020 (3)

ഡ	ോ�ി�്  19  പശ്ചോത്തലത്തില്  സര്വ്വ	ലോശോലയില്  ഓണ്വൈലന്  ക്ലോസ്സു	ള്  നടത്തുന്ന=്  

സംബന്ധിച്ച്  ഐ.	്യു.എ.സി.  �ിഭോ#ം  സമര്പ്പിച്ച  മോര്ഗ്ഗനിര്ഡ§ശങ്ങള്  നടപ്പിലോ]ി  ഉത്തര�്  

പുറകെപ്പടു�ിച്ച=് - സോധൂ	രിക്കുന്ന=്   - സംബന്ധിച്ച് 

ഡ	ോ�ി�്  19  പശ്ചോത്തലത്തില്  അടിയന്തര!ോധോന്യം  	ണ]ികെലടുത്ത്   സര്വ്വ	ലോ

ശോലയില് ഓണ്വൈലന്  ക്ലോസ്സു	ള്  നടത്തുന്ന=്  സംബന്ധിച്ച്  ഐ.	്യു.എ.സി.  �ിഭോ#ം  

സമര്പ്പിച്ച മോര്ഗ്ഗനിര്ഡ§ശങ്ങള് നടപ്പിലോ]ിയ ബഹു. വൈ�സ് ചോന്സലറുകെട നടപടി  സോധൂ	രിച്ചു.

34. നം.8967/എസി.�ി.ബി2/2019/എസ്.എസ്.യു.എസ്. 
എം.പി.ഇ.എസ്. �ിദ്യോര്ത്ഥി അഖില് ദ്വരരോജ് - ന് സീഡറോ കെസമസ്റ്റര് !ഡ�ശനം അനു�ദിക്കുന്ന=്
-  സംബന്ധിച്ച്.

2019  അഡ്മിഷന് എം.പി.ഇ.എസ്.  �ിദ്യോര്ത്ഥി അഖില് ദ്വരരോജ്  കെന്റ ഒന്നോം  കെസമസ്റ്റര്  
സീഡറോ  കെസമസ്റ്ററോയി  അനു�ദിക്കുന്ന=ിനും  ടിയോളുകെട  മുടങ്ങിയ  ഇഡന്റണല്,  എക്സ്ഡറ്റണല്  
പരീക്ഷ	ള് പുതു=ോയി �രുന്ന ബോച്ചികെന്റ ഒന്നോം കെസമസ്റ്ററിഡനോകെടോപ്പം പൂര്ത്തീ	രിക്കുന്ന=ിനും  
അനുമ=ി നല്കുന്ന=ിന് =ീരുമോനിച്ചു.    

35. നം.എസി.�ി.ബി1/11974/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019

ബിരുദോനന്തര ബിരുദ =ലത്തില് മലയോള �ിഭോ#ം മറ്റു �കുപ്പു	ള്]് നല്	ി�രുന്ന ഡ	ോഴ്സു	ളുകെടയും 

=ീഡയറ്റര്  �ിഭോ#ത്തികെന്റ  പി.എച്ച്.�ി.ഡ	ോഴ്സ്  �ര്]ികെന്റയും  സിലബസു	ള്  നടപ്പിലോ]ിയ=്  

സോധൂ	രിക്കുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്.

The Academic Council resolved to ratify the action taken by the Vice Chancellor to 

implement  the  resolutions  of  concerned  Board  of  Studies  and  Faculty  to  change   the  
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syllabus of courses offered by the Department of Malayalam for other M.A Programmes 
and Ph.D Course Work in  Theatre  as  detailed below through U.O.  of  even No.  dated,  
23.07.2020.  

● Department of Malayalam [M.A. For Other Departments (FOD)]
PMLM 10749 – മലയോള കെചറു	ഥ ചരിത്രവും പരിണോമവും 

PMLM 10750 -  മലയോള 	�ി= ചരിത്രവും പരിണോമവും 

● Department of Theatre (Ph.D Course Work)
Research Methodology  - RTHS 11001
Performance Theory and Practice – RTHS 11002

36. നം.എസി.�ി.ബി1/15852/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2018 
പോഠ്യപദ്ധ=ിയില്  ഭരണഘടനോ �ിദ്യോഭ്യോസം ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന=്  -  സംബന്ധിച്ച്.

17.11.2020  ല്  കൂടിയ  അ]ോദമി	്  ആന്റ്  റിസര്ച്ച്  സ്ഥിരം  സമി=ിയുകെട  ശുപോര്ശ  
പരി#ണിച്ച്  ബിരുദ  പോഠ്യപദ്ധ=ിയില്  ഭരണഘടന  �ിദ്യോഭ്യോസം  ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന=ിന്  ബിരുദ  
പോഠ്യപദ്ധ=ി പരിഷ്കരണ 	മ്മിറ്റി  ഡ	ോര്�ിഡനറ്റര്]്  നിര്ഡ§ശം നല്കു�ോന് 30.11.2020 കെല     
186-ാ�മ=് സിന്�ിഡ]റ്റ് =ീരുമോനം റിഡപ്പോര്ട്ട് കെചയ്ത=്  ശ്രദ്ധിച്ചു.

37. നം.എസി.�ി.ബി1/8574/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2012 (Vol.II) 

MPES   കെന്റ Syllabus,  Regulation,  Distribution  of  Courses   എന്നി�  അം#ീ	രിച്ച=്  
സോധൂ	രിക്കുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്. 

The Academic Council resolved to ratify the action taken by the Vice Chancellor to 
approve the Syllabus, Regulation and Distribution of Courses of MPES Programme, from 
2019 Admissions onwards.

38. നം.എസി.�ി.സി2/12814/ഒ.ബി.ടി.എല്.ഇ/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2019  
ബി.എ./ബി.എഫ്.എ. റഗുഡലഷന് പരിഷ്കരണം  - സംബന്ധിച്ച്

The Academic Council resolved to ratify the action taken by the Vice Chancellor to 
implement the B.A., B.F.A. Regulation 2020 under OBTLE scheme.

39. നം.ഇ.�ി./11607/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2018
2018  അഡ്മിഷന്  എം.എസ്.�ബ്ല്യൂ  �ിദ്യോര്ത്ഥി  അ¹പ്പദോസ്  ഡമോഹനന്  �ിഗ്രി  അ�ോര്�്  
കെചയ്യുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്.

2018 അഡ്മിഷന് എം.എസ്.�ബ്ല്യൂ �ിദ്യോര്ത്ഥി അ¹പ്പദോസ് ഡമോഹനന് �ിഗ്രി   അ�ോര്�്  
കെചയ്യുന്ന=ിന് =ീരുമോനിച്ചു.

40. No.Acd.B1/9828/SSUS/2020

Ratification  of  approval of  the syllabi of M.A.Museology, M.Phil and Ph.D programmes in
Sociology and revision of syllabus of B.A.Music (2020 onwards)

 The Academic Council considered the minutes of Faculty of Arts and Social Sciences
held on 13.01.2021 and resolved to ratify the following. 

1.   Syllabus for 1st and 2nd Semester of M.A.Museology Programme as approved by the  
Board of  Studies of Centre for Museum Studies held on 23.12.2020 and 06.01.2021.

2.   Syllabi for M.Phil and Ph.D programmes of Sociology as approved by the Board of  
Studies of Sociology held on 03.12.2020 and 11.01.2021.
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Programme Course Code Title of Course

M.Phil - 2020-21
MSOS 1708 Theoretical Orientations in Sociological Analysis

MSOS 1709 Methodologies of Sociological Inquiry 

Ph.D  -  2021
RSOS 12510 Theoretical Orientations in Sociological Analysis

RSOS 12511 Methodologies of Sociological Inquiry

3.  Re-allocation  of  credits  in  the  revised  syllabus  of  B.A.Music  (2020  onwards)  in  
accordance with  the decision of Board of Studies of Music meeting 07.12.2020.

കാര്യപരിപാടി   (  സപ്ലിങ്കെമന്ററി  )  

1. നം.എസി�ി.എ 2/9847/2015/എസ്.എസ്.യു.എസ്.  

 ഇന്ദിരോ #ോന്ധി നോഷണല് ഓപ്പണ് യൂണിഡ�ഴ്സിറ്റിയുകെട എം.എ. ഹിന്ദി ഡ!ോഗ്രോം ഈ   സര്വ്വ	ലോ
ശോലയികെല എം.എ. ഹിന്ദി ഡ!ോഗ്രോമിന് തുല്യമോകെണന്ന കെപോതുഉത്തര�് - സംബന്ധിച്ച്.

കെ=ോഴിലോ�ശ്യത്തിനോയി ഇന്ദിരോ #ോന്ധി നോഷണല് ഓപ്പണ് യൂണിഡ�ഴ്സിറ്റിയുകെട എം.എ.  
ഹിന്ദി ഡ!ോഗ്രോം  ഈ   സര്വ്വ	ലോശോലയികെല  എം.എ.  ഹിന്ദി  ഡ!ോഗ്രോമിന്   തുല്യമോകെണന്ന്  
കെപോതുഉത്തര�്  പുറകെപ്പടു�ി]ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

2. No. എ.സി.�ി.എ 1/14350/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2016

         എം.ഫില് കെ�സര്ഡട്ടഷന് സമര്പ്പിക്കുന്ന=ിനും വൈ��ോ ഡ�ോസിയില് പകെങ്കടുക്കുന്ന=ിനും അനുമ=ി 

നല്	ണകെമന്ന സംസ്കൃ= �്യോ	രണ �ിഭോ#ം 2017-18 അഡ്മിഷന് എം.ഫില് �ിദ്യോര്ത്ഥിനിയോയ 

പഞ്ചമി ശ്രീധരകെന്റ അഡപക്ഷ പരി#ണി]ണഡമോ എന്ന് =ീരുമോനിക്കുന്ന=് -  സംബന്ധിച്ച് .

 2019-20  എം.ഫില്  ബോച്ചിഡനോകെടോപ്പം   കെ�സര്ഡട്ടഷന് സമര്പ്പിക്കുന്ന=ിനും  വൈ��ോ  

ഡ�ോസിയില് പകെങ്കടുക്കുന്ന=ിനും സംസ്കൃ= �്യോ	രണ �ിഭോ#ം  2017-18  അഡ്മിഷന് എം.ഫില്   

�ിദ്യോര് ത്ഥിനി  പഞ്ചമി  ശ്രീധരന്  അനുമ=ി  നല്	ി  21.08.2020 ല്  പുറകെപ്പടു�ിച്ച്   ഉത്തര�്   

റിഡപ്പോര്ട്ട്  കെചയ്ത=് ശ്രദ്ധിച്ചു.

3. നം.ഇബി/1643/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2020

 2020  ഒഡക്ടോബര് മോസത്തില് നടന്ന  2-ാ�ം കെസമസ്റ്റര് എം.എ.  (  റീ അപ്പിയറന്സ്)  പരീക്ഷയില്  

�ിജയിച്ച്  ബിരുദോനന്തര  ബിരുദ  ഡ!ോഗ്രോം  �ിജയ	രമോയി  പൂര്ത്തീ	രിച്ച  �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]്  

ബിരുദം നല്കുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്

2020  ഒഡക്ടോബര്  മോസത്തില്  നടന്ന  2-ാ�ം കെസമസ്റ്റര്  എം.എ.  (  റീ  അപ്പിയറന്സ്)  

പരീക്ഷയില് �ിജയിച്ച് ബിരുദോനന്തര ബിരുദ ഡ!ോഗ്രോം �ിജയ	രമോയി പൂര്ത്തീ	രിച്ച 8 �ിദ്യോര്

ത്ഥി	ള്]് ബിരുദം നല്കുന്ന=ിന് =ീരുമോനിച്ചു.

4. നം.ഇബി/1643/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2020

 2020  ജൂണ്  മോസത്തില്  നടന്ന  4- ാ�ം കെസമസ്റ്റര്  എം.എ./എം.എസ്.സി./എം.പി.എ�്.  ബിരുദ  

പരീക്ഷ	ളില് �ിജയി	ളോയ �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]്  ബിരുദം നല്കുന്ന=് -  സംബന്ധിച്ച്

2020  ജൂണ് മോസത്തില് നടന്ന  4- ാ�ം കെസമസ്റ്റര് എം.എ./എം.എസ്.സി./എം.പി.എ�്.   

ബിരുദ പരീക്ഷ	ളില് �ിജയി	ളോയ 641 �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]്  ബിരുദം നല്കുന്ന=ിന് =ീരുമോനിച്ചു.
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5. No.എ.സി.�ി.ബി1/13848/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019  

 സര്വ്വ	ലോശോലയില്  എം.എസ്.സി.  ലോംഡ#്വജ്  	�്യൂട്ടിം#്  എന്ന  ബിരുദോനന്തര  ബിരുദ  

ഡ!ോഗ്രോം ആരംഭിക്കുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്

എം.എസ്.സി.  ലോംഡ#്വജ്  	�്യൂട്ടിം#്  എന്ന ബിരുദോനന്തര ബിരുദ ഡ!ോഗ്രോമികെനക്കുറിച്ച്  

പഠിച്ച്  സിന്�ിഡ]റ്റിന്  മുന്പോകെ	  റിഡപ്പോര്ട്ട്   സമര്പ്പിക്കുന്ന=ിന്   സിന്�ിഡ]റ്റികെന്റ  

അ]ോദമി	് സ്ഥിരം സമി=ികെയ ചുമ=ലകെപ്പടുത്തു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

6. നം. എസി.�ി.സി2/272/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2020                                    

സര്വ്വ	ലോശോലയുകെട വൈഫന് ആര്ട്സ് ഡ!ോഗ്രോമു	കെള അന്തോരോഷ്ട്ര =ലത്തില് !ചരിപ്പിക്കുന്ന=ി  

കെന്റയും നടപ്പിലോക്കുന്ന=ികെന്റയും ഭോ#മോയി ഡമോഹിനിയോട്ടത്തില്  ഓണ്വൈലന് ഡ	ോഴ് സ്  തുടങ്ങു  

ന്ന=്  -    സംബന്ധിച്ച്.

ഡമോഹിനിയോട്ട �ിഭോ#ത്തില് ഓണ് വൈലനോയി സര്ട്ടിഫി]റ്റ് ഡ!ോഗ്രോം ആരംഭിക്കുന്ന=ിന്

ഡ�ണ്ടി 10.06.2020 ല് കൂടിയ   ഡബോര്�് ഓഫ് സ്റ്റ�ീസ്  =ീരുമോനം  22.06.2020 ല് കൂടിയ    

ആര്ട്സ് ആന്റ്  ഡസോഷ്യല്   സയന്സസ്  ഫോ]ല്റ്റിയുകെട ചു�കെട  ഡചര്ക്കുന്ന  ശിപോര്ശ	ള് 

!	ോരം അം#ീ	രിക്കു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

1 .  The certificate course on ‘Mohiniyattom’  shall  be managed by the  Mohiniyattom
Department.

2.  A permanent faculty of the Department  (faculty related the subject, if available),  
nominated by the Department Council is to act as the Programme Co-ordinator  of 
the certificate course.    The    guest   faculty who is offering the certificate 
programme will act as academic Co-ordinator .

3. The University has to frame common regulation to run online certificate 
programmes in the University.

4.  The faculty    also    recommended   to take into consideration,  UGC Orders and 
Circulars regarding the offering of online  programmes by the University.

7. No.EA/4513/2010/SSUS

 Award of Ph.D to various candidates – reg.
�ി�ിധ  �ിഷയങ്ങളില്  ബന്ധകെപ്പട്ട  ഫോ]ല്റ്റിയുകെട  	ീഴിലോയി  35  പി.എച്ച്.�ി.  

#ഡ�ഷ	ര്]്  07.09.2020,   28.10.2020,    30.11.2020,    28.01.2021  എന്നീ =ീയ=ി	ളികെല

സിന്�ിഡ]റ്റ്  =ീരുമോന !	ോരം പി.എച്ച്.�ി. ബിരുദം നല്കു�ോന്  =ീരുമോനിച്ചു.

8. നം. 3245/എസി.�ി.ബി2/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2021
സീഡറോ കെസമസ്റ്റര് അനു�ദിച്ച=് - സോധൂ	രണം - സംബന്ധിച്ച്. 

=ിരു�നന്തപുരം !ോഡദശി	 ഡ	ന്ദ്രം 2019  അഡ്മിഷന് എം.എ. ഹിന്ദി �ിദ്യോര്ത്ഥിനി സീമ 
എസ്.യു. �ിന്  സീഡറോ കെസമസ്റ്റര് !ഡ�ശനം അനു�ദിച്ച=് സോധൂ	രിച്ചു.

9. നം.എസി�ി.ബി1/14928/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2017   

സര്വ്വ	ലോശോലയുകെട  �ോജിയോറിസം  കെറഗുഡലഷന്  - 2018 –  ഡഭദ#=ി  നടത്തോന്   സമര്പ്പിച്ച

അഡപക്ഷ  –  സംബന്ധിച്ച്.                             

സര്വ്വ	ലോശോലയുകെട  �ോജിയോറിസം  കെറഗുഡലഷന്  2018 ല്  Core  area-യില്  5%  �കെര  
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similarities  ആ	ോകെമന്ന �ിഷയം  അം#ീ	രിച്ച്   അ!	ോരം    �ോജിയോറിസം  കെറഗുഡലഷനില്  

ഡഭദ#=ി �രുത്തു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

10. നം. എസി.�ി.സി1/16073/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2019                                    

 എം. എ കെറഗുഡലഷനില് ഡഭദ#=ി �രുത്തുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്.

15.03.2021 ല് കൂടിയ Standing Committee on Examination Committee 2019 എം.എ./

എം.പി.ഇ.എസ്./എം.എസ്.സി. കെറഗുഡലഷനില് ഡഭദ#=ി �രുത്തു�ോന് ശിപോര്ശ കെചയ്തിട്ടുള്ള=ോയി

	ണ്�ീനര്  അറിയിച്ച=്  പരി#ണിച്ച്  അ!	ോരം  കെറഗുഡലഷനില്  ഡഭദ#=ി  �രുത്തു�ോന്  

=ീരുമോനിച്ചു.

11. No.IQAC/CAS/API/SSUS/2019

Approval of selection procedures for  recruitment of Guest Lecturers in various Academic  
Departments – reg.

The Academic Council resolved to approve the selection procedures for  recruitment 

of Guest Lecturers in various Academic Departments  of the University. It was  also decided 
to submit the  matter before the Syndicate.  

പ്രയമ�ങ്ങള്    (Resolutions)  
1. ഡ�ോ.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് അ�=രിപ്പിച്ച് ഡ�ോ.എ.പസ്ലിത്തില് പിന്തോങ്ങുന്ന !ഡമയം

സംസ്കൃ= സര്വ്വ	ലോശോലയില് നടന്ന അദ്ധ്യോപ	 നിയമനങ്ങകെള ബന്ധകെപ്പടുത്തി           
സര്വ്വ	ലോശോലയുകെട യശസ്സികെനയും    അ]ോദമി	് !�ര്ത്തനങ്ങകെളയും   അപ	ീര്ത്തികെപ്പടുത്തുന്ന
�ിധത്തില്  മോധ്യമങ്ങളിലൂകെട  നടത്തുന്ന  അപ�ോദ  !ചരണങ്ങളില്  അ]ോദമി	്  	ൗണ്സില്  
ഡയോ#ത്തികെന്റ !=ിഡഷധം ഡരഖകെപ്പടുത്തി ഡ�ോ.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് അ�=രിപ്പിച്ച് ഡ�ോ.എ.പസ്ലിത്തില്
പിന്തോങ്ങിയ  !ഡമയം അം#ീ	രിച്ചു.

2 ശ്രീ ലൂഡ]ോസ് ഡജോര്ജ്ജ് അ�=രിപ്പിച്ച് ഡ�ോ.എ.പസ്ലിത്തില് പിന്തോങ്ങുന്ന !ഡമയം
അദ്ധ്യോപ	 നിയമനത്തിന് അസിസ്റ്റന്റ് കെ!ോഫസര് =സ്തി	യികെല ഇന്�ക്സ് മോര്]് 60 ല് 

നിന്ന്  50  മോര്]്  മിനിമം  പരിധിയോ]ണകെമന്ന്  ആ�ശ്യകെപ്പട്ട്   ശ്രീ  ലൂഡ]ോസ്  ഡജോര്ജ്ജ്  
അ�=രിപ്പിച്ച് ഡ�ോ.എ.പസ്ലിത്തില് പിന്തോങ്ങുന്ന !ഡമയം  മോറ്റി �ച്ചു.

അഡീഷണല് അജണ്ട

1.  നം.എസി�ി.എ 2/17443/എസ്.എസ്.യു.എസ്. /2019
ദക്ഷിണ ഭോര=്  ഹിന്ദി  !ചോരസഭയില്  നിന്നും ഡനടിയ എം.ഫില് ഹിന്ദി  ഡ!ോഗ്രോമിന്       
ഇ	്വലന്  സി അനു�ദിച്ച് കെപോതു ഉത്തര�്  നല്	ന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്.

ഉപരിപഠനത്തിനും  കെ=ോഴിലോ�ശ്യത്തിനുമോയി  ദക്ഷിണ  ഭോര=്  ഹിന്ദി  !ചോരസഭയുകെട  
എം.ഫില്  ഹിന്ദി  ഡ!ോഗ്രോം  സര്വ്വ	ലോശോലയുകെട  എം.ഫില്  ഹിന്ദി  ഡ!ോഗ്രോമിന്  
തുല്യമോകെണന്ന് അം#ീ	രിച്ച് കെപോതു ഉത്തര�് പുറകെപ്പടു�ി]ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

2. No.EC/9458/SSUS/2017
B.A. (CBCSS)/BFA Dgree Examinations April  2020 – Results  published – Reporting –  
Award of Degrees – reg.

സംസ്കൃ= ഡ�ദോന്ത �ിഭോ#ം �കുപ്പദ്ധ്യക്ഷ ശ്രദ്ധയില്കെപ്പടുത്തിയ !	ോരം ക്രമ ന�ര് 86 കെല 

�ിദ്യോര്ത്ഥിയുകെട �ിഷയ ശീര്ഷ	ം കൂടി ഉള്കെപ്പടുത്തി  2020  ഏ!ില് മോസത്തില്   നടന്ന  B.A.  

(CBCSS)/BFA  പരീക്ഷയില് �ിജയിച്ച്  ബിരുദം ഡനടിയ �ിദ്യോര്ത്ഥി	ള്]്  �ിഗ്രി അ�ോര്�്  

കെചയ്യുന്ന=ിന് =ീരുമോനിച്ചു.

51st Academic Council held on 20.03.2021



16

3. നം.എസി�ി.എ 1/1035/2011/എസ്.എസ്.യു.എസ്.  
 അ�ധി  ദി�സങ്ങളിലും  കെ�ഡ]ഷന് സമയത്തും ഡ	ോഴ്സ്  �ര്]്  കെചയ്യു�ോന് അനു�ദി]ണകെമന്ന  

അഡപക്ഷ  - സംബന്ധിച്ച്.
!സ്തു= �ിഷയം �ിശദമോയി പഠിച്ച് റിഡപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കുന്ന=ിനോയി ഡ�ോ.ശി�ദോസന്,  

(�ീന്) 	ണ്�ീനറോയും ഡ�ോ.ലിസ്സി മോ=്യു (മലയോള �ിഭോ#ം �കുപ്പദ്ധ്യക്ഷ),  ഡ�ോ.പി.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് 
(അസിസ്റ്റന്റ്  കെ!ോഫസര്,  ഫിഡലോസഫി  �ിഭോ#ം)  എന്നി�ര്  അം#ങ്ങളോയുമുള്ള  	മ്മിറ്റികെയ  
ചുമ=ലകെപ്പടുത്തി.

4. No.Acd.B1/1729/SSUS/2017  

 MA History Syllabus modification – reg.
The Academic Council approved the recommendation of the meeting of Board of  

Studies  held on 02.03.2021 and  the meeting of Faculty of Arts and Social Sciences  held 
on 03.03.2021 to modify the M.A. History syllabus 2019. 

5. നം.എസി�ി.ബി1/2896/2002/എസ്.എസ്.യു.എസ്.

ആയുര്ഡ�ദ �ിഡ�ോമ, പി.ജി �ിഡ�ോമ സിലബസു	ള് ഡഭദ#=ി �രുത്തുന്ന=് –   സംബന്ധിച്ച്.

ആയുര്ഡ�ദ  �ിഭോ#ം  10.03.2021 ല്  കൂടിയ  ഡബോര്�്  ഓഫ്  സ്റ്റ�ീസ്,  12.03.2021 ല്  

കൂടിയ   ഫോ]ല്റ്റി ഓഫ് അദര് സോന്സ്ക്രിറ്റ് സ്റ്റ�ീസ് ഡയോ#=ീരുമോനങ്ങള്  അം#ീ	രിച്ച് ആയുര്

ഡ�ദ �ിഡ�ോമ, പി.ജി �ിഡ�ോമ സിലബസു	ള് ഡഭദ#=ി �രുത്തുന്ന=ിന്   =ീരുമോനിച്ചു.

6. നം.എസി�ി.എ 2/9847/2015/എസ്.എസ്.യു.എസ്.
ഇന്ദിരോ#ോന്ധി നോഷണല് ഓപ്പണ്   യൂണിഡ�ഴ്സിറ്റിയില്  നിന്നും ഡനടിയ  എം.എ.  ഡസോഡഷ്യോളജി
ഡ!ോഗ്രോമിന് ഇ	്വലന്സി അനു�ദിച്ച് കെപോതു ഉത്തര�്  നല്	ന്ന=് - സംബന്ധിച്ച്.

ഉപരിപഠനത്തിനും കെ=ോഴിലോ�ശ്യത്തിനുമോയി ഇന്ദിരോ#ോന്ധി നോഷണല് ഓപ്പണ്
യൂണിഡ�ഴ്സിറ്റിയുകെട  എം.എ.  ഡസോഡഷ്യോളജി  ഡ!ോഗ്രോം സര്വ്വ	ലോശോല   എം.എ. ഡസോഡഷ്യോളജി
ഡ!ോഗ്രോമിന് തുല്യമോകെണന്ന കെപോതു ഉത്തര�് പുറകെപ്പടു�ിക്കു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

7. നം. എ.സി.�ി.എ 1/2555/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2017

2017 പി.എച്ച്.�ി  കെറഗുഡലഷനില്  ഡഭദ#=ിയും  2020 കെല  പു=ിയ  പി.എച്ച്.�ി.  കെറഗുഡലഷന്  
അം#ീ	രിക്കുന്നതും  -  സംബന്ധിച്ച്. 

പി.എച്ച്.�ി.  റഗുഡലഷന്  2017 ല്  ഡഭദ#=ി  �രുത്തുനന  �ിഷയവും  2020 കെല  പു=ിയ  
പി.എച്ച്.�ി.  �ിശദമോയി  ചര്ച്ച  കെചയ്തു.   ടി  റഗുഡലഷനു	ളില്  =ോകെഴ  പറയുന്ന  ഡഭദ#=ി	ള്  
�രുത്തു�ോന് നിര്ഡ§ശിച്ചു.

2017      പി  .  എച്ച്  .  ഡി റഗുയ&ഷനില് വരുയത്തണ്ട  യഭദഗതികള്  

1. Clause 20 Revision of thesis 

(c) If any …………  communication.  Unless the adjudicator prescribes 
re-examination of the revised thesis, it need not be sent to the adjudicator  
again if it is      recommended by the Supervising Teacher concerned.  

(d) However ………… the student shall be allowed to submit a note to the 
University  showing reasons in support of his/her claim alongwith the 
recommendation of the concerned Supervising Teacher.

2020      പി  .  എച്ച്  .  ഡി റഗുയ&ഷനില് വരുയത്തണ്ട  യഭദഗതികള്  

8. The corrections and modifications in the thesis proposed by an evaluator is 
communicated to the scholar and supervising teacher.  
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കൂടോകെ= =ോകെഴ പറയുന്ന ഡഭദ#=ി	ള് കൂടി റഗുഡലഷനില് ഉള്കെപ്പടുത്തു�ോന് നിര്ഡ§ശിച്ചു.
(a) Research & Publication Ethics എന്ന ശീര്ഷ	ത്തില് 2 കെക്ര�ിറ്റ് ഡ	ോഴ്സ്, 

പി.എച്ച്.�ി. !ീ രജിഡöഷന് ഡ	ോഴ്സ് �ര്]ില് ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന=്  സര്വ്വ	ലോശോല
യുകെട 2017 പി.എച്ച്.�ി. റഗുഡലഷന് ഡക്ലോസ് 15 (a) യിലും 2020  പി.എച്ച്.�ി. 
റഗുഡലഷനിലും ഉള്കെപ്പടുത്തുന്ന=ിന്  

2017 പി.എച്ച്.�ി  റഗുഡലഷനില്  �രുഡത്തണ്ട   ഡഭദ#=ി	ളും  2020 കെല  പുതു]ിയ  
പി.എച്ച്.�ി.  റഗുഡലഷനും സിന്�ിഡ]റ്റികെന്റ =ീരുമോനത്തിന് �ിഡധയമോയി നടപ്പിലോക്കു�ോനും  
പി.എച്ച്.�ി.  !ബന്ധം  മൂല്യനിര്ണ്ണയം  കെചയ്യുന്ന  �ിദഗ്ദ്ധരുകെട  !=ിഫലം   �ര്ദ്ധിപ്പിക്കുന്ന=്  
സംബന്ധിച്ച് =ീരുമോനകെമടുക്കു�ോനും ബഹു.വൈ�സ് ചോന്സലകെറ  ചുമ=ല കെപ്പടുത്തി.    

Order  No.3031/Acd.A2/2004/SSUS  എന്ന  ഉത്തര�ില്  	ോഡലോചി=മോയി  മോറ്റം  

�രുത്തു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

8. നം. എ.സി.�ി.എ 2/5695/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2020

ഡ	ോ�ി�് - 19 പശ്ചോത്തലത്തില് #ഡ�ഷ	രുകെട ഓപ്പണ് �ിഫന്സ്, !ീ സബ്മിഷന് കെസമിനോര്, 

റിസര്ച്ച് അവൈ�്വസറി 	മ്മിറ്റി, �ോര്ഷി	 അസ്സകെÏന്റു	ള് എന്നി� നടത്തുന്ന=്  -  സംബന്ധിച്ച്.   

ഡ	ോ�ി�് - 19 പശ്ചോത്തലിത്തില് ഇതു�കെര നടന്ന  #ഡ�ഷ	രുകെട ഓപ്പണ് �ിഫന്സ്, !ീ

സബ്മിഷന്  കെസമിനോര്,  റിസര്ച്ച്  അവൈ�്വസറി  	മ്മിറ്റി,  �ോര്ഷി	  അസ്സകെÏന്റു	ള്  എന്നി�  

സോധൂ	രിക്കു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.  ഇനി നടത്തുന്ന   ഓണ്വൈലന് ഓപ്പണ് �ിഫന്സില്    വൈ#ഡും, 

�കുപ്പ് ഡമധോ�ിയും,  #ഡ�ഷ	രും സര്വ്വ	ലോശോലയില് ഒരിടത്ത് =കെന്ന ഇരുന്ന് പകെങ്കടുക്കു�ോനും 

അ!	ോരം ഓപ്പണ് �ിഫന്സികെന്റ  മോര്ഗ്ഗനിര്ഡ§ശത്തില് ഡഭദ#=ി �രുത്തു�ോനും =ീരുമോനിച്ചു.

9. നം.എസി�ി.ബി1/3997/2009

Faculty of Indian Logic കെന്റ ഡയോ# =ീരുമോനങ്ങള് അം#ീ	രിക്കുന്ന=്  – സംബന്ധിച്ച്.
സംസ്കൃ=ം ന്യോയ �ിഭോ#ം  04.03.2021 ന്  കൂടിയ ഡബോര്�്  ഓഫ്  സ്റ്റ�ീസ്,  ഫോ]ല്റ്റി  

ഡയോ#ങ്ങള്  ശിപോര്ശ കെചയ്ത !	ോരം ബി.എഫ്.എ. മൂന്നോം കെസമസ്റ്റര്  ന്യോയത്തികെന്റ പരിഷ്കരിച്ച  
സിലബസും Advances Study Centre for Indian Jurisprudence കെന്റ പി.ജി.�ിഡ�ോമ,  സര്ട്ടിഫി]റ്റ്
ഡ!ോഗ്രോം  എന്നി�യുകെട ഡഭദ#=ി �രുത്തിയ സിലബസു	ളും അം#ീ	രിച്ചു.

10. എ.സി.�ി.ബി1/1875/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2020
യു.ജി/പി.ജി പരീക്ഷയുമോയി ബന്ധകെപ്പട്ട – സിന്�ിഡ]റ്റ് =ീരുമോനം നടപ്പിലോ]ിയ=്  - റിഡപ്പോര്ട്ട്
കെചയ്യുന്ന=് - സംബന്ധിച്ച് 

2020  ഏ!ിലില്  നടത്തിയ  യു.ജി./പി.ജി.  പരീക്ഷ	ള്   186-ാ�മ=്   സിന്�ിഡ]റ്റ്  
=ീരുമോന!	ോരം  ആഭ്യന്തര മൂല്യനിര്ണ്ണയ ഡഗ്ര�്  =കെന്ന യു.ജി./പി.ജി.  യ്ക്ക്  End  Grade  ആയി  
നിശ്ചയിച്ച �ിഷയം  റിഡപ്പോര്ട്ട് കെചയ്ത=് അം#ീ	രിച്ചു.

11. No.EA/4513/2010/SSUS

 Award of Ph.D to various candidates – reg.
15.03.2021 ല്  കൂടിയ  പരീക്ഷ  സ്ഥിരസമി=ി  ശിപോര്ശ  കെചയ്ത  !	ോരം  23  ഡപരുകെട  

പി.എച്ച്.�ി. അ�ോര്�് കെചയ്യു�ോന് =ീരുമോനിച്ചു.

ഒപ്പ്
 ലൈവസ് ചാന്സ&ര് 
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