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

54-ാ�മത് അക്കാദമിക് കൗണ്സില് യ�ാഗ നടപടിച്ചുരുക്കം 

തി�തി  :   16.03.2022                 സമ�ം  : 11 AM
സ്ഥലം   :  യൂട്ടിലിറ്റി സെസന്റര് 

പസെ+ടുത്തവര്

1. ഡ�ോ.എം,വി. നോരോയണന്, വൈവസ് ചോന്സലര് - ഒപ്പ്
2.  ഡ�ോ.എം.ബി. ഡ�ോപോലകൃഷ്ണന്, രജിസ് ട്രോര് - ഒപ്പ്
3. ഡ�ോ.എം.മണിഡമോഹനന് - ഒപ്പ്
4. ഡ�ോ.�ി. സലിംകുമോര് - ഒപ്പ്
5. പ്ര)ോഫ.ഡമോഹന്ദോസ് എസ്. - ഒപ്പ്
6. ഡ�ോ.പ്ര-.എച്ച്.സുബ്രഹ്മണ്യന് - ഒപ്പ്
7. ഡ�ോ.ഡ4ോമസ് പ്ര-. ഡജോബ് - ഒപ്പ്
8. ഡ�ോ.ബിച്ചു എക്സ് മലയില് - ഒപ്പ്
9. ഡ�ോ.രോമന്കുട്ടി പി.വി. - ഒപ്പ്
10. ഡ�ോ.വി.ജി.ഡ�ോപോലകൃഷ്ണന് - ഒപ്പ്
11. ഡ�ോ.മുരളീധരന് വി.ആര്. - ഒപ്പ്
12. ഡ�ോ.എം എസ്. മുരളീധരന് പിളള - ഒപ്പ്
13. ഡ�ോ. ശ്രീ-ല എം നോയര്  - ഒപ്പ്
14. ഡ�ോ. വി പ്ര- ഭവോനി  - ഒപ്പ്
15. ഡ�ോ. സരി4 ടി.പി.  - ഒപ്പ്
16. ഡ�ോ. പ്ര- ജി. കുമോരി - ഒപ്പ്
17. ഡ�ോ.ഉണ്ണികൃഷ്ണന് പി. - ഒപ്പ്
18. ശ്രീമ4ി. രജി4 അമ്പിളി പ്ര- സി - ഒപ്പ്
19. ഡ�ോ.പ്ര-.യമുന - ഒപ്പ്
20. ഡ�ോ.പ്ര-.മുത്തുലക്ഷ്മി - ഒപ്പ്
21. ഡ�ോ. വി. ലിസ്സി മോ4്യു - ഒപ്പ്
22. ഡ�ോ.പ്ര-.സി.അ4ൗള്ളോ ഖോന് - ഒപ്പ്
23. ഡ�ോ.ബോബു രോജന് പി.പി. - ഒപ്പ്
24. ഡ�ോ.-ിരൺ എ യു - ഒപ്പ്
25. ഡ�ോ.എം.സ4്യന് - ഒപ്പ്
26. ഡ�ോ.ഡരഷ്മ ഭരദ്വോജ് - ഒപ്പ്
27. ശ്രീ ബോബു പ്ര-. - ഒപ്പ്
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28. ശ്രീമ4ി. സിന്ധു എസ് - ഒപ്പ്
29. ഡ�ോ.അബു പ്ര-.എം. - ഒപ്പ്
30. ശ്രീ. പ്ര-.പ്ര-. കൃഷ്ണകുമോര് - ഒപ്പ്
31. ഡ�ോ.കൃഷ്ണന് പ്ര-.എം. - ഒപ്പ്
32. ഡ�ോ.സുനി4 ഡ�ോപോലകൃഷ്ണന് - ഒപ്പ്
33. ഡ�ോ.ഷീബ പ്ര-.എം. - ഒപ്പ്
34. ഡ�ോ.സോജു ടി.എസ്. - ഒപ്പ്
35. ഡ�ോ.സന്ധ്യ അരവിന്ദ് സി.എ. - ഒപ്പ്
36. ഡ�ോ.ബിജു വിന്പ്രസന്റ് - ഒപ്പ്
37. ഡ�ോ. രോജി ബി നോയര്  - ഒപ്പ്
38. ഡ�ോ.മിനി ടി. - ഒപ്പ്
39. ഡ�ോ.  അംബി- പ്ര-.ആര് - ഒപ്പ്
40. ഡ�ോ.പ്ര-.ശ്രീല4 - ഒപ്പ്
41. ശ്രീ ലൂഡiോസ് ഡജോര്ജ്ജ് - ഒപ്പ്
42. ഡ�ോ.ബീന ഐസi് - (ഓണ്ലൈലന്)
43. ഡ�ോ. മണി-ണ്ഠന് പ്ര- - (ഓണ്ലൈലന്)
44. പ്ര)ോഫ.എം.കുഞ്ഞിപ്രമോയ്തീന് കുട്ടി  - (ഓണ്ലൈലന്)
45. ഡ�ോ.മഞ്ജു ഡ�ോപോല് - (ഓണ്ലൈലന്)
46. ഡ�ോ.ശിവദോസന് പി. - (ഓണ്ലൈലന്)
47. ഡ�ോ.�ീ4ോമണി അമ്മ എസ്. - (ഓണ്ലൈലന്)
48. ഡ�ോ.ഡബബി ശോരി പി.എ. - (ഓണ്ലൈലന്)

അഭിസംയ5ാധന

ഡയോ�ത്തിഡലi് എല്ലോ അം�ങ്ങഡളയും സ്വോ�4ം പ്രചയ്യുന്നു.  

)ശസ്ത സംസ് കൃ4 പണ്ഡി4നും, ജ്ഞോനപീഠപുരസ്കോരം ഡനടിയ ഏ- സംസ് കൃ4 -വിയുമോയ  ഡ�ോ.
സ4്യവ്ര4ശോസ് ത്രി,  സംസ് കൃ4 ഡവദോന്ത വിഭോ�ം അദ്ധ്യോപ-നോയിരുന്ന ഡ�ോ.  സി പൗഡലോസ്,  )ശസ്ത
ഭൗ4ി- ശോസ്ത്രജ്ഞന് പത്മശ്രീ. ഡ�ോ. 4ോണു പത്മനോഭന്, മുന് ചീഫ് പ്രസക്രട്ടറിയും എഴുത്തു-ോരനുമോയ ശ്രീ.
സി.പി.നോയര്,  )ശസ്ത -ോര്ട്ടൂണിസ്റ്റ്  ശ്രീ ഡയശുദോസന്,  സം�ീ4 വിഭോ�ം ബിരുദ വിദ്യോര്ത്ഥിയോയ ശ്രീ
അമല് സോജു,  )ശസ്ത സിനിമോ നടനോയ ശ്രീ പ്രനടുമുടി ഡവണു,  ഡ-രള നിയമസഭോ സോമോജി-നോയ ശ്രീ
പി.ടി  ഡ4ോമസ്,  )ശസ്ത  സിനിമോ  സംവിധോയ-ന്  ശ്രീ  പ്ര-.എസ്  ഡസതുമോധവന്,  ഡ-രള  സോഹി4്യ
അiോദമി  അവോര്�്  ഡജ4ോവോയ  -വി.  ശ്രീ.  എസ്.  രഡമശന്,  ഡ-ോയമ്പത്തൂരിപ്രല  പ്രഹലിഡ-ോപ്റ്റര്
ദുരന്തത്തില് മരണപ്രപ്പട്ട ഇന്ത്യന് സംയുക്ത ഡസനോ ഡമധോവി ജനറല് ബിവിന് റോവത്ത്,  ജൂനിയര് വോറണ്ട്
ഓഫീസര്  ശ്രീ  അറiല്  )ദീപ്  ഉള്പ്പപ്രടയുള്ള  14  ഡപരുപ്രട  നിര്യോണത്തിലും,   ഇന്ത്യയുപ്രട  വോനമ്പോടി
എന്നറിയപ്രപ്പടുന്ന ശ്രീമ4ി  ല4ോ  മഡ�ഷ്കര്,   )ശസ്ത -ഥ-്  -ലോ-ോരനോയ പണ്ഡിറ്റ്  ബിര്ജു മഹോരോജ്,
മലയോള സിനിമോ അഭിഡനത്രിയും  ഡ-രള സം�ീ4 നോട- അiോദമി  പ്രചയര്ഡപഴ്സ ണുമോയിരുന്ന      ശ്രീമ4ി
പ്ര-.പി.എ.സി ലളി4,   )മുഖ ക്രിiറ്റ്   4ോരം ശ്രീ.  പ്രഷയ്ന് ഡവോൺ,   നമ്മുപ്രട  സര്വ-ലോശോലയില്
ഫിനോന്സ് വിഭോ�ത്തില് ഓഫീസ് അറ്റന്�ന്റ് 4സ്തി-യില് ഡസവനമനുഷ്ഠിച്ചിരുന്ന ശ്രീ.  ബിജു എം. പി,
ഡജ്യോഗ്രഫി വിഭോ�ത്തില്  പി.ജി  വിദ്യോര്ത്ഥിനിയോയിരുന്ന കുമോരി  ശില്പ,  മുസ്  ലിം   ലീ�്  സംസ്ഥോന
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അധ്യക്ഷന് ശ്രീ പോണiോട് സയ്യിദ് വൈഹദരലി ശിഹോബ് 4ങ്ങള് എന്നിവരുപ്രട നിര്യോണത്തിലും,  )ശസ്ത
മോര്ക്സിയന് ചിന്ത-നോയ ഡ�ോ.  ഐജോസ്  അഹമ്മദ്,  ഡ-ോവി�്  19  രണ്ടോം  ഘട്ട വ്യോപനത്തില് ജീവന്
പ്രപോലിഞ്ഞവരുഡടയും,  മറ്റ്  -ലോ,  രോഷ്ട്രീയ,  സോമൂഹി-,  സോംസ്കോരി-  രം�ത്ത്   -ര്മ്മ  നിര4രോയിരുന്നവരുപ്രട
നിര്യോണത്തിലും ഈ ഡയോ�ം അനുഡശോചനം ഡരഖപ്രപ്പടുത്തുന്നു.  
  26.10.2021 4ീയ4ിയിപ്രല  53- ാ�ം അiോദമി-്  -ൗൺസില് ഡയോ�ത്തിനു  ഡശഷം
സര്വ-ലോശോലയിലുണ്ടോയിട്ടുളള )ധോനപ്രപ്പട്ട സംഭവങ്ങള് അം�ങ്ങളുപ്രട ശ്രദ്ധയില്പ്രപ്പടുത്തുന്നു. 

1. സംസ് കൃ4 സോഹി4്യ വിഭോ�ം പ്ര)ോഫസര് ആയിരുന്ന ഡ�ോ. റീജ ബി. -ോവനോല് ഏര്പ്രപ്പടുത്തിയ
"ഡ�ോ.  ധര്മ്മരോജ് അടോട്ട്  എന്ഡ�ോവ്പ്രമന്റ്"  ന്  ബഹു.  ചോന്സലറുപ്രട അം�ീ-ോരം ലഭിച്ച വിവരം
അറിയിക്കുന്നു.  

2. 2021  ഒഡ¯ോബര്  25  മു4ല് ഒന്നോം പ്രസമസ്റ്റര് ബിരുദോനന്തര ബിരുദം,  അഞ്ചോം പ്രസമസ്റ്റര് ബിരുദം,
ഏഴോം പ്രസമസ്റ്റര് ബി.എഫ്.എ എന്നീ ഡ-ോഴ്സു-ളുപ്രട ഓഫ് വൈലന്   -്ളോസ്സു-ള് ആരംഭിച്ചു. 

3. ഒഡ¯ോബര്  26  -ാ�ം 4ീയ4ി നടന്ന )ഡ4്യ- അiോദമി-്  -ൗൺ സില് ഡയോ�ം ഡ�ോ.  എന്.  പി.
ഉണ്ണി  (സംസ്കൃ4ം),  പദ്മശ്രീ  ഡശോഭന  (ഭര4നോട്യം),  ഡ�ോ.  ടി.  എം.  കൃഷ്ണ  (ശോസ്ത്രീയ  സം�ീ4ം)
എന്നിവര്i്  �ി.ലിറ്റ്  നല്കുന്ന4ിനുള്ള  സിന്�ിഡiറ്റ്   നിര്ഡ·ശം  അം�ീ-രിച്ചു.  ബഹു.  ചോന്
സലറുപ്രട സ്ഥിരീ-രണം ലഭിച്ച വിവരം സഡന്തോഷപൂര്വ്വം അറിയിക്കുന്നു.  

4. 24.03.2018  മു4ല്  30.07.2021  വപ്രരയുള്ള  -ോലയളവില്  പിഎച്ച്.�ി  ഡനടിയ  �ഡവഷ-പ്രര
ആദരിക്കുന്ന4ിനോയി  15.11.2021  ന് സര്വ-ലോശോല സംഘടിപ്പിച്ച ചടങ്ങില്  ശ്രീ നോരോയണ ഗുരു
ഓപ്പൺ  സര്വ-ലോശോല  വൈവസ്  ചോന്സലര്  ഡ�ോ.  മുബോറ-്  പോഷ  വിശിഷ്ട  അ4ിഥിയോയി
പപ്ര�ടുക്കു-യും പ്രമ�ലു-ള് സന്നിഹി4രോയ 118 ഡപര്i് വി4രണം പ്രചയ്യു-യും പ്രചയ്തു.  ടി ചടങ്ങില്
വൈവസ് ചോന്സലര് അദ്ധ്യക്ഷ4 വഹിച്ചു.

5. 2021 നവംബര് 29 ന് ഒഡദ്യോ�ി- പദവിയില് നിന്ന് വിരമിച്ച വൈവസ് ചോന്സലര് ഡ�ോ. ധര്മ്മരോജന്
പി.പ്ര-,  ഡ)ോ  വൈവസ്  ചോന്സലര്  ഡ�ോ.  പ്ര-.  എസ്  രവികുമോര്  എന്നിവര്i്  സര്വ-ലോശോല
സമൂഹം യോത്രയയപ്പ് നല്-ി.  സര്വ-ലോശോലോ വൈവസ് ചോന്സലറിപ്രന്റ ചുമ4ല ഡ-ോഴിഡiോട് സര്
വ-ലോശോലോ വൈവസ് ചോന്സലര് ഡ�ോ. എം. പ്ര- ജയരോജിന് അഡന്ന ദിവസം നല്-ി. 

6. ഡ�ോ. അംഡബദ്-ര് സര്വ-ലോശോല മുന് വൈവസ് ചോന്സലര് പ്ര)ോഫ. ശ്യോം ബി ഡമഡനോന് പ്രചയര്
മോനും,  ഡ�ോ.  ആര്  രോംകുമോര്  അം�വുമോയ  ഉന്ന4  വിദ്യോഭ്യോസ  പരിഷ്കരണ  -മ്മീഷന്  സര്
വ-ലോശോല  മുഖ്യഡ-ന്ദ്രത്തില്  �ിസംബര്  16  -ാ�ം 4ീയ4ി   സന്ദര്ശനം  നടത്തു-യും,  വിദ്യോര്
ത്ഥി-ളുമോയും അധ്യോപ- അനധ്യോപ- )4ിനിധി-ളുമോയും സംവദിക്കു-യും പ്രചയ്തു.

7. ഡ-ോവി�്  19,  മൂന്നോം  4രം�  വ്യോപനത്തിന്റ  പശ്ചോത്തലത്തില്  ഓൺവൈലന്  മോധ്യമത്തിഡലi്
മോറിയ  എം.എ/എം.എസ്.സി/എം.എഫ്.എ/എം.എസ്.�ബ്ള്യു  ക്ലോസ്സു-ള്  09/02/2022  നും
എം.ഫില്/പിഎച്ച്�ി/  സം�ീ4ം,  �ോന്സ്,  പ്രപയിന്റിം�്  വകുപ്പു-ളിപ്രല  ബിരുദ  ക്ലോസു-ള്/
എം.പി.ഇ.എസ്  ക്ലോസു-ള്  14/02/2022  നും അവഡശഷിച്ച  ബിരുദ ക്ലോസു-ള്  21/02/2022  നും
ഓൺവൈലനില് നിന്നും ഓഫ് വൈലനിഡലi് മോറ്റു-യുണ്ടോയി.

8. സര്വ-ലോശോലയിപ്രല  വിവിധ  അiോദമി-  വകുപ്പു-ളും,  ശ്രീ  ശ�രോചോര്യ  അന്തരോഷ്ട്ര  പഠന
ഡ-ന്ദ്രവും ഈ -ോലയളവില് പ്രസമിനോറു-ളും പ്രവബിനോറു-ളും ശില്പശോല-ളും സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.

9. മോര്ച്ച് നോലോം 4ീയ4ി സംസ് കൃ4 സര്വ-ലോശോലോ യൂണിയന് പ്ര4രപ്രഞ്ഞടുപ്പ് നടന്നു
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10. മോര്ച്ച്  8  ന്   സംസ് കൃ4 സര്വ-ലോശോല വൈവസ്  ചോന്സലറോയി   ഡ�ോ.  എം.വി  നോരോയണന്
ചുമ4ലഡയറ്റു.    

11. 2021  പ്രല ഡ-രള സം�ീ4 നോട-  അiോദമി  അവോര്�്  ലഭിച്ച ഡ�ോ.  ആര്.എല്.വി  രോമകൃഷ്ണന്
(ഡമോഹിനിയോട്ടം),  ശ്രീമ4ി മഞ്ജു ഡമഡനോന് (ലളി4�ോനം)  എന്നിവപ്രര സംസ് കൃ4 സര്വ-ലോശോലോ
സമൂഹത്തിനുഡവണ്ടി വൈവസ് ചോന്സലര് ആദരിച്ചു.  

  എല്ലോവരുഡടയും  സഹ-രണവും  ക്രിയോത്മ-മോയ  നിര്ഡ·ശങ്ങളും  )4ീക്ഷിച്ചുപ്ര-ോണ്ട്
അജന്�-ളില്ഡമലുള്ള ചര്ച്ച-ള്iോയി ഏവഡരയും ക്ഷണിച്ചുപ്ര-ോള്ളുന്നു.                 

II. പരിഗണനയ്ക്കുള്ള വിഷ�ങ്ങള് - പ്രാഥമികം  (Item for consideration)

1. IQAC/CAS/API/SSUS/2019 

 Index for CAS Criteria, API score and PBAS format for placement of regular faculty in  
 tune with UGC Regulation 2018 – Approval-Reg. 

Appendix  -  ല്   Criteria  -  II  –  Administrative  responsibilities -  ല്  Teacher-in  
charge/DSS എന്നിവ കൂടി ഉള്പ്രപ്പടുത്തോനും, ഡ-ോഡളജ് എന്ന് ഡരഖപ്രപ്പടുത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിപ്രലല്ലോം
College/University എന്ന് മോറ്റി അം�ീ-രിയ്ക്കുവോനും    4ീരുമോനിച്ചു. (Annexure - I)

2. നം.എസി�ിഎ 1/10685/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2021

പ്രപയിന്റിം�് വിഭോ�ത്തില് പി.എച്ച്.�ി ഡ)ോഗ്രോം ആരംഭിക്കുന്ന4് - സംബന്ധിച്ച്.
സോധൂ-രിച്ചു

3.  നം.എസി�ിഎ 1/8798/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2020

എം.ഫില് നിയമോവലി ഡഭദ�4ി വരുത്തുന്ന4്  -  സംബന്ധിച്ച് . 
അം�ീ-രിച്ചു

4.  നം.എസി.�ി.എ 2/17443/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019
 മദ്രോസ്  യൂണിഡവഴ്സിറ്റിയുപ്രട  സോന്സ്ക്രിറ്റ്  ശിഡരോമണി  മോധ്യമ  വ്യോ-രണ  �ിഗ്രിi്  തുല്യ4

സര്ട്ടിഫിiറ്റ് അനുവദിച്ച4് - സോധൂ-രണം -  സംബന്ധിച്ച് . 
സോധൂ-രിച്ചു

5.  നം.എസി.�ി.എ 2/9743/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2021
എം.ഫില്  പ്ര�സര്ഡട്ടഷന്,  വൈവവ  ഡവോസി  എന്നിവ  ഓൺവൈലനോയി  നടത്തുന്ന4്  എം.ഫില്  
നിയമോവലിയില് ഉള്പ്രപ്പടുത്തുന്ന4് -  സംബന്ധിച്ച് . 

റിഡപ്പോര്ട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചു

6.  നം.എസി.�ി.ബി1/15852/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2018
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സ്ത്രീ സുരക്ഷോ നിയമങ്ങള് -രിക്കുലത്തില് ഉള്പ്രപ്പടുത്തുന്ന4്  -  സംബന്ധിച്ച് . 
സര്വ-ലോശോലയില് ഒരു Comprehensive Gender Policy രൂപീ-രിക്കുവോന് 4ീരുമോനിച്ചു

7.  നം.8967/എസി.�ി.ബി2/2019/എസ്.എസ്.യു.എസ്.
സീഡറോ പ്രസമസ്റ്റര് അനുവദിച്ച4്   -  സോധൂ-രണം - സംബന്ധിച്ച് . 

സോധൂ-രിച്ചു

8. നം.എസി.�ി.എ 2/14677/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2021

4ഞ്ചോവൂര്  4മിഴ്  യൂണിഡവഴ്സിറ്റിയുപ്രട  Master  of  Arts  in  Bharathanatyam  �ിഗ്രിയ്ക്ക്   
എലിജിബിലിറ്റി അനുവദിച്ച4്   -  സംബന്ധിച്ച് . 

ശ്രദ്ധിച്ചു

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

പി.എച്ച്.�ി മൂല്യനിര്ണ്ണയത്തിനുളള അദ്ധ്യോപ-രുപ്രട പോനല് സമര്പ്പിക്കുന്ന4്  -  സംബന്ധിച്ച് . 
സിണ്ടിഡiറ്റ് 4ീരുമോന )-ോരം പുറപ്രപ്പടുവിച്ച സര്വ-ലോശോല ഉത്തരവ് 

പുന:പരിഡശോധിക്കുവോന് 4ീരുമോനിച്ചു.

10. നം.8132/എ.സി.�ി.ബി2/2018/എസ്.എസ്.യു.എസ്.
2010 അഡ്മിഷന് എം എ സംസ്കൃ4ം ഡവദോന്തം  വിദ്യോര്ത്ഥിയുപ്രട  4- ാ�ം പ്രസമസ്റ്റര് പുന:)ഡവശനം -  
സംബന്ധിച്ച് . 

പുന:)ഡവശനം നല്ഡ-ണ്ട4ില്ല എന്ന് 4ീരുമോനിച്ചു.

11. നം.ഇ സി/9458/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2017

2018  അഡ്മിഷന്  ബി  എ  ഭര4നോട്യം,  2017  അഡ്മിഷന്  ബി  എഫ്  എ  പരീക്ഷോഫലം  -   

സംബന്ധിച്ച് .
അം�ീ-രിച്ചു 

സപ്ലിസെമന്ററി അജണ്ട  

1. നം.ഇ ബി/1643/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2020

2021 ജൂൺ മോസത്തില് നടത്തിയ നോലോം പ്രസമസ്റ്റര് എം എ റഗുലര് പരീക്ഷയില് ബിരുദോനന്തര 
ബിരുദം  വിജയ-രമോയി  പൂര്ത്തിയോiിയ  4ിയറ്റര്  വിദ്യോര്ത്ഥി  ഡദഡവന്ദ്ര  ഖട്ടോനi്  ബിരുദം
നല്കുന്ന4്  - സംബന്ധിച്ച് .

ബിരുദം  നല്കുന്ന4ിന് 4ീരുമോനിച്ചു.  

2. നം.ഇ ബി/4275/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2021
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2021  ഏ)ില്  മോസത്തില് നടന്ന നോലോം പ്രസമസ്റ്റര് എം എ/  എം എസ് സി/  എം.പി.ഇ.എസ്  
പരീക്ഷ-ളില് വിജയി-ളോയ വിദ്യോര്ത്ഥി-ള്i് ബിരുദം നല്കുന്ന4്  - സംബന്ധിച്ച് .

നോലോം  പ്രസമസ്റ്റര്  എം  എ/  എം  എസ്  സി/  എം.പി.ഇ.എസ്   പരീക്ഷ-ളില്  വിജയി-ളോയ
വിദ്യോര്ത്ഥി-ള്i് ബിരുദം നല്കുന്ന4ിന് 4ീരുമോനിച്ചു.  

3. നം.ഇ ബി/3176/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2020

2021 ഏ)ില്  മോസത്തില് നടത്തിയ നോലോം പ്രസമസ്റ്റര് എം എ ഫിഡലോസഫി റീ-അപ്പിയറന്സ് 
പരീക്ഷ മുഡഖന ബിരുദോനന്തര ബിരുദം പൂര്ത്തിയോiിയ വിദ്യോര്ത്ഥി i് ബിരുദം നല്കുന്ന4്  -  

സംബന്ധിച്ച് .

എം എ ഫിഡലോസഫി റീ-അപ്പിയറന്സ് പരീക്ഷ മുഡഖന ബിരുദോനന്തര ബിരുദം  പൂര്ത്തിയോiിയ  
വിദ്യോര്ത്ഥി i്  ബിരുദം നല്കുന്ന4ിന് 4ീരുമോനിച്ചു.  

4. EA/4513/2010/SSUS
Award of Ph.D to various candidates -reg

വിവിധ  വിഷയങ്ങളില്  �ഡവഷണം  പൂര്ത്തിയോiിയ  22  �ഡവഷണ  വിദ്യോര്ത്ഥി-ള്i്  
പി.എച്ച്.�ി ബിരുദം നല്കുന്ന4ിന് 4ീരുമോനിച്ചു.  (Annexure - II)

5. നം.ഇ �ി/11607/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2018

2020-2021 അiോദമി-് വര്ഷപ്രത്ത എം എസ് �ബ്ല്യു, എം എഫ് എ, പി ജി �ിഡ×ോമ, �ിഡ×ോമ 
എന്നീ �ിഗ്രി-ള് അവോര്�് പ്രചയ്യുന്ന4്  - സംബന്ധിച്ച് .

അം�ീ-രിച്ചു 

6. നം.ഇ �ി/11607/എസ്.എസ്.യു.എസ്/2018

2021 വര്ഷത്തില് എം.ഫില് പൂര്ത്തിയോiിയ 2019 അഡ്മിഷന്   വിദ്യോര്ത്ഥി-ള്i്  �ിഗ്രി  
അവോര്�് പ്രചയ്യുന്ന4്   - സംബന്ധിച്ച് .

അം�ീ-രിച്ചു 

7. ED/2514/Panel of Scribe/SSUS/2019
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2019 അiോദമി- വര്ഷം ഏററുമോനൂര് )ോഡദശി- ഡ-ന്ദ്രത്തില് ആരംഭിച്ച പി ജി �ിഡ×ോമ ഇന് 
പ്രവല്നസ്  ആന്റ്  സ്പോ  മോഡനജ്പ്രമന്റ്  എന്ന  ഡ)ോഗ്രോമിപ്രന്റ  ഡദവനോ�ിരി  ലിപിയിലുളള  ഡപര്  
അം�ീ-രിക്കുന്ന4്  - സംബന്ധിച്ച് .

അം�ീ-രിച്ചു 

8. നം.8574/എ.സി.�ി.ബി1/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2012 (II)

എം പി ഇ എസ്  ഡ)ോഗ്രോമിപ്രന്റ  വിവിധ പ്രസമസ്റ്ററു-ളിപ്രല പ്രക്ര�ിറ്റ്  �ിസ്ട്രിബ്യൂഷനില് മോറ്റം  
വരുത്തിയ4് അiോദമി-് -ൗൺസിലിപ്രന്റ  സോധൂ-രണത്തിന്  സമര്പ്പിക്കുന്ന4് - സംബന്ധിച്ച് .

സോധൂ-രിച്ചു

9. Acd.B1/9828/SSUS/2020

Ratification of approval of Ph.D Course work syllabus of Mohiniyattom and Painting

സോധൂ-രിച്ചു

10. IQAC/3820/CA/SSUS/2022

Index for CSA Criteria, API Score and PBAS format for placement of Librarians in 
tune with UGC Regulation 2018-Approval-reg.

വിശദ പഠനത്തിനോയി മോറ്റിപ്രവച്ചു

11. നം.എ.സി.�ി.സി1/16073/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019

സര്വ-ലോശോലയുപ്രട 2019 പി ജി റഗുഡലഷനില് ഡഭദ�4ി വരുത്തുന്ന4്  - സംബന്ധിച്ച് .

വിശദ പഠനത്തിനോയി മോറ്റിപ്രവച്ചു

12. നം.എ.സി.�ി.സി2/12814/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2019

എബിലിറ്റി എന്ഹോന്സ് പ്രമന്റ്    ഡ-ോഴ്സ് -മ്മിറ്റി 4ീരുമോനം - സംബന്ധിച്ച് .
അം�ീ-രിച്ചു

അഡീഷണല് അജണ്ട

1. നം.എ.സി.�ി.ബി 1/3829/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2009
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ബി എഫ് എ ഒന്നും രണ്ടും പ്രസമസ്റ്റര് സംസ്കൃ4ം വ്യോ-രണം ഡപപ്പറു-ളുപ്രട സിലബസ്, പി എച്ച് �ി 
ഡ-ോഴ്സ്  വര്i്  സിലബസ്  എന്നിവയില്  വരുത്തിയ  മോറ്റം  അiോദമി-്  -ൗൺസില്  
അം�ീ-രിക്കുന്ന4് - സംബന്ധിച്ച്

അം�ീ-രിച്ചു

2. Acd.B1/9828/SSUS/2020
Ratification  of  implementation  of  the  recommendations  of  Faculty  of  Arts  and  Social  
Sciences held on 05.02.2022 – reg.

സോധൂ-രിച്ചു

3. Acd.B1/9828/SSUS/2020
Approval of the minutes of the Faculty of Art and Social Sciences held on 22.05.2021 –  
ratification – reg.

സോധൂ-രിച്ചു

4. Acd.B1/9828/SSUS/2020
Scheme  of  examination  for  BFA OBTLE  Syllabus,  Regulation  for  Online  Certificate  
Programme on Mohiniyattom – reg.

അം�ീ-രിച്ചു

5. നം.എ.സി.�ി.സി1/6938/എസ്.എസ്.യു.എസ്./2021

സര്വ-ലോശോലയിപ്രല  2021-2022  അദ്ധ്യയന വര്ഷത്തിപ്രല സമ്മര് പ്രസമസ്റ്ററിപ്രലയും  2022-23  

അദ്ധ്യയന വര്ഷത്തിപ്രല അiോദമി-് -ലണ്ടറും അം�ീ-രിക്കുന്ന4് - സംബന്ധിച്ച്

അം�ീ-രിച്ചു

അടി�ന്തിര പ്രയമ�ങ്ങള് 

1. ഡ�ോ.  ടി.  എസ് സോജു  അവ4രിപ്പിച്ച്  ഡ�ോ.  എം എസ് മുരളീധരന് പിളള പിന്തോങ്ങിയ
അടിയന്തിര )ഡമയം - സ്ഥിരോധ്യോപ- നിയമനവുമോയി ബന്ധപ്രപ്പട്ട് സര്വ-ലോശോലയില്

നിലവിലുളള നിയമോവലി  പരിഷ്കരിക്കുന്ന4ിന്  ഡവണ്ട നടപടി-ള് സ്വീ-രിiണപ്രമന്ന4്  
സംബന്ധിച്ച്

അം�ീ-രിച്ചു.
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2. ഡ�ോ.പ്ര-.യമുന അവ4രിപ്പിച്ച്,  ഡ�ോ.പ്ര-.മുത്തുലക്ഷ്മി  പിന്തോങ്ങിയ അടിയന്തിര )ഡമയം - 
ഡദശീയ  അന്തര്ഡദശീയ  4ലങ്ങളില്  അം�ീ-ോരം  ഡനടിയ  അiോദമി-്  വിദ�് ധപ്രര  
പപ്ര�ടുപ്പിച്ചുപ്ര-ോണ്ട്  )ഭോഷണ  പരമ്പര  നടത്തുവോനുളള  സ്ഥിരം  സംവിധോനം
സര്വ-ലോശോല 4ലത്തില് ആരംഭിiണപ്രമന്ന4് സംബന്ധിച്ച്

അം�ീ-രിച്ചു.

3. ഡ�ോ.  സുനി4  ഡ�ോപോലകൃഷ്ണന്   അവ4രിപ്പിച്ച്,  ഡ�ോ.-ിരൺ  എ  യു  പിന്തോങ്ങിയ  
അടിയന്തിര )ഡമയം -  സര്വ-ലോശോല-ളില് മുന്-ോല )ോബല്യഡത്തോപ്രട പ്രപന്ഷന് ഫണ്ട്
രൂപീ-രിiണപ്രമന്നും  അധ്യോപ-രുപ്രടയും  ജീവനiോരുപ്രടയും  പ്രപന്ഷന്  തു-യുപ്രട  ഒരു  
ഭോ�ം സര്വ-ലോശോല-ള് സ്വന്തം നിലയില് -പ്രണ്ടത്തണപ്രമന്നുമുളള  19.01.2022  പ്രല  
ഉത്തരവ് പുന:പരിഡശോധിiണപ്രമന്ന് സര്iോരിഡനോട് ആവശ്യപ്രപ്പടുന്ന4് സംബന്ധിച്ച്

അം�ീ-രിച്ചു.

17.03.2022 ന് -ോലോവധി -ഴിയുന്ന ഫോiല്റ്റി �ീന്മോരുപ്രട ഡസവനത്തിന്  ബഹു.വൈവസ്
ചോന്സലര് നന്ദി ഡരഖപ്രപ്പടുത്തി. 

ഡയോ�ം 2 മണിയ്ക്ക്  അവസോനിച്ചു

ഒപ്പ്/-
ലൈവസ് ചാന്സലര്
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