
02.07.2018 ൽ ഉ���് 2.30 � സിൻഡിേ��് ഹാളിൽ 
ഐ.ക�ൂ.എ.സിയ ുെട ആഭിമുഖ��ിൽ വകു!"�#$ാരുമായ ി നട' 
േയ ാഗ�ി�െറ നടപടിചുരു�ം. 

പെ�ടു�വർ: 

1. േഡാ.ധർരാജൻ പി.െക., ൈവ� ചാൻസലർ    ഒ�് 
2. േഡാ.ശാ�ി നായർ, ഹി!ി വിഭാഗം േമധാവി   ഒ�് 
3. േഡാ. വി.ആർ. മുരളീധരൻ, സാഹിത* വിഭാഗം േമധാവി  ഒ�് 
4. േഡാ. െക.വി+ണു ന-ൂതിരി, വ*ാകരണ വിഭാഗം േമധാവി 

 ഒ�് 
5. േഡാ.സാജു ടി.എ�., ഭൂമിശാ�0ത വിഭാഗം േമധാവി   ഒ�് 
6. േഡാ.എം.ഐ. േജാസ2, ൈസേ3ാളജി വിഭാഗം േമധാവി  ഒ�് 
7. േഡാ. എൻ. െജ4ി റ�ായി, ഇം7ീ+ വിഭാഗം േമധാവി  

 ഒ�് 
8. േഡാ.െക. മു�ുല8്മി, േവദാ� വിഭാഗം േമധാവി   ഒ�് 
9. േഡാ.യമുന െക., നാ: േകാഡിേന;ർ     ഒ�് 
10. േഡാ.മ<ജു േഗാപാൽ, സംഗീത വിഭാഗം േമധാവി   ഒ�് 
11. േഡാ.വ>ലൻ വി.എ., മലയാള വിഭാഗം േമധാവി   ഒ�് 
12. 0ശീ. സാജു ടി.എ�.  െപയി?റിം@ വിഭാഗം േമധാവി   ഒ�് 
13. 0ശീമതി. സിAു എ�, നൃ� വിഭാഗം േമധാവി3ു േവCി  ഒ�് 
14. 0ശീ. മധു എ.െക, നാടക വിഭാഗം േമധാവി    

 ഒ�് 
15. േഡാ. എബി േകാശി, ഫ ിേലാസഫ ി, വിഭാഗം േമധാവി   ഒ�് 
16. േഡാ. എൻ.െജ. 0ഫ ാൻസി�, ചരി0ത വിഭാഗം േമധാവി3ു േവCി ഒ�് 
17. േഡാ.എF്. പൂർGിമ, സം�കൃത ജനറർ വിഭാഗം േമധാവി  ഒ�് 
18. േഡാ.അ�ാവുI ഖാൻ, ഉറുദു വിഭാഗം േമധാവി   ഒ�് 
19. േഡാ.ദിലീL െക.ജി., േസാേഷ*ാളജി വിഭാഗം േമധാവി  

 ഒ�് 
20. േഡാ.േജാ� ആ?റണി, േസാഷ*ൽ വർ3് വിഭാഗം േമധാവി3ു േവCി 

          ഒ�് 
21. 0ശീ. 0ശീേഗാപൻ ബി.എ�. ചി0തകലാ വിഭാഗം േമധാവി3ു േവCി

 ഒ�് 

 

േയാഗം 2.30 ? ആരംഭിFN. ബഹു. ൈവ� ചാൻസലർ എലOാ 
വകു�P*8ൻമാെരയും േയാഗ�ിേല3് 8ണിFN. അജCയിെല 
ആദ*െ� മൂ4ു കാര*Qൾ 

1. Combined annual data collection framework 

2. New Website  

3. Official Email IDs വിശദീകരി3ു4തി? സർവകലാശാല ഐ.ടി. 
േ0പാ0ഗാേമSസിെന 8ണിFN. 



0ശീ.സുനിൽ, സീനിയർ േ0പാ0ഗാമർ, combined annual Data collection Framework 

?െറ രൂപേരഖ െ0പാജ:ടർ മുഖാ�ിരം ഡി�േT െചUV ഓേരാ 
ഐ;ം വിശദീകരിFN. വകു�P*8Xാരുെട സംശയQൾ ദൂരികരിFN. 

ഡാ;ാ കള8? ക-*ൂYർ പരിZാനവും, ഇം7ീഷിൽ 0പാവീണ*വുമുI 
ഗേവഷണ വിദ*ാർ[ികളNേടേയാ, ബിരുദാന�ര ബിരുദ 
വിദ*ാർ[ികളNെടേയാ സഹായം ലഭ*മാ3ാവു4താെണ4് 
ഐ.ക*ൂ.എ.സി ഡയറ:ടർ അറിയിFN, കൂടാെത തിരെ\ടു3ു4 
വിദ*ാർ[ികൾ3് െ0പാജ:] അസി^?റായി 0പവർ�ിFN എ4 
സർYിഫ ി3;Nം, nominal remuneration നും നൽകു4തായിരി3ുെമ4ും 
അറിയിFN. ഇനിയും ഇതിെന3ുറിFN സംശയQേളാ മ;N 
വിശദീകരണQേളാ ആവശ*മുെC�ിൽ IQAC െയ സമീപി3ാം എ4് 
അറിയിFN െകാCു, പുതിയ െവ_ൈസ;് ഡിൈസൻ 
െചUതതിെന3ുറിF് വിശദീകരി3ാൻ 0ശീമതി ആൻ മരിയെയ 
8ണിFN. 

0ശീമതി ആൻ മരിയ പുതിയ െവ_ൈസ;് ഡിൈസൻ െചUതV 
�0കീനിൽ ഡി�േT െചUതു. അതിൽ ഉൾെ�Y ഓേരാ ടാബിെന3ുറിFNം 
വിവരിFN. വകു�P*8Xാർ തരു4 വിവരQളായിരി3ും അതാതു 
ഡി�ാർY്െമ?റി?െറ േപജിൽ അ�്േലാ` െചaNക. അതുെകാCു തെ4 
ഡാ;ാ തരുേ-ാൾ അതാതു ഡി�ാർY്െമ?b തല�ിലുI േഫ ാേYാ, 

വീഡിേയാ തരു4തും ഉചിതമായിരി3ുെമ4ും അറിയിFN. 

ഡാ;ാ അ�്േലാ` െചaN4തനുസരിF് ൈസ;് ഓ�ണായി 
തുടQുെമ4ും അറിയിFN. 0പാേദശീക േക0!Qളിൽ നി4ും വരു4 

ഡാ;ാകൾ അതാV വകു�P*8Xാർ മുഖാ�ിരം ഐ.ക*ൂ.എ.സിയിൽ 
എ�ി3ണെമ4ും               േഡാ. സാജു. ടി.എ�, ഐ.ക*ൂ.എ.സി ഡയറ:ടർ 
അഭ*ർ[ിFN. തുടർ4് 0ശീ രാഹുൽ പരേമശcരൻ,  official email ID െയ 
കുറിF് വിശദീകരിFN. വകു�P*8Xാർ3് മു4ു ഇെമയിൽ 
ലഭ*മാ3ിതരു4തായിരി3ുെമ4ും മ;N അP*ാപകർ3ു ഫ ാ3ൽYി 
എ4 നിലയിൽ ഒരു ഇെമയിൽ മാ0തം ലഭ*മാ3ു4തായിരി3ുെമ4ും 
അേdഹം വിശദീകരിFN. അവർ3ു ഉചിതമായ രീതിയിൽ username 

ലഭ*മാ3ിതരു4തിനുI വിവരQൾ ഉടൻ അറിയി3ാൻ അഭ*ർ[ിFN. 

ൈവ.-ചാൻസിലർ 

അതാതു  വകു�ിെല അധ*ാപകർ3് കുYികളNെട ഫ ീ`ബാ3് 
അയFിYNC്. അതു ബAെ�Y വകു�ിൽ 15/7/18 നുIിൽ കൗൺസിൽ കൂടി 
ചർF െചUതു െമFെ�ടു�ാനുI കർപPതികൾ ആരംഭി3ണം. 
ആയതി?െറ റിേ�ാർY് എ0തയും െപെY4്  ഐ.ക*ൂ.എ.സിയിൽ 
ലഭ*മാ3ുകയും േവണം. 



ഓേരാ വകു�ി?േറയും അ3ാദമി: മാ^ർ Tാൻ ഉടൻ 
ലഭ*മാ3ണം. ഡി�ാർY്െമ?b േജണൽ/ഫ ാ3ൽYി േജണൽ പgി+ 
െചaണം. അV ഇ?റ:�` േജണലായി മാ;ാൻ 0ശPി3ണം. 

നാ1 േകാഡിേന�ർ 

30/6/2018 ൽ സർവകലാശാല സമൂഹ�ിനായി ബാം7hരിൽ നി4ും 
NAAC Peer Team member കൂടിയായ േഡാ എം.പി.രാജൻ നാ: റീ-
അ0കഡിേ;ഷനു േവCി എടു� iാjി?െറ ചുരു3ം അവതരി�ിFN. 

ചർ�യ ിൽ എടു� തീരുമാന4ൾ 

1. Combined annual Data collection ? കം-*ൂYർ പരിZാനവും ഇം7ീഷിൽ 
0പാവീണ*മുI ഗേവഷണ വിദ*ാർ[ികളNേടേയാ, ബിരുദാന�ര 
ബിരുദ വിദ*ാർ[ികളNേടേയാ േസവനം ലഭ*മാ3ാവു4താk. 

െതെര\ടു3ു4 വിദ*ാർ[ികൾ3് െ0പാജ:] അസി^?റായി 
േസവനം െചUതതി?െറ സർYിഫ ി3;Nം  nominal remuneration നും 
നൽകണം. 

2. പുതിയ െവ_ൈസ;് അLേഡഷൻ െചaNേ-ാൾ 
വകു�P*ാ8Xാർ അതാതു ഡി�ാർY്െമ?b േപജിൽ അ�്േലാ` 
െചaNനുI ഡാ;ാ (േഫ ാേYാ, വീഡിേയാ തുടQിയവ) 

ഐ.ക*ൂ.എ.സിയിൽ ലഭ*മാ3ണം. 

3. 0പാേദശീക േക0!�ിൽ നി4ും ലഭ*മാ3ു4 ഡാ;ാ അതാതു 
വകു�P*8Xാർ കC് സാ8*െ�ടു�ി ഐ.ക*ൂ.എ.സിയിൽ 
സമർ�ി3ണം. 

4. ഓേരാ വകു�Nകളിലും അത*ാവശ*ം േവC ഫ ർണീFർ, �കാനർ, 

0പി?റർ എ4ിവ ലഭ*മാ3ണം. 

5. ഓേരാ ഡി�ാർY്െമ?റിലും നിലവിൽ കൂYിയിYിരി3ു4 
ഉപേയാഗശൂന*മായ ഫ ർണീFർ ഉടൻ േലലം െചaാനുI 
നടപടികൾ സcീകരി3ണം. 

6. ഗേവഷണ വിദ*ാർ[ികൾ3് േമശയും കേസരയും നൽകണം. 

 

(ഒ!്) 
ൈവ. ചാൻസലർ 


