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ÎÙÞvÞ·Þtß ØVÕî µ ÜÞÖÞÜ
2019 ÈÕ¢ÌV 23_Þ¢ ÄàÏÄß øÞÕßæÜ 10.00 ÎÃßAí ØVÕî µ ÜÞÖÞÜ æØÈxí ÙÞ{ßW
çºVK æØÈxí çÏÞ·Jßæa È¿É¿ßAáùßMí
ÉæC¿áJÕV :_
1
2
3
4
5
6
7
8
9

ædÉÞË. (çÁÞ.) Øß.xß. ¥øÕßwµáÎÞV,
èÕØí ºÞXØÜùáæ¿ ºáÎÄÜ ÕÙßAáK ædÉÞ_èÕØí ºÞXØÜV, (¥icfX)
¥Áb. Éß.æµ. ÙøßµáÎÞV, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
ædÉÞË. (çÁÞ.) ¼ÏºdwX æµ., ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
ædÉÞË. (çÁÞ.) ØçLÞ×í Éß. ÄOß, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
ædÉÞË. (çÁÞ.) æµ. ®¢. µã×íÃX, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
ædÉÞË. ç¿ÞÎßºîX ç¼ÞØËí, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
çÁÞ. ¥¼ß Øß. ÉÃßAV, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
çÁÞ. Éß.æµ. ÉvµáÎÞV, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
çÁÞ. ®¢.®Øí. Îáø{ß, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
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²Mí
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10 çÁÞ. ¦V. ¥ÈßÄ, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
11 ædÉÞË. (çÁÞ.) ÌßØíÎß ç·ÞÉÞÜµã×íÃX, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
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çÁÞ. ¦V. dÉ·Þ×í, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
çÁÞ. ®. ç¼ÞØí, ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
ædÉÞË. dÉÕàY µáÎÞV Õß.®Øí., ØßXÁßçAxí ¥¢·¢
dÖà. ¼Ïí Øá¶íÜÞW, ¥Áà×ÃW æØdµGùß, ©KÄ ÕßÆcÞÍcÞØ ÕµáMí
dÖà. Õß.Éß. §ØíÎÏßW, dÉØßÁaí, æÙÁí çÜÞÁí & ¼ÈùW ÕVçAÝíØí
¥çØÞØßçÏ×X, çµÞGÏ¢
dÖà. ç¼AÌí Øß. èÈÈÞX, Ïá.Áß. µïVA,í ÌçØÜßÏØí çµÞç{¼í, çµÞGÏ¢
dÖà. çÎÞXØß ®.Ïá., ¼âÈßÏV ØâdÉIí, æØaí. çÄÞÎØí çµÞç{¼í, ùÞKß
dÖà. ÕVPàØí æµ. æºùßÏÞX, dÉßXØßMW, æØaí. ç¼ÞØËíí æd¿ÏßÈß¢·í çµÞç{¼í, ÎÞKÞÈ¢
çÁÞ. ®Øí. ¥ÈØí, ¥ØßØíxaí ædÉÞËØV, ØíµâZ ³Ëí æµÎßAW ØÏXØØí
dÖà. Èß¶ßW ®Øí. ÈÞÏV, ÏâÃßçÕÝíØßxß ÏâÃßÏX æºÏVÎÞX
ædÉÞË. (çÁÞ.) dÉµÞÖí µáÎÞV Ìß., ædÉÞËØV, ØíµâZ ³Ëí ÌçÏÞ ØÏXØØí
dÖà. ÉvµáÎÞV Éß., ¥ØßØíxaí ø¼ßØíd¿ÞV, ÎÙÞvÞ·Þtß ØVÕîµÜÞÖÞÜ
ædÉÞË. (çÁÞ.) ØßÌß ØAùßÏÞØ,í ædÉÞËØV,
ØíµâZ ³Ëí ÎÞçÈ¼íæÎaí & ÌßØßÈTí ØíxÁàØí

²Mí
²Mí
²Mí
²Mí
²Mí
²Mí
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ø¼ßØíd¿ÞV(i/c) çÁÞ. æµ. ØÞÌáAáGÈá¢ ÙÞ¼øÞÏßøáKá.
øÞÕßæÜ 10.00 ÎÃßAí ædÉÞ_èÕØí ºÞXØÜV çÁÞ. Øß.xß. ¥øÕßwµáÎÞùßæa ¥icfÄÏßW çÏÞ·
È¿É¿ßµZ ¦ø¢Íßºîá. æØÈxí çÏÞ·JßW ÉæC¿áAáK ¥¢·Bæ{ ¥icfX ØbÞ·Ä¢ æºÏîáµÏá¢,
¦ÆøÃàÏÈÞÏ ºÞXØÜV dÖà. ¦øàËí ÎáÙNÆí ¶ÞX, ÉáÄßÏ ØßXÁßçAx¢·ÎÞÏß ºáÎÄÜçÏx
µáÎÞøß. ÆÏÞ ØÞÌá ®KßÕæø çÏÞ·JßçÜÏíAí dÉçÄcµ¢ ØbÞ·Ä¢ æºÏîáµÏá¢ æºÏñá.
¥icfX Äæa ¦Îá¶ dÉØ¢·JßW µÝßE µÞÜÏ{ÕßW ØVÕîµÜÞÖÞÜ èµÕøßºî
çÈGBæ{Aáùßºîí çÏÞ·æJ ¥ùßÏßºîá. ÎÙÞvÞ·Þtß
ØVÕîµÜÞÖÞÜ
èÕØí ºÞXØÜV
çÁÞ. ØÞÌá çÄÞÎØßÈí ÖÞdØñ ØÞçCÄßµ ·çÕ×Ã çÎ¶ÜÏßæÜ ÎßµÕßÈí ÏâçùÞÉcX ¥AÞÆÎß
³Ëí ØÏXØØí ¥¢·Äb¢ ÈWµß ¦ÆøßºîÄÞÏá¢ ¨ çÎ¶ÜÏßW §LcÏßWÈßKí ¥¢·Äb¢ ÜÍßAáK
øIÞÎæJÏÞ{ÞÃí ¥çgÙ¢ ®Ká¢ ¥icfXåØÍæÏ ¥ùßÏßºîá. ÎÙÞvÞ·Þtß ØVÕîµÜÞÖÞÜ
ØíµâZ ³Ëí ÉcáV ¦XÁí ¥èÉïÁí ËßØßµíØí ÕµáMí çÎÇÞÕßÏá¢ §aV ÏâÃßçÕÝíØßxß æØaV
çËÞV ÈÞçÈÞ ØÏXØí ¦XÁí ÈÞçÈÞ æ¿µíçÈÞ{¼ß ³Ãùùß ÁÏùµí¿ùáÎÞÏ çÁÞ. ÈwµáÎÞV
µ{øßAÜßÈí ¥AÞÆÎàµ ÎßµÕßÈáU ædÉÞËØV ¥xí æÜÞèùX ÌÙáÎÄß dËÞXØßæÜ æÜÞèùX
ØVÕîµÜÞÖÞÜ ØNÞÈßºîá ®Ká¢ ®X.®Øí.®Øí. dÉÕVJÈJßÈáU çÆÖàÏ ¥ÕÞVÁí ÜÍßºî
ø¼ßØíd¿ÞV(i/c) çÁÞ. æµ. ØÞÌáAáGÈí Ø¢ØíÅÞÈ ØVAÞV ØÆíçØÕÈ çø¶ ÈWµß ©JøÕÞæÏKá¢
¥icfX ¥ùßÏßºîá. Îßµºî çÈG¢ èµÕøßºî §Õæø çÏÞ·¢ ¥ÍßÈwßºîá.
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Revaluation ³YèÜX Ø¢ÕßÇÞÈJßçÜÏíAí ÎÞùáµÏá¢, PG, MBA, B.Voc, B.Ed Äá¿BßÏ
çµÞÝíØáµZAí µbØíxcX ÌÞCí ØßØíx¢ È¿MßÜÞAáµÏá¢, MHRD Ïáæ¿ STRIDE (Scheme for
Trans-disciplinary Research for India’s Developing Economy) ®K çdÉÞd·ÞÎßçÜÏíAí 13
dÉçMÞØWØá¢ SPARC (Scheme for Promotion of Academic and Research Collaboration) ®K
çdÉÞd·ÞÎßçÜÏíAí 37 dÉçMÞØWØá¢ GIAN (Global Initiative of Academic Networks) ®K
çdÉÞd·ÞÎßçÜÏíAí 31 dÉçMÞØWØá¢ ØÎVMßºîßGáæIKá¢ ºÞXØçÜÝíØí ¥ÕÞVÁí, NIRF ùÞCß¢·í
®KßÕÏíAÞÏáU dÉÕVJÈBZ È¿Ká ÕøáKá ®Ká¢ ¥icfX ¥ùßÏßºîá.
Äá¿VKí, µÝßE æØÈxí çÏÞ·JßÈá çÖ×¢ ÎøÃÎ¿EÕøáæ¿ ÈßøcÞÃJßW ¥ÈáçÖÞºÈ¢
çø¶æM¿áJáKÄÞÏß ¥icfX ¥ùßÏßºîá. Äá¿VKí ø¼ßØíd¿ÞV (i/c)-æÈ ¥ÈáçÖÞºÈdÉçÎÏ¢
¥ÕÄøßMßAáKÄßÈÞÏß fÃßºîá.
¥ÈáçÖÞºÈdÉçÎÏ¢
“ÎáX çµdw ÇÈµÞøcÎdLß ¥øáY ¼ÏíxíÜß, ÎáX çµdw ÈßÏÎÎdLß øÞ¢ ¼Àí ÎÜÞÈß, ÎáX ÕßçÆÖµÞøc
æØdµGùß æµ.Éß.®Øí. çÎçÈÞX ¼âÈßÏV, ÎáX Îá¶c ÄßøæE¿áMí µNà×ÃV ¿ß.®X. çÖ×X,
ØíµâZ ³Ëí §XùVÈÞ×ÃW ùßçÜ×XØí & æÉÞ{ßxßµíØßæa ¦Æc ÁÏùµí¿ùá¢ ÎáX ØßXÁßçAxí
¥¢·ÕáÎÞÏßøáK çÁÞ. Øß.Õß. æºùßÏÞX, Øß.Éß.æ®. çÈÄÞÕÞÏßøáK ·áøáÆÞØí ÆÞØí·áÉñ ®KßÕV
µÝßE æØÈxí çÏÞ·JßÈá çÖ×¢ ÈæN ÕßGá ÉßøßEá. §Õøáæ¿ ÈßøcÞÃJßW ÎÙÞvÞ·Þtß
ØVÕîµÜÞÖÞÜÞ æØÈxí ¥ÈáçÖÞºÈ¢ çø¶æM¿áJáµÏá¢ ÉçøÄøáæ¿ µá¿á¢ÌÞ¢·B{áæ¿ Æá:¶JßW
ÉCáçºøáµÏá¢ æºÏîáKá.” Äá¿VKí ¦ÆøØâºµÎÞÏß ØÍ ²øá ÎßÈßxí ÎìÈÎÞºøßºîá.
¥ÄßÈáçÖ×¢ ¥¼XÁ §ÈJßçÜÏíAí µ¿AáKÄÞÏß ¥icfX ¥ùßÏßºîá.

I. çºÞÆcÕá¢ ©JøÕá¢:
1. çºÞÆc¢: dÖà. ÉvµáÎÞV Éß., æØÈxí ¥¢·¢
ÉÝÏ ØßÜÌTßÜáU ÌßøáÆçµÞÝíØáµ{áæ¿ (Prior to 2009 Admission) ÉøàfÞØ¢ÌtÎÞÏ
çø¶µ{áæ¿ Áß¼ßxèÜçØ×X È¿É¿ßµZ ®dÄÎÞdÄ¢ ÉáçøÞ·ÎßºîßGáIí?
ØßXÁßçAxí ¥¢·¢ çÁÞ. ¦V. dÉ·Þ×í ©Jø¢ ÉùEá.
പരരീക വവിഭഭാഗതവിലല ടഭാബലലഷൻ രജവിസറകൾ ഡവിജവിറ്റലലസസ് ലചെയ്യുന പവർതവിയമഭായവി
ബന്ധലപ്പെട്ടു ടവി പവർതവി ലചെയ്യുനതവിനഭായവി Uralungal Labour Contract Co-operative Society
(ULCCS) -യലട ഭഭാഗമഭായ Uralungal Labour Technology Solutions (ULTS) -എന സഭാപനലത
ചുമതലലപടുത്തുവഭാനന തഭാലഴെ സൂചെവിപ്പെവിക്കുന വവിധതവിൽ അവർ സമർപ്പെവിച നവിരക്കുകൾ
അനഗരീകരവിച്ചുലകഭാണന സർവകലഭാശഭാല ഉതരവസ് പുറലപ്പെടുവവിചവിട്ടുണസ്. (യ.ഒ.നന.1306/പപ&ഡപ1/
3/2019/ഭരണവപഭഭഗന തതയതപ 30/ 03/ 2019 )

Page size

Rate per facing sheet

A4

9.90

A3

11.00

A2

11.50

A1

14.60

ടവി ഉതരവവിലന അടവിസഭാനതവിൽ പസ്തുത പവർതവികഭായവി ULCCS എന സഭാപനവുമഭായവി
സർവകലഭാശഭാല നവിയലമഭാപലദശകൻ അനഗരീകരവിച ധഭാരണഭാപത പകഭാരന കരഭാറവിൽ
ഏർലപ്പെടുനതവിനഭായവി സർവകലഭാശഭാല ഉതരവസ് (യ.ഒ.നന.5104/ പവി &ഡവി 1/2019/എന.ജവി.യ.,
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തരീയതവി 23/10/2019) പുറലപ്പെടുവവിചവിട്ടുണസ്. ഇതവിൻ പകഭാരന കരഭാറവിൽ ഏർലപ്പെടുനതവിനഭായവി
ധഭാരണഭാപതതവിലന കരടസ് ULCCS ലന ലചെയർമഭാന നല്കുകയന അസൽ ധഭാരണഭാപതന
സമർപ്പെവിക്കുവഭാൻ ആവശശ്യലപ്പെടുകയന ലചെയവിട്ടുണസ്.

2. çºÞÆc¢: ædÉÞË. çÁÞ. ØßÌß ØAùßÏÞØ,í (æØÈxí ¥¢·¢)

ædÉÞË. çÁÞ. ØßÌß ØAùßÏÞØí ¨ ØÎÏ¢ ØÍÏßW ÙÞ¼øÞµÞÄßøáKÄßÈÞW
çºÞÆc¢ ©KÏßAæMGßÜï.
3. çºÞÆc¢: dÖà. ç¼AÌí Øß. èÈÈÞX,

æØÈxí ¥¢·¢
2020_21 ¥icÏÈ ÕV×JßW ÉáÄßÏ ®ÏíÁÁí çµÞÝíØáµZ ¦ø¢ÍßAáKÄßÈÞÏß
®æLCßÜá¢ È¿É¿ßµZ ÏâÃßçÕÝíØßxß ¦ø¢ÍßºîßGáçIÞ?
ØßXÁßçAxí ¥¢·¢ ædÉÞË. ç¿ÞÎßºî X ç¼ÞØËí ©Jø¢

ÉùEá.

2020-21 അദശ്യയന വർഷതവിൽ പുതവിയ എയ്ഡഡസ് ലകഭാഴകൾ ആരനഭവിക്കുനതവിനഭായവി വവിവവിധ
ലകഭാലളജകളവിൽ നവിനന അലപകകൾ ലഭവിചവിട്ടുണസ്. ÌÙá,

èÕØí ºÞXØÜùáæ¿ ©JøÕí
dÉµÞø¢, ¿ß Õß×Ï¢ ØßXÁßçAxßæa Éøß·ÃÈÏßÜÞÃí, ¦·Øíxí 31_Èá
ÎáXÉÞÏß çµÞç{¼áµZ ¥çÉf ØÎVMßçAIÄá¢ çÎÏí ÎÞØ¢ 31_Èá ÎáXÉÞÏß
¥çÉfµZ Éøß·Ãßºîí È¿É¿ßdµÎBZ ÉâVJßÏÞAáKÄáÎÞÏßøßAá¢.
©ÉçºÞÆc¢: dÖà. ç¼AÌí Øß. èÈÈÞX, æØÈxí ¥¢·¢
·ÕYæÎaí çÉÞ{ßØß ¥ÈáØøßºîí ¼âY ¦Æc¢ ÄæK çµÞÝíØáµZ ¦ø¢ÍßçAIÄÞÏß
GáIí ¦ÏÄßÈÞW ØVÕîµÜÞÖÞÜ ¥çÉf Øbàµøßºîíå¼ÈáÕøß _ æËdÌáÕøß
ÎÞØB{ßÜÞÏß È¿É¿ßµZ ÉâVJßÏÞAÞX dÖÎßAáçÎÞ?
ØßXÁßçAxí ¥¢·¢ ædÉÞË. ç¿ÞÎßºî X ç¼ÞØËí ©Jø¢ ÉùEá.

¦·Øíxí 31_Èá ÎáXÉÞÏß çµÞç{¼áµZ ¥çÉf ØÎVMßçAIÄá¢ çÎÏí 31_Èá
ÎáXÉÞÏß ¥çÉfµZ Éøß·ÃßAáµ ®KÄá¢ statute-W ÉùÏáK dÉµÞø¢
¦Ãí. ¦ÏÄßÈÞV §JøJßW ²øá ÌáißÎáGí ©IÞµáKá ®CßW
¥çÉfµZ çÈøæJ ÄæK Éøß·ÃßAÞX dÖÎßAáKÄÞÏßøßAá¢.
4. çºÞÆc¢: dÖà. ç¼AÌí Øß. èÈÈÞX,

æØÈxí ¥¢·¢

ÏâÃßçÕÝíØßxßÏáæ¿ µàÝßÜáU ®ÏíÁÁí çµÞç{¼áµ{ßW ®ÏíÁÁí çµÞÝíØáµZAá¢
¥Y ®ÏíÁÁí çµÞÝíØáµZAáÎÞÏß ²øá ³ËàØí dÉÕVJßAáK çµÞç{¼áµZ
¯æÄCßÜáÎáçIÞ? ©æICßW ¯Äí çµÞç{¼í?
ØßXÁßçAxí ¥¢·¢ ædÉÞË. ç¿ÞÎßºî X ç¼ÞØËí ©Jø¢ ÉùEá.
ഉണണ . എയണഡഡണ കകകോഴണസസുകൾകസുക അൺ എയണഡഡണ കകകോഴണസസുകൾകസുമകോയയ ഒരസു
ഓഫഫീസണ ഉള കകകോകളേജസുകളേസുടട വയവരങ്ങൾ തകോടഴ ടകകോടസുതയരയകസുനസു.
1.
2.
3.

MES ലകഭാലളജസ്, ലനടുങ്കണന
MES ലകഭാലളജസ്, മഭാറമ്പളവി
നനമഭാൻ ലകഭാലളജസ്, ലതഭാടുപുഴെ
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ലമഭാർണവിനഗസ് സഭാർ ലഹഭാന സയൻസസ് ലകഭാലളജസ്, അങ്കമഭാലവി (In same office,but different

5.
6.

section)
S.N.M ലകഭാലളജസ് , മഭാലശ്യങ്കര (In same office,but different section)
ലസനസ് ലതഭാമസസ് ലകഭാലളജസ്, റഭാനവി
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©ÉçºÞÆc¢: dÖà. ç¼AÌí Øß. èÈÈÞX,

æØÈxí ¥¢·¢

ÎâçKÞ ÈÞçÜÞ ®ÏíÁÁí çµÞÝíØáµZ ÎÞdÄÎáUåçµÞç{¼áµ{ßW ÌÞAß ¥Çßµ¢
ÕøáK ¥Y
®ÏíÁÁíåçµÞÝíØáµZAá¢ ®ÏíÁÁí çµÞç{¼í
³ËàØáµZ
dÉÕVJßAáKá. èÜdÌùßÏá¢ Îxí ÉÀÈ ÍìÄßµ µÞøcB{á¢ ¥Y ®ÏíÁÁí
çµÞÝíØáµZAí ©ÉçÏÞ·ßAáKáI.í ¨ Õß×ÏJßWåØVÕîµÜÞÖÞÜ
ÖµñÎÞÏ
È¿É¿ß ØbàµøßAáçÎÞ ?

©Jø¢:
®ÏíÁÁíå çµÞÝíØáµZAÞÏáU ÉÀÈ ÍìÄßµ ØÞÙºøcBZ ¥Y®ÏíÁÁí å
çµÞÝíØáµZAÞÏß ©ÉçÏÞ·ßAÞX ÉÞ¿áUÄÜï.
²øáÎßºîá
dÉÕVJßAáK
³ËàØáµZ ÎÞxß ØíÅÞÉßAáÕÞX çÕI È¿É¿ßµZ ¥¿ßÏLßøÏÎÞÏß
ØbàµøßAá
KÄÞÃí.
5. çºÞÆc¢: dÖà. ÉvµáÎÞV Éß. , æØÈxí ¥¢·¢
DASTP Ïáæ¿ dÉÞçÆÖßµçµdwBZ Äá¿BáKÄßæa ØÞicÄµæ{Mxß ÉÀßAÞX øâÉàµøßºî
ØßXÁßçAxí
©ÉØÎßÄß
ùßçMÞVGí
ØÎVMßºîßGáçIÞ?
DASTP Ïáæ¿
dÉÕVJÈ¢
µÞøcfÎÎÞAáKÄßÈí ®æLÜïÞ¢ È¿É¿ßµZ ØbàµøßºîßGáIí?

ØßXÁßçAxí ¥¢·¢ çÁÞ. ¦V. dÉ·Þ×í í ©Jø¢ ÉùEá.
1.
ØßXÁßçAxí ©ÉØÎßÄß ùßçMÞVGí ©¿X ÄæK ØÎVMßAáKÄÞÏßøßAá¢.
2.
DASP Ïáæ¿ dÉÕVJÈ¢ µÞøcfÎÎÞAáKÄßÈÞÏß ÄÞæÝÉùÏáK È¿É¿ßµ\
ØbàµøßºîßGáIí.
a.
²XÉÄí
çdÉÞd·ÞÎáµZAí
µïÞTáµZ
¦ø¢ÍßºîßGáIí.
§øáKâùßÜÇßµ¢
ÕßÆcÞVjßµZ ¥ÁíÎß×X ®¿áJá.
b.
çµdwàµãÄ ³Y èÜX ÉøàfÞçµdw¢ ¦ø¢ÍßAáKÄßÈÞÏß ÉÝÏ SBI
Ïáæ¿ æµGß¿¢ ÈÕàµøßAáKÄßÈáU ÉiÄßåÄÏîÞùÞAß. 100 µOcáGùáµZ ¥¿BáK
²øá ³YèÜX ÉøàfÞçµdw¢ ÈßVÎßAáKÄßÈÞÏß 22.10.2019 W §_æ¿XÁV fÃßºîá
µÝßEá.
c.
SCHOOL OF PEDAGOGICAL SCIENCE æa ÉÝÏ æµGß¿¢ ÈÕàµøßºîí DASP
Ïáæ¿ ³ËàØá¢ ¥Fíå SMART CLASS ROOMS ©¢ Ø¼í¼ÎÞAßÏßGáIí.
d.
ÉáÄßÏ çdÉÞd·ÞÎáµZ µæIJáKÄßÈá¢, ÈßÜÕßÜáUÕæÏ ÈßøLø¢åupdate
æºÏîáKÄßÈáÎÞÏß ²øá çdÉÞd·Þ¢ ¥çØÞØßçÏxßæÈ ÈßÏÎßºîßGáIí.
e.
ÉÜ çdÉÞd·ÞÎáµZAá¢ §Äø ÏâÃßçÕÝíØßxßµ{áç¿Ïá¢ ØVAÞV/ØVAÞøßÄø
ØíÅÞÉÈB{áç¿Ïá¢ ØÙµøÃ¢ çÄ¿áKáIí. ©ÆÞÙøÃJßÈí CERTIFICATE IN
WASTE MANAGEMENT ®K çdÉÞd·ÞÎáÎÞÏß ØÙµøßAÞX çµø{Þ ÖáºßÄb Îß×X
ØKiÄ ¥ùßÏßºîßGáIí. çËÞùXØßµí èØçAÞ{¼ß ®K çdÉÞd·Þ¢ Äá¿BáKÄßÈÞÏß
çÉÞÜàØí ¥AÞÆÎß ØÎàÉßºîßGáIí.
f.
ÉÀÈ/ÎâÜcÈßVHÏJßÈáçÕIßÏáU
AUTOMATED
LEARNING
AND
EVALUATION MANAGEMENT SYSTEM ÉâVH Ø¼í¼ÎÞÏßÕøáKá.
6. çºÞÆc¢: dÖà. ÉvµáÎÞV Éß,

æØÈxí ¥¢·¢
ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßW 'd·àX çdÉÞçGÞçAÞZ" ÉâVHÎÞÏß È¿MßÜÞAáKÄßÈí ®æLÜïÞ¢
È¿É¿ßµZ ØbàµøßºîßGáIí?
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ØßXÁßçAxí ¥¢·¢ çÁÞ. ¼ÏºdwX æµ. ©Jø¢

ÉùEá.

•

സർവകലഭാശഭാലയവിൽ ഗരീൻ ലപഭാലടഭാലകഭാൾ നടപ്പെഭാക്കുനതവിലന ലമൽലനഭാടന വഹവികഭാൻ സൾ
ഓഫസ് ബലയഭാ സയൻസവിലല ലപഭാഫസറഭായ ലഡഭാ. ലക. ജയചെനലന ലനഭാഡൽ ഓഫരീസറഭായവി
22.05.2018-ലല സ.ഉ. നന.4108/ബവി3/1/2018 പകഭാരന നവിയമവിച്ചു. സർവകലഭാശഭാല
കശ്യഭാമ്പസവിലലയന CPAS ന ലകമഭാറവിയ SME /STAS ലസനറകളവിലന ലഭശ്യമഭായ
ഇരുമ്പസ്/ഇലകവികൽ/ഇലലകഭാണവികസ് ലവസസ് ഒരു വർഷതവിലലലറ സമയലമടുതസ് ലശഖരവിച്ചു
വവിറ്റഴെവിച്ചു.

•

20.05.2019- ൽ ഉചകഴെവിഞസ് 2.00 മണവികസ് -സർവകലഭാശഭാല അസനബവി ഹഭാളവിൽ ലകഭാഴെവിലകഭാടസ്
നവിറവവിലന സഭാരഥവി ശരീ. ബഭാബ പറമ്പതസ് നയവിച ലബഭാധവൽകരണ കഭാസസ് നടന.
20.05.2019- ൽ ഉചകഴെവിഞസ് 3.30 നസ് ലവസസ് ചെഭാൻസലറലട ലചെമ്പറവിൽ അടവിയനവിര
ആലലഭാചെന ലയഭാഗലത തടർനസ് ലകലകഭാണ പധഭാന തരീരുമഭാനങൾ ഉൾപ്പെലട
സർവകലഭാശഭാലയവിൽ ഗരീൻ ലപഭാലടഭാലകഭാൾ നടപ്പെഭാക്കുനതവിലന ഭഭാഗമഭായവി ഇതവലര
ലകലകഭാണ നടപടവികൾ ചുവലട ലചെർക്കുന.

•

സ.ഉ.നന.3301/എസസ്.ഓ.006/2017 ഭരണന തരീയതവി 01.06.2017 പകഭാരന സർവകലഭാശഭാലയവിൽ
വചസ് നടക്കുന സദശ്യകളവിലന സൽകഭാരങളവിലന അലജവ വസ്തുകളലട ഉപലയഭാഗന നവിലരഭാധവിച്ചു .

•

10.05.2018-ൽ കടവിലവളതവിലനയന മറന ഒഴെവിഞ പഭാസവികസ് ലബഭാടവിലകൾ കശ്യഭാമ്പസവിൽ
അലകശ്യമഭായവി ഉലപകവികലപ്പെടുനത നവിയനവികഭാൻ കശ്യഭാമ്പസവിലല വവിവവിധ ലപഭായവിനകളവി ൽ
ലമഷസ് ബവിനകൾ വവിനശ്യസവിച്ചു.

•

സർവകലഭാശഭാലലയ മഭാലവിനശ്യ വവിമകമഭാകനതവിനഭായവി 'Zero Waste Campus' എന ഒരു
സമഗമഭായ പദതവി 2019-20 വർഷന സർകഭാരവിലലകസ് സമർപ്പെവിചവിട്ടുണസ്.

•

05.06.2019-ൽ കശ്യഭാമ്പസവിൽ വചസ് സർവകലഭാശഭാല/സർകഭാർ ധനസഹഭായലതഭാലട നടക്കുന
പരവിപഭാടവികലളഭാടനബന്ധവിച്ചുള സദശ്യകളവിലന സൽകഭാരങളവിലന കശ്യഭാമ്പസവിൽ അലജവ
വസ്തുകളലട ഉപലയഭാഗന നവിലരഭാധവിച്ചു ലകഭാണള ഉതരവസ് കർശനമഭായവി നടപ്പെഭാക്കുനതവിനസ് ഗരീ ൻ
ലപഭാലടഭാലകഭാൾ ലനഭാഡൽ ഓഫരീസറലട ഇടലപടൽ ഉറപ്പെഭാക്കുനതവിനള പരവിപതന
പുറലപ്പെടുവവിച്ചു.

•

05.06.2019-ൽ ഗരീൻ ലപഭാലടഭാലകഭാൾ സർവകലഭാശഭാല കശ്യഭാമ്പസവിൽ നടപ്പെഭാക്കുനതമഭായവി
ബന്ധലപ്പെട പവർതവികളവിൽ പലങ്കടുക്കുകയന ലനതതതന വഹവിക്കുകയന ലചെയ്യുനതവിനസ്
സനദതയന ഇതരന പവർതനങളവിൽ അഭവിരുചെവിയമള ജരീവനകഭാലര പരവിപഭാടവികളവിലലകസ്
കണവിച്ചുലകഭാണസ് പരവിപതന പുറലപ്പെടുവവിച്ചു.

•

05.06.2019-നസ്
കശ്യഭാമ്പസവിലല ലജവ
കലമ്പഭാസബവിനകൾ സഭാപവിക്കുനതവിനള
എൻജവിനരീയർക്കു നവിർലദശന നൽകവി.

•

06.06.2019-നസ് കശ്യഭാമ്പസവിലന വവിവവിധ ഭഭാഗങളവിൽ ചെവിതറവി കവിടനവിരുന ടനബസ് ലലറക ൾ, ഗഭാസസ്

മഭാലവിനശ്യങളലട സനസ്കരണതവിനഭായവി റവിനഗസ്
നടപടവികൾ ആരനഭവികഭാൻ സർവകലഭാശഭാല

എനവിവ തഭാത്കഭാലവിക Common Collection Facility യവിലലകസ് സമഭാഹരവിച്ചു.
•

07.06.2019-നസ് കശ്യഭാമ്പസവിലല തറസഭായ സലങളവിൽ നവിനസ് വവിൽപ്പെനയസ് ലയഭാഗശ്യമഭായ എലഭാ
വസ്തുകളന ലശഖരവിചസ് വവിറ്റഴെവിച്ചു.

•

103 ഏകറള കശ്യഭാമ്പസവിലന വവിവവിധഭഭാഗങളവിൽ നവിനസ് ഫർണവിചർ/വവിൽപ്പെനക്കുള വവിവവിധ
വസ്തുകൾ എനവിവയലട നരീകന സഗമമഭാക്കുനതവിനസ് ഒരു മവിനവിടകസ് വഭാങനതവിനസ് അനമതവി
നൽകവിയവിട്ടുണസ്.
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•

കശ്യഭാമ്പസവിൽ പുതതഭായവി എതവിയവർ ഉൾപ്പെലട കഴെവിയനത വവിദശ്യഭാർതവികലള പലങ്കടുപ്പെവിചസ്
ലകഭാണസ് 26.06.2019-ൽ മലറ്റഭാരു ലബഭാധവത്കരണ പരവിപഭാടവി ശരീ.ബഭാബ പറമ്പതവിലന
ലനതതതതവിൽ നടത്തുനതവിനസ് തരീരുമഭാനവിച്ചു.

•

20.06.2019-നസ് എലസറ്റസ് ഓഫരീസറലട ലപരവിൽ അനവദവിച തഭാൽകഭാലവിക മൻകർ തക
ഉപലയഭാഗവിചസ് സർവകലഭാശഭാല ലഹഭാസലകളവിലല വഭാടർ ടഭാങകളലട കസ്ളരീനവിനഗസ് ശഭാസരീയമഭായ
രരീതവിയവിൽ നവിർവഹവിച്ചു.

•

സ.ഉ.നന.3200/Admn.2019/MGU dated 09.07.2019 പകഭാരന ലപഭാ. ലഡഭാ. ജയചെനനസ് പകരന
സൾ ഓഫസ് എൻവലയഭാൺലമനസ് സയൻസസവിലല അസവി. ലപഭാഫസറഭായ
ലഡഭാ. മലഹഷസ്
ലമഭാഹലന ഗരീൻ ലപഭാലടഭാലകഭാൾ ലനഭാഡൽ ഓഫരീസറഭായവി നവിയമവിച്ചു.

•

സ.ഉ.നന.3805 /Ad.B.3/2019/MGU -05.08.2019 പകഭാരന വനവിതഭാ ലഹഭാസലവിന സമരീപന ഒരു
ലസറ്റസ് ലകഭാൺകരീറ്റസ് കലമ്പഭാസസ് ബവിൻ സഭാപവിക്കുനതവിനസ് സർവകലഭാശഭാല എൻജവിനരീയർ
സമർപ്പെവിച 85000/- രൂപയലട എസവിലമറ്റസ് അനഗരീകരവിച്ചു.

•

15.08.2019-നസ് ഭകണ വവിതരണതവിനസ് അലജവ വസ്തുകളലട ഉപലയഭാഗന കഭാരശ്യകമമഭായവി
നവിയനവിക്കുനതവിനസ് സരീൽ ലപറ്റസ്, ഗഭാസസ് എനവിവ 100 എണന വരീതന വഭാങവി ഗസസ് ഹഹസവിൽ
സൂകവിക്കുകയന ആവശശ്യഭാനസരണന ജരീവനകഭാർക്കുന വവിദശ്യഭാർഥവികൾക്കുന നലവിവരുകയന
ലചെയ്യുന.

•

കശ്യഭാമ്പസവിലല മഭാലവിനശ്യനരീകവുമഭായവി ബന്ധലപ്പെട കഭാരശ്യങൾകസ് ഉപലയഭാഗവിക്കുനതവിനസ് നവിലവവി ൽ
സതനമഭായവി വഭാഹനന ലഭശ്യമലഭാത സഭാഹചെരശ്യതവിൽ സ.ഉ.നന.4175 /Admn / 9201/MGU31.08.2019 പകഭാരന പരരീക വവിഭഭാഗതവിൽനവിനന ഒരു വഭാഹനന സവിരമഭായവി എലസറ്റസ് ലസകനസ്
അനവദവിച്ചു.

•

സർവകലഭാശഭാല കശ്യഭാമ്പസവിൽ വചസ് നടത്തുന ഭകണവവിതരണന ഉൾലപ്പെടുന പരവിപഭാടവികളവി ൽ
ഗരീൻ ലപഭാലടഭാലകഭാൾ ലനഭാഡൽ ഓഫരീസറലട ലമൽലനഭാടന ഉറപ്പെഭാക്കുനതവിനസ് പുറലപ്പെടുവവിച
പരവിപതന
നന.12832/എഡവിബവി3
പരവിഷരവിച്ചു
കടുതൽ
വശ്യകതലയഭാലട
നന.26405/Ad.B3/3/Admn 24.08.2019 പകഭാരന വരീണന പുറലപ്പെടുവവിച്ചു.

•

02.10.2019-നസ് SPAP ന സമരീപന നവിർമവിക്കുനതവിനസ് വവിഭഭാവനന ലചെയ ലമറ്റരീരവിയൽ കളകൻ
ലഫസവിലവിറ്റവി (MCF) ലകമവിസവി PG ലഭാബവിന സമരീപന നവിർമഭാണന പർതവിയഭായവി.

•

സർവകലഭാശഭാല ഉതരവസ് നന.4836/Admn/2019 /MGU -14.10.2019 പകഭാരന സൾ ഓഫസ്
എൻവലയഭാൺലമനൽ സയൻസസവിന 'മവിയഭാവഭാകരീ' മഭാതകയവിലള വനന നവിർമവിക്കുനതവിനസ്
കഭാമ്പസവിൽ അഞ ലസനസ് സലന അനവദവിച്ചു.

©ÉçºÞÆc¢: çÁÞ. ®Øí . ¥ÈØí ,

æØÈxí ¥¢·¢

ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßæÜ øÞØÎÞÜßÈcBZ
dÉÕVJÈBZ ®dÄÕæøÏÞÏß?

Ø¢ØíµøßAáKÄáÎÞÏß

ØßXÁßçAxí ¥¢·¢ çÁÞ. ¼ÏºdwX æµ. ©Jø¢

ÌtæMG

ÉùEá.

ÜÞÌßæÜ æµÎßAÜáµZ Ø¢ØíµøßAáKÄßÈí ÉáÄßÏ øàÄßµZ ÈßÜÕßÜá
æICßÜá¢
®ÜïÞ
ÜÞÌßÜá¢
¨
ØìµøcB{ßÜï.
øÞØÎÞÜßÈcBZ
Ø¢ØíµøßAáKÄáÎÞÏß ÌtæMGí, ²øá ®µíØíçÉVGßæa çÈÄãÄbJßW ÉÀÈ¢
È¿JßæÏCßÜá¢
¥Äßæa Äá¿V dÉÕVJÈB{áÎÞÏß ÎáçKÞGí çÉÞµÞX
ØÞÇßºîßÜï. µâ¿áÄW
ÖÞdØñàÏÕá¢
µÞøcfÎÎÕáÎÞÏ
øÞØÎÞÜßÈc
Ø¢ØíµøÃJßÈá çÕI È¿É¿ßµZ ØbàµøßAá¢.
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øÞØÎÞÜßÈcBZ
µcÞOØßÈí æÕ{ßÏßçÜÏíAí æµÞIá çÉÞµáKÄßÈí ¥Äí
Ø¢ØíµøßAáK
ÉáÄßÏ
ØíxÞVGMí
µOÈßµæ{
µæIJß
¥Õæø
¯WMßAÃæÎKá¢, ®ÜïÞ ÎÞØÕá¢å§ÄáÎÞÏß ÌtæMG ¥ÕçÜÞµÈ¢
È¿JÃæÎKá¢ ¥icfX ¥ÍßdÉÞÏæMGá.
©ÉçºÞÆc¢: ædÉÞË. çÁÞ. dÉµÞÖí µáÎÞV Ìß.,

æØÈxí ¥¢·¢

ÕÞ×í æºÏíÄá çÉÞµáK æµÎßAW çÕØíxí µïàX æºÏîáKÄßÈí ÕÞGV d¿àxíæÎaí
çdÉÞ¼µí¿í È¿MÞAáçÎÞ ?
ØßXÁßçAxí ¥¢·¢ çÁÞ. ¼ÏºdwX æµ. ©Jø¢

ÉùEá.

ÕÞGV ¿àxíæÎaí çdÉÞ¼µí¿í È¿MÞAáK µÞøcÕá¢ ¦çÜÞºßAá¢.
©ÉçºÞÆc¢: dÖà. ÉvµáÎÞV Éß.,

æØÈxí ¥¢·¢

'ÎßÏÞÕÞAß" ÉiÄßÏáÎÞÏß
ÌtæMGí
ØíµâZ ³Ëí ®XÕçÏÞYæÎaW
ØÏXØØßW ÈßKá¢ ®æLCßÜá¢ ædÉÞ¼µí¿í ØVÕîµÜÞÖÞÜÏAí ØÎVMßºîßGáçIÞ ?
ØßXÁßçAxí ¥¢·¢ çÁÞ. ¼ÏºdwX æµ. ©Jø¢

ÉùEá.

©Ií. ÎßÏÞÕÞAß" ÉiÄßÏáÎÞÏß
ÌtæMGí åØVAÞøßæa ¥¢·àµÞø¢
ÜÍßAáKÄßÈáU dÉÕVJÈBZ È¿KáÕøáKá. ¨
ÉiÄß È¿MßÜÞÏÞW
ÎxáUÕVAí ÉßXÄá¿øÞÕáæKÞøá ÎÞÄãµÏÞÏß ÈÎáAí ÎÞxáÕÞX ØÞÇßAá¢.
©ÉçºÞÆc¢: ædÉÞË. çÁÞ. ØßÌß ØAùßÏÞØí ,

æØÈxí ¥¢·¢

ÁßMÞVGíæÎaßæa ÉøßØø¢ ÕãJßÏÞAÞX È¿É¿ß èµæAÞUáçÎÞ ?
¥ÄÄá ÁßMÞVGíæÎaáµ{áæ¿ ÉøßØø¢ ØVÕîµÜÞÖÞÜæÏ ¦dÖÏßAÞæÄ ¥ÄÄá
ÁßMÞVGáæÎaáµZ ÄæK ÕãJßÏÞAáKÄßÈáU È¿É¿ß èµæAÞUÃæÎKí
¥icfX ÎùáÉ¿ß ÉùEá.
7. çºÞÆc¢: ædÉÞË. çÁÞ. ØßÌß ØAùßÏÞØí ,

æØÈxí ¥¢·¢

What is the fate of Questions, Answers and Resolutions of previous senate meetings?
How many of the got further action or implementation?
ØßXÁßçAxí ¥¢·¢ çÁÞ. ®¢.®Øí . Îáø{ß, ©Jø¢

ÉùEá.

æØÈxí çÏÞ·JßW ©KÏßºîßGáU çºÞÆcBZAí ¥ÄÄá æØÈxí çÏÞ·B{ßW ÄæK
ÎùáÉ¿ß
ÈWµßÏßGáUÄá¢,
dÉçÎÏBZ dÖiÏßWæM¿áJáKÄßÈá¢
Äá¿VÈ¿É¿ß
èµæAÞUáKÄßÈáÎÞÏß ÌtæMG ¥ÇßµãÄVAí ÏÅÞØÎÏ¢ ØÎVMßºîßGáUÄáÎÞÃí.
II.

ØßXÁßçAxá¢ èÕØí ºÞXØÜùá¢ ¥ÕÄøßMßAáK Õß×ÏBZ.

µÝßE æØÈxí çÏÞ·JßÈá çÖ×¢ ØVÕîµÜÞÖÞÜ æÄÞ¿áÉáÝ, ¥W
¥ØV çµÞç{¼ßæÜ øIí çdÉÞd·ÞÎáµZAí ¥ËßÜßçÏ×X ÈWµßÏßGáUÄí
æØÈxí
çÏÞ·JßW ùßçMÞVGí æºÏîáKÄÞÏß ¥icfX ¥ùßÏßºîá.å
As per statutes 9(7) Chapter 23 of MahatmaGandhi University statutes 1997 the matter of granting
of affiliation to a new College or new course shall be reported to the Senate at its next meeting.
Hence it is reported following new courses have been granted affiliation by the University after the
last meeting of the senate held on 27.07.2019.
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No.
1.
III.

College

Course

Al Azhar College, Thodupuzha

BBA LLB(Hons), B.Com LLB(Hons)

æØÈxí ¥¢·BZå¥ÕÄøßMßAáK Õß×ÏBZ:
(¥¢·BZ ÈWµßÏßGáU dÉçÎÏBZ).
1. ¥ÕÄÞøµX: dÖà. ÉvµáÎÞV Éß.
dÉçÎÏ¢:

DASTP_ÏßW µÞÜÞÈáØãÄÕá¢ ÕßÆcÞVjßµZAá¢ æÉÞÄáØÎâÙJßÈá¢
dÉçÏÞ¼ÈdÉÆÎÞÏ ÉáÄßÏ çµÞÝíØáµZ ¦ø¢ÍßAáµ.
ædÉÞË. çÁÞ. dÉµÞÖí µáÎÞV Ìß. dÉçÎÏæJ ÉßLÞBß. dÉçÎÏ¢ ØÍ

¥¢·àµøßºîá.S

2. ¥ÕÄÞøµX: dÖà. ÉvµáÎÞV Éß.
dÉçÎÏ¢:

ØVÕµÜÞÖÞÜÏíAáU ÉiÄß/ÉiÄßÏßÄø d·ÞaáµZ ÕVißMßAáµ.
ædÉÞË. çÁÞ. dÉµÞÖí µáÎÞV Ìß. dÉçÎÏæJ ÉßLÞBß. ºVºîÏíAáçÖ×¢
ÉùÏáK øàÄßÏßW çÍÆ·ÄßçÏÞæ¿ dÉçÎÏ¢ ØÍ ¥¢·àµøßºîá.
“ØVÕµÜÞÖÞÜÏíAáU
ÉiÄß/ÉiÄßÏßÄø
ØVAÞøßçÈÞ¿í ¦ÕÖcæM¿áKá.”

d·ÞaáµZ

ÄÞæÝ

ÕVißMßAÃæÎKí

3. ¥ÕÄÞøµX, dÖà. ç¼AÌí Øß. èÈÈÞX
dÉçÎÏ¢:
ÏâÃßçÕÝíØßxß ÉøàfÏíAÞÏß ¥çÉf ØbàµøßAáK ØÎÏdµÎJßW çµÞç{¼áµZ
ØbàµøßAáK
ÄàÏÄßÏá¢
ÏâÃßçÕÝíØßxß
ØbàµøßAáK
ÄàÏÄßÏá¢
øIÞÏß
dÉØßiàµøßAÃæÎKá¢ §Õ ÄNßW ¥Fá ÆßÕØæJ ÕcÄcÞØÎáIÞµÃæÎKá¢ ¨ çÏÞ·¢
¦ÕÖcæM¿áKá.

dÖà. çÎÞXØß ®.Ïá., dÉçÎÏæJ ÉßLÞBß.
ºVºîÏíAáçÖ×¢
øàÄßÏßW çÍÆ·ÄßçÏÞæ¿ dÉçÎÏ¢ ØÍ ¥¢·àµøßºîá.

ÄÞæÝ ÉùÏáK

“ÏâÃßçÕÝíØßxß ÉøàfÏíAÞÏß ¥çÉf ØbàµøßAáK ¥ÕØÞÈ ØÎÏ¢
ÄàøáÎÞÈßAáçOÞZ ÕßÆcÞVjßµ{ßW ÈßKá¢ çµÞç{¼ßW ËàØí ØbàµøßAáKÄßÈá
¦ÕÖcÎÞÏ ØÎÏ¢ ÜÍßAJAøàÄßÏßW dµÎàµøßAÃæÎKá ØVÕµÜÞÖÞÜçÏÞ¿á
¥ÍcVjßAáKá.”
¥¼XÁ dÉµÞøÎáU §ÈBZ
¥¢·BZAí Èwß çø¶æM¿áJß
¥ùßÏßºîá.

®ÜïÞ¢ ÉâVJàµøßºîÄßÈÞW çÏÞ·JßW ÉæC¿áJ
11.10_Èí æØÈxí
çÏÞ·¢ ÉßøßÏáKÄÞÏß ¥icfX
(²Mí )
ø¼ßØí d ¿ÞV(i/c)

