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MEMBERS PRESENT: 

1. Prof. Gopinath Ravindran (Vice-Chancellor) 
2. Dr.P.T.Raveendran (Pro-Vice-Chancellor) 
3. Sri. Ferold Xavier, Secretary to Govt. (Finance) 
4. Sri. T.G. Vinod, Secretary to Govt.  (IT) 
5. Sri. Biju Kandakkai 
6. Dr. V.P.P. Mustafa 
7. Adv. P. Sandosh Kumar 
8. Dr.T.P. Ashraf 
9. Dr. K. Ajayakumar 
10. Dr. Wilson V.A. 
11. Dr. John Joseph 
12. Dr. P. Omana 
13. Sri. A. Nisanth 
14. Sri. M.C. Raju 
15. Sri. Sunny Joseph 
16. Smt. Omana Ramachandran 
17. Sri. A.A. Jaleel 
18. Sri. Madhavan Maniyara 
19. Adv. Sasi Vattakovval 
20. Dr. M. Sini 
21. Dr. Joby K Jose 
22. Dr.Jayakumar P.P. 
23. Dr. Dominic Thomas 
24. Sri. K.V. Unnikrishnan 
25. Dr. Manjula K.V. 
26. Sri. Vijayan K 
27. Sri. Jayakrishnan T.V. 
28. Sri. Ismail Olayikkara 
29. Sri. Shanavas S.M. 
30. Dr. Swarupa R 
31. Smt. Latha E.S. 
32. Dr. R.K. Biju 
33. Dr. Premachandran Keezhoth 
34. Smt. Sona P. 
35. Sri. Vijayakumar V 
36. Dr. Suresh Kumar K.S. 
37. Dr. Shanoj M.P. 
38. Sri. Saju P.J. 
39. Sri. Sethumadhavan T 



40. Sri. Satheesan P.K. 
41. Sri. M.P.A. Rahim 
42. Sri. T. Prabhakaran 
43. Adv. P. Appukuttan 
44. Smt. Sisira, Chairman, University Union 
45. Sri. Albin Mathew 
46. Smt. Asmina Ashraf 
47. Sri. Hadeeb Farhan P.V. 
48. Sri. Midhun Babu 
49. Sri. Mohammed Salih K.M. 
50. Sri. Rahul A.P. 
51. Sri. Rakesh M.B. 
52. Sri. Ramisha C.P. 
53. Sri. Suhail Muhammed Khalid 

1.001  Dr.Gopinath Ravindran, Vice-Chancellor took the chair and called 
the meeting to order at 10 am. 

 The chair explained the order of business of the Senate. 

1.002  The chair informed the house that the election of one member to 
the Syndicate from among the students elected in the Senate will 
be conducted in the Annual Meeting of the Senate in March 2020. 

1.003 Dr. V.P.P. Mustafa, Member, Syndicate moved the following 
condolence resolution: 

 “This meeting expresses deep condolence over the demise of 
teachers, administrative staff of Kannur University and their family 
members”. 

 The Senate observed silence for one minute as a mark of respect to 
the departed souls. 

 

I Questions asked by the Members of the Senate and answers thereto 
by the Syndicate 

 
Q.No. 1 
 
Dr.M.Sini 

സർവകലാശാലയിൽ ഡീൻമാരുെടയും, േബാർ  ഓ  ഡീ  െചയർമാൻമാരുെടയും 
കാലാവധി കഴി  ഒഴിവിേല ് പുതിയ ഡീൻമാെരയും, േബാർ ഓ  ഡീ  

െചയർമാ ാെരയും സമേയാചിതമായി (കാലാവധി തീരു  മുറ ്) 
നിയമി ാറുേ ാ? ഇെല ിൽ ഈ കാലയളവിൽ എ െനയാണു സർവകലാശാല 

അ ാഡമി  പവർ ന ൾ മുേ ാ േപാകു ? ഈ വിഷയ ിൽ 
സർവകലാശാല എ ് നടപടിയാ  എടു ി ? 

ഉ രം:   



 
Dr. Wilson V A: േബാർ  ഓ  ഡീ  െചയർമാെനയും െമ മാെരയും കാലാവധി 
തീരു  മുറ ് പുനർനിയമനം നട ു തിനു  നടപടി കമ ൾ ആരംഭി ാറു ്  .72 
 േബാർഡുകളിൽ 71  ഉം ഇേ ാൾ നിലവിലു ്  .േബാർ  ഓ  ഡീ  
എ ിനീയറിം  )പി .ജി( പ ിക ചാൻസിലറുെട അംഗീകാര ിനായി സമർ ി ി ്. 

ഡീൻമാരുെട കാലാവധി 07.03.2019  പൂർ ിയായതിനാൽ പുതിയ ഡീനുമാെര 
തിരെ ടു ു തിനു  ശുപാർശ ചാൻസിലർ അംഗീകരി ി ് . 

 
Q.No. 2 
 

Sri.Suhail Mohammed Khalid 
 

ക ർ യൂണിേവ സി ിയുെട വിദൂര വിദ ാഭ ാസ േക ിൽ നിലവിലു  

േകാ സുകൾ കൂടാെത, വരു  അധ യന വർഷം പുതിയ േകാ സുകൾ 

ആരംഭി ു ുേ ാ? പുതിയ േകാ സുകൾ ് യൂണിേവ സി ി അേപ ി ി േ ാ?  
നിലവിൽ വിദൂര വിദ ാഭ ാസ ിæa ിതി എ ാ ? 

 
ഉ രം:    
 

Dr.M.C.Raju   വിദൂര വിദ ാഭ ാസ വിഭാഗ ി  കീഴിൽ നിലവിലു  േകാ സുകൾ ് 
പുറെമ പുതിയ േകാ സുകൾ ് ( BA Hindi, MA Hindi, MA Malayalam, MSc Maths and MCom) 
അംഗീകാര ിനായി അേപ ി ാൻ സിൻഡിേ ് തീരുമാനം ഉ ാകുകയും 
ഇതുപകാരം 31.12.2019 നു യു ജി സി യിൽ അേപ  സമർ ി ുകയും െച തി ്  .
നിലവിൽ വിദൂര വിദ ാഭ ാസ വിഭാഗം സാധാരണ നിലയിൽ പവർ ി  വരു ു. 
 

1.004  dÖà ØáèÙW ÎáÙNÆí ¶ÞÜßÆßæa ©ÉçºÞÆcJßÈáJøÎÞÏß 
ÕßÆâøÕßÆcÞÍcÞØ ÕßÍÞ·JßæÜ çµÞÝíØáµ{áæ¿ ¥¢·àµÞøJßÈÞÏß 31.12.2019 
Èí ÄæK Ïá ¼ß Øß Aí ¥çÉf ØÎVMßºîßGáæIKá¢ ¥¢·àµÞø¢ 
ÜÍßAáæÎKíåÄæKÏÞÃí dÉÄàfæÏKá¢ ØßaßçAxí ¥¢·¢ dÖà ®¢ Øß 
øÞ¼á ¥ÍßdÉÞÏæMGá. 

 
 
Q.No. 3 
Dr.Swarupa.R 

ക ർ സർവകലാശാല വർഷം േതാറും NCC/NSS മികവുകെള  പരിഗണി ് 
അവാർഡുകൾ നൽകി വ ിരു ു. 2017 -2018 െല NSS അവാർഡുകൾ സ ാനി ി ്  
മാസ ൾ പി ി .  NCC അവാർഡുകൾ നൽകാ െത ്? 2018-19 െല NCC 
അവാർഡിനായി അേപ  ണി ാ  എ ് െകാ ാ ? 
 

ഉ രം:  
Dr.P.Omana: എൻ.സി.സി അവാർഡിനു  2017-18 വർഷെ  എൻ ടികൾ 
സർവകലാശാലയിൽ ലഭി ി ്  .അവ അവാർ  നിർണയ ിനായി മാ ി 

വ ിരി ുകയാ . 2018-19 െല അേപ കൾ കൂടി ണി ് അവാർ  
നിർണയി  േശഷം അവാർ  ദാനചട ് ഒ ി ് നട ാനാ  ഉേ ശി ു  
 

1.005 çÁÞ ¦V æµ Ìß¼áÕßæa ©ÉçºÞÆcJßÈáJøÎÞÏß, 2017_18, 2018=19 
¥AÞÆÎßµ ÕV×æJ എൻ.സി.സി ¥ÕÞVÁáµZ ÈWµáKÄßÈáU È¿É¿ßµZ 
¨ ¥AÞÆÎßµí ÕV×¢ ÄæK ÉâVJàµøßAáKÄÞæÃKí ØßaßçAxí æÎOV 
çÁÞ Éß ³ÎÈ ÎùáÉ¿ß ÉùEá. 

 
 
Q.No. 4 
Sri.Shanavas.S.M 
 



സർവകലാശാല ഓേരാ െസമ ർ പരീ ും വിദ ാർ ികൾ ് പേത ക മാർ ് 
ലി ് അനുവദി ാെത മാർ ് ലി ി  േവ  ഫീ  വാ ി ു  എ ് െകാ ്? 

ഉ രം:  
 

Dr.John Joseph മാർ ് ലി ് ഓൺൈലനായി ലഭ മാ ു ു ് ഇതിനുപുറെമ 
വിദ ാർ ികൾ ് േകാ സിൻെറ അവസാനം എലാ െസമ റുകള െടയും മാർ ് 
ലി ് ഒരുമി ് ലഭ മാ ു ു ്  .അതി  പേത കമായി ഫീ  ഈടാ ു ില. 

 
 
Q.No.5 
Sri.Muhammed Salih K.M  

ഡി ഗി ഒറിജിനൽ സർ ിഫി ി  േവ ി 2019  മു ് അേപ ി വർെ ാെ   

സർ ിഫി കൾ യൂണിേവ സി ി നൽകിേയാ?  ഇെല ിൽ എ ് െകാ ാ  അ  

ൈവകു ? 
 

ഉ രം:  
 

Dr.K.Ajayakumar അപാകതകള  ഏതാനും അേപ കൾ ഒഴിെക, 2019 നു മുൻ  
അേപ ി  എലാവർ ും ഡിഗി സർ ിഫി കൾ നൽകിയി ് 

 

 
Q.No.6 
Sri.Jayakrishnan.T.V 

ക ർ സർവകലാശാല ് കീഴിലു  േകാേളജുകളിലും പഠനവകു കളിലും 
പഠി ു  ബിരുദാന ര ബിരുദ വിദ ാർ ികൾ ് UGC , CSIR  തുട ിയ േദശീയ 

സമിതികൾ നട ു  മ രപരീ കൾ എഴുതു തിനായി സൗജന   േകാ ി  

ാസുകൾ സർവകലാശാലയിൽ നട ു ുേ ാ? 

 

ഉ രം:  

Dr.P.Omana വിവിധ പഠന വകു കള െട ആഭിമുഖ ിൽ േമൽ റ  
പരീ കൾ ് സൗജന മായും cost share അടി ാന ിലും പരിശീലനം നൽകി 
വരാറു ്. 

1.006 dÖà ¼Ïµã×íÃæa ©ÉçºÞÆcJßÈáJøÎÞÏß ÎÄíØøÉøàfµZAáU 
ÉøßÖàÜÈ ÕßÕøBZ ÉdÄ-ÆbÞøÞ ÕßÆcÞVjßµæ{ ¥ùßÏßAÞùáæIKí 
ØßaßçAxí ¥¢·¢ çÁÞ ³ÎÈ ÎùáÉ¿ß ÉùEá. 

 
 
Q.No.7 
Sri.Hadeeb Farhan.P.V 

ØVÕîµÜÞÖÞÜ ³çøÞ æØÎØíxV ÉøàfAá¢ ÕßÆcÞVjßµZAí dÉçÄcµ 
ÎÞVAí ÜßØíxí ¥ÈáÕÆßAÞæÄ ÎÞVAí ÜßØíxßÈá çÕI ËàØí ÕÞBáKÄí 
®LáæµÞIí 

©Jø¢: 
 

ÎÞVAí ÜßØíxí ³YèÜÈÞÏß ÜÍcÎÞAáKáIí. §ÄßÈáÉáùæÎ ÕßÆcÞVjßµZAí 
çµÞÝíØßæa ¥ÕØÞÈ¢ ®ÜïÞ æØÎØíxùáµ{áç¿Ïá¢ ÎÞVAí ÜßØíxí ²øáÎßºîí 
ÜÍcÎÞAáKáIí. ¥ÄßÈí dÉçÄcµÎÞÏß ËàØí ¨¿ÞAáKßÜï. 



 
Q.No.8 
Dr.R.K.Biju:  

മ ാ പറ ് ക ാ ിെല ലി ് നിർ ാണവുമായി ബ െ  േവ ത സുര ാ 

മുൻകരുതൽ ൈകെ ാ ാെത പി ുകു ിæa ദാരുണ മരണ ിനു ഇടയാ ിയ 

കരാറുകാരെനതിെര നിയമപകാരം സർവകലാശാല എെ ിലും നടപടി 
സ ീകരി ി േ ാ?  ബ െ  കുടുംബ ി  കരാറുകാരനിൽ നി ും ന പരിഹാരം 
ഈടാ ി നൽകിയി േ ാ? 

ഉ രം:  
 

Dr.V.P.P.Mustafa നിർ ാണ ല ് പി ു കു ു മരണെ  സംഭവം 
ദാരുണമാ . സംഭവം നട  ഉടൻ ബഹുഃ ൈവ  ചാൻസിലറും 
സർവകലാശാലയുെട മ ് അധികൃതരും അപകടം നട  ല ും, കു ിൻെറ 
ര ിതാ ള െട വീ ിലും സ ർശി ുകയും ആവിശ മായ തുടർ നടപടികൾ 
ൈകെ ാ കയും െച തി ്. േപാലീസും നിയമ നടപടികൾ സ ീകരി ി ്. 
സർവകലാശാല അേന ഷണ ക ി ി രൂപീകരി ി ്. ബ െ  കുടുംബ ി  
കരാറുകാരനിൽ നി ് ന പരിഹാരം ഈടാ ി നൽകു തിനു  നടപടി 
ആരംഭി ി ്. ഇതിനു  ചില ചർ  നട ിയി ്. 

 

Q.No.9 
Sri.Shanavas.S.M 

ക ർ സർവകലാശാലയിെല ൈലബറി െക ിട ി  ബല യം ഉെ  അേന ഷണ 

ക ീഷæa റിേ ാർ ിേ ൽ സ ീകരി  നടപടികൾ എെ ാെ ? 

ഉ രം:  

Dr.V.P.P.Mustafa èÜdÌùß æµGß¿¢ ¸¿ÈÞÉøÎÞÏß ¥ØíÅßøÎÞæÃKí ¥çÈb×Ã 
Ø¢¸¢ ùßçMÞVGí æºÏñßGßÜï.åºßÜ ÉøßçÖÞÇÈµZ ÖáÉÞVÖ æºÏîáµÏá¢ 
¯ÄÞÈá¢ ¥ÉÞµÄµZ ÉøßÙøßAáKÄßÈí ÈßVçgÖ¢ ÈWµáµÏá¢ 
æºÏñßGáIí.åÉøßçÖÞÇÈµZ ÉâVJàµøßAáKÄßÈáU È¿É¿ßµZ Øbàµøßºîá 
ÕøßµÏá¢ æºÏîáKá. 
 

സ ീകരി  നടപടികൾ  

(1) ®µíØßµcâGàÕí ®FßÈàÏV,åØß Éß ÁÌïcâ Áß µHâV æØXd¿W ÁßÕß×X 
ºàËí æ¿µíÈßAW ³ËàØV ÄßøáÕÈLÉáø¢ ®KßÕçøÞ¿á¢ æØXd¿W èÜdÌùß 
æµGß¿Jßæa fÎÄçÏÏá¢ ¸¿ÈÞÉøÎÞÏ ØÎd·ÄçÏÏá¢ µáùßºîí ÕßÆ·íi 
¥ÍßdÉÞÏ¢ çÄ¿ßÏßGáIí.å®KÞW ÎùáÉ¿ß ÜÍcÎÞÏßGßÜï. 
 
(2) æØXd¿W èÜdÌùß æµGß¿Jßæa ÈßVNÞÃJßÈÞÏß ©ÉçÏÞ·ßºî 
ÕØñáÄµ{áæ¿ (Õßd¿ßèËÁí çËïÞùß¢·í è¿ÜáµZ, ØíæxÏßXæÜØí ØíxàW, ÕßÕßÇ 
ÍÞ·B{ßW ©ÉçÏÞ·ßAáK ·ïÞØí) ØÞOß{áµZ çÖ¶øßAáKÄßÈá¢ ¦ÕÖcÎÞÏ 
ÉøßçÖÞÇÈµZ È¿JáKÄßÈá¢ ç¼ÞÏßaí ÁÏùµí¿V, çµø{ èÙçÕ ùßØVºîí 
§XØíxßxcâGí, µÞøcÕG¢, ÄßøáÕÈLÉáøçJÞ¿í ¦ÕÖcæMGÄßæa 
¥¿ßØíÅÞÈJßW ØÞOß{áµZ çÖ¶øßºîßGáIí. ÍÞ·ßµÎÞÏ ÎùáÉ¿ßÏá¢ ÜÍßºîßGáIí. 

 

Q.No.10 
Dr.Sureshkumar.K.S 

2016 ൽ സി ിേ ് നിലവിൽ വ  േശഷം എത എ ഡ   േകാേള  അധ ാപകരുെട 

നിയമന ി  അംഗീകാരവും തുടർ പേമാഷനും നൽകിയി ്?  നിലവിൽ 



എതെയ ം തീർ കൽപി ാൻ ബാ ിയു ്?  ഉെ ിൽ എ ുെകാ ാ  

തീർ കൽ ി ാൻ സാധി ാ ? 

ഉ രം:  
 

Dr.A. Nisanth 2016 ൽ സി ിേ ് നിലവിൽ വ േശഷം 110 എ ഡ  േകാേള  
അ ാപകരുെട നിയമന ി  അംഗീകാരവും 147 അ ാപകർ ് േപാേമാഷനും 
നൽകിയി ്. 

 
 

Q.No.11 
Dr.Joby K.Jose 

ക ർ സർവകലാശാലയിൽ ഇേ ാൾ അ ാദമി  കൗൺസിൽ നിലവിലുേ ാ? 
ഉെ ിൽ 2018-19, 2019-20 അ ാദമി  വർഷ ളിൽ അ ാദമി  

കൗൺസിലിൻെറ എതേയാഗ ൾ േചർ ി ്? അ ാദമി  കൗൺസിൽ 

നിലവിലു ് എ ിൽ  ഏെതലാം മ ല ളിൽ എത വീതം ഒഴിവുകള ് ഈ 

ഒഴിവുകൾ നിക ാൻ സർവകലാശാല എ ് നടപടികൾ സ ീകരി ി ്? 

ഉ രം:  

Dr.Wilson V A ക ർ സർവകലാശാലയിൽ അ ാദമി  കൗൺസിൽ നിലവിലു ്. 

2018-19, 2019-20 വർഷ ളിൽ അ ാദമി  കൗൺസിൽ േയാഗം േചർ ി ില .
അ ാദമി  കൗൺസിലിൽ താെഴ െകാടു ിരി ു  മ ല ളിൽ അംഗ ള െട 
ഒഴി  നിലവിലു ്. 

1. Three members. (Other than Deans of Faculties) of whom at least one shall be 
the Principal of a Government Professional College., elected by the Principals of 
professional Colleges from among themselves. 

2. Seven Members (Other than Deans of Faculties) of whom at least one shall be  the 
Principal of a Government College., elected by the Principals of the first grade colleges 
other than colleges of Oriental languages from among themselves 

3. One member (Other than a Deans of Faculty) elected by the Principals of colleges of 
Oriental languages from among themselves. 

4. One member each of each of every subject of study, not being a Dean of Faculty or 
Head of a University Department or Principal, elected by the teachers of that subject, 
from among themselves. 

5. One member from among the Head Master and one member from among the teachers of 
the secondary schools in the University   area nominated by the Chancellor. 

6. One member representing each faculty,  elected by the full-time Post Graduate Students 
of the Faculty, from  among themselves 

7. Seven members from external experts nominated by the Chancellor of whom two shall 
be experts in commerce, Business Management or Industrial Technology. 

 
1.007 çÁÞ ç¼ÞÌß æµ ç¼ÞØßæa ©ÉçºÞÆcJßÈáJøÎÞÏß ¥AÞÆÎßµí 

µìYØßÜßæÜ ²ÝßÕáU ÎmÜB{ßW æÄøæE¿áMí È¿JáKÄßÈáU 
È¿É¿ßµZ Øbàµøßºîá ÕøáKáæIKí ØßaßçAxí ¥¢·¢ dÖà ÕßWØY Õß ® 
¥ÍßdÉÞÏæMGá. 

 
 
Q.NO.12 
Sri.Jayakrishnan.T.V 



2019_20 ÕV×JßW È¿MßÜÞAßÏ ÌßøáÆÄÜ ØßÜÌØí Éøß×íµøÃ¢ ®ÜïÞ 
Õß×ÏB{ßÜá¢åÉâVJàµøßºîßGáçIÞ? §æÜïCßW ¯Äí Õß×ÏJßÜÞÃí 
§ÈßÏá¢ ØßÜÌØí Éøß×íµøÃ¢ È¿AÞJÄí? 

ഉ രം: 

Sri.A.Nisanth 2019-20 വർഷ ിൽ നട ിലാ ിയ ബിരുദതല സിലബ  പരി കരണം 

ബി.എ .സി ÎÞJÎÞxßµíØí (³çÃÝíØí   ) ²Ýßæµ എലാ വിഷയ ളിലും 

പൂർ ീകരി ി ്. 

1.008 dÖà ¼Ïµã×íÃX ¿ß Õß Ïáæ¿ ©ÉçºÞÆcJßÈáJøÎÞÏßåB.Sc. Mathematics 
(Honours) Áßd·ßÏáæ¿ ØßÜÌØí Éøß×íµøßAáKÄßÈáU È¿É¿ßµZ ¥¿áJ 
ÕV×¢ ÄæK ØbàµøßAáKÄÞæÃKí ØßaßçAxí ¥¢·¢ dÖà ÈßÖÞLí 
¥ùßÏßºîá. 

 
Q.NO.13 
Sri.Vijayan.K 

2014 െല സിലബ  പരി കരണ ിæa ഭാഗമായി േഗാവി ൈപ െമേ ാറിയൽ ഗവ. 

േകാേളജിെല  BATTM എ  േകാ  Nomenclature മാ ി BTTM എ ാ ി മാ ിയതിæa 
യൂണിേവ സി ി ഉ രവും ന റും ലഭ മാ ാേമാ?  

ഉ രം:  
 

Dr.V.P.P.Mustafa സ.ഉ.നം .അ ാ  എ 2 / GEN / 2013 തീ തി 26.04.2014 മുേഖന 2014 െല 
സിലബ  പരി കരണ ിൻെറ ഭാഗമായി 2014 Admission മുതൽ അഫിലിേയ  
േകാേളജുകളിെല BATTM  േപാഗാമിൻെറ Nomenclature BTTM എ ാ ി െപാതുവായി 
ഉ രവിറ ിയി ് 

 
Q.NO.14 
Dr.Premachandran Keezhoth 

എ.െക.േഗാപാലൻ െസൻറർ േഫാർ േകാ-ഓ േറ ീ  എൻറർൈപസ  & 

ആൾ ർേന ീ  െപാളി ി സിൽ ഗേവഷണ ി  േവ ി നിയമി െ   അംഗ ള െട 

നിയമന മാനദ െമ ാ ? പ തുത അംഗ ള െട നിയമന ിൽ സർവകലാശാല ് 

വ ി  സാ ിക ബാ തെയതയാ ? 

 

 

ഉ രം:  

Sri.Biju Kandakai എ .04.06.2019 െല പരസ  പകാരം അേപ കൻ സഹകരണ 
പ ാനവുമായി ബ െ ് േദശീയ /അ ർേദശീയ േജർണലുകളിൽ 

പസി ീകരണ ൾ നട ുകയും ടി വിഷയ ിൽ േമാേണാ ഗാ )അഭികാമ ം (
ഉ വരുമാ . 

     Ìß) ÄßøæE¿áAæMG വ ി സഹകരണ േമഖലയുമായി ബ െ  
സമകാലീന രാ ീയ മാ ൾ സംബ ി  ഒരു വിശദമായ റിേ ാർ ്  /പബ ം 
സമർ ി ുകയും ടി കാലയളവിൽ ര ു വിഷയം സംബ ി ് േകാൺഫറൻ  
സംഘടി ി ുകയും െചേ താ . 

സാ ിക ബാധ ത: 



എ. 2018-2019 സാ ിക വർഷം- രൂപ 3,14,667/- )2018 നവംബർ മുതൽ 2019 
െഫബുവരി വെര ര ു സീനിയർ െഫേലാകൾ - പതിമാസം  40,000/- രൂപ 
നിര ിൽ( 

ബി .2019-20  സാ ിക വർഷം - രൂപ 2,50,000/- )2019  ജൂൈല മുതൽ 2019  
നവംബർ വെര- ഒരു സീനിയർ െഫേലാ  -  പതിമാസം 50,000/- രൂപ നിര ിൽ( 

സി .2019 ഡിസംബർ മുതൽ 2020 മാർ ് വെര പതീ ി ു  െചല  രൂപ 

2,00,000 / -.  

Q.No.15 
Dr.Sureshkumar.K.S 
 

സർവകലാശാലാ തല ിൽ നട ു  വിവിധ പരിപാടികള െടയും വികസന 

പവർ ന ള െടയും വിവര ൾ പസി െ ടു ു  യൂണിേവ സി ി ന ൂ  

പസി ീകരി ു തിൽ കാലതാമസം േനരിടു തി  കാരണം എ ാ ?  

ഉ രം:  
 
Sri.Biju Kandakai ക ർ യൂണിേവ സി ി ന ൂ  പുനഃ 
പസി ീകരി ു തിനായി വിവര ൾ േശഖരി ് േ കാഡീകരി ് ൈവ  
ചാൻസിലറുെട അനുമതി ായി സമർ ി ി ്  .ക ർ   

യൂണിേവ സി ി ന ൂ   അ ടി ു തിനു  നടപടികൾ  
അ ിമഘ ിലാ  

 
Q.No.16 
Dr.Manjula.K.V 

ബിരുദ പേവശന ിനു അേപ ി ു  വിദ ാർ ികൾ NSS േയാഗ ത 

ഉ വരാെണ ിൽ +2 തല ിൽ ലഭി ു  േ ഗ  മാർ ി   പുറെമ ഇര  

അനുകൂല മായി വീ ും  മാർ ് ഡിഗി പേവശന ി  നൽകു ു ്.  ഇ  എൻ. 

എ .എ . േയാഗ തയിലാ  പഠന നിലവാരമു  കു ികെള പതികൂലമായി 
ബാധി ു ു ്.   ഇ  സർവകലാശാലയുെട ശ യിൽ െപ ി േ ാ? 

ഉ രം:   
Dr.T.P.Ashraf  ഇ രം വിഷയം സർവകലാശാലയുെട ശ യിൽ െപ ി ില. 

 

 
 
Q.No.17 
Smt.Asmina Ashraf 

æù·áÜV çµÞÝíØáµæ{ ¥çÉfßºîí ÕßÆâø çµÞÝíØáµZAí ÏâÃßçÕÝíØßxßÏßW 

ÈßKí Equivalency ØVGßËßAxí æµÞ¿áAáKÄßW ®æLCßÜá¢ ÎÞxÎáçIÞ? 
©æICßW ¥Äí ®LáæµÞIí 

ഉ രം:  
 

Dr.T.P.Ashraf  ഉ ് .മ ് സർവകലാശാലകള െട വിദൂര വിദ ാഭ ാസ 
ബിരുദ ള െട തുല തയുെട കാര ിൽ, 2010 നവംബർ 30  മു ് പ തുത 
േകാ സുകൾ ് അ മിഷൻ േനടിയതാെണ ിൽ )ക ർ സർവകലാശാല 

അംഗീകരി  ബിരുദമാെണ ിൽ (തുല ത സർ ിഫി ് അനുവദി ു ു ് .
അലാ  പ ം, അതാ  സർവകലാശാലയുെട അധികാര പരിധി ു ിലാ  
േകാ  പൂർ ിയാ ിയെത ് െറജി ടാർ സാ െ ടു ി നൽകു  



സർ ിഫി ് ഹാജരാ ിയാൽ മാതമാ  തുല തയുെട വിഷയം 
പരിഗണി ു . 

 
Q.No.18 
Dr.Manjula.K.V 

പി ജി പേവശന ി  റാ ് പ ിക ത ാറാ ുേ ാഴും പേവശനം നൽകുേ ാഴും 
സമുദായികസംവരണം കൃത മായി പാലി ു ുേ ാ? സീ ് െമ ടി  

അേപ കരുെട ലഭ തയനുസരി ് പരി കരി ാറുേ ാ? 

ഉ രം:  
 

Dr.T.P.Ashraf  സാമുദായിക സംവരണം പാലി ു ു ്. അേപ കരുെട 
ലഭ ത നുസരി ് സീ ് െമ ടി  പരി കരി ാറില. 
 

1.009 çÁÞ Î¾í¼á{ æµ Õß Ïáæ¿ ©ÉçºÞÆcJßÈáJøÎÞÏß ÌßøáÆÞÈLøÌßøáÆ 
dÉçÕÖÈJßæa ¥ÕØÞÈ ¥çÜÞGíæÎaßÈáçÖ×¢ ÈßÏÄÎÞÏ 
ÈßÏÎÎÈáØøßºîí ÎÞdÄçÎ Øàxí µYçÕV×X È¿JÞùáUâ ®Kí ØßaßçAxí 
¥¢·¢ çÁÞ ¿ß Éß ¥×ùËí ¥ùßÏßºîá. 

 
Q.No.19 
Dr.M.Sini 

സർവകലാശാലയിെല ഏെത ിലും പഠന വകു കൾ നിലവിലു  ക ാ സുകളിൽ 

നി ും മ  ക ാ സുകളിേല ് മാ ാൻ തീരുമാനി ി േ ാ? ഉ ് എ ിൽ, 

ഏെതാെ  പഠന വകു കൾ ഏെതാ  ക ാ സുകളിേല ് മാ ാൻ േവ  

തീരുമാനമാ  എടു ി ? സർവകലാശാല ഏതു രീതിയിലാ  ഇ രം 

തീരുമാന ൾ എടു ി ? 

ഉ രം:  

Dr.Wilson V.A. µHâV ØVÕîµÜÞÖÞÜÏáæ¿  KIIFB åËIßBáÎÞÏß ÌtæMGí 05.09.2018 
Èí ©KÄ ÕßÆcÞÍcÞØ ÎdLßÏáæ¿ ØÞKßÇcJßW È¿K ºVºîÏßW µHâV 
ØVÕîµÜÞÖÞÜÏáæ¿åµÞOTáµZ Õß×ÏÞ¿ßØíÅÞÈJßW ÉáÈ: 
dµÎàµøßAÃæÎKí ÈßVçgÖßºîßøáKá. §ÄádÉµÞø¢ 18.09.2018Èí èÕØí 
ºÞXØßÜùáæ¿ ¥ÇcfÄÏßWåÄÞÕAø µcÞOTßW çºVK ÕµáMí 
ÄÜÕzÞøáæ¿ çÏÞ·¢ ®ÜïÞåFine Arts subject ©¢ ÈàçÜÖbø¢ µÞOTßçÜAá¢ 
Tribal Sociology, Anthropology, ÕµáMá¢ ÎÞÈÈÄÕÞ¿ßÏßçÜAá¢ Social Science, 
Sports, Statistics, Mathematics ®KßÕ ÎÞBÞGáMùOßÜá¢ Environment Studies 
ÉÏîKâV µÞOTßçÜAá¢ ÉáÈ: dµÎàµøßAáKÄßÈí ÖáÉÞVÖ æºÏñá.åÄÞÕAø 
µcÞOTßæÜ æØXd¿W èÜdÌùß æµGß¿Jßæa Structural Stabiligy Report 
µßGßÏÄßÈá çÖ×¢ MCJ, MBA ÁßMÞVGáæÎaáµZ ¿ß æµGß¿JßçÜAí 
ÎÞxáKÄßÈá¢ çÏÞ·¢ ÖáÉÞVÖ æºÏñá.å26.10.2019 ÈíçºVK ØVÕîµÜÞÖÞÜ 
ØßIßçAxí dÉØñáÄåÖáÉÞVÖ Éøß·ÃßAáµÏá¢ §Äí Ø¢Ìtßºîí ÕßÖÆÎÞÏ 
ÉÀÈ¢åÈ¿JáKÄßÈí Standing Committee on CRLP & General Affairs æÈ 
ºáÎÄÜæM¿áJáµÏá¢ æºÏñá. 
 
èÕØí ºÞXØßÜùáæ¿ ¥ÇcfÄÏßW 03.06.2019Èí ÄÞÕAø µÞOØßW çºVK 

Dept. Of Molecular Biology, Dept. Of Biotechnology & School of Health Sceince  
ÕµáMí ÄÜÕzÞøáæ¿ çÏÞ·¢ Dept. Of Music  ÈàçÜÖbø¢ µÞOTßçÜAá¢å Dept. 
Of Molecular Biology ØVÕîµÜÞÖÞÜ ÄÜçÛøß µÞOTßçÜAá¢å Environment 
Studies ÉÏîKâV µcÞOTßçÜAá¢ ÎÞxáKÄßÈí ÖßÉÞVÖ æºÏñá. dÉØñáÄ ÎÞx¢ 



2019_20 ¥AÞÆÎßµí ÕV×JßæÜåII Semester Äá¿BáKÄßÈí ÎáOí È¿MßW 
ÕøáJÞÈá¢ ÄàøáÎÞÈßºîá.å18.07.2019 W çºVK ØVÕîµÜÞÖÞÜ ØßIßçAxí §È¢ 
ÈOV 2019.389 ¦Ïß dÉØñáÄ ÖßÉÞVÖ ¥¢·àµøßºîá. 

 
dÉØñáÄ ØßIßçAxí ÄàøáÎÞÈJßæa ¥¿ßØíÅÞÈJßWå Dept. Of Music  
ÈàçÜÖbø¢ µcÞOTßçÜAá¢ Dept. Of Molecular Biology ÄÜçÛøß 
µcÞOØßçÜAá¢ Dept. Of Environment Studies ÉÏîKâV µcÞOØßçÜAá¢ ÎÞxß 
ØíÅÞÉßºîá æµÞIí 03.08.2019 Èí ØVÕîµÜÞÖÞÜ ©JøÕßùAß. ®KÞW Dept. Of 
Music  æÜ ÕßÆcÞVjßµ{áç¿Ïá¢ ¥icÞÉµøáç¿Ïá¢ ÉøÞÄß µÃAßæÜ¿áJí 
ØßIßçAxí §ÈßæÏÞøá ©JøÕí ©IÞµáKÄí Õæø Dept. Of Music  æa ÎÞx¢ 
ÈßVJßæÕAÞX ÄàøáÎÞÈßºîá. (Item No.2019.533 dated 26.08.2019) 
¥ÄáçÉÞæÜ Dept. Of Molecular Biology Ïáæ¿ ÎÞxÕáÎÞÏß ÌtæMGí 
ÄçgÖÕÞØßµZ, ÈàçÜÖbø¢ ÎáXØßMÞÜßxß, ÕßÆcÞVjß Ø¢¸¿Èµ{áæ¿ 
dÉÄßÈßÇßµZ ®KßÕøáÎÞÏß È¿JßÏ ºVºîÏßW ¦ÕÖcæMGÄßæa ÍÞ·ÎÞÏß 
ØVÕîµÜÞÖÞÜ ÄÞWAÞÜßµÎÞÏß ¨ ÎÞx¢ ÈßVJßæÕºîßøßAáµÏÞÃí. 

 
 

Q.No.20 
Dr.Jayakumar.P.P 

യൂണിേവ സി ി പരീ  സംബ മായും ഭരണ പരമായും ബ െ  നിയമ ൾ 

സംബ ി  ൈക പു തകം ക ർ സർവകലാശാല ഇറ ിയി േ ാ? ഉെ ിൽ 

അ  േകാേളജുകൾ ് വിതരണം െച തി േ ാ? 

ഉ രം:  

Dr.K.Ajayakumar എ സാം മാന ൽ ത ാറാ ാനു  പവർ നം പുേരാഗമി  
െകാ ിരി ു ു .പൂർ ിയാ ു  മുറ ് േകാേളജുകളിൽ 
ലഭ മാ ു തായിരി ും. 

 
Q.No. 21 
Sri.Satheesan.P.K 

സർവകലാശാല ആ ാന ് എ ു  വിദ ാർ ികൾ ും ര ിതാ ൾ ും 
ജീവന ാർ ും വ ത ത സമയ ളിലായി േകാൺ ടാ  ഗ ാേര  അടി ാന ിൽ 

വാഹന ടി ് നട ിൽ വരു ിയി േ ാ?  ഇെല ിൽ യാത പ ന ി  പരിഹാരം 
ഉ ാവുേമാ?  

 

ഉ രം:  

Sri.Biju Kandakkai സർവകലാശാലയിൽ നിലവിൽ ജീവന ാർ ും വിദ ാർ ികൾ ും 
വാഹന ടി ് സൗകര ം ഇല. 

 
Q.No.22 
Dr.Swarupa.R 

സർവകലാശാല ബിരുദ/ബിരുദാന ര ബിരുദ പാേയാഗിക പരീ /േപാജ ് 
മൂല നിർ യം (വിദൂര വിദ ാഭ ാസം ഉൾ െട) നിേയാഗി െ ടു  

അധ ാപകർ ു  േവതനം നൽകു തിൽ കാലതാമസം േനരിടാനു  കാരണെമ ്? 



ഉ രം:  

Adv.P.Sandosh Kumar ബിരുദ പരീ കള െട േവതന വിതരണം ഏപിൽ, െമ  2019 
ഉൾെ െട മുഴുവനായും നൽകിയി ്. േശഷി ു വ അടിയ ിരമായി െകാടു  ു

തീർ ാനു  നടപടികൾ സ ീകരി വരു ു  .വിദൂര വിദ ാഭ ാസ െപാജ ് 
മൂല നിർണയ നിര ് പരി കരി ാ തിനാൽ ബിരുദ ബിരുദാന ര 
പരീ കള െട േവതനം ഭാഗികമായി മാതേമ ന കാൻ സാധി ി .  

 
Q.No.23 
Dr.Jayakumar.P.P 

¦ùÞ¢ UGC ശ ള  പരി കരണ ിൻെറ ഭാഗമായു ായ ശ ള അരിയറിൻെറ 

ÈÞÜÞ¢ - ഗഡു വിതരണം െച േ ാൾ തട ുെവ  20% തുകയുമായി ബ െ ് 
GO(Rt)No..896/2019/H.Edn. Dated, TVM-03/06/2019 .സർ ാർ ഉ ര  പകാരം 

സർ ാരിെന അറിയി ി േ ാ?  അതിനായി എ ് നടപടി സ ീകരി ? 

ഉ രം:  
 

Adv.P.Sandosh Kumar യു.ജി.സി. ആറാം ശ ള പരി കരണ ി െറ നാലാം ഗഡു കുടി ിക 

തുകയിൽ നി ്  സർ ാർ പിടി െവ  20 % തുക ന കാൻ സർവകലാശാലയുെട 
ഭാഗ ുനി ും നടപടികൾ ആരംഭി ി ്. ഇതിനായി അധ ാപക സംഘടനാ 
പതിനിധികള െട ഉപസമിതി രൂപീകരി ുകയും അവരുെട ശുപാർശ സി ിേ ് 
അംഗീകരി ുയും െച തി ്. 

 
 
Q.No.24 
Sri.Hadeeb Farhan.P.V   

µHâV ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßæÜ ©KÄ ÍøÃ çÌÞÁßÏßæÜ ØßIßçAxßW 
¥¢·ÎÞÏ dÖà ÕßW ØY Õß ® ËßØßAW ®¼cáçA×X 
ÁßMÞVGíæÎaßçÜAí çÏÞ·cÄÏßÜïÞJ ÕßÆcÞVjßAí ¥ÁíÎß×X 
ÈWµßÏÄßæÈÄßæø ¥çÈb×Ã¢ È¿JßÏßGáçIÞ? È¿É¿ß ØbàµøßºîßGáçIÞ? 
©æICßW ÕßÖÆÎÞAáµ? 

ഉ രം:  
 

Dr.T.P.Ashraf അേന ഷണം നട ിയി ്. 20.01.2020  േചർ  സി ിേ ് 
േയാഗ ിൻെറ 2020.063 ന ർ തീരുമാന പകാരം നടപടി കമ ിൻെറ ഭാഗമായി 
ബ െ വരിൽ നി ും വിശദീകരണം േതടാൻ തീരുമാനി ി ്. ബ െ  
കു ിയുെട അ മിഷൻ ഇതിനകം തെ  റ ് െച തി ്. 

 
 

Q.No.25 
Dr.Manjula.K.V 

ഗേവഷണ പബ ള െട മൂല നിർ യം െച തിൽ കാലതാമസം 
വരു െത ുെകാ ്?  സമയബ ിതമായി പൂർ ീകരി ാനു  നടപടികമ ൾ 

സർവകലാശാല സ ീകരി ു ുേ ാ? 

ഉ രം:  
 

Dr.Wilson V.A. ÉÞÈW ÜÍßAáKÄßÈáU µÞÜÄÞÎØÕá¢ ØÎVMßAæM¿áK 
ÉÞÈÜßW ÈßKí ÌÙá èÕØíX ºÞXØßÜV çÈÞÎßçÈxí æºÏîáK 
ÕßÇßµVJÞA{ßW ÈßKí ØNÄÉdÄ¢ ÜÍßAáKÄßÈá¢ ØNÄÉdÄ¢ ÜÍcÎÞµáK 



ÎáùÏíAí dÉÌtBZ ¥Ïºîá æµÞ¿áJÞW ¥ÕøßW ÈßKí ÎâÜcÈßVHÏ¢ 
È¿JßÏÄßæa ùßçMÞVGí ÜÍßAáKÄßÈáÎáU µÞÜÄÞÎØÕáÎÞÃí ·çÕ×Ã 
dÉÌtB{áæ¿ ÎâÜcÈßVHÏJßÜá¢ ¥ÈLø È¿É¿ßµ{ßÜá¢ µÞÜÄÞÎØ¢ 
çÈøß¿áKÄßÈí µÞøÃ¢. ØÎÏÌtßÄÎÞÏß ÉâVJàµøßAáKÄßÈá ÕßÇß 
µVJÞA{áÎÞÏß § æÎÏßW ÕÝßÏá¢ æ¿ÜßçËÞY Îá¶ÞLßøÕá¢ ÌtæMGá 
ÕøáKáIí. 
 

Q.No.26 
Sri.Muhammed Salih.K.M  

2019-20 അധ യന വർഷെ  UG – PG േകാ സുകളിേല ് ഏകജാലകം വഴിയു  

പേവശന ിൽ നിരവധി അപാകതകൾ സംഭവി ിരു .ു  ആയ  െകാ ്, വരു  

അധ യന വർഷെ  (2020-21) പേവശന നടപടിയിൽ അപാകതകൾ 

സംഭവി ാതിരി ാൻ യൂണിേവ സി ി പരിഹാര നടപടികൾ സ ീകരി ി േ ാ?  

ഉെ ിൽ എെ ലാം? 

ഉ രം:  

Dr.T.P.Ashraf ¥ÇcÏÈ ÕV×æJ Éß ¼ß dÉçÕÖÈ çØÞËíxí æÕÏùßæÜ ÍÞ×Þ 
Õß×ÏBZAí æÕÏíçx¼í ÎÞVAí µÃAÞAáKÄßW ÕK dÉÖíÈ¢ dÉØñáÄ 
¥ÇcÏÈÕV×¢ ÄæK ¥ÁíÎß×X µNßxßÏáæ¿ çÈÄãÄbJßW 
ÉøßÙøßºîßGáIí. 

Q.No.27 

Sri.Satheesan.P.K  

ക ർ  യൂണിേവ സി ിയുെട കീഴിൽ ഗാ ിയൻ തത ള ം ദർശന ള ം അട ു  

േകാ  ഏെത ിലും േകാേളജിേലാ സർവകലാശാല ഡി ാർ െമൻറിേലാ ഉേ ാ? 

ഉ രം:  

Sri.Biju Kandakkai ഇല. ഗാ ിയൻ പഠന വിഭാഗം ആരംഭി ു  20.01.2020  
േചർ  സി ിേ ് േയാഗ ിൻെറ 2020.016 ന ർ തീരുമാന പകാരം തത ിൽ 
അംഗീകരി ി ് 

Q.No. 28 
Smt.Sona.P  

പുതിയ കരി ുലം പകാരമു  ല െളയും OBE െയയും മുൻനിർ ി സിലബ  

പരി കരണം നട ിലാ ുകയും അതിനനുസരി ് പഠനപകിയ നവീകരി ുകയും 
െച തു എ ിലും ഈ ല ളിേല ് എ ു  തര ിലല േചാദ േപ റുകൾ 

നിർമിºîí കാണു .  മൂല നിർ യ രീതിയും കരി ുലം ല െള 

സാധൂകരി ു  തര ിലാവണം.  േചാദ േപ റുകൾ നിർമി ു തിെല ഈ 

പരിമിതിെയ അതിജീവി ാൻ സർവകലാശാല എ ് നടപടിയാ  ൈകെ ാ ാൻ 

ഉേ ശി ു ? 

ഉ രം:  
 

Dr.V.P.P.Mustafa െമ െ  കരി ുലവും സിലബ ം രൂപീകരി െ തിനനുസരി ് 
മൂല നിർണയ രീതിയിൽ കാലികമായ മാ ം വ ി ്. േചാദ ബാ ും 
ഓൺൈലൻ േചാദ  സ ദായവും ഏർെ ടു ാനു  നടപടി സ ീകരി ി ്. 

 

Q.No. 29 
Sri.Shanavas.S.M  



കഴി  ഏതാനും വർഷ ളായി െസമ ർ പരീ  സമയ ളിൽ ക ാഡിെന 

നിയമി ു ു ്.  വിവിധ േകാേളജുകളിൽ നി ു  ിരാധ ാപകരാ  ഈ 

േജാലി ായി നിയമി െ ടു . നിയമന മാനദ ം വിശദീകരി ാേമാ? 

ഉ രം:  
 

Dr.K.Ajayakumar പരീ  ആവശ ൾ ായി വിവിധ േകാേളജുകളിൽ നി ് 
ലഭി ു  അധ ാപകരുെട ഇൻഡ  പകാരം പരീ  കൺേ ടാളറുെട 
ശുപാർശയിൻ േമൽ ൈവ  ചാൻസിലർ ആ  പരീ   ക ാഡിെല െമ ർമാെര 
നിയമി ു . 

 
 

Q.No.30 
Sri.Muhammed Salih.K. 

2007  മു ു  B.Tech  വിദ ാർ ികൾ ു േമ സി ചാൻ  പരീ  നട ു ുേ ാ? 

നിലവിലു  ിതി എ ാ ? 

ഉ രം:  
 

Dr.John Joseph അവസാനമായി 2017 ൽ 2007  മുൻപു  സിലബസിെല 
വിദ ാർ ികൾ ് എലാ െസമ റുകൾ ും േമ സി ചാൻ  പരീ കൾ 
നട ിയി ് 

 
 
Q.No.31 
Dr.Shanoj.M.P 

2019  CBCSS (OBE) സിലബ  പുനഃസംഘടി ി തിæa ഭാഗമായി പാഠപു തക ൾ 

പസി ീകരി ുേ ാൾ യൂണിേവ സി ി ് സ മായി പസി ീകരണ വിഭാഗവും 

പ ം ഇലാ തിæa പാേയാഗിക ബു ിമു  ഭാഷാവിഷയ ള െട കാര ിൽ 

വിേശഷി ം ഏെറയായിരു .ു  യൂണിേവ സി ിയിൽ പസി ീകരണ വിഭാഗവും 
പ ം തുട ു  കാര ിൽ എെ ിലും നടപടികൾ സ ീകരി ി േ ാ? 

ഉ രം:  
 

Sri.Biju Kandakkai യൂണിേവ സി ി ഉ ര  ന ർ: PICO B 2/2018.958/ 2019  dated 21/02/2019 
പകാരം സർവകലാശാലയിൽ അ ടി, പസി ീകരണ വിഭാഗം ാപി ാനു  

സാധ തകൾ അേന ഷി ു തിനായി ഒരു ക ി ി (കൺവീനറായി അഡ േ ് പി. 
സേ ാ  കുമാർ , അംഗ ളായി േഡാ. വി.പി.പി. മു തഫ , ശീ. ബിജു ക ൈ ) 

രൂപീകരി ി ്. 
 

1.010 dÖà æµ Õß ©Hßµã×íÃæa ©ÉçºÞÆcJßÈáJøÎÞÏß ÍÞ×Þ Õß×ÏB{áæ¿ 
ÉáØñµBZ ³Y èÜÈÞÏß ÜÍcÎÞAáKÄßÈí ºßÜ ØÞçCÄßµåÄ¿TBZ 
©UÄßÈÞÜÞÃí ¥ºî¿ß ÕßÍÞ·¢ ØíÅÞÉßAáKÄßÈáU ØÞÇcÄµZ 
¦øÞÏáKæÄKí ØßaßçAxí ¥¢·¢ dÖà Ìß¼á µIèA ¥ùßÏßºîá. 
 

1.011 dÖàÎÄß çØÞÈ Éß Ïáæ¿ ©ÉçºÞÆcJßÈáJøÎÞÏß ®ÝáJáµÞøßW ÈßKá¢ 
çÈøßGí ÉÀÈdÉÕVJÈJßÈáU ÉáØñµBZ ©ÉÞÇßµæ{ÞKáÎßÜïÞæÄ 
ÜÍcÎÞAáK µÞøc¢ Éøß·Ãßºîá ÕøßµÏÞæÃKí ØßaßçAxí ¥¢·¢ dÖà Ìß¼á 
µIèA ¥ùßÏßºîá. 

 
 
The Senate observed silence for two minutes as a mark of respect to the Father of 
Nation. 



 
 
Q.No.32 
Sri.Saju.P.J  

സർവകലാശാല  മാ ാ പറ  ക ാ ിൽ ലി ് നിർ ാണ ിനായി എടു  

കുഴിയിൽ ഒരു ജീവന ാരിയുെട മകൻ വീ  മരി ാൻ ഇടയായ സംഭവ ിൽ 

എെ ിലും അേന ഷണം നട ിയിരുേ ാ? ഉെ ിൽ നിർ ാണ പവർ ികൾ 

നട ുെകാ ിരി ു  ല ് സുര ാ വലയം തീർ ു തിൽ അപാകത വരു ിയ 

കു ാർെ തിെര എ ് നടപടിയാ  എടു ി ?  നിർ ാണ പവർ ികൾ 

നട ു   ല ് സുര ാ വലയം നിർ ി ു തിനും ആവശ മായ മുൻ 

കരുതലുകൾ എടു ു തിനും എെ ിലും നടപടികൾ സർവകലാശാലയുെട 
ഭാഗ ുനി ും സ ീകരി ി േ ാ? 

 

ഉ രം:  

Dr.V.P.P.Mustafa വർ ് െസ ിൽ സുര ാ കമീകരണ ൾ നട ിയിരു ില എ  
നിലയിൽ നിഗമനേമാ റിേ ാർേ ാ ഉ ായി ില. 

സർവകലാശാല ഇ  സംബ ി ് അേന ഷണം നട ിവരു ു. 
 

1.012 dÖà ØÞ¼á Éß æ¼ Ïáæ¿ ©ÉçºÞÆcJßÈáJøÎÞÏß ¥çÈb×Ã ùßçMÞVGí 
§ÄáÕæøÏÞÏß ÜÍßºîßGßÜï ®Kí dÖà Õß Éß Éß ÎáØñË ÎùáÉ¿ß ÉùEá. 

 
1.013 The Chair declared the completion of the question hour and informed the 

House that the remaining questions and their answers would be treated as 
presented. 

 
Q.No.33 
Sri.Vijayan.K  

സർവകലാശാല ് കീഴിെല മുഴുവൻ ഒ ാം വർഷ ബിരുദ വിദ ാർ ികൾ ും 
അ മിഷൻ നട ു  സമയ ു തെ  ഇൻഷുറൻ  പരിര  നൽകാൻ 

സാധ മാകുേമാ? 

ഉ രം:  

Dr.P.Omana ഒ ാം വർഷ ബിരുദ വിദ ാർ ികൾ ് അ മിഷൻ നട ു  
സമയ ് ഇൻഷുറൻ  പരിര , നിലവിൽ സർവകലാശാല തല ിൽ 
നൽകു ില. 

Q.No.34 
Dr.Joby K Jose  

ക ർ സർവകലാശാലയിെല പഠന വകു കളിൽ നട ു  MPEd, BPEd, MEd 

േകാ സുകൾ ് നിലവിൽ  NCTE അംഗീകാരം ഉേ ാ? അംഗീകാരം ഇല എ ിൽ 

എതനാളായി ് ഈ േകാ സുകൾ ് അംഗീകാരം ഇല? NCTE അംഗീകാരം 
ഇലാെയ ിൽ NCTE അംഗീകാരം ഈ േകാ സുകൾ ് േനടിെയടു ു തി  

േവ ിയു  എ ് നടപടികളാ  സർവകലാശാല സ ീകരി ി ? 

ഉ രം:  



Dr.Wilson V,A. ക ർ സർവകലാശാലയുെട കീഴിലു  പഠനവകു കളിൽ നട ു  
എം എ  , എം .പി.എ  േകാ സുകൾ ് എൻ സി ടി ഇ െറഗുേലഷൻ 2014 
പകാരം അംഗീകാരം ലഭി ു തി സർവകലാശാല നി ിത ഫീെസാടു ി 2015-

16 അ ാദമിക വർഷ ിൽ അേപ  സമർ ി ിരു ു  .എൻ സി ടി ഇ യുെട 
Visiting Team പ തുത ാപന ളിൽ എൻ സി ടി ഇ അംഗീകാരവുമായി 

ബ െ ് പരിേശാധന നട ി .School of Physical  
Eduction നിൽ പരിേശാധന നട ിയ NCTE Team, NCTE നി കർഷി ു  ിര 

അധ ാപകരിെല  കാരണ ാൽ ാപന ി  Show Course Notice അയ  .
 ക ർ സർവകലാശാല സിൻഡി േക ് ഈ വിഷയം പഠി ു തി  

സിൻഡിേ ് െമ ർമാർ ഉൾെ  ഒരു ഉപസമിതിെയ നിേയാഗി   .'ടി' സമിതി 

റിേ ാർ ് സമർ ി ു തിനിടയിൽ എൻ.സി.ടി.ഇ 26.02.2018  Rejection Order 
അയ   .സർവകലാശാല പ ഠനവകു കളിെല അധ ാപക ത തികകൾ 
വർധി ി ു തി  സർ ാരിൻെറ  അനുമതി ആവശ െ ി  െ ും സർ ാർ 

ിര അധ ാപക ത തികകൾ അനുവദി ു തുവെര താൽ ാലിക 
അധ ാപകെര െവ  ഒഴി  നിക ാെമ  ഉപസമിതിയുെട ശുപാർശ 

സർവകലാശാല സിൻഡിേ ് അംഗീകരി ുകയും School of Physical 
Education-നിൽ NCTE നി കർഷി ു  മാനദ പകാരം Contract  
അധ ാപകെര നിയമി ുകയും െച തു. NCTE Rejection Order-ൽ 
പരാമർശി ിരി ു  പകാരം നി ിത ഫീെസാടു ി അ ീൽ 
സ ാർ ി ു തിനു വകു ് തലവ  സർവകലാശാല അനുമതി നൽകി  .

എ ാൽ   NCTE School of Physical Education ൻെറ അ ീൽ 
നിരസി തയാ  വകു ് തലവൻ സർവകലാശാലെയ അറിയി    .എൻ സി 

ടി ഇ നിർേ ശി  പകാരം online appeal സമർ ി ാൻ ബ െ  Site ൽ 
login           െച ാൻ പ ാ തിനാൽ offline ആയാ  വകു ് തലവൻ 

അ ീൽ സമർ ി ിരു   .എ ാൽ ഈ കാരണ ളാൽ തെ  NCTE, appeal 
reject      െച കയായിരു ു. 

സർവകലാശാല കൂൾ ഓ  െപഡേഗാജി ൽ സയൻസിൽ നട ു  എം എ  
േകാ സി െറ അംഗീകാരവുമായി ബ െ ം എൻ സി ടി ഇ  പരിേശാധന 
നട ുകയും പി ീ  അയ ുകയുമാ  െച ത   .പ തുത വകു ് 31.05.2017 

നു  എൻ.സി.ടി.ഇ ് online appeal സമർ ി ി െ ിലും എൻ.സി.ടി.ഇ 
യിൽ നി ് അംഗീകാരം സംബ ി  ഉ രെവാ ും ലഭി ി ില   .എ ിലും ടി 

ാപനം എൻ.സി.ടി.ഇ യുെട NCTE അംഗീകാരമു  ാപന ള െട ലി ിൽ 
ഉൾെ ി ്. 

Q.No.35 
Dr.Sureshkumar.K.S 

ൈലബറി െക ിട ിæaയും സർവകലാശാല ആ ാന മ ിര ിæaയും നിർ ാണ 

പവർ ന ിെല അഴിമതിയുമായി ബ െ  എെ ാെ  നടപടികളാ  

സ ീകരി ി ? 

ഉ രം:   

ൈലബറി െക ിട ിæaയും സർവകലാശാല ആ ാന മ ിര ിæaയും 
നിർ ാണ പവർ ന ിൽ കെ ിയി  അപാകതകൾ പരിഹരി ു തിനു  

നടപടികൾ ആരംഭി ി ്. വിശദമായ മറുപടി േചാദ ം 9-æa ഉ ര ിൽ   
നൽകിയി ്. 

Q.No. 36 
Sri.Saju.P.J 



സർ കലാശാല െസൻ ടൽ ൈലബറി െക ിട ിേല ് പഠന വകു കൾ തുട ു  
സംബ ി ് –  

ക ർ സർവകലാശാല സി ിേ ് തീരുമാന പകാരം െസൻ ടൽ ൈലബറി 
െക ിട ിേല ് നിലവിലു  എെ ിലും പഠന വകു കൾ മാ ി 

ാപി ു തിേനാ ൈലബറി െക ിടം ആ ാനമാ ി പുതുതായി ¯æÄ ിലും പഠന 

വകു കൾ ആരംഭി ു തിേനാ ഉ  തീരുമാനേമാ ആേലാചനേയാ നട ി േ ാ? 

ഉ രം:   
 

ക ർ സർവകലാശാലയുെട വികസനവുമായി ബ െ  മാ ർ ാൻ 
ത ാറാ ു തി  ൈവ  ചാൻസിലറുെട അധ തയിൽ നട  സർവകലാശാല 
വകു ് തലവ ാരുെട 18.09.2018  നട  േയാഗ ിൽ സർവകലാശാലയുെട മാ  
ക ൂണിേ ഷൻ ആൻ  േജർണലിസം ഡി ാർ ് െമ റും മാേന മ  ഡീ   
ഡി ാർ ്െമ റും താവ ര ക ാ ിൽ പവർ ി ു  െസൻ ടൽ ൈലബറി 
െക ിട ിൽ 'ടി' െക ിട ിൻെറ Structural Stability report കി ിയതി  േശഷം 
മാ തി  ശുപാർശ െച തിരു ു. പ തുത ശുപാർശ ഉൾെകാ  മിനു  
26.10.2018ൽ േചർ  സർവകലാശാല സി ിേ ് 2018.801 ന ർ ഇനമായി 
പരിഗണി ുകയും ഇ  സംബ ി ് വിശദമായ പഠനം നട ു തി  Standing 
Committee on CRLP & General Affairs െന ചുമതലെ ടു ുകയും െച തു .'ടി' കാര ം 
പഠി ു തി  പ തുത ക ി ിെയ നിേയാഗി ് െകാ ് 05.11.2018  
സർവകലാശാല ഉ രവിറ ിയി ് .(Acad A 1 / Realignment of University 
Campuses / 2018 ). 

 
Q.No.37 
Dr.M.Sini 

സർവകലാശാല അധ ാപകർ ് യുജിസി- ആറാം ശ ള പരി കരണ ിൻെറ 

ഭാഗമായി നൽകിയ നാലാം ഗഡു കുടിശിക തുകയിൽ പൂർ മായും സർവകലാശാല 

അധ ാപകർ ു ലഭ മാ ിേയാ? ഇല എ ിൽ നൽകാൻ ബാ ിയു  തുക 

അധ ാപകർ ് നൽകാൻ എ ് നടപടികളാ  സർവകലാശാല സ ീകരി ി ? 

 
ഉ രം:   
 

യു.ജി.സി. ആറാം ശ ള പരി കരണ ി െറ നാലാം ഗഡു കുടി ിക തുകയിൽ നി ്  

സർ ാർ പിടി െവ  20 % തുക ന കാൻ സർവകലാശാലയുെട ഭാഗ ുനി ും 
നടപടികൾ ആരംഭി ി ്. ഇതിനായി അധ ാപക സംഘടനാ പതിനിധികള െട 
ഉപസമിതി രൂപീകരി ുകയും അവരുെട ശുപാർശ സി ിേ ് 
അംഗീകരി ുയും െച തി ് 

 

 
Q.No.38 
Dr.Ismail Olayikkara 

æµGßAß¿AáK ·çÕ×Ã dÉÌtBZ ÎâÜcÈßVHÏ¢ æºÏîßAÞX ®Lí 
È¿É¿ßÏÞÃí ØbàµøßºîßGáUÄí? 

ഉ രം:   
 

നിലവിൽ മൂല നിർ യം െച ി ാൻ ഗേവഷണ പബ ൾ െക ികിട ില. 
Q.No.39 

Dr.Shanoj.M.P 

സർവകലാശാല േക ളിേലയും േകാേളജുകളിെലയും അ മിഷൻ ഏകീകരണം 
നട ാനു  സാ തകൾ സർവകലാശാല പരിഗണി ി േ ാ?  ഒേര കാലയളവിൽ 



സർവകലാശാല േക ളിെലയും േകാേളജുകളിെലയും അ മിഷൻ 

കമീകരി ാനു  നടപടികൾ സാധ മാേണാ? 

ഉ രം:   

ഏകീകരണം നട ാനു  ശമം സർവകലാശാലയുെട പരിഗണനയിലാ . 

Q.No.40 

Sri.Hadeeb Farhan.P.V 

µHâV ØVÕîµÜÞÖÞÜ ÕßÆâø ÕßÆcÞÍcÞØ çµÞÝíØáÎÞÏß ÌtæMGí ¥¿áJ 
¥AÞÆÎßµí ÕV×¢ ÌßøáÆ ¥ÁíÎß×X È¿AáçÎÞ? 

ഉ രം:   

വിദൂര വിദ ാഭ ാസ വിഭാഗ ി  കീഴിൽ അടു  അ ാദമി  വർഷവും 
േകാ  സുകൾ നട ു തിനായി യു.ജി.സി യിൽ നി ് അംഗീകാരം 
ലഭി ു തിനായി  അേപ  31.12.2019 നു സമർ ി ി ്. 

Q.No. 41 

Dr.Joby K. Jose 

സർവകലാശാല പഠന വകു കളിൽ പഠി ി ാൻ യു ജി സി മാനദ മനുസരി ് 
എത അധ ാപകർ േവണം? ഇതിൽ നിലവിൽ എത ിരാധ ാപകർ ഉ ്? 
പഠനവകു കളിൽ ിരാധ ാപകെര നിയമി ാൻ േവ  എ ു നടപടികളാ  

സർവകലാശാല സ ീകരി ി ? പഠനവകു കളിൽ നിലവിലു  അധ ാപക 
ഒഴിവുകളിേല ് മുഴുവൻ താൽ ാലിക അധ ാപകെര നിലവിൽ നിയമി ി േ ാ? 
ഉ ് എ ിൽ എത േപെര? 

 
ഉ രം:   

യു ജി സി മാനദ മനുസരി ് സർവകലാശാലയുെട ഒരു പഠനവകു ിൽ 7 

അ ാപകരാ  )1-െപാഫസർ, 2-അേസാസിേയ ് െപാഫസർ, 4-അസി ൻ  
െപാഫസർ  (േവ .സർവകലാശാലയിൽ നിലവിൽ 27 പഠനവകു കളാ  
ഉ  .ആയതിനാൽ , ആവശ മായ ആെക അ ാപകരുെട എ ം 189 (27x7)ആ  .
നിലവിൽ സർവകലാശാലയിൽ അനുവദി  ിര അ ാപക ത തികകള െട 
എ ം 96 (ഡയറ ടർ,  ഫിസി ൽ എഡ ൂേ ഷൻ ഉൾെ െട  (ആ .ഇേ ാൾ 52 

ിരം അ ാപകർ േജാലി െച തുവരു ു  .റി യർെമൻ  ഉൾെ െട 
ഒഴി ുകിട ു 44 ത തികകളിൽ 42 എ ം (ഡയറ ടർ, ഫിസി ൽ 

എഡ ൂേ ഷൻ ഉൾെ െട  (വി ാപനം െച കയും അേപ  സ ീകരി ് തുടർ 

നടപടികൾ ആരംഭി ുകയും െച തി ്. 

താൽ ാലിക അധ ാപകരുെട നിയമനം സംബ ി ് - 2019-20 അ ാദമി  
വർഷ ിൽ 143 ത തികകളിൽ )സർ ാർ  /സിൻഡിേ ് അംഗീകൃത 
ത തികകളട ം( , ടീ ർ എഡ ൂേ ഷൻ െസ ററുകൾ  /ഐ.ടി എഡ ൂേ ഷൻ 
െസ ററുകളിൽ ഉൾെ െട കരാർ അടി ാന ിലു  നിയമനം നട ി ് 

Q.No.42 

Sri.Vijayan.K 

മൂല നിർണയ ിനായി റി േയർ  അധ ാപകരുെട േസവനം സർവകലാശാല 

ഉപേയാഗി ാറുേ ാ?  നിലവിൽ റി േയർ  അധ ാപകരുെട പാനൽ ഉേ ാ? 

ഉ രം:   



റി േയർ  അധ ാപകരുെട േസവനം സർവകലാശാല ച ൾ ് അനുസൃതമായി 
ഉപേയാഗി ാറു ് .നിലവിൽ റി േയർ  അധ ാപകരുെട പാനൽ ഇല. 

Q.No.43 

Sri.Satheesan.P.K 

ക ർ സർവകലാശാല ഗവ: േകാേളജിെലയും എ ഡ  േകാേളജിെലയും 
ജീവന ാരുെട പരീ ാ േവതനം കാലാനുസൃതമായി പരി കരി ി േ ാ?  

ഇെല ിൽ എേ ാൾ പരി കരിºîí കാലാനുസൃതമായ വർ ന  നട ിലാ ാൻ 

കഴിയും? 

ഉ രം:   

പരി കരി ി ില .അവസാനമായി പരി കരി  2012 ൽ ആ . 
പരി കരി ാനു  നടപടികൾ പരിഗണനയിലാ . 

Q.No.44 
Sri.Sona.P 

ആറാം യുജിസി ശ ളപരി കരണ ിൻെറ നാലാം ഗഡു കുടി ികയിൽ നി ് 
പിടി വ  20% തുക അധ ാപകർ ് ലഭ മാ ു തിനു  നടപടികമ ൾ 

സർവകലാശാല സ ീകരി ി േ ാ? 

 

ഉ രം:   

യു.ജി.സി.ആറാം ശ ള പരി കരണ ി െറ നാലാം ഗഡു കുടി ിക തുകയിൽ നി ്  

സർ ാർ പിടി െവ  20 % തുക ന കാൻ സർവകലാശാലയുെട ഭാഗ ുനി ും 
നടപടികൾ ആരംഭി ി ്. ഇതിനായി അധ ാപക സംഘടനാ പതിനിധികള െട 
ഉപസമിതി രൂപീകരി ുകയും അവരുെട ശുപാർശ സി ിേ ് 
അംഗീകരി ുയും െച തി ്. 

 

Q.No.45 

Sri.Sona.P 

കേലാ വ മാന ൽ പരി കരി ു തിനും മ ര ള െട ഗുണനിലവാരം 
െമ െ ടു ാൻ േമഖലാതല മ ര ൾ സംഘടി ി ു തിനും എെ ിലും 
നടപടികൾ സ ീകരി ി േ ാ? 

 

ഉ രം:   

കേലാ വ നിയമാവലി പരി കരി ു തിനു പാരംഭ ആേലാചന േയാഗം 
നട ുകയു ായി .െചറിയ ചില മാ ൾ വരു ിയും െത കൾ തിരു ിയും 
കേലാ വ നിയമാവലിയുെട പുതു ിയ േകാ ി ത ാറാ ിയി ് .സമഗമായ 
മാ ം ഈ വർഷം കേലാ വ നട ി ിനു േശഷം വരു ുവാനു  നടപടികൾ 
നട ിവരു ു. ഈ കേലാ വ കാല ് 7 നിരീ കെര കേലാ വ നട ി ് 
സംബ ി ് പഠി ് േവ  മാ ൾ നിർേദശി ാൻ ചുമതലെ ടു ിയി ് 

 



Q.No.46 

Dr.Premachandran Keezhoth 

ൈവ  ചാൻസിലറുെടയും േപാ-ൈവ  ചാൻസിലറുെടയും ക ാ ് ഓഫീസിൽ 

നിയമി െ  ജീവന ാരുെട നിയമനം എേ ാ െമൻ  എ േച ് 
മുഖാ ിരമാേണാ നട ിയിരി ു ?  പ തുത ജീവന ാരുെട നിയമന 

േയാഗ തെയ ്? 

ഉ രം:   

èÕØí ºÞXØßÜùáæ¿ µcÞOí ³ËàØßW ³ËàØí ¥xXÁaí, æØµcâøßxß 
·ÞVÁí , ædÉÞ èÕØí ºÞXØßÜùáæ¿ µcÞOí ³ËàØßW ³ËàØí ¥xXÁaí 
®Kà ÄØñßµµ{ßÜÞÃí ÈßÏÎÈ¢ È¿JßÏßGáUÄí. µHâV ØVÕîµÜÞÖÞÜ 
³VÁßÈXØí dÉµÞø¢ ³ËàØí ¥xXÁaí, æØµcâøßxß ·ÞVÁí ®KßÕøáæ¿ 
ÈßÏÎÈ çÏÞ·cÄ ®ÝáÄÞÈá¢ ÕÞÏßAÞÈáÎáU µÝßÕÞÃí.åµâ¿ÞæÄ æØµcâøßxß 
·ÞVÁí ÄØñßµÏßW ÕßÎáµñ Í¿zÞVAí ÎáX ·ÃÈ ÈWµßÏÞÃí 
ÈßÏÎßAáKÄí.åçÎW ÈßÏÎÈBZ çÎW ÉùE ºGÎÈáØøßºîÞÃí 
È¿JßÏßGáUÄí. 

 

Q.No.47 

Sri.Saju.P.J 

അന ാപക ജീവന ാരുെട േ മ കാര ം- ാ  ക ാേ  നിർ ി ു  
സംബ ി ് – 

പി എ  സി  വഴി ക ർ ജില ് പുറ ് നി ും നിയമനം ലഭി  ജീവന ാർ 

ഭീമമായ വാടക െകാടു ാ  താമസ ിനാവശ മായ വസതികൾ 

കെ ിയി .  ഇവരുെട താമസ ി  സർവകലാശാല ആ ാ ് Staff Quarters 
നിർ ി ു തിനായി എെ ിലും നടപടികൾ സ ീകരി ി േ ാ?  ഇെല ിൽ 

സർവകലാശാലയുെട പ തികളിൽ ജീവന ാരുെട  േ മ  കാര ിൽ Staff Quarters 
നിർ ാണം കൂടി ഉൾെ ടു ാൻ നടപടികൾ സ ീകരി ുേമാ? 

ഉ രം:   

താവ ര ക ാ ിൽ ാ  ക ാർേ  നിർമി ാനു  സാ തകൾ 
പരിേശാധി ് വരു ു. 

Q.No.48 

Sri.Vijayakumar.V  

ഹി റി േകാൺഗസിæa മറവിൽ സംഘടന സ ാത ം നിേഷധി ു  രീതിയിൽ 

സർവകലാശാലയിെല േബാർഡുകള ം ബാനറുകള ം േനാ ീസുകള ം എടു ു 
മാ ിയി േ ാ?  

ഉ രം:  

ഹി റി േകാൺഗ  ഗവർണർ പെ ടു ു  പരിപാടി യായിരു തിനാൽ സുര ാ 

കമീകരണ ള െട ഭാഗമായി താവ ര ക ാ ിൽ ാപി ിരു  എലാ 
േബാർഡുകള ം നീ ം െച തിരു ു.  



കൂടാെത സർവകലാശാല പരിസര ളിൽ േബാർഡുകൾ വ ു  നിേരാധി  
െകാ ് േനരെ  തെ  സി ിേ ് തീരുമാനമു ാകുകയും, (2017.932) അ  പകാരം 

സർവകലാശാല സർ ുലർ ഇറ ുകയും െച തി ി ്. 

Q.No. 49 

Smt.Latha.E.S 

Is there any specific criteria followed while allotting marginal increase of seats to 
colleges? 

ഉ രം:   

സി ിേ ് തീരുമാനി ു  മുറ ്, െഫബുവരി /മാർ ് മാസ ിൽ ബിരുദ  
ബിരുദാന ര േകാ സുകള െട സീ കള െട എ ിൽ മാർജിനൽ ഇൻകീ  
അനുവദി ാനു  അേപ  ണി ാറു ്.  ഇതിനായി എ ഡ , അൺ 
എ ഡ  േകാേളജുകൾ േകാ  ഒ ി  5,000/- രൂപ പകാരം ഫീസട ്  
അേപ ി ണം   ·ÕY æÎaí,  IHRD േകാേളജുകൾ പ തുത ഫീ  
അടേ തില. 

 

സി ിേ ് ഉപസമിതി പ തുത അേപ കൾ പരിേശാധി  േശഷം 
േകാേളജി െറ അ ാദമിക -ഭൗതിക സാഹചര ള െടയും അതാ  കാല ങളിൽ 
സർ ാരിൽ നി ും ലഭി ു  നിർേ ശ ി െടയും അടി ാന ിൽ ാ ു റി  
പരിധി കട ാെത മാർജിനൽ ഇൻകീ  അനുവദി ു ു .മുൻ വർഷ ളിൽ 20 % ൽ 

അധികം മാർജിനൽ ഇൻകീ  അനുവദി  ഗവ /എ ഡ/ IHRD        
േകാേളജുകൾ ് പ തുത സീ ് സാധാരണ നിലനിർ ാറു ്. 

 

Q.No.50 

Sri.M.P.A Rahim  

േകരള യൂണിേവ സി ീ  ആ   VIII A േഭദഗതി െച  സ ാശയ േകാേളജുകേളയും 
ആ ടിൽ ഉൾെ ടു ു തി  ഇതുവെര എെ ിലും നടപടി സ ീകരി ി േ ാ? ഈ 

കാര ിൽ യൂണിേവ സി ിയുെട അഭിപായെമ ്? 

ഉ രം:   

Kannur University (Amendment) Act 2001 (Act 14 2001) പകാരം ക ർ 
സർവകലാശാല ആ ടിൽ സ ാശയ േകാേളജുകൾ ഉൾെ ടു ിയി ് 

 

Q.No. 51 

Dr.Ismail Olayikkara 

ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßW ÕßÆcÞVjß ØìÙãÆØìµøcBZ ®æLÞæAÏÞÃí 
È¿MßW ÕøáJßÏßGáUÄí? 

ഉ രം:   

വിദ ാർ ികൾ ായി േസവനസൗകര ൾ നൽകു തിനായി െവ  റൂം, 

വിദ ാർ ികൾ ാവശ മു  വിവര ൾ നൽകു തിനു ഫ ്  ഓഫീ , ഫീസുകൾ 



അട ു തിനു ക ാ  കൗ ർ, വിദ ാർ ികൾ ് ഓൺൈലൻ പരാതി 
സമർ ി ു തിനായി സർവകലാശാലാ െവ  ൈസ ിൽ േപാർ ൽ, േനരി ് പരാതി 
നൽകു തിനും പരിഹരി ു തിനും വിദ ാർ ി പരാതി പരിഹാര സമിതി 
)BASG), േനരി ് ഡി .എ.എ  ഓഫീസിെല തി പരാതി സമർ ി ു തിനു  

സൗകര ൾ എ ിവ സർവകലാശാലയിൽ നിലവിലു ്. 

ഈ സൗകര ൾ കൂടുതൽ വിപുലീകരി ു തിനും െമ െ ടു ു തിനും 
േവ ിയു  student amenity centre -ൻെറ നിർ ാണ പവർ ന ൾ അ ിമ 

ഘ ിലാ  

 

Q.No.52 

Sri.Suhail Muhammed Khalid 

സർവകലാശാല  പരീ യുെട പുനർ മൂല നിർണയ ിൽ നി ിത ശതമാന ിൽ 

കൂടുതൽ മാർ ിൽ വ ത ാസം വരികയാെണ ിൽ ച പകാരം വിദ ാർ ി 
പുനർമൂല നിർണയ ിനു നൽകിയ തുക തിരി  നൽേക താെണ ിലും തിരി ് 
നൽകാ  എ ുെകാ ്? 

ഉ രം:   

റീവാലുേയഷൻ െറഗുേലഷൻ പകാരമാ  ഫീ  തിരി  നൽകാ . 

Q.No.53 

Dr.Ismail Olayikkara  
Áßd·ß ²ùß¼ßÈW ØVGßËßAxáµZ ØÎÏÌißÄÎÞÏß ÜÍcÎÞAÞX 
ØÞÇßAÞJÄí ®LáæµÞIÞÃí?åµÞÜÄÞÎØ¢ ²ÝßÕÞAÞX ®Äí 
È¿É¿ßÏÞÃí ØbàµøßºîßGáUÄí? 

ഉ രം:   

ഡി ഗി സർ ിഫി കൾ േവഗ ിൽ ത ാറാ ാനായി െപഷ ൽ െസൽ 
രൂപീകരി ാൻ തീരുമാനി ി ് .കൂടാെത 2019 അ മിഷൻ മുതൽ 
സർ ിഫി കൾ NAD േല ് അ  േലാ  െച തു തുട ിയി ്. 

Q.No.54 

Sri.M.P.A Rahim  

സ ാശയ േകാേളജുകൾ ് െപർമനൻ  അഫിലിേയഷൻ നൽകു  നടപടി 
സ ീകരി ു തിെല കാലതാമസം എ ്? എേ ാൾ നടപടി സ ീകരി ും? 

ഉ രം:   

സർ ാരിൽ നി ് ഇ  സംബ ി ് നയപരമായ ഒരു തീരുമാനവും വ ി ില. 

Q.No.55 

Sri.Jayakrishnan.T.V 

dÉÞµí¿ßAW ÉøàfµZ, èÕÕ çÕÞØß ÉøàfµZ ®KßÕ 
Ø¢Ìtßºîíåç¼ÞÜß æºÏñÄßÈí ¥ÇcÞÉµVAíåÜÍßçAI dÉÄßËÜ¢ 



ÎáÝáÕÈÞÏá¢ ÈWµßÏßGáçIÞ?å§æÜïCßW ¯Äí µÞÜÏ{Õí ÕæøÏáUÄí 
ÈWµßÏßGáIí? 

ഉ രം:   

§Üï 02.07.2017 ÕæøÏáU ®ÜïÞ ÌßÜïáµ{ßÜá¢ ¥VÙÎÞÏ Äáµ 
ÈWµßÏßGáIí. ØíæÉ×cW æØW øâÉàµøßºîí ¼àÕÈAÞøáæ¿ ÜÍcÄ 
¥ÈáØøßºîí Äá¿VKáU dÉÄßËÜ¢ ÈWµáKÄÞÏßøßAá¢. 

 

Q.No.56 

Smt.Asmina Ashraf  

2019 ù·áçÜ×X dÉµÞø¢ ÌßøáÆ ÕßÆcÞVjßµ{áæ¿ ÈßøLø 

ÎâÜcÈßVHÏJßæa (Internal Mark) ÍÞ·ÎÞÏáU 10 ÎÞVAßW 1 ÎÞVAí 
çÕÃæÎKáUÄí ÈßVÌtÎÞÏß µÞÃáÈá.å§Äí ÕßÆcÞVjßµZ ÉÜøàÄßÏßÜá¢ 
ºâ×Ã¢ æºÏîæM¿áKÄßÈá µÞøÃÎÞÕßçÜï? ÉáÈVÎâÜcÈßVHÏJßçÈÞ, ÉßÈà¿í 
ÎÞVAí µâGáÕÞçÈÞ ØÞÇcÄÏßÜïÞJÄá¢ dÉÏÞØÎçÜï? 

ഉ രം:   

2019 െറഗുേലഷൻ പകാരം ബിരുദ വിദ ാർ ികള െട നിര ര 

മൂല നിർണയ ി െറ ഭാഗമായു  10 % മാർ ് േവണെമ ു  നിബ ന 
യൂണിേവ സി ി ഉ ര  നം .അ ാ /സി2/ 429/2017 തിയതി 27.12.2019 പകാരം 
ഒഴിവാ ിയി ്. 

Q.No.57 

Smt.Asmina Ashraf  

µHâV ÏâYIçÕÝíØßxßÏßW Éøàf çÉMV çºÞVºî çºÞÆcçÉMùßW 
ØßÜÌØßÈí ÉáùJáU çºÞÆcBZ µ¿Ká ÕøW,åÎáX ÕV×B{ßæÜ 
çºÞÆcçÉMV ¦ÕVJßAW Äá¿BßÏ ¥ÉÞµÄµZ ÈßøLø¢ 
Ø¢ÍÕßAÞùáIí.å§Jø¢ådÉÖíÈBZ §ÜïÞÄÞAÞX ÏâÃßçÕÝíØßxß 
®æLCßÜá¢ ÉøßÙÞø È¿É¿ßµZ ØbàµøßºîßGáçIÞ? ©æICßW ®æLÜïÞ¢? 

 

ഉ രം:   

çºÞÆcçÉMV çºÞVºî §ÄáÕæø ©IÞÏßGßÜï.åçºÞÆcçÉMùáÎÞÏß ÌtæMGí 
©ÏVKá ÕKßGáU ÉøÞÄßµZ ÉøßÙøßAÞX ÄÞæÝMùÏáK µÞøcBZ 
æºÏîÞX ÄàøáÎÞÈßºîßGáIí. 

 

a) േചാദ ബാ ് രൂപീകരണം. 
b) േചാദ േപ ർ ത ാറാ ു തിനും കൂ ിനി െച ാനും പേത ക ക ാ ് 

നട ു  കാര ം. 
c) േചാദ േപ ർ സമിതി അ ാർ ഇ  സംബ ി  സൂ ്മ പരിേശാധന 

നട ൽ. 

Q.No.58 



Dr.Jayakumar.P.P 

ഗവെ  േകാേളജുകളിൽ യൂണിേവ സി ി ഫീ  ഉൾെ െടയു  എലാ ഫീസുകള ം 
ഇ--േപാ  മുഖാ ിരം  സ ീകരി ു തിനാൽ ഇ-- ടഷറി സംവിധാനം മുേഖനയു  

ചലാൻ യൂണിേവ സി ി സ ീകാര മാ ുേമാ? 

ഉ രം:   

µHâV ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßW ÕßÕßÇ Äø¢ ËàØáµZåµ{µí¿í ®K 
³YèÜX Ø¢ÕßÇÞÈ¢ ÕÝß Øbàµøßºîá ÕøáKáIí. ¥ÄáæµÞIí ÄæK 
d¿×ùß Îáç¶æÈ ËàØáµZ ØbàµøßAáKÄßÈí ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßW ÈßÜÕßW 
Ø¢ÕßÇÞÈBZ ²Ká¢ ÄæKÏßÜï.åµâ¿ÞæÄ §d¿×ùß ÕÝß ÉÃ¢ 
ØbàµøßAáKÄßÈí ¥AìIí ¦ÕÖcÎÞÃí.åµHâV ØVÕîµÜÞÖÞÜAí 
d¿×ùßÏßW ¥AìIí ÈßÜÕßW §Üï.å§_d¿×ùß Ø¢ÕßÇÞÈ¢ Îáç¶æÈÏáU 
ºÜÞX ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßW ØbàµøßAáKÄßÈí ¯æÄÜïÞ¢ 
Ø¼í¼àµøÃB{ÞÃí ²øáçAIæÄKí ÉÀßçAIÄÞÏßGáIí. ÍÞÕßÏßW 
§Äßæa ØÞÇcÄ ¦øÞÏáKÄÞÃí. 

 

Q.No.59 

Dr.Swarupa.R 

സർവകലാശാല പരീ കള െട േചാദ േപ റും ഉ ര സൂചികയും 

ത ാറാ ു തിæa  നടപടികമ ൾ എെ ാെ യാ ?  േചാദ  േപ ർ കൂ ിനി 
നട ാറുേ ാ?  േചാദ േപ ർ നൽകു തിെനാ ം തെ  ഉ രസൂചിക നൽകണം 
എ  നിർബ മേല?  

ഉ രം:   

സർവകലാശാല നിയമാവലി അനുസരി ് രഹസ  സ ഭാവേ ാെടയാ  ഇ രം 
കാര ൾ െച തു വരു  .േചാദ േപ ർ  കൂ ിനി െച ാറു ് 

Q.No.60 

Dr.Shanoj.M.P  

2019  CBCSS (OBE) െറഗുേലഷൻ പകാരം ബിരുദതല ിൽ കരി ുലം - സിലബ  

പുനഃസംഘാടനവും അനുബ  പകിയകള ം വിജയകരമായി െ  നട ിൽ 

വ ി ്.  ബിരുദാന ര ബിരുദ തല ിെല കരി ുലം- - സിലബ  നവീകരണ 

പവർ ന ൾ എതേ ാളം പുേരാഗമി ി ്? 

ഉ രം:   

2020-21 അ മിഷൻ ബിരുദാന ര ബിരുദ തല ിെല കരി ുലം -സിലബ  

നവീകരണ പവർ ന ൾ  പാരംഭദശയിലാ .            ഒ ാംഘ മായി 
19.12.2019  എലാ േബാർ  ഓ  ഡീ  െചയ മാ ാരുെടയും, പഠന വകു ് 
േമധാവികള െടയും സംയു േയാഗം േചരുകയും, ജനുവരി 15 നകം എലാ 
വിഷയ ള െടയും േബാർ  ഓ  ഡീ  േയാഗം/ഡി ാർ ്െമ  െകൗൺസിൽ 
േയാഗം എ ിവ നട ി തുടർ നടപടികൾ ൈകെ ാ വാൻ തീരുമാനമാവുകയും 
അതിൻപകാരം േയാഗ ൾ നട ുവരികയും െച ു ്. 

Q.No.61 

Sri. Vijayakumar.V  



സർവകലാശാല   ഓർഡിനൻ , യുജിസി മാനദ ൾ, സർ ാർ ഉ ര  എ ിവ 

ലംഘി െകാ ് െസന ് െമ ർ ് അസി ൻ  ൈലേബറിയൻ ത തികയിേല ് 
െപാേമാഷൻ നൽകാനു  നടപടികൾ സ ീകരി ി േ ാ? 

ഉ രം:   

െസന ് െമ ർ ് അസി ൻ  ൈലേബറിയൻ ത തികയിേല ് promotion 
നൽകു തിനു  വ വ കൾ സർവകലാശാലയിൽ ഇല. 

Q.No.62 

Dr.R.K.Biju 

സർവകലാശാല പരീ യിൽ േചാദ േപ റി  പകരം ഉ ര സൂചിക നൽകിയ 

സംഭവ ിൽ കു ാർെ തിെര നടപടി സ ീകരി ി േ ാ?  ഉെ ിൽ 

വിശദമാ ുക?  

ഉ രം:   

ഇ രം വിഷയ ളിൽ സർവകലാശാല അനുശാസി ു  നിയമം അനുസരി ് 
നടപടികൾ സ ീകരി  വരു ു. 

Q.No.63 

Dr.R.K.Biju 

30 .10 .2019   െക പി സി ടി എ േമഖല െസക റി ബഹു.ൈവ ചാൻസിലർ ് 
നൽകിയ നിേവദന പകാരം അധ ാപകരുെട  െപൻഡി ിൽ ഉ  െപാേമാഷൻ യു ജി 
സി 2018  െറഗുേലഷൻ പകാരം നൽകു തി  േവ  നടപടികൾ സ ീകരി ു തി  

എെ ിലും തീരുമാന ൾ സ ീകരി ി േ ാ?  ഉെ ിൽ വിശദമാ ുക?.   

ഉ രം:   

U.G.C 2018 റഗുേലഷൻ പകാരം െപാേമാഷനുേവ ിയു  templates ത ാറാ ി 
വരികയാ . 

Q.No.64 

Dr.Premachandran Keezhoth 

 

സർവകലാശാല സംഘടി ി  ഹി റി േകാൺഗസി  സർ ാരിൽ നി ് ലഭി  ഫ ് 
എത? ഇതി  പുറെമ സർവകലാശാല ഫ ിൽ നിേ ാ മേ െത ിലും ാപന ളിൽ 

നിേ ാ ഫ ് വിനിേയാഗം നട ിയി േ ാ?  ഉെ ിൽ വിശദവിവരം ലഭ മാ ുക. 

ഉ രം:   

ØVÕîµÜÞÖÞÜ Ø¢¸¿ßMßºî ÙßØíxùß çµÞYd·TßÈí 20.11.2019 æÜåGO (Rt) No. 
2063/2019/H.Edn ÈOV ©JøÕí dÉµÞø¢ 75,00,000/- (®ÝáÉJß ¥Fí Üf¢ 
øâÉ ÎÞdÄ¢) ØVAÞV ¥ÈáÕÆßºîßGáIí.  
 
§Üï. 

 

Q.No.65 



Sri.Suhail Muhammed Khalid 

സർവകലാശാല  പരീ യുെട  േമാഡേറഷൻ മാർ ് മൂല നിർണയ ിന  ു

േശഷമാേണാ നിർ യി ു ? േ ഗ മാർ ിനു അർഹതയു  വിദ ാർ ികൾ ് 
േമാഡേറഷൻ മാർ ി  അർഹത ഉേ ാ? വിദ ാർ ികൾ ് ഏെതാ  

വിഷയ ിനാ  േമാഡേറഷൻ മാർ ു െത ു തിരി റിÏÞനു  മാർ ൾ 

എെ ാെ ? 

ഉ രം:   

അെത .ഉ ് .15.11.2017 െല EP3/4/13070/2016 ഉ ര  പകാരം േമാഡേറഷനും 
25.09.2019 െല DSS/A1/3482/Grace Mark /2019 ന ർ ഉ ര  പകാരം േഗ  മാർ ും 

അനുവദി ു ു ¨ ©JøÕáµZ dÉµÞø¢ ¯æÄÞæA Õß×ÏJßÈÞÃí 
çÎÞÁçù×X ÜÍßºîæÄKí æÕ{ßæM¿áJÞX ÕcÕØíÅÏßÜï. 

II Business brought forward by the Vice-Chancellor and members of the 
Syndicate 

1.014 Electing a member from the Senate to the Statutory Finance Committee 

The Chair invited nominations from the members of senate. The house suggested two 
names. Sri. Saju P.J. and Dr. R.K. Biju. Sri Saju P.J. was elected to the Statutory Finance 
Committee through voting. 

1.015 Constitution of different Committees of the Senate 

The Chair read out the names in the panel given by the Syndicate as the Members of the 
Committees. 

The house accepted the panel unanimously. 

1. Business Advisory Committee: 
1. Vice-Chancellor (Chairman) 
2. Dr. Jayakumar P.P. (Principal,  Govt. College, Peringome) 
3. Sri. K.V. Sumesh (President, Kannur District Panchayath) 
4. Sri. Saju P.J. (Non-teaching Staff of University) 
5. Sri. Albin Mathew (IV Sem MA Economics, People’s Co-op. College, Munnad) 

 
2. Committee on Annual Accounts, Audit Reports and Annual Financial Statements: 

1. Pro-Vice-Chancellor (Chairman) 
2. Sri. M.P.A. Rahim (Manager, NEST Institute of Humanities and Basic Sciences) 
3. Dr. Joby K Jose (Asst. Professor, Dept. of Statistical Sciences) 
4. Sri. Ismail Olayikkara (Associate Professor in Arabic, Sir Syed College) 
5. Sri. Madhavan Maniyara (President, Cheruvathur Grama Panchayath) 
6. Sri. Jayakrishnan T.V. (Asst. Professor in Zoology, Govt. Brennen College, Thalassery) 
7. Sri. Rakesh M.B. (Ph.D in English,  Kannur University Central Library) 
8. Sri. Hadeeb Ferhan P.V. (II Semester MA History, Co-operative Arts & Science College, 

Madayi) 
9. Dr. Swarupa R (Asst. Professor in Commerce, M.G. College, Iritty) 
10. Convenor, Standing Committee on Finance (Ex-officio Member) 

 
3. Committee on Annual Report 

1. Pro-Vice-Chancellor (Chairman) 



2. Dr. Dominic Thomas (Principal, SES College, Sreekandapuram) 
3. Dr. Premachandran Keezhoth (Asst. Professor in English, Payyannur College) 
4. Smt. Shabna T (President, Kottayam Grama Panchayath, Kottayampoyil) 
5. Smt. Sona P (Asst. Professor in Malayalam, Payyannur College) 
6. Sri. Ramsha C.P. (IV Semester MA Journalism & Mass Communication) 
7. Adv. P. Appukuttan (Member, Kerala State Library Council) 
8. Convenor, Standing Committee on Staff (Ex-Officio Member) 

4. Committee on amendments to Statute, etc: 
1. Pro-Vice-Chancellor (Chairman) 
2. Sri. K.K. Narayanan (President, Motor Transport Employees Union (CITU)) 
3. Dr. Johny Jose (Principal, Don Bosco College, Angadikadavu) 
4. Sri. Vijayan K (Asst. Professor in History, Govt. College, Kasaragod) 
5. Sri. Shanavas S.M. (Asst. Professor in Commerce, Sir Syed  College, Taliparamba) 
6. Sri. Vijayakumar V (Asst. Professor in Commerce, NAS College, Kanhangad) 
7. Smt. Aparna S.N. (IV Semester BA English, NIrmalagiri College, Kuthuparamba) 

 
5. Committee on Assurances: 

1. Vice-Chancellor (Chairman) 
2. Sri. K.V. Unnikrishnan ( Principal, Trikaripur Arts & Science College, Trikaripur) 
3. Sri. Midhun Babu (VI Semester BCom, Govt. College, Mananthavady) 
4. Sri. Rahul A.P. (V Semester BA LLB, Dept. of Law, School of Legal Studies, Thalassery) 
5. Sri. Sethumadhavan T (Lab Attender, Govt.  College, Mananthavady) 

 
6. Committee on Private College Staff: 

1. Pro-Vice-Chancellor (Chairman) 
2. Dr. M. Sini (Asst. Professor, Dept. of Anthropology, Thalassery Campus) 
3. Dr. Manjula K.V. (Asst, Professor in Malayalam, KMM Govt. College for Women’s, Kannur ) 
4. Dr. Shanoj M.P. (Asst. Professor in Malayalam, S.N. College, Thottada) 
5. Sri. Satheesan P.K.  (LD Clerk, M.G. College, Iritty) 
6. Smt. Asmina Ashraf P K (IV Semester MCom, Sir Syed College, Taliparamba) 
7. Dr. R.K. Biju (Asst. Professor in Physics, PRNSS College, Mattannur) 
8. Dr. Sureshkumar K.S. (Associate Professor in History, NAS College, Padnekat) 
9. Smt. Latha E.S. (Associate Professor in English, Co-operative Arts & Science College, 

Madayi) 
10. Convenor, Standing Committee on Staff in Affiliated Colleges (Ex-officio Member) 

 

1.016 Sri. Biju Kandakkai, Member Syndicate moved the following resolution. 

§LcX ÍøÃ¸¿ÈÏáæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈ ÎâÜcBæ{ ÈßøÞµøßAáK ÕßÇJßW 
1955 æÜ ÉìøÄb ÈßÏÎJßW çÍÆ·Äß æµÞIá ÕKí ÎÄ ÈßøçÉf §LcæÏ 
ÎÄÞÇß×íÀßÄ øÞ¼cÎÞAßåÎÞxÞX çÕIß çµdw ØVAÞV 
È¿JáKådÖÎBZæAÄßæøÏá¢, §ÄßæÈÄßæø dÉçfÞÍ¢ È¿JßÏ øÞ¼cæJ 
ÕßÕßÇ ØVÕîµÜÞÖÞÜµ{ßçÜÏá¢ çµÞç{¼áµ{ßçÜÏá¢ ÕßÆcÞVjßµZAí çÈæø 
çÉÞÜàØßçaÏá¢ Ø¢¸ÉøßÕÞùßçaÏá¢ çÈÄãÄbJßW È¿JßÏ 
¦dµÎBZæAÄßæøÏá¢ dÉÄßç×ÇßAáµÏá¢, ¨ 
µøßÈßÏÎ¢åùgÞAÃæÎKá¢åÕßÆcÞVjßµZæAÄßæøæÏ¿áJ µUçAØáµZ 
ÉßX ÕÜßAÃæÎKá¢ µHâV ØVÕîµÜÞÖÞÜÏáæ¿ ¨ æØÈxí çÏÞ·¢ 
dÉçÎÏJßÜâæ¿ çµdw ØVAÞùßçÈÞ¿ÞÕÖcæM¿áKá. 

 
1.017 The chair announced that discussions on this motion will be done later. 



III  Business brought forward by the Members of the 
Senate: 

 
Resolution No. 1 

Dr.Premachandran Keezhoth moved the resolution 

As per  Kannur University Statute Part B, item No. 26 (3) 

“The leave sanctioned by the educational Agency  shall be promptly entered in the service 
book of the teacher concerned as and when sanctioned.  The Manager shall attest the entries 
made in the service book”.  In the case of Non Teaching Staff at colleges 53 (6) “The 
Principal shall be the attesting officer”.  It is requested that the same condition may be 
applicable to teaching staff also and make amendments in the Statute. 

1.018 Dr.R.K. Biju seconded the resolution.  

1.019 Sri. Ferold Xavier,  Secretary to Govt., Finance Department suggested that as the matter is 
under the purview of KER/KSSR the matter may be placed before the Syndicate and shall be 
presented before the Govt. with the recommendations of the Syndicate.  The Chair also agreed 
to this.  

1.020 Sri. A. Nisanth also participated in the discussion. 

1.021 The Senate passed the resolution  

Resolution No.2 
Sri.Vijayan.K moved the resolution 

മേ ശ രം േഗാവി ൈപ ഗവ. േകാേളജിൽ 1999 മുതൽ ആരംഭി  ഒരു േകാ സാ  BA 

TTM. ഈ േകാ സിæa complementary േകാ സുകൾ History യും Geography യും ആ . 
അതുേപാെല ഭാഷാവിഷയ ൾ ഒ ും ര ും വർഷ ളിൽ പഠി ു  വിധമാ  േകാ  
ഡിൈസൻ െച തതും അതിനനുസരി  അ ാപക ത തികകളാ  ഗവെ  

അനുവദി ിരു .എ ാൽ 2014 െല സിലബ  പരി കരണ ി െറ ഭാഗമായി BA TTM 
എ  nomenclature BTTM എ ാ ി മാ കയും ഭാഷാവിഷയ ൾ ഒ ാം വർഷമാ ി 
മാ കയും complementary course കള െട േകാ  േകാഡുകൾ HIS,GEO എ ു  TTM 

എ  േകാഡിേല ു മാ കയും െച തു. Complementary course കള െട സിലബ , 

ÎâÜcÈßVHÏ¢ ®KßÕå TTM ¥ÇcÞÉµøáæ¿ ºáÎÄÜµ{ÞÏßåÎÞùáµÏá¢ æºÏñá. 
പുതിയ സ ദായം മൂലം ഭാഷാ ാപകരുെട workload  കുറയുകയും അ ാപക 
ത തികകൾ ന െ ടു തിനും കാരണമായി. ഈ മാ ം History, Geography എ ീ അ ാപക 
ത തികകള െട നിലനി പിനും ഭീഷണിയായി മാറിയി ്.യൂണിേവ സി ി 
ഇ ാര ിൽ അടിയ ിരമായി ഇടെപ ് അധ ാപക ത തികകൾ 
ന െ ടാതിരി ാൻ ·ÕæzaßW ആവശ മായ ഇടെപടലുകൾ നട ി 
േകാ സിæa കാര ിൽ വ തയു ാ ുകയും േവണെമ ് അറിയി ു ു. 

1.022 Adv.P.Appukuttan seconded the resolution.  
 
1.023  The Senate passed the resolution. 
 
Resolution No. 3 

Dr.Manjula.K V moved the resolution 

സർ ാർ േകാേള  അധ ാപകർ നിര രം  ലംമാ ി   വിേധയമാകു തുെകാ ്   തെ  
സർവകലാശാലയുെട പരിധി ് പുറ ു   േകാേളജുകളിേല ് ലം മാ ം 

െച െ ടു വരുെട  è·Áí ഷി ്  ùgá െച െ ടാെത  നിലനിർ ണെമ ്  ഈ 
പേമയ ിലൂെട  ആവശ െ ടു ു 



1.024 Dr.Jayakrishnan T.V. seconded the resolution.  
 
1.025 The Senate passed the resolution. 
 
Resolution No. 4 

Dr.Sureshkumar.K.S  .  moved the resolution 

ÎÜÌÞV çÎ¶ÜÏßæÜ ØÞÎâÙc ØÞ¢ØíµÞøßµ ø¢·JßæaåÉÞøOøc¢ Õ{æø 
ØOKÎÞ .å¨ çÎ¶ÜæÏåÕß×ÏÎÞAßÏåÉഠÈdÉÕVJÈBZAí dÉÞÎá¶c¢ 
ÈWµáKåÄøJßÜáUå·çÕ×Ã ÉÞçA¼í Äá¿BÞÈáUåØÞÇcÄµZ 
ÉøßçÖÞÇßAÃæÎKá¢ ¥ÈáµâÜÈ¿É¿ßµZ ØbàµøßAÃæÎKá¢ ¨ dÉçÎÏJßÜâæ¿ 
¦ÕÖcæM¿áKá. 

1.026 Sri.Albin Mathew seconded the resolution.  
 
1.027  The Senate passed the resolution 
 
Resolution No. 5 

Dr.Premachandran Keezhoth moved the resolution 

As per Kannur University Statute Part 24 Increment (4) “when a teacher working in an aided 
or Government school within the State of Kerala takes up appointment to a higher post in a 
college run by an educational agency or a teacher working in a particular educational agency 
takes up appointment to a higher post. 

As per Calicut University Statute 23 (4) Chapter 2 of Calicut University Statute 1979. 

“ When a teacher working in a college under particular educational agency takes up 
appointment to a higher, lower or to an identical post in a college run by different educational 
agency, his pay on such appointment shall be fixed at his pay in the previous appointment if it 
represents a stage in the  new appointment or at the lower stage if it is not a stage  in the new 
appointment  and the difference being treated as personal pay to be absorbed from  future 
increase of pay. The condition in the Calicut University Statute as higher, lower or an 
identical post run by…’ may be amended to Kannur University Statute also and issue proper 
orders.  

1.028 Sri. Vijayakumar V seconded the resolution.  

1.029 The Chair suggested that no amendment is needed in the Statute, as these are in the 
2018 regulations of UGC. 

1.030 Dr.Joby K Jose suggested that pay protection should be given to the teachers from 
colleges who take appointment to lower posts in University Depts.   

1.031 Dr. R.K. Biju suggested that salary protection should be given to private college 
teachers also.  

1.032 The Chair suggested to place the matter before the Standing Committee of the 
Syndicate on Staff in Affiliated Colleges.  

1.033 The Senate passed the resolution.  

Resolution No. 6 
 



Dr.Shanoj.M.P  moved the resolution 

çµÞç{¼í ÄÜJßÜáUåIQAC µ{áæ¿å·áÃÈßÜÕÞø¢ æÎºîæM¿áJÞXåÎÞV·ÈßVçÆÖ¢ 
ÈWµÞX ØVÕµÜÞÖÞÜÞÄÜJßWå²øá µbÞ{ßxß ¥×bùXØí  

µNßxßæÏåÈßçÏÞ·ßAÃæÎKá¢ çµÞç{¼íåIQAC dÉÕVJÈBZåæÎºîæM¿áJÞX 
dµßÏÞvµ ÈßVçÆÖBZåÈWµÞX µÝßÏáK ÄøJßeÞµÃ¢å¨ µNßxßæÏ 
Ø¼í¼ÎÞçAIÄí ®Ká¢ ¨ dÉçÎÏJßÜâæ¿ ¦ÕÖcæM¿áKá. 

1.034 Dr.Ismail Olayikkara seconded the resolution.  
 
1.035 Sri. A Nisanth opined that there is a State Level Committee constituted for the 

purpose with teachers representatives.  
 
1.036 Dr.Sureshkumar K.S. and Dr. R.K. Biju participated in the discussion.  
 
1.037 The Senate passed the resolution 
 
Resolution No. 7 

Sri. Saju. P.J   moved the resolution 

¼àÕÈ µÞøc¢: æÉX×X çØÕÈ ÕcÕØíÅµZ _ ØíxÞxcâGùß æÉX× 
ØdOÆÞÏ¢ ÉáÈ:ØíÅÞÉßAáµ 

ØVÕîµÜÞÖÞÜ ØVÕîàØßçÜAíå1.4.2013 ÄàÏîÄßAá çÖ×¢ Éß ®Øí Øß 
Îáç¶ÈÏá¢åÏâÃßçÕÝíØßxß ÕÝßÏá¢ ÈßÏÎÈ¢ ÜÍßºî ®ÜïÞ ÕßÍÞ·¢ 
¼àÕÈAÞVAáÎáU ®X Éß ®Øí çµÞY d¿ßÌcâGùß æÉX×X ØdOÆÞÏ¢ 
¥ÕØÞÈßMßºîí ØíxÞxcâGùß æÉX×X ØdOÆÞÏ¢ ÉáÈ:ØíÅÞÉßAáKÄßÈáU 
ÄàøáÎÞÈ¢åçÕ·JßW È¿MßÜÞAÃæÎKí çµø{ ØVAÞùßçÈÞ¿í 
¥ÍcVjßAáKá 

1.038 Dr.Joby K Jose seconded the resolution.  
 
1.039 Sri. Ferold Xavier, Secretary to Govt. (Finance) informed the house that Government 

has constituted a committee to study the matter.   
 
1.040 The Senate passed the resolution. 
 
Resolution No. 8 

Dr.Sureshkumar.K.S  . moved the resolution 

·çÕ×µVAí ¦ÕÖcÞÈáØøÃ¢ ·çÕ×ÃÎÞV·ÆVÖßµæ{ ÜÍcÎÞÕÞJ ¥ÕØíÅ 
ØVÕµÜÞÖÞÜÏáæ¿å·çÕ×Ãø¢·æJåÆáVÌÜæM¿áJáKáIí.å®ÏßÁÁí 
çµÞç{¼áµ{áæ¿ ØÞÇcÄµZåÉøß·Ãßºîí µâ¿áÄW 
·çÕ×ÃçµdwBZå¥ÈáÕÆßAÃæÎKá¢ çÏÞ·cÄÏáU ¥ÇcÞÉµVAí è·Áí×ßMí 
¥ÈáÕÆßºîíå·çÕ×Ãø¢·æJåØÞÇcÄ ÕVÇßMßAÃæÎKá¢ ·çÕ×µVAí µâ¿áÄW 

ØìµøcdÉÆÎÞÕáK ÕßÇJßWå¯dÉßW-æÎÏí ÎÞØBZ µâ¿ß 
©ZæM¿áJßåçµÞÝíØáÕVAí µÞÜ¢ådµÎàµøßAÃæÎKá¢ ¨ dÉçÎÏJßÜâæ¿ 
¦ÕÖcæM¿áKá. 

. 
1.041 Smt. Sona P. seconded the resolution.   



1.042 çµÞÝíØí ÕVAßæa µÞÜÏ{ÕßW ¥xaXØí ÈßVÌtÎÜïÞJ øàÄßÏßÜÞAß 
ùßØVºîí ØíçµÞç{ÝíØßæÈ ØÙÞÏßAÃæÎKí dÖà øÞçµ×í ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.043 ØVÕîµÜÞÖÞÜ ÎáXµÞÜB{ßW È¿JßÏßøáKÄáçÉÞæÜ ÁßØ¢ÌV 1 Èí 
çµÞÝíØí ÕVAí ¦ø¢Íßºîí æÎÏí 30 Èí ÄàøáK øàÄßÏßW ¦AÃ¢, µâ¿ÞæÄ 
¥ÕVAí ÉøàfÞ ç¼ÞÜßµ{ßW ÈßKá¢ §{Õí ÈWµß æµÞIí çµÞÝíØí ÕVAí 
ÉâVJßÏÞAÞX ØÙÞÏßAáK øàÄßÏßW ¦ÏßøßAÃ¢ çµÞÝíØí ÕVAßæa 
µÞÜÞÕÇß ®KíåçÁÞ ç¼ÞÌß æµ ç¼ÞØí ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.044 dÖà Õß¼ÏX æµ, çÁÞ ¦V æµ Ìß¼á ®KßÕV ºVºîÏßW ÉæC¿áJá.  

1.045 æØÈxí dÉçÎÏ¢ ¥¢·àµøßºîá.  

 
Resolution No. 9 

Dr.Sureshkumar.K.S  . moved the resolution 

ØbÞÄdLcØÎøJßW µÞV×ßµØÎøB{áæ¿ådÉÞÇÞÈc¢ æÄ{ßÏßºî ÍâdÉçÆÖæÎK 
ÈßÜÏßW ØÎøºøßdÄÕá¢ µHâøßæa øÞ×íd¿àÏ 
ÉÞøOøcæJAáùßºîáUå¥ùßÕáµ{á¢åÈÞç¿Þ¿ßÕß¼í¾ÞÈÉøÎÞÏåØÞ¢ØíµÞøßµÉøßØø
Õá¢å¼ÈµàÏÎÞÏßÉCáæÕÏíAÞÈáÄµáKåØÞ¢ØíµÞøßµ ÈÞ¿XµÜÞ ÉഠÈÕßÍÞ·¢ ²øá 
æºÏV ®K ÈßÜÏßW ¦ø¢ÍßAáKÄßKí ÏâÃßçÕÝíØßxß ÎáX ·ÃÈåÈWµÃæÎKí 
¨ dÉçÎÏJßÜâæ¿ ¦ÕÖcæM¿áKá. 

1.046 Sri.Vijayan K. seconded the resolution.  
 
1.047 The Senate passed the resolution 
 
Resolution No.10 

Sri.M.P.A Rahim moved the resolution 

ക ർ  യൂണിേവ സി ിയുെട അ ാദമി  ഉൾ െടയു  èÆÈ¢ദിന കാര ൾ ാഫിæa 

അഭാവം മൂലം അവതാള ിലാവുകയാ .  ØbÞdÖÏ çµÞç{¼áµæ{ സാരമായി ഇ  
ബാധി ി ്.  ഇ ാര ിൽ അടിയ ിര ശ  െചലു ി ഒഴിവു  ാ  നിയമനം 
ത രിതഗതിയിലാ ണെമ ് േകരള സർ ാരിേനാ  ഈ െസന ് േയാഗം ആവശ െ ടു ു. 

1.048 Sri.K.V. Unnikrishnan seconded the resolution.  
 
1.049 ÈßÜÕßÜáU ²ÝßÕáµæ{ÜïÞ¢ ÈßµJæMGßGáæIKá¢ ØVÕîµÜÞÖÞÜÏáæ¿ 

Øá·ÎÎÞÏ dÉÕVJÈBZAí µâ¿áÄW çÉÞØíxáµZ çÕÃæÎKÄí ²øá ÉáÄßÏ 
dÉçÎÏÎÞÏß ¥¿áJ æØÈxí çÏÞ·JßW ¥ÕÄøßMßAæM¿ÞÕáKÄÞæÃKá¢ 
dÖà Ìß¼á µIèA ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

 
1.050 dÖà ç¼ÞÌß ç¼ÞØí ºVºîÏßW ÉæC¿áJá.  
 
1.051 Õß×Ï¢ ØßaßçAxßW ºVºî æºÏîÞæÎKí æºÏV ¥ÍßdÉÞÏæMGá. 
 
1.052 æØÈxí dÉçÎÏ¢ ¥¢·àµøßºîá. 
 
Resolution No.11 

Dr.Manjula.K.V moved the resolution 



സർവകലാശാലാ െവ ൈസ ിൽ പസി ീകരി ു  റിസൾ ് ാ ി ി  
റീവാല ൂേവഷൻ റിസൾ ് കൂടി ഉൾെ ടു ി സമയബ ിതമായി 
പുനകമീകരി ണെമ ് ഈ പേമയ ിലൂെട ആവശ െ ടു ു. 

1.053 Sri. Jayakrishnan T.V. seconded the resolution.  

1.054 æØÎØíxV èÕØí ùßØZGí çµÞç{¼í ¥ÇcÞÉµVAí ÜÍßAáKßæÜïKá¢ 

ùßØZGáµZ ÕøáK ÎáùAí ¦ÏÕ college portal W ÜÍcÎÞAÃæÎKá¢ çÁÞ 
¦V æµ Ìß¼á ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.055 æØÈxí dÉçÎÏ¢ ¥¢·àµøßºîá. 
 
 
Resolution No.12 

Dr.Ismail Olayikkara moved the resolution 

അ ാദമി  െകൗൺസിൽ അടിയ ിരമായി പുനഃസംഘടി ി ാനു  നടപടികൾ 
സ ീകരി ണെമ ് ഈ പേമയ ിലൂെട ആവശ െ ടു .ു 

1.056 Dr.Suresh Kumar seconded the resolution. 
 
1.057 The Senate passed the resolution. 
 
 
Resolution No.13 

Dr.Shanoj.M.P moved the resolution 

ÏâÃßçÕÝíØßxßAí µàÝßW ÉáÄßÏ ¥Y ®ÏßÁÁí çµÞç{¼áµç{Þ 
çµÞÝíØáµç{Þ ¥ÈáÕÆßAøáÄí. ¨ Õß×ÏJßW 
¼Þd·ÄçÏÞæ¿ÏáUå§¿æÉ¿W È¿JßåÏâÃßçÕÝíØßxßÏáæ¿ ÍÞ·Jí ÈßKí 
ÄàøáÎÞÈÎáIÞÕÃæÎKá¢   ®ÏßÁÁí   çµÞç{¼áµ{ßWå ÉáÄáÄÞÏß ¥Y 
®ÏßÁÁíåçµÞÝíØáµZåÄá¿BÞÄßøßAÞÈá¢åçÈøæJ Äá¿BßÏ 
çµÞÝíØáµZ ØÎÏÌtßÄÎÞÏß ÈßVJÞÈáUåÈ¿É¿ßµZ 
ØbàµøßAÃæÎKá¢ ¨ dÉçÎÏJßÜâæ¿ ¦ÕÖcæM¿áKá. 

1.058 Smt. Sona P seconded the resolution.   

1.059 çÁÞ æµ Õß ©Hßµã×íÃX,å øÞçµ×í ®¢ Ìß, çÁÞ æÁÞÎÈßµí çÄÞÎØí, 
çÁÞ Õß Éß Éß ÎáØñË, ØÄàÖX Éß æµå®KßÕV ÕßçÏÞ¼ßMí 
çø¶æM¿áJß.å·ÕYæÎaí çµÞç{¼áµ{ßÜá¢ ¯ÏíÁÁí çµÞç{¼áµ{ßÜá¢ 
ÉøßÎßÄÎÞÏ ØàxáµZ ÎÞdÄ¢ ÈßÜÈßWæA ©Jø ÎÜÌÞùßæa ÕßÆcÞÍcÞØ 
ÉáçøÞ·ÄßæÏ ØÙÞÏßAáK ¥Y ®ÏíÁÁí çµÞç{¼áµZ 
ÈßÜÈßVJæMç¿IÄÞÃí. 

1.060 ØbÏ¢ÍøÃ ØíÅÞÉÈÎÞæÃCßÜá¢å§JøJßÜáU µÞøcB{ßW 
ØVÕîµÜÞÖÞÜÏáæ¿ ÄàøáÎÞÈBZ ØVAÞV ©JøÕáµ{áæ¿ 
¥¿ßØíÅÞÈJßÜÞÏßøßAáæÎKí çÁÞ ç¼ÞY ç¼ÞØËí ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.061 ÕßÆcÞÍcÞØ çÎ¶ÜÏßW ¥Y ®ÏßÁÁí çµÞç{¼áµZ ÈWµáK Ø¢ÍÞÕÈµZ 
µáùºîá µÞÃáKßæÜïKá¢å¥Y ®ÏßÁÁí çµÞç{¼áµ{ßæÜ ¥¿ßØíÅÞÈ 
ØìµøcÕá¢ ·áÃÈßÜÕÞøÕá¢ ÕVißMßAÞÈÞÃí dÉçÎÏ¢ ¥ÕÄøßMßºîæÄKá¢ 
çÁÞ ×çÈÞ¼í ®¢ Éß ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  



 
1.062 çÍÆ·Äß ÕøáJßÏ dÉçÎÏ¢ “®ÏíÁÁí çµÞç{¼áµ{ßW È¿Ká ÕøáK ¥Y 

®ÏßÁÁí çµÞÝíØí ØíÎÏÌißÄÎÞÏß ÉáÈ:dµÎàµøßAÞÈá¢ ÉáÄßÏ ¥Y 
®ÏßÁÁí çµÞ ÝíØáµZ ¥ÈáÕÆßAÞÄßøßAÞÈá¢ dÖi æºÜáJÃ¢”.  

 
1.063 çÍÆ·Äß ÕøáJßÏ dÉçÎÏ¢ åæØÈxí ÉÞTÞAß. 
 
 
 
Resolution No.14 

Smt.Sona.P moved the resolution 

ØVÕµÜÞÖÞÜµ{áæ¿ ØbÏ¢ ÍøÃÞÕµÞÖ¢ §ÜïÞÏíÎ æºÏîáµÏá¢ ÈßÜÕßÜáU 
çµÞç{¼áµ{áæ¿ ¥ËßÜßçÏ×X 2032 ³æ¿ ÈßVJÜÞAáµÏá¢ æºÏîáKåÄøJßW 
çµdwØVAÞV çÆÖàÏ ÕßÆcÍcÞØÈÏ¢ È¿MßÜÞAÞX çÉÞÕáµÏÞÃá. §ÄßæÈ 
dÉÄßçøÞÇßAÞÈáUåÈ¿É¿ßµZ ØVÕµÜÞÖÞÜå¦Õß×íµøßAÃæÎKá ¨ dÉçÎÏ¢ 
¦ÕÖcæM¿áKá. 

 

1.064 Dr. M.P. Shanoj seconded the resolution.  

1.065 ®¢ Éß ® ùÙß¢åºVºîÏßW ÉæC¿áJá.  

1.066 æØÈxí dÉçÎÏ¢ ¥¢·àµøßºîá. 

 
Resolution No.15 

Dr.Joby K Jose moved the resolution 

ക ർ സർവകലാശാലയിെല പഠന വകു കളിൽ യു ജി സി  മാനദ മനുസരിºîí 

ആവശ മു  ØíÅßø¢ അ ാപകെര  നിയമി ാൻ േവ   നടപടികൾ 
സ ീകരി ണെമ ്  ഈ  േയാഗം ബ െ    അധികാരികേളാ  ആവശ െ ടു .ു 

1.067 Sri. Saju P.J. seconded the resolution.  

1.068 The Senate passed the resolution. 

Resolution No.16 

Sri.Jayakrishnan.T.V moved the resolution 

നിലവിൽ കാലാവധി അവസാനി  മാ മാ ി (Honours)(UG) പഠനേബാർ  

പുനഃസംഘടി ി ണെമ ും ബി എ  സി  മാ മാ ി (Honours) േകാ സിæa സിലബ  

പരി കരിºîí 2020-21 അധ യനവർഷം മുതൽ നട ിലാ ണെമ ും പേമയ ിലൂെട 
ആവശ െ ടു ു. 

1.069 Dr. Manjula K V. seconded the resolution.  
 
1.070 The senate passed the resolution. 
 
Resolution No.17 

Sri.Jayakrishnan.T.V moved the resolution 



ÌßøáÆ ÌßøáÆÞÈLø പേവശന ിനു  ഏകജാലക 
സംവിധാന ിനുപേയാഗി ു  േസാ ്െവയർ  ÈcâÈÄµZ  പരിഹരിºîí 
കു മ താ ണെമ ും വിദ ാർ ികൾ ് ബിരുദÄÜJßW 

അേപ ി ു ിനു  പരമാവധി ഓ ഷനുകൾ 20ൽ  നി ും 40  ആ ി 
ഉയർ ണെമ ും പേമയ ിലൂെട ആവശ െ ടു ു. 

1.071 Dr. Jayakumar seconded the resolution. 
 
1.072  The senate passed the resolution. 
 
Resolution No.18 

Sri.Suhail Muhammed Khalid moved the resolution 

©ùáÆá ÍÞ×Þ ÉഠÈJßÈá ÏÞæÄÞøá ØìµøcBç{Þ çdÉÞrÞÙÈçÎÞ µHâV 
ØVÕµÜÞÖÞÜÏßW ÈßKá ©IÞÕáKßÜï. ¦ÕÖcÎÞÏ ÌßøáÆ ÌßøáÆÞÈLø ¥ÈáÌt 
çµÞÝíØáµ{á¢åØìµøcB{á¢ ¥ÈáÕÆßAÃæÎKá dÉçÎÏ¢ ¦ÕÖcæM¿áKá.  

1.073 Vijayakumar.V. seconded the resolution.  
 

1.074 The senate passed the resolution. 
 
Resolution No.19 

Sri.Satheesan.P.K moved the resolution 

µHâV ØVÕµÜÞÖÞÜ æØÈxßWå®ÏßÁÁí çµÞç{¼í ¼àÕÈAÞøáæ¿ 
dÉÄßÈßÇßÏÞÏßå²øÞæ{ ÎÞdÄçÎ æØÈxí æÄøæE¿áMßÈá¢ §ùAßÏ 
çÈÞGàËßçA×ÈßWå²ÝßÕí µÞÃßºßîGáUÄí.åÎxí ØVÕµÜÞÖÞÜµ{ßWå®ÏßÁÁí 
çµÞç{¼íådÉÄßÈßÇßÏÞÏßåøIí çÉæø æÄøæE¿áAáKáIí. ¨ ¥ÉÞµÄ 

ÉøßÙøßçAIÄÞ . ÕßÆcÞVjßµ{áæ¿ dÉÄßÈßÇßÏÞÏß 10åçÉøá¢, ®ÏßÁÁí çµÞç{¼í 

¥ÇcÞÉµøáæ¿ dÉÄßÈßÇßÏÞÏß 10 çÉøá¢ æØÈxßW ¥¢·B{Þ . ¦ÏÄßÈÞWå 
¦ÈáÉÞÄßµÎÞÏåæØÈxí æÎOVÎÞøáæ¿ ®H¢ ¥ÈÇcÞÉµ 
¼àÕÈAÞøßÜá¢å©IÞçÕIÄÞ . å¦ÏÄßÈá çÕI ØíxÞxcâGí çÍÆ·Äß 
æµÞIáÕøÃæÎKí dÉçÎÏJßÜâæ¿ ØVAÞøßçÈÞ¿í ¦ÕÖcæM¿áKá. 

1.075 Dr. M.S. Shanavas seconded the resolution.  

1.076 Sri.K. Vijayan, Sri. Saju P.J., Sri.M.P.A. Rahim, Sri.Jayakrishna T.V. Dr. Joby K Jose, 
Dr.V.P.P. Mustafa, Adv. P. Sandosh and Sri. Biju Kandakkai participated in the 
discussion.   

1.077 dÖà Õß¼ÏX æµ æØÈxßW ·Õ: çµÞç{¼í dÉÄßÈßÇßµ{áæ¿ ®H¢ 
ÕVißMßAæÃæÎKá¢ dÖà ®¢ Éß ® ùÙà¢ ¥Y ®ÏßÁÁí çµÞç{¼áµ{ßW 
ÈßKáU dÉÄßÈßÇßµ{áæ¿ ®H¢ ÕVißMßAæÃæÎKá¢ ¦ÕÖcæMGá.å 

1.078 dÖà ØÞ¼á Éß æ¼åØVÕîµÜÞÖÞÜÏáæ¿å¥ÈicÞÉµ ¼àÕÈAÞøáæ¿ 
dÉÞÄßÈßÇc¢ ÕVißMßAÃæÎKí ¦ÕÖcæMGá. 

1.079 çÁÞ ç¼ÞÌß æµ ç¼ÞØí.ådÖà Ìß¼á µIèA ®KßÕVå¥¢·B{áæ¿ 
®H¢ ÕVißMßAáKÄßçÈAÞZ æØÈxßæa ¸¿ÈÏßW ÎÞxBZ 
ÕøáJáµÏÞÃí çÕIæÄKí ¥ÍßdÉÞÏæMGá.å 



1.080 dÖà ¼Ïµã×íÃX ¿ß.Õß.,åçÁÞ Õß Éß Éß ÎáØñË, ¥Áb. Éß ØçLÞ×í 
µáÎÞV ®KßÕV ºVºîÏßW ÉæC¿áJá.  

1.081 æØÈxí dÉçÎÏ¢ ¥¢·àµøßºîá.  

Resolution No.20 
Dr.Shanoj.M.P moved the resolution 

®ÏßÁÁí çµÞç{¼í ¥ÇcÞÉµøáæ¿ çÎÜáUåÎÞçÈ¼íæÎaáµ{áæ¿ ÖßfÃÞÇßµÞø¢ 
ÉøßÎßÄæM¿áJÞÈáUå     È¿É¿ßµZ       ØVÕµÜÞÖÞÜ 
ØbàµøßAÃ¢.åØVÕµÜÞÖÞÜÞÄÜJßWå øâÉßµøßAáK ²øá µNßxßæÏ §Jø¢ 
Õß×ÏB{ßWå¥çÈb×Ã¢ È¿JÞXåÈßçÏÞ·ßAÃæÎKá¢ ¨ µNßxßÏáæ¿ 
¥LßÎÄàVMßÈá ÕßçÇÏÎÞçÏ ¥ÇcÞÉµVAí çÈæøÏáU ÖßfÞÈ¿É¿ßµZ 
ØbàµøßAÞÕâå®Ká¢ ¨ dÉçÎÏ¢ ¦ÕÖcæM¿áKá. 

1.082 Dr. Sureshkumar K.S. seconded the resolution.   

1.083 Õß×Ï¢ ØßaßçAxßW ºVºî æºÏîÞæÎKí æºÏV ¥ÍßdÉÞÏæMGá.å 

1.084 æØÈxí dÉçÎÏ¢ ¥¢·àµøßºîá. 

Resolution No.21 
Sri.Suhail Muhammed Khalid moved the resolution 

µHâV ØVÕµÜÞÖÞÜÏáæ¿åÕßÆâø ÕßÆcÞÍcÞØ çµÞÝíØáµZAáU Ïá.¼ß.Øß 
¥¢·àµÞø¢ ÈßÜÈßVçJIÄí ¥ÈßÕÞøcÎÞ . ¥¿áJ ¥ÇcÏÈÕV×çJAáUå 
çµÞÝíØáµZAí ¥çÉfßAÞX µHâV ØVÕµÜÞÖÞÜAí ØÞÇßAßÜï ®Kí 
ÎÈTßÜÞAáKá. µÞØVç·ÞÁí, µHâV ¼ßÜïµæ{ ÉâVÃÎÞÏá¢ ÕÏÈÞ¿íåÍÞ·ßµÎÞÏá¢ 
µâ¿ÞæÄåÎxí ¼ßÜïµ{ßçÜÏá¢ ÈßøÕÇß ÕßÆcÞVjßµZ ¦dÖÏßAáK ÕßÆâø ÕßÆcÞÍcÞØ 
çµdwÎÞ   µHâV ÏâÃßçÕÝíØßxßÏáç¿Äí. ¯µçÆÖ¢ ÉdLIÞÏßøçJÞ{¢å 
ÕßÆcÞVjßµZå ÕßÕßÇ åÏá¼ß/Éß¼ß  çµÞÝíØáµZAíåØVÕµÜÞÖÞÜÏßæÜåÕßÆâø 
ÕßÆcÞÍcÞØçµdwJßWå¥çÉf ÈWµáKáIí.åØVAÞV ®ÏßÁÁí çµÞç{¼áµ{áæ¿ 
¥ÉøcÞÉñÄÏá¢åÎxí ØÞÎâÙc ØÞOJßµ µÞøÃB{á¢ ÕßÆáøå ÉഠനJßÈá 
µÞøÃÎÞÕáKáIí..§ÄßÈá ÉøßÙÞøÎÞÏß ØVAÞV ³MY ÏâÃßçÕÝíØíxß 
¦ø¢ÍßAÞÈáU dÖÎJßÜÞ . åÈßÜÕßW ØVÕµÜÞÖÞÜ ÕßÆâø ÕßÆcÞÍcÞØ 
ÕßÆcÞVjßµZAíåÈWµáK ØVGßËßAxßæa ÎâÜc¢ 
³MYåÏâÃßçÕÝíØßxßåØVGßËßAxßÈá ÜÍßAßÜï. ³MY ØVÕµÜÞÖÞÜ 
¦ø¢ÍßºîÞÜá¢åØVÕµÜÞÖÞÜAí µàÝßÜáUåÕßÆâø ÕßÆcÞÍcÞØ çµdw¢ 
ÉâGÞÄßøßAÞXåØVÕµÜÞÖÞÜ ÍøÃØÎßÄß dÖÎßçAIÄáIí.åÈÞµí ® ÉïØí çd·Áí 
ÜÍßºî ØVÕµÜÞÖÞÜµZAá ÎÞdÄçÎ ÕßÆâø ÕßÆcÞÍcÞØ çµdwBZ È¿JÞÈáU 
¥ÈáÎÄß ÈWµáµÏáUá ®Kí Ïá.¼ß.Øß Èß×íµV×ßAáKáæÕCßWå¥Äí 
çÈ¿ßæÏ¿áAÞÈáUådÖÎB{á¢åÈ¿É¿ßµ{á¢ ¥¿ßÏLßøÎÞÏß ØbàµøßAÃæÎKá ¨ 
dÉçÎÏJßÜâæ¿ ¦ÕÖcæM¿áKá. 

1.085 Dr. R.K. Biju seconded the resolution.  

1.086 dÖà ®¢ Øß øÞ¼á, çÁÞ Õß Éß Éß ÎáØñË ®KßÕV ºVºîÏßW ÉæC¿áJá.å 

1.087 æØÈxí dÉçÎÏ¢å¥¢·àµøßºîßÜï. 

Resolution No.22 
Sri.Jayaklrishnan.T.V moved the resolution 



സർവകലാശാലാ പഠന ÕµáMáകളിേല ും അഫിലിേയ  

േകാേളജുകളിേല ുമു  ÌßøáÆÞÈLø ÌßøáÆ പേവശന നടപടികമ ള ം 
തീ തിയും ഏകീകരി ണെമ ് പേമയ ിലൂെട ആവശ െപടു ു. 

1.088 Dr.Jayakumar P.P. seconded the resolution.  

1.089 ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßæÜ ÉÀÈ ÕµáMáµ{ßçÜÏá¢ ¥ËßÜßçÏxÁí 
çµÞç{¼áµ{ßçÜÏá¢å ÌßøáÆÞÈLø ÌßøáÆ dÉçÕÖÈ È¿É¿ßdµÎBZ 
¯µàµøßAáKÄí ÖøßÏæÜïKá¢ ÉÀÈÕµáMáµ{ßæÜ dÉçÕÖÈ ÉøàfµZ 
ÈßÜÈßVJÃæÎKá¢ dÉçÕÖÈ È¿É¿ßµ{áæ¿ ØÎÏ dµÎàµøÃBZ 
¯µàµøßAÞÕáKÄÞæÃKá¢åçÁÞ ç¼ÞÌß æµ ç¼ÞØí ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.090 æØÈxí dÉçÎÏ¢å¥¢·àµøßºîá. 

Resolution No.23 
Dr.Swarupa.R moved the resolution 
The meeting of the Senate resolved to request the Govt.  of Kerala to create teaching 
posts to the courses sanctioned in 2013 in various Aided colleges in Kerala. 

1.091 Smt.  Latha E.S. seconded the resolution.  

1.092 Sri. Ferold Xavier,  Secretary to Govt., Finance Dept. informed the house that Govt. 
has taken steps to fill the teaching posts in colleges and files are pending for 
decision.  

1.093 The Chair suggested to request the Government.  

1.094 The Senate passed the resolution.  

 
Resolution No.24 

Smt.Sona.P moved the resolution 

ÏâÈßçÕÝíØßxßÏßæÜ HRDC  ÎáXèµæÏî¿áJí çµÞç{¼í ¥ÇcÞÉµVAí ¥ÄÄí 
Õß×ÏJßWå³çøÞåÕV×JßæaÏá¢åÄá¿AJßWå²øá ÉøßÖàÜÈÉøßÉÞ¿ß 
Ø¢¸¿ßMßAÃæÎKá¢ §ÄßÈÞÏßåØVÕµÜÞÖÞÜåÌ¼xßWådÉçÄcµ ËIí 
¥ÈáÕÆßAÞÈáU È¿É¿ßåØbàµøßAÃæÎKá¢ ¨ dÉçÎÏJßÜâæ¿ ¦ÕÖcæM¿áKá. 

1.095 Dr. Sureshkumar K.S. seconded resolution.  
 
1.096 The Senate passed the resolution. 
 
 
Resolution No.25 
 

Dr.Ismail Olayikkara moved the resolution 

ജൂനിയർ ല റർമാരുെട സർവീ  രംഗെ  പ ന ൾ 
സർവകലാശാല അഭിസംേബാധന െചേ ു   പധാനെ   വിഷയമാ .  

ജൂനിയർ ല റർമാരുെട കാര ിൽ അ ാദമി  സീനിേയാറി ി ് 
പകരം സർവീ  സീനിേയാറി ി പരിഗണി ണെമ ും േജായിനി  
േഡ ിæa അടി ാന ിൽ, സർവീ  സീനിേയാറി ി പരിഗണി æµÞIí 



ജൂനിയർ ല റർÎÞVAí ÏâÈßçÕÝíØßxß 
¥dMâÕWå¥ÈáÕÆßAÃæÎKá¢å¨ dÉçÎÏJßÜâæ¿ ¦ÕÖcæM¿áKá. 

1.097 Dr.  Sureshkumar K.S. seconded the resolution.   

1.098 ¥AÞÆÎßµí ØàÈßçÏÞùßxßAá Éµø¢ ØVÕîàØí ØàÈßçÏÞùßxß 
Éøß·ÃßAÃæÎKí dÖà ×ÞÈÕÞØí ®Øí ®¢ ¥ÍßdÉÞÏæMGá 

1.099 The Chair suggested to place the matter before Standing Committee of  Syndicate on 
Staff in Affiliated Colleges.   

1.100 The Senate passed the resolution.  

Resolution No.26 
Sri.Muhammed Salih.K.M moved the resolution 

ക ർ സർവകലാശാലാ വിദ ാർ ി യൂണിയæa പവർ ന ൾ 
ഇതര വിദ ാർ ി സംഘടനകൾ ് ജനാധിപത പരമായ പരിഗണന 
നൽകു  രീതിയിൽ സംഘടി ി ുക. 

സംഘടനാ സ ാത ം എലാ േമഖലകളിലും അനുവദി െ ടു  
രീതിയിൽ സാഹചര െമാരു ാനും ഇടെപടലുകൾ ഉ ാേവ തു ്.  
സർവകലാശാലാ യൂണിയæa പവർ നം സുതാര മാകു തിനും 
ജനകീയ-വിദ ാർ ി പ ാളി േ ാ  കുടി  പരിപാടികള ം 
പവർ ന ള ം കൂടുതൽ ജനാധിപത വൽ രി ു തിനും നടപടികൾ 
ഉ ാവണെമ ും ഈ പേമയ ിലൂെട ആവശ െ ടു ു. 

1.101 Sri. Hadeeb Farhan P V. seconded the resolution.  

1.102 ØVÕîµÜÞÖÞÜÞ ÏâÃßÏæa dÉÕVJÈBZ ®ÜïÞ ÕßÆcÞVjß  Ø¢¸¿Èµ 
{áç¿Ïá¢åÄáÜcÎÞÏåÉCÞ{ßJçJÞæ¿ÏÞÃí È¿Jß ÕøáKÄí ®Ká¢ 
dÉçÎÏçJÞ¿í ÕßçÏÞ¼ßMí çø¶æM¿áJáKáæÕKá¢ dÖàÎÄß åÖßÖßø 
¥ÍßdÉÞÏæMGá. 

1.103 Albin Mathew, Madhavan Maniyara, Adv.P.Sandosh ®KßÕV dÉçÎÏæJ 
®ÄßVJá Ø¢ØÞøßºîá.  

1.104 Hadeeb Ferhan P.V., Suhail Muhammed Khalid ®KßÕV dÉçÎÏæJ 
¥ÈáµâÜßºîá Ø¢ØÞøßºîá.å 

1.105 dÖà §ØíÎÏßW ³ÜÞÏßAø ºVºîÏßW ÉæC¿áJá.  

1.106 ÌÙ{æJ Äá¿VKí ØÍ 10 ÎßÈßxí çÈøçJAí ÈßVJß æÕºîá.  

1.107 ØÍ ÉáÈøÞø¢ÍßºîçMÞZ dÉçÎÏ¢åçÕÞGßÈß¿áµÏá¢ ÄUáµÏá¢ æºÏñá.  

1.108 µãÄc¢å1.20Èí ØÍ ©ºî ÍfÃJßÈÞÏß ÉßøßEá. 
 
1.109 ©ºîÍfÃJßÈá çÖ×¢åµãÄc¢ 2.30 ÎÃßAí ØÍ ÉáÈøÞø¢Íßºîá. 
 

Resolution No.27 



Dr.Manjula K V moved the resolution 

ÌßøáÆÞÈLø ÌßøáÆ േകാ സുകളിേല ു  വിദ ാർഥിപേവശന ിൽ 
നിരവധി വർഷ ളായി മാർജിനൽ ഇൻdµàസായി വർധി ിºîí 
നിലനിർ ു  സീ കൾ െപർമന  ഇൻdµàസായി മാ ണെമ ് ഈ 
പേമയ ിലൂെട ആവശ െ ടു .ു 

1.110 Jayakrishnan T.V. seconded the resolution.  

1.111 ÎÞV¼ßÈW §XdµàØßÈÞÏß ¯ÏíÁÁí çµÞç{¼áµ{ßW ÈßKá¢ ËàØà¿ÞAáKÄí 
²ÝßÕÞAÃæÎKí çÁÞ ¦V æµ Ìß¼á ¥ÍßdÉÞÏæMGá.å  

1.112 ·ÕYæÎaí çµÞç{¼áµ{ßW æÉVÎÈaí §X dµàØí ¥ÈáÕÆßAáK ÄàøáÎÞÈ¢ 
ØVAÞV ÄÜJßÜÞÏßøßAáæÎKá¢,  çµÞÝíØí ØíxÌßèÜçØ×X ©æICßW 
ÎÞdÄçÎ æÉVÎÈaí §XdµàØí æµÞ¿áAÞX ØÞÇßAáµÏáUâ 
®Ká¢åçµÞç{¼áµ{ßW ÈßKá¢ ¥çÉf ÕøáK ÎáùAí dÉØñáÄ µÞøcB{ßW 
ÄàøáÎÞÈBæ{¿áAÞÕáKÄÞÃí ®Ká¢ çÁÞ ¥¼ÏµáÎÞV æµ ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.113 ØÍ dÉçÎÏ¢ ¥¢·àµøßºîá. 

Resolution No.28 

Dr.Jayakumar.P.P moved the resolution 

േകരള സർ ാറി െറയും സർവകലാശാലയുെടയും നിയമ വ വ കൾ ് 
വിേധയമായി പൂർ മായും േയാഗ താടി ാന ിൽ വിദ ാർ ികൾ ് 
പേവശനം നൽകി ഉ ത വിദ ാഭ ാസ േമഖലയിൽ െപാതുേസവനം നട ു  

ാപന ളാ  ഗവൺെമൻ  േകാേളജുകൾ, ആയതിനാൽ േകാ സുകൾ ും, 
അഫിലിേയഷനും മ മായി യൂണിേവ സി ി  ചുമ ു  ÍÞരി  ഫീസിൽ ÈßKá¢ 
ഗവൺെമൻ   േകാേളജുകെള ഒഴിവാ ാനും സമയബ ിതമായി േകാ സുകൾ ് 

ിരം അഫിലിേയഷൻ നൽകു തിനും നടപടി സ ീകരി ു തി  
സർവകലാശാലേയാ  ആവശ െ ടു ു. 

1.114 Dr.Manjula K.V. seconded the resolution.  

1.115 Ïá ¼ß Øß ÈßÌtÈµZAá ÕßçÇÏÎÞÏß ØbÞdÖÏ çµÞç{¼áµæ{ µâ¿ß 
©ZæM¿áJß ØíÅßø¢å¥ËßÜßçÏ×XåÈWµÃæÎK çÍÆ·Äß dÖà ®¢ Éß ® 
ùÙà¢ ¦ÕÖcæMGá.å 

1.116 çÍÆ·Äßµ{ßÜïÞæÄåØÍ dÉçÎÏ¢ ¥¢·àµøßºîá. 

Resolution No.29 

Sri.Suhail Muhammed Khalid moved the resolution 

2019 æù·áçÜ×X dÉµÞø¢åÌßøáÆ ÕßÆcÞVjßµ{áæ¿åÈßøLø 
ÎâÜcÈßVHÏJßæaåÍÞ·ÎÞÏáU 10 ÎÞVAßWå1 ÎÞVAíåØVÕµÜÞÖÞÜ 
ÈßVÌtÎÞAßÏßGáIí.; §Äí ÕßÆcÞVjßµZåÉÜ øàÄßÏßÜá¢ ºâ×Ã¢ 
æºÏîæM¿áKÄßÈáåµÞøÃÎÞÕá¢. ÉáÈVÎâÜcÈßVHÏJßçÈÞ ÉßKà¿í ÎÞVAí µâGáÕÞçÈÞ 
ØÞÇcÄµ{ßÜïÞJ ÈßøLø ÎâÜcÈßVHÏJßæa ÎÞVAßæa 
µÞøcJßWåØVÕµÜÞÖÞÜ èµæAÞI ÄàøáÎÞÈBZ ÉßXÕÜßAÃæÎKí ¨ 
dÉçÎÏJßÜâæ¿ ¦ÕÖcæM¿áKá. 



1.117 ¨ dÉçÎÏJßæÜ Õß×Ï¢ çÈøæJ ºVºî æºÏñÄßÈÞW dÉçÎÏ¢åÉßXÕÜß 
AÃæÎK ¥¢·Jßæaå¥ÍcVjÈ dÉµÞø¢ æºÏùßæa ¥ÈáÕÞÆçJÞ¿á 
µâ¿ß dÉçÎÏ¢ ÉßXÕÜßºîá.  

Resolution No.30 

Sri.Satheesan.P.K moved the resolution 

µHâVØVÕµÜÞÖÞÜ ØßIßçAxßçÜAíå®ÏßÁÁíåçµÞç{¼íå¼àÕÈAÞøáæ¿ 
dÉÞÄßÈßÇc¢ ¥ÈáÕÆßAÃæÎKí ¥ÍcVÅßAáKá.å¥ÇcÞÉµ ÕßÍÞ·JßæÜK 
çÉÞæÜåÄæK ®ÏßÁÁí çµÞç{¼í ¥ÈÇcÞÉµ ÕßÍÞ·JßW ÈßKá¢ådÉÄßÈßÇßÏÞÏß 
©ZæM¿áJÃæÎKí ØVAÞøßçÈÞ¿íå¦ÕÖcæM¿áµÏá¢ ¦ÏÄßÈá çÕI ÏâÃßçÕÝíØßxß 
ØíxÞxâGí çÍÆ·Äß æºÏîÃæÎKá¢ dÉçÎÏJßÜâæ¿ ¦ÕÖcæM¿áKá.  

1.118 Dr. Shanavas M.S. seconded the resolution.  

 

1.119 ØVÕîµÜÞÖÞÜ ØßaßçAxßçÜAí ¼àÕÈAÞøáæ¿ådÉÄßÈßÇßæÏ µâ¿ß 
©ZæM¿áJÃæÎKí dÖà ØÞ¼á Éß æ¼ Ïá¢å·Õ: çµÞç{¼í ¥ÇcÞÉµVAí 
ØßaßçAxßW µãÄcÎÞÏ dÉÞÄßÈßÇc¢ ÈWµÃæÎKí dÖà Õß¼ÏÈá¢ 
¥ÍßdÉÞÏæMGá. 

1.120ådÉØñáÄ dÉçÎÏ¢ ØÍ ¥¢·àµøßºîá. 

Resolution No.31 

Sri.Vijayan.K moved the resolution 

ശാരീരിക െവല വിളികൾ േനരിടു  വിദ ാർ ികൾ ് നിലവിൽ UGC 

നി കർഷി ു  േ ഗ  മാർ ് അനുവദി ു ു ്.രാജ ് വിേശഷി ് 
േകരള ിൽ എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിത പേദശമായ കാസറേഗാ  ജിലയിൽ 
പേത ക പരിഗണന അർഹി ു  എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിതരായ വിദ ാർഥികൾ 
പഠനം നട ു ു ്. ശാരീരിക െവല വിളികൾ േനരിടു  വിദ ാർ ികൾ ു 
നൽകു തിനു സമാനരീതിയിൽ ശാരീരിക അവശത ് പുറേമ മാനസിക 
അവശതകൾ അനുഭവി ു  എൻേഡാസൾഫാൻ ബാധിത വിദ ാർ ികൾ ് 
േ ഗ  മാർ ് നൽകു തിനു  നിയമനടപടികൾ സ ീകരി ണെമ ് 
അഭ ർ ി ു ു. 

1.121 Sri. Albin Mathew seconded the resolution.   

1.122 dÉØñáÄ Õß×Ï¢ ØVÕîµÜÞÖÞÜ ØßaßçAxßæaåÉøß·ÃÏßÜÞæÃKí dÖà 
എ ÈßÖÞLí ÉùEá.  

1.123 The resolution was passed by the Senate. 

Resolution No.32 

Sri.Muhammed Salih.K.M   moved the resolution 

ക ർ സർവകലാശാലയിൽ നി ് വിവിധ േകാ സുകൾ പഠി ിറ ു  
വിദ ാർ ികൾ ് അവരുെട സർ ിഫി ് ലഭി ാൻ കാലതാമസെമടു ു  

ിതിയാ  നിലവിലു .ഈ അനാ  കാരണം, േകാ  കഴി ിറ ിയ 
വിദ ാർ ികള െട തുടർ വിദ ാഭ ാസ ിനും, േജാലി ും തട മാവു  



ഉദാഹരണ ൾ ഏെറയു ്.  ഇതിൽ മാ ം േവണം. നിലവിെല ഫാ ് ടാ ്  
സംവിധാനം എ തിലുപരി, േകാ  പൂർ ിയായ വിദ ാർ ികൾ ്  ®ÜïÞÕVAá¢  
ഉടെന സർ ിഫി ് ലഭ മാകു  സംവിധാന ിേല ് മാറണെമ ും ഈ 
പേമയ ിലൂെട ആവശ െ ടു ു. 

1.124 Sri.Suhail Muhammed Khalid seconded the resolution.  

1.125 ÈßÜÕßW Áßd·ß ØVGßËßAxí ÕßÄøÃ¢ dÆáÄ·ÄßÏßÜÞÃí 

È¿AáKæÄKá¢åNAD Üâæ¿åÁß¼ßxßèÜØíÁí Áßd·ß ØVGßËßAxáµZ 
ÕßÄøÃ¢ æºÏîáKÄßÈÞÕÖcÎÞÏ È¿É¿ßµZ Øbàµøßºîá ÕøßµÏÞæÃKá¢ 
ØßaßçAxí ¥¢·¢ dÖà ç¼ÞY ç¼ÞØËí ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.126 The Senate passed the resolution. 

Resolution No.33 

Smt.Asmina Ashraf moved the resolution 

ക ർ സർവകലാശാലയുെട നിലവാരം ഉയർ ാൻ ശമകരമായ ഇടെപടലുകള ം 
മുേ ള ം ആവശ മു ്. ഗേവഷണ പഠന േക ള െട  അപര ാ തതയും ആ 
േമഖലേയാടു   അവഗണനയും ക രിെന  ഗേവഷക സൗഹൃദ സർവകലാശാലയാ ി 
മാ തി  തട ം നിൽ ുകയാ . സർവകലാശാല കാ സുകളിൽ േപാലും ഗേവഷണ 
വിഭാഗ ള െട അപര ാ തത പകടമാ .  കൂടുതൽ വിഷയ ളിൽ , വിവിധ േമഖലകളിൽ 
ഗേവഷണ പഠന േക ൾ ആരംഭി ു തിനും ഗേവഷണ പഠനെ   

േപാ ാഹി ി ു തിനും അടിയ ിര  ഇടെപടലുകൾ  ഈ  പേമയം  ആവശ െ ടു ു. 

1.127 Sri. Hadeeb Farhan P.V.. seconded the resolution.  

1.128 The Senate passed the resolution. 

Resolution No.34 

Dr.Joby K.Jose moved the resolution 

ക ർ സർവകലാശാലയിെല പഠന വകു കളിൽ നട ു   MPEd, BPEd, MEd 
.േകാ സുകൾ ് NCTE അംഗീകാരം േനടിെയടു ു തി  േവ  അടിയ ിര നടപടികൾ  

സ ീകരി ണെമ ്  സർവകലാശാലാ സി ിേ ിേനാ  ഈ േയാഗം ആവശ െ ടു ു . 

1.129 Sri. Saju P.J. seconded the resolution.  

1.130 ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßæÜ ®¢.®Áí. çµÞÝíØßÈí ÈßÜÕßW ¥¢·àµÞøÎáæIKá¢å¥Äí 
dÉçÎÏJßW ÈßKí ²ÝßÕÞAÃæÎKá¢åØßaßçAxí æÎOV çÁÞ.¿ß.Éß. ¥×ùËí 
¥ÍßdÉÞÏæMGá.å 

1.131 çÍÆ·Äß ÕøáJßÏ dÉçÎÏ¢ “ക ർ സർവകലാശാലയിെല പഠന വകു കളിൽ 

നട ു   MPEd, BPEd .േകാ സുകൾ ് NCTE അംഗീകാരം േനടിെയടു ു തി  േവ  
അടിയ ിര നടപടികൾ  സ ീകരി ണെമ ്  സർവകലാശാലാ സി ിേ ിേനാ  ഈ േയാഗം 
ആവശ െ ടു ു.” 

1.132 çÍÆ·Äßµç{Þæ¿ÏáU dÉçÎÏ¢ ØÍ ¥¢·àµøßºîá. 

Resolution No.35 

Smt.Sona.P moved the resolution 



നിലവിലു  യൂണിേവ സി ി ആ , ØíxÞxcâGí, ഓർഡിനൻ , വിവിധ ളായ റഗുേലഷൻ  
എ ിവ സംബ ി  കാര മമായ പഠനം നട ണം.  ഇവെയ കാേലാചിതവും 
പേയാഗപദവും ആയി പരി കരി ണം എ ും വിദ ാ ികള െട അവകാശ 

സംര ണവും യൂണിയൻ പവർ നവും ഉറ ാAá¢ വിധ ിൽ നിയമേഭദഗതികൾ 

െകാ ുവരണെമ ും ആ ിെലയും ാ ു ിെലയും ഭാഷാപേയാഗ ിെല ലിംഗവിേവചനം 

ഒഴിവാ ി തീകെളയും d¿ÞXØí¼çaíÝíØßçÈÏá¢ കൂടി ഉൾെ ാ  തര ിൽ  

ഭാഷാപേയാഗ െള  നവീകരി ണെമ ും ഈ പേമയ ിലൂെട ആവശ െ ടു ു… 

1.133 Sri. Biju Kandakkai seconded the resolution.  

1.134 The Chair informed that the proposal can be placed before the Statutory 
Amendment Committee. 

1.135 The Senate passed the resolution. 

Resolution No.36 

Sri.Vijayan.K moved the resolution 

ഉ ര ടലാസുകള െട മൂല നിർണയ ിനു    പതിഫലതുക മുൻകാല ളിൽ 
നൽകാറു തുേപാെല ക ാ ് അവസാനി ു  ദിവസം തെ  അധ ാപകർ ് 
ലഭ മാ ു തിനു  നടപടികൾ സ ീകരി ണെമ ് പേമയ ിലൂെട 
ആവശ െ ടു ു. 

1.136 Dr. Manjula K.V. seconded the resolution.  

1.137 ÉøàfÞ Ø¢ÌtÎÞÏ ÕßÕßÇ µÞøcB{ßW ÖßfÞ È¿É¿ßµZ ®K ÈßÜÏßW 
ØVÕîµÜÞÖÞÜ ¦µí¿ßçÜÞ ØíxÞxcâGßçÜÞ ÕcÕØíÅ æºÏîÞæÄ ¥ÇcÞÉµøßW 
ÈßKá¢ ÉßÝ ¨¿ÞAáKÄí ²ÝßÕÞAÃæÎKí çÁÞ ¦V æµ Ìß¼á 
¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.138 dÖà ØÞ¼á Éß æ¼, dÖà æµ Õß ©Hßµã×íÃX ®KßÕV ºVºîÏßW 
ÉæC¿áJá. 

1.139 ØÍ dÉçÎÏ¢ ÉÞTÞAß. 

Resolution No.37 

Sri. Saju. P.J   moved the resolution 

¥AÞÆÎßµ ¥¿ßØíÅÞÈ Øìµøc¢: ØßWÕV ¼âÌßÜßÏßçÜAí µ¿AáK µHâV 
ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßW ÉøàfÞ ÕßÍÞ·JßÈí dÉçÄcµ æµGß¿¢ ÈßVNßAáµ. 
çµø{JßæÜ Îxí ØVÕîµÜÞÖÞÜµ{ßW ÉøàfÞ ÍÕX dÉçÄcµ 
æµGß¿JßÜÞÃí dÉÕVJßºîá ÕøáKÄí.åØíÅÜ ÉøßÎßÄß ÎâÜ¢ ÕßµØÈJßÈí 
èÕ×Îc¢ çÈøßGáæµÞIßøßAáK ØVÕîµÜÞÖÞÜÏáæ¿ ¦ØíÅÞÈJí 
ÉøàfµZ Øá·ÎÎÞÏß È¿JáKÄßÈá¢ ¯çµÞÉßMßAáKÄßÈá¢ ÎâÜcÈßVHÏ 
µcÞOáµZ È¿JáKÄßÈáÎÞÏß ÉøàfÞ ÕßÍÞ·JßÈí ØbLÎÞÏß æµGß¿¢ 
ÈßVNßAáKÄßÈÞÏß ØVAÞV Éøß·ÃÈÏßÜáU ØVÕîµÜÞÖÞÜçÏÞ¿í 
çºVKáU 1.07 ¯AV ØíÅÜ¢ ÕÞBáKÄßÈáU ÍøÃÞÈáÎÄß ÈWµáµÏá¢ 
¥ÄßW dÉçÄcµ¢ ÉøàfÞ ÍÕX ÈßVNßAáKÄßÈí ¥ÈáÎÄßÏá¢ ¦ÕÖcÎÞÏ 
ËIá¢ ÈWµÃæÎKí çµø{ ØVAÞùßçÈÞ¿í ¥ÍcVjßAáKá. 

1.140 Sri. Rakesh M.B. seconded the resolution.  



1.141 The resolution was passed by the Senate. 

Resolution No.38 

Smt.Asmina Ashraf moved the resolution 

പരീ കള ം ഫല ള ം സമയബ ിതമായി പൂർ ീകരിേ  അനിവാര ം തെ .  

എ ാൽ അ ാദമി  കല ർ പകാരം മുേ ാ  േപാവുേ ാൾ തെ  ാസുകൾ 
കൃത മായി നടAá ുെവ ും, ഓേരാ െസമ റുകളിലും  സിലബ   പൂർ ിയാ ാൻ 
സാധി ു ുേ ാ എ ും പരിേശാധി െ േട തു ്. 
ഈവൻ െസമ റുകളിൽ സിലബ  പൂർ ിയാ ുവാൻ ആവശ മായ പവർ ി 
ദിവസ ള െട പകുതി േപാലും ാസുകൾ ലഭി ാ  അവ യാ   നിലവിലു .  പ ന 
പരിഹാരമു ാവണെമ ്  ഈ പേമയ ിലൂെട ആവശ െ ടു ു. 

1.142 Sri. Hadeeb Farhan P.V. seconded the resolution.  

1.143 µÝßE øIá ÕV×ÎÞÏß ¥AÞÆÎßµí µ¢ ®µíØÞÎßçÈ×X µÜIV 
dÉµÞøÎÞÃí µïÞTáµZ È¿JæM¿áKÄá¢ ÉøàfµZ È¿JáKæÄKá¢. 
¥ÄÈáØøßºîí æØÎØíxùßW 90 ÆßÕØ¢åçµÞç{¼áµ{ßW dÉÕãJßåÆßÕØÎÞÏß 
ÜÍßAáKáæIKí ©ùMá ÕøáJáKáIí ®Ká¢ çÁÞ æµ ¥¼ÏµáÎÞV 
¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.144 ÎâÜcÈßVHÏ µcÞOáµZAÞÏß çµÞç{¼áµZ ØØíæÉaí æºÏîæM¿áK 
ÄßÈÞWåçµÞç{¼áµ{ßW 90 dÉÕãJß ÆßÕØ¢ ÜÍßAáKßæÜïKí çÁÞ 
çdÉÎºdwX µàçÝÞJí ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.145 ¥AÞÆÎßµí µ¢ ®µíØÞÎßçÈ×X µÜIV ÄÏîÞùÞAßÏÄßÈáçÖ×¢ 
¥ÄÈáØøßºîí µïÞTáµZ È¿JæM¿áKÄí ÉøàfµZ µãÄcÎÞÏß 
È¿JáKÄßÈá¢ ËÜdÉ¶cÞÉÈJßÈá¢ Õ{æøÏÇßµ¢ ·áÃµøÎÞÏÞÃí 
µÞÃæM¿áKÄí ®Kí çÁÞ ç¼ÞY ç¼ÞØËí ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.146 The resolution was passed by the Senate.  

Resolution No.39 

Sri. Saju. P.J   moved the resolution 

çµø{ ØVAÞùßæa 12.05.2016 æÜ µJí ÈOV 14392/AR-1/2015/P&ARD 
dÉµÞø¢ ÈßçÏÞ·ßºî ÕVAí ØíxÁß ÕßÍÞ·¢ ç¼ÞÜßÏáæ¿ 
ÕcÞÉñßÏá¢å¥ÄßÈÈáØøßºîáU ÄØñßµÏá¢ Ø¢Ìtßºîí ÉÀÈ 
ÕßçÇÏÎÞAÞÄßøáK èÜdÌùß, ®X ¼ßÈàÏùß¢·í, µOcâGV, è¿Mß¢·í 
ÕßÍÞ·JßW ¦ÕÖcÎÞÏ ÄØñßµµZ ©¿X Øã×í¿ßAáµÏá¢ §Äø 
ÄØñßµµ{ßW ÕVAí ØíxÁß ÕßÍÞ·¢ ÖáÉÞVÖ æºÏñ 326 ¥Áà×ÃW 

ÄØñßµµ{ßW ØVAÞøßæaå16.02.2018 ÄàÏîÄßÏßæÜ GO(MS) 
50/2018/H.Edn. ÈOV dÉµÞø¢ ¥ÈáÕÆßºî 100 ÄØñßµµZ ²Ýßºîí 
ÌÞAßÏáU ÄØñßµµZ ©¿X ¥ÈáÕÆßAáµÏá¢ æºÏîÃæÎKí çµø{ 
ØVAÞøßçÈÞ¿í ¥ÍcVjßAáKá. 

1.147 Sri. Rakesh M.B. seconded the resolution.  

1.148 The Senate passed the resolution.  

Resolution No.40 



Dr.Ismayil Olayikkara moved the resolution 

¥ÄÄí µÞÜB{ßW dÉØµñÎÞÏ Õß×ÏBZ Ø¢ÌtßºîíåÏâÈßçÕÝíØßxß §ÄßÈá ÎáOí 
æØÎßÈÞùáµZ Ø¢¸¿ßMßºîßGáIí. çµÞç{¼í ¥ÇcÞÉµæø ÉæC¿áMßºîáæµÞIí 

æÉÞÄáÕß×ÏBæ{ ¥ÍßØ¢çÌÞÇÈåæºÏîáKå  çÆÖàÏ-¥LVçÆÖàÏ   
æØÎßÈÞùáµZ    ÏâÈßçÕÝíØßxßÏáæ¿   çÈതൃÄbJßWå³çøÞÕV×Õá¢ 
Ø¢¸¿ßMßAÃæÎKá¢åÉìøÄbÌßW çÉÞÜáUåÕß×ÏB{ßW æÉÞÄáØÎâÙJßÈá 
കൃÄcÎÞÏåÆßÖÞçÌÞÇ¢ ÈWµáK §¿æÉ¿W ÏâÈßçÕÝíØßxßÏáæ¿åØÞÎâÙc 
©JøÕÞÆßJ ÈßVÕÙÃJßæa ÍÞ·ÎÞÏß ©IÞµÃæÎKá¢ ¨ dÉçÎÏJßÜâæ¿ 
¦ÕÖcæM¿áKá. 

1.149 Saju P J. seconded the resolution.  

1.150 ØáèÙW ÎáÙNÆí ¶ÞÜßÆí,åçÁÞ çdÉÎºdwX µàçÝÞJí,å¥Áb Éß 
ØçLÞ×í µáÎÞV, dÖàÎÄß çØÞÈ Éß, dÖà ® ÈßÖÞLí dÖà Ìß¼á µIèA 
®KßÕV ºVºîÏßW ÉæC¿áJá Ø¢ØÞøßºîá. 

1.151 ØVÕîµÜÞÖÞÜµZ ØÎâÙJßæa Éøßç»Æ¢ ®K ÈßÜÏßW ÄÞæÝJGßÜáU 
¼ÈBæ{ µâ¿ß ©ZæM¿áJß æØÎßÈÞùáµZ Ø¢¸¿ßMßAÃæÎKÞÃí ÄÞX 
dÉçÎÏJßÜâæ¿ ©çgÖßºîæÄKíåçÁÞ §ØíÎÏßW ³ÜÞÏßAø ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.152 The resolution was passed by the Senate. 

 

Resolution No.41 

Smt.Asmina Ashraf moved the resolution 

മാർ ്, ഏപിൽ, െമ  മാസ ളിെല സർവകലാശാല പരീ കൾ ഉ ്  
േശഷമാ  നട ി വരാറു .  ഉ ണ കാലമായതിനാൽ വിദ ാർ ികൾ ് 
ശാരീരികവും മാനസികവുമായ ബു ിമു കൾ ഉ ാ ു ു.  ആയതിനാൽ 
പ തുത സമയ ളിെല പരീ കൾ രാവിെല നട ു  രീതിയിൽ സമയ 
കമീകരണ ൾ നട ണെമ ് ഈ പേമയ ിലൂെട ആവശ െ ടു ു. 

1.153 Sri. Suhail Mohammed Khalid seconded the resolution.  

1.154 ¥ÇcÞÉµ _ ÕßÆcÞVjß Ø¢¸¿Èµ{áæ¿ dÉÄßÈßÇßµ{áÎÞÏßåÈ¿JßÏ 
ºVºîÏáæ¿ ¥¿ßØíÅÞÈJßÜÞÃí ©ºîAí ÉøàfÞ ØÎÏ¢ 
dµÎàµøßºîßøßAáKæÄKá¢ ¦ÕÖcJßÈí dÉÕãJß ÆßÕØBZ 
ÜÍßAÞJÄßÈÞW øÞÕßæÜ µïÞTáµZ È¿JÞæÎKÄßÈÞÜÞÃí §JøJßW 
Éøàf ØÎÏ¢ dµÎàµøßºîßøßAáKæÄKá¢  çÁÞ æµ ¥¼ÏµáÎÞV 
¥ÍßdÉÞÏæMGá å¯dÉßW æÎÏí ÎÞØB{ßW µïÞTáµZ È¿JÞJÄáæµÞIí 
øÞÕßæÜ ÉøàfÞ ØÎÏ¢ dµÎàµøßAÞÕáKÄÞÃí. 

1.155 ©ºîAá çÖ×¢ È¿JáK ÉøàfµZ ÕßÆcÞVjßµZAí æÉÞÄáæÕ 
ØbàµÞøcÎÞÏßGáæIKí çÁÞ ç¼ÞÌß æµ ç¼ÞØí ¥ÍßdÉÞÏæMGá. 

1.156 ©ºîAí çÖ×ÎáU ÉøàfµZ µáGßµZAí Õ{æøÏÇßµ¢ 
ÌáißÎáGáIÞAáKáæIKí çÁÞ ¦V æµ Ìß¼á ¥ÍßdÉÞÏæMGá. 



1.157 µãÄcÎÞÏ µâ¿ßÏÞçÜÞºÈµZAá¢ ºVºîµZAá¢ çÖ×ÎÞÃí §JøæÎÞøá 
ÄàøáÎÞÈ¢ ®¿áJæÄKá¢åÕßÆcÞVjßµ{á¢ øfßÄÞµ{á¢ ¥icÞÉµøá¢ 
æÉÞÄáæÕ ¨ ØdOÆÞÏ¢  ØbÞ·Ä¢ æºÏñßGáæIKá¢ çÁÞ ç¼ÞY ç¼ÞØËí 
¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.158 The resolution was passed by the Senate. 

Resolution No.42 

Dr.Swarupa.R moved the resolution 

The meeting of the Senate resolved to request the UGC to consider  giving Research 
guideship to teachers working in affiliated self-financing colleges subject to the 
fulfillment of UGC prescribed qualifications. 

1.159 Sri.K.V.Unnikrishnan seconded the resolution.  

1.160 Ø¢ØíÅÞÈJßÈí ÉáùJí ù·áÜV ¿àºîV ®KáUÄßÈí aided, govt, self 
financing ®Kí çÕVÄßøßÕßæÜïKá¢å¦ ²øá ØíÅßÄß 
§Õßæ¿Ïá¢åÌÞÇµÎÞAÞæÎKá¢å dÖà æµ Õß ©Hßµã×íÃX ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.161 çÁÞ ç¼ÞÌß æµ ç¼ÞØí, çÁÞ ¦V æµ Ìß¼á ®KßÕV ºVºîÏßW 
ÉæC¿áJá. 

1.162 ØVÕîµÜÞÖÞÜÞ ØíxÞxcâGßW ¿àºîV ®KÄßæÈ ÈßVÕºßºîßøßAáKÄí ‘A 
teacher approved by the University’ ®KÄßÈÞÜÞÃí §JøJßW 
Ø¢ÍÕßAáKæÄKá¢ ådÉØñáÄ ØÞçCÄßµ Ä¿T¢ Îùßµ¿AÞÈáU ÎÞVPBZ 
ÉøßçÖÞÇßAÞÕáKÄÞæÃKá¢å dÖà ® ÈßÖÞLí ¥ÍßdÉÞÏæMGá.å  

1.163 The resolution was passed by the Senate. 

Resolution No.43 

Sri.Hadeeb Farhan.P.V moved the resolution 

വർഷാവർഷ ളായി വിദ ാർഥികളിൽ നി ും ഈടാ ു  ഫീസുകൾ (അ മിഷൻ ഫീ , 
ട ൂഷൻ ഫീ, പരീ  ഫീ.....)വർധി െകാ ിരി ുകയാ .  െസ റി ഹയർ െസ റി 
തല ളിൽ യാെതാരു  സാ ിക ബു ിമു മിലാെത  പഠി വരു   വിദ ാർഥികൾ ് ഡി ഗി  

ÄÜ¢ മുതൽ വലിയ തുക വർഷാവർഷം പല ഇന ളിലm-യി അടേ ിവരു ു.  നിലവിെല 
ഈ ിതി വിദ ാർ ികൾ ് വലിയ പയാസം സൃ ി ു താ . ആയതിനാൽ 

േമWപറയെ  വിഷയ ളിൽ ഉചിതമായ തീരുമാനം ൈകെ ാ ണെമ ്  ഞാൻ  

പതീ ി ു ു. 

1.164 Sri.  Suhail Muhammed Khalid seconded the resolution.  

1.165 ØVAÞV ÈßVçgÖßºî 5% ÕViÈÕí ÎÞdÄÎÞÃí ËàØáµ{ßW 
ÕøáJÞùáUæÄKá¢, Îxá ØVÕîµÜÞÖÞÜµç{Þ¿í ÄÞøÄÎc¢ æºÏîáçOÞZ µHâV 
ØVÕîµÜÞÖÞÜ ËàØí µáùÕÞÃí ®Ká¢ ¥Áb Éß ØçLÞ×í µáÎÞV 
¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.166 The resolution was passed by the Senate. 

 



Resolution No.44 

Dr.R.K.Biju moved the resolution 

As per Kannur Statute Part B, item No.(28) Explanation (1), 

“ In the case of private colleges which have executed an agreement  with the Govt. for 
the direct payment of salary to staff and which continue to subsist, the educational 
conferences, seminars etc contemplated under this Statute are those which is 
sponsored by the Central Govt, the State Govt. the UGC  and any University existing 
in the State of Kerala’. Along with these agencies Universities, and Deemed to  be 
University in the country also may be appended. 

1.167 Dr.Premachandran Keezhoth seconded the resolution.  

1.168 The Chair suggested to place the proposal before Statutory Amendment Committee.  

1.169 The resolution was passed by the Senate. 

Resolution No.45 

Sri.Muhammed Salih.K.M moved the resolution 

2013   മു ു  ഡി ഗി ബാ കളിൽ പല കാരണ ൾ െകാ ് ബിരുദം േനടാൻ 
സാധി ാ  വിദ ാർ ികൾ ായി േമ സി ചാൻ  നൽകി ഒരു അവസരം കൂടി 
സർവകലാശാല അനുവദി ണെമ ് ഈ പേമയ ിലൂെട ആവശ െ ടു ു. 

1.170 Sri.  Suhail Muhammed Khalid seconded the resolution.  

1.171 ¥çÉfµZ ÕøáK ÎáùAí çÎÝíØß ºÞXØí ¥ÈáÕÆßAáK 
µÞøc¢åÉøßçÖÞÇßAÞæÎKí ØßaßçAxí æÎOV çÁÞ ç¼ÞY ç¼ÞØËí 
ÉùEá. 

1.172 The resolution was passed by the Senate. 

Resolution No.46 

Dr.R.K.Biju moved the resolution 

സർവകലാശാലയിൽ അഫിലിേയ ് െച തി  ൈപവ ് േകാേളജുകളിൽ 
േകാേള  കൗൺസിലിേല ്  ഓഫീ  സൂപ ്, ൈലേബറിയൻ, NCC ഓഫീസർ 
എ ിവെര ഉൾെ ടു ുവാനു  സർ ാർ ഉ രവുകൾ സർവകലാശാല 
ച ളിൽ ഉൾെ ടു ുവാൻ േവ ു  നടപടികൾ സ ീകരി ുവാൻ പേമയം 
അവതരി ി ു ു 

1.173 Dr.Premachandran Keezhoth seconded the resolution.  

1.174 The Chair suggested to place before Statutory Amendment Committee. 

1.175 The resolution was passed by the Senate. 

Resolution No.47 

Sri.Satheesan.P.K moved the resolution 



µHâV ØVÕµÜÞÖÞÜÏáæ¿ µàÝßÜáUå·Õ: ®ÏßÁÁí çµÞç{¼ßæÜ 
ÉøàfÞØ¢ÌtÕá¢ ¥ÜïÞJÄáÎÞÏåçø¶µZ ÏâÈßçÕÝíØßxßÏßW 
ØÎVMßAáKÄßÈáUåµÞÜÄÞÎØJßÈá ¼àÕÈAÞøáæ¿çÉøßWåÍàÎÎÞÏ 
ÉßÝ ¨¿ÞAáKÄí ²ÝßÕÞAÃ¢. §Äí Ø¢ÌtßºîáUåÉßÝ 
ÕßÆcÞVjßµ{ßW ÈßKá ÄæK ¨¿ÞçAIÄÞY. ÕßÆcÞVjßµZ 
ÏÅÞØÎÏ¢ ÌtæMG çø¶µZ ÙÞ¼øÞAÞJÄÞÃá µÞÜÄÞÎØ¢ 
çÈøß¿áKÄßÈáU µÞøÃ¢. ¦ÏÄßÈÞWåÕßÆcÞVjßµ{áæ¿ ÍÞ·Jí 
ÈßKáUåÕàÝíºîAíå¼àÕÈAÞøáæ¿åçÉøßW ÉßÝ ºáÎJáKÄí 
²ÝßÕÞAÃæÎKá dÉçÎÏJßÜâæ¿ ¦ÕÖcæM¿áKá. 

 

1.176 Dr.Shanavas S.M. seconded the resolution.  

1.177 ÉÜçMÞÝá¢ çµÞç{¼áµ{ßW ÈßKá¢ ¥çÉfµ{á¢ §çaÃW ÎÞVAáµ{á¢ Ïá¢ 
µãÄc ØÎÏJí ÜÍßAÞJÄßÈÞW ÉøàfÞ ËÜ dÉ¶cÞÉÈ¢ 
ØÎÏÌißÄÎÞÏß È¿JÞX ØÞÇßAÞJÄßÈÞÜÞÃí §JøJßW ÉßÝ 
ºáÎçJIÄÞÏß ÕøáKÄí ®Kí çÁÞ ç¼ÞY ç¼ÞØËí ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.178 ¼àÕÈAÞøáæ¿ çÎW ÉßÝ ºáÎJáKÄí ²ÝßÕÞAáK µÞøc¢ Éøß·ÃßAáçOÞZ 
¥Äí ÕßÆcÞVjßµ{áæ¿ çÎW ¥¿ßçºîWMßAøáæÄKá¢ dÖà ØáèÙWåÎáÙNÆí 
¶ÞÜßÆí ¥ÍßdÉÞÏæMGá.  

1.179 ÉßÝ ®KÄí çµÞç{¼í ¥icÉµVAá¢ ¥ÈicÞÉµVAá¢ ÎÞdÄÎÞÃí 
ÌÞÇµÎÞAÞùáUæÄKá¢ ¨ ÕßçÕºÈ¢å¥ÕØÞÈßMßAÃæÎKá¢ çÁÞ ¦V 
æµ Ìß¼á ¥ÍßdÉÞÏæMGá. 

1.180 ÉÞÕæMG ÕßÆcÞVjßµ{ßW ÈßKá¢ ÆÏÞøÙßÄÎÞÏß ÉßÝÏà¿ÞAáK 
Ø¢ÍÕB{áIÞµÞùáæIKá¢ ¥Jø¢ ØÞÙºøcBZ ²ÝßÕÞAÃæÎKí çÁÞ 
çdÉÎºdwX µàçÝÞJí ¥ÍßdÉÞÏæMGá. 

1.181 §çaÃW ¥ØØíæÎaí dÉßaìGßW ÕßÆcÞVjßµZ ²Mß¿ÞJ 
ØÞÙºøcJßW ¨¿ÞAßÏßøáK ËàØá¢, ¥ÄßæaåÙÞVÁí çµÞMß 
µãÄcÎÞÏß ÙÞ¼øÞAßÏßGßæÜïCßW ¨¿ÞAßÏßøáK ËàØá¢ ØVÕîµÜÞÖÞÜ 
¨Ïßæ¿ÏÞÏß ²ÝßÕÞAßÏßGáæIKí dÖà ÈßÖÞLí ÉùEá. 

 

1.182 The resolution was passed by the Senate. 

 
¥¿ßÏLßø dÉçÎÏ¢ 
 
1.183 çÁÞ ç¼ÞÌß æµ ç¼ÞØí ÄÞæÝ ÉùÏáK ¥¿ßÏLßø dÉçÎÏ¢ ¥ÕÄøßMßºîá.  
 

ØVÕîµÜÞÖÞÜÏßW ·çÕ×Ã¢ æºÏîáK ·çÕ×µVAí ¥Õøáæ¿ è·Áí ùßGÏV 
æºÏñá µÝßEÞW ¦ è·Áßæa µàÝßW ·çÕ×Ã¢ ÉâVJßÏÞAÞX 
ØÞÇßAÞJ ØÞÙºøcÎÞÃí ÈßÜÕßÜáUÄí.å¦ÏÄßÈÞW ¨ ©JøÕí 
ÉáÈ:ÉøßçÖÞÇßAÞÈáU È¿É¿ßµZ ØbàµøßAÃæÎKí ¨ çÏÞ·¢ 
ØVÕîµÜÞÖÞÜ ¥ÇßµÞøßµç{Þ¿í ¦ÕÖcæM¿áKá. 

 



1.184 ¥¿ßÏLßø dÉçÎÏ¢ ØÍ ¥¢·àµøßºîá. 
 
1.185 dÖà Ìß¼á µIèA çÈøæJ ¥ÕÄøßMßºîåCAA Aí ®ÄßøÞÏáU 

dÉçÎÏJßX çÎÜáU ºVºî È¿Ká. 
 
1.186 dÖà ØáèÙW ÎáÙNÆí ¶ÞÜßÆí, ¥Áb Éß ØçLÞ×í µáÎÞV, ÙÆàÌí 

ËVÙÞX, çÁÞ ç¼ÞÌß æµ ç¼ÞØí dÖà ÈßÖÞLí ®KßÕV ºVºîÏßW 
ÉæC¿áJá. 

 
1.187 dÉçÎÏ¢ ØÍ ÉÞTÞAß. 
 
1.188 ÕÞV×ßµ æØÈxí ¨ ÕV×¢ ÎÞVºîí ¥ÕØÞÈ¢ È¿JáæÎK ¥icfæa 

dÉØñÞÕÈçÏÞæ¿åèÕµáçKø¢ 4.15 Èí ØÍ ÉßøßEá. 
 
 
Dt.          Vice-Chancellor 


