
06.01.2020 , 1.30 PM ന് േചർ�ലാംേഗ�ജ്ആ� ് ലി�േറ�ർ ( മലയാളം &
സംസ്കൃതം) േബാർഡ്ഓഫ്�ഡീസിെ� മിനി�്സ്

താെഴ പറയു�അംഗ�ൾഹാജരായിരു� .ു

1 േഡാ.പി േസാമനാഥൻ. ഒ�്

2 േഡാ.എംകൃഷ്ണൻന�ൂതിരി. ഒ�്

3 േഡാ.െക.െക.ഗീതാകുമാരി. ഒ�്

4. േഡാ.സേ�ാഷ് മാനിേ�രി. ഒ�്

5. േഡാ.ആർവി എം ദിവാകരൻ. ഒ�്

6. േഡാ.വി േശാഭ. ഒ�്

7.േഡാ.േഹമമാലിനി എം. ഒ�്

8.േഡാ.സി.ബീന ടി എൽ. ഒ�്

9.േഡാ.അനുപി പി. ഒ�്

10.േഡാ ജാൻസി െകഎ. ഒ�്

11.േഡാ വനജവി എസ്. ഒ�്

കാര�പരിപാടി

1.മുൻേയാഗ തീരുമാന�ള�െടഅവതരണം

2.സിലബ�് പരിഷ്കരണം

3.െചയർമാനുയു�െമ�ു േതാ�ു�ഇതര വിഷയ�ൾ

�പധാന േയാഗ നിർേ�ശ�ൾ

1.മുൻ േയാഗ തീരുമാന�ൾഅവതരി�ി�ുകയും തീരുമാന�ൾനട�ിലാ�ി എ�്
േബാധ�െ�ടുകയും െചയ്തു.

2.പി ജി യൂണിേവഴ് സി�ി സിലബസ് മാ��ളി�ാെതതുടരുവാൻ നിർേ�ശി��.

3.ബിരുദാന�രബിരുദ വിദ�ാർ�ികൾ�് 'ബു�് പ�ിഷിംഗ് 'എ�ഒരുസർ�ിഫി��് 
േകാഴ്സ് ആരംഭി�ുവാൻ നിർേ�ശി��.

4.യു ജി- പി ജി േകാഴ് സുകളിെലഅവസാന െസമ�റിൽഗേവഷണ േ�പാജക്ടുകൾഅഥവാ



ഗേവഷണരീതി ശാസ്�ത പരീ�എ�ിവയിൽ നി�ുഗേവഷണ േ�പാജക്ട്

െതെരെ�ടു�ുവാൻ നിർേ�ശി��.

5.ബിരുദ വിദ�ാർ�ിനികൾ�് േകരള ചരി�തം,സംസ്�ാരംഎ�ിവെയ�ുറി�്
അവഗാഹം ഉ�ാകു�തിന് ഉപകരി�ു�പഠനയാ�തസിലബ�ിൽ ഉൾെ�ടു�ുവാൻ

നിർേദശി��.

6.മലയാളംഡിജി�ൽ േമഖലയിൽ വിദ�ാർഥിനികൾ�് ശി�ശാലകളിലൂെട പരിശീലനം
നൽകി സിലബസിൽ ഉൾെ��ി��� കൃതികള�െടഓഡിേയാ പതി�് ,മലയാളം വി�ിപീഡിയ
നിർ�ാണംഎ�ിവഅൈസൻെമ� ് ആയി നൽകുവാൻ നിർേ�ശി��.

7.യു ജിആറാം െസമ�റിൽ പൗരസ്ത�സി�ാ��ൾഎ� േപ�റിൽ െമാഡ��ൾ 2ൽ
വിശദ പഠന�ിനായി േചർ�ിരി�ു�ഗുണ�പകരണം െമാഡ��ൾ 1 ഉൾെ�ടു�ുവാനും
െമാഡ��ൾ 2ൽ �ദാവിഡകാവ�ശാസ്�തം കൂടി ഉൾെ�ടു�ുവാനുംനിർേ�ശി��.

8.യു ജിആറാം െസമ�റിൽ ഭാഷാ ചരി�തം/ഭാഷാശാസ്�തംഎ� േപ�റിൽ െമാഡ��ൾ 2ൽ

അർ�വ��തയ്�ായി പുനഃ �കമീകരണം നട�ുവാൻ നിർേ�ശി��.അതിൻ �പകാരം

െമാഡ��ൾ 2

നിലവിലു�ത് പുന:�കമീകരണം നട�ിയത്

സ�ന വി�ാനം -സ�നം-ശബ്േദാ�ാരണം -
സ�രം -വ��നം -അ�രം - ലീന ധ�നികൾ

ഭാഷാഅർ�വും രൂപവും -സൂചകം
സൂചിതം

സ�നിമ വി�ാനം -സ�നിമ�ിെ�
�പസ�ി, ഉപസ�നംസ�ത��പരിവർ�നം
രൂപിമം, രൂപിമ വിഭാഗ�ൾസ�ത��ംബ�ം

ഭാഷാഘടക�ൾ -വാക�ം രൂപിമം സ�നിമം
സ�നം

വാക� വിചാരം-വാക� ഘടന,
വാക�ാപ�ഗഥനം രചനാ�രണ
�പജനകവ�ാകരണം

സ�നവി�ാനം ഉ�ാരണാസ്പദം,
�ശവണാസ്പദം,സ�നഭൗതികം-സ�ര�ൾ
വ��ന�ൾ -വ��നവിഭാഗം

അർഥ വിചാരംഅർഥപരിണാമം,അർഥവും
സമൂഹവും പര�ായം നാനാർഥം വിപരീതം
ആർഥിക േ��തം

സ�നിമവി�ാനം ധർമാ�കസമീപനം,
സ�നിമം- ഉപസ�നം
സ�നിമാപ�ഗഥനം,വ�ത�യവിതരണവും പൂരക
വിതരണവും

ഇേത േപ�റിൽ െമാഡ��ൾ 4 െല മൂ�ാം യൂണി�് നാലാം യൂണി�ിൽ േചർ�് മൂ�ാം
യൂണി�ിൽസർഗാ�ക രചനയുെട �പേയാഗികതെയപരിചയെ�ടു�ുവാനുംവിശദ



പഠന�ിന് ഇടേ�രിയുെട 'എെ�പണി��ര'എ�േലഖനം ഉൾെ�ടു�ുവാനും
നിർേ�ശി��.

9..ബിഎ/ബിഎസ്സി േകാമൺ േകാഴ്സ് നാലാം െസമ��ർ െമാഡ��ൾ 3സാംസ്കാരിക
ചരി�ത�ിൽസി.എസ് െവ�ിേടശ�രെ� 'മലയാളസിനിമയിെലചായ�ടകൾ 'എ�
േലഖനം കൂടി ഉൾെ�ടു�ാൻനിർേ�ശി��. െമാഡ��ൾ 4ൽവിവർ�ന േനാവൽഗൂഗി വാ
തിേയാംേഗാ യുെട 'കുേ�നീ കരയാെത'കൂടി ഉൾെ�ടു�ുവാൻ നിർേ�ശി��.

10.ബിേകാം/ബിബി എ ഒ�ാം െസമ�ർ മലയാളസാഹിത�പഠനം 1ൽ,െമാഡ��ൾ 1ൽ
ആലേ�ാട് ലീലാകൃഷ്ണെ� 'പ�ിരുകുല�ിെ�കർ�ഭൂമി'കൂടി ഉൾെ�ടു�ുവാൻ
നിർേ�ശി��.

ഇതിൽതെ�െമാഡ��ൾ 4ൽയാ�താവിവരണ�ിൽസ്�തീ, �പവാസം, പരി�ിതി എ�ീ

വിഷയ�ൾ ഉൾെ�ാ��� േലഖന�ൾകൂടി വിശദപഠന�ിനായി ഉൾെ�ടു�ുവാൻ

നിർേ�ശി��.

വിശദപഠന�ിന്

എൻ �പഭാകരൻ -കുടക് യാ�തകൾ ( ആദ�െ� 2അധ�ായം)

അനിത നായർ -കൂകൂ കൂ കൂ തീവ�ി (അധ�ായം1 )

സുജാതേദവി -വന�പസാദം (കാടിെ�താളം േതടി -അധ�ായം1 )

െബന�ാമിൻ -ഇര� മുഖമു�നഗരം (�പകാശ�ള�െട നഗരംഎ�അധ�ായം)

3.30 PM ന് േയാഗംസമാപി��.


