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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5196 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീനാരായണ ഓ�ൺ സർവകലാശാല�് �.ജി.സി അംഗീകാരം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

�ീനാരായണ ഓ�ൺ സർവകലാശാല�്
�.ജി.സി. അംഗീകാരം ലഭി�ി�േ�ാ; സം�ാന

ബഡ്ജ�ിൽ ��ത സർവകലാശാല�ായി എ�
�പയാണ് നീ�ിവ�ി��െത�ം എെ��ാം
അടി�ാന സൗകര��ളാണ്
ഒ��ിയി��െത�ം അറിയി�ാേമാ;

(എ) �ീനാരായണ�� ഓ�ൺ സർ�കലാശാല�്
�.ജി.സി അംഗീകാരം ലഭി�ി��്. സം�ാന

ബഡ്ജ�ിൽ 9 േകാടി �പ 2021-22 വർഷ�ിൽ

നീ�ി വ�ി��്. ക���ർ െസ�ർ, ൈല�റി,
�ാസ്  �ം, അ�ാഡമിക് െസ�ന്
എ�ിവ�േവ�ി െകാ�ം േക�ീയ
വിദ�ാലയ�ിൽ സർ�ാർ അ�വദി� �ല�്

സൗകര��െളാ��� പ�തി സർ�ാർ
പരിേശാധി�വ��. �രീ�ഴ സി.െജ.ഡി.എഫ്
ബിൽഡിം ഗിൽ സർ�കലാശാല�െട
അ�ിനിേ��ീവ് വിഭാഗം �വർ�ി���്.

(ബി)

ഏെത�ാം ബി�ദ, ബി�ദാന�ര േകാ�കളാണ്
സർവകലാശാലയിൽ ആരംഭി�ാൻ

ഉേ�ശി��െത�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �.ജി േകാ�കൾ 1. ഇം�ീഷ്  2. മലയാളം 3. ഹി�ി
4. സം�തം 5. അറബിക് 6. െകാേമ�് 7. ഹി�റി
8. ഇ�േണാമി�് 9. േസാേഷ�ാളജി 10. ബി.ബി.എ
11. ബി.സി.എ 12. �ീനാരായണ�� �ഡീസ്
പി.ജി. േകാ�കൾ 1. ഇം�ീഷ്  2. മലയാളം 3.
ഹി�റി 4. േസാേഷ�ാളജി 5. േകാേമ�് എ�ീ
േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന് സർ�കലാശാല
ഉേ�ശി���്.

(സി) സർവകലാശാല�െട േകാ�കൾ�് �േത�ക
�.ജി.സി അംഗീകാരം ആവശ��േ�ാ; എ�ിൽ
ആയത് ലഭി�ി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ കാരണം
വ��മാ�ാേമാ; ഈ അ�ാദമിക് വർഷം
�.ജി.സി അംഗീകാരം ലഭി�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) ഉ�്; ലഭി�ി�ി�; �ീനാരായണ �� ഓ�ൺ
�ണിേവ�ി�ി�് ആവശ�മായ അധ�ാപക
ത�ികകൾ ��ി�  ്�.ജി.സി �െട ഡി�ൻസ്
എഡ�േ�ഷൻ ബ�േറാ�െട േപാർ�ലിൽ
വിശദാംശ�ൾ ഉൾെ��േ����്. ത�ിക
��ി��തിെ� നടപടികൾ നട� വ��.

(ഡി) �ീനാരായണ ഓ�ൺ സർവകലാശാല�് ഓഫ്
ക�ാ�സ്  െസ��കൾ അ�വദി�േമാ;

(ഡി)
ഇേ�ാൾ പരിഗണനയിലി�.

(ഇ) �ഡി െസ�ർ, േ�ാ�ാം െസ�ർ, വർ�്
െസ�ർ, ലാബ് െസ�ർ എ�ിവ എ�ാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ; ഇതിനായി അേപ�കൾ
�ണി�േവാെയ�ം ഇനി�ം അേപ�കൾ

(ഇ) �ഡി െസ�ർ : സർ�കലാശാല�െട വിവിധ
േ�ാ�ാ�കൾ നട�വാൻ അർഹത��
�ാപനം. േ�ാ�ാം െസ�ർ : ഒ� �േത�ക
വിഷയ�ിൽമാ�ം സർ�കലാശാല �െട േകാ�്
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�ണി�േമാ എ�ം അറിയി�ാേമാ; ലഭി�
അേപ�കളിേ�ൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ;

�ദാനം െച�� �ാപനം. വർ�് െസ�ർ :
സർ�ാർ അ�വദി�ി�� അംഗീ�ത �ാപനം;
ഈ �ാപനം വഴി സർ�കലാശാല�െട പഠന
സാമ�ികൾ വിതരണം െച�് വിദ�ാർ�ികൾ�്

പഠനസാമ�ികൾ ലഭി�ാ�� സൗകര�ം
വർ�ി�ി�ാം. ലാബ് െസ�ർ : സർ�കലാശാല
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി�� സയൻസ്
വിഷയ�ൾ�േവ�ി ലേബാറ�റി സൗകര��ൾ
നൽകാൻ ത�ാ�� �ാപനം. ഇതി�േവ�ി
അേപ�കൾ �ണി�ി��്. ഇനി�ം
അേപ�കൾ �ണി�� തായിരി�ം. ലഭി�
അേപ�കളിൽ േയാഗ�െമ�് കെ��ിയ

�ാപന��മായി ക�ിടപാട്  �ട�ിയി��്.
അ��തെ� സർ�കലാശാല സിൻഡിേ��്
സമിതി �ാപന�ൾ സ�ർശി��താണ്.

(എഫ്) �.ജി.സി നി�ർഷി�� "സർ�ാർ അംഗീ�ത
�ാപന�ൾ' എ� നിർവചന�ിൽ

ഉൾെ��� ഓഫ് ക�ാ�സ്  െസ��കൾ
ഏെത�ാമാണ്; സം�ാനെ� സഹകരണ
േകാേള�കൾ ഈ വിഭാഗ�ിൽ ഉൾെ��േമാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(എഫ്) സർ�ാർ അംഗീ�ത �ാപന�ൾ

എ��െകാ�് ഉേ�ശി��ത് സർ�ാർ
നിയ�ി�കേയാ േമൽേനാ�ം വഹി��േതാ
ആയ അഫിലിേയ�ഡ്  �ാപന�െളയാണ്;
സഹകരണ േകാേള�കൾ ഈ
വിഭാഗ�ിൽെ�ടി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


