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പൂമുഖം > ൈലബറി & ഇഫേമഷ സിം

1971-െല െകഎയു ആക്ിെല വവക പകാരം 1995-ലാ േകരള അഗികറ യൂണിേവഴ്സിി
ൈലബറി ആഡ് ഇഫേമഷ സിം (െകഎയു ലിസ്) ാപിതമായത്. അെ ബഹുമാനെ
കാഷിക വികസന കഷക േമ വകു് മി ശീ. കൃ കനിയറി 24.12.1998- ഇതിെ
ഔേദാഗിക ഉദ്ഘാടനം നിഹിു .
അനുശാസനം
മാറിൊിരിു ൈലബറിയുെടയും വിവര േസവന പരിതിതിയുെടയും സാഹചരി, െകഎയു
ലിസിെ അനുശാസന താെഴ േചുതായിരിും.
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ഇലക്േടാണിക് വിവര േസവന ശൃംഖലയുെട ഭാഗളായ ആാന ൈലബറി, േകാേളജുകളിെല വിവര
േസവന ഡിവിഷനുക, യൂണിേവഴ്സിി് കീഴിലു ഗേവഷണ സ്േഷനുകളിെലയും മു
യൂണിുകളിെലയും ൈലബറിക എിവ് ആവശമായ പേതക വിവര േസവന സംവിധാനളും
പമാണീകരണ സൗകരളും ലഭമാുക.
നിബിതവിഷയെളുറിു വിവരളുെട ഒരു േശഖരം സമാുക.
വിവര ശാി ഒരു മികവിെ േകമായി െസട ൈലബറിെയ വികസിിുക.
പസമായ വിവര ൈകകാരം െചു ഉപകരണളും സാേതികതകളും വികസിിുകയും
നിലവിെല വിവരസാേതികവിദയി ഗേവഷണം നടുകയും െചുക.
ൈലബറി, ഇഫേമഷ സി, െനുക എിവയുെട വിവിധ വശായി
മാനദളും മാനിേശളും ആവിരിുക.
കാഷിക ശാിെ കൂ അധിിത ഡാാേബസ് താറാുക.
ഉപേദശക, കസസി േസവന നുക.

വിഭവ
െകിടം
സകലാശാലയുെട ൈലബറി െകിടസമുയിലാ ൈലബറി ആഡ് ഇഫേമഷ സരീസസ്
യൂണിിെ ആാനം. ഇതിെ ഭാഗമായി ഒരു ഇലക്േടാണിക് ൈലബറി, വിവര സാേതിക ലാബ്, ഐടി
പരിശീലന സൗകര എിവ യൂണിേവഴ്സിി ൈലബറി െകിടി ിതിെചു യൂണി്
ആാനി ാപിിു്.
ഐടി ലേബാററിക
ഉപേയാാളുെട ആവശകത അനുസരി് വിവര ഉല് സൃിാനും ൈലബറി, ഇഫേമഷ
സരീസ് പാേജുക, ഡാാേബസ് എിവ വികസിിാനും വിവര ഉല് സൃിാനും ഈ
യൂണിി കീഴിലു ഒരു വിവര സാേതിക ലാബി സൗകരളു്.
ഇലക്േടാണിക് ൈലബറി
വിവിധ േദശീയ അേദശീയ ാപനളുെട പിുണേയാെട ഒരു ഇലക്േടാണിക് ൈലബറി ഇതിനകം
യൂണി് വികസിിെടുിു്. ഏെതിലും SAU അെി ICAR റിസ് ഇിൂി കീഴി
ഇയി വിഭാവനം െചു ആദെ ഇലക്േടാണിക് ൈലബറിയാണിത്.
ഊജ്ജപരിര
ഇരുപിനാ മണിൂ യുപിഎസ് പിുണേയാടുകൂടിയ ഉയ ഊ പരിര ആവശമു

അതാധുനിക ൈലബറി ഉപകരണ ലഭമാ. അടുു ഓഡിോറിയം ഉപേയാഗിാോ
ൈലബറി് ഒരു ജനേറ സൗകരവും ലഭമാ.
യൂണിേവഴ്സിി െസട ൈലബറി
യൂണിേവഴ്സിി െസട ൈലബറി സകലാശാല ആാന് പവിുു. െമയി കാസിെല
േകാേളജുകളുേടയും സ്േഷനുകളുേടയും പധാന ൈലബറിയായി ഇത് പവിുു. ഒിലധികം
സ്േഷനുക് ആവശമായ എാ വിലകൂടിയ മൂലഗളും വിേദശ േജണലുകളും മ് േരഖകളും
െപാതുവായ ഉപേയാഗിനും തനിക് ഒഴിവാുതിനും യൂണിേവഴ്സിി ൈലബറി ഏെടുുകയും
പരിപാലിുകയും െചുു.
േകാേളജ് ൈലബറിക
യൂണിി കീഴി എ് േകാേളജ് ൈലബറിക പവിുു. ഇവയുെട പവന് ആവശമായ
െകിടം, ഉപകരണ, അടി േശഖര, അടി ഇതര േരഖകളുെട േശഖരണം തുടിയ
അടിാനസൗകര അതാതു യൂണിുകളി ഒരുിയിു്. െവായണി കാഷിക േകാേളജിെല
ൈലബറി ഒരു േകാേളജ് ൈലബറി ലാനും ഇഎിെല വിവര ഉറവിടളും ഉപേയാഗി് സയം
പവിു സംവിധാനിലൂെട കാസിലും സമീപ സ്േഷനുകളിലും വിവര േസവന നുു. മു
േകാേളജുകളിലും ആധുനിക വിവര സൗകര ഒരുുതി ആവശമായ നവീകരണ പരിപാടിക
സജീവമാ. തിരുവനപുരം ജിയിെല െവായണി കാഷിക േകാേളജ് ൈലബറി െക എ യു ലിസിെ
പധാന ഉപസിളിെലാാ. 3500- പരം പിജി, േഡാറ ഗേവഷണപബ, 25000ോളം
ഗ, 6500 ആനുകാലിക പസിീകരണ എിവയുെട േശഖരം ഇതിലു്. ഈ േശഖരളുെട
സൂ ഡാാേബസ് കൂൈറസ്ഡ് ആ, കൂടാെത ഓൈല വിവര വീെടുുതിനായി
ഒരു ലാ സംവിധാനവും നടിലാിയിു്. കാഷിക േമഖലെയയും അനുബ േമഖലകെളയും കുറിു
േലാകെമാടുമു ഡാാേബസുകള് തിരയുതിനായി ഇര്െന് സൗകരം ഈ ൈലബറിയില് ലഭമാ.
ഡിാട്െമ് ൈലബറിക
ൈദനംദിന ഉപേയാഗി അതത് വകുുമായി ബെ പേതക വിഷയ ഉെ നിി
പുകളുെട െചറിയ േശഖരം ഉ ഡിാട്ട്െമ് ൈലബറികളാ േകാേളജുകളിെല വിവിധ
വകുുക് േവ േസവനം നുത്.
പാേദശിക കാഷിക ഗേവഷണ േക/ ഗേവഷണ സ്േഷ ൈലബറിക:
പാേദശിക കാഷിക ഗേവഷണ േകളി ാപിതമായ ൈലബറിക ബെ കാഷികകാലാവാ േമഖലെയ അടിാനമാിയു വിഷയളും അവ ൈകകാരം െചു േപാജുകെള
കുറിു വിവരളുംേശഖരിു സൂിുു. ഗേവഷണ സ്േഷനുക് അവരുെട േപാജക്ുക
നടിലാു വിഷയെളുറിു േശഖര ആ സ്േഷനുകളി ാപിതമായ െചറിയ
ൈലബറികളി നിും ലഭമാ.
പുക േശഖരണ വികസനം
എാ േകാേളജ് ൈലബറികളിലും പാേദശിക കാഷിക ഗേവഷണ േകിലും ഗേവഷണ സ്േഷ
ൈലബറികളിലും പുക േശഖരണം വികസിിെടുിു്. പുകം ഏെടുുതിനു
നിബനകളും വിവിധ സ്േഷനുകളി ഏെടുേ ശീഷകളുെട പികയും ബെ സ്േഷനി
വാുതി യൂണിിെ ആാന് ജീവനാ ലഭമാതിനാ ൈലേബറിയ അംഗീകരിു
വരുു.
േജണലുക
സ്േഷനുക തിലു തനിക് ഒഴിവാിൊാ വിവിധ സ്േഷനുകായി വിലകൂടിയ
വിേദശ േജണലുക സബ്സ്ൈകബ് െചുത്. വിവിധ സ്േഷനുക് ആവശമായ അരം
േജണലുക െസട ൈലബറിയി സൂിുകയും അവെയ അടിാനമാിയു വിവര േസവനം

അവ ആവശമായ എാ സ്േഷനുകളിലും െസട ൈലബറി നുകയും െചുു. ഇലക്േടാണിക്
മാധമി ലഭമായ േജണലുക ആ മാധമി മാതം വരിാരാവുത് െകാ് െചലവ് കുറാനും
േവഗേമറിയതും കാരമവുമായ േസവനിനും സാധിുു. ഈ നയം സരകലാശാലെയ ആവന
െചലവുക വിിാെത 60 ഇ, വിേദശ േജണലുകകളുെട ിര വരിാരാവുതിനു പാമാി.
CD ROM പതിുകളിേലു മാം ചില വിേദശ േജണലുകളുമായി ബെ വരിസംഖയുെട ആവന
െചലവുകളി 60 ശതമാനം കുറവുവരുുതിനും സഹായകമായിു് .
കംപൂറധിിത വിവര േസവനം
ഇലക്േടാണിക് പമാണളും വിവിധ ധാരണാപത് കീഴി പുവു നിലവിലു വിഭവളും
ഉപേയാഗി് കൂരത്കൃത വിവര േസവന ഇെന് വഴി യൂണി് ലഭമാുു.
പരീണാടിാനി, ഉപേഭാഗവുളും െടലിേഫാ ചാജുകളും പരിപാലന െചലവുകളുെട
െചറിെയാരുഭാഗവും ഉൊു നാമമാതമായ ഫീസ് ഈ േസവന് ഈടാുു്.
െസ േഫാ ൈലബറി ആഡ് ഇഫേമഷ സയസ് ഡീസ്
ൈലബറി ആഡ് ഇഫേമഷ സയസിെ ഒരു േകം യൂണിിനു കീഴി പവിുവരുു. ഇത്
വിവരേസവന, പേതകിും കൃഷി, ശാ സാേതിക േമഖലകളി വിവര ൈകകാരം
െചുതിനു പരിശീലന പരിപാടികളും കസസി േസവനളും നി വരുു. ഈ യൂണിിെ
ലഭമായ സൗകര വിലയിരുിയ ഡിഎസ്ഐആറി കീഴിലു നിസാ് സബ്സിഡി നിരി
േകാഴ്സുക നടുതിനാവശമായ ഭാഗിക െചലവുക വഹിാ സത
അറിയിിു്.സകലാശാല ഇതിനകം ധാരണാപതളി ഒുെവ പരിശീലന പരിപാടിക
സംഘടിിുതി ആസൂതണ കീഷ കീഴിലു എന്ഐസിയുെട ഇന്ിബ്െന്, ഇന്ഫേമഷ
സരീസ് പാേജ് ഡിവിഷ എിവ യൂണിിെന പിുണാെമ് കരാെചു. ൈലബറി &
ഇഫേമഷ സയസി മൂ് അപീസുകെള പരിശീലിിേത് ഈ യൂണിി ചുമതലയാ,
അതിനാവശമായ സാിക സഹായം ഭാരത സാരി കീഴിെല േബാഡ് ഓഫ് അപീസ്ഷി്
നുു. ജിാ ൈലബറി കൗസിലുമായും ഭാരത് യുവക് സമാജുമായും സഹകരി് യൂണി് വ്
േഷാും ഐടി പരിചിത പരിപാടികളും ജിാ ൈലബറി കൗസിലി കീഴി ഗാമ ൈലബറികളി േജാലി
െചു ൈലേബറിയാായി സംഘടിിു. ജിസ് ശീ. വി. ആ. കൃ അ ഉദ്ഘാടനം െച
പരിപാടിയി 250 ലധികം ൈലേബറിയാരും സാമൂഹിക പവകരും പെടുു.
റിേപാഗഫി
ഈ യൂണിി കീഴിലു ചില ൈലബറിക ഇതിനകം തെ സബ്സിഡി നിരി റിേപാഗാഫിക്
േസവന നിവരുു്.
കഷക വിഭാഗം
സകലാശാല ആാന് ഒരു കഷക വിഭാഗം പവിുു. കഷകായി പേതകം
താറാിയ വായനാ സാമഗിക, വീഡിേയാ േപാഗാമുക, സംേവദനാക മിമീഡിയ േപാഗാമുക,
പദശന എിവ നടാനു സൗകരം ഡിവിഷനി ഉ്.
വിവരസാേതികവിദ
അതാധുനിക വിവരസാേതിക സൗകരളായ ഇഫേമഷ െടക്േനാളജി ലാബ്, ഇലക്േടാണിക്
ൈലബറി, െസട ൈലബറി് ഒരു ബിഡിംഗ് ലാ, കൂ അധിിത പരിശീലന സൗകര
എിവ യൂണിിനു്. ൈലബറി് ഒരു സത VSAT അെി പാിെനടു ൈല
ലഭിുതുവെര ഉപേയാഗിാനായി ERNET കണക്ിവിി ഉപേയാഗിു ഒരു താാലിക ഇ-െമയി
ാപിിു്, ഏത് ലുനിും ൈലബറി ൈകവശം വിരിു വിവര ഉറവിടളിേല് 24
മണിൂറും പേവശനമത ഉറാാനിതു സഹായിുു. യൂണിിെല എാ ഡിവിഷനുകും
കൂറുകളും ആ ഡിവിഷനുമായി ബെ പവൃികളുെട ഓോേമഷനും ഉപേയാാ്
േസവന നുതി പേതക പാേജുകളും നിയിു്. തിരെടു വിവര പചാരണിനായി

കൂറുകളി വിവിധ അമൂ, സൂചിക ഡാാേബസുക ലഭമാ.െസട ൈലബറിയിെല വിവിധ
ലളി വിവര, ചിത, വീഡിേയാക, തുടിയവ വളെര േവഗി ഉപേയാാ്
ലഭമാുതിനായി െടമിനലുക നിയിു്. വിവിധ ൈലബറി, ഇഫേമഷ െടക്േനാളജി
േപാജുക വിജയകരമായി നിലനിുതി, ഗവെിെ കീഴിലു ഡിഎസ്ഐആറിെ നിസാ്
േപാെല ഈ േമഖലയി പവീണമു േദശീയ അേദശീയ ഏജസികളായ ഇ യൂണിേവഴ്സിി
ഗാ്സ് കീഷെ ഇഫേമഷ ആ് ൈലബറി െന് േപാഗാം (ഇിബ്െന്), ആസൂതണ
കീഷെ കീഴിലു നാഷണ ഇഫമാി് െസ (എഐസി), യുെനോയിെല ഇഫമാി്
വിഭാഗം, പാരീസ്, ഇനാഷണ അഗിറ റിസ് (സിജിഐഎആ) കസേീവ് ഗൂി
കീഴിലു ാപനളുമായി അടു സഹകരണവും ഉചിതമായ ബളും ാപിിു്..
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