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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 3527 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േ��് െസൻ�ൽ ൈല�റി�െട �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

േ��് െസൻ�ൽ ൈല�റി നട��

സർ�ിഫി��് േകാ�ിെ� വിശദവിവരം നൽകാേമാ;
ഇതിന് സം�ാന�് എ� സീ�ാണ് ഉ�ത്;
ഇതിെ� വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത എ�ാണ് ;
വ��മാ�ാേമാ;

(എ) തി�വന��രം േ��് െസൻ�ൽ ൈല�റിയിൽ

േ��് ൈലേ�റിയൻ േകാ�് ഡയറ�റായി,
ൈല�റി ആൻഡ്  ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ്

(സി.എൽ.ഐ.എസ് .സി.) സർ�ിഫി��് േകാ�്

ഓേരാ വർഷ�ം നട���്. ഈ സർ�ിഫി��്

േകാ�ി�െട വിദ�ാർ�ികൾ�് ൈല�റി

സയൻസിെ� അടി�ാന തത��ൾ, നിയമ�ൾ,
ൈല�റിക�െട ഘടന, നട�ി�്, ൈല�റികൾ

നൽ�� േസവന�ൾ എ�ിവ സംബ�ി�്

പരിശീലനം നൽ��. ഇ�വഴി �ൾ- േകാേളജ്

ൈല�റികൾ, പ�ിക് ൈല�റികൾ, െ�ഷ�ൽ

ൈല�റികൾ എ�ിവ�െട ൈദനംദിന

�വർ�ന�ളിൽ അറി�ം പരിശീലന�ം

േനടാ��താണ്. സം�ാന പരീ�ാ ക�ീഷണർ

ആണ് ഈ േകാ�ിെ� പരീ� നട�ി സർ�ിഫി��്

നൽ��ത്. സി.എൽ.ഐ.എസ് .സി. േകാ�ിെ�

കാലാവധി ആ�മാസമായിരി�ം. "ഏൺ ൈവൽ �
േലൺ" പ�തി �കാരം 4 മാസം പഠന�ം 2 മാസം

െതാഴിൽ പരിചയ�ം ആയിരി�ം. ��ത പ�തി

�കാരം െതാഴിൽ പരിശീലനം േന��

വിദ�ാർ�ികൾ�് �തിമാസം 900/- �പ വീതം

േവതനം ലഭി��താണ്. 41 സീ�ാണ് ൈല�റി

ആൻഡ്  ഇൻഫർേമഷൻ സയൻസ്

(സി.എൽ.ഐ.എസ് .സി.) സർ�ിഫി��് േകാ�ിന്

േ��് െസൻ�ൽ ൈല�റിയിൽ നിലവി�ളളത്.
എസ് .എസ് .എൽ.സി. വിജയമാണ് അടി�ാന

േയാഗ�ത.

(ബി) േ��് െസൻ�ൽ ൈല�റി വിഭാഗ�ിൽ

ഗേവഷണം നട�� വിദ�ാർ�ികൾ�� ഇ-
േജർണലിെ� ലി�് സംബ�ി�  ്വിശദവിവരം

നൽകാേമാ;

(ബി)
േ��് െസൻ�ൽ ൈല�റിയിൽ ഗേവഷണം

നട�� വിദ�ാർ�ികൾ�ളള ഇ-േജർണൽ

നിലവിൽ സബ്സ്ൈ�ബ് െച�ി�ി�.

(സി) േ��് െസൻ�ൽ ൈല�റിയിൽ 2018-2019, (സി) 2018-2019 സാ��ിക വർഷ�ിൽ േ��്
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2019-2020, 2020-2021 കാലഘ��ിൽ

സിഡ്േകാ �ഖാ�രം നട�ിയ �വർ�ന��െട

വിശദവിവരം നൽകാേമാ?

െസൻ�ൽ ൈല�റിയിൽ ��ക�ൾ

വ��തിനായി ��് െഷൽ�കൾ, റാ�കൾ മ�

ഫർണി��കൾ എ�ിവ 2 ല�ം �പ�്

വാ�ിയി��്. �ടാെത, ൈലേ�റിയൻമാർ�്

െ�യിനിംഗ് നൽ��തി�ം, െചറിയ പരിപാടികൾ

നട��തി�ം േവ�ി ആ�നിക രീതിയി�ളള

എേ�ാ�ഫിങ്  സംവിധാനം ഉൾെ�െട എയർ

ക�ീഷനിംഗ് െ�യിനിംഗ് െസ�ർ 42.92 ല�ം

�പ�ം, ൈല�റിയിെല ൈപ�ക മ�ിര�ിെ�

വികലാംഗർ�ളള േടായ��ിെ��ം ജീവന�ാ�െട

വാഹന പാർ�ിംഗ് ഏരിയ നവീകരി�്

വി�ലെ����തി�ം ��ിക�െട വിഭാഗ�ിന്

�കളി�ളള �ഫ് േചാർ� ഒഴിവാ�ി േഫാൾസ്

സീലിങ്  ഏർെ����തി�ം ഓഫീസ്  അ���

പണികൾ നട��തി�ം 28.29 ല�ം �പ�െട

േജാലികൾ സിഡ്േകാ �ഖാ�രം നട�ിയി��്.
2019-20 സാ��ിക വർഷ�ിൽ ��ത

ൈല�റിയിൽ ��ക�ൾ വ��തിനായി ��്

െഷൽ�കൾ, റാ�കൾ മ� ഫർണി��കൾ

എ�ിവ 3.55 ല�ം �പ�് സി ഡ്േകായിൽ നി�ം

വാ�ിയി��്. നാഷണൽ മിഷൻ ഓൺ ൈല�റി

എ� േക�ാവി�ത പ�തി �കാര�ളള

ൈല�റി�െട അടി�ാന വികസന�ിനായി

13.15 ല�ം �പ�് വായന�ാർ�ളള

ഫർണി��കൾ, ഇഷ� റിേ�ൺ കൗ��കൾ,
ൈല�റി െഡപ��ി, ഡ��ി ൈലേ�റിയ�ാ�െട

കൗ��കൾ എ�ിവ സിഡ്േകാ �ഖാ�രം

നവീകരി�. 2020-21 സാ��ിക വർഷ�ിൽ

േ�ാസ്ഡ്  റഫറൻസ്  വിഭാഗ�ിൽ ൈബൻഡ്

െച� പ��ൾ ��ി��തി�ം ��തായി

വാ�ിയ ��ക�ൾ വ��തി�മായി ��്

െഷൽ�കൾ 5 ല�ം �പ�് സി  ഡ്േകായിൽ

നി�് വാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


