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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5161 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഇ-േജണൽ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ സി െക ഹരീ�ൻ,
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 

�ീ. എ. രാജ 

Dr. R. Bindu
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സർ�കലാശാലകൾ�് �.ജി.സി. സൗജന�മായി

നൽകിയി�� ഇ-േജണൽ പ�തി

നിർ�ലാ�ിയി�േ�ാ; എ�ിൽ ആയത്

പരിഹരി��തിനായി �േത�ക പ�തികൾ

ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ)

നിർ�ലാ�ിയി�ി�.

(ബി) സം�ാനെ� സർ�കലാശാല ൈല�റികെള

��ിയിണ�ി സം�ാനതല�ിൽ ആരംഭി�

േകരള അ�ാദമിക് ൈല�റി െന�് വർ�് (കാൽ

െന�്) പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) കാൾെന�് ൈല�റി െന�് വർ�് �ംഖല :-
സം�ാനെ� സർ�കലാശാല - േകാേളജ്

ൈല�റികെള പര�രം ബ�ി�ി �� ഡിജി�ൽ

െന�് വർ�് സംവിധാനമായ കാൾെന�ി

(KALNET) ന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലാണ്

�പം നൽകിയിരി��ത്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളി�� ൈല�റിക�െട െന�്

വർ�ി�െട ന�െട ൈല�റികളിെല വി�ാന

വിഭവ�ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�ം അ��ാപകർ�ം

ഗേവഷകർ�ം മ�ം ��തൽ ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി�� രീതിയിലാണ് Kerala
Academic Libraries Network (KALNET)
സംവിധാനം െച�ിരി��ത്. ഇത് ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ഒ� ��ധാന

കാൽെവ�ാണ്. ഡൽഹിയിെല പബ്ളിക്

ൈല�റികെള സംേയാജി�ി�� DELNET എ�

െന�് വർ�് മാ�മാണ് രാജ��് ഇേ�ാൾ

നിലവി�� സമാനമായ സംവിധാനം.
സർ�കലാശാലയിെല ൈല�റി കൾ ഉൾെ���

െന�് വർ�് �ംഖല:- ഒ�ാം ഘ��ിൽ ഓേരാ

സർ�കലാശാലാ ൈല�റി�ം ഡി�ാർ�്െമൻറ്

ൈല�റി�ം ക���ർവൽ�രണം �ർ�ിയാ�ി

Online Public Access Catalogue (OPAC)
ഉ�ാ�ണം. �ടർ�് സർ�കലാശാല െന�് വർ�്

�ംഖലകൾ ത�ിൽ ബ�െ���ി കാൾെന�്

എ� െപാ� െന�് വർ�് സംവിധാനം
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�വർ��മമാ�ം. ര�ാം ഘ��ിൽ

അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളിെല ൈല�റിക�െട

െന�് വർ�് �ംഖല KALNET മായി

ബ�ി�ി�ാ��താണ്. ഇതിനായി ഒേര

മാ�കയി�� േസാ�െവയർ ആയ േകാഹ എ�

ഓ�ൺ േസാ�് െവയറിേല�് േകാേള�കളിെല

ൈല�റി ��കേശഖരം പരിവർ�ി�ി�ണം.

(സി)

��ത െന�് വർ�ിൽ േകാേളജ്  ൈല�റിക�െട

�ംഖല ഉൾെ����തി�� പ�തി

പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ

അറിയി�ാേമാ?

(സി) കാൾെന�് ൈല�റി െന�് വർ�് �ംഖല :-
സം�ാനെ� സർ�കലാശാല - േകാേളജ്

ൈല�റികെള പര�രം ബ�ി�ി�� ഡിജി�ൽ

െന�് വർ�് സംവിധാനമായ കാൾെന�ി

(KALNET) ന് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലാണ്

�പം നൽകിയിരി��ത്. ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപന�ളി�� ൈല�റിക�െട െന�്

വർ�ി�െട ന�െട ൈല�റികളിെല വി�ാന

വിഭവ�ൾ വിദ�ാർ�ികൾ�ം അ��ാപകർ�ം

ഗേവഷകർ�ം മ�ം ��തൽ ഫല�ദമായി

ഉപേയാഗി�ാൻ സാധി�� രീതിയിലാണ് Kerala
Academic Libraries Network (KALNET)
സംവിധാനം െച�ിരി��ത്. ഇത് ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� ഒ� ��ധാന

കാൽെവ�ാണ്. ഡൽഹിയിെല പബ്ളിക്

ൈല�റികെള സംേയാജി�ി�� DELNET എ�

െന�് വർ�് മാ�മാണ് രാജ��് ഇേ�ാൾ

നിലവി�� സമാനമായ സംവിധാനം.
സർ�കലാശാലയിെല ൈല�റി കൾ ഉൾെ���

െന�് വർ�് �ംഖല:- ഒ�ാം ഘ��ിൽ ഓേരാ

സർ�കലാശാലാ ൈല�റി�ം ഡി�ാർ�്െമൻറ്

ൈല�റി�ം ക���ർവൽ�രണം �ർ�ിയാ�ി

Online Public Access Catalogue (OPAC)
ഉ�ാ�ണം. �ടർ�് സർ�കലാശാല െന�് വർ�്

�ംഖലകൾ ത�ിൽ ബ�െ���ി കാൾെന�്

എ� െപാ� െന�് വർ�് സംവിധാനം

�വർ��മമാ�ം. ര�ാം ഘ��ിൽ

അഫിലിേയ�ഡ്  േകാേള�കളിെല ൈല�റിക�െട

െന�് വർ�് �ംഖല KALNET മായി

ബ�ി�ി�ാ��താണ്. ഇതിനായി ഒേര

മാ�കയി�� േസാ�െവയർ ആയ േകാഹ എ�

ഓ�ൺ േസാ�് െവയറിേല�് േകാേള�കളിെല

ൈല�റി ��കേശഖരം പരിവർ�ി�ി�ണം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


