
1 of 3

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 421 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട ശാ�ീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ, 

�ീ. എ�്. സലാം, 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

േഡാ. ആർ ബി�
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല�െട
ശാ�ീകരണ�ിനായി ��തായി െതാ��ിയാറ്
േകാടിയിൽപരം �പ�െട പ�തികൾ�് �ട�ം
�റി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ അവ ഏെത�ാമാെണ�്
വ��മാ�ാേമാ;

(എ)
സം�ാന� ്ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്
�ഹ�ായ മാ��ൾ െകാ�വ��തിന്
21.05.2022 െല സ.ഉ (സാധാ) നം.
747/2022/ഉ.വി.വ �കാരം താെഴ�റ��
സമ�മായ പ�തികൾ ആവി�രി�ി��.്

 
 

ഇ-േജർണൽ കൺേസാർഷ�ം

െ�യിൻ െഗയിൻ - (േലാകെമ�ാ���
േകരളീയ അ�ാദമിക ്ഡയേ�ാറെയ
�റി�� േഡ�ാേബസ്)

േ�� ്അസെ�� ്ആ� ്അ�ഡിേ�ഷൻ
െസ�ർ (SAAC)

ഡിജിേകാൾ

േകരള അ�ാദമിക ്ൈല�റി െന�്
വർ�ിെ� (കാൽെന�)് വികസനം

ചീഫ് മിനിേ�� ്നവേകരള േപാ�്
േഡാ�റൽ െഫേലാഷി�്

േകരള ഇൻ�ി��ഷണൽ റാ�ിംഗ് െ�യിം
വർ� ്(KIRF)

അ��ാപക പരിശീലന പ�തി.

ഓൺൈലൻ ഡിജി�ൽ േശഖരം



2 of 3

എ�ൈഡ� ്േ�ാളർ ഇൻ െറസിഡൻസ്
േ�ാ�ാം

േകാേള�ക�െട ��ർ പ�തി

(കാസർേഗാഡ്, ക�ർ, പാല�ാട്
എ�ിവിട�ളിൽ �തിയ ��ർ)

ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ സർേ�

 

(ബി) പഠനം വിലയി��ൽ, പരീ� എ�ിവ�് ഓ�ൺ
േസാ�് േലണിംഗ് മാേനെ��് സി�മായ
േമാ�ലാർ ഒ��് ഓറിയ�ഡ്  ഡയനാമിക്
േലണിംഗ് എൻവേയാൺെമ�്
�േയാജനെ���ാൻ തീ�മാനി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
ഇതിെ� േന��ൾ എെ��ാെമ�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി)
DIGICOL (േകാേള�കൾ� ്േലർണിംഗ്
മാേനെ�� ്സി�ം) :-

 
 

േകരള�ിെല എ�ാ ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ളി�ം ഡിജി�ൽ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന
സൗകര�ം ഒ��ാൻ ഉേ�ശി�െകാ�്
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസി�ം ഡിജി�ൽ
സർ�കലാശാല�ം സം��മായി
ആവി�രി� ്സർ�ാരിന് സമർ�ി�
പ�തിയാണ ്ഡിജി�ൽ എേനബിൾെമ�്
ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ ഇൻ�ി��ഷൻസ
ഇൻ േകരള (Digital Enablement of Higher
Education Institutions in Kerala) (Let's go
digital പ�തി). േകരള�ിെല ��വൻ
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിേല�ം
അ��യനം (Teaching), പഠനം (Learning),
വിലയി��ൽ (Assessment), പരീ�
(Examination) ഇവെയ�ാം െപാ�വായ
Moodleേലണിംഗ് മാേനെ�� ്സി��ിൽ
െകാ�വരികയാണ ്ഡിജി�ൽ
എേനബിൾെമ� ്ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ
പ�തിയി�െട ഉേ�ശി��ത.് LMS
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി,
സം�ാനതല�ി�ം ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപനതല�ി�ം ആവശ�മായ
ഓൺൈലൻ പഠന സംവിധാനമാണ ്ഈ
പ�തിയി�െട വിഭാവനം െച��ത.്

ചില��റ��ം എ�ാൽ അതിേവഗം
തെ� �ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�� ഒ�
േക�ീ�ത മാ�കയാണിത.് Virtual Machine
Docker Containers System (VMDCS)
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എ� െടേ�ാളജി അടി�ാനെ���ിയാണ്
ഇത ്നട�ിലാ��ത.് ഈ മാ�ക�്
പരിമിതമായ െമഷീൻ സംവിധാനം മതിയാ�ം.
സർ�കലാശാലകളിെല�ം,
േകാേള�കളിെല�ം എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം
അ��ാപകർ�ം Moodle േപാർ�ൽ ലഭ�ത
ഇത ്ഉറ�ാ��.

ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി
ഇതിനാവശ�മായി�� സാേ�തിക
സഹായ�ം െസർവർ സൗകര��ം
ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിന് നൽ��.
ഇ�പേയാഗി� ്ഓേരാ േകാേളജി�ം
�ണിേവ�ി�ം അവ�േടതായ അ�ാദമിക്
�വർ�ന�ൾ നട��തിന് ആവശ�മായ
Moodle LMS സംവിധാനം
ഒ��ാ��താണ.് അ��ാപകർ�്
ആവശ�ാ�സരണം ഇത്
�േയാജനെ���ാ�� രീതിയിലാണ്
ആവി�രി�ി��ത.് 

 
 

(സി)

സർ�കലാശാലകൾ�് �.ജി.സി. സൗജന�മായി
നൽകി വ�ി�� ഇ-േജണൽ നിർ�ലാ�ിയ

സാഹചര��ിൽ ഗേവഷണ�ിന്

സഹായകരമാ��തിന് സം�ാന സർ�ാർ ഇ-
േജണൽ കൺേസാർഷ�ം ആരംഭി�ി�േ�ാ?

(സി) സം�ാന സർ�ാർ ഇ-േജർണൽ കൺേസാർഷ�ം
ആരംഭി��തിനായി ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ
കൗൺസിലിന് അ�മതി നൽകിയി��്.
സർ�കലാശാലകൾ�് �.ജി.സി സൗജന�മായി
നൽകിവ�ി�� ഇ-േജർണൽ പ�തി (UGC
INFLIBNET) നിർ�ലാ�ിയ സാഹചര��ിൽ,
സം�ാനെ� എ�ാ സർ�കലാശാലകൾ�ം/
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�ം ഗേവഷണ
�വർ�ന�ി�ം മ�ം അനിവാര�മായ ഇ-േജർണൽ
കൺേസാർഷ�ം (State level E- Journal
Consortium) �വർ�ന�മമാ�ം. ��ഖ
�സാധക�മായി കരാർ ഉ�ാ�ാ�� നടപടികൾ
�ർ�ിയായിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


