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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 444 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ ഡിജി�ൽ സാേ�തിക സംവിധാനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി,
�ീ എ. സി. െമായ്  തീൻ , 
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ ഐ ബി സതീഷ്  

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

(എ) സം�ാനെ� േകാേള�കൾ,
സർ�കലാശാലകൾ, മ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ എ�ിവയിൽ ഡിജി�ൽ സാേ�തിക
സംവിധാനം ഒ���തിെ� ഭാഗമായി �േത�ക
പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; ഇതിനാവശ�മായ
േലണിംഗ് �ാ�് േഫാം വികസി�ി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) DIGICOL (േകാേള�കൾ�് േലർണിംഗ്

മാേനെ��് സി�ം):- േകരള�ിെല എ�ാ ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളി�ം ഡിജി�ൽ

വിദ�ാഭ�ാസ�ിന് സൗകര�ം ഒ��ാൻ

ഉേ�ശി�െകാ�് ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസി�ം
ഡിജി�ൽ സർ�കലാശാല�ം സം��മായി

ആവി�രി� പ�തിയാണ് ഡിജി�ൽ

എേനബിൾെമ�് ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ

ഇൻ�ി��ഷൻസ്  ഇൻ േകരള (Digital Enablement
of Higher Education Institutions in Kerala)
(Let's go digital പ�തി). േകരള�ിെല ��വൻ
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിേല�ം അ��യനം
(Teaching), പഠനം (Learning), വിലയി��ൽ

(Assessment), പരീ� (Examination) ഇവെയ�ാം
െപാ�വായ Moodle േലണിംഗ് മാേനെ��്

സി��ിൽ െകാ�വരികയാണ് ഡിജി�ൽ

എേനബിൾെമ�് ഓഫ് ഹയർ എഡ�േ�ഷൻ

പ�തിയി�െട ഉേ�ശി��ത്. LMS
നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി,
സം�ാനതല�ി�ം ഓേരാ വിദ�ാഭ�ാസ

�ാപനതല�ി�ം ആവശ�മായ ഓൺൈലൻ

പഠന സംവിധാനമാണ് ഈ പ�തിയി�െട

വിഭാവനം െച��ത്.

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

അ��ാപകർ�ം Moodle േപാർ�ൽ ലഭ�ത ഇത്
ഉറ�ാ��.

അ��ാപക പരിശീലനം: ഓൺൈലൻ പഠന�മായി
ബ�െ��് �ണിേവ�ി�ി/േകാേളജ്
അ��ാപകർ�ായി പരിശീലന പരിപാടി ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിൽ നൽകി കഴി�. 

സം�ാനെ� 22 േകാേള�കളിൽ ഓൺൈലൻ
�ാ�കൾ�ാ�ളള ഏകീ�ത �ാ�്േഫാം

(MOODLE LMS) Digital University
Serverസംവിധാന�ിൽ �ാപി� കഴി�. 31
േകാേള�ക�െട പരിശീലന പരിപാടികൾ

�ർ�ിയായി. പരിശീലനപരിപാടികളിൽ

നാളി�വെര 2267 അ��ാപകർ�് �ഡിൽ LMS ൽ
പരിശീലനം നൽ�ക��ായി.

(ബി) ��ത പ�തിയി�െട ല��മി��ത്
എെ�ാെ�യാണ്; സം�ാനെ�

സർ�കലാശാലാ ൈല�റികെള�ം മ�്
ൈല�റികെള�ം ഏേകാപി�ി�� വിഷയം
പ�തി�െട പരിഗണനയി�േ�ാ; ��ത പ�തി
ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിൽ എെ��ാം
മാ��ൾ�് വഴിെവ�െമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) അ�ാദമിക് അ�ിനിേ�ഷ�ം സി�ം

അ�ിനിേ�ഷ�ം ക��് െഡവലപ്െമ�ം

സം�ാനതല�ിൽ േക�ീകരി�

നട�ാ��തി�െട സം�ാനെ� ഉ�ത

വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ ഒ� മാ�കാ ൈവ�ാനിക

സ�ഹമാ�ി മാ��തിനാണ് ��ത പ�തി

െകാ�് ല��മി��ത്. േകരള സം�ാന ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ കൗൺസിലിെ� േന�ത��ിൽ

സം�ാനെ� 11 സർവകലാശാല

ൈല�റികളിെല 15 ല�േ�ാളം ��ക��ം
തീസി�ക�ം ��ിയിണ�ി സം�ാനതല�ിൽ

േകരള അ�ാദമിക് ൈല�റി െന�് വർ�് (Kerala
Academic Library Network - KALNET)
�വർ�നം ആരംഭി�. ഇത് വിദ�ാർ�ികൾ�ം

ഗേവഷകർ�ം �േയാജനെ���താണ്.
സം�ാനെ� േകാേള�തല ൈല�റികേള�ം
ഈ �ംഖലയിൽ പ�ാളികളാ�ാൻ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. ര�ാം ഘ�മായി സർ�കലാശാല
ൈല�റികളിെല അ�ർ� േശഖരണ�ം

��ക��ം ഡിജിൈ�സ്  െച�ാ�� പ�തി
ആരംഭി�ം.

കാൾെന�് െന�് വർ�ിന് 11
സർ�കലാശാലകളിലായി ഏകേദശം 15
ല��ിെ� ��ക േശഖര��്. ��ക�ിെ�

ഉറവിടം എവിെടയാെണ�് ഒ� ഗേവഷകന്

അറിയാൻ കഴി�ം. ഭാവിയിൽ, േഡാക�െമ�്
െഡലിവറി േസവന�ൾ നൽകാൻ

പ�തിയി�ി��്. ഇ-േജർണൽ പ�തി

�ാവർ�ികമാ��േതാെട സർ�കലാശാലാ
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ൈല�റികൾ�ം ��തൽ ഇ-േജർണ�കൾ
വിദ�ാർ�ികൾ�ം ഗേവഷകർ�ം ലഭ�മാ�ാൻ

സാധി�ം.

(സി) സർ�കലാശാലകളിൽ �തന പഠന വ��ക�ം
ആ�നിക �സ�കാല േകാ�ക�ം
ആരംഭി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്.

േകരള സർ�കലാശാലയിൽ Department of
Communication Science and Electronics,
Department of Artificial Intelligence,
Department of Data Science, Department of
Functional Organic Materials, Department of
Oceanography and Blue Economy, Department
of Renewable Energy, Department of Integrative
Biology, Department of Atmospheric Science,
Department of Data Science �ട�ിയ ഒൻപത്
�തന പഠനവ��കൾ ആരംഭി���്.

െകാ�ി ശാ� സാേ�തിക സർ�കലാശാലയിൽ
മൈറൻ സയൻസിൽ ഇ�േ��ഡ്  എം.എസ് .സി.,
ജിേനാമി�ിൽ എം.എസ് .സി., റഡാർ

െടേ�ാളജിയിൽ എം.െടക്, െമ�ീരിയൽ

സയൻസിൽ എം.െടക് െസൻസർ

െടേ�ാളജിയിൽ എം.െടക് എ�ീ േകാ�കൾ

�ട�ാ�� പ�തികൾ വിഭാവനം െച�ി��്.

എം.ജി.സർ�കലാശാലയിൽ ��തല�റ

േകാ�കളിൽ പഠന ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

നട��തിന് School of Mathemetics &
Statistics, School of Artificial Intelligence &
Robotics, School of Nano Science & Nano
Technology, School of Energy Materials, School
of Food Science & Technology, School of Data
Analytics എ�ീ പഠന േക��ൾ ആരംഭി�ി��്.
Data Science, Artificial Intelligence and
Robotics, Food Science , Materials Science
�ട�ിയ നവീന പഠന വിഷയ�ളിൽ േകാ�കൾ
ആരംഭി�ി��്. 

കാലി��് സർ�കലാശാലയിൽ േഫാറൻസിക്
സയൻസ്  പഠന വ��്, ആേ�ാേ�ാളജി പഠന
വ��്, േറഡിേയഷൻ ഫിസി�് പഠന വ��്
എ�ിവ റ�ലർ േമാഡിൽ ആരംഭി�� കാര�ം
പരിേശാധി� വ��.

�ീ ശ�രാചാര� സം�ത സർ�ലാശാലയിൽ
എം.എ. മ�സിേയാളജി േ�ാ�ാം 2020-21
അ�ാദമിക വർഷം �തൽ ആരംഭി�ി��്.
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ക�ർ സർ�കലാശാലയിൽ വിവിധ പഠന

വ��കളിൽ വാല� ആഡഡ്  േകാ�ക�ം �ിൽ
െഡവലപ്െമ�് േകാ�ക�ം ആരംഭി�ാ��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��.

എ.പി.െജ. അ�ൾ കലാം സർ�കലാശാലയിൽ
�തന പഠന വ��കൾ 2019 �തൽ

േ�ാ�ാഹി�ി�ക�ം അത് �ട��തി��

സൗകര��ൾ െച�ി���്. 13-ഓളം ബി�ദ

േകാ�ക�ം 15-ഓളം പി.ജി.േകാ�ക�ം ഇ�രം പഠന
വ��ക�മായി ബ�െ��താണ്.

�ീനാരായണ�� ഓ�ൺ �ണിേവ�ി�ിയിൽ

അസാ�മായി േചർ�് െതാഴിലധി�ിത�ം വിവിധ
കാലയള���മായ േകാ�കൾ �ട��തി��
നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


