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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 576 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േറാേബാ�ി�്, ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്  എ�ിവയിൽ മികവിെ� േക�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ സി െക ഹരീ�ൻ, 

�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

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

(എ) സം�ാന�് േറാേബാ�ി�്, ആർ�ിഫിഷ�ൽ

ഇ�ലിജൻസ്  എ�ിവയിൽ മികവിെ� േക�ം
എ� ല��േ�ാെട �േത�ക േക�ം
�ാപി�ി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. 2018-ൽ ��ർ സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേളജിൽ NODAL CENTRE FOR
ROBOTICS & AI (NCRAI) എ� ഗേവഷണ
േക�ം �ാപി�  ്�വർ�ി�ി� വ��.

(ബി) എ�ിൽ ��ത േക�ം സാേ�തിക
�ാപന�ൾ�ായി ൈന�ണ� വികസന
പരിപാടിക�ം പരിശീലന�ം സംഘടി�ി��തി�ം
ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ �ഗമമാ��തി�ം
നട�� നടപടിക�െട വിശദാംശം നൽകാേമാ;

(ബി) 2018 - ൽ �ാപി� NODAL CENTRE FOR
ROBOTICS & AI, ഇേ�ാൾ സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസ വ��് വലിയ േതാതിൽ
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� Collaborative Research
& Learning - മാ�ക വിജയകരമായി
നട�ിലാ�ിയി�� ഗേവഷണ േക�മാണ്. വിവിധ
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല

അധ�ാപകർ�ം വിദ�ാർഥികൾ�ം േവ� പരിശീലന
പരിപാടിക�ം െ�ാജ�കൾ െച�ാ��
സൗകര��ം ഒ��� രീതിയിലാണ് ഈ ഗേവഷണ
േക�ം വിഭാവനം െച�് �വർ�ി� വ��ത്.
2019 �തൽ ഈ ഗേവഷണ േക�ം 40 ല�ം
�പ�െട ബാഹ� ധനസഹായേ�ാെട��

െ�ാജ�കൾ ഏെ���് വിജയകരമായി
�ർ�ിയാ�ിയി��്. 1. MODROB funding
(AICTE)- 17.8Lakhs 2. Cancer Detection
Research fund (Ministry of Information
Technology, Govt of India)- 20Lakhs 3.
Designing & development of Coconut climbing
machine (Coconut Development Board)-
2.2Lakhs ഈ കാലയളവിൽ ബി�ദാന�ര
തല�ിെല 8 െ�ാജ�കൾ ഈ േക��ിൽ

�ർ�ിയാ�ിയി��്. സം�ാനെ� സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസ രംഗെ� വിവിധ �ാപന�ളിെല

അധ�ാപക/അനധ�ാപക ജീവന�ാർ�ം
വിദ�ാർഥികൾ�ം പരിശീലന പരിപാടികൾ ഒ�
പരിശീലന കല�ർ ത�ാറാ�ി �ത�മായി



2 of 4

സംഘടി�ി� വ��. േദശീയ തല�ിൽ 7
േപ��കൾ ഈ േക��ിൻെറ

�വർ�ന��മായി ബ�െ��്

േകാൺഫറൻ�കളിൽ അവതരി�ി�െ��.
അ�ർേദശീയ തല�ിൽ ഒ� ��് ചാപ്�ർ
പ�ിേ�ഷ�ം ഈ േക��ിൻെറ വകയായി
െച�ി��് (Springer Lecture Notes in Computer
Science, PSIVT 2019 International Workshop,
Sydney, November 2019) IISC ബാംഗ��
സംഘടി�ി�� National Robotic Challenge 21
-ൽ NCRAI ടീം �ാഥമിക ഘ��ൾ വിജയി�്
ൈഫനൽ റൗ�ിൽ �േവശി�ി��്. സ�യം
നിയ�ിത വാഹന��െട അൽെഗാരിതം
പരി�രി���മായി ബ�െ�� സം��
ഗേവഷണ�ിന് NCRAI, ജ�ാനിെല െടാേയാ�ാ
െട�്േനാളജി�ൽ ഇൻ�ി���മായി കരാർ
ഒ�ി��തിെ� നടപടികൾ �ർ�ിയായി വ��.
മ��ി കാർഷിക സർ�കലാശാല�് േവ�ി
Robotic Pineapple Harvester വികസി�ി� നൽകി
ഇതിെ� ഭാവി ഗേവഷണ�ൾ�ായി കരാർ
ഒ�ി�ി��്. േലാ�്ഡൗൺ കാലയളവിൽ േകാവിഡ്
�തിേരാധ �വർ�ന�ളിൽ സാേ�തിക
സഹായം നൽകാൻ NCRAI -� കഴി�ി��്.
ഈ േക�ം വികസി�ി� 'സാനിൈ�സർ ���ൻ

2.0' എ� േറാേബാ�ിെ� േസവനം
ഐേസാേലഷൻ വാർ�കളിൽ ഭ�ണ�ം മ��ം
എ�ി�ാ�ം സാനിേ�ഷൻ നട�ാ�ം

ആേരാഗ�വ��് ഉപേയാഗി�ി��. ഇതി��റേമ
Pedal operated hand sanitizer, Ventilator splitter,
Aerosol box �ട�ിയ ഉപകരണ�ൾ NCRAI-
െല�ം േകാേള�കളിെല ഫാബ് ലാ�കളിെല�ം
സൗകര��ൾ ഉപേയാഗി�  ്�പകൽ�ന െച�്
നിർ�ി�  ്ആേരാഗ�വ��ിന് ൈകമാറിയി��്.

(സി) ��ത േക�ം േറാേബാ�ി�്, ആർ�ിഫിഷ�ൽ

ഇ�ലിജൻസ്  എ�ീ േമഖലകളിെല
�തനവികാസ�ൾ ഫാ�ൽ�ികൾ�്
മന�ിലാ��തിന് േദശീയ, അ�ർേദശീയ
�സ�മായ എെ��ാം പഠന ഗേവഷണ
�വർ�ന�ളാണ് നട�ിയി��െത�്

വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) 2018 - ൽ �ാപി� NODAL CENTRE FOR
ROBOTICS & AI, ഇേ�ാൾ സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസ വ��് വലിയ േതാതിൽ
നട�ിലാ�ാ�േ�ശി�� Collaborative Research
& Learning - മാ�ക വിജയകരമായി
നട�ിലാ�ിയി�� ഗേവഷണ േക�മാണ്. വിവിധ
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിെല

അധ�ാപകർ�ം വിദ�ാർഥികൾ�ം േവ� പരിശീലന
പരിപാടിക�ം െ�ാജ�കൾ െച�ാ��
സൗകര��ം ഒ��� രീതിയിലാണ് ഈ ഗേവഷണ
േക�ം വിഭാവനം െച�് �വർ�ി� വ��ത്.
2019 �തൽ ഈ ഗേവഷണ േക�ം 40 ല�ം
�പ�െട ബാഹ� ധനസഹായേ�ാെട��
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സൗകര��ൾ ഉപേയാഗി�  ്�പകൽ�ന െച�്
നിർ�ി�  ്ആേരാഗ�വ��ിന് ൈകമാറിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


