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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 272 26-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

എൻജിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം െമ�െ���ാൻ നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ എം �േകഷ്  , 
�ീ. െക. േ�ം�മാർ, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

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

(എ)

സം�ാന�് എൻജിനീയറിംഗ് പാഠ�പ�തി�ം
പഠന�ിയക�ം �ത�മായി അപ�ഥി�വാ�ം
മാ��ൾ വ��വാ�ം േകാ�കൾ ��തൽ
െതാഴിലധി�ിതമാ�വാ�ം സ�ീകരി�  ്വ��
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) എ.പി.െജ അ�ൾ കലാം സാേ�തിക
സർ�കലാശാല എ�ിനീയറിംഗ് പാഠ� പ�തി�ം
പഠന�ിയക�ം സമയ ബ�ിതമായി

അപ�ഥി�ക�ം ഉചിതമായ മാ��ൾ
െകാ�വരിക�ം െച��. പാഠ�പ�തി�െട
അപ�ഥനം അതാ� Board of Studies െ�
േന�ത��ിൽ നട�ിലാ��. പഠന �ിയക�െട
അപ�ഥനം അ�ാഡമിക് ഓഡി�് ഉൾെ�െട��
��ിയകളി�െടയാണ് സർ�കലാശാലയിൽ
നട��ത്. എ�ിനീയറിംഗ് േകാ�കൾ ��തൽ
െതാഴിലധി�ിതമാ��� ല��മി�് ഇൻഡ�ി
ഇല�ീ�കൾ ആരംഭി��തി�� ചർ�കൾ
നട�വ�� ബി.േവാക് േകാ�്
ആരംഭി��തി�� നടപടി�മ�ൾ
�േരാഗമി�കയാണ്. കാലാ��തമായി
ആരംഭി�� നവ സാേ�തിക വിദ�ാ
േകാ�കൾ�ാവശ�മായ �ാേയാഗിക
പരിശീലന�ിന് േവ� നടപടികൾ
സമയബ�ിതമായി െച�വ��.

(ബി) എൻജിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം ��തൽ വ�വസായ
ബ�ിതമാ��തി�ം

െെവവി��വൽ�രി��തി�ം ആവശ�മായ

നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം ��തൽ വ�വസായ
ബ�ിതമാ��തിനായി industrial electives
ബി.െടക് കരി�ല�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്.
സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിത വി�ാന

വിേ�ാടന�ിെ� സാ��തകൾ
വിനിേയാഗി��തിനായി 2021-22 അ�ാഡമിക്
വർഷം സാേ�തിക സർ�കലാശാലയിൽ
അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കളിൽ ഇല�ി�ൽ,
ഇലേ�ാണി�്, ക���ർ സയൻസ് , സിവിൽ
�ട�ിയ �ധാന �ാ�കളിൽ എ�ാം നവീന
േകാ�കൾ ആരംഭി�ാൻ സർ�ാർ അ�മതി
നൽകിയി��്. േ�ാളർഷി�ക�ം
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ഇൻേറൺഷി�ക�ം വ�വസായിക രംഗെ�
വിദഗ്ധൻമാ�െട�ം സാേ�തിക വിദ��െട�ം

േന�ത��ി�� പരിശീലന പരിപാടിക�ം
വിദ�ാർഥികൾ�് ലഭ�മാ���്. റിസർ�്
േ�ാളർഷി�ക�െട എ��ം �ക�ം
വർ�ി�ി�ി��്. അ��ാപകർ�് �തന
സേ�തിക വിദ�കളിൽ പരിശീലന പരിപാടിക�ം
സംഘടി�ി� വ��. അ�രാ� െസമിനാ�ക�ം
േകാൺേ��ക�ം വഴി �തന സേ�തിക
വിദ�കെള�റി�� അവേബാധം
ക�ാ��കളിെല�ി���്. െതാഴിലധി�ിത
േകാ�കൾ ആരംഭി�� �മായി ബ�െ��്

ബി.േവാക് േകാ�് െറ�േലഷൻസ്-ന്
സർ�കലാശാല അ�ിമ�പം നൽ��തി��
നടപടികൾ �േരാഗമി�കയാണ്.

(സി)

െെവ�ാനിക സ�ഹ നിർ�ിതി�് ആവശ�മായ

െതാഴിലധി�ിത േകാ�കൾ ആരംഭി�വാ�ം

നിലവിെല േകാ�ക�െട ന�നതകൾ പരിഹരി�്
കാേലാചിതമായി നവീകരി�വാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം ��തൽ വ�വസായ
ബ�ിതമാ��തിനായി industrial electives
ബി.െടക് കരി�ല�ിൽ ഉൾെ���ിയി��്.
സാേ�തിക വിദ�ാധി�ിത വി�ാന

വിേ�ാടന�ിെ� സാ��തകൾ
വിനിേയാഗി��തിനായി 2021-22 അ�ാഡമിക്
വർഷം സാേ�തിക സർ�കലാശാലയിൽ
അഫിലിേയ�് െച� േകാേള�കളിൽ ഇല�ി�ൽ,
ഇലേ�ാണി�്, ക���ർ സയൻസ് , സിവിൽ
�ട�ിയ �ധാന �ാ�കളിൽ എ�ാം നവീന
േകാ�കൾ ആരംഭി�ാൻ സർ�ാർ അ�മതി
നൽകിയി��്. േ�ാളർഷി�ക�ം
ഇൻേറൺഷി�ക�ം വ�വസായിക രംഗെ�
വിദഗ്ധൻമാ�െട�ം സാേ�തിക വിദ��െട�ം

േന�ത��ി�� പരിശീലന പരിപാടിക�ം
വിദ�ാർഥികൾ�് ലഭ�മാ���്. റിസർ�്
േ�ാളർഷി�ക�െട എ��ം �ക�ം
വർ�ി�ി�ി��്. അ��ാപകർ�് �തന
സേ�തിക വിദ�കളിൽ പരിശീലന പരിപാടിക�ം
സംഘടി�ി� വ��. അ�രാ� െസമിനാ�ക�ം
േകാൺേ��ക�ം വഴി �തന സേ�തിക
വിദ�കെള�റി�� അവേബാധം
ക�ാ��കളിെല�ി���്. െതാഴിലധി�ിത
േകാ�കൾ ആരംഭി�� �മായി ബ�െ��്

ബി.േവാക് േകാ�് െറ�േലഷൻസ്-ന്
സർ�കലാശാല അ�ിമ�പം നൽ��തി��
നടപടികൾ �േരാഗമി�കയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



3 of 3


