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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6611 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

'ഏൺ ൈബ േലൺ' പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� തിരെ��� ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�െള ഇൻ�ി���് ഓഫ് െട�ി�ൽ
എ�ലൻസ്  ആ�ി ഉയർ�വാൻ

ഉേ�ശി��േ�ാ; എ�ിൽ ആയതിെ�

വിശദാംശം ലഭ�മാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിെല
�ധാന ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളായ

എ�ിനിയറിംഗ് േകാേള�കെള മികവിെ�
േക��ളായി മാ�� പ�തി �േരാഗമി��.
ഓേരാ �ാപന�ിെല�ം സാേ�തിക േമ� /
േമഖലാതല ൈവദഗ്ധ�ം
അടി�ാനെ���ിയാണ് മികവിെ� േക�ം
വിഭാവനം െച��ത്. ഇതിെ� �ാരംഭ
നടപടിയായി ��ർ സർ�ാർ എ�ിനിയറിംഗ്

േകാേളജിൽ േറാേബാ�ി�് & ആർ�ിഫിഷ�ൽ

ഇ�ലിജൻസ്  േനാഡൽ െസൻറ�ം ക�ർ
സർ�ാർ എ�ിനിയറിംഗ് േകാേളജിൽ െസ�ർ
േഫാർ എ�ലൻസ്  ഇൻ സി�ംസ് , എനർജി &
എൻവേയാൺെമ�ം �വർ�ി� �ട�ി CET-SAT
വിേ�പണ�ിെ� �ാരംഭ �വർ�ന��ം

�േരാഗമി��. ഇതിേനാട�ബ�ി�  ്െ�ാഡ�്
ഡിൈസൻ െഡവലപ്െമ�് െസൻറ�ം ൈഹ
െപർേഫാമൻസ്  ക���ിംഗ് െഫസിലി�ി�ം
തി�വന��രം സർ�ാർ എ�ിനിയറിംഗ്

േകാേളജിൽ �ാപി� �വർ�ി�ാൻ നടപടികൾ
സ�ികരി� വ��. പതിനാലാം പ�വ�ര

പ�തി�ാലയളവിൽ Collaborative Research &
Learning � �ാധാന�ം നൽകിെ�ാ�് വ��ിന്
കീഴിെല വിവിധ �ാപന�ളിെല അധ�ാപകർ�ം
വിദ�ാർ�ികൾ�ം മ�് �ാപന�ളിെല

സൗകര��ൾ ഉപേയാഗെ���ാൻ അവസരം
നൽ�ം ഇ�വഴി മികവിെ� േക��ൾ വിഭാവനം
െച� രീതിയിൽ �ാവർ�ികമാ�ാൻ കഴി�െമ�്
ക���.

(ബി) ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് പഠനേ�ാെടാ�ം

വ�മാനം �ടി ല��മി�െകാ�� ഏൺ ൈബ
േലൺ (Earn by learn) പരിപാടി സംബ�ി�

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ; ആയത്

(ബി) പഠനേ�ാെടാ�ം വ�മാനം കെ��ാൻ

കഴി�� പ�തികളി�െട െതാഴിൽ ദാതാ�െള
��ി�ാ�ത�ം വിധം വ��ിന് കീഴിെല
�ാപന�ളിൽ നട�ി വ�� �വർ�ന�ൾ
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സം�ാന�് എ� �തൽ ആരംഭി�വാൻ

കഴി�െമ�ം വ��മാ�ാേമാ?
�വെട േചർ��. പഠനേ�ാെടാ�ം െതാഴിൽ
എ� പ�തിയി�ൾെ���ി സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിെല െതരെ���

േപാളിെട�ിക് േകാേള�കളിൽ
പരീ�ണാടി�ാന�ിൽ (PAT)( െ�ാഡ�ൻ &
െ�യിനിംങ് ) െസ��കൾ �ാപി� �വർ�ി�

വ��. വ�വസായിക ഉ�ാദനരംഗ�� �ധാന
വ�വസായ��െട അഭാവം ഈ േമഖലയിേല��
വിദ�ാർ�ിക�െട സ�യം �കാശന സാധ�തെയ
പിേ�ാ�ടി��താണ്. ഈ �ിതിെയ തരണം
െച��തിന് േപാളിെട�ി�കളിൽ ഉ�ാദന
പരിശീലന േക�ം �ാപി��തിനാണ്

പ�തിയി�െട വിഭാവനം െച��ത്. േകാഴിേ�ാട്
വനിതാ േപാളീെട�ിക് ക�ാ�സിൽ ഉ�ാദന
പരിശീലനേക�ം 2014-15ൽ
�ാപി�ക��ായി. ഈ േക��ിൽ LED
ബൾ�ക�ം ട��ക�ം സംേയാജി�ി�  ്നിർ�ി��.
2017-18ൽ െപ��ാ�ർ ഗവൺെമ�് േപാളി
െട�ിക് േകാേളജി�ം ഈ സംരംഭം ആരംഭി�ി��്.
ഈ �ണി�ിൽ ഇലേ�ാണിക് ലേബാറ�റികളിേല�്
ആവശ��� Embeded system Trainer Kit
(ATMEGA 32), Micro Controller (8051) trainer
Kit എ�ിവ നിർ�ി� വ��. ഉൽപാദന പരിശീലന
േക�ം വിദ�ാർ�ികൾ�് വ�വസായിക അ�രീ�ം

പരിചയെ����തി�� സൗകര�േ�ാെടാ�ം

ഒ� െചറിയ വ�മാനം ലഭി��തി�ം സാഹചര�ം
ഒ���. എ�ാ സർ�ാർ എ�ിനിയറിംഗ്

േകാേള�കളി�ം െതരെ���

േപാളിെട�ി�കളി�ം േകാ�് വിജയകരമായി
�ർ�ീകരി�തി�േശഷം സംരംഭകത�
�വർ�ന�ളി�� �തിയ െവ�വിളികൾ
േനരി�� ല��ം �ർ�ീകരി��തിനായി

�േത�കമായ നിലയിൽ സ�ീകരി� കംപ��ർ
സംവിധാനേ�ാ�ം അതിേവഗ ഇ�ർെന�്
കണ�ിവി�ിേയാ��ടി െടേ�ാളജി ഇൻക�േബഷൻ
െസ��കൾ (TBI) �വർ�ി� വ��.
വിദ�ാർ�ിക�െട േന�ത��ിൽ നിലവിൽ 35
�ണി�ക�ം 12 �ീ ഇൻക�േബഷൻ �ണി�ക�ം
വിവിധ �ാപന�ളിലാ��്. 19 �ണി�കൾ
Gestation period �ർ�ിയാ�ി. സിഡ്ബി�െട
(SIDBI) സ�ാലംബൻ െചയർ പ�തി�െട
രാജ�െ� ആദ� ധനസഹായം ��ർ ഗവ
എ�ിനിയറിംഗ് േകാേളജിന് - 1.53 േകാടി
�പയാണ് ഫ�്. ��് വർഷ�ിനകം 25
�ാർ��കൾ സാധ�മാ�ാൻ ല��മി��

പ�തിയാണ്. 6 േപാളിെട�ി�് േകാേള�കളിൽ
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ASAP-െ� സഹായേ�ാെട�ം പാല�ാട്
സർ�ാർ േപാളിെട�ിക് േകാേളജി�ം 4 സർ�ാർ
േകാേള�കളി�ം KSUMെ� സഹായേ�ാെട�ം

മിനിഫാബ് ലാ�കൾ �ാപി�ി��്.
െതരെ��� േപാളിെട�ി�കളിൽ ഉൽപാദന
പരിശീലന േക��ൾ �ാപി�ി��്. ഈ
േക��ളിൽ LED ബൾ�ക�ം ട��ക�ം
സംേയാജി�ി� നിർ�ി�ക, ഇലേ�ാണി�്
ലേബാറ�റികളിേല�് ആവശ��� പരിശീലന
കി�കൾ നിർ�ി�ക എ�ീ �വർ�ന�ൾ നട�
വ��. മ� േപാളിെട�ി�കളി�ം അ�േയാജ�മായ
നവീന സാേ�തിക വിദ�കളിൽ അധി�ിതമായ
ഉൽപാദന പരിശീലന േക��ൾ �ാപി�

�വർ�ി�ാൻ നടപടികൾ സ�ികരി� വ��. 5
േപാളിെട�ി�് േകാേള�കളിൽ െമ�ീരിയൽ
െട�ിംഗ് ലാ�കൾ �ാപി�. ഡിേ�ാമ
വിദ�ാർ�ികെള ഇ�േവഷൻ സ�ഹമായി
�പെ����തിന് പാഠ�പ�തിയിൽ തെ� മാ�ം
വ��ിയി��്. Enterprenurship & Start ups
എ�ത് ഒ� പാഠ�വിഷയമായി ഉൾെ���ിയി��്.
�ടാെത Production & Training innovation
Enterprenurship Development Cell, Technology
induction Cell �ട�ിയ പല പ�തിക�ം
േപാളിെട�ി�് േമഖലയിൽ നട�ിൽ
വ��ിയി��്. �ടാെത ��ിക�െട െ�ാജ�കൾ
�ദർശി�ി�ക�ം മ�ര�ൾ സംഘടി�ി�ക�ം
െച�ാ��്. പഠനേ�ാെടാ�ം െതാഴിൽ എ�
പ�തി േകരള�ിെല സർ�ാർ ആർട്സ്  &
സയൻസ്  േകാേള�കളിൽ നട�ിലാ��തി��
�ാരംഭ നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്. ആർട്സ്  &
സയൻസ്  േകാേള�കളിെല റ�ലർ �വർ�ി

സമയ�ിന് േശഷ�� സമയമാണ് േജാലി
െച��തി�� സമയമായി കെ��ിയി��ത്.
ആദ�ഘ�മായി േകാേളജ്  േഹാ�ൽ,
ക�ാ�സിനക�� വർ�കൾ ഇവയിൽ
തൽപരരായ വിദ�ാർ�ികെള ഏൽ�ി�ക�ം
െതാഴിൽ വ��് നി�യി�� നിര�ിൽ �തിഫലം
നൽ�ക�ം െച�� വിധമാണ് പ�തി വിഭാവനം
െച�ിരി��ത്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


