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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6614 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസരംഗം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ എം നൗഷാദ് , 

�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ. എം.വിജിൻ 

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

(എ) സം�ാനെ� സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസരംഗം
ശ�ിെ���ി േദശീയ, അ�ർേദശീയ
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തിനായി �േത�ക
പ�തികൾ ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശം
നൽകാേമാ;

(എ) എ.പി.െജ അ�ൾ കലാം സാേ�തിക ശാ�
സർ�കലാശാല�െട എ�ിനീയറിംഗ് ബി�ദ പാഠ�
പ�തി�െട ഉ�ട��ം ഘടന�ം സ�ർണമായി
നവീകരി�. ഇ��ൻ ഭരണഘടന, െതാഴിൽ
ൈനതികത, വ�ാവസായിക �ര�, ��ിര

വികസനം, �ര�നിവാരണം എ�ിവയി�ൾെ�െട
ൈവവിധ�മാർ� അ� വിഷയ�ൾ എ�ാ
എ�ിനീയറിംഗ് ശാഖകളി�ം നിർബ�മാ�ം

വിദ�ാർഥികൾ വിജയിേ�� േനാൺ െ�ഡി�്
േകാ�കൾ ആ�ി. ഒ� �േത�ക എ�ിനീയറിംഗ്

ശാഖയിെല ആഴ�ി�� വി�ാനം ല��മാ�ി
ബി.െടക് ഓേണഴ്  സ്   ഡി�ി ആരംഭി�.
സാേ�തിക വ�വസായ േമഖലയിെല�ം ഐ ടി
അ�ബ� വിവര സാേ�തിക, ൈന�ണ�
വികസന, �ാർ�് അ�് രംഗ�ളിെല�ം
�ാപന�ൾ�ം ��ാന�ൾ�ം

ക�നികൾ�ം ൈമനർ േകാ�കൾ നട�വാ��
അ�വാദം നൽ��തി�� നടപടികൾ
�േരാഗമി��. സം�ാനെ� സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം അ�ാരാ�
നിലവാര�ിേല�യർ�ാനായി എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കൾ�ം േപാളിെട�ി�് േകാേള�കൾ�ം
NBA അ�ഡിേ�ഷൻ േനടാനാവശ�മായ
�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��. ���ിയ
പാഠ�പ�തി���തമായി, ൈല�റി ��ക��ം
ഇ-േജർണ�ക�ം നിലവി�� ലേബാറ�റികൾ�്
ആ�നിക ഉപകരണ��ം, െമഷിനറിക�ം
ഫർണി��ക�ം വാ�ക�ം െച�. കിഫ്ബി
ധനസഹായേ�ാെട�� നിർ�ാണ
�വർ�ന��ം �േരാഗമി��. വിവിധ സർ�ാർ
എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിൽ സാ�ഹ�
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�സ�ി�� ഗേവഷണ �വർ�ന�ൾ

സംഘടി�ി� വ��. അ�ാരാ� െസമിനാ�ക�ം
േകാൺേ��ക�ം വഴി �തന സേ�തിക
വിദ�കെള�റി�� അവേബാധം
ക�ാ��കളിെല�ി���്. േപാളിെട�ി�്
േമഖലയിൽ AICTE - ക�. ഐ.പി - േപാളി പ�തി
നട�ാ�ിയി��്. സാ�ഹ� �സ�ി��

േമഖലകളിൽ വിവിധ വ��്/ഏജൻസി
സഹായേ�ാെട ഗേവഷണം നട��തിനായി
അ��ാപകർ�് CORaL (Collaborative Research
and Learning) പ�തി ��തായി വിഭാവനം
െച��. എ�ാ സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളി�ം, െതരെ���

േപാളിെട�ി�കളി�ം സംരംഭകത� വികസന
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. ഇ-േലണിംഗിന്
�ാ�ഖ�ം ൈകവ� നിലവിെല സാഹചര��ിൽ ഇ-
േലണിംഗ് �ാ�്േഫാ�ം e-Content Repository-
�മായ KBASE-െന സമ�മായി നവീകരി�  ്വിവിധ
സാേ�തിക വിഷയ�ളിെല ഉ�ട�ം
വികസി�ി�ൽ, ഗേവഷണ
പ�തികൾ�ാവശ�മായ വിവര േശഖരണം ഇവ
സാ�ാത്കരി�ാൻ ല��മി��.

(ബി) നാഷണൽ േബാർഡ്  ഓഫ് അ�ഡിേ�ഷെ�
അംഗീകാരം േന��തിന് സ�ീകരി�� നടപടികൾ
വ��മാ�ാേമാ; ��ത അംഗീകാരം
േന��തിനായി എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളി�ം
േപാളിെട�ി�കളി�ം സ�ീകരി� വ�� നടപടികൾ
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) അടി�ാന സൗകര� വികസനം, അധ�ാപക-
വിദ�ാർഥി അ�പാതം കണ�ാ�ി�� ത�ിക
��ി�ൽ, അധ�ാപക നിയമനം, പഠന േബാധന
�വർ�ന��െട നിലവാര�യർ�ൽ, ൈന�ണ�
വിടവ് പരിഹരി�ൽ, ഇൻഡ�ി-ഇൻ�ി���്
ഇ�റാ�ൻ, �ണേമൻമ ഉറ�വ��ൽ,
ൈല�റികൾ, കായിക വിദ�ാഭ�ാസം,
വിവരസാേ�തിക വിദ�ാ വികസനം, കണ�ിവി�ി
ഇവയി�െട അ�ാദമിക അ�രീ�ം
െമ�െ���ൽ, സാ�ഹ� �സ�ി�� ഗേവഷണ
േക��ൾ �ാപി�ൽ �ട�ിയ പ�തി
�വർ�ന�ളി�െട NBA രജിേ�ഷന്
ആവശ�മായ മാനദ��ൾ ��ികരമായി
�ർ�ിയാ�ി െസൽഫ് അസെ��് റിേ�ാർ�്
ത�ാറാ�ാ�ം അേപ�ി� �ാപന�ിൽ NBA
സ�ർശന േവളയിൽ ��ി�ാണി�െ���
�റ�കൾ പരിഹരി��തി�ം ആവശ�മായ

നടപടികൾ സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ
വ��തല�ിൽ സ�ീകരി���്. പതിനാലാം
പ�വൽസര പ�തി കാലയളവിൽ സാേ�തിക
വിദ�ാഭ�ാസ വ��ിന് കീഴിെല എ�ാ ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ൾ�ം NBA
അ�ഡിേ�ഷൻ േനടിെയ���തിനാണ്
ല��മി��ത്.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


