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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6619 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പാർ�് ൈടം ഡിേ�ാമ േകാ�് പഠി�ാൻ അവസരം

േചാദ�ം ഉ�രം

െ�ാഫ . ആബിദ് �ൈസൻ ത�ൾ 
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

തി�വന��ര�് വിവിധ വ��കളിൽ േജാലി

െച�� ഉേദ�ാഗ�ർ�് ഈവനിംഗ് ബാ�ിൽ

പാർ�് ൈടം സിവിൽ ഡിേ�ാമ േകാ�കൾ

പഠി�ാൻ നിലവിൽ അവസരമിെ��ത്

��യിൽെ��ി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. െസൻ�ൽ േപാളിെട�ി�് േകാേളജിൽ 2015
വെര ക���ർ എ�ിനീയറിംഗ്, െമ�ാനി�ൽ

എ�ിനീയറിംഗ്, ഇല�ി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ്,
ഇലേ�ാണി�് എ�ിനീയറിംഗ്, സിവിൽ

എ�ിനീയറിംഗ് എ�ീ വിഭാഗ�ളിൽ പാർ�് ൈടം

േകാ�് നട�ിയി��. എ�ാൽ, 2016ൽ

എ.എെ◌.സി.ടി.ഇ �െട പരിേശാധനയിൽ

അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത

,അ��ാപക�െട എ��ിെല �റവ് �ട�ിയ

വിവിധ കാരണ�ൾ ��ി�ാ�ി

�ാപന�ിൻെ◌റ അംഗീകാരം 2016-17
അ�ാദമി�് വർഷ�ിൽ നിരസി�ക�ം ,
�ടർ�് ടി അപര�ാ�തകൾ പരിഹരി�തിൻെ◌റ

ഭാഗമായി AICTE �െട പരിേശാധന�് േശഷം

റ�ലർ ഡിേ�ാമ േകാ�കൾ 2017-18 �തൽ

�ന:�ാപി�ക�ം െച�. എ�ാൽ പാർ�് ൈടം

േകാ�കൾ നട��തിന് നിലവിൽ

എ.എെ◌.സി.ടി.ഇ അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�.
എ.എെ◌.സി.ടി.ഇ �െട ഏ��ം �തിയ EOA
ഹാൻഡ്  ��് �കാരം പാർ�് ൈടം േകാ�കെള

ൈവ�േ�രം നട�� റ�ലർ േകാ�കളായാണ്

നിർവചി�ി��ത്. ��തായി റ�ലർ േകാ�കൾ

ആരംഭി��തിന് നിലവി�� േകാ�ക�െട NBA
അ�ഡിേ�ഷൻ് , �തിയ േകാ�കൾ�ാവശ�മായ

അ��ാപക ത�ികകൾ ��ി�ക,അടി�ാന

സൗകര� നിർ�ാണം ഇവ നിർബ�മാണ്. ഈ
സാഹചര��ിൽ ഭൗതീക സാഹചര���ം മ�്

നിബ�നക�ം �ർ�ിയാ�ി എ.എെ◌.സി.ടി.ഇ
യിൽ നി� �ത�കാ�മതി ലഭി�ാൽ മാ�േമ പാർ�്

ൈടം േകാ�കൾ വീ�ം ആരംഭി�ാൻ

കഴി�ക��.

(ബി) തി�വന��രം വ�ി�ർ�ാവ് േപാളിെട�ി�ിൽ

ഈവനിംഗ് ബാ�ിൽ പാർ�് ൈടം സിവിൽ

(ബി) ഉ�്. െസൻ�ൽ േപാളിെട�ി�് േകാേളജിൽ 2015
വെര ക���ർ എ�ിനീയറിംഗ്, െമ�ാനി�ൽ
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ഡിേ�ാമ േകാ�കൾ ആരംഭി��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�േമാ; വ��മാ�േമാ?
എ�ിനീയറിംഗ്, ഇല�ി�ൽ എ�ിനീയറിംഗ്,
ഇലേ�ാണി�് എ�ിനീയറിംഗ്, സിവിൽ

എ�ിനീയറിംഗ് എ�ീ വിഭാഗ�ളിൽ പാർ�് ൈടം

േകാ�് നട�ിയി��. എ�ാൽ, 2016ൽ

എ.എെ◌.സി.ടി.ഇ �െട പരിേശാധനയിൽ

അടി�ാന സൗകര���െട അപര�ാ�ത

,അ��ാപക�െട എ��ിെല �റവ് �ട�ിയ

വിവിധ കാരണ�ൾ ��ി�ാ�ി

�ാപന�ിൻെ◌റ അംഗീകാരം 2016-17
അ�ാദമി�് വർഷ�ിൽ നിരസി�ക�ം ,
�ടർ�് ടി അപര�ാ�തകൾ പരിഹരി�തിൻെ◌റ

ഭാഗമായി AICTE �െട പരിേശാധന�് േശഷം

റ�ലർ ഡിേ�ാമ േകാ�കൾ 2017-18 �തൽ

�ന:�ാപി�ക�ം െച�. എ�ാൽ പാർ�് ൈടം

േകാ�കൾ നട��തിന് നിലവിൽ

എ.എെ◌.സി.ടി.ഇ അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�.
എ.എെ◌.സി.ടി.ഇ �െട ഏ��ം �തിയ EOA
ഹാൻഡ്  ��് �കാരം പാർ�് ൈടം േകാ�കെള

ൈവ�േ�രം നട�� റ�ലർ േകാ�കളായാണ്

നിർവചി�ി��ത്. ��തായി റ�ലർ േകാ�കൾ

ആരംഭി��തിന് നിലവി�� േകാ�ക�െട NBA
അ�ഡിേ�ഷൻ് , �തിയ േകാ�കൾ�ാവശ�മായ

അ��ാപക ത�ികകൾ ��ി�ക,അടി�ാന

സൗകര� നിർ�ാണം ഇവ നിർബ�മാണ്. ഈ
സാഹചര��ിൽ ഭൗതീക സാഹചര���ം മ�്

നിബ�നക�ം �ർ�ിയാ�ി എ.എെ◌.സി.ടി.ഇ
യിൽ നി� �ത�കാ�മതി ലഭി�ാൽ മാ�േമ പാർ�്

ൈടം േകാ�കൾ വീ�ം ആരംഭി�ാൻ

കഴി�ക��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


