
1 of 2

15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6631 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അധ�ാപക േയാഗ�ത

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െക.െക.രമ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാനെ� എൻജിനീയറിങ്  േകാേള�കളിെല
അ��ാപകരിൽ 961 അധ�ാപകർ
അേയാഗ�രാെണ�് സി&എ.ജി. റിേ�ാർ�്
െച�ക��ാേയാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാനെ� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിൽ
AICTE കാലാകാല�ളിൽ നി�ർഷി�ി��
വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�തകൾ ൈകവരി�ാ� 961
അ��ാപകർ ഉെ��് സി&എ.ജി റിേ�ാർ�്
െച�ി��്. (വിശദാംശ�ൾ ഉൾെ�ാ��
സി&എ.ജി റിേ�ാർ�ിെ� പകർ�് ഉ�ട�ം
െച�ി��് ).

(ബി)

സർ�ാർ എൻജിനീയറിങ്  േകാേള�കൾ,
എയ്ഡഡ്  േകാേള�കൾ, സ�ാ�യ േകാേള�കൾ
എ�ിവിട�ളിെല എ�വീതം അധ�ാപകെരയാണ്
അേയാഗ�രായി സി&എ.ജി. കെ��ിയത്;

(ബി) AICTE നി�ർഷി�ി�� PhD വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത
ഇ�ാ� അേസാസിേയ�് െ�ാഫസർ,
െ�ാഫസർ, �ിൻസി�ൽ ത�ികകളി��
അധ�ാപക�െട വിവരം �വെട േചർ��.
സർ�ാർ എൻജിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ- 93
എയ്ഡഡ്  േകാേള�കൾ- 49 സം�ാന സർ�ാർ
നിയ�ിത സ�ാ�യ േകാേള�കൾ– 62 േക�
സർ�ാർ നിയ�ിത സ�ാ�യ േകാേള�കൾ- 7
സ�കാര� സ�ാ�യ േകാേള�കൾ- 750

(സി)

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല അധ�ാപക�െട
േയാഗ�തകൾ സംബ�ി� പരിേശാധനകൾ
നട��തിെ� �മതല ആർ�ാണ്;
വ��മാ�ാേമാ;

(സി) സർ�ാർ, എയ്ഡഡ്  എ�ിനീയറിംഗ്

േകാേള�കളിെല അധ�ാപക�െട േയാഗ�തകൾ
സംബ�ി�  ്പരിേശാധനകൾ നടേ��ത്

സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട
കാര�ാലയമാണ്. സം�ാന സർ�ാർ നിയ�ിത
സ�ാ�യ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല
അധ�ാപക�െട േയാഗ�തകൾ സംബ�ി�

പരിേശാധനകൾ നടേ��ത് ��ത
േകാേള�കൾ നട�� �ാപന�ളാണ്.
േക�സർ�ാർ നിയ�ിത സ�ാ�യ
എ�ിനീയറിംഗ് �ാപന�ളിെല അധ�ാപക�െട
േയാഗ�തകൾ സംബ�ി� പരിേശാധനകൾ
നടേ��ത് േക� സർ�ാരാണ്. സ�കാര�
എ�ിനീയറിംഗ് �ാപന�ളിെല അധ�ാപക�െട
േയാഗ�തകൾ ഉറ�ാേ��ത്
സർവകലാശാല�മാണ്.
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(ഡി) ഓൾ ഇ�� കൗൺസിൽ േഫാർ െട�ി�ൽ
എഡ�േ�ഷൻ മാനദ��ളിൽ സർ�ാർ ഇള�
വ��ക��ാേയാ; എ�ിൽ എ� തവണയാണ്
ഇ�കാരം ഇളവ് വ��ിയി��ത്;
അറിയി�ാേമാ;

(ഡി) സ.ഉ. (അ�ടി) 6/2003 തീയതി 24.01.2003�കാരം
േകരള െട�ി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ സർവീസ്
വിേശഷാൽ ച��ിൽ േഭദഗതി വ��ിെ�ാ��

18.09.2004 െല സ.ഉ (അ�ടി) നം 122/2004
സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം AICTE
മാനദ��ൾ�് �ർ�മാ�ം
വിേധയമായിെ�ാ�് ടി വിേശഷാൽ ച��ിൽ

ച�ം 6എ(1),6എ(2) എ�ീ ഉപ വ��കളിലായി
ഇള�കൾ നൽകിയി��്. അേയാഗ�രായ
അധ�ാപകർ േജാലിയിൽ �േവശി�തായി
സർ�ാർ കെ��ിയി�ി�. എ�ാൽ AICTE
മാനദ��കാരം നി�ിത വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത
ൈകവരി�ാ� അ��ാപകെര തരംതാ�ാ�ം
നി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ൈകവരി�
അ��ാപകർ�് �ാന�യ�ം നൽകാ�ം
സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി��്.

(ഇ)

ഇ�കാരം ഇളവ് വ��ിയതിെ� ഫലമായാേണാ
ഇ�യധികം അേയാഗ�രായ അധ�ാപകർ
േജാലിയിൽ �േവശി�െത�് വ��മാ�ാേമാ?

(ഇ) സ.ഉ. (അ�ടി) 6/2003 തീയതി 24.01.2003�കാരം
േകരള െട�ി�ൽ എഡ�േ�ഷൻ സർവീസ്
വിേശഷാൽ ച��ിൽ േഭദഗതി വ��ിെ�ാ��

18.09.2004 െല സ.ഉ (അ�ടി) നം 122/2004
സർ�ാർ ഉ�രവ് �കാരം AICTE
മാനദ��ൾ�് �ർ�മാ�ം
വിേധയമായിെ�ാ�് ടി വിേശഷാൽ ച��ിൽ

ച�ം 6എ(1),6എ(2) എ�ീ ഉപ വ��കളിലായി
ഇള�കൾ നൽകിയി��്. അേയാഗ�രായ
അധ�ാപകർ േജാലിയിൽ �േവശി�തായി
സർ�ാർ കെ��ിയി�ി�. എ�ാൽ AICTE
മാനദ��കാരം നി�ിത വിദ�ാഭ�ാസേയാഗ�ത
ൈകവരി�ാ� അ��ാപകെര തരംതാ�ാ�ം
നി�ിത വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത ൈകവരി�
അ��ാപകർ�് �ാന�യ�ം നൽകാ�ം
സർ�ാർ നടപടി സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



      Para II in C & AG Inspection Report on the Audit of the accounts
of the APJ Abdul Kalam Technological University for the period 2019-20
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