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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 443 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസ നവീകരണം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്,
േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ, 
�ീ ഡി െക �രളി, 

�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

േഡാ. ആർ ബി�
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് വി�ാന സ�ദ്ഘടന
�പെ���കെയ� ല��ം േനടിെയ���തിൽ
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ�ി�� �ാധാന�ം
കണ�ിെല��് വിവിധ ശാഖകളിെല
എ�ിനീയറിംഗ് വിദ�ാഭ�ാസം നവീകരി�ാൻ
പ�തി�േ�ാ;

(എ) വി�ാന സ�ദ്ഘടന �പെ���ക എ�
ല��ം കണ�ിെല��്   2022-23   അ�ാദമിക
വർഷം M.Tech കരി�ലം നവീകരി�ി��്. 2023
അ�ാദമിക വർഷം ബി.െടക്   കരി�ലം

നവീകരി�ാ�� നടപടികൾ�് �ട�ം

�റി�ി��്.

ൈവ�ാനിക സ�ഹ ��ി എ� ല��ം
നിറേവ�� തര�ിൽ എ പി െജ അ�ൾ കലാം
സാേ�തിക ശാ� സർ�കലാശാലെയ

ശാ�ീകരി��തിെ� ഭാഗമായി

സർ�കലാശാല�് സ��ം പഠന ഗേവഷണ

ഡി�ാർട്െമ�കൾ ആരംഭി��തി��

നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. 

കാലാ��തമായ മാ��ൾ ഉൾെ�ാ�്   2021 -
2022, 2022 - 2023 അ�ാഡമിക വർഷ�ളിൽ
വ�ാവസായിക േമഖലയിൽ െതാഴിൽ സാധ�ത��
B.Tech Electrical & Computer Engineering,
B.Tech Electronics & Computer Engineering,
B.Tech Computer Science & Business
Systems,   B.Tech Computer Science &
Design, B.Tech Artificial Intelligence & Data
Science, B.Tech Robotics & Automation,
B.Tech Civil & Environmental Engineering,
M.Tech Geotechnical & Geo Environmental
Engineering, M.Tech Electrical Drives &
Control, M.Tech Artificial Intelligence &
Data Science, M.Tech Automotive 
Electronics & Data Science�ട�ിയ നവീന
േകാ�കൾ സം�ാനെ� വിവിധ എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേള�കളിൽ ആരംഭി���്. ഇത�സരി�്
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വയനാട്  സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ് േകാേളജിൽ
സിവിൽ & എൻവേയാൺെമ�് എ�ിനീയറിംഗിൽ
B.Tech േകാ�ം ക�ർ സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേളജിൽ Geo Technical and Environmental
Engineering ൽ M.Tech േകാ�ം ആരംഭി�ി��്. 

സം�ാനെ� േപാളിെട�ി�കളിൽ

എ�ിനീയറിംഗ്  വിദ�ാഭ�ാസം നവീകരി��തിെ�
ഭാഗമായി IEDCകൾ, PAT െസ��കൾ, TBI
െസ��കൾ എ�ിവ �വർ�ി���് . �ടാെത
ഇ��ി ഓൺ കാ�സിെ� (IoC) �വർ�ന�ൾ

�േരാഗമി� വ��. േ��് േബാർഡ്  ഓഫ്

െട�ി�ൽ എഡ�േ�ഷെ� കിഴിൽ �ിവൽസര
എ�ിനീയറിംഗ്  ഡിേ�ാമ സിലബസ്   നവീകരണം
വിവിധ സാേ�തിക ശാ� ശാഖകളിെല �തന
�വണതകൾ���തമായി �ത�മായ

ഇടേവളകളിൽ നട���് .

(ബി)

സർ�ാർ േമഖലയി�� എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേള�കെള െസ�ർ ഓഫ് െട�ി�ൽ
എ�ലൻസ്  ആ�ി ഉയർ�ാൻ

ആേലാചി�ി�േ�ാ; സ�കാര� എ�ിനീയറിംഗ്
േകാേള�കളിെല അ��യന നിലവാരം നി�ിത
നിലവാരം �ലർ��െവ�റ�് വ��ാൻ േകരള
െടേ�ാളജി�ൽ �ണിേവഴ്  സി�ി�്
കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) നിലവിൽ സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ് 
േകാേള�കളിൽ 8 Centre of Excellence
േക��ൾ �വർ�ി� വ��. അവയിൽ

ഇ��യി�ം വിേദശ��� ക�നിക�മായി

സഹകരി� �വർ�ി��വ�ം ഉ�് . എ�ാ
സർ�ാർ എ�ിനീയറിംഗ്  േകാേള�കളി�ം ഇൻറർ
ഡിസിപ്ളിനറി റിസർ�്  െസ��കൾ �ാപി��

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി��. ഇത്  വഴി

�ാപന�െള മികവിെ� േക��ൾ

ആ��തിന്  ല��മി��. 

സ�കാര� എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കളിെല

അ��യന നിലവാരം നി�ിത നിലവാരം

�ലർ��െവ�റ�് വ��ാൻ �തിയ

എ�ിനീയറിംഗ് േകാേള�കൾ�് അഫിലിേയഷൻ
നൽ��തിന് �ൻപായി എ.ഐ.സി.ടി.ഇ
നി�ർഷി�� മാനദ��ൾ �ലർ��െ��്
സാേ�തിക സർ�കലാശാല ഉറ�വ����്.
സർ�കലാശാല�െട അഫിലിേയഷൻ ക�ി�ി

�ാപന�ൾ േനരി�് സ�ർശി�് വിശദമായ
പരിേശാധനകൾ നട�ി അതിെ�

അടി�ാന�ിൽ �ണനിലവാരം ഉറ�

വ��ിയാണ് അഫിലിേയഷൻ നൽ��ത്.
അ�ാഡമിക് ഓഡി�് ഉൾെ�െട�� �ടർ �ണ
നിലവാര പരിേശാധന നട�ക�ം െച���്.

(സി) ൈന�ണി പരിശീലനം െമ�െ���ാ�ം

വ�വസായബ�ിതമാ�ാ�ം േകരള
െടേ�ാളജി�ൽ �ണിേവഴ്  സി�ിയിൽ േബാർഡ്

(സി) ൈന�ണി പരിശീലനം െമ�െ���വാ�ം

വ�വസായബ�ിതമാ�ാ�ം സാേ�തിക

സർ�കലാശാലയിൽ േബാർഡ്  ഓഫ് �ിൽസ്
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ഓഫ് �ിൽസ്  �പീകരി�്  �വർ�നം

ആരംഭി�ി�േ�ാ?
�പീകരി��ത് സർ�കലാശാല സി�ിേ��ിെ�
പരിഗണനയിലാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


