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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 446 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക�െട നിലവാരം ഉയർ��തി�� നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി െക �ശാ�്,
�ീ. െക. െജ. മാക് സി, 

േഡാ �ജിത് വിജയൻപി�, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ 

േഡാ. ആർ ബി�

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാനെ� േപാളിെട�ിക് േകാേള�ക�െട

നിലവാരം ഉയർ��തി�ം േപാളിെട�ിക്

േകാ�കൾ വ�വസായ േമഖല�െട ആവശ��ൾ�്

അ��തമായി നവീകരി��തി�ം

ഉേ�ശി��േ�ാ എ�് വ��മാ�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� േപാളിെട�ി�് േകാേള�ക�െട

നിലവാരം ഉയർ��തി�ം േപാളിെട�ി�്

േകാ�കൾ വ�വസായ േമഖല�െട ആവശ��ൾ�്

അ��തമായി നവീകരി��തിൻെ◌റ�ം

ഭാഗമായി �വെട പറ�ം �കാര��

�വർ�ന�ൾ ആവിഷ് കരി�് നട�ിലാ�ി

വ��. 

I) േപാളിെട�ി�് േകാേള�കളിൽ വ�വസായ

അധി�ിതമായ Out come based ഡിേ�ാമ

കരി�ലം റിവിഷൻ 2021 ആവി�രി�. 

ii) ഡിേ�ാമ വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാരം ഉയർ��തിന്

േവ�ി�ം േപാളിെട�ി�് േകാേള�കളിെല

േ�ാ�ാ�കൾ NBA �െട അ�ഡിേ�ഷൻ

േന��തി� േവ�ി എ�ാ �ാപന��ം

ത�ാെറ�� �ട�ിയിരി��. 

iii) റിവിഷൻ 2021 ഡിേ�ാമ കരി�ലം

നട�ിലാ�ിയതി�െട വിദ�ാർ�ിക�െട

വ�വസായധി�ിതമായ കഴി�കൾ

വികസി�ി��തിൽ �� േക�ീകരി�ിരി��.
ഇതിൻെ◌റ ഭാഗമായി ര�ാം െസമ�റിന് േശഷം

3 ആ� ഇേ�ൺഷി�ം നാലാം െസമ�റിന് േശഷം

4 ആ� ഇേ�ൺഷി�ം നട�ിലാ�ി. �ടാെത Minor
Project , Major Project , Activity points
അവതരി�ി�തി�െട വിദ�ാർ�ിക�െട ൈവദ��

വികസന�ിന് �ാധാന�ം ന�ി. �തിയ കരി�ലം

നട�ിലാ��തിൻെ◌റ ഫല�ാ�ി

ഉറ�ാ��തിനായി Handbook �സി�ീകരി�.

iv) Inter disciplinary പഠനെ�

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി ഒ◌ാ�ൺ
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ഇല�ീ�കൾ അവതരി�ി�. ഒ� കരിയർ

ഒ◌ാപ്ഷനായി സംരഭകത�ം ഏെ����ത്

േ�ാ�ാഹി�ി��തിനായി പാഠ� പ�തിയിൽ

സംരഭ��െ��ം �ാർ��കെള�ം �റി��

േകാ�് ഉൾെ���ി. 

v)വിദ�ാർ�ികെള അവ�െട െതാഴിൽ

അഭി��ി�് േവ�ി , ഒ◌ാൺൈലനായി പഠനം

നട�ി ആേഗാള തല�ിൽ Certifications
േന��തിനായി ത�ാറാ��തിൻെ◌റ ഭാഗമായി

ഡിേ�ാമ കരി�ല�ിൽ " Activity Points”
ഉൾെ���ി . �ടാെത ആേഗാള തല�ിൽ

വിദ�ാർ�ികെള െതാഴിൽ �ാ�രാ��തി�

േവ�ി Communication Skills in English theory
ഒ�ാം െസമ�റി�ം Communication Skills in
English ലാബ്  ര�ാം െസമ�റി�ം ഉൾെ���ി.

vi) 03.05.2021 തീയതിയിെല GO(Ms)
No.257/2021/HEDN �കാരം വിവിധ

�ാപന�ളിൽ Industry on Campus പ�തി

നട�ിലാ�ിയി��്. �ടാെത 25.02.2019
തീയതിയിെല GO(Rt) No.319/2019/HEDN
�കാരം എ�ാ സർ�ാർ േപാളിെട�ി�്

േകാേള�കെള�ം ASAP ൻെ◌റ Additional Skill
Development Centre ആ�ി വിദ�ാർ�ികൾ�്

ആ�നിക സാേ�തിക വിദ�കൾ

പരിചയെ����തിൻെ◌റ ഭാഗമായി

തിരെ��� �ാപന�ളിൽ Robotics Lab
നട�ിലാ�ിയി��്.

vii) ഇതി� �റെമ Industry -Institute -Interaction
വർ�ി�ി��തി� േവ�ി Visiting Faculty �ീം

നട�ിലാ�ി.

viii)വിദ�ാർ�ികൾ ഡിേ�ാമ പാ�ാ�േ�ാൾ

വ�വസായ േമഖലയിൽ േജാലി ലഭ�ത ഉറ�

വ���തിനായി Finishing School പ�തി

നട�ി വ��. 

ix) �ടാെത Mahindra & Mahindra , Corporate
Social Responsibility (CSR) �ീമിൻെ◌റ

ഭാഗമായി വിദ�ാർ�ിക�െട employability skill
വർ�ി�ി��തി� േവ�ി സർ�ാർ

േപാളിെട�ി�കളിൽ സൗജന�മായി പരിശീലന

പരിപാടികൾ നട�ി വ��. 

(ബി) ഇൻഡ�ി ഓൺ ക�ാ�സ്  ഇൻ േപാളിെട�ിക്

പ�തി �കാരം ഒ� വിദ�ാർ�ി�്  അ�ായിരം

(ബി) ഇ�.
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�പ സർ�ാർ ധനസഹായേ�ാെട �റ�ത്

പതിനായിരം �പെയ�ി�ം �തിമാസം

ലഭി���രീതിയിൽ േപാളിെട�ി�കളിൽ നി�ം

പഠനം �ർ�ിയാ�� വിദ�ാർ�ികൾ�്

ഇേ�ൺഷി�് െച�വാൻ

അവസരെമാ��ിയി�േ�ാ;

(സി) ��ത പ�തി പഠനേ�ാെടാ�ം

െതാഴിൽേശഷി�ടി ആർ�ി�വാൻ

വിദ�ാർ�ികെള �ാ�രാ�െമ�്

വിലയി���േ�ാ;

(സി)

ഉ�്. 

(ഡി)
േപാളിെട�ിക് േകാഴ്  �കൾ �ർ�ീകരി��

എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ക

എ� ല��േ�ാെട കരിയർ ഓൺ ക�ാ�സ്

എ� പ�തി ആവി�രി�ി�േ�ാ എ�്

അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) ഇൻഡ�ീസ്  ഒ◌ാൺ ക�ാ�സ്  പ�തി

േപാളിെട�ി�കളിൽ നട�ാ�ി വ��. “ കണ�്

കരിയർ � ക�ാ�സ്  " എ� പ�തി 20 ല�ം

േപർ�് െതാഴിൽ ന�ണം എ� ല��ം െവ�് െക-
ഡി�ിേ��ം അസാ�ിേ��ം ആഭി�ഖ��ിൽ

2022 ആഗ�് 2 ന് ആരംഭി�കയാണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



വവിശദദീകരണ കകുറവിപപ

സസംസസ്ഥാനതത്തെ   പപസ്ഥാളളിതടെകളികക്ക്  പകസ്ഥാപളജുകളുതടെ   നളിലവസ്ഥാരസം  ഉയര്ത്തുന്നതളിനസം   പപസ്ഥാളളിതടെകളികക്ക്
പകസ്ഥാഴ്സുകള് വവ്യവസസ്ഥായ പമേഖലയുതടെ ആവശവ്യങ്ങള്കക്ക്  അനസൃതമേസ്ഥായളി നവവീകരളിക്കുന്നതളിതന്െറ ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായളി
ചുവതടെ പറയുസം പ്രകസ്ഥാരമുള്ള പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ആവളിഷക്ക് കരളിചക്ക്  നടെപളിലസ്ഥാകളി വരുന.  
I) പപസ്ഥാളളിതടെകളികക്ക്  പകസ്ഥാപളജുകളളില്  വവ്യവസസ്ഥായ  അധളിഷളിതമേസ്ഥായ Out come  based  ഡളിപപസ്ഥാമേ  കരളിക്കുലസം
റളിവളിഷന്െ  2021  ആവളിഷ്കരളിച. 

ii)  ഡളിപപസ്ഥാമേ  വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസ  നളിലവസ്ഥാരസം  ഉയര്ത്തുന്നതളിനക്ക്   പവണളിയുസം  പപസ്ഥാളളിതടെകളികക്ക്  പകസ്ഥാപളജുകളളിതല
പപ്രസ്ഥാഗസ്ഥാമുകള്  NBA   യുതടെ അക്രഡളിപറ്റേഷന്െ  പനടുന്നതളിന പവണളി എലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളുസം  തയസ്ഥാതറടുത്തു
തുടെങ്ങളിയളിരളിക്കുന. 
iii)  Rev.2021   ഡളിപപസ്ഥാമേ   കരളിക്കുലസം  നടെപളിലസ്ഥാകളിയതളിലൂതടെ  വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികളുതടെ  വവ്യവസസ്ഥായധളിഷളിതമേസ്ഥായ
കഴളിവുകള്  വളികസളിപളിക്കുന്നതളില്   ശ്രദ്ധ  പകനവീകരളിചളിരളിക്കുന.   ഇതളിതന്െറ  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായളി   രണസ്ഥാസം
തസമേസ്റ്ററളിനക്ക് പശഷസം 3 ആഴ്ച  ഇപന്റേണ്ഷളിപസം നസ്ഥാലസ്ഥാസം  തസമേസ്റ്ററളിനക്ക്  പശഷസം     4 ആഴ്ച  ഇപന്റേണ്ഷളിപസം
നടെപളിലസ്ഥാകളി.   കൂടെസ്ഥാതത   Minor  Project  ,  Major  Project  ,  Activity   points   അവതരളിപളിചതളിലൂതടെ
വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികളുതടെ   വവദഗവ്യ   വളികസനത്തെളിനക്ക്   പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനവ്യസം   നലളി.   പുതളിയ   കരളിക്കുലസം
നടെപളിലസ്ഥാക്കുന്നതളിതന്െറ  ഫലപ്രസ്ഥാപളി  ഉറപസ്ഥാക്കുന്നതളിനസ്ഥായളി  Handbook  പ്രസളിദ്ധവീകരളിച.
iv) Inter disciplinary  പഠനതത്തെ പപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹളിപളിക്കുന്നതളിനസ്ഥായളി  ഒസ്ഥാപണ് ഇലകവീവുകള്  അവതരളിപളിച.  ഒരു
കരളിയര്  ഒസ്ഥാപക്ക്ഷനസ്ഥായളി  സസംരഭകതതസം ഏതറ്റേടുക്കുന്നതക്ക് പപ്രസ്ഥാതസ്ഥാഹളിപളിക്കുന്നതളിനസ്ഥായളി  പസ്ഥാഠവ്യ പദ്ധതളിയളില്
സസംരഭകതതത്തെയുസം സ്റ്റസ്ഥാര്ട്ടപകതളയുസം  കുറളിചള്ള  പകസ്ഥാഴക്ക് ഉള്തപടുത്തെളി. 
v)വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികതള   അവരുതടെ  തതസ്ഥാഴളില്   അഭളിവൃദ്ധളികക്ക്  പവണളി  ,  ഒസ്ഥാണ്വലനസ്ഥായളി  പഠനസം  നടെത്തെളി
ആപഗസ്ഥാള  തലത്തെളില്  Certifications  പനടുന്നതളിനസ്ഥായളി   തയസ്ഥാറസ്ഥാക്കുന്നതളിതന്െറ  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായളി   ഡളിപപസ്ഥാമേ
കരളിക്കുലത്തെളില്  "  Activity   Points”  ഉള്തപടുത്തെളി  .  കൂടെസ്ഥാതത  ആപഗസ്ഥാള   തലത്തെളില്  വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികതള
തതസ്ഥാഴളില് പ്രസ്ഥാപരസ്ഥാക്കുന്നതളിന  പവണളി  Communication Skills  in English  theory  ഒന്നസ്ഥാസം  തസമേസ്റ്ററളിലസം
Communication Skills  in English   ലസ്ഥാബക്ക്  രണസ്ഥാസം തസമേസ്റ്ററളിലസം  ഉള്തപടുത്തെളി.
vi) 03.05.2021  തവീയതളിയളിതല   GO(Ms) No.257/2021/HEDN പ്രകസ്ഥാരസം വളിവളിധ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് Industry on
Campus  പദ്ധതളി നടെപളിലസ്ഥാകളിയളിട്ടുണക്ക്. കൂടെസ്ഥാതത 25.02.2019 തവീയതളിയളിതല GO(Rt) No.319/2019/HEDN പ്രകസ്ഥാരസം
എലസ്ഥാ  സര്കസ്ഥാര് പപസ്ഥാളളിതടെകളികക്ക് പകസ്ഥാപളജുകതളയുസം ASAP   തന്െറ  Additional Skill  Development  Centre
ആകളി  വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികള്കക്ക്  ആധുനളിക  സസ്ഥാപങ്കേതളിക  വളിദവ്യകള്  പരളിചയതപടുത്തുന്നതളിതന്െറ  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായളി
തളിരതഞ്ഞെടുത്തെ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്  Robotics  Lab  നടെപളിലസ്ഥാകളിയളിട്ടുണക്ക്.
vii)  ഇതളിന പുറതമേ  Industry -Institute -Interaction  വര്ദ്ധളിപളിക്കുന്നതളിന പവണളി  Visiting  Faculty  സവീസം
നടെപളിലസ്ഥാകളി.
viii)  വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികള്   ഡളിപപസ്ഥാമേ  പസ്ഥാസസ്ഥാവുപമസ്ഥാഴസം   വവ്യവസസ്ഥായ  പമേഖലയളില്   പജസ്ഥാലളി   ലഭവ്യത   ഉറപ
വരുത്തുന്നതളിനസ്ഥായളി  Finishing  School പദ്ധതളി  നടെത്തെളി  വരുന. 



ix)   കൂടെസ്ഥാതത Mahindra  &  Mahindra , Corporate  Social Responsibility ( CSR)  സവീമേളിതന്െറ  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായളി
വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികളുതടെ  employability skill   വര്ദ്ധളിപളിക്കുന്നതളിന  പവണളി  സര്കസ്ഥാര്  പപസ്ഥാളളിതടെകളിക്കുകളളില്
സസൗജനവ്യമേസ്ഥായളി  പരളിശവീലന  പരളിപസ്ഥാടെളികള്  നടെത്തെളി  വരുന. 

03.05.2021  തല  GO(Ms) No. 257/2021/HEDN   നമര്  സര്കസ്ഥാര് ഉത്തെരവക്ക്  പ്രകസ്ഥാരസം  വളിവളിധ  സര്കസ്ഥാര്
പപസ്ഥാളളിതടെകളിക്കുകളളില്  Industry  on  Campus  (IOC)   പദ്ധതളി   നടെപളിലസ്ഥാകളിയളിട്ടുണക്ക്.   പഠനപത്തെസ്ഥാതടെസ്ഥാപസം
വരുമേസ്ഥാനസം   എന്ന  ലകവ്യസസ്ഥാധവ്യത്തെളിനസ്ഥായളി   തചറുകളിടെ   വവ്യവസസ്ഥായ  യൂണളിറ്റുകള്   സസ്ഥാപനങ്ങളളില്
ആരസംഭളിക്കുന്ന  പദ്ധതളിയസ്ഥാണളിതക്ക്.   വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികള്കക്ക്   ഈ  യൂണളിറ്റുകളളില്  പജസ്ഥാലളി   തചയ്യുന്നതളിലൂതടെ
തതസ്ഥാഴളില്പശഷളി   ആര്ജളികസ്ഥാന്െ  അവസരവുസം   വരുമേസ്ഥാനവുസം   ലഭളിക്കുന.   പകസ്ഥാഴക്ക്   പൂര്ത്തെളിയസ്ഥാകളിയ
വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികള്ക്കുസം  ഈ  സസൗകരവ്യങ്ങള്   ലഭവ്യമേസ്ഥാണക്ക്. ASAP  തന്െറ  ആഭളിമുഖവ്യത്തെളിലള്ള  Additional Skill
Development  Centre    നസ്ഥാണക്ക്   പദ്ധതളി   നടെത്തെളിപ   ചുമേതല.  5000  രൂപ   ധനസഹസ്ഥായപത്തെസ്ഥാടുകൂടെളി
ഇപന്റേണ്ഷളിപക്ക്   ഏര്തപടുത്തുക   എന്ന   പളിരപസ്ഥാടെളി   പപസ്ഥാളളിതടെകളിക്കുകളളിതല   ഇന്െഡസളി   ഒസ്ഥാണ്
കസ്ഥാമസളിതന്െറ  പരളിപസ്ഥാടെളികളളില്  ഉള്തപട്ടളിട്ടളില.

വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികള്കക്ക് തളിയറളികളളില് നളിനള്ള അറളിവളിനക്ക് പുറതമേ പ്രസ്ഥാപയസ്ഥാഗളികമേസ്ഥായ  അറളിവുകള് പനരളിട്ടക്ക്

തചയ്തു  പഠളികസ്ഥാനള്ള  അവസരതമേസ്ഥാരുക്കുന്നതളിനസ്ഥായളി  പകരളത്തെളിതല  41  ഗവ.  പപസ്ഥാളളിതടെകക്ക് നളിക്കുകളളിലസ്ഥായളി

ആറര പകസ്ഥാടെളി  രൂപയുതടെ സളി.എന്െ.സളി  തമേഷവീന്െ  ,  ടെളിഗക്ക്  മേളിഗക്ക്  തവല്ഡളിങക്ക്  തമേഷവീന്െ,  തവര്ട്ടളികല് മേളിലളിങക്ക്

തമേഷവീന്െ , തവീ ഡളി പ്രളിന്റേളിങ്ങക്ക് തമേഷവീന്െ , പറസ്ഥാപബസ്ഥാട്ടളികക്ക് ലസ്ഥാബക്ക് എന്നവീ ഉപകരണങ്ങളുസം, ആധുനളിക യന്ത്രങ്ങളുസം,

6 ഫസ്ഥാബക്ക് ലസ്ഥാബുകളുസം അസസ്ഥാപളിതന്റേ ചളിലവളില് സജമേസ്ഥാകളിയളിട്ടുണക്ക്. 14 പപസ്ഥാളളിതടെകളിക്കുകളളില് ഇന്െഡസളിയല്

യൂണളിറ്റുകള്  സസ്ഥാപളിക്കുന്നതളിനള്ള  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടെപസ്ഥാക്കുകയുസം  അതളില്  8  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്

ഇന്െഡസളിയല് യൂണളിറ്റുകള് ആരസംഭളിക്കുകയുസം തചയ്തു. മൂന്നക്ക് സസ്ഥാപനങ്ങള്കക്ക് ഇന്െഡസളി ഓണ് കവ്യസ്ഥാമസക്ക് 

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളളിലൂതടെ  3411500  രൂപയുതടെ  വരുമേസ്ഥാനസം  ഉണസ്ഥാക്കുന്നതളിനസം  സസ്ഥാധളിച.  പസ്റ്റസ്ഥാള്വകന്െഡക്ക്

വപ്രവറ്റേക്ക് ലളിമേളിറ്റേഡക്ക്,  വഹപകസ്ഥാണ് ഇനവ്യ,  പലസ്ഥാഹശളിലളി,ചസ്ഥാസക്ക് എഞളിനവീയറളിങ്ങക്ക്,  പറസ്ഥാള്റളിങ്ങക്ക് ഇന്െഡസവീസക്ക്,

സളിതമേകക്ക്  എകതളിപക്ക്തമേന്റേക്ക്സക്ക്,  പജസ്ഥായളിസ്റ്റക്ക്  ഏപറസ്ഥാപസ്പേസക്ക്  തുടെങ്ങളി  നളിരവധളി  കമനളിയുമേസ്ഥായുള്ള

സഹകരണത്തെളിനസ്ഥായുള്ള ചര്ചകള് പുപരസ്ഥാഗമേളിക്കുന.

സസ്ഥാപങ്കേതളിക  വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസ  വകുപളിനക്ക്   കവീഴളിതല   ഉന്നത  വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസ  സസ്ഥാപനങ്ങളളില്   പപതസ്മെന്െറക്ക്
തസല്ലുകള്  സജവീവമേസ്ഥാണക്ക്.   ഡളിപപസ്ഥാമേ/   ബളിരുദ/  ബളിരുദസ്ഥാനനര   പഠനസം   പൂര്ത്തെസ്ഥായസ്ഥാക്കുന്ന
വളിദവ്യസ്ഥാര്തളികള്കക്ക്  കവ്യസ്ഥാമസക്ക് റളിക്രൂട്ടക്ക്തമേന്െറളിലൂതടെ  സതകസ്ഥാരവ്യ/ തപസ്ഥാതുപമേഖലസ്ഥാ സസ്ഥാപനങ്ങളളില് പപതസ്മെന്െറക്ക്
ലഭവ്യമേസ്ഥാക്കുനണക്ക്.  സസ്ഥാപങ്കേതളിക വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസ വകുപളിനക്ക്  കവീഴളിതല സൂപര് വവസറളി  ഡവലപക്ക്തമേന്െറക്ക് തസന്റേര്



(SDC)   സര്കസ്ഥാര്  വകുപകളളിലസം തപസ്ഥാതു പമേഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങളളിലസം അപ്രന്റേവീസക്ക്ഷളിപളിനള്ള അവസരസം
ഒരുക്കുന. 

തക.ഡളിസക്ക്  (KDISC)  തന്െറ  ആഭളിമുഖവ്യത്തെളില്  സസ്ഥാപളിതമേസ്ഥായ  Digital  Workforce  Management System
(DWMS)   വവജസ്ഥാനളിക   പമേഖലയളില്   20  ലകസം   തതസ്ഥാഴളിലവസരങ്ങള്   എന്ന   ലകവ്യപത്തെസ്ഥാതടെ
സസംസസ്ഥാനതത്തെ   വവജസ്ഥാനളിക  സമൂഹമേസ്ഥായളി   മേസ്ഥാറ്റേസ്ഥാന്െ   ലകവ്യമേളിടുന.   ഇതളിതന്െറ   ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായുള്ള
Connect  Career to  Campus എന്ന  പ്രചരണതത്തെ  സസംബനളിചക്ക് സസംസസ്ഥാനതത്തെ  സസ്ഥാപങ്കേതളിക  ഉന്നത
വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസ    സസ്ഥാപനങ്ങളളില്    സസ്ഥാപങ്കേതളിക   വളിദവ്യസ്ഥാഭവ്യസ്ഥാസ    കസ്ഥാരവ്യസ്ഥാലയത്തെളിലൂതടെ   അറളിയളിപക്ക്
നലളിയളിട്ടുണക്ക്.  തതസ്ഥാഴളില്  അപനതഷകരുതടെ  ഒരു  talent pool  രൂപവീകരളിക്കുവസ്ഥാനസ്ഥാണക്ക്  തക-ഡളിസക്ക് (KDISC)
തന്െറ  ടെളി പദ്ധതളി  ഉപദ്ദേശളിക്കുന്നതക്ക്.    


