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"Tell me and I forget, teach me and I may remember, involve
me and I learn."

– Benjamin Franklin

ജീവിെയാടെ്കൾക്്്ഇന്്ലഡ്ത്ക്്ാൾഅെിഡവഗെഇന്്്ണ്്്.
സഞ്്രിക്്ാൻപ്െിയഭ്മിക,കാണാൻപ്െിയസേ്പന്ങ്്ൾ,ക്
െിക്്ാൻപ്െിയെിറക്കൾ,കീഴരക്്ാൻപ്െിയഉയരങ്്ൾ...!ടര്ാ
ഡയാഗികക്്മെയം്മികവം്ഇവിടരടര്ധാനമാക്ന്്്.

ജീവിെത്്ിൽലക്്്യഡബാധഡത്ാ്ടരയാടെ്ടെയ്്്ന്്വർക്്്മി
കവിടന്്്കരങ്്ള്മായിക്ട്്ാവ്കടയന്്ത്വിദയ്ാഭയ്ാസടര്ടക്ിയയ്
ടരഅനിവാരയ്െയാണ.്സാഡങ്്െികവിദയ്ാഭയ്ാസ,ടൊഴിൽഡമഖല
കേിൽമികച്്കരിയർസേ്പന്ംകാണ്ന്്വർക്്്കേമഡശരിയിടല
ലിറ്്ിൽഫേ്വർഎൻജിനിയറിംഗ്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്സമ്്ാനിക്്്ന്്ത്അ
ത്്രടമാര്കര്െലം്ക്ട്്്മാണ.്

ഡലാഡകാത്്രനിലവാരത്്ില്ള്്രഠനവം്രരിശീലനവം്സാ
ഡങ്്െികസൗകരയ്ങ്്ളം്ലഭയ്മാക്്ിരാജയ്ത്്ിനകത്്്ംപ്റത്്്ം
ടൊഴിൽഡനരാൻആയിരക്്ണക്്ിനാള്കടേര്രടപ്്ട്ത്്ിയൊ
ണ്ഈസ്്ാരനട്ത്ടശ്ഡധ്്യമാക്്്ന്്ത.്വിഡദശഡജാലിക്്ായി
ടൊഴിലാേികടേടെരടഞ്്ട്ക്്്ന്്രാജയ്ടത്്ഏറ്്വം്വലിയഡട്ര
ഡ്ടരസ്്്്്ടസന്്്റായിലിറ്്ിൽഫേ്വർഎൻജിനിയറിംഗ്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്
മാറിക്്ഴിഞ്്്.ഐരിഐഎന്്െിനപ്്്റംഡകരേത്്ിടലസമടഗ്സാ
ഡങ്്െികവിദയ്ാഭയ്ാസ,ടൊഴിൽദാൊവായിവേർന്്ലിറ്്ിൽഫേ്വ
ർ,ഈരംഗത്്്സമാനെകേില്്ാത്്മ്ഡന്്റ്്മാണ്സേ്ത്്മാക്്ിയ
ത.്

ഇ വി ടെ പ രി ശീ ല നം, അ വി ടെ തോ ലി 
വിഡദശകന്്നികേിൽടൊഴിൽഡെട്ന്്മലയാേികടേസംബ

ന്്ിച്്്,അത്്രംകന്്നികൾആവശയ്ടപ്്ട്ന്്നിലവാരത്്ിഡലക്്്
ഡകരേത്്ിൽരഠന,രരിശീലനസംവിധാനങ്്ൾഎത്്്ന്്ില്്എന്്

ടര്െിസന്്ിഅലട്്്ന്്്ണ്്്.ടവൽഡിംഗ,്ൈിറ്്ിംഗ,്ഓഡട്ാ്ടമാബീൽ
ത്രങ്്ിയവിവിധസാഡങ്്െികഡമഖലകേിൽഡകരേത്്ിടലരെിവ്
രഠന,രരിശീലനസൗകരയ്ങ്്ള്മായിടൊഴിൽഅഡന്േഷിക്്്ന്്വ
ർക്്്മ്ന്്ിൽവലിയകന്്നികൾവാെില്കൾഅരയക്്്്കയാണ.്
ഈസാഹെരയ്ംെിരിച്്റിഞ്്ാണ്അെയ്ാധ്നികമായരഠന,രരി
ശീലനസൗകരയ്ങ്്ളം്യടത്്്സംവിധാനങ്്ളം്ലിറ്്ിൽഫേ്വർഒ
ര്ക്്്ന്്ത.്

വിഡദശകന്്നികേിടലഡജാലിക്്്െക്ന്്രാഠയ്രധ്്െിയം്അ
വിടരഉരഡയാഗിക്്്ന്്യടത്്്സാമടഗ്ികള്ടരയം്അന്ബന്്ഉര
കരണങ്്ള്ടരയം്നിലവാരത്്ില്ള്്വിദഗധ്രരിശീലനവം്ലി
റ്്ിൽഫേ്വർഎൻജിനിയറിംഗ്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിടനവയ്െയ്സെ്മാക്്്
ന്്്.ഓയിൽകന്്നികൾ,കപ്്ല്കൾഎന്്ിവിരങ്്േിടലടൊഴിലി

ന്സഹായിക്്്ന്്വിധത്്ിൽസമാനമായരശ്്ാത്്ലവം്സൗക
രയ്വം്ഒര്ക്്ിയാണ്ഇവിട്ടത്്രരിശീലനം.ഇത്്രംരരിശീലന
ങ്്ൾെടന്്യാണ്ക്ട്െൽടര്മ്ഖവിഡദശകന്്നികടേലിറ്്ിൽ
ഫേ്വറിഡലക്്്ആകർഷിക്്്ന്്തം്.

ഡകരേത്്ിൽആദയ്മായിഡറാഡബാട്്ിക്ടവൽഡിംഗ്യ്ണിറ്്ിൽര
രിശീലനംഡനരാൻഅവസരടമാര്ക്്ിയത്ലിറ്്ിൽഫേ്വറിലാണ.്
ഇത്ൾപ്്ടരകാലത്്ിടന്്്മാറ്്ങ്്ൾടക്ാ്ത്്്സാഡങ്്െികസൗകരയ്
ങ്്ൾലഭയ്മാക്്ിഅെിൽവിദഗധ്രരിശീലനവം്ടൊഴിൽസാധയ്
െയം്വർധിപ്്ിക്്ാൻനിരത്്രമായടശ്ധ്്യം്കാരയ്ക്്മെയം്ലി
റ്്ിൽഫേ്വറിടന്്്സവിഡശഷെയാവ്ന്്്.

അ ന ന്് സാ ധ്യ ത ക ള് ടെ
വാ തി ൽ ത് റ ന്്്

ഇന്്ടലഡൊറ്്വടരനാടേജയി
ക്്്ന്്വരാക്്ിമാറ്്്കടയന്്ത്ഏ
ടൊര്വിദയ്ാഭയ്ാസടര്ടക്ിയയ്ടര
യം്നന്്യം്മഹെേ്വ്മാണ.്ഈ
മഹെേ്ംലിറ്്ിൽഫേ്വർഎൻജിനി
യറിംഗ്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിൽടര്കാശിക്്്
ന്്്.വിവിധരരീക്്കേിൽവിജയി
ടച്്ത്്്ന്്വർക്്്മാടെ്മല്്,രത്്ാം
ക്്ാസിൽഡൊറ്്വർ,ബിടരക്വിജ
യകരമായിപ്ർത്്ിയാക്്ാൻസാ
ധിക്്ാത്്വർഎന്്ിവർക്്്ംലിറ്്ി
ൽഫേ്വറിൽസാധയ്െകള്ടരവാ
െിൽത്റന്്ിട്്്ണ്്്.

ഡജാലി ഡനരാന്ള്് െീടവ്മായ
ആടഗ്ഹമ്ടണ്്ങ്്ിൽ,ഇന്്ടലകേി

ല്ണ്്ായ ഏത് രരാജയങ്്ടേ
യം്വിജയങ്്ോക്്ിമാറ്്ാൻഈ
സ്്ാരനംക്ടരയ്ണ്്ാക്ടമന്്്
ലിറ്്ിൽഫേ്വർഎൻജിനിയറിംഗ്
ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്്ഡയറക്്റം്ടര്ിൻസി
പ്്ല്മായൈാ.ഡജാബിഅശീതര്
റന്്ിൽരറയ്ന്്്.ഡൊറ്്വർക്്്
ടര്െീക്്കൾനൽകിജയിപ്്ിക്്ാ
നാണ്നമ്്്ടരരരിടശ്മം.അവർ
ക്്്മാനയ്മായടൊഴിൽസേ്ത്്മാ
ക്്ാന്ള്്എല്്ാസൗകരയ്ങ്്ളം്
ഇവിടരഒര്ക്്്ം.രരാജയങ്്ള്
ടരഇന്്ടലകേിൽനിന്്്വിജയ
ങ്്ള്ടരനാള്കേിഡലക്്്ള്്അ
ഡനകര്ടരക്െിപ്്്കാണാൻലിറ്്ി
ൽഫേ്വറിന്സൗഭാഗയ്മ്ണ്്ായി
ട്്്ണ്്്.

രത്്ാംക്്ാസ്്ിൽഡൊറ്്വർമ്
െൽഏത്വിദയ്ാഭയ്ാസഡയാഗയ്െ
യ്ള്്വർക്്്ംലിറ്്ിൽഫേ്വറിടല
ടര്ഡെ്യകടര്ാഡയാഗികരരിശീല
നത്്ില്ടരടൊഴിൽകടണ്്ത്്്
വാൻകഴിയ്ടമന്്്ംൈാ.ഡജാബി
രറയ്ന്്്.

കാ ല ത്്ി ടനാ ത്് 
തകാ ഴ്സ് ക ൾ 

അഡേ്ാൻസഡ്് ടട്രയന്ിംഗ്
ഡട്രാടഗ്ാംസ്(എരിരി),ടമക്്ാനി
ക്്ൽഇലടക്്്ിക്്ൽആൻഡ്ല്്ം
ബിംഗ്(എംഇരി),അഡേ്ാൻസഡ്്
ടവൽഡിംഗ,്വരപ്്ിംഗ്ആൻഡ്
സട്ര്കെ്റൽ എൻജിനിയറിംഗ്
(രിഎസഇ്),ഇൻഡസട്ര്ിയൽഇ
ലടക്്്ിക്്ൽഎൻജിനിയറിംഗ,്ഹീ
റ്്ിംഗ്ടവന്്്ിഡലഷൻഎയർകണ്്ീ

ഷനിംഗ്ആൻഡ്റടൈ്ിജഡറഷൻ,ഇൻസട്ട്്ടമഡേ്റഷൻ,സാൻഡബ്്്ാ
സ്്്്ിംഗ്ആൻഡ്എയർലസ്സഡ്ട്രടരയിംന്്്ിംഗ്(എസഎ്എസര്ി)
ഡകാഴസ്്കൾക്്്പ്റഡമവിവിധഎൻസിവിരിഡകാഴസ്്കളം്ഇവി
ടരനരക്്്ന്്്.

ടഡ്ാഫറ്്്്സമ്ാൻസിവിൽ,ഇലടക്്്ീഷൻ,ഇലഡ്ട്ക്ാ്ണിക്ടമക്്ാനി
ക,്ൈിറ്്ർ,ടമക്്ാനിക്ഡമാഡട്ാ്ർടവഹിക്്ിൾ,റടൈ്ിജഡറഷൻആൻ
ഡ്എയർകണ്്ീഷനിംഗ്ടമക്്ാനിക,്ടവൽഡർഎന്്ിവയാണ്എ
ൻസിവിരിഡകാഴസ്്കൾ.വിവിധസക്ിൽടട്രയന്ിംഗ്ഡട്രാടഗ്ാമ്ക
ളം്ലിറ്്ിൽഫേ്വറിൽനരക്്്ന്്്ണ്്്.

ദീ ർ ഘ വീ ക്് ണ മ് ള്് മാ തന ജ്ടമ ന്്്് 
വരാപ്്്ഴഅെിര്രെയ്ടരഡമൽഡനാട്്ത്്ിൽ1962ലാണ്ലിറ്്ിൽ

ഫേ്വർഐരിഐആരംഭിച്്ത.്1965മ്െൽഎൻസിവിരിഅംഗീക്
െഡകാഴസ്്കൾഇവിടരയ്ണ്്്.

ലിറ്്ിൽഫേ്വർഎൻജിനിയറിംഗ്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ായിവേർന്്്ആയി
രക്്ണക്്ിനാള്കൾക്്്ടൊഴിൽഡനട്ന്്െിലം്അെയ്ാധ്നിക
സാഡങ്്െികസംവിധാനങ്്ള്ടരസഹായഡത്ാ്ടരരരിശീലനത്്ി
നം്മികച്്കാന്്സ്അത്്രീക്്ംര്രടപ്്ട്ത്്്ന്്െിഡലക്്്ംക്െി
ച്്്യർന്്െിന്രിന്്ിൽ,ഇഡപ്ാ്ഴടത്്ഡയറക്്റം്ടര്ിൻസിപ്്ല്മാ
യൈാ.ഡജാബിഅശീതര്റന്്ിലിടന്്്ദീർഘവീക്്ണവം്സമർപ്്
ണമഡനാഭാവഡത്ാ്ടരയ്ള്്കഠിനാധേ്ാനവ്മ്ണ്്്.ഇടെല്്ാംെടന്്്
കഴിവിന്മപ്്്റംഇവിട്ടത്്വിദയ്ാർഥികൾക്്്ംഇവിടരടയത്്്ന്്
ടൊഴിലഡന്േഷകർക്്്ംഡലാകത്്ിടലടര്മ്ഖകന്്നികേിഡലക്്്
വാെിൽത്റന്്്ടകാട്ക്്്ന്്െിന്വദവംെടന്്ഉരകരണമാക്്്
ന്്്ടവന്്ാണ്ൈാ.ഡജാബിയ്ടരരക്്ം.

അഡസാസിഡയറ്്്ഡയറക്്ർൈാ.ജിഡനാഡജാർജ്കടം്ങ്്ാംരറന്്ി
ൽ,വവസ്ടര്ിൻസിപ്്ൽരി.ടജ.ഡജാർജ,്ടര്ഗലഭ്രായഅധയ്ാരക,
അനധയ്ാരകനിരഎന്്ിവരം്ലിറ്്ിൽഫേ്വറിടന്്്വേർച്്യിൽര
ങ്്്വഹിക്്്ന്്്.

-സിജോപൈനാടത്്്

മികവിന്്്കാന്്സ്
ഐരിഐ കടേക്്്റിച്്്

ള്്രെിവ്സങ്്ൽരങ്്ടേ
െിര്ത്്ിടയഴ്ത്കയാണ്
കേമഡശരിയിടലലിറ്്ിൽഫേ്
വർഎൻജിനീയറിംഗ്ഇൻസ്്്്ി
റ്്്യ്ട്്്.ഡദശീയരാെയിൽകേ
മഡശരിയ്ണിഡവഴസ്ിറ്്ിടമ
ഡട്രാ ഡസ്്്്ഷന് സമീരത്്ാ
ണ് മഡനാഹരമായ ലിറ്്ിൽ
ഫേ്വർകാന്്സ.്ഏത്ഡകാ
േജ്കാന്്സ്കടേയം്ടവല്്്
ന്്ഉൗഷമ്േമായകലാലയാ
ത്്രീക്്ം.

ജർമൻസ്്്്ാൻഡഡർഡ്സം
വിധാനമായഇൻഡസട്ര്ിസ്്്്ാ
ൻഡഡർഡ്4നിലവാരത്്ില്
ള്്സജ്്ീകരണങ്്ൾലിറ്്ി
ൽഫേ്വർഎൻജിനിയറിംഗ്
ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിടനഡലാഡകാത്്
ര നിലവാരത്്ിടലത്്ിക്്്
ന്്്.സമടഗ്മായഇന്്്ർടനറ്്്
കണക്്ിവിറ്്ി,സമ്ാർട്്്ക്്ാസ്
മ്റികൾ,ടര്ാഡയാഗികരരി
ശീലനത്്ിന്സഹായിക്്്
ന്്ഉന്്െനിലവാരത്്ില്ള്്

തം്വിഡദശനിർമിെവ്മായ
ഉരകരണങ്്ൾ,മികച്്അ
ധയ്ാരനരീെി എന്്ിവടയ
ല്്ാം ഇവിട്ട്ത് സവിഡശ
ഷെകേിൽെിലൊണ.്

ഡറാഡബാട്്ിക് ടവൽഡിം
ഗ്യ്ണിറ്്്ലിറ്്ിൽഫേ്വറി
ടന്്് മാടെ്ം ടര്ഡെ്യകെയാ
ണ.്

സ്സജ്്മായഓഡട്ാ്ടമാ
വബൽലാഡബാറട്്റി,ൈാ
സ്്്്്മിഗ്450ആൻഡ്അല്മി
നിയംടവൽഡിംഗ്ടമഷീന്
കൾ,അർഡഗാണ്്ഗയ്ാസിൈി
ഡക്്ഷൻല്്ാന്്്്,നയ്്മാറ്്ിക്
വട്ഗൻഡറ്കൾ,ല്്ാസമ്ക
ട്്ിംഗ്ടമഷീന്കൾ,ടസൻടര്
വലസഡ്്സിഒട്സഡല്,്ഡി
ജിറ്്ൽ വലടബ്റി വഹ
സര്ീഡ്ഇന്്്ർടനറ്്്ആൻഡ്
റ്ട്്ഡ്വവവൈ,ഡസാോർ
രവർ സിസ്്്്ം എന്്ിവടയ
ല്്ാംലിറ്്ിൽഫേ്വർകാന്്
സിടന്്് സവിഡശഷെകോ
ണ.്

300 ല ധി കം ക ന്് നി ക ൾ, 1000 ത്ത്ാ ളം ഇ ന്്് ർ വ്യ്ക ൾ 
ഇൻഡസട്ര്ിസ്്്്ാൻഡഡർഡ്

4നിലവാരത്്ില്ള്്സജ്്ീ
കരണങ്്ഡോടരയാണ്ലിറ്്ി
ൽഫേ്വർവിദയ്ാർഥികടേയം്
ടൊഴിലഡന്േഷകടരയം്സേ്ാ
ഗെം ടെയ്്്ന്്ത.് വിദഗധ്
ടൊഴിലാേികടേഡെരിടര്െി
വർഷംമ്ന്്്റിലധികംടര്മ്
ഖകന്്നികൾലിറ്്ിൽഫേ്വ
ർഎൻജിനിയറിംഗ്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്
ട്്ിടനസമീരിക്്്ന്്്.ഈക
ന്്നികൾഇവിടരനരത്്്ന്്
ഇന്്്ർവയ്്കള്ടര എണ്്ം ഓ
ഡരാവർഷവം്ആയിരത്്ില
ധികമാണ.്ഡകടദ്്്വിഡദശകാ
രയ്മടത്്്ാലയത്്ിടന്്്അന്മ
െിഡയാട് ക്രിയ്ള്് ഇന്്്ർ
വയ്്കൾമാടെ്മാണ്ഇവിടരന
രക്്്ന്്ടെന്്ത്ടൊഴിലഡന്േ
ഷകടര സംബന്്ിച്്് വിശേ്
സെ്െയം്സേ്ീകാരയ്െയം്വ
ർധിപ്്ിക്്്ന്്ൊണ.്

ഗൾഫ,്യ്ഡറാപ്്്,റഷയ്ത്ര
ങ്്ിയ രാജയ്ങ്്േിഡലക്്്ള്്
ടൊഴിൽഇന്്്ർവയ്്കൾഇവി
ടരനരക്്്ന്്്ണ്്്.ഇെിനകം
ന്റ്കണക്്ിന്ടെറ്പ്്ക്്ാ

ർലിറ്്ിൽഫേ്വറിൽനരന്്ഇ
ന്്്ർവയ്്കേില്ടരവിഡദശരാ
ജയ്ങ്്േിൽടൊഴിൽടെയ്്്
ന്്്.സിസിസിക്വവറ്്്,എ
ൻരിസിസിഅബ്ദാബി,എ
ത്്ിസാലിത് അബ്ദാബി,
എംറിൽഅബ്ദാബി,കഐ
ൻരിസിക്വവറ്്്,ജിരിസി
അബ്ദാബി, നാഫഡ്കാ ദ്
ബായ,് ഖത്്ർ രവർ കണ്്
സട്ര്ക്്ൻ എന്്ിവ ലിറ്്ിൽ
ഫേ്വറിടലത്്ി ഡട്രഡ് ടര
സ്്്്്ംഇന്്്ർവയ്്വം്നത്്്ന്്
ടര്മ്ഖ കന്്നികേിൽ െില
ൊണ.്

ടകാച്്ിൻ ഷിപ്്്യാർഡ,്
ടകാച്്ിൻറിവൈനറി,ടകാ
ച്്ിടമഡട്രാ,ഡജാണ്്സണ്്ലി
ഫറ്്്്,ജനറൽഎനർജിമാഡന
ജട്മന്്്്സിസ്്്്സ്(ടജംസ)്ത്
രങ്്ിയഇത്്്യൻകന്്നികള്
ടരകാന്്സ്ഡല്്സട്മന്്്്കളം്
ലിറ്്ിൽഫേ്വറിൽനരന്്്വ
ര്ന്്്ണ്്്.രാറ്്,യമഹ,ഡഗാദറ്
ജ,്ദ്ബായ്സാനിസർവീസ,്
എച്്്എസഐ്എൽ,ഡട്ൈാണി
യസ,് ടകംരി, കാർഡബാറാ

ണ്്ംയ്ണിഡവഴസ്ൽ,ഡലാഞ്്്
ഇത്്്യ,ബിഎംഡബ്്്യ്ത്രങ്്ി
യകന്്നികള്മായിസഹകരി

ച്്്വിവിധടൊഴിൽരരിശീല
നങ്്ൾഇവിടരനരക്്്ന്്്ണ്്്.
ഈകന്്നികൾക്്ാവശയ്മായ

വനപ്ണയ്മ്ള്്ടൊഴിലാേി
കടേഇവിടരരരിശീലിപ്്ിച്്്
ഡജാലിനൽക്ന്്്.

ലോലോത്്രനിേവാരത്്ില്ള്്പഠന
വ്ംപരിശീേനവ്ംസാല്ക്തിേസൗേ
ര്യങ്്ള്ംേഭയ്മാക്്ിരാജയ്ത്്ിനേത്്്ം
പ്റത്്്ംതതാഴിൽലനടാൻആയിരക്്
ണക്്ിനാള്േതെര്പത്പ്ട്ത്്ിയതാ
ണ്േെമലശരിേിറ്്ിൽഫ്െവർഎൻജി
നിയറിംഗ്ഇൻസ്്്്ിറ്്്യ്ട്്ിതനശ്ശല്ധ്യമാ
ക്്്ന്്ത്.വിലേശലജാേിക്്ായിതതാഴി
ോെിേതെതതരത്ഞ്ട്ക്്്ന്്രാജ്യ
തത്്ഏറ്്വ്ംവേിയലശ്ടഡ്തടസ്്്്്തസന്്്
റായിേിറ്്ിൽ ഫ്െവർമാറിക്്ഴിഞ്്്.
പത്്ാം ക്്ാസ്്ിൽ ലതാറ്്വർ മ്തൽ
ഏത് വിേ്യാഭ്യാസ ലയാഗ്യതയ്ള്്വർ
ക്്്ം േിറ്്ിൽ ഫ്െവറിതേ ശ്പല്തയേ
ശ്പാലയാഗിേപരിശീേനത്്ില്തടതതാ
ഴിൽേത്ട്ത്്്വാൻേഴിയ്ം.


