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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 116 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േദശീയ െെന�ണ� േയാഗ�താ ച��ട്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. േതാ��ിൽ രവീ�ൻ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാനെ� െവാേ�ഷണൽ ഹയർ
െസ��റി ��കളിെല േകാ�കൾ േദശീയ
െെന�ണ� േയാഗ�താ ച��ടിൽ അധി�ിതമാ��
കാര�ം സർ�ാരിെ� പരിഗണനയി�േ�ാ എ�്
അറിയി�േമാ;

(എ) സം�ാനെ� െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി
��കളിൽ നട�ിലാ�� ��വൻ െവാേ�ഷണൽ
േകാ�ക�ം 2020-21 അധ�യന വർഷം �തൽ
�ർ�മാ�ം േദശീയ ൈന�ണ� േയാഗ�താ
ച��ടിൽ (എൻ.എസ് .ക�.എഫ്)
അധി�ിതമാ�ിയി��്.

(ബി) ഇത് െവാേ�ഷണൽ പഠന�ിൽ

ഏർെ��ിരി�� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഏെതാെ�
രീതിയിൽ �േയാജനെ��െമ�് വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) എൻ.എസ് .ക�.എഫ് അധി�ിതേകാ�കൾ
േദശീയതല�ിൽ അംഗീകരി�െ��ി���ം
നാഷണൽ �ിൽ െഡവലപ്െമ�് കൗൺസിലിന്
(എൻ.എസ് .ഡി.സി) കീഴി�� െസ�ർ �ിൽ
കൗൺസി�കൾ നൽ���മായ �ിൽ
സർ�ിഫി��കൾ ലഭ�മാ���മാണ്. േദശീയ
അംഗീകാര�� ഈ േയാഗ�താ സർ�ിഫി��കൾ
രാജ�െ� വിവിധ െതാഴിൽ �ാപന�ൾ,
ഭാരതസർ�ാർ �ാപന�ൾ എ�ിവിട�ളിൽ
െതാഴിൽ േന��തി�� േയാഗ�തയായി
പരിഗണി�െ���താണ്. േദശീയതല�ിൽ

തെ� �പീകരി�െ��ി�� െതാഴിൽ പരിശീലന
രീതികൾ, പാഠ�പ�തി, പരിശീലക�െട േയാഗ�ാതാ
മാനദ��ൾ എ�ിവ ഈ പാഠ�രീതിയിൽ
അ�ശാസി�െ���തിനാൽ ഏകീ�ത�ം
�ണനിലവാര�ിലധി�ിത�മായ പരിശീലനം
ഉറ�വ���. ഹയർ െസ��റി
േകാ�ി��ല�മായ കരി�ല�ി�പരിയാണ്

എൻ.എസ് .ക�.എഫ് േകാ�കൾ എ�തിനാൽ
ത��ല�മായ ഉപരിപഠന സാധ�തകൾ
െവാേ�ഷണൽ വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉറ�ാ��.
വ�വസായ/ േസവന േമഖലകളിൽ നിര�രമായി
സംഭവി�� സാേ�തിക �േ���ൾ, കായിക�ം
�ാേദശിക�മായി ഉ�ാ�� ആവശ�കതാ

വ�തിയാന�ൾ എ�ിവ� �സരി�  ്�തിയ
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േകാ�കൾ ലഭ�മാ�വാ�ം നിലവി��വ
���വാ�ം, മാ�ം വ��വാ�ം ഉ� �ിരമായ

സംവിധാനം എൻ.എസ് .ക�. എഫ്
ഉറ�വ���തിനാൽ േകാ�കൾ
ആവശ�ാ�സരണം ���െ���. െതാഴിൽ
പഠനം ��തൽ കാര��മമാ��തിന്
ൈന�ണ�പരിശീലന േക��ൾ (�ിൽ
െഡവലപ്െമ�് െസ��കൾ) �ാപി�� കാര�ം
പരിഗണനയിലാണ്. വ�വസായ ശാലക�മായി
സഹകരി�� പരിശീലന പ�ാളി�ം

വിദ�ാർ�ികൾ�് ��തൽ �ണ�ദമായ ഓൺ ദ
േജാബ് പരിശീലന�ം അ��ാപക �ണനിലവാര
വർ�ന�ം ഉറ�വ�����്.

(സി)

െവാേ�ഷണൽ ഹയർ െസ��റി ��കളിൽ
െതാഴിൽ പഠനം െമ�െ����തിെ� ഭാഗമായി
മെ�െ��ാം നടപടികളാണ് സ�ീകരി�ാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(സി) താെഴപറ�ം�കാര�� �തന നടപടികൾ
സ�ീകരി�വ��. 1) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ
ഡയറ��െട വി.എ� .്എസ് .ഇ വി�ിൽ
ഇ�റാ�ൻ െസൽ(ഐ.ഐ.ഐ.െസൽ)
�പീകരി� �വർ�നം ആരംഭി�ി��്. െസ�ിെ�
േന�ത��ിൽ ഇൻഡ�ിയൽ എ�്െപർ�്
ഇ�റാ�ൻ, െവർ��ൽ ഫീൽഡ്  വിസി�കൾ,
എ�ർ�ണർഷി�് െഡവലപ്െമ�് ക�ാ�കൾ,
െതാഴിലിട�ളിെല പരിശീലനം എ�ിവ
നട�ിലാ�ി വ��. 2) അ��ാപകർ�് �തിയ
േജാബ് േറാ�കളിൽ പരിശീലനം സംഘടി�ി��
കാര�ം പരിഗണനയി��്. 3) എസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി
�െട േന�ത��ിൽ �തിയ േജാബ്േറാ�കൾ�്
പഠന സാമ�ികൾ നിർ�ി��തിന് ക��്
െഡവലപ്െമ�് വർ�്േഷാ�കൾ
സംഘടി�ി��തിന് �ിരം സംവിധാനം
ഏർെ���� കാര�ം പരിേശാധി�  ്വ��. 4)
സംരഭകത� പരിശീലനം, ആശയവിനിമയ പാടവം
വികസി�ി��തിനാവശ�മായ പരിശീലനം മ�്
ജീവിതൈന�ണ� പരിശീലന �ൾ എ�ിവ
െതാഴിൽപരിശീലനേ�ാെടാ�ം വിദ�ാർ�ികളിെല

എംേ�ായബിലി�ി വർ�ി�ി��തിന് ആവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�  ്വ��.

(ഡി) വിേദശ�ം സ�േദശ�ം ഉയർ�വ�� �തിയ
െതാഴിൽ േമഖലകൾ, സാധ�തകൾ
എ�ിവെയ�റി�  ്വിദ�ർ�ികൾ�് അവേബാധം
��ി��തി�ത�� എെ��ാം പ�തികളാണ്
സർ�ാർ വിഭാവനം െച��ത്; വിശദാംശം
നൽ�േമാ?

(ഡി) വി.എ� .്എസ് .ഇ േകാ�് കഴി�തിന് േശഷ��
ഉപരിപഠന/െതാഴിൽ സാധ�തകെള പരിചയെ��
�� െവബിനാർ ഈ അധ�യന വർഷ�ിൽ 54
എ�ം നട�ക��ായി. ��് വിഭാഗ� ളായി
തിരി�ാണ് �തിയ െതാഴിൽ േമഖലകെള
വിദ�ാർ�ികൾ�് പരിചയെ���ിയത്

(എ�ിനീയറിംഗ്, അ�ികൾ�ർ ആ�്

പാരാെമഡി�ൽ, െകാേമ�്). �ടാെത ഇ��ൻ
എയർേഫാ�ിെല വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ
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സാധ�തകെള�റി�  ്വിദ�ാർ�ികളിൽ

അവേബാധം ��ി�ാനായി എ�ാ ജി�ാ
േക��ളി�ം വി.എ� .്എസ് .ഇ ��കളിൽ കരിയർ
െസമിനാർ, എ�്േപാകൾ സംഘടി �ി���്.
എ�ാ വി.എ� .്എസ് .ഇ അ��ാപകർ�ം കരിയർ
ൈഗഡൻസിൽ പരിശീലനം നൽകാൻ പ�തി
ത�ാറാ���്. �തന ൈന�ണ� പ�തികൾ
(21 െസ��റി േജാബ്സ്) അ��ാപകർ�ായി
പരിചയെ��� �തി�ം അവേബാധം
��ി��തി�മായി അ��ാപക പരിശീലനം
നട��താണ്. അ�വഴി വിദ�ാർ�ികൾ�്

ആവശ�മായ മാർ�നിർേ�ശ�ൾ ലഭ�മാ��തിന്
അ��ാപകെര �ാ�രാ�വാൻ സാധി�ം എ�്
�തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


