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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 214 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി�� വ�ാവസായിക പരിശീലന േക��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. മ�ി��ി,
�ീ. പി.വി.അൻവർ, 
�ീ ഡി െക �രളി, 

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ 

Shri K. Radhakrishnan
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് പ�ികജാതി വികസന വ��ിന്

കീഴി�� വ�ാവസായിക പരിശീലന േക��ൾ

ആ�നികീകരി��തി�ം പരിശീലന,
പഠനനിലവാരം ��തൽ െമ�െ����തി�ം

പ�തി�േ�ാ; വ��മാ�േമാ;

(എ) ഉ�്. പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി��

വ�ാവസായിക പരിശീലന േക��ൾ

ആ�നീകരി��തി�ം, പരിശീലന, പഠന

നിലവാരം ��തൽ െമ�െ����തി�ം നിലവിൽ

�േത�ക പ�തികൾ ഇ�. വ��ിെ� ബഡ്ജ�്

വിഹിതം പരമാവധി വിനിേയാഗി�  ്വ�വസായിക

പരിശീലന േക��ൽ ആ�നീകരി��തി�ം,
പരിശീലന, പഠന നിലവാരം ��തൽ

െമ�െ����തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വരികയാണ്. വിവിധ ഐ.�ി.ഐ.കളിൽ �ാർ�്

�ാ�് ��കൾ സ�ീകരി��തിനാവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�ി��്. എ�ാ ഐ.�ി.ഐ.കളി�ം

ഇ�ർെന�് സൗകര�േ�ാ��ടിയ ക���ർ

ലാ�ക�ം സ�ീകരി�ി��്. ഐ.�ി.ഐ.കളിൽ

��തൽ െമ�െ���ം, ഭാരത സർ�ാർ അംഗീകരി�്

DGT �ഖാ�ിരം നട�ിലാ���മായ

സിലബസാണ് നിലവിൽ പഠന�ി�ം,
പരിശീലന�ി�ം പി�ട��ത്. പ�ികവർഗ

വികസന വ��ിെ� കീഴിൽ ഇ��ി ജി�യിൽ

നാ�കാണി ഐ�ിഐ-യിൽ �ാ�്�ാൻ

സിവിൽ, ക���ർ േ�ാ�ാമർ കം േ�ാ�ാമിംഗ്,
േസാളാർ െട�ീഷ�ൻ ഇല�ി�ൽ, െമ�ാനി�ൽ

േമാേ�ാർ െവഹി�ിൽ എ�ീ 4 അധിക േ��കൾ

�വർ�ി��തിന് ആവശ�മായ വർ�്

േഷാ�കൾ, ഓഫീസ് , �ാസ്  �റികൾ �ട�ിയവ�ം

��തായി നിർ�ി�ി��്. നാ�കാണി ഐ�ിഐ

വി�ലീകരണ�ി�ം �തിയ േകാ�കൾ

ആരംഭി��തി� ആവശ�മായ ജീവന�ാെര

നിയമി��തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(ബി) ഇെ��ിൽ പ�ികജാതി, പ�ികവർ�

വിദ�ാർ�ിക�െട മ�രേശഷി

(ബി) ഉ�്. പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി��

വ�ാവസായിക പരിശീലന േക��ൾ
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വർ�ി�ി��തിനായി പരിശീലന േക���െട

നിലവാരം ��തൽ െമ�െ���ാൻ പ�തി

ത�ാറാ�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

ആ�നീകരി��തി�ം, പരിശീലന, പഠന

നിലവാരം ��തൽ െമ�െ����തി�ം നിലവിൽ

�േത�ക പ�തികൾ ഇ�. വ��ിെ� ബഡ്ജ�്

വിഹിതം പരമാവധി വിനിേയാഗി�  ്വ�വസായിക

പരിശീലന േക��ൽ ആ�നീകരി��തി�ം,
പരിശീലന, പഠന നിലവാരം ��തൽ

െമ�െ����തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വരികയാണ്. വിവിധ ഐ.�ി.ഐ.കളിൽ �ാർ�്

�ാ�് ��കൾ സ�ീകരി��തിനാവശ�മായ

നടപടി സ�ീകരി�ി��്. എ�ാ ഐ.�ി.ഐ.കളി�ം

ഇ�ർെന�് സൗകര�േ�ാ��ടിയ ക���ർ

ലാ�ക�ം സ�ീകരി�ി��്. ഐ.�ി.ഐ.കളിൽ

��തൽ െമ�െ���ം, ഭാരത സർ�ാർ അംഗീകരി�്

DGT �ഖാ�ിരം നട�ിലാ���മായ

സിലബസാണ് നിലവിൽ പഠന�ി�ം,
പരിശീലന�ി�ം പി�ട��ത്. പ�ികവർഗ

വികസന വ��ിെ� കീഴിൽ ഇ��ി ജി�യിൽ

നാ�കാണി ഐ�ിഐ-യിൽ �ാ�്�ാൻ

സിവിൽ, ക���ർ േ�ാ�ാമർ കം േ�ാ�ാമിംഗ്,
േസാളാർ െട�ീഷ�ൻ ഇല�ി�ൽ, െമ�ാനി�ൽ

േമാേ�ാർ െവഹി�ിൽ എ�ീ 4 അധിക േ��കൾ

�വർ�ി��തിന് ആവശ�മായ വർ�്

േഷാ�കൾ, ഓഫീസ് , �ാസ്  �റികൾ �ട�ിയവ�ം

��തായി നിർ�ി�ി��്. നാ�കാണി ഐ�ിഐ

വി�ലീകരണ�ി�ം �തിയ േകാ�കൾ

ആരംഭി��തി� ആവശ�മായ ജീവന�ാെര

നിയമി��തി��� നടപടികൾ സ�ീകരി�വ��.

(സി)

പരിശീലനം വിജയകരമായി �ർ�ിയാ��

വിദ�ാർ�ികൾ�ായി െതാഴിൽ േമളകൾ

സംഘടി�ി��ത് ഈ വിഭാഗ�ളിെല

ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് െതാഴിൽസാധ�ത

��ി�െമ� വിഷയം പരിേശാധി�ി�േ�ാ;
വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� കീഴി��

ഐ.�ി.ഐ.കളിൽ നി�ം വിജയകരമായി

പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ിയ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�്

െതാഴിൽ സാ��ത ഒ���തിനായി സം�ാന

തല�ിൽ തി�വന��ര�് വ�  ്2016, 2017,
2019 എ�ീ വർഷ�ളിൽ െതാഴിൽ േമളകൾ

സംഘടി�ി�ി��. വിവിധ െതാഴിൽ

�ാപന��ം, ഉേദ�ാഗാർ�ിക�ം ��ത

െതാഴിൽ േമളകളിൽ പെ���ക�ം,
�ാപന��െട �തിനിധികൾ

ഉേദ�ാഗാർ�ിക�മായി �ടി�ാ� നട�ി വിവിധ

�ാപന�ളിൽ േജാലി�ായി െതര    െ���ക�ം

െച�ി��്. േകാവിഡ്-19 അതിവ�ാപന�ിെ�

സാഹചര��ിൽ 2020, 2021 വർഷ�ളിൽ

െതാഴിൽ േമളകൾ സംഘടി�ി��തിന്

സാധി�ി�ി�.
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െസ�ൻ ഓഫീസർ


