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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 406 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െകാവി ഡാന�ര െതാഴിൽ മാ��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. �.എ.ല�ീഫ്,
�ീ . പി . ഉൈബ�� , 
�ീ. നജീബ് കാ��രം, 
�ീ . എൻ . ഷം��ീൻ 

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

(എ) െകാവി ഡാന�ര ആേഗാള െതാഴിൽ മാ���ം

സാധ�തക�ം േകരള�ിെല വിദ� േമഖലയിെല

െതാഴിൽ അേന�ഷകരിെല�ി�ാൻ ല��മി��

പ�തികൾ സർ�ാർ ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;
എ�ിൽ വിശദാംശം നൽ�േമാ;

(എ) ഉ�്. േകാവിഡാന�ര ആേഗാള െതാഴിൽ

മാ���ം സാധ�തക�ം േകരള�ിെല വിദ�

േമഖലയിെല െതാഴിൽ അേന�ഷകരിൽ

എ�ി�ാൻ ല��മി�് നാഷണൽ എംേ�ാെ��്

സർ�ീസ്  വ��ിന് കീഴിൽ െവാേ�ഷണൽ

ൈഗഡൻസ്  വിഭാഗം, എംേ�ായബിലി�ി

െസ��കൾ, േമാഡൽ കരിയർ െസ��കൾ,
കരിയർ െഡവലപ്െമ�് െസ��കൾ എ�ിവ

�േഖന െസമിനാ�ക�ം െതാഴിൽ േമളക�ം

സംഘടി�ി��തിന് നടപടികൾ സ�ീകരി�്

വ��. �ടാെത, െതാഴിൽ അേന�ഷകർ�്  വിേദശ

െതാഴിൽ സാധ�ത േന��തിന്  അതത് 
രാജ��ളിെല ഭാഷ അറിേയ���് . 'ഒെഡെപക് '
�േഖന ഭാഷാ ൈന�ണ� പരിശീലന െസ��കൾ

ആരംഭി�ക�ം, IELTS, OET, DHA, Prometric,
MOH പരിശീലന�ൾ നൽകി െതാഴിൽ സാധ�ത

വർ�ി�ി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വരിക�ം െച��. വ�ാവസായിക പരിശീലന

വ��ിെ� കീഴിൽ 14 ജി�കളിലായി

�വർ�ി�� 104 ഗവ.ഐടിഐകളിൽ വിവിധ

േ��കളിൽ വിജയകരമായി പരിശീലനം

�ർ�ിയാ�ിയ െ�യിനികൾ�് അവരവ�െട

േമഖലകളിൽ െമ�െ�� െതാഴിൽ ലഭി��തി��

മാർ�നിർേ�ശം നൽ��തിന് ഒ� Placement
Officer-െട േമൽേനാ��ിൽ Placement Cell
�വർ�ി���്. േകാവിഡ്  പ�ാ�ല�ിൽ

േ�െ��് ഓഫീസർമാർ ഓൺൈലൻ �ഖാ�ിരം

വിവിധ െതാഴിൽ ദാതാ��മായി ബ�െ��്

ഐ.ടി.ഐ േകാ�് വിജയി�� െ�യിനികൾ�്

െതാഴിൽ ലഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�

വ���്. വിവിധ ക�നിക�െട Corporate Social
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Responsibility (CSR) േ�ാജ�മായി ബ�െ��്

Career Guidance ഐ.ടി.ഐ.കളിെല

െ�യിനികൾ�് ലഭ�മാ���്. േകാവിഡാന�രം

െതാഴിൽ ന�െ�� വ�� �വാസികെള �ടി

പരിഗണി�  ്10 �സ�കാല േകാ�കൾ

ആരംഭി��തിന് നടപടി ആരംഭി�ി��്.

(ബി)

െതാഴിൽ േമഖല�െട ഭാവി, െതാഴിൽ �ടിേയ�ം,
�തിയ വിപണികൾ, നവ ൈന�ണ� വികസനം

എ�ിവ സംബ�ി�  ്�േത�ക പരിശീലനം

നൽ�വാൻ ഉേ�ശി��േ�ാ; ഇെ��ിൽ

അതി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) ഉ�്. െതാഴിൽ േമഖലയിൽ �തിയ വിപണികൾ

കെ���തിന് നവ ൈന�ണ� വികസന

പരിശീലന�ൾ വ��ിെല കരിയർ െഡവലപ്െമ�്

െസ��കൾ, എംേ�ായബിലി�ി െസ��കൾ

എ�ിവ �േഖന അഭ�� വിദ�രായ �വതീ

�വാ�ൾ�് നൽകിവ���്. ഒെഡെപക്

�ഖാ�ിരം IELTS, OET �ട�ിയ പരിശീലന

പരിപാടികൾ, �ടാെത െകാറിയ, െബൽജിയം,
ജർ�നി �ട�ിയ രാജ��ളിേല�� ഭാഷാ

ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന�ം നൽകി

വ���് . ��തൽ െതാഴിൽ സാ��ത�� േമഖല

എ� നിലയിൽ െബൽജിയ�ിേല�്  വേയാജന

പരിപാലനം നൽ��തി�ം പരിശീലനം നൽകി

വ��. െതാഴിൽ സാ��ത വർ�ി�ി��

തിനായി വ�ാവസായിക പരിശീലന വ��ിന് കീഴിൽ

73 ൽ പരം �സ�കാല േകാ�കൾ

ആരംഭി��തിനായി SUCCESS
(SYSTEMATIC UP SKILLING FOR
COMPETENCY CUM EMPLOYABILITY
SKILL STRENGTHENING) എ� േപരിൽ ഒ�

േ�ാജ�് പരിഗണനയി��്. നവ ൈന�ണ�

വികസനം സംബ�ി�  ്�തിയ ഐടിഐകൾ

ആരംഭി�േ�ാൾ ആയതിെല േ��കെള

സംബ�ി�  ്DGT �തിയ മാർ�നിർേ�ശം

ലഭ�മാ�ിയി��്. ഇതിൽ 'ന� ഏജ് ' േകാ�ക�ം

ഉൾെ���ിയി��്.

(സി) െതാഴിൽ േതടി മ� രാജ��ളിേല�് േപാ��വർ�്

പരമാവധി സൗകര��ൾ ഒ���തി�ം അവർ

േനരി�� ���ൾ പരിഹരി�വാ�ം സർ�ാർ

തല�ിൽ സഹായ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ?

(സി) ഒെഡെപക്  വഴി വിേദശ�് േപാ�� െതാഴിൽ

അേന�ഷകർ�്  തീർ�ം �താര��ം

ഉ�രവാദിത�േ�ാ� �ടി�ം വിേദശ�്  െതാഴിൽ

െച�ാൻ അവസരം ഒ��ിെ�ാ��ക�ം വിേദശ

െതാഴി�ടമെയ �റി�� �ർ� വിവര�ൾ

ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�്  മനസിലാ�ി െകാ��ക�ം

വിേദശ രാജ�േ��് ആവശ���

സർ�ിഫി��കൾ സാ��െ���ി വ�വാ�ം,
വിേദശ െതാഴി�ടമ അെ��ിൽ റി��്െമ�് 
ഏജൻസി�്  േരഖകൾ ൈകമാേറ�ി വ�ാൽ

ഓേരാ�ി�ം ശരിയായ രസീ�കൾ

േശഖരി�വാ�ം, വിേദശ െതാഴി�ടമ അെ��ിൽ

റി��്െമ�്  ഏജൻസി �േഖന ലഭി�� േരഖക�െട
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വിശ�ാസ�ത ഉറ�വ��ക�ം െച��.
വിേദശേ��്  �റെ���തി� �ൻപ് 
നിയമപരമായ േരഖക�ം വിസ�ം ഉറ�വ���.
െതാഴിൽകരാർ ശരിയായി വായി�

മനസിലാ�ിയതി� േശഷം മാ�ം ഒ�ിടി�ി��.
�ടാെത അതിെ� ഒ� പകർ�്  ഉേദ�ാഗാർ�ി�് 
ൈകവശം നൽ��. ഉേദ�ാഗാർ�ി-�െട

വിസയി�ം െതാഴിൽ കരാറി�ം

േരഖെ���ിയിരി��ത്  ഒേര െതാഴിൽ

തെ�െയ�്  ഉറ� വ��ി��.
ECRരാജ��ളിേല�്  േപാ�� ECR പാേ�ാർ�് 
ൈകവശ��വർ�ം ന�മാർ�ം ഇമിേ�ഷൻ

�ിയറൻസ്   ആവശ�മാണ് . യാ�� �ൻപ് 
ഇമിേ�ഷൻ �ിയറൻസ്   ഉറ� വ�����ലം

ഓേരാ വ��ി�െട�ം വിവര�ൾ ഓൺൈലനായി

രജി�ർ െച�െ���. �ടാെത

െതാഴി�ടമ  �െട�ം റി��്െമ�് 
ഏജൻസിക�െട�ം വിവര�ൾ പരിേശാധി�

ഉറ�ി�ാ�ം കഴി��. ഇ��ടാെത ഇൻ�റൻസ്  
പരിര��ം ഉറ� വ���. േവതന���ൾ,
ആേരാഗ� ���ൾ, ��ികരമ�ാ� ജീവിത

സാഹചര��ൾ എ�ിവ�്  ഏജൻസി�െട�ം

സർ�ാരിെ��ം പി�ണ ഉറ� വ��ാ�ം

സാധി�ം. �ടാെത വിേദശ െതാഴി�ടമെയ�ം

റി��്െമ�്  ഏജൻസിേയ�ം ബ�െ���തി��

േഫാൺ ന��ക�ം ഉേദ�ാഗാർ�ി�് നൽ��.
വിേദശെതാഴിലിനായി േപാ��

രാജ�െ��റി�� വിവര��ം അവി�െ�

െതാഴിൽ നിയമ��ം അവകാശ��ം

മനസിലാ�ി�ി�ക�ം, ആ രാജ��ിെ�

സം�ാരം, ആചാര�ൾ എ�ിവ മന�ിലാ�ി

െകാ��ക�ം അവെയ ആദരി�ാൻ

ത�ാെറ���തി�� േബാധവത്കരണം

ഒെഡെപക് നൽ��. അവിടെ� നിയമ�െള�ം

ച��െള�ം അ�സരി�ാ�ം അവിടെ�

അടി�ാന ഭാഷ പഠി�ാൻ �മി�വാ�ം

അവിടെ� �ാഫിക്  നിയമ�ൾ പഠി�ാ�ം

പാലി�ാ�ം ��ി�വാ�� ഉപേദശ�ം,
വിേദശ�്  എ�ിയാ�ടൻ ഇ��ൻ

എംബ�ി�മാേയാ േകാൺ�േല�മാേയാ

ബ�െ��്  ഉേദ�ാഗാർ�ി�െട രജിേ�ഷൻ

ഉറ�വ��വാ��� സഹായ�ൾ ഒെഡെപക് 
െച� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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