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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 413 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ ��ി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . സ�ി േജാസഫ് ,
�ീ സി ആർ മേഹഷ് , 
�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ , 

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ) 

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

(എ)

സം�ാന�് ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തിന് ഈ സർ�ാർ സ�ീകരി�
നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് ��തൽ െതാഴിലവസര�ൾ
��ി��തിന് നാഷണൽ എംേ�ാെ��്
സർ�ീസ്  വ��് �േഖന ജി�ാ എംേ�ാെ��്
എ�്േച�കളിൽ എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�ം,
സ�യം െതാഴിൽ �ണി�ക�ം �വർ�ി��.
�ടാെത �ാമീണ േമഖലകളിൽ കരിയർ
െഡവലപ്െമ�് െസ��ക�ം �വർ�ി��.
െവാേ�ഷണൽ ൈഗഡൻസ്  �ണി�കൾ �േഖന
േജാബ് െഫ�ക�ം സംഘടി�ി��. സം�ാന

ൈന�ണ� വികസന മിഷനായ േകരള അ�ാഡമി
േഫാർ സ്  കിൽസ്  എ�ലൻസ്  (KASE) �േഖന
ഉ��ിരി�� െതാഴിലവസര�ൾ പരമാവധി
�േയാജനെ���ാൻ ഉേദ�ാഗാർ�ികെള
സഹായി�� ൈന�ണ� പരിശീലന പ�തികൾ
നട�ാ���്. ഇ�ര�ിൽ KASE നട�ിലാ�ി
വ�� ൈന�ണ� വികസന പ�തികളാണ്
മികവിെ� േക���ം അ�ഡി�ഡ്  േകാ�ക�ം,
കൗശൽ േക�കൾ, �ധാനമ�ി കൗശൽ വികാസ്
േയാജന (PMKVY).

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കീഴിൽ െതാഴിൽ േമഖല
ൈകവരി� േന��ൾ എെ��ാെമ�്
വ��മാ�േമാ;

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാല�് നാഷണൽ
എംേ�ാെ��് സർ�ീസ്  വ��ിൽ ��ർ,
കാസർേഗാഡ് , മല�റം എ�ീ ജി�കളിൽ ജി�ാ
എംേ�ാെ��് എ�്േച�കേളാെടാ�ം
എംേ�ായബിലി�ി െസ��കൾ �വർ�നം

ആരംഭി�. �ടാെത ഏഴ്  കരിയർ െഡവലപ്െമ�്
െസ��ക�ം ആരംഭി�ി��്. സ�യം െതാഴിൽ
പ�തികളായ ശരണ� പ�തി �കാരം 16582
േപർ�് 81,80,55,020/- �പ വാ�
അ�വദി�ക�ം, െകസ്� പ�തി �കാരം 3147
േപർ�് 5,71,69,110/- �പ�ം, മൾ�ിപർ�സ്
േജാബ് �ബ് പ�തി�കാരം 311 സംരംഭ�ൾ�്
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4,83,95,554/- �പ സ�ിഡിയായി
അ�വദി�ക�ം, �തിർ� പൗര�ാർ�ായി
ആരംഭി� നവജീവൻ പ�തി �കാരം 72 േപർ�്
10,93,645 �പ വാ�യാ�ം അ�വദി�ി��്.
എംേ�ാെ��് എ�്േച�് വഴി രജി�ർ െച�
ഭി�േശഷി�ാരായ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�ായി
ൈകവല� സ�യം െതാഴിൽ പ�തി�ം ആരംഭി�.
ഐടിഐകൾ �േഖന നട�ിയ െതാഴിൽ
േമളകളി�െട 14420 േപർ�് െതാഴിൽ േനടാനായി.
ഓേരാ ഐടിഐ ക�ാ�സി�ം �വർ�ി��

േ�െ��് െസൽ വഴി 23,754 ��ികൾ�് െതാഴിൽ
ലഭി�ക��ായി. കിഫ്ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�  ്10
ഐടിഐകൾ ഇ�ർ നാഷണൽ നിലവാര�ിേല�്

ഉയർ��തി�� നടപടികൾ നട� വ��.
പിേ�ാ� േമഖലകളി�ൾെ�െട �തിയ 22
ഐടിഐകൾ ആരംഭി�ക��ായി. നിലവി��
ഐടിഐകളിൽ ആ�നിക േ��ക�ം �തന
േകാ�ക�ം ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
�തഗതിയിൽ നട� വ��. കാലാവധി
�ർ�ിയായ 49 െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ മിനിമം
േവതനം ���ി നി�യി�ക�ം 6 െതാഴിൽ
േമഖലകളിൽ �തിയതായി മിനിമം േവതനം
നി�യി�ക�ം െച�ി��്. സം�ാന�്

െതാഴിൽ വ��ിന് കീഴിൽ 12 വ�വസായബ�
സമിതിക�ം ഒ� വ�വസായബ� േബാർ�ം
�വർ�ി� വ��. സം�ാനെ� െതാഴിൽ
േമഖലയിെല വിവിധ ���ൾ പരിഹരി��തിന്
അ�ര�ന േയാഗ�ൾ േചർ�്
െതാഴിലാളിക�െട�ം െതാഴി�ടമക�െട�ം
പര�രസഹകരണേ�ാ��ടി ���ൾ
തീർ�ാ�ാൻ ആവശ�മായ �മ�ൾ നട�ി

വ��. െതാഴിൽ വ��് ഓൺൈലനായി
നൽകിവ�� എ�ാ േസവന��ം Labour
Commissioner Automated System (LCAS) എ�
െവബ്േപാർ�ലി�െട ലഭ�മാ�ിവ��.
െതാഴിലാളികൾ�് അവ�െട േവതനം അവരവ�െട
ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് േനരി�് െ�ഡി�്
െച��തിനായി Wage Protection System (WPS)
എ�ത് നിലവിൽ വ�ി��്. സം�ാന�്

േനാ��ലി നിേരാധി� െകാ�് ഉ�രവായി��്.
അന� സം�ാന െതാഴിലാളികൾ�് അവ�െട
അവകാശ�െള�ം ലഭി�ാ�� േസവന�െള�ം
സംബ�ി�  ്അറിവ് നൽ��തി�ം
െതാഴിലാളിക�െട �ടി�ിക, േവതനം സംബ�ി�

പരാതികളി�ം, അവ�െട യാ� �ട�ിയ
കാര��ളിൽ ആവശ�മായ സഹായ�ൾ
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നൽ��തിന് സം�ാന�് 9 ജി�കളിൽ
െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��കൾ ആരംഭി�.
സം�ാന�് െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ
സംബ�മായ പരാതി േനരി�് നൽ��തിന്
േലബർ ക�ീഷണേറ�ിൽ േകാൾ െസ�ർ
�വർ�ി�വ��.

(സി)

സം�ാനെ� െതാഴിൽ രംഗം
സജീവമാ��തി�ം അഴിമതിയട���
�വണതകളിൽ നി�് വി��മാ��തി�ം ഈ
സർ�ാർ സ�ീകരി� നടപടികൾ വ��മാ�േമാ;

(സി) സം�ാന�് െതാഴിൽ രംഗം
സജീവമാ��തിനായി പി�ാ�
േമഖലകളി�ൾെ�െട �തിയ ഐടിഐകൾ

ആരംഭി�ക��ായി. നിലവി��
ഐടിഐകളിൽ ആ�നിക േ��ക�ം �തന
േകാ�ക�ം ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ
�തഗതിയിൽ നട� വ��. െതാഴിൽ വ��്
ഓൺൈലനായി നൽകിവ�� എ�ാ േസവന��ം
Labour Commissioner Automated System
(LCAS) എ� െവബ്േപാർ�ലി�െട ലഭ�മാ�ി
വ��. െതാഴിലാളികൾ�് അവ�െട േവതനം
അവരവ�െട ബാ�് അ�ൗ�ിേല�് േനരി�്
െ�ഡി�് െച��തിനായി നിലവിൽ വ� Wage
Protection System (WPS) ഊർജിതമായി
നട�ാ�ി വ��. അന�സം�ാന

െതാഴിലാളികൾ�് അവ�െട അവകാശ�െള�ം
ലഭി�ാ�� േസവന�െള�ം സംബ�ി�  ്അറിവ്
നൽ��തി�ം, െതാഴിലാളിക�െട �ടി�ിക
േവതനം സംബ�ി� പരാതികളി�ം അവ�െട
യാ� �ട�ിയ കാര��ളിൽ ആവശ�മായ
സഹായ�ൾ നൽ��തിന് സം�ാന�്

ആരംഭി� െഫസിലിേ�ഷൻ െസ��കൾ
കാര��മമായി നട�ാ�ി വ��. �മ� െതാഴിൽ
േമഖലയിെല അനാേരാഗ�കരമായ �വണതകൾ
അവസാനി�ി���മായി ബ�െ��്

സം�ാനെ� െതാഴിലാളി �ണിയ�ക�െട
േയാഗം വിളി� േചർ�ി��്. സം�ാന�്

െതാഴിലാളികൾ�് െതാഴിൽ സംബ�മായ

പരാതി േനരി�് നൽ��തിന് േലബർ
ക�ീഷണേറ�ിൽ േകാൾ െസ�ർ കാര��മമായി
�വർ�ി�വ��.

(ഡി) എംേ�ായ്  െമ�് എ�്േച�കൾ ഉൾെ�െട
െതാഴിൽ വ��ിന് കീഴി�ളള ഓഫീ�കളിെല
േസവന�ൾ ജേനാപകാര�ദ�ം
കാര��മ�മാ��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
വ��മാ�േമാ?

(ഡി) എംേ�ാെ��് വ��ിെ� േസവന�ൾ �താര��ം,
ജേനാപകാര�ദ�ം കാര��മ�മാ���മായി
ബ�െ��് േകരള�ിെല എ�ാ എംേ�ാെ��്
എ�്േച�കളി�ം ഇ-ഓഫീസ്  പ�തി
നട�ിലാ�ിയി��്. �ടാെത വ��് നൽ��
�ത�� േസവന�ൾ െതാഴിലേന�ഷകർ�്
എ�ായ്േ�ാ�ം എവിെട നി�ം ലഭ�മാ��
രീതിയിൽ ഇ-എംേ�ാെ��് എ�്േച�്
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(www.eemployment.keralal.gov.in) എ�
ഓൺൈലൻ േപാർ�ൽ വികസി�ി�്
�വർ�നസ�മാ�ിയി��്. പിേ�ാ�
േമഖലയി�ൾെ�െട �തിയ ഐടിഐകൾ

ആരംഭി�ക��ായി. കിഫ്ബി ഫ�് ഉപേയാഗി�്
10 ഐടിഐകൾ ഇ�ർനാഷണൽ
നിലവാര�ിേല�് ഉയർ��തി�� നടപടികൾ
നട� വ��. ഐടിഐ �േവശനം ��തൽ
കാര��മ�ം ജേനാപകാര�ദ�ം
ആ��തി�േവ�ി ഓൺൈലൻ സംവിധാനം
നട�ിലാ�ി യി��്. വ��് തനതായി വികസി�ി�
ഇ-േലണിംഗ് �ാ�േഫാം ആയ SMILE
�ർ�ിയായി വ��. എ�ാ വർഷ�ം
ജി�ാടി�ാന�ിൽ സംഘടി�ി�� േജാബ് 
െഫയർ വഴി�ം എ�ാ ഐടിഐ ക�ാ��കളി�ം
�വർ�ി� വ�� േ�െ��് െസൽ വഴി�ം
സ�േദശ�ം വിേദശ�ം ഉ� ധാരാളം
ക�നികളിൽ െതാഴിൽ കെ��വാൻ േ�ഡ്
പാ�ായ ��ികൾ�് അവസരം ലഭി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


