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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 448 02-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

അസാപ് �േഖന�� പരിശീലന-ൈന�ണ� വികസന പരിപാടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ ഐ ബി സതീഷ് ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി, 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

Dr. R. Bindu
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ)

ആ�നികമായ െതാഴിൽ സാ��തകൾ

കെ���തിന് സം�ാനെ�

വിദ�ാർ�ികെള�ം െതാഴിലേന�ഷകെര�ം

�ാ�രാ��തിന് അസാപ് �േഖന നട�ിവ��

പരിശീലന, ൈന�ണ� വികസന പരിപാടികൾ

ഏെതാെ� എ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) 11, 12 �ാ�കളിൽ പഠി�� ��ികെള�ം

േകാേളജിെല വിദ�ാർ�ികെള�ം

ആ�വിശ�ാസേ�ാ� �ടി ഇം�ീഷിൽ

ആശയവിനിമയം നട�ാൻ �ാ�രാ�ക,
വിദ�ാർ�ികെള അവ�െട അഭി�ചി��സരി�്

ഭാവിയിൽ ഒ� െതാഴിൽ പരിശീലി�ി�ക എ�ീ

ല���േളാ� �ടി അസാപ് �േഖന നിരവധി

പരിശീലനപരിപാടികൾ നട�ിവ��. �ടാെത,
മാ�� വ�ാവസായിക അ�രീ��ം േകരള�ിെല

അഭ��വിദ�രായ െതാഴിൽ അേന�ഷക�െട

സംഖ��ം കണ�ാ�ി, േകാേളജ്

വിദ�ാർ�ികൾ�ം െപാ�ജന�ൾ�മായി

അസാപ് അനവധി �തന േകാ�ക�ം

�ട�ിയി��്. ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ്

ആൻഡ്  െമഷീൻ േലണിങ് , ൈസബർ െസക�രി�ി,
േ�ാൺ െടേ�ാളജി, �ാഫി�് ഡിൈസനർ,
ഡിേ�ാമ ഇൻ ബാ�ിംഗ് & ഫിനാൻസ് , വിേദശ

ഭാഷകൾ �ട�ി 75 ഒ◌ാളം േകാ�കൾ ഇേ�ാൾ

അസാപ് �േഖന ലഭ�മാണ്. ��ഖ വ�വസായ��െട

പ�ാളി�േ�ാ��ടി നട�െ��� ഈ
േകാ�കൾ പഠിതാ�ളിൽ ഹയർ ഒ◌ാർഡർ

ഇൻഡ�ി െറലവ�് �ിൽസ്  (Higher Order
Industry Relevant Skills) നൽകി, അവ�െട

െതാഴിൽ സാധ�തകൾ വർ�ി�ി�വാൻ

സഹായി��. അസാപ് �േഖന നട�ി വ��

േകാ�ക�െട വിശദമായ ലി�് അ�ബ�മായി

േചർ��.

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലയളവ് �തൽ ഇ�വെര

അസാപിെ� �വർ�ന�ി�ം ത�ലം

വിദ�ാർ�ി, െതാഴിലേന�ഷക സ�ഹ�ി�ം

(ബി) ഉ�്; 2016, 2017, 2018, 2019 എ�ീ വർഷ�ളിൽ

എംേ�ായബിലി�ി സർേ� നട�ിയി��്. സമാന

പ�ാ�ല�ി�ം �ായപരിധിയി�ം ഉളള

പരിശീലനം ലഭി�ാ� വിദ�ാർ�ിക�മായി



2 of 3

ഉ�ായ േന���ം �േരാഗതി�ം

വിലയി��ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?
താരതമ�െ���േ�ാൾ അസാപ്

ബി�ദധാരിക�െട െതാഴിൽ �മത

വിലയി��കയാണ് എംേ�ായബിലി�ി സർേ�

െകാ�് ഉേ�ശി��ത്. അസാപി� കീഴിൽ

പരിശീലനം േനടിയ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് അസാപ്

ഇതര ഉേദ�ാഗാർ�ികെള അേപ�ി�  ്ഉയർ�

െതാഴിൽ സാധ�ത�െ��് ഈ പഠന�ളിൽ

പറ��. അസാപ് പരിശീലനം േനടിയ ര�്

ല��ിലധികം വിദ�ാർ�ികളിൽ Neilson India
�ഖാ�രം 2019-ൽ നട�ിയ പഠന റിേ�ാർ�്

�കാരം വിദ�ാർ�ികൾ�് ൈന�ണ�വികസനം

േനടാ�ം ആ�വിശ�ാസ�ം, െതാഴിൽ

ൈവദ���ം െമ�െ���വാ�ം സാധി� എ�്

കാ��. 2012-13 �തൽ 2016-17 വെര�ളള

അധ�യന വർഷ�ളിൽ അസാപ് �േഖന നട��

േകാ�കളിൽ േചർ� 121017 വിദ�ാർ�ികളിൽ,
7975 െ�യിനികൾ (20900
െതാഴിലേന�ഷകർ�ിടയിൽ) േജാലിയിൽ

�േവശി�. സർേ� സമയ�് 85532 (71%)
െ�യിനികൾ അവ�െട ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസം

�ടർ�െകാ�ി�� എ� വ�ത

കണ�ിെല��േ�ാൾ, 38% എ� ഈ െതാഴിൽ

നിര�് സമാന �ായ�ി�ളള െതാഴിലേന�ഷകെര

അേപ�ി�  ്സം�ാന െതാഴിൽ നിര�ിേന�ാൾ

��തലാണ്. പഠന�ിെ� ഭാഗമായി അ�പേതാളം

െതാഴിൽദാതാ��െട അഭി�ായം

വിലയി��ിയതിൽ, �രിപ�ംേപ�ം അസാപ്

വിദ�ാർ�ിക�െട െതാഴിലിട�ിെല സാേ�തിക

പരി�ാന�ി�ം, േന�പാടവ�ി�ം സം��ി

േരഖെ���ി. കഴി� ര� വർഷ�ി�ളളിൽ,
ഏകേദശം 2276 ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് അസാ�്

ASPIRE േ�െ��് ൈ�വ് വഴി േ�െ��്

നൽകാൻ കഴി�. �ീകൾ�് മാ�മായി " ഷീ

�ിൽസ്  " എ� േപരിൽ അസാപ് ആരംഭി�

ൈന�ണ� പരിശീലനപ�തി �ഖാ�രം എ�ാ

�ായ�ി��ളള �ീകൾ�ം �സ�കാല

േകാ�കളി�െട അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസം �ടരാ�ളള

അവസരം നൽ��. ഈ സംരംഭെ� എ  .ഡി.ബി.
അഭിന�ി�ക�ം ജൻഡർ ആ�ൻ �ാൻ (GAP)
ഫല�ദമായി നട�ിലാ��തി�ളള മിക�

േ�ാജ�ി�ളള അവാർഡ്  ADB -യിൽ നി�്

അസാപിന് ലഭി�ക�ം െച�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ








