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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 538 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ��ളിൽെ��വർ�് ആ�നിക െതാഴിൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

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

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് പ�ിക
േഗാ�വർ��ളിൽെ��വ�െട സാ�ഹിക,
സാ��ിക പി�ാ�ാവ� മറികട��തിന്
ഇ�രം ��ംബ�ളിെല ഒരാൾെ��ി�ം
ആ�നിക െതാഴിൽ േമഖലയിൽ െതാഴിൽ
ലഭ�മാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;

(എ) ഉ�്. െവർ��ൽ ൈ�ബൽ എംേ�ാെ��്
എ�്േചയ്�് (VTEE) എ� പ�തിയി�െട
നി�ിത േയാഗ�ത�� എ�ാ പ�ികവർ��ാർ�ം
െതാഴിൽ ലഭ�ത ഉറ�് വ��ാ��

�വർ�ന�ൾ �േരാഗമി� വരികയാണ്. �ശ�
െതാഴിൽ ൈന�ണ� വികസന �ാപന��മായി

േചർ�് ആ�നിക െതാഴിൽ പരിശീലന
പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി�വ��. 'േഗാ� ജീവിക'
പ�തി �കാരം േമ�ിരി, കാർെപ�റി,
ഇല�ീഷ�ൻ, �ംബിംഗ്, വയറിംഗ്, ൈ�വിംഗ്
�ട�ിയ ഇന�ളി�ളള െതാഴിൽ ൈന�ണ�
പരിശീലനം നൽകി സംരംഭകത� വികസന�ി�െട

െതാഴിൽ ലഭ�മാ���്. പ�തി
�ണേഭാ�ാ�െള ഉൾെ���ി സ�യം സഹായ
സംഘ�ൾ �പീകരി�ി��്.

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ��ളിൽെ��വർ�്
ൈന�ണ�േശഷി വർ�ി�ി��തിനായി ആ�നിക

െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ നട�ിലാ�ിവ��
പ�തികൾ എെ��ാമാണ്;

(ബി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��,
െതാഴിൽരഹിതർ�് വിവര സാേ�തികം,
ഇല�ി�ൽ & ഓേ�ാെമാൈബൽ
എൻജിനീയറിംഗ്, െട�്ൈ�ൽ ഡിൈസനിംഗ്
എ�ി�െന വിവിധ േമഖലകളിൽ വിവിധ
സർ�ാർ/സർ�ാരിതര ഏജൻസികൾ �േഖന
ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന പരിപാടികൾ
നട�ിലാ���്. പ�ികവർ� വികസന വ��്
അ��ാടിയിൽ വ�നിർ�ാണ രംഗ�് പരിശീലനം
�ർ�ീകരി� 291 പ�ികവർ� �വതികൾ�്
െതാഴിൽ ഉറ� വ���തിനായി "അടാ�്" എ�
േപരിൽ വ�വസായ �ണി�് ആരംഭി�ി��്.
പ�ികവർ� വികസന വ��ം െക.എസ് .ആർ.
ടി.സി.�മായി േചർ�് ൈ�ബൽ എത് നിക്
റേ�ാറ�് എ� സംരംഭകത� െതാഴിൽദായക
പ�തി ആ��ണം െച�ി��്. �ടാെത
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എയർേപാർ�് മാേനെ��് & എയർൈലൻ
േകാ�കൾ, നിലവിൽ നട� െകാ�ിരി��
േഹാ�ൽ മാേനെ��് േകാ�കൾ �ട�ിയ
ആ�നിക�ം െതാഴിൽ സാധ�ത���മായ
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��.

(സി) േദശീയ, അ�ർേദശീയ �ാധാന���
�ാപന�ളിൽ �േവശനം േന��തി�ം
വിേദശ�ൾെ�െട െതാഴിൽ േത��തി�ം
പ�ികജാതി, പ�ിക േഗാ�വർ��ളിൽെ��
വിദ�ാർ�ികൾ�് േ�ാ�ാഹനം നൽകി
വ��േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ?

(സി) ഉ�്. പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�്

ഉപരിപഠന�ി�ം വിേദശ പഠന�ി�ം

േ�ാളർഷി�് നൽകി വ���്. പ�ികജാതി
വികസന വ��ിെ� കീഴിൽ �വർ�ി��

ഐ.�ി.ഐ-കൾ �േഖന വിവിധ േ��കളിൽ
സാേ�തിക പരിശീലനം ന�ി വ��. പാല�ാട്
ജി�യിൽ �വർ�ി�� ക��ണി�ി േകാേളജിൽ
CPPM (Certificate Programme in Precision
Machinist) എ� േകാ�ിന് പരിശീലനം
നൽ���്. െമഡി�ൽ/എ�ിനീയറിംഗ്

എൻ�ൻസ് , പി.എസ് .സി, ഉൾെ�െട�� വിവിധ
മ�ര പരീ�കൾ�് പരിശീലനം
നൽ��തിനായി 4 �ീ എ�ാമിേനഷൻ െ�യിനിംഗ്
െസ��കൾ �വർ�ി���്. CREST എ�
സ�യംഭരണ �ാപനം �േഖന േദശീയ
�ാധാന��� വിദ�ാഭ�ാസ �ാപന�ളിൽ

�േവശനം േന��തി�ം േകാർ�േറ�് േമഖലകളിൽ
ഉൾ�െട േജാലി ലഭി��തി�ം �ാ�രാ���്.
ഒ� െമഡി�ൽ േകാേള�ം �ഡ്  �ാ�്
ഇൻ�ി���ിെ� വിവിധ േകാ�കളിൽ പരിശീലനം
നൽ��തി� േവ�ി ഒ� ശാഖ�ം പാല�ാട്
ജി�യിൽ �വർ�ി� വ��. ൈ�യിങ്
േകാഴ്  സിന് േചർ� പഠി�� ഒ� വിദ�ാർഥി�
േ�ാളർഷി�് നൽകി വ���്. സിവിൽ
സർ�ീസ്  പരീ�യിൽ പരിശീലനം നൽ��തിന്
വ��ി� കീഴിൽ ICSETS എ� �ാപന�ം

�വർ�ി� വ��. േയാഗ�രായ
�വതീ�വാ�ൾ�് വ��ിെ� വിേദശ െതാഴിൽ
ധനസഹായ പ�തി �കാരം ഒ� ല�ം �പ
അ�വദി���്. പ�ികവർ� വികസന വ��്
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് ഉപരി പഠന�ി�ം

വിേദശ പഠന�ി�ം േ�ാളർഷി�് നൽ���്.
വിേദശ പഠന�ിനായി 02.07.2009-െല സർ�ാർ
ഉ�രവ് 50/2009/പജ.പവ.വിവ �കാര�ളള
വിദ�ാഭ�ാസാ��ല�ം വിദ�ാർ�ിക�െട ബാ�്
അ�ൗ�കളിേല�് നൽകി വ��. ടി
ഉ�രവിെ� പരിധിയിൽ െപടാ� 2.5 ല�ം
�പയിൽ താെഴ വാർഷിക വ�മാന�ളള
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് േക�സർ�ാർ
േ�ാളർഷി�് നൽ��. നാഷണൽ എൻ�ൻസ്
െട�് വഴി സം�ാന�ിന് �റ�് മിക�
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�ാപന�ളിൽ �േവശി�� പ�ികവർ�
വിദ�ാർ�ികൾ�് സം�ാന സർ�ാരിെ�
വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��ൾ അ�വദി� വ��.
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് വിേദശപഠനം
നട��തിന് 25 ല�ം �പ വെര�ളള
േ�ാളർഷി�് വ��് �േഖന നൽകി വ��.
സർ�ാർ അംഗീ�ത െതാഴിൽ പരിശീലന
�ാപന�െള കെ��ി െതാഴിൽ ൈന�ണ�
അധി�ിത േകാ�കളിൽ പരിശീലനം
�ർ�ിയാ�� �റ�് തെ� െ�യ്െ��ി�െട
െതാഴിൽ ഉറ�വ��ക�ം െച�വ���് .

െസ�ൻ ഓഫീസർ


