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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 545 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േകരള അ�ാദമി േഫാർ �ിൽ എ�ലൻസ്

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം �േകഷ്  ,
�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ, 
�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി, 
�ീ. പി.പി. �േമാദ് 

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

(എ)

സം�ാന�് �വജന�െള െതാഴിലിന്
�ാ�രാ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി ജി�കളിൽ
ആരംഭി� എംേ�ായബിലി�ി െസ��ക�െട
�വർ�നം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) (എ) സം�ാന�്  �വജന�െള െതാഴിലിന്
�ാ�രാ�ി മാ��തിെ� ഭാഗമായി
തി�വന��രം, െകാ�ം, ആല�ഴ, േകാ�യം,
എറണാ�ളം, ��ർ, പാല�ാട് , മല�റം,
േകാഴിേ�ാട് , ക�ർ, കാസർേഗാഡ്  എ�ി
ജി�കളിൽ ആരംഭി� എംേ�ായബിലി�ി
െസ��ക�െട �വർ�നം മിക�� രീതിയിൽ
ഫല�ദമായി �േ��കയാണ്. എംേ�ായബിലി�ി
െസ��കളിൽ 2,25,804 േപർ രജി�ർെച�ക�ം
പരിശീലനം നൽകിയ 1,45,269
ഉേദ�ാഗാർ�ികളിൽ 72,734 േപർ�് സ�കാര�
േമഖലയിെല വിവിധ �ാപന�ളിൽ േജാബ്
ഓഫ�കൾ നൽ�ക�ം െച�ി��്. ��ത
െസ��കൾ �േഖന നാളി�വെരയായി 1931
േജാബ് ൈ��കൾ സംഘടി�ി�ി��്.

(ബി) േകരള അ�ാദമി േഫാർ �ിൽ എ�ലൻസ്  എ�
�ാപന�ിെ� �വർ�ന�ൾ വിശദമാ�ാേമാ;
ഇതിെ� ഉേ�ശ� ല��ം ൈകവരി��തിന്
എ�മാ�ം സാധ�മായി��് എ�് അറിയി�ാേമാ
;

(ബി) (ബി)�ം (സി)�ം സം�ാന ൈന�ണ� വികസന
മിഷെന� നിലയിൽ േകരള അ�ാഡമി േഫാർ
സ്  കിൽസ്  എ�ലൻസ്  നട�ിലാ�ിവ��
ൈന�ണ� വികസന പ�തികൾ
ആേഗാളതല�ിെല െതാഴിൽ സാ��തകൾ �ടി
�േയാജനെ���ാൻ സഹായി��
തര�ി��വയാണ്. വിവിധ േമഖലകളിൽ,
ലളിത�ം േവഗ�ി�ം കാര��മ�മായി മികവിെ�
േക��ൾ �ാപി��തിന് ഇ�ർനാഷണൽ
�ിൽ െ�യിനിംഗ് ആ�് എംേ�ായബിലി�ി
േ�ാ�ാം (iSTEP) എ� േപരിൽ ഒ� നവീന പ�തി
ആവി�രി�ി��്. ഈ പ�തിയി�െട ലഭ�മാ��
െ�ാേ�ാസ�കൾ വിദ� ക�ി�ി�െട ��
പരിേശാധന�ം �ല�നിർണയ�ി�ം

വിേധയമായതിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

പരിശീലന പ�ാളികെള തിരെ����ത്. വിവിധ
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േമഖലകളിൽ മികവിെ� േക��ൾ ആരംഭി�ി��്.
ഓയിൽ & റിഗ്, നിർ�ാണ േമഖല, ന�ിംഗ്,
റിന�വബിൾ എനർജി, കായികം, ഭാഷ പരിശീലനം
�ട�ിയ േമഖലകളിൽ മികവിെ� േക��ൾ
േകരള�ിെല വിവിധ ജി�കളിലായി �വർ�ി�

വ��. ൈന�ണ� പരിശീലന�മായി ബ�െ��

േക� പ�തികളായ �ധാന മ�ി കൗശൽ
വികാസ്  േയാജന (PMKVY), SANKALP-(Skill
Acquisition and Knowledge Awarness for
Livelihood Promotion) എ�ിവ സം�ാന�

നട�ിലാ��ത് സം�ാന ൈന�ണ� വികസന
മിഷനായ KASE ആണ്. െതാഴിൽ രംഗ�ളിൽ
വിദ�രായവ�െട േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ
ഉത�� തര�ി�� ഒ� ഏകജാലക സംവിധാനം
- "േ��് േജാബ് േപാർ�ൽ”, വ�ാവസായിക
പരിശീലനവ��്, എംേ�ാെ��് വ��്, ��ംബ�ീ,
എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട നട�ിലാ��
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ആയ "�ിൽ രജി�ി"
എ�ിവ KASE �േഖന നട�ിലാ��. 2008 ൽ
ആരംഭി�ക�ം 2014 ൽ േകരള �ിൽസ്
എക് സലൻസിൽ ലയി�  ്അതിെ� ഒ� േ�ാജ�്
�ണി�് ആയി മാ�ക�ം െച� �ാപനമാണ്

േകരളാ േ��് ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഡിൈസൻ.
വിവിധ േമഖലകളിൽ പരിചയ സ��രായ
ഡിൈസനർമാെര ��ി�ക ആ�നിക

ഡിൈസൻ സാേ�തിക വിദ��െട �ാേയാഗികത
ലഭ�മാ�ി പര�രാഗത കരകൗശലേമഖലെയ
�േരാഗതിയിേല� നയി�ക എ�ീ ല���േളാെട
ഡിൈസൻ േമഖലയിൽ �വർ�ി� വ��
�ാപനമാണ് െക എസ്  ഐ ഡി. KASE െ�
�വർ�ന�െള�റി�� വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

(സി) ഇടനില�ാരി�ാെത കഴിവിന�സരി�� െതാഴിൽ
കെ��ാൻ സഹായകമാ�ം വിധം െകയിസ്
�േത�ക �ിൽ രജി�ി ആരംഭി�ി�േ�ാ;
വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ?

(സി) (ബി)�ം (സി)�ം സം�ാന ൈന�ണ� വികസന
മിഷെന� നിലയിൽ േകരള അ�ാഡമി േഫാർ
സ്  കിൽസ്  എ�ലൻസ്  നട�ിലാ�ിവ��
ൈന�ണ� വികസന പ�തികൾ
ആേഗാളതല�ിെല െതാഴിൽ സാ��തകൾ �ടി
�േയാജനെ���ാൻ സഹായി��
തര�ി��വയാണ്. വിവിധ േമഖലകളിൽ,
ലളിത�ം േവഗ�ി�ം കാര��മ�മായി മികവിെ�
േക��ൾ �ാപി��തിന് ഇ�ർനാഷണൽ
�ിൽ െ�യിനിംഗ് ആ�് എംേ�ായബിലി�ി
േ�ാ�ാം (iSTEP) എ� േപരിൽ ഒ� നവീന പ�തി
ആവി�രി�ി��്. ഈ പ�തിയി�െട ലഭ�മാ��
െ�ാേ�ാസ�കൾ വിദ� ക�ി�ി�െട ��
പരിേശാധന�ം �ല�നിർണയ�ി�ം
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വിേധയമായതിെ� അടി�ാന�ിലാണ്

പരിശീലന പ�ാളികെള തിരെ����ത്. വിവിധ
േമഖലകളിൽ മികവിെ� േക��ൾ ആരംഭി�ി��്.
ഓയിൽ & റിഗ്, നിർ�ാണ േമഖല, ന�ിംഗ്,
റിന�വബിൾ എനർജി, കായികം, ഭാഷ പരിശീലനം
�ട�ിയ േമഖലകളിൽ മികവിെ� േക��ൾ
േകരള�ിെല വിവിധ ജി�കളിലായി �വർ�ി�

വ��. ൈന�ണ� പരിശീലന�മായി ബ�െ��

േക� പ�തികളായ �ധാന മ�ി കൗശൽ
വികാസ്  േയാജന (PMKVY), SANKALP-(Skill
Acquisition and Knowledge Awarness for
Livelihood Promotion) എ�ിവ സം�ാന�

നട�ിലാ��ത് സം�ാന ൈന�ണ� വികസന
മിഷനായ KASE ആണ്. െതാഴിൽ രംഗ�ളിൽ
വിദ�രായവ�െട േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ാൻ
ഉത�� തര�ി�� ഒ� ഏകജാലക സംവിധാനം
- "േ��് േജാബ് േപാർ�ൽ”, വ�ാവസായിക
പരിശീലനവ��്, എംേ�ാെ��് വ��്, ��ംബ�ീ,
എ�ിവ�െട സഹകരണേ�ാെട നട�ിലാ��
െമാൈബൽ ആ�ിേ�ഷൻ ആയ "�ിൽ രജി�ി"
എ�ിവ KASE �േഖന നട�ിലാ��. 2008 ൽ
ആരംഭി�ക�ം 2014 ൽ േകരള �ിൽസ്
എക് സലൻസിൽ ലയി�  ്അതിെ� ഒ� േ�ാജ�്
�ണി�് ആയി മാ�ക�ം െച� �ാപനമാണ്

േകരളാ േ��് ഇൻ�ി���് ഓഫ് ഡിൈസൻ.
വിവിധ േമഖലകളിൽ പരിചയ സ��രായ
ഡിൈസനർമാെര ��ി�ക ആ�നിക

ഡിൈസൻ സാേ�തിക വിദ��െട �ാേയാഗികത
ലഭ�മാ�ി പര�രാഗത കരകൗശലേമഖലെയ
�േരാഗതിയിേല� നയി�ക എ�ീ ല���േളാെട
ഡിൈസൻ േമഖലയിൽ �വർ�ി� വ��
�ാപനമാണ് െക എസ്  ഐ ഡി. KASE െ�
�വർ�ന�െള�റി�� വിശദാംശ�ൾ
അ�ബ�മായി േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ












