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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1941 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാം വഴി െതാഴിൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എ.എൻ.ഷംസീർ,
�ീ ഡി െക �രളി, 

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

Shri. Pinarayi Vijayan
(�ഖ�മ�ി)

(എ) േലാക െതാഴിൽ കേ�ാള�ിെല മാ��ൾ

ഉൾെ�ാ�െകാ�് ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാം വഴി

െതാഴിൽ ലഭി�ക എ� �ഖ�ാപിത ല��ം

േന��തിനാ�� േനാളജ്  ഇേ�ാണമി മിഷൻ

പ�തി�െട �പേരഖ ത�ാറായി�േ�ാ; എ�ിൽ

വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(എ)

ഉ�്. േകരള െഡവലപ്െമ�് ആ�് ഇ�േവഷൻ

കൗൺസിൽ സമർ�ി� �പേരഖ സർ�ാർ

പരിേശാധി�വ��.

(ബി) ��ത പ�തി�െട �ഖ� നിർ�ഹണ

ഏജൻസിയായി േകരള െഡവലപ്െമ�് ആൻറ്

ഇ�േവഷൻ �ാ�ജിക് കൗൺസിലിെന

നി�യി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത �ഹദ്

പരിപാടി�് േന�ത�ം നൽകാ�� തര�ിൽ െക-
ഡിസ്ക് �നഃസംഘടി�ി�ി�േ�ാ; അറിയി�േമാ;

(ബി)

ഉ�്. ആയതിെ� അടി�ാന�ിൽ െക-
ഡി�ിെ� ഭരണസംവിധാനം

�ന:സംഘടി�ി�ി��്.

(സി) േനാളജ്  ഇേ�ാണമി മിഷൻ

യാഥാർ��മാ��തി�ം  അടി�ാന സൗകര�ം

ഏർെ����തി�മായി െച�ാ�േ�ശി��

കാര��ൾ എെ��ാമാണ്; ��ത പ�തിയിൽ

നി�ം പാവെ��വർ �റ��െ�ടാതിരി�ാൻ

വി�ാന വിടെവാഴിവാ�ാൻ �േത�കം

പ�തി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ?

(സി) േകരള�ിെല അഭ��വിദ�രായ െതാഴിൽരഹിതെര

അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത�ം

ൈന�ണികൾ�ം അ��തമായി വി�ാന

െതാഴി�കളിൽ ഏർെ����തിനായി

േലാകെ��ാ��� നവേലാക െതാഴിൽ

അവസര�ൾ കെ��ി അവ �ാ�മാ�ാൻ

ആവശ�മായ പരിശീലനം നൽകി, െതാഴിൽ

നൽ�ക എ�താണ് േനാളജ്  ഇ�േണാമി മിഷൻ

പ�തി വഴി ല��മി��ത്. ഇതിന് കഴി��

രീതിയിൽ െതാഴിലേന�ഷകെര�ം െതാഴിൽ

ദാതാ�െള�ം ഒ� �ാ�്േഫാമിൽ െകാ�വരാ�ം

ഡിജി�ൽ സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട

ഓേരാ���െട�ം കഴി�ം ൈന�ണി�ം

കെ��ി അവർ��േയാജ�മായ, വ�മാന

ദായകമായ, സർ�ാരിതര െതാഴി�കളിൽ

എ�ി��തി�ം ആവശ�മായ പരിശീലന�ം

സഹായ�ം നൽകാൻ ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി�െട

സഹായേ�ാെട ഡിജി�ൽ വർ�് േഫാ�്

മാേനെ��് സി�ം (DWMS) എെ�ാ� ഡിജി�ൽ
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�ാ�്േഫാം നിലവിൽ വ�ി��്. േകരളെ� ഒ�

വി�ാന സ�ദ് വ�വ�യാ�ി �പെ����

വിധ�ിൽ േകരള�ിെല അഭ��വിദ�രായ

െതാഴിൽേശഷിെയ�ം ന�െട വിദ�ാഭ�ാസ

േമഖലെയ�ം നവേലാക െതാഴി�കളിേല�്

�ാ�രാ�ാൻ സ�േദശ�ം വിേദശ��� വിവിധ

ഏജൻസിക�ം വ�വസായ സ�ഹ�മായി

േചർ�െകാ�� ഒ� �വർ�ന പരിപാടി�ാണ്

േനാളജ്  ഇ�േണാമി മിഷൻ ല��മി��ത്.
��ംബ�ീ, അസാപ്, KASE (Kerala Academy
for Skills Excellence), ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ

വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ൾ, ICTAK
(Information and Communication Technology
Academy of Kerala), �ാർ�് അപ് മിഷൻ

�ട�ിയ സർ�ാർ - സർ�ാരിതര

ഏജൻസിക�മായി േചർ�്, വ�� അ�്

വർഷ�ിനകം 20 ല�ം േപർ�് െതാഴിൽ

നൽ��തിനാണ് പരിപാടിയി�െട ല��മി��ത്.
�ാേദശിക സ�ദ് വ�വ��െട നെ��ായ �ഷി,
�ഗസംര�ണം, ഡയറി, MSME (Micro, Small &
Medium Enterprises), വ�വസായം �ട�ിയവെയ

ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട സഹായ�ാ�ം

ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാ�കളായി ബ�ി�ി�ം

�ാേദശിക െതാഴിൽ സാധ�തകൾ വർ�ി�ി�ാ�ം

േനാളജ്  ഇേ�ാണമി മിഷൻ ല��മി��.
സ�ഹ�ിെല സാ�ഹ��ം സാ��ിക�മായി

പിേ�ാ�ം നിൽ��വർ�ം �ർബല

ജനവിഭാഗ�ൾ�ം െതാഴിൽ ൈന�ണികൾ

ആർ�ി�ാ�ം പരിശീലനം നട��തി�മായി

േ�ാളർഷി�ക�ം ഇൻെസ�ീ�ക�ം

ഏർെ���ിയി��്. പരിശീലന�ൾ�് ധനകാര�

�ാപന��മായി േചർ�് പലിശ രഹിത

വാ��� സംവിധാന�ം പ�തിേരഖയിൽ

വിഭാവനം െച��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


