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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 2935 13-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ിക�െട വിദ�ാഭ�ാസം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി സി വി�നാഥ് ,
�ീമതി െക.െക.രമ, 
�ീ. പി. ടി. േതാമസ്  , 
�ീ എം വിൻെസൻറ്  

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് േകാവിഡ്  �തിസ�ി�ലം

മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലകളിെല ��ികൾ പഠനം
ഉേപ�ി�� സാഹചര�ം ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
ഇത് സംബ�ി�  ്വ��് എെ��ി�ം പഠന�ൾ
നട�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ പഠന�ിെ�

�ധാനെ�� കെ���കൾ

എെ�ാെ�യായി��; വ��മാ�ാേമാ;

(എ)
��യിൽെ��ി�ി�. ഫിഷറീസ്  വ��് ഇത്
സംബ�ി�  ്പഠന�ൾ നട�ിയി�ി�. ഫിഷറീസ്
വ��ിെ� അധീനതയിൽ �വർ�ി�� 10
ഗവൺെമൻറ്  റീജിയണൽ ഫിഷറീസ്  െട�ി�ൽ
��കളിെല എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം പഠന
സൗകര�ം ഉറ�ാ�ിയി��്.

(ബി)
��കൾ �റ�� സാഹചര��ിൽ ഓൺൈലൻ
വിദ�ാഭ�ാസം ലഭ�മ�ാ��കാരണം പഠനം
�ട�ിേ�ായ മ��െ�ാഴിലാളി േമഖലകളിെല
��ിക�െട പഠനം �നരാരംഭി�ാൻ �േത�ക
നടപടികൾ സ�ീകരി�േമാ; വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) ��യിൽെ��ി�ി�. ഫിഷറീസ്  വ��് ഇത്
സംബ�ി�  ്പഠന�ൾ നട�ിയി�ി�. ഫിഷറീസ്
വ��ിെ� അധീനതയിൽ �വർ�ി�� 10
ഗവൺെമൻറ്  റീജിയണൽ ഫിഷറീസ്  െട�ി�ൽ
��കളിെല എ�ാ വിദ�ാർ�ികൾ�ം പഠന
സൗകര�ം ഉറ�ാ�ിയി��്.

(സി) മ��െ�ാഴിലാളിക�െട ��ിക�െട
വിദ�ാഭ�ാസരംഗെ� പി�ാ�ാവ�
പരിഹരി��തിനായി എെ��ാം
ആ��ല��ളാണ് ഈ സർ�ാർ
അ�വദി�െത�ം അവർ�ായി എെ��ാം
�േത�ക പരിപാടികളാണ്
ഏർെ���ിയി�ളളെത�ം വ��മാ�ാേമാ?

(സി) വിദ�ാഭ�ാസ േ�ാ�ാഹന�ി�െട

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�െള വികസന
�ഖ�ധാരയിൽ എ�ി��തിന് ഫിഷറീസ്  വ��്
‘വിദ�ാതീരം’ എ� പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. ഈ
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ളായ
വിദ�ാർ�ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസ ആ��ല��ളായ

ലം�ം�ാൻറ് , �തിമാസ ൈ�പൻറ് , ട�ഷൻ
ഫീസ് , േപാ��് മണി, െമ�് ഫീസ് , േഹാ�ൽ
ഫീസ് , പരീ�ാ ഫീസ് , െ�ഷ�ൽ ഫീസ്  �തലായവ
നൽകി വ��. +2�ത�� �ാ�കളിെല
വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��ൾ 2017-18 �തൽ ‘ഇ-
�ാൻറ്സ്’ പ�തി വഴി അ�വദി� വ��.
തീരേദശെ� 10 ഗവൺെമൻറ്  ഫിഷറീസ്
െട�ി�ൽ ��കളിൽ പഠി�� വിദ�ാർ�ികൾ�്

പഠന�ിനാവശ�മായ എ�ാ ധനസഹായ�ം
നൽകി വ��. ടി ��കെള മികവിെ�
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േക��ളാ��തി�� സമ� പരിപാടി
നട�ിലാ�ി വ��. �ടാെത ‘വിദ�ാതീരം’
പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി

മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ�ൾ�് റസിഡൻഷ�ൽ
െമഡി�ൽ എൻ�ൻസ്  പരിശീലനം, ബാ�്
പരിശീലനം , സിവിൽ സർ�ീസ്  (ഐ.എ.എസ്)
േകാ�ിംഗ്, പി.എസ് .സി പരിശീലനം എ�ീ
പ�തികൾ നട�ിലാ�ി വ��. 2015-16 �തൽ
2020-21 വെര 331 വിദ�ാർ�ികൾ�് െമഡി�ൽ
എൻ�ൻസ്  പരിശീലനം നൽകി. ഇതിൽ 49
വിദ�ാർ�ികൾ�് എം.ബി.ബി.എസ്  �ം 84
േപർ�് ഇതര േകാ�കൾ�ം അ�ിഷൻ
ലഭി�ി��്. 2021-22 ൽ പ�തി നട�ാ��തിന്
നടപടി സ�ീകരി� വ��.
മ��െ�ാഴിലാളിക�െട മ��െട പഠന നിലവാരം
ഉയർ��തിനായി ടി േമഖലയിെല 75
ൈല�റികൾ�് ക���ർ, ഇൻറർെന�്, ടി.വി,
െ�ാജ�ർ, �ിൻറർ എ�ീ ആ�നിക പഠന
സഹായ ഉപകരണ�ൾ നൽ��തിന് ഫിഷറീസ്
വ��് ‘�തിഭാതീരം’ എ� പ�തി
നട�ിലാ��തിൻെറ �ാരംഭ നടപടികൾ
�ർ�ീകരി� വ��. ഓൺൈലൻ പഠന സൗകര�ം
ലഭ�മ�ാ� 2000 മ��െ�ാഴിലാളി ��ികൾ�്
ടാബ് വാ�ി നൽ�� ‘േജ�ാതിർഗമയ’ പ�തി
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


