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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4451 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

അംേബദ്കർ �ാമം പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ) അംേബദ്കർ �ാമം പ�തി�െട �ക
വർ�ി�ി�� വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാെയ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ)
നിലവിൽ പരിഗണനയിലി�.

(ബി) ഈ വർഷം എ� പ�ികജാതി േകാളനികളിലാണ്
അംേബദ്കർ �ാമം പ�തി നട�ിലാ�വാൻ
ഉേ�ശി��െത�് വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി)
നടപടി സ�ീകരി� വ��.

(സി) പ�ികജാതി/പ�ികവർ�/ആദിവാസി േമഖലകളിൽ
െതാഴിൽ അവസര�ൾ വർ�ി�ി��തിന്
നട�ിലാ�വാൻ ഉേ�ശി�� പ�തികെള�റി�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� െതാഴിൽരഹിതർ�്
ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന പരിപാടികൾ
സംഘടി�ി�  ്സം�ാന�ം വിേദശ�ം െതാഴിൽ
ലഭ�മാ��തി�ം സ�യം െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
ആവി�രി��തി�ം വ��് പ�തികൾ
ആവി�രി�  ്നട�ിലാ�ി വ��. അവ, 1) വിവര
സാേ�തികം, ഇല�ി�ൽ ആ�്
ആേ�ാെമാൈബൽ എ�ിനീയറിംഗ്, െട�്ൈ�ൽ
ഡിൈസനിംഗ് എ�ി�െന�� വിവിധ
േമഖലകളിൽ െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തി�� വിവിധ
പരിശീലന പരിപാടികൾ വിവിധ ഏജൻസികൾ
�േഖന നട�ിലാ�ി വ���്. 2) സ�യം െതാഴിൽ
സംരംഭം ആരംഭി��തിന് പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ാർ�് വ�� �േഖന ഒ� ല�ം �പ വെര
(1/3 സ�ിഡി) അ�വദി���്. 3) സ�യം
സഹായ സംഘ�ൾ�് സ�യം െതാഴിൽ
കെ���തിന് 10.00 ല�ം �പാവെര
(േ�ാജ�് േകാ�ിെ� 75%) സ�യം െതാഴിൽ
സ�ിഡി അ�വദി���്. 4) പ�ികജാതി �വതീ
�വാ�ൾ�് വിേദശ�് സ�യം െതാഴിൽ േതടി
േപാ��തി�� യാ�ാ സംബ�മായ

െചല�കൾ�് ഒ� ല�ം �പാ ധനസഹായം
അ�വദി�� വിേദശെതാഴിൽ ധനസഹായ
പ�തി നട�ിലാ�ി വ��. 5) വിവിധ
ഏജൻസികൾ �േഖന വ��് നട�ിലാ��
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െതാഴിലധി�ിത േകാ�കളിൽ പഠനം �ർ�ിയാ�ി

വിേദശ�് െ�യ്െ��് കര�മാ��

പ�ികജാതിയിൽെ�� �വജന�ൾ�് വിസ/
യാ�ാ െചല�കൾ�് ഒ� ല�ം �പാ
ധനസഹായം നൽകി വ��. 6) പ�ികജാതി/
പ�ികവർ� വിഭാഗ��െട സംരംഭകത� വികസന
�ിനായി വ��ിെ� പ�തിയായ “ Startup
Dreams” േകരള �ാർ��് മിഷൻ �േഖന
നട�ിലാ�ി വ��. 7) റിേവാൾവിംഗ് ഫ�് എ�
�േത�ക പലിശ രഹിത സ�ീഡ്  ഫ�് നട�ിലാ�ി
വ��. പ�ികവർ� വികസന വ��് 1. പ�ികവർ�
�വാ�ൾ�ിടയിെല െതാഴി�ാ�ാ ��ം
ല�കരി��തിനായി സ�യം െതാഴിൽ പരിശീലന
പരിപാടിക�ം ൈന�ണ� വികസന പരിപാടിക�ം
സർ�ാൻ നട�ിലാ�ി വ��. 2.
പ�ികവർ��ാരിൽ ഉയർ� വിദ�ാഭ�ാസ�ം
െതാഴിൽ പരിശീലന�ം േനടിയവർ�് െതാഴിൽ
നൽ��തിനായി െവർ��ൽ ൈ�ബൽ
എംേ�ാെ��് എ�്േചയ്�് എ� പ�തി
ആരംഭി�ി��്. 3. സം�ാന�ിന് അക�ം
�റ��� �ശ� െതാഴിൽ ൈന�ണ� വികസന
�ാപന��മായി േചർ�് പരിശീലന
പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�വ��. 4.
േഗാ�ജീവിക- 2016-17 വർഷം �തൽ ആരംഭി� ടി
പ�തി �കാരം 1170 െതാഴിൽ രഹിതെര
കെ��ി േമ�ിരി, കാർെപ�റി, ഇല�ീഷ�ൻ,
�ംബിംഗ്, വയറിംഗ് ൈ�വിംഗ് �ട�ിയ
ഇന�ളി�� െതാഴിൽ ൈന�ണ� പരിശീനം
നൽകി സംരഭകത� വികസന�ി�െട െതാഴിൽ
ലഭ�മാ�ി വ��. 2021-22 വർഷ�ിൽ

പരിശീലനം നട�ിലാ�� പ�തികളായ
േഗാ�ജീവിക – െക�ിട നിർ�ാണ പരിശീലനം,
അ�ാരൽ പാർ�്, െക.എസ് .ആർ.ടി.സി�മായി
സഹകരി�  ്െറേ�ാറ�കൾ നട�ക,
എയർേപാർ�് മാേനെ��് & എയർൈലൻ
േകാ�കൾ എ�ിവയിൽ പരിശീലനം നൽ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


