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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4476 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികവർ� �വാ��െട െെന�ണ� വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (��ണി�റ),
�ീ. തി�വ�ർ രാധാ��ൻ , 

�ീ എം വിൻെസൻറ്  , 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് 

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

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് പ�ികവർ��ാരായ �വാ��െട

െെന�ണ� വികസന�ിന് എെ��ാം

കർ�പ�തികൾ ആവി�രി�ി�െ��്

അറിയി�ാേമാ;

(എ) പ�ികവർ� �വാ�ൾ�ിടയിെല െതാഴിലി�ാ�

��ം പരിഹരി��തിനായി അടി�ാന

വിദ�ാഭ�ാസം സി�ി� �വതി �വാ�ൾ�് സ�യം

െതാഴിൽ പരിശീലന പരിപാടിക�ം, ൈന�ണ�

വികസന പരിപാടിക�ം സംഘടി�ി�്

െതാഴിലവസര�ൾ ലഭ�മാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി�ി��്. പ�ികവർ��ാരിൽ ഉയർ �

വിദ�ാഭ�ാസ�ം െതാഴിൽ പരിശീലനം േനടിയവർ�്

അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത അ�സരി�്

െതാഴിൽ ലഭി�� േമഖലകെള കെ��ി

അവി�െ� െതാഴിൽ ദാതാ��മായി സഹകരി�്

െതാഴിൽ നൽ��തിനായി 'െവർച�ൽ ൈ�ബൽ

എംേ�ായ് െമ�് എ�്േച�്' എ� പ�തി

ആരംഭി�ി��്. നി�ിത േയാഗ�ത�� എ�ാ

പ�ികവർ��ാർ�ം െതാഴിൽ ലഭ�ത ഉറ�്

വ��കയാണ് ടി പ�തി�െട ല��ം.
സം�ാന�ിന് അക�ം �റ��� �ശ�

െതാഴിൽ ൈന�ണ� വികസന �ാപന��മായി

േചർ�് പരിശീലന പരിപാടികൾ സംഘടി�ി�

വ��. 2016-17 വർഷം �തൽ നാളി�വെര

െതാഴി�ം ൈന�ണ� വികസന

പരിശീലന�ി�മായി 16 സർ�ാർ അംഗീ�ത

ഏജൻസികൾ �േഖന 46 േകാ�കളിലായി 5658
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് പരിശീലനം നൽകിയി��്.
ഇതിൽ വിേദശ�് െതാഴിൽ ലഭി� 22
ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ ഉൾെ�െട പരിശീലനം

�ർ�ിയാ�ിയ 2990 േപർ�് െതാഴിൽ ലഭ�ത

ഉറ�് വ��ിയി��്. ഇതിൽ ഉൾെ��� ഒ�

�ധാന പരിശീലന പരിപാടിയാണ് 'േഗാ�ജീവിക'.
2016-17 വർഷം �തൽ ആരംഭി� േഗാ�ജീവിക

പ�തി �കാരം 1170 െതാഴിൽ രഹിതെര
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കെ��ി േമ�ിരി, കാർ��റി, ഇല�ീഷ�ൻ,
�ംബിംഗ്, വയറിംഗ്,  ൈ�വിംഗ് �ട�ിയ

ഇന�ളി�� െതാഴിൽ ൈന�ണ� പരിശീലനം

നൽകി സംരംഭകത� വികസന�ി�െട െതാഴിൽ

െച� വ��. പ�തി�െട ഭാഗമായി വിവിധ

േമഖലകളിൽ പരിശീലനം േനടിയ

�ണേഭാ�ാ�െള ഉൾെ���ി സ�യം സഹായ

സംഘ�ൾ �പീകരി�ി��്. പ�ികവർ�

േമഖലകളിൽ ഭവന നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ

ഉൾെ�െട�� �വർ�ന�ൾ

ഏെ����തിനാണ് ഈ പ�തി വിഭാവനം

െച�ിരി��ത്. ഇ�ര�ിൽ �പീകരി�െ��

സംഘ��െട േന�ത��ിൽ എറണാ�ളം

ജി�യിെല ���ഴ പ�� േകാളനിയിൽ ഏെ���

57 വീ�ക�െട നിർ�ാണ �വർ�ന�ൾ വിവിധ

ഘ��ളിലായി �േരാഗമി� വ��. ടി ��കൾ�്

മാർ� നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തിനായി പ�ികവർ�

വികസന വ��്, െസ�ർ േഫാർ മാേനജ് െമ�്

െഡവലപ്െമ�്, സ�യംസഹായ സംഘ�ൾ

എ�ിവ�െട �തിനിധികൾ ഉൾെ���

ക�ി�ികൾ വിവിധ തല�ളിൽ �പീകരി�ി��്. 57
സംഘ�ൾ �േഖന രജിേ�ഷൻ �ർ�ീകരി�്

�ണേഭാ�ാ�െള െക�ിട നിർ�ാണ രംഗ�്

പെ���ി��തിന് സ�രാ�ിയി��്.
അവരവ�െട െതാഴിൽ േമഖല�് അ�സരി�്

പണിയാ�ധ��ം മ�് സാമ�ിക�ം

വാ��തിനായി �േത�ക ഫ�് അ�വദി�ി��്.
േഗാ�ജീവിക -െക�ിടനിർ�ാണ പരിശീലനം,
അ�ാരൽ പാർ�്, െക.എസ് .ആർ.ടി.സി�മായി

സഹകരി�  ്െറേ�ാറ�കൾ നട�ക,
എയർേപാർ�് മാേനജ് െമ�് & എയർ ൈലൻ

േകാ�കൾ, �ടാെത നിലവിൽ നട�

െകാ�ിരി�� േഹാ�ൽ മാേനജ് െമ�് േകാ�കൾ

�ട�ി ആ�നിക േലാക�് െതാഴിൽ

സാധ�ത�� പരിശീലനപരിപാടികൾ 2021-22
വർഷം നട�ിലാ���്.

(ബി) പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ വിശദമാ�ാേമാ; (ബി) പ�ികവർ� ��ംബ�ൾ�് ��ിരമായ

വ�മാനമാർ�ം ഉറ�ാ�ക, െപാ�േമഖലാ

�ാപന��മായി സഹകരി�  ്െതാഴിൽ

സാധ�ത�� െതാഴിൽപരിശീലന പരിപാടികൾ

സംഘടി�ി�  ്േ�സ് െമ�കൾ ഉറ�ാ�ക, നി�ിത

േയാഗ�ത�� എ�ാ പ�ികവർ��ാർ�ം െതാഴിൽ

ലഭ�ത ഉറ�് വ��ക, പ�ികവർ�

വിഭാഗ�ിൽെ�� അഭ��വിദ�രായ

ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�് സ�േദശ�ം, വിേദശ�ം



3 of 3

െതാഴിൽ േനടിെകാ��ക എ�ിവയാണ്

പ�തി�െട ഉേ�ശ�ല���ൾ.

(സി)

��ത പ�തി നട�ാ�ാൻ ഭരണതല�ിൽ

സ�ീകരി�ി�� നടപടികൾ വ��മാ�ാേമാ?

(സി) സർ�ാർ അംഗീ�ത�ാപനമായ നാഷണൽ

�ിൽ െഡവലപ്െമ�് കൗൺസിൽ അംഗീകാര��

വിവിധ പരിശീലന �ാപന�ളിൽ നി�ം

െ�ാേ�ാസൽ �ണി�  ്സർ�ാർ

മാനദ��ൾ�് വിേധയമായി വിവിധ പരിശീലന

പരിപാടികൾ നട�ിലാ�ിവ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


