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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4477 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

േഗാ�ജീവിക പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. േമാൻസ്  േജാസഫ്,
�ീ. അ�പ് േജ�ബ്  , 
�ീ. പി. െജ. േജാസഫ്, 
�ീ. മാണി. സി. കാ�ൻ 

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

വ��് മ�ി )

(എ) പ�ികവർ� വിഭാഗ�ി�� �വതീ�വാ��െട
ൈന�ണ� വികസന�ം ജീവേനാപാധി�ം
ല��മാ�ി പ�ിക വർ� വികസന വ��് േഗാ�
ജീവികാ പ�തി നട�ിലാ�ിയി�േ�ാ; ആയതിെ�

�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. 2016-17 വർഷം �തൽ ആരംഭി�

േഗാ�ജീവിക പ�തി �കാരം 1170
െതാഴിൽരഹിതെര കെ��ി േമ�ിരി,
കാർെപ�റി, ഇല�ീഷ�ൻ, �ംബിംഗ്, വയറിംഗ്,
ൈ�വിംഗ് �ട�ിയ ഇന�ളി�� െതാഴിൽ
ൈന�ണ� പരിശീലനം നൽകി സംരംഭകത�
വികസന�ി�െട െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ി 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
�ാമപ�ായ�ിൽ പ�� േകാളനിയിൽ
ഏെ��� 57 വീ�ക�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ വിവിധ ഘ��ളിലായി
നട�ിലാ�ി വ��. ടി ��കൾ�് മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തിനായി പ�ികവർ�
വികസന വ��്, െസ�ർ േഫാർ മാേനെ��്
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��്. ഇ�കാരം
�പീകരി� സംഘ�ൾ�് അവരവ�െട െതാഴിൽ
േമഖലകൾ�് അ�സരി�  ്പണി ആ�ധ��ം മ�്
സാമ�ിക�ം വാ��തിനായി �േത�ക ഫ�്
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അ�വദി�ി��്. 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 1050 �ണേഭാ�ാ�െള

െതരെ���് േഗാ�ജീവിക പ�തി �ടർ
പ�തിയായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�വ��.

(ബി)

��ത പ�തിയി�െട �പീകരി� സ�യം സഹായ
സംഘ��െട നിലവിെല �വർ�ന �േരാഗതി
വിലയി��ിയി�േ�ാ; ��തൽ �വതീ�വാ�െള
േഗാ� ജീവികയിൽ ഉൾെ���ി പരിശീലനം
നൽകാൻ നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ബി) ഉ�്. 2016-17 വർഷം �തൽ ആരംഭി�

േഗാ�ജീവിക പ�തി �കാരം 1170
െതാഴിൽരഹിതെര കെ��ി േമ�ിരി,
കാർെപ�റി, ഇല�ീഷ�ൻ, �ംബിംഗ്, വയറിംഗ്,
ൈ�വിംഗ് �ട�ിയ ഇന�ളി�� െതാഴിൽ
ൈന�ണ� പരിശീലനം നൽകി സംരംഭകത�
വികസന�ി�െട െതാഴിൽ ലഭ�മാ�ി 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
�ാമപ�ായ�ിൽ പ�� േകാളനിയിൽ
ഏെ��� 57 വീ�ക�െട നിർ�ാണ
�വർ�ന�ൾ വിവിധ ഘ��ളിലായി
നട�ിലാ�ി വ��. ടി ��കൾ�് മാർ�
നിർേ�ശ�ൾ നൽ��തിനായി പ�ികവർ�
വികസന വ��്, െസ�ർ േഫാർ മാേനെ��്
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��്. ഇ�കാരം
�പീകരി� സംഘ�ൾ�് അവരവ�െട െതാഴിൽ
േമഖലകൾ�് അ�സരി�  ്പണി ആ�ധ��ം മ�്
സാമ�ിക�ം വാ��തിനായി �േത�ക ഫ�്
അ�വദി�ി��്. 2021-22 സാ��ിക

വർഷ�ിൽ 1050 �ണേഭാ�ാ�െള

െതരെ���് േഗാ�ജീവിക പ�തി �ടർ
പ�തിയായി നട�ിലാ��തിന് നടപടി
സ�ീകരി�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ
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