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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 4503 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട �ിതിെയ��ി�� പഠനം

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീമതി ശാ��മാരി െക., 
�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ 

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

വ��് മ�ി )

(എ)

സം�ാന�് പ�ികജാതി വിഭാഗ��െട
നിലവിെല �ിതിെയ��ി �ത�മായ പഠനം
നട�ാ�ം വിവരം േശഖരി�വാ�ം ഭാവി
പ�തികൾ ആ��ണം െച�വാ�ം സ�ീകരി�
വ�� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��് േകരള�ിെല

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാ�െട സാ�ഹിക,
സാ��ിക, വിദ�ാഭ�ാസ ഉ�തി ല��ം വ�്
ഡിജി�ൽ സർേ� നട�വാൻ തീ�മാനി�ക�ം
2019-20 സാ��ിക വർഷം ഭരണാ�മതി
നൽ�ക�ം െച�ി��. ഡിജി�ൽ സർെ��െട
ഭാഗമായി േസാ�് െവയർ െഡവലപ്െമ�ം,
േസാ�് െവയർ െട�ിം�ം സർെ��െട ൈപല�്
�ഡി�ം, ജി�കളിെല ജി�ാതല
ഉേദ�ാഗ�ർ�� ഓൺൈലൻ പരിശീലന�ം
ഇതിനകം �ർ�ീകരി�ി��്. ഫീൽഡ്തല സർെ�
നട��തിനായി 1,68,30,000/- �പ�്
29.07.2021 ൽ നട� വർ�ിംഗ് ��് േയാഗം
അംഗീകാരം നൽകിയി��. അടി�ാനതല�ിൽ

വിവരേശഖരണം നട�ി സർെ� �വർ�ന�ൾ

�ർ�ിയാ�� �റ�് ഭാവി പ�തികൾ
അത�സരി�  ്ആ��ണം െച�ാൻ
കഴി��താണ്.

(ബി) പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വ��കൾ�് കീഴി��
േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��ക�െട�ം
ഐ.ടി.ഐ.ക�െട�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ
െമ�െ���വാ�ം നവീകരി�വാ�ം നടപടി
സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴിൽ
�വർ�ി�� േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ
��ക�െട അടി�ാന സൗകര��ൾ
വർ�ി�ി��തി�ം െക�ിട��െട
അ����ണികൾ/നവീകരണ ���ികൾ

നട��തിനാവശ�മായ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്. വ��ിെ� കീഴി�� 44
ഐ.�ി.ഐ ക�െട�ം അടി�ാന സൗകര��ൾ
വർ�ി�ി��തി�ം ഐ.�ി.ഐ.കൾ
നവീകരി��തി�ം വ��് ��ിയ പരിഗണനയാണ്
നൽകി വ��ത്. ഇതിെ� ഭാഗമായി
കാല�ഴ����ം േശാച�ാവ�യിലായ�മായ

(ഓട് /ഷീ�് േമ�) െക�ിട�ൾ�് പകരം
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ആ�നിക നിർ�ാണം നട�ി വ��.
അേതാെടാ�ം അ����ണിക�ം, നവീകരണ
�വർ�ന��ം െച���്. വിവിധ ഐ.�ി.ഐ
കളിൽ �ാർ�് �ാസ്  ��കൾ
സ�ീകരി��തി�ം, വിവിധ
പഠേനാപകരണ�ൾ, ഫർണി�ർ �ട�ിയവ
വാ��തി�ം നടപടി സ�ീകരി� വ��. എ�ാ
ഐ.�ി.ഐ കളി�ം ഇ�ർെന�്
സൗകര�േ�ാ��ടിയ ക���ർ ലാ�ക�ം
ഇതിനകം സ�ീകരി�ി��്. ഐ.�ി.ഐ.ക�െട
സമ� വികസനം നട�ിലാ��ത് സംബ�ി�്

01.10.2021 ന് വ��് മ�ി�െട അ���തയിൽ
േചർ� േയാഗ�ിൽ ഐ.�ി.ഐ. കൾ
നവീകരി��തി�ം �തിയ േകാ�കൾ
ആരംഭി��തി��� �പാർശകൾ ലഭ�മാ�വാൻ
വ��് ഡയറ�ർമാേരാട്  നിർേ�ശി�ി��്.
പ�ികവർ� വികസന വ��ിന് കീഴി�� േമാഡൽ
റസിഡൻഷ�ൽ ��കൾ മിക�
നിലവാര�ി��വയാണ്. വ��ിന് കീഴി��
��വൻ േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��കളിെല�ം
നിലവി�� അടി�ാന സൗകര��ൾ, ��ിക�െട
മാനസിേകാ�ാസ�ി�ം ആേരാഗ�

സംരം�ണ�ി��� സൗകര��ൾ, െമ�
എ�ിവ ��മായി പരിേശാധി�  ്നിലവി��
സൗകര���ം വിട�ക�ം കെ��ി ഓേരാ
വിദ�ാലയ�ി�ം മാ�ർ �ാൻ ത�ാറാ��തി�ം
ഓേരാ വിദ�ാർ�ി�ം വ��ിഗത ��ാ പ�തി�ം
നട�ിലാ�ാ�� നടപടികൾ ആരംഭി�ി��്.
നിലവിൽ േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��കളിൽ
ഡിജി�ൽ ൈല�റി, ലാംേഗ�ജ്  ലാബ്, ക���ർ
ലാബ്, �ാർ�് �ാസ്  �ം എ�ിവ
ത�ാറാ�ിയി��്. ആേരാഗ� സംരം�ണ�ി�ം

വ�ായാമ�ി�മായി ഔ�് േഡാർ ഫി�്നസ്
െസ�ർ, മൾ�ി പർ�സ്  േ�  �ൗ�്, സി��ിക്
�ാ�്, �ി��് പി�  ്എ�ിവ �ല

ലഭ�ത��സരി�  ്സ�ീകരി�ി��്. നാപ്കിൻ
െവ�ിംഗ് െമഷീൻ, ജല ��ീകരണ പ�തി,
ഖര�ാവക മാലിന� സം�രണ �ാ�്, മി�ൽ ര�ാ
ചാലകം, മിനിമാ�് ൈല�്, േസാളാർ പവർ �ാ�്,
സി.സി.ടി.വി, �ീം േബയ്സ്ഡ്  കി�ൺ, വാ�ർ
പ�രിഫയർ �തലായ സംവിധാന��ം
എർെ���ിയി��്. േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ
��കളിെല വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന നിലവാരം
��തൽ ഉയർ��തിനായി remedial coaching,
individual academic plan �ട�ിയവ
നട�ിലാ�ാൻ ഉേ�ശി��. പ�ികവർ� വികസന
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വ��ിെ� നിയ�ണ�ിൽ നിലവിൽ
തി�വന��രം ജി�യിെല ��മല ഐ�ിഐ�ം,
ഇ��ി ജി�യിെല നാ�കാണി ഐ�ിഐ-�മാണ്
�വർ�ി� വ��ത്. ഈ 2 ഐ�ിഐ ക�ം
വ�വസായിക പരിശീലന വ��് ഏെ����തിന്
സർ�ാർ ഉ�രവ് നൽകിയി��്. കിഫ്ബി
പ�തിയി�ൾെ���ി പ�ികവർ� വികസന
വ��ിെ� കീഴിൽ ഇ��ി ജി�യിൽ നാ�കാണി
ഐ�ിഐ-യിൽ 3.29 േകാടി �പ െചലവഴി�്
നിർ�ാണം ആരംഭി� അ�ാഡമിക് േ�ാ�്, 100
േപർ�് താമസ സൗകര�േ�ാെട 2.81 േകാടി �പ
െചലവഴി�  ്േഹാ�ൽ േ�ാ�് എ�ിവ�െട
���ി �ർ�ീകരി�ി��്. ��മല ഐ.ടി.ഐ
�െട �വർ�നം പരിേശാധി�  ്നടപടികൾ
സ�ീകരി��താണ്.

(സി) പ�ികവർ��ിെല �ർബല വിഭാഗ�ളിൽ നി��
വിദ�ാർ�ികെള കെ��ി സിവിൽ സർ�ീസ്
പരീ��് പരിശീലനം നൽ��തിന് േവ� നടപടി
സ�ീകരി�േമാ; ഇത് സംബ�ി�  ്എെ��ി�ം
പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�്

ആൾ ഇ�� സിവിൽ സർ�ീസിൽ �േവശനം
ലഭി�ാൻ പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ�
കീഴി�� ഇൻ�ി���് േഫാർ സിവിൽ സർ�ീസ്
എ�ാമിേനഷൻ െ�യിനിംഗ് െസാൈസ�ി �േഖന
ഒ� വർഷെ� �േത�ക പരിശീലനം നൽ��.
താമസ സൗകര�ം, മിക� ൈല�റി സംവിധാനം
ഉൾെ�െട എ�ാ ആ��ല���ം അ�വദി�  ്ഒ�
വർഷം പരിശീലനം ലഭ�മാ��. പ�ികജാതി
പ�ികവർ� വിഭാഗ വിദ�ാർ�ിക�െട സിവിൽ
സർ�ീസ്  പരീ�ാ പരിശീലനം ��തൽ കാര��മ
മാ��തിേല�ായി ICSETS �േഖന
െതരെ��� മി��രായ 30 േപർ�്
േകരള�ിനക�� അവർ െതരെ��� മിക�
�ാപന�ളിൽ േചർ�് പരിശീലനം
നട��തിനായി ല�� േ�ാളർഷി�് എ�
േപരിൽ ഒ� പ�തി നട�ിലാ��. ഫീസിന�ിൽ

മാ�ം പരമാവധി ഒ� ല�ം �പ വെര നൽ��.
�ടാെത വിദ�ാർ�ിക�െട േഹാ�ൽ ഫീസ് ,
േപാ��് മണി, ��്, കി�് അലവൻസ് , െട�്
സീരീസ് , െമയിൻസ്  എ��് പരീ�
�ട�ിയവ�� െചല�ം വഹി��താണ്.
പ�ികജാതി പ�ികവർ� വിഭാഗ�ൾ�ായി
സിവിൽ സർ�ീസ്  ഉൾെ�െട�� അഖിേല��ാ
തല�ി�� പരീ�കെള
അഭി�ഖീകരി��തി�� പരിശീലന
�ാപന�ൾ േകരള േ��് സിവിൽ സർ�ീസ്
അ�ാഡമി�െട കീഴിൽ സം�ാന�്

തി�വന��രം, െപാ�ാനി, പാല�ാട് ,
േകാഴിേ�ാട്  എ�ിവിട�ളിൽ �വർ�ി��.
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�ടാെത ICSETS െ� കീഴിൽ തി�വന��ര�്

ഒ� െസ��ം �വർ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


