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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5348 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സിവിൽ സർ�ീസസ്  പരീ�� േവ�ി മിക� പരിശീലനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. െജ. മാക് സി
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) െപാ�വിദ�ാഭ�ാസരംഗ�് രാജ��് ഒ�ാമതായ

േകരളീയർ സിവിൽ സർ�ീസ്  േപാ�ളള

മ�രപരീ�കളിൽ അ�� കാല�ായി മികവ്

�ലർ��െവ�ം സിവിൽ സർ�ീസ്

ബാലിേകറാമലയാെണ� ധാരണ

മാ�ിെ�ാ�ിരി�കയാെണ�ം ക���േ�ാ;

(എ)

ഉ�്.

(ബി) എ�ിൽ കഴി� വർഷം സിവിൽ സർ�ീസ്

ഫല�ിൽ ആദ�െ� �റിൽ എ�േപർ

മലയാളികളായി��െവ�ം ആയത് ഈ വർഷം

എ�യാെണ�ം വ��മാ�ാേമാ; ഇതിൽ

െപൺ��ിക�െട മികവ് എ��പറേയ�താെണ�്

ക���േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(ബി)

വിവരം േശഖരി� വ��.

(സി)

സം�ാന�് നിലവിൽ സിവിൽ സർ�ീസിന്

മിക� പരിശീലനം നൽ�� എ� �ാപന�ൾ

�വർ�ി��െ��തിെ� വിശദാംശം

ലഭ�മാ�േമാ;

(സി) െസൻറർ േഫാർ ക�ിന�യിംഗ് എഡ�േ�ഷൻ

േകരള�െട കീഴിൽ േകാ�യം ,ഇ��ി

ജി�കളിെലാഴിെക 12 ജി�കളിൽ േകരള േ��്

സിവിൽ സർവീസ്  അ�ാഡമി സബ് െസ��കൾ

���ി� വ���്. െസൻറ�ക�െട

വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. 1.
തി�വന��രം 2. െകാ�ം 3. േകാ�ി

(പ�നംതി�) 4.െച��ർ (ആല�ഴ) 5.�വാ��ഴ

(എറണാ�ളം) 6.ആ�ർ (��ർ) 7. പാല�ാട്

8.ICSR , െപാ�ാനി(മല�റം) 9. േകാഴിേ�ാട്  10.
കല്�� (വയനാട്) 11.കല�ാേ�രി (ക�ർ)
12.കാ��ാട്  (കാസർേഗാഡ്) സ�കാര�

പരിശീലന �ാപന��െട വിവരം ലഭ�മ�.

(ഡി) സം�ാന സർ�ാരിെ� കീഴിൽ

തി�വന��ര�് മിക� രീതിയിൽ �വർ�ി��

സിവിൽ സർ�ീസ്  അ�ാഡമി�െട മാ�കയിൽ

ജി�ാ േക��ളിൽ പരിശീലന�ിനായി

നിലവി�ളള സൗകര��ൾ �സ�മാ�ിയാൽ

സാ��ികമായി പി�ാ�ം നിൽ��വരട�ം

(ഡി) േകരള േ��് സിവിൽ സർവീസ്  അ�ാഡമി�െട

ജി�കളിൽ �വർ�ി�� സബ് െസൻറ�കളിൽ

അടി�ാന സൗകര��ൾ വർ�ി�ി��ത് വഴി

സാ��ികമാ�ം പിേ�ാ�ം നി��വരട�ം

��തൽേപർ�് സിവിൽ സർവീസ്  പരിശീലനം

ന��തി� സാധി��താണ്. നിലവിൽ , Plan
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��തൽ േപർ�് സിവിൽ സർ�ീസ്  േനടാൻ

സാധി�െമ�് ക���േ�ാ;
Scheme െ� ഭാഗമായി േകരള േ��് സിവിൽ

സർവീസ്  അ�ാഡമിയിൽ പഠി��

സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി�� 100
വിദ�ാർ�ികൾ�് 40,000/-�പ വീതം

സാ��ിക സഹായം ന�ിവ���്. �ടാെത

SC/ST വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ികൾ�് സൗജന�

പരിശീലനം ന�ി വ��. ICSR െപാ�ാനിയിൽ

ന�നപ� വിഭാഗ�ിൽെ�� (50%)
വിദ�ാർ�ികൾ�ം സൗജന� പരിശീലനം

ന���്. വിവിധ സബ് െസൻറ�ക�െട

അടി�ാന സൗകര�വികസനം പ�തി

വകയി��ലി�െട�ം �ടാെത എം.എൽ.എ
മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ

ഉൾെ���ക�ം െച� വ��.

(ഇ)

എ�ിൽ േമൽ�റ� ല���ിനായി എെ�ാെ�

നടപടികൾ സ�ീകരി�െമ�് വ��മാ�േമാ?

(ഇ) േകരള േ��് സിവിൽ സർവീസ്  അ�ാഡമി�െട

ജി�കളിൽ �വർ�ി�� സബ് െസൻറ�കളിൽ

അടി�ാന സൗകര��ൾ വർ�ി�ി��ത് വഴി

സാ��ികമാ�ം പിേ�ാ�ം നി��വരട�ം

��തൽേപർ�് സിവിൽ സർവീസ്  പരിശീലനം

ന��തി� സാധി��താണ്. നിലവിൽ , Plan
Scheme െ� ഭാഗമായി േകരള േ��് സിവിൽ

സർവീസ്  അ�ാഡമിയിൽ പഠി��

സാ��ികമായി പിേ�ാ�ം നി�� 100
വിദ�ാർ�ികൾ�് 40,000/-�പ വീതം

സാ��ിക സഹായം ന�ിവ���്. �ടാെത

SC/ST വിഭാഗ�ിൽെ�� ��ികൾ�് സൗജന�

പരിശീലനം ന�ി വ��. ICSR െപാ�ാനിയിൽ

ന�നപ� വിഭാഗ�ിൽെ�� (50%)
വിദ�ാർ�ികൾ�ം സൗജന� പരിശീലനം

ന���്. വിവിധ സബ് െസൻറ�ക�െട

അടി�ാന സൗകര�വികസനം പ�തി

വകയി��ലി�െട�ം �ടാെത എം.എൽ.എ
മാ�െട ആ�ി വികസന ഫ�ിൽ

ഉൾെ���ക�ം െച� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


