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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5367 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

േനാളജ്  ഇേ�ാണമി മിഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ടി. പി .രാമ��ൻ
Shri. Pinarayi Vijayan

(�ഖ�മ�ി)

(എ) േനാളജ്  ഇേ�ാണമി മിഷൻ എ� പ�തി�െട
ഉേ�ശ�ല���ൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരളം അ�ർേദശീയതല�ിൽ മാനവ
വികസന�ചികയിൽ (ഹ�മൻ െഡവലപ്െമ�്
ഇൻഡ�്) വികസിതരാജ��ൾെ�ാ�ം നിൽ��
സം�ാനമാണ്. എ�ാൽ
േയാഗ�തകൾ��സരി�� േജാലി ലഭി�ാ�വ�ം

(അ�ർ എംേ�ായ്ഡ്), �റ� കാലം േജാലി
െച�് േജാലി ന�െ��വ�ം, േകാവിഡ്
മഹാമാരി�െട ഭാഗമായി മട�ിവ� �വാസിക�ം,
വിവിധ െ�ാഫഷണൽ േകാ�് പാസായി േജാലി
േനാ��വ�ം, വീ��മാ�ം ഉൾെ��� േകരളീയ
സ�ഹ�ിെ� സാ��ിക വികസന�ി�ം

സാ�ഹ�ജീവിത �ണനിലവാരം
ഉയർ��തി�മായി, വ�� അ�
വർഷ�ിനിടയിൽ 20 ല�ം േപർ�് മാന�മായ
െതാഴി�ം �ിരവ�മാന�ം ഉറ�ാ�കെയ�
ല��േ�ാെട 2021 ജ�വരി 15 െ� ബജ�ി�ം
പി�ീട്  �ണിൽ ���ിയ ബജ�് േരഖയി�ം
�ഖ�ാപി� �കാരം േകരളെ� ൈവ�ാനിക

സ�ദ് വ�വ�യായി മാ��തി�ം
അഭ��വിദ�രായ �വാ��െട െതാഴിലി�ാ�
പരിഹരി��തി�ം േവ�ി നട�ിലാ��
വി�ലമായ ഒ� പരിശീലന പരിപാടിയാണ് േകരള
േനാളജ്  ഇ�േണാമി മിഷൻ (KKEM). സമ�മായ
ഇെ�ാേവഷൻ േ�ാ�ാഹനം , ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
േമഖല�െട സ�ലമായ �നഃസംഘടന, േകരള
സ�ദ് വ�വ��െട വ�ത�� ഘടക��െട
ഡിജി�ൽ �പാ�രീകരണം എ�ീ
ഘടക�ളട�� ഈ കർ�പരിപാടി �േഖന
േകരള�ിെല െതാഴിലേന�ഷകർ�് അവ�െട
വിദ�ാഭ�ാസ നിലവാര�ി�ം ൈന�ണ��ി�ം

അ�േയാജ�മായ െതാഴി�കൾ േനടാൻ
അവസരെമാ��കയാണ്. ഇതിൽ േനരെ� തെ�
വിവിധ ൈവദഗ്ധ� െതാഴി�കളിൽ (�ിൽഡ്
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േലബർ) ഏർെ��വെര�ം ഔപചാരികമായി
ൈന�ണ� പരിശീലനം േനടിയവെര�ം ഇവ�െട
അഭി�ചി�ം ൈന�ണ��ി�ം അ�ഭവ
സ��ി�ം അ�േയാജ�മായ�ം ഇ�െ� േലാക
െതാഴിൽ േമഖലയിൽ വ� മാ��ൾ�ം
േകാവിഡാന�ര സ�ദ് വ�വ��െട �തിയ
സാഹചര��ൾ�ം അ��തമായ െതാഴിൽ
സംരംഭ�ളി�ം െതാഴിൽേമഖലകളി�ം
എ�ിെ�ടാ�� സാധ�ത ഒ��ക, െതാഴിൽ
േമഖലകളിൽ നി�് വിവിധ കാരണ�ളാൽ
�റ�ായവ�ം അഭ��വിദ��ം ത��െട
ൈവദഗ്ധ� േമഖലകളിേലാ
താ�ര��ിന��തമായേതാ ആയ െതാഴിൽ
ലഭി�ാ� വീ��മാരായി കഴി��
�ീക��ൾെ�െട��വർ�്

അ�േയാജ�മായ െതാഴിലവസര�ൾ കെ��ി

അതിനാവശ�മായ ൈന�ണ�ം ആർ�ി�ാ��

പരിശീലനം നൽകി െതാഴിൽ േനടാൻ �ാ�രാ�ക
എ�ിവയാണ് േനാളജ്  ഇേ�ാണമി മിഷൻ െകാ�്
ല��മി��ത്. ഇേതാെടാ�ം തെ� കഴി�
ര�വർഷ�ി��ിൽ പഠനം �ർ�ിയാ�ി

േകാവിഡ്  സാഹചര�ം �ൻനിർ�ി െതാഴിൽ
േമഖലകളിൽ �േവശി�ാനാവാ� ബി�ദധാരികൾ
ഉൾെ�െട�� െതാഴിലേന�ഷകർ �തലായവെര�ം
അവർ��േയാജ�മായ െതാഴിൽ ദാതാ�ളായ
�ാേദശിക�ം േദശീയ�ം അ�ർേദശീയ�മായ
വിവിധ ക�നികൾ, MSME (Micro, Small &
Medium Enterprises)കൾ, �ാർ��കൾ
�ട�ിയവെര�ം ഒ� െവർച�ൽ �ാ�്േഫാമിൽ
ഒ�ി�ി�  ്െതാഴിൽ ലഭ�ത ഉറ�ാ��തി�ം
ല��മി��. ഇതിനായി ഡിജി�ിൽ വർ�്േഫാ�്
മാേനെ��് സി�ം (DWMS) നിലവിൽ
വ�കഴി�. സം�ാനെ� എംേ�ാെയ�്
േപാർ�ൽ, ASAP (Additional Skill Acquisition
Programme Kerala), KASE (Kerala Academy for
Skills Excellence), ��ംബ�ീ എ�ീ വിവിധ
ഏജൻസിക�െട േപാർ��കളിെല വിവര��ം
േകരള ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി ത�ാറാ�ി
പരിപാലി�� ഈ സംേയാജിത േപാർ��മായി
ബ�ി�ി�ം. ഇതിനാവശ�മായ �വർ�ന�ൾ

ഉൾെ�ാ�� േനാളജ്  ഇ�േണാമി മിഷെ�
�ാ�ജി േപ�ർ െക-ഡി�ിെ� േന�ത��ിൽ

ത�ാറാ�ി ആ��ണേബാർഡിെ��ം ബ�െ��

വ��ക�െട�ം �ടിയാേലാചനക�ം നട�ി

ലഭ�മായ നിർേ�ശ�ൾ ഉൾെ���ി
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അ�ിമാ�മതി�ം അംഗീകാര�ി�മായി

സമർ�ി�ി��ത് സർ�ാർ പരിേശാധി�വ��.

(ബി) ��ത പ�തിെയ �റി�  ്െപാ�ജന�ളിൽ
അവേബാധം ��ി��തി�ം അഭ��വിദ�രായ
െച���ാരിേല�് പ�തി എ�ി��തി�ം

��തൽ �ചാരണ പരിപാടികൾ സ�ീകരി�േമാ?

(ബി) േനാളജ്  ഇ�േണാമി മിഷെ� �ാ�ജി േപ�റിെ�
അ�ിമാ�മതി� േശഷം വി�ലമായ �ചാരണ
പരിപാടികൾ നട��തി�� �പേരഖ
ത�ാറാ�ിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


