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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5648 03-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

കില-�െട പരിശീലന പാഠ�പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ െക ആൻസലൻ,
�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ), 

�ീ. എം.വിജിൻ, 
�ീ. എൻ.െക. അ�ർ 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ) സം�ാന�് അധികാര വിേക�ീ�ത ഭരണം
സാർ�കമാ��തിെ� ഭാഗമായി
ജന�തിനിധികൾ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം സമ�
പരിശീലനം നൽ��തിനായി സർ�ാർ
തല�ിൽ സ�ീകരി� നടപടികൾ വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) സം�ാന�് അധികാര വിേക�ീ�ത ഭരണം
സാർ�കമാ��തിെ� ഭാഗമായി
ജന�തിനിധികൾ�ം ഉേദ�ാഗ�ർ�ം സമ�
പരിശീലനം നൽ��തിനായി കില �േഖന
സ�ീകരി� നടപടികൾ അ�ബ�മായി േചർ��

(ബി) വിേക�ീ�ത ഭരണ പരിശീലന േക�മായ കില-
�െട പരിശീലന പാഠ�പ�തി�െട അടി�ാന

ഘടക��ം പാഠ�പ�തി�െട �പീകരണ
��ിയ�ം വിശദമാ�ാേമാ;

(ബി) കില�െട പരിശീലനപരിപാടി�െട അടി�ാന

ല��ം തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട�ം

അ�ബ� �ാപന��െട�ം ജനകീയ,
നിയമാ��ത �വർ�ന�െള ശ�ിെ���ക

എ��ം ഇതിനായി ഈ �ാപന��െട

കാര�േശഷി വികസനം സാധ�മാ�ക എ��മാണ്.
ഇതിനായി വിേക�ീകരണ സംബ�ിയായ

ഭരണഘടനാ അ�േ�ദ��ം , പ�ായ�് രാജ്
നിയമ�െള�ം ച��െള�ം അടി�ാനമാ�ി��

�ാേദശിക െപാ�ഭരണം, ജനകീയാ��ണ
രീതിശാ�ം അടി�ാനമാ�ി�� �ാേദശിക
വികസന�വർ�ന�ൾ, സാ�ഹിക നീതിയിൽ
അധി�ിതമായ �വർ�ന�ൾ, സാ�ഹ� േ�മ
�വർ�ന�ൾ, ലിംഗനീതി, ബാലസൗ�ദ,
ഭി�േശഷി സൗ�ദ വേയാജന സൗ�ദ തേ�ശ
ഭരണം, സാ��നപരിചരണം,
പ�ികജാതി,പ�ികവർ�, മ��ബ�ന െതാഴിലാളി
വിഭാഗ��െട ഉ�മനം �ടാെത ��തല�റ
െവ�വിളികളായ മാലിന� സം�രണം,�ര�
നിവാരണം,��ിരവികസന ല���ൾ
ൈകവരി�ൽ, എ�ിവെയ അടി�ാനമാ�ി��

പരിശീലന പാഠ�പ�തി�ാണ് കില �പം
നൽകിയി��ത്. പരിശീലന പ�തി�െട
�പീകരണ��ിയ താെഴ പറ�� ഘ��ളി��
�വർ�ന�ളി�െടയാണ് നട�െ���ത്. 1.
പരിശീലനാവശ�ം തി�െ���ൽ (Training need
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assessment) 2. പരിശീലന വിഷയേമഖലയിെല
വിദഗ്ധെര ഉൾെ���ി ശി�ശാലകൾ നട�ി

പരിശീലന�റി�കൾ, െസഷൻ �ാൻ, പി.പി.ടി
-കൾ, മാ�കാ �വർ�ന�ൾ, േകസ്  �ഡീസ് ,
അൈസൻെമ�കൾ, എ�ിവ ഉൾെ���ി

പരിശീലന െമാഡ��കൾ ത�ാറാ�ൽ, ആവശ���

പ�ം ൈക��ക�ൾ ത�ാറാ�ൽ. 3.
അ�േയാജ�രായ പരിശീലകെര കെ��ൽ 4.
പരിശീലക പരിശീലനം നട�ൽ 5.
പരിശീലനാർ�ികൾ�� പരിശീലനം
സംഘടി�ി�ൽ 6. പരിശീലനം സംബ�ി�

വിലയി��ൽ േശഖരി�  ്ആവശ�മായ മാ��ൾ,
െമ�െ����കൾ നട�ൽ.

(സി)

മ�് വികസന വ��ക�െട കീഴിൽ �വർ�ി��

പരിശീലന �ാപന��െട പാഠ�പ�തി�ം
തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന��െട

പാഠ�പ�തി�ം ത�ി�� ഏേകാപനം
സാധ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ദീർഘകാലാടി�ാന�ിൽ അ�ാദമിക-
സാേ�തിക സഹായം നൽകാൻ  �ാ�രായ
�ാപന�ൾ, സർവകലാശാലകൾ, വ��കൾ,
ഏജൻസികൾ, പ�തികൾ, മിഷ�കൾ
എ�ിവ�മായി സം�� �വർ�ന�ൾ

നട��തിെ� ഭാഗമായി ഐ.ഐ.ടി. േബാംെബ,
മഹാ�ാ ഗാ�ി സർവകലാശാല, കർണാടക
�റൽ െഡവല�്െമ�് സർവകലാശാല, �ലാ�ി

ഇൻ�ി���് �ട�ിയ�മായി കില MoU ഒ�ി�
�വർ�ന�ൾ സംഘടി�ി� വ��.
�ീനാരായണ�� ഓ�ൺ സർവകലാശാല�മാ�ം
േകരള ഡിജി�ൽ സർവകലാശാല�മാ�ം േചർ�്
ജന�തിനിധികൾ�ായി സർ�ിഫി��് േകാ�്
ആരംഭി�ി��്. �ടാെത െസ�ർ േഫാർ വാ�ർ
റിേസാ�് െഡവല�്െമ�് ആ�് മാേനെ��്,
േഫാറ�് റിസർ�  ്ഇൻ�ി���്, കാർഷിക
സർ�കലാശാല എ�ിവ�മായി േചർ�്
സംേയാജിത പരിശീലനപരിപാടികൾ ആ��ണം

െച�് നട�ാ�ിയി��്. വിവിധ വ��കൾ�്
കീഴിൽ �വർ�ി�� പരിശീലന ഗേവഷണ
�ാപന��മായി േചർ�് സംേയാജിത
പരിശീലന, കാര�േശഷി വികസന �വർ�ന��ം,
ഗേവഷണ �വർ�ന��െട �ണഫല�െള
തേ�ശ �ാപന�ളി�െട സ�ഹ�ിേല�്

വ�ാപി�ി��തിന് ആവശ�മായ �വർ�ന��ം

ആ��ണം െച�വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


