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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 5977 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി വികസന വ��ിന് കീഴി�� ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ �തിയ ത�ികകൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി. �ീനിജിൻ
Shri K. Radhakrishnan

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗ േ�മ-േദവസ�ം
വ��് മ�ി )

(എ)
പ�ികജാതി വികസന വ��ി�കീഴിൽ
�വർ�ി�� 44 ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ
എൻ.സി.വി.ടി. അഫിലിേയഷൻ
നിലനിർ��തിനാവശ�മായ �ാഫ് പാേ�ൺ
നിലവി�േ�ാ; ഇെ��ിൽ അഫിലിേയഷൻ
റ�ാകാതിരി�ാൻ േവ� നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(എ) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ� കീഴിൽ
�വർ�ി�� എ�ാ ഐ.�ി.ഐ.കൾ�ം
എൻ.സി.വി.ടി അഫിലിേയഷൻ നിലവി��്.
എ�ാൽ DGT (Directorate General of Training)
�െട െ�യിനിംഗ് മാ�വൽ �കാര�� �ാഫ്
പാേ�ൺ നിലവിലി�. ഇ�ാരണ�ാൽ മാ�ം
അഫിലിേയഷൻ റ�ാ�� സാഹചര�ം നിലവിലി�.

(ബി)

ഐ.ടി.ഐ.കളിൽ �തിയ ത�ികകൾ
��ി��തിനായി പ�ികജാതി വ��്
ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം കഴി� അ�്

വർഷ�ാലയളവിൽ എ� െ�ാേ�ാസൽ
ലഭി�ി�െ��് അറിയി�േമാ; െ�ാേ�ാസ�ക�െട
നിലവിെല അവ��ം ഫയൽ ന��ം
വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികജാതി വികസന വ��ിെ�
ഐ.�ി.ഐ.കളിൽ �തിയ ത�ികകൾ
��ി���മായി ബ�െ��് പ�ികജാതി
വികസന വ��് ഡയറ�േറ�ിൽ നി�ം 2
െ�ാേ�ാസൽ ലഭി�ി��. ആയത് പ�ികജാതി
വികസന (സി) വ��ിെ� സി2/425/2019/
പജപവവിവ എ� ഫയലിൽ
പരിേശാധി�ക��ായി. െപാ� സ�കാര�
പ�ാളി� പ�തികളിൽ (പി.പി.പി. പ�തി)
അ�വദി� േ��കളിൽ നിലവിെല സാ��ിക

�ിതിയിൽ �തിയ ത�ികകൾ പരിഗണി�വാൻ
സാധി�കയി� എ� വിവരം പ�ികജാതി
വികസന വ��് ഡയറ�െറ അറിയി�  ്ഫയൽ
തീർ�ാ�ിയി��്.

(സി) ഐ.ടി.ഐ.ക�െട �വർ�നം

െമ�െ����തിനായി സമർ�ി� �ലാ�ി

ക�ീഷൻ റിേ�ാർ�ിൽ �ാഫ് പാേ�ൺ
പരി�രി�ണെമ�് നിർേ�ശി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ
��ത വിഷയം പരിഗണനയി�േ�ാ;

(സി) പ�ികജാതി വികസന വ��് 2007-2017
കാലഘ��ിൽ (പതിെനാ�്, പ��്

പ�വ�ര പ�തി�ാല�്) നട�ിലാ�ിയി��
വിവിധ പ�തികെള�റി�  ്േമാണി�റിംഗ് &
ഇവാല�േവഷൻ നട�ി ഒ� പഠന റിേ�ാർ�്
സമർ�ി��തിന് �ലാ�ി ഇൻ�ി���് ഓഫ്
ഫിനാൻസ്  ആ�് ടാേ�ഷൻ (GIFT) എ�
�ാപനെ� �മതലെ���ക�ം ��ത
�ാപനം പഠന റിേ�ാർ�് സമർ�ി�ക�ം
െച�ി��്. ��ത റിേ�ാർ�ിൽ
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ഐ.�ി.ഐ.കളിെല �ാഫ് പാേ�ൺ വ�ാവസായിക
പരിശീലന വ��ിന് സമാനമായി
പരി�രി�ണെമ�് നിർേ�ശി���്.

(ഡി) അഖിേല��ാ േ�ഡിംഗിൽ ��ത ഐ
.ടി.ഐ.ക�െട ശരാശരി േ�ഡ്  േപായി�്
എ�യാണ്; േ�ഡിംഗ് നിലവാരം ഉയർ��തി�ം

നിലവി�� അഫിലിേയഷൻ
റ�ാകാതിരി��തി�ം �ാഫ് പാേ�ൺ
പരി�രി�ാൻ അടിയ�ര നടപടി സ�ീകരി�േമാ?

(ഡി)
അഖിേല��ാ േ�ഡിംഗിൽ പ�ികജാതി വികസന
വ��ിെ� 44 ഐ.�ി.ഐ.ക�െട ശരാശരി
േ�ഡിംഗ് േപായി�് ഇേതാെടാ�ം അ�ബ�മായി

േചർ��. നിലവാരം ഉയർ��തിന് �ാഫ്
പാേ�ൺ പരി�രി�വാൻ ആേലാചി��താണ്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ



[cc Ir.Ig f.m ii EiLl.119 

cno. &Lees a&ø 
awcuY/ 

1 G6flJ@ 0.38 

2 m1a2JuJøo 0.71 

3 6ThJQ0J(8 0.38 

4 aiosoJI 1.08 

5 pumml 0.86 

1.19 

7 aqamo 1.67 

8 C,®@3U.flobJøPo 1.33 

9 n36rta)3' 	 - 2.54 

10 nJ3(Th3cWlø 1.68 

11 6)(JDCfflDCTfI 0.71 

12 nJ32Jn0o 1.17 

13 fi8 2.03 

14 oW2Jo 1.12 

15 gqdq 1.70 

16 n)ScIufl(3cO1ui1 1.80 

17 Qfl.cUt(&ctto 0.76 

18 6)nIX86flJfl mwth 1.8 

19 ms(Mn 1.64 

20 1.13 

21 36)nØ 1.12 

22 C)JØqJCB 1.13 

23 t28 

24 61ThTh10o&,@o 0.66 

25 Qøl)3nJøu 1.32 

26 ,S&,onJ 1.6 

27 UTh61JOS 0.78 

28 2.18 

29 (nJ(W2J 1.47 

30 0.78 

31 sa3' 0.6 

32 (e1occmmortJ 1.25 

33 63340 0.94 

34 cffi§3aDS 1.06 

35 - 6)0J0J2J 1 

36 6)n)3' 1.21 

37 nJC1Tho 1.09 

38 aiocoJ2Bø 0.81 

39 n0øi,4O 1.48 

40 maoqjojcwc 1.21 

41 nQ)Cnid o&,3@Cn1  &IQ4 1.89 

42 1.15 

43 ow(doolail 1.4 

44 1.19 


