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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6016 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികജാതി, പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�� �േത�ക പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ കടകംപ�ി �േര�ൻ,
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 

�ീ. ലിേ�ാ േജാസഫ്, 
�ീമതി കാന�ിൽ ജമീല 

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

വ��് മ�ി )

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ�� സംരംഭകർ�് സമ�മായ
�ാരംഭ പി�ണ�ം വാ�ാ സഹായ�ം
ഉറ�വ���തിന് �േത�ക പ�തികൾ
ആവി�രി�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(എ) ഉ�്. സ�യംെതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ ആരംഭി��

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ാർ�് വ���േഖന ഒ� ല�ം
�പ വെര�ം (1/3 സ�ിഡി) ��കൾ�് 10 ല�ം
�പ വെര�ം (േ�ാജ�് േകാ�ിെ� (75%) സ�യം
െതാഴിൽ സ�ിഡി അ�വദി�� പ�തി
നട�ിലാ���്. പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��

�വ സംരംഭകർ�് സംരംഭകത� പരിശീലനം നൽകി
�ാർ��് ഇൻക�േബഷൻ, െമ�ർഷി�്, സേ�ാർ�്
എ�ീ േസവന�ൾ ലഭ�മാ�ി scalable Business
ഉ� സംരംഭ�ളായി മാ�ിെയ���തിന് ഉത��
പ�തിയാണ് �ാർ��് �ീംസ് . ഇതിെ� നട�ി�്

�മതല ഇ�ാര��ിൽ പരിചയ സ����ം,
സംരംഭകത� ആവാസ വ�വ�
�ാപി��തി�� േകരള സർ�ാരിെ�
േനാഡൽ ഏജൻസി�മായ േകരള �ാർ��് മിഷ
നാണ്. പ�തി�െട ഭാഗമായി പ�ികജാതി
വികസന വ��ിെ� തി�വന��രം മ��ല
യി�� അംേബദ്കർ ഭവനിൽ 5000 sq. ft �ലം

133.10 ല�ം �പ വിനിേയാഗി�  ്ആവശ�മായ

സൗകര��േളാെട ഇൻക�േബഷൻ െസ�ർ
�ാപി�  ്�വർ�ി� വ��. നാമമാ�മായ
ൈലസൻസ്  ഫീസ്  മാ�മാണ് പ�ികജാതി വിഭാഗ
�ി��വരിൽ നി�ം ഈടാ��ത്. സാേ�തിക
പരി�ാന�� െമ�ർമാ�െട േസവന�ൾെ�െട
മിക� ഉൽ��ം വികസി�ി�� തി�ം അവ മിക�
രീതിയിൽ വിപണനം നട��തി��� മാർ�
നിർേ�ശം, വിവിധ ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന
പരിപാടികൾ എ�ിവ ഈ പ�തി�െട
ഭാഗമാ��വർ�് ലഭ� മാണ്. റിേവാൾവിംഗ് ഫ�്
എ� �േത�ക പലിശ രഹിത സീഡ്  ഫ�്
പ�തി�ം നട�ിലാ���്. �തന ആശയേമാ
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ഉ��േമാ ഉളളവെരയാണ് േമൽപറ�
പരിശീലന�ിനായി എ���ത്. േകരള �ാർ�്
അ�് മിഷെ� എ�ാ പ�തി ക�െട�ം ആ��ല�ം

�ാർ�് അ�് �ീംസി �ളളവർ�ം ലഭി�ം. ഓേരാ
�ാർ��ി�മായി അ�വദി�� അടി�ാന

സൗകര��ളിൽ അതിേവഗ ഇ�ർെന�ം, �ഗ്
ആൻഡ്  േ�യ്  വർ�് േ�ഷ�ം, േകാൺഫറൻസ്
�ം, മീ�ിംഗ് �ം ഉൾെ�െട�� േകാമൺ
െഫസിലി�ീ�ം �ാർ��് �ീംസിൽ ലഭ�മാണ്.
നിലവിൽ �ാർ��് �ീംസ്  ഇൻക�േബ�റിൽ
നാലാമെ� ബാ�  ്ആയി 11 �ാർ��കളാണ്
ലഭ�മായി��ത്. ഇതിൽ 10 �ാർ��ക�ം
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽ െ��വരാണ്. �ീ
ഇൻക�േബഷൻ വിഭാഗ�ിൽ 3 �തൽ 6 മാസം
കാലയള� വെര�ം ഇൻക�േബഷൻ വിഭാഗ�ിൽ

11 മാസം വെര�മാണ് നൽകി വ��ത്.
ഇതി�േശഷം �ാർ��കൾ ��തൽ സമയപരിധി
ആവശ�െ��� �റ�് വിലയി�� �കേളാെട
കാലയളവ് ദീർഘി�ി���മാണ്. 2016 �തൽ
�വർ�ി� വ�� �ാപന�ിൽ ഇ�വെര 36
�ാർ��കൾ�് ഇൻക�േബഷൻ പി�ണ�ം 55
�ാർ��കൾ�് െമ�ർഷി�് പി�ണ�ം
നൽകിയി��്. പ�ികവർ� വികസന വ��മായി
ബ�െ��് സംരംഭകത� േ�ാ�ാഹന�ിനായി

�േത�ക പരിപാടികൾ ആ��ണം െച�്
നട�ിലാ�ിയി�ി�.

(ബി) കലാ സാം�ാരിക സാഹിത� രംഗ�ളിൽ �തിഭ
െതളിയി� പ�ികജാതി, പ�ികവർ��ാരായ �വതീ
�വാ�ൾ�് അവർ കഴി� െതളിയി�
േമഖലകളിൽ �വർ�ി�  ്�േ���തിന്
സഹായകരമാ�� �േത�ക പ�തി വിഭാവനം
െച�ി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ നൽകാേമാ;

(ബി) 1. സർേ�ാ�വം സം�ാന �ൾ കേലാ�വം,
െ�ഷ�ൽ �ൾ കേലാൽസവം എ�ിവയിൽ എ
േ�ഡ്  േനടിയ പ�ികജാതി വിദ�ാർ�ികൾ�്

10,000 �പ ക�ാഷ്  അവാർഡ്  വിതരണം െച��
പ�തി വ��് നട�ിലാ�ി വ���്. 2. സാഹിത�
�തികൾ �സി�ീകരി��തിന് ധനസഹായം
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ�� എ��കാ�െട
�തികൾ ��ക �പ�ിൽ അ�ടി��തിന്
40000 �പ വെര ധനസഹായം അ�വദി��. 3.
േഡാ. ബി.ആർ.അംേബദ്കർ മാധ�മ അവാർഡ്
പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിൽെ��� സ�ദായ�െള
സംബ�ി�� ഏ��ം മിക� മാധ�മ
റിേ�ാർ�കൾ�ം, ഫീ��കൾ�ം അവാർഡ്
നൽ���്. അ�ടി, �ശ� �വ� മാധ�മ�ളിെല
മിക� റിേ�ാർ�കൾ�ാണ് അവാർഡ് . അ�ടി
മാധ�മ�ളിെല റിേ�ാർ�ിന് 30000 �പ�ം
ഫലക�ം, �ശ�മാധ�മ�ളിെല റിേ�ാർ�ിന് 30000
�പ�ം ഫലക�ം, േറഡിേയാ റിേ�ാർ�ിന് 15000
�പ�ം ഫലക�മാണ് അവാർഡായി നൽ��ത്.
4. പട�കൾ മാസിക പ�ികജാതി പ�ികവർ�
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വികസന വ��ക�െട �വർ�ന�ൾ സാധാരണ
ജന�ളിെല�ി��തി�ം, പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ാ�െട സർ� വാസനകെള േ�ാ�ാ

ഹി�ി��തി�മായി പട�കൾ എ� േപരിൽ
ൈദ�മാസിക വ��് �സി�ീകരി��. 5.
സാഹിത� ശിൽപശാല പ�ികജാതി പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ി�ം ഇതര വിഭാഗ�ി�ംെപ�

സാഹിത�കാര�ാ�െട സാഹിത� വാസന
പരിേപാഷി�ി��തിനായി വർഷംേതാ�ം 3
ദിവസം നീ� നിൽ�� സാഹിത� ശിൽപശാല
സംഘടി�ി��. ഭാഷ�െട വികാസ
പരിണാമ�ൾ, സാഹിത��ിെല അ�ഭവം എ�ീ
വിഷയ�ളിൽ അവേബാധം ��ി��തി�ം
അ�വഴി സാം�ാരിക ശാ�ീകരണം

നട�ാ��മാണ് ശിൽപശാല�െട �ധാന ഉേ�ശ�ം.
18 �തൽ 35 വയ�വെര �ായ�� പ�ികജാതി
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�ാണ്

�േവശനം. ആെക 50 േപർ�് ശിൽപശാലയിൽ
പെ���ാം. താമസ സൗകര�ം, ഭ�ണം,
യാ�ാബ� എ�ിവ വ��് നൽ��. പ�ികവർ�
വികസന വ��മായി ബ�െ��് സാഹിത�രംഗ�്

�വർ�ി��വർ�് ��ികൾ
�സി�ീകരി��തിന് ധനസഹായം നൽകി
വ���്. കലാ സാം�ാരിക �വർ�ന�ളിൽ

ഏർെ���വർ�് �ദർശന�ി�ം

അവതരണ�ി�മായി ഗ�ിക േപാ��
സാം�ാരിക പരിപാടികൾ സംഘടി�ി� വ��.
ഇവ�െട കല, സം�ാരം, കരകൗശലം
എ�ിവ�� അവതരണ വിപണന േവദിയായി
ഗ�ിക മാറിയി��്.

(സി) േതാൽവി കാരണം പഠനം �ട�ിയ പ�ികജാതി,
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ�� െ�ാഫഷണൽ
വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠനം �ടരാൻ �േത�ക
സഹായ പ�തി നിലവി�േ�ാ; വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ?

(സി) സം�ാനെ� വിവിധ അംഗീ�ത േകാേള� കളിൽ
ബി.െടക് േകാ�ി� പഠി�� പ�ികജാതി വിഭാഗം
വിദ�ാർ�ികളിൽ ക�വ�� െകാഴി�േപാ�്

തട��തി�ം, പരാജയെ�� വിഷയം വീ�ം
എ�തി വിജയി��തി�ം ആവശ�മായ

െറമഡിയൽ ട�ഷൻ പ�തി പ�ികജാതി വികസന
വ��് �േഖന നട�ിലാ��തിെ� ഭാഗമായി,
IHRD �െട നിയ �ണ�ിൻ കീഴി�� േമാഡൽ
ഫിനിഷിംഗ് �ൾ എ� �ാപനം വഴി നട�ിലാ�ി
വ��. �ടാെത സാേ�തിക സർ�കലാശാല�െട
കീഴി�� 12 ഗവണെമ�് /എയ്ഡഡ്
േകാേള�കളിൽ പഠി�� പ�ികജാതി
വിദ�ാർ�ികൾ�് പഠന നിലവാരം െമ�
െ����തിന് ട�ഷൻ നൽ�� പ�തി
സാേ�തിക വിദ�ാഭ�ാസ വ��മായി േചർ�്
നട�ിലാ�ി വ��. പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെ��
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ബി-െടക് േകാ�് �ർ�ിയാ�ാ�േതാ

പരീ�യിൽ പരാജയെ��വേരാ ചില
വിഷയ�ളിൽ പരീ�കൾ എ��വാൻ
ബാ�ി��വേരാ ആയ വിദ�ാർ�ികൾ�്

ഐ.എ� .്ആർ.ഡി േമാഡൽ ഫിനിഷിംഗ് �ൾ
�േഖന �േത�ക േകാ�ിംഗ് നൽകി പരീ�
എ�തി��തിന് 89,23,000 �പ�െട സ��തി
പ�തി�് ഭരണാ�മതി നൽ�ക�ം പ�തി
ആരംഭി�ക�ം െച�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


