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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 394 01-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

െെന�ണ� വികസന, പരിശീലന പരിപാടികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

േഡാ.െക.ടി.ജലീൽ,
�ീ എം രാജേഗാപാലൻ, 
�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 

�ീ. െക. േ�ം�മാർ 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ) ആേഗാള തല�ിൽ െതാഴിൽ സാധ�തകൾ

�േയാജനെ����തിനായി സം�ാനെ�

െതാഴിലേന�ഷകെര�ം വിദ�ാർ�ികെള�ം

സ�രാ��തിനായി നട�ിവ�� വിവിധ

െെന�ണ� വികസന, പരിശീലന പരിപാടികൾ

ഏെതാെ�െയ�് വിശദമാ�േമാ;

(എ) (എ) ൈന�ണ�വികസന പരിശീലന പരിപാടിയിൽ

�ൻപ�ിയിൽ നിൽ�� വ�ാവസായിക പരിശീലന

വ��്, ഐ.ടി.ഐകളിൽ നട�വ��

പര�രാഗത േകാ�കളിൽ ഡയറ�ർ ജനറൽ ഓഫ്

െ�യിനിംഗ് (ഡിജി�ി) വ��� കാലാ��ത

മാ��ൾ ഉൾെ���ി �തിയ േകാ�കൾ

അ�വദി��. എൻ.സി.വി.ടി േകാ�കളിൽ

ഉൾെ���ി ��തായി അ�വദി� ന�ഏജ്

േകാ�കൾ ആരംഭി�ക, കിഫ്ബി ഫ�്

ഉപേയാഗി�  ്േകരള�ിെല 10 ഐടിഐകൾ ഇ�ർ

നാഷണൽ നിലവാര�ിേല�് ഉയർ�ക, േക�

ഗവണെമ�ിെ� സഹായേ�ാെട നട�ിലാ�ി

വ�� ൈ�വ് പ�തി നട�ിലാ�ക, ഇ�ർ

നാഷണൽ െട�ി�ൽ എ�്േച�് േ�ാ�ാം വഴി

വിേദശ�� വിവിധ െ�യിനിംഗ് െസ��കളിൽ

പരിശീലനം നൽ�ക. കരിയർ ൈഗഡൻസിെനാ�ം

േസാ�് �ിൽ, ക��ണിേ�ഷൻ �ിൽ

എ�ിവയിൽ െ�യിനിംഗ് നൽ�ക, എ�ാവർഷ�ം

സർ�ാർ സം�ാന / ജി�ാ അടി�ാന�ിൽ

േജാബ് െഫയർ നട�ക �ട�ിയവയാണ്

സം�ാനെ� െതാഴിലേന�ഷകേര�ം വിദ�ാർ�ി

കേള�ം സ�രാ��തിനായി നട�ിവ��

വിവിധ ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന

പരിപാടികൾ. സം�ാന ൈന�ണ� വികസന

മിഷെന� നിലയിൽ േകരള അ�ാഡമി േഫാർ

സ്  കിൽസ്  എ�ലൻസ്  നട�ിലാ�ിവ��

ൈന�ണ� വികസന പ�തികൾ

ആേഗാളതല�ിെല െതാഴിൽ സാ��തകൾ �ടി

�േയാജനെ���ാൻ സഹായി��

തര�ി��വയാണ്. വിവിധ േമഖലകളിൽ,
ലളിത�ം േവഗ�ി�ം കാര��മ�മായി മികവിെ�
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േക��ൾ �ാപി��തിന് ഇ�ർനാഷണൽ

�ിൽ െ�യിനിംഗ് ആ�് എംേ�ായബിലി�ി

േ�ാ�ാം (iSTEP) എ� േപരിൽ ഒ� നവീന പ�തി

ആവി�രി�ി��്. ഈ പ�തിയി�െട ലഭ�മാ��

െ�ാേ�ാസ�കൾ വിദ� ക�ി�ി�െട ��

പരിേശാധന�ം �ല�നിർണയ�ി�ം വിേധയ

മായതിെ� അടി�ാന�ിലാണ് പരിശീലന

പ�ാളികെള തിരെ����ത്. വിവിധ

േമഖലകളിൽ മികവിെ� േക��ൾ ആരംഭി�ി��്.
ഓയിൽ & റിഗ്, നിർ�ാണ േമഖല, ന�ിംഗ്,
റിന�വബിൾ എനർജി, കായികം, ഭാഷ പരിശീലനം

�ട�ിയ േമഖലകളിൽ മികവിെ� േക��ൾ

േകരള�ിെല വിവിധ ജി�കളിലായി �വർ�ി�

വ��. േക� പ�തിയായ �ധാന മ�ി കൗശൽ

വികാസ്  േയാജന (PMKVY) സം�ാന�

നട�ിലാ��ത് സം�ാന ൈന�ണ� വികസന

മിഷനായ KASE ആണ്. പ�തി�െട ഭാഗമായി

126-ഓളം േകാ�കളിൽ ൈന�ണ�പരിശീലനം

ന�ിവ���്. KASE നട�ിലാ�� ൈന�ണ�

പരിശീലന പ�തികെള�റി�� വിശദാംശ�ൾ

അ�ബ� മായി േചർ��. എംേ�ാെ��് വ��്

നട�ിലാ�� പ�തികൾ

എംേ�ായബിലി�ിെസ��കൾ & കരിയർ

ൈഗഡൻസ്  െസ��കൾ ആേഗാള തല�ിൽ

െതാഴിൽ സാധ�തകൾ

�േയാജനെ����തിനായി െതാഴിൽ

അേന�ഷകെര�ം വിദ�ാർ�ികെള�ം

സ�രാ��തിനായി എംേ�ാെ��് വ��ിൽ

എംേ�ായബിലി�ി െസ��കൾ, േമാഡൽ കരിയർ

െസ��കൾ, കരിയർ െഡവലപ്െമ�് െസ��കൾ,
െവാേ�ഷണൽ ൈഗഡൻസ്  �ണി�കൾ എ�ിവ

�േഖന കരിയർ മാർ�നിർേ�ശ �ാ�ക�ം

െസമിനാ�ക�ം െതാഴിൽേമളക�ം സംഘടി�ി��.
ഇത് �ടാെത സ�കാര� േമഖലയിെല െതാഴിൽ

അവസര�ൾ ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ�്  ലഭ�മാ�വാൻ

എംേ�ായബിലി�ി െസ��കൾ �േഖന െതാഴിൽ

ൈന�ണ� പരിശീലന��ം േജാബ് ൈ��ക�ം

സംഘടി�ി� വ��. �ാമീണ േമഖലയിെല

��ികൾ�് വിദ�ാഭ�ാസേമഖലയിെല�ം െതാഴിൽ

േമഖലയിെല�ം �തന �വണതകെള�റി�ം

കാലാ��തമായി ഉ�ാ�� മാ��െള �റി�ം

അറി�ം പരിശീലന�ം നൽകി ഉ�ത വിദ�ാഭാസ�ം

അ�േയാജ�മായ െതാഴി�ം േനടിെയ��വാൻ

കരിയർ െഡവലപ്െമ�്റ്  െസ��ക�ം �വർ�ി�

വ��. ഇതി� �റെമ കരിയർ െഡവലപ്െമ�്
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െസ��കൾ �േഖന ധ�സ്  എ� പ�തി�ം

നട�ിലാ�ിവ��.

(ബി) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലം �തൽ നാളി�വെര

ഈ േമഖലയിൽ ഉ�ായി�� േന���ം

�േരാഗതി�ം വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ബി) (ബി) KIIFB ഫ�്  ഉപേയാഗി�  ്േകരള�ിെല 10
ഐ.ടി.ഐ കൾ ഇ�ർനാഷണൽ നിലവാര�ി

േല�് ഉയർ��തി�� നടപടികൾ

�ർ�ീകരി�െകാ�ിരി��. ധ�വ��രം,
ച�നേ�ാ�്, െച��ർ, ഏ�മാ�ർ, ക��ന,
ചാല�ടി, മല�ഴ, െകായിലാ�ി, ക�ർ, ക�ർ

എ�ീ ഐ.ടി.ഐകളിലാണ് �വർ�നം നട�

വ��ത്. േവൾഡ്  ബാ�ിെ� സഹായേ�ാെട

നട�ിലായി വ�� STRIVE പ�തിയി�െട 19 ITI
കൾ UPGRADE െച�, ആ�നിക േകാ�കൾ

ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ �ർ�ീകരി�

വ��. േകരള�ിെല ഐ.ടി.ഐ.കളി�ളള വിവിധ

േ��കളിൽ നി�ം സമർ�രായ ��ികെള എ�ാ

വർഷ�ം സം�ാന തല�ിൽ �ിൽ െഫ�്

നട�ി, കെ��ി International Technical
Exchange Programme വഴിയായി വിേദശ�ളള

വിവിധ െ�യിനിംഗ് െസ��കളിൽ ര�ാ�െ�

പരിശീലനം നൽകി വ��. ഇ�വഴി

വ�വസായേമഖലയിൽ ആേഗാളതല�ി�ളള

മാ��ൾ േനരി�് ക�് മന�ിലാ��തി�ം

അതിന�സരി�ളള ത�ാെറ��കൾ നട�

�തി�ം അവർ�് കഴി��. വിവിധ ക�നിക�െട

CSR െ�ാജ�്  കളിൽ ഉൾെ���ി ITI
െ�യിനികൾ�് കരിയർ ൈഗഡൻസ്  ഉം

അേതാെടാ�ം േസാ�്  �ിൽ,
COMMUNICATION SKILL എ�ിവയിൽ

െ�യിനിംഗ് ഉം നൽകിവ��. വ��ിന് കീഴി��

ഐ.ടി.ഐകളിൽ പരിശീലനം �ർ�ിയാ�ിയ

െ�യിനികൾ�് േ�സ് െമ�്

ലഭ�മാ��തിേല�ായി ഡയറ�േറ�് തല�ിൽ

േ�സ്  െമ�് െസൽ ആരംഭി�  ്േ��്, നാഷണൽ,
ഇ�ർ നാഷണൽ തല�ി�� �ാപന��മായി

ബ�െ��് നട��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി��തിന് ഡയറ�േറ�് തല�ിൽ

ക�ി�ിെയ നിേയാഗി�ി��്. �ടാെത

സം�ാന�ടനീളം ജി�ാ തല�ിൽ േജാബ്

െഫയ�കൾ സംഘടി�ി�  ്െതാഴിൽ

ലഭ�മാ���്. കഴി� സർ�ാരിെ� കാലം

�തൽ നാളി�വെര 23754 െ�യിനികൾ�്

െ�യ്സ് െമ�് ലഭി�ി��്. എ�ാ സർ�ാർ

ഐ.ടി.ഐകളി�ം ഇ.ഡി (Entrepreneurship
Development) �ബ് �വർ�ി�വ��. 2018-ൽ
ഏ�ിൽ മാസം െകാ�ിയിൽ വ�  ്‘ഇ��ാ �ിൽ

േകരള’ മ�രം സംഘടി�ി�ക ��ായി. 20
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േ��കളിലായി സംഘടി�ി� മ�ര�ളിൽ ഒ�ം

ര�ം �ാനം കര�മാ�ി യവർ�ം

മ�ര�ിൽ പെ���വർ�ം യഥാ�മം ഒ�

ല�ം �പ�ം, 50,000/- �പ�ം, 10,000/- �പ

വീത�ം നൽ�ക��ായി. ��ത മ�ര�ിൽ

വിജയി�വർ ഇ��ാ �ിൽ റീജിണൽ മ�ര�ളി�ം

നാഷണൽ മ�ര�ി�ം പെ���ക��ായി.
2020 -�ം ഇ��ാ �ിൽ േകരള മ�രം നട�ക

��ായി. േകാവിഡ്-19 �തിേരാധ

�വർ�ന��െട ഭാഗമായി മാ�കൾ, ഹാ�്

സാനിൈ�സർ എ�ിവ നിർ�ി� വിതരണം

നട�ക�ം െച�. ഐ.ടി.ഐകളിൽ നട��

പരിശീലന�ിെ� �ണേമ� െമ�െ����തി�ം,
പരിശീലന േമഖലയിൽ സ�യം പര�ാ�മാ�ക എ�

ല��േ�ാെട�ം െ�ാഡ�ൻ െസ��കൾ

ആരംഭി�ി��്. േകാഴിേ�ാട്  (വനിത)
ഐ.ടി.ഐയിൽ 30 െക.വി ൈവദ�ത ഉത്പാദന

േശഷി�ളള േസാളാർ പവർ �ാ�് �ാപി�ക�ം

ഐ.ടി.ഐയിെല ഉപേയാഗം കഴി�് േശഷി��

10 െക.വി ൈവദ�തി െക.എസ് .ഇ.ബി �് നൽകി

സാ�ഹിക �തിബ�ത നിർ�ഹി���്.
ഗാർഹിക വ�വസായ ആവശ��ൾ�്

വിദ�രായവ�െട േസവനം ലഭ�മാ�ക എ�

ല���ിൽ �ിൽ രജി�ി എ� െമാൈബൽ

ആ�ിേ�ഷനി�െട െപാ�ജന�ൾ�് മിക�

േസവനം ലഭ�മാ�ാൻ സാധി�. വിവിധ സർ�ാർ

ഐ.ടി.ഐകളിെല 705 �ണി�കൾ�് NCVT
അഫിലിേയഷൻ ലഭ�മായി��്. േക�സർ�ാർ

നട�ാ�ിയ STRIVE പ�തി�െട നട�ി�ിനായി

17 സർ�ാർ ഐ.ടി.ഐകെള�ം, ര�് ൈ�വ�്

ഐ.ടി.ഐകേള�ം ��് ഇൻഡ�ിയൽ

���കെള�ം DGT തിരെ���ി��്. KASE,
എംേ�ാെ��് വ��് എ�ിവ�മായി ബ�െ��

ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന േമഖലയി��ായ

�േരാഗതി സംബ�ി� റിേ�ാർ�് അ�ബ�മായി

േചർ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ










