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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 165 16-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

േനാളജ്  ഇേ�ാണമി മിഷൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ എം രാജേഗാപാലൻ,
�ീ . െക .ഡി .�േസനൻ , 
�ീ. പി.പി. ചി�ര�ൻ, 
�ീ. പി.വി.അൻവർ 

null
(�ഖ�മ�ി)

(എ) ഡിജി�ൽ �ാ�്േഫാം വഴി ആേഗാള െതാഴിൽ
വിപണിയിെല അവസര�ൾ
കര�മാ��തി�ം അഭ��വിദ��െട െതാഴിൽ
െെന�ണ� വികസന�ി�ം േവ�ി�� േനാളജ്
ഇേ�ാണമി മിഷന് �പം നൽകിയി�േ�ാ; ��ത
മിഷൻ വഴി നട�ാൻ ഉേ�ശി��
�വർ�ന�ൾ എെ��ാെമ�് അറിയി�ാേമാ;

(എ) ഉ�്. േകരള�ിെല അഭ��വിദ�രായ
െതാഴിൽരഹിതെര അവ�െട വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�ത�ം ൈന�ണികൾ�ം അ��തമായ
വി�ാന െതാഴി�കളിൽ ഏർെ���തിനായി
േലാകെ��ാ��� നവേലാക െതാഴിൽ
അവസര�ൾ കെ��ി അവ �ാ�മാ�ാൻ
ആവശ�മായ പരിശീലനം നൽകി, െതാഴിൽ
നൽ�ക എ�താണ് േനാളജ്  ഇ�േണാമി മിഷൻ
പ�തി വഴി ല��മി��ത്. ഇതിന് കഴി��
രീതിയിൽ െതാഴിലേന�ഷകെര�ം െതാഴിൽ
ദാതാ�െള�ം ഒ� �ാ�്േഫാമിൽ െകാ�വരാ�ം
ഡിജി�ൽ സാേ�തികവിദ��െട സഹായേ�ാെട

ഓേരാ���െട�ം കഴി�ം ൈന�ണി�ം
കെ��ി അവർ��േയാജ�മായ വ�മാന
ദായകമായ, സർ�ാരിതര െതാഴി�കളിൽ
എ�ി��തി�ം ആവശ�മായ പരിശീലന�ം
സഹായ�ം നൽകാൻ ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി�െട
സഹായേ�ാെട ഡിജി�ൽ വർ�്േഫാ�്
മാേനെ��് സി�ം (DWMS) എെ�ാ� ഡിജി�ൽ
�ാ�്േഫാം നിലവിൽ വ�ി��്. േകരളെ� ഒ�
വി�ാന സ�ദ് വ�വ�യാ�ി �പെ����
വിധ�ിൽ, അഭ��വിദ��െട െതാഴിൽേശഷിെയ
ന�െട വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലയിെല നവേലാക
െതാഴി�കളിേല�്

�ാ�രാ��തി�േവ�ി സ�േദശ�ം
വിേദശ��� വിവിധ ൈന�ണ� പരിശീലന
ഏജൻസിക�ം വ�വസായ സ�ഹ�മായി
േചർ�െകാ�� ഒ� �വർ�ന പരിപാടി�ാണ്
േകരള േനാളജ്  ഇ�േണാമി മിഷൻ ല��മി��ത്.
��ംബ�ീ, അസാപ്, KASE, ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ
വ��ിന് കീഴി�� �ാപന�ൾ, ICTAK,
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�ാർ�്അപ് മിഷൻ �ട�ിയ സർ�ാർ-
സർ�ാരിതര ഏജൻസിക�മായി േചർ�്, വ��
അ�് വർഷ�ിനകം 20 ല�ം േപർ�് െതാഴിൽ
നൽ��തിനാണ് പരിപാടിയി�െട ല��മി��ത്.
�ാേദശിക സ�ദ് വ�വ��െട നെ��ായ �ഷി,
�ഗസംര�ണം, ഡയറി, MSME, വ�വസായം
�ട�ിയവെയ ആ�നിക സാേ�തികവിദ��െട
സഹായ�ാ�ം ഡിജി�ൽ
�ാ�്േഫാ�ക�മായി ബ�ി�ി�ം �ാേദശിക
െതാഴിൽ സാധ�തകൾ വർ�ി�ി�ാ�ം േനാളജ്
ഇ�േണാമി മിഷൻ ല��മി��. സ�ഹ�ിെല

സാ�ഹ��ം സാ��ിക�മായി പിേ�ാ�ം
നിൽ��വർ�ം �ർബല ജനവിഭാഗ�ൾ�ം
െതാഴിൽ ൈന�ണികൾ ആർ�ി�ാ�ം

പരിശീലന�ൾ�ം േ�ാളർഷി�ക�ം
ഇൻെസ�ീ�ക�ം, പരിശീലന�ൾ�് ധനകാര�
�ാപന��മായി േചർ�് പലിശരഹിത
വാ��� സംവിധാന�ം പ�തിേരഖയിൽ
വിഭാവനം െച��.

(ബി) േനാളജ്  ഇേ�ാണമി മിഷെ� ആഭി�ഖ��ിൽ

െതാഴിൽ േമളകൾ ആരംഭി�ി�േ�ാ; അവേയാ��
െതാഴിലേന�ഷക�െട�ം െതാഴിൽദാതാ��െട�ം
�തികരണം എ�ാെണ�് അറിയി�ാേമാ;

(ബി) ഉ�്.  2022 ജ�വരി 31-��ിൽ 10,000 േപർ�്
െതാഴിൽ ഉറ�ാ��തിന് ല��മി�് 14 ജി�കൾ
േക�ീകരി�  ്ഡിജി�ൽ വർ�്േഫാ�് മാേനെ��്
സി�ം (DWMS) എ� ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി
ത�ാറാ�ിയ �ാ�്േഫാം ഉപേയാഗെ���ി 17
െതാഴിൽേമളകൾ

�ർ�ീകരി�ക��ായി. ഇതിൽ
 അഭ��വിദ�രായ കരിയർ േ��് വ� �ീകെള
പെ���ി�  ്തി�വന��രം, െകാ�ി, േകാഴിേ�ാട്
എ�ിവിട�ളിെല െതാഴിൽേമളക�ം ഉൾെ��ം.
 ഇതി�െട 10,457 േപർ�് െതാഴിൽ ഉറ�ാ�ാ�ം
2,530 േപർ�് ഇ�വെര നിയമനം നൽകാ�ം
കഴി�. ഇ� �ടാെത േദശീയ-അ�ർേദശീയ
തല�ളിെല വിവിധ ക�നികെള പെ���ി��
െവർച�ൽ േജാബ് െഫയ�ക�ം
നട�െകാ�ിരി��.   22/01/2022 �തൽ
31/01/2022 വെര നട�ിയ െവർച�ൽ േജാബ് 
െഫയറിൽ 6658 ഉേദ�ാഗാർ�ികൾ പെ���ക�ം
421 ഉേദ�ാഗാർ�ികെള േഷാർ�് ലി�്
െച�ക���ായി. േകാവിഡ്  സാഹചര��ിൽ

നട� െതാഴിൽേമളകളിൽ �ൻ��ി DWMS
േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച� ഉേദ�ാഗാർ�ികെള
മാ�മാണ് േജാബ് െഫയറിൽ പെ���ി�ത്.
ഇതിെ� ഭാഗമായി 50,000 �ിലധികം േപർ
േപാർ�ലിൽ രജി�ർ െച�ക�ം 17
െതാഴിൽേമളകളി�മായി  15,683 േപർ
പെ���ക�ം െച�.                      േജാബ്
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െഫയ�കളിൽ പെ��� �രിപ�ം 
െതാഴിലേന�ഷക�ം ത��െട വിദ�ാഭ�ാസ
േയാഗ�ത�ം ൈന�ണികൾ�ം അ�േയാജ�മായ
െതാഴിലവസര�ൾ േമളയിൽ
ലഭ�മായി��െവ�ം ��ിേലെറ ക�നിക�െട
ഇ�ർവ�വിൽ പെ���ാൻ അവസരം ലഭി�െവ�ം
അറിയി�ി��്. അേതാെടാ�ം തെ�
െതാഴിൽേമള� �േ�ാടിയായി രജി�ർ െച�
ഉേദ�ാഗാർ�ികെള പെ���ി�  ്െതാഴിൽ
അഭി�ഖ�ളിൽ ആ�വിശ�ാസേ�ാെട

പെ����തിന് നൽകിയ ��് മണി�ർ േനരെ�
�മിങ്  വളെര �േയാജന�ദമായി��െവ�ം
വിലയി��ിയി��്.             െതാഴിൽദാതാ�െള
സംബ�ി�ിടേ�ാളം േകാവിഡ്
വ�ാപന�ി�േശഷം �വർ�നം �നരാരംഭി�
ക�നികൾ�് അവ�െട ആവശ��ിന്

അ��തമായ േയാഗ�ത�ം കഴി�ക���
ഉേദ�ാഗാർ�ികെള കെ��ാൻ കഴി�തായി

അറിയി�ി��്. അഭി�ഖ�ളിൽ പെ���
ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട നിലവാരം സംബ�ി�ം

ക�നിക�െട വിലയി��ൽ സംബ�ി���

വിവര�ൾ ഓേരാ െതാഴിൽേമളകളി�ം പെ���
െതാഴിൽദാതാ�ളിൽ നി�് േശഖരി�ി��്. ഈ
വിവര�ൾ വിശകലനം െച�െകാ�്
�ടർ�വർ�ന�ൾ ആ��ണം െച�ം.

(സി) ��ത മിഷെ� വിജയ�ിന് അനിവാര�മായ
ഡിജി�ൽ ഇേ�ാണമി ശാ�ീകരി��തി��

�വർ�ന�െള�റി�  ്അറിയി�ാേമാ?

(സി) േനാളജ്  ഇ�േണാമി മിഷെ� �വർ�ന�ൾ

വിജയി�ി��തിന് ഡിജി�ൽ ഇ�േണാമി�മായി
ബ�െ�� �വർ�ന�ൾ�് വലിയ
�ാധാന���്. ഇത് കണ�ിെല��് ഡിജി�ൽ
�ണിേവ�ി�ി�െട േന�ത��ിൽ ഡിജി�ൽ
ഇ�േണാമി േമഖലകളിെല െതാഴിൽ സാധ�തകെള
ഉപേയാഗെ���ാൻ കഴി�� രീതിയിൽ ഉ�ത
വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�� വിദ�ാർ�ികൾ�്
ആവശ�മായ ആർ�ിഫിഷ�ൽ ഇ�ലിജൻസ് , ഡാ�ാ
അനലി�ി�്, േ�ാ�് െചയിൻ, ജിേയാ േ�ഷ�ൽ
െടേ�ാളജി �ട�ിയ േമഖലകളിൽ വിവിധ
േകാ�ക�ം പരിശീലന പരിപാടിക�ം ആരംഭി�ി��്.
ഡിജി�ൽ െതാഴിൽ േമഖലകളിെല സംരംഭ�െള
സഹായി��തിനായി ര�് �തിയ െസ�ർ ഓഫ്
എ�ലൻ�ക�ം ഒ� �ാഫീൻ െസ��ം ഇതിനകം
തെ� ഡിജി�ൽ �ണിേവ�ി�ി�െട േന�ത��ിൽ

ആരംഭി�ി��്. ഇ� �ടാെത ബേയാ െടേ�ാളജി
ഉൾെ�െട�� നവീന സാേ�തിക േമഖലകളിൽ
ഉയർ� നിലവാര�ി�� �തനാശയ�ൾ�ം
ഐ പി ആർ ഉ� ക�പിടി��ൾ�മായി 30
 റിസർ�  ്െസ��കൾ �ാപി��തി�ം
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പ�തി��്. ഇതി�െട േകരളെ� ഒ�
ൈവ�ാനിക സ�ദ് ഘടനയായി മാ��തിന്
സഹായകമായ ഡിജി�ൽ ഇ�േണാമി േമഖലയിെല
�വർ�ന�ൾ ശ�ിെ���ാനാ�െമ�്

�തീ�ി��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


