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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

4 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 232 18-03-2022 - ൽ മ�പടി�്

പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ�� വിദ�ാർ�ികൾ�് മിക� വിദ�ാഭ�ാസ സൗകര��ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. െക. ബാ� (െന�ാറ),
�ീമതി െക. െക. ൈശലജ ടീ�ർ , 

�ീ. എ. �ഭാകരൻ 

null
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽെ��

വിദ�ാർ�ികൾ�് മിക� രീതിയി�� വിദ�ാഭ�ാസ

സൗകര�ം �ാപ�മാ�ാൻ �ാപി�ി�� േപാ�്

െമ�ിക്, �ീ െമ�ിക് േഹാ��കളിെല

സൗകര��ൾ െമ�െ���ാൻ നടപടി

സ�ീകരി�ി�േ�ാ;

(എ) പ�ികവർഗ വികസന വ��ിെ� കീഴി��

�ീെമ�ിക്/േപാ�്െമ�ിക് േഹാ��കളിെല ഭൗതിക

സാഹചര��ൾ �ണിെസഫ്  നി�ർഷി�

നിലവാര�ിേല�്  ഉയർ��തിനായി നിരവധി

പ�തികൾ വ��്  നട�ിലാ�ിയി��് .
േഹാ��കളിെല ഭൗതിക സാഹചര��ൾ

വർധി�ി�ക, �ചിത� സംവിധാനം ഏർെ���ക,
മഴെവ� സംഭരണി, കിണർ എ�ിവ�െട

നിർ�ാണ�ം, ��ിക�െട �ര� ഉറ�് 
വ���തിനായി സിസിടിവി, മിനിമാ�്  ൈല�് 
എ�ിവ�ം ഇതിെ� ഭാഗമായി �ാപി�ി��് .
വിദ�ാർ�ിക�െട �ര��ായി േഹാ��കളിൽ

അ�ി �തിേരാധ സംവിധാനം �ാപി�ി��് .
േഹാ��കളിെല അേ�വാസികൾ�ിടയിൽ

പകർ� വ�ാധി തട��തിന്  114 േഹാ��കളിൽ

ബേയാ ഹസാർഡ്   �ിൽ കി�് വിതരണം

െച�ി��്. േഹാ��കളിെല ആഹാര�ിെല

േപാഷകാംശം ന�െ�ടാതിരി�ാ�ം ഗ�ാസിെ�

ഉപേയാഗ�ിൽ ഗണ�മായ �റവ്  വ���തി�ം

ആഹാരം പാകം െച��തി�� സമയം

�റ��തി�മായി േഹാ��കളിൽ �ീം േബസ്ഡ്  
��ിംഗ്  സി�ം �ാപി�ി��് . േഹാ��കളിൽ

ൈവദ�തി ഉപേഭാഗം �റ��തിനായി േസാളാർ

പവർ �ാ�്  �ാപി��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി� വ��.

(ബി) േമാഡൽ റസിഡൻഷ�ൽ ��കൾ, േപാ�്

െമ�ിക്, �ീ െമ�ിക് േഹാ��കൾ

എ�ിവിട�ളിൽ താമസി�  ്പഠി�� ��ിക�െട

വ��ിത� വികസന�ി�ം െെന�ണ�

വികസന�ി�ം സൗകര��ൾ

ഏർെ���ിയി�േ�ാ; വ��മാ�ാേമാ;

(ബി) പ�ികവർ� വികസന വ��ിന്  കീഴി�� േമാഡൽ

റസിഡൻഷ�ൽ സ്  ��കളിെല�ം

േഹാ��കളിെല�ം വിദ�ാർ�ിക�െട പഠന

നിലവാരം ഉയർ��തിന്  കരിയർ ൈഗഡൻസ്   &
കൗൺസലിംഗ്  നൽകി വ��. േമാഡൽ

റസിഡൻഷ�ൽ ��കളി�ം േഹാ��കളി�ം

ട��ർമാ�െട േസവനം, ��ിക�െട ആേരാഗ�
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�ര��ായി െജപിഎ�  ്എൻ, �ൾ നഴ്  സ്  
�തലായവ�െട േസവന�ം നൽകി വ��.
��ിക�െട പാേഠ�തര ഉ�മന�ിനായി �ഡൻസ്  
േപാലീസ്   േകഡ�് , നാഷണൽ സർ�ീസ്   സ്  കീം,
നാഷണൽ േകഡ�്സ്   േകാർ�് , സർേഗാ�വം,
കളി�ളം, ASAP �ട�ിയ പ�തിക�ം

നട�ിലാ�ി വ��.

(സി) മി��രായ പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�് േദശീയ,
അ�ർേദശീയ തല�ിെല മിക� �ാപന�ളിൽ

�േവശനം േനടാ�ം വിേദശ�് െതാഴിൽ േനടാ�ം

സഹായം നൽ��േ�ാ; ��ത

വിദ�ാർ�ികൾ�ായി െതാഴിലധി�ിത

പരിശീലന�ിന് �േത�കം പ�തി�േ�ാ?

(സി) പ�ികവർഗ വിദ�ാർ�ികൾ�്  മ�് 
സം�ാന�ളിൽ പഠനം നട��തിനായി

ആ��ല��ൾ നൽ���് . സം�ാന�ിന് 
�റ�� വിവിധ സർ�ാർ അംഗീ�ത

േപാ�്െമ�ിക്  �ാപന�ളിൽ അംഗീ�ത

േകാ�കളിൽ പഠി� വ���ം ��ംബ വാർഷിക

വ�മാനം ര�രല�ം �പയിൽ താെഴ���മായ

പ�ികവർഗ വിഭാഗം വിദ�ാർ�ികൾ�് 
േക�സർ�ാർ മാർ� േരഖയിെല നിർേ�ശ�ൾ

അ�സരി�  ് വിദ�ാഭ�ാസാ��ല��ൾ അ�വദി�  ്
വ��. �ടാെത, നാഷണൽ എൻ�ൻസ്   /മ�് 
െപാ� �േവശന പരീ� വഴി സം�ാന�ിന് 
�റ�്  വിവിധ മിക� �ാപന�ളിൽ �േവശനം

ലഭി�� വിദ�ാർ�ികൾ�്  സം�ാന

സർ�ാരിെ� ആ��ല��ൾ അ�വദി�  ് വ��.
സം�ാന�്  �ിരതാമസ�ാരായ

പ�ികവർഗ�ാരായ വിദ�ാർ�ികൾ�്  വിേദശ�് 
മിക� സർ�കലാശാലകളിൽ േപായി പഠനം

നട��തി�� വിദ�ാഭ�ാസ ധനസഹായം

നൽ��തിന്  വ��മായ മാനദ��ൾ

ആവി�രി�  ് പ�തി നട�ിലാ�ി വ��.
ഇതിനായി ഒ� വിദ�ാർ�ി�്  പരമാവധി 25 ല�ം

�പ ധനസഹായമായി അ�വദി��. േദശീയ,
അ�ർേദശീയ തല�ിെല മിക� �ാപന�ളിൽ

�േവശനം േനടി േകാഴ്  സ്   വിജയകരമായി

�ർ�ിയാ��വർ�്  െതാഴിലധി�ിത

പരിശീലന�ിന്  �േത�കം പ�തി ആവി�രി�  ്
നട�ിലാ��ിെ��ി�ം എസ്  .എസ്  .എൽ.സി,
�സ് �, ഡി�ി, പി.ജി, െ�ാഫഷണൽ േകാഴ്  സ്  
എ�ീ േയാഗ�ത േനടിയവർ�്  ൈന�ണ�

പരിശീലനം വഴി സ�േദശ�ം വിേദശ�ം െതാഴിൽ

ലഭ�മാ��തിന്  പ�തി ആവി�രി�  ്
നട�ിലാ���് . ഇതിനായി വ��്  നട��

പരിശീലന പരിപാടികളിൽ രജി�ർ െച��തിന് 
�േത�കം േസാ�് െവയർ ത�ാറാ�ിയി��് .
പ�ികവർ� വിദ�ാർ�ികൾ�്  അവ�െട

േയാഗ�ത�ം അഭി�ചി�ം അ�സരി�  ് അതിൽ

രജി�ർ െച��തി�� സൗകര�ം നിലവി��് .
പ�ികജാതി/പ�ികവർ� വിഭാഗ�ാർ�ായി
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െതാഴിൽ േന��തി�� പരിശീലന�ം

സാഹചര��ം ഒ���തിനായി െതാഴി�ം

ൈന�ണ��ം വ��് 'സമന�യ' എ� പ�തി

നട�ിലാ�ി വ��. ടി പ�തി �കാരം

പ�ികജാതി/പ�ികവർ� ഉേദ�ാഗാർ�ിക�െട

കരിയർ വികസന�മായി ബ�െ��് അവർ

േനരി�� ���ൾ പരിഹരി��തി�ം, െതാഴിൽ

പരിശീലന�ളി�െട അവെര െതാഴിൽ

േയാഗ�ത��വരാ��തി�ം, മ�ര പരീ�ാ

പരിശീലന �ാ�കൾ, െതാഴിൽ മാർ� നിർേ�ശം,
സ�യംെതാഴിൽ പ�തികെള��ി��

േബാധവൽ�രണം, െതാഴിൽ സംബ�മായ

അറിവ് നൽകൽ, മ�രപരീ��� പരീശീലന

പരിപാടികൾ �ട�ിയ ഔ�് റീ�െ്മ�്

േ�ാ�ാ�കൾ സംഘടി�ി� വ��.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


