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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 373 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

പ�ിക വിഭാഗ�ിൽെ��വർ�� െതാഴിൽ, മാനവേശഷി വികസനം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം.വിജിൻ,
�ീ. ആ�ണി േജാൺ, 
�ീ വി െക �ശാ�്, 

�ീ. േസവ�ർ ചി�ില�ി�ി 

�ീ. െക. രാധാ��ൻ
(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് പ�ികജാതി, പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ളിൽെ�� എൻജിനീയറിംഗ്
േയാഗ�ത��വെര തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ പ�തി േമൽേനാ��ിന്

നിയമി��തിന് �േത�കമായ പ�തി
ആവി�രി�� കാര�ം പരിഗണനയി�േ�ാ;
എെ�ാെ� കാര��ളാണ് ഇ�വഴി ല��മി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന വ��ക�ം
�േത�ക ഘടക പ�തിയിൽ ഉൾെ���ി തേ�ശ
വ��ം നട�ിലാ���ം എ�ിനീയറിംഗ്

ൈവദഗ്ധ�ം ആവശ��ളള�മായ പ�തിക�െട
നിർ�ാണ ���ികൾ�് േമൽേനാ�ം വഹി�്
സമേയാചിതമായ ഇടെപടൽ നട��തിനായി

സിവിൽ എ�ിനീയറിംഗ് ബി�ദം/ഡിേ�ാമ/
ഐ.ടി.ഐ േയാഗ�ത���ം 35 വയ�്
�ർ�ിയാകാ�വ�മായ പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിൽെ�� 300 ഉം പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെ�� 200 ഉം �വതി/�വാ�െള
പ�ികജാതി പ�ികവർ� വികസന വ��കൾ�്
കീഴിൽ അ�ഡി�ഡ്  എ�ിനീയർ/
ഓവർസീയർമാരായി 18,000/- �പ
ഓണേററിയ�ിൽ 2 വർഷ�ാലയളവിേല�്
കരാർ അടി�ാന�ിൽ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ൾ, ഡയറ�േറ�്, ജി�ാ/േ�ാജ�്
ഓഫീസ്  എ�ിവിട�ളിൽ നിയമി��തിന്
29/06/2022-െല സ.ഉ.(ൈക)നം.30/2022/
പജപവവിവ �കാരം അ�മതി നൽകിയി��്. 

െതരെ���െ���വർ�് നിർ�ാണ
േമഖലയിെല വിവിധ പ�തികൾ, �തിയ
�വണതകൾ, എ�ിനീയറിംഗ് േസാ�് െവയ�കൾ
എ�ിവെയ��ി�� സമ� എ�ിനീയറിംഗ്

പരിശീലനം കില�െട ആഭി�ഖ��ിൽ

നൽ��താണ്. പ�ികജാതി/പ�ികവർ�
വിഭാഗ�ിൽെപ� അഭ�� വിദ�ർ�് െതാഴിൽ
പരിചയം നൽ��തി�ം അതി�െട മാനവേശഷി
വികസി�ി��തി�ം ടി പ�തിയി�െട
ല��മി���്. സർ�ാർ സംവിധാന�ി�െട
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െതാഴിൽ പരിചയം സി�ി��തി�െട പ�ികജാതി/
പ�ികവർ� വിഭാഗ�ിൽെപ� അഭ��വിദ�രായ
െച���ാർ�് സർ�ാർ/ സ�കാര� േമഖലകളിൽ
മിക� െതാഴിൽ അവസര�ൾ ലഭ�മാ��തി�ം
സ�ഹ�ിെ� �ഖ� ധാരയിേല�് കട�
വ��തി�ം ടി പ�തിയി�െട സാധി��താണ്.

പ�ികജാതി വികസന വ��ിൽ 300 ഉം പ�ികവർ�
വികസന വ��ിൽ 200 ഉം അ�ഡി�ഡ്
എ�ിനീയർ/ഓവർസിയർമാെര
നിയമി��തി�� വി�ാപനം

�റെ��വി�ി��്. 

(ബി)

പ�ികജാതി വിഭാഗ�ിെല �വതി, �വാ�ൾ�്
പരിശീലനം, െതാഴിൽ, മാനവേശഷി വികസനം
എ�ിവ�ായി �േത�ക പ�തികൾ
പരിഗണനയി�േ�ാ; വിശദാംശം നൽകാേമാ?

(ബി) ൈന�ണ� വികസന പരിശീലന പരിപാടി,
വിേദശെതാഴിൽ ധനസഹായ പ�തി, പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ാർ അംഗ�ളാ�� സ�ാ�യ
സംഘ�ൾ�� ധനസഹായം, സ�യം െതാഴിൽ
സ�ിഡി പ�തി എ�ീ പ�തികളാണ് പ�ികജാതി
വിഭാഗ�ിെല �വതി, �വാ�ൾ�് പരിശീലനം,
െതാഴിൽ, മാനവേശഷി വികസനം എ�ിവ�ായി
നട�ാ�ി വ��ത്. അ�ഡി�ഡ്  എ�ിനീയർ/
ഓവർസിയർ നിയമനം �ടാെത, ന�ിംഗ്/
പാരാെമഡി�ൽ േമഖലയി��വർ�്
�ാഥമികാേരാഗ�േക�ം �തൽ സർ�ാർ െമഡി�ൽ
േകാേളജ്  വെര�� ആ�പ�ികളിൽ െതാഴിൽ
പരിചയ�ിനായി ഓണേററിയം വ�വ�യിൽ ര�്
വർഷ�ാലയളവിേല�് നിയമി��തി�� നടപടി
ആരംഭി�ി��്. അതി� �റെമ, അഭ��വിദ�രായ
�വജന��െട വിദ�ാഭ�ാസ േയാഗ�ത��സരി�്
വിവിധ വ��കളി�ം / �ാപന�ളി�ം

േഹാണേററിയം വ�വ�യിൽ താത്�ാലിക
നിയമനം നൽകി െതാഴിൽ പരിശീലനം നൽ�വാ�ം
വ��് ഉേ�ശി��. പ�ികവിഭാഗ�ിൽെ��

�വജന�െള ഒേരസമയം െതാഴിൽ
സംരംഭകരാ�ം െതാഴിൽദാതാ��മായി
മാ��തിന് എംപവർെമ�് െസാൈസ�ികൾ
ആരംഭി��തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�
വരികയാണ്. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


