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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 381 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

പ�ിക േഗാ��ളിൽെ�� �വതി, �വാ�ൾ�് െതാഴിൽ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീ ഒ . ആർ. േക�, 

�ീമതി ശാ��മാരി െക., 
�ീ. എ. രാജ 

�ീ. െക. രാധാ��ൻ

(പ�ികജാതി, പ�ികവർ�, പി�ാ� വിഭാഗേ�മ�ം

േദവസ��ം പാർലെമ�റികാര��ം വ��് മ�ി)

(എ)

െതാഴിൽപരമായ ആവശ��ൾ���തമായി

പ�ികേഗാ��ളിൽെ�� �വതീ�വാ��െട

പര�രാഗത കഴി�കെള േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം

പരിശീലന�ി�െട അവ�െട ൈന�ണ� േശഷി

വികസി�ി�് �ാേദശിക െതാഴിൽ സാധ�തകൾ

വിനിേയാഗി�ാൻ �ാ�രാ��തി�ം

പരിപാടി�േ�ാ;

(എ) ഉ�്. േകരള�ിെല പ�ികവർ� വിഭാഗ�ളിൽ

�രിഭാഗ�ം ��തി വിഭവ�െള ആ�യി�്

പര�രാഗത െതാഴിൽ െച�് ജീവി��വരാണ്.
ഈ േമഖലെയ ആ�യി�� െതാഴിലാളികൾ�്

െതാഴിൽ വ�മാന �ിരത ഉറ�വ���തി�ം

പരി�ിതി സൗ�ദ ഉ����െട

�ചാരണ�ി�ം അനിവാര�മായ �വർ�നെമ�

നിലയിൽ മറ�ർ ശർ�ര നിർ�ാണം, �ള�ം,
�ര�ം ഉപേയാഗി�� കരകൗശല വ���െട

നിർ�ാണം, പായക�െട�ം പര�ക�െട�ം,
കാർ��ക�െട�ം നിർ�ാണം, വന�ളിൽ നി�ളള

േതൻ േശഖരണം, ഔഷധ െചടിക�െട�ം മ�

വനവിഭവ��െട�ം േശഖരണം എ�ീ

േമഖലകൾ�് �ാധാന�ം ന�ി�ം, ഒേരാ വിഭാഗം

െതാഴിൽ േമഖല�ം നിലവിൽ അഭി�ഖീകരി��

���ൾ വ�താപരമായി വിലയി��ി�ം,
അതിെ� അടി�ാന�ി�� ഫലവ�ായ

ഇടെപട�കൾ നട�ി�ം, നിലവി��

െതാഴിൽേമഖലെയ തനിമ ന�െ�ടാ�വിധം

പരി�രി�് അ�േയാജ�മായ ൈവദഗ്ധ� വികസന

പരിശീലന�ൾ നൽ��തി�ം �ടർ�്

ഉ����െട വിപണന �ംഖല ഒ���തി�ം,
ഡിജി�ൽ - ഓൺൈലൻ സേ�ത�െള ൈ�ബൽ

ഉ����െട വിപണന�ിനായി �ിയാ�കമായി

�േയാജനെ����തി�ം ല��മി�് പര�രാഗത

െതാഴിൽ േമഖലകളിൽ പ�ികവർ��ാർ

നിർ�ി�� ഉ����െട ഉപ��ത

വർ�ി�ി�� പ�തി നട�ിലാ��തി��

നടപടികൾ പ�ികവർ� വികസന വ��് �േഖന

സ�ീകരി� വ��. 

(ബി) േഗാ� ജീവിക പ�തി �കാരം ��തൽ െതാഴിൽ (ബി) േഗാ�ജീവിക ഒ� സ�യം െതാഴിൽ പ�തി
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��കൾ�് �പം നൽകി സംരംഭകെര

േ�ാ�ാഹി�ി��തി�ം െതാഴിൽ േ�സ് െമ�്

ലഭ�മാ��തി�ം നടപടിെയ��ി�േ�ാ;

ആയതിനാൽ പ�ികവർ� വികസന വ��ിൽ

നി�ം െതാഴിൽ െ�യ്െ��് ലഭ�മാ��തിന്

നടപടി സ�ീകരി�ാൻ നിർ�ാഹമി�. േഗാ�ജീവിക

പ�തി�െട �വർ�ന�ൾ ��തൽ

പരിേശാധന�് വിേധയമാ��തിന് നടപടി

സ�ീകരി� വ��.

(സി)

അ��ാടി, തി�െന�ി, േദവി�ളം എ�ീ

�േദശ�ളിെല പ�ിക േഗാ��ളിൽെ�� �വതി,
�വാ�ൾ�് ൈന�ണ� േശഷി വികസന�ി�െട

െതാഴിൽ ലഭ�മാ��തിന് ��ംബ�ീ�െട

ആഭി�ഖ��ിൽ േഗാ� കിരണം പ�തി

ആരംഭി�ി�േ�ാ; എ�ിൽ ��ത പ�തി പ�ിക

േഗാ�വർ� േമഖലകളിലാെക വ�ാപി�ി�ാൻ

ഉേ�ശ�േ�ാ?

(സി) അ��ാടി, േദവി�ളം േ�ാ�് , ആറളം, �ൽ�ഴ,
നില�ർ വ�വട �േദശ�ളിൽ താമസി��

�വതീ �വാ�ൾ�ായി ��ംബ�ീ�െട

അഭി�ഖ��ിൽ ക�ൈമസ്ഡ്   ൈന�ണ�

പരിശീലന പരിപാടി ആരംഭി�ാനാണ് 
'േഗാ�കിരണം' പ�തി ല��മി��ത് 
ആദ�ഘ��ിൽ അ��ാടി, തി�െന�ി, േദവി�ളം

േ�ാ�കളിൽ പ�തി ആരംഭി�ം.
െതാഴിലധി�ിത ൈന�ണ� പരിശീലന�ി�െട�ം

സ�യംെതാഴിലി�െട�ം �റ�ത്  500
െതാഴിലവസര�ൾ ��ി�ാനാണ് 
��ംബ�ീ�െട ഈ പ�തിയി�െട ല��മി��ത് .
�റ�ത്  5000 �ണേഭാ�ാ�ളിേല�് 
എ�ിേ��ക�ം േവതനാധി�ിത െതാഴിൽ,
സ�യംെതാഴിൽ എ�ിവയി�െട �റ�ത്  500
െതാഴിലവസര�ൾ ഉറ�ാ�ക�ം െച�ക

എ�താണ്  പ�തി�െട ല��ം. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


