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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 445 21-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

െക-�ിൽ കാ�യിൻ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി. ടി. എ. റഹീം,
�ീ. െക.പി.���ദ് ��ി മാ�ർ, 

�ീമതി െദലീമ 

േഡാ. ആർ ബി�
(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) കഴി� സർ�ാരിെ� കാലയളവ് �തൽ
നാളി�വെര വിദ�ാർ�ിക�െട�ം

െതാഴിലേന�ഷക�െട�ം ൈന�ണ�
വികസന�ി�ം െതാഴിൽ�മത
വർ�ി�ി��തി�മായി അസാപ്  നട�ാ�ി
വ�� �വർ�ന�ൾ വിലയി��ിയി�േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ;

(എ) ഉ�്; െറ�ലർ വിദ�ാഭ�ാസേ�ാെടാ�ം അസാപ്
േകാ�് �ടി പഠി� വിദ�ാർ�ിക�ം, അസാ�ിതര
വിദ�ാർ�ിക�ം ത�ി�� െതാഴിൽ �മതയിെല
അ�രം വിലയി���തിെ� ഭാഗമായി 2016
�തൽ 2019 വെര ഒേരാ വർഷ�ം എംേ�ായബിലി�ി
സർേവ നട�ക��ായി. ഒ� ��ാം പാർ�ി
സ�ത�മായി നട�ിയ ഈ സർേ�കളിൽ
വിദ�ാർ�ികൾ ത�ിൽ െതാഴിൽ�മത,
മേനാഭാവം, വി�ാനം, െതാഴിൽ
േമഖലെയ�റി�� അറിവ്, ഇം�ീഷ്  ഭാഷാ
�ാവീണ�ം, വ��ിഗത ൈന�ണ�ം എ�ീ
ഘടക�ൾ പരിേശാധി�െ��.

          2015 �തൽ 2019 വെര വർഷാവർഷം
നട�ിയ ഈ പഠന�ിെ� അടി�ാന�ിൽ

അസാ�ിതര വിദ�ാർ�ിക�മായി താരതമ�ം
െച�േ�ാൾ അസാപ്  വിദ�ാർ�ികൾ�് െതാഴിൽ
�മത ��തൽ ആെണ�് വിലയി��ാൻ

സാധി�ി��. �ടാെത, 2012-13 �തൽ 2016-17
വെര അസാപ്  േകരള�െട പരിശീലനം
�ർ�ിയാ�ിയ വിദ�ാർ�ികൾ നിലവിൽ എ�്
െച�� എ�് മനസിലാ�ാ�ം അവരിൽ നി�ം
ഫീഡ്ബാ�് സ�ീകരി�വാ�മായി ഇ��യിെല
��ഖ ക�നിയായ നീൽസൺ ഇ�� �േഖന
േ�സബിലി�ി �ഡി നട�ിയി��. ഇ� �കാരം
90-92% വിദ�ാർ�ിക�ം ആ�വിശ�ാസം

ആർ�ി�് ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ�ിേല�

തിരി�ി�െ��ം 8-10% വിദ�ാർഥികൾ
േജാലിയിൽ �േവശി�െവ�ം മന�ിലാ�ാൻ
കഴി�. െതാഴിൽദാതാ�ളിൽ 90% േപ�ം
അസാപ്  പരിശീലനം ലഭി� വിദ�ാർ�ികെള�റി�

വളെര മതി��വരായി��. 
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�വർ�ന�ൾ�� വിലയി��ലായി

അസാ�ിന്  ലഭി� അംഗീകാര�ളിൽ ചിലത് താെഴ
പറ��.

എ) 2017-ൽ നീതി ആേയാഗിൽ നി�ം ൈന�ണ�
പരിശീലന േമഖലയിെല േബസ്ഡ്  �ാ�ീസി��
�േത�ക പരാമർശം ലഭി�. 

ബി) 2020-ൽ എ.ഡി..ബി �െട ജൻഡർ ആ�ൻ

�ാൻ ഏ��ം ഫല�ദമായി നട�ിലാ�ിയ
ഏജൻസി�� അവാർഡ്  ലഭി�. 

സി) 2022-ൽ ഇ�� �ിൽ റിേ�ാർ�ിൽ
െതാഴിൽ�മതയിൽ േകരളം ��ാം �ാനം

േനടിയ�ം അതിന് പി�ിൽ �വർ�ി� അസാപ്
േകരള�് ൈന�ണ� പരിശീലന രംഗെ�
സംഭാവനകൾ പരിഗണി�് �േത�ക പരാമർശം
ലഭി�ക�ം െച�. 

ഡി) 2022-ൽ �ൈലയിൽ േകരള�ിെല

സ്  കി�ിങ്  പരിശീലന�ി�� NCVET �െട ഏക
അവാർഡിങ്  േബാഡി�ം അസ�ിങ്
ഏജൻസി�മായി അംഗീകരി�െ��. 

(ബി) മാരിൈടം േമഖലയിെല മാറിയ െതാഴിൽ
സാഹചര��ിന�സരി�് സം�ാനെ�

െതാഴിലേന�ഷകെര സ�മാ��തിനായി

�േത�ക പരിശീലന പ�തികൾ �പീകരി�വാൻ
ത�ാറാ�േമാ; വ��മാ�േമാ;

(ബി)

മാരിൈടം േമഖലയിൽ ൈന�ണ� വികസന
േകാ�കൾ ഇേ�ാൾ നൽ��ി�. 

(സി)

െക-�ിൽ കാ�യിൻ െകാ�്
ല��മി��െത�ാെണ�് വിശദമാ�േമാ?

(സി) േകരള�ിെല �വജന�ൾ�് നഗര �ാമ
വ�ത�ാസമി�ാെത ��തല�റ ൈന�ണ�
േകാഴ്  �കളിൽ പരിശീലനം നൽകി അവ�െട
െതാഴിൽ�മത വർ�ി�ി�ക�ം അ�വഴി
രാജ��ിനക�ം �റ��� െതാഴിലവസര�ൾ
കരഗതമാ�ാൻ �വതല�റെയ �ാ�രാ�ക�ം
െച�ക എ� ല��േ�ാെട ആവി�രി� ഒ�
സമ� ൈന�ണ� പരിശീലന സംരംഭമാണ് െക
സ്  കിൽ. 

െസ�ൻ ഓഫീസർ


