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വിദ്യയാൽ പ്രബുദ്ധരാവുക എന്ന ആശയം കകരളം 
ഏറ്റെടുത്തതുക�ാറ്െ ഇന്്യയിറ്െ മകറെറ്െങ്ിലം പ്രകദശം 
ഉൾറ്്ാണ്ിട്ടുകണ്ാ എന്നെ് സംശയമാണ്. നകവാത്ാനമൂെ്യ
ങ്ങളം വിവിധ സാമുദായിക�രിഷ് കരണപ്രസ്ാനങ്ങള 
റ്മാറ്് വിദ്യാഭ്യാസത്തിറ്റെ പ്രാധാന്യവും ഉയർത്തിപ്ിടിച്ചെ് 

ചരിത്ം. ഇന്നറ്ത്ത കകരളത്തിറ്റെ മുകന്നറെത്തിൽ ഈ വിദ്യാഭ്യാസ 
പുകരാഗെിയം നിർണായകമായിട്ടുറ്ണ്ന്നു നമു്റിയാം. 

എന്നാൽ വിദ്യാസമ്പന്നരുറ്ട എണ്ണത്തിറ്െ വർധന കുറച്ചധികം 
ദശകങ്ങളായി റ്ൊഴിെില്ായ്മ എന്ന സങ്കീർണമായ റ്വല്ലുവിളി കൂടി 
ഉയർത്തിയിരുന്നു. റ്ൊഴിെില്ായ്മകവെനവും എം�് കളായ് റ്മറെ്  
എക് സ് കചഞ്ചുകളം ക�ാലള്ള അഭിമാനമാതൃകകൾ സംസ്ാനം  
നടപ്ാ്ിറ്യങ്ിലം പൂർണ�രിഹാരമാവുന്നൊയിരുന്നില്, 

ഇകപ്ാഴാകറ്ടെ വിവരസാകങ്െികവിദ്യയറ്ട വളർച്ചകയാറ്ട  
വവജ്ാനികറ്ൊഴിലകൾ്് പ്രാധാന്യകമറിയിരിക്കുന്നു. �രമ്പരാഗെ
റ്ൊഴിലകൾ്് അപ്പുറത്ത് ഐടി, വാർത്താവിനിമയം, ബകയാറ്ടക്ാളജി,  
ഏവികയാണിക്്, ഫാർമസയൂടെി്ൽസ് തുടങ്ങിയ വവജ്ാനിക  
വ്യവസായങ്ങളികെ്് കൊകംെറ്ന്ന മാറിച്ചിന്ിക്കുന്ന അവസ്യം 
രൂ�റ്പ്ടെിരിക്കുന്നു. ഈ മാറെങ്ങറ്ള ഉൾറ്്ാണ്്, നമ്മുറ്ട കരുത്തുറെ 
മനുഷ്യവിഭവകശഷി്് അനുകയാജ്യമായ റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുന്നെിന് �െെെങ്ങളിലള്ളതും, �രസ്പരപൂരിെവുമായ  
ഇടറ്�ടലകൾ നടത്തിവരികയാണ് സംസ്ാനസർ്ാർ. 
റ്ൊഴിൽസഭ, കനാളജ് ഇക്ാണമി മിഷൻ, ഒരുെക്ം 
സംരംഭങ്ങളറ്ട സൃഷ്ി തുടങ്ങിയവറ്യാറ്് ഈ ഇടറ്�ട
ലകളിൽ ചിെൊണ്. കകരളത്തിൽ ഒരു വവജ്ാനിക
സമ്പദ് വ്യവസ് സൃഷ്ിക്കുന്നെിന് ഈ സമകീ�നങ്ങളം 
�ദ്ധെികളം വഴിറ്െളിക്കും എന്നു നമു്് 
പ്രെകീക്ി്ാം. ഇതുസംബന്ിച്ച് വിശദമായി 
അറിയാൻ ഉെകുന്നൊണ് ഈ െ്ം 
സമകാെിക ജന�ഥം. 

വൈജ്ഞാനിക സമ്പദ് ൈ്യൈസ്ഥയിലേക്കുള്ള  
ചുൈടുകൾ
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കവർചിത്ം: ശ്കീൊസ്  സി.�ി,  
                      ഐ�ിആർഡി

ത�ൊഴിൽ സൃഷ്ിക്കുന്ന
കേരളം
പിണറൊയി വിജയൻ

അഭിമൊനമൊണ് ഈ
സംരംഭേകേരളം
പി. രൊജീവ്

ഉയരുന്ന സംരംഭങ്ങൾ
ഉണരുന്ന ത�ൊഴിൽകമഖല
വി. നമശിവൊയം

ത�ൊഴിൽസൃഷ്ി 
ജനേീയ
സംവിധൊനത്ിലൂതെ
എം. ബി. രൊകജഷ്

കേരളം  
ശരിയൊയ ദിശയിൽ
പ്രവീൺ പരകമശ്വർ

06
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42

48 ബജറ്് ഒറ്കനൊട്ടത്ിൽ
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സൃഷ്ികൊം വ്യവസൊയം 4.0
ക�ൊ. സജി ക�ൊപിനൊഥ്

ഗ്ൊഫീൻഹബ്ൊേൊൻ 
കേരളം
ക�ൊ. അലക്് പി.തജയിംസ്

നനപുണ്യപരിശീലനത്ിലൂതെ 
ത�ൊഴിൽ
സക്ൊഷ് കുറുപ്്

ഇനി ത�ൊഴിൽ 
അകന്വഷികൊം 
ആത്മവിശ്വൊസകത്ൊതെ
ക�ൊ.പി.വി.ഉണ്ി�ഷ്ണൻ

ത�ൊഴിലരങ്ങത്് 
വർധി�സ്തീശക്ി
ക�ൊ. പി.എസ്. ശ്ീേല

അവളിെം ത�ൊഴിലിെം
രശ്ി വി. എസ്

മൊറ്ത്ിതനൊരുങ്ങി  
ആകരൊ�്യകമഖലയം
രജീഷ് ജി.ആർ

സ്ൊർട്ടൊയി  
സ്റൊർട്ടപ്് കേരളം
അനൂപ് അംബിേ

സംരംഭേതര േൊക്കുന്ന  
മൊലൊഖമൊർ
രമ്യൊ രൊജൻ

തെറിയ സംരംഭേരും  
വലിയ ആശയങ്ങളം
ബിജു പരകമശ്വരൻ

വിദ്യൊർഥിേതള  
ഇ�ികല ഇ�ികല
േൊർത്ിേ് പരശുറൊം

കേരളത്ിൽ 
വിരിഞ്ഞ വിജയ�ൊഥ

38

20

46

26

30

32

34

36

16

22

24

44

50 വിശ്വസൊഹി�്യത്ിതറെ ദൂ�ൻ
െി.ബി. ലൊൽ



6 സമകാലിക P\-]Yw
s^-{_phcn 2023

റ്ൊഴിൽ സൃഷ്ിക്കുന്ന
കകരളം

റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുക എന്ന  
െക്്യകത്താറ്ട കകരളസർ്ാർ 
നടത്തുന്ന വിവിധെെങ്ങളിലള്ള 
ഇടറ്�ടലകൾ ഫെം കാണുന്നു 
എന്നുെറ്ന്നയാണ്  
സംസ്ാനറ്ത്ത  
റ്ൊഴിൽവളർച്ചാനിര്്  
സൂചിപ്ിക്കുന്നെ്. നമ്മുറ്ട  
യവാ്റ്ള റ്ൊഴിൽസംരംഭകർ 
കൂടിയാക്കുന്ന നിെയികെക്കു 
കകരളം മാറിയിരിക്കുന്നു

പിണറൊയി വിജയൻ
മുഖ്യമന്തി

കൊകവ്യാ�കമായിെറ്ന്ന 
റ്ൊഴിൽകമഖെയം റ്ൊഴിെിറ്റെ 
സ്വഭാവവും വെിയകൊെിൽ  
മാറി്ഴിഞ്ഞ കാെമാണിറ്െന്നു 
നമു്റിയാം. വ്യാവസായിക 
വി�വാനന്രം ഉരുത്തിരിഞ്ഞ 
റ്ൊഴിൽരൂ�ങ്ങൾ്് വെിയകൊെിൽ 
�രിവർത്തനം ഉണ്ായിരിക്കുന്നു. 
വിവരസാകങ്െികവിദ്യാരംഗത്തു 
മാത്മല്,  വജവസാകങ്െികവിദ്യ,  
നാകനാസാകങ്െികവിദ്യാരംഗങ്ങളില
റ്മാറ്് അനുദിനം ഉണ്ായിറ്്ാണ്ി
രിക്കുന്ന വൻമുകന്നറെങ്ങൾ ഇെിന് 
ആ്ം കൂട്ടുന്നു.  
കസവനകമഖെയ്കം വവജ്ാനിക
റ്ൊഴിലകൾക്കും 
പ്രാധാന്യകമറിയിരിക്കുന്നു. 

�രമ്പരാഗെ റ്ൊഴിൽരൂ�
ങ്ങൾറ്്ാപ്ം കൊകത്ത് 
സൃഷ്ി്റ്പ്ടുന്ന വിജ്ാനറ്ൊഴിെ 
വസരങ്ങൾക്കുകൂടി അനുകയാജ്യമായ 
അന്രകീക്ം സൃഷ്ി്ാനാണ്  
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സംസ്ാനസർ്ാർ ശ്മിക്കുന്നെ്. ഇെിനായി കകരള 
സർ്ാർ തുട്ംകുറിച്ച �ദ്ധെിയാണ് കകരള കനാളജ് 
ഇക്ാണമി മിഷൻ. ഒരു ഡിജിറെൽ മാകനജ് റ്മറെ് വർ്് 
കഫാഴ് സ് സിസ്റം രൂ�റ്പ്ടുത്തി, അെിൽ രജിസ്റർ 
റ്ചയ്തവർക്കു റ്ൊഴിൽ െഭ്യമാക്കുന്നെിനു കവണ് പ്രവർത്ത
നമാണ് ഇതുവഴി നടത്തുന്നെ്. 

�െിറ്നാന്നുെക്ത്തിെധികം ക�ർ ഇെിനകം 
രജിസ്റർ റ്ചയ്തിട്ടുണ്്. ഇെിൽ ആറുെക്ം ക�ർ റ്ൊഴിെി
നായി അക�ക്ിച്ചിട്ടുണ്്. 2023 മാർച്ചിനകം 30,000 
ക�ർ്്   വിജ്ാനാധിഷ്ിെ റ്ൊഴിൽ െഭ്യമാക്കും. ഈ 
പ്രവർത്തനറ്ത്ത െകദേശ സ്വയംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളമായി 
ബന്റ്പ്ടുത്തുന്നെ് റ്ൊഴിൽസഭ വഴിയാണ്. 

അധികാരവികകന്ദകീകരണത്തിലൂന്നി നിരവധി 
സാമൂഹികകനടെങ്ങൾ വകറ്യത്തിപ്ിടിച്ച  
സംസ്ാനമാണ് നമ്മുകടെ്. അതു വിദ്യാഭ്യാസകമഖെയിൊ
കറ്ടെ, ആകരാഗ്യകമഖെയിൊകറ്ടെ, മറെ് പ്രാകദശിക 
വികസന �ദ്ധെികളറ്ട കാര്യത്തിൊകറ്ടെ. റ്ൊഴിൽ 
െഭ്യമാക്കുന്നെിലം ഒരു വികകന്ദകീകൃെ മാതൃക  
�ിന്തുടരാനാണ് സർ്ാർ െയ്ാറാകുന്നെ്. അെിറ്റെ 
ഭാഗമായി, ജനകകീയാസൂത്ണം കാൽനൂറൊണ്ടു �ിന്നിടെ ഈ 
കാെഘടെത്തിൽ, ആവിഷ് കരിച്ച സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക 
മുകന്നറെത്തിനുെകുന്ന  �ദ്ധെിയാണ് റ്ൊഴിൽസഭ. 2022 
റ്സ�്റെംബറിൊയിരുന്നു റ്ൊഴിൽസഭകളറ്ട  
സംസ്ാനെെ ഉദ്ഘാടനം.  
െകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാ�നെെത്തിൽ 
എല്ാ വകുപ്പുകറ്ളയം ഏകകാ�ിപ്ിച്ച് 
റ്കാണ്് സ്വകാര്യകമഖെയറ്ടയം 
സർ്ാർ സംവിധാനങ്ങളറ്ടയം  
സഹായകത്താറ്ട റ്ൊഴിെവസര
ങ്ങൾ  റ്ൊഴിെകന്വഷകരികെക്കു 
കനരിറ്ടെത്തിക്കുകയാണ് റ്ൊഴിൽ
സഭകൾ മുകഖന റ്ചയ്യുന്നെ്. 

അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യവജന
ങ്ങൾ്് ആവശ്യമായ റ്ൊഴിൽ 
െഭിക്കുന്നില്ാറ്യന്ന പ്രശ് നറ്ത്ത 
ഉൾറ്്ാണ്് റ്ൊഴിൽസൃഷ്ിയ്ക് 
ഊന്നൽ നൽകുന്ന നയങ്ങൾ 
സർ്ാർ സ്വകീകരിച്ചിരിക്കുന്നെ്. 2026 
ഓറ്ട 40 െക്ം റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുകയാണ് നമ്മുറ്ട െക്്യം.

അെിൽെറ്ന്ന അഞ്് െക്ം റ്ൊഴിലകൾ  
കാർഷികകമഖെയിലം �ത്തുെക്ം റ്ൊഴിലകൾ  
കാർഷികകെരകമഖെയിലമാണ് വാഗ്ാനം റ്ചയ്റ്പ്ടെിട്ടു 
ള്ളെ്. 20 െക്ം അഭ്യസ്തവിദ്യർ്് ഡിജിറെൽ കമഖെയിൽ 
റ്ൊഴിൽ നൽകുന്നെിനുള്ള ബൃഹത്തായ  
റ്ൊഴിൽ�ദ്ധെിയം മുകന്നാട്ടുറ്വച്ചിരുന്നു. 

40 െക്ം റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ എന്നെ് പ്രാ�്യമായ 
സംഖ്യയാകണാ എന്ന സംശയം �െകകാണുകളിൽ നിന്നും 
ഉയർന്നുവന്നു. ബഹുമുഖമായ ഇടറ്�ടലകളിലൂറ്ട ഇത്തരം 
െക്്യങ്ങൾ സാധ്യമാ്ാനാവും എന്നുറപ്പുണ്്. അെിനായി 
വനപുണി�രിശകീെനം, വ്യവസായ പുനഃസംഘടന, 
കാർഷിക നവകീകരണം, ഉന്നെവിദ്യാഭ്യാസ�രിഷ് കരണം 
എന്നിങ്ങറ്നയള്ള വിവിധങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
സർ്ാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്.

ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങളറ്ട �രസ്പരപൂരകെ്വം 
മനസ്ിൊ്ാൻ കഴിഞ്ഞ ആറരവർഷം സർ്ാർ 

ഏറ്റെടുത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ �രികശാധിക്കുന്നെ്  
ഉചിെമാകും. സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭി്ലം നികക്�ങ്ങൾ 
ആകർഷി്ലം റ്ൊഴിലകൾ സൃഷ്ിക്കുന്നെിന് ഏറ്റ 
ആവശ്യമുള്ള ഘടകമാണ്.

സംരംഭകവർഷം
ഈ സാമ്പത്തികവർഷറ്ത്ത സംരംഭകവർഷമായി 

കണ്ാക്കുകയാണ്. ഒരു വർഷം റ്കാണ്് ഒരുെക്ം 
സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭി്ാനാണ് െക്്യമിടെിരുന്നറ്െങ്ിൽ 
ഒൻ�െ് മാസം റ്കാണ്ടുെറ്ന്ന അവയറ്ട എണ്ണം 1,14,276 
കെ്് എത്തി്ാൻ നമു്ായി. 7,500 കകാടി രൂ�യറ്ട 
നികക്�മാണ് ഇതുവഴി സാധ്യമായെ്.   
രണ്രെക്കത്താളം റ്ൊഴിെവസരങ്ങളം സൃഷ്ി്ാൻ 
കഴിഞ്ഞു. �രമ്പരാഗെ നൂെനവ്യവസായങ്ങറ്ള കപ്രാത്ാ
ഹിപ്ിക്കുന്നെികനാറ്ടാപ്ം െറ്ന്ന സ്റാർടെപ്്  
സംരംഭങ്ങൾക്കും കപ്രാത്ാഹനം നൽകുന്ന നയമാണ് 
സർ്ാർ സ്വകീകരിച്ചുവരുന്നെ്. റ്െക് ഏഷ്യയിറ്െ 
ഏറെവും വെിയ സ്റാർടെപ്് ആറെ് ഇകന്നാകവഷൻ ഹബ്് 
സംസ്ാനത്താറ്ണന്നെ് അഭിമാനകരമാണ്. ഏറെവും 
വെിയ സ്റാർടെപ്് സൗഹൃദ അന്രകീക്ം നിെനിൽക്കുന്ന 
സംസ്ാനം കകരളമാണ്. 2022 റ്െ ക്ാബൽ സ്റാർടെപ്് 
ഇക്ാ സിസ്റം റികപ്ാർടെ് പ്രകാരം അകഫാഡബിൾ 
ടാെറെ് സ് റാങ്ിങ്ങിൽ കകരളം ഏഷ്യയിൽ ഒന്നാമതും 

കൊകത്ത് നാൊമതുമാണ്. 
കഴിഞ്ഞ ആറരവർഷം റ്കാണ്് 

നാൊയിരകത്താളം സ്റാർടെപ്പുകളാണ് 
കകരളത്തിൽ ആരംഭിച്ചെ്. നാൽ�െി

നായിരത്തിെധികം റ്ൊഴിെവസര
ങ്ങൾ ഇതുവഴി  സൃഷ്ി്റ്പ്ടെിട്ടുണ്്. 
4,561 കകാടി രൂ�യറ്ട റ്വഞ്്വർ 
ക്യാ�ിറെൽ ഫണ്് ഇതുവഴി  
െഭ്യമാ്ി. 836 കകാടി രൂ�യറ്ട 
നികക്�ം ഫണ്് ഓഫ് ഫണ്് 
ഇനത്തിലം െഭ്യമാ്ി. 29 കകാടി 

രൂ�യാണ് ഇകന്നാകവഷൻ ഗ്ാറെ് 
എന്ന നിെയിൽ സർ്ാർ  

റ്ചെവഴിച്ചെ.് നമ്മുറ്ട യവാ്റ്ള 
റ്ൊഴിെകന്വഷകർ എന്നതുക�ാറ്െ െറ്ന്ന 

റ്ൊഴിൽസംരംഭകർ കൂടിയാക്കുന്ന  
നിെയികെക്കു കകരളം മാറിയിരിക്കുന്നു. 

റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക എന്ന  
െക്്യകത്താറ്ട കകരള സർ്ാർ നടത്തുന്ന  
വിവിധെെങ്ങളിലള്ള ഇടറ്�ടലകൾ ഫെം കാണുന്നു 
എന്നുെറ്ന്നയാണ് സംസ്ാനറ്ത്ത റ്ൊഴിൽവളർച്ചാ 
നിര്് സൂചിപ്ിക്കുന്നെ്. 2020 ജനുവരിയിൽ സംസ്ാന
റ്ത്ത റ്ൊഴിെില്ായ്മാ നിര്് ഒൻ�െ്  ശെമാനം 
ആയിരുന്നെ് 2022 നവംബറിൽ 4.8 ശെമാനമായി 
കുറഞ്ഞു. ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുെൽ കരുകത്താറ്ട 
ഏറ്റെടുത്താൽ നാം വിഭാവനം റ്ചയ്യുന്ന െരത്തിൽ 
റ്ൊഴിലകൾ െഭ്യമാ്ാൻ കഴിയം. അെിന് അടിസ്ാന
െെം മുെലള്ള ഊർജസ്വെമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
അനിവാര്യമാണ്. 

റ്ൊഴിലകളം സംരംഭങ്ങളം പ്രാകദശികമായി 
സൃഷ്ിച്ചുറ്കാണ്് പ്രാകദശികസാമ്പത്തികവികസനം 
സാധ്യമാക്കുകയം അെിലൂറ്ട കകരളത്തിറ്റെ  
റ്�ാതുവളർച്ച ഉറപ്ാക്കുകയമാണ് സർ്ാർ െക്്യം. 

2020  
ജനുവരിയിൽ  

സംസ്ഥാനത്തെ  
ത്�ഥാഴിലില്ഥായ്മഥാനിരക്് 

ഒൻപ�്  ശ�മഥാനം  
ആയിരുന്ന�് 2022 

നവംബറിൽ  
4.8 ശ�മഥാനമഥായി 

കുറഞ്ഞു
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പി.രൊജീവ് 
വ്യവസായ മന്തി

ഏറെവും മികച്ച കണക്ിവിറെിയം അടിസ്ാന 
സൗകര്യങ്ങളം ഉയർന്ന നിെവാരം പുെർത്തുന്ന  
മാനവകശഷിയമുള്ള കകരളത്തിന് ഭാവിവളർച്ചയ്കള്ള 
ശക്തമായ ഉ�ാധിയാണ് റ്ചറുകിട വ്യവസായസ്ാ�ന
ങ്ങൾ. റ്ൊഴിൽസൃഷ്ിയിൽ എം.എസ്.എം.ഇ കൾ്് 
വമ്പിച്ച �ങ്ാണുള്ളെ്. ഗ്ാമകീണ - �ിന്നാ് കമഖെകളറ്ട 
വികസനത്തിനും �ാർശ്വവൽക്കൃെ സമൂഹത്തിറ്റെ 
മുകന്നറെത്തിനും ഏറെവും ഉെകുന്ന കമഖെയമാണിെ്. ഈ 
കാഴ്ചപ്ാകടാറ്ടയാണ് ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഒരു െക്ം 
എം.എസ്.എം.ഇ കൾ രൂ�കീകരി്ാനുള്ള െക്്യം 
വ്യവസായ വകുപ്് പ്രഖ്യാ�ിച്ചെ്. �ദ്ധെി ആരംഭിച്ച് 

കകവെം 245 ദിവസങ്ങൾ റ്കാണ്ാണ് ഒരുെക്ം 
സംരംഭങ്ങൾ രജിസ്റർ റ്ചയ്ത് ചരിത്കനടെം വകവരിച്ചെ്. 
ഒടുവിെറ്ത്ത കണ്് പ്രകാരം 7498.22 കകാടി രൂ�യറ്ട 
നികക്�ം കകരളത്തിൽ നിന്നു െറ്ന്ന സമാഹരി്റ്പ്ട്ടു. 
2,64,463 റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ പുതുൊയി സൃഷ്ി്റ്പ്ട്ടു. 
രാജ്യറ്ത്ത റ്ബസ്റ് പ്രാക്കീസ് എന്ന കദശകീയാംഗകീകാരമാണ് 
ഈ �ദ്ധെിറ്യ കെടിറ്യത്തിയെ്.

എല്ഥാ ജില്കളിലം പു�ിയ  
വ്യവസഥായങ്ങൾ

സംരംഭകവർഷം �ദ്ധെിയിലൂറ്ട എല്ാ ജില്കളിലം 
പുെിയ വ്യവസായങ്ങൾ തുടങ്ങാനായി.  
വ്യാവസായികമായി �ിന്നാ്ം നിൽക്കുന്ന വയനാട്, 
ഇടു്ി, കാസർകഗാഡ് ജില്കളിലം ഇരു�ത്തിരണ്ായിര
ത്തിെധികം റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ സൃഷ്ി്റ്പ്ട്ടു എന്നെ് 

അഭിമാനമാണ് ഈ 
സംരംഭകകകരളം
രണ്ര െക്ത്തിെധികം ആളകൾ്് റ്ൊഴിൽ നൽകി,  
ഏഴായിരം കകാടിയിെധികം രൂ�യറ്ട നികക്�ം ഉറപ്പുവരുത്തി കകരളം  
നികക്�കരുറ്ട സ്വന്ം നാടായിരിക്കുന്നു

സംരംഭകൈർഷം

കകഞാച്ി മുസിരിസ് ബിനഞാകേ
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�ദ്ധെിയറ്ട മികച്ച പ്രകടനം അടിവരയിടുന്ന  
കണക്കുകളാണ്. ബകയാറ്ടക് കനാളജി, റ്കമി്ൽ 
തുടങ്ങി ഇെരകമഖെകളായി മുപ്െിനായിരത്തിെധികം 
സംരംഭങ്ങളം വനിൊ സംരംഭകർ കനതൃെ്വം നൽകു
ന്ന 30,000ത്തിെധികം സംരംഭങ്ങളം 
പ്രവർത്തനമാരംഭി ച്ചിട്ടുണ്്.

വഥായ്പഥാപദ്ധ�ി
സംസ്ാനറ്ത്ത ബാങ്കുകളം  

എസ്.എൽ.ബി.സിയം നാെ് ശെമാനം �െിശക്കുള്ള 
വായ്�ാ�ദ്ധെി പ്രഖ്യാ�ിച്ചു. സംസ്ാന സർ്ാർ 
�െിശനഷ്ം നികത്താൻ െകീരുമാനിച്ചിരുന്നു. ആദ്യഘടെ
ത്തിൽ എല്ാ െകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാ�നങ്ങളിലം 
ഏകദിന ശില്പശാെകളം രണ്ാം ഘടെമായി  
വെസൻസ്-കൊൺ-സബ് സിഡി കമളകളം സംഘടി
പ്ിച്ചു. പുെിയ സംരംഭകർ്് റ്ക സ്വിഫ്റെ് സമ്പ്രദായ
ത്തിലൂറ്ട വെസൻസ് െഭ്യമാ്ാൻ സാധിച്ചെ് 
അനുകൂെ ഘടകമായി.

�ദ്ധെിയറ്ട മികച്ച നടത്തിപ്ിനായി എല്ാ 
െകദേശസ്ാ�നങ്ങളിലം ബി-റ്ട്്/എം.ബി.എ 
കയാഗ്യെയള്ള 1153 ഇകറെണുകറ്ള നിയമിച്ചു. സംരംഭ
കർ്്  
റ്�ാതുകബാധവൽ്രണം നൽകാനും റ്ക-സ്വിഫ്റെ് 
ക�ാർടെൽ വഴി വിവിധ അനുമെികൾക്കുള്ള അക�ക്
കൾ െയ്ാറാക്കുന്നെിനും, വെസൻസ്/സബ് സിഡി 
ഏകകാ�നം സാധ്യമാ്ാനും ഇെ് സഹായിച്ചു. ഇെിന് 
പുററ്മ ൊലൂ്് റ്ഫസിെികറെഷൻ റ്സറെറുകളികെ്് 
59 ക�റ്ര റിക്രൂടെ് റ്ചയ്തു. എല്ാ �ഞ്ായത്തുകളിലം 
റ്ഹൽ�് റ്ഡസ് ക്കുകളം സ്ാ�ിച്ചു. 

കമഖെ സൃഷ്ി്റ്പ്ടെ 
 സംരംഭങ്ങൾ റ്ൊഴിൽ

കൃഷി ഭക്്യസംസ് കരണം 21335 52885
ഗാർറ്മറെ് സ് ആറെ് റ്ടക് സ് വറെൽ 13468 27290
ഇെക്ടി്ൽ & ഇെകക്ടാണിക് സ് 4955 9143
സർവ്കീസ് 7810 17707
വ്യാ�ാരം 41141 76022

സംരംഭക മഹാസംഗമം 
മുഖ്യമന്തി �ിണറായി 
വിജയൻ റ്കാച്ചിയിൽ 
ഉദ്ഘാടനം റ്ചയ്യുന്നു

മിഷൻ 1000
നിെവിൽ വന്ന സംരംഭങ്ങളിൽ വികസനസാധ്യെയള്ള 

ആയിരം സംരംഭങ്ങറ്ളങ്ിലം െിരറ്ഞ്ഞടുത്ത് നൂറ് കകാടി 
വാർഷിക വിറ്റുവരവുള്ള സ്ാ�നങ്ങളായി ഉയർത്തുകയാണ് 
അടുത്ത �ടി. സംരംഭങ്ങളറ്ട  
റ്കാഴിഞ്ഞുക�ാ്് െടയന്നെിനായി എംഎസ്എംഇ �ിനിക്കു
കൾ രൂ�കീകരിച്ചിട്ടുണ്്. സംരംഭങ്ങളറ്ട ആകരാഗ്യം നിെനിർ
ത്താനുള്ള എല്ാ കസവനങ്ങളം �ിനിക്കുകളിൽ നിന്ന് 
െഭ്യമാക്കും. 

ദീർഘവീക്ഷണം ഫലം കഥാണുന്നു 
കകരളത്തിറ്െ നികക്� സൗഹൃദാന്രകീക്ം ബെറ്പ്ടു

ത്തുന്നെിനായി സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ നിർമ്ിക്കുന്നെിനും 
ചടെങ്ങൾ കഭദഗെി റ്ചയ്യുന്നെിനുമായിരുന്നു സർ്ാരിറ്റെ 
ആദ്യ ഊന്നൽ. 50 കകാടി രൂ� വറ്രയള്ള എല്ാ നികക്�
ങ്ങൾക്കും റ്ക-സ്വിഫ്റെ് അക് കനാളജ് റ്മറെിലൂറ്ട മൂന്ന് 
വർഷകത്ത്് പ്രവർത്തനം സാധ്യമാ്ി മാറെം റ്കാണ്ടുവ
രാൻ സാധിച്ചു. 50 കകാടിയിെധികം മൂെധന നികക്�മുള്ള 
വ്യവസായങ്ങൾ്് ഏഴ് ദിവസത്തിനകം കകാംക�ാസിറെ് 
വെസൻസ് നൽകാനുള്ള നിയമം �ാസാ്ിയെിന് കശഷം 
കകരളത്തിന് െഭിച്ച നികക്�വാഗ്ാനം 7000 കകാടി രൂ�യിെ
ധികമാണ്. വ്യവസായ സ്ാ�നങ്ങൾ്് കനറ്ര ഉണ്ാകുന്ന 
അനാവശ്യനട�ടികൾ ഒഴിവാക്കുന്നെിനും അഴിമെി െടയന്ന
െിനുമായി ഏകകീകൃെ �രികശാധനാസംവിധാനം ആവിഷ് കരി
ച്ചു. വ്യവസായസൗഹൃദ റാങ്് �ടെികയിൽ 28-ാം സ്ാനത്ത് 
ആയിരുന്ന കകരളം ഒരുവർഷം റ്കാണ്് കയറിയെ് 13 
�ടികളാണ്. രാജ്യറ്ത്ത ഏറെവും ആകരാഗ്യകരമായ, നികക്
�ാന്രകീക്ം സൃഷ്ി്ാനുള്ള യത്നത്തിൽ കകരളം വിജയിച്ചു 
എന്ന് നിസംശയം �റയാം. 
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ഉയരുന്ന സംരംഭങ്ങൾ
ഉണരുന്ന റ്ൊഴിൽകമഖെ

സംസ്ാനറ്ത്ത  
അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യവാ്ളറ്ട 
റ്ൊഴിൽസ്വ�് നങ്ങറ്ള  
അഭിസംകബാധന റ്ചയ്ാൻ 
റ്കൽപ്പുള്ള �ദ്ധെിയാണ് 
സംരംഭകവർഷം �ദ്ധെി 

വി. നമശിവൊയം
സംസ്ാന ആസൂത്ണ 
കബാർഡംഗം

അനുദിനം മാറെത്തിന് വികധയമാകുന്ന 
ആകഗാളവി�ണിയറ്ട റ്വല്ലുവിളികളം  
സാധ്യെകളം ഉൾറ്്ാണ്ാണ് കകരളം കരട് 
വ്യവസായനയം രൂ�കീകരിച്ചെ്. കകരളത്തിറ്റെ 
വ്യവസായ വികസനത്തിന് ദകീർഘകാെ രൂ�കരഖ 
െയ്ാറാക്കുകയാണ് സമഗ്മായ വ്യവസായനയം. 
ഈ നയത്തിറ്റെ അടിസ്ാനത്തിൽ രൂ�റ്പ്ടെ 
പുെിയ വ്യവസായ�ദ്ധെിയറ്ട ചുവടു�ിടിച്ചാണ്, 
2022-23 സാമ്പത്തിക വർഷം സംരംഭകവർഷ 
മായി ആചരി്ാൻ സംസ്ാന സർ്ാർ 
െകീരുമാനറ്മടുത്തെ്.

കഴിഞ്ഞ �െിറൊണ്ിനിറ്ട, വ്യവസായരംഗ
ത്ത് വവവിധ്യവൽ്രണം റ്കാണ്ടുവരുന്നെിൽ 
കകരളം വിജയിച്ചുറ്വന്നെ് ഏറ്റ പ്രധാനമാണ്. 
ഇകെ കാെയളവിൽ രാജ്യത്തിറ്റെ ഫാക്റി 
കമഖെയിറ്െ റ്മാത്തം മൂെ്യത്തിൽ കകരളത്തിറ്റെ 
�ങ്് വർധിച്ചുറ്വന്ന് കാണാം. ഈ രംഗത്ത് 
കദശകീയ ശരാശരികയ്ാൾ കൂടുെൽ വളർച്ച 
കകരളത്തിന് കനടാനായി എന്നൊണ് ഇെ് 
സൂചിപ്ിക്കുന്നെ്. ശുഭകരമായ ഈ പ്രവണെയ്ക് 
തുടർച്ച ഉണ്ാ്ാൻ റ്ചറുകിട വ്യവസായ 
സ്ാ�നങ്ങളിൽ ശ്ദ്ധ കകന്ദകീകരിക്കുക എന്ന 

നയസമകീ�നമാണ് 14-ാം �ഞ്വത്ര�ദ്ധെിയിൽ 
അടിവരയിടുന്നെ്. കദശകീയ ശരാശരികയ്ാൾ 
ഉയർന്ന ആകളാഹരി വരുമാനമുള്ള കകരളം 
അടിസ്ാന�രമായി ഉ�കഭാക്തൃ സംസ്ാന 
മാണ്. നിെവിൽ, വിവിധ സംസ്ാനങ്ങളിൽ 
നിന്നുള്ള ഇറക്കുമെിയിലൂറ്ടയാണ് സംസ്ാനത്തി
റ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ �രിഹരിക്കുന്നെ്. ഉ�കഭാക്തൃ 
സംസ് കാരം ഏറിനിൽക്കുന്നെ് 
പ്രാകദശികെെത്തിൽ പുെിയ വ്യവസായസംരംഭ
ങ്ങൾ്് നിരവധി സാധ്യെകൾ തുറന്നിടുന്നു.

എല്ഥാ മമഖലകളിലം  
സംരംഭങ്ങൾ

സംസ്ാനത്തിറ്റെ സമ്പദ് വ്യവസ്യിൽ 
ഘടനാ�രമായ മാറെങ്ങൾ വരുത്തുക,  
സാമ്പത്തികവളർച്ച കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുക എന്നകീ 
െക്്യങ്ങൾ മുൻനിർത്തിയാണ് സർ്ാർ  
സംരംഭകവർഷം �ദ്ധെി്് രൂ�ം നൽകിയെ്. 
2022-23 സാമ്പത്തികവർഷം ഒരു െക്ം 
സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ സൂക്ഷ്മ, റ്ചറുകിട,  
ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ്് കപ്രാത്ാഹനം 
നൽകുകയാണ് �ദ്ധെിയറ്ട ഉകദേശ്യം. കകവെം 
250 ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽെറ്ന്ന പ്രഖ്യാ�ിെ 
െക്്യം വകവരി്ാൻ കകരളത്തിന്  
കഴിഞ്ഞുറ്വന്നെ് ഏറ്റ അഭിമാനകരമാണ്. 
പ്രകൃെിദുരന്ങ്ങളം കകാവിഡം അെിജകീവിച്ച്  

സംരംഭകൈർഷം
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ഒരുജനെ നടത്തിയ ക�ാരാടെത്തിറ്റെ  
കനർസാക്്യമാണ് ഇെ്.

സംരംഭകവർഷം �ദ്ധെിയറ്ട ഏറെവും വെിയ 
പ്രകെ്യകെ വിഭവങ്ങളറ്ട തുെ്യവും നകീെിപൂർവവുമായ 
വിെരണമാണ്. ഏറെവും കൂടുെൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭി
ച്ചിട്ടുള്ളെ് എറണാകുളത്താണ് - 12082, കുറവ് വയനാടെി
ലം - 3813. എന്നാൽ, ജനസംഖ്യാനു�ാെികമായി 
കണ്ാ്ിയാൽ, ഈ രണ്ടുജില്കൾ െമ്ിൽ കാര്യ
മായ വ്യെ്യാസമില് എന്ന് കാണാം. വയനാടെിൽ 214 
ക�രിൽ ഒരാൾ്് റ്ൊഴിൽ സൃഷ്ി്റ്പ്ടെിട്ടുറ്ണ്ങ്ിൽ,  
എറണാകുളത്ത് അെ് 273 ക�രിൽ ഒരാൾ്ാണ്. 
എല്ാ വിഭാഗം ജനങ്ങറ്ളയം ഉൾകച്ചർക്കുന്ന 
സാമ്പത്തികവികസനത്തിന്  
നകീെിയക്തമായ വിഭവവിഹിെം  
ഉറപ്ാക്കുകറ്യന്നെ്  
നിർണ്ണായകമാണ്.

നിർമ്ാണം, വ്യാ�ാരം, 
കസവനം തുടങ്ങി സമസ്ത കമഖെകളി
കെക്കും കടന്നുറ്ചല്ാനായി എന്നൊ
ണ് �ദ്ധെിയറ്ട മറ്റൊരു പ്രകെ്യകെ.  
നാടൻഭക്ണം, മാംസസംസ് കര
ണം, തുണിത്തരങ്ങൾ തുടങ്ങിയ 
�രമ്പരാഗെകമഖെകൾ മുെൽ  
നിർമ്ിെബുദ്ധി, ബകയാറ്ടക്ാളജി 
തുടങ്ങിയ ആധുനിക സാകങ്െികവിദ്യകൾ 
വറ്ര പുതുസംരംഭങ്ങളറ്ട �ടെികയിൽ ഇടം�ിടി
ക്കുന്നു. വ്യവസായസംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങിവയ്കക 
മാത്മല്, അവയറ്ട നിെനിൽപ്പും �ടി�ടിയായള്ള  
വളർച്ചയം സർ്ാരിറ്റെ �രിഗണനാവിഷയ 
മാണ്. അെിനാൽ, സംരംഭങ്ങളറ്ട വളർച്ചയ്കള്ള 

അധികവിഭവസമാഹരണത്തിനട്ം സർ്ാർ 
�ിന്തുണ വാഗ്ാനം റ്ചയ്യുന്നു.

പദ്ധ�ിയുത്െ വിജയതെിന്  
പിന്നിൽ 
വ്യവസായവൽ്രണത്തിനുള്ള ദകീർഘകാെ 
�ദ്ധെി ആവിഷ് കരിക്കുന്നകൊറ്ടാപ്ം അെ് 
സാധ്യമാക്കുന്നെിനുള്ള അടിയന്ര പ്രാകയാഗിക 
�രിഹാരങ്ങൾ കൂടി മുകന്നാട്ടുവയ്കന്നു എന്നൊണ് 
സംരംഭകവർഷം �ദ്ധെിറ്യ ശ്കദ്ധയമാക്കുന്നെ്.  

സംസ്ാനറ്ത്ത അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യവാ്ള
റ്ട റ്ൊഴിൽസ്വ�് നങ്ങറ്ള  

അഭിസംകബാധന റ്ചയ്ാൻ 
റ്കൽപ്പുള്ള �ദ്ധെിയാണ് ഇെ്. 

പ്രാകദശികവിഭവങ്ങറ്ള �രമാവ
ധി ഉ�കയാഗറ്പ്ടുത്തുന്നെിന് 
അെ്യാധുനിക സാകങ്െിക 
വിദ്യയം യവാ്ളറ്ട 
വനപുണ്യവും കകാർത്തിണ
ക്കുന്ന �ദ്ധെിയായി  
സംരംഭകവർഷം മാറി്ഴി

ഞ്ഞു. കാൊവസ്യ്ക് അനുസൃെ
മായി ഉൽ�ാദനകശഷിയിൽ  

ഏറെക്കുറച്ചിലകൾ ഉണ്ാകുന്ന 
�രമ്പരാഗെ കമഖെകൾ്് ക�ാലം 

നവകീന സാകങ്െികവിദ്യയറ്ട സഹായ
കത്താറ്ട ഈ �രിമിെികറ്ള  

മറികട്ാനാവും.

റ്ചറുകിട സംരംഭങ്ങൾ്് ൊഭവും റ്ചറിയ
കൊെിൊയിരിക്കുറ്മന്ന �രിമിെി മറികട്ാൻ 
സംരംഭകവർഷം �ദ്ധെി സഹായിക്കുന്നു. 2022 
ഏപ്രിൽ ഒന്നിനുകശഷം സ്ാ�ിച്ച  
(ഉദ്യം രജിസ്കരേഷൻ നടത്തിയ) റ്ചറുകിട 
വ്യവസായസ്ാ�നങ്ങൾ്് പ്രവർത്തനമൂെധന 
വായ്�യം ഹ്രസ്വകാെ വായ്�യം നാെ് ശെമാനം 
�െിശയ്ക് െഭ്യമാ്ാൻ സർ്ാർ സബ്സിഡി 
നൽകുന്നുണ്്.

റ്ചറുകിട വ്യവസായസംരംഭങ്ങൾ  
പ്രധാനമായം റ്ൊഴിൊളി അധിഷ്ിെമായാണ് 
പ്രവർത്തിക്കുന്നെ്. അെിനാൽ ഇത്തരം സ്ാ�ന
ങ്ങളിലൂറ്ട കൂടുെൽ റ്ൊഴിൽ സൃഷ്ി്ാനും 
സമഗ്മായ വികസനം ഉറപ്ാ്ാനും സാധിക്കുന്നു. 
ഈ റ്ചറിയ കാെയളവിനുള്ളിൽ െറ്ന്ന,  
സംരംഭകവർഷം �ദ്ധെിയിലൂറ്ട പ്രാകദശികമായി 
2.7 െക്ം കജാെികൾ പുതുൊയി സൃഷ്ി്ാൻ 
കഴിഞ്ഞു.

സംരംഭകവർഷം �ദ്ധെിയിൽനിന്ന് 
കകരളത്തിനും രാജ്യത്തിനാറ്കത്തറ്ന്നയം 
ഉൾറ്്ാള്ളാനും �ഠനവികധയമാ്ാനും  
ഒകടെറ്റ �ാഠങ്ങളണ്്. 

ത്െറുകിെ  
സംരംഭങ്ങൾക്് 

ലഥാഭവം ത്െറിയമ�ഥാ
�ിലഥായിരിക്കുത്മന്ന 

പരിമി�ി മറികെക്ഥാൻ 
സംരംഭകവർഷം 

പദ്ധ�ി  
സഹഥായിക്കുന്നു
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എം.ബി. രൊകജഷ്
െകദേശസ്വയംഭരണവകുപ്് മന്തി

  പ്രാകദശിക സാമ്പത്തികവികസനവും റ്ൊഴിൽ- സംരംഭസൃഷ്ിയമാണ് �െിനാൊം 
�ദ്ധെി മുകന്നാട്ടുവയ്കന്ന ഒരു പ്രധാന അജൻഡ. കകരളറ്ത്ത ഒരു വിജ്ാന സമ്പദ് വ്യവസ് 
യായി �രിവർത്തിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള �രി�ാടികളമായി കണ്ണികചർത്തുകൂടിയാണ് പ്രാകദശിക 
സാമ്പത്തികവികസനത്തിനുള്ള വിവിധ �ദ്ധെികറ്ളക്കുറിച്ചുള്ള ആകൊചനകൾ സർ്ാർ 
നടത്തുന്നെ്. 

കൊകത്തിൽ സംഭവിക്കുന്ന മാറെങ്ങൾ ഉൾറ്്ാണ്് കകരളത്തിൽ ഒരു വവജ്ാനിക 
സമ്പദ് വ്യവസ് സൃഷ്ിക്കുന്നെിനും നമ്മുറ്ട മനുഷ്യവിഭവകശഷി്് അനുകയാജ്യമായ  
റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ െഭ്യമാക്കുന്നെിനും സംസ്ാനസർ്ാർ തുട്ംകുറിച്ച �ദ്ധെിയാണ്  
കകരള കനാളജ് ഇക്ാണമി മിഷൻ (KKEM).

ഇതുമായി ബന്റ്പ്ടെ് അഭ്യസ്തവിദ്യരായ യവജനങ്ങൾ്്  ആവശ്യമായ റ്ൊഴിൽ െഭിക്കുന്ന
െിനുകവണ് കർമ്�രി�ാടി സർ്ാർ പ്രഖ്യാ�ിച്ചിട്ടുണ്്.  അഞ്ചുവർഷംറ്കാണ്് 20 െക്ം  
റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ െഭ്യമാക്കുകയാണ് െക്്യം. ഈ െക്്യം കനടുന്നെിന് വനപുണ്യ�രിശകീെനം, 
വ്യവസായ പുനഃസംഘടന, കാർഷികനവകീകരണം എന്നിവയ്ക്  കൃെ്യമായ �രി�ാടികൾ  
െയ്ാറാ്ി. 20 െക്ം അഭ്യസ്തവിദ്യർ്്  വനപുണ്യ�രിശകീെനം നല്ി  റ്ൊഴിൽ െഭ്യമാ്ാനുള്ള 
പ്രവർത്തനം നടന്നുവരുന്നു. 

വിജ്ാന സമ്പദ് വ്യവസ്യറ്ട ഭാഗമായി ഉയർന്നുവരുന്ന പുെിയ സാധ്യെകറ്ള നമ്മുറ്ട 
നാടെിറ്െ വിദ്യാസമ്പന്നരായ റ്ചറുപ്്ാരികെ്്  എത്തിക്കുന്നെിനാണ് റ്ക-ഡിസ് കിറ്റെ ചുമെെ
യിൽ കനാളജ് ഇക്ാണമി  മിഷൻ പ്രവർത്തിക്കുക. ഒരു ഡിജിറെൽ മാകനജ് റ്മറെ് വർ്് കഫാഴ് സ്  
സിസ്റം (DWMS ) രൂ�റ്പ്ടുത്തി  അെിൽ രജിസ്റർ റ്ചയ്തവർ്്   റ്ൊഴിൽ െഭ്യമാക്കുന്നെിനുള്ള 

റ്ൊഴിൽസൃഷ്ി 
ജനകകീയ 
സംവിധാനത്തിലൂറ്ട
ത്�ഥാഴിൽസൃഷ്ി എന്ന ബൃഹദ് ലക്ഷ്യതെിനഥായി  
സമഗ്രമഥായ ത്�ഥാഴിൽ ആസൂത്രണം  
നെത്തുന്ന�ിനുള്ള സൂക്ഷ്മ�ല  
ജനകീയസംവിധഥാനമഥാണ് 'ത്�ഥാഴിൽസഭ'.

ക�ഞാഴിൽസഭ
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റ്ൊഴിൽസൃഷ്ി 
ജനകകീയ 
സംവിധാനത്തിലൂറ്ട
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പ്രവർത്തനമാണ് അവർ നടത്തുന്നെ്.  
ഈ പ്രവർത്തനറ്ത്ത െകദേശ സ്വയംഭരണ 
സ്ാ�നങ്ങളമായി ബന്റ്പ്ടുത്തുന്നെ് റ്ൊഴിൽസഭ 
വഴിയാണ്. ഓകരാ റ്ൊഴിൽസഭയിലം ഡിജിറെൽ മാകന
ജ് റ്മറെ് വർ്്  കഫാഴ് സ്  സിസ്റം വഴി റ്ൊഴിൽ കെടുന്ന
വർക്കുള്ള പ്രകെ്യക ഗ്രൂപ്പും അവർക്കുള്ള തുടർ�രി�ാടികളം  
ആസൂത്ണം റ്ചയ്തിട്ടുണ്്. 

 
റ്ൊഴിൽ റ്ചയ്യുവാൻ വർ്് നിയർ കഹാം  

റ്സറെറുകൾ, റ്ൊഴിെകന്വഷകർക്കും, കരിയർ കരേ്് 
വന്ന സ്തകീകൾക്കും കവണ്ി വനപുണ്യ�രകീശിെനങ്ങൾ  
എന്നിങ്ങറ്ന നവകൊക റ്ൊഴിലകൾ്് കവണ്ടുന്ന 
സൗകര്യങ്ങളം കഴിവുകളം സജ്ജമാക്കുന്നെിൽ  ഊന്നൽ 
നൽകിയാവണം ഓകരാ െകദേശഭരണ 
സ്ാ�നത്തിറ്റെയം വാർഷിക�ദ്ധെികറ്ളന്ന് സർ്ാർ 
നിർകദശിച്ചിട്ടുണ്്. അെെ് പ്രകദശറ്ത്ത അഭ്യസ്തവിദ്യരായ 
റ്ൊഴിൽകശഷിറ്യ പൂർണകൊെിൽ ഉ�കയാഗറ്പ്ടുത്തുന്ന
െിനാവശ്യമായ ശാസ്തകീയമായ റ്ൊഴിൽ ആസൂത്ണത്തിലൂ
റ്ടയാണ് കകരളറ്ത്ത വിജ്ാന സമ്പദ് വൄവസ്യാ 
്ാനും നവകകരളം സൃഷ്ിക്കുന്നെിനും കഴിയക. 

സംരംഭതെിനും  
ത്�ഥാഴിലിനുമുള്ള ഊന്നൽ 

റ്ൊഴിെകന്വഷകർ്്  
അനുകയാജ്യമായ െരത്തിലള്ള 
റ്ൊഴിലകൾ കകരളത്തിനക
ത്തും പുറത്തും വകീടെിനകത്തും 
അടുത്തും  െഭ്യമാക്കുന്നെിന,്  
ആകഗാളെെത്തിലം  
പ്രാകദശികമായം െഭ്യമായ  
വവവിധ്യമാർന്ന  
റ്ൊഴിൽവി�ണിറ്യ 
െകദേശസ്വയംഭരണസ്ാ�ന
ങ്ങളമായി ബന്ിപ്ിക്കുന്നെി
നുള്ള സമഗ്മായ �ദ്ധെിയാ
ണ് സർ്ാർപ്രാകദശിക 
സാമ്പത്തിക വികസനത്തിലൂറ്ട 
ഉകദേശിക്കുന്നെ്. ആയിരത്തിൽ 
അഞ്ചുക�ർ്് റ്ൊഴിൽ െഭ്യമാക്കുന്ന
െിന് സർ്ാർ നിർകദശപ്രകാരം 
െകദേശസ്വയംഭരണസ്�നങ്ങളറ്ട മുൻവക
യിൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഊർജിെമായി നടന്നുവരുന്നു.        

ത്�ഥാഴിൽസഭയുത്െ പ്രസക്ി 
഻എറ്റെ റ്ൊഴിൽ എറ്റെ അഭിമാനം഻ എന്ന ക�രിൽ 

റ്ക-ഡിസ് ക് കുടുംബശ്കീയമായി കചർന്നുനടത്തിയ 
അെിവിപുെമായ റ്ൊഴിൽ സർകവയിലൂറ്ട �െിറ്നടെിനും 
അറു�െിനും ഇടയിൽ റ്ൊഴിൽ കെടുന്ന കകരളത്തിറ്െ 
മുഴുവൻ റ്ൊഴിെകന്വഷകറ്രയം രജിസ്റർ റ്ചയ്തിരുന്നു. 
ഇങ്ങിറ്ന റ്ൊഴിെിനുകവണ്ി രജിസ്റർ റ്ചയ്തവരട്ം 
റ്ൊഴിൽ കെടുന്നവരും സംരംഭം തുടങ്ങാൻ ൊൽ�ര്യമു
ള്ളവരുമായ മുഴുവൻ ക�റ്രയം  �ഞ്ായത്ത്, 
മുനിസിപ്ാെിറെി, കകാർപ്കറഷൻ  അടിസ്ാനത്തിൽ 
വിളിച്ചുകചർത്ത്  സമഗ്മായ  റ്ൊഴിൊസൂത്ണം   
നടത്തുന്നെിനുള്ള ജനകകീയകവദികളാണ്  
റ്ൊഴിൽസഭകൾ. െകദേശസ്ാ�നങ്ങളറ്ട സാധ്യെകൾ
ക്കും �രിമിെികൾക്കും അകത്തുനിന്ന് റ്ൊഴിൽസഭകൾ 
സംഘടിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള  നിർകദശങ്ങളാണ് സർ്ാർ 

നല്ിയെ്.  
റ്ൊഴിലം സംരംഭങ്ങളം സൃഷ്ിക്കുന്നെിനും  

വനപുണിവികസനത്തിനുമായി ഒകടെറ്റ �രി�ാടികൾ 
വിവിധ വകുപ്പുകൾ വഴിയം മറെ് അനുബന് സർ്ാർ 
ഏജൻസികൾ വഴിയം നിെവിൽ ഉണ്്. എന്നാൽ ഇത്തരം 
�രി�ാടികളികെ്് റ്ൊഴിെകന്വഷകറ്ര വക�ിടിറ്ച്ചത്തി
ക്കുന്നെിനുള്ള ജനകകീയസംവിധാനങ്ങൾ ഇതുവറ്ര 
സൃഷ്ിച്ചിരുന്നില്.  െകദേശസ്വയംഭരണസ്ാ�നങ്ങൾ്്  
മാത്മാണ് ഇതുകഴിയക.  ഇത്തരത്തിൽ എല്ാ സർ്ാർ
സംവിധാനങ്ങറ്ളയം സ്വകാര്യസംരംഭകറ്രയം  
പ്രാകദശികമായി റ്ൊഴിെകന്വഷകരുമായി 
കൂടെികയാജിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള കവദി എന്ന നിെയിൊണ് 
സർ്ാർ റ്ൊഴിൽസഭകറ്ള കാണുന്നെ്. 

2022 റ്സ�്റെംബർ 20-ന് റ്ൊഴിൽസഭയറ്ട 
സംസ്ാനെെ ഉദ്ഘാടനം �ിണറായി 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിൽ മുഖ്യമന്തി െറ്ന്നയാണ്  
നിർവഹിച്ചെ്. കൄാമ്പയിന് ആകവശം നല്കുന്നെിന്  
ഒട്ടുമി് ജില്കളിലം  ജില്ാെെ ഉദ്ഘാടനവും നടന്നു. 
റ്ൊഴിൽ സഭയറ്ട വിജയകരമായ നടത്തിപ്ിന് ജില്ാ 
�ഞ്ായത്ത് പ്രസിഡറെിറ്റെ  (ഡി.�ി.സി.  

റ്ചയർക�ഴ് സൺ) കനതൃെ്വത്തിൽ ജില്ാെെ കകാഓർ
ഡികനഷൻ കമ്ിറെി രൂ�കീകരിച്ച്  ആവശ്യമായ 

പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നെിനും 
സർ്ാർ നിർകദശം നൽകിയിരുന്നു. 

നിരവധി �ഞ്ായത്തുകളം നഗരസഭ
കളം ഇെിനകംെറ്ന്ന റ്ൊഴിൽസ

ഭകൾ വിജയകരമായി സംഘടിപ്ി
ക്കുകയം റ്ൊഴിൽ-സംരംഭ 
�ബ്ബുകൾ രൂ�കീകരിക്കുകയം 
റ്ചയ്തിട്ടുണ്്. എല്ാ  
�ഞ്ായത്തുകളം നഗരസഭകളം 
റ്ൊഴിൽസഭകൾ സംഘടിപ്ിച്ച് 
വ്യെ്യസ്ത റ്ൊഴിൽ-സംരംഭകമഖ
െകളമായി റ്ൊഴിെകന്വഷകറ്ര  

ബന്റ്പ്ടുത്തുന്ന ഈ 
പ്രാഥമികപ്രവർത്തനം 

പൂർത്തിയാക്കും എന്നുെറ്ന്നയാണ് 
സർ്ാർ കരുതുന്നെ്. ഇെിറ്റെ 

തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ ആസൂത്ണം 
റ്ചയ്യുന്നെിനുളള പ്രാകദശിക സാമ്പത്തികവി

കസനത്തിറ്റെ പുെിയ സംവിധാനങ്ങൾ എന്ായിരി
ക്കും എന്നുവ്യക്തമാ്ി  സർ്ാർ ഇെിനകംെറ്ന്ന 
മാർഗനിർകദശങ്ങൾ പുററ്പ്ടുവിച്ചിട്ടുണ്്. 

നനപുണിവികസനം 
ബിരുദങ്ങൾ ആർജിച്ചതുറ്കാണ്ടു മാത്ം റ്ൊഴിൽ 

െഭ്യമാവിറ്ല്ന്നും അനുദിനം നവകീകരി്റ്പ്ടുന്ന റ്ൊഴിൽ 
കകമ്പാളത്തിറ്റെ ആവശ്യകെ കണ്റിഞ്ഞ് വനപുണി 
നല്ിയാൽ മാത്കമ നമ്മുറ്ട നാടെിറ്െ റ്ൊഴിെകന്വഷകർ്് 
ആകഗാള റ്ൊഴിൽവി�ണിയിെട്ം  അനുകയാജ്യമായ 
റ്ൊഴിൽ െഭ്യമാവൂ എന്ന് സർ്ാരിന് കബാധ്യമുണ്്. 
റ്ൊഴിൽസഭകളിൽ �റ്ങ്ടുത്തവർ ഉൾറ്പ്റ്ടയള്ള 
റ്ൊഴിെകന്വഷകർ റ്ൊഴിൽകമളകളിൽ �റ്ങ്ടുക്കുകമ്പാൾ 
ആത്മവിശ്വാസക്കുറവും അഭിമുഖം നടക്കുകമ്പാൾ ഇം്കീഷ് 
ഭാഷയിൽ ആശയവിനിമയത്തിന് കഴിയാത്തതും  
റ്ൊഴിൽദാൊ്ൾ ചൂണ്ി്ാണിച്ചിരുന്നു. ഇെിറ്റെ 
അടിസ്ാനത്തിൽ റ്ൊഴിെകന്വഷകർ്് അനുകയാജ്യ
മായ റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ കറ്ണ്ത്തി അക�ക്ി്ാനും 

ആയിരതെിൽ  
അഞ്ചുമപർക്്  

ത്�ഥാഴിൽ ലഭ്യമഥാക്കുന്ന�ിന്  
സർക്ഥാർ നിർമദശപ്രകഥാരം 

�മദേശസ്വയംഭരണ  
സ്ഥാപനങ്ങളുത്െ  

മുൻനകയിൽ  
പ്രവർതെനങ്ങൾ  

ഊർജി�മഥായി  
നെന്നുവരുന്നു   
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ആവശ്യമായ �രിശകീെനം നൽകി റ്ൊഴിലകളികെ്് 
എത്തി്ാനുമുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ റ്ൊഴിൽസഭകളറ്ട 
തുടർപ്രവർത്തനങ്ങൾ  എന്ന രകീെിയിൽ നട്ണം.  

മികച്ച റ്ൊഴിലകളികെ്് എത്താൻ സഹായിക്കുന്ന 
വനപുണ്യവികസന �രിശകീെനങ്ങൾ കകരള കനാളജ് 
ഇക്ാണമി മിഷൻ ക�ാർടെെിൽ (ഡിജിറെൽ 
വർക്കഫാഴ്സ് മാകനജ് റ്മറെ് സിസ്റം) 
െഭ്യമാണ്.  റ്ൊഴിൽസഭയമായി ബന്റ്പ്
ടെ് ഈ സൗകര്യങ്ങൾ െങ്ങളറ്ട നാടെിൽ 
റ്ൊഴിൽെകന്വഷകർ്്് െഭ്യമാക്കുന്നു
റ്വന്ന് ഉറപ്് വരുകത്തണ് ചുമെെ  
െകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാ�ന 
ങ്ങൾ്് നിർവഹി്ാനാവും.   

�മദേശസ്ഥാപനങ്ങളുത്െ 
ചുമ�ലകൾ

റ്ൊഴിൽ കെടുന്നവർ, സ്വയം 
റ്ൊഴിൽ സംരംഭകർ, റ്ൊഴിൽദാ
യകസംരംഭകർ, സംരംഭപുനരുജ്ജകീ 
വനം ആവശ്യമുള്ളവർ, സംരംഭകെ്വമി
കവ്  വർധിപ്ി്ാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നവർ, 
വനപുണ്യവികസനം ആവശ്യമുള്ളവർ 
എന്നിവരുറ്ട  കൂടികച്ചരൽ ആണ്  റ്ൊഴിൽ
സഭ. റ്ൊഴിലം സംരംഭക, �രിശകീെനസാധ്യെകളം  
�രിചയറ്പ്ടുത്തി റ്ൊഴിൽ പ്രാപ്തമാക്കുന്നെിനും സംരംഭം 
തുടങ്ങുന്നെിനും കവണ് സമഗ്മായ ആസൂത്ണമാണ് 
റ്ൊഴിൽസഭയിലൂറ്ട നടക്ണ്െ്.  കനരറ്ത്ത�റഞ്ഞ 
എല്ാ വകുപ്് �ദ്ധെികറ്ളയം സംവിധാനങ്ങറ്ളയം 
നമ്മുറ്ട  റ്ൊഴിെകന്വഷകർക്കും സംരംഭകർക്കുംകവണ്ി 
െകദേശസ്വയംഭരണസ്ാ�നങ്ങൾ ഉ�കയാഗി്ണം. 
ബന്റ്പ്ടെ ഉകദ്യാഗസ്റ്ര നാടെിറ്െ റ്ൊഴിെകന്വഷകരു
മായി ബന്റ്പ്ടുത്തി ആവശ്യമായ സഹായങ്ങൾ 

റ്ചയ്തുറ്കാടു്ണം. 
പ്രാകദശിക സാമ്പത്തികവികസനവുമായി  

ബന്റ്പ്ടെ വിവിധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുനടത്തു
ന്നെിനും ഏകകാ�ിപ്ിക്കുന്നെിനുമുള്ള സംവിധാനവും 
സമിെികളം രൂ�കീകരിക്ണ് ചുമെെ അെെ് െകദേശഭര
ണസ്ാ�നങ്ങൾ്ാണ്. സാമ്പത്തിക പ്രവർത്തനങ്ങൾ 

ആസൂത്ണം റ്ചയ്യുന്നെിനും വിെയിരുത്തുന്ന
െിനും സംരംഭകെ്വ-റ്ൊഴിൽവികസന 

കൗൺസിൽ െകദേശഭരണ അധ്യക്
രുറ്ട കനതൃെ്വത്തിൽ 

രൂ�കീകരി്ണം. റ്ൊഴിൽ 
ദായക സംരംഭക റ്പ്രാകപ്ാ 
സലകളറ്ട സാധ്യെ �രികശാ
ധിക്കുന്നെിന്  െകദേശഭരണ
സ്ാ�നെെ സാകങ്െിക 
സമിെികൾ രൂ�കീകരി്ണം. 
അകൊറ്ടാപ്ം സംരംഭകെ്വ 
- റ്ൊഴിൽ റ്ഹൽപ്് 
റ്ഡസ് ക്കും സ്ാ�ി്ണം. 

ഈ പ്രവർത്തന ങ്ങൾ്് 
�ിന്തുണ നല്ാൻ കഴിയന്ന 

വിധത്തിൽ ക്ാ്്െെ സഹായ
കകന്ദങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നെിന് 

സർ്ാർ െകീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്്. 
പ്രാകദശിക സാമ്പത്തികവികസനം  

റ്ൊഴിെകന്വഷകർ്് കകരളത്തിൽെറ്ന്ന 
റ്ൊഴിൽ െഭ്യമാക്കുന്നെിനും  സംസ്ാനത്തിറ്റെ 
റ്�ാതുവായ സാമ്പത്തികവളർച്ച സാധ്യമാക്കുന്നെിനും 
ഉെകുന്നൊവുറ്മന്ന്  സർ്ാരിന് ഉറച്ച വിശ്വാസമുണ്്. 
ഇ്ാര്യത്തിൽ െകദേശസ്വയംഭരണസ്ാ�നങ്ങൾ നടത്തു
ന്ന ഇടറ്�ടലകൾ നവകകരളം സൃഷ്ിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തനത്തിൽ നിർണ്ണായകമാവും.  

ത്�ഥാഴിൽസഭയുത്െ സംസ്ഥാന�ല ഉദ്ഘഥാെനം കണ്ണൂരിൽ മുഖ്യമന്തി പിണറഥായി വിജയൻ നിർവഹിക്കുന്നു.

എല്ാ വകുപ്്  
�ദ്ധെികറ്ളയം  

സംവിധാനങ്ങറ്ളയം  
നമ്മുറ്ട  റ്ൊഴിെകന്വഷകർക്കും 
സംരംഭകർക്കും കവണ്ി െകദേശ

സ്വയംഭരണസ്ാ�നങ്ങൾ 
ഉ�കയാഗി്ണം. ബന്റ്പ്ടെ 

ഉകദ്യാഗസ്റ്ര നാടെിറ്െ  
റ്ൊഴിെകന്വഷകരുമായി  

ബന്റ്പ്ടുത്തി ആവശ്യമായ 
സഹായങ്ങൾ  

റ്ചയ്തുറ്കാടു്ണം
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അഞ്് വർഷത്തിനുള്ളിൽ 20 െക്ം റ്ൊഴിെവസര
ങ്ങൾ സൃഷ്ിക്കുക എന്ന പ്രഖ്യാ�ിെ െക്്യവുമായാണ് സംസ്ാന 
സർ്ാർ കകരള കനാളജ്  ഇക്ാണമി മിഷന് രൂ�ം  
നൽകിയെ്. ഇെിനായി കകരള കനാളജ് ഇക്ാണമി മിഷൻ 
(റ്കറ്കഇഎം) വികസിപ്ിച്ച ക�ാർടെൊണ് ഡിജിറെൽ  
വർ്് കഫാഴ്സ് മാകനജ്റ്മറെ് സിസ്റം (ഡിഡ്്യുഎംഎസ്). 
കകരള ഡവെ�്റ്മറെ് ആൻഡ് ഇറ്ന്നാകവഷൻ സ്രോറെജിക് 
കൗൺസിെിറ്റെ (റ്ക-ഡിസ് ക് ) മുൻനിര�രി�ാടിയായ  
റ്കറ്കഇഎമ്ിറ്റെ നറ്ടെല്ാണ് ഡിജിറെൽ വർ്് കഫാഴ്സ് 
മാകനജ്റ്മറെ് സിസ്റം. ഇെിനുകകീഴിൽ, വിവിധ കയാഗ്യെകളള്ള 
50 െക്കത്താളം റ്ൊഴിെകന്വഷകറ്ര അണിനിരത്തുന്നു. 
ഏകകദശം 55 െക്ം വിജ്ാന റ്ൊഴിലകൾ  
സമാഹരി്ാനാണ് െക്്യമിടുന്നെ്. ഏകകദശം 35 െക്ം 
റ്ൊഴിെകന്വഷകർ്് ആവശ്യമായ വനപുണ്യ �രിശകീെനം 
നല്കും.

ഈ സംവിധാനത്തിൽ നിെവിൽ 11,35,571  
റ്ൊഴിെകന്വഷകർ രജിസ്റർ റ്ചയ്തിട്ടുണ്്. ആറ്ക 3,54,749 
ഒഴിവുകളം സമാഹരിച്ചിട്ടുണ്്.

തുട്്ാർ വിദ്യാസമ്പന്നരായ റ്ൊഴിൽരഹിെർ, 

ഇനി റ്ൊഴിൽ അകന്വഷി്ാം 
ആത്മവിശ്വാസകത്താറ്ട

റ്ൊഴിെകന്വഷകറ്രയം റ്ൊഴിൽദാൊ്റ്ളയം കകാർത്തിണക്കുന്ന  
ഡിജിറെൽ വർ്് കഫാഴ് സ് മാകനജ് റ്മറെ് സിസ്റം കകരളത്തിറ്റെ  
റ്ൊഴിൽചരിത്ം െിരുത്തിക്കുറിക്കും

റ്ൊഴിൽരഹിെരായ സ്തകീകൾ, മടങ്ങിവരുന്ന 
പ്രവാസികൾ, വനപുണ്യ ദാൊ്ൾ, വിദ്യാഭ്യാസ 
സ്ാ�നങ്ങൾ, എംഎസ്എംഇകൾ, ഗ്രൂമിങ്ങ് 
ഏജൻസികൾ, കൗൺസിെിങ്ങും കയൂകറഷനും 
െഭ്യമാക്കുന്നവർ, റ്ൊഴിൽദാൊ്ൾ, അഗ്കഗറെറു
കൾ, റികമാടെ്  വർ്് റ്പ്രാവവഡർമാർ തുടങ്ങി 
കൊകത്തിറ്െ ഏറെവും വെിയ പ്രെിഭകളറ്ട 
വി�ണിയാണ് ഇെ് െക്്യമിടുന്നെ്.

ത്�ഥാഴിലമന്വഷണം  
ത്പ്രഥാഫഷണലഥാക്ഥാം 

റ്ൊഴിെകന്വഷകരുറ്ട 360-ഡിഗ്ി  
വസക്ാറ്മരേിക് വിശകെനം, കരിയർ റ്പ്രാ
വഫെിങ്ങ്, ഭാഷാ�രിശകീെനവും വ്യക്തിെ്വവികസ
നവും, ആർടെിഫിഷ്യൽ ഇറെെിജൻസ്, റ്മഷകീൻ 
കെണിങ്ങ് - അധിഷ്ിെ റ്ൊഴിൽ  
റ്�ാരുത്തറ്പ്ടുത്തൽ എന്നിവറ്യല്ാം  
ഡിഡ്്യുഎംഎസ് വാഗ്ാനം റ്ചയ്യുന്നു. 

ക�ൊ. പി.വി. ഉണ്ി�ഷ്ണൻ
റ്മമ്പർ റ്സക്രടെറി, റ്ക-ഡിസ് ക് 

ഡിജിറ്റൽ ൈർക്് ല�ഞാഴ് സ് മഞാലനജ് കമന്് സിസ്റം



17സമകാലിക P\-]Yw
s^-{_phcn 2023

നിർമ്ിെബുദ്ധി അടിസ്ാനമാ്ിയള്ള കരിയർ 
ഇൻ�ികനഷൻ സർകവയം കറാകബാടെിക് ഇറെർവയൂവും 
നടത്തി കജാെി ആഗ്ഹിക്കുന്ന എല്ാവർക്കും അവരുറ്ട 
റ്പ്രാവഫലകൾ സമ്പന്നമാ്ാനും മുൻഗണനകൾ 
വ്യക്തമാ്ാനും കഴിയം. ഇെ് അടിസ്ാനമാ്ി നല് 
കജാെി കറ്ണ്ത്താനുള്ള സാധ്യെ വർധിപ്ിക്കുന്നു.

മറഥാമബഥാട്ിക് മമഥാക്് ഇന്റർവയൂ
റ്ൊഴിെകന്വഷകറ്റെ വകീഡികയാ റ്പ്രാവഫൽ 

െയ്ാറാക്കുന്നെിനായി DWMS �ാറെ്കഫാമിൽ നടത്തുന്ന 
കറാകബാടെിക് കമാ്് ഇറെർവയൂ ആണ് ആദ്യ�ടി. ഇെ് മൂന്ന് 
മിനിറെ് വദർഘ്യമുള്ള വകീഡികയാ അഭിമുഖമാണ്. ഈ 
സമയത്ത് വകീഡികയാ റ്റക്ാർഡ് റ്ചയ്യുകയം  
ഉകദ്യാഗാർഥികറ്ള ചുരു്പ്ടെിക െയ്ാറാ്ാനായി

റ്ൊഴിലടമകൾ്് െഭ്യമാക്കുകയം റ്ചയ്യും.
ഏറെവും കൃെ്യമായ കാൻഡികഡറെ് റ്പ്രാവഫൽ 

സൃഷ്ിക്കുന്നെിനുള്ള വസക്ാറ്മരേിക്  
�രികശാധനയാണ് അടുത്ത ഘടെം. ഒരാളറ്ട ശരിക്കുള്ള 
സ്വഭാവം, ശക്തി, ബെഹകീനെ, റ്�രുമാറെരകീെികൾ 
എന്നിവയം മറ്റും മനസ്ിൊ്ാൻ കഫസ് അറ്സസ്് റ്മറെ്  
സഹായിക്കുന്നു. ആളകളറ്ട ബൗദ്ധികമികവിറ്നയം 
അഭിരുചികറ്ളയം കുറിച്ച്  ആഴത്തിലള്ള ഉൾ്ാഴ്ച 
കനടാൻ MIO വിെയിരുത്തൽ സഹായിക്കുന്നു. ഈ 
റ്ടസ്റ്റുകളിൽ കശഖരിക്കുന്ന വിവരങ്ങളിൽനിന്ന്, ഒരാൾ 
ആരാറ്ണന്നും ഏെ് കരിയറാണ് അവരുമായി റ്�ാരുത്ത
റ്പ്ടുന്നറ്െന്നും വിശദകീകരിക്കുന്ന ഒരു വസക്ാറ്മരേിക് 
മാതൃക സൃഷ്ി്റ്പ്ടും.

റ്ൊഴിെകന്വഷകരുറ്ട ഇം്കീഷ് ഭാഷയിറ്െ  

ഈ സംവിധാന
ത്തിൽ നിെവിൽ 

11,35,571  
റ്ൊഴിെകന്വഷകർ 

രജിസ്റർ റ്ചയ്തിട്ടുണ്്. 
ആറ്ക 3,54,749 

ഒഴിവുകളം സമാഹരി
ച്ചിട്ടുണ്്
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പ്രാവകീണ്യം മനസ്ിൊ്ാൻ ആപ്് അടിസ്ാനമാ്ിയള്ള 
�രകീക് നടത്തി ഇം്കീഷ് സ് കകാർ അറ്സറ്മെന്ം 
നൽകുന്നു. ശരിയായ ഭാഷാ വവദഗ്ധ്യവും  
സംസാരകശഷിയം ഈ റ്മാഡയൂളിൽ  
വിെയിരുത്തും.

കഴിവകൾ  
ത്മച്ചത്പെടുതെഥാൻ  
പരിശീലനവം

റ്ൊഴിെകന്വഷകരുറ്ട 
കജാെിസ്െറ്ത്ത  
ആശയവിനിമയം,  
ഇം്കീഷ് ഭാഷാപ്രാവകീണ്യം, 
റ്മാത്തത്തിലള്ള വ്യക്തിെ്വവികസ
നം എന്നിവ റ്മച്ചറ്പ്ടുത്തുന്നെിന് 
വ്യക്തിെ്വ വികസന�രിശകീെനം 
രൂ�കൽ�ന റ്ചയ്തിരിക്കുന്നു.  
16 മണിക്കൂർ ഓൺവെൻ ആശയവിനിമയ 
�രിശകീെനമാണ് െഭിക്കുന്നെ്. DWMS വഴി 
അവർ്് സൗകര്യപ്രദമായ സമയം െിരറ്ഞ്ഞടു്ാനുമാ
കും.

പുെിയ റ്ൊഴിൽ ആശയങ്ങൾക്കും മാറെങ്ങൾക്കും 
അനുസരിച്ച് കകരളത്തിറ്െ റ്ൊഴിെകന്വഷകറ്ര �രിശകീെി
പ്ിക്കുന്നെിനായി DWMS �ാറെ്കഫാമിൽ വനപുണ്യ 
�രിശകീെനവ്യവസ്യം സംകയാജിപ്ിച്ചിരിക്കുന്നു. അസാ�് 
കകരള, ഐസിടി അ്ാദമി, കുടുംബശ്കീ തുടങ്ങിയ 

വിവിധ സർ്ാർ വനപുണ്യ ഏജൻസികൾ വഴിയാണ് 
�രിശകീെനം. നിെവിൽ അംഗകീകരി്റ്പ്ടെ 144 കകാഴ്സു

കൾ �ാറെ്കഫാമിൽ െഭ്യമാണ്.
DWMS ക�ാർടെെിലൂറ്ട നിയമനപ്രക്രിയ

യ്ക് വികധയരായ റ്ൊഴിെകന്വഷകർ്് 
ഇറെർവയൂവിനു മുമ്പ് സൗജന്യ വർ്് 

റ്റഡിറ്നസ് കപ്രാഗ്ാം വാഗ്ാനം 
റ്ചയ്യുന്നുണ്്. ഇറെർവയൂ മര്യാദകൾ,  
ആത്മവിശ്വാസം വളർത്തൽ, ഗ്രൂപ്് 
ഡിസ് കഷൻ, കമാ്് ഇറെർവയൂ 
തുടങ്ങിയവയിൽ �രിശകീെനത്തി
റ്നാപ്ം അഭിമുഖം കനരിടുന്നെിന് 
15 മണിക്കൂർ ഓഫ്റ്റ്െൻ ഗ്രൂമിങ്ങ് 

റ്സഷനുകളം ഈ റ്മാഡയൂളിൽ 
ഉൾറ്പ്ടുന്നു. ഇെ് റ്ൊഴിെകന്വഷക

റ്ര ആത്മവിശ്വാസകത്താറ്ട അഭിമുഖ
ത്തിൽ �റ്ങ്ടു്ാൻ സഹായിക്കും. 

കകരളത്തിറ്റെ ഡിജിറെൽ വർ്് കഫാഴ് മൊ
കനജ് റ്മറെ് സിസ്റം ഇകപ്ാൾ കദശകീയെെത്തിൽ െറ്ന്ന 
അംഗകീകരി്റ്പ്ടെിട്ടുണ്്. കകന്ദ സർ്ാരിറ്റെ ഡിജിറെൽ 
ഇന്്യ അവാർഡ് 2022-റ്െ �ാറെിനം പുരസ് കാരത്തിന് 
ഡിജിറെൽ വർ്് കഫാഴ്സ് മാകനജ്റ്മറെ് സിസ്റം  
അർഹമായി. സ്റാർടെപ്പുകളമായി സഹകരിച്ചുള്ള ഡിജിറെൽ 
സംരംഭങ്ങൾ എന്ന വിഭാഗത്തിനായിരുന്നു അവാർഡ്. 

അന്ിമ  
അഭിമുഖതെിൽ  

പത്കെടുക്കുന്ന�ിന് 
മുമ്് ത്�ഥാഴിലമന്വഷ
കർക്്് ഒരു വർക്് 

ത്റഡിനസ് മപ്രഥാഗ്രഥാം 
വഥാഗ്ഥാനം  
ത്െയ്യുന്നു

റ്ൊഴിൽസഭയറ്ട രജിസ് കരേഷൻ
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DWMS-ത്ന്റ സവിമശഷ�കൾ
 കനരിടെ് ക�ാസ്റ് റ്ചയ്റ്പ്ടുന്ന കജാെികളികെക്കും അവസൻറ്മന്കളികെക്കും DWMS കെ്് 

സംകയാജിപ്ിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ാ �ാറെ്കഫാമുകളികെക്കും റ്ൊഴിെകന്വഷകർ്് 
പ്രകവശനമുള്ളെിനാൽ അവസരങ്ങൾ വർധിക്കുന്നു. 

 മറെ് �ാറെ്കഫാമുകളിൽ നിന്ന് വ്യെ്യസ്തമായി, ഒരാൾ്്  അന്യായമായി കനടെമുണ്ാ്ാകനാ ഒരു 
കമ്പനി്് റ്ൊഴിെകന്വഷകറ്ര ചൂഷണം റ്ചയ്ാകനാ സാധി്ില്. 

 വിജ്ാനപ്രവർത്തകരുറ്ട നിഷ് ക്രിയ സമയവും ഉ�ജകീവനവും ക�ാലള്ള അനിശ്ിെെ്വങ്ങൾ 
ഈ �ാറെ്കഫാമിൽ പ്രകെ്യകം �രിഗണി്റ്പ്ടുന്നെിലൂറ്ട DWMS-ന് പ്രെിഭകളറ്ട തുടർച്ചയായ 
െഭ്യെ ഉണ്ാകുന്നു.

 ആകഗാള �ാറെ്കഫാമുകളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന മൂെ്യമുള്ള കരാറുകൾ കനടുന്നെിന് മുമ്പ്, ൊൽ�ര്യമു
ള്ള ഫ്കീൊൻസർമാർ്് എൻരേി റ്െവൽ അവസരദാൊവായി ക�ാർടെൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ഇെ് 
സംസ്ാനറ്ത്ത ടാെറെ് പൂളിറ്റെ റ്ൊഴിെില്ായ്മയം കുറഞ്ഞ കവെനവും ഇല്ാൊ്ാൻ 
സഹായിക്കും.

 ഈ �ാറെ് കഫാം പ്രാകദശിക െെത്തിൽ (പ്രകെ്യകിച്ച് സ്റാർടെപ്പുകൾക്കും എംഎസ്എംഇകൾക്കും) 
ഗിഗിഫിക്ഷനുള്ള ഒരു സഹായിയായി മാറുന്നതുവഴി സംസ്ാനറ്ത്ത കൂടുെൽ ഉകദ്യാഗാർഥി
കൾ്് ഗിഗ് കജാെി സാധ്യെ വർദ്ധിപ്ിക്കും.

 വർ്് നിയർ കഹാം, വർ്് ഫ്ം കഹാം എന്നിവയ്കള്ള സൗകര്യങ്ങൾ പ്രാകദശിക െെത്തിൽ 
ഒരുക്കുന്നെിനുള്ള ശക്തമായ വികകന്ദകീകൃെ ഭരണസംവിധാനവും DWMS- ലൂറ്ട  
ഒരു്ിനൽകുന്നു. 
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ക�ൊ.അലേ് സ് പി.തജയിംസ്
ഡകീൻ അ്ാദമിക്,  
ഡിജിറെൽ യൂണികവഴ് സിറെി കകരള

കൊകം ഉറ്റുകനാക്കുന്ന  
അത്ഭുെ�ദാർഥമായി ഗ്ാഫകീൻ മാറിയിരിക്കുന്നു. 
ഉയർന്ന ൊ�ചാെകെ, ഉയർന്ന ശക്തി തുടങ്ങി 
അെിശയിപ്ിക്കുന്ന നിരവധി ഗുണങ്ങൾ ഗ്ാഫകീറ്ന 
ഇെകക്ടാണിക് സ് മുെൽ റ്സറാമിക് ആ�ിക്ഷനു
കളിൽ വറ്ര ഉ�കയാഗപ്രദമാക്കുന്നു. ബാറെറികൾ, 
ഫ് റ്ളക് സിബിൾ ഇെകക്ടാണിക് സ്,  
ബകയാറ്സൻസറുകൾ, ജെശുദ്ധകീകരണം തുടങ്ങി
യവ ചിെ ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്ം. പുെിയ െരം 
തുണിത്തരങ്ങൾക്കുള്ള ൊയനികൾ വികസിപ്ിക്കുന്ന
െിനും റ്�യിന്കളറ്ട വഹകരോകഫാബിക് 

സ്വഭാവം റ്മച്ചറ്പ്ടുത്തുന്നെിനും ഉറപ്പുള്ള  
റ്സറാമിക് സ് സൃഷ്ിക്കുന്നെിനും ഗ്ാഫകീൻ മഷി 
അറ്ല്ങ്ിൽ ഗ്ാഫകീൻ റ്�ാടി ഉ�കയാഗി്ാം. 
രാസനകീരാവി നികക്�ത്തിൽനിന്ന് നിർമ്ിച്ച 
ഗ്ാഫകീനിറ്റെ കൂടുെൽ ശുദ്ധമായ രൂ�ം റ്സൻസർ 
അറ്ല്ങ്ിൽ ഇെകക്ടാണിക് സ് ആ�ിക്ഷനുകൾ
്ായി ഉ�കയാഗി്ാം. ഗ്ാഫിനും ദ്വിമാന�ദാർഥങ്ങ
ളം ഇന്ന് മി്വാറും എല്ാ കമഖെകളിലം നിർമ്ാണ
പ്രവർത്തനങ്ങൾ്ായി ഉ�കയാഗിക്കുന്നു. 

ഇന്്യൻ ഇനമവഷൻ ത്സന്റർ 
മഫഥാർ ഗ്രഥാഫീൻ

സംസ്ാന, കകന്ദസർ്ാരുകളറ്ട സഹായ
കത്താറ്ട കകരള ഡിജിറെൽ സർവകൊശാെയം 

ഗ്ാഫകീൻ ഹബ്ാകാൻ 
കകരളം

ഗ്ാഫകീൻ ഗകവഷണത്തിനും ഉൽ�ന്നവികസനത്തിനുമായി  
രാജ്യറ്ത്ത ആദ്യറ്ത്ത �ഠനകകന്ദം കകരളത്തിൽ ആരംഭിക്കുന്നു

ൈിജ്ഞാനത്ിലൂകെ ൈികസനം
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റ്സന്റർ കഫാർ റ്മറെകീരിയൽസ് കഫാർ ഇെകക്ടാ
ണിക് സ് റ്ടക് കനാളജിയം ടാറെ സ്റകീലം കചർന്ന് 
പ്രവർത്തനമാരംഭിക്കുന്ന ''ഇന്്യൻ ഇനകവഷൻ 
റ്സന്റർ കഫാർ ഗ്ാഫകീൻ'' ഗ്ാഫകീൻ അനുബന് 
ഗകവഷണം,  ഉൽ�ന്ന വികസനം, വി�ണി 
കറ്ണ്ത്തൽ എന്നിവറ്യല്ാം വിഭാവനം 
റ്ചയ്യുന്നു. ഇെിറ്റെ ഭാഗമായി ഗ്ാഫകീറ്റെ വ�െറെ് 
�ദ്ധെി സംസ്ാന സർ്ാരിറ്റെ സഹായകത്താ
റ്ട പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നു. വ്യാവസായിക 
വളർച്ചയ്ക് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റ ഉ�കാര
പ്രദമായിരിക്കും. നൂെനമായ �ഠകനാ�കരണ
ങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്റ്പ്ടെ 
പ്രവർത്തനങ്ങളം നടക്കുന്നു. 

പുതുവ്യവസഥായങ്ങൾ തുെങ്ങഥാം 
ഗ്ാഫകീൻ അനുബന്ഗകവഷണകത്താറ്ടാ

ഉരു്ിറ്റെ 200 മടങ്ങ് ശക്തി
വജ്രകത്ത്ാൾ കാഠിന്യം

മാഞ്സ്റർ സർവകൊശാെയിൊണ് ആദ്യമായി റ്സകല്ാകടപ്പുകൾ ഉ�കയാഗിച്ച് ഗ്ാവഫറെിറ്റെ 
റ്മ്ാനി്ൽ എക് സ് കഫാളികയഷൻ വഴി ഗ്ാഫകീറ്റെ ഒരു �ാളി കവർെിരിറ്ച്ചടുത്ത് �ഠനം ആരംഭിച്ചെ്. 
ഗ്ാവഫറെിറ്റെ ഒരു �ാളിയാണ് ഗ്ാഫകീൻ എന്നറിയറ്പ്ടുന്നെ്. ഗ്ാഫകീറ്റെ ഒന്നിെധികം �ാളികൾ അടങ്ങുന്ന 
ത്ിമാന�ദാർഥത്തിന് ഗ്ാവഫറെ് എന്ന �ദം ഉ�കയാഗിക്കുന്നു. 

ശ്കദ്ധയമായ റ്മ്ാനി്ൽ ഗുണങ്ങളം വഴ്വും സുൊര്യെയം ഉയർന്ന ചാെകകശഷിയമുള്ള 
വസ്തുവാണ് ഗ്ാഫകീൻ. അറിയറ്പ്ടുന്നെിൽ റ്വച്ച് ഏറെവും കനംകുറഞ്ഞ ഘടനയാണ്. എന്നാൽ ഉരു്ികന
്ാൾ 200 മടങ്ങ് ശക്തവും വജ്രകത്ത്ാൾ കഠിനവുമാണ്. കൂടുെൽ കൃെ്യമായി �റഞ്ഞാൽ, 0.77 mg/m2 
�ാനർ റ്ഡൻസിറെി ഉള്ള, വളറ്ര ഭാരം 
കുറഞ്ഞ വസ്തുവാണ് ഗ്ാഫകീൻ. അറിയ
റ്പ്ടുന്ന എല്ാ വസ്തു്ളറ്ടയം ഏറെവും 
കഠിനമായ ക്രിസ്റൽ ഘടനയം 
ഇെിനുണ്്. ഏറെവും സാധാരണമായ 
ഉരു്ിറ്റെ 200 GPa ഇൊസ്റിക് 
കമാഡെസുമായി ൊരെമ്യറ്പ്ടുത്തു
കമ്പാൾ ഇെിന് 125 GPa റ്ടൻവസൽ 
ശക്തിയം 1.1 PPa ഇൊസ്റിക് 
കമാഡെസും ഉണ്്. ഗ്ാഫകീൻ 
ദൃശ്യപ്രകാശം 97.7% സുൊര്യമാണ്. 
വളറ്ര ഉയർന്ന ഇെകക്ടാൺ റ്മാബിെി
റെിയള്ള (2x 105 cm2/Vs) ഗ്ാഫകീൻ 
സാധാരണ ഊഷ്ാവിൽ ഏറെവും 
ഉയർന്ന ചാെക വസ്തുവായി മാറുന്നു. 
5300 W/mK ൊ�ചാെകെയണ്്. 
റ്ചമ്പിറ്റെ �ത്തിരടെി. 

�ിജിറ്ൽ സർവേലൊശൊലയിതല ഗ്ൊഫീൻ ലൊബ് 

പ്ം റ്ചറിയ വ്യവസായ സംരംഭകർക്കുള്ള 
സഹായങ്ങളം പ്രദാനം റ്ചയ്ാനുള്ള �ദ്ധെി 
ഗ്ാഫകീൻ അനുബന് വ്യവസായങ്ങളറ്ട 
വളർച്ചയ്കനുകയാജ്യമായ അന്രകീക്ം 
സൃഷ്ിക്കും. ആധുനിക ഗകവഷകണാ�കരണ
ങ്ങൾ മറ്റു ഗകവഷകർക്കും വ്യവസായങ്ങൾ
ക്കും ഉ�കയാഗപ്രദമാവുകയം റ്ചയ്യും. 
കകരളത്തിൽ ഗ്ാഫകീൻ അനുബന് 
വ്യാവസായികവളർച്ചയ്ക്  
നാന്ി കുറി്ാൻ ഈ റ്സറെറിറ്റെ പ്രവർ
ത്തനങ്ങൾ സഹായിക്കും. 

വ്യവസായ സംരംഭകർ്് ഗ്ാഫകീൻ 
ഗകവഷകരുമായി സംവദി്ാനുള്ള 
സാഹചര്യവും റ്സറെറിലൂറ്ട െഭിക്കും. 
പുതുസംരംഭകറ്ര കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നെി 
നാവശ്യമായ �ദ്ധെികളം െക്്യമിടുന്നുണ്്.
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ക�ൊ. പി.എസ്. ശ്ീേല
ഡയറക്ടർ, മകരള മനഥാളജ് ഇമക്ഥാണമി മിഷൻ

നകവാത്ാനമൂെ്യങ്ങളിൽ �ടുത്തുയർത്തിയ ആധുനികകകരളറ്ത്ത 
ശാസ്തകീയമായി പുനർനിർമ്ിക്കുക എന്നൊണ് നവകകരളനിർമ്ിെിയറ്ട 
അടിസ്ാനം.  ഈ നവകീകരണത്തിറ്റെ ഭാഗമായി സർ്ാർ 
മുകന്നാട്ടുവയ്കന്ന ആശയമാണ് കകരളറ്ത്ത ജ്ാനസമ്പദ് വ്യവസ്യിൽ 
അധിഷ്ിെമായ സമൂഹമായി �രിവർത്തിപ്ിക്കുക എന്നെ്. വ്യാവസായികാ
നന്ര സമ്പദ് വ്യവസ്യാണ് ജ്ാനസമ്പദ് വ്യവസ്. അറിവിറ്റെ 
കകന്ദകീകരണമാണവിറ്ട പ്രധാനം. 

മകരളം മുമന്നഥാട്ടുവയ്ക്കുന്ന ബദൽ 
ശാസ്തകീയവും സാകങ്െികവുമായ കണ്ടു�ിടിത്തങ്ങളറ്ട 

കകമ്പാളസ്െിയാണ് ജ്ാനസമ്പദ് വ്യവസ്.  
അവിറ്ട റ്�രുകിവരുന്ന അസമെ്വം പ്രധാനമായം പ്രാ�്യെ 
ഇല്ായ്മയാണ്. അറിവിൽ അധിഷ്ിെമായ റ്ൊഴിൽകമഖെയികെ
ക്കുള്ള പ്രകവശനത്തിറ്െ അസമെ്വവും അറിവിറ്റെ 

കുത്തകവൽ്രണവും ആകഗാളെെത്തിറ്െ  

റ്ൊഴിെരങ്ങത്ത് 
വർധിെസ്തകീശക്തി

റ്ൊഴിൽകമഖെയിൽ 
സ്തകീകളറ്ട �ങ്ാളിത്തം 
വർധിപ്ി്ാൻ  
കനാളജ് ഇക്ാണമി 
മിഷൻ

ക�ഞാഴിേികേ സ്ത്രീപങ്ഞാളിത്ം
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യാഥാർഥ്യമാണ്. റ്ൊഴിെില്ായ്മ വർധിക്കുകയാവും 
ആെ്യന്ികഫെം.

കകരളമാകറ്ടെ, അറിവും വനപുണിയം ആർജി്ാനു
ള്ള സാഹചര്യവും റ്ൊഴിെവസരവും ഒരുക�ാറ്െ െഭ്യമാ്ി
റ്്ാണ്ാണ് ഈ പ്രെിസന്ിറ്യ കനരിടുന്നെ്.

  അറിവിറ്റെ പ്രകയാഗത്തിനും അറിവിറ്ന അടിസ്ാനമാ
്ിയള്ള നൂെന സംരംഭങ്ങൾക്കും പ്രകചാദനം 
നൽകുക

  മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസവും വനപുണിയിൽ അധിഷ്ിെമായ 
റ്ൊഴിലം െഭ്യമാക്കുക.

  വിവരസാകങ്െികവിദ്യയമായി ബന്റ്പ്ടെ  
സൗകര്യങ്ങൾ ഒരുക്കുക.

  അ്ാദമികവിഭാഗവും സ്വകാര്യകമഖെയം �ൗരസമൂ
ഹവും കചർന്നുള്ള സജകീവവും നൂെനവുമായ ഘടന 
രൂ�റ്പ്ടുത്തുക.

ഇെ് പ്രവർത്തികമാക്കുന്നെിന് കനാളജ്  
ഇക്ാണമി മിഷൻ രൂ�കീകരിച്ചുറ്കാണ്് പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
ഊർജിെമാ്ിയിരിക്കുകയാണ് കകരള സർ്ാർ. 
അഭ്യസ്തവിദ്യരായ റ്ൊഴിെകന്വഷകരും വനപുണി 
�രിശകീെനവും റ്ൊഴിൽദാൊ്ളം ഒരുമിക്കുന്ന 
�ാറെ്കഫാമാണ് ഡിജിറെൽ വർ്് കഫാഴ്സ്  
മാകനജ്റ്മറെ് സിസ്റം. 

ത്�ഥാഴിൽശക്ിയിൽ സ്തീകൾ
കകരളത്തിറ്െ സ്തകീകളറ്ട റ്ൊഴിൽ �ങ്ാളിത്ത 

നിര്് 2018-19 ൽ 20.4 ശെമാനമാണ്, അകെസമയം 
പുരുഷൻമാരുകടെ് 55.6 ശെമാനവും. �കീരികയാഡിക് 
കെബർ കഫാഴ്സ് സർകവ 2018-19 പ്രകാരം വിദ്യാസമ്പന്ന
രായ 4.9 ശെമാനം പുരുഷൻമാർ റ്ൊഴിൽരഹിെരാണ
റ്ണങ്ിൽ, സ്തകീകൾ 17 ശെമാനമാണ്. ബിരുദാനന്ര 
ബിരുദകയാഗ്യെയള്ള 34.3 ശെമാനം സ്തകീകൾ റ്ൊഴിൽ 
രഹിെരായിരിക്കുകമ്പാൾ പുരുഷൻമാർ 6.6 ശെമാനമാണ്. 
ഡിക�ാമ കകാഴ്സുകൾ വിജയിച്ച 35 ശെമാനം സ്തകീകൾ 
റ്ൊഴിൽരഹിെരായിരിക്കുകമ്പാൾ 9.4 ശെമാനമാണ് 
റ്ൊഴിൽരഹിെരായ പുരുഷൻമാർ.  
റ്ൊഴിൽ കമഖെയിറ്െ ഈ അസമെ്വം കൂടി �രിഗണിക്കു
കമ്പാൾ അഭ്യസ്തവിദ്യരും റ്ൊഴിൽ അകന്വഷകരുമായ 
സ്തകീകറ്ള റ്ൊഴിൽസജ്ജരാ്ാൻ പ്രകെ്യക ഊന്നൽ 
നൽകുന്ന �ദ്ധെി അനിവാര്യമാറ്ണന്ന് കാണാം. 

കനാളജ് ഇക്ാണമി മിഷൻ കുടുംബശ്കീയമായി 
സഹകരിച്ചു നടത്തിയ സർറ്വയിൽ 53 െക്ം വിജ്ാന 
റ്ൊഴിൽ അകന്വഷകറ്ര കറ്ണ്ത്തിയിട്ടുണ്്. �സ് ടു 
അടിസ്ാന കയാഗ്യെയം 59 വയസിൽ ൊറ്ഴ 
പ്രായവുമുള്ളവറ്രയമാണ് സർറ്വയിൽ ഉൾറ്പ്ടുത്തിയെ്. 
ഇവരിൽ 58 ശെമാനം സ്തകീകളാണ്. റ്ൊഴിൽ നഷ്റ്പ്ടെ 
അഞ്ചുെക്കത്താളം സ്തകീകളം ഇക്കൂടെത്തിലണ്്. ഇവറ്ര 
റ്ൊഴിെികെ്് എത്തി്ാനുള്ള പ്രകെ്യക �ദ്ധെി കനാളജ്  
ഇക്ാണമി മിഷൻ ആവിഷ് കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

'റ്ൊഴിെരങ്ങകത്ത്്' എന്ന ഈ �ദ്ധെിയിലൂറ്ട 
സർറ്വയിലൾറ്പ്ടെ മുഴുവൻ സ്തകീകറ്ളയം ഘടെംഘടെമായി 

ത്�ഥാഴിലരങ്ങമതെക്് പദ്ധ�ിയുത്െ സംസ്ഥാന�ല ഉദ്ഘഥാെനം ത്�ഥാഴിൽവകുപെ് മന്തി വി. ശിവൻകുട്ടി നിർവഹിക്കുന്നു
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വനപുണി�രിശകീെനം നൽകി റ്ൊഴിെിൽ 
എത്തിക്കുകയാണ് െക്്യം. ആദ്യഘടെം 2023 റ്െ 
സാർവകദശകീയ വനിൊദിനകത്താറ്ട 
പൂർത്തിയാക്കുന്ന വിധത്തിൽ ആസൂത്ണം റ്ചയ്തിരി
ക്കുന്നു. മാർച്ച് എടെിന് കുറഞ്ഞെ് 1000 സ്തകീകൾ്് 
ഓഫർറ്െറെർ നൽകുവാനാണ് ഉകദേശിക്കുന്നെ്.

കനാളജ് മിഷൻ ആവിഷ് കരിച്ചിട്ടുള്ള വർ്് 
റ്റഡിനസ് കപ്രാഗ്ാം, വ്യക്തിെ്വവികസന�രിശകീെ
നം, ഇം്കീഷ് ൊംകഗ്വജ് കകാഴ്സ് എന്നിവ സൗജന്യ
മായി െഭ്യമാക്കും. റ്ൊഴിെിറ്റെ സ്വഭാവമനുസരിച്ച് 
അെിന് ആവശ്യമായ വനപുണി�രിശകീെനവും 
നൽകും.

രശ്ി വി. എസ്
ഇൻഫർകമഷൻ അസിസ്ററെ്, തൃശൂർ 

 �രമ്പരാഗെ സങ്ൽപ്ങ്ങൾ 
റ്�ാളിറ്ച്ചഴുെി പുെിയ വികസനമാതൃകകൾ 
നടപ്ാക്കുന്ന സംസ്ാനസർ്ാരിറ്റെ  
യജ്ത്തിന് കരുത്ത് �കരുകയാണ് തൃശൂർ 
ജില്യിറ്െ റ്കാടകര ക്ാ്് �ഞ്ായത്ത്.

സ്ായിയായ വരുമാനം െഭ്യമാകത്ത് 
രകീെിയിൽ െകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ 
റ്ൊഴിെധിഷ്ിെമായ �ദ്ധെികൾ്് രൂ�ം 
നൽകണറ്മന്ന സർ്ാർ നിെ�ാടിറ്നാപ്ം 
റ്കാടകര ക്ാ്് �ങ്കുകചർന്നകപ്ാൾ ജില്യ്കം 
സംസ്ാനത്തിനാറ്കയം സ്വന്മായെ്  
'ഷകീ വർ്് സ് ക�സ് ' എന്ന അഭിമാന �ദ്ധെി. 
സ്തകീകളറ്ട സ്വാഭിമാനത്തിനും സ്വാശ്യ 
സ്വപ്നങ്ങൾക്കും സ്വാെന്ത്യത്തിനും മൂെ്യം നൽകി 
സാകങ്െികെ്വവും സൗകര്യങ്ങളം സമന്വയിപ്ിച്ച് 
സ്തകീശാക്തകീകരണം യാഥാർഥ്യമാ്ാനാണ് 
�ദ്ധെിയിലൂറ്ട െക്്യമിടുന്നെ്്.

വീെിനടുതെ് ത്�ഥാഴിത്ലടുക്ഥാം 
െകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ 

ആയിരത്തിൽ അഞ്് ക�ർ്് റ്ൊഴിൽ 
നൽകുക എന്ന സംസ്ാനസർ്ാരിറ്റെ 
ആശയത്തിറ്റെ അടിസ്ാനത്തിൊണ്  
റ്�ൺറ്ൊഴിെിടം രൂ�റ്പ്ടുത്തിയെ്.  
വനിെകൾ്് 24 മണിക്കൂറും സുരക്ിെവും 
സൗകര്യപ്രദവുമായി കജാെി റ്ചയ്ാറ്നാരു 
ഇടമാണ് വിഭാവനം റ്ചയ്യുന്നറ്െന്ന് റ്കാടകര 
ക്ാ്് �ഞ്ായത്ത് പ്രസിഡറെ്  
എം.ആർ.രഞ്ിത്ത് �റഞ്ഞു.  

സ്തകീകൾ്് അവരുറ്ട വകീടിനടുത്ത് െറ്ന്ന 
റ്ൊഴിെിടം എന്ന വെിയ സ്വപ്നമാണ് 'വർ്് 
നിയർ കഹാം' �ദ്ധെിയറ്ട ചുവടു �ിടിച്ച്  
റ്കാടകരയിൽ ഒരുങ്ങുന്നെ്. ഐ ടി രംഗത്ത്  
വനിെകളറ്ട സംരംഭകെ്വം,  

അവളിടം 
റ്ൊഴിെിടം
തൃശൂരിറ്െ റ്കാടകരയിൽ  
സ്തകീകൾ്് മാത്മായി  
മൂന്നുനിെ അെ്യാധുനിക  
റ്ൊഴിെിടം ഒരുങ്ങുന്നു

ലക്ഷ്യം
  അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ആയിരം സ്തകീകൾ്് 

സ്വകാര്യറ്ൊഴിൽ കമഖെയിൽ രണ്ടുമാസം 
റ്കാണ്് റ്ൊഴിെവസരം െഭ്യമാക്കുക. 

  കനാളജ് മിഷറ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 
റ്ൊഴിെകന്വഷകരായ സ്തകീകളികെ്് 
എത്തിക്കുക.

  DWMS ക�ാർടെെിറ്റെ സാധ്യെകൾ 
റ്ൊഴിെകന്വഷകരായ സ്തകീകൾ്് �രിചയ
റ്പ്ടുത്തുക.

ഗുണമഭഥാക്ഥാക്ൾ
  DWMS ൽ രജിസ്റർ റ്ചയ്ത സ്തകീകൾ
  DWMS ൽ രജിസ്റർ റ്ചയ്തിടെില്ാത്ത ജ്ാന

റ്ൊഴിൽ അകന്വഷകരായ സ്തകീകൾ.  
  �ടെിക ജാെി- �ടെിക വർഗവിഭാഗങ്ങളിറ്െ

യം മത്്യബന്നസമൂഹങ്ങളിറ്െയം 
ഭിന്നകശഷിവിഭാഗത്തിറ്െയം സ്തകീകൾ, 
രോൻസ് റ്ജൻഡർ വിഭാഗങ്ങൾ.

പദ്ധ�ിപ്രമദശങ്ങൾ
  കകരളത്തിറ്െ എല്ാ ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തുകളം 

നഗരസഭകളം കകാർപ്കറഷനുകളം

സഹകരിക്കുന്ന ഏജൻസികൾ
  െകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ, വിവിധ 

സർ്ാർ വകുപ്പുകൾ, സർ്ാർസ്ാ�ന
ങ്ങൾ, റ്ൊഴിൽദാൊ്ളായ സ്വകാര്യസ്ാ
�നങ്ങൾ/വ്യക്തികൾ.

ത്�ഥാഴിൽ മമഖലകൾ
  DWMS �ാറെ്കഫാമിൽ രജിസ്റർ റ്ചയ്ത 

റ്ൊഴിൽദാൊ്ൾ െഭ്യമാക്കുന്ന റ്ൊഴിൽ 
അവസരങ്ങൾ. 

  െകദേശസ്വയംഭരണസ്ാ�നങ്ങളറ്ട 
�രിധിയിൽ ഉൾറ്പ്ടുന്ന വലതും റ്ചറുതുമായ 
സ്വകാര്യസ്ാ�നങ്ങളിറ്െ  
റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ.

ഷ്രീ ൈർക്് ലപേസ്   കകഞാെകര മഞാതൃക
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ആകരാഗ്യ - വിദ്യാഭ്യാസ റ്ൊഴിൽ �രിശകീെനം, 
കുടെികളറ്ട �രി�ാെനം, വ്യാ�ാരം തുടങ്ങി വിവിധ 
കമഖെകറ്ള സമഗ്മായി ഉൾറ്്ാള്ളിച്ചാണ് 
�ദ്ധെി വിഭാവനം റ്ചയ്തെ്. ഭിന്നകശഷി്ാരായ 
കുടെികളറ്ട അമ്മാർ്് റ്ൊഴിൽ �രിശകീെനത്തി
നായി ഒരിടം, ആധുനികരകീെിയിലള്ള വുമൺ 
റ്ഹൽത്ത് �ബ്്, ക്രഷ്, റ്റകസ്റാററെ്,  
കഡാർറ്മരേി റം സൗകര്യങ്ങൾ, മകീറെിങ്ങ് ൌഞ്്, 
കഫകറെരിയ, മറെ് റ്ൊഴിൽ �രിശകീെന ഇടങ്ങൾ, 
കഷാപ്ിങ്ങ് സൗകര്യങ്ങൾ, ഫാർമസി, �ിനി്്, 
എടിഎം, സൂപ്ർ മാർ്റെ്, കുടെികൾ്ായള്ള 
�ാർ്് തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ �ദ്ധെിയറ്ട 
ഭാഗമായി റ്കാടകരയിൽ ഒരുക്കും. 

മുെക്കുമു�ൽ 28.95 മകഥാെിരൂപ 
2024 ജനുവരിയിൽ ആദ്യഘട്ം

സാമ്പത്തിക വിദഗ്ധൻ കഡാ.രാകജഷിറ്റെയം 
സംഘത്തിറ്റെയം മനസിൽ ഉടറ്െടുത്ത  
ആശയമാണ് ജനകകീയാസൂത്ണത്തിറ്റെ 
മികകവാറ്ട റ്കാടകരയറ്ട അഭിമാന �ദ്ധെിയായി 
ഉയരുന്നെ്. റ്കാടകര ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തിൽ 
വല്പ്ാടിയിൽ ക്ാ്് �ഞ്ായത്തിറ്റെ ഉടമസ്െ
യിലള്ള കദശകീയ�ാെകയാരറ്ത്ത ഒകര്ർ 
ഭൂമിയാണ് �ദ്ധെി്ായി ഉ�കയാഗറ്പ്ടുത്തുന്നെ്. 
83.390 ചതുരശ് അടി െറ വിസ്തകീർണ്ണത്തിൽ 
മൂന്നുനിെ റ്കടെിടം ഉൾറ്പ്റ്ട ഷകീ വർ്്  
സ് ക�സിറ്റെ മുടക്കുമുെൽ 28.95 കകാടി രൂ�യാണ്. 
2022 റ്മയ് 21 ന് മുൻ െകദേശസ്വയംഭരണ മന്തി  
എം വി കഗാവിന്ൻ മാസ്റർ ഷകീ വർ്് സ് ക�സിറ്റെ 
ശിൊസ്ാ�നം നിർവഹിച്ചു. 2024 ജനുവരിയിൽ 
ആദ്യഘടെം പൂർത്തിയാക്കും. 

�ദ്ധെി്ായി സംസ്ാന ബജറെിൽ 
ഒരുകകാടി രൂ� മാറെി റ്വച്ചിട്ടുറ്ണ്ന്ന്  
റ്ക. റ്ക. രാമചന്ദൻ എം.എൽ.എ �റഞ്ഞു. 
ജില്ാ �ഞ്ായത്ത് വിഹിെമായി 1,14,50,000 

രൂ�യം ക്ാ്് �ഞ്ായത്ത് �രിധിയിലള്ള 
അളഗപ്നഗർ, റ്കാടകര, റ്നൻമണി്ര, 
മറെത്തൂർ, പുതു്ാട്, തൃക്കൂർ, വരന്രപ്ിള്ളി എന്നകീ 
ഗ്ാമ�ഞ്ായത്തുകളറ്ട വിഹിെമായി ആറ്ക 
27,70,000 രൂ�യം ക്ാ്് �ഞ്ായത്ത്  
വിഹിെമായി 53,50,953 രൂ�യം �ദ്ധെി്ായി 
വകയിരുത്തിയിട്ടുണ്്. കൂടാറ്െ ജില്ാ ആസൂത്ണ 
കബാർഡിറ്റെ ഇൻറ്സറെകീവ് തുകയായ രണ്ടുകകാടി 
രൂ�യം െഭിക്കും. ബാ്ി തുക നബാർഡ്  
ആർ.ഐ.ഡി.എഫിറ്റെ ധനസഹായവും. 

നകയെി മനെി പദ്ധ�ി 
ജനുവരിയിൽ ഡൽഹിയിൽനടന്ന കകന്ദ 

�ഞ്ായത്തിരാജ് മന്താെയത്തിറ്റെ കദശകീയ 
ശിൽ�ശാെയിൽ ഷകീ വർ്് കസ്പസിന് പ്രകെ്യക 
അഭിനന്നം െഭിച്ചു. 'റ്കാടകര ക്ാ്ിറ്നക�ാറ്െ 
നൂറൊണ്ിറ്നാപ്ം നട്ാനും നൂെന�ദ്ധെികൾ 
വിഭാവനം റ്ചയ്യുവാനും നടപ്ിൊ്ാനും മറ്റു 
ക്ാക്കുകൾ ശ്ദ്ധി്ണം' എന്നായിരുന്നു  
കർണാടക അഡിഷണൽ ചകീഫ് റ്സക്രടെറി  
എൽ. കെകീഖ്  അഭിപ്രായറ്പ്ടെെ്. 

അവളിടം 
റ്ൊഴിെിടം

വര: വി.എസ്. പ്രകഥാശ് 
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മൊർടൊയി 
സ്റാർടെപ്്  കകരളം 

സ്റഥാർട്പെ് മമഖലയിൽ സംസ്ഥാനസർക്ഥാരിത്ന്റ 
ഉൾക്ഥാഴ്ചമയഥാടുകൂെിയുള്ള ആസൂത്രണവം  
സംരംഭക�്വം മപ്രഥാത്ഥാഹിപെിക്കുന്ന  
പദ്ധ�ികളും ഫലപ്രഥാപ്ിയിമലക്് എത്തുന്നു

4000
റ്ൊഴിൽ ചതുരശ് അടി 

ഇൻകുകബഷൻ 
കസ്പസ്

ഇൻകുകബറെറുകൾ ഫാബ് 
ൊബുകൾ

40,000 10e£w 48 23
സ്റാർടെപ്പുകൾ

സ്റഞാർട്ടപ്് മിഷൻ 

+ + +
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അനൂപ് അംബിേ
സിഇഒ, കകരള സ്റാർടെപ്് മിഷൻ

സംരംഭകകമാഹങ്ങളള്ള 
ആയിര്ണ്ിന് യവജനങ്ങറ്ള 

സ്വപ്നസാഫെ്യത്തികെ്് എത്തിക്കുന്ന ദൗെ്യം വിജയകര
മായി മുകന്നാട്ടുറ്കാണ്ടുക�ാവുകയാണ് കകരളത്തിറ്റെ 
സ്റാർടെപ്് കമഖെ. സ്റാർടെപ്പുകൾ്് കരുത്ത് �കരുന്നകൊ
റ്ടാപ്ം, അനുഭവസമ്പത്തുള്ള വ്യവസായികറ്ളയം, 
കദശകീയ-അന്ർകദശകീയ െെത്തിലള്ള റ്വഞ്്വർ ക്യാ�ിറെെി
സ്റ്റുകറ്ളയം ഏയ്ഞ്ൽ നികക്�കറ്രയം ഇവികട്് 
ആകർഷി്ാനും കകരള സ്റാർടെപ്് മിഷന്  (റ്ക എസ് യ 
എം) കഴിയന്നു. 

നൂ�നഥാവിഷ് കഥാരങ്ങളുത്െ നഥാെ് 
രാജ്യം ഏറ്റ ആകഘാഷിച്ച, 'റ്ഡക്ഡ് ഓഫ് 

ഇനകവഷൻ' അഥവാ നൂെനാവിഷ് കാരങ്ങളറ്ട  
�െിറൊണ്് (2010-2021) എന്ന �ദ്ധെിയറ്ട രണ്ാം 
ഘടെത്തിൊണ് കകരളം സ്റാർടെപ്് കമഖെയിൽ കുെിച്ചുചാടെം 
നടത്തിയെ്. ചുരുങ്ങിയ കാെത്തിനുള്ളിൽ  
അസൂയാവഹമായ കനടെം വകവരി്ാൻ  
കകരളത്തിനായി. ഈയിറ്ട പ്രസിദ്ധകീകരിച്ച ക്ാബൽ 
സ്റാർടെപ്് ഇക്ാസിസ്റം റികപ്ാർടെിൽ (ജിഎസ്ഇആർ) 
'അകഫാർഡബിൾ ടാറ്െറെ് ' കാറെഗറിയിൽ ഏഷ്യയിൽ 
ഒന്നാമൊയി കകരളം. 'സ്റാർടെപ്് ജകീകനാം ആൻഡ് 

ക്ാബൽ ഓൺരേപ്രണർഷിപ്് റ്നറെ്വർ്് എന്ന 
ഗകവഷണ സംഘടനയം ക�ാെകീസ് അവഡ്വസറിയം 
സംയക്തമായി ക്രമറ്പ്ടുത്തിയ ജിഎസ്ഇആർ ആകഗാള 
റാങ്ിങ്ങിൽ സംസ്ാനം നാൊം സ്ാനത്തും എത്തി. 
ആദ്യമായി ജിഎസ്ഇആർ റാങ്ിങ്ങ് പ്രസിദ്ധകീകരിച്ച 
2020ൽ കകരളം ഏഷ്യയിൽ അഞ്ാമതും ആകഗാളെെ
ത്തിൽ ഇരു�ൊമതും ആയിരുന്നു.

റ്ടക്ാളജി സ്റാർടെപ്പുകളറ്ട വികസനത്തിനായള്ള 
സ്റാർടെപ്് നയത്തിന് രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി രൂ�ം  
നൽകിയെ് കകരളമാണ്. 2019 ജനുവരിയിൽ സംസ്ാന 
സർ്ാർ ഏകകീകൃെ സ്റാർടെപ്് കകാം�ക്് റ്കാച്ചിയിൽ 
സ്ാ�ിച്ചകൊറ്ട ബൃഹത്തായ അടിസ്ാനസൗകര്യം 
നിെവിൽ വന്നു. ഇെിൽ 1.80 െക്ം ചതുരശ് അടി 
വിസ്തകീർണ്ണത്തിൽ വിവിധെരം സൗകര്യങ്ങകളാറ്ട 
�െെരം സ്റാർടെപ്പുകൾ്ായി സ്െം െഭ്യമാ്ി. അടുത്ത 
നാലവർഷം സ്റാർടെപ്പുകളറ്ട ഉകത്തജനത്തിനായി 1000 
കകാടി രൂ� സർ്ാർ െഭ്യമാ്ി. 

ഈ ശ്മങ്ങൾ്് ൊമസിയാറ്െ ഫെം കാണാൻ 
തുടങ്ങി. ഭാവിയിറ്െ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള സാകങ്െിക 
�രിഹാരം അകന്വഷിച്ച് യവാ്ൾ സ്വന്ം �രകീക്ണങ്ങ 
ളമായി രംഗത്തിറങ്ങി. നൂെനമായ �രിഹാരങ്ങളമായി 
സ്റാർടെപ്പുകൾ റ്മറ്ല് മുകന്നാട്ടു വന്നു.  
റ്ൊഴിൽ അകന്വഷിക്കുന്നെിനപ്പുറം റ്ചറുപ്്ാർ റ്ൊഴിൽ
ദാൊ്ളായി, സ്വന്ം സ്ാ�നങ്ങൾ റ്കടെിപ്ടു്ാൻ 
തുടങ്ങി, സ്വ�് നങ്ങൾ്് �ിററ്ക സഞ്രി്ാൻ ശകീെിച്ചു. 



28 സമകാലിക P\-]Yw
s^-{_phcn 2023

നിപുണെ ആർജിച്ച യവാ്ൾ്് 
പ്രകയാജനറ്പ്ടുത്താവുന്ന െരത്തിൽ കുറഞ്ഞ
റ്ചെവിൽ അടിസ്ാനസൗകര്യങ്ങളം നൂെന 
സാകങ്െികവിദ്യയം ഒരു്ിറ്്ാടുത്തെ് 
സ്റാർടെപ്പുകളറ്ട വളർച്ചയ്ക് അനുഗുണമായി. 
ഒടെനവധി യവാ്ൾ ഈ മുകന്നറെത്തിറ്റെ 
ഗുണകഭാക്താ്ളായി. 

നവമകരളനിർമ്ി�ിക്് സ്റഥാർട്പെ് 

 
സ്റാർടെപ്് സംരംഭകർ്്  മുന്നിറ്െ ഏറെവും 

പ്രധാന റ്വല്ലുവിളിയായ മൂെധനം സംഘടിപ്ിക്കുന്നെിന് 
വിവിധ �ദ്ധെികളാണ് കകരള സ്റാർടെപ്് മിഷൻ ഒരു്ി
യിരിക്കുന്നെ്. നൂെന ആശയങ്ങളമായി സംരംഭം 
തുടങ്ങാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നവർ്്  ആശയസാക്ാെ്കാ
രത്തിനും ഉൽ�ന്നവികാസത്തിനും കഴിയന്ന വിധത്തിൽ 
വ്യെ്യസ്തെെങ്ങളിലള്ള സാമ്പത്തിക �ിന്തുണയാണ് 
സ്റാർടെപ്് മിഷൻ നൽകുന്നെ്.

ഇനമവഷൻ ഗ്രഥാന്റ് 
മികച്ച ആശയത്തിന് നൽകുന്ന �ാരികൊഷികമല് 

ഇെ്. മറിച്ച് സംരംഭകർ്്  ഒരു കപ്രാകടൊവടകപ്ാ 
അറ്ല്ങ്ിൽ ഉൽ�ന്നകമാ വികസിപ്ിച്ച് സ്റാർടെപ്് 
സംരംഭം തുടങ്ങുന്നെിനുള്ള �ിന്തുണയാണ്. ഐഡിയ 
ഗ്ാറെ് (രണ്് െക്ം രൂ� വറ്ര), കപ്രാഡവ്റൈകസഷൻ 
ഗ്ാറെ് ( ഏഴ് െക്ം രൂ� വറ്ര), സ് റ്കയ്ൽ അ�് ഗ്ാറെ് 
( 15 െക്ം രൂ� വറ്ര) എന്നിവ സംരംഭകർ്്  െഭിക്കും.

സീഡ് മലഥാൺ സമപെഥാർട്്
നൂെന റ്ടക്ാളജി അധിഷ്ിെ സംരംഭങ്ങൾ 

കപ്രാത്ാഹിപ്ി്ാനും വളർത്താനും കവണ്ിയള്ള 
സാമ്പത്തിക �ിന്തുണയാണിെ്. കകരളത്തിൽ  
എൽഎൽ�ിയാകയാ വപ്രവറെ് െിമിറെഡ് കമ്പനിയാകയാ 
രജിസ്റർ റ്ചയ്തിട്ടുള്ള ആക്കീവ് റ്കഎസ് യ എം യണകീക് 
ഐഡിയള്ള സംരംഭങ്ങൾ്് ഇെ് െഭിക്കും. 15 െക്ം 
വറ്രയാണ് ഫണ്് െഭിക്കുക. �െിശനിര്ിൽ  
സബ്സിഡിയണ്ാവും. വായ്�ാെിരിച്ചടവിൽ  
കമാറകടൊറിയവും െഭിക്കും

മപറ്റന്റ് റീഇംമബഴ്സ്ത്മന്റ് 
സ്റാർടെപ്് സംരംഭകർക്കും  വിദ്യാർഥി

സംരംഭകർക്കും  ക�റെറെിനായി  
റ്ചെവാകുന്ന തുക മട്ിറ്്ാടുക്കുന്ന 
�ദ്ധെിയാണിെ്. ഇന്്യൻ ക�റെറെിന് രണ്് 
െക്ം രൂ� വറ്ര െഭിക്കും. വികദശ  
ക�റെറെിനാറ്ണങ്ിൽ 10 െക്ം വറ്ര െഭ്യമാ
കും. കൺസൾകടെഷൻ ഫകീസ് അട്ം 
നൽകുന്ന �ദ്ധെിയിൽ മൂന്ന് ഘടെങ്ങളിൊയാ
ണ് ഫണ്് െഭ്യമാക്കുക.

നൂെനസംരംഭകകമഖെയികെ്് യവെറ്യ 
ആകർഷിക്കുകയാണ് കകരള സ്റാർടെപ്് മിഷൻ 
ഇതുവറ്ര റ്ചയ്തിരുന്നറ്െങ്ിൽ മാറിയ കാെറ്ത്ത 
വികസനകാഴ്ചപ്ാടിറ്നാപ്ം സഞ്രിക്കുകയാണ് 
പുെിയ ദൗെ്യം. �രമ്പരാഗെമായി �ിന്തുടർന്നു 
വരുന്ന വികസന കാഴ്ചപ്ാടിറ്ന കാൊനുസൃെ 
മായി �രിഷ് കരിക്കുകയാണ് നവകകരള 
നിർമ്ിെിറ്കാണ്് സർ്ാർ െക്്യം  
റ്വക്കുന്നെ്. വികസനം എന്നാൽ കകവെം 
അടിസ്ാനസൗകര്യ വികസനം മാത്മറ്ല്ന്നും 
ജകീവിെഗുണനിെവാരം റ്മച്ചറ്പ്ടുത്തുകറ്യന്ന 
ൊറ്ണന്നുമുള്ള സകന്ശമാണ് സർ്ാർ 
അവെരിപ്ിക്കുന്നെ്. ഇെിറ്റെ ചുവടു�ിടിച്ച് 
ജനങ്ങളറ്ട ജകീവിെനിെവാരം റ്മച്ചറ്പ്ടുത്തുന്ന 
ഏെ് കമഖെറ്യയം കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുകറ്യന്ന 
കർത്തവ്യം റ്ക എസ് യ എം ഏറ്റെടുത്തു. 
�രിസ്ിെി, ആകരാഗ്യം, വിദ്യാഭ്യാസം, �ാർപ്ിടം 
എന്നകീ കമഖെകറ്ള സംബന്ിക്കുന്ന  
നൂെനാശയങ്ങൾ യാഥാർഥ്യമാ്ാൻ ആശയ
ദാൊ്റ്ള �ര്യാപ്തമാക്കുകയാണ് സ്റാർടെപ്് 
മിഷൻ. ഈ ഉദ്യമങ്ങളിലൂറ്ട അഭ്യസ്തവിദ്യരായ 
യവെയ്കിടയിറ്െ റ്ൊഴിൽപ്രശ്നം �രിഹരി്ാൻ 
കൂടിയാണ് സ്റാർടെപ്് മിഷൻ ശ്മിക്കുന്നെ്. 
ഇെിനായി വിദ്യാർഥികളറ്ട ക്രിയാത്മകമായ 
സംരംഭകാശയങ്ങറ്ള കപ്രാത്ാഹിപ്ി്ാൻ 
ഉന്നെവിദ്യാഭ്യാസ സ്ാ�നങ്ങകളാറ്ടാപ്ം 
വകകകാർക്കുകയാണ്  റ്ക എസ് യ എം. 

നൂെന  
സംരംഭകകമഖെയികെ്് 
യവെറ്യ ആകർഷിക്കു

കയാണ് കകരള സ്റാർടെപ്് 
മിഷൻ ഇതുവറ്ര  

റ്ചയ്തിരുന്നറ്െങ്ിൽ 
മാറിയ കാെറ്ത്ത  

വികസന 
കാഴ്ചപ്ാടിറ്നാപ്ം  

സഞ്രിക്കുകയാണ് 
പുെിയ ദൗെ്യം

സ്റഞാർട്ടപ്് മിഷൻ 
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ത്െമ്ഥാളജി ട്ഥാൻസ്ഫർ,  
കമമഷ്യനലമസഷൻ സമപെഥാർട്്

ഇന്്യയിറ്െ സർ്ാർ ഗകവഷണ  
കകന്ദങ്ങളിൽ നിന്ന് റ്ടക്ാളജി വെസൻസുകൾ 
വാങ്ങികയാ കസാഴ്സ് റ്ചകയ്താ വാണിജ്യാടിസ്ാന
ത്തിലള്ള ഉൽ�ന്നങ്ങൾ വികസിപ്ിക്കുന്ന 
സ്റാർടെപ്പുകൾ്് നൽകുന്ന സാമ്പത്തിക�ിന്തുണയാ
ണിെ്. റ്ടക്ാളജി വെസൻസ്/രോൻസ്ഫറിനായി 
സ്റാർടെപ്പുകൾ മുടക്കുന്ന തുകയാണ് മട്ികിട്ടുക. 
�രമാവധി �ത്തുെക്ം രൂ� െഭിക്കും. റിസർച്ച് 
സ്ാ�നത്തിന് നൽകുന്ന തുകയറ്ട 90 ശെമാനം 
വറ്രകയ ഇെിലൂറ്ട െഭിക്കൂ.

ഫണ്് ഓഫ് ഫണ്്സ് 
റ്സബി അംഗകീകൃെ ഓൾടെർകനറെ് ഇൻറ്വ

സ്റ് റ്മറെ് ഫണ്ടുകളമായി കചർന്ന്  റ്ക എസ് യ എം 
നടപ്ാക്കുന്ന �ദ്ധെി. കകരളത്തിറ്െ സ്റാർടെപ്് 

ഇക്ാസിസ്റത്തികെ്് കൂടുെൽ നികക്�ം ആകർഷിക്കുകയാ
ണ് െക്്യം. കകരളസർ്ാർ ഫണ്ടുകളറ്ട െിമിറെഡ്  
�ാർട്ണറായി പ്രവർത്തിക്കും.

ഇെിന് പുറകമ  സ്റാർടെപ്്  ഗകവഷണ ഗ്ാറെ്, നിധി 
പ്രയാസ് ഗ്ാറെ്, സ്റാർടെപ്് ഇന്്യ സകീഡ് വായ്�, റിസർച്ച്  
ഇനകവഷൻ ചെഞ്്, മാർ്റെ് സകപ്ാർടെ് സ് കകീം  
എന്നിവറ്യല്ാം കകരള സ്റാർടെപ്് മിഷൻ െഭ്യമാക്കുന്നു.

സംരംഭകർ്ായി  
സ്റാർടെപ്് മിഷറ്റെ �ദ്ധെികൾ

സ്റാർടെപ്് മിഷൻ �ദ്ധെികറ്ളക്കുറിച്ചറിയാം
https://startupmission.kerala.gov.in/schemes/

technologycommercialisation
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സംരംഭകറ്ര  
കാക്കുന്ന 
മാൊഖമാർ

സ്റാർടെപ്് സംരംഭകർ 
കനരിടുന്ന സാമ്പത്തികം 
ഉൾറ്പ്റ്ടയള്ള 
ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ  
�രിഹരി്ാൻ എത്തുന്ന 
സ്വകാര്യനികക്�കരാണ് 
ഏയ്ഞ്ൽ  
ഇൻറ്വസ്റർമാർ.
സംസ്ാന സർ്ാർ 
സ്റാർടെപ്പുകൾ്് വെിയ 
കപ്രാത്ാഹനം നൽകുന്ന
െിനാൽ ഏയ്ഞ്ൽ  
നികക്�കറ്ര
വെിയകൊെിൽ  
ആകർഷിക്കുന്ന നികക്�
സൗഹൃദ സംസ്ാനമായി 
കകരളം മാറി

ഏയ്്ചൽ നിലഷേപകർ
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രമ്യൊരൊജൻ 
മഥാധ്യമപ്രവർതെക

 പ്രശ് നങ്ങളിൽറ്പ്ടെ് ഉഴലന്നവറ്ര സഹായി
്ാൻ മാൊഖമാർ എത്തുറ്മന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നവരുണ്്. 
അതുെ്യമായ ആശയങ്ങളറ്ട �ിൻബെത്തിൽ തുടങ്ങു
ന്ന സ്റാർടെപ്പുകൾ്് ഫണ്ിന് ആവശ്യം വരുകമ്പാൾ 
സഹായി്ാൻ എത്തുന്നവരാണ് ഏയ്ഞ്ൽ ഇൻറ്വ
സ്റർമാർ.  സാമ്പത്തികസഹായം മാത്മല്, 
സ്റാർടെപ്ിറ്റെ പ്രവർത്തനരകീെി 
പുനഃക്രമകീകരിക്കുന്നെിനും പുെിയ ആശയങ്ങൾ 
കറ്ണ്ത്തി നൽകുന്നെിനും ഇവർ സ്റാർടെപ്പുകറ്ള 
സഹായിക്കുന്നു. സ്റാർടെപ്ിറ്റെ എല്ാ കമഖെകളിലം 
സഹായഹസ്തവുമായി ഏയ്ഞ്ൽ ഇൻറ്വസ്റർമാർ  
ഉണ്ാവുറ്മന്ന് ചുരു്ം. ഓഹരി്് �കരമായാണ് 
റ്ചറുകിട ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങൾ്് ഏയ്ഞ്ൽ 
നികക്�കർ ധനസഹായം നൽകുന്നെ്. നികക്�ഫ
ണ്് ഉ�കയാഗിക്കുന്ന റ്വഞ്്വർ ക്യാ�ിറെൽ സ്ാ�നങ്ങ
ളിൽ നിന്ന് വ്യെ്യസ്തമായി, മാൊഖമാർ അവരുറ്ട 
സ്വന്ം ആസ്തിയാണ് സ്റാർടെപ്പുകളിൽ  
ഉ�കയാഗിക്കുന്നെ്. 

നിമക്ഷപകത്ര ആകർഷിക്കുന്ന  
ഘെകങ്ങൾ

�രമ്പരാഗെ 
നികക്�ങ്ങളിൽനി
ന്ന് െഭിക്കുന്നെികന
്ാൾ മികച്ച 

വരുമാനം 
സ്റാർടെപ്പുകളിൽ നിന്ന് 

സാധാരണ 
യായി െഭിക്കുന്നു എന്നെി

നാൊണ് എയ്ഞ്ൽ 
നികക്�കരും മറെ് �രിചയ

സമ്പന്നരായ നികക്�കരും 
സ്റാർടെപ്പുകറ്ള െിരറ്ഞ്ഞടുക്കു

ന്നെ്. മാത്മല്, മറെ് ബിസിനസ്സു
കളിൽ നിന്ന് വ്യെ്യസ്തമായി 

സ്റാർടെപ്പുകൾ്് വെസൻസ് 
ഉൾറ്പ്റ്ടയള്ള നൂൊമാെകൾ ൊരെ

കമ്യന കുറവാണ്. നല് ആശയങ്ങൾ, 
സ്റാർടെപ്് സ്ാ�കരുറ്ട കഴിവ്, നിെവിറ്െ 
വരുമാനം, ബിസിനസ്ിറ്റെ ഇകപ്ാഴറ്ത്ത 
അവസ് എന്നിവറ്യല്ാം ഏയ്ഞ്ൽ  
ഇൻറ്വസ്റർമാറ്ര ആകർഷിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളാ

റ്ണന്ന് കകരള ഏയ്ഞ്ൽ റ്നറെ് വർ്ിറ്െ അംഗമായ 
എൽകദാസ് കജാൺസൺ അഭിപ്രായറ്പ്ടുന്നു. മാത്മല്, 
ഏയ്ഞ്ൽ നികക്�കർ്് ഇത്തരം സ്റാർടെപ്പുകളിൽ 
റിസ് ക് കുറവാണ്. ൊഭം െഭിച്ചുകഴിഞ്ഞാൽ 
സ്റാർടെപ്പുകളിൽ നിന്ന് �ിൻവാങ്ങാനുള്ള അവസരവും 
ഉണ്്. �ത്ത് കകാടി്് ൊറ്ഴയാണ് ഏയ്ഞ്ൽസ് 
നികക്�ിക്കുന്ന �രമാവധി തുക. ഏയ്ഞ്ൽ ഇൻറ്വ
സ്റർമാർ ഒരു ഗ്രൂപ്ായി മുകന്നാട്ടുക�ാകുന്നെിനാൽ 
നികക്�ിക്കുന്ന തുക ഗ്രൂപ്ായി സംഘടിപ്ിച്ചാലം 
മെിയാകും. 

മകരളം ഏയ്്ചൽ  
നിമക്ഷപകരുത്െ ഇഷ്മദശം

കകരള സ്റാർടെപ്് മിഷൻ തുടങ്ങിയെിന് കശഷം 
മികച്ച ആശയങ്ങളമായി നിരവധി യവാ്ളാണ് 
സ്റാർടെപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നെിനായി മുകന്നാട്ടുവന്നെ്. 
ൊഭകരമായി മുകന്നാട്ടുക�ാകുന്നവയാണ് ഭൂരിഭാഗം 
സ്റാർടെപ്പുകളം. സ്റാർടെപ്പുകളറ്ട ആശയരൂ�കീകരണഘ
ടെത്തിലം പ്രാഥമിക ഘടെത്തിലം മാർ്റെിങ്ങ്   സമയ
ത്തും സർ്ാർ ഗ്ാന്കൾ അനുവദിക്കുന്നുണ്്. അഞ്് 
മുെൽ 25 െക്ം വറ്രയാണ് ഗ്ാറൊയി െഭിക്കുന്നെ്. 

മാത്മല്, റ്കഎസ് ഐഡിസി വഴി 50 െക്ം 
മുെൽ ഒരു കകാടിവറ്ര  യാറ്ൊരു ഈടും ഇല്ാറ്െ 
വായ്� അനുവദിക്കുന്നു. റ്ക.എസ്.എഫ്.ഇയം 
സ്റാർടെപ്പുകൾ്് വായ്� നൽകുന്നുണ്്.  ഇതും കകരള
ത്തിൽ സ്റാർടെപ്് തുടങ്ങാൻ ആഗ്ഹിക്കുന്നവർ്് നല് 
കപ്രാത്ാഹനമാണ് നൽകുന്നെ്. സ്റാർടെപ്് 
തുടങ്ങുന്നെിനുള്ള മികച്ച ആശയങ്ങൾ്് സർ്ാർ 
നല് �ിന്തുണയാണ് നൽകുന്നറ്െന്ന് കകരള ഏയ്ഞ്ൽ 
റ്നറെ് വർ്് അംഗങ്ങൾ �റയന്നു. 56 ക�രാണ് ഈ 
ഗ്രൂപ്ിലള്ളെ്.

ഏയ്്ചൽ വന്ന വഴി
ഏയ്ഞ്ൽ എന്ന �ദത്തിറ്റെ പ്രകയാഗം  

യഥാർഥത്തിൽ അകമരി്യിറ്െ കരോഡ് കവ െികയറെ
റിൽ നിന്നാണ് വന്നെ്. െികയറെർ റ്പ്രാഡക്നുകൾ്് 
�ണം നൽകിയ സമ്പന്നരായ വ്യക്തികറ്ള വിവരി
്ാൻ ഇെ് ഉ�കയാഗിച്ചിരുന്നു, നയൂ ഹാംറ്ഷയർ 
സർവകൊശാൊ റ്പ്രാഫസറായിരുന്ന വിെ്യം റ്വ
റെ് റ്സല്ാണ്, സംരംഭകർ ബിസിനസുകൾ്ായി 
മൂെധനം എങ്ങറ്ന സമാഹരിക്കുന്നു എന്നെിറ്നക്കുറിച്ചു
ള്ള �ഠനം പൂർത്തിയാ്ിയ കശഷം 'ഏയ്ഞ്ൽ 
ഇൻറ്വസ്റർ' എന്ന �ദം ആദ്യമായി  
ഉ�കയാഗിച്ചെ്.
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ബിജു പരകമശ്വരൻ 
കപ്രാഗ്ാം കൺസൾടെറെ് 
റ്ക-ഡിസ് ക്

റ്ക-ഡിസ് കിറ്റെ മുൻനിര 
�ദ്ധെികളിറ്ൊന്നാണ്  
യങ് ഇനകവമറെർസ് കപ്രാഗ്ാം (YIP). 
വിജ്ാനാധിഷ്ിെ പ്രവർത്തനങ്ങളറ്ട 
പ്രാധാന്യം വർധിച്ചുവരുന്ന ഇ്ാെത്ത്, 
ഇനകവഷൻ ഒരു സാമൂഹികചാെകമായി
രിക്കുന്നു. വിജ്ാനകപ്രരിെമായ പ്രശ് ന�
രിഹാരത്തിലൂറ്ടയം കൂടൊയ 
പ്രാകദശികപ്രവർത്തനത്തിലൂറ്ടയം 
ആകഗാള റ്വല്ലുവിളികറ്ളയം  
കകരളത്തിറ്റെ റ്�ാതുവിദ്യാഭ്യാസ 
സമ്പ്രദായത്തിനുള്ളിറ്െ രണ്ാംെെമുറ 

വികസനപ്രശ് നങ്ങറ്ളയം  
അഭിസംകബാധന റ്ചയ്ാൻ 
ശ്മിക്കുകയാണ് YIP. 

വിദ്യാർഥികൂടൊയ്മകൾ  
വികസിപ്ിറ്ച്ചടുക്കുന്ന ആശയങ്ങൾ 
വാണിജ്യ ഉൽ�ന്നങ്ങളാ്ി മാറ്റുന്ന 
പ്രക്രിയയാണ് ഇവിറ്ട നടക്കുന്നെ്. 7000 
വിദ്യാഭ്യാസസ്ാ�നങ്ങൾ, 60 
റ്ഡാവമൻ �ങ്ാളി സ്ാ�നങ്ങൾ, 
16,000 റ്ഫസിെികറെറെർമാർ, 75  
സാകങ്െിക റ്മറെർമാർ, 170  
റ്ഡാവമൻ റ്മറെർമാർ,  
ആയിരത്തികെറ്റ ഇവാെയൂകവറെർമാർ 
എന്നിവരടങ്ങുന്ന വിപുെമായ  
ആവാസവ്യവസ്യാണ് YIPക്കുള്ളെ്. 
രാജ്യറ്ത്തങ്ങും സമാനെകളില്ാത്ത ഈ 
ഇനകവഷൻ �രി�ാടി  

റ്ചറിയ സംരംഭകരും 
വെിയ ആശയങ്ങളം 
വിദ്യഥാർ്ികളിൽനിന്ന് ആശയങ്ങൾ സ്വീകരിച്ച്  
സംരംഭങ്ങൾക്് തുെക്മിടുന്ന യങ്ങ് ഇനമവമറ്റർസ്  
മപ്രഥാഗ്രഥാമിത്നക്കുറിച്ച് അറിയഥാം 

കക-ഡിസ് ക് / യങ്് ഇനലൈഷൻ ലരേഞാഗഞാം
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വിദ്യാർഥികൾ്് അ്ാദമിക്, ജകീവിെവനപുണ്യങ്ങൾ 
വികസിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള അവസരങ്ങൾ തുറക്കുകയം 
റ്പ്രാഫഷണൽ വിജയത്തിന് ശക്തമായ അടിത്തറയിടു 
കയം റ്ചയ്യുന്നു. 13 മുെൽ 37 വയസ്സുവറ്രയള്ള സ് കൂൾ, 
കകാകളജ്, ഗകവഷണവിദ്യാർഥികറ്ള െക്്യമിട്ടുള്ള ഈ 
�രി�ാടിയിൽ ഇതുവറ്ര 18,000 ടകീമുകൾ ഭാഗമായിട്ടുണ്്. 
കൃഷിയം മൃഗസംരക്ണവും മുെൽ AR/VR, റ്ഗയിം 
രൂ�കൽ�ന വറ്ര 22 വിഷയകമഖെകളിൊണ് ഊന്നൽ 
നൽകുന്നെ്. YIPയിൽ സമർപ്ി്റ്പ്ടെ ആശയങ്ങളിൽ 
ചിെെിന്് ക�റെറെിറ്റെ സാധ്യെ അകന്വഷിച്ചുവരികയാണ്. 
കാമ്പസുകളിൽ ഇനകവഷൻ സംസ് കാരം 
കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുന്നെിനായി വിദ്യാഭ്യാസസ്ാ�നങ്ങളിൽ 
വിദ്യാർഥികറ്ളയം അധ്യാ�കറ്രയം ഉൾറ്പ്ടുത്തി 
വവഐ�ി �ബ്ബുകൾ ആരംഭിക്കുന്നുണ്്.

ഒന്ന് മുെൽ മൂന്ന് വർഷം വറ്രയാണ്  
യങ് ഇനകവമറെർസ് കപ്രാഗ്ാം. 2018ൽ തുടങ്ങിയ 
വവഐ�ി ഇകപ്ാൾ അഞ്ാം�െിപ്ിൊണ്. വവഐ�ി 5.0 
െക്്യമിടുന്നെ്, കൂടുെൽ സർ്ാർ സ്ാ�നങ്ങളറ്ടയം 
ഈ സ്ാ�നങ്ങളിൽനിന്നുള്ള കൂടുെൽ റ്മറെർമാരുറ്ടയം 
�ങ്ാളിത്തമാണ്. റ്�ാതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്്,  
ഉന്നെവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്്, റ്ൊഴിൽ-വനപുണ്യവകുപ്്, 
സർവകൊശാെകൾ, ഗകവഷണകകന്ദങ്ങൾ  
എന്നിവയിൽനിന്ന് കൂടുെൽ സഹകരണം െഭ്യമാക്കുന്നെി 
ലൂറ്ട, �ടെികജാെി/ �ടെികവർഗ്ാർ, മത്ൄറ്ത്താഴിൊളി 
കുടുംബങ്ങൾ, ഭിന്നകശഷി്ാർ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിറ്െ 
�ാർശ്വവൽ്രി്റ്പ്ടെ വിഭാഗങ്ങളിൽറ്പ്ടെവരുറ്ടയം 
റ്�ൺകുടെികളറ്ടയം �രമാവധി �ങ്ാളിത്തം ഈ  
�രി�ാടിയിൽ ഉറപ്ാക്കുന്നു.

കകരള സ്റാർടെപ്് മിഷൻ, ഐസിടി അ്ാദമി, ജിറ്ടക് 
മയൂകെൺ (GTechMuLearn), സമഗ്ശിക്കകരള, കകരള 
ഇൻഫ്ാസ്രേക്ച്ചർ ആൻഡ ് റ്ടക് കനാളജി കഫാർ എഡയൂ
ക്ഷൻ, റ്സറെർ കഫാർ റ്ഡവെ�് റ്മറെ് ഓഫ് ഇകമജിങ്ങ് 

റ്ടക് കനാളജി എന്നകീ സ്ാ�നങ്ങളറ്ട �ിന്തുണകയാ
റ്ടയാണ് റ്ക-ഡിസ് ക് YIP �രി�ാടി  
നടത്തുന്നെ്. 

വിദ്യഥാർ്ികൾക്്  
ലഭിക്കുന്ന�് സുവർണഥാവസരം 

    സമൂഹം കനരിടുന്ന യഥാർത് ജകീവിെപ്രശ് നങ്ങ
ൾ്് �രിഹാരം കാണാം

    ആശയം മുെൽ ഉൽ�ാദനം വറ്ര ഉൽ�ന്ന 
ജകീവിെചക്രത്തിറ്െ അനുഭവത്തിൽ  
�ങ്ാളിയാകാം 

  ജില്ാ, സംസ്ാനെെ വിജയികൾ്് 25,000 
രൂ�, 50,000 രൂ� എന്നിങ്ങറ്ന  
ക്യാഷ് വപ്രസുകൾ 

 കപ്രാജക്് റ്ചയ്ാൻ സാകങ്െികവും സാമ്പത്തിക
വുമായ �ിന്തുണയം വ്യവസായങ്ങളമായി 
ബന്ിപ്ി്ലം.

 ആശയങ്ങൾ ക�റെറെ് റ്ചയ്ാനുള്ള �ിന്തുണ
 കകാകളജുകളിൽ വ്യവസായവകുപ്് നടത്തുന്ന 

ഓൺരേപ്രണർഷിപ് ് റ്ഡവെപ്് റ്മറെ് റ്സല്ലുകറ്ള  
YIP �ബ്ബുകളമായി സംകയാജിപ്ിക്കുന്നു.

 ഡിപ്ാർടെ് റ്മറെ് ഓഫ് എംക�ായ് റ്മറെ് ആൻഡ് 
റ്രേയിനിങ്ങിനുകവണ്ിയള്ള YIP�രി�ാടി കകരള 
അ്ാദമി കഫാർ സ് കിൽസ്  എക് സെൻസിറ്റെ
യം (KASE) ഡയറക്കററെ് ഓഫ് എംക�ായ് റ്മറെ് 
ആൻഡ് റ്രേയിനിങ്ങിറ്റെയം (DET)  
�ിന്തുണകയാറ്ട കദശകീയ, അന്ർകദശകീയ  
സ് കിൽറ്ഫസ്റിറ്റെ മാതൃകയിൽ  
സംഘടിപ്ിക്കുന്നു.

YIP യുത്െ സവിമശഷ�കൾ
  വിദ്യാർഥികൂടൊയ്മകൾ വികസിപ്ിറ്ച്ചടുക്കുന്ന 

ആശയങ്ങൾ ഉ�കയാഗപ്രദമാകണാ എന്ന് 
മനസിൊ്ാൻ ഗുണകഭാക്താ്ളമായി സംസാ
രി്ാൻ അവസരം നൽകുന്ന കസ്റ്് കഹാൾഡർ 
സർകവ

  സ് കൂൾ വിദ്യാർഥികൾ്ായി ക്ാ്് െെത്തിൽ 
ഇറ്ന്നാറ്ഫസ്റ്  മത്രം 

  ജില്ാെെത്തിൽ ഓൺവെനായി  
ഇനകവഷൻ കകാൺഗ്സ്

  കമഖൊെെ ഇനകവഷൻ പ്രകീഫിനാറ്െ
  വിദ്യാർഥികൾ്് ഉൽ�ന്നം അറ്ല്ങ്ിൽ ഇറ്ന്നാ

കവഷൻ പ്രകടിപ്ിക്കുന്നെിനുള്ള കമഖൊെെ 
സ് കിൽറ്ഫസ്റ്

  വവഐ�ി അന്ിമഘടെ റ്െറ്രറ്ഞ്ഞടുപ്ായ 
ഫിനാറ്െ നടക്കുന്നെ് കകരള കപ്രാഡ്റൈ് ഹാ്
കത്താൺ, കകരള റിസർച്ച് കഷാക്സ്, കകരള 
കസാഷ്യൽ ഗുഡ് ചെഞ്് എന്നകീ മൂന്ന് 
ഗ്രൂപ്പുകളിൊണ്്. 

വിദ്യാർഥികൾ്് രജിസ്റർറ്ചയ്ാനും ടകീം രൂ�കീകരി്ാനും ആശയസമ
ർപ്ണം നടത്താനും റ്മാവബൽ ആ�ിക്ഷൻ െഭ്യമാണ്. മത്രങ്ങളിൽ 
വിജയികളായ ടകീമുകറ്ള �രിചയറ്പ്ടുത്തുന്ന കഹാൾ ഓഫ് റ്ഫയിം വകീഡികയാ
കൾ റ്ക-ഡിസ് ക് ഒഫകീഷ്യൽ എന്ന യൂടയൂബ് ചാനെിൽ കാണാം.  
കൂടുെൽ വിവരങ്ങൾ്് https://yip.kerala.gov.in/ 



34 സമകാലിക P\-]Yw
s^-{_phcn 2023

സ്റഞാർട്ടപ്് മിഷൻ/ഇൻകയുലബറ്ററുകൾ
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േൊർത്ിേ് പരശുറൊം
ഡയറക്ർ, ഓപ്കറഷൻസ്,  
കകരള സ്റാർടെപ്് മിഷൻ

സംരംഭകെ്വം കപ്രാത്ാഹിപ്ി്ാൻ 
നൂെനമായ �ദ്ധെികൾ ആവിഷ് കരിച്ച് നടപ്ാക്കുന്ന 
53-ഓളം ഇൻക്യുകബഷൻ കകന്ദങ്ങളാണ്  
കകരളത്തിറ്റെ അകങ്ങാളമികങ്ങാളം 
പ്രവർത്തിക്കുന്നെ്. ഐ.ടി �ാർക്കുകൾ,  
എൻജിനകീയറിങ്ങ് കകാറ്ളജുകൾ, മാകനജ്റ്മറെ് 
ഇൻസ്റിറെയൂട്ടുകൾ, ആർട് സ് ആൻഡ് സയൻസ് 
കകാറ്ളജുകൾ, ക�ാളിറ്ട്ിക്കുകൾ  
എന്നിവകയാറ്ടല്ാം അനുബന്ിച്ച് ഇൻക്യുകബഷൻ 
റ്സറെറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്്.

കകരളത്തിൽ കകാറ്ളജുകളമായി ബന്റ്പ്ടെ് 

23 ഓളം ഇൻക്യുകബറെറുകളാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നെ്. 
�ഗ് ആൻഡ് ക� സംവിധാനത്തിലള്ളൊണ്  
ഇൻക്യുകബറെറുകൾ. അൊയെ് കനറ്ര വന്നിരുന്ന് 
കജാെികൾ ആരംഭി്ാം. മറെിടങ്ങളികെെികന്ാൾ 
കുറഞ്ഞ നിര്ിൊണ് ഇവിറ്ട സ്െസൗകര്യം 
െഭ്യമാക്കുന്നതും.

ഐഐഎംത്ക നലവ്
ഉള്ളിൽ ആശയമുറ്ണ്ങ്ിൽ വധര്യപൂർവം 

കടന്നുവരൂറ്യന്ന് ക്ണിക്കുകയാണ് കകാഴിക്ാട് 
ഐഐഎമ്ിന് കകീഴിലള്ള ബിസിനസ് ഇൻക്യുകബറെർ 
വെവ്. കകന്ദ ശാസ്ത സാകങ്െിക മന്താെയത്തിറ്റെ 
�ിന്തുണയള്ള ഐഐഎം റ്ക വെവ് നൂെനമായ 
ആശയങ്ങറ്ള ബിസിനസ് സംരംഭങ്ങളാ്ി 
മാറ്റുന്നെിനുള്ള സമഗ് �ിന്തുണയാണ് നൽകുന്നെ്. 
ഓൺ കാം�സ് ഇൻക്യുകബറെറായെിനാൽ എല്ാെെ

വിദ്യാർഥികറ്ള  
ഇെികെ ഇെികെ..

കിടിെൻ ഒരാശയം െെയിൽ മിന്നുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കും  
റ്ചറുപ്്ാർക്കും സ്റാർടെപ്് സംരംഭം വിരിയിറ്ച്ചടു്ാനുള്ള  
�ിന്തുണ നൽകും സ്റാർടെപ്് മിഷൻ ഇൻക്യുകബഷൻ കകന്ദങ്ങൾ 
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വർഷം 2015 - ഭാവിറ്യ കുറിച്ചുള്ള  
സ്വ�് നങ്ങളിലം പ്രെകീക്കളിലം കകാർറ്ത്തടുത്ത 
സൗഹൃദം �ങ്കുവച്ച് എൻജിനകീയറിങ്ങ് വിദ്യാർഥികളായ 
കൊംസൺ കടാമും ശ്യാം പ്രദകീ�് ആെിലം.   

വർഷം 2023 - ഇന്്യയിലടനകീളവും വികദശരാജ്യ
ങ്ങളിലം കവരുകളള്ള റ്മറൊകവഴ് സ് സ്റാർടെപ്്  
കമ്പനിയറ്ട അമര്ാരായി നിെയറപ്ിച്ച് കൊംസണും 
ശ്യാമും. 

ആധുനിക സാകങ്െികവിദ്യകളായ റ്വർച്വൽ 
റിയാെിറെിയം ഓഗ് റ്മറെഡ് റിയാെിറെിയം കകരളത്തിൽ 
പ്രചാരം കനടുന്നെിന് മുമ്പുള്ള കാെമാണ്.  
റ്�ാതു-സ്വകാര്യകമഖെയിറ്െ ഇന്്യയിറ്െ ആദ്യറ്ത്ത 
ബിസിനസ് റ്ടക് കനാളജി ഇൻക്യുകബറെറായ സ്റാർടെപ്് 
വികല്ജിൽ ഒരു്ിയ പ്രദർശനത്തിറ്െ ഒരു  
�വെിയനിൽ കൊംസണിറ്റെ കണ്ം മനസ്സും ഉട്ി. 
റ്വർച്വൽ റിയാെിറെിയറ്ട മാമെരികെ ആദ്യമായി 
അനുഭവിച്ച കൊംസൺ അറ്ൊരു സ്വ�് നമാ്ി 
മനസ്ിൽ റ്കാണ്ടുനടന്നു. �ിന്നകീട് ശ്യാം പ്രദകീ�ികനാട് 
അനുഭവം �ങ്കുവച്ചകൊറ്ട, ഈ നവകീന സാകങ്െികവിദ്യ 
ഉ�കയാഗിച്ച് ഒരു ബിസിനസ് തുടങ്ങുക എന്ന സ്വ�് നം 
അവർ ഒരുമിച്ച് കണ്ടുതുടങ്ങി. 

ആശയം എങ്ങറ്ന മുകന്നാട്ടു റ്കാണ്ടുക�ാകണ 
റ്മന്ന ചിന്ാക്കുഴപ്ം വന്നകപ്ാറ്ഴാറ്് തുണയായെ് 
കകരള സ്റാർടെപ്് മിഷനിറ്െ സാകങ്െിക വിദഗ്ധർ. ഈ 
കമഖെയിറ്െ അനന്മായ സാധ്യെകറ്ളക്കുറിച്ചും 
മുന്നിലള്ള വഴികറ്ളക്കുറിച്ചും സ്റാർടെപ്് മിഷൻ വിദ്യാർഥി
കൾ്് മാർഗനിർകദശം നൽകി.  
തൃശൂർ എൻജിനകീയറിങ്ങ് കകാകളജിറ്െ റ്ടക് കനാളജി 
ബിസിനസ് ഇൻകയൂകബറെറിന് കകീഴിൊയിരുന്നു ഇവരുറ്ട 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ.   

അെ്യാധുനിക സാകങ്െികവിദ്യകളായ റ്വർച്വൽ 
റിയാെിറെി, ഓഗ് റ്മറെഡ് റിയാെിറെി എന്നിവറ്യക്കുറിച്ച് 
ഇരുവരും സ്വന്ം നിെയിൽ �ഠനം നടത്തി. �ിന്നകീട് 
വിദ്യാർഥികൾ്ായം റ്പ്രാഫഷണലകൾ്ായം 
ശില്പശാെകൾ സംഘടിപ്ി്ാൻ ആരംഭിച്ചു. 2016ൽ 
�ാൊ റ്സറെ് കജാസഫ് കകാകളജിറ്െ സ്റാർടെപ്് മിഷറ്റെ 
ബൂടെ് ക്യാമ്പിൽ Infusory �ിറവിറ്കാണ്ടു. കമ്പനി 
ഉടമകളായി മാറിയകപ്ാൾ കൊംസണും ശ്യാമും മൂന്നാം
വർഷ ബി.റ്ടക് വിദ്യാർഥികളാണ്. 

ത്വർെ്വൽ അല്, ഇ�് റിയഥാലിറ്റി 
കകരളത്തിലടനകീളമുള്ള സ് കൂൾ, കകാകളജ് 

വിദ്യാർഥികൾ്് �രിശകീെനവും ശില്പശാെകളം നൽകി
യാണ് കമ്പനി പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചെ്. കകരളത്തി
റ്െ ആദ്യറ്ത്ത വിആർ ആപ്് റ്ഡവെ�്റ്മറെ്  
വർ്്കഷാപ്് സംഘടിപ്ിച്ചെ് കമ്പനിയാണ്.  

ത്തിലം ഏറെവും മികച്ച സൗകര്യങ്ങളാണ് 
ഇവിറ്ട സ്റാർടെപ്് സംരംഭകർ്്  െഭി
ക്കുക. രണ്ടുവർഷകത്താളം സംരംഭങ്ങറ്ള 
ക�ാറെി വളർത്തുന്ന ഐഐഎംറ്ക 
വെവ് പ്രാരംഭഘടെത്തിലള്ളവർ്് സകീഡ് 
ഫണ്ിങ്ങ് ഉൾറ്പ്റ്ടയള്ള സാമ്പത്തിക 
�ിന്തുണയം െഭ്യമാക്കുന്നു. അകങ്ങയറെം 
റിസ് റ്കടുത്ത് സംരംഭകയാത്  
ആരംഭിക്കുന്ന യവാ്ൾ്് �ിന്തുണ 
നൽകാൻ റ്ഫകൊഷിപ്പും ഐഐഎംറ്ക 
വെവ് നൽകുന്നുണ്്.

മകഥാകളജുകളിത്ല  
ഇൻകയുമബറ്ററുകൾ

കകരള സാകങ്െിക  
സർവകൊശാെയ്ക് കകീഴിറ്െ സ്വാശ്യ 
കകാകളജായ കാഞ്ഞിരപ്ള്ളി  
അമൽകജ്യാെി എൻജിനകീയറിങ്ങ് 
കകാറ്ളജിറ്െ സ്റാർടെപ്് വാെി എന്ന 
റ്ടക്ാളജി ബിസിനസ് ഇൻക്യുകബറെർ 
(ടിബിഐ) ഈ രംഗറ്ത്ത ഏറെവും മികച്ച 
സംവിധാനങ്ങളിറ്ൊന്നാണ്. കകരളത്തി
റ്െ കകാകളജുകളമായി ബന്റ്പ്ടെ് 
പ്രവർത്തിക്കുന്ന 340കെറ്റ ഐഇഡിസി
കളിറ്െ ഏറെവും മികച്ച പ്രവർത്തനം 
കാഴ്ചറ്വയ്കന്നവയറ്ട നിരയിൊണ് 
അമൽകജ്യാെിയറ്ട സ്ാനം. നൂെന 
ആശയങ്ങൾ വളർത്താനുള്ള  
സാഹചര്യം, അവറ്യ സംരംഭമാ്ാ 
നുള്ള �ിന്തുണ, മികച്ച �ശ്ാത്തെ 
സൗകര്യങ്ങൾ മറെിടങ്ങളിൽ സൃഷ്ി്ാൻ 
കവണ് �ിന്തുണയം മാർഗനിർകദശങ്ങളം 
എന്നിവയാണ് ഇൻക്യുകബറെറിൽ  
നൽകുന്നെ്.

വിദ്യഥാർ്ിയഥാകണത്മന്ന് 
നിർബന്ധമില് 

ഉന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ കകന്ദങ്ങളമായി 
ബന്റ്പ്ടെ റ്ടക്ാളജി ഇൻക്യുകബറെറു 
കളിൽ ഇടം കനടാൻ വിദ്യാർഥികളാകണ
റ്മന്നില്. കകാഴിക്ാട് എൻഐടി 
കാം�സിറ്െ ടിബിഐയിൽ 80 ശെമാന
കത്താളം പുറത്തുനിന്നുള്ളവരാണ്.  
''നൂെന ആശയങ്ങളിൽ നിന്ന് കപ്രാകടൊ
വടപ്പുകളണ്ാ്ി �ിന്നകീടെിറ്ന ൊഭകര
മാറ്യാരു ബിസിനസ് ആ്ി മാറൊൻ 
കവണ് എല്ാവിധ �ിന്തുണയമാണ് 
എൻഐടി ടിബിഐയിൽ നൽകുന്നെ്. 
നിധി പ്രയാസ് ക�ാലള്ള ഫണ്ിങ്ങ് 
സ് കകീമുകൾ ഇവിറ്ടയള്ളവർ്്  പ്രകയാ
ജനറ്പ്ടുത്താം. സബ്സിഡി നിര്ിൽ 
കസ്പസും മറെ് സൗകര്യങ്ങളം െഭ്യമാണ്. 
അനുഭവസമ്പത്തുള്ള ഇൻഡ് സ്രേി 
െകീകഡഴ്സിൽ നിന്നുള്ള റ്മറെറിങ്ങ് 
െഭ്യമാണ്,'' എൻഐടി ടിബിഐയറ്ട 
സിഇഒ പ്രകീെി എം �റയന്നു. 

യുൈസംരംഭകർ
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ഉൽ�ന്നവികാസത്തിറ്റെ എല്ാ ഘടെങ്ങളിലം സ്റാർടെപ്് 
മിഷറ്റെ മാർഗനിർകദശം കമ്പനി്് െഭിച്ചു. 2020 മുെൽ 
15 െക്കത്താളം രൂ�യറ്ട റ്പ്രാഡവക്കസഷൻ 
ഗ്ാന്ം സ് കകൽ അ�് ഗ്ാന്മാണ് സ്റാർടെപ്് മിഷൻ 
ഇവർ്് നൽകിയെ്. 18 മാസത്തിനുള്ളിൽെറ്ന്ന 
ഇന്്യയിലം പുറത്തുമായി  ഇരു�ത്തി അയ്ായിരകത്താളം 
അധ്യാ�കരികെ്്  എത്തികച്ചരാൻ Tutar ന് സാധിച്ചു. 

കൊംസണിറ്നയം ശ്യാമിറ്നയം ക�ാറ്െ സ്വ�് നം 
കാണാൻ െയ്ാറാകുന്ന അകനകായിരം യവാ്ളറ്ട 
ചിറകിനടിയിറ്െ കാറൊവുകയാണ് കകരള സ്റാർടെപ്് 
മിഷൻ. 

മകരളതെിൽ 
വിരിഞ്ഞ വിജയഗഥാ്

 കകരളാ സ്റാർടെപ്് മിഷറ്റെ ഇകന്നാകവഷൻ 
ഗ്ാന്ം റ്പ്രാഡക് വറെകസഷൻ ഗ്ാന്മാണ് 

പ്രാരംഭഘടെങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ്് തുണയായെ്. 
പ്രെിസന്ി ഘടെങ്ങളിറ്െല്ാം സ്റാർടെപ്് മിഷറ്റെ 
�ിന്തുണ ഒന്നുറ്കാണ്ടുമാത്മാണ് ഞങ്ങൾ്് 

മുകന്നറുവാൻ സാധിച്ചെ്. 

കൊംസൺ കടാം, 
ചകീഫ് എക് സികയൂടെകീവ് ഓഫകീസർ, 
 Infusory

ഒരു ആശയം മനസ്ിലത്ണ്കെിൽ അ�ിന് 
മപറ്റന്റ് മനെഥാനുള്ള എല്ഥാ സഥാമകെ�ിക 
പിന്തുണയും ഫണ്് റീ ഇംമബഴ് സ് ത്മന്ം 
സ്റഥാർട്പെ് മിഷനിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും. ഇ�് 
പ്രമയഥാജനത്പെടുതെഥാൻ വിദ്യഥാർ്ികൾ 

�യ്ഥാറഥാകണം. 

ശ്യാം പ്രദകീ�് ആെിൽ, 
ചകീഫ് റ്ടക് കനാളജി ഓഫകീസർ, 

   Infusory

കകരള സ്റാർടെപ്് മിഷറ്റെ സഹായകത്താറ്ട വിദ്യാർഥികൾ തുടങ്ങിയ 
കമ്പനി്് ഇകപ്ാൾ വികദശരാജ്യങ്ങളിെട്ം സാന്നിധ്യം

ചകീഫ് റ്സയിൽസ്  ഓഫകീസറായി റ്കാല്ം സ്വകദശി 
സുവിത്ത് എസും ഇവകരാറ്ടാപ്ം കചർന്നകൊറ്ട 
വളർച്ചയ്ക് ആ്ം കൂടി. കമ്പനിയറ്ട ആദ്യറ്ത്ത 
കപ്രാഡ്റൈായ Tutar ആപ്് 2020 ആഗസ്റിൽ 
പുറത്തിറങ്ങി. ഓൺവെൻ �ാസുകളിൽ  
ഓഗ് റ്മറെഡ് റിയാെിറെി സാകങ്െികവിദ്യ ഉ�കയാ
ഗിച്ച്് അധ്യാ�കർ്് പ്രകയാജനറ്പ്ടുത്താവുന്ന 
ഡിജിറെൽ �ഠനസഹായിയാണ് Tutar.  
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സൃഷ്ി്ാം 
വ്യവസായം 4.0
വിജ്ാന, ഗകവഷണ, വ്യവസായ കമഖെകറ്ള കകാർത്തിണക്കുന്ന,  
രാജ്യറ്ത്തെറ്ന്ന ആദ്യറ്ത്ത ഡിജിറെൽ സർവകൊശാെയായ ഡിജിറെൽ 
യൂണികവഴ് സിറെി കകരളയറ്ട സവികശഷെകൾ അറിയാം.

ഡിജിറ്റൽ സർൈകേഞാശഞാേ
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ക�ൊ.സജി ക�ൊപിനൊഥ്
വവസ് ചാൻസിെർ,  
ഡിജിറെൽ യൂണികവഴ് സിറെി കകരള  

ഡിജിറെൽ സാകങ്െികവിദ്യകളറ്ട 
ദ്രുെഗെിയിലള്ള മുകന്നറെത്തിനാണ് ഇന്ന് കൊകം സാക്്യം 
വഹിക്കുന്നെ്. നാൊമറ്ത്ത വ്യാവസായികവി�വം എന്ന് 
വിളി്റ്പ്ടുന്ന നിെവിറ്െ സാകങ്െികമാറെത്തിറ്റെ 
കവഗെയം വ്യാപ്തിയം ഇന്ന് ഏറ്റക്കുറ്റ  
എല്ാകമഖെകളിലം പ്രകടമായി്ഴിഞ്ഞു.  
2023 തുട്ത്തിൽ െറ്ന്ന കൊകം ചർച്ച റ്ചയ്യുന്നെ് 
സ്്മാർടെ് റ്ടക് കനാളജി, ആർടെിഫിഷ്യൽ ഇറെെിജൻസ്, 
ഓകടൊകമഷൻ, കറാകബാടെിക് സ്, ഇറെർറ്നറെ് ഓഫ് െിംഗ് സ് 
തുടങ്ങിയ ഡിജിറെൽ സാകങ്െികവിദ്യകൾ 
രൂ�റ്പ്ടുത്താൻ സാധ്യെയള്ള മാറെറ്ത്തപ്റെി  
െറ്ന്നയാണ്. ഈ മാറെങ്ങൾ മുന്നിൽകണ്ാണ് അറിവും 
വനപുണ്യവും വകമുെൊയ വിജ്ാനസമൂഹമായി 
കകരളറ്ത്ത വളർത്തിറ്യടു്ാൻ  
സംസ്ാനസർ്ാർ ഡിജിറെൽ 
യൂണികവഴ് സിറെി കകരളയ്ക്  
രൂ�ംനൽകിയെ്.

ഡിജിറെൽ സാകങ്െിക 
വിദ്യയറ്ട മാറെങ്ങൾ്നുസൃെ 
മായി സാകങ്െികവിജ്ാന 
�രിശകീെനം കനടിയ മാനവവിഭവ
കശഷി ഉറപ്പുവരുത്തുക എന്ന 
മഹത്തായ െക്്യമാണ് ഡിജിറെൽ 
സർവകൊശാെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കു
ന്നെ്. രണ് ്�െിറൊണ്് മുമ്പ് 
സർ്ാർ സ്ാ�ിച്ച ഇന്്യൻ 
ഇൻസ്റിറെയൂടെ് ഓഫ് ഇൻഫർകമഷൻ 
റ്ടക് കനാളജി ആൻഡ് മാകനജ് റ്മറെ് 
കകരളം (ഐഐഐടിഎംറ്ക) നവകീകരി
ച്ചാണ് 2021 റ്ഫബ്രുവരിയിൽ രാജ്യറ്ത്തെറ്ന്ന 
ആദ്യറ്ത്ത ഡിജിറെൽ സർവകൊശാെ സ്ാ�ിച്ചെ്.  

ഇന്്യയിറ്െെറ്ന്ന വെിയ റ്ടക് കനാളജി �ാർക്കുക
ളിൽ ഒന്നായ റ്ടക് കനാ�ാർ്് െിരുവനന്പുരത്തിറ്റെ 
നാൊമെ് കഫസ് ആയ റ്ടക് കനാസിറെിയിൽ പുതുൊയി 
നിർമ്ിച്ച അെ്യാധുനിക കൊെയത്തിൊണ് കകാഴ് സുകൾ 
നടത്തുന്നെ്. രാജ്യറ്ത്തെറ്ന്ന മികച്ച ൊബ് സൗകര്യ
ങ്ങൾ �ഠനത്തിറ്നാപ്ം മികച്ച റ്ൊഴിെധിഷ്ിെ 
�രിശകീെനം കനടാൻ ഉെകുന്ന രകീെിയിൽ 
ക്രമകീകരിച്ചിരിക്കുന്നു

എഐ മു�ൽ എമക്ഥാമളഥാജിക്ൽ  
ഇൻഫർമഥാറ്റിക് സ് വത്ര 

നൂെനസാകങ്െികവിദ്യകളായ ആർടെിഫിഷ്യൽ 
ഇറെെിജൻസ്, വസബർ റ്സകയൂരിറെി,  
ഡാറെ അനെിറെിക് സ്, എക്ാകളാജി്ൽ ഇൻകഫാർമാറെി
ക് സ് എന്നിങ്ങറ്നയള്ള വിഷയങ്ങളിറ്െ ഉ�രി�ഠനമാണ് 
ഡിജിറെൽ സർവകൊശാെയറ്ട പ്രകെ്യകെ. ഏറെവും 
പുെിയ ഡിജിറെൽ സാകങ്െികവിദ്യകറ്ളക്കുറിച്ചുള്ള 
ബിരുദാനന്രബിരുദ, കഡാക്റൽ കകാഴ് സുകൾ ഇെിൽ 

ഉൾറ്പ്ടുന്നു. 

അന്ാരാഷ്ട്ര കജർണലകളിൽ തുടർച്ചയായി 
കെഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധകീകരിക്കുന്ന, അെെ് കമഖെകളിൽ 
വിദഗ്ധരായ അധ്യാ�കരാണ് സർവകൊശാെയില 
ള്ളെ്. കൊകറ്ത്ത ഏറെവും മികച്ച സർവകൊശാെകകളാട് 
കിട�ിടിക്കുന്ന കരിക്കുെമാണ് ഓകരാ കകാഴ് സിനും 
െയ്ാറാ്ിയിരിക്കുന്നെ്. ആധുനികസൗകര്യങ്ങകളാടു 
കൂടിയ കഹാസ്റലം ക്യാമ്പസിറ്റെ ഭാഗമാണ്.  
കമ്ർവികല്ജ,് ക്ാ്് റ്ചയിൻ, ഐഐഒടി, ഗ്ാഫകീൻ, 
മൊർടെ് ഗകവണൻസിറ്െ റ്ഡഡിക്റെഡ് റ്പ്രാഡക്് 
റ്ഡവെ�് റ്മറെ് റ്സറെർ എന്നകീ ആകഗാളനിെവാരം 
പുെർത്തുന്ന റ്സറെർ ഓഫ് എക് സെൻസുകൾ �ഠന
കത്താറ്ടാപ്ം കപ്രാജക്ടുകളറ്ടയം ഭാഗമാകാൻ  
വിദ്യാർഥികൾ്് അവസരറ്മാരുക്കുന്നു. 

മകഥാഴ് സുകളിൽ ഡിജിറ്റൽ  
സഥാമകെ�ികവിദ്യയുത്െ നവവിധ്യം

നൂെനസാകങ്െികവിദ്യ 
കളിൽ ഉന്നെനിെവാരത്തിൽ 

�രിശകീെനം നൽകുന്ന കകാഴ് സു 
കകളാറ്ടാപ്ം ഡിജിറെൽ  
സാകങ്െികവിദ്യയറ്ട വവവിധ്യം 
ഉൾകച്ചർത്ത് ശാസ്ത, സാമൂഹിക 
വിഷയങ്ങളറ്ട നവകീന ഇറെർ 
ഡിസി�ിനറി വിഷയങ്ങളിലം 
പ്രകെ്യകകകാഴ് സുകൾ രൂ�കല്പന 
റ്ചയ്തിട്ടുണ്്. കാൊവസ്, ദുരന്നി

വാരണം, റ്�ാതുജനാകരാഗ്യം, കൃഷി, 
വനം, �രിസ്ിെി, ഭൂമിശാസ്തം 

തുടങ്ങിയ കമഖെകളിൽ കൂടുെൽ 
സാധ്യെകൾ വാഗ്ാനം 

റ്ചയ്യുന്ന ഡാറൊ അനെിറെിക് സ ്ആൻഡ് 
ജികയാ ഇൻഫർമാറെിക് സ്, ഡാറൊ അനെിറെിക് സ് 

ആൻഡ് ബകയാ എഐ, എക്ാളജി്ൽ ഇൻഫർമാറെി
ക് സ് തുടങ്ങിയ എംഎസ് സി കകാഴ് സുകൾ ഇവയിലണ്്. 

ഇന്്യ സാക്്യം വഹി്ാൻക�ാകുന്ന  
റ്സമികണ്ക്ർ വി�വം മുൻകൂടെികണ്് ആരംഭിച്ചൊണ ് 
എംഎസ് സി ഇെകക്ടാണിക് സ് കകാഴ് സ്. വിഎൽഎസ് ഐ 
ഡിവസൻ ആൻഡ ്ആർടെിഫിഷ്യൽ ഇറെെിജൻസ്, 
ഇറെെിജറെ് സിസ്റംസ് ആൻഡ് ഇകമജിങ്, ഐഒടി 
ആൻഡ് കറാകബാടെിക് എന്നകീ സ് റ്�ഷ്യവെകസഷനുകൾ. 

ഇ-ഗകവണൻസ് യഗത്തിൽ ഡിജിറെൽ കസവന
ങ്ങൾ്് വെിയ പ്രാധാന്യമാണുള്ളെ്. ഈ സാധ്യെകൾ 
പ്രകയാജനറ്പ്ടുത്താൻ ഉെകുന്ന �ാഠ്യ�ദ്ധെിയാണ് സ്പകീച്ച് 
ആൻഡ് ൊംകഗ്വജ് കപ്രാസസ്ിങ്ങ്. ഇെ ്എംഎസ് സി 
കമ്പയൂടെർ സയൻസ് കകാഴ് സിൽ ഉൾറ്്ാള്ളിച്ചിരിക്കുന്നു. 
സ്പകീച്ച് ആറെ് ൊംകഗ്വജ് റ്ടക് കനാളജി ബിരുദധാരികറ്ള 
റ്മഷകീൻ രോൻകലേഷൻ, കഡാക്യുറ്മറെ് ഇൻറ്ഡക് സിങ്ങ്, 
ഡാറൊ റിരേകീവൽ തുടങ്ങിയ കമഖെകളിൽ വളറ്രയധികം 
ആവശ്യമുണ്്. അനന്മായ കജാെിസാധ്യെകളാണ് ഈ 
കമഖെയിൽ നിെനിൽക്കുന്നെ്.

സാധാരണ എംബിഎ കകാഴ് സുകളിൽനിന്നും 

അന്ഥാരഥാഷ്ട്ര  
മജർണലകളിൽ  

തുെർച്ചയഥായി  
മലഖനങ്ങൾ 

പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന,  
അ��് മമഖലകളിൽ  

വിദഗ്ധരഥായ  
അധ്യഥാപകരഥാണ്  

സർവകലഥാശഥാലയി 
ലള്ള�്
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വ്യെ്യസ്തമാണ് ഡിജിറെൽ സർവകൊശാെയറ്ട 
എംബിഎ. ഇവിറ്ട ജനറിക് വിഷയങ്ങകളാ 
റ്ടാപ്ം �ഠിൊവിന് ഡിജിറെൽകമഖെയിറ്െ 
അെിനൂെന സാകങ്െികവിദ്യകൾ  
ഐച്ികവിഷയമായി �ഠി്ാൻ അവസരം 
െഭിക്കും. റ്റഗുെർ കകാഴ് സിന് പുററ്മ  
ഫ് റ്ളക് സിബിൾ സമ്പ്രദായത്തിലം എംബിഎ 
കകാഴ് സ് െയ്ാറാ്ിയിരിക്കുന്നു. നിെവിൽ 
കജാെി ഉള്ളവർ്് വനപുണ്യവികസനത്തി 
നുെകുന്ന രകീെിയിൊണ് കകാഴ് സ്.  

പഠനമതെഥാത്െഥാപെം  
പരിശീലനം, വരുമഥാനം 

വിദ്യാർഥികൾ്് വിവിധ സാകങ്െിക 
വിദ്യകളിൽ പ്രാകയാഗിക�രിശകീെനം കനടാൻ 
സർവകൊശാെയറ്ട ഇന്നകവഷൻ  
റ്സറെറുകളായ െിങ്്യുകബറെർ, കകരള  
ക്ാ്് റ്ചയിൻ അ്ാദമി എന്നിവയിലൂറ്ട 
സാധിക്കുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ്് െങ്ങളറ്ട 
മനസ്ിലള്ള ആശയറ്ത്ത ഉൽ�ന്നം  
ആ്ിമാറൊൻ രാജ്യറ്ത്ത ഏറെവും വെിയ 
ഇെകക്ടാണിക് ഹാർഡ് റ്വയർ  ഓക് സ്ഫഡ് സർവകലഥാശഥാലയുമഥായി ധഥാരണഥാപത്രം ഒപെിടുന്ന മവളയിൽ
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ഇൻകയൂകബറെറായ കമ്ർവില്ജ് അവസരം നൽകുന്നു. 
ഇന്ന് 40-െധികം ക�റെന്കളള്ള 80-െധികം സ്റാർടെപ്പുകൾ 
ഇവിറ്ട പ്രവർത്തിക്കുന്നു. 

സർവകൊശാെ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കപ്രാജക്ടുകളറ്ട 
ഭാഗമാകാനും അെിലൂറ്ട സ് വറെ�ൻഡ് കനടാനും 
മൂന്നാംറ്സമസ്റർ മുെൽ വിദ്യാർഥികൾ്് അവസരം 
െഭിക്കും. മറെ് സ് കകാളർഷിപ്പുകൾ െഭി്ാത്ത, എന്നാൽ 
അർഹെയള്ള വിദ്യാർഥികൾ്് തുടർ�ഠനം  
സാധ്യമാ്ാൻ സർവകൊശാെ നൽകുന്ന  
റ്മറിറെ് കം മകീൻസ് സ് കകാളർഷിപ്ിന് അക�ക്ി്ാം. 
'കഗറെ് ' �ാസായവർ്് എഐടിസിഇയറ്ട �ിജി  
സ് കകാളർഷിപ്ിനും അർഹെയണ്ാകും.

പ്രമുഖ സർവകലഥാശഥാലകളുമഥായി  
നകമകഥാർതെ് 

കൊകത്തിറ്െെറ്ന്ന മികച്ച സർവകൊശാെകളമാ
യാണ് ഡിജിറെൽ യൂണികവഴ് സിറെി വകകകാർത്തിരിക്കു 
ന്നെ്. ഓക് സ്ഫഡ് സർവകൊശാെയമായള്ള ധാരണാ
�ത്ത്തിൽ നാകനാറ്ടക് കനാളജി എഐ, ആകരാഗ്യം, 
ഇറ്ന്നാകവഷൻ, ഇം�ാ്റൈ് എന്നകീ കമഖെകളിറ്െ  
അ്ാദമിക്പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉൾറ്്ാള്ളുന്നു.  

മാഞ്സ്റർ സർവകൊശാെയമായള്ള  

മദശീയ, അന്ർമദശീയ ബഹുമ�ികൾ
 ചുരുങ്ങിയ കാെയളവിൽെറ്ന്ന കദശകീയ, അന്ർകദശകീയ പുരസ് കാരങ്ങൾ 

കകരള ഡിജിറെൽ സർവകൊശാെറ്യ കെടിറ്യത്തി. ക്ാ്് റ്ചയിനിറ്െ  
സംഭാവനയ്കള്ള ഐഇടി ഇന്്യ ഫയൂച്ചർറ്ടക് അവാർഡ്, സ്റാൻകഫാർഡ്  
സർവകൊശാെയറ്ട മികച്ച രണ്് ശെമാനം ശാസ്തജ്രുറ്ട �ടെികയിൽ ഇടം, 
ഡിജിറെൽ യൂണികവഴ് സിറെി കകരള വികസിപ്ിച്ച ഡിജിറെൽ വർ്് കഫാഴ് സ് 
മാകനജ് റ്മറെ് സിസ്റത്തിന് ഡിജിറെൽ ഇന്്യ �ാറെിനം ഐ്ൺ അവാർഡ്, മണ്ണ് 
എന്ന റ്മാവബൽ ആ�ിക്ഷന് കകരളസർ്ാരിറ്റെ  ഇ-ഗകവണൻസ് 
അവാർഡ് എന്നിവ ഈ അവാർഡകളിൽ ഉൾറ്പ്ടുന്നു.

ബിൽ ആൻഡ് റ്മെിൻഡ കഗറെ് സ് ഫൗകണ്ഷനുമായി സഹകരിച്ച്  
ഇമ്യൂകണാറ്ചയിൻ: ക്ാ്് റ്ചയിൻ ഉ�കയാഗിച്ച് വാക് സിനുകൾക്കുള്ള  
റ്രേയ് സിബിെിറെി റ്സാെയൂഷൻ, സൊം�്ടൺ സർവകൊശാെയമായി സഹകരിച്ച് 
എ.ഐ ഉ�കയാഗിച്ച്് ദുരന്നിവാരണറ്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള രേിടെകീഷ് കൗൺസിൽ �ദ്ധെി 
എന്നിവയിൽ ഡിജിറെൽ യൂണികവഴ് സിറെി �ങ്ാളിയാണ്.  

സർ്ാരിനും വ്യവസായങ്ങൾക്കുംകവണ്ി  നിരവധി ജകനാ�കാരപ്രദമായ 
കപ്രാജക്ടുകളം ഡിജിറെൽ യൂണികവഴ് സിറെി ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്ാക്കുന്നുണ്്.

ധാരണാ�ത്ത്തിലൂറ്ട സംസ്ാനറ്ത്ത ഗ്ാഫകീൻ 
ഇക്ാസിസ്റം രൂ�റ്പ്ടുത്താൻ ഡിജിറെൽ  
യൂണികവഴ് സിറെി്് മാഞ്സ്റർ സർവകൊശാെയറ്ട 
വവദഗ്ധ്യം റ്കാണ്ടുവരാൻ കഴിയം. ഗ്ാഫകീൻ  
സാകങ്െികവിദ്യയിൽ കഡാക്റൽ �രിശകീെനം, 
റ്ചയർഷിപ്്, അ്ാദമിക് ഇടറ്�ടൽ, ക�ാസ്റ്  
കഡാക്റൽ സന്ർശനങ്ങൾ, ഗകവഷണ ഇടറ്�ടൽ 
എന്നിവയമായി ബന്റ്പ്ടെ അ്ാദമിക് 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ ധാരണാ�ത്ത്തിൽ ഉൾറ്്ാള്ളുന്നു.  

ഡിജിറെൽ സയൻസ ്�ാർ്് സ്ാ�ിക്കുന്നെിന് 
എഡിൻബർഗ് സർവകൊശാെയമായള്ള  
ധാരണാ�ത്ം ഡിജിറെൽ സർവകൊശാെറ്യ 
പ്രാപ്തമാക്കും. 

ജർമ്നിയിറ്െ �്ിക് യൂണികവഴ് സിറെി ഓഫ് 
സകീഗനുമായി ഒപ്പുവച്ച കരാർപ്രകാരം രണ്് സ്ാ�നങ്ങ
ളിറ്െയം വിദ്യാർഥികൾക്കും ഫാ്ൽറെിക്കും ആശയ
ങ്ങൾ വകമാറാനും ഗകവഷണകപ്രാജക്ടുകളിൽ 
സഹകരി്ാനും അവസരറ്മാരുങ്ങും. 

ഡാറൊസയൻസ്, ഇെകക്ടാണിക് സ് നിർമ്ാണം 
എന്നിവയിൽ ഗകവഷണ, സാകങ്െികസഹകരണത്തി
നായി ഇന്്യൻ ഇൻസ്റിറെയൂടെ് ഓഫ് സയൻസ് എജ്യുക്
ഷൻ ആൻഡ് റിസർച്ചുമായി ധാരണയായിട്ടുണ്്.
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പ്രവീൺ പരകമശ്വർ 
സിഇഒ, വെകഫാളജി

ദാരിദ്്യവും ആകരാഗ്യമില്ായ്മയം കഴിഞ്ഞാൽ 
കൊകം അനുഭവിക്കുന്ന ഏറെവും വെിയ പ്രശ് നമാകും  
ഒരു�റ്ക് റ്ൊഴിെില്ായ്മ. ദാരിദ്്യത്തിറ്റെയം ആകരാഗ്യ
പ്രശ് നങ്ങളറ്ടയം കാരണമായം ഇെ് മാറുന്നു  
എന്നെിനാൽ, ഏറെവും വെിയ പ്രശ് നം എന്ന്  
വികശഷിപ്ിച്ചാലം അെിശകയാക്തിയില്. 

റ്ൊഴിെില്ായ്മ എന്ന സങ്കീർണപ്രശ് നറ്ത്ത 
കനരിടാൻ ഏറ്ൊരു സമൂഹത്തിനും മികച്ച കസാഷ്യൽ 
എൻജിനകീയറിങ്ങ് ആവശ്യമാണ്. ഇ്ാര്യത്തിൽ 
ശരിയായ �ാെയിൊണ് കകരളം നകീങ്ങുന്നെ് എന്ന് 
കാണാം. ഏറെവും സമഗ്മായി, കൊകത്തിൽെറ്ന്ന 
സമാനെകളില്ാത്തരകീെിയിൊണ്  ഈ വിഷയം നമ്ൾ 
വകകാര്യം റ്ചയ്യുന്നെ്. കകരളസമൂഹത്തിറ്റെ  
�രിവർത്തനം മുന്നിൽ നിന്ന് നയിക്കുന്ന മൂന്ന് കമഖെകറ്ള
ക്കുറിച്ച് ഇവിറ്ട �ങ്കുവയ്കാം. 

ഒരുലക്ഷം സംരംഭങ്ങൾ 
ഒരുവർഷം റ്കാണ്് ഒരുെക്ം സംരംഭങ്ങൾ എന്ന 

ക്യാം�യിൻ, സ്റാർടെ് അപ്് മിഷൻ, ഒരു െകദേശസ്ാ�ന
ത്തിൽ ഒരു ആശയം �ദ്ധെി, റ്ക - സ്വിഫ്റെ് തുടങ്ങിയ 
പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂറ്ട കൂടുെൽ റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ 
സൃഷ്ിക്കുവാൻ നാം ശ്മിക്കുന്നു. 

മനഥാളജ് ഇമക്ഥാണമി മിഷൻ 
കമൽപ്റഞ്ഞ സംരംഭങ്ങളിലം സി ഐ ഐ, 

നാസ് കകാം , ജി-റ്ടക് തുടങ്ങിയവയറ്ട സഹായകത്താറ്ട 
ഐ സി ടി അ്ാദമി അണിനിരത്തുന്ന റ്ൊഴിെവസര
ങ്ങളിലം 20 െക്ത്തിെധികം ക�റ്ര അടുത്ത മൂന്നു 
വർഷത്തിൽ ക�സ് റ്ചയ്യുവാൻ ഉള്ള �രിശ്മമാണ്  
റ്ക - ഡിസ് കിനു കകീഴിലള്ള കനാളജ് ഇക്ാണമി മിഷൻ 
നടത്തുന്നെ്. കരിയർ അറ്സസ് റ്മറെ്, കരിയർ  
കൗൺസിെിങ്, ഇം്കീഷ് ഭാഷാ റ്ടസ്റ്, ക�ഴ് സണാെിറെി 
റ്ഡവെ�് റ്മറെ് റ്രേയിനിങ്, വർക് റ്റഡിനസ്് റ്രേയിനി
ങ്, കറാകബാടെിക് ഇറെർവയൂ തുടങ്ങിയ വിവിധ സംവിധാന
ങ്ങൾ മിഷറ്റെ 'ഡിജിറെൽ വർ്് കഫാഴ് സ് മാകനജ്റ്മറെ് 
സിസ്റം എന്ന �ാറെ് കഫാമിലൂറ്ട റ്ൊഴിെകന്വഷകർ്് 

കകരളം  
ശരിയായ 
ദിശയിൽ 
റ്ൊഴിെില്ായ്മ എന്ന  
സങ്കീർണപ്രശ് നറ്ത്ത കനരിടുന്നെിൽ  
ശരിയായ �ാെയിൊണ് 
കകരളം നകീങ്ങുന്നെ്

ക�ഞാഴിൽസൃഷ്ിയിൽ മികൈ് 
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സൗജന്യമായി െഭ്യമാകുന്നു. മാത്മല്, ഓകരാരുത്തരുറ്ടയം 
റ്പ്രാവഫെിന് കചരുന്ന റ്ൊഴിലകൾ എ ഐ  

അൽകഗാരിെത്തിറ്റെ സഹായകത്താറ്ട  
മാ�് റ്ചയ്റ്െടു്ാനുമാകും.

ത്�ഥാഴിൽസഭ 
ഗ്ാമസഭകൾ കഴിഞ്ഞാൽ എന്് 

എന്നെിന് ഉത്തരമാണ് റ്ൊഴിൽ സഭ. 
സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതും റ്ൊഴിൽ 
കെടുന്നതും സ് കില്ിങ്ങും ഒറ്് സാമൂഹിക 
സംരംഭമായി മാറണം. ജനകകീയമുകന്നറെ 

മാവണം. 
ഒരു നാടെിറ്െ ജനം ഒരു സ്െകത്ത്് 

എത്തണം, അവർ പുെിയ റ്ൊഴിെവസരങ്ങറ്ള 
ക്കുറിച്ചു സംസാരി്ണം, ചർച്ച റ്ചയ്ണം, വനപുണ്യ

വികസനത്തിനുള്ള വഴികറ്ളക്കുറിച്ച് അറിയണം, 
കമൽപ്റഞ്ഞ ഡിജിറെൽ വർ്് കഫാഴ് സ് മാകനജ് റ്മറെ് 

സിസ്റവും റ്ക സ്വിഫ്റ്റും ഒറ്് പ്രകയാജനറ്പ്ടുത്തണം, സംരംഭകരുമായം �െ 
റ്ൊഴിൽ റ്ചയ്യുന്നവരുമായം ഇടറ്�ടുകയം അവരുറ്ട മാർഗദർശനം 
കനടുകയം കവണം. അങ്ങറ്ന നാട് ഒന്നിച്ചു റ്ൊഴിെിനും സംരംഭങ്ങൾക്കും 
കവണ്ി പ്രവർത്തി്ണം. അെിനുള്ള കവദികൾ ആണ് റ്ൊഴിൽസഭ. 

ഇറ്ൊരി്ൽ മാത്ം ഒത്തുകൂടുന്ന �രി�ാടിയല്. കൃെ്യമായ ഘടനയള്ള, 
പ്രവർത്തനരകീെിയള്ള, ഒരി്ൽ കൂടുന്നവർ �ബ്ബുകളായി �ിരിഞ്ഞ് അടുത്ത 
റ്ൊഴിൽസഭയ്ക് മുൻ�ായി �രമാവധി �രസ്പരം സഹായിച്ചും സർ്ാർ 
സംവിധാനങ്ങൾ ഉ�കയാഗിച്ചും സംരംഭം ആരംഭിക്കുവാകനാ റ്ൊഴിൽ 
കനടുവാകനാ ശ്മിക്കുന്ന പുകരാഗമനപ്രസ്ാനമാണ്്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ, ഇന്ന് 
കുടുംബശ്കീ ക�ാറ്െ, കൊകം ചർച്ച റ്ചയ്യുന്ന സംവിധാനമായി െകദേശസ്വയം 
ഭരണ വകുപ്ിറ്റെ കകീഴിലള്ള റ്ൊഴിൽസഭകൾ മാറും. 

ഈ �ദ്ധെികറ്ളാന്നും നടപ്ിൊക്കുന്നെ് എളപ്മായിരി്ില്. നാളിതുവറ്ര
യള്ള വനപുണ്യവികസനത്തിറ്റെ എല്ാ ക�ാരായ്മകളിലൂറ്ടയം കടന്നുവന്ന 
ഒരു കൂടെം ആളകൾ്ാണ് നാം റ്ൊഴിൽ നൽകുവാൻ ശ്മിക്കുന്നെ്. മാത്മല് 
അനവധി സാമൂഹികപ്രശ് നങ്ങളം െടസ്മായി മുന്നിലണ്്. �റ്ക് ഏതു  
കകാർപ്കററെ് സംവിധാനറ്ത്ത്ാളം ഫെവത്തായം സമഗ്മായം  
നടന്നുറ്കാണ്ിരിക്കുന്ന ഈ �ദ്ധെികൾ നമ്മുറ്ട റ്ൊഴിെില്ായ്മ പ്രശ് നം 
�രിഹരിക്കുന്നെിൽ വെിയ ചുവടുവയ്�ാകും എന്നുെറ്ന്നയാണ് പ്രെകീക്. 

സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭി
ക്കുന്നതും റ്ൊഴിൽ 

കെടുന്നതും സ് കില്ിങ്ങും 
ഒറ്് സാമൂഹിക 

സംരംഭമായി മാറണം. 
ജനകകീയ 

മുകന്നറെമാവണം 
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രജീഷ് ജി. ആർ
ജനറൽ മാകനജർ (മാർ്റെിങ്ങ്)
കകരള റ്മഡി്ൽ റ്ടക് കനാളജി  
കൺകസാർഷ്യം

120 കകാടി ജനങ്ങളള്ള ഇന്്യയിൽ 
ഗുണനിെവാരമുള്ള ആകരാഗ്യ�രി�ാെനം, വിെക്കുറവിൽ 
മരുന്നുകളറ്ട െഭ്യെ, ചികിത്യ്ക് ആവശ്യമായ റ്മഡി്ൽ 
സാകങ്െികവിദ്യയം ഉ�കരണങ്ങളം എന്നിവറ്യല്ാം 
ഉറപ്ാക്കുക റ്വല്ലുവിളിയാണ്. നമ്മുറ്ട രാജ്യത്ത് കൊകകാ
ത്തര നിെവാരമുള്ള നിരവധി ആശു�ത്ികളം മികച്ച 
ഗകവഷണകകന്ദങ്ങളം ഉറ്ണ്ങ്ിലം റ്മഡി്ൽ ഉ�കരണ
ങ്ങളം സാകങ്െികവിദ്യയം വികസിപ്ിക്കുന്നെിനായള്ള 
ഗകവഷണവും നിർമ്ാണവും തുകൊം കുറവാണ്. 

റ്മഡി്ൽ ഉ�കരണങ്ങൾ വികസിപ്ിറ്ച്ചടുക്കുന്ന 
പ്രക്രിയ വദർഘ്യകമറിയതും കഠിനവുമാണ്. രണ്ടുമുെൽ 
�ത്തുവർഷം വറ്ര എടുക്കുന്ന ഈ പ്രവർത്തനം �രാജയ
റ്പ്ടാനും സാധ്യെകകളറ്റയാണ്. നൂെനമായ ആശയം 
കിടെിയാൽ അെ് കൂടുെൽ വികസിപ്ിക്കുകയം 
കപ്രാകടൊവടപ്് ഉണ്ാക്കുകയം �രകീക്ണവികധയമാക്കുക
യം റ്ചയ്യുന്നു. നിരവധി െവണ െിരുത്തലകളം �രകീക്ണ
ങ്ങളം പൂർത്തിയായകശഷമാണ് അന്ിമ ഉൽ�ന്നത്തികെ്് 
എത്തുക. റ്മഡി്ൽ ഉ�കരണ സാകങ്െികവിദ്യയറ്ട 
വികസനത്തിനും ഉൽ�ാദനത്തിനും വി�ണനത്തിനും 
മുെൽമുട്ാൻ ആറ്ള കിട്ടുക ഏറ്റ പ്രയാസമാണ്. 
ഫെപ്രാപ്തിയിറ്െത്തി്ാനുള്ള കാെൊമസം, കർ്ശമായ 
നിയന്തണസംവിധാനങ്ങൾ, ൊബ് സൗകര്യങ്ങളറ്ട 
അഭാവം തുടങ്ങി ഒടെനവധി കടമ്പകളാണ് മുന്നിലള്ളെ്. 
സാകങ്െികവിദ്യയറ്ട വികസനവും വാണിജ്യവൽ്രണ
വും ഒരു വ്യക്തിക്ാ സ്ാ�നത്തികനാ മാത്ം ഏറ്റെടുത്തുന
ടത്തുക ബുദ്ധിമുടൊണ്. എന്നാൽ, സാകങ്െികവും ഗകവഷണ
�രവും വവദ്യശാസ്ത�രവും വാണിജ്യ�രവുമായ 
വവദഗ്ധ്യമുള്ള സ്ാ�നങ്ങൾ കൂടൊയി �രിശ്മിച്ചാൽ 
ഫെപ്രദമായ മുകന്നറെം നടത്താനാകുറ്മന്ന് അകമരി് 
അട്മുള്ള രാജ്യങ്ങൾ റ്െളിയിച്ചിട്ടുണ്്. വ്യവസായസ്ാ�
നങ്ങൾ, ബിസിനസ് ഇൻക്യുകബറെറുകൾ, സ്വകാര്യ 

2032ഓറ്ട കകരളറ്ത്ത രാജ്യത്തിറ്റെ റ്മഡി്ൽ സാകങ്െികവിദ്യയറ്ട 
കകന്ദമാ്ാനും ആകഗാളെെത്തിൽ പ്രധാനറ്പ്ടെ 20ൽ എത്തി്ാനും 
െക്്യമിടെ് സംസ്ാന സർ്ാർ

നികക്�കർ, സർവകൊശാെകൾ, വിദഗ്ധർ, 
�രിശകീെകർ, നിർമ്ാണകമ്പനികൾ, സർ്ാർ 
സ്ാ�നങ്ങൾ, ഏജൻസികൾ എന്നിവറ്യല്ാം കൂടി 
കചരുന്ന കൺകസാർഷ്യം രൂ�കീകരിക്കുക എന്നൊണ് 
�രിഹാരം. 

മകരള ത്മഡിക്ൽ ത്െക് മനഥാളജി 
കൺമസഥാർഷ്യം (ത്കഎംെിസി)

കകരളറ്ത്ത റ്മഡി്ൽ സാകങ്െികവിദ്യയറ്ടയം 
ഉ�കരണങ്ങളറ്ടയം കകന്ദമാ്ി മാറ്റുക എന്ന 
െക്്യകത്താറ്ട സംസ്ാന സർ്ാർ സ്ാ�ിച്ചൊണ് 
കകരള റ്മഡി്ൽ റ്ടക് കനാളജി കൺകസാർഷ്യം. 

കകരളറ്ത്ത റ്മഡി്ൽ 
സാകങ്െികവിദ്യയറ്ടയം 

ഉ�കരണങ്ങളറ്ടയം 
കകന്ദമാ്ി മാറ്റുക എന്ന 

െക്്യകത്താറ്ട 
സംസ്ാന സർ്ാർ 
സ്ാ�ിച്ചൊണ് കകരള 

റ്മഡി്ൽ  
റ്ടക് കനാളജി  

കൺകസാർഷ്യം

മാറെത്തിറ്നാരുങ്ങി 
ആകരാഗ്യകമഖെയം

കമഡിക്ൽ സഞാലങ്�ികൈിദ്യഞാൈികസനം
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അടുത്ത �ത്തുവർഷത്തിനുള്ളിൽ സംസ്ാനറ്ത്ത 
റ്മഡി്ൽരംഗത്ത് നൂെനമായ കണ്ടു�ിടിത്തങ്ങളം 
ഗകവഷണവും സാകങ്െികവിദ്യാവികാസവും  
നിർമ്ാണവും സാധ്യമാക്കുന്ന ആവാസവ്യവസ് 
സൃഷ്ിക്കുകയാണ് ഉകദേശ്യം. 

റ്കഎംടിസി ഒരു ബിസിനസ് ഇൻക്യുകബറെർ അല്. 
സ്ാ�നങ്ങൾ െമ്ിലള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളിലൂറ്ടയം 
ഇട�ാടുകളിലൂറ്ടയം ഈ കമഖെറ്യ വജവികമായ 
വളർച്ചയികെ്് എത്തിക്കുക എന്ന മാതൃകയാണ് 
�ിന്തുടരുന്നെ്. ഏറെവും മികച്ച റ്മഡി്ൽ ഉ�കരണങ്ങ
ളറ്ട നിർമ്ാണം കകരളത്തിൽ ഉറപ്ാക്കുകറ്യന്നൊണ് 
െക്്യം. ഇറ്ന്നാകവഷൻ �ാർ്്, ഇൻസ്റിറെയൂടെ് ഓഫ് 
ബകയാഎഞ്ിനകീയറിങ്ങ് ആൻഡ് റ്ടക് കനാളജി, 
റ്മഡി്ൽ റ്ടക് കനാളജി മാർ്റെ് ക�സ്, വ്യവസായ

�ാർ്് എന്നിവയടങ്ങുന്നൊണ് റ്കഎംടിസി 
കമാഡൽ. 

ലക്ഷ്യങ്ങൾ
 റ്മഡി്ൽ ഗകവഷണവും സാകങ്െികവിദ്യയ

റ്ട വികാസവും കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുക 
 ആകരാഗ്യരംഗത്ത് സംരംഭകെ്വം  

കപ്രാത്ാഹിപ്ിക്കുക
 ആവശ്യമായ നയമാറെങ്ങൾ നിർകദശിക്കുക
 ആകഗാളശ്ദ്ധ കകരളത്തികെ്് എത്തിക്കുക
 പ്രാകദശിക ആകരാഗ്യപ്രശ് നങ്ങൾ്് 

ഗകവഷണത്തിലൂറ്ട �രിഹാരം കറ്ണ്ത്തുക 

എന്തുത്കഥാണ്് മകരളം?
 അ�ിനൂ�നവം ഫലപ്രദവമഥായ ത്മഡിക്ൽ സഥാമകെ�ികവിദ്യഥാ വ്യവസഥായം സ്ഥാപിത്ച്ചടുക്കുന്ന�ിന്  

അനുകൂലമഥായ നിരവധി ഘെകങ്ങൾ മകരളതെിനുണ്്. 
 ഹൃദയാകരാഗ്യം, നാഡകീവ്യവസ്, അർബുദം, നാകനാവിദ്യ, �കർച്ചവ്യാധികൾ തുടങ്ങി വിവിധ കമഖെകറ്ള 

കുറിച്ച് ഗകവഷണം നടത്തുന്ന അെ്യാധുനിക സ്ാ�നങ്ങൾ നമുക്കുണ്്. 
 ഈ സ്ാ�നങ്ങളിൽനിന്നും �ഠിച്ചിറങ്ങുന്ന കഴിവുറെ ഗകവഷകർ, �രിശകീെകർ, ശാസ്തജ്ർ  

തുടങ്ങിയവരുറ്ട ബുദ്ധിയം വവദഗ്ധ്യവും പ്രകയാജനറ്പ്ടുത്താം 
 ഏറെവും പുെിയ സാകങ്െികവിദ്യ ഉ�കയാഗിച്ചുള്ള ചികിത് നൽകാൻ പ്രാപ്തമായ സംസ്ാനറ്ത്ത  

ത്ിെെ ആശു�ത്ി സംവിധാനം
 ഏറെവും പുെിയ ചികിത്ാരകീെികറ്ളക്കുറിച്ച് അവകബാധമുള്ള ജനങ്ങൾ 
 കകരളത്തിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന റ്മഡി്ൽ ടൂറിസം സാധ്യെകൾ 
 മികച്ച ഇറെർറ്നറെ് സൗകര്യം, ഇെകക്ടാണിക് സ് ഹാർഡ് റ്വയർ �ാർ്്, ക�ാളിറ്മർ �ാർ്്,  

ഇൻക്യുകബറെറുകൾ, റ്വഞ്്വർ ക്യാ�ിറെൽ നികക്�കർ, എന്നിവയടങ്ങുന്ന വ്യാവസായിക  
അടിസ്ാനസൗകര്യം 
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സക്ൊഷ് കുറുപ്്
സിഇഒ, ഐസിടി അ്ാദമി

അഭ്യസ്തവിദ്യരായ ഉകദ്യാഗാർഥികൾ്്  
അവരാഗ്ഹിക്കുന്ന കജാെി കനടാനുള്ള പ്രധാന  
പ്രെിബന്ങ്ങളിറ്ൊന്ന് നിെവിറ്െ റ്ൊഴിൽ  
സാധ്യെകൾക്കുെകുന്ന വനപുണ്യ�രിശകീെനം െഭിച്ചിടെില് 
എന്നൊണ്. ഇവിറ്ടയാണ് സാകങ്െികവിദ്യറ്യ  
അടിസ്ാനമാ്ിയള്ള റ്ൊഴിെധിഷ്ിെ  
വനപുണ്യ�രിശകീെന കകാഴ് സുകൾ അഥവാ സ് കില്ിങ്ങ് 
കപ്രാഗ്ാമുകളറ്ട പ്രസക്തി. കകരളറ്ത്ത വിജ്ാന 
സമ്പദ് വ്യവസ്യായി വികസിപ്ി്ാൻ സാധിക്കുംവിധം, 
കൊകത്താകമാനം ഉണ്ായിവരുന്ന സാധ്യെകളം 
അവസരങ്ങളം പ്രകയാജനറ്പ്ടുത്താൻ പ്രാപ്തരായ 
യവജനെറ്യ സൃഷ്ി്ാൻ ഇതുവഴി സാധിക്കും. 
ഈറ്യാരു െക്്യകത്താറ്ട, സാകങ്െികവിദ്യ അടിസ്ാന
മാ്ിയള്ള വനപുണ്യ�രിശകീെന കകാഴ് സുകൾ  
ഉകദ്യാഗാർഥികൾ്് സ് കകാളർഷികപ്ാറ്ട �ഠി്ാൻ 

ഐ.സി.ടി. അ്ാദമി അവസരറ്മാരുക്കുന്നു. കകരള 
കനാളജ് ഇക്ാണമി മിഷനാണ് (റ്ക.റ്ക.ഇ.എം.) 
സ് കകാളർഷിപ്് നൽകുന്നെ്.

ഹ്രസ്വകഥാല മകഥാഴ് സുകളിൽ മെരഥാം 
ആറ് മാസറ്ത്തയം രണ്് മാസറ്ത്തയം കാെയളവു

കളിൽ �ഠനവും �രിശകീെനവും പൂർത്തിയാ്ി കജാെി 
കനടാൻ സാധിക്കുന്ന രകീെിയിൊണ് ഐ.സി.ടി. അ്ാദമി 
വിവിധ കപ്രാഗ്ാമുകൾ വിഭാവനം റ്ചയ്തിരിക്കുന്നെ്. ഇതു 
കൂടാറ്െ വമകക്രാസ് കിൽ കകാഴ് സുകൾ, ആഡ് ഓൺ 
കകാഴ് സുകൾ തുടങ്ങി വിവിധ വനപുണ്യവികസന 
കപ്രാഗ്ാമുകൾ ഐ.സി.ടി. നൽകുന്നുണ്്. 

കഡറെ സയൻസ് ആൻഡ് റ്മഷകീൻ കെണിങ്ങ്, 
വസബർ റ്സകയൂരിറെി എന്നിവയിൽ ബിരുദാനന്ര 
ബിരുദ കകാഴ് സുകൾ നൽകുന്നു. കഡറെ സയൻസ് 
ആൻഡ് അനെിറെിക് സ്, ഫുൾ സ്റാ്് റ്ഡവെ�് റ്മറെ് 
MERN, ഫുൾ സ്റാ്് റ്ഡവെ�് റ്മറെ് MEAN, റ്മഷകീൻ 
കെണിങ്ങ് ആൻഡ് ആർടെിഫിഷ്യൽ ഇറെെിജൻസ്, 

  
വനപുണ്യ�രിശകീെനത്തിലൂറ്ട വനപുണ്യ�രിശകീെനത്തിലൂറ്ട 
റ്ൊഴിൽറ്ൊഴിൽ
കകരള കനാളജ് ഇക്ാണമി മിഷനുമായി കചർന്ന് 100%  
സ് കകാളർഷികപ്ാറ്ട ഐ.സി.ടി. അ്ാദമി നൽകുന്ന കകാഴ് സുകൾ 
ഉകദ്യാഗാർഥികറ്ള ഐ.ടി. കമഖെയിൽ റ്ൊഴിൽസജ്ജരാക്കുന്നു

ഐ.സി.െി. അക്ഞാദമി
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വസബർ റ്സകയൂരിറെി അനെിസ്റ്, കസാഫ്റെ് റ്വയർ 
റ്ടസ്റിങ്ങ്, റ്മറൊകവഴ് സ് എക് സ് ക�ർടെ്, കറാകബാടെിക് 
കപ്രാസസ് ഓകടൊകമഷൻ, ഡിജിറെൽ മാർ്റെിങ്ങ്, എക് സ് 
ആർ അകസാസികയറെ് തുടങ്ങിയ ആറുമാസ 
കപ്രാഗ്ാമുകളാണ് നൽകുന്നെ്. 

എൻജിനകീയറിങ്ങ് അറ്ല്ങ്ിൽ സയൻസ്  
ബിരുദധാരികൾക്കും / ഏറ്െങ്ിലം എൻജിനകീയറിങ്ങ് 
രോഞ്ചുകളിൽ മൂന്ന് വർഷ ഡിക�ാമ, മാത്തമാറെിക് സിലം 
കമ്പയൂടെർ വിഷയങ്ങളിലം അടിസ്ാനെെത്തിലള്ള 
�രിജ്ാനമാണ് (�സ് ടു െത്തുെ്യം) കയാഗ്യെ. ബിരുദം 
പൂർത്തിയാ്ി അന്ിമഫെങ്ങൾ്ായി കാത്തിരിക്കുന്ന
വർക്കും അക�ക്ി്ാം. കരിയറിയിൽ മുകന്നറെം  
ആഗ്ഹിക്കുന്നവർക്കും മറ്റൊരു കരിയറികെ്് മാറാൻ 
െയ്ാറാവുന്നവർക്കുറ്മാറ്് പ്രകയാജനപ്രദമാണ് ഈ 
ആറുമാസ കകാഴ് സുകൾ.

100% വത്ര സ് മകഥാളർഷിപെ്
ഐ.സി.ടിയറ്ട വനപുണ്യ�രിശകീെന കകാഴ് സുക

ളിൽ കചരുന്നവർ്ായി തുട്ത്തിൽ സ് കകാളർഷിപ്് 
�രകീക്യണ്്. ഈ �രകീക്യിൽ 61%-ത്തിെധികം 
സ് കകാർ കനടുന്ന കകരളകീയ വിദ്യാർഥികൾ്്  
സ് കകാളർഷിപ്് െഭ്യമാണ്. കകാഴ് സുകൾക്കുള്ള ആറ്ക 
ഫകീസായ 30,000 രൂ�യിൽ (ജി.എസ്.ടി. പുററ്മ)  
�രകീക്യിൽ െഭിക്കുന്ന സ് കകാറിന് അനുസൃെമായി 100% 
വറ്രയള്ള സ് കകാളർഷിപ്് െഭിക്കും. 

വിർെ്വൽ ഇമന്റൺഷിപെ്
ഐ.സി.ടി. അ്ാദമി്് ക�റെറെ് ഉള്ള PERL 

കമാഡെിൽ രൂ�കൽ�ന റ്ചയ്തിരിക്കുന്ന കകാഴ് സുകൾ 

കകാഴ് സുകറ്ളക്കുറിച്ച് അറിയാനും ആവശ്യമുള്ള 
കപ്രാഗ്ാമിൽ കചരാനും  

https://ictkerala.org/open-course    
സന്ർശി്ാം. 

കൂടുെൽ വിവരങ്ങൾക്കും  
സംശയനിവാരണത്തിനും 

+91 75 940 51437 

സ്വന്മായം ഒരു ഇൻസ്രേക്റുറ്ട സഹായകത്താറ്ടയം 
�ഠി്ാവുന്നൊണ്. വഹരേിഡ് കമാഡെിൊണ് കകാഴ് സു
കളറ്ട രൂ�കല്പന. ഒപ്ം െിങ്്ഡ് ഇൻ നൽകുന്ന 14,000-
െധികം കകാഴ് സുകൾ സൗജന്യമായി �ഠി്ാനും 
സർടെിഫി്റെ് കനടാനും സാധിക്കും. ഇെിറ്െല്ാമു�രി ഈ 
രംഗറ്ത്ത വിദഗ്ധർ നയിക്കുന്ന ക്യാ�് കസ്റാൺ 
കപ്രാജ്റൈിറ്റെ ഭാഗമാകാനും തുടർന്ന് TCS iON നൽകുന്ന 
125 മണിക്കൂർ വദർഘ്യമുള്ള വിർച്വൽ ഇകറെൺഷിപ്് 
റ്ചയ്ാനും വിദ്യാർഥികൾ്്  അവസരമുണ്്. 

സാകങ്െികവിദ്യാ�രിജ്ാനകത്താറ്ടാപ്ം വിവിധ 
സർ്ാർ �ദ്ധെികളറ്ട �ിന്തുണകയാറ്ട റ്ൊഴിൽ 
കനടാൻ കവണ് കരിയർ വഗഡൻസ്, എംക�ായബിെിറെി 
സ് കിൽസ് റ്രേയിനിങ്ങ്, ക�സ് റ്മറെ് അസിസ്റൻസ് 
തുടങ്ങിയ അനുബന്കസവനങ്ങളം ഐ.സി.ടി.  
അ്ാദമി നൽകുന്നുണ്്. കഴിഞ്ഞ അധ്യയനവർഷറ്ത്ത 
കണ്നുസരിച്ച് വിവിധ കകാഴ് സുകളിൽ കചർന്ന 
75-80% ക�ർ വിജയകരമായി �ഠനം പൂർത്തിയാ്ി. 
അെിൽ െറ്ന്ന 70% വിദ്യാർഥികൾക്കും ഐ.സി.ടി.
യിലൂറ്ടെറ്ന്ന റ്ൊഴിൽ കനടാനുമായി. 
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 1,35,419 കകാടി റവനയൂ വരുമാനവും 1,76089 കകാടി 
രൂ� റ്ചെവും പ്രെകീക്ിക്കുന്ന ബജറെ്.

 റവനയൂ കമ്ി 23,942 കകാടി രൂ� 
 ധനകമ്ി 39,662 കകാടി രൂ� 
 ആഭ്യന്ര ഉൽപ്ാദനം 10.18 െക്ം കകാടി രൂ� 

പ്രധഥാന പ്രഖ്യഥാപനങ്ങൾ 
 െകദേശസ്വയംഭരണ സ്ാ�നങ്ങൾ്് 14,149 കകാടി
 കുടുംബശ്കീ്് 260 കകാടിരൂ�
 സാമൂഹ്യസുരക്ാ റ്�ൻഷന് 9764 കകാടി രൂ�
 വെഫ് മിഷന് 1436 കകാടി രൂ�.
 വിെ്യറെം നിയന്തിക്കുന്നെിന് 2000 കകാടി രൂ�
 റബ്ർ വിെയിടിവ് െടയന്നെിന് 600 കകാടി
 കെങ്ങയറ്ട സംഭരണവിെ 34 രൂ�യായി ഉയർത്തി
 കയർ ഉൽപ്ന്നങ്ങളറ്ടയം ചകിരിയറ്ടയം  

വിെസ്ിരെ ഫണ്ിനായി 38 കകാടി രൂ�.
 കശുവണ്ി കമഖെ പുനരുജ്ജകീവന �ാക്ജ് 30 

കകാടി

 സംസ്ാന സർ്ാരിറ്റെ അടിസ്ാന സൗകര്യ 
വികസന �ദ്ധെികൾ്് റ്ക.എഫ്.സി ബാങ്കുകളം 
മറെ് സർ്ാർ ഏജൻസികളമായം കചർന്ന് ഒരു 
കൺകസാർഷ്യം രൂ�കീകരിക്കും.  ഒരു �ദ്ധെി്് 250 
കകാടി എന്ന കണ്ിൽ 2000 കകാടി രൂ� റ്ക.
എഫ്.സി വഴി നൽകും.

 െിരുവനന്പുരത്തും റ്കാച്ചിയിലം ഗ്കീൻ വഹരേ
ജൻ ഹബ്ബുകൾ സ്ാ�ിക്കുന്നെിന് 2 വർഷത്തിനു
ള്ളിൽ 200 കകാടി രൂ� റ്ചെവഴിക്കും.

 ഇടു്ി, വയനാട്, കാസർകഗാഡ് വികസന 
�ാക്ജ് 75 കകാടി രൂ� വകീെം

 �രമ്പരാഗെ റ്ൊഴിൽ കമഖെകളിറ്െ റ്ൊഴിൊളി
കൾ്് 1250 രൂ� നിര്ിൽ ധനസഹായം നൽകു
ന്നെിന് 90 കകാടി

 ഗൾഫ് മെയാളികളറ്ട ഉയർന്ന വിമാനക്കൂെി 
പ്രശ് നം �രിഹരി്ാൻ 15 കകാടിയറ്ട കകാർപ്സ് 
ഫണ്്

 ആർ.സി.സിറ്യ സംസ്ാന കാൻസർ റ്സറെറായി 
ഉയർത്തും.

ബജറെ് ഒറെകനാടെത്തിൽ 

ലകരള ബജറ്റ് 2023-24

ബജറ്റ് അവ�രണദിനതെിൽ മുഖ്യമന്തിക്കും മറ്റു മന്തിമഥാർക്കുത്മഥാപെം മന്തി ത്ക.എൻ.ബഥാലമഗഥാപഥാൽ
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 സംസ്ാനറ്ത്ത എല്ാ ൊലൂ്് 
ആശു�ത്ികകളാടും കചർന്ന് 
നഴ് സിംഗ് കകാകളജുകൾ  
ആരംഭിക്കും.

 എല്ാവർക്കും കനത്ാകരാഗ്യത്തിന് 
കനർകാഴ്ച �ദ്ധെി

 മത്്യറ്ത്താഴിൊളികൾ്് 
ആഴ്ടൽ മത്്യബന്ന കബാടെ് 
വാങ്ങുന്നെിന് കബാടെ് ഒന്നിന് 70 
െക്ം രൂ� വറ്ര 5% വാർഷിക 
�െിശ നിര്ിൽ റ്ക.എഫ്.സി 
വഴി വായ്� നൽകും.

 സംസ്ാനറ്ത്ത സിനിമാ െകീയറെറു
കറ്ള ബന്ിപ്ിക്കുന്ന റ്മാവബൽ 
ആപ്് വികസിപ്ിക്കും.

 ക�വിഷത്തിറ്നെിറ്ര െകദേശകീയ 
വാക് സിൻ വികസിപ്ിക്കും

 മനുഷ്യ-വന്യജകീവി സംഘർഷം 
െഘൂകരിക്കുന്നെിനുള്ള വിവിധ 
പ്രവർത്തനങ്ങൾ്് 50.85 കകാടി

 റ്മൻസ്രുവൽ കപ്ിറ്റെ 
ഉ�കയാഗം പ്രചരിപ്ിക്കുന്നെിനായി 
10 കകാടി രൂ�

കകരളത്തിറ്റെ സാമ്പത്തിക വളർച്ച 
രണ്്ത്തിറ്െത്തിയെ് സുശക്തമായ മുകന്നറെം 
സൂചിപ്ിക്കുന്നൊണ്. 2012ന് കശഷമുള്ള ഏറെവും  
ഉയർന്ന വളർച്ചാനിര്ാണ് നമ്മുകടെ്. 
ഗുണകമന്മയള്ള റ്ൊഴിെവസരങ്ങൾ,  
ശാസ്തസാകങ്െിക കമഖെയ് റ്്ാപ്ം �രിസ്ി
െി സംരക്ണത്തിനും �ശ്ാത്തെസൗകര്യ 
വികസനത്തിനും ഉന്നെ 
വിദ്യാഭ്യാസത്തിനുമുള്ള ഊന്നൽ 
എന്നിവ ഈ ബജറെിറ്റെ  
സവികശഷെകളാണ്. 

പിണറൊയി വിജയൻ
മുഖ്യമന്തി

ഉൽ�ാദനകമഖെറ്യയം ഉൾകച്ചർത്തു 
റ്കാണ്ടുള്ള സാമ്പത്തികവളർച്ച നമു്് 
കനടാനായി എന്നൊണ് 2020-21റ്െ  
സാമ്പത്തികവളർച്ചയറ്ട പ്രകെ്യകെ. കാർഷിക 
അനുബന് കമഖെയിൽ 6.7 ശെമാനവും 
വ്യാവസായിക അനുബന് കമഖെയിൽ 17.3 
ശെമാനവും വളർച്ചാനിര്് വകവരിച്ചെ് 
സമകീ�കാെ ചരിത്ത്തിൊദ്യമായാണ്.  
വ്യാവസായിക കമഖെയ്കള്ളിൽ ഉൽ�ന്ന 
നിർമ്ാണ കമഖെയിൊണ് നിർണായകമായ 
വളർച്ചാനിര്് വകവരി്ാനായെ്  
(18.9 ശെമാനം). 

തേ. എൻ. ബൊലക�ൊപൊൽ, 
ധനമന്തി

മമക്് ഇൻ മകരള 
 കകരളത്തിൽ ആഭ്യന്കരാൽ�ാദനവും റ്ൊഴിൽ/സംരംഭക/
നികക്� അവസരങ്ങളും വർധിപ്ിക്കുന്നെിനായി കമ്് ഇൻ 
കകരള �ദ്ധെി നടപ്ിൊക്കും.
 മിഷൻ 1000 - 1000 സംരംഭങ്ങൾ്് നാെ്  വർഷം റ്കാണ്് 
1,00,000 കകാടി രൂ� വിറ്റുവരവ് വകവരിക്കുന്നെിന് 
സ് റ്കയിൽ അപ്് �ാക്ജ്.
 റ്കാച്ചി -�ാെ്ാട് വ്യാവസായിക ഇടനാഴി ഒന്നാം ഘടെമായി  
10000 കകാടി രൂ�യറ്ട നികക്�ം  അഞ്്  വർഷത്തിനുള്ളിൽ 
ഒരുെക്ം ക�ർ്് റ്ൊഴിൽ
 അഴകീ്െിൽ 3698 കകാടി രൂ� റ്ചെവിൽ ഗ്കീൻ ഫകീൽഡ് 
അന്ാരാഷ്ട്രതുറമുഖം
 റ്ക-കഫാണിന് 100 കകാടി രൂ�
 കകരള സ് ക�സ് �ാർ്ിന് 71.84 കകാടി
 സ്റാർടെ് അപ്് മിഷന് 90.52 കകാടി
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െി.ബി. ലൊൽ
കഥാകൃത്ത്

െിരുവനന്പുരം ഏറ്റ  
�രിചിെമാകുന്നെിന് മുൻ�് ഈ  
നഗരത്തിൽ വന്ന് ശാസ്തമംഗെം എന്ന 
റ്ചറു ജംഗ്ഷൻ കണ്കപ്ാൾ (ഇന്നതു 
നഗത്തിറ്െ ഒരു റ്ചറു�ടെണം കൂടിയാണ്) 
ഞാൻ എം.കൃഷ്ണൻ നായർ സാറിറ്നയാണ് 
ഓർമ്ിച്ചെ്. ശാസ്തമംഗെത്തു നിന്ന് ഒരു 
വകയിൽ മാറത്തട്ി �ിടിച്ച െടിയൻ 
പുസ്തകങ്ങളം മറുവകയിൽ നകീളൻകുടയ
മായി സാവകാശം സ്റാചയൂവിറ്െ 
പുസ്തക്ടകളികെ്് ശുഭ്രവസ്തധാരിയായി 
സായാഹ്നസവാരി റ്ചയ്യുന്ന കൃഷ്ണൻ നായറ്ര ഞാൻ 
സങ്ല്പിച്ചു. ഇന്നാറ്ണങ്ിൽ റ്വള്ളയമ്പെവും മയൂസിയവു
റ്മാറ്് �ിന്നിടാൻ അകദേഹത്തിന് ആവതുണ്ാകില്. 
രോഫിക് െിര്ിറ്ന ശാസിച്ചുറ്കാണ്് അകദേഹം െറ്റെ 
കകാളത്തിൽ ഇങ്ങറ്ന എഴുതുകയം റ്ചയ്യും : 
'ജകീവനിൽ ഭയമുള്ളവർ െിരുവനന്പുരം നഗരത്തിൽ 
കാൽനടയാത്യ്ക് ഇറങ്ങരുെ് !'

വായിച്ചുറ്കാണ്ിരിക്കുന്ന പുസ്തകം റ്�റ്ടെന്ന് 

വിശ്വസാഹിെ്യത്തിറ്റെ ദൂെൻ
സഥാഹി�്യവഥാരഫലം എന്ന  
പംക്ിയിലൂത്െ മലഥാകസഥാഹി�്യതെിത്ന്റ 
വിശഥാലഥാകഥാശങ്ങളിമലക്കു  
മലയഥാളിത്യ തുറന്നുവിട്  
ജഥാലകമഥായിരുന്നു  
ത്പ്രഥാഫ.എം.കൃഷ്ണൻ നഥായർ.  
അമദേഹതെിത്ന്റ  
ജന്മശ�ഥാബ്ിവർഷമഥാണ് 2023  
(1923 മഥാർച്ച് 3-2006  
ത്ഫബ്രുവരി 23).

ഓർമ്മ
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എറ്ന്ങ്ിലം ആവശ്യത്തിനായി എഴുകന്നൽക്കുകമ്പാൾ 
കമഴ്ത്തി വയ്കന്ന ശകീെം ഉണ്ായിരുന്നു. അതുമാറിയെ് 
കൃഷ്ണൻനായറ്രക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു കെഖനം വായിച്ചകപ്ാഴാണ്. 
മകൾ കെഖ ഒരു പുസ്തകറ്മടുത്തിടെ് കമഴ്ത്തി വച്ചകപ്ാൾ 
'കമാകള അങ്ങറ്ന പുസ്തകം വയ്കരുെ്. അടയാളത്തിന് 
ക�ജിനിടയിൽ ഒരു കാർഡ് വയ്ക്കൂ' എന്നാണകദേഹം 
�റഞ്ഞെ്.

കുടെികൾ കമഴ്ന്നു കിട്രു
റ്െന്ന് �ഴമ്ാർ �റയമായിരുന്നു.

ൊൻ കുടെിയായിരുന്നകപ്ാൾ 
കമഴ്ന്നു കിട്രു 
റ്െന്ന് അച്ൻ ഉ�കദശിച്ചിരുന്ന 
കാര്യവും കെഖ  
അകൊറ്ടാപ്ം ഓർത്തുകാണണം. 
പുസ്തകവും കുഞ്ഞും അകദേഹത്തിന് 
ഒരുക�ാറ്െയാണ്.

പുസ്തകം റ്ൊടുന്നെിനുമുൻ�് 
അകദേഹം വകകൾ കസാപ്ിടെ് 
കഴുകുമായിരുന്നുറ്വന്ന് കകടെിട്ടുണ്്. 
അന്നുള്ളവർ സംശയികച്ച്ാം. 
അകദേഹറ്ത്ത ആകക്�ിച്ചിരി്ാം.

�കക് വകകഴുകൽ ഒരു 
ശകീെമാ്ിയ ഇന്നറ്ത്ത െെമുറ ഇെിൽ 
അെിശകയാക്തി കാണാനിടയില്.  

പുസ്തകം വായിച്ചുെകീർന്നെിനു കശഷം അവസാന 
ക�ജിൽ വായിച്ചുെകീർന്ന െകീയെിയം സമയവും കൃെ്യമായി 
കുറിച്ചുവച്ചിരുന്നു. റ്�ൻസിൽ റ്കാണ്ായിരുന്നു ആ 
എഴുത്തുകൾ. കൂടാറ്െ പുസ്തകറ്ത്തക്കുറിച്ചുള്ള രകണ്ാ 
മൂകന്നാ വരിയിലള്ള കമന്ം കകാറിയിടുമായിരുന്നു.

ആ പുസ്തകങ്ങളത്യം ഇന്ന് റ്കാച്ചിയിൽ  
കാ്നാടുള്ള ഇ.എം.എസ് വെരേറിയിൊണ്. അവിറ്ട
യള്ള സുഹൃത്ത് ടി.ടി.ശിവരാജിറ്ന വിളിച്ചു കചാദിച്ചു, 
അറ്ൊറ്് മായാറ്െ െറ്ന്ന ആ ൊളകളിലകണ്ാറ്യന്ന്. 
റ്�ൻസിൽ റ്കാണ്് എഴുെിയെകല്, ഏറ്റയം  
മാഞ്ഞുക�ാറ്യന്ന് ശിവൻ �റഞ്ഞു. എങ്ിലം കാെം 
കാത്തുവയ്കന്ന ചിെ കുറിപ്പുകളണ്ാവികല്. അെ്  
െകീർച്ചയായം അവകശഷിച്ചിട്ടുണ്്. അെ് സംരക്ിക്കുന്ന 
പ്രവർത്തനങ്ങളികെ്് കടക്കുകയാണവർ.

അന്യഭാഷാ�ദങ്ങളറ്ട ഉച്ചാരണം എങ്ങറ്ന 

കവണറ്മന്ന് ഒരു�കക് മെയാളിറ്യ ആദ്യമായി  
കബാധ്യറ്പ്ടുത്തിയതും എം.കൃഷ്ണൻ നായർ ആയിരി്ണം.

 കചാദ്യം:  വകക്കൂെി വാങ്ങുന്ന ഭർത്താവിറ്ന ഭാര്യ 
കടാളകററെ് റ്ചയ്യുകമാ?

ഉത്തരം: റ്റൊെറ്റയ്റെ് റ്ചയ്യുകമാ എന്നു  
കചാദി്ണം. റ്റൊെറ്റയ്റെ് റ്ചയ്യും. വകക്കൂെി ആഭരണം, 

വകീട്, കാർ എന്നകീ രൂ�ങ്ങളിൽ വന്നാൽ. 
അയാൾ അറസ്റിൊയാൽ ഇങ്ങറ്നറ്യാ
രാളിറ്റെ കൂറ്ടയാണകല്ാ ഞാൻ 
ഇറങ്ങിത്തിരിച്ചെ് എന്നു വിെ�ിക്കും.

ഒരു പുസ്തകവും വായിക്ണ്, 
മഹാഭാരെം മാത്ം വായിച്ചാൽ മെിറ്യ
ന്ന് അകദേഹം �റഞ്ഞു. എന്നിടെ് കിടൊവു
ന്നിടകത്താളം പുസ്തകങ്ങൾ വിെ 
റ്കാടുത്തുവാങ്ങി വായിച്ചു.  
പുസ്തകച്ചടെയിറ്െ ്ർബ് വായിച്ചാണ്  
വിമർശനം നടത്തുന്നറ്െന്ന് ആകക്�ി
ച്ചവർ്് മുന്നിൽ അെ് വാങ്ങിയെിറ്റെ 
ബിൽ ഉയർത്തി്ാടെിയ  
ചരിത്വുമുണ്്. പുസ്തകം ചവറ്റന്നു 
കൊന്നിയാൽ അടുത്ത െ്ത്തിറ്െഴു
തും: അെ് ഞാറ്നറ്റെ 
കുപ്റ്ത്താടെിയികെ്് വെിറ്ച്ചറിഞ്ഞിട്ടു

ണ്്. ദുർഗന്ംകാരണം കകാർപ്കറഷൻ റ്ൊഴിൊളി
കൾ ക�ാലം എടു്ാൻ മടിക്കുകയാണ് ! ചകീത്ത സാഹിെ്യം 
സമൂഹത്തിന് കനർക്കുള്ള കുറെകൃെ്യമാറ്ണന്ന ആൽഡസ് 
ഹക് ലേിയറ്ട വാക്കുകൾ അകദേഹത്തിറ്റെ മുറിയിൽ ചില്ിട്ടു 
വച്ചിടെില് എകന്നയള്ളൂ, മനസ്ിനുള്ളിൽ  
മുന കൂർത്ത് ഇരിക്കുന്നുണ്ായിരുന്നു.

മൂന്നരപ്െിറൊണ്് മുടങ്ങാറ്െ സാഹിെ്യവാരഫെം 
എഴുെിയ കൃഷ്ണൻനായർ കവർ�ിരിയന്നെിന് മുൻ�,് 
ആശു�ത്ിയിൊകുന്നെിനുെകെന്നും അടുത്തെ്ത്തി 
നുള്ള വാരഫെത്തിറ്റെ രണ്് ക�ജ് എഴുെിവച്ചിടൊണ് 
ഉറങ്ങിയെ്. റ്ഡഡ്റ്റ്െനിറ്റെ സമ്ർദമില്ാറ്െയള്ള 
ക�ാ്്. കകാളം വവകുന്നെിറ്റെ ക�രിൽ ഒരു  
�ത്ാധി�രുകടയം പ്രഷർ കൂടൊത്ത കകാളമിസ്റ്.  
അജ്ാെമായ ഏറ്െങ്ിലറ്മാരു പുസ്തക കസർച്ചിന് 
മുന്നിൽ  ഗൂഗിൾ �െറികയക്കും. �കക് കൃഷ്ണൻ നായർ 
�റഞ്ഞിട്ടുണ്ാകണം, അകെപ്റെി രണ്ടുവാ്്. 

അന്യഭാഷാ�ദങ്ങളറ്ട ഉച്ചാരണം 
എങ്ങറ്ന കവണറ്മന്ന് ഒരു�കക്  
മെയാളിറ്യ ആദ്യമായി  
കബാധ്യറ്പ്ടുത്തിയതും  
എം.കൃഷ്ണൻ നായർ ആയിരി്ണം
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