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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

5 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 377 19-07-2022 - ൽ മ�പടി�്

സാ�ഹ� �േരാഗതി�ായി �വജന പ�ാളി�ം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. വാ�ർ േസാമൻ,
�ീ ഇ ച�േശഖരൻ, 

�ീ. വി. ആർ. �നിൽ�മാർ, 
�ീമതി സി. െക. ആശ 

�ീ. പി.എ.�ഹ�ദ് റിയാസ്
(െപാ�മരാമ�്-വിേനാദസ�ാര, �വജനകാര� വ��്

മ�ി)

(എ) �ാമസഭകളി�ം സാ�ഹ� സ��
�വർ�ന�ളി�ം �വജന��െട പ�ാളി�ം

ഉറ�വ��ി സം�ാന�ിെ�

സർവേതാ�ഖമായ �േരാഗതിയിൽ അവ�െട
പ�ാളി�ം െമ�െ����തിന് േവ�ി ഈ
സർ�ാർ നട�ിലാ�� പ�തിക�െട വിശദാംശം
ലഭ�മാ�േമാ;

(എ)                      തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട

�ാേദശിക ആ��ണ�ിന് �ാമസഭകൾ േയാഗം
േച��തിന് ��് പ�ാളി�ം വർ�ി�ി��തിെ�
ഭാഗമായി വ�ാപകമായ �ചരണ പരിപാടികൾ ദ�ശ�-
�വ�-സാ�ഹ� മാധ�മ�ൾ, വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ, ജനകീയ സംഘടനകൾ, ��ംബ�ീ
ശ�ംഖല �ട�ിയവയി�െട നൽ��ത് വഴി
�ാമസഭകളിൽ �വജന��െട പ�ാളി�ം

വർ�ി�ി��തിന് കഴി���്. �ടാെത,
�ാമസഭ ഓൺൈലനായി േച��തിന്
ഐ.െക.എം ത�ാറാ�ി വ�� ഓൺൈലൻ
�ാമസഭ േപാർ�ൽ വഴി �ാമസഭകളിൽ
�വജന�ൾ ഉൾ�െട��വ�െട പ�ാളി�ം

ഉറ�് വ���തിന് സാധി��താണ്. സാ�ഹ�
സ�� �വർ�ന�ളിൽ ഏർെ�ടാൻ
താ�ര��� ഏെതാ� വ��ി�ം

www.sannadhasena.kerala.gov.in എ� െവബ്
ൈസ�ിൽ രജി�ർ െച� സാ�ഹിക
സ��േസന�െട ഭാഗമാകാ��താണ്. 

                   സാ�ഹ� സ�� �വർ�ന�ളിൽ

�വജന��െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ി

സം�ാന�ിെ� സർവേതാ�ഖമായ
�േരാഗതിയിൽ അവ�െട പ�ാളി�ം

െമ�െ����തിന് േവ�ി േകരള സം�ാന

�വജന ക�ീഷൻ �വെട പറ�� പ�തികൾ
നട�ാ���്.

1.) �വജന�ൾ�ിടയിൽ വ�ാപകമായി�� മദ�ം,
മയ�മ��് എ�ിവ�െട ഉപേയാഗ�ം റാഗിംഗ് -
ൈസബർ ���ത��ൾ, തീ�വാദം എ�ിവ�ം
തട��തിനായി സ�� �വർ�ക�െട ഒ�
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��ാ� �പീകരി�് സം�ാനെ� എ�ാ
ജി�കളിെല�ം േകാേള�കളി�ം പ�ികജാതി/
പ�ികവർ� േകാളനികളി�ം മ�് വിദ�ാഭ�ാസ
�ാപന�ൾ, �വജന ��കൾ �ട�ി
�വജന�ൾ�് �ാതിനിധ��� എ�ാ
േമഖലകളി�ം വിവിധ േബാധവത്�രണ
പരിപാടികൾ നട��. 

2) �ീൻ ��് പ�തി�െട ഭാഗമായി പരി�ിതി

സംര�ണ�ി�ം പരി�ിതി ���ൾ�്
പരിഹാരം കെ���തി�ം മാലിന�
നിർ�ാർ�ന�ി�ം ഇ� സംബ�ി�

േബാധവൽ�രണ�ി�മായി േസവന
സ��രായ ഒ���ം �വജന�െള കെ��ി

അവർ�് പരിശീലനം നൽകി സർ�ാരിെ� വിവിധ
പരി�ിതി �വർ�ന��മായി ബ�െ��്

�വർ�ി��തി�� ഒ� പ�തി�് �വജന
ക�ീഷൻ �പം നൽകിയി��്. �ചിത� മിഷ�മായി
സഹകരി�് സം�ാനെ� വിവിധ
ജലേ�ാത�കളിെല മാലിന�
നിർ�ാർ�ന�ി�െട അവ െപാ�ജന�ൾ�്
ഉപേയാഗ േയാഗ�മാ��തി�ം, പരി�ിതി

മലിനീകരണ�ിന് ഏതിെര �വാ��െട
��ാ�കൾ �പീകരി�് ജലേ�ാത�ക�െട
�ന��ീവന�മാണ് ടി പ�തി വിഭാവനം
െച��ത്.

                  �ടാെത, േകരള സം�ാന

�വജനേ�മ േബാർഡ്  2022-23 വർഷം
വിവിധ�ളായ പ�തികൾ ആവി�രി�്
നട�ിലാ��. നീ�ൽ പരിശീലനം, കായിക
മ�ര�ൾ, ��ിംഗ്, അെ��് പരിശീലനം, ബീ�്
െഫ�ിവൽ, "ടീം േകരള" സ�� േസനാംഗ��െട
പരിശീലനം, ലഹരി വി�� ക�ാ�യിൻ, വിവിധ
െതാഴിൽ പരിശീലന�ൾ, കാർഷിക
��കളി�െട�� പരിശീലനം എ�ിവ�ം �ാ�്
��്, അവളിടം ��്, ��്-�വാ ��്
�ട�ിയവ �േഖന വിവിധ പരിപാടിക�ം
സംഘടി�ി��.

(ബി) രാ� �നർനിർ�ാണ�ി�ം വികസന�ി�ം

�വജന��െട ബൗ�ിക�ം കായിക�മായ േശഷി
�േയാജനെ����തിന് േവ�ി നട�ിലാ��
പ�തിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) രാ� �നർനിർ�ാണ�ി�ം വികസന�ി�ം

�വജന��െട ബൗ�ിക�ം കായിക�മായ േശഷി
�േയാജനെ����തിന് േകരള സം�ാന

�വജന ക�ീഷെ� പാർശ�വത്�ത
�വജന��െട ശാ�ീകരണം എ� പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി മാർഷ�ൽ ആർട്സ്  പരിശീലനം,
േദശീയ �വജനദിനാേഘാഷ�ിൽ ഉൾെ���ി
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�സംഗ മ�രം, െസമിനാ�കൾ എ�ിവ
നട�ിവ��. 

                �ടാെത, േകരള സം�ാന �വജനേ�മ
േബാർഡ്  �വെട േചർ�� പ�തികൾ
ആവി�രി�് നട�ിലാ�ി വ��.

�ാൻസ്  െജൻഡർ ശാ�ീകരണം

ൈ�ബൽ േ�ാർട്സ്  മ�ര�ൾ

ലഹരിവി�� ക�ാ�യിൻ

അവളിടം ��്, കതിർ കാർഷിക ��കൾ, ��്

�വാ ��കൾ, �ാ�് ��കൾ, മാരിവിൽ ��്,
YES ��് എ�ിവ �േഖന നട�ിലാ�� വിവിധ
പരിപാടികൾ.

വിവിധ ദിനാചരണ�ൾ

െതാഴിൽ പരിശീലന�ിനായി എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ്
നിർ�ാണം

ൈഹ�ൾ വിദ�ാർ�ികളിൽ ശാ� അവേബാധം
വർ�ി�ി��തിനായി ശാ� ക�ി�്

ഓൺൈലൻ െഡലിവറി സംവിധാനം

െസക�രി�ി സർ�ീസ്

�ർ ൈഗഡ്  സർ�ീസ്

നീ�ൽ പരിശീലനം

കായിക മ�ര�ൾ

അെ��് പരിശീലനം

ബീ�് െഫ�്

െ��ിംഗ്

സാഹസിക കാർണിവൽ

സ�ാമി വിേവകാന�ൻ �വ�തിഭാ �ര�ാരം

മണിനാദം (നാടൻപാ�് മ�രം)

േഷാർ�് ഫിലിം െഫ�ിവൽ

സാഹിത� ക�ാ�്

മാധ�മ ക�ാ�്
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ടീം േകരള (േകരള ��് േഫാ�് പരിശീലനം)

േകരേളാ�വം.

                       �ടാെത, കായിക വികസനം
ല��മി�െകാ�് ഓേരാ വർഷ�ം �ാമ
പ�ായ�കൾ െഗയിംസ്  െഫ�ിവൽ
നട���്.

(സി) ��തി �ര����ാ�േ�ാൾ �വജന�െള
�രിതാശ�ാസ �വർ�ന�ളിൽ

സജീവമാ��തി�േവ�ി സ�ീകരി�ി��
നടപടിക�െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ;

(സി)                      ��തി �ര��ൾ ഉ�ാ�േ�ാൾ
�രിതാശ�ാസ �വർ�ന�ളിൽ

സജീവമാ��തി� േവ�ി അടിയ�ര �തികരണ
ടീം (Emergency Response Team)
�പീകരി�ണെമ�് നി�ർഷി�ി��ത�സരി�്
പരീശീലനം സി�ി�വ�ം �േദശെ� �ഘടനെയ
�റി�് അറി��വ�മായ �വജന�െള
ഉൾെ���ി ടീം �പീകരി�ി��്.

              ��തി �ര��ൾ, മഹാമാരികൾ
�ട�ിയവ ഉ�ാ�േ�ാൾ അവെയ േനരിടാൻ
�വജന�െള �രിതാശ�ാസ �വർ�ന�ളിൽ

സജീവമാ��തി� േവ�ി േകരള സം�ാന

�വജന ക�ിഷൻ ��് ഡിഫൻസ്  േഫാ�്
�പീകരി�ക�ം ആയത് �ഖ�മ�ി�െട
"സ��ം" േപാർ�ലിൽ ലയി�ി�ക�ം
െച�ി��്. 

              �ടാെത, ��തി �ര��െള േനരിടാൻ
�വജന പ�ാളി�േ�ാെട�� േവാള�ിയർമാെര
ത�ാറാ�ക എ� ല��േ�ാെട ടീം േകരള എ�
സ�� േസവന േസന േകരള സം�ാന

�വജനേ�മ േബാർഡ്  �പീകരി�ി��്. 2018-െല
�ളയേ�ാെടയാണ് ഈ സ�� േസവന േസന�്
�പം നൽകിയത്. �ളയ�ിൽ ൈക�ാ�ായി

മാറിയ �വാ�െള ഉൾെ���ി േകരള�ിന്

സ��മാെയാ� സ�� േസവന േസന എ�
ല��േ�ാെട ആരംഭി� ഈ േസനയിൽ
ഓൺൈലനായി 1,15,000/-േപർ രജി�ർ
െച�ക��ായി. രജി�ർ െച�വരിൽ നി�ം
സ��രായവെര െതരെ���് ഡിസാ�ർ
മാേനെ��്, ഫയർ & േസ�ി, ഫ�് എയ്ഡ് ,
കായിക പരിശീലനം, കൗൺസിലിംഗ് �ട�ിയ
േമഖലകളിൽ വിദ� പരിശീലനം നൽകിയി��്.
�ടാെത വനിതകൾ�ം �ര�നിവാരണ
�വർ�ന�ളിൽ �േത�ക പരിശീലനം
നൽകിയി��്. 300 േപരട�� ഒ� വനിതാ ടീമിന്
�പം നൽകിയി��്. സം�ാന��ായ �ളയ
ര�ാ �വർ�ന�ളിൽ സർ�ാർ
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സംവിധാന�െള സഹായി��തി�ം, കള�ൻ
െസ��കൾ ആരംഭി�് അ�വഴി �രിതം
അ�ഭവി��വർ�് അവശ� സാധന�ൾ
എ�ി� െകാ���തി�ം ഈ സ�� േസവന
േസന�് സാധി�ി��്. േകാവിഡ്  കാല�്

സാനിൈ�സിംഗ്, മാ�് വിതരണം, േലാ�്ഡൗൺ
കാലെ� േസവന�ൾ, ജീവൻര�ാ മ��ക�ം
മ�് അവശ�സാധന��ം എ�ി� െകാ��ൽ,
��ക�ം സർ�ാർ ഓഫീ�ക�ം െപാ�വിട��ം
അ�വി��മാ�ക, സി.എഫ്.എൽ.�ി.സി
േക��ളിെല േസവന�ൾ, ക��ണി�ി കി�ണിെല
േസവന�ൾ, �േത�ക െമഡി�ൽ ടീമിെ� വിവര
േശഖരണം, ര�ദാനം �ട�ി വിവിധ�ളായ
�വർ�ന�ൾ നട�ിയി��്.

(ഡി)

�വജന�ളിൽ ��ായ സംരംഭകത� ശീലം
വളർ��തിന് േവ�ി നട�ിലാ��
�വർ�ന��െട വിശദാംശം ലഭ�മാ�േമാ?

(ഡി)                       �വജന�ളിൽ ��ായ സംരംഭകത�
ശീലം വളർ��തിന് േവ�ി േക�/സം�ാന

സർ�ാ�ക�െട വിവിധ വ��ക�ം,
െക.എസ് .ഐ.ഡി.സി േപാെല�� ഏജൻസിക�ം
നിലവിൽ നട�ാ�ിവ�� സംരംഭകത� �ീ�കളിൽ
നി�� സഹായം ലഭ�മാ��തിന്
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ നടപടികൾ
സ�ീകരി�ി��്.

                �വജന�ളിൽ ��ായ സംരംഭകത�ശീലം
വളർ��തി�േവ�ി �വജന��ാ�കൾ
�പെ���ി �തിയ െതാഴിൽ സംരംഭ�ൾ
ആരംഭി�ക�ം അതി�െട വ�മാനം
ആർ�ി�ക�ം െച�ക എ� പ�തിയിൽ
ഉൾെ���ി േകരള സം�ാന �വജനേ�മ
േബാർഡ്  എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ്  നിർ�ാണ
പരിശീലനം സംഘടി�ി�വാൻ ഉേ�ശി��.
അസം�ത വ��ൾ വാ�ി �വജന��െട
സഹകരണേ�ാെട എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ്  നിർ�ി�്
വിതരണം നട�വാനാണ് ഈ പ�തി
ല��മി��ത്. �ടാെത ൈപല�് പ�തി എ�
നിലയിൽ എറണാ�ളം ജി�യിൽ ഓൺൈലൻ
െഡലിവറി സംവിധാനം ഈ സാ��ിക വർഷം
ആരംഭി���്. െസക�രി�ി സർ�ീസ് , �ർൈഗഡ്
സർ�ീസ് , സാ�ഹ�നീതി വ��ിെ�
സഹകരണേ�ാെട �ാൻസ്  െജൻഡർ
വിഭാഗ�ിന് െതാഴിൽ പരിശീലനം, അവളിടം
��കൾ�് കലാ��്, കാ�റിംഗ് �ണി�കൾ,
കതിർ ��കൾ�് ശാ�ീയ �ഷിരീതിയിൽ
പരിശീലനം �ട�ിയ പ�തിക�ം
ആവി�രി�ി��്.
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