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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 178 11-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. എം. എം. മണി,
�ീ എം �േകഷ്  , 

�ീ. െക.െക. രാമച�ൻ, 
�ീമതി ശാ��മാരി െക. 

Shri M. V. Govindan Master
(തേ�ശ സ�യംഭരണ, �ാമവികസനം, എൈ�സ്   വ��്

മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് അശരണർ�ം
ആലംബഹീനർ�മായി സർ�ാർ ആരംഭി��
വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി�െട വിശദാംശ�ൾ
നൽകാേമാ;

(എ) �ായാധിക�ം, ��തര േരാഗം, അതിദാരി��ം
�ട�ിയ പലവിധ കാരണ�ളാൽ സർ�ാർ
േസവന�ൾ യഥാസമയം �ത�മായി
ലഭി�ാതിരി�� ജനവിഭാഗ�ൾ�്
ആശ�ാസമായി അവ�െട വീ�കളിൽ സർ�ാർ
േസവന��ം ജീവൻര�ാമ��ം എ�ി��തി�

േവ�ി �പം നൽകിയി��താണ് വാതിൽ�ടി
േസവനം പ�തി. സാ�ഹിക സ��േസന,
ആശാവർ�ർമാർ, അ�യേക��ൾ, ��ബ�ീ
�വർ�കർ �ട�ിയവ�െട സഹകരണേ�ാെട

തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ൾ �േഖെന
നട�ിലാ�� പ�തി�െട ആദ� ഘ��ിൽ

മ�റിംഗ്, ൈലഫ് സർ�ിഫി��്, സാ�ഹ� �ര�ാ
െപൻഷ�� അേപ�, �ഖ�മ�ി�െട
�രിതാശ�ാസ നിധിയിൽ നി��
സഹായ�ി�� അേപ�, ജീവൻര�ാ
മ��ക�െട വിതരണം എ�ീ അ�്
േസവന�ളാണ് ഉൾെ���ിയിരി��ത്.

(ബി)
എ� തേ�ശ സ�യംഭരണ �ാപന�ളിൽ പ�തി
ആരംഭി�ി��്; ��ത േമഖലയിൽ ഈ േസവനം
എ� േപർ�ാണ് ലഭി��െത�റി�േമാ;

(ബി) പ�തി ൈപല�് അടി�ാന�ിൽ 50തേ�ശ
സ�യംഭരണ �ാപന�ളിലാണ് (38 �ാമ
പ�ായ�കളി�ം 12നഗരസഭ കളി�ം)
ആരംഭി�ി��ത്. �ാരംഭ ഘ��ിൽ ആെക 29392
�ണേഭാ�ാ�െള കെ��ിയി��്.

(സി) ��ത പ�തി�മായി സഹകരി�വാൻ
തത്പരരായ എ� സ�� �വർ�കർ രജി�ർ
െച�ി�െ�� കണ�് ലഭ�മാേണാ; ഇവ�െട
െതെരെ���ിന് സ�ീകരി�� മാനദ�ം

എ�ാെണ�് വ��മാ�േമാ;

(സി) വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി� േവ�ി ഇ�വെര
ആെക 3771 േപരാണ് സാ�ഹിക
സ��േസന�െട

www.sannadhasena.kerala.gov.in എ�
െവൈ��് വഴി രജി�ർ െച�ി��ത്. ഇ�രം

�വർ�ന�ളിൽ പ�ാളിയാവാൻ സ��ത�ം
അ�ക���� 50 വയ�ിന് താെഴ�� ആർ�ം



2 of 2

സാ�ഹിക സ��േസന�െട േപാർ�ലിൽ രജി�ർ
െച�ാ��താണ്. ഇ�കാരം രജി�ർ െച�
േവാള�ീയർമാരിൽ നി�ം കില നട�ിയ

പരിശീലനം വിജയകരമായി �ർ�ീകരി�വെര

െതെരെ���വാ�ം അവ�െട �ാഥമിക
േപാലീസ്  െവരിഫിേ�ഷൻ നട�ി അതാത്
വാർ�കളിൽ വിന�സി�വാ�മാണ്
തേ�ശ�ാപന�ൾ�് നിർേ�ശം
നൽകിയി��ത്.

(ഡി)

െതര���െ��� സ�� �വർ�കർ�്

സർ�ാർ േസവന�െള സംബ�ി�  ്പരിശീലനം
നൽ�േമാ; ഇവ�െട �വർ�ന�ൾ �താര��ം
പ�പാത രഹിത�മാെണ�് ഉറ�വ��വാൻ
സംവിധാന�ൾ ഏർെ���േമാെയ�്
അറിയി�ാേമാ?

(ഡി) വാതിൽ�ടി േസവന പ�തി� േവ�ി
സ���വർ�കെര സ�രാ��തിേല�ായി

പ�തി സംബ�ി� വിവിധ വിഷയ�ളിൽ കില
പരിശീലനം നൽകിയി��്. �ടർ പരിശീലന
പരിപാടിക�ം ആ��ണം െച�ി��്.
ഇ�ര�ിൽ പരിശീലനം നൽകി വാർ�കളിൽ
വിന�സി�െ��� സ���വർ�ക�െട

�വർ�ന�ൾ �താര��ം പ�പാത
രഹിത�മാെണ�് ഉറ�വ��വാൻ വാർഡ്
തല�ി�ം തേ�ശ �ാപനതല�ി�ം

ജി�ാതല�ി�ം �പീകരി�ി�� ക�ി�ി
സംവിധാന�ി�െട സാധി��താണ്.
ക�ി�ിക�െട ഫല�ദമായ േമൽേനാ�ം
സാധ�മാ��തിനായി ഓേരാ �ണേഭാ�ാവി�ം

ആവശ��� േസവന�ിെ��ം േസവനം
നൽകിയതിെ��ം വിശദാംശ�ൾ
േരഖെ���ാ�� ഐഡ�ി�ി കം േമാണി�റിംഗ്
കാർഡ്  നൽ���്. �ടാെത പ�തി�െട
�താര��ം ഫല�ദ�മായ നിർവഹണം ഉറ�
വ���തിനായി സാ��ിക

വിഷയ�ളി�ൾെ�െട സർ�ാർ വിശദമായ
മാർ�േരഖ �റെ��വി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


