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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 386 29-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വജന േ�മ പ�തികൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ . ഷാഫി പറ�ിൽ ,
േഡാ. മാത� �ഴൽനാടൻ, 

�ീ. എൽേദാസ്  പി. ���ി�ിൽ, 
�ീ. ടി. െജ. വിേനാദ് 

Shri Saji Cherian 
(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��് മ�ി)

(എ) സം�ാന�് �വജന േ�മ�ിനായി

നട�ിലാ�ിവ�� പ�തികളി�െട ൈകവരി�ാൻ
കഴി� േന��ൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്
നട�ിലാ�ിയ േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ
േഫാ�്, �ര�നിവാരണ �വർ�ന�ൾ, േകാവിഡ്
19 �തിേരാധ�വർ�ന�ൾ, �ാ�ാ
െഡാേണഷൻ ക�ാ�യിൻ, കായിക ഉപകരണ�ൾ
വാ��തിന് ��കൾ�� ധനസഹായം,
എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് നിർ�ാണ ഓൺൈലൻ
പരിശീലനം, ൈസ�ിൾ ��് �പീകരണം,
�ഡിേയാ�ം ഓൺൈലൻ �ാ�്��ം,
െക.എ.എസ്  �ിലിമിനറി & െമയിൻ പരീ�ാ
സൗജന� പരിശീലനം, പി.എസ് .സി മ�രപരീ�ാ

പരിശീലനം, അമച�ർ നാടേകാ�വം,
�ാൻസ്െജൻേഡ�് ശാ�ീകരണം, േഷാർ�് ഫിലിം
േഡാക�െമേ�ഷൻ െഫ�ിവൽ, കളരി�യ�്
പരിശീലനം, െസവൻസ്  �ട്േബാൾ, കലാഭവൻ
മണി െമേ�ാറിയൽ നാടൻപാ�് മ�രം, ഫിഫ
2018 ബിഗ്സ്�ീൻ �ദർശനം, ��് േകരള
എ�്��്, �വാ��കൾ, സ�ാമി വിേവകാന�
�വ�തിഭാ �ര�ാരം, നാഷണൽ േഫാക്െഫ�്
ഓഫ് േകരള, േകരേളാ�വം �ട�ിയ
പ�തികളി�െട �വജന��െട കഴി�ക�ം
െതാഴിൽസാധ�തക�ം പരിേപാഷി�ി��തിന്
സാധി�ി��്. �വജന നയ�ിെ� ഭാഗമായി
നട�ിലാ�ിയി�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്

സാ�ഹ� നീതി�ം �ണേമ��ം ഉറ�ാ��തിന്
�ടർ വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിക�ം ൈന�ണ�
പരിശീലന�ം കാർഷിക േമഖലയിേല�്
�വജന�െള ആകർഷി�െകാ�് പരി�ിതി

സൗഹാർ�പരമായി �തന സാേ�തിക വിദ�ക�െട
ഉപേയാഗ�ി�െട കാർഷിക ഉത്പാദനം
വർ�ി�ി�ക, മദ�ാസ�ി�ം ലഹരി
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ഉപേയാഗ�ി�ം എതിെര �വജന�െള
അണിനിര�ക, തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട എ�ാവിധ �വർ�ന�ളി�ം

�വജന��െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ക,
വിവാഹ-�ർ�കൗൺസിലിംഗ്, പാലിേയ�ീവ്
െകയർ �ണി�കൾ �ട�ിയ പ�തികളി�െട
വിദ�ാഭ�ാസം, കാർഷികം, സാ�ഹികം, ആേരാഗ�ം
�ട�ിയ വിവിധ േമഖലകളിൽ സമ� �േരാഗതി
ൈകവരി�വാൻ കഴി�ി��്. േകരള സം�ാന

�വജന ക�ീഷൻ നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��. 'മദ�ം-
മയ�മ��് ��പേയാഗം, റാഗിംങ് , ൈസബർ
���ത��ൾ, തീ�വാദം എ�ിവെ�തിെര�ം
േറാഡ്  �ര�, മാനസികാേരാഗ�ം എ�ിവ
സംബ�ി�ം േബാധവത്�രണം' എ�
പ�തിയി�െട േകാേള�കളി�ം എസ് .സി/എസ് .�ി
േകാളനികളി�ം �വജന ��കളി�ം
േബാധവത്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��.
ഇതിനായി േകാ-ഓർഡിേന�ർമാെര
നിേയാഗി��. �വാ�ളായ സ��
�വർ�കെര െതെരെ���് വിദഗ്ധ�െട
േന�ത��ിൽ പരിശീലനം നൽ��. ഇതി�െട
േബാധവത്�രണ പരിപാടികളിൽ അനവധി
�വാ�െള േനരി�് പ�ാളികളാ�ാൻ കഴി�.
േകാവിഡ്  കാല�് ഇവ�െട േസവനം
ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�. ജി�കളിൽ
'അദാല�ക�ം േലാ�ൽ െലവൽ സി�ിം�ം'
നട��തി�െട �വാ��െട അവകാശ��ം
സംര�ണ വ�വ�ക�ം നിേഷധി�തായി പറ��
പരാതികളിൻേമ�ം, �ഥമ���ാ േബാധ�മാ��
���ളിൻേമ�ം അേന�ഷണം നട�ക�ം,
അ�രം കാര��ൾ ബ�െ��

അധികാര�ാന��െട ��യിൽ െകാ�
വരിക�ം, നടപടികൾ�് �പാർശ െച�ക�ം
െച��. �വാ�ളിൽ സാ�ഹ�േബാധ�ം നിയമ
അവേബാധ�ം �വജന��െട അവകാശ�െള
സംബ�ി�ം, ലിംഗ സമത�ം �ട�ിയ
വിഷയ�ളിൽ �വജന�ളിൽ അവേബാധം
��ി��തി�മായി രാജ�െ� വിവിധ
സം�ാന�ളിെല �വജന�െള
ഉൾെ���ിെ�ാ�് േദശീയ െസമിനാ�ം
ജി�ാതല�ിൽ െസമിനാർ/സിേ�ാസിയം/
ശി�ശാല എ�ിവ�ം സംഘടി�ി��.
സം�ാനെ� ജന�ൾ�ിടയിൽ
നിർ�ായകമായ സ�ാധീനം െച��ിയി���ം

കല/സം�ാരം, സാഹിത�ം, കായികം, �ഷി,
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സാ�ഹ� േസവനം, വ�വസായം/സാേ�തികവിദ�
�ട�ിയ േമഖലകളിൽ ഉ�തമായ േന��ൾ
ൈകവരി� �വാ�െള '��് ഐ�ൺ' എ�
ബ�മതി നൽകി ആദരി��. ��് ഐ�ൺ

അവാർഡി�െട �വാ�ൾ�് വിവിധ േമഖലകളിൽ
േന��ൾ ൈകവരി��തിന് �േചാദനം നൽ��.
എ�ാ വർഷ�ം ജ�വരി 12 ‘േദശീയ
�വജനദിന’മായി ആേഘാഷി�ാ��താണ്.
��തദിനം സം�ാന�് വി�ലമായി
ആേഘാഷി��തിെ� ഭാഗമായി �വാ�ൾ�ായി
മദ�ം, മയ�മ��് ഇവെ�തിെര
േബാധവത്�രണ�ം, േറാ��ര�, വാഹനറാലി,
മ�് പരിപാടികൾ എ�ിവ�ം �വാ�ളിൽ നിയമ
അവേബാധം ഉ�ാ��തിന് ഇ.എം.എസ്
അ��രണ അ�ർ സർ�കലാശാല �സംഗ
മ�ര�ൾ നട�ക�ം െച��. പാർശ�വത്�ത
�വജന��െട ശാ�ീകരണം/ആേരാഗ�
പരിപാലനം പ�തി�െട ഭാഗമായി സാ�ഹ�നീതി
വ��ം പ�ികവർ� വ��മായി സഹകരി�െകാ�്
േഗാ�വർ� വിഭാഗ�ിെല �ീകൾ�്
ആേരാഗ�രംഗ�് േബാധവത്�രണം നൽ�ക�ം
ആേരാഗ� ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി�ക�ം
െച�വ��. ‘��് ലീഗൽ സേ�ാർ�് െസ�ർ’
പ�തി�െട �വജന�ൾ�് സൗജന� നിയമ
സഹായം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�
വ��. സാ��ിക�ം സാ�ഹിക�മായി ഏെറ
പിേ�ാ�ം നിൽ�� �വജന�ളിൽ നിയമ
സഹായം ആവശ���വർ�ായി ഒ� േടാൾ�ീ
ന�റി�െട േസവനം നൽ��തിന് ഒ�
ഓൺൈലൻ �ാ�് േഫാം െഡവല�് െച�് ടി
പ�തി�ായി ര�് േപരട�� ഒ� നിയമ വിദ�
പാനൽ �പീകരി�  ്നിയമ സഹായം നൽകി വ��.
�വജന�ളിൽ പരി�ിതി സംര�ണം,
പൗരേബാധം, ജനാധിപത�േബാധം, സാ�ഹിക
േബാധം, നിയമ സാ�രത �ട�ിയവ
വളർ�ിെയ���തിന് �വജന��െട
െഫസിലിേ�ഷൻ േ�ാ�ാം ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിവ��. ��ായ പരി�മ�ി�െട��

പരി�ിതി സംര�ണ�ി�െട പൗരേബാധം,
ജനാധിപത�േബാധം, സാ�ഹ�േബാധം എ�ിവ
പരിേപാഷി�ി�  ്ഈ തല�റ�ം വ�ം തല�റ�ം
മലിനീകരി�െ�ടാ� ജല�ം, വിഷരഹിതമായ
ഭ�� സാധന��ം, ��വാ��ം �ദാനം െച�്
ആേരാഗ�സ��മായ ജീവിതം ഉറ�് വ��ക
എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട �ീൻ ��് എ� പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. ‘�ീൻ േസാൺ’ എ� േപരിൽ
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തരിശ്  �മികൾ കെ��ി തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന��െട സഹായേ�ാെട വിവിധ
ജി�കളിൽ �വജന�െള
ആകർഷി��തിേല�ായി പ��റി/മീൻ
വളർ�ൽ എ�ിവ സംഘടി�ി� വ��. വിർച�ൽ
എംേ�ാെ��് എ�്േച�ിെ� ഭാഗമായി
�വാ�ൾ�് െതാഴിലവസര�ൾ സംബ�ി�

അറിയി�് നൽ��തി�ം െതാഴിൽ േനടാൻ പ�ിയ
േകാ�കൾ സംബ�ി�  ്മാർ� നിർേ�ശ�ൾ
നൽ��തി�ം സർ�ാർ, സ�കാര�,
െതാഴിൽദായകരിൽ നി�ം ലഭ�മായ
െതാഴിലവസര�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ
�വജന�ളിൽ എ�ി��തി�മായി

െകൽേ�ാൺ �േഖന �ർ�ീകരി� േജാബ് േപാർ�ൽ
പ�തി �ർ�മാ�ം �വർ�ന

സ�മാ�ിയി��്. �ടാെത ടി പ�തി ��തൽ
കാര��മമാ��തിേല�ായി െമാൈബൽ ആ�്
െകൽ�ാൺ �േഖന െഡവല�് െച��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. സം�ാന�്

വിവിധ ജി�കളിലായി േജാബ് െഫ�ക�ം
സംഘടി�ി� വ��.

(ബി) സം�ാന �വജന നയ�ിൽ വിഭാവനം െച�
�കാര�� ഉേ�ശ� ല���ൾ ��ത
പ�തികളി�െട ൈകവരി�ാൻ കഴി�ി�േ�ാ;

(ബി) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്
നട�ിലാ�ിയ േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ
േഫാ�്, �ര�നിവാരണ �വർ�ന�ൾ, േകാവിഡ്
19 �തിേരാധ�വർ�ന�ൾ, �ാ�ാ
െഡാേണഷൻ ക�ാ�യിൻ, കായിക ഉപകരണ�ൾ
വാ��തിന് ��കൾ�� ധനസഹായം,
എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് നിർ�ാണ ഓൺൈലൻ
പരിശീലനം, ൈസ�ിൾ ��് �പീകരണം,
�ഡിേയാ�ം ഓൺൈലൻ �ാ�്��ം,
െക.എ.എസ്  �ിലിമിനറി & െമയിൻ പരീ�ാ
സൗജന� പരിശീലനം, പി.എസ് .സി മ�രപരീ�ാ

പരിശീലനം, അമച�ർ നാടേകാ�വം,
�ാൻസ്െജൻേഡ�് ശാ�ീകരണം, േഷാർ�് ഫിലിം
േഡാക�െമേ�ഷൻ െഫ�ിവൽ, കളരി�യ�്
പരിശീലനം, െസവൻസ്  �ട്േബാൾ, കലാഭവൻ
മണി െമേ�ാറിയൽ നാടൻപാ�് മ�രം, ഫിഫ
2018 ബിഗ്സ്�ീൻ �ദർശനം, ��് േകരള
എ�്��്, �വാ��കൾ, സ�ാമി വിേവകാന�
�വ�തിഭാ �ര�ാരം, നാഷണൽ േഫാക്െഫ�്
ഓഫ് േകരള, േകരേളാ�വം �ട�ിയ
പ�തികളി�െട �വജന��െട കഴി�ക�ം
െതാഴിൽസാധ�തക�ം പരിേപാഷി�ി��തിന്
സാധി�ി��്. �വജന നയ�ിെ� ഭാഗമായി
നട�ിലാ�ിയി�� ഉ�ത വിദ�ാഭ�ാസ രംഗ�്

സാ�ഹ� നീതി�ം �ണേമ��ം ഉറ�ാ��തിന്
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�ടർ വിദ�ാഭ�ാസ പരിപാടിക�ം ൈന�ണ�
പരിശീലന�ം കാർഷിക േമഖലയിേല�്
�വജന�െള ആകർഷി�െകാ�് പരി�ിതി

സൗഹാർ�പരമായി �തന സാേ�തിക വിദ�ക�െട
ഉപേയാഗ�ി�െട കാർഷിക ഉത്പാദനം
വർ�ി�ി�ക, മദ�ാസ�ി�ം ലഹരി
ഉപേയാഗ�ി�ം എതിെര �വജന�െള
അണിനിര�ക, തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��െട എ�ാവിധ �വർ�ന�ളി�ം

�വജന��െട പ�ാളി�ം ഉറ�വ��ക,
വിവാഹ�ർ�കൗൺസിലിംഗ്, പാലിേയ�ീവ് െകയർ
�ണി�കൾ �ട�ിയ പ�തികളി�െട വിദ�ാഭ�ാസം,
കാർഷികം, സാ�ഹികം, ആേരാഗ�ം �ട�ിയ
വിവിധ േമഖലകളിൽ സമ� �േരാഗതി
ൈകവരി�വാൻ കഴി�ി��്. േകരള സം�ാന

�വജന ക�ീഷൻ നട�ിലാ�ിവ�� പ�തിക�െട
വിശദാംശ�ൾ �വെട േചർ��:- 'മദ�ം-
മയ�മ��് ��പേയാഗം, റാഗിംങ് , ൈസബർ
���ത��ൾ, തീ�വാദം എ�ിവെ�തിെര�ം
േറാഡ്  �ര�, മാനസികാേരാഗ�ം എ�ിവ
സംബ�ി�ം േബാധവത്�രണം' എ�
പ�തിയി�െട േകാേള�കളി�ം എസ് .സി/എസ് .�ി
േകാളനികളി�ം �വജന ��കളി�ം
േബാധവത്കരണ പരിപാടികൾ സംഘടി�ി��.
ഇതിനായി േകാ-ഓർഡിേന�ർമാെര
നിേയാഗി��. �വാ�ളായ സ��
�വർ�കെര െതെരെ���് വിദഗ്ധ�െട
േന�ത��ിൽ പരിശീലനം നൽ��. ഇതി�െട
േബാധവത്�രണ പരിപാടികളിൽ അനവധി
�വാ�െള േനരി�് പ�ാളികളാ�ാൻ കഴി�.
േകാവിഡ്  കാല�് ഇവ�െട േസവനം
ഉപേയാഗി�ാൻ കഴി�. ജി�കളിൽ
'അദാല�ക�ം േലാ�ൽ െലവൽ സി�ിം�ം'
നട��തി�െട �വാ��െട അവകാശ��ം
സംര�ണ വ�വ�ക�ം നിേഷധി�തായി പറ��
പരാതികളിൻേമ�ം, �ഥമ���ാ േബാധ�മാ��
���ളിൻേമ�ം അേന�ഷണം നട�ക�ം,
അ�രം കാര��ൾ ബ�െ��

അധികാര�ാന��െട ��യിൽ െകാ�
വരിക�ം, നടപടികൾ�് �പാർശ െച�ക�ം
െച��. �വാ�ളിൽ സാ�ഹ�േബാധ�ം നിയമ
അവേബാധ�ം �വജന��െട അവകാശ�െള
സംബ�ി�ം, ലിംഗ സമത�ം �ട�ിയ
വിഷയ�ളിൽ �വജന�ളിൽ അവേബാധം
��ി��തി�മായി രാജ�െ� വിവിധ
സം�ാന�ളിെല �വജന�െള



6 of 9

ഉൾെ���ിെ�ാ�് േദശീയ െസമിനാ�ം
ജി�ാതല�ിൽ െസമിനാർ/സിേ�ാസിയം/
ശി�ശാല എ�ിവ�ം സംഘടി�ി��.
സം�ാനെ� ജന�ൾ�ിടയിൽ
നിർ�ായകമായ സ�ാധീനം െച��ിയി���ം

കല/സം�ാരം, സാഹിത�ം, കായികം, �ഷി,
സാ�ഹ� േസവനം, വ�വസായം/സാേ�തികവിദ�
�ട�ിയ േമഖലകളിൽ ഉ�തമായ േന��ൾ
ൈകവരി� �വാ�െള '��് ഐ�ൺ' എ�
ബ�മതി നൽകി ആദരി��. ��് ഐ�ൺ

അവാർഡി�െട �വാ�ൾ�് വിവിധ േമഖലകളിൽ
േന��ൾ ൈകവരി��തിന് �േചാദനം നൽ��.
എ�ാ വർഷ�ം ജ�വരി 12 ‘േദശീയ
�വജനദിന’മായി ആേഘാഷി�ാ��താണ്.
��തദിനം സം�ാന�് വി�ലമായി
ആേഘാഷി��തിെ� ഭാഗമായി �വാ�ൾ�ായി
മദ�ം, മയ�മ��് ഇവെ�തിെര
േബാധവത്�രണ�ം, േറാ��ര�, വാഹനറാലി,
മ�് പരിപാടികൾ എ�ിവ�ം �വാ�ളിൽ നിയമ
അവേബാധം ഉ�ാ��തിന് ഇ.എം.എസ്
അ��രണ അ�ർ സർ�കലാശാല �സംഗ
മ�ര�ൾ നട�ക�ം െച��. പാർശ�വത്�ത
�വജന��െട ശാ�ീകരണം/ആേരാഗ�
പരിപാലനം പ�തി�െട ഭാഗമായി സാ�ഹ�നീതി
വ��ം പ�ികവർ� വ��മായി സഹകരി�െകാ�്
േഗാ�വർ� വിഭാഗ�ിെല �ീകൾ�്
ആേരാഗ�രംഗ�് േബാധവത്�രണം നൽ�ക�ം
ആേരാഗ� ക�ാ�കൾ സംഘടി�ി�ക�ം
െച�വ��. ‘��് ലീഗൽ സേ�ാർ�് െസ�ർ’
പ�തി�െട �വജന�ൾ�് സൗജന� നിയമ
സഹായം ലഭ�മാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി�
വ��. സാ��ിക�ം സാ�ഹിക�മായി ഏെറ
പിേ�ാ�ം നിൽ�� �വജന�ളിൽ നിയമ
സഹായം ആവശ���വർ�ായി ഒ� േടാൾ�ീ
ന�റി�െട േസവനം നൽ��തിന് ഒ�
ഓൺൈലൻ �ാ�് േഫാം െഡവല�് െച�് ടി
പ�തി�ായി ര�് േപരട�� ഒ� നിയമ വിദ�
പാനൽ �പീകരി�  ്നിയമ സഹായം നൽകി വ��.
�വജന�ളിൽ പരി�ിതി സംര�ണം,
പൗരേബാധം, ജനാധിപത�േബാധം, സാ�ഹിക
േബാധം, നിയമ സാ�രത �ട�ിയവ
വളർ�ിെയ���തിന് �വജന��െട
െഫസിലിേ�ഷൻ േ�ാ�ാം ആവി�രി�്
നട�ിലാ�ിവ��. ��ായ പരി�മ�ി�െട��

പരി�ിതി സംര�ണ�ി�െട പൗരേബാധം,
ജനാധിപത�േബാധം, സാ�ഹ�േബാധം എ�ിവ
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പരിേപാഷി�ി�  ്ഈ തല�റ�ം വ�ം തല�റ�ം
മലിനീകരി�െ�ടാ� ജല�ം, വിഷരഹിതമായ
ഭ�� സാധന��ം, ��വാ��ം �ദാനം െച�്
ആേരാഗ�സ��മായ ജീവിതം ഉറ�് വ��ക
എ� ഉേ�ശ�േ�ാെട �ീൻ ��് എ� പ�തി
നട�ിലാ�ി വ��. ‘�ീൻ േസാൺ’ എ� േപരിൽ
തരിശ്  �മികൾ കെ��ി തേ�ശ സ�യം ഭരണ
�ാപന��െട സഹായേ�ാെട വിവിധ
ജി�കളിൽ �വജന�െള
ആകർഷി��തിേല�ായി പ��റി/മീൻ
വളർ�ൽ എ�ിവ സംഘടി�ി� വ��. വിർച�ൽ
എംേ�ാെ��് എ�്േച�ിെ� ഭാഗമായി
�വാ�ൾ�് െതാഴിലവസര�ൾ സംബ�ി�

അറിയി�് നൽ��തി�ം െതാഴിൽ േനടാൻ പ�ിയ
േകാ�കൾ സംബ�ി�  ്മാർ� നിർേ�ശ�ൾ
നൽ��തി�ം സർ�ാർ, സ�കാര�,
െതാഴിൽദായകരിൽ നി�ം ലഭ�മായ
െതാഴിലവസര�ൾ സംബ�ി� വിവര�ൾ
�വജന�ളിൽ എ�ി��തി�മായി

െകൽേ�ാൺ �േഖന �ർ�ീകരി� േജാബ് േപാർ�ൽ
പ�തി �ർ�മാ�ം �വർ�ന

സ�മാ�ിയി��്. �ടാെത ടി പ�തി ��തൽ
കാര��മമാ��തിേല�ായി െമാൈബൽ ആ�്
െകൽ�ാൺ �േഖന െഡവല�് െച��തി��
നടപടികൾ സ�ീകരി� വ��. സം�ാന�്

വിവിധ ജി�കളിലായി േജാബ് െഫ�ക�ം
സംഘടി�ി� വ��.

(സി) �വജന േ�മ പ�തികൾ കാര��മമായി
നട�ിലാ��തി�ം അതിെ� �േയാജനം
�ണേഭാ�ാ�ളിൽ എ�ി��തി�ം അടിയ�ര
നടപടികൾ ൈകെ�ാ�േമാ;

(സി) �വജനേ�മ പ�തികൾ കാര��മമായി
നട�ിലാ��തി�ം അതിെ� �േയാജനം
�ണേഭാ�ാ�ളിൽ എ�ി��തി�മായി 2022-
23 സാ��ികവർഷം ഓൺൈലൻ െഡലിവറി
സംവിധാനം, എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് നിർ�ാണം,
െസക�രി�ി സർ�ീസ് , ഹാർബർ െസക�രി�ി
സർ�ീസ് , േവ�് മാേനെ��്, �റിസം േവാള�ിയർ,
ൈഹേവ േവാള�ിേയ�്, ൈബ�്
ആം�ലൻ�കൾ, െപാ��ള�ൾ വീെ���്

മ��ഷി, ശാ� ക�ിസ് , �വതീ��്, വനിതാ
��് േഹാ�ൽ, കളരി കരാെ� പരിശീലനം,
ൈ�ബൽ േ�ാർട്സ്  മ�ര�ൾ, തീരേദശ
കായിക ഉ�വം, ��ക�െട കായിക പരിശീലന
ശാ�ീകരണം, നീ�ൽ പരിശീലനം, നാടകകളരി,
ഇ�ർനാഷണൽ േഷാർ�് ഫിലിം െഫ�ിവൽ,
മണിനാദം, �വസാഹിത� ക�ാ�്, െ��ിംഗ്,
പാരാെസയ�ിംഗ്, സാഹസിക കാർണിവൽ,
അെ��് പരിശീലനം, ബീ�  ്െഫ�്, ആേരാഗ�
സാം�ാരിക പരിപാടികൾ, �ാൻസ്  ജൻഡർ
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ശാ�ീകരണം, േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ
േഫാ�്, പി.എസ് .സി പരിശീലനം, സിവിൽ
സർ�ീസ്  പരീ�ാ പരിശീലനം, കരിയർ
ൈഗഡൻസ് , �ാൻസ്െജൻേഡ�് ��കൾ,
ഭി�േശഷി�ാർ�� ��കൾ, കാർഷിക
��കൾ, പരി�ിതി ��കൾ, പാലിേയ�ീവ്
െകയർ, ലഹരി വി�� ക�ാ�യിൻ,
വിവാഹിതരാകാൻ േപാ�� വ�വര�ാർ�്
കൗൺസിലിംഗ്, േകരേളാ�വം, ��് അവാർഡ് ,
�വശ�ി �ട�ിയ പ�തികൾ
നട�ിലാ��തിന് നടപടി സ�ീകരി� വ��.

(ഡി) �വജന��െട മാനസികാേരാഗ�ം ഉറ�വ��ാൻ

വ��് സ�ീകരി� നടപടികൾ എെ��ാെമ�്
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്
തി�വന��രെ� ര�് േക��ളിലായി 25
വയ�ിൽ താെഴ�� �വതികൾ�ായി 10
ദിവസെ� കളരി�യ�് പരിശീലനം നട�ി.
െതരെ���െ�� 750 േപർ�ാണ് പരിശീലനം
നൽകിയത്. �വതികളിൽ ആ�വിശ�ാസ�ം
മാനസിക-ശാരീരീക ക��ം
വർ�ി�ി��തിേനാെടാ�ം േകരളീയ
സം�ാര�ിെ� ഭാഗമാ�� കളരി
േ�ാ�ാഹി�ി�ക എ�താണ് പ�തി�െട
ല��ം. പരിശീലനം ലഭി� 750 ഓളം �വതികൾ
കളരിയിൽ അഭ�ാസ �കടനം കാ�വ�.
തി�വന��രം ഗവ.വിമൻസ്  േകാേളജ് ,
ഗവ.ന�ിംഗ് േകാേളജ് , െസ�് േസവിേയ�് േകാേളജ് ,
ആ�ർേവദ േകാേളജ് , ഗവ. വിമൻസ്  േപാളിെട�ിക്
ൈകമനം എ�ീ േക��ളിലാണ് �വതികൾ�്
പരിശീലനം നൽകിയത്. േകാവിഡ്  മഹാമാരി�ലം
മാനസിക പിരി���ം അ�ഭവി�� വ��ികൾ�്

െടലികൗൺസിലിംഗ് സംഘടി�ി�� പരിപാടി
��ർ ജി�ാ േകാ-ഓർഡിേന��െട േന�ത��ിൽ

ഇരി�ാല�ട െസ�് േജാസഫ് േകാേളജിെല�ം
ൈ��് േകാേളജിെല�ം വിദ�ാർ�ികൾ �േഖന
നട�ിയി��്. ഇതി�െട േകാവിഡ്
ബാധിതരായവർ�ം അവ�െട ��ംബാംഗ�ൾ�ം
മാനസിക പിൻ�ണ�ം മ� തര�ി��

സഹായ��ം നൽകിയി��്. �വാ�ളിെല
ആ�ഹത��ം മാനസിക ����ം
�റ��തിനായി, േകാവിഡ്  �തിസ�ിയിൽ

െതാഴിൽ ന�െ��േതാ, േലാ�്ഡൗൺ �ലം വീ�ിൽ
അട�ി��തിനാൽ സ�ഭാവ ൈവകല��ൾ
ബാധി�േതാ ആയ �വാ�െള കെ��ി

അവർ�േവ� സാ��ിക സഹായം, മാനസിക
പി�ണ എ�ിവ നൽ�ക, എ�ാ
പ�ായ�കളി�ം ഇ�ര�ാെര കെ��ി

അവർ� േവ� കൗൺസിലിംഗ് നട�ി മാനസിക
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പിൻ�ണ നൽ�ക എ�ീ പരീപാടികൾ
ഉൾെ�ാ�ി�െകാ�� കർ� പ�തി േകരള
സം�ാന �വജന ക�ീഷൻ ത�ാറാ�ി 2022-23
സാ��ിക വർഷെ� പ�തിയിൽ
ഉൾെ����തി�� നടപടികൾ സ�ീകരി�ി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


