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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 1130 06-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വജന േ�മേബാർഡിെ� �വർ�നം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. ആ�ണി േജാൺ,
�ീ. െക.എം.സ�ിൻേദവ്, 
�ീ െക � ജനീഷ്  �മാർ, 
�ീ എം എസ്  അ�ൺ �മാർ 

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

മ�ി)

(എ)

സം�ാന�് �വജന േ�മേബാർഡിെ�
�വർ�നം കാര��മമാ��തിന് പ�തികൾ
ആ��ണം െച�ി�േ�ാ;

(എ) സം�ാന�് �വജന േ�മ േബാർഡിെ�
�വർ�നം കാര��മമാ��തിന് 2022-23
സാ��ിക വർഷം ഒ◌ാൺൈലൻ െഡലിവറി
സംവിധാനം, എൽ.ഇ.ഡി ബൾബ് നിർ�ാണം,
െസക�രി�ി സർ�ീസ് , േവ�് മാേനെ��്, �റിസം
േവാള�ിയർ, ബ� ഭാഷാ സമന�യം, പരി�ിതി

�വർ�ന�ൾ, ശാ�ം-ചരി�ം-സാം�ാരികം
�വർ�ന�ൾ, �വതീ ക്ള�്, വനിതാ ��്

േഹാ�ൽ, െസൽഫ് ഡിഫൻസ്  പരിശീലനം,
ൈ�ബൽ േ�ാർട്സ്  മ�ര�ൾ, തീരേദശ
കായിേകാ�വം, നീ�ൽ പരിശീലനം, നാടക
കളരി, ��ിംഗ്, സാഹസിക ക�ാ�് �ട�ിയ
സാഹസിക പരിപാടികൾ, �ാൻസ്െജേ��്
ശാ�ീകരണം, േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ
േഫാ�്, പി.എസ് .സി പരിശീലനം, പാലിേയ�ീവ്
െകയർ, ലഹരി വി�� ക�ാ�യിൻ �ട�ി
വിവിധ�ളായ പ�തികൾ േബാർഡ്  ആ��ണം
െച�് വ��.

(ബി) തേ�ശ സ�യംഭരണ അടി�ാന�ിൽ ��്

േകാ-ഓർഡിേനഷൻ കൗൺസി�കൾ, ��്

െസ��കൾ എ�ിവ �ാപി��തിന്

പ�തി�േ�ാ; എ�ിൽ ഇതി�െട എെ�ാെ�
കാര��ളാണ് നട�ിലാ�ാ�േ�ശി��ത്;
വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�ാേമാ;

(ബി) 2022-23 വർഷം തേ�ശസ�യംഭരണ
�ാപന�ളിൽ ��് േകാ-ഒ◌ാർഡിേനഷൻ
കൗൺസി�കൾ, ��് െസ��കൾ എ�ിവ
�ാപി��തിന് പ�തിയി�. എ�ാൽ
സം�ാനെ� എ�ാ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന�ി�ം �വശ�ി പ�തി�െട ഭാഗമായി
പ�ായ�് / �ൻസി�ാലി�ി / േകാർ�േറഷൻ /
ജി�ാ തല�ളിൽ ��് േകാ-ഒ◌ാർഡിേന�ർമാെര
നിയമി�� പ�തി �വജനേ�മ േബാർഡ്
നട�ിലാ�ി വ���്. േകരള സം�ാന

�വജനേ�മ േബാർഡിെ� പ�തിക�ം
�വർ�ന��ം താെഴ ത�ിൽ എ�ി�ക,
തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന��െട പരിധിയിൽ
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�വർ�ി�� ക്ള�കെള �വജനേ�മ
േബാർ�മായി ബ�െ���ക, േകരേളാ�വം,
േബാർഡിെ� മ�് �ധാന പരിപാടികൾ എ�ിവ�്
േവ�� �ചാര�ം �വജന പ�ാളി��ം

ഉറ�ാ�ക, തേ�ശസ�യംഭരണ �ാപന�ളിെല

വികസന ��ിയകളിൽ �വജനേ�മ�ി�ം

�വജനേ�മ േബാർഡി�ം േവ� �ാതിനിധ�ം
ഉറ�ാ�ക, കാലാകാല�ളിൽ സം�ാന

�വജനേ�മ േബാർഡ്  നിർേ�ശി��
�വർ�ന�ൾ സമയബ�ിതമായി

നട�ിലാ�ക എ�ീ കാര��ളാണ് ��് േകാ-
ഒ◌ാർഡിേന�ർമാർ �േഖന േബാർഡ്  നട�ിലാ�ി
വ��ത്.

(സി)

ഡിസാ�ർ മാേനെ��്, �രിതാശ�ാസ
�വർ�നം, മാലിന�നിർ�ാർജനം, പാലിേയ�ീവ്
�വർ�നം �ട�ിയ േസവന�വർ�ന�ൾ

സമേയാചിതമായി െച��തി�ത�� �വജന
സ��േസന �പീകരി�ി�േ�ാ; ഇതിെ�
ഭാഗമായി എെ�ാെ� ല����ം �വർ�ന

പ�തിക�മാണ് ആവി�രി�ി��ത്;
വിശദമാ�ാേമാ?

(സി) ഡിസാ�ർ മാേനെ��് , �രിതാശ�ാസ
�വർ�നം, മാലിന� നിർ�ാർ�നം, പാലീേയ�ീവ്
�വർ�നം �ട�ിയ േസവന �വർ�ന�ൾ

സമേയാചിതമായി െച��തിനായി േകരള
സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡ്  േകരള
േവാള�റി ��് ആ�ൻ േഫാ�് എ� സ��
േസവന േസന �പീകരി�ി��്. ��തി
�ര����ാ�േ�ാൾ അവെയ േനരിടാൻ
�വജന പ�ാളി��ിൽ സ�� േസവകെര
ത�ാറാ�ക എ� ല��ം ��ിൽ ക�ാണ് േസന
�പീകരി�ി�ളളത്. കാലവർഷം സമാഗതമാ��
അവസര�ിൽ െവളളെ�ാ�ം, ഉ�ൾെ�ാ�ൽ
�ട�ിയവ േപാ�ളള ��തി �ര��ൾ
സംഭവി�� അടിയ�ിര സാഹചര�ം
സംജാതമാ��പ�ം അവെയ േനരി��തിനായി
എ�ാ ജി�കളി�ം പരിശീലനം േനടിയ േവാള�റി
��് ആ�ൻ േസനെയ സ�രാ�ിയി��്.
അപകട��ം ��തി �ര���ം ഉ�ാ�േ�ാൾ
േകരള േവാള�റി ��് ആ�ൻ േഫാ�്
േസനാംഗ��െട േസവനം �േയാജനെ���വാൻ
ഉത�� തര�ിൽ േസനാംഗ�ൾ�് ആവശ�മായ
സാഹസിക കായിക പരിശീലനം, ഫയർ &
െറസ്ക� പരിശീലനം, �ഥമ ��ഷാ പരിശീലനം
എ�ിവ നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


