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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6217 09-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

�വജനേ�മ േബാർഡിെ� �വർ�ന�ൾ

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ. പി.വി.അൻവർ
Shri Saji Cherian 

(മ��ബ�നം, സാം�ാരികം, �വജനേ�മ വ��്
മ�ി)

(എ)

േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡിെ�
ഉേ�ശ�ല����ം �വർ�ന��ം

എെ�ാെ�െയ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) �വജന��െട ഭൗതിക�ം സാം�ാരിക�ം
സാഹിത�പര�ം കലാകായികപര�ം
െതാഴിൽപര�മായ സർ�േതാ�ഖമായ
വികസന�ിനായി �വജന ശാ�ീകരണ

�വർ�ന�ൾ സം�ാന�്

ഏേകാപി�ി�ക�ം നട�ിലാ�ക�മാണ്
േബാർഡിെ� �ധാന ല��ം. േ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�ര

പരീ�ാ പരിശീലനം, അമച�ർ നാടേകാ�വം,
�ാൻസ്  െജൻേഡ�് ശാ�ീകരണം, േഷാർ�്
ഫിലിം േഡാക�െമേ�ഷൻ െഫ�ിവൽ, കളരി�യ�്
പരിശീലനം, െസവൻസ്  �ട്േബാൾ, കലാഭവൻ
മണി െമേ�ാറിയൽ നാടൻപാ�് മ�രം, ഫിഫ
2018 ബിഗ് സ്�ീ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�ി��്. േകരേളാ�വം, �വശ�ി

�ട�ിയ പ�തികൾ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��മായി സഹകരി�ാണ്
നട�ിലാ��ത്.
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(ബി) �വജനേ�മ േബാർഡ്  നട�ാ�ി വ��
പ�തികൾ വിശദീകരി�ാേമാ; തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��മായി േയാജി�ാേണാ �വജനേ�മ
േബാർഡിെ� പ�തികൾ നട�ാ��െത�്
അറിയി�ാേമാ;

(ബി) �വജന��െട ഭൗതിക�ം സാം�ാരിക�ം
സാഹിത�പര�ം കലാകായികപര�ം െതാഴിൽപര
�മായ സർ�േതാ�ഖമായ വികസന�ിനായി

�വജന ശാ�ീകരണ �വർ�ന�ൾ

സം�ാന�് ഏേകാപി�ി�ക�ം
നട�ിലാ�ക�മാണ് േബാർഡിെ� �ധാന ല��ം.
േ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�ര പരീ�ാ
പരിശീലനം, അമച�ർ നാടേകാ�വം, �ാൻസ്
െജൻേഡ�് ശാ�ീകരണം, േഷാർ�് ഫിലിം
േഡാക�െമേ�ഷൻ െഫ�ിവൽ, കളരി�യ�്
പരിശീലനം, െസവൻസ്  �ട്േബാൾ, കലാഭവൻ
മണി െമേ�ാറിയൽ നാടൻപാ�് മ�രം, ഫിഫ
2018 ബിഗ് സ്�ീ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�ി��്. േകരേളാ�വം, �വശ�ി

�ട�ിയ പ�തികൾ തേ�ശ സ�യംഭരണ
�ാപന��മായി സഹകരി�ാണ്
നട�ിലാ��ത്.

(സി) ആദിവാസി േഗാ�വർ� �വജന��െട
വികസന�ിനായി സം�ാന�്

എവിെടെയ�ി�ം ൈ�ബൽ ��് െഡവലപ്െമ�്
െസ�ർ ആരംഭി�ി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ ആയതിെ�

ഘടന�ം �വർ�ന�ളട��� വിശദാംശ��ം
നട�ിലാ�� പ�തിക�െട�ം വിവര�ൾ
ലഭ�മാ�ാേമാ?

(സി)
േകരള സം�ാന �വജനേ�മ േബാർഡിെ�
േന�ത��ിൽ സം�ാന�് ആദിവാസി

േഗാ�വർ� �വജന��െട വികസന�ിനായി

ൈ�ബൽ ��് െഡവലപ് െമ�് െസ�ർ
ആരംഭി�ി�ി�.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


