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  മമ  .   സസ്പീക്കര:  ഒഒാരഡര, ഒഒാരഡര.......ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *91

ചറഒാഡുകളുടടെ നമരമഒാണ പുനർനമരമഒാണ പ്രവരത്തനങ്ങള

1(*91)   ശസ്പീ  .   അൻവർ സഒാദത്തത :
        ശസ്പീ  .   പമ  .   ടെമ  .   ചതഒാമസത  :
        ശസ്പീ  .   ഷഒാഫമ പറമ്പമൽ :
 ശസ്പീ  .    അനമൽ  അക്കര:  തഒാടഴെ  കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങൾക്കത

ടപഒാതുമരഒാമതദ്യം രജമസത ചട്രേഷനദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമഒാ :

(എ)  കഒാലഒാവസ്ഥ  വദതമയഒാനങ്ങടളെ  അതമജസ്പീവമക്കുന്ന  തരത്തമലുള

ചറഒാഡത  നമരമഒാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള  അവലദ്യംബമക്കുവഒാന്  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമചമട്ടുചണഒാ; വമശദഒാദ്യംശദ്യം നല്കുചമഒാ;

(ബമ)  പ്രളെയത്തമല്  തകരന്ന  ചറഒാഡുകള  റസ്പീ  ബമല്ഡത  ചകരളെ

പദ്ധതമയമലൂടടെ  പുനരനമരമമക്കുന്നതമനത  നടെപടെമ  സസസ്പീകരമചമട്ടുചണഒാ;  എങമല്

ഏടതഒാടക്ക  ചറഒാഡുകളെഒാണത  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമയമല്  ഉളടപ്പെടുത്തമ

പുനരനമരമമക്കുന്നതത;

(സമ)  ടപഒാതുമരഒാമത്തത  വകുപ്പെമടന  അഴെമമതമ  മുക്തമഒാക്കുന്നതമനത

കഴെമഞമട്ടുചണഒാ; ഇതമനഒായമ സസസ്പീകരമച നടെപടെമകള എടനഒാടക്കയഒാണത;

(ഡമ) ചറഒാഡത നമർമഒാണത്തമനത ചമൽചനഒാടദ്യം വഹമക്കുന്ന ഉചദദഒാഗസ്ഥരുടടെ
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അനഒാസ്ഥമൂലമഒാണത ചറഒാ ഡുകള നമരമഒാണചശഷദ്യം വളെടര ചവഗദ്യം തകരുവഒാന്

കഒാരണടമന്നത  വമജമലന്സത  അചനസഷണത്തമല്  കടണത്തമയ

സഒാഹചരദത്തമല് ബന്ധടപ്പെട ഉചദദഒാഗസ്ഥരടക്കതമടര ഇതമനകദ്യം സസസ്പീകരമച

നടെപടെമകള എടനഒാടക്കയഒാടണന്നത വമശദമഒാക്കുചമഒാ?

ടപഒാതുമരഒാമതദ്യം രജമസത ചട്രേഷനദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്  ):

സര, 

(എ) കഒാലഒാവസ്ഥഒാ  വദതമയഒാനങ്ങടളെ  അതമജസ്പീവമക്കുന്ന  തരത്തമലുള

ചറഒാഡത  നമരമഒാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനമടന  കസ്പീഴെമല്

പുചരഒാഗമമച്ചുവരമകയഒാണത.  IRC  (Indian  Road  Congress),  MoRTH

(Ministry  of  Road  Transport  and  Highways)  എന്നമവയുടടെ

മഒാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകഒാരമഒാണത  ഈടുനമല്ക്കുന്ന  ചറഒാഡുകള  നമരമമച്ചുവരുന്നതത.

കൂടുതല്  കഒാലദ്യം  ഈടുനമല്ക്കുന്ന  ബമ.എദ്യം&ബമ.സമ  ചറഒാഡുകള  ഗഒാമങ്ങളെമല്

നമരമമക്കുന്നതമനദ്യം ആധുനമക സഒാചങതമകവമദദകള ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതമനദ്യം

നടെപടെമകള  സസസ്പീകരമചമട്ടുണത.   സസഒാഭഒാവമക  റബ്ബര,  കയര  ജമചയഒാ

ടടെക്സതറ്റയമല്സത,  പഒാസമകത  എന്നമവ  ഇഇൗടെമനദ്യം  ദസ്പീരഘകഒാല  ആയുസമനദ്യം

ചവണമ  ചറഒാഡുകളെമല്  അതമടന  ബമറ്റുമമനമല്   ഉപചയഒാഗമച്ചുവരമകയഒാണത.
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ദൃഡത,  ഉറപ്പെത,  ടവളദ്യംമൂലദ്യം  ഉണഒാകുന്ന  ചകടുപഒാടുകളെമല്  നമന്നുള ഉയരന്ന

പ്രതമചരഒാധചശഷമ എന്നമവ പഒാസമകത ചറഒാഡുകളുടടെ ഗുണങ്ങളെഒാണത. 2016-17

മുതല്   512  കമ.മസ്പീ.  ദൂരദ്യം  പഒാസമകത  മഒാലമനദദ്യം  (ഏകചദശദ്യം  744  ടെണ്)

ഉളടപ്പെടുത്തമ നമരമമചമട്ടുണത.  ഈ  സരക്കഒാരമടന ഭരണകഒാലത്തത നമരത

വമഭഒാഗത്തമനത കസ്പീഴെമല് നഒാളെമതുവടര  50  കമ.മസ്പീ ദൂരദ്യം ചറഒാ ഡത കയര ഭൂവസദ്യം

ഉപചയഒാഗമച്ചുദ്യം 2672  കമ.മസ്പീ ദൂരദ്യം നഒാചസറല് റബ്ബര ചമഒാഡമഫഫഡത ബമറ്റുമമന്

ഉപചയഒാഗമച്ചുദ്യം നമരമമചമട്ടുണത.  തകരന്ന ചറഒാഡുകള ടപഒാളെമടചടുത്തത അചത

ടമറ്റസ്പീരമയലുകള  ടെഒാര  ചചരത്തത  നമരമഒാണത്തമനത  ഉപചയഒാഗമക്കുന്ന  നൂതന

സഒാചങതമകവമദദ  (ഫുള  ടഡപത  റസ്പീക്ലചമഷന്  ടടെചകഒാളെജമ  (Milling))

നടെപ്പെമലഒാക്കമയമട്ടുണത.   പത്തനദ്യംതമട  ജമല്ലയമടല  ആനയടെമ-പഴെകുളെദ്യം-

ചന്ദനപ്പെളമ  -  കൂടെല്  ചറഒാഡമല്  6 കമ.മസ്പീറ്റചറഒാളെദ്യം  ഈ  സഒാചങതമകവമദദ

ഉപചയഒാഗമചത നമരമമചമട്ടുണത. നമലവമലുള ചറഒാഡത പ്രതലത്തമനത മുകളെമലഒായമ

ഫവറ്റത  ചടെഒാപ്പെമദ്യംഗത  സഒാചങതമകവമദദ  ഉപചയഒാഗമചത  ചറഒാഡത

നമരമമക്കുന്നതമലൂടടെ  ദസ്പീരഘകഒാലദ്യം  ഈടുനമല്ക്കുന്നതുദ്യം

കഒാലഒാവസ്ഥഒാവദതമയഒാനങ്ങടളെ  അതമജസ്പീവമക്കുന്നതുമഒായ  ചറഒാഡുകള

നമരമമക്കുന്നതമനത  സഒാധമക്കുന്നതഒാണത.   ടതരടഞടുക്കടപ്പെട
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അനചയഒാജദമഒായ  ചറഒാഡുകളെമല്   ഈ  സഒാചങതമകവമദദ

നടെപ്പെമലഒാക്കുന്നതഒാണത.   സത മഒാരടെത  സമറ്റമ  പദ്ധതമയമല്  ഉളടപ്പെടുത്തമ

തമരുവനനപുരദ്യം നഗരത്തമല്  KRFB മുചഖേന  8  കമ.മമ  ചറഒാഡുകള ഫപലറ്റത

ചപ്രഒാജകഒായമ  ഫവറ്റത  ചടെഒാപ്പെമദ്യംഗത  സഒാചങതമകവമദദ  ഉപചയഒാഗമചത

ടചയ്യുന്നതമനള  നടെപടെമ  സസസ്പീകരമച്ചുകഴെമഞ.  30  വരഷദ്യം  ചറഒാഡത

ചകടുപഒാടുകൂടെഒാടത  നമല്ക്കുടമന്നഒാണത  മനസമലഒാക്കമയമട്ടുളതത.  ഇതുകൂടെഒാടത

ടവളടക്കട്ടുള  ഭഒാഗങ്ങളെമല്  ചകഒാണ്കസ്പീറ്റമദ്യംഗത,  ചകഒാണ്കസ്പീറ്റത  ഫടെലുകള

എന്നമവയുദ്യം  വദഒാപകമഒായമ  ഉപചയഒാഗമക്കുന്നുണത.  ചദശസ്പീയപഒാതകളുടടെ

നമരമഒാണവദ്യം  പരമപഒാലനവദ്യം  ചദശസ്പീയനമലവഒാരദ്യം  പുലരതന്നതമചലയഒായമ

ഇനദന്   ചറഒാ ഡത  ചകഒാണ്ഗസമടന  വമവമധ  ചകഒാഡുകളുദ്യം  ചകന്ദ്ര  ചറഒാഡത

ഗതഒാഗത ഫഹചവ മനഒാലയത്തമടന ടസസമഫമചക്കഷനദ്യം അനസരമചഒാണത

നടെപ്പെമലഒാക്കുന്നതത.   ടെഒാറമദ്യംഗമടല   നൂതന  സഒാചങതമകവമദദകളെഒായ

ബമറ്റുമമനസത  ടമക്കഒാഡദ്യം,  ടഡന്സത  ബമറ്റുമമനസത  ടമക്കഒാഡദ്യം,  ബമറ്റുമമനസത

ചകഒാണ്കസ്പീറ്റത  എന്നമവ  ചകരളെത്തമടന  കഒാലഒാവസ്ഥയത

അനചയഒാജദമഒായമഒായതുടകഒാണത  ഗഒാമങ്ങളെമലുള  PWD ചറഒാഡുകളുദ്യം

PWD ഏടറ്റടുത്തത  നടെതന്ന  ഗഒാമ-നഗര  ചറഒാഡുകളുദ്യം  ഇതനസരമചത  ടചയ
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വരമകയഒാണത.  റബ്ബഫറസ്ഡത  ബമറ്റുമമന്  വദഒാപകമഒായമ  ഉപചയഒാഗമചഒാണത

ചദശസ്പീയപഒാതകളെമല് ചറഒാഡത  നമരമഒാണദ്യം നടെതന്നതത.   പുതമയ പഒാലങ്ങള

നമരമമക്കുചമ്പഒാള കഴെമഞ രണത വരഷങ്ങളെമല് ഉണഒായ പ്രളെയത്തമടന ഫഹ

ടഫ്ലെഡത  ടലവല്  കൂടെമ  കണക്കമടലടുത്തഒാണത  ഡമഫസന്  ടചയ്യുന്നതത.

കഒാലഒാവസ്ഥവദതമയഒാനങ്ങടളെ  അതമജസ്പീവമക്കുന്ന  തരത്തമലുള  ചറഒാഡത

നമരമഒാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള  അവലദ്യംബമക്കഒാന്  ടക.എസത.റ്റമ.പമ. -ക്കത

നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കമയമട്ടുണത.   ബഹുമഒാനടപ്പെട  മുഖേദമനമ  ചനരമടത  നയമക്കുന്ന

ചകരളെ  പുനരനമരമഒാണ  പദ്ധതമയുടടെ  ഭഒാഗമഒായമ  അതമവരഷത്തമലുദ്യം

തകരഒാത്ത  തരത്തമല്  കഒാലഒാവസ്ഥ  അതമജസ്പീവനക്ഷമതയുള  നമരമഒാണ

ഫശലമകടളെക്കുറമചത  പഠനദ്യം  നടെത്തമ  ചറഒാഡുകള  നമരമമക്കുചമ്പഒാള  ഇവ

ആവശദദ്യം  വരുന്ന സ്ഥലങ്ങളെമല് നടെപ്പെഒാക്കഒാന് ഉചദ്ദേശമചഒാണത  പദ്ധതമകളുടടെ

രൂപ ചരഖേ തയഒാറഒാക്കമയമട്ടുളതത.

(ബമ)  ഉണത.  റസ്പീബമല്ഡത  ചകരളെ  പദ്ധതമയമല്  ഉളടപ്പെടുത്തമ

ടപഒാതുമരഒാമത്തത  നമരത്തത വമഭഒാഗത്തമനത കസ്പീഴെമല് തമരുവനനപുരദ്യം ജമല്ലയമല്

പ്രളെയത്തമല്  തകരന്ന  എയരചപഒാരടത-ശദ്യംഖദ്യംമുഖേദ്യം  ചറഒാഡമടന

പുനരനമരമഒാണത്തമനഒായമ  G.O.(Rt)No.227/2020/P&EA  dated
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27-05-2020  പ്രകഒാരദ്യം  539  ലക്ഷദ്യം  രൂപയുടടെ  ഭരണഒാനമതമ  ലഭമചമരുന്നു.

രണത  ഘടങ്ങളെമലഒായമടഒാണത  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തമ  നടെപ്പെമലഒാക്കുന്നതത.  ആദദ

ഘടമഒായമ  കടെല്  തസ്പീരചത്തഒാടു  ചചരന്നത  ഡയഫദ്യം  വഒാള നമരമഒാണവദ്യം

രണഒാദ്യംഘടമഒായമ പ്രളെയത്തമല് തകരന്ന ചറഒാഡമടന പുനരനമരമഒാണവമഒാണത

ഇഇൗ  പദ്ധതമയമല്  ഉളടപ്പെടുത്തമയമരമക്കുന്നതത.  ഇതമല്  ആദദഘടമഒായമ

ടഡയഫദ്യം  വഒാള  നമരമഒാണത്തമടന  പ്രവൃത്തമകള  പുചരഒാഗമമച്ചുവരുന്നു.

സഒാചങതമകവമദദയമല് മമകച കരഒാറുകഒാരഒായ ഉഇൗരഒാളുങല് ചകഒാ-ഓപ്പെചററ്റസ്പീവത

ടസഒാടടസറ്റമക്കഒാണത  ഇതമടന  ടടെണര  ലഭമചമട്ടുളതത.   എന്നഒാല്

കടെലഒാകമണദ്യംമൂലദ്യം  ചറഒാഡമനത  കൂടുതല്  നഒാശനഷ്ടങ്ങള  വസ്പീണദ്യം

സദ്യംഭവമചമട്ടുളെളെതമനഒാല് 805 ലക്ഷദ്യം രൂപയുടടെ പുതുക്കമയ ഭരണഒാനമതമ G.O.

(Rt)  No.22/2021/P&EA  dated.12-01-2021  പ്രകഒാരദ്യം  നല്കമയമട്ടുണത.

ടഡയഫദ്യം  വഒാള  നമരമഒാണദ്യം  പൂരത്തമയഒാകുന്ന  മുറയത  ചറഒാഡമടന

പുനരനമരമഒാണ  പ്രവരത്തനങ്ങള  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതഒാണത.   2018-ടല

പ്രളെയത്തമല് തകരന്ന ചറഒാഡുകളുടടെ പുനരനമരമഒാണത്തമനഒായമ റസ്പീ-ബമല്ഡത

ചകരളെ  ഇനമചഷദറ്റസ്പീവത  പദ്ധതമപ്രകഒാരദ്യം  ടതരടഞടുത്തമരമക്കുന്ന  30

ചറഒാഡുകളെമടല  29  ചറഒാഡുകളക്കഒായമ  5119.54  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ
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ഭരണഒാനമതമ  ലഭമചമട്ടുണത.   ചകരളെ  പുനര  നമരമഒാണ  പദ്ധതമ  പ്രകഒാരദ്യം

ടക.എസത.റ്റമ.പമ.  മുഖേഒാനരദ്യം  നടെപ്പെഒാക്കുന്ന  ജമല്ല  തമരമച്ചുളെളെ  പ്രവൃത്തമകളുടടെ

ലമസത അനബന്ധമഒായമ ചചരക്കുന്നു.+  

(സമ)  ടപഒാതുമരഒാമത്തത വകുപ്പെമടല വമകസന പദ്ധതമകള സുതഒാരദവദ്യം

അഴെമമതമ  രഹമതവമഒാക്കുന്നതമനത  പമണറഒായമ  ഗവണ്ടമനത  വന്നതുമുതല്

ഗവണ്ടമനത  ടമഒാത്തത്തമല്  എല്ലഒാവകുപ്പുകളെമലുദ്യം  PWD  വകുപ്പെമല്  ഇത്തരദ്യം

നടെപടെമകള  കൂടുതലഒായതുടകഒാണത  സവമചശഷമഒായ  പദ്ധതമകളുദ്യം

പരമപഒാടെമകളുദ്യം  നടെപ്പെഒാക്കമ  അഴെമമതമയുദ്യം  ടകടുകഒാരദസ്ഥതയുദ്യം  തടെയുന്ന

നടെപടെമകളുടമടുത്തത  നല്ല  വമജയദ്യം  ചനടെമവരമകയഒാണത.  വമവമധ  തലങ്ങളെമല്

ഇതുടചയ്യുന്നുണത.  കരശനമഒായ  നമരചദ്ദേശങ്ങള  നല്കമയമട്ടുണത.

നമരമഒാണത്തമല്  ചമല്ചനഒാടദ്യം  ശക്തമടപ്പെടുത്തമയമട്ടുണത.  നമരമഒാണ

സഒാമഗമകളെമല് കളെങമമല്ലഒാടത കൃതദമഒായമ അതുപചയഒാഗമക്കഒാനള നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കമയമട്ടുണത.  ആ  കഒാരദത്തമല്  മുചന്നറ്റമുണത.  പ്രവൃത്തമകള  ടചയ്യുചമ്പഒാള

കൃതദമഒായ  ഗുണനമലവഒാരദ്യം  പഒാലമക്കുന്നുചണഒാ  എന്നറമയുന്നതമനത

ഗുണനമലവഒാര  പരമചശഒാധന  വമവമധ  തലങ്ങളെമല്  നടെതന്നുണത.

ഉചദദഒാഗസ്ഥരക്കത ഗുണനമലവഒാരദ്യം ഉറപ്പുവരുതന്നതമനളെളെ കരശന നമരചദ്ദേശദ്യം

+ അനബന്ധമഒായമ ചചരക്കുന്നു.
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നല്കമയമട്ടുണത.  ഇവ ജമല്ലഒാതലത്തമലുളെളെ കക.സമ. ലഒാബുകള മുഖേഒാനരമഒാണത

നടെതന്നതത.   കക.സമ.  മഒാനസല്  പ്രകഒാരദ്യം  തമതല  ഗുണനമലവഒാര

പരമചശഒാധനകള നടെത്തമവരുന്നു.  കസഒാളെമറ്റമ കണ്ചട്രേഒാള മഒാനസല് പ്രകഒാരദ്യം 15

ലക്ഷത്തമനത  മുകളെമലുളെളെ  പ്രവൃത്തമകളുടടെ  ബമല്  തുക  നല്കുന്നതമനമുമ്പത

പലതരത്തമലുള പരമചശഒാധനകള കക.സമ. നടെത്തമയചശഷമഒാണത ബമല്ലുകള

ശമപഒാരശ ടചയ്യുന്നതത. കസഒാളെമറ്റമ കണ്ചട്രേഒാള മഒാനസല് പ്രകഒാരദ്യം 15 ലക്ഷത്തമനത

മുകളെമലുളെളെ  പ്രവൃത്തമകളുടടെ  ബമല്  തുക  നല്കുന്നതമനത  ഫസത  ടെയര

ഗുണനമലവഒാര  പരമചശഒാധന  റമചപ്പെഒാരടത  നമരബന്ധമഒാക്കമയമട്ടുണത.   ഒപ്പെദ്യം

വകുപ്പുതല  ടസക്കന്ഡത  ടെയര  ഗുണനമലവഒാര  പരമചശഒാധനകളുദ്യം

നടെത്തമവരുന്നുണത.  കൂടെഒാടത  ജമല്ലഒാതല  കക.സമ.  അസമസനത  എക്സമകകടസ്പീവത

എഞമനസ്പീയരമഒാരക്കത  അതഒാതത  ജമല്ലകളുടടെ  വമജമലന്സത  ഓഫസ്പീസരമഒാരുടടെ

അധമക  ചുമതല  നല്കമയമട്ടുണത.  പ്രവരത്തന  രഹമതമഒായമക്കമടെന്ന

ടപഒാതുമരഒാമത്തത  വകുപ്പെത  വമജമലന്സത  വമഭഒാഗത്തമല്  മൂന്നത  എക്സമകകടസ്പീവത

എഞമനസ്പീയരമഒാരുടടെയുദ്യം ഒരു സൂപ്രണമദ്യംഗത എഞമനസ്പീയറുടടെയുദ്യം ചനതൃതസത്തമല്

ആ  വകുപ്പെമടന  2016 -ല്  തടന്ന  പുനനഃസദ്യംഘടെമപ്പെമചത  ശക്തമടപ്പെടുത്തമ

നല്ലനമലയമല്  പ്രവരത്തനദ്യം  നടെത്തമവരമകയഒാണത.   സഒാധഒാരണഗതമയമല്
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ചപഒാലസ്പീസത  വമജമലന്സമനത  വമടെഒാത്ത  ബഹുഭൂരമപക്ഷദ്യം  ചകസുകളുദ്യം  ഇവര

പരമചശഒാധമചത  റമചപ്പെഒാരടത  തരമകയുദ്യം  പല  വമധത്തമലുള  നടെപടെമകള

സസസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  ടചയമട്ടുണത.  ഉന്നത  എഞമനസ്പീയരമഒാര  ഉളടപ്പെടടെ  662

ചപരക്കത  എതമടര  വമവമധ  തരദ്യം  അചടെക്ക  നടെപടെമകള  സസസ്പീകരമചമട്ടുണത.

തമരുത്തല്  എന്നുമഒാതമഒാണത  ഉചദ്ദേശദ്യം  അതുകഒാരണദ്യം  6  ചപടര  ഒഴെമചത

ബഒാക്കമടയല്ലഒാവടരയുദ്യം  പുനനഃസ്ഥഒാപമചമട്ടുണത.  6  ചപരുടടെ  നടെപടെമകളുദ്യം  ഇഇൗ

ഗവണ്ടമനത  ചപഒാകുന്നതമനത  മുമ്പത  പുനനഃപരമചശഒാധമചത  അവടര  തമരുത്തമ

തല്സ്ഥഒാനങ്ങളെമല്  വയഒാനഒാണുചദ്ദേശമക്കുന്നതത.  ടപഒാതുമരഒാമത്തത

പ്രവൃത്തമകളെമടല  അഴെമമതമ  സദ്യംബന്ധമച  പരഒാതമകളെമചന്മേല്  ആഭദനര

വമജമലന്സത  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  മുചഖേന  അചനസഷണദ്യം  നടെത്തമ  നടെപടെമകള

സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.   കൂടെഒാടത  ടപഒാതുമരഒാമത്തത  വകുപ്പെമനത  പുറചമ  ചസ്പീഫത

ടടെകമക്കല്  എക്സഒാമമനര,  ചപഒാലസ്പീസത  വമജമലന്സത,  ധനകഒാരദ  പരമചശഒാധന

വമഭഒാഗദ്യം  എന്നമവരുദ്യം  ടപഒാതുമരഒാമത്തത  വകുപ്പെത  ഉളടപ്പെടടെയുളെളെ  സരക്കഒാര

നമരമഒാണ  പ്രവൃത്തമകളെമടല  അഴെമമതമ  തടെയുന്നതമനളെളെ  നടെപടെമകള

സസസ്പീകരമക്കുന്നുണത.  വസ്പീഴ്ചകള കടണത്തമയഒാല് ശക്തമഒായ നടെപടെമ വകുപ്പെമല്

സസസ്പീകരമക്കുന്നുണത.   2  ചസ്പീഫത  എഞമനസ്പീയരമഒാര  ഉളടപ്പെടടെ  148  ചപടര
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സടസനത  ടചയ്യുകയുദ്യം  514  ചപരടക്കതമടര  അചടെക്ക  നടെപടെമ

സസസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  ടചയമട്ടുണത.   മുന്കഒാലങ്ങടളെ  അചപക്ഷമചത  വകുപ്പെമടല

അഴെമമതമയമല്  ഗണദമഒായ  കുറവണഒായമട്ടുടണന്നഒാണത  ടപഒാതുവമല്

കണക്കഒാക്കുന്നതത.

(ഡമ)  അത്തരടമഒാരു  കടണത്തല്  ഇഇൗ  സരക്കഒാരമടന  കഒാലത്തത

വമജമലന്സത  നടെത്തമയതഒായമ  വകുപ്പെമല്  അറമവമല്ല.   വമജമലന്സത

റമചപ്പെഒാരട്ടുചണഒാ  അഴെമമതമടയപ്പെറ്റമടയന്നതഒാണത.  അതത  കഴെമഞ

ഗവണ്ടമനമടന കഒാലത്തത  പഒാലക്കഒാടെത  DYSP  നല്കമയ റമചപ്പെഒാടഒായമരുന്നു.

ഇഇൗ സഭയമല്ത്തടന്ന രണവരഷദ്യം  മുമ്പത  ബഹുമഒാനടപ്പെട  മുഖേദമനമ  തടന്ന

ഇചതപ്പെറ്റമ ഇവമടടെ പരഒാമരശമചമട്ടുണത.  അങ്ങടനടയഒാരു റമചപ്പെഒാരടത  കഴെമഞ

ഗവണ്ടമനമടന  കഒാലത്തത  കമടമയതല്ലഒാടത  പമന്നസ്പീടെത  അത്തരദ്യം

റമചപ്പെഒാരട്ടുകടളെഒാന്നുദ്യം വന്നമല്ല.  ഓചരഒാ ചകസമലുദ്യം വമജമലന്സത ചപഒാലസ്പീചസഒാ,

PWD  വമജമലന്ചസഒാ  റമചപ്പെഒാരടത  നല്കമ  നടെപടെമടയടുത  ചപഒാകുന്ന

രസ്പീതമയഒാണുളതത.  നമരമഒാണചശഷദ്യം  ഏടതങമലുദ്യം  പ്രവൃത്തമയമല്

എടനങമലുദ്യം  ചകടുപഒാടുകള  സദ്യംഭവമചഒാല്  ഡമഫകത  ലയബമലമറ്റമ

പസ്പീരമഡമനളെളെമലഒാണത  സദ്യംഭവമക്കുന്നടതങമല്  പ്രവൃത്തമകള  ടചയ
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കരഒാറുകഒാരുടടെ  ടചലവമല്തടന്ന  പരമഹരമചത  നല്കഒാന്  നടെപടെമകള

സസസ്പീകരമക്കഒാറുണത.  പലതരത്തമലുള  അചടെക്ക  നടെപടെമകള  എടുക്കുന്നതമന

പുറചമ   Engineers  Congress  ചപഒാലുള  വലമയ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങടളെ  അടെക്കദ്യം

എല്ലഒാവചരയുദ്യം  ചബഒാധവത്കരമചത  മഒാറ്റദ്യം  വരുതകയഒാണത  ഉണഒായമട്ടുളതത.

21-ാം  നൂറ്റഒാണത  ആയതുടകഒാണത  പുതമയ  കഒാലദ്യം  പുതമയ  നമരമഒാണടമന്ന

മുദഒാവഒാകദദ്യം  വച്ചു  അതനസരമചത  ഒരുപഒാടെത  മഒാറ്റങ്ങള  ഉണഒായമട്ടുണത.

അടതല്ലഒാവരക്കുദ്യം ചബഒാദ്ധദമുളതഒാണത.  ശക്തമഒായ നടെപടെമകളുദ്യം ശഒാസസ്പീയമഒായ

നമരമഒാണ പ്രവരത്തനങ്ങളുദ്യം വഴെമ PWD-യുടടെ പ്രവരത്തനടത്ത വലമടയഒാരു

പരമധമചയഒാളെദ്യം  മുചന്നഒാട്ടു  ടകഒാണചപഒാകഒാന്  കഴെമഞമട്ടുടണന്നഒാണത

ഗവണ്ടമനമടന  വമശസഒാസദ്യം.   വസ്പീഴ്ചവരുത്തമയതഒായമ  ചബഒാധദടപ്പെടുന്ന

ഉചദദഒാഗസ്ഥരടക്കതമടര  സടസന്ഷന്,  ഇന്കമടമനത  തടെഞവയല്

എന്നമവയുളടപ്പെടുന്ന വകുപ്പുതല ശമക്ഷണ നടെപടെമകള സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്നു.

ശസ്പീ  .    അന്വര  സഒാദത്തത:  സര,  ഗുണനമലവഒാരമുള  ചറഒാഡുകള

ഉണഒായഒാല് മഒാതചമ നമുക്കത കഒാലവരഷത്തമല് അടല്ലങമല് മറ്റുള പ്രതമകൂല

സഒാഹചരദത്തമല്   ചറഒാഡുകള  നമലനമല്ക്കുന്ന  സഒാഹചരദമുണഒാകുകയുള.

ബമ.എദ്യം&ബമ.സമ രസ്പീതമയമല് ചറഒാഡത ടചയകഴെമഞഒാല് വളെടരക്കഒാലദ്യം അതത
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നമലനമല്ക്കുകയുദ്യം എല്ലഒാ അതദഒാവശദ പ്രതമസന്ധമകടളെയുദ്യം ചനരമടത മുചന്നഒാടത

ചപഒാകഒാനദ്യം  സഒാധമക്കുദ്യം.  പചക്ഷ ബമ.എദ്യം&ബമ.സമ  എന്നുപറയുചമ്പഒാള

നടല്ലഒാരു തുക ചവണമവരുന്ന സഒാഹചരദമഒാണുളതത. അതമനഒാല് ഒരു പചക്ഷ

എല്ലഒാ  ചറഒാഡുകളക്കുദ്യം  അതത  അനവദമക്കഒാന്  സഒാമ്പത്തമകസ്ഥമതമ

അനവദമക്കമല്ല.   പചക്ഷ  എനമക്കത  ബഹുമഒാനടപ്പെട  ഗവണ്ടമനമചനഒാടെത

ചചഒാദമക്കഒാനളതത   ബമ.എദ്യം&ബമ.സമ-യുടടെ  അത  ചററ്റമല്ലഒാടത  കുറഞ

ചററ്റമല്  ഗുണനമലവഒാരമുള  ചറഒാഡുകള  ആധുനമക  രസ്പീതമയമലുള

സദ്യംവമധഒാനത്തമലൂടടെ  പണമയുവഒാന്    സഒാധമക്കുചമഒാ?  ഇന്നത  പല

ചറഒാഡുകളക്കുദ്യം  ഗവണ്ടമനത  ഫണത  അനവദമക്കുന്നുണത.   പചക്ഷ  ഫണത

അനവദമചഒാലുദ്യം ടടെണര എടുക്കഒാന് ചകഒാണ്ട്രേഒാകരമഒാരമല്ലഒാത്ത ഒരവസ്ഥയുണത.

അവര  പലകഒാരണങ്ങള  പറയുന്നു.   ബമറ്റുമമനമടന  വമലകൂടുന്നു.

അതുചപഒാടലതടന്ന  ചകഒാണ്ഗസ്പീറ്റത,  കമ്പമ,  ഇങ്ങടന  പല ടമറ്റസ്പീരമയല്സമനദ്യം

വമലകൂടുന്നതുദ്യം  GST  ഉളടപ്പെടടെയുള  സഒാഹചരദങ്ങള  വരുന്നതുദ്യം   ബമല്ലത

കമടഒാത്ത ഒരു സഒാഹചരദവടമഒാടക്കയുണത... 

മമ  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. അന്വര സഒാദത്തത ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക.
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ശസ്പീ  .   അന്വര സഒാദത്തത:   സര, ഞഒാന് ചചഒാദദത്തമചലയ്ക്കു വരുന്നു. ടടെണര

എടുക്കഒാത്ത   ഒരു  സഒാഹചരദമുളചപ്പെഒാള   ഫപസ  അനവദമക്കുന്നതത

ടവറുടതയഒായമ  ചപഒാകുകയഒാണത.  ടടെണര  യഥഒാസമയദ്യം  എടുത്തഒാല്  മഒാതചമ

ഫണത അനവദമക്കുന്നതത ടകഒാണത ഗുണദ്യം ടചയ്യുകയുള.  അതുടകഒാണത അവര

പറയുന്നതത  അവരുടടെ  ചററ്റത   റസ്പീ-ടഷഡകള  ടചയണടമന്നഒാണത.  അതമല്

എടനങമലുദ്യം  വസ്തുതയുചണഒാ?   ടടെണര  മുടെങ്ങമചപ്പെഒാകഒാത്ത  രസ്പീതമയമലുള

സഒാഹചരദത്തമചലയത വരുവഒാന്  സഒാധമക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്:  സര,  ഇനദന് ചറഒാഡത ചകഒാണ്ഗസദ്യം സരഫസത

ട്രേഒാന്ചസഒാരടത  &  ടടഹചവസുദ്യം അദ്യംഗസ്പീകരമചമട്ടുള രഒാജദടത്ത ഏറ്റവദ്യം മമകച

ടെഒാര  ടചയ്യുന്ന  നമരമഒാണ  വമദദക്കത  ഒരു  കമചലഒാമസ്പീറ്ററമനത  ആറത  മസ്പീറ്റര

വസ്പീതമയഒാടണങമല് ഒരു ചകഒാടെമ രൂപയഒാണത. അതത അധമകമഒാടണന്നത പറയഒാന്

കഴെമയുകയമല്ല.  ചദശസ്പീയ  പഒാത  മുഴുവന്  അങ്ങടനയഒാണത  ടചയ്യുന്നതത.

ഗഒാമങ്ങളെമടല  പമ.ഡബക.ഡമ  ചറഒാഡുളടപ്പെടടെ  അങ്ങടനയഒാണത  ടചയ്യുന്നതത.

അതത  പരമഒാവധമ  ടചയ്യുകയഒാണത  ചവണതത.  ചററ്റത  കുറഞ  നമരമഒാണ

രസ്പീതമകളെഒാണത  മുന്കഒാലങ്ങളെമലുണഒായമരുന്നതത.  അതമനഒാലഒാണത  മൂന്നുമുതല്

അഞത  മഒാസങ്ങളക്കമടെയമല്  മഴെവരുചമ്പഒാള  ചറഒാഡത  ചകടെഒാകുമഒായമരുന്നതത.
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അതുടകഒാണത  അതത  പുനനഃപരമചശഒാധമക്കുകയല്ല  ചവണതത.  ഇവമടടെ

അനഒാവശദമഒായ  ടചലവകളെമല്ല.  പുതുതഒായുള  White  topping  ബഒാദ്യംഗ്ലൂര

നഗരത്തമല്  900  കമചലഒാമസ്പീറ്ററമല്  ഒന്പതമനഒായമരദ്യം  ചകഒാടെമരൂപയത

ടചയമട്ടുളതത  ഞഒാന് ചനരമടത  കണതഒാണത.  അവമടടെ  കമചലഒാമസ്പീറ്ററമനത  പത്തത

ചകഒാടെമ  രൂപയഒാണത,  പചക്ഷ  ചറഒാഡമടന  വസ്പീതമ  24  മസ്പീറ്ററഒാണത.  നമുക്കത

അതഒാവശദമമല്ല. ആറത മുതല് 12 മസ്പീറ്റര വസ്പീതമയമല് കൂടുതല് നമുക്കത ചറഒാഡമല്ല.

ടടററ്റത ഓഫത ദമ ചവ എന്നത പറയുന്നതത അതഒാണത.  പചക്ഷ വഒാഹനചമഒാടുന്നതത

അഞത മസ്പീറ്റര, ആറത മസ്പീറ്റര മഒാതചമയുണഒാകുകയുള. അതമനത മൂന്നത ചകഒാടെമ മുതല്

നഒാലത ചകഒാടെമ രൂപവടരയഒാണത ചവണതത. അതമചപ്പെഒാള ചകരളെത്തമലുമഒായമട്ടുണത.

മുപ്പെതത വരഷദ്യം ചകടുപഒാടെമല്ലഒാടത ചറഒാഡത നമല്ക്കുടമന്നഒാണത മനസമലഒാക്കുന്നതത.

പത്തത  വരഷദ്യം  നമന്നഒാല്ത്തടന്ന  സഒാമ്പത്തമകമഒായമ  ലഒാഭകരമഒാണത.  പുതമയ

പുതമയ സഒാചങതമകവമദദകള വരുചമ്പഒാള ടചലവത കൂടുദ്യം പചക്ഷ അമമതമഒായ

ടചലടവന്നത പറയഒാന് കഴെമയമല്ല.  അതുടകഒാണത പഴെയ സഒാചങതമകവമദദകള

മഒാതമുപചയഒാഗമചഒാല്  ഏറ്റവദ്യം  കൂടുതല്  ഗതഒാഗതദ്യം  നടെക്കുന്നതുദ്യം  ഗതഒാഗതദ്യം

വരദ്ധമച്ചുവരുന്നതുമഒായ കഒാലഘടത്തമല് അതത പ്രചയഒാജനപ്രദമഒാകമടല്ലന്നഒാണത

കഒാണുന്നതത.
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ടടെണര  ഇടുന്നതമല്  5%-ല്  തഒാടഴെമഒാതമഒാണത  എടുക്കുന്നതത.  ചമല

സ്ഥലങ്ങളെമല് മഒാതമഒാണുളതത. എറണഒാകുളെത്തത കഴെമഞ സരക്കഒാര ടചയതത

104 കരഒാറുകള ടടെണറമല്ലഒാടത ശസ്പീ. സുബമന് രഒാജത എടന്നഒാരഒാളക്കത നല്കമ.

അടതഒാന്നുദ്യം എളുപ്പെവമദദയല്ല.  ടടെണര വമളെമചത മഒാതചമ നല്കഒാന് സഒാധമക.

ഇചപ്പെഒാള  സൂപ്രണമദ്യംഗത  എഞമനസ്പീയര  ആയ  ഒരു  ഉചദദഒാഗസ്ഥയ്ടക്കതമടര

നടെപടെമ  എടുചക്കണതഒായമ  വന്നമട്ടുണത.  പഴെയ  ചകസഒാണത  അന്നടത്ത

സ്ഥമതമയമല്  അങ്ങടന  ടചയചപഒായതഒാണത.  കഠമനമഒായ  നടെപടെമടയഒാന്നുദ്യം

എടുക്കുന്നമല്ല.  നമള  വമട്ടുവസ്പീഴ്ച  ടചയഒാല്  അങ്ങടനടയഒാടക്കയുള

കമചക്കടുകള ഉണഒാകുദ്യം.  കരഒാറുകഒാര കുറഞ ചററ്റമല് ടടെണര ലഭമക്കഒാനഒായമ

സമരദ്ദേദ്യം  ടചലുതദ്യം.  അതമടനയടെമസ്ഥഒാനത്തമല്  നമുടക്കഒാന്നുദ്യം  ടചയഒാന്

സഒാധമക്കമല്ല.  ഇചപ്പെഒാള  ചസഒാഫത ടവയറുകള  വഴെമ  എല്ലഒാദ്യം

ഇദ്യംപഒാരഷദലഒായമടഒാണത  ടചയ്യുന്നതത.  അതുടകഒാണത  കഒാരഒാറുകഒാര

എടുക്കുന്നമടല്ലങമല് റസ്പീ-ടടെണര ടചയ്യുദ്യം.  മൂന്നമല്കടുതല് തവണ റസ്പീ-ടടെണര

ടചയചശഷവദ്യം  ഒരഒാള  മഒാതചമയുളടയങമല്  ആ  വദക്തമക്കത  തടന്ന

നല്കഒാടമന്നത  പമ.ഡബക.ഡമ  മഒാനസലമല്  പറയുന്നുണത.  ടടെണര  പമടെമക്കഒാന്

ആളെമല്ലഒാടത  അഞത  ശതമഒാനത്തമല്  തഒാടഴെചപ്പെഒാലുദ്യം  ഇചപ്പെഒാഴെമല്ല.  എന്നഒാല്
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അപൂരവ്വമഒായമ  ചമലസ്ഥലങ്ങളെമലുണത.  ആ  സ്ഥലങ്ങളെമടലല്ലഒാദ്യം  കുറചത

ഉടണന്നഒാണത ഞഒാന് മനസമലഒാക്കുന്നതത. ബഹുമഒാനടപ്പെട ടമമ്പര അടതചന്നഒാടെത

ചനരമടത പറഞമട്ടുണത. 

ശസ്പീ  .    അന്വര  സഒാദത്തത:  സര,  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനത  ഇനമയുള

ദമവസങ്ങളെമല് ഗഒാമസ്പീണ ചറഒാഡുകളക്കത പമ.ഡബക.ഡമ ഫണത അനവദമക്കുന്ന

വണ്  ടടടെദ്യം  ടസറ്റമല്ടമനത  രസ്പീതമയുണത.  പഞഒായത്തമടന  സഒാമ്പത്തമക

അവസ്ഥടയല്ലഒാദ്യം  നമുക്കത  അറമയഒാദ്യം.  പല  പഞഒായതകളുദ്യം  വലമയ

സഒാമ്പത്തമക  പ്രതമസന്ധമയമലഒാണത.  അതുടകഒാണത  എല്ലഒാ  ചറഒാഡുകളുദ്യം  ടെഒാര

ടചയഒാന്  സഒാധമക്കഒാത്ത  സഒാഹചരദമുണത.   ഒരു  വണ്  ടടടെദ്യം  ചറഒാഡത

നല്കുവഒാനള  സഒാഹചരദദ്യം  ഇഇൗ  കഒാലയളെവമലുണഒാകുചമഒാടയന്നഒാണത

ചചഒാദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്: സര, അടുത്ത സമ്പത്തമക വരഷടത്ത ബഡ്ജറ്റത

പ്രഖേദഒാപമച്ചുകഴെമഞ.  അതമനപ്പുറദ്യം  ഇവമടടെ  വചത  പ്രഖേദഒാപനദ്യം  നടെത്തഒാന്

സഒാധമക്കമല്ല.  പമ.ഡബക.ഡമ.  ചറഒാഡുകള വണ് ടടടെദ്യം അല്ല.  അതത ബഡ്ജറ്റത

ഫചണഒാ ടസഷദല് ഫചണഒാ ഉപചയഒാഗമചത പദ്ധതമകളെമല് ടചയഒാദ്യം. എന്നഒാല്

ബഡ്ജറ്റമല്  വചത  പഞഒായതകളെമലുദ്യം  നഗരങ്ങളെമലുദ്യം  റമദ്യംഗത  ചറഒാടഡന്നത
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പറഞത ഇചപ്പെഒാള അനവദമചമട്ടുണത. അതത  പമ.ഡബക.ഡമ ആണത ടചയ്യുന്നതത.

എദ്യം.എല്.എ.-മഒാരുടടെ ആസമ വമകസന ഫണത, എദ്യം.എല്.എ ഫണത എന്നമവ

പമ.ഡബക.ഡമ.ടയ  ഏല്പ്പെമക്കഒാറുണത.  അല്ലഒാടത  പമ.ഡബക.ഡമ  സഒാധഒാരണ

ഗതമയമല്  ഗഒാമത്തമചലഒാ  നഗരത്തമചലഒാ  ഉള  ചറഒാഡുകള  സസനമഒായമ

ടചയ്യുന്നമല്ല.  ഇനമ  ബഡ്ജറ്റമലുള  വരക്കുകള  അനസരമചത  മഒാതചമ

നടെക്കുകയുള.  പുതമടയഒാരു പ്രഖേദഒാപനദ്യം നടെതന്നതത ഭരണഘടെനഒാപരമഒായമ

ശരമയല്ല.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടെമ  .    ചതഒാമസമനചവണമ  ശസ്പീ  .    ടക  .    സമ  .    ചജഒാസഫത:  സര,

ബഹുമഒാനടപ്പെട  മനമ  ചറഒാഡുകള  ടമചടപ്പെടുതന്ന  കഒാരദങ്ങള  ഇവമടടെ

പറയുകയുണഒായമ.  മഴെയുള  രണത  സസ്പീസണുകളെഒായ  തുലഒാവരഷവദ്യം

ഇടെവപ്പെഒാതമയുദ്യം മൂലദ്യം ചകരളെത്തമല് കഒാണുന്ന ബുദ്ധമമുടത, ചറഒാഡുകളുടടെ പ്രവൃത്തമ

നസ്പീണ നമല്ക്കുന്നമല്ല.  ബഹുമഒാനടപ്പെട മനമ പറഞ നൂതനമഒായ ആധുനമക

സഒാചങതമകവമദദകള  വളെടരചയടറ  സസഒാഗതഒാരഹമഒാണത.  പചക്ഷ  അതമടല

ബുദ്ധമമുടത  ഇതമനഒാവശദമഒായ ടപ്രഒാവമഷന് എസമചമറ്റമല് ഇടല്ലങമല് പലരുദ്യം

ചജഒാലമ  ഏടറ്റടുക്കമല്ല.  അതുടകഒാണത  അങ്ങത  സൂചമപ്പെമച സഒാചങതമക നൂതന

വമദദകളക്കത ആവശദമഒായ ടപ്രഒാവമഷന് കൂടെമ എസമചമറ്റമല് ഉളടപ്പെടുത്തഒാനദ്യം



18/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

18

ഇഇൗ  പ്രവൃത്തമകള  സമയബന്ധമഒായമ  പൂരത്തമയഒാക്കഒാനമുള  നടെപടെമകള

സസസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്:  സര,  മഴെയുള സദ്യംസ്ഥഒാനദ്യം എന്നത പറയുചമ്പഒാള

ജനവരമയമലുദ്യം  ഇചപ്പെഒാള  മഴെ  ടപയടകഒാണമരമക്കുകയഒാണത.  അതുടകഒാണത

ചറഒാഡത  നമരമഒാണദ്യം  നടെത്തഒാന്  സഒാധമക്കുന്നമല്ല.  ചറഒാഡുകള  നമരമമക്കഒാന്

കഒാലതഒാമസദ്യം  വരുന്നുടവന്നത  പറഞഒാല്  കഒാലഒാവസ്ഥ  പ്രധഒാനടപ്പെടടഒാരു

കഒാരദമഒാണത. എങമലുദ്യം അങ്ങയുടടെ മണ്ഡലത്തമലുളടപ്പെടടെ ധഒാരഒാളെദ്യം ചറഒാഡുകള

നമരമമച്ചുടകഒാണമരമക്കുകയഒാണത.  അതമല് സസഒാഭഒാവമക റബ്ബര, കയര ജമചയഒാ

ടടെകത സയമല്, പഒാസമകത ഇതത മൂന്നുദ്യം മഴെയുള പ്രചദശത്തത മഴെടപയഒാലുദ്യം ചറഒാഡത

തകരുന്നതമടന  തടെയുന്ന  ഒന്നഒാണത.  അതഒാണത  ഇചപ്പെഒാള  വദഒാപകമഒായമ

ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതത.  പഒാസമകത  ധഒാരഒാളെദ്യം  ഉപചയഒാഗമക്കുന്നുണത.  സസഒാഭഒാവമക

റബ്ബറുമുണത  പചക്ഷ,  കയര ജമചയഒാ  ടടെകത സയമല് എന്തുടകഒാചണഒാ ചവണത

ഉപചയഒാഗമക്കടപ്പെടുന്നമല്ല.  നന്നഒായമ  ഉപചയഒാഗമക്കഒാവന്നതഒാണത.  കഒാരണദ്യം

അതുപചയഒാഗമചത  നമരമമക്കുന്ന  ഒരു  ചറഒാഡുദ്യം  നഒാലഞത  വരഷത്തമനളമല്

തകരുന്നമടല്ലന്നഒാണത  കഒാണുന്നതത.  അതമചപ്പെഒാള  50  കമചലഒാമസ്പീറ്റര  മഒാതചമ

ആയമട്ടുള. അതമടന ഉപചയഒാഗദ്യം വദഒാപകമഒായമ ശക്തമടപ്പെടുത്തഒാദ്യം.
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ശസ്പീ  .    അനമല്  അക്കരക്കുചവണമ  ശസ്പീ  .    വമ  .    പമ  .    സജസ്പീന്ദ്രന്:  സര,

ചറഒാഡമചനഒാടടെഒാപ്പെദ്യംതടന്ന  പഒാലത്തമടന  കഒാരദങ്ങളെഒാണത  എനമക്കത

ചചഒാദമക്കുവഒാനളതത.  യു.ഡമ.എഫത  സരക്കഒാരമടന  കഒാലത്തത  എത

ചമല്പ്പെഒാലങ്ങള  നമരമമച്ചുടവന്നുദ്യം  ഇഇൗ  സരക്കഒാരമടന  കഒാലത്തത  എത

ചമല്പ്പെഒാലങ്ങള  നമരമഒാണദ്യം  ആരദ്യംഭമചത  പൂരത്തസ്പീകരമചത  ഉദ്ഘഒാടെനദ്യം

നടെത്തമടയന്നുളതുദ്യം  ഒന്നത  വദക്തമഒാക്കണദ്യം.  അചതഒാടടെഒാപ്പെദ്യംതടന്ന  കഴെമഞ

യു.ഡമ.എഫത  സരക്കഒാരമടന  കഒാലത്തത  തുക  അനവദമക്കുകയുദ്യം  ഇഇൗ

സരക്കഒാരമടന കഒാലത്തത  നമരമഒാണദ്യം ആരദ്യംഭമക്കുകയുദ്യം ടചയ മചഞരമക്കുഴെമ

പഒാലദ്യം,  കുന്നതനഒാടുദ്യം  തൃക്കഒാക്കരയുദ്യം  തമമല്  ബന്ധമപ്പെമക്കുന്ന  പഒാലദ്യം.

കഴെമഞ നഒാലത  വരഷമഒായമ നമരമഒാണദ്യം നടെന്നുവരമകയഒാടണങമലുദ്യം എങദ്യം

എതന്നമല്ല.  നമരമഒാണ ഉദ്ഘഒാടെനദ്യം  നടെത്തമയ  അങ്ങടയടക്കഒാണത  തടന്ന

ഇഇൗ  പഒാലത്തമടന  നമരമഒാണദ്യം  പൂരത്തസ്പീകരമചത  ഉദ്ഘഒാടെനദ്യം

ടചയമപ്പെമക്കഒാടമന്നത  അവമടടെവചത  തടന്ന  അദ്ധദക്ഷനഒായ  ഞഒാന്

പ്രഖേദഒാപമചതഒാണത.  പചക്ഷ   നമരമഒാണ  പ്രവരത്തനദ്യം  ഇതുവടര  എങദ്യം

എതന്നമല്ല.  മചഞരമക്കുഴെമ പഒാലത്തമടന നമരമഒാണദ്യം ഇഇൗ ഗവണ്ടമനമടന

കഒാലത്തത  തടന്ന  പൂരത്തസ്പീകരമചത  ബഹുമഒാനടപ്പെട  മനമ  തടന്ന ഉദ്ഘഒാടെനദ്യം
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ടചയണടമന്നഒാണത  എടന  ആഗഹദ്യം.  അതമനചവണമ  എടനല്ലഒാദ്യം

നടെപടെമകളെഒാണത സസസ്പീകരമക്കുന്നതത. നമരമഒാണ പ്രവരത്തനദ്യം ടടവകമപ്പെമക്കഒാന്

ഏടതങമലുദ്യം  ഉചദദഒാഗസ്ഥര  അതമടന  പമന്നമല്  പ്രവരത്തമചമട്ടുചണഒാ;

കരഒാറുകഒാരന്  വരക്കത  ടടവകമപ്പെമക്കുന്ന  കഒാരദത്തമല്  എടനങമലുദ്യം

കഒാലതഒാമസദ്യം  വരുത്തമയമട്ടുടണങമല്  അവരടക്കതമടര  നടെപടെമ  എടുക്കഒാന്

തയഒാറഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്:  സര,  പഒാലദ്യം  നമരമമക്കുന്ന  കഒാരദത്തമല്

യു.ഡമ.എഫത ഗവണ്ടമനദ്യം എല്.ഡമ.എഫത ഗവണ്ടമനദ്യം തമമല് യഒാടതഒാരു

മത്സരവമമല്ല.  കഴെമഞ  ഗവണ്ടമനത  നമരമമചതമചനക്കഒാള  കൂടുതല്

പഒാലങ്ങള  നമരമമചതുടകഒാണഒാണത  പഒാലഒാരമവടദ്യം  പഒാലദ്യം  ചപഒാടലഒാരു

പഒാലമുണഒായതത.  ഇവമടടെ  മത്സരമമല്ല,  കഒാലദ്യം  മഒാറമ,  ഗതഒാഗതദ്യം  ശക്തമടപ്പെട്ടു.

കൂടുതല് പഒാലങ്ങള ആവശദമഒാണത.  കഴെമഞ ഗവണ്ടമടനന്നല്ല,  അന്പതത

വരഷങ്ങളെഒായമ  നമരമമച  പഒാലങ്ങടളെക്കഒാള  കൂടുതലഒാണത  ഇഇൗ

നഒാലരവരഷദ്യംടകഒാണത  നമരമമച്ചുടകഒാണമരമക്കുന്നതത.  കഴെമഞ

ഗവണ്ടമനമഒായമടടഒാന്നുദ്യം  തഒാരതമദദ്യം  ചവണ.  ഓചരഒാ  ആഴ്ചയമലുദ്യം  ഓചരഒാ

പഒാലങ്ങള  നമരമമക്കുന്നുടവന്നത  ബഹുമഒാനടപ്പെട  മുന്  മുഖേദമനമ  പ്രസഒാവന
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ഇറക്കമയതഒായമ കണ.  അചദ്ദേഹദ്യം പറഞതഒാചണഒാടയന്നത അറമയമല്ല.  നമള

പറയഒാത്തതത  പലതുദ്യം  പതങ്ങളെമല്  വന്നുടകഒാണമരമക്കുകയഒാണത.  ഓചരഒാ

ആഴ്ചയമലുദ്യം  പഒാലങ്ങള  നമരമമക്കഒാന്  സഒാധമക്കുചമഒാ,  അചദ്ദേഹദ്യം  അങ്ങടന

പറയഒാന്  ഇടെയമല്ല.  പതത്തമല്  വന്ന  കഒാരദദ്യം  പറഞതഒാണത.  കഴെമഞ

അമ്പതത  വരഷത്തമനളമല്  പമണറഒായമ  ഗവണ്ടമനത  വന്നതമനചശഷദ്യം

നമരമമചമട്ടുളടതല്ലഒാദ്യം  നമങ്ങളക്കറമയഒാദ്യം.  കുടനഒാടെത  മണ്ഡലത്തമല്  28

പഒാലങ്ങള നമരമമച്ചു;  ഏറ്റവദ്യം  കൂടുതല് അവമടടെയഒാണത.  ടചങ്ങന്നൂരമല്  16

പഒാലദ്യം,  എറണഒാകുളെദ്യം  ജമല്ലയമല്  63  പഒാലദ്യം  നമരമമച്ചു.  ആലപ്പുഴെ

ജമല്ലയമലഒാണചല്ലഒാ കുടനഒാടെത അവമടടെ 75 പഒാലദ്യം. തമരുവനനപുരദ്യം നഗരത്തമല്

10  പഒാലങ്ങളുണത.  എല്ലഒായമടെതമുണത,  മുന്കഒാലങ്ങളെമല്  അങ്ങടന

നമരമമചമടമല്ല.  പഒാലങ്ങടളെഒാന്നുദ്യം  ചവഗത്തമല്  നമരമമക്കഒാന്  സഒാധമക്കമല്ല.

അതമചലയത  നമള  കൂടുതല്  ശദ്ധമച്ചുടവന്നത  മഒാതമല്ല,  ചറഒാഡ്സത  &

ബമഡ്ജസത  എന്ന   പരമ്പരഒാഗത  വകുപ്പെമല്  ബമഡ്ജസത എന്ന  പ്രചതദക

വമഭഒാഗദ്യം രൂപസ്പീകരമചത  ചസ്പീഫത എഞമനസ്പീയടറ നമയമമച്ചു.  അവര ഭദ്യംഗമയഒായമടത

പഒാലങ്ങള നമരമമക്കുകയഒാണത. ഡമടടസന് ആണത പ്രശദ്യം. ഒരു വരഷടമടുക്കുദ്യം

ഡമടടസന് ടചയഒാന്.  ടകഒാചമയമലുദ്യം ചകഒാഴെമചക്കഒാടുദ്യം പുതമയ ഡമടടസനമദ്യംഗത
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തുടെങ്ങമ.  ഏതഒാണത  700  ഓളെദ്യം  ഡമടടസന്  നടെത്തമക്കഴെമഞ.  ഡമടടസന്

നടെത്തമയഒാടല പഒാലദ്യം നമരമമക്കഒാന് സഒാധമക്കുകയുള.  വളെടര വദഒാപകമഒായ

മഒാറ്റങ്ങള  ഉണഒായമട്ടുണത.  ഗവണ്ടമനകള  തമമലുള  എണ്ണത്തമടന

തഒാരതമദമല്ല,  ഇഇൗ കഒാലത്തമനനസരമചത പമ.ഡബക.ഡമ വകുപ്പെമടന മുചന്നഒാടത

ടകഒാണചപഒാകഒാന്  മനമയഒായ  ഞഒാചനഒാ  ബഹുമഒാനടപ്പെട  മുഖേദമനമയുദ്യം

മനമസഭയുദ്യം  മഒാതദ്യം  വമചഒാരമചഒാല്ചപ്പെഒാര  നമങ്ങടളെല്ലഒാവരുദ്യം  ഒരുമമചഒാചല

സഒാധമക.  ഓചരഒാ  മണ്ഡലത്തമല്  നമന്നുമഒാണത  ശമപഒാരശ  വരുന്നതത.  നല്ല

നമലയമല്  പ്രവരത്തമച്ചുടകഒാണമരമക്കുകയഒാണത.  ആ  നമലയമല്  അതമടന

കണഒാല് മതമയഒാകുദ്യം. ചനരടത്തപ്പെറഞ ചറഒാഡമടന കഒാരദദ്യം പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.

വസ്പീഴ്ചയുണഒായമട്ടുടണങമല് ആവശദമഒായ നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കഒാദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ഉമര:  സര,  മലപ്പുറദ്യം  ജമല്ലയമല്  ഏറ്റവദ്യം  പ്രധഒാനടപ്പെട

ചറഒാഡഒാണത  നഒാടുകഒാണമ-പരപ്പെനങ്ങഒാടെമ  ചറഒാഡത.  ഏഴെത  മണ്ഡലങ്ങളെമല്കടെമ

കടെന്നുചപഒാകുന്ന ചറഒാഡഒാണത. ഇഇൗ ചറഒാഡമടന പ്രവരത്തനവമഒായമ ബന്ധടപ്പെടത

ഞഒാന് തടന്ന ഇഇൗ സഭയമല് ഒരു സബ്മമഷനദ്യം ബഹുമഒാനടപ്പെട മനമടയ

ചനരമല് കണത നമചവദനവദ്യം നല്കുകയുണഒായമ.  ഇചപ്പെഒാള  450 ചകഒാടെമ രൂപ

അഡമനമചസ്ട്രേറ്റസ്പീവത  സഒാദ്യംഗ്ഷന്  നല്കമ  വരക്കത  ഉഇൗരഒാളുങല്  ടസഒാടടസറ്റമ
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നടെത്തമടക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണത.  ഇചപ്പെഒാള  അതമല്  പകുതമയമലധമകദ്യം

വരക്കുകള കടത  ടചയത,  മചഞരമയമല് പ്രധഒാനടപ്പെട ഭഒാഗങ്ങടളെഒാടക്കത്തടന്ന

ഗഒാതഒാഗതചയഒാഗദമല്ല.  രണത  പ്രളെയദ്യം  വന്നചതഒാടടെ  ചറഒാഡുകള  തകരന്നത

ചപഒായമട്ടുണത.  മചഞരമ ടെഇൗണമലടെക്കദ്യം തസ്പീടര നടെക്കഒാന് ചപഒാലുദ്യം കഴെമയഒാത്ത

സഒാഹചരദദ്യം നമലനമല്ക്കുന്നു. സഭയമല് പറഞതത ചവഗത്തമല് നമരമഒാണദ്യം

പൂരത്തമയഒാക്കുന്നതമനത  നടെപടെമ  സസസ്പീകരമക്കുടമന്നഒാണത.  വളെടര  ഗുരുതരമഒായ

അവസ്ഥയഒാണത. അതുടകഒാണത ബഹുമഒാനടപ്പെട മനമ ഇടെടപടത ഇതത ഗതഒാഗത

ചയഒാഗദമഒാക്കമ,  പ്രധഒാനടപ്പെട  സ്ഥലങ്ങളെഒായ  നമലമ്പൂരഒായഒാലുദ്യം  മചഞരമ

ആയഒാലുദ്യം  മലപ്പുറത്തമടന  പല  ഭഒാഗങ്ങളെമലുദ്യം  അവമടെവമടടെ  ആയമ  വരക്കത

ടചയത  ചപഒായമരമക്കുകയഒാണത.  ടഡ്രെയമചനജത  മഒാതടമടുത്തത  ഉപരമതലദ്യം

എടുക്കഒാടത  ചപഒായമരമക്കുകയഒാണത.  വളെടരയധമകദ്യം  പ്രയഒാസമുണത,  അങ്ങത

ഇതമല്  ഇടെടപടത  ചപഒാരഒായ്മകള  പരമഹരമചത  ഗതഒാഗത  ചയഒാഗദമഒാക്കഒാനള

നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുചമഒാടയന്നുളതഒാണത എടന ചചഒാദദദ്യം?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്:  സര,  ഇഇൗ കഒാരദദ്യം പരമചശഒാധമക്കഒാതമരുന്നമടമല്ല.

ഏഴെത  അസദ്യംബമ  മണ്ഡലങ്ങളെമലൂടടെ  കടെന്നുചപഒാകുന്ന  450  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ

ബൃഹത്തഒായ ഒരു പദ്ധതമയഒാണത.  ഏറ്റവദ്യം നന്നഒായമ നമരമഒാണദ്യം നടെതന്ന,
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ഒരു തരത്തമലുദ്യം ടടെകമക്കല് ചഫ്ലെഒായമല്ലഒാത്ത ഉഇൗരഒാളുങല് ചലബര ചകഒാണ്ട്രേഒാകത

ടസഒാടടസറ്റമ  നടെത്തമയമട്ടുചപഒാലുദ്യം  അതുചദ്ദേശമച  ചപഒാടല  ശരമയഒായമല്ല.

ബഡ്ജറ്റത കടത ടചയത  450 ചകഒാടെമ രൂപയുടടെ കരഒാര 250 ചകഒാടെമ രൂപയഒാക്കമ.

ഏചതഒാ  ഉചദദഒാഗസ്ഥര  ചപഒായമ  പരമചശഒാധമചഒാണത  ഇതുടചയമരമക്കുന്നതത.

അക്കഒാരദദ്യം  ധനകഒാരദ  വകുപ്പുമനമയുടടെ  ശദ്ധയമല്  വന്നു.   അചദ്ദേഹദ്യം

ഇവരുമഒായമ  സദ്യംസഒാരമചത  അവമടടെയുള  എദ്യം.എല്.എ.-മഒാടരയുദ്യം  വമളെമചത,

ഊരഒാളുങലമടനയുദ്യം വമളെമക്കഒാന് ഉചദ്ദേശമചമരുന്നു.  വമളെമചത ഒരു ചരച നടെത്തമ

ഒരു  പരമഹഒാരദ്യം  കഒാചണണതുതടന്നയഒാണത.   അതമല്  യഒാടതഒാരു

സദ്യംശയവമമല്ല.  

ശസ്പീ  .    മുരളെമ  ടപരുടനല്ലമ:  സര,  ഏറ്റവദ്യം  വലമയ  ഗതഒാഗതക്കുരുക്കത

അനഭവടപ്പെടുന്ന  പ്രധഒാനടപ്പെട  ചറഒാഡഒായ  തൃശ്ശൂര-കുറ്റമപ്പുറദ്യം  പഒാതയമടല  ഒരു

പ്രചദശമഒാണത  ചകചചരമ  ജദ്യംഗ്ഷന്.   അതമല്  മഴുവചഞരമ  മുതല്  ചൂണല്

വടരയുള  5  കമ.മസ്പീ.  പ്രചദശദ്യം വളെടര ഇടുങ്ങമയ രസ്പീതമയമല് കമടെക്കുന്ന ഒരു

പ്രചദശമഒാണത.  ഏറ്റവദ്യം  ഉയരന്ന  ട്രേഒാഫമകത  ഇനന്സമറ്റമ  നമലനമല്ക്കുന്ന

പ്രധഒാനടപ്പെട  ഇഇൗ  ചറഒാഡമടല  ഗതഒാഗതക്കുരുക്കമനത  പരമഹഒാരദ്യം

കഒാണഒാനഒാവശദമഒായ നടെപടെമകള എടനഒാടക്കയഒാണന്നറമയമക്കുചമഒാ?
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ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്:  സര,  ഗതഒാഗതക്കുരുക്കത  പരമഹരമക്കുന്നതത

പമ.ഡബക.ഡമ.-യുടടെ  കസ്പീഴെമല്  വരുന്നതല്ല.   ഗതഒാഗത  വകുപ്പുദ്യം  ചപഒാലസ്പീസുദ്യം

കൂടടെയഒാണത  അതുടചയ്യുന്നതത.   ഗതഒാഗത  വകുപ്പെഒാണത  ടചചയണതത,

ഏതഒായഒാലുദ്യം  ഇവമടടെ  ഉന്നയമച  സ്ഥമതമക്കത  ഗതഒാഗത  വകുപ്പുമനമയുടടെ

ശദ്ധയമല്ടപ്പെടുത്തഒാദ്യം.   ഗതഒാഗത  വകുപ്പെത  അവമടടെയുള

ചപഒാലസ്പീസുചദദഒാഗസ്ഥരുമഒായമ  ചചരന്നത  ട്രേഒാഫമകത  നമയനമക്കുന്നതമനള

നടെപടെമ സസസ്പീകരമക്കുന്നതഒായമരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ടെമ  .    ബല്റഒാദ്യം:  സര,  ഗുണനമലവഒാരമുള ചറഒാഡുകടളെക്കുറമച്ചുള

അദ്യംഗങ്ങളുടടെ ചചഒാദദങ്ങളക്കഒാണത അങ്ങത മറുപടെമ നല്കമടക്കഒാണമരമക്കുന്നതത.

നമടളെല്ലഒാദ്യം ചകരളെദ്യം മുഴുവന് യഒാത ടചയ്യുന്നയഒാളുകളെഒാണത. ഗുണനമലവഒാരമുള

ചറഒാഡുകള  എല്ലഒായമടെതമുണത.  പടക്ഷ  ആ  ചറഒാഡുകളുടടെ  വമസ്തൃതമയുദ്യം

സഒാന്നമദ്ധദവദ്യം  ചകരളെത്തമല്  എല്ലഒായമടെതദ്യം  ഒരുചപഒാടലയല്ല.  ചമല

സ്ഥലങ്ങളെമല്  പ്രചതദകമച്ചുദ്യം  ടതക്കന്  ജമല്ലകളെമല്  ഗുണനമലവഒാരമുള

ചറഒാഡുകള ഒരുപഒാടുണത.  ഞഒാന് അതമടന കുറ്റദ്യം പറയുന്നമല്ല.  മലബഒാറമടല

പല  ജമല്ലകളുദ്യം   പ്രചതദകമചത  പഒാലക്കഒാടെത  ജമല്ലയടെക്കമുള  ജമല്ലകളെമല്

ഇത്തരത്തമലുള  ഗുണനമലവഒാരമുള  ചറഒാഡത.....,  അതത  ബമ.എദ്യം.&ബമ.സമ.
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ചറഒാഡുകളെഒാകടട,  അടല്ലങമല്  പുതമയ  മറ്റത  സഒാചങതമകവമദദകള

ഉപചയഒാഗമച്ചുടകഒാണള  ചറഒാഡുകളെഒാകടട,  അവയുടടെ  ടടദരഘദവദ്യം

സഒാന്നമദ്ധദവദ്യം തഒാരതമദത്തമല് വളെടര കുറവഒാണത.  ടപഒാതുഖേജനഒാവമല് നമന്നുദ്യം

പണദ്യം ടചലവഴെമക്കുചമ്പഒാള അതമനത യുക്തമസഹമഒായമട്ടുള ഒരു ടടകറ്റസ്പീരമയ

ഉണഒാകണടമന്നുളതത  ജനഒാധമപതദത്തമടന  ഒരു  പ്രഒാഥമമക  തതസമഒാണത.

ടപഒാതുമരഒാമത്തത  വകുപ്പെത  ഇഇൗ  നമലയമലുള  എടനങമലുടമഒാരു  പഠനദ്യം

നടെത്തമയമട്ടുചണഒാ?   ബമ.എദ്യം.&ബമ.സമ.  ചറഒാഡുകളെഒാകടട,  അടല്ലങമല്  മറ്റത

ആധുനമക  സഒാചങതമകവമദദകള  ഉപചയഒാഗമച്ചുടകഒാണള  ചറഒാഡുകളെഒാകടട,

ചകരളെത്തമടല  എല്ലഒായമടെതദ്യം  ഇഇൗവന്ലമ  ഡമസ്ട്രേമബകടടെഒാചണഒാടയന്നുള

കഒാരദത്തമല്  ഒരു  പഠനദ്യം  നടെത്തമയമട്ടുചണഒാ?   ജമല്ലഒാടെമസ്ഥഒാനത്തമല്

ചപഒാപ്പുചലഷനദ്യം ഭൂവമസ്തൃതമയുദ്യം  കണക്കമടലടുതടകഒാണത  ഇതമടനടനങമലുദ്യം

ടടകറ്റസ്പീരമയയുണഒാക്കമയമട്ടുചണഒാ?    ചമല  ജമല്ലകളെമല്  അത്തരത്തമലുള

ചറഒാഡുകളുടടെ  കുറവത  അനഭവടപ്പെടുചമ്പഒാള  അവയത  പ്രചതദകമഒായ  ഫണത

അനവദമക്കഒാനള,  മൂചന്നഒാനഒാചലഒാ  വരഷദ്യം  ടകഒാടണങമലുദ്യം  അതത  ടമയപ്പെത

ടചയ്ടതടുക്കഒാന്;  അതമടന  ഒരു  നമലവഒാരത്തമടലത്തമക്കഒാന്  ചവണമയുള

പ്രചതദകമഒായമട്ടുള   ഇടെടപടെലുണഒാകുചമഒാ?   ഞഒാന്  ചചഒാദമക്കഒാന്  കഒാരണദ്യം
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കഴെമഞ  കുചറ  വരഷങ്ങളെഒായമ  തൃത്തഒാലയടെക്കമുള  പഒാലക്കഒാടെത  ജമല്ലയമടല

പല  സ്ഥലങ്ങളക്കുദ്യം  അനവദമക്കടപ്പെടുന്ന  ഫണകള  വളെടര  കുറവഒാടണന്ന

പരഒാതമയുണത.  അതമടന കൂടെമ അടെമസ്ഥഒാനത്തമല് ഇത്തരത്തമല് പമചന്നഒാക്കദ്യം

നമല്ക്കുന്ന  പ്രചദശങ്ങളക്കത  പ്രചതദകമഒായമ  ഉഇൗന്നല്  നല്കഒാനള

നടെപടെമയുണഒാകുചമഒാ;   ആ നമലയ്ക്കുള എടനങമലുദ്യം  ആധമകഒാരമകമഒായമട്ടുള

പഠനദ്യം പമ.ഡബക.ഡമ. നടെത്തമയമട്ടുചണഒാ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്:  സര,  അങ്ങയുടടെ നമരസ്പീക്ഷണദ്യം ശരമയഒാടണന്നത

എനമക്കത  ചതഒാന്നുന്നമല്ല.   കഒാരണദ്യം  ഇഇൗ  സഭയമല്തടന്ന  എല്ലഒാവരുദ്യം

സമതമചമട്ടുളതഒാണത,  യഒാടതഒാരു  കക്ഷമ  രഒാഷസ്പീയ  പരമഗണനകചളെഒാ

ഇല്ലഒാടത....,  ബഡ്ജറ്റത  പണടമല്ലഒാദ്യം  ഏതഒാണത  തുലദദ്യം.....,  തുലദടമന്നത

പറഞഒാല്  കമചലഒാമസ്പീറ്റര  ചനഒാക്കഒാറുണത,  അങ്ങടനയഒാണത

ടചയടകഒാണമരമക്കുന്നതത.   പഒാലക്കഒാടെത ജമല്ലയമല് നമന്നുദ്യം അങ്ങടനയുള ഒരു

ആചരഒാപണവദ്യം ആരുദ്യം ഉന്നയമചമടമല്ല. ചറഒാഡത നമരമമക്കുചമ്പഒാള തടന്ന അതത

ശദ്ധമക്കുന്നതമനള  പ്രശമുണത.  എല്ലഒായമടെതദ്യം  എഞമനസ്പീയരമഒാരഒാണത

ശദ്ധമക്കുന്നതത.  ഏടതങമലുദ്യം  ചമല  സ്ഥലങ്ങളെമല്  ചമലചപ്പെഒാള  ചവണത

ശദ്ധമചമടല്ലങമല് നമരമമചതമടന കസഒാളെമറ്റമ  കുറടഞന്നമരമക്കുദ്യം.  ഇചപ്പെഒാള
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ചകരളെത്തമടല  ഏറ്റവദ്യം  മമകച  ചറഒാഡഒാണത  ചകഒാഴെമചക്കഒാടെത  നഗരത്തമലുളതത.

ഏറ്റവദ്യം  നല്ല  ചറഒാഡത  ആദദമുണഒായതത  ചകഒാഴെമചക്കഒാടെത  നഗരത്തമലഒാണത.

അതമമചനഒാഹരമഒായ  ചമല്പ്പെഒാലങ്ങളുണത.  കണ്ണൂര  സമറ്റമ  ഇചപ്പെഒാള  ഇദ്യംപ്രൂവത

ടചയടകഒാണമരമക്കുകയഒാണത.  ഓചരഒാന്നഒായമ  എടുതപറയുന്നമല്ല.  അങ്ങടന

യഒാടതഒാരു വമചവചനത്തമടനയുദ്യം പ്രശമുദമക്കമല്ല. അചലഒാടത ടചയ പണത്തമടന

ലമടസടുത്തത ചനഒാക്കമയഒാലറമയഒാദ്യം, ഒരു പ്രശവമമല്ല.  പടക്ഷ എവമടടെടയങമലുദ്യം

ചപഒാരഒായ്മ  നമല്ക്കുന്നുടണങമല്  അതത  ടസസമടടഫ  ടചയഒാല്  ഫണത

വരുചമ്പഒാള അവമടടെ കൂടുതലഒായമ നല്കഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം,  അതമനത യഒാടതഒാരു

വമഷമവമമല്ല.  

ശസ്പീ  .    റ്റമ  .    വമ  .    രഒാചജഷത:  സര,  മലബഒാറമനത ഏറ്റവദ്യം കൂടുതല് പരമഗണന

നല്കമയ  ഒരു   കഒാലഘടമഒാണത  -  പ്രചതദകമച്ചുദ്യം  നമരവധമ  ഡമടടസന്

ചറഒാഡുകള,  ഓവരബമഡ്ജുകള,  സമറ്റമ  ചറഒാഡത  ഇദ്യംപ്രൂവ്ടമനത  ചപ്രഒാഗഒാദ്യം.

ഞഒാന്  ഇഇൗ  സരക്കഒാരമടന  പ്രചതദകമഒായമ  അഭമനന്ദമക്കുകയഒാണത.   എടന

പ്രധഒാനടപ്പെട  ഒരു  ചചഒാദദദ്യം,  പമലഒാത്തറ-പഒാപ്പെമനമചശ്ശേരമ  ടക.എസത.ടെമ.പമ.

ചറഒാഡമല്  രണത  ചമല്പ്പെഒാലങ്ങളെഒാണുളതത.   ഇതമല്  പഴെയങ്ങഒാടെമ-തഒാവദ്യം

ചമല്പ്പെഒാലത്തമനത  എക്സതപഒാന്ഷന്  ചജഒായമനത  സ്ഥമരമഒായമ  ടപഒാട്ടുകയഒാണത.
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ടറയമല്ചവയുടടെ  ചപഒാരഷടന  ഭഒാഗമഒായ  എക്സതപഒാന്ഷന്  ചജഒായമനഒാണത

ടപഒാട്ടുന്നതത.  ഇതത  ബഹുമഒാനടപ്പെട  മനമയുടടെ  ശദ്ധയമല്ടപ്പെടുത്തമ.

ടക.എസത.ടെമ.പമ.-യുടടെ  ചപ്രഒാജകത  ഡയറകറുടടെയുദ്യം  സമ.ഇ.-യുടടെയുദ്യം

ശദ്ധയമല്  പലതവണടപ്പെടുത്തമയമട്ടുളതഒാണത.  അതമനത  ശഒാശസതമഒായ  ഒരു

പരമഹഒാരമുണഒാകുന്നമല്ല.  അപകടെസഒാദ്ധദത വളെടര കൂടുതലഒാണത,  പ്രചതദകമചത

ടടബക്കുകടളെഒാടക്ക  ചപഒാകുചമ്പഒാള  ഇഇൗ  ടപഒാടമയ  ഭഒാഗത്തമല്ടപ്പെടത

അപകടെങ്ങളുണഒാകഒാനള  സഒാദ്ധദതയുണത.  ഇക്കഒാരദത്തമല്  ഒരു

പരമഹഒാരമുണഒാകണദ്യം.  ഇതത  പൂരണ്ണമഒായുദ്യം  മഒാറ്റമസ്ഥഒാപമക്കഒാന്....,

ടറയമല്ചവയഒാടണങമല്  ടറയമല്ചവയത  കരശന  നമരചദ്ദേശദ്യം  ടകഒാടുക്കണദ്യം

അടല്ലങമല്  ടപഒാതുമരഒാമത്തത  വകുപ്പെത  അതമനത  മുന്ടടകടയടുക്കണടമന്നത

അഭദരതമക്കുകയഒാണത.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്:  സര,   പമ.ഡബക.ഡമ.-യുടടെ  ചനഒാദ്യംസല്ല,

ചവളഡ്ബഒാങമടന  ചനഒാദ്യംസത  അനസരമചഒാണത  ടക.എസത.ടെമ.പമ.  അതത

നമരമമചമരമക്കുന്നതത.   അവമടടെ  അങ്ങടനടയഒാരു  പ്രശമുടണന്നത  ബഹു.

എദ്യം.എല്.എ.,  ശസ്പീ.  റ്റമ.  വമ.  രഒാചജഷത  ചൂണമക്കഒാണമചമട്ടുണത.

ടക.എസത.ടെമ.പമ.  യുടടെ  ചസ്പീഫത  എഞമനസ്പീയചറഒാടുദ്യം  ചപ്രഒാജകത  ഡയറകചറഒാടുദ്യം
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അതത  ശദ്ധയമല്ടപ്പെടുത്തമയമട്ടുണത.  പടക്ഷ  അതത  ഇചപ്പെഒാഴുദ്യം

മഒാറമയമടമടല്ലന്നഒാണത പറയുന്നതത,  അചപ്പെഒാള സഒാചങതമകമഒായ ഒരു പ്രശമുണത.

ടറയമല്ചവയുടടെയുദ്യം  ചപരത  പറഞതുടകഒാണത  അവര  വല്ല  ഇടെടപടെലുകള

നടെതകചയഒാ  പ്രവരത്തനദ്യം  ചുരുക്കുകചയഒാ......,  എനഒായഒാലുദ്യം  അതത

പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.    പരമചശഒാധമചത  ശഒാശസതമഒായ  പരമഹഒാരദ്യം....,

മഒാറ്റമസ്ഥഒാപമചക്കണതത  ആവശദടമങമല്  അതമനള  നടെപടെമകളുദ്യം

സഒാചങതമകമഒായമ സസസ്പീകരമക്കുന്ന കഒാരദദ്യം ഗഇൗരവമഒായമ പരമഗണമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ടക  .    എസത  .    ശബരസ്പീനഒാഥന്:  സര,  തമരുവനനപുരത്തമടന

മലചയഒാരചമഖേലയമല് നമരവധമ പ്രവരത്തനങ്ങള നടെന്നുവരമകയഒാണത.  എടന

നമചയഒാജകമണ്ഡലത്തമല്  തടന്ന  ധഒാരഒാളെദ്യം  നമരമഒാചണഒാദ്ഘഒാടെനത്തമനത

ബഹുമഒാനടപ്പെട  മനമ  വന്നമട്ടുണത.   പടക്ഷ  പ്രധഒാനടപ്പെട  പ്രശദ്യം,  എടന

നമചയഒാജകമണ്ഡലത്തമടല  ഏചഴെഒാഎചടഒാ  വരക്കുകള  ടപന്ഡമദ്യംഗഒാണത.

ടനടുമങ്ങഒാടെത,  കഒാടഒാക്കടെ,  വഒാമനപുരദ്യം,  അരുവമക്കര

നമചയഒാജകമണ്ഡലങ്ങളെമടലല്ലഒാദ്യം വരക്കുകളുടണങമലുദ്യം ഇടതഒാടക്ക ടചയ്യുന്നതത

രചണഒാമൂചന്നഒാ ചകഒാണ്ട്രേഒാകരമഒാരഒാണത.  എടന മണ്ഡലത്തമടല ഒരു വരക്കമടന

ചകഒാണ്ട്രേഒാകടര  വഒാണ് ടചയ്യുചമ്പഒാള വന്നത വരക്കത ടചയ്യുദ്യം.  ടതഒാടടുതള
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ശസ്പീ.  സമ.  ദമവഒാകരന് വമളെമക്കുചമ്പഒാള  അവര  അചങ്ങഒാട്ടുചപഒാകുദ്യം.

തമരുവനനപുരത്തമടന മലചയഒാര ചമഖേലയമല് ഏറ്റവദ്യം പ്രധഒാനടപ്പെട പ്രശദ്യം,

വരക്കുടണങമലുദ്യം  വരക്കത  ടചയഒാനള  ചകഒാണ്ട്രേഒാകരമഒാരമല്ല.  അവചരഒാടെത

ചചഒാദമക്കുചമ്പഒാള  പറയുന്നതത,  ബമല്ലത  മഒാറഒാനള  പ്രശങ്ങളുളതു

ടകഒാണഒാടണന്നഒാണത.  പചത്തഒാപതമനചഞഒാ  വരക്കുകള  എടന

നമചയഒാജകമണ്ഡലത്തമലുദ്യം  സമസ്പീപമണ്ഡലങ്ങളെമലുടമഒാടക്കയുണത.  മലചയഒാര

ചമഖേലയമടല  ഇഇൗ  ചകഒാണ്ട്രേഒാകരമഒാര  വരക്കത  എടുക്കഒാത്തതമടന  പ്രശദ്യം

എതയുദ്യം ടപടടന്നത  പരമഹരമക്കണടമന്നത അഭദരതമക്കുന്നു.  

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്:  സര,  അങ്ങത ഉന്നയമച കഒാരദദ്യം യഥഒാരതത്തമല്

ആരുടടെടയങമലുദ്യം  ചപഒാരഒായ്മ  ടകഒാണഒാടണങമല്  നമുക്കതത  ചരച  ടചയത

പരമഹരമക്കഒാന്  കഴെമയുദ്യം.   തമരുവനനപുരദ്യം  ജമല്ലയമല്  ചകഒാണ്ട്രേഒാകരമഒാര

കുറവഒാണത,  നമുടക്കഒാന്നുദ്യം  ടചയഒാന്  കഴെമയമല്ല.   ചസഒാഫത ടവയര  വഴെമയഒാണത

അതത വരുന്നതത.  ചവടറ എടനങമലുദ്യം തരത്തമല് കൂടുതല് ചകഒാണ്ട്രേഒാകരമഒാര

അവമടടെ  അടടപ  ടചയണടമന്നത  നമുക്കത  ചപ്രരണ  ടചലുത്തഒാചന  കഴെമയ,

നമുക്കത ഇടെടപടെഒാന് കഴെമയമല്ല. അതത വസ്തുതയഒാണത, ചകഒാണ്ട്രേഒാകരമഒാര വളെടര

കുറവഒാണത. വടെചക്കഒാട്ടു ചപഒാകുചമ്പഒാള വളെടര ചകഒാമ്പറ്റസ്പീഷനഒാണത. എനഒായഒാലുദ്യം



18/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

32

അരുവമക്കരയമല്  ധഒാരഒാളെദ്യം  പമ.ഡബക.ഡമ.  നമരമഒാണങ്ങള  നടെന്നമട്ടുണത,

നടെന്നുവരമകയഒാണത.   ഇക്കഒാരദദ്യം നമുടക്കഒാന്നത പ്രചതദകദ്യം പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.

ശസ്പീ  .    സമ  .    ടക  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  മലചയഒാര ടടഹചവയുടടെ ഭഒാഗമഒായ  3

റസ്പീച്ചുകള  എടന  മണ്ഡലത്തമലൂടടെയഒാണത  കടെന്നുചപഒാകുന്നതത.  അതമല്  രണത

റസ്പീച്ചുകള പൂരണ്ണമഒായുദ്യം  എടന മണ്ഡലത്തമലുദ്യം  ഒരു റസ്പീചത  ശസ്പീ.  ടക.  എസത.

ശബരസ്പീനഒാഥടനയുദ്യം  എടനയുദ്യം  മണ്ഡലത്തമല്കടടെയഒാണത.   ഇതമടല  ആദദ

റസ്പീചത  പഒാറശ്ശേഒാല  മുതല്  കുടെപ്പെനമൂടെത  വടരയുള  റസ്പീചമടന  ചകഒാണ്ട്രേഒാകര

ചകഒാവമഡത മൂലദ്യം നമരഭഒാഗദകരമഒായമ മരണടപ്പെട്ടുചപ്പെഒായമ.  അതമടന റസ്പീടടെണര

നടെപടെമകള  പൂരത്തമയഒാക്കഒാടത  ഇഇൗ  കഒാലയളെവമല്  ഉദ്ഘഒാടെനദ്യം  ടചയഒാന്

കഴെമയുന്നമല്ല.   ഇതമടന  ടടെണര  നടെപടെമ  ചവഗത്തമലഒാക്കമ  അതത

പൂരത്തസ്പീകരമക്കുവഒാനള ഇടെടപടെല് നടെത്തഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സുധഒാകരന്:  സര,  സഒാചങതമക കഒാരദങ്ങടളെല്ലഒാദ്യം കൃതദമഒായമ

പൂരത്തമയഒാക്കമടക്കഒാണത ടടെണര നടെപടെമകള തസരമതടപ്പെടുത്തഒാന് നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കഒാവന്നതഒാണത.   

മമ  .    സസ്പീക്കര:  *92-ാം  നമ്പര  ചചഒാദദവമഒായമ  *118-ാംനമ്പര  ചചഒാദദദ്യം

ക്ലബത  ടചയ്യുന്നതമനത  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമഒാര  ചനഒാടസ്പീസത  നല്കമയമട്ടുണത .
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ക്ലബമദ്യംഗത  അനവദമക്കുകയഒാണത.   രണചചഒാദദങ്ങളക്കുദ്യം കൂടെമ  ബഹുമഒാനടപ്പെട

മനമക്കത ഒരുമമചത മറുപടെമ നല്കഒാദ്യം.

ടപഒാതു വമദദഒാഭദഒാസ സദ്യംരക്ഷണയജ്ഞത്തമടന വമലയമരുത്തല്

2 (*92) ശസ്പീമതമ ഇ  .   എസത  .   ബമജമചമഒാൾ  :
ശസ്പീ  .   ടക  .   രഒാജൻ  :
ശസ്പീമതമ ഗസ്പീതഒാ ചഗഒാപമ  : 
ശസ്പീമതമ സമ  .   ടക  .   ആശ : തഒാടഴെ കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കത 

ടപഒാതു വമദദഒാഭദഒാസ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമഒാ? 

(എ)  ഈ സരക്കഒാര നമലവമല് വന്നചശഷദ്യം മുന്ഗണന നലമയ ടപഒാതു

വമദദഒാഭദഒാസ  സദ്യംരക്ഷണയജ്ഞടത്തക്കുറമചത  വമലയമരുത്തമയമട്ടുചണഒാ;

എങമല് വമശദമഒാക്കുചമഒാ;

(ബമ)  ടപഒാതുവമദദഒാലയങ്ങളുടടെ  ഭഇൗതമക  സഒാഹചരദങ്ങള

വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമല്  എതചത്തഒാളെദ്യം  പുചരഒാഗതമ

ഉണഒായമട്ടുടണന്നറമയമക്കുചമഒാ;

(സമ)  ടപഒാതുവമദദഒാലയങ്ങളുടടെ  അക്കഒാദമമക  മമകവത

വരദ്ധമപ്പെമക്കുന്നതമനഒായമ  സസസ്പീകരമച  നടെപടെമകളുദ്യം  അവയുടടെ  ഫലപ്രഒാപമയുദ്യം

സദ്യംബന്ധമച വമവരങ്ങള അറമയമക്കുചമഒാ;

(ഡമ)  ആധുനമക  ചലഒാകത്തമടല  മഒാറ്റങ്ങളക്കനസൃതമഒായമ  ടപഒാതു
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വമദദഒാലയങ്ങളെമടല കുടമകളക്കത ടടപ്രമറമതലദ്യം മുതല് പുത്തന് സഒാചങതമക

വമദദകള  പരമചയമക്കുന്നതമനളെളെ  അവസരവദ്യം  സഒാചങതമക

ഉപകരണങ്ങളെമലുളെളെ  പ്രഒാചയഒാഗമക  പരമചയദ്യം  നല്കുന്നതമനഒാവശദമഒായ

സഇൗകരദങ്ങളുദ്യം നല്കുന്നതമനത സഒാധമചമട്ടുചണഒാ; വദക്തമഒാക്കുചമഒാ?

ടപഒാതു വമദദഒാഭദഒാസ വകുപ്പുമനമ (ടപ്രഒാഫ  .   സമ  .   രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത): സര,

(എ)  ഉണത.   വമലയമരുത്തലമലൂടടെ കടണത്തമയ ഏറ്റവദ്യം പ്രധഒാനമഒായ

കഒാരദദ്യം  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  രദ്യംഗടത്ത  ഗുണപരമഒായ  ഇടെടപടെലുകളെമലൂടടെ

ഇക്കഴെമഞ  5  വരഷങ്ങളെമലഒായമ  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  രദ്യംഗത്തത  പുതുതഒായമ

6.79  ലക്ഷദ്യം  കുടമകള  എത്തമചചരന്നമട്ടുടണന്നതഒാണത.  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ

സദ്യംരക്ഷണ യജ്ഞത്തമടന ഭഒാഗമഒായുള ഫഹടടെകത സ്കൂള പദ്ധതമ, ഫഹടടെകത

ലഒാബത  പദ്ധതമ,  സ്കൂളുകടളെ  മമകവമടന  ചകന്ദ്രങ്ങളെഒാക്കുന്നതമനത  ഓചരഒാ

മണ്ഡലത്തമടലയുദ്യം ടതരടഞടുത്ത ഓചരഒാ സരക്കഒാര സ്കൂളെമലുദ്യം 5 ചകഒാടെമ രൂപ

വസ്പീതദ്യം  ടചലവഴെമച്ചുള  പദ്ധതമ  തുടെങ്ങമയവയുടടെ  അവചലഒാകനദ്യം

ബഹുമഒാനടപ്പെട  മുഖേദമനമ  ഉളടപ്പെടടെയുള  വമവമധ  തലങ്ങളെമല്  നമശമത

ഇടെചവളെകളെമല്  നടെതന്നുണത.   കൂടെഒാടത  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  സദ്യംരക്ഷണ

യജ്ഞടത്തക്കുറമച്ചുള  ആനരമക  വമലയമരുത്തല്  നടെന്നമട്ടുണത.  മമഷന്
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ചയഒാഗങ്ങളെമലുദ്യം  കരമചസനഒാ  ചയഒാഗങ്ങളെമലുദ്യം  വമലയമരുത്തലുകള

നടെത്തമയമട്ടുണത.  ഇഇൗ  വമലയമരുത്തലുകളെമല്  കടണത്തമയ  വസ്തുതകള

തഒാടഴെപ്പെറയുന്നവയഒാണത:  ഭഇൗതമക  സഇൗകരദ  വമകസനത്തമല്

മുടമ്പഒാന്നുമമല്ലഒാത്ത മുചന്നറ്റമുണഒാക്കഒാന് കഴെമഞ.  അക്കഒാദമമക കഒാരദങ്ങളെമല്

ഫവവമധദമഒാരന്ന  പ്രവരത്തനങ്ങള  ആവമഷ്കരമച്ചു.   പഠന  പമന്തുണ

ആവശദമുള  കുടമകളക്കത  അതതത  ചമഖേലകളെമല്  കൂടുതല്

മമകവമചലയ്ടക്കതന്നതമനള  പ്രവരത്തനങ്ങള  ആവമഷ്കരമചത  നടെപ്പെഒാക്കമ.

ചകന്ദ്ര മഒാനവ വമകസന മനഒാലയദ്യം തയഒാറഒാക്കമയ വമവമധ വരഷങ്ങളെമടല

പ്രകടെന  ചഗഡമദ്യംഗത  സൂചമക  (ടപരചഫഒാമന്സത  ചഗഡമങത  ഇനക്സത)

സൂചമപ്പെമക്കുന്നതത  പ്രകഒാരദ്യം  2018-19  വരഷത്തമടല  പ്രവരത്തനദ്യം

മുന്കഒാലങ്ങടളെക്കഒാള ടമചടപ്പെട്ടു. 2019-20-ല് വസ്പീണദ്യം മുചന്നറമ.   ഇഇൗ രണത

വരഷങ്ങളെമലുദ്യം  ചദശസ്പീയ  തലത്തമല്  ഒന്നഒാമതഒാകഒാന്  ചകരളെത്തമനത

കഴെമഞമട്ടുണത.   ആധുനമക  സഒാചങതമകവമദദയുടടെ  പ്രഒാപദത

സഒാരവ്വതമകമഒാക്കമയ  രഒാജദത്തമടല  ആദദ  സദ്യംസ്ഥഒാനമഒായമ  ചകരളെദ്യം

മഒാറമയമട്ടുണത.  എടത  മുതല് പനണവടര ക്ലഒാസുകളുള സരക്കഒാര എയ്ഡഡത

വമദദഒാലയങ്ങളെമചലയ്ക്കുള ഫഹടടെകത സ്കൂള പദ്ധതമയുദ്യം ഒന്നത മുതല് ഏഴുവടര
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ക്ലഒാസുകളെമചലയ്ക്കുള  ഫഹടടെകത  ലഒാബത  പദ്ധതമയുദ്യം  ചകരളെ  ഇന്ഫഒാസ്ട്രേക്ചര

ആനത  ടടെചകഒാളെജമ  ചഫഒാര  എഡകചക്കഷന്  (ഫകറ്റത)  മുഖേഒാനരദ്യം

പൂരത്തമയഒാക്കമ.   കൂടെഒാടത  ടതരടഞടുത്ത  വമദദഒാലയങ്ങടളെ  മമകവമടന

ചകന്ദ്രങ്ങളെഒാക്കുന്ന  പദ്ധതമയനസരമചത  65  സ്കൂളുകളുടടെ  പ്രവൃത്തമകള

പൂരത്തമയഒാക്കമ.   9  സ്കൂളുകളുടടെ  നമരമഒാണദ്യം  90%-ത്തമലധമകദ്യം

പൂരത്തസ്പീകരമച്ചു.   ബഒാക്കമ  സ്കൂളുകളെമടല  നമരമഒാണ  പ്രവരത്തനദ്യം

എതയുദ്യംചവഗദ്യം  പൂരത്തമയഒാക്കുന്നതമനള  കമസ്പീകരണങ്ങള  ഒരുക്കമയമട്ടുണത.

ടപഒാതുവമദദഒാലയങ്ങളുദ്യം  ടപഒാതുസമൂഹവദ്യം  തമമലുള  ബന്ധദ്യം

ദൃഢടപ്പെടുതവഒാന്  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  സദ്യംരക്ഷണ  യജ്ഞദ്യംവഴെമ

കഴെമഞമട്ടുണത.

(ബമ) ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  സദ്യംരക്ഷണ  യജ്ഞദ്യം  പദ്ധതമയുടടെ

ഭഒാഗമഒായമ  സദ്യംസ്ഥഒാനടത്ത  മമകവമടന  ചകന്ദ്രങ്ങളെഒാക്കുന്ന  141

വമദദഒാലയങ്ങളെമല്  5  ചകഒാടെമ  രൂപ  വസ്പീതവദ്യം  അടെമസ്ഥഒാന  സഇൗകരദ

വമകസനത്തമനഒായമ ഓചരഒാ സ്കൂളെമനദ്യം 3 ചകഒാടെമ രൂപ, 1 ചകഒാടെമ രൂപ വസ്പീതവദ്യം

അനവദമചത  കമഫ്ബമ  ധനസഹഒായചത്തഒാടടെ  ഭഇൗതമക  സഒാഹചരദദ്യം

ടമചടപ്പെടുതന്നതമനഒായുള  പ്രവൃത്തമകള  നടെപ്പെമലഒാക്കമ  വരമകയഒാണത.
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കമഫ്ബമ ധനസഹഒായചത്തഒാടടെ  973  സരക്കഒാര വമദദഒാലയങ്ങളെമല് ഭഇൗതമക

സഇൗകരദ  വമകസനത്തമനള  ഭരണഒാനമതമ  നല്കമയമട്ടുണത.   ഇതമല്  110

സ്കൂളുകളുടടെ ടകടമടെങ്ങള ഇതമനകദ്യം നമരമഒാണദ്യം പൂരത്തസ്പീകരമചത ഉദ്ഘഒാടെനദ്യം

ടചയമട്ടുണത.   321  ടകടമടെങ്ങള  ടടെണര  നടെപടെമകള  പൂരത്തസ്പീകരമചത

നമരമഒാണത്തമടന വമവമധ ഘടങ്ങളെമലഒാണത.  542  വമദദഒാലയങ്ങള ടടെണര

ടചയ്യുന്നതമനമുമ്പത നടെചക്കണ പ്രവരത്തനങ്ങളുടടെ വമവമധ ഘടങ്ങളെമലഒാണത.

(സമ)  ഗുണചമന്മേഒാ  വമദദഒാഭദഒാസദ്യം  കുടമയുടടെ  അവകഒാശദ്യം  എന്ന

കഒാഴ്ചപ്പെഒാടെമനനസൃതമഒായമ  ഏറ്റവദ്യം  മമകച  അക്കഒാദമമക  അനരസ്പീക്ഷവദ്യം

അക്കഒാദമമക പ്രവരത്തനങ്ങളുമഒാണത നടെപ്പെമലഒാക്കമയതത.  ചകരളെത്തമടല മുഴുവന്

വമദദഒാലയങ്ങളെമലുദ്യം  അക്കഒാദമമക  മഒാസര  പഒാന്  തയഒാറഒാക്കമ,  അതനസരമചത

പ്രവരത്തന  പദ്ധതമ  രൂപകല്പന  ടചയ.  സ്കൂള  വമദദഒാഭദഒാസത്തമടന

ടപഒാതുഗുണത വമകസമപ്പെമക്കുന്നതമടന ഭഒാഗമഒായമ ഓചരഒാ കുടമയുടടെയുദ്യം സമഗ

വമകഒാസദ്യം  ലക്ഷദദ്യംവചത  പ്രവരത്തനങ്ങള  ആവമഷ്കരമച്ചു.   സ്കൂളുകളെമടല

അടെമസ്ഥഒാന സഇൗകരദ വമകസനവദ്യം ടഎ.ടെമ. അടെമസ്ഥഒാന സഇൗകരദലഭദതയുദ്യം

ഉറപ്പുവരുതന്നതമചനഒാടടെഒാപ്പെദ്യം  ഒന്നത  മുതല്  പനണത  വടര  ക്ലഒാസുകളെമടല

പഒാഠഭഒാഗങ്ങളക്കത  അനചയഒാജദമഒായ  ഡമജമറ്റല്  വമഭവങ്ങളുദ്യം  ഫകറ്റത
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എസത.സമ.ഇ.ആര.ടെമ.യുടടെ സഹഒായചത്തഒാടടെ സജ്ജമഒാക്കമ 'സമഗ' ഡമജമറ്റല്

വമഭവ  ചപഒാരടല്  മുചഖേന  എല്ലഒാ  അധദഒാപകരക്കുദ്യം  പ്രചയഒാജനടപ്പെടുന്ന

തരത്തമല്  ലഭദമഒാക്കമയമട്ടുണത.  പഒാഠഒാസൂതണങ്ങളുദ്യം  സൂകഒാസൂതണങ്ങളുദ്യം

സഒാചങതമകവമദദഒാ  സഇൗഹൃദമഒായമ  സമരപ്പെമക്കുന്നതമനദ്യം  അവ

പരമചശഒാധമക്കുന്നതമനദ്യം ഓചരഒാ  ക്ലഒാസത  മുറമയമലുദ്യം  വമഭവങ്ങള ഉപചയഒാഗമചത

പഠന  പ്രവരത്തനങ്ങള  നടെത്തമയചശഷദ്യം  റമഫ്ലെക്ഷന്  ചനഒാടത

ഉളടപ്പെടുതന്നതമനമുള  സദ്യംവമധഒാനങ്ങളുദ്യം  'സമഗ'  വമഭവ  ചപഒാരടലമല്

നല്കമയമട്ടുണത.

(ഡമ) ഉണത.   ഒന്നത മുതല് പനണവടര ക്ലഒാസുകളെമല് പഠമക്കുന്ന

എല്ലഒാ  വമദദഒാരതമകളക്കുദ്യം  വമവരവമനമമയ  സഒാചങതമകവമദദയുടടെ

പ്രചയഒാജനദ്യം  ലഭമക്കത്തക്ക  വമധത്തമല്  ലഭദമഒാക്കഒാന്  കഴെമയുന്ന  എല്ലഒാ

സരക്കഒാര,  എയ്ഡഡത  വമദദഒാലയങ്ങളെമലുദ്യം  സഒാചങതമക  ഉപകരണങ്ങള

ലഭദമഒാക്കമയമട്ടുണത.   എടത  മുതല്  പനണവടര  ക്ലഒാസുകളുള  സ്കൂളുകളെമല്

'ഫഹടടെകത  സ്കൂള  പദ്ധതമ'  എന്ന  ചപരമല്  ക്ലഒാസത  മുറമകളെമല്ത്തടന്ന

ലഒാപത ചടെഒാപത, മളടമമസ്പീഡമയ ടപ്രഒാജകര, ചബഒാഡ്ബഒാനത ഇനരടനറ്റത സഇൗകരദദ്യം

തുടെങ്ങമയ ഉപകരണങ്ങളുദ്യം സഇൗകരദങ്ങളുദ്യം ലഭദമഒാക്കമയമട്ടുണത.   ഒന്നത മുതല്
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ഏഴുവടര  ക്ലഒാസുകളുള  വമദദഒാലയങ്ങളെമല്  കുടമകളുടടെ  എണ്ണത്തമനത

ആനപഒാതമകമഒായമ ടഎ.ടെമ.  ഉപകരണങ്ങള ലഭദമഒാക്കുന്ന 'ഫഹടടെകത ലഒാബത

പദ്ധതമ'യുദ്യം  നടെപ്പെമലഒാക്കമ.   ഉപകരണങ്ങളുദ്യം  സഇൗകരദങ്ങളുദ്യം  സ്കൂളുകളെമല്

വമനദസമക്കുന്നതമചനഒാടടെഒാപ്പെദ്യം  അധദഒാപകരക്കുദ്യം  വമദദഒാരതമകളക്കുദ്യം

അനഒായഒാസദ്യം  അവ  ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതമനദ്യം  പഠന  പ്രവരത്തനങ്ങള

പ്രചയഒാജനടപ്പെടുതന്നതമനദ്യം പ്രചതദക പരമശസ്പീലനങ്ങളുദ്യം കഒാലഒാകഒാലങ്ങളെമല്

നല്കമയമട്ടുണത.  വമദദഒാഭദഒാസ ചമഖേലയമല് ഇനദയമല് ആദദടത്ത സമ്പൂരണ്ണ

ഡമജമറ്റല് സദ്യംസ്ഥഒാനമഒായമ ചകരളെടത്ത മഒാറ്റുന്നതമനത ഇതുമൂലദ്യം കഴെമഞമട്ടുണത.

സഒാചങതമക  ഉപകരണങ്ങള  ഫലപ്രദമഒായമ

വമനമചയഒാഗമക്കുന്നതമനഒാവശദമഒായ  പരമശസ്പീലനവദ്യം  അദ്ധദഒാപകരക്കത

നല്കമയമട്ടുണത.

ടപഒാതുവമദദഒാലയങ്ങളെമടല വമദദഒാർതമകളുടടെ വർദ്ധന

3 (*118) ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   രഒാജചഗഒാപഒാലൻ:
ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപ്കുമഒാർ: 
ശസ്പീമതമ വസ്പീണഒാ ചജഒാർജ്ജത:
ശസ്പീ  .   വമ  .   ടക  .   പ്രശഒാനത : തഒാടഴെ കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കത ടപഒാതു

വമദദഒാഭദഒാസ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമഒാ? 

(എ)  ഈ  സരക്കഒാരമടന  കഒാലത്തത  സദ്യംസ്ഥഒാനടത്ത
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ടപഒാതുവമദദഒാലയങ്ങളെമല്  സരക്കഒാര  ചമഖേലയമലുദ്യം  എയ്ഡഡത  ചമഖേലയമലുദ്യം

ഓചരഒാ വരഷവദ്യം അധമകമഒായമ പ്രചവശനദ്യം ചനടെമയ വമദദഒാരതമകളുടടെ എണ്ണദ്യം

കഴെമഞ  സരക്കഒാരമടന  അഞ്ചു  വരഷക്കഒാലചത്തതുമഒായമ  തഒാരതമദ  പഠനദ്യം

നടെത്തമയമട്ടുചണഒാ; അതമടന കണക്കത ലഭദമഒാചണഒാ; വമശദമഒാക്കുചമഒാ;

(ബമ)  മമകച  വമദദഒാഭദഒാസത്തമനഒായമ  അണ്  എയ്ഡഡത  സ്കൂളുകടളെ

ആശയമചക്കണമയമരുന്ന  സ്ഥമതമ  ഇല്ലഒാതഒാക്കുന്നതമനത  ഈ  സരക്കഒാരമടന

കഒാലത്തത നടെത്തമയ പ്രവരത്തനങ്ങള വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ;

(സമ)  അടെമസ്ഥഒാന  സഇൗകരദവമകസനത്തമനത  കമഫ്ബമ  മുചഖേനയുദ്യം

അല്ലഒാടതയുദ്യം ടചലവഴെമച തുകടയത എന്നതമടന കണക്കത ലഭദമഒാചണഒാ?

ടപഒാതു വമദദഒാഭദഒാസ വകുപ്പുമനമ (ടപ്രഒാഫ  .   സമ  .   രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത): സര,

(എ) ഉണത.  ചകഒാവമഡത 19-ടന പശഒാത്തലത്തമല് 2020-21 അദ്ധദയന

വരഷദ്യം  സ്കൂളുകള  തുറന്നു  പ്രവരത്തനദ്യം  ആരദ്യംഭമചമടമല്ലഒാത്തതമനഒാല്  6-ാം

പ്രവൃത്തമദമനദ്യം  അടെമസ്ഥഒാനടപ്പെടുത്തമയുള  വമദദഒാരതമകളുടടെ  എണ്ണദ്യം

കണക്കഒാക്കമ  അദ്യംഗസ്പീകരമചമടമല്ല.   എന്നമരുന്നഒാലുദ്യം  174871  കുടമകള  ഇഇൗ

അദ്ധദയനവരഷത്തമലുദ്യം  പുതുതഒായമ  ചചരന്നതഒായമ  നമലവമടല

സ്ഥമരസ്പീകരമക്കഒാത്ത  കണക്കുകള  വദക്തമഒാക്കുന്നു.   ഇഇൗ  കണക്കുകള  കൂടെമ
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ചചരന്നഒാല്  ഇഇൗ  സരക്കഒാര  അധമകഒാരത്തമല്  വന്നതമനചശഷമുള

കഒാലയളെവമല്  2  മുതല്  10  വടര  ക്ലഒാസകളെമലഒായമ  ആടക  6.79  ലക്ഷദ്യം

കുടമകള  പുതുതഒായമ  വന്നു  ചചരന്നതഒായമ  കണക്കഒാക്കമയമരമക്കുന്നു.

വമശദസ്പീകരണക്കുറമപ്പെത ഉളടെക്കദ്യം ടചയ്യുന്നു.+

(ബമ) സദ്യംസ്ഥഒാനത്തത  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  രദ്യംഗദ്യം

ടമചടപ്പെടുതന്നതമനഒായമ  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  സദ്യംരക്ഷണ  യജ്ഞത്തമടന

ഭഒാഗമഒായമ തഒാടഴെപ്പെറയുന്ന പ്രവരത്തനങ്ങള നടെത്തമവരുന്നു.

1.  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  ചമഖേലയമല്  മമകച  അടെമസ്ഥഒാന

സഇൗകരദങ്ങള സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനള പ്രവരത്തനങ്ങള.

2. ടടകറ്റമടന  ചനതൃതസത്തമല്  8  മുതല്  12  വടര  ക്ലഒാസത  മുറമകള

സഒാചങതമവമദദഒാ  സഇൗഹൃദമഒാക്കമ  1  മുതല്  7  വടര ക്ലഒാസകടളെ ലക്ഷദമമടത

എല്ലഒാ ടടപ്രമറമ സ്കൂളുകളെമലുദ്യം കമ്പകടര ലഒാബത കമസ്പീകരമച്ചു.

3.  അക്കഒാദമമക  രദ്യംഗതദ്യം  മമകവമനഒായമ  ടടവവമധദമഒാരന്ന

പ്രവരത്തനങ്ങള  നടെക്കുന്നു.   അതമടന  ഭഒാഗമഒായമ  തഒാടഴെപ്പെറയുന്ന  വമവമധ

പദ്ധതമകള ആവമഷ്കരമചത നടെപ്പെമലഒാക്കമവരുന്നു.

+ അനബന്ധമഒായമ ചചരക്കുന്നു
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1. എല്ലഒാ സ്കൂളുകളെമലുദ്യം അക്കഒാദമമക മഒാസര പഒാനദ്യം അതമടന ആക്ഷന്

പഒാനദ്യം.

2. ഭഒാഷഒാ വമകസനത്തമനഒായമ മലയഒാളെത്തമളെക്കദ്യം,  ഹചലഒാ ഇദ്യംഗസ്പീഷത,

സുരസ്പീലമ ഹമന്ദമ.

3. പഠന പമചന്നഒാക്കഒാവസ്ഥ അഭമമുഖേസ്പീകരമക്കഒാന് 'ശദ്ധ പദ്ധതമ.'

4. ശഒാസപഠനവദ്യം  ഗണമത  പഠനവദ്യം  മമകവഒാരന്നതഒാക്കഒാന്  ശഒാസ

പഒാരക്കുകള, ശഒാസ ഗണമത ക്ലബ്ബുകള, ഗണമത വമജയദ്യം, ഉല്ലഒാസ

ഗണമതദ്യം തുടെങ്ങമയവ

5.  കുടമകളുടടെ സരഗ്ഗചശഷമ വമകസമപ്പെമക്കുന്നതമനത  'ടെഒാലനത  ലഒാബത'

പ്രചതദക  പരമഗണന  അരഹമക്കുന്നവരക്കുള  ഉളചചരല്

വമദദഒാഭദഒാസത്തമനള വമവമധ പ്രവരത്തനങ്ങള

6. ടടജവടടവവമധദ ഉദദഒാനദ്യം, ഓടമസദ്യം പഒാരക്കത

7. ചമടടപ്പെടുത്തമ നടെപ്പെമലഒാക്കമയ അധദഒാപക പരമശസ്പീലനദ്യം

8. ഓചരഒാ  കുടമയുടടെയുദ്യം  കഴെമവകള  അനനദമഒാടണന്ന

തമരമചറമചവഒാടടെ  അക്കഒാദമമക  ഇടെടപടെലുകള  നടെത്തഒാന്

പ്രഒാപമഒാകുദ്യംവമധമുള അധദഒാപക പരമശസ്പീലനങ്ങള
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9. അദ്ധദയന നമലവഒാരദ്യം  ഉയരതന്നതമനഒായമ ചകരളെത്തമടന സ്കൂള

പഒാഠദപദ്ധതമ സമഗമഒായമ പരമഷ്കരമക്കുന്നതമനള നടെപടെമകള

10. മതമയഒായ  എണ്ണദ്യം  കുടമകളെമലമല്ലഒാത്ത  സ്കൂളുകടളെ

ടമചടപ്പെടുത്തല്

11. ടെഒാലനത ലഒാബത

12. സഒാചങതമകവമദദഒാ സഇൗഹൃദ ക്ലഒാസത മുറമകടളെ ഫലപ്രദമഒായമ

പ്രചയഒാജനടപ്പെടുത്തല്  ലക്ഷദമമടത  ഡമജമറ്റല്  വമഭവങ്ങള  സമഗ

ചപഒാരടലമല് ലഭദമഒാക്കമ.  

13. ഫസത  ടബല്  ചലഒാകദ്യം  മുഴുവന്  പകച്ചു  നമല്ക്കുചമ്പഒാഴുദ്യം

ചകരളെത്തമടന  സഒാധദതകള  പ്രചയഒാജനടപ്പെടുത്തമ  നമ്മുചടെതഒായ

വഴെമകള  കടണത്തഒാനദ്യം  കുടമകടളെ  ഇഇൗ  ചകഒാവമഡത  കഒാലതദ്യം

കരമനമരതരഒാക്കഒാനദ്യം  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  വകുപ്പെമനത

കഴെമഞമട്ടുണത.  അനനദമഒായ അനഭവ മഒാതൃകയഒാണമതത. ജൂണ് 1-

ന തടന്ന വമചകഴത  ചഒാനല്വഴെമ  കുടമകടളെ  കരമനമരതരഒാക്കഒാന്

സഹഒായകമഒാകുദ്യംവമധദ്യം  ഡമജമറ്റല്  ക്ലഒാസകള  ആരദ്യംഭമക്കഒാന്

കഴെമഞ. ക്ലഒാസകള വസ്പീക്ഷമക്കഒാന് സഇൗകരദമമല്ലഒാത്ത കുടമകളക്കത
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അതമനസഇൗകരദദ്യം  ഏരടപ്പെടുതന്നതമനഒായമ  ചകരളെസ്പീയ  സമൂഹദ്യം

കഒാടമയ  ഉത്സഒാഹദ്യം  ചലഒാകത്തമനതടന്ന  നവദഒാനഭവമഒാണത.

നമരനര  വമലയമരുത്തലമനഒായമ  'സഹമതദ്യം'  പദ്ധതമ

നടെപ്പെമലഒാക്കുന്നതമനത  നടെപടെമ  സസസ്പീകരമച്ചു.  74  ടടടെറ്റമല്

പഒാഠപുസകങ്ങള മലയഒാളെത്തമചലയത പരമഭഒാഷടപ്പെടുത്തമ.

14. പ്രചതദക  പരമഗണന  അരഹമക്കുന്ന  കുടമകളുടടെ  പഠന

പമന്തുണ  ഉറപ്പെഒാക്കഒാന്  ആവമഷ്കരമച  സവമചശഷ  ഓണ്ടടലന്

പഠന  പരമപഒാടെമയഒാണത  ടടവറ്റത  ചബഒാരഡത.   1  മുതല്  7  വടര

ക്ലഒാസകളെമടല  ഏതഒാണത  ഒരു  ലക്ഷത്തമല്പ്പെരദ്യം  കുടമകളക്കഒാണത

ഇഇൗ പരമപഒാടെമയുടടെ പ്രചയഒാജനദ്യം ലഭമചതത.  സമഗ ശമക്ഷയഒാണത

ടടവറ്റത ചബഒാരഡമടന ചുമതല.  ടസഷദല് എഡകചക്കറ്റരമഒാരഒാണത

അനരൂപസ്പീകൃത പഒാഠങ്ങള തയഒാറഒാക്കമ  അവതരമപ്പെമചതത.  പഠനദ്യം

ആസസഒാദദകരമഒാക്കുന്നതമനദ്യം  സസയദ്യംപഠനത്തമനമഒായമ

പഒാഠപുസകങ്ങളെമല്  കക  ആര  ചകഒാഡത  ഉളചചരത.

സമഗചചഒാദദജഒാലകദ്യം  (question  pool)  വമകസമപ്പെമച്ചു.   ഓചരഒാ

കുടമയുടടെയുദ്യം  കഴെമവകള  വമകസമപ്പെമക്കുന്നതമനഒായമ  ടമനറമദ്യംഗത
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സദ്യംവമധഒാനദ്യം വമകസമപ്പെമച്ചു.

(സമ) ഇഇൗ  സരക്കഒാരമടന  കഒാലത്തത  അടെമസ്ഥഒാനസഇൗകരദ

വമകസനത്തമനത  കമഫ്ബമ  മുചഖേന  724  സ്കൂളുകളക്കഒായമ  1642.05  ചകഒാടെമ

രൂപയുടടെ  ധനഒാനമതമ  നല്കമയമട്ടുണത.  അടെമസ്ഥഒാന  സഇൗകരദ

വമകസനത്തമനഒായമ  515  സ്കൂളുകളക്കത  58314.38  ലക്ഷദ്യം രൂപ സ്കൂള ടകടമടെ

നമരമഒാണത്തമനഒായമ  പഒാന്  ഫണമല്നമന്നുദ്യം  അനവദമച്ചുടകഒാണത  സരക്കഒാര

ഭരണഒാനമതമ ഉത്തരവത പുറടപ്പെടുവമചമട്ടുണത.

     ശസ്പീമതമ ഇ. എസത. ബമജമചമഒാളക്കുചവണമ (ശസ്പീ  .   മുഹമദത മുഹസമന് പമ.):

സര, ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  സദ്യംരക്ഷണയജ്ഞദ്യം  ചലഒാകതതടന്ന

ശദ്ധമക്കടപ്പെടുന്ന ഏറ്റവദ്യം  വലമടയഒാരു പദ്ധതമയഒായമ  മഒാറമയമരമക്കുകയഒാണത.

കഴെമഞ  സരക്കഒാരമടന  കഒാലടത്ത  വമദദഒാഭദഒാസ  ചമഖേല

കുത്തഴെമഞതഒായമരുന്നു.  നഒാലുലക്ഷത്തമ  എഴുപത്തമ  അയഒായമരചത്തഒാളെദ്യം

കുടമകളെഒാണത ടകഒാഴെമഞചപഒായതത.  ഇഇൗ നഒാലരവരഷദ്യംടകഒാണത ആറുലക്ഷത്തമ

എഴുപത്തമ  ഒമ്പതമനഒായമരദ്യം  കുടമകളെഒാണത  പുതമയതഒായമ  സ്കൂളുകളെമചലയത

കടെന്നുവന്നതത.  സമ്പൂരണ്ണ  ഡമജമറ്റല്വത്കരമച  ഇനദയമടല  ഏക

സദ്യംസ്ഥഒാനമഒായമ ചകരളെദ്യം മഒാറമയമരമക്കുന്നു. ടടജവടടവവമധദ പഒാരക്കടെക്കമുളെളെ
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പദ്ധതമകള നടെപ്പെമലഒാക്കമയമട്ടുണത.  ഭഇൗതമക സഒാഹചരദങ്ങള ടമചടപ്പെടമട്ടുണത.

കഴെമഞ സരക്കഒാരമടന കഒാലത്തത ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസദ്യം തകരന്നടെമഞതമല്

നമന്നത  വളെടര  ടപടടന്നത,  ഇഇൗ  നഒാലരവരഷദ്യംടകഒാണത   ഇത്തരത്തമടലഒാരു

മഒാറ്റമുണഒാക്കഒാന്  അങ്ങത  ടചയ  മഒാജമക്കത  എനഒാണത;  ഏറ്റവദ്യം  പ്രധഒാനമഒായമ

അങ്ങത ചഫഒാക്കസത ടചയതത എനഒാണത?

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  ഇടെതുപക്ഷ  ജനഒാധമപതദമുന്നണമ

സരക്കഒാരമടന  ബദല്  വമദദഒാഭദഒാസനയദ്യം  തടന്നയഒാണത.  എദ്യം.എല്.എ.

സൂചമപ്പെമചതത  വളെടര  സുപ്രധഒാനമഒായ  കഒാരദമഒാണത.  ചലഒാകത്തത  എല്ലഒാ

രഒാജദങ്ങളെമലുദ്യം  വമദദഒാഭദഒാസദ്യം  ആധുനമകവത്കരമക്കടപ്പെട്ടു

ടക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണത.  അവമടടെ  ആധുനമകവത്കരണത്തമനത  അവര

ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതത  ആധുനമക  സഒാചങതമകവമദദയഒാണത.  അതുടകഒാണത

ആധുനമക സഒാചങതമകവമദദ ഉപചയഒാഗമചത ചലഒാകടത്ത എല്ലഒാ രഒാജദങ്ങളെമലുദ്യം

ആധുനമകവത്കരണദ്യം  നടെക്കുന്നു.  ചകരളെത്തമലുദ്യം  അതുതടന്നയഒാണത

നടെക്കുന്നതത.  പചക്ഷ,  ചകരളെത്തമല്  ചനരടത്ത  സൂചമപ്പെമച

മഒാറ്റങ്ങളുണഒായമട്ടുണത.   അതത  എന്തുടകഒാണഒാടണന്നുളെളെതത  വളെടര

പ്രസക്തമഒാണത.  ചലഒാകത്തത  ആധുനമകവത്കരണദ്യം  നടെക്കുന്നടതല്ലഒാദ്യം
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കചമ്പഒാളെവമഒായമ  ബന്ധമപ്പെമച്ചുടകഒാണഒാണത.  ഇതഒാണത  വമദദഒാഭദഒാസരദ്യംഗത്തത

ആധുനമകവത്കരണത്തമടന  മരമദ്യം  എന്നതത.  അതുടകഒാണത

സസഒാഭഒാവമകമഒായുദ്യം  അവമടടെയുളെളെ  പഒാവടപ്പെട  വമദദഒാരതമകള

പഒാരശസവത്കരമക്കടപ്പെടുദ്യം.  ചകരളെത്തമടന  പ്രചതദകത  അചത  രസ്പീതമയമലുളെളെ

ആധുനമകവത്കരണദ്യം  കചമ്പഒാളെവമഒായമ  ബന്ധമപ്പെമച്ചുടകഒാണല്ല,  മറമചത

ജനകസ്പീയതയുമഒായമ  ബന്ധമപ്പെമച്ചുടകഒാണഒാണത.  ആധുനമകവത്കരണവദ്യം

ജനകസ്പീയതയുമഒാണത  perfect  blend  എന്ന  രസ്പീതമയമല്  ചകരളെത്തമല്

നടെപ്പെമലഒാക്കുന്നതത.  അതുടകഒാണതടന്ന ആധുനമകത സഒാധഒാരണക്കഒാരക്കുകൂടെമ

ഉപചയഒാഗമക്കഒാന് കഴെമയുന്നു. ഏതത ആധുനമക സഒാചങതമകവമദദയുദ്യം പഒാവടപ്പെട

കുടമകളക്കുദ്യം  പ്രഒാപദമഒാകുന്നു  എന്നുളെളെതുടകഒാണത   മറ്റത  ഭഇൗതമക

വമകസനരദ്യംഗതദ്യം അദ്ധദഒാപക പരമവരത്തന രദ്യംഗതദ്യം ടപഡചഗഒാജമക്കല്

അചപ്രഒാചത  രദ്യംഗതദ്യം  ഉണഒാക്കമയ  ആധുനമകമഒായ  മഒാറ്റങ്ങളെമലൂടടെയഒാണത

ചകരളെത്തമല്  എല്ലഒാ  ജനങ്ങളുദ്യം  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  രദ്യംഗചത്തയത

കടെന്നുവന്നതത.  അതത  കൂടുതല്  ശദ്ധയഒാകരഷമക്കുന്നതമടന  അരതദ്യം

ബദലഒായ,  ആധുനമകതയുമഒായമ  ബന്ധമപ്പെമക്കുന്ന  ജനകസ്പീയത  ചലഒാകത്തമനത

മഒാതൃകയഒായമ മഒാറുന്നു എന്നുളെളെതത തടന്നയഒാണത.
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ശസ്പീ  .    മുഹമദത  മുഹസമന് പമ.:  സര,  ഇഇൗ ജനകസ്പീയ ബദല് ജനങ്ങള

അദ്യംഗസ്പീകരമചമരമക്കുന്നു. അതുടകഒാണതടന്ന ആ പഴെയ കഒാലത്തമചലയത തമരമച്ചു

ചപഒാകഒാതമരമക്കഒാന് സ്കൂളെമല് പഠമക്കുന്ന വമദദഒാരതമകളുടടെ രക്ഷമതഒാക്കളെടെക്കദ്യം

ചകരളെ  ജനതയഒാടക  ഇഇൗ  സരക്കഒാരമടന  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുകയഒാണത.

പഴെയകഒാലചത്തയത  ഒരമക്കലുദ്യം  തമരമച്ചുചപഒാകരുടതന്നത  ആഗഹമക്കുകയഒാണത.

വലമയ  രസ്പീതമയമലുളെളെ  മഒാറ്റദ്യം  വമദദഒാഭദഒാസ  ചമഖേലയമലുദ്യം  ഭഇൗതമക

സഒാഹചരദങ്ങളെമലുദ്യം  ഉണഒാക്കമ.  അനഒാരഒാഷ  നമലവഒാരത്തമചലയത

അത്തരത്തമലുളെളെ  കഒാരദങ്ങള  ഉയരന്നമട്ടുണത.  വമദദഒാരതമകടളെ

സദ്യംബന്ധമചമടെചത്തഒാളെദ്യം  individualistic  -ആയമ  അവരുടടെ  പ്രചതദകമഒായ

കഴെമവകള  പരമചപഒാഷമപ്പെമച്ചുടകഒാണത  അതമനത  ചവദമടയഒാരുക്കഒാനദ്യം  ഓചരഒാ

വമദദഒാരതമകളക്കുദ്യം വദതദസമഒായ കഴെമവകളുദ്യം സഒാഹചരദങ്ങളുദ്യം ഭഒാവമയമല്

ഉണഒാക്കഒാന് കഴെമയുന്ന രസ്പീതമയമല് പ്രചതദകമഒായമ ചഫഒാക്കസത  ടചയഒാനമുളെളെ

എടനങമലുദ്യം പരമപഒാടെമകള ആവമഷ്കരമക്കുന്നുചണഒാ; വളെടര മമകച രസ്പീതമയമല്

വമദദഒാഭദഒാസദ്യം  നമല്ക്കുന്ന  ഫമന്ലഒാനത,  സഒാനമചനവമയന്  അടെക്കമുളെളെ

രഒാജദങ്ങചളെഒാടെത   മത്സരമക്കുന്ന  രസ്പീതമയമല്  നമള  മഒാറമയമട്ടുണത.  ഭഒാവമയമല്

അതത  കൂടുതല്  ടമചടപ്പെട  രസ്പീതമയമല്  മഒാറ്റമടയടുക്കഒാന്  ആവമഷ്കരമചമട്ടുളെളെ
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പ്രധഒാന പരമപഒാടെമകള എനഒാടണന്നുളെളെതത ചുരുക്കമപ്പെറയഒാചമഒാ?

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  ഫമന്ലഒാനമടന  ചമഒാഡലഒാടണന്നത

ഞഒാന്  പറയമല്ല.  അതമല്നമന്നുദ്യം  വദതദസമഒായ  യുണസ്പീക്കഒായ  അനനദമഒായ

മഒാതൃകയഒാണത  നമടളെല്ലഒാവരുദ്യം  ചചരന്നത  വമകസമപ്പെമടചടുത

ടകഒാണമരമക്കുന്നതത.  ചകരളെത്തമടന  വമദദഒാഭദഒാസ  ചമഖേലയുടടെ  ഇചപ്പെഒാഴെടത്ത

പ്രതസ്പീക്ഷ,  നഒാടളെ ചകരളെത്തമടന പ്രവഒാസദ്യം എന്നുപറയുന്നതത ടടവജ്ഞഒാനമക

മണ്ഡലത്തമചലയഒാകുദ്യം.  ഇചപ്പെഒാള ടകഒാചറഒാണ സഒാഹചരദത്തമല് പ്രവഒാസമകള

ചകരളെത്തമചലയത  തമരമച്ചുവരുന്നു എന്നുളെളെതത  നമ്മുടടെ  ദനഃഖേവദ്യം ചവദനയുമഒായമ

നമല്ക്കുചമ്പഒാള  ചകരളെത്തമടന  പ്രതസ്പീക്ഷ,  നഒാടളെ  ടടവജ്ഞഒാനമക

മണ്ഡലത്തമടന  വളെരച  കഒാണഒാന്  ചപഒാവകയഒാണത  എന്നതഒാണത.

ടടവജ്ഞഒാനമക  മണ്ഡലത്തമടന  അഭൂതപൂരവ്വമഒായ  വമകസനത്തമനത,

ടടെചകഒാളെജമയുടടെ  ഓചരഒാ  നമമമഷവമുളെളെ  വമകസനദ്യം

നടെന്നുടകഒാണമരമക്കുചമ്പഒാള  ആ  ടടവജ്ഞഒാനമക  മണ്ഡലത്തമചലയത

ചകരളെത്തമടന  പുതമയ  തലമുറടയ  എത്തമക്കുക  എന്നതഒായമരമക്കണദ്യം

വമദദഒാഭദഒാസത്തമടന  ലക്ഷദദ്യം.  അതുടകഒാണത  ആധുനമകവത്ക്കരണദ്യം

ജനകസ്പീയതയുമഒായമ  ചചരന്നത  നടെക്കുചമ്പഒാള  ചകരളെത്തമടല  ഏതത  പഒാവടപ്പെട
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കുടമയുദ്യം  ആ  ടടവജ്ഞഒാനമക  മണ്ഡലത്തമചലയത  എതവഒാനളെളെ  സഒാധദത

വരദ്ധമച്ചുവരമകയഒാണത.  അതമചനഒാടടെഒാപ്പെദ്യം  ചകരളെത്തമടന

ആവഒാസവദവസ്ഥയമല് ടടവജ്ഞഒാനമക സഒാധദതകടളെയുദ്യം ഉപചയഒാഗമക്കഒാന്

സഒാധമക്കുദ്യം.  ബഹുമഒാനടപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപ്പെമചതുചപഒാടല,  നഒാദ്യം

മഒാറ്റദ്യംവരുത്തമയ  ഭഇൗതമക,  അക്കഒാഡമമകത,  അദ്ധദഒാപക  പരമശസ്പീലന

പരമവരത്തനദ്യം അതുചപഒാടല ടപഡചഗഒാജമക്കലഒായമട്ടുളെളെ മഒാറ്റവദ്യം.  ഇക്കഴെമഞ

നഒാലത  വരഷക്കഒാലദ്യം  പരസ്പീക്ഷണവദ്യം  അതുചപഒാടലതടന്ന  ജനകസ്പീയത

ചചരത്തമട്ടുളെളെ  ഇടെടപടെലുമഒായമ  ഇഇൗ  രദ്യംഗത്തത  കൂടുതല്  ആഴെങ്ങളെമചലയത,

പ്രചതദകമചത ടപഡചഗഒാജമക്കല് അചപ്രഒാചമചലയത ചപഒായമ.  എനത പഠമക്കുന്നു

എന്നുളെളെതല്ല,  അതത  എങ്ങടന  പഠമക്കുന്നുടയന്നതത  അനസരമചഒാണത  ഒരു

കുടമയുടടെ  ടടവജ്ഞഒാനമക  വളെരചയുണഒാകുന്നതത,  ജ്ഞഒാനത്തമനത

വളെരചയുണഒാകുന്നതത.  അതുടകഒാണത  ഇവമടടെ  individual  ആയ മഒാസരപഒാന്

ഉണഒാക്കഒാന്  ചപഒാലുദ്യം  ലക്ഷദമമടമരുന്നു.  പടക്ഷ,  ഇഇൗ  വരഷദ്യം  ടകഒാചറഒാണ

സഒാഹചരദത്തമല് പൂരണ്ണമഒായുദ്യം നടെപ്പെമലഒാക്കഒാന് കഴെമഞമല്ല. എങമലുദ്യം മഒാസര

പഒാന്  സ്കൂളുകളക്കുണത.  അതത  individual  മഒാസരപഒാനഒായമ  മഒാറമ  ഓചരഒാ

കുടമയുടടെയുദ്യം സരഗ്ഗചശഷമടയ പരമഒാവധമ വമകസമപ്പെമചത, വഒാചനഒാളെദ്യം വളെരത്തമ
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ആ  കുടമടയ  നഒാളെടത്ത  ടടവജ്ഞഒാനമക  മണ്ഡലത്തമല്  എത്തമക്കഒാനളെളെ

വലമയ ശമദ്യം ചകരളെത്തമടന വമദദഒാഭദഒാസ മണ്ഡലത്തമടന തുടെരചയുടണങമല്

കഴെമയുടമന്നതഒാണത വമശസഒാസദ്യം.

ചസ്പീഫത  വമപ്പെത  (ശസ്പീ  .    ടക  .    രഒാജന്):  സര,  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ

സദ്യംരക്ഷണയജ്ഞദ്യം ചരമതവമജയമഒായമ എന്നുളെളെതത എല്ലഒാവരുദ്യം ഒരുചപഒാടല

സമതമക്കുന്ന  കഒാരദമഒാണത.  അതത  ചകവലദ്യം  നഒാലത  മമഷനകളെമടലഒാന്നത

എന്നതമനപ്പുറത്തത  ചകരളെദ്യം  ഏറ്റവദ്യം  ശദ്ധചയഒാടടെ  ഏടറ്റടുത്ത  സഒാക്ഷരതഒാ

പ്രസ്ഥഒാനദ്യംചപഒാടല  ബഹുജന  പ്രസ്ഥഒാനമഒാക്കമ  മഒാറ്റഒാന്  അങ്ങയുടടെ

ചനതൃതസത്തമല് സരക്കഒാരമനത കഴെമഞടയന്നുളെളെതഒാണത ഏറ്റവദ്യം ശചദ്ധയമഒായ

കഒാരദങ്ങളെമടലഒാന്നത.  ചകവലദ്യം  ഇവമടടെ  സൂചമപ്പെമക്കടപ്പെടതുചപഒാടല,  ഭഇൗതമക

സഒാഹചരദങ്ങളുടടെയുദ്യം  അക്കഒാഡമമകത  നമലവഒാരത്തമടനയുദ്യം  ടമചടപ്പെടെല്

മഒാതമല്ല, ചകരളെത്തമടന വമദദഒാഭദഒാസദ്യം അക്ഷരഒാരതത്തമല് ഇക്കഒാലയളെവമല്

ശമശുചകന്ദ്രസ്പീകൃതമഒായമ  മഒാറമടയന്നുളെളെതഒാണത  ഏറ്റവദ്യം  പ്രധഒാനടപ്പെട  കഒാരദദ്യം.

ആദദദ്യം  സഭയമല്  അങ്ങത  പ്രഖേദഒാപമചതുചപഒാടല,  അനഒാദഒായകരദ്യം  എന്ന

വഒാക്കമടന ചകരളെദ്യം പടെമകടെത്തമവമട്ടു. വമദദഒാഭദഒാസ ചമഖേലയുടടെ ഇഇൗ ചനടടത്ത

സദ്യംബന്ധമചത അതത അഭമമഒാനകരമഒാണത.  ഇവമടടെ സൂചമപ്പെമചതുചപഒാടല, 6.79
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ലക്ഷദ്യം  കുടമകള  പുതമയതഒായമ  വന്നതത  സചനഒാഷകരമഒായ  കഒാരദമഒാണത.

പലചപ്പെഒാഴുദ്യം നമള ചരച ടചയടപ്പെടെഒാതമരുന്ന പ്രധഒാനടപ്പെട കഒാരദദ്യം, ചനരടത്ത

ചകരളെത്തമടല വമദദഒാരതമ  സദ്യംഘടെനഒാ പ്രവരത്തനകഒാലത്തത ഞങ്ങടളെഒാടക്ക

ഉന്നയമചമരുന്ന  പ്രധഒാനടപ്പെട  പ്രശദ്യം,  ചകരളെത്തമടന  വമദദഒാഭദഒാസ

മണ്ഡലത്തമല്നമന്നുദ്യം എന്നചന്നയ്ക്കുമഒായമ പഠനദ്യം നമരത്തമ ടകഒാഴെമഞചപഒാകുന്ന

കുടമകളുടടെ  കണക്കമടന  സദ്യംബന്ധമചഒായമരുന്നു.  ടകഒാഴെമഞചപഒാക്കത  എന്നത

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത,  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  സ്ഥഒാപനത്തമല്നമന്നുദ്യം

മടറ്റചങ്ങഒാടടങമലുദ്യം  ചപഒാകുന്നതല്ല,  എന്നചന്നയ്ക്കുമഒായമ  വമദദഒാഭദഒാസ

സ്ഥഒാപനത്തമല്നമന്നുദ്യം  ചപഒാകുന്ന  പ്രവണതയഒാണത.  2015-16-ടല  കണക്കത

പരമചശഒാധമചഒാല് എണ്ണഒായമരത്തമചലടറ കുടമകളെഒാണത drop out ആയമട്ടുളെളെതത.

വമദദഒാഭദഒാസത്തമല്നമന്നുദ്യം  പമരമഞചപഒാകുന്ന  drop  out  എന്നുപറയുന്ന

സ്ഥമതമക്കത  ഏതത  തരത്തമലുളെളെ  മഒാറ്റമഒാണത  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമനമടന

കഒാലതണഒായതത; അതത ഇചപ്പെഒാള എങ്ങടനയഒാണത കഒാണഒാന് കഴെമയുന്നതത?

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  വളെടര സുപ്രധഒാനമഒായ ചചഒാദദമഒാണത

ബഹുമഒാനടപ്പെട  ചസ്പീഫത  വമപ്പെത  ചചഒാദമചതത.  ചകരളെത്തമടല

ടപഒാതുവമദദഒാലയങ്ങളെമടല  കുടമകളുടടെ  എണ്ണദ്യം  വരദ്ധമച്ചുവരമകയഒാണത.
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പുതമയതഒായമ  6.79 ലക്ഷദ്യം  കുടമകള  അധമകമഒായമ  വന്നു.   നമരനരമഒായമ

ഗഒാഫത  മുകളെമചലക്കഒാണത.  Rate  of  admission  വരദ്ധമചത  വരമകയഒാണത.

അചതസമയത്തത  drop out  ചററ്റത എങ്ങടനയഒാടണന്നുളെളെതത പരമചശഒാധമചഒാല്

മഒാതചമ  വമദദഒാഭദഒാസരദ്യംഗത്തമടന  വളെരച  സമഗമഒാചണഒാടയന്നത

തമരമചറമയഒാന് സഒാധമക്കുകയുളെള.  ചകരളെത്തമടല drop out  വളെടര ടപടടന്നത,

അതഒായതത  സ്കൂളുകളെമചലയത  വരുന്ന  കുടമകളുടടെ  വരദ്ധനവമടന

നമരക്കമചനക്കഒാള കൂടുതല്  drop out നമരക്കത കുറഞടകഒാണമരമക്കുകയഒാണത.

ഇത്തവണടത്ത  സഒാമ്പത്തമക  സരചവ്വയമല്  Kerala  has  achieved  the

distinction  of  having  the  lowest  drop  out  rate  of  school  students

among the Indian States. In the year 2019-20 drop out ratio among

school  students  in  Kerala  was  0.11.  അതത  2016-17  കഒാലത്തത  0.22

ആണത.  അതഒായതത  50 percent deduction  ആണത ഉണഒായമട്ടുളെളെതത. As per

MHRD report  on Education Statistics  at  a  Glance 2018,  All  India

average  drop  out  rate  of  primary  students  is  4.13  percent  and  in

secondary level it is 17.06 percent  ആണത.  ടസക്കനറമ രദ്യംഗത്തത നമ്മുടടെ

drop  out  നമരക്കത  0.15  percent  ആണത.  17.06  എന്നുളെളെ  ചദശസ്പീയ
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ശരഒാശരമചയക്കഒാള  0.15  percent.  യു.പമ.  ചമഖേലയമല്  drop  out  നമരക്കത

0.06  ആണത.  ഓചരഒാ  ജമല്ലകളെമടലയുദ്യം  drop  out  പരമചശഒാധമക്കുചമ്പഒാള

ആലപ്പുഴെ ജമല്ലയമല്  almost  zero  എന്നത പറയഒാവന്ന രസ്പീതമയമല്  drop out

നമരക്കത  0.02  മഒാതമഒാണത.  Almost  zero.  സഒാമ്പത്തമക  സരചവ്വയമടല

ഗഒാഫമല്  0.11  തഒാഴ്ന്ന  ചററ്റമചലക്കത ചനടര തഒാചഴെഒാടത  വരമകയഒാണത.  കുടമകളുടടെ

എണ്ണദ്യം വരദ്ധമക്കുകയുദ്യം drop out -ടന എണ്ണദ്യം തഒാഴുകയുദ്യം ടചയ്യുന്ന  inverted

V  graph  ചകരളെത്തമടന വമദദഒാഭദഒാസ രദ്യംഗതണഒായമട്ടുണത  എന്നുളെളെതഒാണത

അതമടല പ്രസക്തമഒായ വമഷയദ്യം.

ശസ്പീമതമ  ഗസ്പീതഒാ  ചഗഒാപമ:  സര,  ജനങ്ങളുടടെ  ജസ്പീവമതത്തമടന

സമസചമഖേലകളെമലുദ്യം അതസ്പീവ ശദ്ധപതമപ്പെമചഒാണത വമകസനത്തമചനഒാടടെഒാപ്പെദ്യം

സരക്കഒാര 5 വരഷദ്യം പൂരത്തസ്പീകരമക്കുന്നതത. ചകരളെത്തമടന ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ

പദ്ധതമ  ടപ്രഒാഫ.  സമ.  രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത  എന്ന  വകുപ്പുമനമക്കുമഒാതദ്യം

അവകഒാശടപ്പെടതഒാണത.  യഥഒാസമയത്തത  യണമചഫഒാദ്യം,  പഒാഠപുസകദ്യം,

ഉചഭക്ഷണദ്യം,  കൃതദതചയഒാടുകൂടെമയുള  സ്കൂളുകളെമടല  മഒാറ്റങ്ങള,

ഡമജമറ്റഫലചസഷന്,  കമ്പകടരവല്ക്കരണദ്യം,  ലഒാബത  സദ്യംവമധഒാനങ്ങള,

അക്കഒാഡമമക്കലഒായമട്ടുള നമലവഒാരങ്ങള എന്നമവയമല് വളെടര കൃതദതചയഒാടടെ
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ഇടെടപട  മനമയഒാണത  ടപ്രഒാഫ.  സമ.  രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത.   ഇ.എദ്യം.എസത.-ടന

ഭരണകഒാലടത്ത  മുണചശ്ശേരമ  മഒാസറമടന  പഒാത  അങ്ങത  പമന്തുടെരന്നത

മഒാതൃകയഒാകുകയഒാണത. തസ്പീരചദശടത്ത  ഏക  ഫമഷറസ്പീസത  സ്കൂളെമനത

ചകഒാടെമക്കണക്കമനത ഫണത നല്കമ നമരമഒാണദ്യം  പൂരത്തസ്പീകരമചത,  ചകഒാ  വമ ഡത-

19-ടന   എല്ലഒാ  മഒാനദണ്ഡങ്ങളുദ്യം  പഒാലമചത,  ഹയരടസക്കനറമക്കുദ്യം

എസത.എസത.എല്.സമ.-ക്കുമഒായമ  തുറന്നുടകഒാടുക്കുചമ്പഒാള   ജനപക്ഷ

ഗവണ്ടമനമടല  ഒരു  വകുപ്പുമനമയുടടെ  ഇടെടപടെലുകളെഒാണത

യഒാഥഒാരതദമഒാകുന്നതത.  അവമടെടത്ത  സ്കൂളെമടന  വമകസനങ്ങള

എങ്ങടനയുടണന്നത  മഒാസത്തമല്  രണത  തവണടയങമലുദ്യം  വമദദഒാഭദഒാസ

വകുപ്പുമനമ  ചഫഒാണമലൂടടെ ചചഒാദമക്കുന്നുണത. 

മമ  .   സസ്പീക്കര:  ചചഒാദദത്തമചലയത വന്നമല്ല.

ശസ്പീമതമ  ഗസ്പീതഒാ  ചഗഒാപമ:  സര,   ഞങ്ങളുടടെ  അനഭവത്തമടന

ടവളെമചത്തമല്  കഒാരദങ്ങള  പറയചണ?   പ്രതമപക്ഷത്തമനദ്യം  ഇതത

അനഭവമഒാണത.    അവരക്കത മഒാതൃകയഒാണത.    എത എയ്ഡഡത സ്കൂളുകളക്കത

ഇനമ  ചലഞമദ്യംഗത ഫണത  ടകഒാടുക്കഒാനണത?  അങ്ങത  മുന്കടയടുത്തത  അതഒാതത

മണ്ഡലത്തമടല  അഞത  സ്കൂളുകളക്കത  ചലഞമദ്യംഗത  ഫണത  ടകഒാടുത്തതത  നല്ല
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തസ്പീരുമഒാനമഒാണത.  ഇനമ ചലഞമദ്യംഗത ഫണത നല്കഒാനള സ്കൂളുകളുചണഒാടയന്നത

വമശദസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  ചലഞമദ്യംഗത  ഫണത  ഒരു

തുടെരപ്രവരത്തനമഒാണത.  സരക്കഒാര  സ്കൂളുകടളെ  അചപക്ഷമചത  ചനഒാക്കുചമ്പഒാള

എയ്ഡ ഡത  സ്കൂളുകളുടടെ  പരമതഒാപകരമഒായ  അവസ്ഥ  കുറവഒാടണങമലുദ്യം

അതുകൂടെമ  പരമഹരമക്കണടമന്ന  രസ്പീതമയമലഒാണത  ചരമതത്തമലഒാദദമഒായമ

സദ്യംസ്ഥഒാന  സരക്കഒാര  ചലഞമദ്യംഗത  ഫണത  എന്ന  ആശയദ്യം  മുചന്നഒാട്ടുവചതത.

ഇതുവടര  അതനസരമചത  ഇതത  പ്രചയഒാജനടപ്പെടുത്തമയ  സ്കൂളുകളക്കത  പണദ്യം

ടകഒാടുക്കഒാനള തസ്പീരുമഒാനദ്യം ധനകഒാരദ വകുപ്പെമടന ഭഒാഗതനമന്നുമുണഒായമട്ടുണത.

പണമ  തസ്പീരത്തത   ബമല്  സബ്മമറ്റത  ടചയ്യുന്ന  എല്ലഒാ  സ്കൂളുകളക്കുദ്യം  തുക

നല്കുന്നതഒാണത. ആ പദ്ധതമ തുടെരുകയഒാണത. 

ശസ്പീമതമ  സമ  .    ടക  .    ആശ:  സര,  വമദദഒാഭദഒാസടമന്നതത  ചകവലദ്യം

പഒാഠപുസകങ്ങള  പഠമചത  പരസ്പീക്ഷ  എഴുതുക  മഒാതമല്ല,  കുടമകളുടടെ

സരഗ്ഗചശഷമയുദ്യം കലഒാകഒായമക ചശഷമകളുദ്യം പരമചപഒാഷമപ്പെമക്കടപ്പെടുചമ്പഒാഴെഒാണത

വമദദഒാഭദഒാസദ്യം  പൂരണ്ണമഒാകുന്നതത.  പഒാന്ഡമമകത  കഒാലത്തത  ചലഒാകത്തമനത

മഒാതൃകയഒായമ ഓണ്ഫലന് ക്ലഒാസകള നടെക്കുന്നുടണങമലുദ്യം   ഇത്തരത്തമലുള
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കഒാരദങ്ങളെമല്  കുടമകടളെ  വദഒാപൃതരഒാക്കുന്നതമനള  പദ്ധതമകള

ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  വകുപ്പെത   നടെത്തമയമട്ടുചണഒാ;   ഇടല്ലങമല്  അതമനള

സഒാദ്ധദതകള പരമചശഒാധമക്കുചമഒാ? ഇചപ്പെഒാള പഒാന്ഡമമകത കഒാലഘടമഒാടണന്നത

നമുക്കറമയഒാദ്യം.   ഇനമയുദ്യം  ഇത്തരത്തമലുള  കഒാലഘടങ്ങള  കൂടുതലഒായമ

കടെന്നുവരുന്ന  സഒാഹചരദത്തമല്  ഇതമടനക്കുറമചത  കുടമകളെമല്  കൂടുതല്

അവചബഒാധദ്യം  സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനത  കരമക്കുലത്തമല്  മഒാറ്റദ്യം   വരുതന്നതമനള

പദ്ധതമ സരക്കഒാര  സസസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  ടകഒാചറഒാണ ഫവറസമടന പ്രശടത്ത

വഒാക്സമചനഷന്  അടെക്കമുള  രസ്പീതമയമല്  നമള  മറമകടെക്കഒാന്

ശമമച്ചുടകഒാണമരമക്കുകയഒാണത.  എങമല്ചപ്പെഒാലുദ്യം  ആ  കഒാലഘടത്തമല്

അക്കഒാഡമമകത വരഷത്തമനത ഒരു കുറവദ്യം വരഒാടത ജൂണ് 1-ാം തസ്പീയതമതടന്ന

ഡമജമറ്റല് സദ്യംവമധഒാനത്തമലൂടടെ  ക്ലഒാസകള ആരദ്യംഭമചതഒാണത.  ജനവരമ 1-ാം

തസ്പീയതമ  മുതല്   പത്തത,  പനണത  ക്ലഒാസകളെമടല  ചനരമട്ടുള  പഠനവദ്യം

പ്രഒാചയഒാഗമക  പരമശസ്പീലനവദ്യം  നടെന്നുവരമകയഒാണത.  ഈ  അക്കഒാഡമമകത

വരഷത്തമടന  മുചന്നഒാട്ടുളചപഒാക്കത  തസ്പീരചയഒായുദ്യം  ഡമജമറ്റല്  ക്ലഒാസകളക്കത

ബദലഒായമ നമതദവദ്യം കുടമകള ക്ലഒാസമല് വന്നത  സദ്യംശയദ്യം ചചഒാദമച്ചുടകഒാണള
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രസ്പീതമയഒായമരമക്കുദ്യം.  അതമനചവണമ ചഫഒാക്കസത ഏരമയ എന്നുപറഞത ഓചരഒാ

പഒാഠത്തമടലയുദ്യം  പ്രധഒാനടപ്പെട  ഭഒാഗങ്ങള  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമചമട്ടുണത.

ഇചപ്പെഒാളത്തടന്ന  പത്തഒാദ്യം  ക്ലഒാസമടല  മുഴുവന്  പഒാഠങ്ങളുദ്യം  ഡമജമറ്റല്

ക്ലഒാസകളെഒായമ  നല്കമക്കഴെമഞ.  ഇനമ ചഫഒാക്കസത  ഏരമയയുടടെ ക്ലഒാസകള

തുടെങ്ങഒാന്  ചപഒാകുകയഒാണത.  റമവമഷന്  ആരദ്യംഭമക്കുദ്യം.  ഈ

സഒാഹചരദത്തമല്ചപ്പെഒാലുദ്യം   ചകരളെത്തമടല  ഒരു  കുടമയുടടെയുദ്യം  അക്കഒാഡമമകത

സജസ്പീവത കുറയഒാടത സൂക്ഷമക്കഒാനള ഇടെടപടെലുകളെഒാണത വമദദഒാഭദഒാസ വകുപ്പെത

നടെത്തമടക്കഒാണമരമക്കുന്നതത. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രഒാജചഗഒാപഒാലന്:  സര,  തസ്പീവ്രഹമന്ദുതസ

നമലപഒാടെമലധമഷമതമഒായ വമദദഒാഭദഒാസ രദ്യംഗടത്ത വരഗ്ഗസ്പീയവല്ക്കരണത്തമടന

ആപത്കരമഒായ  സൂചനകള  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാരമല്നമന്നത

ചകട്ടുതുടെങ്ങമയമരമക്കുന്നു.   അതമടന  ചരചകളുദ്യം  ചയഒാഗങ്ങളുടമല്ലഒാദ്യം

ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞമരമക്കുകയഒാണത.  മചതതര  ശഒാസസ്പീയ  ജനഒാധമപതദത്തമടന

ഉളടെക്കദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തമടക്കഒാണത   ചകരളെദ്യം  നടെതന്ന  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ

ഇടെടപടെലുകളുടടെ  പ്രസക്തമ   ഇവമടടെയഒാണത  അക്കഒാഡമമകത  സമൂഹദ്യം

തമരമചറമയുന്നതത.  ചകരളെത്തമടല  പഒാഠദപദ്ധതമ  പരമഷ്കരണദ്യം,  അദ്ധദഒാപക
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ശഒാക്തസ്പീകരണദ്യം,  ചകഒാവമഡത കഒാലത്തത കദഒാമ്പസമടലതന്ന വമദദഒാരതമകളുടടെ

ആചരഒാഗദ-കഒായമക-വമദദഒാഭദഒാസദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തല്  എന്നമവ  സദ്യംബന്ധമച

പുതമയ  എടനങമലുദ്യം  പദ്ധതമകടളെക്കുറമചത  ആചലഒാചമചമട്ടുചണഒാ;

വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  ചകഒാവമഡത-19  മഹഒാമഒാരമയുടടെ

പശഒാത്തലത്തമല്   പുതമടയഒാരു  സമസ്പീപനമഒാണത  ചകരളെദ്യം  എടുത്തതത.  ആ

സമസ്പീപനടത്ത  യുണമടസഫത ചപഒാലുദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകരമചമട്ടുണത.  ചകരളെത്തമടന

വമദദഒാഭദഒാസ രദ്യംഗടത്ത ഈ ഇടെടപടെല് ചലഒാകത്തത പല ചമഖേലകളെമലുദ്യം ഇന്നത

ചരചഒാവമഷയമഒാണത.  സഒാഹചരദത്തമനനസരമചത  ചകരളെത്തമടല  ജനകസ്പീയ

വമദദഒാഭദഒാസടത്ത  എങ്ങടന  മഒാറ്റഒാടമന്നുള  വസ്പീക്ഷണത്തമടന  ഭഒാഗമഒാണതത.

അതഒാണത ബഹുമഒാനടപ്പെട എദ്യം.എല്.എ.  ഇവമടടെ ചചഒാദമചതത.  അഖേമചലനദഒാ

തലത്തമല്  വമദദഒാഭദഒാസ  രദ്യംഗടത്ത  പല  ഭസ്പീഷണമകളുദ്യം  ഉയരത്തമടക്കഒാണത

ചദശസ്പീയ വമദദഒാഭദഒാസ നയദ്യം വരുചമ്പഒാള അതനസരമചത ചകരളെത്തമടന ബദല്

വമദദഒാഭദഒാസദ്യം എങ്ങടന ചവണടമന്നുള ചരച നഒാദ്യം  തുടെങ്ങമക്കഴെമഞമട്ടുണത.

ഇതുവടര  വമജയമച  ജനകസ്പീയ  വമദദഒാഭദഒാസത്തമടന  തുടെരചയഒായമത്തടന്ന

മതനമരചപക്ഷ  ജനഒാധമപതദ  ആശയദ്യം  ഉല്പഒാദമപ്പെമക്കത്തക്ക  രസ്പീതമയമലുള
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വമദദഒാഭദഒാസ സമ്പ്രദഒായദ്യം കൂടുതല് ശക്തമടപ്പെടുത്തമടക്കഒാണത   ഇതമടനതമടര

വരുന്ന  ഏതത  തരത്തമലുള  എതമരപ്പുകടളെയുദ്യം  എതമരമടുവഒാന്  കഴെമയുടമന്നത

വമശസസമക്കുന്നു.  ജനകസ്പീയതയഒാണത അതമടല ഏറ്റവദ്യം പ്രധഒാനടപ്പെട ശക്തമ.

മതനമരചപക്ഷ സദ്യംസഒാരമഒാണത അതമടന ഏറ്റവദ്യം പ്രധഒാനടപ്പെട കഒാതല്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമഒാര:  സര,  കഴെമഞ യു.ഡമ.എഫത.  സരക്കഒാരമടന

കഒാലത്തത  ടപഒാതുവമദദഒാലയങ്ങള  അടെച്ചുപൂടല്  മമഷനഒാണത   ഇവമടടെ

നടെപ്പെമലഒാക്കമയമരുന്നതത.  അന്നത ഏതഒാണത 1400 -ഓളെദ്യം എയ്ഡഡത സ്കൂളുകള

(സമദ്യംഗമള  മഒാചനജത  ടമനത)   അടെച്ചുപൂടഒാനള  അചപക്ഷകള  വഒാങ്ങമ  ലമസത

ടചയമട്ടുണത.  അതമടന  ലമറ്റതമസത ടടെസ്റ്റുകള  ചകഒാഴെമചക്കഒാടെഒാണത

നടെപ്പെഒാക്കമയമരുന്നതത.   മലഒാപ്പെറമ്പത  എ.യു.പമ.  സ്കൂള  അടെച്ചുപൂടഒാന്  അവര

ഉത്തരവമട്ടു. ആ ഉത്തരവമടന പമന്ബലത്തമല് മഒാചനജര ബുളചഡഒാസര വചത

അതത തകരത.  നഒാട്ടുകഒാരമല്നമന്നത പണദ്യം പമരമചചപ്പെഒാള വലമയ ജനകസ്പീയ

പ്രചക്ഷഒാഭമഒാണത  ഉയരന്നുവന്നതത.  അവമടടെടയഒാരു  തഒാലഒാലമക

ടകടമടെമുണഒാക്കമ  സ്കൂള  നമലനമരത്തമ.  നമയമചപഒാരഒാടദ്യം  നടെന്നചപ്പെഒാള

മഒാചനജ് ടമനമനത  അനകൂലമഒായ  നമലപഒാടെത   അന്നടത്ത  ഗവണ്ടമനത

സസസ്പീകരമച്ചു.  ഈ  ഗവണ്ടമനത  വന്നചപ്പെഒാള  ആ  സ്കൂളെമടന  കഒാരദത്തമലുള
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നമചവദനമഒായമരുന്നു  ബഹുമഒാനടപ്പെട  വമദദഒാഭദഒാസ  വകുപ്പുമനമ  ആദദമഒായമ

സസസ്പീകരമചതത.  ഈ  ഗവണ്ടമനത   ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  സദ്യംരക്ഷണ

യജ്ഞത്തമനത   തുടെക്കദ്യം  കുറമച്ചുടകഒാണത   നടെപടെമകള ഫകടക്കഒാണതുദ്യം  ആ

സ്കൂളെമടന  കഒാരദത്തമലഒാണത.  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  സദ്യംരക്ഷണയജ്ഞദ്യം

വമഭഒാവനദ്യം  ടചയ്യുന്നതുചപഒാടല   സഇൗകരദവദ്യം  സഇൗന്ദരദവദ്യം

സഒാചങതമകവമദദയുടമല്ലഒാദ്യം  തമകഞ  ഒരു  വമദദഒാലയമഒായമ  അതമടന

നമരമഒാണദ്യം  പൂരത്തമയഒായമടക്കഒാണമരമക്കുന്നു.   ഏതഒാണത  8  ചകഒാടെമ

രൂപചയഒാളെദ്യം  ഈ  സരക്കഒാരമടന  ഖേജനഒാവമല്നമന്നത   എദ്യം.എല്.എ.  ഫണത

ഉളടപ്പെടടെ  ടചലവഒായമ.  മലഒാപ്പെറമ്പത  സ്കൂളെമചനഒാടടെഒാപ്പെദ്യം  കഴെമഞ  സരക്കഒാര

അടെച്ചുപൂടഒാന്  ഉത്തരവമട  കുടറ  സ്കൂളുകളുണഒായമരുന്നു.   അതമല്    ഈ

സരക്കഒാര ഏടറ്റടുത്തമട്ടുള സ്കൂളുകളുടടെ  ഇചപ്പെഒാഴെടത്ത സ്ഥമതമടയനഒാണത?  

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,   ബഹുമഒാനടപ്പെട  എദ്യം.എല്.എ.

സൂചമപ്പെമചതുചപഒാടല,   "സ്കൂളുകടളെ  പൂട്ടുക  എന്നുളതല്ല,  സ്കൂളുകടളെ

ജനകസ്പീയമഒാക്കമ  വമകസമപ്പെമക്കുക"  എന്ന  ആശയദ്യം  സദ്യംഭഒാവന

ടചയടകഒാണഒായമരുന്നു ഈ സരക്കഒാരമടന ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ സദ്യംരക്ഷണ

യജ്ഞത്തമടന  തുടെക്കദ്യം.   ആ  ആശയത്തമടന  തുടെരചയഒാണത  ഇന്നത  നഒാദ്യം
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എത്തമനമല്ക്കുന്ന  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസത്തമടന  അവസ്ഥ.  ബഹുമഒാനടപ്പെട

എദ്യം.എല്.എ.  സൂചമപ്പെമച  മലഒാപ്പെറമ്പത  സ്കൂളെഒാണത  അതമടന  ഏറ്റവദ്യം  നല്ല

പ്രതമഫലനദ്യം.  ഞഒാന്  പല തവണ  ആ സ്കൂളെമല് ചപഒായമട്ടുണത.  ഇചപ്പെഒാള

അവമടടെ  പൂരത്തമയഒായമടക്കഒാണമരമക്കുന്ന  ടകടമടെദ്യം,  അതുചപഒാടല  മറ്റത  മൂന്നത

സ്കൂളുകളെമലുദ്യം വന്നമരമക്കുന്ന മഒാറ്റങ്ങള, എല്ലഒാ വരഷവദ്യം ഈ നഒാലത സ്കൂളുകളെമലുദ്യം

കുടമകളുടടെ  എണ്ണദ്യം  വരദ്ധമച്ചുടകഒാണമരമക്കുകയഒാണത.  മഒാതമല്ല,  അവമടടെ

ജനകസ്പീയത  കൂടുതല്  വരദ്ധമക്കുന്നു  എന്നുളതഒാണത.  ഒരമക്കലുദ്യം  വമല്പന

എടന്നഒാരു സഒാഹചരദത്തമചലയത തമരമച്ചുചപഒാകഒാന് കഴെമയമടല്ലന്ന ജനകസ്പീയത

അവമടടെ  വളെരന്നമരമക്കുന്നു.   ചകവലമഒായ  ടകടമടെങ്ങള  എന്നതമനപ്പുറദ്യം

ദഒാരശനമകമഒായ  തലത്തമല്  ആ  നഒാലത  സ്കൂളുകളുദ്യം  ജനങ്ങളുചടെതഒായമ

മഒാറമയമരമക്കുന്നുടവന്ന  മഒാറ്റമഒാണത  അടെമസ്ഥഒാനപരമഒായമട്ടുളതത.  അതഒാണത

നമ്മുടടെ വമജയടമന്നുദ്യം ഞഒാന് കരുതുന്നു.

ശസ്പീമതമ വസ്പീണഒാ ചജഒാരജ്ജത:   സര,  സമസ്പീപകഒാല ചലഒാകചരമതത്തമല്

ഏറ്റവമധമകദ്യം  ടവല്ലുവമളെമകള  നമറഞ  ചകഒാവമഡത-19  മഹഒാമഒാരമയുടടെ

കഒാലഘടത്തമല്   ഒരുപചക്ഷ  ഏറ്റവമധമകദ്യം  ആശങകളുദ്യം  ആകുലതകളുദ്യം

പ്രശങ്ങളുമുണഒാകുമഒായമരുന്ന  ചകരളെത്തമടല  വമദദഒാഭദഒാസ  ചമഖേലയമല്
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ആശങയ് ചക്കഒാ  ആകുലതയ്ചക്കഒാ  പ്രശങ്ങളചക്കഒാ  ഇടെവരുത്തഒാടത  വളെടര

ശഒാസസ്പീയമഒായുദ്യം  ചമടയഒായുദ്യം  വമദദഒാഭദഒാസ  പ്രവരത്തനങ്ങള  നടെതന്ന

ബഹുമഒാനടപ്പെട  വമദദഒാഭദഒാസ  വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം  വകുപ്പെമനദ്യം  പ്രചതദകമഒായ

അഭമനന്ദനങ്ങള അറമയമക്കുകയഒാണത.   പരസ്പീക്ഷകളുമഒായമ ബന്ധടപ്പെടതഒാണത

എടന  ചചഒാദദദ്യം.  പത്തത,  പനണത  ക്ലഒാസകളെമടല  അധദയന  വരഷത്തമടന

അവസഒാന  ഭഒാഗമഒാണത.   ഇത്തവണ  പരസ്പീക്ഷഒാ  രസ്പീതമയമലുദ്യം  ഘടെനയമലുദ്യം

മഒാറ്റമുണഒാകുചമഒാ?  ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ  സദ്യംരക്ഷണയജ്ഞത്തമടന  ഭഒാഗമഒായമ

ഉളടെക്കത്തമലുദ്യം  പരസ്പീക്ഷഒാരസ്പീതമകളെമലുദ്യം  മഒാറ്റമുണത.   ഏതത  തലത്തമല്,

ഏടതഒാടക്ക  രസ്പീതമകളെമചലയത  നമ്മുടടെ  വമദദഒാഭദഒാസ  സമ്പ്രദഒായത്തമല്  അതത

ആവമഷ്കരമക്കഒാന് ള ശമമചമട്ടുണത? 

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  ഇന്നടത്ത സഒാഹചരദത്തമല് വളെടര

പ്രസക്തമഒായ  ഒരു  ചചഒാദദമഒാണമതത.  ജൂണ്  1-ാം  തസ്പീയതമ  അക്കഒാഡമമകത

വരഷദ്യം  ആരദ്യംഭമചതത  ഡമജമറ്റല്  ക്ലഒാസകള  ആരദ്യംഭമച്ചുടകഒാണഒാണത.

അന്നുതടന്ന  ബഹുമഒാനടപ്പെട  മുഖേദമനമയടെക്കമുള  എല്ലഒാവരുദ്യം  പറഞതത,

ഇതത  ബദല്  ക്ലഒാസകളെല്ല,   കുടമകളക്കത  സദ്യംശയദ്യം  ചചഒാദമക്കഒാവന്ന  ഒരു

സഒാഹചരദദ്യം  ടകഒാചറഒാണ മഹഒാമഒാരമയുടടെ  ഘടത്തമല് ഉണഒാകുചമ്പഒാള തമരമചത
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സ്കൂളുകളെമചലയത വരുദ്യം അങ്ങടന ക്ലഒാസകള തുടെങദ്യം എന്നഒാണത. പടക്ഷ, നമുക്കത

ടപടടന്നത  അതമനള  സഒാഹചരദമുണഒായമല്ല.  ജനവരമ  1-ാം  തസ്പീയതമ

ആയചപ്പെഒാചഴെയ്ക്കുദ്യം  10,  12   ക്ലഒാസകളെമടല കുടമകളക്കത ഷമഫഒായമ സ്കൂളുകളെമല്

വരഒാനള  സഒാഹചരദമുണഒാകുകയുദ്യം  അവരക്കത  ചനരമടത  പഠമക്കഒാന്

സഒാധമക്കുകയുദ്യം ടചയ.  ഇഇൗ സഒാഹചരദത്തമല് മഒാരചത  31-നത അക്കഒാഡമമകത

വരഷദ്യം  പൂരത്തമയഒാക്കണദ്യം.   ഇഇൗ  മഹഒാമഒാരമ  കഒാലതദ്യം  ജൂണ്  1-നത

അക്കഒാഡമമകത  വരഷദ്യം  ആരദ്യംഭമച്ചു.   മഒാരചത  31-നത  അക്കഒാഡമമകത  വരഷദ്യം

പൂരത്തസ്പീകരമക്കുദ്യം. അതമനമടെയമല് പഠനദ്യം പൂരത്തമയഒാക്കമ പരസ്പീക്ഷ നടെക്കണദ്യം.

ഇചപ്പെഒാള  രണത  സമസ്പീപനങ്ങളെഒാണത   എടുത്തമട്ടുളതത.  ഒന്നത,  പരസ്പീക്ഷ

എന്നുപറയുന്നതത  സഒാമ്പ്രദഒായമകമഒായമട്ടുള  വമദദഒാഭദഒാസത്തമല് കുടമകടളെ

പരസ്പീക്ഷമക്കുക  എടന്നഒാരു  ലക്ഷദത്തമലല്ല  മറമചത,  കുടമടയ  അറമയുക

എന്നുളതഒാണത.   കുടമക്കത  എനത  അറമയമല്ല എന്നതമനപ്പുറദ്യം  കുടമക്കത  എനത

അറമയഒാദ്യം  എന്നുള  ഒരു  സമസ്പീപനടമടുത്തത  പുതമയ  പരസ്പീക്ഷഒാരസ്പീതമ  നമള

ഇചപ്പെഒാള  വമകസമപ്പെമച്ചുടകഒാണമരമക്കുകയഒാണത.   ആ  പരസ്പീക്ഷഒാ  രസ്പീതമയമല്

കൂടുതല് ചചഒാദദങ്ങളുണഒായമരമക്കുദ്യം. അടതഒാടക്ക  പതത്തമല്  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമചത

കഴെമഞമട്ടുളതഒാണത.   കുടമകളക്കത  അഭമരുചമയുളതുദ്യം  തഒാല്പരദമുളതുമഒായ
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ചചഒാദദങ്ങള  അവരക്കത  എഴുതഒാദ്യം.  അങ്ങടന  എഴുതുചമ്പഒാള  മഒാക്സമമദ്യം  എത

ചചഒാദദത്തമനചവണടമങമലുദ്യം  അവരക്കത  ഉത്തരദ്യം  എഴുതഒാദ്യം.    ആ  ചചഒാദദ

ചപപ്പെറമല്  പറഞമട്ടുള  പരമഒാവധമ  ചസഒാര  മഒാതചമ  ലഭമക്കുകയുള.

അചതസമയദ്യം ഇചപ്പെഒാള ഓണ്ഫലന് ക്ലഒാസത,   പത്തഒാദ്യം ക്ലഒാസമടന ഡമജമറ്റല്

ക്ലഒാസത  കഴെമഞ.  ഉടെന്  തടന്ന  പസത  ടു-വമചനതുദ്യം  കഴെമയുദ്യം.   ഇചപ്പെഒാള

ചഫഒാക്കസത ഏരമയ എന്നുപറഞത  ഒചരഒാ ചഒാപ്റ്ററമലുദ്യം പ്രധഒാനടപ്പെട ഏരമയ

പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചു  കഴെമഞമട്ടുണത.  ടഎ.ടെമ-  ഉളടപ്പെടടെ  എല്ലഒാ  ചഒാപ്റ്ററമചനയുദ്യം

പ്രസമദ്ധസ്പീകരമച്ചുകഴെമഞമട്ടുണത.  ആ  ചഫഒാക്കസത  ഏരമയടയ

ആസദമഒാക്കമയഒായമരമക്കുദ്യം പ്രധഒാനമഒായുദ്യം  പരസ്പീക്ഷയത  ചചഒാദദങ്ങള വരുന്നതത.

കുറചത ദമവസത്തമനളമല് ഇഇൗ ചഫഒാക്കസത ഏരമയയ്ക്കുദ്യം ഡമജമറ്റല് ക്ലഒാസകള

ഫകറ്റത വമചകഴത  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കഒാന് ചപഒാകുകയഒാണത.  അതഒായതത,  ക്ലഒാസമടല

ടമഒാത്തദ്യം  പഒാഠങ്ങളുടടെ  ഡമജമറ്റല്  ക്ലഒാസകളുദ്യം  ചഫഒാക്കസത  ഏരമയയുടടെ

ഡമജമറ്റല്  ക്ലഒാസകളുമുണഒായമരമക്കുദ്യം.  ക്ലഒാസകളെമല്  ചഫഒാക്കസത

ഏരമയടയക്കുറമചഒാണത  അദ്ധദഒാപകര  റമഫവസത  ടചയ്യുന്നതത.   ചമഒാഡല്

പരസ്പീക്ഷയുദ്യം  ഉണഒായമരമക്കുദ്യം.   അതുടകഒാണത  ഇഇൗ  വരഷദ്യം  ഇങ്ങടനടയഒാരു

സഒാഹചരദമുടണങമല്ചപഒാലുദ്യം  രചണഒാ  മൂചന്നഒാ  തവണ  ഓണ്ഫലനഒായമ
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റമഫവസത ടചയഒാനദ്യം ക്ലഒാസമല്  കൂടുതല് ചഫഒാക്കസത ഏരമയ ആസദമഒാക്കമ

പഠമക്കഒാനള  സഒാഹചരദമുണഒാക്കുകയുദ്യം  പുതമയ  പരസ്പീക്ഷഒാ  സമ്പ്രദഒായദ്യം

വരമകയുദ്യം  ടചയ്യുദ്യം  എന്നുളതുടകഒാണത  പരസ്പീക്ഷടയക്കുറമചത  ആരക്കുദ്യം  ഭയദ്യം

ചവണഒാത്ത  ഒരവസ്ഥയഒാണുളതത.  കൂടുതല്  ശമശുസഇൗഹൃദമഒായമട്ടുള

പരസ്പീക്ഷയഒായമ   മഒാറുദ്യം.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ടക  .    പ്രശഒാനത:  സര, ടപഒാതുവമദദഒാഭദഒാസ സദ്യംരക്ഷണയജ്ഞദ്യം

വമജയമപ്പെമക്കുന്നതമനത  അങ്ങത  അമൂലദമഒായമട്ടുള  പങഒാണത  വഹമചമട്ടുളതത.

കമഫ്ബമ മുഖേഒാനരദ്യം നമരമമചത ഫക മഒാറമയമട്ടുള ടകടമടെങ്ങളുടടെ ലമസത അങ്ങത

ഇവമടടെ  അവതരമപ്പെമക്കുകയുദ്യം  ടചയമരുന്നു.  എടന  ചചഒാദദദ്യം,

തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ സ്ഥഒാപനങ്ങളുടടെ പദ്ധതമവമഹമതദ്യം ഉപചയഒാഗമച്ചുടകഒാണത

നമരവധമ  സ്കൂളുകളുടടെ   നമരമഒാണവദ്യം  മറ്റുദ്യം  നടെക്കുന്നുണത.   അതമടന

സദ്യംബന്ധമചത  ഒരു  ഏചകഒാപനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തഒാന്  എനത  സദ്യംവമധഒാനമഒാണത

ഏരടപ്പെടുത്തമയമട്ടുളടതന്നത  പറയഒാചമഒാ;  അതുചപഒാടല  നമരമമചത

ഫകമഒാറമയമട്ടുള  ടകടമടെ  സമുചയങ്ങളെമല്  ലഒാബുദ്യം  മറ്റത

സദ്യംവമധഒാനങ്ങളുടമഒാടക്ക  ഒരുചക്കണതഒായമട്ടുണത.   അതമനത  ഏടതങമലുദ്യം

തരത്തമലുള  കമസ്പീകരണദ്യം  തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സ്ഥഒാപനങ്ങളുമഒായമ
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ബന്ധടപ്പെടത ഉണഒാക്കഒാന് കഴെമയുചമഒാടയന്നത വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ? 

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  തസ്പീരചയഒായുദ്യം.   ഞഒാന്  ചനരടത്ത

ഇതമടനപ്പെറ്റമ സൂചമപ്പെമച്ചു.  അക്കഒാഡമമകത ചമഖേലയമല്   ഇനചഗറ്റഡഒായമട്ടുള

അചപ്രഒാചഒാണത നടെക്കുന്നതത. ഇചപ്പെഒാള കമഫ്ബമയമല് നമന്നുദ്യം ഫണണത.  പഒാന്

ഫണത, തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ സ്ഥഒാപനങ്ങളുടടെ ഫണത, ആസമവമകസന ഫണത,

എദ്യം.എല്.എ.  ഫണത  ഇടതല്ലഒാദ്യം  ചചരതടകഒാണഒാണത  പല  ടകടമടെങ്ങളുദ്യം

പണമതമട്ടുളതത.  ഇചപ്പെഒാള  'കമല'  എന്ന സ്ഥഒാപനടത്ത തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ

സ്ഥഒാപനത്തമടന എസത.പമ.വമ. ആയമ മഒാറ്റമക്കഴെമഞ.   400-ഓളെദ്യം സ്കൂളുകള

ടടെണര  ടചയ്യുന്ന  ഒരു  ചസജമചലയത  എത്തമയമരമക്കുകയഒാണത.  തസ്പീരചയഒായുദ്യം

തചദ്ദേശസസയദ്യംഭരണ  സ്ഥഒാപനങ്ങളെമലുള  സ്കൂളുകള  നമരമമക്കുകടയന്നുള

പ്രവരത്തനദ്യം  'കമല'  -യുടടെ  ചനതൃതസത്തമലുദ്യം  പമ.ഡബക.ഡമ-യുടടെയുദ്യം  മറ്റത

നമരമഒാണ ചമഖേലകളുടടെയുദ്യം ചനതൃതസത്തമലഒായമരമക്കുദ്യം നടെക്കുക.  അടതല്ലഒാദ്യം

ഇനചഗറ്റത  ടചയടകഒാണത  ഒരു  ഗഒാമത്തമനത  ഏറ്റവദ്യം  അനചയഒാജദമഒായമട്ടുള

വമദദഒാഭദഒാസ സ്ഥഒാപനങ്ങള സൃഷ്ടമക്കുവഒാന് തടന്നയഒാണത ശമദ്യം.

മമ  .    സസ്പീക്കര  :  ഇഇൗ ചചഒാദദത്തമല് ഏതഒാണത വദക്തത വന്നുടവന്നഒാണത

എനമക്കത  ചതഒാന്നുന്നതത.  അടുത്തതത  വളെടര  പ്രധഒാനടപ്പെട  ഒരു  ചചഒാദദമഒാണത.
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അതമചലയത കടെന്നഒാചലഒാ? 

ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന്: സര,  വമദദഒാഭദഒാസ സദ്യംരക്ഷണയജ്ഞവമഒായമ

ബന്ധടപ്പെട  രണത  പ്രധഒാനടപ്പെട  ചചഒാദദങ്ങള  ചചഒാദമടചങമലുദ്യം  ഒരു  ചചഒാദദദ്യം

ചപഒാലുദ്യം പ്രതമപക്ഷത്തമനത നല്കമയമല്ല,   (....ഫമക്കത ഓഫത......)

മമ  .    സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ.  വമ.  ഡമ.  സതസ്പീശന്,  അടുത്ത  ചചഒാദദദ്യം

പ്രതമപക്ഷത്തമചനതഒാണത.  അടുത്ത  ചചഒാദദദ്യം  പ്രധഒാനടപ്പെടതുദ്യം

പ്രതമപക്ഷത്തമടന  ഭഒാഗതനമന്നുളതുമഒായതുടകഒാണത  എടുത്തതഒാണത;

ചവടണങമല് ചവണ.  ശസ്പീ. എന്. ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്, ചചഒാദദദ്യം  ചചഒാദമചചഒാള.  

ശസ്പീ  .    എന്  .    ഷദ്യംസുദ്ദേസ്പീന്:  സര,  ചകഒാവമഡത  മഹഒാമഒാരമയുടടെ  കഒാലത്തത

സസ്പീചറഒാ അക്കഒാഡമമകത ഇയറമടനക്കുറമചത ഇവമടടെ വളെടര വലമടയഒാരു ചരച

ഉയരന്നുവന്നതഒാണത.   എന്നഒാല്  നമള  അതത  ചവടണന്നുവചത  ഇഇൗ

അക്കഒാഡമമകത ഇയറമല് പഠമപ്പെമക്കഒാന് തസ്പീരുമഒാനമച്ചു.  ഇവമടടെ പറഞതമല്

ടചറമടയഒാരു വമചയഒാജമപ്പുളതത,  ഒരു ദമവസദ്യം ഒരു കുടമക്കത മുക്കഒാല്മണമകര

സമയടത്ത  ടനറ്റത  ക്ലഒാസത  മഒാതമഒാണത  കമട്ടുന്നതത.   മഒാരചത  മഒാസത്തമല്

പരസ്പീക്ഷയുദ്യം  നടെത്തഒാന്  ചപഒാകുകയഒാണത.  ഇഇൗ  ക്ലഒാസത  കമട്ടുന്നതമല്തടന്ന

വലമടയഒാരു അസമതസമുണത.   ടനറ്റത കണകമവമറ്റമ കമടഒാത്തതുടകഒാണത  പല
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ചമഖേലകളെമലുദ്യം   കുടമകളക്കത   ക്ലഒാസത  കമട്ടുന്നമല്ല.  നമള   മഒാരചത

മഒാസത്തമല്തടന്ന  പരസ്പീക്ഷയമചലയത  ചപഒാകുകയഒാണത.   സമലബസത

ടവടമച്ചുരുക്കുചമഒാ;  അതുചപഒാടല  ഇഇൗ  പരസ്പീക്ഷകള  മഒാരചത  മഒാസത്തമല്

നടെതന്നതത കുറച്ചുകൂടെമ ദസ്പീരഘമപ്പെമചത കുടമകളക്കത ഇഇൗ വരഷടത്ത ക്ലഒാസകള

കമടഒാനള  അവസരടമഒാരുക്കുചമഒാ;  ഏതത  നമലയ്ക്കുള  കമസ്പീകരണമഒാണത  ഇഇൗ

വരഷടത്ത അക്കഒാഡമമകത ഇയറമല് വരുത്തഒാന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത; ജൂണ് മുതല്

മഒാരചത  വടര  എന്നുളതമല്  ടചറമയ  മഒാറ്റങ്ങള  വരുതന്നതുടകഒാണത

പ്രയഒാസടമഒാന്നുമമല്ലചല്ലഒാ;  അങ്ങടന  എടനങമലുദ്യം  സരക്കഒാര

ചമനമക്കുന്നുചണഒാ?  

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  ഞഒാന് ചനരടത്ത ആ ചചഒാദദത്തമനത

ഉത്തരദ്യം പറഞ.  ജൂണ്  1  മുതല് മഒാരചത   31  വടരയുള  അക്കഒാഡമമകത

വരഷദ്യം  അതുചപഒാടലതടന്ന  നമലനമരത്തഒാനഒാണത  ഇചപ്പെഒാള

തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുളതത.   അതമനളമല്  ഒരു  കുടമക്കുദ്യം  അക്കഒാഡമമകത

പ്രശങ്ങളുണഒാകമടല്ലന്നത മനസമലഒാക്കഒാന് ചവണമയഒാണത  ചനരടത്ത കുറച്ചുകൂടെമ

വമശദസ്പീകരമചതത.   അതഒായതത,  ഒരു  കുടമടയ  സദ്യംബന്ധമചമടെചത്തഒാളെദ്യം

സമലബസത വളെടര പ്രധഒാനടപ്പെട ഒന്നഒാണത.   സമലബസത  ടവടമച്ചുരുക്കമയഒാല്
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പല ചമഖേലകടളെയുദ്യം ആ കുടമ മനസമലഒാക്കമല്ല, അറമയമല്ല. അതമനരതദ്യം ആ

കുടമക്കത  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസത്തമചലഒാ തുടെരന്നുള ക്ലഒാസമചലഒാ എനഒാണത ഇഇൗ

വമഷയടമന്നുചപഒാലുദ്യം  അറമയഒാന് സഒാധമക്കമല്ല.   സമലബസത  ടവടമച്ചുരുക്കുക

എന്നതത  ഒരു  കുടമചയഒാടെത  ടചയ്യുന്ന  അനസ്പീതമയഒാണത.   ആ  കുടമക്കത   ആ

സമലബസമടന  അടെമസ്ഥഒാനമഒാക്കമയഒാണത  അടുത്ത  വരഷടത്ത,  അടല്ലങമല്

തുടെരന്നുള സമലബസുകള വരുന്നതത.  ഞഒാന്  ഒരമക്കല്  എടന  ചഫസത

ബുക്കമല്  ലമകസമഡത  കമസല് എന്നുപറയുന്ന ഒരു കമസലമടനപ്പെറ്റമ  ചപഒാസത

ടചയ.  ആ സദ്യംഭവദ്യം എനഒാടണന്നത അറമഞമടല്ലങമല് ഒരമക്കലുദ്യം അതമടന

സ്ട്രേക്ചര  എനഒാടണന്നത ആ കുടമക്കത  അറമയഒാന് സഒാധമക്കമല്ല.  അതുടകഒാണത

സമലബസത ടവടമച്ചുരുക്കുകയല്ല ചവണതത.  ലഭമക്കുന്ന സമയത്തമനളമല്  ആ

സമലബസമടല  പ്രധഒാനടപ്പെട  ആശയങ്ങള/ശഒാസ  ആശയങ്ങള  കുടമക്കത

എത്തമച്ചുടകഒാടുക്കഒാന് ശമമക്കുകയഒാണത  ചവണതത.  അചതഒാടുകൂടെമ  കുടമകളക്കത

ആ  ടകഒാല്ലദ്യം  പഠമചക്കണ  മുഴുവന്  വമഷയങ്ങളുദ്യം  പഠമക്കഒാന്  സഒാധമക്കുദ്യം.

അതുകഴെമഞത  നമള  ചനരടത്ത  സൂചമപ്പെമചതുചപഒാടല  പരസ്പീക്ഷയമല്  ചമല

മഒാറ്റങ്ങള വരുതന്നു.  പരസ്പീക്ഷയ്ക്കുചവണമ മഒാതമല്ല, ഉന്നത വമദദഒാഭദഒാസത്തമനത

ഒരുങക  കൂടെമയഒാണത  ടചയ്യുന്നതത  എന്നതുടകഒാണത  ഇഇൗ  സമയത്തമനളമല്
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നമുക്കതത സഒാധമക്കുദ്യം. കഒാരണദ്യം ഇചപ്പെഒാള പത്തഒാദ്യം ക്ലഒാസമടന ഡമജമറ്റല് ക്ലഒാസത

കഴെമഞടയന്നത നഒാദ്യം  ഇന്നടല പതത്തമല് കണതഒാണത.   രണഒാഴ്ചയ്ക്കുളമല്

പസത-ടുവമടന  ക്ലഒാസദ്യം  കഴെമയുദ്യം.  ഇനമ  അതമടന  ചഫഒാക്കസത  ചപഒായമനമടന

റമവമഷനഒാണത  വരുന്നതത.   എല്ലഒാ  സ്കൂളുകളുടടെയുദ്യം  ഫസ്പീഡത  ബഒാക്കത  ഞഒാന്

എടുക്കുന്നുണത.    വളെടര ചക്ലഒാസഒായമട്ടുള ചമഒാണമറ്ററമദ്യംഗുളതുടകഒാണത എല്ലഒാ

അദ്ധദഒാപകരുദ്യം  കുടമകളുദ്യം  ചകഒാണ്ഫമഡനഒാണത.   പണത  പത്തഒാദ്യം  ക്ലഒാസമലുദ്യം

പനണഒാദ്യം  ക്ലഒാസമലുദ്യം  പരസ്പീക്ഷ നടെതന്നതുചപഒാടല  ടകഒാചറഒാണ കഒാലത്തത

പരസ്പീക്ഷ  നടെതചമ്പഒാള  പ്രശങ്ങള  ഉണഒാകുടമന്നുള  സദ്യംശയമുണഒായമരുന്നു.

അടതഒാടക്ക  എത  ഭദ്യംഗമയഒായമ  നടെത്തമയമരമക്കുന്നു.  അതുചപഒാടല  ഇഇൗ

അക്കഒാഡമമകത ഇയറുദ്യം അങ്ങടനതടന്ന  നടെതദ്യം.

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    ചജഒാരജത  :  സര,  നമ്മുടടെ  സദ്യംസ്ഥഒാനത്തത

വമദദഒാഭദഒാസരദ്യംഗത്തത  രണതരദ്യം  പഇൗരന്മേഒാടരയഒാണത  സൃഷ്ടമക്കുന്നതത.   അതത

വലമയ  ആചരഒാപണമഒാണത.   നഒാചലമുക്കഒാല്  വരഷമഒായമ  അങ്ങത  നടെതന്ന

വമദദഒാഭദഒാസ സദ്യംരക്ഷണയജ്ഞദ്യം ഒരു പരമധമവടര വമജയമചമട്ടുണത.  പടക്ഷ,

ഇഇൗ  രണതരദ്യം പഇൗരന്മേഒാടര സൃഷ്ടമക്കുന്ന നടെപടെമയമല്നമന്നുദ്യം മഒാറഒാന് നമുക്കത

കഴെമയമല്ല.   ഇചപ്പെഒാള  എയ്ഡഡത  സ്കൂളുകളുദ്യം  ഗവണ്ടമനത  സ്കൂളുകളുദ്യം  ഒചര
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രസ്പീതമയമലഒാക്കഒാനള  ശമദ്യം  വമജയമച്ചു.  നമ്മുടടെ  സദ്യംസ്ഥഒാനത്തത  ഇദ്യംഗസ്പീഷത

മസ്പീഡമയദ്യം സ്കൂളുകള എതചയഒാ എണ്ണമുണത. ആ ഇദ്യംഗസ്പീഷത മസ്പീഡമയദ്യം സ്കൂളുകളെമല്

പഠമക്കുന്ന കുടമകളുദ്യം മറ്റത എയ്ഡഡത സ്കൂളുകളെമല് പഠമക്കുന്ന വമദദഒാരതമകളുദ്യം

തമമലുള വദതദഒാസദ്യം വളെടര വലുതഒാണത.  അതുടകഒാണത നമ്മുടടെ എയ്ഡഡത

സ്കൂളുകളെമലുദ്യം ഗവണ്ടമനത സ്കൂളുകളെമലുദ്യം എല്ലഒാ ക്ലഒാസകളെമലുദ്യം ഇദ്യംഗസ്പീഷത മസ്പീഡമയദ്യം

ക്ലഒാസകള  തുടെങ്ങഒാനള നടെപടെമ സസസ്പീകരമചഒാല് ആ ചമഖേലയമലുദ്യം വമജയദ്യം

കടണത്തഒാന്  കഴെമയുദ്യം.  അങ്ങടന  എടനങമലുദ്യം  ഒരു  ചമന  അങ്ങയുടടെ

മനസമലുചണഒാ?

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  ചകരളെത്തമല്  പഠമക്കുന്ന  എല്ലഒാ

കുടമകടളെയുദ്യം  അഡ്രെസത   ടചയ്യുന്നുണത.   ചഫഒാക്കസത  ടചയ്യുന്നതത  എയ്ഡഡത

സ്കൂളുകളെമടലയുദ്യം  സരക്കഒാര  സ്കൂളെമടലയുദ്യം  കുടമകടളെയഒാണത.  ആ  ചമഖേലയമല്

സസസ്പീകരമക്കുന്ന ടപഡചഗഒാജമക്കല് അചപ്രഒാചത,  എടന അനഭവത്തമല്,  ഇന്നത

ചകരളെത്തമടല  മറ്റത  സ്കൂളുകളുദ്യം  പകരത്തമടക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണത.

ടപഒാതുവമദദഒാരതമ  സമൂഹടത്ത  നമള  ടപഡചഗഒാജമക്കലഒായമ  അചപ്രഒാചത

ടചയ്യുചമ്പഒാള/അഡ്രെസത  ടചയ്യുചമ്പഒാള  സസഒാഭഒാവമകമഒായുദ്യം  അടതഒാരു

സദ്യംസ്ഥഒാനത്തമടന ടമഒാത്തദ്യം വമദദഒാഭദഒാസ രദ്യംഗതളവരുടടെ ചഫഒാക്കസഒായമ
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മഒാറുദ്യം. അചപ്പെഒാള രണഒായമ മഒാറമനമല്ക്കഒാന് കഴെമയമല്ല.  മഒാതമല്ല, ചകരളെത്തമല്

മഒാതൃഭഒാഷയഒാണത  ഉഇൗന്നല്  നല്കമയമട്ടുളതത.   മടറ്റഒാരു  ഭഒാഷയ്ക്കുദ്യം  ഉഇൗന്നല്

ഇല്ലഒാടയന്നത  അതമനരതമമല്ല.  എല്ലഒാ  ഭഒാഷകളുദ്യം  നല്ലതഒാണത.   പടക്ഷ,

ഹൃദയചത്തഒാടെത  ഹൃദയത്തമനത   സദ്യംസഒാരമക്കണടമങമല്  മഒാതൃഭഒാഷ

തടന്നചവണദ്യം.   ഹൃദയത്തമനത  സമൂഹത്തമടന  ഹൃദയചത്തഒാടെത

സദ്യംസഒാരമക്കണടമങമലുദ്യം  മഒാതൃഭഒാഷ  ചവണദ്യം.  സഒാമൂഹദബന്ധങ്ങളുദ്യം

മനഷദബന്ധങ്ങളുദ്യം  ഉണഒാക്കണടമങമല്  മഒാതൃഭഒാഷ  ചവണദ്യം.   ചഫഒാക്കസത

മഒാതൃഭഒാഷയഒാണത.   അചതസമയദ്യം  ഇദ്യംഗസ്പീഷദ്യം  ചവണതഒാണത.   ഇദ്യംഗസ്പീഷത

ചപ്രഒാത്സഒാഹമപ്പെമക്കഒാന്  എസത.എസത.ടക-യുടടെ  നമരവധമ  പദ്ധതമകളുണത.

തസ്പീരചയഒായുദ്യം ഇദ്യംഗസ്പീഷത  ചപ്രഒാത്സഒാഹമപ്പെമക്കഒാനദ്യം ടപഒാതു വമദദഒാഭദഒാസയജ്ഞദ്യം

ശമമക്കുന്നതഒാണത.

ശസ്പീ  .    ടഎ  .    സമ  .    ബഒാലകൃഷ്ണന്  : സര,  ഞഒാന്

സദ്യംവരണഒാടെമസ്ഥഒാനത്തമലുള  ഒരു  ചചഒാദദദ്യം  ചചഒാദമക്കുന്നതമനചവണമയഒാണത

ചനരടത്ത  സമയദ്യം  ആവശദടപ്പെടതത.  ഇവമടടെ  ചചഒാദദദ്യം  ചചഒാദമക്കുചമ്പഒാള

അപ്പുറടത്തഒാടക്ക  ചചഒാദദദ്യം  ടകഒാടുത്തചശഷദ്യം  അവസഒാനമഒാണത  എനമക്കത

സമയദ്യം അനവദമചതത;  ഇതത ശരമയല്ല.
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 മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചഒാദദദ്യം ക്ലബ്ബത ടചയഒാല് പമടന്ന എന്തു ടചയ്യുദ്യം;  ക്ലബ്ബത

ടചയഒാല് അതത പതമവളതചല്ല?

ശസ്പീ  .    ടഎ  .    സമ  .    ബഒാലകൃഷ്ണന്  : സര,  എടന  ചചഒാദദദ്യം,

എസത.എസത.എല്.സമ  പരസ്പീക്ഷയമല്  നമരവധമ  പടമകവരഗ്ഗ  കുടമകള

വമജയമച്ചുവരുന്നുണത.   എന്നഒാല്  അവരക്കത  പസത  വണ്-നത   അഡമഷന്

ലഭമക്കുന്നതത വളെടര കുറവഒാണത.  വയനഒാടെത ജമല്ലടയ സദ്യംബന്ധമച്ചുതടന്ന 1600-

ഓളെദ്യം കുടമകള പഒാസഒായഒാല് 300 കുടമകളക്കഒാണത പസത വണ്-നത അഡമഷന്

കമട്ടുന്നതത.   ബഒാക്കമ  1300  കുടമകളക്കത  കമട്ടുന്നമല്ല.   കഴെമഞ  അഡമഷന്

സമയത്തത  ബഹുമഒാനടപ്പെട  വമദദഒാഭദഒാസ  വകുപ്പുമനമയുമഒായമ  ഞഒാന്

സദ്യംസഒാരമചമരുന്നു.   എനമക്കത  ചചഒാദമക്കഒാനളതത,  സദ്യംവരണ  അഡമഷന്

വരദ്ധമപ്പെമക്കഒാനള തസ്പീരുമഒാനദ്യം ഗവണ്ടമനത ഫകടക്കഒാള്ളുചമഒാ എന്നഒാണത?

ടപ്രഒാഫ  .    സമ  .    രവസ്പീന്ദ്രനഒാഥത:  സര,  ഇഇൗ  തരത്തമലുള  സദ്യംവരണദ്യം

ആവശദമുള  എല്ലഒാ  കുടമകളക്കുദ്യം  അഡമഷന്  ടകഒാടുത്തമട്ടുണത.   ഫട്രേബല്

ചമഖേലയമലുദ്യം എസത.സമ.  ചമഖേലയമലുമുള മുഴുവന് കുടമകളക്കുദ്യം പൂരണ്ണമഒായുദ്യം

വയനഒാടമല്  അഡമഷന് ടകഒാടുത്തമട്ടുണത.   ഒരു കുടമക്കുചപഒാലുദ്യം അഡമഷന്

കമടഒാതമല്ല.  അങ്ങടന ഏടതങമലുദ്യം കുടമകളുടണങമല് അവരക്കത അഡമഷന്
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ടകഒാടുക്കഒാദ്യം.

മമ  .    സസ്പീക്കര  : ഓരഡര....ഓരഡര.....  ചചഒാചദദഒാത്തരചവളെ

അവസഒാനമചമരമക്കുകയഒാണത.

(ചചഒാചദദഒാത്തരസമയദ്യം കഴെമഞ).


