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ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല് 

1. എസസ  .  എസസ  .  എല്  .  സണി  .   പരരീക്ഷ ജയണിച്ചവര്ക്കസ തുടര് പഠനനം ഉറപപ്പാക്കല്

 ശ്രരീ  .    കക  .    എനം  .    സച്ചണിന്ദദേവസ:  സര്,  എസസ.എസസ.എല്.സണി.  പരരീക്ഷ

വണിജയണിച്ച എലപ്പാ വണിദേദപ്പാര്തണികള്കനം തുടര് പഠനനം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതണിനപ്പായണി

നടപടണി  സസരീകരണിദക്കണ്ടതണികന്റെ  ആവശദകതയണിദലേക്കസ  സഭയുകട  ശ്രദ്ധ

ക്ഷണണികകയപ്പാണസ.  ജനകരീയവനം ജനപ്പാധണിപതദപരവനം മതനണിരദപക്ഷതയണില്

ഊന്നണിയതുമപ്പായ  വണിദേദപ്പാഭദപ്പാസനം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതണിനപ്പായണി  സനംസപ്പാന

ഗവണ്കമന്റെസ  നടതണി  വരുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്  അഭണിനന്ദനപ്പാര്ഹമപ്പാണസ.

കപപ്പാതുവണിദേദപ്പാലേയങ്ങളുകട  ഭഭൗതണിക  സഭൗകരദങ്ങള്  കമച്ചകപടുത്തുന്നതണിനപ്പായണി

മത്സരണിച്ചസ  മപ്പാതൃകകള്  തരീര്ത  സനംസപ്പാനമപ്പായണി  ദകരളനം  മപ്പാറണിക്കഴണിഞ.

ദകപ്പാവണിഡസ-19  തരീര്ത  പ്രതണിസനണിയണില്  നപ്പാനം  സസരീകരണിച്ച  ഓണ്കകലേന്

വണിദേദപ്പാഭദപ്പാസ  രരീതണി  നമ്മുകട  വണിദേദപ്പാഭദപ്പാസ  ദമഖലേകയ  ശരണിയപ്പായ  രരീതണിയണില്

മുദന്നപ്പാട്ടുകകപ്പാണ്ടുദപപ്പാകപ്പാന്  സഹപ്പായണിച.  ഗവണ്കമന്റെസ  ആവണിഷ്കരണിച്ച

വണിദേദപ്പാകണിരണനം  പദ്ധതണി  ഉള്കപകട  വണിദേദപ്പാര്തണികള്ക്കസ  വലേണിയ

ആശസപ്പാസമപ്പാണസ  ദകപ്പാവണിഡസ  പ്രതണിസനണിയുകട  കപ്പാലേതസ  ഉണ്ടപ്പായണിട്ടുള്ളതസ.

കപപ്പാതു  വണിദേദപ്പാഭദപ്പാസ  രനംഗതസ  സര്ക്കപ്പാര്  നടതണിവരുന്ന  മപ്പാതൃകപ്പാപരമപ്പായ
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പ്രവര്തനങ്ങളുകട ഭപ്പാഗമപ്പായണി  2016  മുതല്  2022  വകരയുള്ള വര്ഷങ്ങളണില്

1045705  കുടണികളപ്പാണസ  കപപ്പാതു  വണിദേദപ്പാലേയങ്ങളണില്  അധണികമപ്പായണി

ദചേര്ന്നണിട്ടുള്ളതസ.  ദകപ്പാവണിഡസ  പ്രതണിസനണികയ  അതണിജരീവണിച്ചസ  വണിദേദപ്പാര്തണികള്

എസസ.എസസ.എല്.സണി.  കപപ്പാതുപരരീക്ഷയണില് ഇഭൗ വര്ഷനം  അഭണിമപ്പാനകരമപ്പായ

വണിജയമപ്പാണസ  ദനടണിയണിട്ടുള്ളതസ.   426469  കുടണികള്  പരരീക്ഷ  എഴുതണിയതണില്

423303  കുടണികളപ്പാണസ മണികവപ്പാര്ന്ന വണിജയനം ദനടണി  നപ്പാടണികന്റെ അഭണിമപ്പാനമപ്പായണി

മപ്പാറണിയതസ.  തുടര് പഠനതണിനസ ദയപ്പാഗദത ദനടണിയ എലപ്പാവര്കനം തുടര് പഠനനം

ഉറപ്പുവരുത്തുകമന്നസ ഗവണ്കമന്റെസ പ്രഖദപ്പാപണിച്ചണിട്ടുണ്ടസ.  കഴണിഞ്ഞ തവണ അധണിക

ബപ്പാചകള്  അനുവദേണിചകകപ്പാണ്ടസ  ആവശദമപ്പായ  ക്രമരീകരണനം  പ്ലസസ  വണ്

പ്രദവശനതണികന്റെ  സന്ദര്ഭതണില്  സര്ക്കപ്പാര്  സസരീകരണിച്ചണിരുന.

ആയതുകകപ്പാണ്ടുതകന്ന  വണിദേദപ്പാര്തണികളുകടയുനം  രക്ഷണിതപ്പാക്കളുകടയുനം

ആശങ്കകള്ക്കസ  പരണിഹപ്പാരനം  കപ്പാണപ്പാന്  സപ്പാധണികകയുണ്ടപ്പായണി.  മലേബപ്പാര്

ദമഖലേയണികലേ  ആറസ  ജണിലകളപ്പായ  പപ്പാലേക്കപ്പാടസ,  ദകപ്പാഴണിദക്കപ്പാടസ,  മലേപ്പുറനം,

വയനപ്പാടസ,  കണ്ണൂര്,  കപ്പാസര്ദഗപ്പാഡസ  എന്നണിവടങ്ങളണില്  പ്ലസസ  വണ്  സരീറസ

സനംബനണിച്ചസ  നണിലേനണില്കന്ന  ആശങ്കയുനം  പരണിഹരണിദക്കണ്ടതുണ്ടസ.  കഴണിഞ്ഞ

അധദയന  വര്ഷനം  ആരനംഭണികന്ന  സന്ദര്ഭതണില്  പ്ലസസ  വണ്  പ്രദവശനനം
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സനംബനണിച്ച  ചേണിലേ  ആശങ്കകള്  വണിദേദപ്പാര്തണികളണിലനം  രക്ഷണിതപ്പാക്കളണിലനം

അനപ്പാവശദമപ്പായണി സൃഷണികന്നതണിനുള്ള ശ്രമനം നടന്നണിരുന. അതരനം പ്രശ്നങ്ങള്

മുന്നണില്  കണ്ടുകകപ്പാണ്ടസ  പ്ലസസ  വണ്  പ്രദവശന  നടപടണി

സുതപ്പാരദമപ്പാകന്നതണിനുദവണ്ടണി  ഇഭൗ  ഗവണ്കമന്റെസ  ദനരകത  ആവശദമപ്പായ

ഇടകപടല് നടദതണ്ടതുണ്ടസ.  രക്ഷണിതപ്പാക്കള്കനം വണിദേദപ്പാര്തണികള്കമണിടയണില്

ഉയര്നവരപ്പാന്  സപ്പാധദതയുള്ള  ആശങ്കകള്  ദുരരീകരണിക്കപ്പാന്  സനംസപ്പാന

സര്ക്കപ്പാര്  നടപടണി  സസരീകരണിക്കണകമന്നപ്പാണസ  ഇഭൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലേണിലൂകട

ആവശദകപടുന്നതസ. 

കപപ്പാതുവണിദേദപ്പാഭദപ്പാസ-കതപ്പാഴണില്  വകുപസ  മനണി  (  ശ്രരീ  .    വണി  .    ശണിവന്കുടണി  ):

സര്,  സനംസപ്പാനതസ  2022-23  അധദയന  വർഷകത  ഹയർ  കസക്കന്റെറണി

ഒന്നപ്പാനം  വർഷ  പ്രദവശനനം  സപ്പാധദമപ്പാകുന്നതണിനപ്പായണി  2017  മുതൽ  2021

വകരയുള്ള  ഹയർ  കസക്കന്റെറണി  ഒന്നപ്പാനം  വർഷ  പ്രദവശനനം  ദനടണിയവരുകട

എണ്ണകത  അടണിസപ്പാനകപടുതണി  വണിശകലേനനം  കചേയണിട്ടുണ്ടസ.

2021-22  അധദയന  വർഷനം  99.47  ശതമപ്പാനനം  റണിസൾട്ടുനം  125509

കുടണികൾക്കസ  എ പ്ലസുനം ആണസ ലേഭണിച്ചതസ.  കഴണിഞ്ഞ വർഷനം എ പ്ലസസ ലേഭണിച്ച

എലപ്പാ  കുടണികൾകനം  ആഗ്രഹണിച്ച  ദകപ്പാഴസ സണിൽ  അഡണിഷൻ  നൽകപ്പാൻ



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

4

കഴണിഞ്ഞണിടണികലങ്കണില്തകന്നയുനം  എലപ്പാ  വണിദേദപ്പാര്തണികള്കനം  അഡണിഷന്

നല്കപ്പാന്  സപ്പാധണിച്ചണിട്ടുണ്ടസ.  ഉപരണിപഠനതണിനസ  ആഗ്രഹണികന്ന  എലപ്പാ

കുടണികൾകനം  അതണിനസ  അവസരകമപ്പാരുകകമന്നസ  കഴണിഞ്ഞ

നണിയമസഭയണിൽതകന്ന പറഞ്ഞണിട്ടുള്ളതപ്പാണസ. അതനുസരണിച്ചസ ആദേദഘടതണിൽ

തണിരുവനന്തപുരനം, പപ്പാലേക്കപ്പാടസ തുടങ്ങണി 7 ജണിലകളണിൽ 20 ശതമപ്പാനവനം കകപ്പാലനം,

എറണപ്പാകുളനം,  തൃശ്ശൂർ  എന്നരീ  മൂന്നസ  ജണിലകളണിൽ  10  ശതമപ്പാനവനം

ആനുപപ്പാതണികമപ്പായ  സരീറസ  വർദ്ധനവനം  അനുവദേണികകയുണ്ടപ്പായണി.  ഇതുകൂടപ്പാകത

കുടണികൾ കുറവപ്പായണിരുന്ന  4  ബപ്പാചകൾ പുന:ക്രമരീകരണികകയുനം  75  ബപ്പാചകള്

തപ്പാൽക്കപ്പാലേണികമപ്പായണി  പുതുതപ്പായണി  അനുവദേണികകയുനം  കചേയ.  അങ്ങകന  സരീറസ

വർദ്ധനവണിലൂകട  74489 ദവക്കൻസണികളപ്പാണസ  ഉണ്ടപ്പായതസ.  ദകരളതണികന്റെ

ചേരണിത്രതണില്  ആദേദമപ്പായപ്പാണസ  ഇങ്ങകനകയപ്പാരു  സരീറസ  വര്ദ്ധനവണ്ടപ്പാകുന്നതസ.

സനംസപ്പാനതസ  സയൻസസ  ബപ്പാച്ചണിൽ  219274  സരീറ്റുകളുനം  ഹഹ്യൂമപ്പാനണിറരീസസ

ബപ്പാച്ചണിൽ  87148  സരീറ്റുകളുനം  കകപ്പാദമഴസ സസ  ബപ്പാച്ചണിൽ  125659  സരീറ്റുകളുനം

നണിലേവണിലണ്ടസ.  കഴണിഞ്ഞ  വർഷകത  അഡണിഷനണിൽകണ്ട  പ്രവണത

കുടണികൾക്കസ സയൻസസ ബപ്പാചകദളക്കപ്പാൾ തപ്പാൽപരദനം ഹഹ്യൂമപ്പാനണിറരീസസ തുടങ്ങണിയ

വണിഷയങ്ങളണിലേപ്പായണിരുനകവനളളതപ്പാണസ.  ഹഹ്യൂമപ്പാനണിറരീസസ  വണിഷയങ്ങളണിൽ
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ഏറവനം കൂടുതൽ അദപക്ഷ വന്ന ജണില മലേപ്പുറമപ്പാണസ. കഴണിഞ്ഞ വര്ഷനം 17120

അദപക്ഷകളപ്പാണസ  ലേഭണിച്ചതസ.  രണ്ടസ  പ്രധപ്പാന ഘടമപ്പായപ്പാണസ  കഴണിഞ്ഞ വർഷനം

ഹയർ കസക്കന്റെറണി പ്രദവശനനം നടന്നതസ.  ഇപ്രപ്പാവശദനം മൂന്നസ ഘടങ്ങളണിലേപ്പായണി

പ്രദവശനനം  നടതപ്പാന്  ഉദദ്ദേശണികകയപ്പാണസ.  കഴണിഞ്ഞ  വര്ഷനം  പ്രദവശനനം

നടന്നതണിനുദശഷനം  ബഹുമപ്പാനകപട  എനം.എല്.എ.-മപ്പാര്  സരീറസ

വര്ദ്ധനവകണ്ടന്നസ  പറഞകകപ്പാണ്ടസ  അദപക്ഷ  നല്കണിയണിരുന്ന  കുടണികള്ക്കസ

പ്രദതദക  പരണിഗണന  നല്കണികക്കപ്പാണ്ടസ  പ്രദതദക  ഉതരവസ  വഴണി  1464

വണിദേദപ്പാർതണികൾക്കസ  സ്കൂൾ  പ്രദവശനനം  അനുവദേണിച.  ഞപ്പാന്  അതസ  പറയപ്പാന്

കപ്പാരണനം  സപ്പാധദമപ്പായ  എലപ്പാ  കപ്പാരദങ്ങളുനം  പ്രദയപ്പാജനകപടുതണികക്കപ്പാണ്ടുള്ള

സമരീപനമപ്പാണസ  കുടണികളുകട  പ്രദവശനതണികന്റെ  കപ്പാരദതണില്  ഗവണ്കമന്റെസ

സസരീകരണിച്ചണിട്ടുള്ളതസ.  ഒരു വണിദേദപ്പാർതണിക്കസ എത്ര സ്കൂളുകളണിദലേയസ ദവണകമങ്കണിലനം

ഒന്നപ്പാനം  വർഷ  ഹയർ  കസക്കന്റെറണി  പ്രദവശനതണിനസ  ഏകജപ്പാലേകതണിലൂകട

അദപക്ഷണിക്കപ്പാനം.  ഏകജപ്പാലേക സനംവണിധപ്പാനതണിലൂകട തകന്നയപ്പാണസ കുടണികളുകട

സ്കൂൾ അദലേപ്പാടസ കമനനം നടത്തുന്നതസ.  അദലേപ്പാടസ കമന്റെസ  ലേണിസസ തയപ്പാറപ്പാകന്നതണിനസ

കമറണിറസ  മപ്പാർക്കണിനസ  ഉപരണി  ദബപ്പാണസസ  ദപപ്പായണിനകളുനം

നൽകുനണ്ടസ.  അതുകകപ്പാണ്ടുതകന്ന  എലപ്പാദപർകനം  അവര്



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

6

ആഗ്രഹണികന്നതുദപപ്പാകലേ  വരീടണിനടുത്തുള്ള  സ്കൂൾ  ലേഭണിക്കണകമന്നണില.

അതുകകപ്പാണ്ടപ്പാണസ പലേദപപ്പാഴുനം അഡണിഷന് ലേഭണിച്ചകലന്നസ പറഞള്ള ചേര്ച്ചകള്

നടകന്നതസ.  കമറണിറസ ദപപ്പായണിന്റെണികന്റെ അടണിസപ്പാനതണില് മപ്പാത്രദമ നമുക്കസ അതസ

കചേയപ്പാന്  സപ്പാധണിക.  അതപ്പായതസ  ദബപ്പാണസസ  ദപപ്പായണിന്റെസ  കമറണിറണികന

മറണികടകന്നതസ  ശരണിയകലന്ന  കപ്പാരദനം  കൂടണി  സൂചേണിപണികകയപ്പാണസ.  ഇവണികട

കവപ്പാദക്കഷണൽ  ഹയർ  കസക്കന്റെറണിയണിൽ  33000  സരീറണിദലേകനം  ഹയർ

കസക്കന്റെറണിയണികലേ  183085  ഗവൺകമന്റെസ  സരീറണിദലേകനം  192630  എയ്ഡഡസ

സരീറണിദലേകനം 56366 അണ്എയ്ഡഡസ സരീറണിദലേകനം ഐ.ടണി.ഐ.-കളണിദലേയസ

9990  സരീറ്റുകളുമുണ്ടസ.  ദപപ്പാളണികടകസ നണികസ  സരീറണിദലേകനം  ഇതുദപപ്പാലള്ള

അവസരമുണ്ടസ.  ഇകതലപ്പാനം  പരണിഗണണിചകകപ്പാണ്ടസ  ശപ്പാസരീയമപ്പായുനം   കൃതദമപ്പായ

നണിലേയണിലനം  ഓദരപ്പാ  സ്കൂളുകളണിദലേയുനം  സരീറ്റുകളണില്  അദലേപ്പാടസകമന്റെസ

നടത്തുന്നതണികന  സനംബനണിച്ചസ  ആദലേപ്പാചേണിച്ചണിട്ടുണ്ടസ.  ഇവണികട  അവതപ്പാരകന്

സൂചേണിപണിച്ചതുദപപ്പാകലേ,  ഇഭൗ വര്ഷനം ഉന്നത വണിദേദപ്പാഭദപ്പാസതണിനപ്പായണി ദയപ്പാഗദത

ദനടണിയ വണിദേദപ്പാര്തണികളുകട  എണ്ണനം  423303  ആണസ.  ഇഭൗ വര്ഷനം  44364

കുടണികള്ക്കപ്പാണസ  മുഴുവന്  എ  പ്ലസുനം  ലേഭണിച്ചതസ.  കഴണിഞ്ഞവര്ഷനം  125509

ദപര്ക്കസ  ആയണിരുന.  കഴണിഞ്ഞവര്ഷനം  നണിലേവണിലള്ള  സരീറണികന്റെ
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അടണിസപ്പാനതണില്  അഡണിഷന്  നടന.  കൂടപ്പാകത,  ആകക  വര്ദ്ധനവസ

നടതണിയതണികന്റെ  അടണിസപ്പാനതണില്  71489  സരീറസ  അധണികനം  വര്ദ്ധണിപണിച.

അങ്ങകന ആകക അഡണിഷന് നടതണിയതസ  432081 സരീറ്റുകളണിദലേയപ്പാണസ.  ഒരു

കുടണിയനം അഡണിഷന് ലേഭണിച്ചണിടണിലപ്പാകയനള്ള പരപ്പാതണി വന്നണിടണികലനള്ളതസ വളകര

ശ്രദദ്ധയമപ്പായ കപ്പാരദമപ്പാണസ.  ഇക്കപ്പാരദങ്ങള് പരണിഗണണിചകകപ്പാണ്ടുള്ള പ്രദവശന

നടപടണികളപ്പാണസ  ഇഭൗ  വര്ഷവനം  ആരനംഭണിക്കപ്പാന്  ദപപ്പാകുന്നതസ.  ഇതണില്

സണി.ബണി.എസസ.ഇ./കഎ.സണി.എസസ.ഇ.  പരരീക്ഷകള്  എഴുതണിയ

വണിദേദപ്പാര്തണികകളയുനം  നമ്മള്  കണക്കണികലേടുദക്കണ്ടതപ്പായണിട്ടുണ്ടസ.  ചേണിലേ

അദ്ധദപ്പാപകര്  സണി.ബണി.എസസ.ഇ./കഎ.സണി.എസസ.ഇ.  വണിദേദപ്പാര്തണികദളപ്പാടസ

ശത്രുതപ്പാ  മദനപ്പാഭപ്പാവനം  കപ്പാണണികകയപ്പാണസ  കചേയ്യുന്നതസ.  അവരുനം  നമ്മുകട

മക്കളപ്പാണസ,   ദകരളതണില്  പഠണികന്ന  കുടണികളപ്പാണസ.  അവര്കനം

പഠണികന്നതണിനുള്ള  അവസരനം  കകപ്പാടുദക്കണ്ടതപ്പായണിട്ടുണ്ടസ.  ഇഭൗ

സപ്പാഹചേരദതണില്  കഴണിഞ്ഞ  വര്ഷനം  ആഗ്രഹണിച്ച  എലപ്പാവര്കനം  പ്രദവശനനം

നല്കണിയതുദപപ്പാകലേതകന്ന  ഇപ്രപ്പാവശദവനം  അതരതണില്  പ്രദവശനനം
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നല്കുന്നതണിനുള്ള  നടപടണി  സസരീകരണികന്നതപ്പാണസ.  അതണിനസ  ആവശദമപ്പായ

ക്രമരീകരണങ്ങള്  വരുതപ്പാനപ്പാണസ  ഗവണ്കമന്റെസ  ഉദദ്ദേശണികന്നതസ.

ഉപരണിപഠനവമപ്പായണി  ബനകപടസ  രക്ഷണിതപ്പാക്കള്കനം  വണിദേദപ്പാര്തണികള്കനം

അദ്ധദപ്പാപകര്കനം  യപ്പാകതപ്പാരുവണിധ  ഉത്കണ്ഠയുനം  ദവകണ്ടനള്ള  കപ്പാരദനം

ഞപ്പാനണിവണികട  സൂചേണിപണികകയപ്പാണസ.  ഇദപപ്പാള്  ഉപരണിപഠനതണിനസ  അര്ഹത

ദനടണിയ  മുഴുവന്  വണിദേദപ്പാര്തണികള്കനം  ഉപരണിപഠനനം  ഉറപപ്പാകന്നതണിനുള്ള

നടപടണി  കഴണിഞ്ഞ  വര്ഷകതദപപ്പാകലേതകന്ന  ഇപ്രപ്പാവശദവനം  ഉണ്ടപ്പാകുകമന്ന

കപ്പാരദനം സഭകയ അറണിയണികകയപ്പാണസ.

ശ്രരീ  .    കക  .    എനം  .    സച്ചണിന്ദദേവസ:  സര്,  തുടക്കതണില്തകന്ന  സരീറ്റുകളുകട

എണ്ണതണില്  മപ്പാര്ജണിനല്  ഇന്ക്രരീസസ  വരുതണി  അദലേപ്പാടസകമന്റെസ  നടതണിയപ്പാല്

കമരണിറടണിസപ്പാനതണില് ആദേദഘടതണില്തകന്ന പ്രശ്നപരണിഹപ്പാരമുണ്ടപ്പാകണിദല?

ശ്രരീ  .    വണി  .    ശണിവന്കുടണി:  സര്,  അങ്ങസ  പറഞ്ഞ  കപ്പാരദനം  ഗവണ്കമന്റെസ

പരണിഗണണികനണ്ടസ.  കഴണിഞ്ഞ  പ്രപ്പാവശദനം  മപ്പാര്ജണിനല്  ഇന്ക്രരീസസ  നടതണി

കുറച്ചസ  സമയനം  കകവകണിദപപ്പായണി.  ഇപ്രപ്പാവശദനം  ആദേദഘടതണില്തകന്ന

മപ്പാര്ജണിനല്  ഇന്ക്രരീസസ  വരുത്തുവപ്പാനുനം  കഴണിഞ്ഞവര്ഷനം  നടതണിയ  എലപ്പാ

ക്രമരീകരണങ്ങളുനം  ആദേദദമ  നടത്തുന്നതുസനംബനണിചളള  കപ്പാരദങ്ങളുനം
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ആദലേപ്പാചേണികകയപ്പാണസ.  മകറപ്പാരു  കപ്പാരദനം  കൂടണി  എനണിക്കസ  പറയപ്പാനുള്ളതസ,

നരീന്തല്  അറണിയപ്പാവന്നവര്ക്കസ  ദഗ്രസസ  മപ്പാര്ക്കസ  നല്കുന്നതസ  സനംബനണിച്ചസ

കഴണിഞ്ഞ വര്ഷകത ദപ്രപ്പാകസ്പെക്ടസണില് ഉണ്ടപ്പായണിരുന. ഇപ്രപ്പാവശദനം ഇതുവകര

അദപക്ഷ  ക്ഷണണിച്ചണിടണില.  അതസ  അടുത  ആഴ്ചയപ്പായണിരണികനം.  പലേ

സനംഘടനകളുനം അവകര ചുമതലേകപടുതണികയന്നസ പറഞകകപ്പാണ്ടസ അദപക്ഷപ്പാ

ദഫപ്പാറനം  നല്കണി  ഫരീസസ  വപ്പാങ്ങണി  കുടണികകള  നരീന്തല്  പഠണിപണികകയപ്പാണസ.

നരീന്തല്  അറണിയപ്പാവന്നവര്ക്കസ  രണ്ടസ  മപ്പാര്ക്കസ  ദഗ്രസസ  മപ്പാര്ക്കപ്പായണി  ലേഭണികനം.

കണ്ണൂരണില്  അതരതണില്  നരീന്തല്  പഠണിപണിച്ചതണികന്റെയടണിസപ്പാനതണില് 

അച്ഛനുനം  മകനുനം  മരണമടയുന്ന  സപ്പാഹചേരദമുണ്ടപ്പായണി.  വണിദേദപ്പാഭദപ്പാസ  വകുദപപ്പാ

ഗവണ്കമദന്റെപ്പാ  ഒരു  സനംഘടനയനം  നരീന്തല്  പഠണിപണിക്കപ്പാദനപ്പാ  അകലങ്കണില്

നരീന്തല് പഠണികന്നതണികന്റെ ദപരണില് കുടണികള്ക്കസ ദഗ്രസസ മപ്പാര്ക്കസ ലേഭണികകമന്നസ

നണിര്ദദ്ദേശനം നല്കുകദയപ്പാ കചേയണിടണികലന്ന വണിവരനംകൂടണി സഭകയ അറണിയണിക്കപ്പാന്

ഞപ്പാന് ആഗ്രഹണികകയപ്പാണസ.                  

2. അങ്കണവപ്പാടണി ജരീവനക്കപ്പാരുകട ദസവന ദവതന വദവസകള്

ദഡപ്പാ  .    മപ്പാതത്യു  കുഴല്നപ്പാടന്:  സര്,  സനംസപ്പാനതസ  Early  Education

എന്നസ പറയുന്ന ശശശവ കപ്പാലേതസ കുടണികകള പരണിചേരണികന്ന അങ്കണവപ്പാടണി
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വണിഭപ്പാഗതണികന്റെ  പ്രവര്തനകതയുനം  അവരുകട  ആവശദങ്ങകളയുനം

സനംബനണിച്ചപ്പാണസ  ഞപ്പാന്  പ്രധപ്പാനമപ്പായുനം  ഊന്നല്  നല്കുന്നതസ.  കഴണിഞ്ഞ

ദേണിവസനം സദ്ഗുരുവണികന്റെ ഒരു പ്രഭപ്പാഷണനം ശ്രവണിചകകപ്പാണ്ടണിരുന്നദപപ്പാള്  എകന്ന

വളകര  ആകര്ഷണിച്ച  രണ്ടസ  വരണിയുണ്ടപ്പായണിരുന.  സമയമണിലപ്പാതവര്

കുടണികള്കദവണ്ടണി  ആഗ്രഹണിക്കരുകതന്നപ്പാണസ  അദദ്ദേഹനം  പറഞ്ഞതസ.

അതണിനുദശഷനം  അദദ്ദേഹനം  പറയുകയപ്പാണസ,  കുടണികള്ക്കസ  നല്കപ്പാന്

മപ്പാതപ്പാപണിതപ്പാക്കള്ക്കസ  സമയമണിലപ്പാത  ഒരു  കപ്പാലേഘടതണിലൂകടയപ്പാണസ  കപ്പാലേനം

കടനദപപ്പാകുന്നതസ.  കുടണികകള  നണിങ്ങള്  വലതപ്പാക്കണകമന്നസ  പറയുദമപ്പാള്

നണിങ്ങള്  അവര്ക്കസ  സമയനം  നല്കണകമന്നസ  പറയുകയപ്പാണസ.  ഇന്നസ

ദകരളതണികലേ   ശരപ്പാശരണി  ആള്ക്കപ്പാരുനം  വളകര  തണിരക്കണിലേപ്പാണസ.  പലേരുനം

കുടണികകള  അങ്കണവപ്പാടണികളണിലേപ്പാണസ  അയയന്നതസ.  അങ്കണവപ്പാടണികള്

എനപറയുന്നതസ,  ദകവലേനം കുടണികകള മപ്പാത്രനം പരണിചേരണികന്ന ഒരു സലേമല.

മുലേയൂട്ടുന്ന  അമ്മമപ്പാര്,  ഗര്ഭണിണണികള്,  കഭൗമപ്പാരക്കപ്പാര്  എന്നണിവകരയുനം

പരണിചേരണികന്ന ഒരു സപ്പാപനമപ്പാണതസ. കൂടപ്പാകത കുടണികളുകട വപ്പാകണിനുനം അവണികട

നല്കുനണ്ടസ.  ദകരളനം  ഇന്തദയണില്തകന്ന  ഉയര്നനണില്കന്ന  ഒരു

സനംസപ്പാനമപ്പാകണന്നപ്പാണസ  നമ്മള്  സസയനം  അവകപ്പാശകപടുന്നതസ.  ആ
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നണിലേയണിദലേയസ  അനംഗന്വപ്പാടണികകള  ഉയര്തപ്പാദനപ്പാ  കണ്സരീവസ  കചേയപ്പാദനപ്പാ

നമുക്കസ  ഇതുവകര  കഴണിഞ്ഞണിട്ടുദണ്ടപ്പാ?  ഇനണി  അതണികന്റെ  ഭഭൗതണിക

സഭൗകരദങ്ങളണിദലേയസ  വരുദമപ്പാള്  നമ്മള്  നണില്കന്നതസ  വളകര  തപ്പാഴ

നണിലേവപ്പാരതണിലേപ്പാകണന്നപ്പാണസ  എകന്റെ  അഭണിപ്രപ്പായനം.  ഇതുമപ്പാത്രമല,

അനംഗന്വപ്പാടണികള്  എന  പറയുദമപ്പാള്,  നമ്മള്  ഒരു  നണിയമനണിര്മ്മപ്പാണനം

നടതണി  ഈ  സനംസപ്പാനതസ  ഒരു  കണിന്റെര്  ഗപ്പാര്ടദനപ്പാ  ഒരു  ദപ്ല  സ്കൂദളപ്പാ

ആരനംഭണിക്കണകമങ്കണില്  ഇനണി  മുദമപ്പാകടങ്കണിലനം  ഇന്നയണിന്ന  നണിലേവപ്പാരനം

പപ്പാലേണിച്ചണിരണിക്കണകമന്നസ  തരീരുമപ്പാനണിക്കണനം.  ഞപ്പാന്  മനസണിലേപ്പാകന്നതസ

ശരണിയപ്പാകണങ്കണില്,  വണിദദേശതസ ഇതുദപപ്പാകലേ ഒരു കണിന്റെര് ഗപ്പാര്ടദനപ്പാ ഒരു ദപ്ല

സ്കൂദളപ്പാ  ആരനംഭണിക്കണകമങ്കണില്  കുറഞ്ഞതസ  അര  ഏക്കര്  സലേകമങ്കണിലനം

ആവശദമപ്പാണസ.  അതുകൂടപ്പാകത,  കുടണികള്ക്കസ  എലപ്പാ  നണിലേയനം  എന്ദഗജസ

കചേയപ്പാന് സപ്പാധണികന്ന വണിവണിധ സപ്പാധദതകള്,  അതസ പഠനതണിനുള്ളതപ്പാകകട

കളണിക്കപ്പാനുള്ളതപ്പാകകട  കപ്പായണികദമപ്പാ  കകവജപ്പാനണികദമപ്പാ  ആകകട

അതരതണിലളള  എലപ്പാ  സഭൗകരദങ്ങളുനം  അവണികടയുണ്ടപ്പായണിരണിക്കണനം.

അതുകൂടപ്പാകത  അവണിടകത  ടരീച്ചര്മപ്പാര്  ശചേല്ഡസ  ശസദക്കപ്പാളജണി  അടക്കനം

പഠണിച്ചവരപ്പായണിരണിക്കണനം.  വളകര  കസപ്പാളണിശഫഡസ  ആയണിട്ടുള്ളവര്ക്കസ  മപ്പാത്രദമ
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അവകര  മുദന്നപ്പാട്ടുകകപ്പാണ്ടുദപപ്പാകപ്പാന്  കഴണിയൂ.  അങ്ങകന  വളകര

പ്രധപ്പാനദദതപ്പാടുകൂടണി  അതസ  കപ്പാണപ്പാന്  കപ്പാരണനം,  ഒരു  പഭൗരകന്റെ

രൂപരീകരണതണികന്റെ  ഏറവനം  പ്രധപ്പാനകപട  സമയകമന്നസ  പറയുന്നതസ  ഒരു

വയസസ  മുതല്  നപ്പാലേസ  വയസ്സുവകരയുള്ള  കപ്പാലേഘടമപ്പാണസ.  കുടണികളുകട

അടണിസപ്പാനപരമപ്പായ  സസഭപ്പാവനം  രൂപകപടുന്നതസ  അദപപ്പാഴപ്പാണസ.

അങ്ങകനയണിരണികക്ക  ഇന്നകത  അവസയണില്  നമ്മുകട  അങ്കണവപ്പാടണി

ടരീച്ചര്മപ്പാര്ക്കസ നമ്മള് കകപ്പാടുകന്ന പരണിഗണന എന്തപ്പാണസ?  സര്ക്കപ്പാര്  500/-

രൂപ വര്ക്കര്മപ്പാര്കനം 250/- രൂപ കഹല്പര്മപ്പാര്കനം വര്ദ്ധണിപണിചകവന്നതണികന

ഞപ്പാന്  അഭണിനന്ദണികന.  പകക്ഷ  ഇന്നസ  അവര്ക്കസ  കണിട്ടുന്ന  ദവതനനം,

അവകരകകപ്പാണ്ടസ  നമ്മള്  എടുപണികന്ന  ദജപ്പാലേണി,  അവര്ക്കസ  ഏല്പണിച്ചണിട്ടുള്ള

ഉതരവപ്പാദേണിതനം എന്നണിവ ദനപ്പാകദമപ്പാള് ഈ തുക വളകര തുച്ഛമല? മപ്പാത്രമല

കഴണിഞ്ഞ  ദേണിവസനം  മലേയപ്പാള  മദനപ്പാരമയണില്  വന്ന  വപ്പാര്തയപ്പാണസ.  'Lucky

escape  for  eight  children  as  Anganwadi  roof  collapses',  കുടണികള്

പുറതപ്പായണിരുന്നതുകകപ്പാണ്ടസ എടസ  കുടണികളുനം രക്ഷകപട്ടുകവനള്ളതപ്പാണസ സതദനം

(പ്രസ്തുത  കടലേപ്പാസസ  ഉയര്തണികപ്പാണണിച).  അതുകൂടപ്പാകത,  അനംഗന്വപ്പാടണി

കകടണിടതണികന്റെ  ഭണിതണിയണിടണിഞ  വരീണതണിനപ്പാല്  ഒരു  കുടണിയുകട  കണ്ണണില്
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പരുകപറണി.  ഞപ്പാന്  പറഞവരുന്നതസ,  നമ്മുകട  അനംഗന്വപ്പാടണികകള  നല

നണിലേയണിദലേയസ  മപ്പാറപ്പാന്  കഴണിയണനം.  ഇദപപ്പാള്  എലപ്പാ  അനംഗന്വപ്പാടണികകളയുനം

ഒറയടണിക്കസ  മപ്പാറപ്പാന്  കഴണിയണികലങ്കണില്  ഇനണിയുള്ളതസ  ആരനംഭണികദമപ്പാകഴങ്കണിലനം

സര്ക്കപ്പാര്  ഇന്കസന്റെരീവസ  കകപ്പാടുകകയുനം  അതണികന  കൂടുതല്

ദപ്രപ്പാത്സപ്പാഹണിപണികകയുനം  മണിനണിമനം  ഇത്ര  സലേവനം  സഭൗകരദവനം

ദവണകമകന്നപ്പാകക്കയുള്ള  വദവസകള്  കകപ്പാണ്ടുവരണികയുനം  ദവണനം.

ദകരളതണികലേ  കണിന്റെര്  ഗപ്പാര്ടനുകളണിലനം  പ്ല  സ്കൂളുകളണിലമടക്കനം  ഇതരനം

നണിലേവപ്പാരനം കകപ്പാണ്ടുവരപ്പാനുനം ഇതണികന വളകര ഗഭൗരവമപ്പായണി കപ്പാണപ്പാനുമുള്ള ഒരു

സമരീപനനം സര്ക്കപ്പാരണികന്റെ ഭപ്പാഗത്തുനണിനമുണ്ടപ്പാകണനം.

    ആദരപ്പാഗദ-വനണിത-ശണിശുവണികസന വകുപ്പുമനണി (ശ്രരീമതണി വരീണപ്പാ ദജപ്പാര്ജസ):

സര്,  സനംസപ്പാനകത  അങ്കണവപ്പാടണി  പ്രവര്തകരുകട  ദസവന-ദവതന

വദവസകള്  കപ്പാദലേപ്പാചേണിതമപ്പായണി  പരണിഷ്കരണികന്നതണിദലേയള്ള  സമഗ്രമപ്പായ

കപ്രപ്പാദപപ്പാസല്  സര്ക്കപ്പാരണികന്റെ  പരണിഗണനയണിലേപ്പാണസ.  ദകന്ദ്ര  സനംസപ്പാന

സര്ക്കപ്പാരുകള്  കപ്പാലേപ്പാകപ്പാലേങ്ങളണില്  പുറകപടുവണികന്ന  ഉതരവകളുകട

അടണിസപ്പാനതണിലേപ്പാണസ  അങ്കണവപ്പാടണി  പ്രവര്തകര്ക്കസ  ഓണദററണിയനം

അനുവദേണികന്നതസ.  അങ്കണവപ്പാടണി  ജരീവനക്കപ്പാര്ക്കസ  ദകന്ദ്രസര്ക്കപ്പാര്



Uncorrected/Not for Publication
30-06-2022

14

നണിശ്ചയണിച്ചണിരണികന്ന  60:40  അനുപപ്പാതതണിലള്ള  ഓണദററണിയതണിനുപുറദമ

ദകരളതണില്  സര്ക്കപ്പാര്  അധണിക  തുക  ഓണദററണിയനം  ഇനതണില്

നല്കണിവരുനണ്ടസ.  കമയണിന്  അങ്കണവപ്പാടണി  വര്ക്കര്മപ്പാര്ക്കസ  ദകന്ദ്രസര്ക്കപ്പാര്

വണിഹണിതമപ്പായ  2,700/-  രൂപയുനം സനംസപ്പാന സര്ക്കപ്പാര് വണിഹണിതമപ്പായ  1,800/-

രൂപയുനം  കൂടപ്പാകത  സനംസപ്പാന  സര്ക്കപ്പാര്  അധണികമപ്പായണി  നല്കുന്ന  7,500/-

രൂപയുമുള്കപകട  ആകക  12,000/-  രൂപയുനം  മണിനണി  അങ്കണവപ്പാടണി

വര്ക്കര്മപ്പാര്ക്കസ  ദകന്ദ്രസര്ക്കപ്പാര് വണിഹണിതമപ്പായ  2,100/-  രൂപയുനം  സനംസപ്പാന

സര്ക്കപ്പാര്  വണിഹണിതമപ്പായ  1,400/-  രൂപയുനം  കൂടപ്പാകത,  സനംസപ്പാന  സര്ക്കപ്പാര്

അധണികമപ്പായണി  നല്കുന്ന  7,500/-  രൂപയുനം  ഉള്കപകട  ആകക  11,000/-

രൂപയുനം  അങ്കണവപ്പാടണി  കഹല്പര്മപ്പാര്ക്കസ  ദകന്ദ്രസര്ക്കപ്പാര്  വണിഹണിതമപ്പായ

1,350/- രൂപയുനം സനംസപ്പാന സര്ക്കപ്പാര് വണിഹണിതമപ്പായ 900/- രൂപയുനം കൂടപ്പാകത

സനംസപ്പാന  സര്ക്കപ്പാര്  അധണികമപ്പായണി  നല്കുന്ന  5,750/-  രൂപയുമുള്കപകട

ആകക  8,000/-  രൂപയുമപ്പാണസ പ്രതണിമപ്പാസ ഒപ്പാണദററണിയമപ്പായണി സനംസപ്പാനതസ

നല്കണിവരുന്നതസ. പതസ വര്ഷനം അങ്കണവപ്പാടണി സണിരനം വര്ക്കറപ്പായണി സര്വരീസസ

പൂര്തണിയപ്പായവര്ക്കസ കഎ.സണി.ഡണി.എസസ. സൂപര് കകവസര് തസണികയണിദലേയള്ള

നണിയമനതണിനസ  സനംവരണമുണ്ടസ.  ആറസ  വയസണിനസ  തപ്പാകഴയുള്ള  കുടണികള്കനം
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ഗര്ഭണിണണികള്കനം  മുലേയൂട്ടുന്ന  അമ്മമപ്പാര്കനം  വണിവണിധ

ദസവനങ്ങകളതണികന്നതസ  അങ്കണവപ്പാടണി  പ്രവര്തകര്  വഴണിയപ്പാണസ.

സപ്ലണികമന്റെറണി  നഹ്യൂടരീഷന്,   പ്രരീ-സ്കൂള്  ദനപ്പാണ്  ദഫപ്പാര്മല്  എഡഹ്യൂദക്കഷന്,

നഹ്യൂടരീഷന് ആന്ഡസ  കഹല്തസ  എഡഹ്യൂദക്കഷന്,  നവജപ്പാത ശണിശുക്കളുകടയുനം

ഗര്ഭണിണണികളുകടയുനം  ഭവന  സന്ദര്നനം,  അവര്കദവണ്ട  നഹ്യൂടരീഷന്

കഭൗണ്സണിലേണിനംഗസ   എന്നണിവ  അങ്കണവപ്പാടണി  പ്രവര്തകരുകട  ചുമതലേയപ്പാണസ.

കൂടപ്പാകത കമ്മഹ്യൂണണിറണി  അധണിഷണിത ഇവനകള്,  വണിദലജസ  കഹല്തസ ആന്ഡസ

നഹ്യൂടരീഷന്,  കമപ്പാബണികകലേസണിനംഗസ,  കസല്ഫസ കഹല്പസ  ഗ്രൂപസ  എന്നണിവയുനം ഇഭൗ

പ്രവര്തകരുകട  ചുമതലേകളണില്കപടുന.  സനംസപ്പാനകത  അങ്കണവപ്പാടണി

പ്രവര്തകരുകട  സമര്പണിതമപ്പായ  പ്രവര്തനമപ്പാണസ  പദ്ധതണികളുകട

വണിജയതണികന്റെ പ്രധപ്പാന ഘടകകമന്നസ എടുത്തുപറദയണ്ടതപ്പായണിട്ടുണ്ടസ. ഇലേക്ഷന്

ഡഹ്യൂടണി, മറസ സര്ദവകള് മുതലേപ്പായ ദജപ്പാലേണികള്ക്കസ അങ്കണവപ്പാടണി പ്രവര്തകകര

നണിദയപ്പാഗണിക്കരുകതന്നസ  സര്ക്കപ്പാര്  നണിര്ദദ്ദേശനം  നല്കണിയണിട്ടുണ്ടസ.  എന്നപ്പാല്

ദസവനങ്ങള് കപപ്പാതുജനങ്ങളണികലേതണികന്നതണിനപ്പായണി  ഗ്രപ്പാസസ  റൂടസ  കലേവലേണില്

പ്രവര്തണികന്ന സസയനം സന്നദ്ധ ദസവകരപ്പായ അങ്കണവപ്പാടണി പ്രവര്തകരുകട

ദസവനനം,  ആകസണികമപ്പായണി  വന  ഭവണികന്ന  ദകപ്പാവണിഡസ-19  അകലങ്കണില്
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പ്രളയനം  മുതലേപ്പായ  അടണിയന്തരസപ്പാഹചേരദങ്ങളണില്  സര്ക്കപ്പാര്

ഉപദയപ്പാഗണികനണ്ടസ. 

വനണിത-ശണിശുവണികസന  വകുപണിനുകരീഴണില്  സനംസപ്പാനതപ്പാകക  33115

അങ്കണവപ്പാടണികളപ്പാണസ പ്രവര്തണികന്നതസ.  ഇതണില്  24360  അങ്കണവപ്പാടണികള്

സസന്തനം കകടണിടതണിലനം  6948  അങ്കണവപ്പാടണികള് വപ്പാടക കകടണിടതണിലനം  1807

അങ്കണവപ്പാടണികള് വപ്പാടകരഹണിത കകടണിടതണിലനം പ്രവര്തണിചവരുന.  സസന്തനം

കകടണിടതണില്  പ്രവര്തണികന്ന  അങ്കണവപ്പാടണികകള  ശണിശുസഭൗഹൃദേ

ദകന്ദ്രങ്ങളപ്പാക്കണി  മപ്പാറ്റുന്നതണിനപ്പായണി  അങ്കണവപ്പാടണികളുകട  നവരീകരണനം  നടതണി

സുരക്ഷണിതതസനം  ഉറപപ്പാകന്നതണിദലേയസ  വകുപസ  എലപ്പാവര്ഷവനം  തുക

അനുവദേണിചവരുന. 

നടപ്പുസപ്പാമതണിക  വര്ഷനം  ഒരു  ലേക്ഷനം  രൂപ  നണിരക്കണില്  100

അങ്കണവപ്പാടണികള്  നവരീകരണികന്നതണിനപ്പാവശദമപ്പായ  നടപടണിയുനം  ഒരു  ലേക്ഷനം

രൂപ മുതല് 10 ലേക്ഷനം രൂപ വകര വണിനണിദയപ്പാഗണിച്ചസ ദശപ്പാചേദപ്പാവസയണിലള്ള 25

അങ്കണവപ്പാടണികള്  നവരീകരണികന്നതണിനുള്ള  നടപടണിയുനം  സസരീകരണിച്ചണിട്ടുണ്ടസ.

കുടുനംബപ്പാന്തരരീക്ഷതണില്നണിനനം  രക്ഷകര്തപ്പാക്കളണില്  നണിനനം  മപ്പാറണി  കുടണികള്

ആദേദകമത്തുന്ന  ഇടങ്ങള്  എന്ന  നണിലേയണില്  കുഞങ്ങളുകട  വളര്ച്ചയണിലനം
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വദകണിതസവണികപ്പാസതണിലനം  അങ്കണവപ്പാടണികള്ക്കസ  സവണിദശഷമപ്പായ

സപ്പാനമുകണ്ടന്നസ  കണ്ടുകകപ്പാണ്ടസ   സനംസപ്പാന  സര്ക്കപ്പാര്  അങ്കണവപ്പാടണികകള

സപ്പാര്ടസ  അങ്കണവപ്പാടണികളപ്പാകന്നതണിനുള്ള  പദ്ധതണിയപ്പാവണിഷ്കരണിച്ചതസ

രപ്പാജദത്തുതകന്ന ആദേദമപ്പാണസ.  204  അങ്കണവപ്പാടണികകള  സപ്പാര്ടസ  അങ്കണവപ്പാടണി

പദ്ധതണിയണിലള്കപടുതണി  നണിര്മ്മപ്പാണപ്പാനുമതണി  നല്കണിയണിട്ടുണ്ടസ.  കുടണികളുകട

മപ്പാനസണികവനം  ബഭൗദ്ധണികവനം  ശപ്പാരരീരണികവമപ്പായ  വണികസനതണിനസ  ശപ്പാസരീയ

അടണിതറയുനം  അടണിസപ്പാനസഭൗകരദവനം  ഒരുകകകയന്നതപ്പാണസ  സപ്പാര്ടസ

അങ്കണവപ്പാടണികളണിലൂകട  ലേക്ഷദമണിടുന്നതസ.  സനംസപ്പാനകത  ആദേദകത  സപ്പാര്ടസ

അങ്കണവപ്പാടണി 2022 ഏപ്രണില് മപ്പാസതണില് പൂര്തരീകരണിച്ചസ ഉത്ഘപ്പാടനനം കചേയ.

ഇഭൗ  വര്ഷനം  25  സപ്പാര്ടസ  അങ്കണവപ്പാടണികള്  പൂര്തരീകരണികന്നതണിനസ

ലേക്ഷദമണിടുന.  കകവദേത്യുതണി  വകുപണികന്റെയുനം  തദദ്ദേശസസയനംഭരണ  വകുപണികന്റെയുനം

സഹപ്പായദതപ്പാകട  കകവദേത്യുതണിവത്കരണിക്കപ്പാത  2500-ല്  അധണികനം

അങ്കണവപ്പാടണികള്  കകവദേത്യുതണിവത്കരണിക്കപ്പാന്  സര്ക്കപ്പാരണികന്റെ  ആദേദ  വര്ഷനം

നടപടണി  സസരീകരണിച്ചതണികന്റെ  അടണിസപ്പാനതണില്  2298  അങ്കണവപ്പാടണികള്

കകവദേത്യുതവത്കരണിച;  ഇനണി ദശഷണികന്നതസ  202  അങ്കണവപ്പാടണികളപ്പാണസ;  ഇഭൗ

വര്ഷനം പൂര്ണമപ്പായുനം ഇതുനം സപ്പാധദമപ്പാകുനം. 
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അങ്കണവപ്പാടണികളുകട  അറകുറപണണികള്,  നവരീകരണനം  എന്നണിവയപ്പായണി

തദദ്ദേശസസയനംഭരണ സപ്പാപനങ്ങളുനം തുക വകയണിരുത്തുനണ്ടസ. സനംസപ്പാനതസ

വപ്പാടക കകടണിടങ്ങളണില് പ്രവര്തണികന്നതുള്കപകടയുള്ള എലപ്പാ അങ്കണവപ്പാടണി

കകടണിടങ്ങള്കനം തദദ്ദേശസസയനംഭരണ വകുപസ മുദഖന ഫണിറസനസസ പരണിദശപ്പാധന

നടതണി  സുരക്ഷണിതതസനം  ഉറപപ്പാകന്നതണിനുള്ള  നടപടണികള്  സസരീകരണിച്ചണിട്ടുണ്ടസ.

ഇതസ  എലപ്പാ ജണിലകളണിലനം  കര്ശനമപ്പായണി നടപണിലേപ്പാകനകവന്നസ ഉറപപ്പാകകയുനം

കചേയ്യുനണ്ടസ. 

ദഡപ്പാ  .    മപ്പാതത്യു  കുഴല്നപ്പാടന്:  സര്,  ഗുജറപ്പാതസ  കകഹദക്കപ്പാടതണി  വണിധണി

റദ്ദേപ്പാക്കണികക്കപ്പാണ്ടസ  സുപ്രരീനം  ദകപ്പാടതണി,  അങ്കണവപ്പാടണി  വര്ക്കര്മപ്പാര്ക്കസ

ഗ്രപ്പാറ്റുവണിറണിക്കസ അര്ഹതയുകണ്ടന്നസ  രപ്പാജദകമപ്പാടപ്പാകക  ബപ്പാധകമപ്പാകുന്ന  വണിധണി

പുറകപടുവണിച്ചണിട്ടുണ്ടസ.  അതണിനുദശഷനം  ഇവണിടകത  അങ്കണവപ്പാടണി

വര്ക്കര്മപ്പാര്കനം  കഹല്പര്മപ്പാര്കനം  ഗ്രപ്പാറ്റുവണിറണി  നല്കുന്നതണിനുള്ള

തരീരുമപ്പാനകമടുതണിട്ടുദണ്ടപ്പാ; സര്ക്കപ്പാര് അതസ നടപണിലേപ്പാകനദണ്ടപ്പാ?

ശ്രരീമതണി വരീണപ്പാ ദജപ്പാര്ജസ: സര്, അങ്കണവപ്പാടണി പ്രവര്തകരുകട ദസവന-

ദവതന  വദവസകള്  കപ്പാദലേപ്പാചേണിതമപ്പായണി  പരണിഷ്കരണികന്നതണിദലേയള്ള

സമഗ്രമപ്പായ കപ്രപ്പാദപപ്പാസല് സര്ക്കപ്പാരണികന്റെ സജരീവ പരണിഗണനയണിലേപ്പാണസ. അതസ
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കൃതദമപ്പായണി പരണിദശപ്പാധണിച്ചസ ഉചേണിതമപ്പായണിട്ടുള്ള നടപടണികള് സസരീകരണികനം. 


