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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1) (1) ഭൂമണി തരരം മമാറ്റലഭൂമണി തരരം മമാറ്റല

ശ്രശ്രീമതണി കമാനതണില ജമശ്രീലശ്രശ്രീമതണി കമാനതണില ജമശ്രീല:  :  സരസര,  ,  കകരളതണില  കകരളതണില  2008-2008-ലമാണണ് ഡമാറ്റമാലമാണണ് ഡമാറ്റമാ

ബമാങണിലുള്പപ്പെട്ട  ഭൂമണിയുപടെ  പട്ടണിക  പ്രസണിദ്ധശ്രീകരണിക്കുന്നതണ്ബമാങണിലുള്പപ്പെട്ട  ഭൂമണിയുപടെ  പട്ടണിക  പ്രസണിദ്ധശ്രീകരണിക്കുന്നതണ്.  .  കകരളതണിലകകരളതണില

അവകശേഷണിക്കുന്ന  പനലപ്പെമാടെങ്ങളരം  തണശ്രീരതടെങ്ങളരം  സരംരക്ഷണിക്കുന്നതണിനണ്അവകശേഷണിക്കുന്ന  പനലപ്പെമാടെങ്ങളരം  തണശ്രീരതടെങ്ങളരം  സരംരക്ഷണിക്കുന്നതണിനണ്

ഇകതപറെ  സഹമായകരമമായണിട്ടുണണ്ഇകതപറെ  സഹമായകരമമായണിട്ടുണണ്.  .  എന്നമാല  വരഷങ്ങളമായണി  തങ്ങള്എന്നമാല  വരഷങ്ങളമായണി  തങ്ങള്

തമാമസണിക്കുന്നതമാമസണിക്കുന്ന, ,  വലണിയ പതങ്ങുകളരം മറ്റണ് ഫലവൃക്ഷങ്ങളടെക്കമുള്ള ഭൂമണിവലണിയ പതങ്ങുകളരം മറ്റണ് ഫലവൃക്ഷങ്ങളടെക്കമുള്ള ഭൂമണി,  10-75,  10-75

വരഷങ്ങള്ക്കുമുമണ്  ഉണമാക്കണിയണിട്ടുള്ള  വശ്രീടെണ്  പപമാളണിച്ചുപണണിയമാകനമാവരഷങ്ങള്ക്കുമുമണ്  ഉണമാക്കണിയണിട്ടുള്ള  വശ്രീടെണ്  പപമാളണിച്ചുപണണിയമാകനമാ

അതപല്ലെങണില  റെണിപ്പെയര  നടെത്തുവമാകനമാ   തകദ്ദേശേസസ്വയരംഭരണഅതപല്ലെങണില  റെണിപ്പെയര  നടെത്തുവമാകനമാ   തകദ്ദേശേസസ്വയരംഭരണ

സമാപനങ്ങളണികലയണിവര  പപരമണിറ്റണിനുകവണണി  കപമാകുകമമാഴമാണണ്  തപനസമാപനങ്ങളണികലയണിവര  പപരമണിറ്റണിനുകവണണി  കപമാകുകമമാഴമാണണ്  തപന

ഉടെമസതയണിലുള്ള ഭൂമണി ഡമാറ്റമാ ബമാങണില ഉള്പപ്പെട്ടതമാപണന്നുള്ളതണ് ഉടെമസരഉടെമസതയണിലുള്ള ഭൂമണി ഡമാറ്റമാ ബമാങണില ഉള്പപ്പെട്ടതമാപണന്നുള്ളതണ് ഉടെമസര

മനസണിലമാകുന്നതണ്മനസണിലമാകുന്നതണ്.  .  പപമാളണിച്ചുമമാറ്റണിയതണിനുകശേഷരം  വശ്രീണരം  വശ്രീടെണ്പപമാളണിച്ചുമമാറ്റണിയതണിനുകശേഷരം  വശ്രീണരം  വശ്രീടെണ്

പണണിയമാന്കവണണിയണിട്ടുള്ള  പ്രയമാസമനുഭവണിക്കുന്നതണ്  പചെറെണിയകമാരര്യമല്ലെപണണിയമാന്കവണണിയണിട്ടുള്ള  പ്രയമാസമനുഭവണിക്കുന്നതണ്  പചെറെണിയകമാരര്യമല്ലെ.  .  ഇതണ്ഇതണ്

കമാണമാതണിരണിക്കമാന്  കഴണിയണില്ലെകമാണമാതണിരണിക്കമാന്  കഴണിയണില്ലെ.  .  ഇപതമാന്നുമല്ലെഇപതമാന്നുമല്ലെ,  ,  ഏറ്റവരം  വലണിയ   പ്രയമാസരംഏറ്റവരം  വലണിയ   പ്രയമാസരം

ഇന്നനുഭവണിക്കുന്നതണ്  മപറ്റമാരു  പ്രശ്നമമാണണ്ഇന്നനുഭവണിക്കുന്നതണ്  മപറ്റമാരു  പ്രശ്നമമാണണ്.  .  പമാവപപ്പെട്ട  ജനവണിഭമാഗതണിനണ്പമാവപപ്പെട്ട  ജനവണിഭമാഗതണിനണ്

ഗവണ്പമനണ്  പകമാടുക്കുന്ന പപലഫണ്  മണിഷന് പദ്ധതണിയണില ഉള്പപ്പെടെമാന്കവണണിഗവണ്പമനണ്  പകമാടുക്കുന്ന പപലഫണ്  മണിഷന് പദ്ധതണിയണില ഉള്പപ്പെടെമാന്കവണണി
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ധമാരമാളരം  കമാലതമാമസരംവരുന്നുണണ്ധമാരമാളരം  കമാലതമാമസരംവരുന്നുണണ്.  .  എന്നമാലകപ്പെമാലുരം  ഏപറെ  ആശേസ്വമാസമമാണണ്എന്നമാലകപ്പെമാലുരം  ഏപറെ  ആശേസ്വമാസമമാണണ്

പപലഫണ്  പദ്ധതണിയണില  ഉള്പപ്പെടുകമാപയന്നുപറെയുന്നതണ്പപലഫണ്  പദ്ധതണിയണില  ഉള്പപ്പെടുകമാപയന്നുപറെയുന്നതണ്.  .  ആ  പദ്ധതണിയണിലആ  പദ്ധതണിയണില

ഉള്പപ്പെട്ടുകഴണിഞമാല  തപന  ചെണിരകമാലമാഭണിലമാഷമമായണിട്ടുള്ളഉള്പപ്പെട്ടുകഴണിഞമാല  തപന  ചെണിരകമാലമാഭണിലമാഷമമായണിട്ടുള്ള

പപമാളണിഞ്ഞുവശ്രീഴമാറെമായണിട്ടുള്ള  വശ്രീടെണ്പപമാളണിഞ്ഞുവശ്രീഴമാറെമായണിട്ടുള്ള  വശ്രീടെണ്,  ,  അതപല്ലെങണില  ഇന്നുവപര  അടെച്ചുറെപ്പുള്ളഅതപല്ലെങണില  ഇന്നുവപര  അടെച്ചുറെപ്പുള്ള

വശ്രീട്ടണില  തമാമസണിക്കമാന്  കഴണിയമാത  ആളകള്  വശ്രീടുകളണമാകുന്നതണിനുകവണണിവശ്രീട്ടണില  തമാമസണിക്കമാന്  കഴണിയമാത  ആളകള്  വശ്രീടുകളണമാകുന്നതണിനുകവണണി

ഇതണിപന  കരഖയുമമായണി  തകദ്ദേശേസസ്വയരംഭരണ  സമാപനങ്ങളണികലയണ്ഇതണിപന  കരഖയുമമായണി  തകദ്ദേശേസസ്വയരംഭരണ  സമാപനങ്ങളണികലയണ്

കപമാകുകമമാഴമാണണ് തപന നണിലവരം ഡമാറ്റമാ ബമാങണില ഉള്പപ്പെട്ടതമാപണന്നുള്ളതണ്കപമാകുകമമാഴമാണണ് തപന നണിലവരം ഡമാറ്റമാ ബമാങണില ഉള്പപ്പെട്ടതമാപണന്നുള്ളതണ്

മനസണിലമാകുന്നതണ്മനസണിലമാകുന്നതണ്.  .  ഇതണ്  ശേരണിയമാക്കമാന്കവണണിയണിട്ടുള്ള  തത്രപ്പെമാടെണിലഇതണ്  ശേരണിയമാക്കമാന്കവണണിയണിട്ടുള്ള  തത്രപ്പെമാടെണില

ദണിവസങ്ങള്  കഴണിയുകമമാള്  മുന്ഗണനമാ  ലണിസണിലനണിന്നുരം  ഒഴണിവമാക്കപപ്പെടുന്നദണിവസങ്ങള്  കഴണിയുകമമാള്  മുന്ഗണനമാ  ലണിസണിലനണിന്നുരം  ഒഴണിവമാക്കപപ്പെടുന്ന

ഒരു  സണിതണിയുമണിന്നുണണ്ഒരു  സണിതണിയുമണിന്നുണണ്.  .  ഓകരമാ  ആരഓകരമാ  ആര..ഡണിഡണി..ഒഒ.-.-യുപടെ  കശ്രീഴണില  കനമാക്കണിയമാലയുപടെ  കശ്രീഴണില  കനമാക്കണിയമാല

17000-17000-തണിലധണികരം അകപക്ഷകളമാണണ് പകട്ടണിക്കണിടെക്കുന്നതണ്തണിലധണികരം അകപക്ഷകളമാണണ് പകട്ടണിക്കണിടെക്കുന്നതണ്.  .  ഇതണ്  ജനങ്ങപളഇതണ്  ജനങ്ങപള

വല്ലെമാപത  പ്രയമാസപപ്പെടുത്തുന്നുവല്ലെമാപത  പ്രയമാസപപ്പെടുത്തുന്നു.  .  വളപര  നര്യമായമമായണിട്ടുള്ള  രശ്രീതണിയണികലയണ്വളപര  നര്യമായമമായണിട്ടുള്ള  രശ്രീതണിയണികലയണ്

ഇവരക്കണ് കണികട്ടണന്ന ഭൂമണികപമാലുരം തരരം മമാറ്റണി കണിട്ടമാതഇവരക്കണ് കണികട്ടണന്ന ഭൂമണികപമാലുരം തരരം മമാറ്റണി കണിട്ടമാത, , അതപല്ലെങണില ഡമാറ്റമാഅതപല്ലെങണില ഡമാറ്റമാ

ബമാങണിലനണിന്നുരം  ഒഴണിവമാക്കപപ്പെടെമാന്  എനമാണണ്  മമാരഗ്ഗപമന്നുള്ളതണ്ബമാങണിലനണിന്നുരം  ഒഴണിവമാക്കപപ്പെടെമാന്  എനമാണണ്  മമാരഗ്ഗപമന്നുള്ളതണ്

പരണികശേമാധണിക്കണരംപരണികശേമാധണിക്കണരം.  .  ജനപക്ഷ  സരക്കമാരണിപന  കടെമതപന്നയമാണണ്ജനപക്ഷ  സരക്കമാരണിപന  കടെമതപന്നയമാണണ്

തണശ്രീരതടെങ്ങളരം  അതുകപമാലുള്ള  വയലുകളപമല്ലെമാരംതപന്ന  ഇതണിലനണിന്നുരംതണശ്രീരതടെങ്ങളരം  അതുകപമാലുള്ള  വയലുകളപമല്ലെമാരംതപന്ന  ഇതണിലനണിന്നുരം
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ഒഴണിവമാക്കുക  എന്നുപറെയുന്നതണ്ഒഴണിവമാക്കുക  എന്നുപറെയുന്നതണ്.  .  അതണിന്നണ്  ഏറ്റവരം  നപല്ലെമാരു  കമാരര്യവമമാണണ്അതണിന്നണ്  ഏറ്റവരം  നപല്ലെമാരു  കമാരര്യവമമാണണ്..

ജനങ്ങളപടെ  ബുദ്ധണിമുട്ടുകൂടെണി  പരണിഹരണിക്കുവമാനുള്ള  കമാരര്യങ്ങള്ജനങ്ങളപടെ  ബുദ്ധണിമുട്ടുകൂടെണി  പരണിഹരണിക്കുവമാനുള്ള  കമാരര്യങ്ങള്

പചെയ്യണപമന്നുള്ളതമാണണ്   ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലക്കൂടെണി  ഞമാന്  സരക്കമാരണിപനപചെയ്യണപമന്നുള്ളതമാണണ്   ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലക്കൂടെണി  ഞമാന്  സരക്കമാരണിപന

ശ്രദ്ധയണിലപപ്പെടുത്തുന്നതണ്ശ്രദ്ധയണിലപപ്പെടുത്തുന്നതണ്..

റെവനനറെവനന--ഭവനനണിരമമാണ  വകുപ്പുമനണി   ഭവനനണിരമമാണ  വകുപ്പുമനണി   ((ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    .  .      പകപക    .  .      രമാജന്രമാജന്):  ):  സരസര,,

സരംസമാനതണ്  പനലവയല  തരരംമമാറ്റ  അകപക്ഷകള്  ക്രമമാതശ്രീതമമായണിസരംസമാനതണ്  പനലവയല  തരരംമമാറ്റ  അകപക്ഷകള്  ക്രമമാതശ്രീതമമായണി

വരദ്ധണിച്ചുവരുന്ന  സമാഹചെരര്യതണില  അവയണില  എത്രയുരം  പപപട്ടന്നണ്വരദ്ധണിച്ചുവരുന്ന  സമാഹചെരര്യതണില  അവയണില  എത്രയുരം  പപപട്ടന്നണ്

തശ്രീരുമമാനമമാകമാന് ഒരു പ്രകതര്യക പദ്ധതണി പകമാണവരണികയുണമായണിതശ്രീരുമമാനമമാകമാന് ഒരു പ്രകതര്യക പദ്ധതണി പകമാണവരണികയുണമായണി. . 

പ്രതണിപക്ഷ  കനതമാവണ്  പ്രതണിപക്ഷ  കനതമാവണ്  ((ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    .  .      വണിവണി    .  .      ഡണിഡണി    .  .      സതശ്രീശേന്സതശ്രീശേന്    )):  :  സരസര,,

പ്രതണിപക്ഷതണിനണ്   ഇഇൗ  വണിഷയതണില   ശേകണിയമായ  പ്രതണികഷധമുണണ്പ്രതണിപക്ഷതണിനണ്   ഇഇൗ  വണിഷയതണില   ശേകണിയമായ  പ്രതണികഷധമുണണ്..

ഒരുകമാരണവമണില്ലെമാപതഒരുകമാരണവമണില്ലെമാപത,  ,  ഇതുകപമാപലമാരു  വണിഷയരം  ചെരച്ച  പചെയ്യമാന്ഇതുകപമാപലമാരു  വണിഷയരം  ചെരച്ച  പചെയ്യമാന്

ഗവണ്പമനണിനണ്  തമാലപ്പെരര്യമണില്ലെമാപയന്നതണ്  ഞങ്ങപള  വണിസ്മയണിപ്പെണിക്കുന്നഗവണ്പമനണിനണ്  തമാലപ്പെരര്യമണില്ലെമാപയന്നതണ്  ഞങ്ങപള  വണിസ്മയണിപ്പെണിക്കുന്ന

കമാരര്യമമാണണ്കമാരര്യമമാണണ്.  .  ഇതണ് ഗഇൗരവമമായണി കകരളപത ബമാധണിക്കുന്ന ഒരു വണിഷയമമാണണ്ഇതണ് ഗഇൗരവമമായണി കകരളപത ബമാധണിക്കുന്ന ഒരു വണിഷയമമാണണ്..

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനണിക്കണ്  ഇതുസരംബനണിച്ചണ്  എകനമാബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനണിക്കണ്  ഇതുസരംബനണിച്ചണ്  എകനമാ

പറെയമാനുണണ്പറെയമാനുണണ്..
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ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനണി      ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനണി      ((ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    .  .      പകപക    .  .      എന്എന്    ..          ബമാലകഗമാപമാലബമാലകഗമാപമാല):):

പ്രതണിപക്ഷ കനതമാവണ് സരംസമാരണിച്ചുകഴണിഞമാല എനണിക്കുരം പറെയമാനുണണ്പ്രതണിപക്ഷ കനതമാവണ് സരംസമാരണിച്ചുകഴണിഞമാല എനണിക്കുരം പറെയമാനുണണ്. . ഞമാന്ഞമാന്

പറെയുന്നതുരംകൂടെണി പറെകക്കമാരഡുപചെയ്തുവരണരംപറെയുന്നതുരംകൂടെണി പറെകക്കമാരഡുപചെയ്തുവരണരം. . അത്രകയയുളഅത്രകയയുള..

ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    .  .      വണിവണി    .  .      ഡണിഡണി    .  .      സതശ്രീശേന്സതശ്രീശേന്:  :  സരസര,  ,  ഗുരുതരമമാപയമാരു  വണിഷയരം  ചെരച്ചഗുരുതരമമാപയമാരു  വണിഷയരം  ചെരച്ച

പചെയ്യമാന്  ഗവണ്പമനണ്  എനണിനമാണണ്  ഭയപപ്പെടുന്നതണ്പചെയ്യമാന്  ഗവണ്പമനണ്  എനണിനമാണണ്  ഭയപപ്പെടുന്നതണ്.  .  ഇതണ്  ചെരച്ച  പചെയമാലഇതണ്  ചെരച്ച  പചെയമാല

അരംഗങ്ങളപടെ  അഭണിപ്രമായങ്ങള്കൂടെണികകട്ടണ്  നമ്മുപടെ  ടെമാകണ്  അഡണിനണികസ്ട്രേഷന്അരംഗങ്ങളപടെ  അഭണിപ്രമായങ്ങള്കൂടെണികകട്ടണ്  നമ്മുപടെ  ടെമാകണ്  അഡണിനണികസ്ട്രേഷന്

സണിസരം  പമച്ചപപ്പെടുതണി  കൂടുതല  നണികുതണി  വരുമമാനരംസണിസരം  പമച്ചപപ്പെടുതണി  കൂടുതല  നണികുതണി  വരുമമാനരം

സരംസമാനത്തുണമാകമാന്കവണണിയണിട്ടുള്ള  ഉചെണിതമമായ  നണിരകദ്ദേശേങ്ങളമാണണ്സരംസമാനത്തുണമാകമാന്കവണണിയണിട്ടുള്ള  ഉചെണിതമമായ  നണിരകദ്ദേശേങ്ങളമാണണ്

ചെരച്ചയണിലൂപടെ  ഞങ്ങള്  ലക്ഷര്യമമാക്കുന്നതണ്ചെരച്ചയണിലൂപടെ  ഞങ്ങള്  ലക്ഷര്യമമാക്കുന്നതണ്.  .  അതണ്  ചെരച്ച  പചെയ്യമാന്അതണ്  ചെരച്ച  പചെയ്യമാന്

പമാടെണില്ലെമാപയന്നണ് പറെഞമാല പണിപന്ന എനണ് നണിയമസഭയമാണണ്പമാടെണില്ലെമാപയന്നണ് പറെഞമാല പണിപന്ന എനണ് നണിയമസഭയമാണണ്?   ?   ഇന്നപലയുരംഇന്നപലയുരം

മണിനണിഞമാന്നുരം നടെന്ന സരംഭവങ്ങളമമായണി ഇഇൗ കമാരര്യങ്ങള്ക്കണ് ബനമുപണന്നണ്മണിനണിഞമാന്നുരം നടെന്ന സരംഭവങ്ങളമമായണി ഇഇൗ കമാരര്യങ്ങള്ക്കണ് ബനമുപണന്നണ്

ഞങ്ങള്  വണിശേസ്വസണിക്കുന്നുഞങ്ങള്  വണിശേസ്വസണിക്കുന്നു..  അതുപകമാണണ്  ഞങ്ങള്അതുപകമാണണ്  ഞങ്ങള്......  ......  ബഹുമമാനപപ്പെട്ടബഹുമമാനപപ്പെട്ട

മനണിയുരംകൂടെണി പറെഞണിട്ടണ് എനണിക്കണ് പറെയമാനുള്ളതണ് പറെയണരംമനണിയുരംകൂടെണി പറെഞണിട്ടണ് എനണിക്കണ് പറെയമാനുള്ളതണ് പറെയണരം..

ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    .  .      പകപക    .  .      എന്എന്    ..          ബമാലകഗമാപമാലബമാലകഗമാപമാല:  :  സരസര,  ,  ഞമാന്  അങ്ങയുപടെ  റൂളണിരംഗണ്ഞമാന്  അങ്ങയുപടെ  റൂളണിരംഗണ്

ബഹുമമാനകതമാടുകൂടെണി അരംഗശ്രീകരണിക്കുന്നുബഹുമമാനകതമാടുകൂടെണി അരംഗശ്രീകരണിക്കുന്നു.  .  റൂളണിരംഗണ് പചെയറെണിപനറൂളണിരംഗണ് പചെയറെണിപന  ഭമാഗത്തുനണിന്നുരംഭമാഗത്തുനണിന്നുരം
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അന്നുണമായണിഅന്നുണമായണി.  .  അകതസമയരം  ഇഇൗ  പസഷന്  മുഴുവന്  ഇഇൗ  കമാരര്യരം  ചെരച്ചഅകതസമയരം  ഇഇൗ  പസഷന്  മുഴുവന്  ഇഇൗ  കമാരര്യരം  ചെരച്ച

പചെയ്യമാനുള്ളതമാണണ്പചെയ്യമാനുള്ളതമാണണ്. . ഇനണിയുരം ചെരച്ച പചെയ്യമാരംഇനണിയുരം ചെരച്ച പചെയ്യമാരം. . 

മണിമണി    . .     സശ്രീക്കരസശ്രീക്കര: : ഇഇൗ കമാരര്യരം ഓള്പറെഡണി ഡണികബറ്റഡമാണണ്ഇഇൗ കമാരര്യരം ഓള്പറെഡണി ഡണികബറ്റഡമാണണ്..

ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    . .     പകപക    . .     എന്എന്    ..          ബമാലകഗമാപമാലബമാലകഗമാപമാല: : സരസര, , ഇഇൗ കമാരര്യരം വളപര ഗഇൗരവമമായണിഇഇൗ കമാരര്യരം വളപര ഗഇൗരവമമായണി

ചെരച്ച പചെയ്യമാരംചെരച്ച പചെയ്യമാരം.  .  നമള് ഇഇൗ കമാരര്യതണിപനല്ലെമാരം  തയമാറെമാകമാതതല്ലെനമള് ഇഇൗ കമാരര്യതണിപനല്ലെമാരം  തയമാറെമാകമാതതല്ലെ.  .   എല്ലെമാഎല്ലെമാ

വണിശേദമാരംശേങ്ങളമുണണ്വണിശേദമാരംശേങ്ങളമുണണ്.   .   ഇനണിയുള്ള ദണിവസങ്ങളണിലഇനണിയുള്ള ദണിവസങ്ങളണില,  ,  ഇഇൗപയമാരു മമാസരംമുഴുവന്ഇഇൗപയമാരു മമാസരംമുഴുവന്

ഫണിനമാന്സണ്  സരംബനണിച്ചുള്ള  ചെരച്ചയമാണണ്ഫണിനമാന്സണ്  സരംബനണിച്ചുള്ള  ചെരച്ചയമാണണ്.  .  ഓകരമാ  ദണിവസവരം  ഇഇൗഓകരമാ  ദണിവസവരം  ഇഇൗ

ചെരച്ചയമാണണ്ചെരച്ചയമാണണ്.  .  അതുപകമാണണ്  അങ്ങണ്  പറെഞ  വണിഷയതണിനകതണ്അതുപകമാണണ്  അങ്ങണ്  പറെഞ  വണിഷയതണിനകതണ്

അക്കമാരര്യവമുണണ്അക്കമാരര്യവമുണണ്.  .  കകരളതണിപല  ടെമാകണ്  അഡണിനണികസ്ട്രേഷപന  കമാരര്യതണിലകകരളതണിപല  ടെമാകണ്  അഡണിനണികസ്ട്രേഷപന  കമാരര്യതണില

വളപര  ഇരംപ്രൂവണ് പമനണ്  ഉണമായണിട്ടുണണ്വളപര  ഇരംപ്രൂവണ് പമനണ്  ഉണമായണിട്ടുണണ്.  .  ഇനണിയുരം  കൂടുതല കമാരര്യങ്ങളപണങണിലഇനണിയുരം  കൂടുതല കമാരര്യങ്ങളപണങണില

നമുക്കണ് ചെരച്ച പചെയ്യമാമകല്ലെമാനമുക്കണ് ചെരച്ച പചെയ്യമാമകല്ലെമാ; ; കകരളതണിപല പപമാതുതമാലപ്പെരര്യമമാണണ്കകരളതണിപല പപമാതുതമാലപ്പെരര്യമമാണണ്.  .  

മണിമണി    . .     സശ്രീക്കരസശ്രീക്കര::    പശ്രീസണ് കണ്ക്ലൂഡണ്പശ്രീസണ് കണ്ക്ലൂഡണ്..

ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    .  .      പകപക    .  .      എന്എന്    ..          ബമാലകഗമാപമാലബമാലകഗമാപമാല:  :  സരസര,  ,  പകക്ഷ  ഇന്നപത  ഒരുപകക്ഷ  ഇന്നപത  ഒരു

കമാരര്യതണിനകതണ് അങ്ങണ് പറെയുന്നതണ്കമാരര്യതണിനകതണ് അങ്ങണ് പറെയുന്നതണ്............

ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    .  .      വണിവണി    .  .      ഡണിഡണി    .  .      സതശ്രീശേന്സതശ്രീശേന്:  :  സരസര,  ,  സരക്കമാരണിനണ്  ചെരച്ച  പചെയ്യമാന്സരക്കമാരണിനണ്  ചെരച്ച  പചെയ്യമാന്

കുഴപ്പെമണില്ലെമാപയന്നണ് പറെയുന്നുകുഴപ്പെമണില്ലെമാപയന്നണ് പറെയുന്നു. . പണിപന്ന എനമാണണ് ഇവണിടുപത പ്രശ്നരംപണിപന്ന എനമാണണ് ഇവണിടുപത പ്രശ്നരം??
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മണിമണി    .  .      സശ്രീക്കരസശ്രീക്കര:  :  ഒരുപമാടെണ്  തവണ  ഡണികബറ്റണ്  പചെയതമാണണ്ഒരുപമാടെണ്  തവണ  ഡണികബറ്റണ്  പചെയതമാണണ്.  .  ഒരുമമാസരംഒരുമമാസരം

നശ്രീണനണിലക്കുന്ന പപ്രമാകലമാരംഗ്ഡണ് പസഷനമാണണ്നശ്രീണനണിലക്കുന്ന പപ്രമാകലമാരംഗ്ഡണ് പസഷനമാണണ്.  .  അപതങ്ങപനയമാണണ് വശ്രീണരംഅപതങ്ങപനയമാണണ് വശ്രീണരം

ഡണികബറ്റണ് പചെയ്യമാന്കപമാകുന്നതണ്ഡണികബറ്റണ് പചെയ്യമാന്കപമാകുന്നതണ്; ; കസമാറെണികസമാറെണി, , പശ്രീസണ്പശ്രീസണ്..

ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    . .     വണിവണി    ..    ഡണിഡണി    . .     സതശ്രീശേന്സതശ്രീശേന്: : സരസര,  ,  എപന്ന കണ്ക്ലൂഡണ് പചെയ്യമാന് സമതണിക്കൂഎപന്ന കണ്ക്ലൂഡണ് പചെയ്യമാന് സമതണിക്കൂ..

ഒരുമമാസരം ഇവണിപടെ ഒരുപമാടെണ് വണിഷയങ്ങള് ചെരച്ച പചെയ്യപപ്പെടുരംഒരുമമാസരം ഇവണിപടെ ഒരുപമാടെണ് വണിഷയങ്ങള് ചെരച്ച പചെയ്യപപ്പെടുരം. . 

മണിമണി    . .     സശ്രീക്കരസശ്രീക്കര: : ആദര്യപത സബ്മണിഷനുള്ള അവസരരം ഉണണ്ആദര്യപത സബ്മണിഷനുള്ള അവസരരം ഉണണ്..

ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    .  .      വണിവണി    ..    ഡണിഡണി    .  .      സതശ്രീശേന്സതശ്രീശേന്:  :  സബ്മണിഷനുള്ളസബ്മണിഷനുള്ള  അവസരരം ഞങ്ങള് റെണിജകണ്അവസരരം ഞങ്ങള് റെണിജകണ്

പചെയ്യുകയമാണണ്പചെയ്യുകയമാണണ്.  .  ഒരുമമാസരം  ഇവണിപടെ  ഒരുപമാടുകമാരര്യങ്ങള്  ചെരച്ച  പചെയ്യമാന്ഒരുമമാസരം  ഇവണിപടെ  ഒരുപമാടുകമാരര്യങ്ങള്  ചെരച്ച  പചെയ്യമാന്

സമയമുണണ്സമയമുണണ്.  .  ശേരണിയമാണണ്ശേരണിയമാണണ്.  .  അതുപകമാണണ്  ഇനണി  പ്രതണിപക്ഷതണിനണ്  റൂള്  അതുപകമാണണ്  ഇനണി  പ്രതണിപക്ഷതണിനണ്  റൂള്  5050

കനമാട്ടശ്രീസണ്കനമാട്ടശ്രീസണ്,.....  ,.....  നണിങ്ങള്  റൂള്  നണിങ്ങള്  റൂള്  50-50-പയ  ഭയപപ്പെടുന്നുപയ  ഭയപപ്പെടുന്നു,  ,  അടെണിയനര  പ്രകമയഅടെണിയനര  പ്രകമയ

ചെരച്ചപയ  നണിങ്ങള്  ഭയപപ്പെടുന്നുചെരച്ചപയ  നണിങ്ങള്  ഭയപപ്പെടുന്നു.  .  ഭരണപക്ഷരം  ഇന്നപലയുരം  ഇന്നുമമായണിഭരണപക്ഷരം  ഇന്നപലയുരം  ഇന്നുമമായണി

നമാണരംപകട്ടണ്  നണിലക്കുകയമാണണ്നമാണരംപകട്ടണ്  നണിലക്കുകയമാണണ്.  .  ഇഇൗ  തശ്രീരുമമാനതണില  ശേകണിയമായണിഇഇൗ  തശ്രീരുമമാനതണില  ശേകണിയമായണി

പ്രതണികക്ഷധണിച്ചുപകമാണണ് ഞങ്ങള് വമാക്കഇൗട്ടണ് നടെത്തുകയമാണണ്പ്രതണികക്ഷധണിച്ചുപകമാണണ് ഞങ്ങള് വമാക്കഇൗട്ടണ് നടെത്തുകയമാണണ്..

((ഗവണ്പമനണ്  നണിലപമാടെണില  പ്രതണികഷധണിച്ചണ്  പ്രതണിപക്ഷ  കക്ഷണികള്ഗവണ്പമനണ്  നണിലപമാടെണില  പ്രതണികഷധണിച്ചണ്  പ്രതണിപക്ഷ  കക്ഷണികള്

ഒന്നടെങരംഒന്നടെങരം  സഭയണിലനണിന്നണ്  പുറെത്തുകപമാകുകയുരം  അലണ് പസമയതണിനുകശേഷരംസഭയണിലനണിന്നണ്  പുറെത്തുകപമാകുകയുരം  അലണ് പസമയതണിനുകശേഷരം

തണിരണിച്ചു വരണികയുരം പചെയ്തുതണിരണിച്ചു വരണികയുരം പചെയ്തു.).)
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റെവനനറെവനന--ഭവന  നണിരമമാണ  വകുപ്പുമനണി  ഭവന  നണിരമമാണ  വകുപ്പുമനണി  ((ശ്രശ്രീശ്രശ്രീ    .  .      പകപക    .  .      രമാജന്രമാജന്    )):  :  സരസര,,

ഇതുപ്രകമാരരം  സരംസമാനപത  എല്ലെമാ  റെവനന  ഡണിവണിഷന്  ഓഫശ്രീസുകളണിലുരംഇതുപ്രകമാരരം  സരംസമാനപത  എല്ലെമാ  റെവനന  ഡണിവണിഷന്  ഓഫശ്രീസുകളണിലുരം

കകരള പനലവയല തണശ്രീരതടെ സരംരക്ഷണ നണിയമപ്രകമാരരം ലഭണിക്കുന്ന ഭൂമണികകരള പനലവയല തണശ്രീരതടെ സരംരക്ഷണ നണിയമപ്രകമാരരം ലഭണിക്കുന്ന ഭൂമണി

തരരംമമാറ്റ  അകപക്ഷകള്  ഏകശ്രീകൃതമമായ  രശ്രീതണിയണില  പപകകമാരര്യരംതരരംമമാറ്റ  അകപക്ഷകള്  ഏകശ്രീകൃതമമായ  രശ്രീതണിയണില  പപകകമാരര്യരം

പചെയ്യുന്നതണിനുരം  അകപക്ഷകള്  കപ്രമാസസണ്  പചെയ്യുന്നതണ്  ലളണിതമമാക്കുകയുരംപചെയ്യുന്നതണിനുരം  അകപക്ഷകള്  കപ്രമാസസണ്  പചെയ്യുന്നതണ്  ലളണിതമമാക്കുകയുരം

പചെയ്യുക എന്ന പ്രമാഥമണിക ഉകദ്ദേശേര്യകതമാപടെ പ്രകതര്യക അദമാലത്തുകള് നടെതണിപചെയ്യുക എന്ന പ്രമാഥമണിക ഉകദ്ദേശേര്യകതമാപടെ പ്രകതര്യക അദമാലത്തുകള് നടെതണി

നണിയമതണിപലയുരം ചെട്ടങ്ങളണിപലയുരം വര്യവസകള് പ്രകമാരമുള്ള നടെപടെണിക്രമങ്ങള്നണിയമതണിപലയുരം ചെട്ടങ്ങളണിപലയുരം വര്യവസകള് പ്രകമാരമുള്ള നടെപടെണിക്രമങ്ങള്

പമാലണിച്ചുപകമാണണ്  പരമമാവധണി  കവഗതണില  അകപക്ഷകള്പമാലണിച്ചുപകമാണണ്  പരമമാവധണി  കവഗതണില  അകപക്ഷകള്

തശ്രീരപ്പുകലപ്പെണിക്കുകമാപയന്ന  ലക്ഷര്യകതമാപടെയുരം  ഒരു  സമാന്കഡരഡണ്തശ്രീരപ്പുകലപ്പെണിക്കുകമാപയന്ന  ലക്ഷര്യകതമാപടെയുരം  ഒരു  സമാന്കഡരഡണ്

ഓപ്പെകറെറ്റണിരംഗണ്  പപ്രമാസശ്രീഡനവര  തയ്യമാറെമാക്കണിയണിട്ടുള്ളതമാണണ്ഓപ്പെകറെറ്റണിരംഗണ്  പപ്രമാസശ്രീഡനവര  തയ്യമാറെമാക്കണിയണിട്ടുള്ളതമാണണ്.  .  സമാന്കഡരഡണ്സമാന്കഡരഡണ്

ഓപ്പെകറെറ്റണിരംഗണ് പപ്രമാസശ്രീഡനവര പ്രകമാരരം അകപക്ഷകള് തശ്രീരപ്പുകലപ്പെണിക്കുന്നതണ്ഓപ്പെകറെറ്റണിരംഗണ് പപ്രമാസശ്രീഡനവര പ്രകമാരരം അകപക്ഷകള് തശ്രീരപ്പുകലപ്പെണിക്കുന്നതണ്

മുന്ഗണനമാക്രമതണിലമായണിരണിക്കണപമന്നുരം  ഇമുന്ഗണനമാക്രമതണിലമായണിരണിക്കണപമന്നുരം  ഇ--ഓഫശ്രീസണ്  നണിലവണിലുള്ളഓഫശ്രീസണ്  നണിലവണിലുള്ള

ഓഫശ്രീസണില  അകപക്ഷമാ  വണിവരങ്ങള്  രജണിസറെണില  എഴുതണിഓഫശ്രീസണില  അകപക്ഷമാ  വണിവരങ്ങള്  രജണിസറെണില  എഴുതണി

സൂക്ഷണികക്കണതമാപണന്നുരം  നണിരകദ്ദേശേണിച്ചണിട്ടുണണ്സൂക്ഷണികക്കണതമാപണന്നുരം  നണിരകദ്ദേശേണിച്ചണിട്ടുണണ്.  .  തരരംമമാറ്റ  അകപക്ഷകളണിലതരരംമമാറ്റ  അകപക്ഷകളണില

മുന്ഗണനമാക്രമരം  നണിശ്ചയണിക്കുന്നതണിനുള്ള  മമാരഗ്ഗനണിരകദ്ദേശേങ്ങള്  എസണ്മുന്ഗണനമാക്രമരം  നണിശ്ചയണിക്കുന്നതണിനുള്ള  മമാരഗ്ഗനണിരകദ്ദേശേങ്ങള്  എസണ്..ഒഒ..പണിപണി.-.-

യണില പറെഞണിട്ടുണണ്യണില പറെഞണിട്ടുണണ്.  .  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അരംഗരം  ഇവണിപടെ  സൂചെണിപ്പെണിച്ചതുകപമാപലബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അരംഗരം  ഇവണിപടെ  സൂചെണിപ്പെണിച്ചതുകപമാപല,,
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പപലഫണ്  മണിഷന്  പദ്ധതണിയണിലുള്പപ്പെട്ടതുരം  വശ്രീടെണ്  അനുവദണിച്ചണ്  നലകണിയതുമമായപപലഫണ്  മണിഷന്  പദ്ധതണിയണിലുള്പപ്പെട്ടതുരം  വശ്രീടെണ്  അനുവദണിച്ചണ്  നലകണിയതുമമായ

കകസ്സുകളണില  അകപക്ഷകള്ക്കണ്  മുന്ഗണന  നലകണികകസ്സുകളണില  അകപക്ഷകള്ക്കണ്  മുന്ഗണന  നലകണി

തശ്രീരപ്പുകലപ്പെണിക്കണപമന്നുരം ഗുരുതരമമായ കരമാഗങ്ങള്ക്കണ് ചെണികണിതമാരതരം ഭൂമണിതശ്രീരപ്പുകലപ്പെണിക്കണപമന്നുരം ഗുരുതരമമായ കരമാഗങ്ങള്ക്കണ് ചെണികണിതമാരതരം ഭൂമണി

വണിലകക്കണകതമാവണിലകക്കണകതമാ,  ,  വമായമാവശേര്യങ്ങള്കക്കമാവമായമാവശേര്യങ്ങള്കക്കമാ,  ,  അനുകമമാപൂരണമമായഅനുകമമാപൂരണമമായ

മറ്റുസമാഹചെരര്യങ്ങള്കക്കമാ  മുന്ഗണന  നലകണപമന്നുരം   നണിശ്ചയണിച്ചണിട്ടുണണ്മറ്റുസമാഹചെരര്യങ്ങള്കക്കമാ  മുന്ഗണന  നലകണപമന്നുരം   നണിശ്ചയണിച്ചണിട്ടുണണ്..

കമലപ്രകമാരരം  പപലഫണ്  മണിഷന്  ഭവന  പദ്ധതണിയണിലുള്പപ്പെപടെ  മുന്ഗണനകമലപ്രകമാരരം  പപലഫണ്  മണിഷന്  ഭവന  പദ്ധതണിയണിലുള്പപ്പെപടെ  മുന്ഗണന

നലകകണന്ന ആവശേര്യങ്ങള്ക്കണ് കരഖകള്സഹണിതരം അകപക്ഷ സമരപ്പെണിച്ചമാലനലകകണന്ന ആവശേര്യങ്ങള്ക്കണ് കരഖകള്സഹണിതരം അകപക്ഷ സമരപ്പെണിച്ചമാല

റെവനന  ഡണിവണിഷണല ഓഫശ്രീസരറെവനന  ഡണിവണിഷണല ഓഫശ്രീസര,  ,  സശ്രീനണിയര  സൂപ്രണണ്സശ്രീനണിയര  സൂപ്രണണ്,  ,  ജൂനണിയര  സൂപ്രണണ്ജൂനണിയര  സൂപ്രണണ്

എന്നണിവരടെങ്ങുന്ന  സമണിതണി  ആഴ്ചയ്യണിപലമാരണിക്കല  മശ്രീറ്റണിരംഗണ്  കൂടെണി  കരഖകള്എന്നണിവരടെങ്ങുന്ന  സമണിതണി  ആഴ്ചയ്യണിപലമാരണിക്കല  മശ്രീറ്റണിരംഗണ്  കൂടെണി  കരഖകള്

പരണികശേമാധണിച്ചണ്  തശ്രീരുമമാനരം  പപകപക്കമാകള്ളണതമാപണന്നുരം  സമാന്കഡരഡണ്പരണികശേമാധണിച്ചണ്  തശ്രീരുമമാനരം  പപകപക്കമാകള്ളണതമാപണന്നുരം  സമാന്കഡരഡണ്

ഓപ്പെകറെറ്റണിരംഗണ്  പപ്രമാസശ്രീഡനവറെണിലൂപടെ  നണിരകദ്ദേശേരം  നലകണിയണിട്ടുണണ്ഓപ്പെകറെറ്റണിരംഗണ്  പപ്രമാസശ്രീഡനവറെണിലൂപടെ  നണിരകദ്ദേശേരം  നലകണിയണിട്ടുണണ്.  .  കൂടെമാപതകൂടെമാപത

എല്ലെമാമമാസവരം ആരഎല്ലെമാമമാസവരം ആര..ഡണിഡണി..ഒഒ.  .  സബ്കളകരമമാരുമമായണി  നടെത്തുന്ന അവകലമാകനസബ്കളകരമമാരുമമായണി  നടെത്തുന്ന അവകലമാകന

കയമാഗതണിലൂപടെ  കമലപ്രകമാരമുള്ള  മമാരഗ്ഗനണിരകദ്ദേശേങ്ങപളല്ലെമാരം  റെവനനകയമാഗതണിലൂപടെ  കമലപ്രകമാരമുള്ള  മമാരഗ്ഗനണിരകദ്ദേശേങ്ങപളല്ലെമാരം  റെവനന

ഡണിവണിഷന് ഓഫശ്രീസുകളണിലുരം പമാലണിക്കുപമന്നണ് ഉറെപ്പുവരുത്തുകയുരം പചെയ്യുന്നുണണ്ഡണിവണിഷന് ഓഫശ്രീസുകളണിലുരം പമാലണിക്കുപമന്നണ് ഉറെപ്പുവരുത്തുകയുരം പചെയ്യുന്നുണണ്..

രണമാരം ഗവണ്പമനണ് വരുന്നഘട്ടതണില ഓഫണ് പപലനണിലുള്ള അകപക്ഷകളപടെ

ആപക  എണരം  2,26,901  ആയണിരുന്നു.   അതണിലനണിന്നണ്  ഇകപ്പെമാള്  94.71



Uncorrected/Not for Publication
01.03.2023

9

ശേതമമാനവരം പൂരതശ്രീകരണിക്കമാന് കഴണിഞണിട്ടുണണ്.   ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റുള്ളകപ്പെമാള്

രണണ് ഘട്ടങ്ങളണിലമായണി 26-11-2022-ല 278/2022 ആയുരം പണിന്നശ്രീടെണ് 56/2022-

ആയുരം കൂടുതല ഉകദര്യമാഗസപര വണികല്ലെജണ് തലരം മുതല ആര.ഡണി.ഒ.  തലരംവപര

നണിയമണിച്ചു.  990  ജശ്രീവനക്കമാപരയുരം  ആവശേര്യമമായ  ഉപകരണങ്ങളരം  341

വമാഹനങ്ങളരം  പകമാടുക്കമാന്  തശ്രീരുമമാനണിച്ചതുപകമാണണ്  നടെപടെണിക്രമങ്ങള്

കവഗതയണിലമായണിട്ടുണണ്.   ഇപ്രകമാരരം  പപലഫണ്  മണിഷന്  പദ്ധതണിയണില  വശ്രീടെണ്

അനുവദണിച്ചതമായ  കകസ്സുകളണില  മുന്ഗണനമാക്രമരം  നലകണി  അകപക്ഷകള്

തശ്രീരപ്പെമാക്കുന്ന  വണിഷയതണില  സരക്കമാര  അടെണിയനരപ്രമാധമാനര്യകതമാപടെയുള്ള

നടെപടെണികള്  സസ്വശ്രീകരണിച്ചുവരണികയമാണണ്.  സരംസമാനപത  29  ആര.ഡണി.ഒ.

ഓഫശ്രീസുകളണിപലയുരം  തരരംമമാറ്റല  അകപക്ഷകള്  തശ്രീരക്കമാനമായണി  ആറെണ്

മമാസക്കമാലകതയണ് തമാലക്കമാലണിക ജശ്രീവനക്കമാപരയുരം വമാഹന സഇൗകരര്യങ്ങളരം

ഇകപ്പെമാള് പകമാടുതണിട്ടുണണ്.  അകപക്ഷകള് തശ്രീരപ്പെമാക്കുകമമാള് പപലഫണ് മണിഷന്

പദ്ധതണിയണില വശ്രീടെണ്  അനുവദണിച്ചതമായ കകസ്സുകളണില മുന്ഗണനമാക്രമരം നലകണി

അകപക്ഷകള്  തശ്രീരപ്പെമാക്കുന്നതണിനണ്  നടെപടെണി  സസ്വശ്രീകരണിക്കണപമന്നണ്

നണിശ്ചയണിച്ചണിട്ടുണണ്.  ഏപതങണിലുരം  വണിഭമാഗതണില പ്രശ്നമുള്ളതമായണി അറെണിയണിച്ചമാല

അതണ് പ്രകതര്യകമമായണി പരണികശേമാധണിക്കുകയുരം പചെയ്യമാരം.
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ശ്രശ്രീമതണി കമാനതണില ജമശ്രീല: സര, തണശ്രീരതടെങ്ങളരം പനലവയലുകളരം

മമാത്രമമായണി പഎഡനണിഫഫ പചെയണ് വലണിയ വൃക്ഷങ്ങളരം  വശ്രീടുകളപമല്ലെമാമുള്ള ഭൂമണി

ഒഴണിവമാക്കമാന്  പറ്റുകമമാ;  അതണിപനമാരു  പ്രകതര്യക  സരപവ്വെ  നടെതണി

തണശ്രീരതടെങ്ങള് സരംരക്ഷണിക്കമാന്കവണണിയുള്ള ഭൂമണി  മമാരക്കണ്  പചെയണ്  മറ്റുള്ളവ

ഒഴണിവമാക്കണിപക്കമാടുക്കമാന് പറ്റുകമമാപയന്നുള്ളതമാണണ്  എപന കചെമാദര്യരം.   മപറ്റമാന്നണ്

പറെയമാനുള്ളതണ്,  മുന്കമാലങ്ങളണിലുള്ള  വലണിയ  വശ്രീടുകള്  പപമാളണിച്ചുമമാറ്റുകയുരം

വശ്രീണരം  അവരക്കണ്  വശ്രീടുവയമാന്  പറ്റമാപത  വരഷങ്ങളമായണി  കണിടെക്കുന്ന

അകപക്ഷകളരം ഇകപ്പെമാള് ആര.ഡണി.ഒ.-യണിലുണണ്.  

ശ്രശ്രീ  .    പക  .    രമാജന്:  സര,  നണിലവണിലുള്ള  നണിയമങ്ങളരം

ചെട്ടങ്ങളമനുസരണിച്ചമാണണ്  നടെപടെണിക്രമങ്ങള്  പകമാണകപമാകുന്നതണ്.  2022

പഫബ്രുവരണി  ഒന്നണിനണ്  മുമമായണി  ഓഫണ് പപലനമായണി  പകമാടുതണിരുന്ന

അകപക്ഷകളണില  94  ശേതമമാനവരം  ഇകപ്പെമാള്  തശ്രീരതണിട്ടുണണ്.   പഫബ്രുവരണി

ഒന്നുമുതല  ഓണ്പപലനമാക്കണിയണിട്ടുണണ്.  അതണിപന  നടെപടെണിക്രമങ്ങള്

പുകരമാഗമണിക്കുകയുരം പചെയ്യുകയമാണണ്. മറ്റുകമാരര്യങ്ങപളല്ലെമാരം കരഖകള് പ്രകമാരമമാണണ്

ഇകപ്പെമാള് പചെയ്തുപകമാണണിരണിക്കുന്നതണ്.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട അരംഗരം പറെഞ പപലഫണ്

മണിഷപന കമാരര്യരം പ്രകതര്യകമമായണി പരണികശേമാധണിക്കമാരം. ഇവണിപടെ അരംഗരം ഇഇൗ പ്രശ്നരം
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ഉന്നയണിച്ച  സമാഹചെരര്യതണില  സമാന്കഡരഡണ്  ഓപ്പെകറെറ്റണിരംഗണ്  പപ്രമാസശ്രീഡഡ്യുവര

(എസണ്.ഒ.പണി.)  കൃതര്യമമായണി നടെക്കുന്നുകണമാപയന്നണ്  പരണികശേമാധണിക്കമാന് ലമാന്ഡണ്

റെവനന കമശ്രീഷണപറെ ചുമതലപപ്പെടുത്തുകയുരം പചെയ്യമാരം.

(2) അദ്ധര്യമാപകരുപടെ നണിയമനമാരംഗശ്രീകമാരരം 

ശ്രശ്രീ  .    പണി  .    ഉഫബദുള്ള:  സര,  സരംസമാനപത  പപമാതുവണിദര്യമാഭര്യമാസ

കമഖലയണിപല  തസണിക  നണിരണയതണിപന  വകുപ്പുതല  നടെപടെണികള്

പൂരതശ്രീകരണിച്ചണിട്ടുള്ള  സമാഹചെരര്യതണില  സരക്കമാര  എയ്ഡഡണ്

വണിദര്യമാലയങ്ങളണില  നണിയമണിക്കപപ്പെട്ട  മുഴുവന്  അദ്ധര്യമാപക-അനദ്ധര്യമാപക

ജശ്രീവനക്കമാരുപടെയുരം  നണിയമനരം അരംഗശ്രീകരണിച്ചണ്  ശേമളരം  ഉള്പപ്പെപടെയുള്ള

ആനുകൂലര്യങ്ങള്  വണിതരണരം  പചെകയ്യണതണിപന  ആവശേര്യകത  ഇഇൗ

പ്രകമയതണിലൂപടെ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മനണിയുപടെയുരം  സരക്കമാരണിപനയുരം

ശ്രദ്ധയണിലപകമാണവരണികയമാണണ്.  

സരംസമാനപത  പപമാതുവണിദര്യമാലയങ്ങളണികലയ്പക്കത്തുന്ന  കുട്ടണികളപടെ

എണരം  ഓകരമാ  വരഷവരം  വരദ്ധണിച്ചുവരണികയമാണണ്.   അതണിനനുസരണിച്ചണ്

വണിദര്യമാലയങ്ങളണില  ഭഇൗതണിക  സഇൗകരര്യങ്ങപളമാരുക്കമാന്  സരക്കമാരുരം

തകദ്ദേശേസസ്വയരംഭരണ  സമാപനങ്ങളരം  എരം.എല.എ.-മമാരുരം  എരം.പണി.-മമാരുരം
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സ്കൂള്  മമാകനജണ് പമന്റുപമല്ലെമാരം  കചെരന്നണ്  പരണിശ്രമണിച്ചുപകമാണണിരണിക്കുകയമാണണ്.

എന്നമാല  അദ്ധര്യയനരം  തടെസപപ്പെടെമാതണിരണിക്കമാന്  നമ്മുപടെ  സരക്കമാര

വണിദര്യമാലയങ്ങളണില കുട്ടണികളപടെ എണതണിനുരം ഡണിവണിഷനുരം ആനുപമാതണികമമായണി

അദ്ധര്യമാപകപര  നണിയമണിക്കമാതണിരണിക്കുകയുരം  എയ്ഡഡണ്  വണിദര്യമാലയങ്ങളണില

നണിയമണിക്കപപ്പെടുന്ന  അദ്ധര്യമാപകരക്കുരം  അനദ്ധര്യമാപകരക്കുരം  സമാകങതണിക

തടെസങ്ങള് പറെഞണ് ജശ്രീവനക്കമാരുപടെ അരംഗശ്രീകമാരരം നശ്രീട്ടണിപകമാണകപമാകുകയുരം

പചെയ്യുന്ന  സമാഹചെരര്യമമാണണ്  ഇകപ്പെമാള്  നണിലവണിലുള്ളതണ്.   പ്രമാഥമണികമമായണി

വണിദര്യമാലയങ്ങളണില  പഠന  സഇൗകരര്യങ്ങപളമാരുക്കുക  എന്നതണ്  സരക്കമാരണിപന

ചുമതലയമാണണ്.  എല്ലെമാ  വരഷവരം  ജൂപപല  പതണിനഞണിനണ്  മുമണ്

പൂരതശ്രീകരണികക്കണ തസണിക നണിരണയരം കകമാവണിഡണിനുകശേഷരം കഴണിഞ മൂന്നണ്

വരഷമമായണി നടെന്നണിട്ടണില്ലെ.  കകരള വണിദര്യമാഭര്യമാസ ചെട്ടതണില കഭദഗതണി വരുതണി

തസണിക  നണിരണയരം  സരക്കമാര  കനരണിട്ടണ്  ഏപറ്റടുപതങണിലുരം  അനനമമായണി

നശ്രീണകപമാകുന്ന  സമാഹചെരര്യമമാണണ്  നണിലവണിലുള്ളതണ്.  എന്നമാല

ഉകദര്യമാഗമാരതണികളപടെയുരം  അദ്ധര്യമാപകരുപടെയുരം  ഏപറെ  നമാളപത

കമാതണിരണിപ്പെണിനുരം  പ്രതണികഷധതണിനുപമമാടുവണില  2023  പഫബ്രുവരണി  16-നണ്

പപമാതുവണിദര്യമാഭര്യമാസ  വകുപ്പെണ്  തസണിക  നണിരണയ  നടെപടെണികള്  പൂരതണിയമാക്കണി
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ഫയല  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പെണിപന  അരംഗശ്രീകമാരതണിനമായണി

സമരപ്പെണിച്ചണിരണിക്കുകയമാണണ്.   ധനകമാരര്യ  വകുപ്പെണിപന  തശ്രീരുമമാനതണിലുണമാകുന്ന

കമാലതമാമസരം  നഷ്ടപപ്പെടുത്തുന്നതണ്  ഉകദര്യമാഗമാരതണികളപടെ  കജമാലണിയുരം

ജശ്രീവണിതവമമായണിരണിക്കുരം.   2022-2023  അദ്ധര്യയന  വരഷതണില  2313

സ്കൂളകളണിലനണിന്നുരം ആപക സൃഷ്ടണിച്ച അധണിക തസണികകളപടെ  എണരം  6005

ആണണ്.   1106  സരക്കമാര  സ്കൂളകളണിലനണിന്നമായണി  3080  തസണികകളരം  1207

എയ്ഡഡണ്  സ്കൂളകളണിലനണിന്നമായണി  2925  തസണികകളമമാണണ്  സൃഷ്ടണികക്കണതണ്.

ഇതണില അദ്ധര്യമാപക തസണിക  5906-ഉരം  അനദ്ധര്യമാപക തസണിക  99  ആണണ്.

എച്ചണ്.എസണ്.ടെണി.  സരക്കമാര-740,  എയ്ഡഡണ്-568.  യു.പണി.എസണ്.ടെണി.  സരക്കമാര-

730,  എയ്ഡഡണ്-737.   എല.പണി.എസണ്.ടെണി.  സരക്കമാര  -1086,  എയ്ഡഡണ്  -

978  എന്നണിങ്ങപനയമാണണ്  തസണികകളപടെ  എണരം.   പപമാതുവണിദര്യമാഭര്യമാസരം

സരംബനണിച്ചണ് വളപര പ്രധമാനപപ്പെട്ട വണിഷയമമാണണിതണ്.  

എല.പണി./യു.പണി.  സ്കൂളകളണിപല  മറ്റണ്  തസണികകള്:  സരക്കമാര-463,

എയ്ഡഡണ്-604.  എന്നമാല  2019-2020 വരഷരം അനുവദണിക്കുകയുരം ഇതുവപര

തുടെരന്നുവന്നണിരുന്നതുരം  2022-2023  വരഷരം  തസണിക  നണിരണയതണില

നഷ്ടപപ്പെട്ടതുമമായ  4563  തസണികകളമാണുള്ളതണ്.  അതമായതണ്  സരക്കമാര-1638,
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എയ്ഡഡണ്-2925 അങ്ങപന ആപക 4563 തസണികകളമാണുള്ളതണ്.  ഫലതണില

പമമാതതണിലുള്ള  6005  തസണികകളണിലനണിന്നണ്  4563  കുറെവപചെയമാല  1442

ഒഴണിവകള്  മമാത്രമമാണണ്  പുതണിയതമായണി  സൃഷ്ടണിക്കപപ്പെടുന്നതണ്.   വളപര  കുറെഞ

എണരം  മമാത്രകമയുള.   ആയതണിനമാല  സരക്കമാരണിനുരം  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പെണിനുരം

കൂടുതല ബമാധര്യതകള് വരമാപതതപന്ന അദ്ധര്യമാപക നണിയമന വണിഷയതണില

തശ്രീരുമമാനപമടുക്കമാന് സമാധണിക്കുരം.  എത്രയുരംകവഗരം നണിലവണിലുള്ള പണി.എസണ്.സണി.

ലണിസണിലനണിന്നുരം  പപമാതുവണിദര്യമാലയങ്ങളണില  നണിയമനരം  നടെതണി ഒഴണിവകള്

നണികതണരം.   നണിയമനരം  നശ്രീണകപമായമാല  വണിവണിധ  റെമാങണ്  ലണിസണിലുള്പപ്പെട്ട

ഉകദര്യമാഗമാരതണികളപടെ  ഭമാവണിയണില  കരണിനണിഴല  വശ്രീഴുപമന്ന  കമാരര്യരം  നമാരം

കമാണമാപത കപമാകരുതണ്.  കകരള വണിദര്യമാഭര്യമാസ ചെട്ടമനുസരണിച്ചണ് സരംസമാനപത

എയ്ഡഡണ്  വണിദര്യമാലയങ്ങളണില  നണിയമണിക്കപപ്പെട്ട  എല്ലെമാ  അദ്ധര്യമാപകരക്കുരം

അവരുപടെ  നണിയമന  പപ്രമാകപ്പെമാസലുകള്  പരണികശേമാധണിച്ചണ്  ഉടെന്  അരംഗശ്രീകമാരരം

നലകണരം.   മപറ്റമാരു  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  കമാരര്യമമാണണ്,  കുട്ടണികളപടെ  ഉച്ചഭക്ഷണ

പദ്ധതണി.  ഇതണ് പ്രധമാന അദ്ധര്യമാപകപര സരംബനണിച്ചണിടെകതമാളരം വലണിപയമാരു

ബമാദ്ധര്യതയമായണി  മമാറെണിയണിരണിക്കുകയമാണണ്.   1995  മുതല  സരംസമാനതണ്

നടെപ്പെമാക്കണിവരുന്ന ഇഇൗ പദ്ധതണിയുപടെ ലക്ഷര്യരം കുട്ടണികള്ക്കണ് ഗുണകമന്മയുള്ളതുരം
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കപമാഷകസമൃദ്ധവമമായ ആഹമാരരം നലകുകപയന്നതമാണണ്.  2019-2020  വപര

ഭരംഗണിയമായണി  നടെപന്നങണിലുരം  ഇകപ്പെമാള്  ആ  പദ്ധതണി  ആപക

തമാളരംപതറ്റണിയണിരണിക്കുന്നു.   അതുപകമാണണ്  ഉച്ചഭക്ഷണതണിനമാവശേര്യമമായ  തുക

കമാകലമാചെണിതമമായണി  വരദ്ധണിപ്പെണിച്ചണ്  കുട്ടണികള്ക്കണ്  കപമാഷകഗുണമുള്ള

ഭക്ഷണസമാധനങ്ങള്  എതണിക്കുന്നതണിനുകവണണിയുള്ള

നടെപടെണികൂടെണിയുണമാകണപമന്നണ്  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂപടെ  ഞമാന്

ആവശേര്യപപ്പെടുകയമാണണ്.

പപമാതുവണിദര്യമാഭര്യമാസ-പതമാഴണില വകുപ്പുമനണി (ശ്രശ്രീ  .   വണി  .   ശേണിവന്കുട്ടണി): സര,

സമാധമാരണയമായണി  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണില  ഒരു  വണിഷയമമാണണ്

അവതരണിപ്പെണിക്കമാറുള്ളതണ്.   ഇകപ്പെമാള്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അരംഗരം  രണണ്

വണിഷയങ്ങളമാണണ് അവതരണിപ്പെണിച്ചണിട്ടുള്ളതണ്.  കകരള വണിദര്യമാഭര്യമാസ ചെട്ടരം അദ്ധര്യമായരം

14  എ-പല  വര്യവസകള്  പമാലണിച്ചമാണണ്  സരംസമാനപത  എയ്ഡഡണ്

സ്കൂളകളണിപല  ജശ്രീവനക്കമാരുപടെ  നണിയമനരം  നടെതണിവരുന്നതണ്.   പ്രസ്തുത

വര്യവസകള്ക്കുപരണിയമായണി സരക്കമാരുകളരം കകമാടെതണികളരം കമാലമാകമാലങ്ങളണില

പുറെപപ്പെടുവണിക്കുന്ന ഉതരവകളപടെ അടെണിസമാനതണിലുരം നണിയമനരം നടെതമാറുണണ്.

2019-2020 അദ്ധര്യയന വരഷപത തസണിക നണിരണയരം 2020-2021, 2021-
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2022  എന്നശ്രീ അദ്ധര്യയന വരഷങ്ങളണിലുരം ബമാധകമമാക്കണി സരക്കമാര ഉതരവണ്

പുറെപപ്പെടുവണിച്ചണിരുന്നു.   എന്നമാല  കകമാവണിഡണ്  മഹമാമമാരണി  കമാരണരം  സ്കൂളകള്

പറെഗുലറെമായണി  തുറെക്കമാതതണിനമാല  2020-2021  അദ്ധര്യയന  വരഷരം  പുതണിയ

നണിയമനങ്ങള് നടെന്നണിരുന്നണില്ലെ.  2021-2022 അദ്ധര്യയന വരഷരം 15-07-2021

മുതല നണിലവണിലുള്ള ഒഴണിവകളണില നണിയമനരം  നടെതമാന് സരക്കമാര ഉതരവണ്

പുറെപപ്പെടുവണിച്ചണിട്ടുണണ്.   പ്രസ്തുത  സരക്കമാര  ഉതരവണിപന  അടെണിസമാനതണില

എയ്ഡഡണ്  നണിയമനങ്ങള്  അരംഗശ്രീകരണിക്കമാന്  നലകണിയ  നണിരകദ്ദേശേതണില

ഭണിന്നകശേഷണി  സരംവരണരം  പമാലണിക്കണപമന്ന  വര്യവസയുമമായണി  ബനപപ്പെട്ടണ്

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പപഹകക്കമാടെതണി  കസ  പചെയണിരുന്നു.   ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

പപഹകക്കമാടെതണിയുപടെ  നണിരകദ്ദേശേപതത്തുടെരന്നണ്  25-06-2022-ല  സരക്കമാര

ഉതരവണ്  പുറെപപ്പെടുവണിച്ചു.   ഭണിന്നകശേഷണി  സരംവരണരം  സരംബനണിച്ച

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പപഹകക്കമാടെതണിയുപടെ  10-08-2022-പല  വണിധണിനര്യമായതണിപന

അടെണിസമാനതണില  18-04-2018-പല  സരക്കുലര,  25-06-2022-പല

സരക്കുലര,  28-10-2022-പല  സരക്കമാര  കതണ്,  23-11-2022-പല

പപമാതുവണിദര്യമാഭര്യമാസ  ഡയറെകറുപടെ  കതണ്  എന്നണിവയണിപല  വര്യവസകള്

പ്രകമാരരം  സരംവരണരം  പമാലണികക്കണതമാപണന്ന  നണിരകദ്ദേശേരം  നലകണിയണിട്ടുണണ്.
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ആയതണിപന അടെണിസമാനതണില 07-02-1996 മുതല 18-04-2017 വപര മൂന്നണ്

ശേതമമാനവരം  19-04-2017  മുതല  നമാലണ്  ശേതമമാനവരം  സരംവരണരം

പമാലണിക്കുന്നക്രമതണില കറെമാസര തയ്യമാറെമാക്കണി അരഹരമായ ഭണിന്നകശേഷണിക്കമാരമായ

ഉകദര്യമാഗമാരതണികപള  നണിയമണിക്കമാന്  നണിരകദ്ദേശേരം  നലകണിയണിട്ടുണണ്.   2018

നവരംബര മമാസരം  18-നു  കശേഷരം  സരംജമാതമമായ ഒഴണിവകളണില നണിയമണിതരമായ

ജശ്രീവനക്കമാരണില നണിലവണില അരംഗശ്രീകരണിക്കപപ്പെടെമാപത തുടെരുന്നവരുപടെ നണിയമനരം

കകമാടെതണി വണിധണിയനുസരണിച്ചണ് ഭണിന്നകശേഷണി വണിഭമാഗതണിലപപ്പെട്ടവരുപടെ നണിയമനരം

അരംഗശ്രീകരണിക്കുന്ന മുറെയ്ക്കുമമാത്രകമ അരംഗശ്രീകരണിക്കമാന് സമാധര്യമമാവകയുള. 2022

ആഗസണ്  മമാസരം  10-പല  ഉതരവണിപനതണിപര  ഫയല  പചെയ  അപ്പെശ്രീലുകള്

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പപഹകക്കമാടെതണിയുപടെ പരണിഗണനയണിലമാണണ്.  ഇതുസരംബനണിച്ചണ്

കകമാടെതണി നണിരകദ്ദേശേങ്ങളപടെയുയരം ബനപപ്പെട്ട മറ്റണ്  സരക്കമാര ഉതരവകളപടെയുരം

അടെണിസമാനതണില  ഭണിന്നകശേഷണി  സരംവരണരം  നടെപ്പെണിലമാക്കുന്നതണിനുരം

നണിയമനമാരംഗശ്രീകമാരരം  നലകുന്നതണിനുമുള്ള  സതസ്വരനടെപടെണികള്

സസ്വശ്രീകരണിച്ചുവരണികയമാണണ്. 

ശ്രശ്രീ  .    പണി  .    ഉപപബദ്ദുള്ള:  സര,  ഭണിന്നകശേഷണി  സരംവരണതണിപല

അവര്യകതയമാണണ്  വരഷങ്ങളമായണി  നണിയമനരം  ലഭണിച്ചണിട്ടുള്ള  അദ്ധര്യമാപകരുപടെ
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നണിയമനമാരംഗശ്രീകമാരരം ലഭണിക്കമാപത നശ്രീണകപമാകുന്നതണ്. അതുപകമാണണ് ഭണിന്നകശേഷണി

സരംവരണതണിപല  അവര്യകത  എത്രയുരം  പപപട്ടന്നണ്  പൂരതശ്രീകരണിച്ചണ്

ഭണിന്നകശേഷണിക്കമാരക്കണ്  അരഹമമായ  സരംഭവരണരം  ഉറെപ്പുവരുതണി

വരഷങ്ങള്ക്കുമുമണ്  നണിയമനരം  ലഭണിച്ചണിട്ടുള്ള  അദ്ധര്യമാപകരുപടെ

നണിയമനമാരംഗശ്രീകമാരരം  എത്രയുരം  പപപട്ടന്നണ്  യമാഥമാരതര്യമമാക്കമാന്

നടെപടെണിയുണമാകണരം.  അവരക്കണ്   പഡയണ് ലണി  കവജസണിപന  ശേമളരംകപമാലുരം

പകമാടുക്കമാന്  പറ്റമാത  സണിതണിയമായതണിനമാല  മുന്കമാല  പ്രമാബലര്യകതമാടുകൂടെണി

എല്ലെമാ  അരഹമമായ  ആനുകൂലര്യവരം  നലകമാന്  സരക്കമാര  തയ്യമാറെമാകുകമമാ

എന്നതമാപണപന കചെമാദര്യരം.

ശ്രശ്രീ  .   വണി  .   ശേണിവന്കുട്ടണി: സര, ബഹുമമാനപപ്പെട്ട അരംഗരം നടെതമാന് കഴണിയുന്ന

കമാരര്യങ്ങള്  പറെയുക;  അല്ലെമാപത  നടെക്കമാന്  യമാപതമാരു  സമാധര്യതയുമണില്ലെമാത

കമാരര്യങ്ങള്  പറെഞണിട്ടണ്  കമാരര്യമണില്ലെ.  രണമാരം  പണിണറെമായണി  ഗവണ്പമനണ്

അധണികമാരതണില  വന്നകശേഷരം  10475 ആള്ക്കമാപര  പണി.എസണ്.സണി.  വഴണി

നണിയമണിച്ചണ് ചെരണിത്രരം സൃഷ്ടണിച്ചണിരണിക്കുകയമാണണ്. അതണില ഹയര പസക്കണറെണിയണില

പണി.എസണ്.സണി.  മുകഖന  2356  വപരയുരം പസഷര്യല ടെശ്രീകച്ചഴമായണി  162  കപപരയുരം

നണിയമണിച്ചണിട്ടുണണ്.  എല.പണി/യു.പണി.-യണിപല പുതണിയ പണി.എസണ്.സണി. നണിയമനങ്ങള്
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7957  ആണണ്.  അടുതകമാലപതമാന്നുമുണമാകമാത  രൂപതണിലുള്ള

ഇടെപപടെലമാണണ്  സരംസമാന  ഗവണ്പമനണ്  പണി.എസണ്.സണി.  മുഖമാനരരം

അദ്ധര്യമാപകപര  നണിയമണിക്കുന്നതണിനുകവണണിയുള്ള  നടെപടെണികളണില

സസ്വശ്രീകരണിച്ചണിട്ടുള്ളതണ്.  ഭണിന്നകശേഷണി സരംവരണപതപ്പെറ്റണി അങ്ങണിവണിപടെ സൂചെണിപ്പെണിച്ചു.

ഗവണ്പമനണിപന  സരംബനണിച്ചണിടെകതമാളരം  എത്രയുരം  പപപട്ടന്നണ്  കണിട്ടണിയ

അവസരതണില കുട്ടണികളപടെ എണരം എടുക്കുന്നതണിനുകവണണി തയ്യമാറെമായണി.  ഒന്നു

മുതല  പനണണ്  വപരയുള്ള  കുട്ടണികളപടെ  എണരം  47  ലക്ഷമമാണണ്.  ഇതണ്

പൂരതശ്രീകരണിക്കുന്നതണ്  സരംബനണിച്ചണ്   ഒരു  നടെപടെണിക്രമമുണണ്.  ആ

നടെപടെണിക്രമപമല്ലെമാരം  പൂരതശ്രീകരണിക്കുന്നതണിനണ്  സമാധമാരണഗതണിയണില  കുറെച്ചണ്

സമയപമടുക്കമാറുണണ്.  ആ  സമയപമടുതണ്  6005  കപപരയമാണണ്  പുതുതമായണി

നണിയമനരം നടെകതണപതന്നണ് അകങ്ങയറെണിയമാമകല്ലെമാ;

മണി  .   സശ്രീക്കര: പശ്രീസണ്…. പശ്രീസണ്  ഉപപബദ്ദുള്ള അവണിപടെയണിരണിക്കൂ  … …

 ശ്രശ്രീ  .   വണി  .   ശേണിവന്കുട്ടണി:  സര, 6005 കപരുപടെ നണിയമനരം നടെതണപമന്നണ്

കപണതണിയണിട്ടുണണ്.  6005 കപരുപടെ  നണിയമനരം  നടെത്തുന്നതണിനണ്  ഒരു

നടെപടെണിക്രമമുണണ്.  ആ  നടെപടെണിക്രമതണിപന  അടെണിസമാനതണില  അതണ്

പൂരതശ്രീകരണിക്കുരം.  ഭണിന്നകശേഷണി  സരംവരണപത  സരംബനണിച്ചടുകതമാളരം  .…
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(ബഹളരം) .…

ശ്രശ്രീ  .    പണി  .    ഉപപബദ്ദുള്ള:  അങ്ങണ് പണി.എസണ്.സണി.-യണിലനണിന്നുരം നണിയമനരം

നടെതണിയതണ് സരംബനണിച്ചണ് ഒന്നുരം പറെയുന്നണില്ലെല്ല്ലകല്ലെമാ;  മമാകനജണ് പമനണിപന കമാരര്യരം

മമാത്രരം പറെഞമാല മതണികയമാ? 

ശ്രശ്രീ  .    വണി  .    ശേണിവന്കുട്ടണി:  സര,  ഭണിന്നകശേഷണി  സരംവരണപത

സരംബനണിച്ചടുകതമാളരം  ഗവണ്പമനണ്  കുറ്റക്കമാരല്ലെ;  ഇതുസരംബനണിച്ചണ്

പപഹകക്കമാടെതണിയുപടെയുരം സുപ്രശ്രീരം കകമാടെതണിയുപടെയുരം വണിധണിയുണണ്. ആ വണിധണി മൂന്നണ്

ശേതമമാനവരം  നമാലു  ശേതമമാനവരം  മറെണികടെക്കുന്നതണിനുകവണണി  അടെണിയനര

പപറ്റശ്രീഷന്  ഗവണ്പമനണ്  പപഹകക്കമാടെതണിയണിലുരം  സുപ്രശ്രീരം  കകമാടെതണിയണിലുരം

സമരപ്പെണിച്ചണിരണിക്കുകയമാണണ്.  എത്രയുരംകവഗരം  ആ  വണിഷയതണിനണ്  പരണിഹമാരരം

കമാണുന്നതണിനുള്ള  നടെപടെണി  സസ്വശ്രീകരണിക്കുരം.  ഏപതങണിലുരം  സ്കൂളണില

പഠണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനുകവണണി  അദ്ധര്യമാപകരണിപല്ലെങണില  പഡയണ് ലണി  കവജസണില

ടെശ്രീച്ചരമമാപര  വയ്ക്കുന്നതണിനുള്ള  അനുവമാദരം  ഗവണ്പമനണ്  പകമാടുതണിട്ടുണണ്.

ഇതണിനപ്പുറെരം  ഗവണ്പമനണിപനപക്കമാണണ്  കവപറെമാന്നുരം  പചെയ്യമാന്  കഴണിയുപമന്നണ്

കതമാന്നുന്നണില്ലെ. 


