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പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭ

പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 

കചനാകദദനാതരങ്ങള്   - സലാംഗ്രഹലാം

2018   ഫഫെബ്രുവരബ   26,   തബങ്കള്

പതബനനാലനാലാം കകേരള നബയമസഭയുഫടെ പതനാലാം സകമ്മേളനലാം 2018 ഫഫെബ്രുവരബ

26-ാം  തതീയതബ  തതീങ്കളനാഴ്ച  രനാവബഫല  8.30-നന്  കദശതീയനാഗനാനനാലനാപനകതനാഫടെ

ബഹുമനാനഫപ്പെട്ട സതീക്കര് ശതീ.  പബ.  ശതീരനാമകൃഷ്ണഫന്റെ അദദക്ഷതയബല് നബയമസഭനാ

ഹനാളബല് ആരലാംഭബച.

വനാങ്മൂലലാം നല്കേബയ ഉതരങ്ങള് 

(ബനാക്കറബല് ഫകേനാടുതബരബക്കുന്ന നമ്പര് ഇഇൗ സകമ്മേളനതബല് അനുവദബച

കചനാദദങ്ങളുഫടെ നമ്പറബഫന സൂചബപ്പെബക്കുന.)

(മട്ടന്നൂര് കബനാക്കന്  യൂതന്  കകേനാണ്ഗ്രസന്  ഫസക്രട്ടറബ  ഷുഹഹബബഫന്റെയുലാം മധ

എന്ന ആദബവനാസബ യുവനാവബഫന്റെയുലാം ഫകേനാലപനാതകേവുമനായബ ബന്ധഫപ്പെട്ട പ്രതബകേഫള

അറസന്  ഫചയ്യണഫമന്നനാവശദഫപ്പെട്ടന്  യു.ഡബ.എഫെന്.  അലാംഗങ്ങള്  ബനാനറലാം

പ്ലക്കനാര്ഡുകേളുലാം ഉയര്തബപ്പെബടെബചന് ബഹു. സതീക്കറഫടെ ഡയസബനുമുന്നബല് വനനബന്നന്

മുദനാവനാകേദലാം  വബളബക്കുകേയുലാം  കചനാകദദനാതരകവള  തടെസഫപ്പെടുത്തുകേയുലാം

ഫചയ്തുഫകേനാണബരുന.)
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യു.ഡബ.എഫെന്.  അലാംഗങ്ങള് കചനാദദങ്ങള്  ഉന്നയബക്കനാതബരുന്നതബനനാല്

ഒന്നനാമഫത കചനാദദലാം പരബഗണനയ്ഫക്കടുതബല.

1 (*2) അങ്കണവനാടെബകേളുഫടെ പ്രവര്തനലാം കേനാരദക്ഷമമനാക്കനാന് നടെപടെബ

ആകരനാഗദവുലാം സനാമൂഹദനതീതബയുലാം വകുപ്പുമനബ  (ശതീമതബ ഫകേ.  ഫകേ.  ഹശലജ

ടെതീചര്) നല്കേബയ മറപടെബയബല്, അങ്കണവനാടെബകേഫള ആധനബകേവല്ക്കരബക്കുന്നതബഫന്റെ

ഭനാഗമനായബ സലാംസനാനഫത ഒരു നബകയനാജകേമണ്ഡലതബഫല ഒരു അങ്കണവനാടെബഫയ

മനാതൃകേനാ  അങ്കണവനാടെബയനായബ  ഉയര്ത്തുന്നതബനന്  നബലവബഫല  സഇൗകേരദങ്ങള്ക്കന്

പുറഫമ നൂതന സലാംവബധനാനങ്ങള് ഏര്ഫപ്പെടുതബയബട്ടുഫണനലാം ഫകേട്ടബടെ  നബര്മ്മേനാണലാം

പൂര്തതീകേരബച  മനാതൃകേനാ  അങ്കണവനാടെബകേഫള  3  തലമുറകേളുഫടെ  സലാംഗമസലമനായബ

ഉയര്ത്തുന്നതബനന്  നടെപടെബകേള്  ആരലാംഭബചബട്ടുഫണനലാം  സഭഫയ  അറബയബച.  കകേന

സര്ക്കനാരബഫന്റെ  പുതുക്കബയ  മനാനദണ്ഡ  പ്രകേനാരലാം  അങ്കണവനാടെബ  ജതീവനക്കനാരുഫടെ

കവതനതബല്  സലാംസനാന  സര്ക്കനാര്  വഹബകക്കണ  അനുപനാതതബലുണനായ

വര്ദനവുമൂലലാം 35 ശതമനാനതബഫന്റെ അധബകേ ബനാധദത വഹബചന് വരബകേയനാഫണനലാം

വരുലാം വര്ഷങ്ങളബല് സര്ക്കനാര് ഇതബനനായബ അധബകേതുകേ കേഫണകതണതുഫണനലാം

മനബ  വദക്തമനാക്കബ.  അങ്കണവനാടെബകേള്  മുകഖേനയുള്ള  പ്രതീ-സ്കൂള്  വബദദനാഭദനാസലാം

ഫമചഫപ്പെടുത്തുന്നതബനനായബ അങ്കണവനാടെബ വര്ക്കര്മനാര്ക്കന് ഫഎ.ആര്.ടെബ.സബ.  മുകഖേന

പരബശതീലനലാം  നല്കുനണന്.  ജനാതകേന്,  ജനനബ  എന്നതീ  കസനാഫന് ഫവയറകേള്

ഉപകയനാഗബചന്  5  വയസ്സു വഫരയുള്ള കുട്ടബകേളുഫടെ തല്സമയ നബരതീക്ഷണലാം നടെതബ



3

വരബകേയനാഫണനലാം അങ്കണവനാടെബകേളുഫടെ സനാനലാം കേഫണത്തുന്നതബനന് ജബ.പബ.എസന്.

സനാകങ്കതബകേ  വബദദ  ഉപകയനാഗബചന്  ജബകയനാ  ടെനാഗബലാംഗന്  നടെപ്പെബലനാക്കബവരുനഫണനലാം

മനബ അറബയബച. ഗുണനബലവനാരവുലാം ഗുണകഭനാക്തനാക്കളുഫടെ എണ്ണവുലാം വര്ദബപ്പെബക്കനാന്

വസ്തുനബഷ്ഠമനായ  മനാനദണ്ഡങ്ങളുഫടെ  അടെബസനാനതബല്  അങ്കണവനാടെബകേഫള  കഗ്രഡന്

ഫചയ്യുനണന്.  പ്രതീസ്കൂള്  കുട്ടബകേള്ക്കന്  ECCE  കേരബക്കുലതബനന്  കയനാജബക്കുന്ന  കേളബ

ഉപകേരണങ്ങള്,  ഫമഡബസബന്  കേബറന്,  പ്രതീ-സ്കൂള്  കേബറന്,  ഫ്ലകബ  ഫെണന്,

ഫഫവവബദദമനാര്ന്ന  കപനാഷകേനാഹനാരലാം,  ശുദമനായ  കുടെബഫവള്ളലാം  എന്നബവ

ലഭദമനാക്കനാനുലാം  ശബശു  സഇൗഹൃദ  കടെനായന് ഫലറ്റുകേള്  നബര്മ്മേബക്കനാനുലാം  നടെപടെബ

സസതീകേരബചബട്ടുണന്.  ആകരനാഗദ  കപനാഷണ  വബദദനാഭദനാസ  പരബപനാടെബകേളബല്

അമ്മേമനാരുഫടെയുലാം  കേഇൗമനാരക്കനാരുഫടെയുലാം  പങ്കനാളബതലാം  ഉറപ്പെനാക്കുനഫണനലാം

അങ്കണവനാടെബ  കസവനങ്ങള്  സലാംബന്ധബചന്  ജനങ്ങളബല്  അവകബനാധലാം

ഉണനാക്കുന്നതബനനായബ  കസനാഷദല്  ഓഡബറന്  നടെപ്പെബലനാക്കുനഫണനലാം  മനബ

അറബയബച. നബര്മ്മേനാണകമഖേലയബലുലാം മറന് ഫതനാഴബല് കമഖേലകേളബലുലാം പ്രവര്തബക്കുന്ന

അനദ  സലാംസനാന  ഫതനാഴബലനാളബകേളുഫടെ  കുട്ടബകേഫള  പകേല്  സമയങ്ങളബല്

പരബപനാലബക്കുന്നതബനന്  ഫകേനാചബയബല്  ഫഎ.സബ.ഡബ.എസന്.-നന്  കേതീഴബല്  ഫഫപലറന്

അടെബസനാനതബല് ഫമനാഫഫബല് ക്രഷുലാം  സലാംഘടെബത/അസലാംഘടെബത  കമഖേലകേളബല്

കസവനമനുഷ്ഠബക്കുന്ന  സതീകേളുഫടെ  കുട്ടബകേഫള  പരബപനാലബക്കുന്നതബനന്  സനാമൂഹദകക്ഷമ

കബനാര്ഡന്,  ശബശുകക്ഷമസമബതബ  എന്നബവ  മുകഖേന  നനാഷണല്  ക്രഷന്  സതീമുലാം
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സലാംസനാന സര്ക്കനാര് ഏഫറടുതന് നടെതബവരബകേയനാഫണനലാം മനബ വദക്തമനാക്കബ.

(യു.ഡബ.എഫെന്.  അലാംഗങ്ങള് കചനാകദദനാതരകവള

തടെസഫപ്പെടുതബഫക്കനാണബരുന്നതബനനാല്  രനാവബഫല  8.38-നന്  സഭനാനടെപടെബകേള്

നബര്തബവച.)

(നക്ഷത്രചബഹ്നമബട്ട ബനാക്കബ കചനാദദങ്ങള്ക്കുലാം നക്ഷത്രചബഹ്നമബടെനാത  1 മുതല്

329 വഫരയുള്ള കചനാദദങ്ങളബല് 49 എണ്ണതബനുലാം ബന്ധഫപ്പെട്ട മനബമനാര് കരഖേനാമൂലലാം

ഉതരലാം നല്കേബ.) 


