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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന��ചി�മി� േചാദ�ം നം. 113 07-10-2021 - ൽ മ�പടി�്

�ീ ൈ�മറി വിദ�ാഭ�ാസ നയം

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ വി ശശി,
�ീ പി എസ്  �പാൽ, 
�ീ. ഇ െക വിജയൻ, 
�ീ. പി. ബാലച�ൻ 

Shri V Sivankutty
(െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ-െതാഴിൽ വ��് മ�ി)

(എ)
സം�ാന�് നിലവിെല സാ�ഹിക സാം�ാരിക

സാഹചര��ളിൽ �ീ �ൾ വിദ�ാഭ�ാസ�ിന്

സമ�മായ ഒ� നയം �പീകരിേ��തിെ�

ആവശ�കത ��യിൽെ��ി�േ�ാ;
വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) ��യിൽെ��ി��്. �ീ-ൈ�മറി വിഭാഗ�ിന്

െപാ�നയം �പകരി��തിനായി െപാ�

വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട േന�ത��ിൽ 12 അംഗ

ക�ി�ി �പീകരി�  ്�ീ-ൈ�മറി നയ �പീകരണം

നട��തിനാ��

�വർ�ന�ൾ�േരാഗമി�വ��.

(ബി)

അ�ണവാടികൾ, െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �ീ

ൈ�മറി ��കൾ എ�ിവെയ

ഏേകാപി�ി�െകാ�് ബ�െ��

തേ�ശസ�യംഭരണ�ാപന��െട

സഹകരണേ�ാെട �ീ �ൾ വിദ�ാഭ�ാസം

പരി�രി��തിന് നടപടി സ�ീകരി�േമാ;

(ബി) അ�ണവാടികളിെല�ം െപാ� വിദ�ാലയ�ളിെല

�ീ-��കളിെല�ം �വർ�ന�െള

ഏേകാപി�ി�� ക്ള�ർ അധി�ിത �ീ-�ളി�്

എ� സംവിധാനം ൈപല�് േ�ാജ�ായി

നട�ിലാ��തിന് തീ�മാനി�ി��്.
സം�ാന�് 414 ക്ള��കൾ സമ�ശി�ാ

േകരള�ിെ� േന�ത��ിൽ �പീകരി�ി��്.
ക്ള�ർ അധി�ിത �ീ-�ളി�ി�� മാ�ർ

പ്ളാൻ ത�ാറാ�� തി��

മാർ�േരഖഎസ് .സി.ഇ.ആർ.ടി വികസി �ി�ി��്.
ഇതിെ� അടി�ാന �ിൽ ക്ളസ്റററിെല

അ�ണ വാടിക�െട�ം സർ�ാർ, സർ�ാർ

അംഗീ�ത �ീ- ��ക�െട�ം അവ�ാ പഠനം

നട�ിയി��്.

(സി) െപാ� വിദ�ാലയ�േളാട�ബ�ി�� �ീ

ൈ�മറി വിഭാഗ�ിെല ഒ� വിഭാഗം

അധ�ാപകർ�ം വിദ�ാർ�ികൾ�ം സർ�ാരിെ�

ആ��ല��ൾ ലഭി��ിെ�� പരാതി

��യിൽെ��ി�േ�ാ;

(സി) ��യിൽെ��ി��്. ബ�.േകരള

ൈഹേ�ാടതി�െട നിർേ�ശ

�ിെ�അടി�ാന�ിൽ 07/12/2012 – െല

സർ�ാർ ഉ�രവ്(എം.എസ്) നം. 385/2012/
െപാ.വി.വ �കാരം സർ�ാർ

��കേളാട�ബ�ി�  ്�വർ�ി�� �ീ-ൈ�മറി

വിഭാഗ�ിൽ 01.08.2012 വെര േസവന�ി��

േയാഗ�ത ��വർ�് ഓണേററിയം അ�വദി�്

നൽകിയി��്. നിർ�ി� േയാഗ�ത േനടാ��ം

01.08.2012 ൽ ഒ� വർഷെ� സർവീെസ�ി�ം
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�ർ�ി യാ�ിയ�മായ എ�ാ �ീ-ൈ�മറി

അ��ാപകർ�ം ആയമാർ�ം 01.08.2012 �തൽ

�തിമാസ ഓണേററിയം അ�വദി�ക�ം അത്

കാലാകാല�ളിൽ വർ�ി�ി �ക�ം െച�ി��്.
07/12/2012ന് േശഷം �ീ-ൈ�മറി ക്ളാ�കൾ

ആരംഭി�ാേനാ നിയമന�ൾ നട�വാേനാ പാടി�

എ�് നി�ർഷി�ി��്. സർ�ാർ ��കളിൽ

മാ�മാണ് പി.ടി.എ �െട നിയ�ണ�ിൽ �ീ-
ൈ�മറി ആരംഭി�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��ത്

ഇവി�െ� ജീവന�ാർ�ാണ് ഓണേററിയം നൽകി

വ��ത്. 2012 ന് േശഷം സർ�ാർ

അംഗീകാരമി�ാെത ആരംഭി� �ീ-ൈ�മറി

��കളിെല അ��ാപകർ�ം ആയമാർ�ം

ഓണേററിയം നൽ�� വിഷയം െപാ�നയം

�പീകരി��തിനായി നിേയാഗി� ക�ി�ി

പരിേശാധി�  ്വ��. നിലവിൽ ഉ�ഭ�ണം

പ�തി�െട ഭാഗമായി ഉ� ഭ�ണം

നൽകിവ���്. 01.08.2012 ന് േശഷം ആരംഭി�

�തിയ �ീ-ൈ�മറികൾ�് സർ�ാർ അംഗീകാരം

നൽകാ� സാഹചര��ിലാണ് ഉ�ഭ�ണം

നൽകാൻ കഴിയാ �ത്. �ടാെത 2015 െല േക�

ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട നിയമ �കാരം (MID
DAY MEALS RULES 2015) സർ�ാർ /
എയ്ഡഡ്  വിദ�ാലയ�ളിെല 1 �തൽ 8 വെര

ക്ളാസി�� വിദ�ാർ�ി കൾ�ാണ് ഉ�ഭ�ണ

പ�തി�് അർഹത��ത്. എ�ി��ാ�ം

2,50,000 �ീ-ൈ�മറി ��ികെള �ടി ഇതിെ�

ഭാഗമായി ഉൾെ���ിയി��്. 2012 � േശഷം

ആരംഭി� �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാലയ�ളിെല ��ികെള

ഉ�ഭ�ണ പ�തിയിൽ ഉൾെ����ത്

സംബ�ി� വിഷയം െപാ�നയം

�പീകരി��തിനായി നിേയാഗി� ക�ി�ി

പരിേശാധി�  ്വ��. ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�്

ലഭി�� �റ�് �ടർ നടപടി സ�ീകരി�ാൻ

കഴി�ം.

(ഡി) സർ�ാർ ആ��ല�ം ലഭി�ാ� എയ്ഡഡ്

വിദ�ാലയ�ളിെല�ം സർ�ാർ വിദ�ാലയ�ളിെല

ഒ� വിഭാഗ�ിെല�ം ജീവന�ാർ�ം

വിദ�ാർ�ികൾ�ം ��ത ആ��ല�ം

ലഭി��തി�� പ�തികൾ നട�ിലാ�േമാ;
വിശദമാ�ാേമാ?

(ഡി) ��യിൽെ��ി��്. ബ�.േകരള

ൈഹേ�ാടതി�െട നിർേ�ശ

�ിെ�അടി�ാന�ിൽ 07/12/2012 – െല

സർ�ാർ ഉ�രവ്(എം.എസ്) നം. 385/2012/
െപാ.വി.വ �കാരം സർ�ാർ

��കേളാട�ബ�ി�  ്�വർ�ി�� �ീ-ൈ�മറി

വിഭാഗ�ിൽ 01.08.2012 വെര േസവന�ി��

േയാഗ�ത ��വർ�് ഓണേററിയം അ�വദി�്

നൽകിയി��്. നിർ�ി� േയാഗ�ത േനടാ��ം

01.08.2012 ൽ ഒ� വർഷെ� സർവീെസ�ി�ം

�ർ�ി യാ�ിയ�മായ എ�ാ �ീ-ൈ�മറി
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അ��ാപകർ�ം ആയമാർ�ം 01.08.2012 �തൽ

�തിമാസ ഓണേററിയം അ�വദി�ക�ം അത്

കാലാകാല�ളിൽ വർ�ി�ി �ക�ം െച�ി��്.
07/12/2012ന് േശഷം �ീ-ൈ�മറി ക്ളാ�കൾ

ആരംഭി�ാേനാ നിയമന�ൾ നട�വാേനാ പാടി�

എ�് നി�ർഷി�ി��്. സർ�ാർ ��കളിൽ

മാ�മാണ് പി.ടി.എ �െട നിയ�ണ�ിൽ �ീ-
ൈ�മറി ആരംഭി�ാൻ അ�മതി നൽകിയി��ത്

ഇവി�െ� ജീവന�ാർ�ാണ് ഓണേററിയം നൽകി

വ��ത്. 2012 ന് േശഷം സർ�ാർ

അംഗീകാരമി�ാെത ആരംഭി� �ീ-ൈ�മറി

��കളിെല അ��ാപകർ�ം ആയമാർ�ം

ഓണേററിയം നൽ�� വിഷയം െപാ�നയം

�പീകരി��തിനായി നിേയാഗി� ക�ി�ി

പരിേശാധി�  ്വ��. നിലവിൽ ഉ�ഭ�ണം

പ�തി�െട ഭാഗമായി ഉ� ഭ�ണം

നൽകിവ���്. 01.08.2012 ന് േശഷം ആരംഭി�

�തിയ �ീ-ൈ�മറികൾ�് സർ�ാർ അംഗീകാരം

നൽകാ� സാഹചര��ിലാണ് ഉ�ഭ�ണം

നൽകാൻ കഴിയാ �ത്. �ടാെത 2015 െല േക�

ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട നിയമ �കാരം (MID
DAY MEALS RULES 2015) സർ�ാർ /
എയ്ഡഡ്  വിദ�ാലയ�ളിെല 1 �തൽ 8 വെര

ക്ളാസി�� വിദ�ാർ�ി കൾ�ാണ് ഉ�ഭ�ണ

പ�തി�് അർഹത��ത്. എ�ി��ാ�ം

2,50,000 �ീ-ൈ�മറി ��ികെള �ടി ഇതിെ�

ഭാഗമായി ഉൾെ���ിയി��്. 2012 � േശഷം

ആരംഭി� �ീ-ൈ�മറി വിദ�ാലയ�ളിെല ��ികെള

ഉ�ഭ�ണ പ�തിയിൽ ഉൾെ����ത്

സംബ�ി� വിഷയം െപാ�നയം

�പീകരി��തിനായി നിേയാഗി� ക�ി�ി

പരിേശാധി�  ്വ��. ക�ി�ി�െട റിേ�ാർ�്

ലഭി�� �റ�് �ടർ നടപടി സ�ീകരി�ാൻ

കഴി�ം.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


