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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6354 10-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

��കളിെല ഉ�ഭ�ണ പ�തി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീ പി എസ്  �പാൽ,
�ീ ജി എസ്  ജയലാൽ , 

�ീ. ഇ. ടി. ൈടസൺ മാ�ർ , 
�ീ. വാ�ർ േസാമൻ 

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

(എ)

േകാവിഡിെന �ടർ�് അട�കിട�� െപാ�

വിദ�ാലയ�ൾ �റ�േ�ാൾ പ�ാം �ാസ്

വെര�ളള �ാ�കളിൽ പഠി�� എ�ാ

വിദ�ാർ�ികൾ�ം ഉ�ഭ�ണം നൽ��തിന്

ഉേ�ശി��േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(എ) െപാ�വിദ�ാലയ�ളിെല �ീ-ൈ�മറി �തൽ എ�ാം

�ാസ്  വെര�� ��ികൾ ആണ് �ൾ ഉ�ഭ�ണ

പ�തി�െട പരിധിയിൽ വ��ത്. ടി ��ികൾ�്

2021-22 അ��യന വർഷം ��കൾ �റ�്

�വർ�ി�� തീയതി �തൽ തെ� പാചകം െച�

ഉ�ഭ�ണം നൽ��തി�� നടപടികൾ

സ�ീകരി�ി��്. ഒ� �തൽ എഴാം �ാസ്  വെര��

��ികൾ�് നവംബർ 1 �തൽ ഉ�ഭ�ണം നൽകി

വ���് . നിലവിൽ ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട

പരിധിയിൽ വരാ� �ാ�കളിെല ��ികൾ�് ഈ
അ��യന വർഷം ഉ�ഭ�ണം നൽ�� കാര�ം

പരിഗണനയിലി�.

(ബി)

േകാവിഡ്  മാനദ�ം പാലി�െകാ�് ഉ�ഭ�ണം

വിതരണം െച��തി�� മാർ�നിർേ�ശം

ത�ാറാ�ിയി�േ�ാ; ഉെ��ിൽ അതിെ�

വിശദാംശ�ൾ ലഭ�മാ�േമാ;

(ബി) ഉ�്. �ൾ ഉ�ഭ�ണ പ�തി�െട

�ണേഭാ�ാ�ളായ വിദ�ാർ�ികൾ�് �ാേദശിക

സാഹചര��ൾ �ടി കണ�ിെല��് േപാഷക

സ���ം �ണേമ����മായ ഉ�ഭ�ണം

ഭ���ര�ാ മാനദ��ൾ,േകാവിഡ്  -19
േ�ാേ�ാേ�ാ�കൾ എ�ിവ പാലി�െകാ�്

നൽ���മായി ബ�െ��് ��കൾ��

െപാ�മാർ� നിർേ�ശ�ൾ 22/10/2021-െല

െപാ�വിദ�ാഭ�ാസ ഡയറ��െട

എൻ.എം.എ(1)-11038/2021/ഡി.ജി.ഇ ന�ർ

പരിപ�ം �ഖാ�ിരം �റെ��വി�ി��്. ��ത

പരിപ��ിെ� പകർ�് അ�ബ�മായി

േചർ��.

(സി) ��കളിെല പാചക �രകൾ, േ�ാ�കൾ,
ൈഡനിംഗ് ഹാൾ �ട�ിയവ�െട നിലവിെല

സാഹചര�ം സംബ�ി�  ്ഓേരാ സബ് ജി�യി�ം

പരിേശാധനകൾ നട�ിയി�േ�ാ; വിശദമാ�േമാ;

(സി) റാൻഡം രീതിയിൽ പരിേശാധനകൾ

നട�ിയി��്. �ൾ സ�ർശന�ിെ� ഭാഗമായി

�ൺമീൽ ഓഫീസർമാരാണ് ഇ�രം

പരിേശാധനകൾ നട�ിയി��ത്. നിലവിെല

സാഹചര��ിൽ, പാചക�ര, േ�ാർ,



2 of 2

പാചക�ര�െട പരിസരം, ൈഡനിംഗ് ഹാൾ

എ�ിവ ��ിേയാ�ം െവടിേ�ാ�ം

പരിപാലി��തി�� നിർേ�ശ�ൾ �ൾ

�ഥമാ��ാപകർ�് നൽകിയി��്.

(ഡി)

��കളിൽ ഉപേയാഗി�� �ടിെവ��ിെ�

�ണനിലവാരം പരിേശാധി�  ്�ര�ിതത�ം

ഉറ�വ���തിന് ആവശ�മായ നിർേ�ശം

നൽകിയി�േ�ാ; എ�ാ ��കൾ�ം

അടിയ�രമായി �ടിെവ� കണ�ൻ

ലഭ�മാ��തിന് ജലവിഭവ വ��ിേനാട്

ആവശ�െ��േമാ; വിശദമാ�േമാ;

(ഡി) ഉ�്. േക� വാണിജ� മ�ാലയ�ിെ�

േ�ാൺസർഷി���ം എൻ.എ.ബി.എൽ

അ�ഡിേ�ഷ����മായ സി.ഇ.പി. സി.ഐ
ലേബാറ�റി ആ�് റിസർ�  ്ഇൻ�ി���ിെന

��കളിെല �ടിെവ��ിെ�,
ൈമേ�ാബേയാളജി�ൽ പരിേശാധന നട�വാൻ

�മതലെ���ിയി��്. ��ികൾ�് �ര�ിതമായ

�ടിെവ�ം ലഭ�മാ��തി�� സൗകര��ൾ

ഏർെ���വാൻ ��കൾ�് നിർേ�ശം

നൽകിയി��്. കിണ�കൾ, േകരള വാ�ർ

അേതാറി�ി�െട ൈപ�് ൈലൻ കണ�ൻ

എ�ിവെയയാണ് �ടിെവ��ിനായി ��കൾ

�ഖ�മാ�ം ആ�യി��ത്. �ടിെവ� കണ�ൻ

ആവശ�മായ ��ക�െട വിവരം ലഭ�മാ�� പ�ം

ആയത് പരിേശാധി�  ്ഉചിതമായ നടപടികൾ

സ�ീകരി��താണ്.

(ഇ)

ഉ�ഭ�ണ�ിെ� പാചക�ം വിതരണ�ം

ആേരാഗ� �വർ�ക�െട നിരീ�ണ�ിന്

വിേധയമാ��തിന് ഉേ�ശി��േ�ാ;
വിശദമാ�േമാ?

(ഇ) ഭ���ര�ാ മാനദ���ം േകാവിഡ്

േ�ാേ�ാേ�ാ�ക�ം �ത�മായി പാലി�െകാ�ാണ്

��കളിൽ ഉ�ഭ�ണം പാചകം െച�് ��ികൾ�്

വിതരണം െച��ത്. �ൾ പി.ടി.എ, �ൾ

മാേനെ��് ക�ി�ി, മദർ പി.ടി.എ, �ൾ ഉ�ഭ�ണ

ക�ി�ി, അ��ാപകർ എ�ിവ�െട കർശന

നിരീ�ണ�ി ലാണ് ഇത് നട��ത്.
ഇ�ാരണ�ാൽതെ�, ആേരാഗ��വർ�ക�െട

�േത�കമായ ഒ� നിരീ�ണം ഉറ�ാേ��

സാഹചര�ം നിലവിൽ ഇ�. ഭ�ണ�ിെ�

�ണേമ�, ഭ�ണം പാചകം െച��തി�ം അത്

വിതരണം െച��തി�ം പാലിേ�� �ചിത�ം

എ�ിവ സംബ�ി�  ്��കൾ��

മാർ�നിർേ�ശ�ൾ നൽകിയി��്.

െസ�ൻ ഓഫീസർ


































