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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

പ്ലസസ് വണ് ബബാച്ചുകള് വര്ദടിപടികബാന് നടപ  ടടി

മേടി  .   സസ്പീകര്: റൂള് 50, ഇന്നതത്തെ റൂള് 50 പ്രകബാരമുളള മനബാടസ്പീസടിനസ് ആധബാരമേബായ

വടിഷയയ  ആദദ്യതത്തെ  ശ്രദക്ഷണടികല്  മനബാടസ്പീസടിതന്റെ  വടിഷയയ  തതന്നയബാണസ്.

എങടിലയ  ചടയ  50  പ്രകബാരമുളള  പ്രതടിപക്ഷത്തെടിതന്റെ  മനബാടസ്പീസടിനസ്  പരടിഗണന

നല്കുന്നതുതകബാണസ്  വടിഷയയ  റൂള്  50  ആയടി  ഉന്നയടിക്കുവബാന്  അവസരയ

നല്കുകയബാണസ്.   പ്ലസസ്  വണ്  ബബാച്ചുകള്  വര്ദടിപടികബാത്തെതുമൂലയ  സയസബാനത്തെസ്

പത്തെബായകബാസസ്  പബാസബായ  വടിദദ്യബാര്തടികള്കസ്  പ്ലസസ്  വണ്  സസ്പീറസ്

നടിമഷധടികതപടുന്നുതവന്നുയ  എലബാ  വടിഷയത്തെടിനയ  എ  പ്ലസസ്  മനടടിയ

വടിദദ്യബാര്തടികള്കസ്  ഇഷ്ടതപട  വടിഷയത്തെടില്  സസ്പീറസ്  ലഭടികബാത്തെ  സബാഹചരദ്യമേബാണസ്

ഉളവബായടിട്ടുളളതതന്നുയ  പറയതപടുന്ന  സബാഹചരദ്യയ  സഭബാ  നടപടടികള്  നടിര്ത്തെടിവചസ്

ചര്ച  തചയ്യണതമേന്നസ്  ആവശദ്യതപടസ്  സര്വ്വശ്രസ്പീ  ഷബാഫടി  പറമടില്,  മേഞ്ഞളബായകുഴടി

അലടി, മമേബാന്സസ് മജബാസഫസ്, അനൂപസ് മജകബസ്, മേബാണടി സടി കബാപന്, ശ്രസ്പീമേതടി തക.തക.

രമേ എന്നസ്പീ ബഹുമേബാനതപട അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകബാരയ മനബാടസ്പീസസ് നല്കടിയടിട്ടുണസ്.  
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തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ-തതബാഴടില്  വകുപ്പു  മേനടി  (ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ശടിവന്കുടടി):  സര്,

02-09-2021-തല  സര്കബാര്  ഉത്തെരവസ്  പ്രകബാരയ  തടിരുവനന്തപുരയ,  പബാലകബാടസ്,

മകബാഴടിമകബാടസ്,  മേലപ്പുറയ,  വയനബാടസ്,  കണ്ണൂര്,  കബാസര്മഗബാഡസ്  എന്നസ്പീ  7  ജടിലകളടിതല

എലബാ  സര്കബാര്,  എയടിഡഡസ്,  ഹയര്  തസകന്ഡറടി  സ്കൂളുകളടിതല  പ്ലസസ്  വണ്

പ്രമവശനത്തെടിനബായടി  എലബാ  വടിഷയങ്ങളടിലയ  20  ശതമേബാനയ  സസ്പീറസ്  വര്ദടിപടിച്ചു

നല്കടിയടിട്ടുണസ്.   2021-22  അദദ്യയന  വര്ഷതത്തെ  ഹയര്തസകന്ഡറടി

പ്രമവശനത്തെടിതന്റെ മുഖദ്യഘടത്തെടിതല ഒന്നബായ അമലബാട്ടുതമേന്റെടിതന്റെ പ്രമവശന നടപടടികള്

അവസബാനടിപടിച്ചു കഴടിഞ്ഞമപബാള് സയസബാനത്തെസ് ഏക ജബാലക രസ്പീതടിയടില് പ്രമവശനയ

നടത്തുന്ന  271136  സസ്പീറ്റുകളടിമലയസ്  465219  വടിദദ്യബാര്തടികള്

അമപക്ഷടിക്കുകയുണബായടി.   ഇതടില്  മേബാതൃജടിലകസ്  പുറമമേ,  മേറ്റു  ജടിലകളടിമലയസ്

അമപക്ഷടിച  39489  മപരുയ  ഉണബായടിരുന്നു.    പ്രമവശനയ  നല്മകണ  യഥബാര്ത

അമപക്ഷകര്  എന്നു  പറയുന്നതസ്   425730  മേബാത്രമേബാണസ്.  ആദദ്യ  അമലബാട്ടുതമേന്റെസ്

ലഭടിചതടില്  201489  വടിദദ്യബാര്തടികള്  പ്രമവശനയ  മനടടിയമപബാള്  17065

വടിദദ്യബാര്തടികള്  പ്രമവശനയ  മനടടിയടില.  കഴടിഞ്ഞ  5  വര്ഷതത്തെ  പ്രമവശന
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മതബാതനസരടിചസ്  385530  അമപക്ഷകര്  മേബാത്രമമേ  പ്ലസസ്  വണ്  പ്രമവശനയ  മനടബാന്

സബാധദ്യതയുളള.   കഴടിഞ്ഞ  5  വര്ഷതത്തെ  പ്രമവശനമതബാതനസരടിചസ്  പ്രമവശനയ

ലഭടിക്കുന്നതടിനബായടി  സയസബാനത്തെബാതക  159840  അമപക്ഷകര്  ബബാകടിയുണസ്.

അമപക്ഷടിച  എലബാമപരുയ  പ്ലസസ്  വണ്  പ്രമവശനയ  മനടുകയബാതണങടില്  ആതക

200040  അമപക്ഷകര്കബാണസ്  പ്രമവശനയ  ഉറപബാമകണതസ്.   2021-22  അദദ്യയന

വര്ഷതത്തെ  ഹയര്തസകന്റെറടി  പ്രമവശനത്തെടിനസ്  മുഖദ്യഘടത്തെടിതല  അവസബാനതത്തെ

അമലബാട്ടുതമേന്റെസ്,  എയടിഡഡസ്  സ്കൂളുകളടിതല  കമമ്മ്യൂണടിറടി  മകകബാടബാ  സസ്പീറ്റുകളടിതല

അമലബാട്ടുതമേന്റെസ്,   എയടിഡഡസ്  സ്കൂളുകളടിതല  മേബാമനജുതമേന്റെസ്  മകകബാടബാ  പ്രമവശനയ,

അണ്എയടിഡഡസ് സ്കൂളുകളടിതല പ്രമവശനയ എന്നടിവതയബാതക 2021 ഒമകബാബര് മേബാസയ

7-ാം തസ്പീയതടി  മുതല്മക ആരയഭടിക്കുകയുളള.   ഇത്തെരത്തെടില് ലഭദ്യമേബായ സസ്പീറ്റുകളുയ

ഒഴടിവു വരുന്ന മസബാര്ട്സസ് മകകബാടബാ സസ്പീറ്റുകള്  തപബാതു തമേറടിറസ്  മകകബാടബാ സസ്പീറ്റുകളബായടി

പരടിവര്ത്തെനയ  തചയ്യുമമബാള്  ഉണബാകുന്ന  സസ്പീറ്റുകളുയ  കൂട്ടുമമബാള്  സയസബാനത്തെബാതക

192959  സസ്പീറ്റുകള് ലഭദ്യമേബാണസ്.   ഇതടിനപുറമമേ  തവബാമകഷണല് ഹയര്തസകന്റെറടി,

മപബാളസ്പീതടകടികസ്,  തഎ.ടടി.തഎ  മമേഖലകളടിലബായടി  97283  സസ്പീറ്റുകള്  ലഭദ്യമേബാണസ്.
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ഹയര്തസകന്റെറടിയടില്  ജടിലബാടടിസബാനത്തെടില്  നടിലവടിതല  സടിതടിതയ

സയബനടിചടിടമത്തെബാളമുളള മരഖകള് ഞബാന് മമേശപ്പുറത്തെസ് വയ്ക്കുകയബാണസ്.  * മേലബബാര്

മമേഖലയടിതല ജടിലകളടിലയ,  തതകന് മമേഖലയബായ തടിരുവനന്തപുരയ ജടിലയടിലയ സസ്പീറസ്

കുറവുളള  ഇടങ്ങളടിതലലബായ   അധടിക  സസ്പീറ്റുകള്  ഇതടിനകയ  നല്കടിയതടിനബാല്

സര്കബാരടിതന്റെ  സബാമത്തെടിക  സടിതടി  പരടിഗണടിചസ്  2021-22  അദദ്യയന  വര്ഷയ

സയസബാനത്തെസ്  അധടിക  ബബാചസ്  അനവദടിമകണതടില  എന്നുളള  സമേസ്പീപനമേബാണസ്

സകസ്പീകരടിചടിരടിക്കുന്നതസ്.   മുഖദ്യ  അമലബാട്ടുതമേന്റെസ്  പൂര്ത്തെസ്പീകരടിക്കുന്ന  2021  ഒമകബാബര്

മേബാസയ  23  നമശഷയ സപ്ലടിതമേന്റെറടി അമലബാട്ടുതമേന്റുകള് ആരയഭടിക്കുന്നതടിന മുന്പബായടി

സയസബാനതത്തെ  എലബാ  ജടിലകളുതടയുയ  സടിതടി  വടിശദമേബായടി  പരടിമശബാധടിചസ്

ആവശദ്യമേബായ നടപടടികള് സകസ്പീകരടിക്കുന്നതബാണസ്.  സയസബാനതത്തെ ഹയര് തസകന്റെറടി

സ്കൂളുകളടിതല  പ്ലസസ്  വണ്  പ്രമവശനയ  ലളടിതവുയ  സുതബാരദ്യവുയ  സബാമൂഹദ്യനസ്പീതടി

ഉറപബാക്കുന്ന  തരത്തെടിലമേബായടി   കഴടിഞ്ഞ  13  വര്ഷമേബായടി  ഏകജബാലക  പ്രമവശനയ,

മകനസ്പീകൃത  അമലബാട്ടുതമേന്റെസ്  സയവടിധബാനയ  നടപടിലബാകടി  വരുന്നുണസ്.   ഇതടില്

അമപക്ഷടിക്കുന്ന  അര്ഹരബായ  വടിദദ്യബാര്തടികള്കസ്  തമേരടിറസ്  അടടിസബാനത്തെടില്

* അനബനമേബായടി മചര്ത്തെടിട്ടുണസ്.
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ആഗ്രഹടിക്കുന്ന  സ്കൂളുകളടില്  പരമേബാവധടി  പ്രമവശനയ  ലഭടിക്കുന്നതബാണസ്.   നമുകസ്

ഇഇൗപ്രബാവശദ്യയ എ പ്ലസസ് കൂടുതലബായതുതകബാണസ് ഉമദ്ദേശടിക്കുന്ന സബ്ജകസ് ഒരുപതക്ഷ എലബാ

വടിദദ്യബാര്തടികള്ക്കുയ കടിടടിതയന്നു വരടില.  ഏതതങടിലയ സ്കൂളടിമലബാ,  മകബാഴടിമലബാ,  പ്ലസസ്

വണ്  പ്രമവശനയ  മവണതമേന്നസ്  പ്രമതദ്യക  അമപക്ഷകള്  തമേരടിറടിതന

ഒഴടിവബാകടിതകബാണസ് പരടിഗണടികബാന് കഴടിയുകയടിതലന്ന കബാരദ്യയ കൂടടി പറയുകയബാണസ്.

രണബാമേതത്തെ  അമലബാട്ടുതമേന്റെസ്  ഒമകബാബര്  7-ാം  തസ്പീയതടിയബാണസ്.   മുഖദ്യഘടയ

പൂര്ത്തെസ്പീകരടിക്കുന്നതസ്  ഒമകബാബര്  മേബാസയ  23-ാം  തസ്പീയതടിയബാണസ്.   സസ്പീറ്റുകളുതട

തുടര്ന്നുളള  ആവശദ്യകത  ഒമകബാബര്  മേബാസയ  23  ന  മശഷയ  മേബാത്രമമേ  കൃതദ്യമേബായടി

ലഭടിക്കുകയുളള.   കഴടിഞ്ഞ  5  വര്ഷങ്ങളടില്  2016-ലബാണസ്  ഏറവുയ  കൂടുതല്

വടിദദ്യബാര്തടികള്  എസസ്.എല്.സടി.  പരസ്പീക്ഷ  പബാസബായടിട്ടുളളതസ്.   458080  മപരബാണസ്

അന്നസ്  പബാസബായടിട്ടുളളതസ്.  അമത  സസ്പീറ്റുകള്  തതന്നയബാണസ്  ഇമപബാഴയ  ഉളളതസ്.

ഇതകബാലയ  എസസ്.എല്.സടി.  പബാസബായ  കുടടികള്  419653  മേബാത്രമേബാണസ്.  സസ്പീറ്റുകളുതട

എണ്ണത്തെടില് മേബാറമേടില.  അതുതകബാണസ് രണബായഘട അമലബാട്ടുതമേന്റുയ മസബാടസ് അഡടിഷനയ

കഴടിയുമമബാള്  നമുകസ്  ഉപരടിപഠനത്തെടിനസ്  ആഗ്രഹടിക്കുന്ന  വടിദദ്യബാര്തടികള്കസ്
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അവസരയ തകബാടുകബാന് കഴടിയുതമേന്നുതതന്നയബാണസ് ഗവണ്തമേന്റെസ് നടിലപബാടസ്.  

ശ്രസ്പീ  .    ഷബാഫടി പറമടില്:  സര്,  ഇഇൗ സര്കബാരടില് നടിന്നുയ കൂടുതതലബാന്നുയ

പ്രതസ്പീക്ഷടിമകണതടിതലന്നസ്  മകരളത്തെടിതല  സബാധബാരണകബാരുയ  പബാവതപടവരുയ

പണയ  തകബാടുത്തെസ്  പഠടികബാന്  കഴടിയബാത്തെവരുമേബായ  വടിദദ്യബാര്തടികള്കസ്

മതബാന്നുന്നതരത്തെടിലബാണസ്  ബഹുമേബാനതപട  വകുപ്പുമേനടി  മേറുപടടി

പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നതസ്.  സകന്തയ  ആമരബാഗദ്യകബാരദ്യങ്ങമളകബാള്  കുടടികളുതട

പഠനത്തെടിനസ്  പ്രബാധബാനദ്യയതകബാടുക്കുന്ന  അച്ഛനമമേബാരുതട  നബാടബാണസ്  മകരളയ.

അവനവതന്റെ  കബാരദ്യങ്ങള്  മേബാറടിവച്ചുയ  കുടടികള്കസ്  നന്നബായടി  പഠടികബാനള

അവസരതമേബാരുകണതമേന്നസ്  ആഗ്രഹടിക്കുന്ന  രക്ഷടിതബാകതള

സയബനടിചടിടമത്തെബാളയ  മകബാവടിഡസ്  മേഹബാമേബാരടിയുയ  അതുമൂലമുണബായ

പ്രയബാസങ്ങളുയ  പ്രതടിസനടികളുയ  തതബാഴടിലടിതനയുയ  വരുമേബാനതത്തെയുയ

ബബാധടിചടിരടിക്കുകയബാണസ്.  മേബാത്രമേല,  കുടടികളുതട    പഠനതത്തെയുയ

അധദ്യബാപനതത്തെതതന്നയുയ  ഇഇൗ  മേഹബാമേബാരടി  ബബാധടിച  സബാഹചരദ്യത്തെടിലണബായ

എലബാ പ്രയബാസങ്ങള്ക്കുതമേബാടുവടിലയ ആറടിഞസ് സസ്പീനടിതന്റെ വലപത്തെടില് പബാഠങ്ങള്

കണസ്  കുടടികള്  കഷ്ടതപടസ്  പഠടിച്ചു.  മവണവടിധത്തെടില്   അധദ്യബാപനയ
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നടകബാതതയുയ ആവശദ്യമേബായ പ്രബാകടികലകള് ലഭദ്യമേബാകബാതതയുയ,  ബുദടിമുട്ടുകള്

തബാണടിയ  കുടടികള്  ഇഇൗ  പ്രയബാസങ്ങള്തകബാടുവടിലയ  ചരടിത്ര  വടിജയയ  മനടടി.

99.47  ശതമേബാനയ  കുടടികള്  പരസ്പീക്ഷയടില്  വടിജയടിച്ചു.  ഒരുലക്ഷത്തെടി

ഇരുപത്തെടിതയബാന്നബായടിരത്തെടിലധടികയ  കുടടികള്കസ്  എപ്ലസസ്  കടിടടിതയങടിലയ

അവര്ക്കുമപബാലയ ചടിലമപബാള് പഠടികബാനബായടി  ഇഷ്ടതപട വടിഷയയ ലഭദ്യമേബാകബാന്

സബാധദ്യതയടിതലന്നസ്  മകരളത്തെടിതന്റെ  തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  വകുപ്പുമേനടിതതന്ന

മേറുപടടിയബായടി  പറയുന്ന  സബാഹചരദ്യയ  എത്രമയബാ  ഗുരുതരമേബാതണന്നസ്

നമുതകലബാവര്ക്കുയ  മബബാധദ്യതപടുകയബാണസ്.  പ്രതടിപക്ഷയ  ഇതുസയബനടിചസ്

മനരതത്തെതതന്ന   സഭയടില്  പറഞ്ഞടിട്ടുളതബാണസ്.    പഴയകബാല  വടിദദ്യബാര്തടി-

യുവജന സയഘടനബാ പ്രവര്ത്തെകനബായ അമങ്ങയ്ക്കുയ ഇഇൗ കബാരദ്യങ്ങതളലബാമേറടിയബായ.

ഇഇൗ  കണക്കുകതളലബായ   തമേബാത്തെകണകബാതയടുത്തെബാല്  ഒരടികലമേതസ്

നസ്പീതടിയതലന്നസ്  മകരളത്തെടിതല  എലബാവര്ക്കുമേറടിയബായ.  തമേബാത്തെയ  സസ്പീറ്റുകളുതടയുയ

അമപക്ഷകരുതടയുയ    അമലബാടസ്തമേന്റെടിതന്റെയുയ  കണക്കുകള്  മേബാത്രതമേടുത്തെടിമടബാ

എലബാ ജടിലകളടിലയ പത്തെസ് ശതമേബാനവുയ ചടില ജടിലകളടില് ഇരുപതസ് ശതമേബാനവുയ

സസ്പീറ്റുകള്  വര്ദടിപടിചതുതകബാമണബാ  ഇഇൗ  പ്രശ്നതത്തെ  അഭടിമുഖസ്പീകരടികബാന്
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കഴടിയടില.  പബാലകബാടസ്  ജടിലയടില്  ഉപരടിപഠനത്തെടിനസ്  അര്ഹത  മനടടിയ

വടിദദ്യബാര്തടികളുതട എണ്ണയ 38518 -ഉയ  ജടിലയടിതല ആതക സസ്പീറ്റുകള് 28267 -ഉയ

ആണസ്.  ഇവടിതടത്തെതന്ന  പതടിനബായടിരത്തെടി  ഇരുനൂറടി  അന്പത്തെടിതയബാന്നസ്

സസ്പീറ്റുകളുതട കുറവുണസ്. സസ്പീറസ് വര്ദടിപടിചബാല്മപബാലയ 4598 കുടടികള് പുറത്തെബാണസ്.

ഇതുമേബാത്രമേല പ്രശ്നയ, ഇമത ജടിലയടിതല തപരുമേബാടടി ഹയര് തസകണറടി സ്കൂളടിതല

ബമയബാളജടി  സസ്പീറടിന്റെ  എണ്ണയ  120  വരുമമബാള്  അവടിതട  പ്രമവശനയ  മനടുന്ന

കുടടികളുതട  എണ്ണയ  പലമപബാഴയ  നബാല്പതത്തെബാന്നബാണസ്.  അടപബാടടിയടിലയ

അഗളടിയടിലയ  ഇങ്ങതനതതന്നയബാണസ്.  ശബാസസ്പീയമേബായടി  പഠടിചസ്  ആവശദ്യമേബായ

സലങ്ങളടില്  സസ്പീറസ്  തകബാടുക്കുകയുയ   അലബാത്തെ  സലങ്ങളടിതല  സസ്പീറ്റുകള്

റസ്പീഅമറഞസ്തമേന്റെസ്  നടത്തെടി  കുടടികള്കസ്  തുടര്  പഠനത്തെടിനള

അവസരതമേബാരുകണതമേന്നസ്  ഞങ്ങള്  ആവര്ത്തെടിചസ്  സര്കബാരടിമനബാടസ്

അവശദ്യതപടുന്നു. ഇതടിനപകരയ വളതര കബാഷകലബായടിട്ടുള ഒരു സമേസ്പീപനയ പ്രസ്തുത

വടിഷയത്തെടില്  സര്കബാരടിതന്റെ  ഭബാഗത്തുനടിന്നുയ  ഉണബാകരുതതന്നസ്  മകരളത്തെടിതല

വടിദദ്യബാര്തടികള്ക്കുമവണടി ഇവടിതട പ്രതടിപക്ഷയ പറയബാന് ആഗ്രഹടിക്കുകയബാണസ്.

ഒരു  ജടിലയുതട  അടടിസബാനത്തെടില്  കണക്കുകതളടുത്തെബാല്മപബാലയ  കുടടികള്കസ്
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മവണത്ര  അഡസ് മേടിഷന്  തകബാടുകബാന്  കഴടിയടിതലന്നുള  സബാഹചരദ്യയ  നമ്മുതട

മുമടിലണസ്.  അങ്ങസ്  ഇവടിതട  പറഞ്ഞ  കണകടില്  ഏറവുയ  പ്രധബാനതപടതുയ

ആളുകള്  തതറടിദരടികതപടബാനടിടയബാക്കുന്ന  സബാഹചരദ്യവുയ  പ്രമവശനത്തെടിതന്റെ

മതബാതബാണസ്  അഡസ് മേടിഷതന്റെ  മബയ്സബായടി  എടുക്കുന്നതസ്  എന്നതബാണസ്.

പ്രമവശനത്തെടിതന്റെ  മതബാതല  മേറടിചസ്  അമപക്ഷകരുതട  എണ്ണമേബാണസ്

അടടിസബാനമേബായടി  എടുമകണതസ്.  പ്രമവശനത്തെടിതന്റെ  മതബാതനസരടിചസ്  നമള്

കണതകടുത്തെബാല്  നടിലവടിലള  സസ്പീറ്റുകളടിമലയ്ക്കുമേബാത്രമമേ  പ്രമവശനയ

നടക്കുകയുള.  എന്നബാല്  അമപക്ഷകരുതട  എണ്ണയ  അതടിലതമേത്രമയബാ

ഇരടടിയബാണസ്.  അമപക്ഷകരുതട എണ്ണമേനസരടിചസ് അവരടില് എത്രമപര്കസ് സസ്പീറസ്

തകബാടുകബാന്  കഴടിഞ്ഞുതവന്നതമല  നമള്  എടുമകണ  കണകസ്;  അതടില്

അഡസ് മേടിഷന് കടിടബാതത പുറത്തുമപബാകുന്ന കുടടികള് എന്തുതചയ്യുതമേന്നതമല നമ്മുതട

മുമടിലള  ആശങ?  ഇഇൗ  സബാഹചരദ്യയ  പരടിഹരടികബാനബായബാണസ്  അഡസ്പീഷണല്

സസ്പീറ്റുകളുതട  എണ്ണമത്തെകബാള്  കൂടുതല്  ചടില  ജടിലകളടില്  അഡസ്പീഷണല്

ബബാച്ചുകള്തതന്ന  അനടിവബാരദ്യമേബാതണന്നസ്  ഇഇൗ  സര്കബാരടിതന്റെ  മുമടില്

രക്ഷടിതബാകളുയ  മേബാധദ്യമേങ്ങളുയ  പ്രതടിപക്ഷബായഗങ്ങളുയ
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ആവശദ്യതപട്ടുതകബാമണയടിരടിക്കുന്നതസ്.  എന്തടിനധടികയപറയുന്നു ഇഇൗ പ്രശ്നത്തെടിതന്റെ

ഗഇൗരവയ  അപ്പുറത്തെടിരടിക്കുന്ന  ആളുകള്ക്കുകൂടടി  മബബാദദ്യതപടതുതകബാണബാണമലബാ

ബഹുമേബാനതപട സസ്പീകര് ഇവടിതട സൂചടിപടിചതുമപബാതല,  പ്ലസസ് വണ് കുടടികളുതട

പ്രമവശനത്തെടിതന്റെ  പ്രശ്നയ  പരടിഹരടികണതമേന്ന  ശ്രദക്ഷണടികല്

ഭരണപക്ഷത്തുനടിന്നുതതന്ന  ഒരു  മുന്  മേനടികസ്  ഇഇൗ  സഭയടില്

തകബാടുമകണതബായടിവന്നതസ്;  ഇകബാരദ്യയ ഗഇൗരവമേബായടി കബാണമണ?  അങ്ങടിവടിതട

ജടിലകളടിതല പ്രശ്നങ്ങള് സൂചടിപടിച്ചു,  ഇരുപതസ് ശതമേബാനയ സസ്പീറ്റുകളുതട വര്ദനവസ്

സയഭവടിചബാല്ത്തെതന്നയുയ  എത്രയബാളുകള്  പുറത്തെസ്  നടില്ക്കുന്നുതവന്ന  കണകസ്

അങ്ങയുതട പകലണബാകുമേമലബാ,  ഇതതലബായ ഒരു വടിരല്ത്തുമടില് കടിമടണതമല?

നമ്മുതട  കുടടികള്  ഇതടില്ക്കൂടുതല്  എന്തബാണസ്  തചമയ്യണതസ്.   പഠടികബാനബായടി

സ്കൂളുകളടിമലയസ് മപബാകബാന് കഴടിയബാത്തെ ഒരു കബാലഘടയ, അവരുതട അച്ഛനമേമയ്ക്കുയ

വരുമേബാനത്തെടിനസ് കുറവുള കബാലഘടയ, സബാര്ടസ് മഫബാണടിതന്റെയുയ ഇന്റെര്തനറടിതന്റെയുയ

സഹബായയ  മതമടണ  കബാലഘടയ.  എന്നടിരുന്നബാലയ  ആ

പ്രയബാസങ്ങള്തകലബാത്തെടിനയ നടുവടിലയ നന്നബായടി പഠടിചസ് എലബാ വടിഷയങ്ങളടിലയ

എപ്ലസസ്  മനടുന്നതടിമനകബാളപ്പുറയ  ഏതുതരത്തെടിലള തമേരടിറബാണസ്  മകരളത്തെടിതല
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സബാധബാരണകബാരബായ  വടിദദ്യബാര്തടികള്കസ്  ആവശദ്യമുളതസ്?  അപ്പുറത്തുയ

ഇപ്പുറത്തുയ ഇരടിക്കുന്ന നൂറടിനബാല്പതസ് എയ.എല്.എ.മേബാര്ക്കുയ വളതര കൃതദ്യമേബായടിടസ്

അറടിയബായ,  മുഴവനയ വടിഷയങ്ങള്ക്കുയ എപ്ലസസ് കടിടടിയടിട്ടുയ ഞങ്ങള്കസ് ഉമദ്ദേശടിച

സസ്പീറസ്  കടിടടിയടില,  എതന്തങടിലയ  തചയ്തുതരണതമേന്നസ്  പറഞ്ഞുതകബാണസ്  ആദദ്യ

അമലബാടസ്തമേന്റെസ്  കഴടിഞ്ഞമശഷയ  അവരവരുതട  ഓഫസ്പീസുകളടിലയ  വസ്പീടുകളടിലയ

വന്നുകണടിടടിതലന്നസ്  പറയബാന്  എത്ര  എയ.എല്.എ.മേബാര്കസ്  സബാധടിക്കുയ?

കുടടിയുതട  കയ്യുയപടിടടിചസ്  ഒരു  രക്ഷടിതബാവസ്  ഓഫസ്പീസടില്  വന്നടിടസ്,   'എലബാ

വടിഷയത്തെടിലയ  എതന്റെ  കുടടി  എപ്ലസസ്  മനടടിയടിട്ടുയ  ഒരു  സസ്പീറസ്  കടിട്ടുന്നടില'

എന്നുപറയുമമബാള് നബായ എന്തസ് മേറുപടടിയബാണസ് പറയുക? ഇഇൗ വടിഷയത്തെടില് ഒരു

ശബാസസ്പീയമേബായ  സമേസ്പീപനയ  ആവശദ്യമേബാണസ്.  മേലപ്പുറയ  ജടിലയുതട  കണകസ്

അങ്ങടിവടിതട സൂചടിപടിച്ചു. മേലപ്പുറയ ജടിലയടില് 2020 -ല്ത്തെതന്ന 98.82 ശതമേബാനയ

വടിജയമുണബായടിരുന്നു.   വസ്പീണയ  വടിജയശതമേബാനയ  കൂടുന്നു,  എപ്ലസസ്

ലഭദ്യമേബായവരുതട എണ്ണവുയ കൂടുന്നു.  സസ്പീറസ്  ലഭടിക്കുന്ന വടിദദ്യബാര്തടികള്ക്കുതതന്ന

അവര്  ഇഷ്ടതപട  വടിഷയയ  ലഭദ്യമേബാകുന്നടില.  ഒരു  കുടടികസ്  ഇഷ്ടതപട  വടിഷയയ

പഠടികബാനബായടി ആ കുടടി തചമയ്യണ ഏറവുയ അടടിസബാനപരമേബായ കബാരദ്യയ ഏറവുയ
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മേബാകടിമേയ മസബാര് തചയ്യുക എന്നതബാണസ്.  അങ്ങതന മസബാര് തചയ്തുട്ടുയ കുടടികള്കസ്

ഇഷ്ടതപട  വടിഷയമമേബാ  ഇഷ്ടതപട  മകബാമടിമനഷമനബാ  ലഭടിക്കുന്നടില,  ഇഷ്ടതപട

സലമത്തെബാ,  സ്കൂളടിമലബാ  തതന്നയുയ  പഠടികബാന്  കഴടിയുന്നടില,  ചടിലര്കസ്

സസ്പീറ്റുമപബാലയ  ലഭടിക്കുന്നടില.  എതന്തബാരു  ഗുരുതരമേബായ  പ്രതടിനസനടിയബാണടിതസ്?

ഇഇൗ  സബാഹചരദ്യത്തെടില്  അവര്  മനരടിടുന്ന  മേബാനസടിക  പ്രയബാസയ  നമള്

കബാണണയ.  മേലപ്പുറയ ജടിലയടില്  75554  കുടടികള് ഉപരടിപഠനത്തെടിനസ് മയബാഗദ്യത

മനടടി.   തമേരടിറടിതല ആതക സസ്പീറസ്  34737 -ആണസ്.  പണമേടിലബാതത പഠടികബാന്

കഴടിയുന്ന  കുടടികളുതട  എണ്ണയ  പകുതടിയടിലയ  കുറവബാണസ്.  മനബാണ്തമേരടിറസ്

വടിഭബാഗത്തെടില്  18000  സസ്പീറ്റുണസ്.  അങ്ങതന  വരുമമബാഴയ  22302  സസ്പീറ്റുകളുതട

കുറവുണസ്. ഇരുപതസ് ശതമേബാനയ സസ്പീറസ് വര്ദടിപടിചബാലയ 11684 സസ്പീറടിതന്റെ കുറവസ് ആ

ജടിലയടില്മേബാത്രമുതണന്നസ്  പറയുമമബാള്  പതടിനബായടിരകണകടിനസ്  ആളുകതള

ബബാധടിക്കുന്നതുയ നമ്മുതട വടിദദ്യബാര്തടികളുതട  ഭബാവടിതയ ബബാധടിക്കുന്നതുമേബായ ഒരു

പ്രശ്നതത്തെ  സബാമത്തെടിക  ബബാദദ്യതയുട  മപരടില്  മേബാത്രയ  മേബാറടി  നടിര്ത്തെബാന്

കഴടിയുമമേബാ?  സബാമത്തെടിക  ബബാദദ്യതയുയ  സബാമത്തെടിക  പ്രയബാസങ്ങളുയ

സര്കബാരടിനതണങടില്  അതടിതന്റെ  ബബാദദ്യത  എലബാ  വടിഷങ്ങളടിലയ
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പഠടിച്ചുപബാസബായ  കുടടികളുതട  തലയടില്  വയ്ക്കുന്നതസ്  ഇഇൗ  സര്കബാര്

ഒഴടിവബാകണതമേന്ന  കബാരദ്യയ  അവര്ക്കുമവണടി  പറയബാന്  ഞങ്ങള്

ആഗ്രഹടിക്കുകയബാണസ്.  വകുപടിനസ്  ഇകബാരദ്യത്തെടില്  ഒരു  വടിട്ടുവസ്പീഴ്ചയുയ  തചയ്യബാന്

കഴടിയടിതലന്നസ് ബഹുമേബാനതപട തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ വകുപ്പുമേനടി എന്ന നടിലയടില്

അങ്ങസ്  ഗവണ്തമേന്റെടിമനബാട്പറയണയ.  ഒരബാവശദ്യത്തെടിനയ  ഉപമയബാഗടികബാത്തെ

തഹലടിമകബാപ്ററടിനസ്  തകബാടുക്കുന്ന  വബാടകയുതട  പരടിഗണനതയങടിലയ  പഠടിക്കുന്ന

കുടടികളുതട  സസ്പീറടിനസ്  നല്കണതമേന്നബാണസ്  ഞങ്ങള്കസ്  വടിനസ്പീതമേബായടി

പറയബാനളതസ്. അങ്ങബാണസ് ഇകബാരദ്യത്തെടില് നടിലപബാതടടുമകണതസ്. ഫുള് എപ്ലസസ്

കടിടടിയ  കുടടികസ്  ചടിലമപബാള്   ഇഷ്ടതപട  വടിഷയയ  പഠടികബാന്  കഴടിയടിതലന്നസ്

അങ്ങുതതന്ന മേറുപടടിയടില് പറഞ്ഞു. ഇതസ് ഗുരുതരമേബായ ഒരു പ്രശ്നമേമല; ഇഷ്ടതപട

ഒരു വടിഷയയ പഠടികബാന് ഇതടില്ക്കൂടുതല് ഒരു കുടടി  എന്തബാണസ്  തചമയ്യണതസ്?

പബാലകബാടസ്  ജടിലയടില്  ഇരുപതസ്  ശതമേബാനത്തെടിതന്റെ  സസ്പീറസ്  വര്ദനവുണബായബാലയ

4598  സസ്പീറടിതന്റെ കുറവസ് വരുതമേന്നസ് ഞബാന് പറഞ്ഞു.  കണ്ണൂര് ജടിലയടില് ഇരുപതസ്

ശതമേബാനത്തെടിതന്റെ സസ്പീറസ്  വര്ദനവുണബായബാലയ  പടിതന്നയുയ  10261  -ല് അധടികയ

കുടടികള്ക്കുയ സസ്പീറസ് ഇലബാതത മപബാകുകയബാണസ്. മകബാഴടിമകബാടസ് ജടിലയടില് ഇരുപതസ്
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ശതമേബാനത്തെടിതന്റെ സസ്പീറസ് വര്ദനവുണബായബാലയ മൂവബായടിരത്തെടിലധടികയ കുടടികള്കസ്

സസ്പീറസ്  ലഭദ്യമേബാകബാതടിരടിക്കുയ.  ഇവര്  എവടിതടമപബായടി  പഠടിക്കുയ?  അമത  സമേയയ

ഇമപബാഴയ  നബാലബായടിരത്തെടിനബാനൂറടി  നബാല്പതടിലധടികയ  അധടിക  സസ്പീറ്റുകള്

പത്തെനയതടിട  ജടിലയടിലണസ്.  ആലപ്പുഴയടിലയ  ഇടുകടിയടിലയ  മകബാടയത്തുയ

എറണബാകുളത്തുയ  അധടികസസ്പീറ്റുകളുണസ്.  കബാസര്മഗബാഡസ്  ജടിലയടില്  2156

സസ്പീറടിതന്റെ  കുറവുയ  വയനബാടസ്  മപബാലള  ഒരു  തചറടിയ  ജടിലയടില്

ആയടിരത്തെടിലധടികയ സസ്പീറടിതന്റെ കുറവുയ നടിലനടില്ക്കുന്നുണസ്.  അധടികയ  വരുന്ന

ബബാച്ചുകള്  ഷടിഫസ്   തചയസ്  കുറവുള  സലങ്ങളടിമലയസ്  മേബാറ്റുന്നതടിനള

ശബാസസ്പീയമേബായ  സമേസ്പീപനയ  സകസ്പീകരടിക്കുന്നതടിനപകരയ  എലബായടിടത്തുയ  പത്തുയ

ചടിലയടിടങ്ങളടില്  ഇരുപതുയ  ശതമേബാനയ  സസ്പീറസ്  വര്ദനതവന്ന

തപബാതുപ്രഖദ്യബാപനയതകബാണസ്  ഇഇൗ പ്രശ്നതത്തെ അഭടിമുഖസ്പീകരടികബാന് കഴടിയടിതലന്നസ്

ഇഇൗ സഭയടില് പ്രതടിപക്ഷയ ഇതടിനമുമസ്  പറഞ്ഞടിട്ടുണസ്,  അന്നസ്  ബഹുമേബാനതപട

പ്രതടിപക്ഷമനതബാവസ്  ഇഇൗ  വടിഷയതത്തെ ഒരു മസ്റ്റേറസ് യൂണടിറബായടി കബാണരുതതന്നസ്

കടിസ്റ്റേല്  കടിയറബായടി  സുചടിപടിചതബാണസ്.  അത്തെരത്തെടില്  ഒരു  ശ്രമേയ

നടത്തുന്നതടിനപകരയ  പ്രമവശനത്തെടിതന്റെ  മതബാതസ്  വച്ചുള  കണക്കുകള്തകബാണസ്
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വസ്പീണയ  ഇഇൗ  പ്രശ്നതത്തെ  അഭടിമുഖസ്പീകരടികബാന്  ശ്രമേടിക്കുകയബാണസ്.  ഇതസ്

ഗഇൗരവതരമേബായ  വടിഷയമേബാണസ്  ഒരു  കബാസടിതല  കുടടികളു തട  എണ്ണയ

അമതടിലധടികമേബാകുന്നതടിതനതടിതര  മകബാടതടി  വടിധടികള്മപബാലയ

നടിലനടില്ക്കുകയബാണസ്. സ്കൂളുകള്  തുറകബാനബായടി മപബാകുന്നു; ലബാബസ് ഉള്തപതടയുള

സഇൗകരദ്യങ്ങള്  കുടടികള്കസ്  തകബാടുകബാന്  നമ്മുതട  സ്കൂളുകള്കസ്  സബാധടികണയ.

കബാസസ്  മുറടികള്  പലതുയ  സ്ട്രങ്ത്തെടിതന  വടിഭബാവനയ  തചയസ്  തകടടിയതല.  കബാസസ്

മുറടികളടില്  കുടടികതളതയലബായ  ഒരുമേടിചടിരുത്തുമമബാള്  അവര്കസ്

പ്രയബാസമുണബാകുന്നടിമല?  അതുമപബാതലത്തെതന്ന  പല  ബബാച്ചുകളുയ

തകബാടുത്തെയടിടങ്ങളടില് മവണത്ര കുടടികളടിതല  എണ്ണയ കടിടബാത്തെതടിതന്റെ മപരടില്

അദദ്യബാപകരുതട നടിയമേനയമപബാലയ പ്രശ്നമേബായടി നടില്ക്കുന്ന  അവസകളുമുണസ്. 

മേടി  .   സസ്പീകര്: തയസസ്...... തയസസ്...... പ്ലസ്പീസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്.....

ശ്രസ്പീ  .    ഷബാഫടി പറമടില്: അമപബാള് ഒരു വശത്തെസ് എകസസ് സസ്പീറ്റുയ അതടിതന

സയന്റെടിഫടികബായടി അമപ്രബാചസ്  തചയ്യബാത്തെതടിതന്റെ മപരടില് ഒരു പ്രമദശത്തെസ് ഫുള്

എ പ്ലസസ്  മനടടിയ കുടടിക്കുമപബാലയ   ഇഷ്ടതപട വടിഷയമമേബാ  സ്കൂമളബാ  പ്രമദശമമേബാ

കടിടബാതത നടില്ക്കുന്നതസ് സഭ ശ്രദടിമകണതബാണസ്.
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മേടി  .   സസ്പീകര്: അങ്ങസ് ആവര്ത്തെടിക്കുകയബാണസ്....... അവസബാനടിപടികണയ...

ശ്രസ്പീ  .   ഷബാഫടി പറമടില്  :  ഈ വടിഭജനയ  സഭ ശ്രദടിമകണ വടിഷയമേബാണസ്.

ഏറവുയ  കൂടുതല്   സസ്പീറ്റുകളുള  സലങ്ങളടില്  എത്രമയബാ  മേബാര്കസ്  കുറവുള

കുടടിക്കുമപബാലയ അഡടിഷന്  കടിട്ടുമമബാള്  മവതറബാരു പ്രമദശത്തെസ് ഏറവുയ കൂടുതല്

മസബാര് തചയ കുടടിമപബാലയ  പുറത്തുനടില്ക്കുതന്നബാരു അവസയുണബാകുന്നതസ് മസ്റ്റേറസ്

യൂണടിറബായടി  ഇതടിതന  കബാണന്നതുതകബാണള  കുഴപമേബാണസ്;  അതസ്

അവസബാനടിപടികണയ. 

മേടി  .   സസ്പീകര്: അങ്ങസ് പറഞ്ഞ കബാരദ്യയ ആവര്ത്തെടിക്കുകയബാണസ്. 

 ശ്രസ്പീ  .   ഷബാഫടി പറമടില്: ഗവണ്തമേന്റെസ് സബാമത്തെടിക ബബാദദ്യതയുതട മപരടില്

ഈ  പ്രശ്നതത്തെ  അഡ്രസസ്  തചയ്യബാതടിരടികരുതസ്.  സടി.ബടി.എസസ്.ഇ.,

തഎ.സടി.എസസ്.ഇ. സ്കൂളുകളടില് കുടടികള് മചരബാന് ആഗ്രഹടിക്കുമമബാള് ഈ പ്രശ്നയ

സഭ നടിര്ത്തെടിവചസ് ചര്ച തചയസ് ശബാശകതപരടിഹബാരമുണബാകണതമേന്നസ് സഭമയബാടസ്

ആവശദ്യതപടുകയബാണസ്. 

തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  -  തതബാഴടില്   വകുപ്പുമേനടി

(ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ശടിവന്കുടടി  ):  സര്,  ബഹുമേബാനതപട  അയഗയ  ഇവടിതട  ഉന്നയടിച
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കണക്കുകളടിലയ  പറഞ്ഞ  കബാരദ്യങ്ങളടിലയ  ധബാരബാളയ  പടിശകുകളുണസ്.  സയസബാന

നടിയമേസഭയടില്  ഒരു  പ്രശ്നയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയമേബായടി  ചൂണടികബാണടിക്കുന്ന

അവസരത്തെടില്  തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  വകുപടിതന്റെ  കസ്പീഴടില്  സയസബാനത്തെബാതക

ഹയര്തസകണറടി  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസത്തെടിനള  മടബാടല്  സസ്പീറടിതന്റെ  എണ്ണയ

വച്ചുതകബാണള കണകസ് മേബാത്രമമേ തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ വകുപടിനസ് പറയബാന് കഴടിയൂ.

അതലബാതത  സയസബാനത്തുള  ഒബാമരബാ  സ്കൂളുകളുതടയുയ  വടിശദവടിവരയ

പരടിമശബാധടികബാന്  പ്രയബാസമേബാണസ്.  കഴടിഞ്ഞ  തകബാവടിഡസ്  കബാലഘടത്തെടില്  ഈ

ഗവണ്തമേന്റെസ്  തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസത്തെടിനയ  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  മമേഖലയ്ക്കുയ

അമങ്ങയറതത്തെ   പ്രബാധബാനദ്യയ  തകബാടുത്തുതകബാണള  പ്രവര്ത്തെനമേബാണസ്

എലബാവരുതടയുയ  സഹബായമത്തെബാടുകൂടടി  നടത്തെടിയടിട്ടുളതതന്നസ്

നമുതകലബാവര്ക്കുമേറടിയബായ.  അതുതകബാണസ്  ബഹുമേബാനതപട  അയഗയ  ഇവടിതട

ഉന്നയടിചതുമപബാതലയുള  സമേസ്പീപനമേല  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസരയഗവുമേബായടി  ബനതപടസ്

നമുതകലബാവര്ക്കുമുളതസ്.  അതടിതന്റെ  പരടിമേടിതടികള്  നമള്  മേനസടിലബാകണയ.

സയസബാനത്തെടിതല   ആതക  പ്ലസസ്  വണ്  സസ്പീറ്റുകളുതട  എണ്ണയ  394457.

കണക്കുകള് തതറബാതണന്നസ് പറയബാന് കഴടിയടില. ആതക അമപക്ഷകര് 465219.
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മേറസ്  ജടിലയടില്നടിന്നുള അമപക്ഷകരുതട എണ്ണയ  39489.  ജടിലകള്കകത്തുള

അമപക്ഷകരുതട എണ്ണയ  425730.  അഞ്ചുവര്ഷതത്തെ ശരബാശരടി മനബാക്കുമമബാള്

90.5 ശതമേബാനയ ആള്കബാരബാണസ്  ശരബാശരടി  ഉപരടിപഠനത്തെടിനമവണടി അമപക്ഷ

നല്കബാന്  സബാദദ്യതയുളതതന്നസ്   2016-മുതലള  കണക്കുകള്  എടുത്തെബാല്

മേതടിയബാകുയ.  പ്രമവശനയ  മനടബാന്  സബാദദ്യതയുള  അമപക്ഷകരുതട  എണ്ണയ

കഴടിഞ്ഞ  അഞ്ചുവര്ഷതത്തെ  സയസബാന  ശരബാശരടി   മനബാക്കുമമബാള്  385530

ആണസ്.  ഒന്നബായ  അമലബാടസ്തമേന്റെടില്  201489  മപരബാണസ്  പ്രമവശനയ  മനടടിയതസ്.

അകബാരദ്യയ  ബഹുമേബാനതപട  അയഗയ  ഇവടിതട  സൂചടിപടികബാത്തെതസ്  എന്തബാതണന്നസ്

എനടികറടിയടില.  അമലബാടസ്തമേന്റെസ്  നല്കടിയടിട്ടുയ  പ്രമവശനയ  മനടബാത്തെവര്

17065 മപരബാണസ്.  തവബാമകഷണല്  ഹയര്തസകണറടിയടില്  പ്രമവശനയ

മനടടിയവര്  7136 മപരബാണസ്.  പ്രമവശനത്തെടിനസ്  അവമശഷടിക്കുന്നതസ്  159840

മപരബാണസ്. ഒന്നബായ അമലബാടസ്തമേന്റെടിനമശഷയ ലഭദ്യമേബായ ആതക സസ്പീറ്റുകള്  192959

പരടിപൂര്ണ്ണമേബായടി  അമലബാട്ടുതമേന്റെസ്  കഴടിയുമമബാള്  സയസബാനത്തെബാതക

33119 സസ്പീറ്റുകള്  മേടിചയവരുതമേന്നുളതബാണസ്  നടിലവടിലള  സസ്പീറ്റുകളുതട

കണകനസരടിചസ്.....(ബഹളയ)...  ഞബാന്  പറഞ്ഞസ്  തസ്പീര്കതട......
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പ്രമവശനത്തെടിനബായടി  മശഷടിക്കുന്നവരുതട  എണ്ണയ  159840  എന്നസ്  ഞബാന്

പറഞ്ഞമലബാ.  ഒന്നബായ  അമലബാട്ടുതമേന്റെടിനമശഷയ  തമേരടിറസ്  കകബാടയടില്  ഒഴടിവുള

സസ്പീറ്റുകള് 71230 എന്നതസ്, ശ്രസ്പീ. ഷബാഫടി പറമടില് മനബാടസ് തചയ്യണയ, കമമ്മ്യൂണടിറടി

കകബാട  സസ്പീറ്റുകള്   27961  മസബാര്ട്സസ്  കകബാട  സസ്പീറ്റുകള്  തപബാതുതമേരടിറടിനബായടി

പരടിവര്ത്തെനയ തചയതബാതണന്ന സസ്പീറ്റുകളുതട എണ്ണയ 3552.  മേബാമനജസ് തമേന്റെസ് കകബാട

സസ്പീറ്റുകള്  35214  അണ്  എയ്ഡഡസ്  കകബാട  സസ്പീറ്റുകള്  50002.  ഒന്നബായ

അമലബാടസ്തമേന്റെടിനമശഷയ  ലഭദ്യമേബായ  ആതക  സസ്പീറ്റുകള്  192951.  ഈ

കണക്കുവച്ചുതകബാണബാണസ്  33119  സസ്പീറ്റുകള് മേടിചയ വരുതമേന്നസ് ഞബാന് പറഞ്ഞതസ്.

പബാലകബാടടിതന  സയബനടിചടിടമത്തെബാളയ  ശ്രസ്പീ.  ഷബാഫടി  പറമടില്  പറഞ്ഞതടില്

പടിശകുണസ്.  അതബായതസ് പബാലകബാടസ് ജടിലയടില് ആതക പ്ലസസ് വണ്  സസ്പീറ്റുകളുതട

എണ്ണയ  33097.  ആതക  അമപക്ഷകള്  43010.  മേറസ്  ജടിലയടില്നടിന്നുള

അമപക്ഷകള്  5667.  ജടിലയകത്തുള  അമപക്ഷകരുതട  എണ്ണയ  37343.

പ്രമവശനയ വരബാന് സബാദദ്യതയുതണന്നസ്  കണകസ് കൂട്ടുന്നതസ്  92  ശതമേബാനമേബാണസ്.

പ്രമവശനയ മനടബാന് സബാദദ്യതയുള  അമപക്ഷകരുതട എണ്ണയ  34356.  ഒന്നബായ

അമലബാടസ്തമേന്റെടിനസ്  പ്രമവശനയ  മനടടിയവര്  18531.  അമലബാടസ്തമേന്റെസ്  നല്കടിയടിട്ടുയ
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പ്രമവശനയ  മനടബാത്തെവര്  1628.  തവബാമകഷണല്  ഹയര്തസകണറടിയടില്

പ്രമവശനയ മനടടിയവര്  375.  പ്രമവശനത്തെടിനബായടി മശഷടിക്കുന്നവരുതട എണ്ണയ

13822. ഒന്നബായ അമലബാടസ്തമേന്റെടിനമശഷയ ലഭദ്യമേബായ സസ്പീറ്റുകള് 14499. പൂര്ണ്ണമേബായ

അമലബാട്ടുതമേന്റെടിനമശഷയ  പബാലകബാടസ്  ജടിലയടില്  മേടിചയ  വരുന്ന  സസ്പീറസ്  677.

( ...… ബഹളയ......) 

മേടി  .    സസ്പീകര്:  ഇരടിക്കൂ.......  ഇരടിക്കൂ.......  മേനടി  മേറുപടടി  പറയതട.

(......ബഹളയ...)

ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ശടിവന്കുടടി:  സര്  മേലപ്പുറയ  ജടിലയടില്  നടിലവടിലള   ആതക

സസ്പീറ്റുകളുതട  എണ്ണയ  61615.  ആതക  അമപക്ഷകള്  77837.  മേറസ്

ജടിലയടില്നടിന്നുള  അമപക്ഷകരുതട  എണ്ണയ  6212.  ജടിലയകത്തുള

അമപക്ഷരുതട എണ്ണയ 71625.  98 ശതമേബാനയ പ്രതസ്പീക്ഷടിചബാല് 65895 മപരബാണസ്

സസ്പീറസ്  മനടബാന്  സബാദദ്യതയുളവര്.  ഒന്നബായഘട  അമലബാടസ്തമേന്റെസ്  പ്രമവശനയ

29008.  അമലബാടസ്തമേന്റെസ്  നല്കടിയടിട്ടുയ  പ്രമവശനയ  മനടബാത്തെവര്  1834.

തവബാമകഷണല്  ഹയര്തസകണറടിയടില്  പ്രമവശനയ  മനടടിയവര്   605.

പ്രമവശനത്തെടിനബായടി  മശഷടിക്കുന്നവരുതട  എണ്ണയ  34448.  ഒന്നബായ



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

21

അമലബാടസ്തമേന്റെടിനമശഷയ  ലഭദ്യമേബായ  സസ്പീറ്റുകള്  32658.  1760  സസ്പീറടിതന്റെ  കുറവസ്

മേലപ്പുറയ  ജടിലയടിലണബാകുയ.  മകബാഴടിമകബാടസ്  ജടിലയുതട  കബാരദ്യയ  ബഹുമേബാനതപട

ഷബാഫടി  പറമടില്  പറഞ്ഞതുതകബാണബാണസ്.  പ്ലസസ്  വണ്  സസ്പീറ്റുകളുതട  എണ്ണയ

40312. ആതക അമപക്ഷകര് 48606. മേറസ് ജടിലയടില്നടിന്നുള അമപക്ഷകരുതട

എണ്ണയ 3595. ജടിലയകത്തുള അമപക്ഷരുതട എണ്ണയ 45011. 93 ശതമേബാനമേബാണസ്

അവടിതട കബാണന്നതസ്. പ്രമവശനയ മനടബാന് സബാദദ്യതയുളവരുതട എണ്ണയ 41860.

ഒന്നബായ ഘട അമലബാടസ്തമേന്റെടിതല പ്രമവശനയ 20761. അമലബാടസ്തമേന്റെസ് നല്കടിയടിട്ടുയ

പ്രമവശനയ  മനടബാത്തെവര്  1102.  തവബാമകഷണല്  ഹയര്തസകണറടിയടില്

പ്രമവശനയ മനടടിയവര്  443.  പ്രമവശനത്തെടിനബായടി മശഷടിക്കുന്നവരുതട എണ്ണയ

19454.  ഒന്നബായ  അമലബാടസ്തമേന്റെടിനമശഷയ  ലഭദ്യമേബായ  ആതക  സസ്പീറ്റുകള്  19038.

മകബാഴടിമകബാടസ് ജടിലയടില്  416  സസ്പീറടിതന്റെ കുറവുണസ്.  വയനബാടസ് ജടിലയുതട കബാരദ്യയ

ഇവടിതട സൂചടിപടിച്ചു. വയനബാടസ് ജടിലയടില് ആതക പ്ലസസ് വണ് സസ്പീറ്റുകളുതട എണ്ണയ

10296  ആണസ്.  ആതക  അമപക്ഷകരുതട  എണ്ണയ  12415-ഉയ  മേറസ്

ജടിലകളടില്നടിന്നുള  അമപക്ഷകരുതട  എണ്ണയ  103-ഉയ  ജടിലയകത്തുള

അമപക്ഷകരുതട  എണ്ണയ  12312-ഉയ  ആണസ്.  തതബാണ്ണൂറടിയഞസ്  ശതമേബാനയ
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അമപക്ഷകര്  ഉണബാകുതമേന്നസ്  പ്രതസ്പീക്ഷടികബായ.  അങ്ങതനയബാതണങടില്  11696

മപരബാണസ്  പ്രമവശനയ  മനടബാന്  സബാധദ്യതയുളവര്.  ഒന്നബായ  അമലബാടസ്തമേന്റെടിതല

പ്രമവശനയ 6220 ആണസ്. അമലബാടസ്തമേന്റെസ് നല്കടിയടിട്ടുയ പ്രമവശനയ മനടബാത്തെവര്

563-ഉയ തവബാമകഷണല് ഹയര് തസകന്റെറടിയടില് പ്രമവശനയ മനടടിയവര്  82-

ഉയ  പ്രമവശനത്തെടിനബായടി മശഷടിക്കുന്നവരുതട എണ്ണയ  4931-ഉയ  ആണസ്.  മൂന്നബായ

ഘട അമലബാടസ്തമേന്റെടിനമശഷയ ലഭദ്യമേബായ ആതക സസ്പീറ്റുകള് 4084 ആണസ്. അവടിതട

847 സസ്പീറ്റുകളുതട കുറവുണസ്. 

മേടി  .   സസ്പീകര്:  ഇത്രയുയ കണകസ് മേതടിതയന്നസ് മതബാന്നുന്നു.

ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ശടിവന്കുടടി:   സര്,  മേറസ്  ജടിലകളുതട  കണക്കുകള്  ഞബാന്

മമേശപ്പുറത്തെസ്  വയ്ക്കുന്നു.+ രണബായ  അമലബാടസ്തമേന്റുയ  മസബാടസ്  അഡടിഷമനബാടുയകൂടടി

അമപക്ഷ  നല്കടിയ  എലബാ  വടിദദ്യബാര്തടികള്ക്കുയ  പ്രമവശനയ  തകബാടുകബാന്

കഴടിയുതമേന്നബാണസ്  പ്രതസ്പീക്ഷടിക്കുന്നതസ്.  ഇപ്രബാവശദ്യയ  പബാലകബാടസ്  മുതല്

കബാസര്മഗബാഡസ്  വതരയുള  ജടിലകളടില്  ഇരുപതസ്  ശതമേബാനയ  സസ്പീറസ്

വര്ദടിപടിചടിട്ടുണസ്. തടിരുവനന്തപുരയ ജടിലയടിലയ വര്ദനവസ് ഉണബായടിട്ടുണസ്. ഞബാന്

മനരമത്തെ  സൂചടിപടിചതുമപബാലള  മേടിചയ  സസ്പീറ്റുകളുയകൂടടി  പരടിഗണടിച്ചുതകബാണസ്,

+ അനബനമേബായടി മചര്ക്കുന്നു.
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അമപക്ഷടിച  മുഴവന്  വടിദദ്യബാര്തടികള്ക്കുയ  പ്രമവശനയ  നല്കബാന്

കഴടിയുതമേന്നുളതുതതന്നയബാണസ്  ഗവണ്തമേന്റെസ്  നടിലപബാടസ്.  ഇതസ്

അടടിയന്തരപ്രബാധബാനദ്യമുള ഒരു പ്രശ്നമേല. സഭ നടിര്ത്തെടിവചസ് ചര്ച തചമയ്യണ ഒരു

ആവശദ്യവുമേടില എന്നുള കബാരദ്യയ ഇവടിതട സൂചടിപടിക്കുന്നു.

മേടി  .    സസ്പീകര്:   ബഹുമേബാനതപട  തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ-തതബാഴടില്

വകുപ്പുമേനടിയുതട  വടിശദസ്പീകരണത്തെടിതന്റെ  അടടിസബാനത്തെടില്

അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തെടിനസ് അനമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയബാവതരണത്തെടിനസ് അനമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപക്ഷമനതബാവസ്  (ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്):   സര്,  കുടടികള്

ഉറകമേടിളചടിരുന്നസ്  പഠടിക്കുമമബാള്  ഉറകയ  വരബാതടിരടികബാന്മവണടി  ബകറടില്

തവളയ  നടിറച്ചുവചസ്  അതടില്  കബാല്  തബാഴടിവയ്ക്കുയ.   തതബാടപ്പുറത്തെസ്  മേതറബാരു

ബകറടില്  തവളയ  നടിറച്ചുവചസ്  ഉറകയ  വരബാതടിരടികബാന്  അമയുയ  കബാല്

തബാഴടിയടിരടിക്കുകയബാണസ്.  കുടടികള്  ഉറങ്ങുമമബാള്  മേബാത്രയ  ഉറങ്ങുകയുയ  അവര്

ഉണരുമമബാള് കൂതട ഉണരബാന് ശ്രദടിക്കുകയുയ തചയ്യുന്ന അമമേബാരുതട നബാടബാണസ്

മകരളയ.  മകരളത്തെടിതല  മേബാതബാപടിതബാകളുതട  ഫസ്റ്റേസ്  പ്രമയബാറടിറടി  കുടടികളുതട
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വടിദദ്യബാഭദ്യബാസമേബാണസ്.  ഇന്നസ് മകരളത്തെടില് പ്ലസസ് വണ് പ്രമവശനയ ആഗ്രഹടിക്കുന്ന

രണസ്  ലക്ഷമത്തെബാളയ  വരുന്ന  കുടടികളുതടയുയ  അവരുതട  മേബാതബാപടിതബാകളുതടയുയ

ഉത്കണ്ഠയബാണസ് ഞങ്ങള് ഇഇൗ സഭയടില് ഉന്നയടികബാന് ശ്രമേടിക്കുന്നതസ്.  കഴടിഞ്ഞ

03.08.2021-ല്  ഞങ്ങള്  സഭയടില്  ഇഇൗ  വടിഷയയ  തകബാണവന്നമപബാള്

മേലബബാറടിതല  ആറസ്  ജടിലകളടിതല  സസ്പീറ്റുകളുതട  എണ്ണക്കുറവബാണസ്  പ്രധബാനമേബായുയ

മഫബാകസസ്  തചയതതങടില്  ഇന്നസ്  ഇവടിതട  പ്ലസസ്  വണ്  അഡടിഷന്  നടക്കുന്ന

സമേയത്തെസ്  മേലബബാറടിതല  ആറസ്  ജടിലകളടില്  രൂക്ഷമേബായടി  ആ  പ്രശ്നയ

തുടരുമമള്ത്തെതന്ന  തതകന്  ജടിലകളടിലയ  എലബാ  വടിഷയങ്ങള്ക്കുയ  എ  പ്ലസസ്

കടിടടിയ  കുടടികള്ക്കുമപബാലയ  അവര്  ആഗ്രഹടിക്കുന്ന  വടിഷയത്തെടിലയ  സ്കൂളടിലയ

അഡടിഷന് കടിടബാത്തെ പ്രശ്നങ്ങള് വളതര ഗഇൗരവതരമേബായടി തുടരുകയബാണസ്.  എലബാ

സലത്തുയ പ്രശ്നമേബാണസ്.  ബഹുമേബാനതപട മേനടി ഇവടിതട പറഞ്ഞ കണക്കുകള്കസ്

ഒരു പ്രസകടിയുമേടിലല.  അമദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞ കണക്കുകളനസരടിചസ്,  ഇഇൗ കുടടികള്

അഡടിഷന്  കടിടബാതത  പരബാതടി  പറയുന്നതുയ  ഇഷ്ടമുള  വടിഷയയ  കടിടടിയടില,

ഇഷ്ടമുള  സ്കൂള്  കടിടടിയടില,  ഫസ്റ്റേസ്  അമലബാടസ്തമേന്റെടില്  അഡടിഷന്  കടിടടിയടില,

തസകന്റെസ്  അമലബാടസ്തമേന്റെടില്  കടിടബാന്  സബാധദ്യതയടില  എതന്നബാതക
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പറയുന്നതുതമേലബായ  കളവബായടി  പരടിഗണടിമകണടിവരുയ.  നടിങ്ങതളലബാവരുയ

ആമലബാചടികണയ.   നമ്മുതടതയലബായ  ഓഫസ്പീസുകളടില്  ഇഇൗ  കുഞ്ഞുങ്ങളുയ

മേബാതബാപടിതബാകളുയ വന്നസ് കരയുകയബാതണന്നതസ് ഇവടിതട വടിഷയയ അവതരടിപടിച

ശ്രസ്പീ.  ഷബാഫടി  പറമടില്  സൂചടിപടിച്ചു.  അഡടിഷന്  കടിടബാതത  അവര്

വടിഷമേടിക്കുകയബാണസ്.  ബഹുമേബാനതപട  മേനടി  പറഞ്ഞ  കണകനസരടിചസ്

മകരളത്തെടില്  എകസസ്  സസ്പീറ്റുകളബാണളതസ്.  തമേടിഴസ് നബാടടില്നടിന്നുയ

കര്ണബാടകത്തെടില്നടിന്നുയ കുടടികതള ഇവടിതട പ്ലസസ് വണ്ണടില് മചര്കബായ.

തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ-തതബാഴടില് വകുപ്പുമേനടി  (ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ശടിവന്കുടടി):  സര്,

തമേടിഴസ് നബാടുയ  കര്ണബാടകവുയ  എസസ്.എസസ്.എല്.സടി.  പരസ്പീക്ഷ

നടത്തെബാത്തെതുതകബാണസ് ഹയര് തസകന്ഡറടിയടില് മചര്കബാന് പറടില. 

ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ഇവടിതട ഇങ്ങതനയബാണസ് ബഹുമേബാനതപട

തപബാതുവടിഭദ്യബാഭദ്യബാസ-തതബാഴടില്  വകുപ്പുമേനടി  മേറുപടടി  പറയുന്നതതങടില്  വളതര

നന്നബായടിരടിക്കുയ.  ഇതബാണസ്  തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  വകുപ്പുമേനടിയുതട  നടിലപബാടസ്.

മകരളത്തെടില് എസസ്.എസസ്.എല്.സടി. പബാസബായ കുടടികള് മേബാത്രമേല ഇവടിതട പ്ലസസ്

വണ്ണടില്  മചരുന്നതസ്.  അവടിതടതയബാന്നുയ  പ്ലസസ്  വണ് ഇതലന്നബാണസ്  പറയുന്നതസ്.
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തമേടിഴസ് നബാടടിലയ  കര്ണബാടകത്തെടിലയ  പ്ലസസ്  വണ്ണടിനസ്  ആരുയ  മചരുന്നടില  എന്നസ്

മകരളത്തെടിതല  തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  വകുപ്പുമേനടി  ഇഇൗ  നടിയമേസഭയടില്

എഴമന്നറ്റുനടിന്നസ് പറഞ്ഞബാല് അങ്ങതയ തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ വകുപ്പുമേനടിയബാകടിയ

ബഹുമേബാനതപട മുഖദ്യമേനടിമയബാടസ് എനടിതകബാരു പ്രണബാമേയ എന്നുമേബാത്രമമേ പറയബാന്

പറ്റുകയുള. അങ്ങതയ തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ വകുപ്പുമേനടിയബാകടിയ ബഹുമേബാനതപട

മുഖദ്യമേനടികസ് ഒരു സലബായ തകബാടുകബായ. .....(ബഹളയ.....)....  ഞബാന് വഴങ്ങുന്നടില.

ഇതുമപബാലതത്തെ മചബാദദ്യങ്ങള് മചബാദടികബാനബാതണങടില് ഞബാന് വഴങ്ങുന്നടില.

മേടി  .    സസ്പീകര്:   അമദ്ദേഹതത്തെക്കുറടിച്ചുള  വദ്യകടിപരമേബായ  പരബാമേര്ശയ

ഉണബായതുതകബാണബാണസ്.  (ബഹളയ.....)  അങ്ങസ്  അമദ്ദേഹതത്തെക്കുറടിചസ്

വദ്യകടിപരമേബായ  ഒരു  പരബാമേര്ശയ  നടത്തെടിയതടിതനക്കുറടിചബാണസ്  അമദ്ദേഹയ

പറയുന്നതസ്.

ശ്രസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്:  സര്, അതടിനസ് ഞബാന് വഴങ്ങമണ. (ബഹളയ.....)

മേടി  .   സസ്പീകര്:  ഇരടിക്കൂ. അതസ് പരടിമശബാധടികബായ.

ശ്രസ്പീ  .   വടി  .   ശടിവന്കുടടി:  സര്, ..... (തതമേകസ് ഓഫസ്) .....

ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:   സര്,  അമദ്ദേഹയ  മപബായടിന്റെസ്  ഓഫസ്  ഓര്ഡര്
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ഉന്നയടിചബാല് അമങ്ങയസ് തകബാടുകബായ. ഞബാന് വഴങ്ങുന്നടിതലന്നണസ് പറഞ്ഞതസ്. 

 മേടി  .    സസ്പീകര്:   അമദ്ദേഹയ  വഴങ്ങുന്നടില.  അമദ്ദേഹയ  പറഞ്ഞതസ്

സയബനടിച്ചുള ആമക്ഷപയ പരടിമശബാധടികബായ.

ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:   സര്,  സബാധബാരണ വബാകഇൗടസ്  പ്രസയഗത്തെടില്

വഴങ്ങടിതകബാടുകബാറടില.  അങ്ങസ്  അങ്ങതനതയബാരു  പ്രസ്പീസടിഡന്റെസ്  ഉണബാകടിയബാല്

ഞബാന് വഴങ്ങടിതകബാടുകബായ.

ശ്രസ്പീ  .   വടി  .   ശടിവന്കുടടി:  സര്, അമദ്ദേഹയ ഇത്രയുയ മരബാഷബാകുലനബാമകണ ഒരു

കബാരദ്യവുമേടില.  അമദ്ദേഹത്തെടിതനതടിരബായടി  ഒരു  തചറടിയ  വടിമേര്ശനതമേങടിലയ

ആതരങടിലയ പറഞ്ഞബാല് ഇത്രയുയ ബഹളമുണബാമകണ ഒരു കബാരദ്യവുമേടില. ഞബാന്

പറഞ്ഞതസ് സതദ്യസനമേബായ കബാരദ്യമേമല.  ഇന്തദ്യബാ രബാജദ്യത്തെസ്  മബബാര്ഡസ്  പരസ്പീക്ഷ

നടത്തെടിയ  ഏക  സയസബാനയ  ഇഇൗ  മകരളയ  മേബാത്രമേബാണസ്.  അതുതകബാണസ്

തമേടിഴസ് നബാടടില്നടിന്നസ്  എസസ്.എസസ്.എല്.സടി.-കസ്  'all  promotion'

സര്ടടിഫടികറ്റുമേബായടി നടിരവധടി കുടടികള് നമതള സമേസ്പീപടിക്കുന്നുണസ്. അതുമപബാതല

കര്ണബാടകത്തെടില്നടിന്നുയ  ലക്ഷദകസ്പീപടില്നടിന്നുയ  സമേസ്പീപടിക്കുന്നുണസ്.  അവതരലബായ

all  promotion  ആയതുതകബാണസ്  ഇവടിടതത്തെ  ഏകജബാലക  പ്രമവശനത്തെടിനസ്
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അമപക്ഷ  തകബാടുകബാന്  കഴടിയടില  എന്നുള  കബാരദ്യമേബാണസ്  ഞബാന്  പറഞ്ഞതസ്.

അമദ്ദേഹതത്തെ  പ്രതടിപക്ഷ  മനതബാവബാകടിയതസ്  ആരബാതണന്നതടിതന

സയബനടിതചബാന്നുയ ഞബാതനബാന്നുയ പറഞ്ഞടിലമലബാ.

ശ്രസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:   സര്,  ഇവടിതട  സടി.ബടി.എസസ്.ഇ.-യടിലയ

തഎ.സടി.എസസ്.ഇ.-യടിലയ  പരസ്പീക്ഷകള്  നടന്നടിടടില.  ഇന്നതത്തെ  മേഹബാമേബാരടിയുതട

പശബാത്തെലത്തെടില്  ആ  പരസ്പീക്ഷകള്  നടത്തെബാതത  റടിസള്ടസ്  പബടിഷസ്

തചയ്യുകയബാണസ്.  ആ  കുടടികള്കൂടടി  മകരളത്തെടില്  പ്ലസസ്  വണ്ണടിനസ്  മചരബാന്

വരടികയബാണസ്.  മേറസ്  സയസബാനങ്ങളടില്നടിന്നുള  കുടടികളുയ  സടി.ബടി.എസസ്.ഇ.,

തഎ.സടി.എസസ്.ഇ.  പരസ്പീക്ഷകള്  പബാസബായ  കുടടികളുയ  ടബാന്സ്ഫറബായടി  വരുന്ന

ഉമദദ്യബാഗസരുതട  മേകളുതമേലബായ  ഇവടിടതത്തെ  പ്ലസസ്  വണ്ണടില്  മചരുയ.

സടി.ബടി.എസസ്.ഇ.-യടില്നടിന്നസ്  കഴടിഞ്ഞ  പ്രബാവശദ്യയ  37000  കുടടികള്

മചര്ന്നടിട്ടുണസ്.  ഇഇൗ പ്രബാവശദ്യവുയ പരസ്പീക്ഷ നടത്തെടിയബാലയ ഇതലങടിലയ അവരുതട

റടിസള്ടസ്  പബടിഷസ്  തചയതുതകബാണസ്  സടി.ബടി.എസസ്.ഇ.-യടിതലയുയ

തഎ.സടി.എസസ്.ഇ.-യടിതലയുയ  കുടടികതള  ഇവടിതട  മചര്കണയ.

തമേടിഴസ് നബാടടില്നടിമന്നബാ  കര്ണബാടകത്തെടില്നടിമന്നബാ  ഡല്ഹടിയടില്നടിമന്നബാ
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വന്നബാലയ  ആ  കുടടികതള  ഇവടിതട  മചര്കണയ.  ഇവടിതട  മചര്കബാതടിരടികബാന്

പറടില. മേറുപടടി പറയുമമബാള് ബഹുമേബാനതപട മേനടി അതതലബായ മേനസടിലബാകണയ.

മടബാടല്  ആപ്ലടികന്റെസ്സസ്  465219-ഉയ  ഇതുവതര  അമലബാടസ്  തചയ  സസ്പീറ്റുകള്

218000-ഉയ ആണസ്. 52000 തമേറടിറസ് സസ്പീറ്റുകള് മേബാത്രമേബാണസ് ഇനടിയുളതസ്. ഇവടിതട

ഒന്നര ലക്ഷയ മുതല് രണസ് ലക്ഷയ വതര കുടടികള്കസ് അഡടിഷനമേബായടി ബനതപടസ്

അനടിശടിതതകമേബാണസ്.  മേനടി  എന്നുള  നടിലയടില്  അമദ്ദേഹത്തെടിനസ്  മസ്റ്റേറസ്

യൂണടിറബായടി  മേബാത്രമമേ  പറയബാന്  കഴടിയുകയുള  എന്നബാണസ്  മേനടി  ഇമപബാഴയ

സയസബാരടിക്കുന്നതസ്.  മസ്റ്റേറസ്  യൂണടിറബായടി  പറഞ്ഞബാല്  ഓമരബാ  തബാലൂകടിതലയുയ

അഡടിഷന് കടിടബാത്തെ കുടടികള് എവടിതട  മപബായടി  പഠടിക്കുയ.  ജടിലയുതട  അമങ്ങ

അതടിര്ത്തെടിയടില്  മപബായടി  പഠടിക്കുമമേബാ?  അവര്കസ്  ആ  തബാലൂകടിലയ  ആ

ജടിലയടിലയ അഡടിഷന് കടിട്ടുന്നടില.  മേറസ് ജടിലകളടില്നടിന്നുള കുടടികള് അമപക്ഷ

തകബാടുക്കുന്നതസ്  എങ്ങതനയബാണസ്.  ഇവടിതട  തമേഡടികല്/എഞടിനസ്പീയറടിയഗസ്

എന്ടന്സടിനസ്  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  സബാപനങ്ങളുള  ചടില  ജടിലകളുണസ്.  മകബാടയയ

ജടിലയടിതല പബാല,  തൃശ്ശൂര് ജടില,  തടിരുവനന്തപുരയ ജടില തുടങ്ങടിയ സലങ്ങളടില്

എന്ടന്സസ്  മകബാചടിയഗടിനബായടി  മേടികച  സബാപനങ്ങളുളതുതകബാണസ്  മേറസ്
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ജടിലകളടില്നടിന്നസ്  കുടടികള്  ഇവടിതടവന്നസ്  ആപ്ലടിമകഷന്  തകബാടുക്കുകയബാണസ്.

മേറുപടടി പറയുമമബാള് അങ്ങസ് ഇതതബാതക മേനസടിലബാകമണ.  അലബാതത കുടടികള്

മവതറ  ജടിലകളടില്  അമപക്ഷ  തകബാടുക്കുന്നതല.  തമേഡടികല്/എഞടിനസ്പീയറടിയഗസ്

എന്ടന്സടിനസ്  പ്രധബാനതപട  സബാപനങ്ങളടില്  മചരബാന്മവണടിയബാണസ്  കുടടികള്

ഇങ്ങതന  അമപക്ഷ  തകബാടുക്കുന്നതസ്.  എലബാ  ജടിലകളടിലയ  ഇഇൗ  പ്രശ്നമുണസ്.

ഗുരുതരമേബായ  പ്രശ്നയ  മേലബബാര്  മമേഖലകളടിതല  ജടിലകളടിലബാണസ്.  മകബാടയയ

ജടിലയടിലയ  തടിരുവനന്തപുരയ  ജടിലയടിലയ  സസ്പീറ്റുകളുതട  പ്രശ്നമുണസ്.  പല

തബാലൂക്കുകളടിലയ കുടടികള്കസ് അഡടിഷന് കടിട്ടുന്നടില. ഞബാന് മചബാദടികതട, ആതക

തമേരടിറസ്  സസ്പീറ്റുകള്  രണസ്  ലക്ഷത്തെടി  എഴപത്തെടി  ഒരബായടിരത്തെടി  ചടിലകബാനമേബാണസ്.

120000  മപര്കബാണസ് എലബാത്തെടിനയ എ പ്ലസസ് കടിടടിയതസ്.   അമപബാള്  271000

തമേരടിറസ്  സസ്പീറ്റുണബായടിട്ടുയ  എലബാത്തെടിനയ  എ  പ്ലസസ്  കടിടടിയ  120000

കുടടികള്ക്കുമപബാലയ അഡടിഷന് കടിട്ടുന്നടില എന്നുപറഞ്ഞബാല് എന്തബാണസ് സടിതടി?

അവര്കസ്  അഡടിഷന്  കടിടമണ?  അങ്ങസ്  പറഞ്ഞ  കണകനസരടിചസ്  271000

തമേരടിറസ് സസ്പീറ്റുണസ്,  എലബാത്തെടിനയ എ പ്ലസസ് കടിടടിയ 120000 കുടടികള്കസ് ആദദ്യയ

അഡടിഷന് തകബാടുത്തെബാല് ബബാകടി 150000 സസ്പീറ്റുണമലബാ? അതബാണസ് ഇവടിതട ഇഇൗ
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വടിഷയയ അവതരടിപടിച                      ശ്രസ്പീ. ഷബാഫടി പറമടില് പറഞ്ഞതസ്.

ശബാസസ്പീയമേബായടിടബാണസ്  ഇഇൗ  വടിഷയതത്തെ  സമേസ്പീപടിമകണതസ്.   നടിയമേസഭബാ

സമമളനയ  വളതര  പ്രതസ്പീക്ഷമയബാടുകൂടടിയബാണസ്  മേബാതബാപടിതബാകള്

കബാത്തെടിരടിക്കുന്നതസ്.  പ്ലസസ്  വണ്  അഡടിഷനടിലള  സങസ്പീര്ണ്ണതകള്

പരടിഹരടികബാനള  ഗവണ്തമേന്റെടിതന്റെ  സുപ്രധബാനമേബായ  തസ്പീരുമേബാനയ  ഇവടിതട

ഉണബാകുയ എന്നബാണസ് മേബാതബാപടിതബാകള് പ്രതസ്പീക്ഷടിക്കുന്നതസ്. അവടിതടയബാണസ് അങ്ങസ്

ഇതുമപബാതല  എലബാവതരയുയ  നടിരബാശതപടുത്തുന്ന,   പ്രയബാസതപടുത്തുന്ന  മേറുപടടി

പറയുന്നതസ്.   വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  വകുപ്പുമേനടി  എന്നുള  നടിലയടില്  നടിങ്ങള്  ഇഇൗ

കുടടികളുതട  കണ്ണസ്പീരുയ  അവരുതട  വടിഷമേങ്ങളുയ  കബാണമണ?  എലബാത്തെടിനയ  എ

പ്ലസസ്  വബാങ്ങടിയടിട്ടുമപബാലയ  സയന്സടില്  മചരണതമേന്നസ്  ആഗ്രഹടിക്കുമമബാള്

ഹമ്മ്യൂമേബാനടിറസ്പീസടിനസ് അഡടിഷന് കടിട്ടുന്നു.  ആ കുടടിയുതട സകപ്നമേബാണസ് സയന്മസബാ

തകബാമമേഴസ്മസബാ  എടുക്കുക  എന്നുളതസ്.  ഇഷ്ടമേടിലബാത്തെ  വടിഷയയ  ദൂതരയുള

സ്കൂളുകളടില്മപബായടി  എത്ര  കുടടികള്കസ്  പഠടികബാന്  സബാധടിക്കുയ?   അങ്ങസ്  അതസ്

മേനസടിലബാകണയ. അതുമപബാതല മേബാമനജസ് തമേന്റെസ് സസ്പീറ്റുകളടില് നടക്കുന്നതതന്തബാണസ്?

എലബാ വടിഷയത്തെടിനയ എ പ്ലസസ്  ഉളവര്കസ് തമേരടിറസ്  സസ്പീറ്റുകളടില്  അഡടിഷന്
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കടിടബാതത വന്നമപബാള്,  എലബായടിടത്തുയ എന്നസ് ഞബാന് പറയുന്നടില,  മകരളത്തെടില്

പല സ്കൂളുകളടിലയ മേബാമനജസ് തമേന്റെസ് സസ്പീറ്റുകളടില് തകബാളയബാണസ് നടക്കുന്നതസ്.  രണസ്

ലക്ഷവുയ  മൂന്നസ്  ലക്ഷവുമേബാകടി  ഒരു  പ്ലസസ്  വണ്  സസ്പീറടിതന്റെ  വടില

വര്ദടിപടിചടിരടിക്കുകയബാണസ്.  തമേരടിറടില്  സസ്പീറടിലബാത്തെതുതകബാണബാണസ്

മേബാമനജസ് തമേന്റെടിതന  ആശ്രയടിമകണടിവരുന്നതസ്.  അത്തെരത്തെടില്  പണമുളവര്

മേബാത്രയ പഠടിചബാല് മേതടിമയബാ? അതബാമണബാ നടിങ്ങളുതട സമേസ്പീപനയ. കഴടിഞ്ഞ തവണ

പത്തെസ് ശതമേബാനയ സസ്പീറസ് വര്ദടിപടിചമപബാള് 50 മപര്കസ് ഇരടികബാവുന്ന ഒരു കബാസസ്

മുറടിയടില് 60 മപര് ഇരടികബാന് പബാടടിതലന്നുയ മേഹബാമേബാരടിയബായതുതകബാണസ് കഴടിഞ്ഞ

പ്രബാവശദ്യയ അതടില് ഇടതപടുന്നടിതലന്നുയ തതഹമകബാടതടി പറഞ്ഞടിരുന്നു. മേബാത്രമേല

അടുത്തെ  വര്ഷയ  അതബായതസ്  ഇഇൗ  അദദ്യയന  വര്ഷയ  തുടങ്ങുന്നതടിനമുന്പസ്

വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ വകുപസ് ഉചടിതമേബായ നടപടടി സകസ്പീകരടികണതമേന്നുയ തതഹമകബാടതടി

ആവശദ്യതപടടിരുന്നു.   അങ്ങമയബാടസ്  ഞബാന്  മചബാദടിക്കുകയബാണസ്,  തതഹമകബാടതടി

ആവശദ്യതപടടിടസ് എന്തസ് നടപടടിയബാണസ് വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ വകുപസ് സകസ്പീകരടിചതസ്? നബാതള

ഒരബാള് മകബാടതടിയടില്മപബായടി ഒ.പടി.(ഒറടിജടിനല് തപറസ്പീഷന്) തകബാടുത്തെബാല് പഴയ

റടിടസ്  തപറസ്പീഷനടില്  ഇഇൗ  ഗവണ്തമേന്റെടിനസ്  തകബാടുത്തെ  ഡയറക്ഷന്



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

33

നടിലനടില്ക്കുകയബാണസ്.   അമപബാള്  മവണതമേങടില്  ഇഇൗ  സസ്പീറസ്  വര്ദനവസ്

റദ്ദേബാകബായ.   മേബാത്രമേല,  സബാമൂഹടിക  അകലയ  പബാലടിചസ്  കബാസ്സുകള്  തുടമങ്ങണ

സമേയത്തെസ് 50 മപര് ഇരടിമകണ സലത്തെസ് 60 മപര്കസ് ഇരടികബാവുന്ന സഇൗകരദ്യയ

ഉണബാകടിതകബാടുക്കുകയബാമണബാ? എന്തബാണസ് നടിങ്ങള് ഉമദ്ദേശടിക്കുന്നതസ്? അങ്ങയുതട

ഒരു  പ്രസബാവന  കണ,  'അണ്  എയ്ഡഡസ്  സ്കൂളുകളുതട  സസ്പീറസ്

വര്ദടിപടിച്ചുതകബാടുക്കുയ' എന്നസ്.  അണ് എയ്ഡഡസ് സ്കൂളടിനസ് അനമേതടി തകബാടുകടില

എന്നുപറഞ്ഞുതകബാണബാണസ്  അങ്ങസ്  ആദദ്യമേബായടി  ഇവടിതട  മുഖദ്യമേനടിയബായതസ്.

തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  യജയ  നടത്തെടി  തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  മമേഖലതയ

ശകടിതപടുത്തുക  എന്നതുതകബാണസ്  അണ്  എയ്ഡഡടിനസ്  പുതടിയ  എന്.ഒ.സടി.

മപബാലയ തകബാടുത്തെടിടടിലബായടിരുന്നു. പടിന്നസ്പീടസ് അവതരലബായ മകബാടതടിയടില്മപബായബാണസ്

അതസ്  വബാങ്ങടിയതസ്.  ബഹുമേബാനതപട  മുഖദ്യമേനടിമയബാടബാണസ്  എനടികസ്

പറയബാനളതസ്,  ഇമപബാള് അങ്ങയുതട വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ വകുപ്പുമേനടി പറയുകയബാണസ്

അണ് എയ്ഡഡടിനസ് സസ്പീറസ് വര്ദടിപടിച്ചുതകബാടുക്കുതമേന്നസ്. ഇതസ് തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ

യജതത്തെ സഹബായടികബാനബാമണബാ?  ഇതബാമണബാ തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ യജയ?

അണ്  എയ്ഡഡസ്  സസ്പീറടിനസ്  പല  സ്കൂളുകളടിലയ  വബാങ്ങടിക്കുന്ന  തുക
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എത്രയബാതണന്നുളതസ്  മകരളത്തെടിതല  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  മേനടിയബായ  അങ്ങസ്

അറടിഞ്ഞടിരടികണയ  എന്നബാണസ്  എതന്റെ  അഭദ്യര്തന.   അണ്  എയ്ഡഡടില്

മപബാകബാനയ  പണമുളവര്  മേബാത്രയ  പഠടിചബാല്  മേതടിതയന്നുമേബാണസ്  പറയുന്നതസ്.

നടിവൃത്തെടിയടിലബാത്തെവതന്റെ കബാരദ്യമേബാണസ് ഞങ്ങള് ഇവടിതട ഉന്നയടിക്കുന്നതസ്.  അണ്

എയ്ഡഡടില്  പഠടികബാന്  അതലങടില്  മേബാമനജസ് തമേന്റെടില്  മകബാഴ  തകബാടുത്തെസ്

പഠടികബാന്  നടിവൃത്തെടിയടിലബാത്തെ  പബാവതപട  കുടുയബങ്ങളടില്  നടിന്നുവരുന്ന

കുടടികളുതട  കബാരദ്യമേബാണസ്  ഞങ്ങള്  ഇവടിതട  ഉന്നയടിക്കുന്നതസ്.   ഇതതബാന്നുയ  ഒരു

മേറുപടടിയല.  ഇവടിതട എതന്തലബായ അഷകറന്സബാണസ് തന്നതസ്.  കഴടിഞ്ഞ പ്രബാവശദ്യയ

ഞങ്ങളടിതസ്  തകബാണവന്നമപബാള്  ബഹുമേബാനതപട  മേനടി  സഭയസ്  തന്ന

അഷകറന്സബാണസ്  'കുടടികളുതട  ഉപരടിപഠനത്തെടിനള  അമപക്ഷയുതട

അടടിസബാനത്തെടില്  അതസ്  പരടിമശബാധടിചമശഷയ  ഏതതങടിലയ  പ്രമദശത്തെസ്

കുറവുതണങടില് ആ പ്രമദശതത്തെ എയ.എല്.എ.മേബാരുമേബായടി ആമലബാചടിച്ചുതകബാണസ്

ഉപരടിപഠനത്തെടിനസ്  ആഗ്രഹടിക്കുന്ന  മുഴവന്  വടിദദ്യബാര്തടികള്ക്കുയ  അതടിനള

സഇൗകരദ്യയ  ഒരുക്കുന്നതബാതണന്നസ്  ഞബാന്  ഉറപ്പുനല്കുയബാണസ്'  എന്നസ്.  ഏതസ്

എയ.എ.എ.യുമേബായബാണസ്  അങ്ങസ്  ആമലബാചടിചതസ്?  'സടി.ബടി.എസസ്.ഇ.യുതടയുയ
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തഎ.സടി.എസസ്.ഇ.യുതടയുയ  പ്രശ്നയ  വരുന്ന  അവസരത്തെടില്  ഒന്നബാമേമത്തെയുയ

രണബാമേമത്തെയുയ അമലബാടസ്തമേന്റെസ് നടത്തെടിയമശഷയ പരടിമശബാധടികബായ. എതന്തങടിലയ

കുറവുതണങടില് അതുയകൂടടി പരടിഗണടിച്ചുതകബാണസ് പരടിമശബാധടിക്കുന്നതടില് തതറടില.

മേലപ്പുറയ  അടകമുള  ജടിലകളടില്  വരുന്ന  കുറവുകള്  പരടിമശബാധടിക്കുകയുയ

ഉപരടിപഠനത്തെടിനസ്  അമപക്ഷ  നല്കടിയടിട്ടുള  മുഴവന്  വടിദദ്യബാര്തടികള്ക്കുയ

ഉപരടിപഠനയ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതടിനമവണടിയുള  കമേസ്പീകരണങ്ങള്  തചയ്യബാന്

ഗവണ്തമേന്റെസ്  സന്നദമേബാണസ്.  അതടിതന്റെയടടിസബാനത്തെടില്  ഒരു

വടിദദ്യബാര്തടിക്കുമപബാലയ  ഉപരടിപഠനത്തെടിനള  അവസരയ കടിടടിതലന്നുള

ആശങയുയ മവണ.'  ഇതതലബായ അങ്ങസ് സഭയടില് പറഞ്ഞതബാണസ്.  'മവണതമേങടില്

പ്രതടിപക്ഷ മനതബാവടിതനയുയ പ്രതടിപക്ഷ ഉപമനതബാവടിതനയുയ വടിളടിചസ് ചര്ചകള്

നടത്തെബായ.   മവണതമേങടില്  പ്രതടിപക്ഷ  മനതബാവടിതന്റെ  ഓഫസ്പീസടിമലയ്ക്കുയ  വരബായ.'

അത്ര വടിനബായബാനകടിതനബായടി കഴടിഞ്ഞ സഭയടില് അങ്ങസ് പറഞ്ഞതബാണസ്.  എന്നടിടസ്

സടിതടിതയന്തബാണസ്?  അങ്ങസ്  ഇഇൗ  വടിഷയയ  അവതരടിപടിക്കുന്നതടിമനകബാള്

ഗുരുതരമേബാണസ്  ഇമപബാഴതത്തെ പ്രശ്നയ.   ഇഇൗ കണക്കുകതളബാതക അങ്ങസ് ഒന്നുകൂടടി

വബായടിച്ചുമനബാകണയ.  ജടിലകളടിതല  സഹപ്രവര്ത്തെകരുമേബായടി,  അങ്ങയുതട  കൂതട
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ഇരടിക്കുന്ന  എയ.എല്.എ.മേബാരുമേബായടി  അവരുതട  നടിമയബാജകമേണ്ഡലങ്ങളടിതല

സടിതടിതയന്തബാതണന്നുളതസ്  മചബാദടികണയ.   ഞങ്ങമളബാടസ്  മവണ,  ഭരണകക്ഷടി

എയ.എല്.എ.മേബാമരബാടബായടി  മചബാദടിചബാല്  മേതടി.  ഇവടിതട  ഇഇൗ  വടിഷയയ

ശ്രദക്ഷണടികലബായടി  തകബാണവരുന്ന ശ്രസ്പീമേതടി  തക.  തക.  തതശലജ ടസ്പീചമറബാടസ്

മചബാദടിചബാലയ  മേതടി.   എലബാ  തബാലൂക്കുകളടിലയ  ഗുരുതരമേബായ  പ്രശ്നമേബാണളതസ്.

അങ്ങയുതട മുന്നടിലടകയ കുടടികള് വരുന്നുണസ്,  അവര്കസ് അഡടിഷന് കടിട്ടുന്നടില

എന്നുളതസ് ഗഇൗരവതരമേബായ പ്രശ്നമേബാണസ്.  സയസബാനതത്തെ തമേബാത്തെയ സസ്പീറ്റുകളുതട

എണ്ണയ വച്ചുതകബാണസ്  എലബായ  ശരടിയബായടിവരുമമബാള് കടിട്ടുയ  എന്നുള അമപ്രബാചസ്

കബാരണയ  കഴടിഞ്ഞ  പ്രബാവശദ്യയ  ധബാരബാളയ  കുടടികള്   ഓപണ്  സ്കൂളുകളടിമലയസ്

മപബായടി.   ഇപ്രബാവശദ്യയ  ഓപണ്  സ്കൂളുകളടിമലയസ്  മപബാകുന്ന  കുടടികളുതട  എണ്ണയ

കഴടിഞ്ഞ  പ്രബാവശദ്യമത്തെകബാള്  മൂന്നടിരടടിയബാകുയ.  അമപബാള്  നടിങ്ങള്

ഉമദ്ദേശടിക്കുന്നതസ് അതബാമണബാ? എസസ്.എസസ്.എല്.സടി., സടി.ബടി.എസസ്.ഇ. പത്തെബായ

കബാസസ്  പബാസബായ  മകരളത്തെടിതല  കുടടികതള  മുഴവന്  ഇനടി  തപബാതുവടിദദ്യബാഭദ്യബാസ

ധബാരയടില്  നടിര്ത്തെബാതത  ഓപണ്  സ്കൂളുകളടിമലയസ്  തതപ്രവറസ്  രജടിമസ്ട്രഷനസ്

പറഞ്ഞുവടിടുക  എന്നതബാണസ്  ഇഇൗ  സര്കബാരടിതന്റെ  നയതമേങടില്  നടിങ്ങള്  ആ
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നയതമേബാന്നസ്  പ്രഖദ്യബാപടികണയ.  ഞബാന്  ബഹുമേബാനതപട  മുഖദ്യമേനടിമയബാടസ്

അഭദ്യര്തടിക്കുകയബാണസ്,  ഇതസ്  ഒരു  വബാശടിയുതട  പ്രശ്നമേല,  അങ്ങസ്  ഇതടിനകത്തെസ്

ഇടതപടണയ.  ഇവടിതട  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  വകുപ്പുമേനടി  അവതരടിപടിച  കണക്കുകളുയ

യബാഥബാര്തദ്യവുമേബായടി ഒരു പുലബനവുമേടില.  അങ്ങസ് ഇഇൗ കബാരദ്യത്തെടില് ഇടതപടസ്

നടപടടികള്  സകസ്പീകരടികണതമേന്നസ്  ഇഇൗ  കുടടികള്ക്കുമവണടി  ഞങ്ങള്

അഭദ്യര്തടിക്കുകയബാണസ്.  എതന്തലബായ  കണക്കുകള്  ഞങ്ങള്  നടിരത്തെടിയടിട്ടുയ

ബഹുമേബാനതപട  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  വകുപ്പുമേനടി  ഒരു  കണകസ്  പറഞ്ഞടിടസ്  അതബാണസ്

ശരടിതയന്നസ്  പറഞ്ഞസ്,  അതസ്  സമതടികബാതടിരടിക്കുന്ന  നടിമഷധബാത്മകമേബായ  ഇഇൗ

നടിലപബാടടിലയ മകരളത്തെടിതല കുടടികളുതട വടിദദ്യബാഭദ്യബാസവുമേബായടി ബനതപട ഏറവുയ

ഗുരുതരമേബായ പ്രതടിസനടി സഭബാനടപടടികള് നടിര്ത്തെടിവചസ് ചര്ച തചയ്യബാത്തെതടിലയ

പ്രതടിമഷധടിചസ് ഞബാനയ എതന്റെ പബാര്ടടിയുയ വബാകഇൗടസ് തചയ്യുന്നു. 

(ഗവണ്തമേന്റെസ്  നടിലപബാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ്  ശ്രസ്പീ.  വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശനയ

അമദ്ദേഹത്തെടിതന്റെ പബാര്ടടിയടില്തപട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടസ് പുറത്തുമപബായടി) 

ശ്രസ്പീ  .    പടി  .    തക  .    കുഞ്ഞബാലടിക്കുടടി:  സര്,  ഇഇൗതയബാരു  വടിഷയത്തെടില്

ബഹുമേബാനതപട  മുഖദ്യമേനടിയുയ  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  വകുപ്പുമേനടിയുയ  അതുമപബാതല
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ഗവണ്തമേന്റെസ്തതന്നയുയ  ഇമപബാള്  സകസ്പീകരടിചടിരടിക്കുന്ന  നടിലപബാടസ്

പുനനഃപരടിമശബാധടികണയ  എന്നബാണസ്  മേറസ്  അയഗങ്ങമളബാതടബാപയ  എനടിക്കുയ

പറയബാനളതസ്.   കബാരണതമേതന്തന്നബാല്,  കഴടിഞ്ഞ  ഗവണ്തമേന്റെടിതന്റെ  കബാലത്തെസ്

നബാലഞസ്  വര്ഷയ  പുതടിയ  ബബാചസ്  തകബാടുക്കുകയുണബായടില  എന്നബാണസ്  എതന്റെ

ഓര്മ.  ഇമപബാള് ഗവണ്തമേന്റെസ്  സ്കൂളടിലയ മേറസ്  സ്കൂളുകളടിലയ ബബാചസ്  കുമേടിഞ്ഞുകൂടടി.

മകരളത്തെടിതന്റെ  പ്രമതദ്യകതയനസരടിചസ്  പുതടിയ  ബബാചസ്  തകബാടുകബാതടിരുന്നബാല്

അതസ് വളതര ഗഇൗരവമുള പ്രശ്നമേബാകുയ.  ഇവടിതട മചബാമദദ്യബാത്തെരമവളയടില്, നമ്മുതട

സമഹബാദരടിമേബാര്  സമൂഹത്തെടില്  മുമന്നബാടസ്  വന്ന,  അതടില്  മകരളയ

അഭടിമേബാനയതകബാള്ളുന്ന കബാരദ്യങ്ങതളബാതക പറയുകയുണബായടി.  എനടികസ് അവസരയ

കടിടടിയടില, കടിടടിയടിരുതന്നങടില് പറയബാമേബായടിരുന്നു.  മുമന്നബാടസ് വന്നതടിതന്റെ പ്രധബാന

കബാരണയ വടിദദ്യബാഭദ്യബാസമേബാണസ്.  ഇമപബാള് മകബാവടിഡസ് കബാലത്തെസ് അതലങടില്തതന്ന

കുടടികള്കസ്  കഴടിഞ്ഞ  കബാലങ്ങളടിതലമപബാതല  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസയ  ലഭടിചടിടടില.

വടിദദ്യബാഭദ്യബാസയ തറയടില് തതറടിയമപബാതലയബാണസ്.  അതസ് ആരുതടയുയ കുറമേല.  ആ

ഒരു  അവസരത്തെടില്  ഇമപബാള്  സ്കൂളടില്  അഡടിഷന്കൂടടി  കടിട്ടുന്നടില

എന്നുപറഞ്ഞബാല്  ഇഇൗ  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  പുമരബാഗതടി  എമങ്ങബാടബാണസ്  മപബാകുന്നതസ്?
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ബഹുമേബാനദ്യനബായ  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസവകുപ്പുമേനടി  കഴടിഞ്ഞപ്രബാവശദ്യയ  ഇവടിതട  അതസ്

ഉള്തകബാണടിടബാണസ് സയസബാരടിചതസ്.   അതബാണസ് പ്രതടിപക്ഷമനതബാവസ് പറഞ്ഞതസ്.

ഇതടിതനബാരു തസ്പീരുമേബാനമുണബാകുതമേന്നുയ പറഞ്ഞടിരുന്നു. ഞങ്ങള് മുഖദ്യമേനടിമയബാടുയ

സയസബാരടിചടിരുന്നതബാണസ്.  പതക്ഷ സബാമത്തെടിക തചലവടിതന്റെ ഒറ കബാരണത്തെബാല്

ഇഇൗതയബാരു കബാരദ്യയ ഇങ്ങതന നസ്പീടടിതകബാണമപബായബാല് യബാഥബാര്തദ്യയ എന്തബാണസ്?

ഏടടിതല  പശു  പുലസ്ല  തടിന്നുമവബാ?  ഇഇൗ  കണക്കുകള്  പറഞ്ഞടിടസ്  കബാരദ്യമേടില.

ഞങ്ങതളബാതക മേനടിസഭയടിലടിരുന്ന ആളുകളബാണസ്.   ഞബാന് കുറയ  പറയുകയല,

ഉമദദ്യബാഗസര്  ഇത്തെരത്തെടിലള  കണക്കുകള്  എഴതടിതകബാണവരുയ.  പതക്ഷ

നബാടടിതല  സടിതടി  അതലങടില്  യബാഥബാര്തദ്യയ  അതല.  ജനപ്രതടിനടിധടികള്

പറയതട,  ഇന്നടിവടിതട  മവതറബാരു  ശ്രദക്ഷണടികല്  വന്നമലബാ,  പ്രഷറബാണസ്.

ജനപ്രതടിനടിധടികള്  പറയതട,  അവര്കറടിയബാമേമലബാ,  ആര്ക്കുയ  അഡടിഷന്

കടിടബാത്തെ  സടിതടിയബാണളതസ്.  ഒരു  നല  മകബാമളമജബാ  സ്കൂമളബാ  ആതണങടിലയ

അവടിതട  അഡടിഷന്  ഒരു  മേരസ്പീചടികയബാണസ്.   അമങ്ങബാടസ്  മനബാക്കുകമയ  മവണ.

ഇങ്ങതന  ഒരു  സടിതടി  സമൂഹത്തെടിലണബാക്കുന്ന  പ്രശ്നയ,  സസ്പീ  സമേതകതമേബാതക

നമള് പറയുന്നുണസ്.  അതടില് മുമന്നബാട്ടുവമരണ കബാരദ്യമേബാണസ്.  ഏതതങടിലയ ഒരു
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രബാഷസ്പീയ  പബാര്ടടിതയ  കുറതപടുത്തെബാന്മവണടി  നമുകസ്  പറയബായ.   പതക്ഷ

സമൂഹത്തെടില്  തമേബാത്തെയ  ബബാധടിക്കുന്ന  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  അവസരമേടിലബായ്മ  ഒരു

പ്രതടിഭബാസമേബായടി മകരളത്തെടില് ഇമപബാള് വന്നടിരടിക്കുകയബാണസ്.  അതബാണസ് വസ്തുത.

കുടടികള് തമേബാത്തെയ പുറത്തെബാണസ്.  തവബാമകഷണല് ഹയര് തസകന്ഡറടിയടിമലബാ

പബാരലല്  മകബാമളജടിമലബാ  മപബാകബായ.   അതതലന്നുതണങടില്  ഓപണ്  ആയടി

പഠടികബായ,  പരസ്പീക്ഷ  എഴതബായ.   ഇഇൗ  തരത്തെടില്  ഉമദദ്യബാഗസനബാര്

എഴതടിതകബാണതകബാടുക്കുന്ന ഒരു കടലബാമസബാ ഫയമലബാതകബാണസ് ഒരു കബാരദ്യവുമേടില,

ബഹുമേബാനതപട  വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  വകുപ്പുമേനടി.   അങ്ങസ്  ഇതസ്  മേനസടിലബാമകണ

കബാരദ്യമേബാണസ്.   ഞബാന്  ഇതതബാന്നസ്  പറയമട.   ഇതസ്  അത്രയുയ  ഗഇൗരവമുള  ഒരു

വടിഷയമേബാണസ്.   അങ്ങസ്  പബാലകബാടസ്  ജടിലയടില്നടിന്നുള  ജനപ്രതടിനടിധടിയബാണസ്.

പബാലകബാടസ്  ജടിലയടിതല  പ്രശ്നയ  ഞബാന്  പറഞ്ഞു  തരണമലബാ.   അങ്ങയുതട

നടിമയബാജകമേണ്ഡലത്തെടിലള പ്രശ്നയ ഞബാന് പറഞ്ഞു തമരണ കബാരദ്യമേടില.  ഇവടിതട

ബഹുമേബാനതപട  മുഖദ്യമേനടിയുണസ്.  ഇഇൗ  വടിഷയയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  തകബാണസ്

അവസബാനടിപടിമകണ  വടിഷയമേല.   വളതര  ഗഇൗരവമുളതബാണസ്.   എത്രമയബാ

മപ്രബാജക്ടുകള് മവതറയടിമല.  സബാമത്തെടിക തചലവുകളടിമല.  ഇവടിതട ധനകബാരദ്യ
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വകുപ്പുമേനടിയുണസ്.   അതതബാക  പുന:പരടിമശബാധടിചബാലയ  കുടടികളുതട

വടിദദ്യബാഭദ്യബാസതത്തെ  സയബനടിക്കുന്ന  ഇഇൗ  കബാരദ്യയ  അടടിയന്തരമേബായടി

നടത്തെടിതകബാടുകണയ.   വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ  അവസരമുണബാകബാനള  നടപടടി

ഗവണ്തമേന്റെസ്  എടുകണതമേന്നതടില്  അനകൂല  മേറുപടടി  പറയബാത്തെതുതകബാണസ്

ഞങ്ങളുയ വബാകഇൗടസ് തചയ്യുന്നു.  

(ഗവണ്തമേന്റെടിതന്റെ  നടിലപബാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ്  ശ്രസ്പീ.  പടി.  തക.

കുഞ്ഞബാലടിക്കുടടിയുയ  അമദ്ദേഹത്തെടിതന്റെ  പബാര്ടടിയടില്തപട  അയഗങ്ങളുയ

സഭയടില്നടിന്നസ് പുറത്തുമപബായടി)

ശ്രസ്പീ  .   പടി  .   തജ  .   മജബാസഫസ്: സര്, ഇഇൗ പ്രശ്നതത്തെ സയബനടിചസ് വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ

വകുപ്പുമേനടി  കഴടിഞ്ഞ  തവണ  പറഞ്ഞ  കബാരദ്യങ്ങള്  ബഹുമേബാനതപട

പ്രതടിപക്ഷമനതബാവസ്  ഇവടിതട  പറയുകയുണബായടി.   ആവശദ്യതമേങടില്  മവണ

കമേസ്പീകരണങ്ങള്  തചയ്യബാതമേന്നബാണസ്  അങ്ങസ്  പറഞ്ഞതസ്.   ആ

വബാഗബാനമുളതുതകബാണബായടിരടികണയ ശ്രസ്പീമേതടി തക. തക. ശശലജ ടസ്പീചര് ഇവടിതട

ശ്രദക്ഷണടികല്  തകബാണവന്നടിട്ടുളതസ്.   അതടിതല  വബാചകയ  ഇങ്ങതനയബാണസ്

'ഉപരടിപഠനത്തെടിനസ്  പ്രമവശനയ  ലഭടിക്കുന്നതടിനള  കമേസ്പീകരണയ
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നടമത്തെണതടിതന്റെ  ആവശദ്യകതയടിമലയബാണസ്''  ശ്രദക്ഷണടികല്

തകബാണവരുന്നതസ്.  കമേസ്പീകരണയ എമന്ന ഞങ്ങളുയ പറയുന്നുള്ളു. സസ്പീറടിതന്റെ കുറവസ്

മേലപ്പുറത്തുയ മകബാഴടിമകബാടുമുതണന്നസ് അങ്ങസ് തതന്ന പറഞ്ഞു.

മേടി  .   സസ്പീകര്: ഇതതലബായ പറഞ്ഞ കബാരദ്യങ്ങളബാണസ്.  

ശ്രസ്പീ  .    പടി  .    തജ  .    മജബാസഫസ്:  സര്,  അങ്ങതനയുള ഒരു പശബാത്തെലത്തെടില്

മകബാടയത്തെസ്  സസ്പീറസ്  എകസസ്  ആതണന്നസ്  പറഞ്ഞബാല്  പബാലബായടില്മപബാലയ

കുടടികള്കസ്  സസ്പീറസ്  കടിടടിയടില.   കബാരണയ  ബടിലദ്യന്റെസ്  എതന്നബാരു

സബാപനമുളതുതകബാണസ് എന്ടന്സസ് പരസ്പീക്ഷയടില് ....

മേടി  .    സസ്പീകര്:  ബഹുമേബാനദ്യനബായ  പടി.  തജ.,  ഇതതലബായ  നമള്  പറഞ്ഞ

കബാരദ്യങ്ങളബാണസ്.  അങ്ങസ് വബാകഇൗടസ് നടത്തുന്നതബായടി പറയണയ.  

ശ്രസ്പീ  .   പടി  .   തജ  .   മജബാസഫസ്: സര്, ഇല. ഇതസ് പറഞ്ഞതല.  അവടിതട എകസസ്

സസ്പീറസ്....

മേടി  .   സസ്പീകര്: നസ്പീണ പ്രസയഗങ്ങള് ബുദടിമുടബായടിരടിക്കുയ.  

ശ്രസ്പീ  .    പടി  .    തജ  .    മജബാസഫസ്:  സര്,  ഞബാന്  രണസ്  വബാചകങ്ങളമല  ആതക

പറയുന്നുള്ളു.   അവടിതട  സസ്പീറസ്  എകസസ്  ഇല.   തതബാടുപുഴയടിതല  കുടടികള്
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മദവടികുളത്തുയ  പസ്പീരുമമേടടിലയ  മപബായടി  പഠടിക്കുന്നു.   ഇഇൗ  പശബാത്തെലത്തെടില്

ആവശദ്യമേബായ കമേസ്പീകരണങ്ങള് തചയ്യബാന് വടിദദ്യബാഭദ്യബാസ മേനടി തയ്യബാറബാകബാത്തെതടില്

പ്രതടിമഷധടിചസ് ഞബാനയ എതന്റെ പബാര്ടടിയുയ വബാകഇൗടസ് നടത്തുന്നു.  

(ഗവണ്തമേന്റെടിതന്റെ  നടിലപബാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ്  പടി.  തജ.  മജബാസഫുയ

അമദ്ദേഹത്തെടിതന്റെ പബാര്ടടിയടില്തപട അയഗങ്ങളുയ സഭയടില്നടിന്നസ് പുറത്തുമപബായടി)

മേടി  .   സസ്പീകര്: പ്രസയഗമേല ഇറങ്ങടിമപബാകസ് പ്രഖദ്യബാപടികബായ.  

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപസ്  മജകബസ്:  സര്,  ആദദ്യതത്തെ  ടയല്  അമലബാടസ്തമേന്റെസ്

വന്നമപബാള്തതന്ന  അഡടിഷതന  സയബനടിചസ്  അവദ്യകതയുണബാകുതമേന്നതസ്

വളതര വദ്യകമേബായ കബാരദ്യമേബാണസ്.

മേടി  .    സസ്പീകര്:  അതസ്  നമള്  ചര്ച  തചയ  കബാരദ്യമേബാണസ്.   പ്രതടിപക്ഷ

മനതബാവടിനസ് തന്ന അത്രയുയ സമേയയ എലബാവര്ക്കുയ തരബാനബാകടില.  

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപസ്  മജകബസ്:  സര്,  ഇഇൗ  വടിഷയയ  പറഞ്ഞസ്  അവതരടിപടിചസ്

ഇറങ്ങടിമപബാകബാന് സമതടിചബാല് മേതടി.  അതടിനയ സമതടികടിതലന്നു പറഞ്ഞബാല്

എങ്ങതനയബാണസ്.  

മേടി  .   സസ്പീകര്: ഇറങ്ങടിമപബാകുന്നതബായടി അറടിയടികബായ.  
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ശ്രസ്പീ  .    അനൂപസ്  മജകബസ്:  സര്,  ഞങ്ങളബാരുയ  പ്രസയഗടിക്കുന്നടില.

എണസ്പീക്കുമമബാള്  തതന്ന  സര്  സര്  എന്നസ്  പറഞ്ഞബാല്  എങ്ങതനയബാണസ്.

എന്നബാല് അങ്ങസ് തതന്ന സയസബാരടിമചബാളു.  (....ബഹളയ....)

ശ്രസ്പീ  .    മമേബാന്സസ് മജബാസഫസ്:  സര്,  ഇഇൗ കബാണടിക്കുന്നതസ് വളതര മമേബാശമേബാണസ്.

സയസബാരടികബാന് സമതടികബാത്തെതസ് ശരടിയല.  

മേടി  .    സസ്പീകര്:  ദസ്പീര്ഘമേബായ പ്രസയഗയ  പറടിതലന്നബാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.   അങ്ങസ്

ഇങ്ങതന മരബാഷബാകുലനബാമകണ കബാരദ്യമേടില.  

ശ്രസ്പീ  .    അനൂപസ് മജകബസ്:  സര്,  എണസ്പീക്കുമമബാള് തതന്ന അങ്ങസ് ഇങ്ങതന

പറഞ്ഞബാല്  എങ്ങതന  പറ്റുയ.   ഞബാന്  എണസ്പീറമപബാള്  തതന്ന  അങ്ങസ്

പറയുകയബാണസ്  നടിര്ത്തെടിമകബാളബാന്.   എങടില്  അങ്ങസ്  തതന്ന  സയസബാരടിമചബാളു.

(....ബഹളയ....) (....ബഹളയ....)

മേടി  .    സസ്പീകര്:  സബാധബാരണ വബാകഇൗടസ് പ്രസയഗത്തെടില് പ്രതടിപക്ഷ മനതബാവുയ

ഉപമനതബാവുയ  സയസബാരടിചബാല്  മേതറലബാവരുയ  വബാകഇൗടടില്  പതങടുക്കുന്നതബായടി

അറടിയടിക്കുന്നതബാണസ് പതടിവസ്.   (....ബഹളയ....)

(ഗവണ്തമേന്റെടിതന്റെ  നടിലപബാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ്  ശ്രസ്പീ.  അനൂപസ്  മജകബസ്
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സഭയടില്നടിന്നസ് പുറത്തുമപബായടി)

ശ്രസ്പീ  .   മേബാണടി സടി  .   കബാപൻ  : സര്, (തതമേകസ് ഓഫസ്).....

(ഗവണ്തമേന്റെടിതന്റെ നടിലപബാടടില് പ്രതടിമഷധടിചസ്  ശ്രസ്പീ.  മേബാണടി സടി.  കബാപൻ

സഭയടില്നടിന്നസ് പുറത്തുമപബായടി)

ശ്രസ്പീമേതടി തക  .    തക  .    രമേ:  സര്,  വളതര ഗഇൗരവമേബായ വടിഷയയ സഭ നടിര്ത്തെടി

വചസ് ചര്ച തചയ്യണതമേന്നുയ അമതബാതടബാപയ ബഹുമേബാനതപട മുഖദ്യമേനടി ഇതുമേബായടി

ബനതപടസ്  ഒരു  സര്വ്വകക്ഷടിമയബാഗയ  വടിളടികണതമേന്നുമേബാണസ്

അറടിയടികബാനളതസ്.   സസ്പീറ്റുകള്  കൂട്ടുകയല  പുതടിയ  ബബാച്ചുകള്  അനവദടിക്കുക

എന്നുളതബാണസ്  ഏറവുയ  പ്രധബാനമേബായ  നടിര്മദ്ദേശയ.   അതുകൂതട  ഗവണ്തമേന്റെസ്

അടടിയന്തരമേബായടി  പരടിഗണടികണതമേന്നതബാണസ്  നടിര്മദ്ദേശടികബാനളതസ്.   ചര്ച

തചയ്യബാത്തെതടില് പ്രതടിമഷധടിചസ് വബാകഇൗടസ് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്തമേന്റെടിതന്റെ  നടിലപബാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ്  ശ്രസ്പീമേതടി  തക.  തക.  രമേ

സഭയടില്നടിന്നസ് പുറത്തുമപബായടി)

(സഭവടിടസ്  പുറത്തുമപബായ  അയഗങ്ങള്  അല്പസമേയത്തെടിനമശഷയ  സഭയടില്

തടിരടിതക പ്രമവശടിച്ചു.)  


