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പ്ലസവ്  വണ് സസ്പീറ്റുകള് വരദ്ധമിപ്പെമിക്കല

ശസ്പീ  .    പമി  .    ഉബബദുള്ള:   സര,  നമ്മുപട  സഎസമാനത്തവ്  പ്ലസവ്  വണ്

പ്രനവശത്തമിനുളള  മുഖശ്യ  അനലമാട്ടവ്പമന്റുകള്  പൂരത്തമിയമാക്കമി  ജൂണ്  30-നവ്  കമാസവ്

ആരഎഭമിചമിരമിക്കുകയമാണവ്.   സപ്ലമിപമനറമി  അനലമാട്ടവ്പമനമിനുള്ള  അനപക്ഷമാ  തസ്പീയതമി

ഇനവ് അവസമാനമിക്കുകയമാണവ്.  ഇനപത്ത സപ്ലമിപമനറമി അനലമാട്ടവ്പമനവ് കഴമിഞ്ഞമാലഎ

പ്ലസവ്  വണ്-നവ്  പ്രനവശനഎ  ലഭമിക്കമാപത  പതമിനമായമിരക്കണക്കമിനവ്  വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്

ഉനത  പഠന  പ്രനവശന  കവമാടത്തമിനവ്  പുറത്തമിരമിനക്കണ  സമിതമിയമാണവ്  നമ്മുപട

സഎസമാനതണമായമിട്ടുളളതവ്.   ഇഗൗ  വരഷഎ  എസവ്.എസവ്.എല.സമി.  പമാസമായതവ്

4,57,654 വമിദശ്യമാരത്ഥമികളമാണവ്. സമി.ബമി.എസവ്.ഇ., പഎ.സമി.എസവ്.ഇ., നസ പരസ്പീക്ഷമാ

വമിജയമികളുള്പ്പെപട  സഎസമാനത്തവ്  പമമാത്തഎ  പ്ലസവ്  വണ്-നവ്  അനപക്ഷമിചമിട്ടുള്ളതവ്

5,01,171  നപരമാണവ്.   ആപകയുള്ള  പ്ലസവ്  വണ്  സസ്പീറവ്  3,56,730  ആണവ്.

വമി.എചവ്.എസവ്.ഇ.-കളമില  ഒഴമിവുള്ള  സസ്പീറവ്  27,000-ഉഎ  നപമാളമിപടകമിക്കുകളമില

14,500-ഉഎ  പഎ.റമി.പഎ.-കളമില 1800-ഉഎ ആണവ്.  ഇങ്ങപന പരമമാവധമി  4  ലക്ഷഎ

വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്ക്കമാണവ് തുടര പഠനത്തമിനവ് അഡമിഷന ലഭമിക്കമാന നപമാകുനതവ്.  ഒരു

ലക്ഷനത്തമാളഎ  വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്  തുടരപഠനത്തമിനവ്  സഗൗകരശ്യഎ  ലഭമിക്കമാപത

പുറതനമിലനക്കണമി  വരുപമനതുസഎബന്ധമിചള്ള പത്രവമാരത്തകള്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട
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മനമിയുപട  ശദ്ധയമിലപപ്പെട്ടുകമാണുപമനമാണവ്  ഞെമാന  മനസമിലമാക്കുനതവ്.

എസവ്.എസവ്.എല.സമി.  വമിജയമികള്  4.57  ലക്ഷത്തമിനലപറനപ്പെര  മറവ്  മമാരഗങ്ങള്

നതനടണമിവരുപമനഎ  പത്രവമാരത്തയമില  പറയുനണവ്.  ഓനരമാ  വരഷവുഎ

എസവ്.എസവ്.എല.സമി.  വമിജയമിചവരുപടയുഎ  പ്ലസവ്  വണ്  സസ്പീറ്റുകളുപട  എണ്ണവുഎ

തമ്മമിലള്ള അന്തരഎ വരദ്ധമിചവരമികയമാണവ്.  പതമിവുനപമാപല ഇഗൗ പ്രമാവശശ്യവുഎ മലപ്പുറഎ

ജമില്ലയമിലമാണവ്  ഇഗൗ  വശ്യതശ്യമാസഎ   പ്രകടമമായമി  കമാണമാന  സമാധമിക്കുനതവ്.   ഇവമിപട

79,506 നപരമാണവ് ഇഗൗ വരഷഎ പ്ലസവ് വണ്-നവ് അനപക്ഷമിചതവ്. 39,904 നപരക്കമാണവ്

ഇനപ്പെമാള്  അനലമാട്ടവ്പമനവ്  ലഭമിചമിട്ടുള്ളതവ്.  39,602  നപര  പുറതനമിലനക്കണ

അവസയമാണവ്.   ഇനമി  നടക്കമാനുള്ള  സപ്ലമിപമനറമി  അനലമാട്ടവ്പമനമില  വരമാന

നപമാകുനതവ്  4889  സസ്പീറ്റുകള്  മമാത്രമമാണവ്.  ഇതുകഴമിഞ്ഞമാലനപമാലഎ

മുപ്പെത്തമിഅയമായമിരത്തമിലപ്പെരഎ  വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്ക്കവ്  തുടര  പഠനത്തമിനവ്  അവസരഎ

ലഭമിക്കമാത്ത  സമിതമിയമാണമിവമിപട  ഉണമാകുനതവ്.   വമിജയ  ശതമമാനത്തമിലണമാകുന

ഉയരചയനുസരമിചവ്  തുടരപഠന  സഗൗകരശ്യങ്ങള്  ലഭശ്യമമാക്കണപമനവ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

നകരള  ബഹ നക്കമാടതമി  സരക്കമാരമിനനമാടവ്  ആവശശ്യപപ്പെട്ട  സമാഹചരശ്യത്തമില

സഎസമാനതലത്തമിലഎ  ജമില്ലമാതലത്തമിലഎ  ഹയര  പസക്കനഡറമി  ഡയറക്ടറുപടയുഎ

ആര.ഡമി.ഡമി.-മമാരുപടയുഎ നനതൃതശത്തമില വമിദശ്യമാഭശ്യമാസ ആവശശ്യകതയുഎ സഗൗകരശ്യവുഎ
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പരമിനശമാധമിക്കുനതമിനവ് ഒരു കമ്മമിറമിപയ മുന സരക്കമാര നമിനയമാഗമിചമിരുന.  പ്രസ്തുത

കമ്മമിറമി  റമിനപ്പെമാരട്ടവ്  സരക്കമാരമിനവ്  സമരപ്പെമിചമിരുനപവനമാണവ്  ഞെമാന

മനസമിലമാക്കുനതവ്.  ആ റമിനപ്പെമാരട്ടമിപന അടമിസമാനത്തമില.. 

മമി  .   പചയരമമാന: പയസവ്.. പ്ലസ്പീസവ് കണ്ക്ലൂഡവ്.

ശസ്പീ  .   പമി  .    ഉബബദുള്ള: സര,  വളപര  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  സഎഗതമിയമാണവ്.   നമ്മള്

വമിദശ്യമാഭശ്യമാസ രഎഗത്തവ് വലമിയ പരമിഷമാരഎ നടപ്പെമാക്കുമുനമമാള് എസവ്.എസവ്.എല.സമി.

പമാസമായ  കുട്ടമികള്ക്കവ്  തുടര  പഠനത്തമിനവ്  അവസരഎ  ലഭമിക്കമാത്ത  സമിതമിയമാണവ്.

വളപര ഗഗൗരവമുള്ള വമിഷയമമാണവ്.  ഒരു മമിനമിട്ടവ് അനുവദമിക്കണഎ.

മമി  .   പചയരമമാന:  പ്ലസ്പീസവ്  കണ്ക്ലൂഡവ്..  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അഎഗഎ  എല്ലമാ

കമാരശ്യങ്ങളുഎ അങ്ങവ് പ്രതമിപമാദമിചകഴമിഞ്ഞു.

ശസ്പീ  .   പമി  .   ഉബബദുള്ള  : സര,  ഇഗൗ  കമ്മമിറമിയുപട  ശമിപമാരശയനുസരമിചവ്

ഗവണ്പമനവ്  നടപടമി  സശസ്പീകരമിക്കണഎ.   അല്ലമാത്തപക്ഷഎ  പതമിനമായമിരകണക്കമിനവ്

വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്  ഉനതപഠന  പ്രനവശന  കവമാടത്തമിനവ്  പുറത്തമിരമിനക്കണ  സമിതമി

വരുഎ.   മുന  സരക്കമാരമിപന  കമാലത്തവ്  എഎ.എല.എ.-മമാരുഎ  അതുനപമാപല  വമിവമിധ

വമിദശ്യമാഭശ്യമാസ ഏജനസമികളുഎ ആവശശ്യപപ്പെട്ടതമിപന അടമിസമാനത്തമില...

മമി  .   പചയരമമാന: പ്ലസ്പീസവ് കണ്ക്ലൂഡവ്..
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ശസ്പീ  .   പമി  .   ഉബബദുള്ള  : സര,  എറണമാകുളഎ  മുതല  കമാസരനഗമാഡവ്  വപരയുള്ള

ജമില്ലകളമില കൂടുതല പഠനമാവസരങ്ങള് ലഭശ്യമമാക്കുനതമിനവ് ശമമിചമിരുന.  മലബമാറമില

പ്രനതശ്യകമിചഎ പുതമിയ ഹയര പസക്കനഡറമി ബമാചകളുഎ....(ബമക്കവ് ഓഫെവ്)....

മമി  .   പചയരമമാന  :  പയസവ്.. ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മനമി സഎസമാരമിക്കപട്ട.. പ്ലസ്പീസവ്.

പ്ലസവ്  വണ് സസ്പീറ്റുകള് വരദ്ധമിപ്പെമിക്കല

വമിദശ്യമാഭശ്യമാസ  വകുപ്പുമനമി  (  പപ്രമാഫെ  .    സമി  .    രവസ്പീനനമാഥവ്  ):   സര,  മലപ്പുറഎ

ജമില്ലയമിപല ആപക  246  സ്കൂളുകളമില  51,736  സസ്പീറ്റുകള് ഹയര പസക്കനഡറമി/  പ്ലസവ്

വണ് പ്രനവശനത്തമിനവ്  മലപ്പുറഎ ജമില്ലയമില ലഭശ്യമമായമിരുനതമിപനകൂപട ഇഗൗ വരഷഎ

എല്ലമാ എയ്ഡഡവ് സരക്കമാര സ്കൂളുകളമിലഎ  20  ശതമമാനഎ മമാരജമിനല സസ്പീറവ്  വരദ്ധന

സരക്കമാര  അനുവദമിചനതമാപട  മലപ്പുറഎ  ജമില്ലയമില  ആപക  59,926  പ്ലസവ്  വണ്

സസ്പീറ്റുകള് ലഭശ്യമമായമിട്ടുണവ്.  ഏകജമാലക സഎവമിധമാനത്തമിലൂപട  ഇഗൗ വരഷപത്ത മുഖശ്യ

രണവ്  അനലമാട്ടവ്പമനമിലൂപട  പ്രനവശന നടപടമികള് പൂരത്തമിയമായനപ്പെമാള് ആപകയുള്ള

39,397  പമറമിറവ്  സസ്പീറ്റുകളമില  34,845  നപരക്കവ്  07-07-2016  വപര  അനലമാട്ടവ്പമനവ്

നലകമിയമിട്ടുണവ്.   മൂനമാഎഘട്ട  അനലമാട്ടവ്പമനവ്  നടപടമികള്  പുനരമാഗമമിചവരുന.

മമാനനജവ് പമനവ്  സസ്പീറ്റുകളമില  പ്രനവശനഎ  നനടമിയവരുപട  കണക്കവ്
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എടുതവരുനനതയുളള.   മുകളമില  സൂചമിപ്പെമിച  59,926  ഹയരപസക്കനഡറമി

സസ്പീറ്റുകള്ക്കുപുറപമ  വമി.എചവ്.എസവ്.സമി.,  പഎ.റമി.പഎ.,  നപമാളമിപടകമികവ്

എനമിവമിടങ്ങളമിപല സസ്പീറ്റുകള് ഉള്പപ്പെപട 68,615 സസ്പീറ്റുകള് ഇഗൗ വരഷഎ പത്തമാഎതരഎ

പരസ്പീക്ഷ  വമിജയമിച  വമിദശ്യമാരത്ഥമികള്ക്കവ്  ഉപരമിപഠനത്തമിനമായമി  മലപ്പുറഎ  ജമില്ലയമില

ലഭശ്യമമാണവ്.   കഴമിഞ്ഞ  അധശ്യയന  വരഷഎ  അതമായതവ്  2015-16-ല  ഹയര

പസക്കനഡറമി/പ്ലസവ്  വണ്  പ്രനവശന  നടപടമികള്  പൂരത്തമിയമായനപ്പെമാള്  മലപ്പുറഎ

ജമില്ലയമില  3,888  സസ്പീറ്റുകള്  ഒഴമിഞ്ഞുകമിടനമിരുനപവനവ്  കപണത്തമിയമിട്ടുണവ്.

എനമിരുനമാലഎ ഇനമിയുള്ള അനലമാട്ടവ്പമനമിലൂപട പ്രനവശന നടപടമികള് പൂരത്തമിയമായ

നശഷഎ വസ്തുത വമിലയമിരുത്തമി പരമിനശമാധമിക്കുനതമാണവ്.

എഎ. രമാനജഷമിപന കുടുഎബത്തമിനവ് സഹമായഎ

ശസ്പീ  .    രമാജു  എബ്രഹമാഎ:   സര,  വനഎവകുപ്പെമിനുനവണമി  പമാമവ്  പമിടുത്ത

നജമാലമിയമിനലരപപ്പെട്ടമിരുന  എഎ.  രമാനജഷവ്  26-06-2016-ല  നകമാട്ടയഎ  പമഡമിക്കല

നകമാനളജമിലവചവ്  മരണപപ്പെടുകയുണമായമി.  മധശ്യ  തമിരുവമിതമാഎകൂറമില

വനഎവകുപ്പെമിനുനവണമിയുഎ  നമാട്ടുകമാരക്കുനവണമിയുഎ  പമാമമിപന  പമിടമിക്കുന  ഏക

വശ്യകമിയമാണവ്  രമാനജഷവ്.   അതമിദമാരുണമമായ  ഒരു  സഎഭവമമാണവ്.   ആ  കുടുഎബഎ

പട്ടമിണമിയമിലമാണവ്.   അവമിടപത്ത  നഫെമാറസവ്  പഡപഭ്യൂട്ടമി  പറയ്ഞറുപട
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