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തമിരുവലകം  പരശുരസാമ  കക്ഷത്രത്തെമിനണ  അധമികകം  ഭൂമമി  ഏപറടുക്കുനതമിനുകവണമിയള്ള

ഫയലമിലസാണണ.  അകപ്പെസാള  അവമിപട  കബസമിക്കസായമിട്ടുള്ള  സഇൗകരഖ്യങ്ങള

ഒരുക്കുനതമിനുകവണമിയള്ള  പ്രവരത്തെനങ്ങളക്കണ  ഗവണ്പമന്റെണ  കദവസസകം

കബസാരഡമിപന്റെയകം ഭക്തജനങ്ങളുപടയകം സഹസായകത്തെസാടുകൂടമി എലസാ കസാരഖ്യങ്ങളുകം,  നദസ്പീ

ശുചസ്പീകരണമടക്കകം പചയസാനസാവശഖ്യമസായ നടപടമി സസസ്പീകരമിക്കസാകം.

ഹയര പസക്കണറമി വമിദഖ്യസാലയങ്ങളമിപല തസ്തമികകള

ശസ്പീ  .    ടമി  .    വമി  .    ഇബസാഹമികം:  സര,  കകരളത്തെമിപല  ഹയര   പസക്കണറമി

തലത്തെമിലള്ള  അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  തസ്തമിക  നമിരണയവുമസായമി  ബന്ധപപ്പെട്ട

അതമിപ്രധസാനമസാപയസാരു കസാരഖ്യമസാണണ  ഞസാന ബഹുമസാനപപ്പെട്ട വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ മനമിയപട

ശദ്ധയമികലയണ പകസാണ്ടുവരുനതണ. 2014-15-ല് കകരളത്തെമില് രണണ കസാറഗറമികളമിലസായമി

ഏകകദശകം  226  ഹയര  പസക്കണറമിയമിലസാത്തെ  സ്ക്കൂളുകളമില്  274  ബസാച്ചുകളുകം

നമിലവമിലള്ള ഹയര പസക്കണറമി സ്ക്കൂളുകളമില് 426  ബസാച്ചുകളമിലമസായമി പമസാത്തെകം 700

ബസാച്ചുകള  സരക്കസാര  അനുവദമിക്കുകയണസായമി.  കകരളത്തെമില്  ഹയര  പസക്കണറമി

വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസകം  സസാരവ്വേത്രമികമസാക്കുക  എന്നുള്ള  യ.ഡമി.എഫണ.  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

നയത്തെമിപന്റെ  ഭസാഗമസായമിട്ടസാണണ  ഇതണ  നല്കമിയമിട്ടുള്ളതണ.  എനസാല്  ഏകകദശകം

മൂവസായമിരകത്തെസാളകം  അദ്ധഖ്യസാപകര  ഇകപ്പെസാഴുകം  ശമളകം  കമിട്ടസാപത  കജസാലമി
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പചയപകസാണമിരമിക്കുകയസാണണ.  ഇങ്ങപന കജസാലമി പചയ്യുന അദ്ധഖ്യസാപകര,  പ്രകതഖ്യകമിച്ചണ

മസാകനപജ്മെന്റെണ  സ്ക്കൂളുകളമിപലസാപക്ക  വലമിയ  പഡസാകണഷന  നല്കമി,  കഖ്യസാപമികറഷന

ഫസ്പീപസസാപക്ക  നല്കമിയമിട്ടസാണണ  ഇഇൗ  അദ്ധഖ്യസാപകപരസാപക്ക  കജസാലമിയമില്

കയറമിയമിട്ടുള്ളതണ.  ഇവര  വളപരയധമികകം  പ്രയസാസപപ്പെട്ടുപകസാണസാണണ  മുകനസാട്ടണ

പപസായ്പക്കസാണമിരമിക്കുനതണ. മസാത്രമല ശമളകം കമിട്ടസാത്തെതുപകസാണണ സതഖ്യകം പറഞസാല്

കഹസാളസ്പീപഡയ്സമില് കൂലമിപ്പെണമിക്കണ കപസായമി കജസാലമി പചയ്യുന അദ്ധഖ്യസാപകപര എനമിക്കണ

അറമിയസാകം.  അങ്ങപനയള്ള  അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  നമിരനരമസായ  മുറവമിളമിക്കണ  കശഷകം

11.04.2016-ാം തസ്പീയതമിയമിപല 77/2016-ാം നമര  പ്രകസാരകം ഒരു ആന്റെമിസമികപ്പെററമി

ഇന  പ്രമിനസമിപ്പെമിള  ഇഇൗ  കപസാസ്റ്റേണ  ക്രമികയറണ  പചയസാന  ഗവണ്പമന്റെണ

തസ്പീരുമസാനമിക്കുകയണസായമി.  എനസാല് ഹയര പസക്കണറമി ഡമിപ്പെസാരട്ടുപമന്റെണ കൃതഖ്യമസായമി

അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  ഫമികകഷന  നടത്തെമി  ലമിസ്റ്റേണ  പകസാടുക്കസാത്തെതമിപന്റെ  കപരമില്...രണണ

മമിനമിറണ  എനമിക്കണ  തരണകം.  ബഹുമസാനപപ്പെട്ട  പചയറമിനുകം  അതുകപസാപല  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ

മനമിക്കുകം ഒപക്ക അറമിയന ഒരു കസാരഖ്യമസായതമിനസാല് ഒരു ലസ്പീനമിയനസമി  എകനസാടണ

കസാണമികക്കണതുണണ. 

മമി  .    സസ്പീക്കര:  പയസണ.....രണണ  മമിനമിറണ  കഴമിഞകലസാ......രണണ  മമിനമിറണ

കഴമിഞ്ഞു.....പസ്പീസണ...പസ്പീസണ....
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ശസ്പീ  .    ടമി  .    വമി  .    ഇബസാഹമികം:  സര,  അവസസാനപത്തെ  സബ്മമിഷനുമസാണണ.  ഇനണ

അവസസാനപത്തെ  ദമിവസവുമസാണണ.  ഇഇൗ  കപസാസ്റ്റേണ  ക്രമികയഷന  നടത്തുനതമിനണ

അടമിയനരമസായമി  ഡമിപ്പെസാരട്ടുപമന്റെമിപന്റെ  കയമില്  നമിന്നുകം  ഫമികകഷന  ലമിസ്റ്റേണ  വസാങ്ങമി

എത്രയകം  കവഗകം  കപസാസ്റ്റേണ  നമിരണയമിക്കസാനുള്ള  നടപടമി  സസസ്പീകരമിക്കണപമനസാണണ

ബഹുമസാനപപ്പെട്ട വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വകുപ്പുമനമികയസാടണ അകപക്ഷമിക്കുവസാനുള്ളതണ. ഒരു കസാരഖ്യകം

കൂടമി  പറയസാനസാഗഹമിക്കുകയസാണണ.  യ.ഡമി.എഫണ.  ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  കസാലഘട്ടത്തെമില്

ലബ്ബസാ കമ്മസ്പീഷന എനണ പറയന ഒരു കമ്മസ്പീഷപന നമിയമമിക്കപപ്പെടുകയണസായമി.  ഇഇൗ

കമ്മസ്പീഷപന്റെ അടമിസ്ഥസാനത്തെമില്, 1990-91-ല് അനപത്തെ നസായനസാര ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ

കസാലഘട്ടത്തെമിലസാണണ  ഹയര  പസക്കണറമി  വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസകം  കകരളത്തെമില്

ആരകംഭമിക്കുനതുകം  1998-ലസാണണ  സസാരവ്വേത്രമികമസാകുനതുകം.  എനസാല്  ഇകപ്പെസാഴുകം

ബസാലസാരമിഷതകള  തസ്പീരസാപത  ഇഇൗ  ഹയര  പസക്കണറമി  ഡമിപ്പെസാരട്ടുപമന്റെണ  മുകനസാട്ടണ

കപസാകുകയസാണണ.  ഇതമില്  ജൂനമിയര,  സസ്പീനമിയര  എനണ  പറയന  പപപ്രമറമി  മുതല്

കകസാകളജണ,  സരവ്വേകലസാശസാലകള  വപരയള്ള  അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  കൂട്ടത്തെമില്  ഇകപ്പെസാഴുകം

ഒകര  കസസാളമിഫമികക്കഷനുള്ള  ആളുകള  രണ്ടു  കസാറഗറമികളമിലസായമി  ജൂനമിയര

സസ്പീനമിയറസായമി  കജസാലമി  പചയ്യുന  വമിഭസാഗകം  ഹയര  പസക്കണറമി  മസാത്രമസാണണ.  ഇതണ

പരമിഹരമിക്കുനതമിനണ ആവശഖ്യമസായ നമിരകദ്ദശങ്ങള ലബ്ബസാ കമ്മമിറമി മുകനസാട്ടണ വച്ചമിട്ടുണണ.
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അകതസാപടസാപ്പെകംതപന കകരളത്തെമില് വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ ഡമിപ്പെസാരട്ടുപമന്റെമില് അടമിച്ചുവസാരസാനുകം

പബലടമിക്കസാനുകം  കറമിക്കല്  കജസാലമിക്കുകപസാലകം  ആളമിലസാത്തെ  ഏക  വമിഭസാഗകം  ഹയര

പസക്കണറമിയസാണണ.  ഇവമിപട  സകപ്പെസാരട്ടമികംഗണ  സ്റ്റേസാഫമിപന  നമിയമമിക്കുനതടക്കമുള്ള

കസാരഖ്യങ്ങള  ലബ്ബസാ  കമ്മമിറമി  ശമിപസാരശ  പചയമിട്ടുണണ.  ഇക്കസാരഖ്യത്തെമിപലസാപക്ക

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെ  അടമിയനരമസായ  ശദ്ധ  ഉണസാകണപമനണ

അഭഖ്യരതമിച്ചുപകസാണണ.....അതുകപസാപല  തപന  ആര.ഡമി.ഡമി.  ഓഫസ്പീസുകള,

കകരളത്തെമില്  ഇത്രയധമികകം  ഹയര  പസക്കണറമി  സ്കൂളുകളുണണ.  പകക്ഷ  രണണ

ജമിലകളക്കണ ഒരു ആര.ഡമി.ഡമി. ഓഫസ്പീസസാണുള്ളതണ. 

മമി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസണ......പസ്പീസണ....ഇതണ മൂനസാമപത്തെ വമിഷയമസാണണ....പയസണ...ശസ്പീ.

ടമി. വമി. ഇബസാഹമികം ദയവസായമി സഹകരമിക്കു......ദയവസായമി സഹകരമിക്കു...........

ശസ്പീ  .    ടമി  .    വമി  .    ഇബസാഹമികം:  എലസാ  ജമിലകളമികലക്കുകം  ഓകരസാ  ആര.ഡമി.ഡമി.

ഓഫസ്പീസുകള  വഖ്യസാപമിപ്പെമിക്കുന  കസാരഖ്യത്തെമിലള്ള  അനുകൂലമസായ  തസ്പീരുമസാനകംകൂടമി

ഗവണ്പമന്റെമിപന്റെയകം ബഹുമസാനപപ്പെട്ട വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വകുപ്പുമനമിയപടയകം ഭസാഗത്തുനമിനണ

ഉണസാകണപമനണ  അഭഖ്യരതമിക്കുകയസാണണ.  ഇക്കസാരഖ്യത്തെമില്  സതസരമസായ

ശദ്ധയണസാകണപമന്നുകൂടമി അഭഖ്യരതമിക്കുന്നു. 
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ഹയര പസക്കന്റെറമി വമിദഖ്യസാലയങ്ങളമിപല തസ്തമികകള

വമിദഖ്യസാഭഖ്യസാസ വകുപ്പുമനമി (പപ്രസാഫ  .   സമി  .   രവസ്പീന്ദ്രനസാഥണ):  സര, 2014-15, 2015-

16  അദ്ധഖ്യയന  വരഷങ്ങളമില്  സകംസ്ഥസാനത്തെണ  പുതുതസായമി  അനുവദമിച്ച  ഹയര

പസക്കണറമി സ്കൂളുകളമിലകം ബസാച്ചുകളമിലകം തസാല്ക്കസാലമികമസായമി ഗസ്റ്റേണ അദ്ധഖ്യസാപകരുപട

കസവനകം  പ്രകയസാജനപപ്പെടുത്തെണപമനസാണണ  സരക്കസാര  നമിശ്ചമിയമിച്ചമിരുനതണ.  സ്ഥമിരകം

അദ്ധഖ്യസാപക തസ്തമിക സൃഷമികക്കണതമിപന്റെ ആവശഖ്യകത കണക്കമിപലടുത്തെണ     2014-

15,  2015-16  അദ്ധഖ്യയന  വരഷങ്ങളമില്  സകംസ്ഥസാനത്തെണ  പുതുതസായമി  ഹയര

പസക്കണറമി  അനുവദമിച്ച  സരക്കസാര  സ്കൂളുകളമിലകം  എയ്ഡഡണ  സ്കൂളുകളമിലകം  ഹയര

പസക്കണറമി  അദ്ധഖ്യസാപകരുപടയകം  അനദ്ധഖ്യസാപകരുപടയകം   തസ്തമികകള

സൃഷമിക്കുനതമിനണ തതസത്തെമില് തസ്പീരുമസാനമിച്ചണ സരക്കസാര ഉത്തെരവണ പുറപപ്പെടുവമിച്ചമിരുന്നു.

തുടരനണ,  നമിലവമിലള്ള മസാനദണ്ഡങ്ങളനുസരമിച്ചണ സ്കൂളതല വമിഷയസാടമിസ്ഥസാനത്തെമിലള്ള

തസ്തമിക  നമിരണയകം  പൂരത്തെമിയസാക്കമി  വമിശദമസായ  ശമിപസാരശ  സരക്കസാരമിനണ

സമരപ്പെമിക്കസാന  ഹയര  പസക്കണറമി  ഡയറക്ടരക്കണ  നമിരകദ്ദശകം  നല്കമിയമിട്ടുണണ.

ഇക്കസാരഖ്യകം വമിശദമസായമി പരമികശസാധമിച്ചണ തുടരനടപടമികള സസസ്പീകരമിക്കുനതസാണണ. 2001-

പല പസഷഖ്യല് റൂളസണ പ്രകസാരകം കയസാഗഖ്യരസായ ജൂനമിയര അദ്ധഖ്യസാപകരക്കണ സസ്പീനമിയര

തസ്തമികയമില് തസ്തമികമസാറകം വഴമി  ഇകപ്പെസാള നമിയമനകം നല്കമി വരുന്നുണണ.  ജൂനമിയര
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അദ്ധഖ്യസാപകപര തസ്തമികമസാറകം വഴമി സസ്പീനമിയര തസ്തമികയമില് നമിയമമിക്കസാകന നമിലവമില്

വഖ്യവസ്ഥയള്ളു.   ജൂനമിയര  അദ്ധഖ്യസാപകരുപട  പപ്രസാകമസാഷന  സരക്കസാരമിപന്റെ

പരമിഗണനയമില് ഇകപ്പെസാള ഇല. 

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങളുപട പമിരമിച്ചുവമിടല്

ശസ്പീ  .    എ  .    പമി  .    അനമില് കുമസാര:   സര,   പതസാഴമില്  വകുപ്പെമിനണ  കസ്പീഴമിലള്ള  16

കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകള,  കകസാരപ്പെകറഷനുകള,  കമനമികള  എനമിവപയസാപക്ക

ഒരുമമിച്ചണ  ഒരു  ഉത്തെരവമിലൂപട  നമിയമസാനുസൃതമലസാപത  പമിരമിച്ചുവമിട്ട  നടപടമി  സഭയപട

ശദ്ധയമില്  പകസാണ്ടുവരുനതമിനുകവണമിയസാണണ  ഇഇൗ  സബ്മമിഷന  ഉനയമിക്കുനതണ.  

സകംസ്ഥസാനത്തെണ  പതസാഴമിലകം  ബനപുണഖ്യവുകം  വകുപ്പെണ  15-07-2016-ല്  ഇറക്കമിയ

ഉത്തെരവമിപന്റെ കകസാപ്പെമിയസാണണ  എപന്റെ ബകവശമുള്ളതണ.  പതസാഴമില് വകുപ്പെമിനുകസ്പീഴമിലള്ള

കകരള കരഷക പതസാഴമിലസാളമി കക്ഷമനമിധമി കബസാരഡണ,  കകരള കമസാകട്ടസാര പതസാഴമിലസാളമി

കക്ഷമനമിധമി കബസാരഡണ, കകരള പകട്ടമിട നമിരമ്മസാണ പതസാഴമിലസാളമി കക്ഷമനമിധമി കബസാരഡണ

തുടങ്ങമിയ പതമിനസാകറസാളകം  കബസാരഡുകളമിപല  അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപളയസാണണ  ഒരു

ഉത്തെരവമിലൂപട  പമിരമിച്ചുവമിട്ടമിട്ടുള്ളതണ.   ഇത്തെരകം  കക്ഷമനമിധമി  കബസാരഡുകളമില്

അനഇൗകദഖ്യസാഗമികസാകംഗങ്ങപള  വയനതമിനണ  സകംസ്ഥസാന  നമിയമസഭ  പസാസസാക്കമിയ

നമിയമങ്ങള  ഇനണ  നമിലവമിലണണ.  ആ  മസാനദണ്ഡങ്ങപളസാപക്ക  പൂരണമസായമി
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