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II. അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

എയ  .  ബടി  .  ബടി  .  എസസ  .    പ്രമവേശനയ

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  സയസസ്ഥാനതസ  2016-2017  വേരഷയ  എയ.ബടി.ബടി.എസസ.

പ്രമവേശനതടില്  കഴടിഞ്ഞ  വേരഷതത  അമപേകടിചസ  ആയടിരതടില്പ്പരയ  സസ്പീറ്റുകള

നഷ്ടതപ്പടുന്നതുമൂലമുണസ്ഥാകുന്ന  ഗുരുതരമേസ്ഥായ  അവേസയയ  അതടിലുപേരടി

വേടിദദസ്ഥാരതടികളകയ  രകകരതസ്ഥാക്കളകയ  ഉളവേസ്ഥായടിട്ടുള്ളതസ്ഥായടി  പേറയതപ്പടുന്ന

ആശങ്കയയ   സയബനടിചസ   ഇന്നതത  സഭസ്ഥാനടപേടടികള  നടിരതടിവേചസ  ചരച

തചയ്യണതമേന്നസ ആവേശദതപ്പടസ സരവ്വശസ്പീ വേടി.  എസസ.  ശടിവേകുമേസ്ഥാര,  മറസ്ഥാഷടി അഗസടിന,

എയ.  ഉമ്മന  എന്നസ്പീ  ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട  അയഗങ്ങള  റൂള  50  പ്രകസ്ഥാരയ  മനസ്ഥാടസ്പീസസ

നല്കടിയടിട്ടുണസ. 

എയ  .  ബടി  .  ബടി  .  എസസ  .    പ്രമവേശനയ

ആമരസ്ഥാഗദവയ  സസ്ഥാമൂഹദനസ്പീതടിയയ  വേകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീമേതടി  തക  .    തക  .    തതശലജ

ടസ്പീചര):  സര,  മകരളതടിതല  തമേഡടിക്കല്  വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസമമേഖലയടില്  ഇഇ

ഗവേണ്തമേനടിതന ഏതതങ്കടിലുയ പേരടിശമേതടിതന ഫലമേസ്ഥായടി ഒരു സസ്പീറ്റുയ നഷ്ടതപ്പടടിടടില.

കഴടിഞ്ഞ  യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ  എടുതടിട്ടുള്ള  ദസ്പീരഘവേസ്പീകണമേടിലസ്ഥാത

പേരടിപേസ്ഥാടടിയതട  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി  കുതറമയതറ  സസ്പീറ്റുകള  നഷ്ടതപ്പടസ്ഥാനടിടയസ്ഥായടിട്ടുണസ.  അതസ
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ഇഇ  ഗവേണ്തമേനടിതന  തസ്പീരുമേസ്ഥാനതടിതന  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടിടല,  തമേഡടിക്കല്  കഇണ്സടില്

ഓഫസ ഇന്തദയതട അയഗസ്പീകസ്ഥാരമേടിലസ്ഥാതതടിതന ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായസ്ഥാണസ.  മകരളതടില്  2015-16

അക്കസ്ഥാദമേടികവേരഷയ  ഒനപേതസ  സരക്കസ്ഥാര  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളടിലസ്ഥായടി  1250

സസ്പീറ്റുകള ലഭദമേസ്ഥായടിരുന.  അതുമപേസ്ഥാതലതതന്ന സസ്വകസ്ഥാരദമമേഖലയടില് ലഭദമേസ്ഥായടിട്ടുള്ള

സസ്പീറ്റുകളടില് ചടിലതസ നഷ്ടതപ്പടസ്ഥാന ഇടവേന്നടിട്ടുണസ. ഇതടില് ഡസ്പീമ്ഡസ യൂണടിമവേഴടിറടിയസ്ഥായ

അമൃത ഇനസടിററ്റ്യൂടസ ഓഫസ തമേഡടിക്കല് സയനസസ ഒഴടിച്ചുനടിരതടിയസ്ഥാല് 14  സസ്വകസ്ഥാരദ

തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളടിലസ്ഥായടി  1650  സസ്പീറ്റുകള  ലഭദമേസ്ഥായടിരുന.  എന്നസ്ഥാല്

ഇവേയടില് ഒനപേതസ സസ്വകസ്ഥാരദ  തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജുകള മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണസ സരക്കസ്ഥാരടിമലയസ

സസ്പീറ്റുകള  ലഭദമേസ്ഥാക്കടിയടിട്ടുള്ളതസ,  അതസ  1050  ആയടിരുന.  തമേഡടിക്കല്

വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസതതകറടിചസ  വേദസ്ഥാപേകമേസ്ഥായടിട്ടുള്ള  പേരസ്ഥാതടികള  പേല  മമേഖലയടിലുയ

ഉയരന്നടിരുന.  മവേണത്ര  സഇകരദങ്ങളടിലസ്ഥാതതയസ്ഥാണസ  പേല  മകസ്ഥാമളജുകളടിലുയ

തമേഡടിക്കല്  വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസയ  നടത്തുന്നതടിനസ  അനുവേസ്ഥാദയ  തകസ്ഥാടുകന്നതസ  എനള്ള

പേരസ്ഥാതടിയണസ്ഥായതടിതനത്തുടരന്നസ  ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട  സുപ്രസ്പീയ  മകസ്ഥാടതടി  ഇഇ

പ്രവേരതനങ്ങതളലസ്ഥായ  നടിരസ്പീകടികന്നതടിനുമവേണടിയസ്ഥാണസ  ജസടിസസ  മലസ്ഥാധസ്ഥാ

കമ്മടിറടിതയ   നടിശ്ചയടിചടിട്ടുള്ളതസ.  ഇതടിതന  അടടിസസ്ഥാനതടില്  എയ.സടി.തഎ.-യതട

പേരടിമശസ്ഥാധന ഇഇ വേരഷയ വേളതര കരശനമേസ്ഥാകകയയ തചയടിരുന. ഇഇ പേരടിമശസ്ഥാധന
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നടനകഴടിഞ്ഞമപ്പസ്ഥാള കഴടിഞ്ഞ വേരഷയ അയഗസ്പീകസ്ഥാരമുണസ്ഥായടിരുന്ന ഏഴസ  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകളുതട  അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ  പൂരണ്ണമേസ്ഥായയ  രണസ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളുതട

അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ  ഭസ്ഥാഗടികമേസ്ഥായയ  റദസ  തചയ.   ഇഇ  വേരഷയ  അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ  നഷ്ടതപ്പട

തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളടിതല  സസ്പീറസ  സസ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവേടികമേസ്ഥായയ  നഷ്ടതപ്പടുയ.

അതുമപേസ്ഥാതലതതന്ന  കഴടിഞ്ഞ  ഗവേണ്തമേനസ  യസ്ഥാതതസ്ഥാരു  മുനധസ്ഥാരണയമേടിലസ്ഥാതത

കുതറമയതറ തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജുകള അനുവേദടികകയണസ്ഥായടി. വേളതര തപേതടന്നസ ആ

തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകതളലസ്ഥായ  ഉദ്ഘസ്ഥാടനയ  തചയമപേസ്ഥാകണതമേനമേസ്ഥാത്രമമേ  ആ

ഗവേണ്തമേനടിനുണസ്ഥായടിരുനള.  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകള  അനുവേദടികമമസ്ഥാള

ഏരതപ്പടുമതണ  യസ്ഥാതതസ്ഥാരു  സഇകരദവയ  ഒരുക്കസ്ഥാതതയസ്ഥാണസ  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകള അനുവേദടിചതസ.  ഇടുക്കടിയടിതല ഗവേണ്തമേനസ  തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജടില്

എയ.സടി.തഎ.-യതട  നടിരമദശമേനുസരടിച്ചുള്ള  സഇകരദങ്ങള  ഇലസ്ഥാതടിരുന്നടിട്ടുയ  ഒരു

വേരഷയ തകസ്ഥാണസ ഇഇ സഇകരദങ്ങള ഒരുക്കസ്ഥായ എന്ന  വേസ്ഥാഗസ്ഥാനതടിതന ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി 50

സസ്പീറസ   അനുവേദടിച്ചുതകസ്ഥാണസ   ഒന്നസ്ഥാമേതത  ബസ്ഥാചടിതന  പ്രമവേശടിപ്പടിച്ചു.   ആദദതത

വേരഷയ  നല്കടിയ  ഉറപ്പുതതന്ന  രണസ്ഥാമേതത  വേരഷവയ  ഗവേണ്തമേനസ

നല്കുകയസ്ഥാണുണസ്ഥായതസ.  അതസ്ഥായതസ,  2014-15-ല്  നല്കടിയ  ഉറപ്പസ  പേസ്ഥാലടിക്കസ്ഥാതത

2015-16-ലുയ  ഉറപ്പസ  മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണസ  യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ  നല്കടിയതസ.  അതടിതന
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ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി  അവേടിതട  തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജടിനസ്ഥാവേശദമേസ്ഥായ യസ്ഥാതതസ്ഥാരു സഇകരദങ്ങളുയ

ഇലസ്ഥാതതടിനസ്ഥാല് പുതടിയ വേരഷമതയ്ക്കുള്ള അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ എയ.സടി.തഎ.  നടിമഷധടിച്ചു.

ഇതസ  ലഭദമേസ്ഥാക്കസ്ഥാനുള്ള  ശമേങ്ങള  നമ്മുതട  സരക്കസ്ഥാര  നടത്തുനണസ.  പേമക

എലസ്ഥാവേരകമേറടിയസ്ഥാവന്നതുമപേസ്ഥാതല ഇഇ ഗവേണ്തമേനസ വേന്നടിടസ ഒരുമേസ്ഥാസമമേ ആയടിട്ടുള.

കഴടിഞ്ഞ  ഗവേണ്തമേനസ  തചയവേചടിട്ടുള്ള  ഇഇ  അബദ്ധങ്ങള  ഒരു  മേസ്ഥാസയതകസ്ഥാണസ

പേരടിഹരടികകതയനള്ളതസ ഒരു കസ്ഥാരണവേശസ്ഥാലുയ  സസ്ഥാധദമേലസ്ഥാത കസ്ഥാരദമേസ്ഥാണസ.  ഇഇ

തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളുതട  ആതക  കസ്ഥാരദങ്ങള  പേരടിമശസ്ഥാധടിമക്കണതസ്ഥായടിട്ടുണസ.

മനരതത  പേറഞ്ഞതുമപേസ്ഥാതല,  ഇടുക്കടിയടില്  ഒരു  ബസ്ഥാചടിതന  പ്രമവേശടിപ്പടിച്ചു.

രണസ്ഥാമേതത  ബസ്ഥാചടിതന   പ്രമവേശന  സമേയമേസ്ഥാണസ.  പേമക  അവേടിതട  കുടടികളുയ

രകടിതസ്ഥാക്കളുതമേലസ്ഥായ ഇഇ ഗവേണ്തമേനടിതന മുമസ്ഥാതക വേന.  അവേരക്കസ മനരസ്ഥായവേണ്ണയ

ഒരു  ലക്ചര  ഹസ്ഥാള  മപേസ്ഥാലുമുതണന്നസ  പേറയസ്ഥാന  സസ്ഥാധടിക്കടില.  തമേഡടിക്കല്

വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസയ  ലക്ചറടിയഗസ  തമേമതഡടില്  നടതസ്ഥാന  സസ്ഥാധടികന്നതലമലസ്ഥാ?

അതടിനസ്ഥാവേശദമേസ്ഥായ  ലമബസ്ഥാറടറടികമളസ്ഥാ  അക്കസ്ഥാദമേടികസ  മബസ്ഥാകകമളസ്ഥാ  മേമറതതങ്കടിലുയ

തരതടിലുള്ള സഇകരദങ്ങമളസ്ഥാ പൂരണ്ണമേസ്ഥായയ ഒരുക്കടിയടിടടില. അവേടിതട ഒ.ടടി. മബസ്ഥാകയ

ഒ.പേടി.  മബസ്ഥാകതമേസ്ഥാനയ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായടിടടില.  തതട്രെെബല്  മഹസ്ഥാസല്  ഒഴടിപ്പടിചസ

പുനരുദ്ധസ്ഥാരണയ  തചയമശഷയ  കുടടികതള  പേസ്ഥാരപ്പടിക്കണതമേന്നസ്ഥാണസ  തസ്പീരുമേസ്ഥാനടിചതസ,
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അതുയ നടന്നടിടടില. എലസ്ഥായടിടത്തുയ ജനറലസ്ഥാശുപേത്രടികതള ആശയടിചസ്ഥാണസ തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകള തുടങ്ങസ്ഥാന തസ്പീരുമേസ്ഥാനടിചതസ.  എന്നസ്ഥാല് അവേടിതട അതരതടിലുള്ള ഒരു

കസ്ഥാരദവയ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായടിടടില.   കുടടികളുയ  രകടിതസ്ഥാക്കളുയ   വേനപേറയന്നതസ

ഞങ്ങതളതയസ്ഥാന്നസ  രകതപ്പടുതടിതരണതമേന്നസ്ഥാണസ.  അവേടിതട  നടിശ്ചയടിചടിട്ടുള്ള

മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരകയ  ഒനയ  തചയ്യസ്ഥാനടില.  അവേരക്കസ  ലക്ചര  തചയ്യസ്ഥാന  മേസ്ഥാത്രമമേ

സസ്ഥാധടികകയള.  അവേതര രകതപ്പടുതണതമേന്നസ പേറഞ്ഞുതകസ്ഥാണസ ഗവേണ്തമേനടിതന

മുമസ്ഥാതക  വേരടികയണസ്ഥായടി,  അതസ്ഥാണസ  ഇടുക്കടിയടിതല  കസ്ഥാരദയ.  ഞങ്ങള  അതസ

ഉമപേകടിചടിടടില,  ഇഇ സഇകരദങ്ങതളസ്ഥാതക്ക ഉണസ്ഥാകയ.  പേമക അതടിനസ ഞങ്ങളക്കസ

സമേയയ  ആവേശദമേസ്ഥാണസ,  അതസ  ഒരു  മേസ്ഥാസയതകസ്ഥാണസ  സസ്ഥാധടികന്ന  കസ്ഥാരദമേല.

കസ്ഥാസരമഗസ്ഥാഡസ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടില്  25  തഹക്ടര  ഭൂമേടിയണസ,  എന്നസ്ഥാല്

അവേടിതടയയ  ഇഇ  പേറയന്ന  യസ്ഥാതതസ്ഥാരു  സഇകരദങ്ങളുയ  ഒരുക്കടിയടിടടില.  അവേടിതട

അക്കസ്ഥാദമേടികസ മബസ്ഥാക്കടിതന പേണടി നടനവേരടികയസ്ഥാണസ.  അവേടിതട എനമഡസ്ഥാസളഫസ്ഥാന

പേസ്ഥാമക്കജടില്  ചടില  സഇകരദങ്ങള  ഏരതപ്പടുമതണതസ്ഥാണസ.  പേമക   ഇമപ്പസ്ഥാള

പേണടിതുതകസ്ഥാണടിരടികന്ന  തകടടിടയ  എനമഡസ്ഥാസളഫസ്ഥാന  പേസ്ഥാമക്കജടില്  ഉളതപ്പടുതടി

ആശുപേത്രടിയസ്ഥായടി  ഉപേമയസ്ഥാഗടിക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധടികന്ന  രസ്പീതടിയടിലല.  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജടിതന  കണ്സപ്റടിലസ്ഥാണസ  അതടിതന  പസ്ഥാതനസ്ഥാതക്ക  ഉണസ്ഥായടിട്ടുള്ളതസ.
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അതുതകസ്ഥാണസ ഇമപ്പസ്ഥാള അവേടിതട ഒനയ ആരയഭടിക്കസ്ഥാന കഴടിയസ്ഥാത അവേസയസ്ഥാണസ.

പേടിമന്നസ്ഥാക്ക ജടിലയസ്ഥായ കസ്ഥാസരമഗസ്ഥാഡടിനസ കടിടടിയ ഇഇ സഇകരദയ ഉമപേകടികതമേന്നസ

പേറയന്നടില.  സമേയതമേടുതസ  അക്കസ്ഥാരദയ  പേരടിമശസ്ഥാധടികയ.   എലസ്ഥാ  പ്രവൃതടികളകയ

ഒരു സസ്ഥാവേകസ്ഥാശമുണസ.  ഇവേടിതട  ഞസ്ഥാന ഓമരസ്ഥാന്നസ്ഥായടി  പേറയന്നടില.  എലസ്ഥാകസ്ഥാരദങ്ങളുയ

അങ്ങതനതതന്നയസ്ഥാണസ. മേമഞ്ചേരടിയടില് ഇമപ്പസ്ഥാഴയ മഹസ്ഥാസലുയ കസ്വസ്ഥാരമടഴയ തതലബ്രറടിയയ

മഫസ്ഥാറനസടികസ  തമേഡടിസടിനസ   ആവേശദമേസ്ഥായടിട്ടുള്ള  തകടടിടവയ  ലക്ചര  ഹസ്ഥാളുതമേസ്ഥാനയ

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായടിടടില.  ലമബസ്ഥാറടറടിയതട  പ്രവേരതനയ  പേരടിമേടിതമേസ്ഥായടി  പൂരതടിയസ്ഥായടിട്ടുണസ.

മകസ്ഥാന്നടിയടിലുയ  ഇതുതതന്നയസ്ഥാണസ  സടിതടി.  പ്രഖദസ്ഥാപേടിച്ചു,  ഉദ്ഘസ്ഥാടനതമേസ്ഥാതക്ക

കഴടിഞ്ഞടിട്ടുണസ്ഥാകുയ.  എചസ.എല്.എല്.-തന നടിരമ്മസ്ഥാണയ ഏല്പ്പടിചടിട്ടുണസ. 50  ഏക്കര

ഭൂമേടി അവേടിതട കടിടടിയടിട്ടുണസ.  85  അദ്ധദസ്ഥാപേക തസടിക കടിമയറസ  തചയടിട്ടുണസ.  പേമക

എയ.സടി.തഎ.-യതട  അനുമേതടിയടില.  ഞങ്ങളല,  എയ.സടി.തഎ.-യസ്ഥാണസ  അനുവേസ്ഥാദയ

തകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാതടിരുന്നതസ.  മവേണത്ര  സഇകരദങ്ങളടിലസ്ഥാതയന്നസ  മബസ്ഥാദ്ധദതപ്പടതടിനസ്ഥാല്

എയ.സടി.തഎ.  അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ  തകസ്ഥാടുതടിടടില.  തടിരുവേനന്തപുരയ  ജനറല്

മഹസ്ഥാസടിറലടിതന  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ്ഥാക്കടി  മേസ്ഥാറ്റുക,  അതലങ്കടില്  അവേടിതട  മേതറസ്ഥാരു

തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ  തകസ്ഥാണ്ടുവേരടിക  എന്നതസ്ഥാണസ  പേടിന്നസ്പീടുണസ്ഥായടിരുന്ന  ഏരപ്പസ്ഥാടസ.

അവേടിതട  തതസ്ഥാടടുതസ  ഒരു  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ   നടിലവേടിലുണസ.  അതടിതന
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തടിരടിഞ്ഞുമനസ്ഥാക്കസ്ഥാന  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായടിടടില.  നടിലവേടിലുള്ള  തടിരുവേനന്തപുരയ  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജടിതന  അപ്മഗ്രേഡസ  തചയ്യസ്ഥാന  തസ്പീരുമേസ്ഥാനടിക്കസ്ഥാതത  പുതടിയ  ഒരു  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജസ  തടിരുവേനന്തപുരതസ  പ്രഖദസ്ഥാപേടിച്ചു.  ഞങ്ങളക്കസ  അതടിലുയ  വേടിമരസ്ഥാധമേടില.

പുതടിയ  ഒരു  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ  ജനങ്ങളക്കസ  ഉപേകസ്ഥാരപ്രദമേസ്ഥാവതമേങ്കടില്

ആയടിമക്കസ്ഥാതടതയന്നസ  വേയസ്ഥായ.  പേമക  അവേടിടതത  കഥതയന്തസ്ഥാണസ?  ഇതടില്

ഏതതങ്കടിലുയ  ഒരു  സഇകരദയ  ഒരുകകമയസ്ഥാ  കസ്ഥാരദങ്ങള  മവേണത്ര

സജസ്പീകരടിക്കസ്ഥാതതയയ  തടിടുക്കതപ്പടസ  കഴടിഞ്ഞ  വേരഷയ  അതസ  ഉദ്ഘസ്ഥാടനയ  തചയ.

അവേടിതട  അക്കസ്ഥാദമേടികസ  മബസ്ഥാക്കടിതന  രണസ്ഥായ  ഘട  നടിരമ്മസ്ഥാണയ  തുടങ്ങടിയടിടടില.

ഒന്നസ്ഥായഘടതടിതന  പേണടി  ഇമപ്പസ്ഥാള  നടനവേരടികയസ്ഥാണസ.   കസ്വസ്ഥാരമടഴസ,  മഹസ്ഥാസല്...

തതസ്ഥാടടുത്തുള്ള  ഏമതസ്ഥാ  ഒരു  മഹസ്ഥാസലടിതന  വേസ്ഥാടക  തകസ്ഥാടുതസ

ഉപേമയസ്ഥാഗടിക്കസ്ഥാതമേനപേറഞ്ഞസ്ഥാണസ  ഇതസ  തചയടിട്ടുള്ളതസ.  പുതടിയ  ആശുപേത്രടിയയ

അനുബന സഇകരദങ്ങളുയ ഉളപ്പതടയണസ്ഥാകണയ, അതവേടിതടയണസ്ഥായടിടടില. ഇതസ്ഥാണസ

പുതടിയതസ്ഥായടി  അനുവേദടിച  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളുതട  സടിതടി.  സസ്വകസ്ഥാരദ

തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജുകളടില് ഞങ്ങള സസ്പീതറസ്ഥാനയ നടിമഷധടിചടിടടില.  എയ.സടി.തഎ.-

യതട അയഗസ്പീകസ്ഥാരമേടിലസ്ഥാതതടിതന ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി സസ്പീറ്റുകള നഷ്ടതപ്പടസ്ഥാന ഇടയസ്ഥായതസ ഇഇ

ഗവേണ്തമേനടിതന  പേരടിശമേ  ഫലമേസ്ഥായടിടല.  ഇഇ  ഗവേണ്തമേനടിതന  തസ്പീരുമേസ്ഥാനങ്ങളടില്
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മുനഗണന  തകസ്ഥാടുമക്കണതസ,  മകരളതടില്  നടിലവേടിലുള്ള  പ്രധസ്ഥാനതപ്പട  അഞ്ചേസ

തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകതള  തസനര  ഓഫസ  എക്സലനസസ  ആക്കടി

മേസ്ഥാറ്റുകതയനള്ളതസ്ഥാണസ.   അവേടിതട  കൂടുതല്  സഇകരദമുണസ്ഥായസ്ഥാല്  കൂടുതല്  സസ്പീറസ

ലഭദമേസ്ഥാക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധടികയ.  നടിലവേടിലുള്ള  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകതള  അപ്മഗ്രേഡസ

തചയ്യസ്ഥാനുയ  അതടിതന തസനര ഓഫസ  എക്സലനസസ  ആക്കടി മേസ്ഥാറസ്ഥാനുയ  പേരടിശമേടികക.

യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ  അനുവേദടിചടിട്ടുള്ള  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകതളസ്ഥാനയ

ഏതറടുതസ  നടതടിലസ്ഥാതയനള്ള  പ്രഖദസ്ഥാപേനതമേസ്ഥാനയ  ഞങ്ങള  നടത്തുന്നടില.

ഇതടിനുമശഷയ സസ്ഥാധടികന്ന സമേയതമേടുതസ (എലസ്ഥായകൂടടി ഒരുമേടിചല)  ഇഇ തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകതളലസ്ഥായ  മുനഗണന  അനുസരടിചസ   നന്നസ്ഥാക്കസ്ഥാന   ഇഇ  ഗവേണ്തമേനസ

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകുയ.  തമേഡടിക്കല്  വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ  മമേഖലയടില്   ഇഇ  ബുദ്ധടിമുട്ടുകളത്രയയ

ഉണസ്ഥാക്കടിയടിട്ടുള്ളതസ  കഴടിഞ്ഞ  ഗവേണ്തമേനടിതന  കസ്ഥാലതസ  അവേധസ്ഥാനതയടിലസ്ഥാതത

നടതടിയ പ്രവേരതനതടിതന ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടിടസ്ഥാതണന്നസ്ഥാണസ എനടിക്കസ പേറയസ്ഥാനുള്ളതസ. 

 എയ  .  ബടി  .  ബടി  .  എസസ  .    പ്രമവേശനയ

ശസ്പീ  .    വേടി  .    എസസ  .    ശടിവേകുമേസ്ഥാര:  സര,  തമേഡടിക്കല്  വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ  രയഗതസ

ഗുരുതരമേസ്ഥായ  പ്രതടിസനടിയസ്ഥാണസ  ഇനണസ്ഥായടിരടികന്നതസ.  കഴഞ്ഞ  വേരഷയ
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യ.ഡടി.എഫസ.  സരക്കസ്ഥാരടിതന  കസ്ഥാലതസ  ഉണസ്ഥായടിരുന്നതടിമനക്കസ്ഥാള  ആയടിരമതസ്ഥാളയ

എയ.ബടി.ബടി.എസസ. സസ്പീറ്റുകളടില്  ഈ വേരഷയ കുടടികളക്കസ അഡടിഷന ലഭദമേസ്ഥാകുന്നടില

എന്നതസ്ഥാണസ  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനതപ്പടതസ.  പേമക  വേളതര  നടിസസ്ഥാരവേല്ക്കരടിച്ചുതകസ്ഥാണസ,

യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ  ആരയഭടിച  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളുതട

നടിലവേസ്ഥാരതതകറടിചസ  മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണസ  ബഹുമേസ്ഥാനദയസ്ഥായ  മേനടി  ഇവേടിതട  സയസസ്ഥാരടിചതസ.

ദസ്പീരഘവേസ്പീകമതസ്ഥാടുകൂടടിയസ്ഥാണസ  യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ   തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകള  ആരയഭടികന്നതടിനസ  തസ്പീരുമേസ്ഥാനടിചതസ.  മകരളയ   ആമരസ്ഥാഗദപേരടിപേസ്ഥാലന

രയഗതസ  ഇന്തദയസ  മേസ്ഥാതൃകയസ്ഥാണസ.   ആമരസ്ഥാഗദപേരടിപേസ്ഥാലനരയഗതസ  മേസ്ഥാത്രമേല

വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ  രയഗത്തുയ  മകരളയ  ഇന്തദയസ  മേസ്ഥാതൃകയസ്ഥാണസ.  ആമരസ്ഥാഗദ-വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ

രയഗതസ കസ്ഥാലസ്ഥാനുസൃതമേസ്ഥായ മേസ്ഥാറങ്ങളുണസ്ഥാകണയ  എന്നസ്ഥാഗ്രേഹടിച്ചുതകസ്ഥാണസ തമേഡടിക്കല്

വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ രയഗതസ  ഇന്തദയടിതല ഒരു ഹബസ്ഥായടി  മകരളതത മേസ്ഥാറ്റുക അമതസ്ഥാതടസ്ഥാപ്പയ

വേടിദഗ്ദ്ധ ചടികടില്സ  ജനങ്ങളക്കസ ലഭദമേസ്ഥാകക എനള്ളതസ്ഥാണസ നമ്മള ഉമദശടിചതസ.

പേടിമന്നസ്ഥാക്കയ നടില്കന്ന മമേഖലകളടില്,  മേലമയസ്ഥാരപ്രമദശങ്ങളടില് വേടിദഗ്ദ്ധ ചടികടിത

ലഭദമേസ്ഥാകുവേസ്ഥാനുയ പേസ്ഥാരശസ്വവേല്ക്കരടിക്കതപ്പട മേടിടുക്കരസ്ഥായ, ദരടിദ്രരസ്ഥായ വേടിദദസ്ഥാരതടികളക്കസ

പേഠടികവേസ്ഥാനുള്ള അവേസരയ ഒരുകക എനള്ള ഉമദശമതസ്ഥാടുകൂടടിയസ്ഥാണസ യ.ഡടി.എഫസ.

ഗവേണ്തമേനസ വേളതര ദസ്പീരഘദൃഷ്ടടിമയസ്ഥാടുകൂടടി ആമലസ്ഥാചടിചസ ചടിന്തടിചസ ഓമരസ്ഥാ ജടിലയടിലുയ
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ഓമരസ്ഥാ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ  സസ്ഥാപേടികക  എനള്ള  തസ്പീരുമേസ്ഥാന തമേടുതതസ.

നമുക്കറടിയസ്ഥായ  തഎ.പേടി.എചസ.എസസ.  (ഇന്തദന  പേബടികസ  തഹല്തസ  സസ്ഥാനമഡരഡസ)

അനുസരടിചസ  നമ്മുതട  രസ്ഥാജദതസ  ഒരു  മഡസ്ഥാക്ടരക്കസ  ആയടിരയ  മപേസ്ഥാപ്പുമലഷന

എനള്ളതസ്ഥാണസ.  പേമക  നമുക്കസ  ഒന്നടിനസ  ആയടിരതടി  അറുന്നൂറസ  എനള്ള

സടിതടിവേടിമശഷമേസ്ഥാണുള്ളതസ.  ആവേശദതടിനസ  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാര  ഇല.  മകരളതത

സയബനടിചടിടമതസ്ഥാളയ എനയ പേരസ്ഥാതടിയസ്ഥാണസ.  1964-തല സസ്ഥാഫസ പേസ്ഥാമറണ് ആണസ.

ഇക്കസ്ഥാരദയ  ഞസ്ഥാന  മേനടിയസ്ഥായടിരുന്നമപ്പസ്ഥാഴയ  പേറഞ്ഞടിട്ടുമുണസ.  ആ  സസ്ഥാഫസ  പേസ്ഥാമറണ്

അനുസടിച്ചുള്ള  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാര  ആശുപേത്രടികളടിലുണസ.  പേമക  ആവേശദതടിനസ

ജനസയഖദയതട  വേരദ്ധനവേനുസരടിച്ചുളള  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാര  ഇന്നസ  മകരളതടിലടില,

ഇന്തദയടില്  ഒരടിടവമേടില.  നമ്മുതട  കുടടികളക്കസ  പേഠടിക്കസ്ഥാനുള്ള  അവേസരവയ  പേഠടിചസ

സയസസ്ഥാനതസ  മജസ്ഥാലടിതചയ്യസ്ഥാനുള്ള  അവേസരവയ  നമ്മുതട  രസ്ഥാജദതടിതന  വേടിവേടിധ

പ്രമദശങ്ങളടില്  മജസ്ഥാലടിതചയ്യുവേസ്ഥാനുയ  വേടിമദശരസ്ഥാജദങ്ങളടില്  മപേസ്ഥായടി

മജസ്ഥാലടിതചയ്യസ്ഥാനുമുള്ള  പ്രഗത്ഭരസ്ഥായ  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാതര  സൃഷ്ടടികക  എനപേറഞ്ഞസ്ഥാല്

അതടിതലന്തസ  അപേരസ്ഥാധയ  യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ  തചയതവേന്നസ്ഥാണസ  എനടിക്കസ

മചസ്ഥാദടികവേസ്ഥാനുള്ളതസ. ഈ വേരഷയ കഴടിഞ്ഞപ്രസ്ഥാവേശദതതക്കസ്ഥാള ആയടിരയ കുടടികളക്കസ

എയ.ബടി.ബടി.എസസ.-നസ  സസ്പീറസ  നടിമഷധടിക്കതപ്പടുന.  നമുക്കറടിയസ്ഥായ,  കഴടിഞ്ഞ വേരഷയ
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85,828 കുടടികളസ്ഥാണസ എനട്രെെനസസ എക്സസ്ഥാമേടിമനഷന എഴതടി കസ്വസ്ഥാളടിതതഫ തചയതസ. ഈ

വേരഷയ  1,04,287  കുടടികളസ്ഥാണസ  കസ്വസ്ഥാളടിതതഫ  തചയതസ.   ഇരുപേതടിനസ്ഥായടിരമതസ്ഥാളയ

കുടടികളസ്ഥാണസ  കസ്വസ്ഥാളടിതതഫഡസ്ഥായടിട്ടുള്ളതസ.  അങ്ങതനയള്ള  ഒരു  സസ്ഥാഹചരദതടില്

ഇവേടിതട  ആയടിരമതസ്ഥാളയ  സസ്പീറ്റുകള  കുറയനതവേന്നസ  പേറയമമസ്ഥാള  ഗവേണ്തമേനടിതന

പേടിടടിപ്പുമകടസ്ഥാണസ  ഇക്കസ്ഥാരദതടിലുള്ളതസ  എനള്ള  കസ്ഥാരദതടില്  യസ്ഥാതതസ്ഥാരു

സയശയവമേടില.  നമ്മള ഉമദശടിചതസ പുതടിയ തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജുകള തുടങ്ങുമമസ്ഥാള

രണസ്ഥായടിരയ  എയ.ബടി.ബടി.എസസ.  സസ്പീറ്റുകള  കൂടുതലസ്ഥായണസ്ഥാകണയ  എന്നസ്ഥാണസ.

അതടിനുമവേണടിയസ്ഥാണസ ഓമരസ്ഥാ മമേഖലകളടില് എയ.ബടി.ബടി.എസസ. മകസ്ഥാഴകളസ്ഥാരയഭടിചതസ.

അതടിതന  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി  900  എയ.ബടി.ബടി.എസസ.  സസ്പീറ്റുകളസ്ഥാണസ  യ.ഡടി.എഫസ.

ഗവേണ്തമേനസ അധടികസ്ഥാരതടില്  വേന്ന 2011-ല് ഉണസ്ഥായടിരുന്നതസ.  പേമക ഗവേണ്തമേനസ

അധടികസ്ഥാരതടില്  നടിന്നസ  പുറത്തുമപേസ്ഥാകുമമസ്ഥാള  1250  സസ്പീറ്റുകളസ്ഥായടി  വേരദ്ധടിപ്പടിക്കസ്ഥാന

കഴടിഞ്ഞു.  മേമഞ്ചേരടി,  പേസ്ഥാലക്കസ്ഥാടസ,  ഇടുക്കടി,  എറണസ്ഥാകുളയ എന്നടിവേടിടങ്ങളടില് പുതടിയ

തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജുകള ആരയഭടിച്ചു.  ഒരുകസ്ഥാരദയ ഓരക്കണയ.  മകരള സയസസ്ഥാനയ

1956-ല്  രൂപേസ്പീകരടിചസ  55  വേരഷങ്ങള  കഴടിഞ്ഞതടിനുമശഷയ  2011-ല്

ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചസ്ഥാണടിയതട  മനതൃതസ്വതടിലുള്ള  ഗവേണ്തമേനസ  അധടികസ്ഥാരതടില്

വേന്നതടിനുമശഷയ  അഞ്ചുവേരഷക്കസ്ഥാലയ  തകസ്ഥാണസ  ഗവേണ്തമേനസ  മമേഖലയടില്  അഞ്ചേസ
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ഗവേണ്തമേനസ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകള  തുടങ്ങസ്ഥാന  കഴടിഞ്ഞുതവേനള്ളതസ

അഭടിമേസ്ഥാനകരമേസ്ഥായ  മനടമേസ്ഥാണസ.  മകരളതടിതല  അഞ്ചേസ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളടില്

മകസ്ഥാഴടിമക്കസ്ഥാടസ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ  ഒഴടിതക  ബസ്ഥാക്കടിതയലസ്ഥാ  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകളുയ  തഎകദജനസ്ഥാധടിപേതദമുന്നണടിയതടയയ  യ.ഡടി.എഫസ.-തനയയ

കസ്ഥാലത്തുണസ്ഥായതസ്ഥാണസ.   ആ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകള  അതടിനുമശഷയ  വേന്ന

ഏതതങ്കടിലുയ   എല്.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേമനസ്ഥാ  യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേമനസ്ഥാ

മവേതണന്നസ  വേമചസ്ഥാ;  മവേതണന്നസ  വേചടിടടില.  ഇവേടിതട  നമ്മുതട  ആവേശദങ്ങള

പേരടിഹരടിമക്കണതുണസ. അതടിതന അടടിസസ്ഥാനതടിലുള്ള നടപേടടികള ഗവേണ്തമേനടിതന

ഭസ്ഥാഗത്തുനടിനണസ്ഥാകണയ.  ഈ  വേരഷയ  സയഭവേടിചടിരടികന്നതസ  എന്തസ്ഥാണസ;  1250

സരക്കസ്ഥാര  തമേരടിറസ  സസ്പീറടില്  25,000  രൂപേയസ്ഥാണസ   ഫസ്പീസസ.   7  സസ്വസ്ഥാശയ

മകസ്ഥാമളജുകളുതട അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ നഷ്ടതപ്പടമപ്പസ്ഥാള സയസസ്ഥാന ഗവേണ്തമേനടിനസ കടിടസ്ഥാനുള്ള

ഗവേണ്തമേനസ  തമേരടിറടിലുള്ള  50  ശതമേസ്ഥാനയ  സസ്പീറസ  നഷ്ടതപ്പടുകയസ്ഥാണസ,  800  സസ്പീറസ

നഷ്ടതപ്പടുകയസ്ഥാണസ.  സയസസ്ഥാന  ഗവേണ്തമേനസ  എന്തസ്ഥാണസ  തചയതസ;  ഒരുമേസ്ഥാസമേസ്ഥായടിട്ടുയ

അടടിയന്തര  പ്രസ്ഥാധസ്ഥാനദമുള്ള  ഈ  വേടിഷയതതകറടിചസ  അവേതര  വേടിളടിചസ  ഒരു  ചരച

നടത്തുവേസ്ഥാന  ഗവേണ്തമേനസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാമയസ്ഥാ;   ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട മുഖദമേനടി തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാമയസ്ഥാ;

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായടിടടില.   ലകക്കണക്കടിനസ  വേരുന്ന  കുടടികളുതട  ഭസ്ഥാവേടിതയ  ബസ്ഥാധടികന്ന
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പ്രശ്നമേസ്ഥാണടിതസ.   1250  സസ്പീറ്റുകളസ്ഥാണസ  നമുക്കസ  തമേരടിറടില്  ഉണസ്ഥായടിട്ടുള്ളതസ.  കഴടിഞ്ഞ

പ്രസ്ഥാവേശദയ   സസ്വസ്ഥാശയമമേഖലയടിതല  ഗവേണ്തമേനസ  തമേരടിറടില്   800  സസ്പീറസ്ഥാണസ

ലഭടിചതതങ്കടില്  ഇപ്രസ്ഥാവേശദയ  375  സസ്പീറസ  മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണസ  ലഭടിചടിട്ടുള്ളതസ.   1625

സസ്പീറ്റുകളടിലസ്ഥാണസ  ഈ വേരഷയ അഡടിഷന ലഭടികന്നതസ.   കഴടിഞ്ഞപ്രസ്ഥാവേശദയ  2050

സസ്പീറ്റുണസ്ഥായടിരുന.  അമതസ്ഥാതടസ്ഥാപ്പയ തതന്ന  സസ്വസ്ഥാശയ തമേരടിറടിതന വേടിഹടിതമേസ്ഥായ  425

സസ്പീറ്റുകള  നഷ്ടതപ്പടുന.   സസ്വസ്ഥാശയ  മേസ്ഥാമനജ് തമേനടിനുയ  425  സസ്പീറസ  നഷ്ടതപ്പടുന.

അമതസ്ഥാതടസ്ഥാപ്പയ  തതന്ന   തടിരുവേനന്തപുരയ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടില്  യസ്ഥാതതസ്ഥാരു

സഇകരദവമേടില എന്നസ ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട മേനടി ഇവേടിതട പേറഞ്ഞു.  ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട മേനടി

പേറഞ്ഞ  വേസ്ഥാചകയ  'തമേഡടിക്കല്  കഇണ്സടില്  ഓഫസ  ഇന്തദയതട

അയഗസ്പീകസ്ഥാരമേടിലസ്ഥാതതുതകസ്ഥാണസ്ഥാണസ  ഈ  സസ്പീറ്റുകള  കുറഞ്ഞതസ...'  എന്നസ്ഥാണസ.

തമേഡടിക്കല്  കഇണ്സടില്  ഓഫസ  ഇന്തദ  തടിരുവേനന്തപുരതത  രണസ്ഥാമേതത

തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടിനസ  അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ  ലഭദമേസ്ഥാക്കടി  100  സസ്പീറസ്ഥാണസ  അവേടിതട

അനുവേദടിചടിട്ടുള്ളതസ. 100  സസ്പീറസ എനപേറഞ്ഞസ്ഥാല് ഒരു സസ്പീറടില് ഒരു കുടടിക്കസ  25,000

രൂപേയസ  പേഠടിക്കസ്ഥായ.  എസസ.സടി.  വേടിഭസ്ഥാഗതടില്തപ്പട  10  കുടടികളക്കസ  പേഠനയ

സഇജനദമേസ്ഥാണസ.  അതുമപേസ്ഥാതല  എസസ.ഇ.ബടി.സടി.  വേടിഭസ്ഥാഗതടിനുയ  പേഠനയ

സഇജനദമേസ്ഥാണസ.  ഒരു കുടടി എയ.ബടി.ബടി.എസസ. പേഠടികന്നതടിനസ രകടിതസ്ഥാക്കള എന്തസ
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പ്രയസ്ഥാസതപ്പടുകയസ്ഥാണസ.  അഡടിഷന  ലഭടികന്നതടിനസ  എതന്തലസ്ഥായ  തരതടിലുള്ള

ബുദ്ധടിമുട്ടുകളുയ പ്രയസ്ഥാസങ്ങളുയ കഷ്ടപ്പസ്ഥാടുകളുയ അനുഭവേടികന. ഇവേടിതട ഒരു തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജടിനസ തമേഡടിക്കല് കഇണ്സടില് ഓഫസ ഇന്തദ അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ തന്നമപ്പസ്ഥാള അതസ

മവേതണന്നസ  വേചതസ  മകരളതടിതല  വേടിദദസ്ഥാരതടികമളസ്ഥാടസ  കസ്ഥാണടികന്ന  തകസ്ഥാടുയ

വേഞ്ചേനയസ്ഥാണസ  എനപേറയസ്ഥാന  ഞസ്ഥാന  ആഗ്രേഹടികകയസ്ഥാണസ.  ഞസ്ഥാന  മചസ്ഥാദടിക്കതട,

ഇന്തദയടിതല ഏതതങ്കടിലുയ ഒരു സയസസ്ഥാനയ ഇന്തദയസ സസ്വസ്ഥാതനദയ ലഭടിചതടിനുമശഷയ,

തമേഡടിക്കല് കഇണ്സടില് ഓഫസ  ഇന്തദയതട  അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ  ലഭടിച  ഒരു തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജസ   മവേതണന്നസ  വേചടിട്ടുമണസ്ഥാ;  നടിങ്ങള  പേരടിമശസ്ഥാധടിക.  ഇനമഡസ്ഥാര

യൂണടിമവേഴടിറടിതയകറടിചസ  ഞസ്ഥാന  അറടിയന.  ഡല്ഹടിയടില്  വേചസ  ഉമദദസ്ഥാഗസര

എമന്നസ്ഥാടസ  സയസസ്ഥാരടിചതസ്ഥാണസ.   ഇനമഡസ്ഥാര  യൂണടിമവേഴടിറടിയടില്  145  സസ്പീറ്റുണസ.   5

സസ്പീറസ കൂടടി ലഭദമേസ്ഥാകുന്നതടിനുമവേണടി അവേര  8  വേരഷമേസ്ഥായടി തമേഡടിക്കല് കഇണ്സടില്

ഓഫസ ഇന്തദയതട പുറതക നടകകയസ്ഥാണസ. തടിരുവേനന്തപുരയ തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജടില്

സഇകരദമേടിതലന്നസ  ഇവേടിതട  പേറയകയണസ്ഥായടി.  ഞസ്ഥാന  മചസ്ഥാദടിക്കതട.  എന്തസ്ഥാണസ

സഇകരദമേടിലസ്ഥാതതസ; ഒരുലകതടിമുപ്പതടിതയണ്ണസ്ഥായടിരയ സസ്വയര ഫസ്പീറസ തകടടിടതടില്

ആദദവേരഷയ  കസ്ഥാസസ  തുടങ്ങുന്നതടിനുമവേണടിയള്ള  ആധുനടിക  സജസ്പീകരണങ്ങമളസ്ഥാ

ടുകൂടടിയ  എലസ്ഥാ കസ്ഥാസസ മുറടികളുതമേസ്ഥാരുക്കടി.  അന്നതത മുഖദമേനടി ശസ്പീ.  ഉമ്മനചസ്ഥാണടി
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ഉദ്ഘസ്ഥാടനയ  തചയ.    ആദദതത  വേരഷയ  15  ലകയ  രൂപേയസ  തതലബ്രറടി,  മേറസ

സഇകരദങ്ങള,   ലസ്ഥാബസ......  സയസസ്ഥാന  ഗവേണ്തമേനസ  നടിമഷധടിചതടിതന  മപേരടില്

നടപേടടികമേങ്ങള  നടിരതടിവേചടിരടികകയസ്ഥാണസ.  134  മപേസ്ഥാസസ  കടിമയറസ  തചയ.

പ്രടിനസടിപ്പല്,  സൂപ്രണസ,  തപ്രസ്ഥാഫരസരമേസ്ഥാര,  അമസസ്ഥാസടിമയറസ  തപ്രസ്ഥാഫസരമേസ്ഥാര,

ആര.എയ.ഒ.  എന്നടിവേതര നടിയമേടിച്ചു.  ആരകമവേണടിയസ്ഥാണസ നടിങ്ങള ഈ തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജസ  മവേതണന്നസ  വേചതസ  എന്നസ്ഥാണസ  എനടിക്കസ  മചസ്ഥാദടിക്കസ്ഥാനുള്ളതസ.   ആതര

സഹസ്ഥായടികവേസ്ഥാന മവേണടിയസ്ഥാണസ;  മേറസ  സയസസ്ഥാനങ്ങളടിതല തമേഡടിക്കല് വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ

മലസ്ഥാബടിതയ സഹസ്ഥായടിക്കസ്ഥാന  അമല;  സസ്വസ്ഥാശയ തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജടിതനതടിരസ്ഥായടി

സമേരയ  നടതടിയ,  കഴടിഞ്ഞ  പ്രസ്ഥാവേശദയ  അടടിയന്തര  പ്രമമേയയ  അവേതരടിപ്പടിച

ബഹുമേസ്ഥാനദനസ്ഥായ  നമ്മുതട  സസ്പീക്കറുണസ.   അമങ്ങയസ  ഇതറടിയസ്ഥാമേമലസ്ഥാ;  സസ്വസ്ഥാശയ

മമേഖലതയ  സഹസ്ഥായടികന്നതടിനുമവേണടിയസ്ഥാണസ  ഇതസ  തചയ്യുന്നതസ  എന്നസ  ഞസ്ഥാന

മേനടിയസ്ഥായടിരുന്നമപ്പസ്ഥാള   അങ്ങസ എമന്നസ്ഥാടസ പേറയകയണസ്ഥായടി.  ഞസ്ഥാന മചസ്ഥാദടിക്കതട,

ഇതസ  ആതര  സഹസ്ഥായടികന്നതടിനുമവേണടിയസ്ഥാണസ;   ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചസ്ഥാണടിയതട

ഗവേണ്തമേനസ  മകരളതടില്  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകള  ആരയഭടിചതസ  സസ്വസ്ഥാശയ

മമേഖലയടില്  അല.  16  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളക്കസ  മനതൃതസ്വയ  തകസ്ഥാടുതതസ

മകരളതടിതല പേസ്ഥാവേതപ്പട കുടടികളക്കസ 25,000 രൂപേയസ പേഠടികന്നതടിനുമവേണടിയസ്ഥാണസ.
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സസ്വകസ്ഥാരദ  മകസ്ഥാമളജടില്  മപേസ്ഥായസ്ഥാല്  എത്രയസ്ഥാണസ  ഫസ്പീസസ;   ഒരു  മകസ്ഥാടടിരൂപേമയസ്ഥാളയ

തഡസ്ഥാമണഷന തകസ്ഥാടുക്കണയ.  ഓമരസ്ഥാ സസ്വകസ്ഥാരദ മേസ്ഥാമനജ് തമേന്റുകളക്കസ അനുവേദടിചടിട്ടുള്ള

ഫസ്പീസസ തതന്ന 7-ഉയ  8-ഉയ ലകയ രൂപേയസ്ഥാണസ.  പേസ്ഥാവേതപ്പട കുടടികളക്കസ പേഠടികവേസ്ഥാന

കഴടിയമമേസ്ഥാ;  അമപ്പസ്ഥാള  ഇതടിതനകറടിചസ  നടിയമേസഭയടില്  ചരച  തചയ്യണയ.

മകരളതടിതന ചരടിത്രതടില്,  ഇന്തദയതട ചരടിത്രതടില്  തമേഡടിക്കല് കഇണ്സടില്

ഒസ്ഥാഫസ  ഇന്തദ  അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ  നല്കടിയ  ഒരു  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടിതന  നടിഷ്കരുണയ

രസ്ഥാഷസ്പീയ  തസ്പീരുമേസ്ഥാനതടിതന  മപേരടില്  മേസ്ഥാറടിവേചതസ  ഒരടിക്കലുയ   അയഗസ്പീകരടിക്കടില

എനപേറയസ്ഥാന  ഞസ്ഥാന  ആഗ്രേഹടികകയസ്ഥാണസ.  ഇടുക്കടി  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജടിതനകറടിചസ  ഞസ്ഥാന  പേറഞ്ഞു.   ഇടുക്കടി  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടില്  എന്തസ

സഇകരദമേസ്ഥാണസ ഇലസ്ഥാതതസ? 

മേടി  .   സസ്പീക്കര: പസ്പീസസ കണ്ക്ലൂഡസ.....അങ്ങസ കണ്ക്ലൂഷനടിമലയസ വേന. 

ശസ്പീ  .    വേടി  .    എസസ  .    ശടിവേകുമേസ്ഥാര:   സര,  ഇതുകൂടടി  പേറഞ്ഞു  നടിരതസ്ഥായ.  ഞസ്ഥാന

മേനടിയസ്ഥായ  അവേസസ്ഥാന  സമേയതസ   തമേഡടിക്കല്  കഇണ്സടില്  ഓഫസ  ഇന്തദയതട

ഇനതസകന  വേരുതമേന്നസ  പേറഞ്ഞുതകസ്ഥാണസ  ഇടുക്കടി  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജടിനുമവേണടിയള്ള മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാതര മപേസ്ഥാസസ തചയതകസ്ഥാണസ ഓരഡര ഇഷറ്റ്യൂ തചയ.

അതസ  കസ്ഥാണസ്ഥാനടില.  മേനനഃപൂരവ്വയ  ഇടുക്കടി  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടിതന  തകരകവേസ്ഥാന
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മവേണടി, പൂട്ടുവേസ്ഥാനമവേണടി ഈ ഗവേണ്തമേനസ എടുത സമേസ്പീപേനമേസ്ഥായടിരുന.  ആ ഫയല്

എവേടിതടയസ്ഥാതണന്നസ അറടിയണയ.  നസ്ഥാമലസ്ഥാ അമഞ്ചേസ്ഥാ മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാതര മപേസ്ഥാസസ തചയസ്ഥാല്

ഇടുക്കടി തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജസ ഈ വേരഷയ പ്രവേരതനയ ആരയഭടികയ.  മലസ്ഥാകതസ

എവേടിതടതയങ്കടിലുയ  മകടടിട്ടുമണസ്ഥാ,  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാതര  അമങ്ങസ്ഥാടസ  മപേസ്ഥാസസ

തചയ്യുന്നതടിനുപേകരയ  അവേടിതടയള്ള  കുടടികതള  മുഴവേന  നസ്ഥാലുവേസ്ഥാക്കസ്ഥായടി  മപേസ്ഥാസസ

തചയ്യുന്നതസ; ഇത്ര മേടയതരയ കസ്ഥാണടിചടിട്ടുള്ള ഗവേണ്തമേന്റുമണസ്ഥാ;   കഴടിഞ്ഞവേരഷതത

എയ.ബടി.ബടി.എസസ.-നസ  ഫസസ  റസ്ഥാങ്കസ   ഇടുക്കടി   തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടിലസ്ഥായടിരുന.

അതടിനുമുമസ  ആരയഭടിച  മേമഞ്ചേരടി  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടില്  ഫസസ  റസ്ഥാങ്കസ്ഥായടിരുന.

മബസ്ഥാരഡസ  മേസ്ഥാറടിവേച്ചു  എനപേറയമമസ്ഥാള  ആളുകതള  പേറടികന്നതടിനുമവേണടി

പ്രഖദസ്ഥാപേനങ്ങള  നടത്തുന്നതലസ്ഥാതത  പേസ്ഥാവേതപ്പട  കുടടികളക്കസ  പേഠടികവേസ്ഥാനുയ

മകരളതടിതല   പേടിമന്നസ്ഥാക്ക  മമേഖലകളടില്,  മേലമയസ്ഥാര  മമേഖലകളടില്.....  വേയനസ്ഥാടസ

എന്തടിനുമവേണടിയസ്ഥാണസ  തുടങ്ങടിയതസ;  വേയനസ്ഥാടസ  നടിനയ  ഒരു  പേസ്ഥാവേതപ്പട  കുരങ്ങുപേനടി

ബസ്ഥാധടിച ഒരു മരസ്ഥാഗടി മകസ്ഥാഴടിമക്കസ്ഥാടസ തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജടിതലതസ്ഥാന എത്ര മേണടികര

എടുകയ;  ഇടുക്കടിയടില്   ഒരു  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടിതനകറടിചസ  ആമലസ്ഥാചടിക്കസ്ഥാന

കഴടിയമമേസ്ഥാ;   ഇടുക്കടിയടിതല  എയ.എല്.എ.-മേസ്ഥാര  ഇവേടിതട  ഇരടികനണസ.   അവേര

പേറയതട.   രസ്ഥാഷസ്പീയമേസ്ഥായ തസ്പീരുമേസ്ഥാനയ  എടുത്തുതകസ്ഥാണസ  തടിരുവേനന്തപുരയ  തമേഡടിക്കല്
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മകസ്ഥാമളജടില് അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ കടിടടിയ  100  സസ്പീറ്റുകള ഈ വേരഷയ ആരയഭടികവേസ്ഥാന ഒരു

സമ്മതപേത്രയ തകസ്ഥാടുതസ്ഥാല് മേതടിയസ്ഥാകുയ.......

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  പസ്പീസസ...അങ്ങസ  കണ്ക്ലൂഡസ  തചയ.....എലസ്ഥാ  മപേസ്ഥായടിന്റുകളുയ

ആരഗഗ്യുതമേന്റുകളുയ നന്നസ്ഥായടി പേറഞ്ഞുകഴടിഞ്ഞു. 

ശസ്പീ  .    വേടി  .    എസസ  .    ശടിവേകുമേസ്ഥാര:  സര,  എലസ്ഥാ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുയ

അങ്ങതനതതന്നയസ്ഥാണസ  പ്രവേരതടികന്നതസ.  സമ്മതപേത്രയ  തകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന  ഈ

ഗവേണ്തമേനസ  മുമന്നസ്ഥാടസ  വേരണയ.   100  കുടടികളക്കസ  പേഠടികവേസ്ഥാനുള്ള  അവേസരയ

ഒരുക്കണയ.   ഇതതസ്ഥാക്ക  കസ്ഥാണടികന്നതസ  അനദസയസസ്ഥാന  മലസ്ഥാബടിതയ

സഹസ്ഥായടികന്നതടിനുമവേണടിയസ്ഥാണസ.   സരക്കസ്ഥാര  മമേഖലയടില് തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജസ

തുടങ്ങടിയമപ്പസ്ഥാള അതസ മവേണ എനവേയ്ക്കുന്നതസ ഒരടിക്കലുയ അയഗസ്പീകരടിക്കസ്ഥാന  കഴടിയടില

എനപേറയസ്ഥാന  ഞസ്ഥാന   ആഗ്രേഹടികകയസ്ഥാണസ.  ഈ  പ്രശ്നയ  സഭസ്ഥാനടപേടടികള

നടിരതടിവേചസ ചരച തചയ്യണയ.

ആമരസ്ഥാഗദവയ  സസ്ഥാമൂഹദനസ്പീതടിയയ  വേകുപ്പുമേനടി  (  ശസ്പീമേതടി  തക  .    തക  .    ശശലജ

ടസ്പീചര  ): സര,  കുതറയധടികയ  ഉചതടില്  സയസസ്ഥാരടിചതുതകസ്ഥാണസ  കഴടിഞ്ഞ  പ്രസ്ഥാവേശദയ

തചയവേച  അപേകടങ്ങള  ഇലസ്ഥാതസ്ഥാകുന്നടില.   കഴടിഞ്ഞ  അഞ്ചേസ  വേരഷക്കസ്ഥാലയ

മകരളതടിതല  ആമരസ്ഥാഗദ  വേകുപ്പുമേനടിയസ്ഥായടിരുന്ന  ശസ്പീ.  വേടി.  എസസ.  ശടിവേകുമേസ്ഥാര
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സയസസ്ഥാരടികന്ന  സമേയതസ  വേസ്തുനടിഷ്ഠമേസ്ഥായ  കസ്ഥാരദങ്ങള  പേറയണയ.  വേളതര

ശവേകസ്ഥാരടികമേസ്ഥായടി  കുതറ  ഒചവേചതുതകസ്ഥാണ്ടുമേസ്ഥാത്രയ  വേസ്തുനടിഷ്ഠയസ്ഥാഥസ്ഥാരതദങ്ങള

ഇലസ്ഥാതസ്ഥാവേടില.  ജടി.എചസ. തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജടിനസ അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ ലഭദമേസ്ഥാതയന്നസ്ഥാണസ മുന

മേനടി പേറഞ്ഞതസ.   എന്നസ്ഥാല് അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ ലഭദമേസ്ഥാകസ്ഥാന ആവേശദമേസ്ഥായ സഇകരദങ്ങള

അറടിയടിക്കസ്ഥാമമേസ്ഥാതയന്നസ്ഥാണസ  എയ.സടി.ഐ.  മചസ്ഥാദടിചതസ.   കഴടിഞ്ഞ  തവേണ  നടിങ്ങള

തചയതുമപേസ്ഥാതല ഓമരസ്ഥാ വേരഷവയ ഉറപ്പുതകസ്ഥാടുത്തുതകസ്ഥാണടിരടിക്കസ്ഥാന ഈ ഗവേണ്തമേനടിനസ

പേറടില. അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ ലഭദമേസ്ഥാകസ്ഥാനുള്ള അടടിസസ്ഥാനസഇകരദങ്ങള ഒരുക്കടിയതടിനുമശഷയ,

ഇവേടിതട  എലസ്ഥാ  സഇകരദങ്ങളുയ  ഒരുക്കടിയടിട്ടുണസ  ഈ  മകസ്ഥാമളജടിനസ  അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ

മവേണതമേന്നസ  ഈ  ഗവേണ്തമേനസ  അറടിയടികയ.   കഴടിഞ്ഞ  ഗവേണ്തമേനസ  നല്കടിയ

ഉറപ്പുമപേസ്ഥാതല ഉറപ്പുതകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന സസ്ഥാധദമേല.  തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജസ ആരയഭടിചതസ ഒരു

മേഹതസ്ഥായ  കസ്ഥാരദമേസ്ഥായസ്ഥാണസ  പേടിന്നസ്പീടസ  ഇവേടിതട  പേറഞ്ഞതസ.   തമേഡടിക്കല്

വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസതതകറടിചസ മുനമേനടി വേസ്ഥാചസ്ഥാലനസ്ഥായടി സയസസ്ഥാരടികകയസ്ഥാണസ.  തമേഡടിക്കല്

വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസതതകറടിചസ നല ധസ്ഥാരണയണസ്ഥായടിരുതന്നങ്കടില് ഈ തസ്പീരുമേസ്ഥാനമേല കഴടിഞ്ഞ

ഗവേണ്തമേനസ  എടുകക.   നമുക്കടിവേടിതട  'എയടിയസസ'  അനുവേദടിക്കസ്ഥാതമേന്നസ  തസനട്രെെല്

ഗവേണ്തമേനസ പേറഞ്ഞടിട്ടുണസ.  നസ്ഥാലസ സലങ്ങള അതടിനസ മനസ്ഥാക്കടിവേചടിട്ടുണസ.  അതടിതന

പ്രവേരതനങ്ങളുമേസ്ഥായടി  മുമന്നസ്ഥാട്ടുമപേസ്ഥാകസ്ഥാന  കഴടിഞ്ഞ  ഗവേണ്തമേനസ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാമയസ്ഥാ;



Uncorrected/Not for publication 
20

അതതസ്ഥാനയ  ശമേടിക്കസ്ഥാതതയയ  നടിലവേടിലുള്ള  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകള

തമേചതപ്പടുത്തുവേസ്ഥാനുയ  ശമേടിക്കസ്ഥാതത  എമന്തസ്ഥാ  തസ്ഥാല്പേരദമതസ്ഥാടുകൂടടി  കുതറ  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകള അനുവേദടിക്കസ്ഥാന തയ്യസ്ഥാറസ്ഥായടി.  ഗവേണ്തമേനസ മമേഖലയടില് അനുവേദടിചടിട്ടുള്ള

തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജുകതളസ്ഥാനയ ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കടിതലന്നസ്ഥാണസ ഞങ്ങള പേറയന്നതസ.  പേതക,

ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട  മുനമേനടിയടക്കയ  മകസ്ഥാന്നടിയടില്  ഇമപ്പസ്ഥാള  പേഠടിച്ചുതകസ്ഥാണടിരടികന്ന

വേടിദദസ്ഥാരതടികതളയയ അവേരുതട രകടിതസ്ഥാക്കതളയയ കസ്ഥാണണയ.   എന്തസ്ഥാണസ അവേരുതട

വേടികസ്ഥാരതമേന്നസ മേനസടിലസ്ഥാക്കണയ.  അവേടിതട വേലടിയ കസ്ഥാരദങ്ങതളസ്ഥാതക്ക ഒരുക്കടിതയന്നസ്ഥാണസ

പേറയന്നതസ.   ഈ  നസ്ഥാടടിലുള്ള  സസ്ഥാപേനങ്ങളസ്ഥാണമലസ്ഥാ;  ആരകയ  അതസ  മപേസ്ഥായടി

പേരടിമശസ്ഥാധടിക്കസ്ഥാമേമലസ്ഥാ; അതസ പേരടിമശസ്ഥാധടിചസ ഒരു തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജടിനസ ആവേശദമേസ്ഥായ

എലസ്ഥാ  സഇകരദങ്ങളുയ  അവേടിതട  ഉതണന്നസ  സസ്ഥാകദതപ്പടുത്തുകയസ്ഥാതണങ്കടില്  നമുക്കസ

പേരടിമശസ്ഥാധടിക്കസ്ഥായ.  പേതക, എലസ്ഥായ ഉതണന്നസ പേറയകയലസ്ഥാതത അവേടിതട ഒരു കസ്ഥാരദവയ

ഒരുക്കസ്ഥാന  സസ്ഥാധടിചടിടടില.   അതുതകസ്ഥാണ്ടുതതന്നയസ്ഥാണസ  ഈ  ഗവേണ്തമേനസ  പേറഞ്ഞതസ,

തമേഡടിക്കല്  വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസയ  വേളതരമയതറ  അവേധസ്ഥാനതമയസ്ഥാടുകൂടടി  ശകകസ്ഥാരദയ

തചയ്യണതമേന്നസ.  നല  രസ്പീതടിയടിലുള്ള  വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസതടിനുയ  റടിസരചടിനുതമേസ്ഥാതക്ക

സഇകരദമുണസ്ഥാകണയ.   എലസ്ഥാ  തസ്ഥാലൂക്കസ  ആശുപേത്രടികതളയയ  എലസ്ഥാ  പേടി.എചസ.സടി.-

കതളയയ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളസ്ഥാക്കസ്ഥാതമേന്നസ  പ്രഖദസ്ഥാപേടിചതുതകസ്ഥാണസ  തമേഡടിക്കല്
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വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസതടിനസ മനടമുണസ്ഥാകടില.    മകരളതടിതല തമേഡടിക്കല് വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ മമേഖല

തമേചതപ്പടുത്തുവേസ്ഥാന  ഈ  ഗവേണ്തമേനസ  വേളതരയധടികയ  ആമലസ്ഥാചടിചസ  ശമേടികനണസ.

ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട മുനമേനടി പേറഞ്ഞതടില്തതന്ന തതറസ്ഥായ കസ്ഥാരദങ്ങളുണസ.  മകരളതടില്

ആവേശദമേസ്ഥായ  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാര  ഉതണന്നസ്ഥാണസ  അമദഹയ  ആദദയ  പേറഞ്ഞതസ.   എന്നസ്ഥാല്

നമ്മുതട ശപ്രമേറടി തഹല്തസ തസനറടില്മപേസ്ഥാലുയ മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരടില.  അമദഹയ പേറഞ്ഞതസ

മരഖയടിലുണസ.   ഇത്രയയ  സസ്പീറ്റുകളടില്  കുടടികള  അഡടിഷന  മനടടിയടിട്ടുതണന്നസ്ഥാണസ

രണസ്ഥാമേതസ  പേറഞ്ഞതസ.   ആവേശദമേസ്ഥായ  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരുണസ,  ആശുപേത്രടികളടില്

മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരടില.   ബഹുമേസ്ഥാനദയസ്ഥായ  പേടി.  തക.  ശസ്പീമേതടി  ടസ്പീചര  മുമസ

മേനടിയസ്ഥായടിരുന്നമപ്പസ്ഥാള  ആശുപേത്രടികളടില്  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരടിലസ്ഥാത  അവേസയയ

ആശുപേത്രടികളുതട  മശസ്ഥാചദസ്ഥാവേസയയ  പേരടിഹരടിക്കസ്ഥാന  സമേരതമേസ്ഥായടി  ഇടതപേടടിരുന.

മകരളതടിതല ആമരസ്ഥാഗദ മമേഖലതയ സമ്പുഷ്ടമേസ്ഥാക്കടി മേസ്ഥാറസ്ഥാനുയ പേരസ്ഥാതടികളടിലസ്ഥാതവേടിധയ

കസ്ഥാരദങ്ങള ശകകസ്ഥാരദയ തചയ്യസ്ഥാനുയ സസ്ഥാധടിചടിരുന.  എന്നസ്ഥാല് കഴടിഞ്ഞ അ ഞ്ചേസ വേരഷയ

നടിങ്ങള  എലസ്ഥായ  കുഴച്ചുമേറടിചടിടടിരടികകയസ്ഥാണസ.  വേസ്പീണ്ടുയ  ആശുപേത്രടികളടില്

മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരടിലസ്ഥാത  അവേസയസ്ഥാണസ.   ഇമപ്പസ്ഥാള  യ.ഡടി.എഫസ.-തന  എയ.എല്.എ.-

മേസ്ഥാരടക്കയ  എതനയടുതസ  ഇന്ന  ആശുപേത്രടിയടില്  മഡസ്ഥാക്ടറടില,  ഈ  ആശുപേത്രടിയടില്

മഡസ്ഥാക്ടറടില,  സഇകരദങ്ങളടില,  തസഷദലടിസടില  എതന്നസ്ഥാതക്ക  പേറഞ്ഞസ  വേരടികയസ്ഥാണസ.
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ഇതതസ്ഥാതക്കയസ്ഥാണസ  മകരളതടില്  ആദദമേസ്ഥായടി  ഒരുമക്കണതസ.  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകതളകറടിചസ  വേസ്പീരവേസ്ഥാദയ  പേറയന്നതടിനസ  മുമസ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  ജനങ്ങളക്കസ

ചടികടിതയയ   പേരടിഗണനയയ  കടിടസ്ഥാനുള്ള  അവേസരയ  ഒരുക്കണയ.   അതടിനസ

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാകസ്ഥാതത മമേനടിനടടിക്കസ്ഥാന  മവേണടി  കുതറ  കസ്ഥാരദങ്ങള പേറഞ്ഞതുതകസ്ഥാണസ  മേസ്ഥാത്രയ

യസ്ഥാതതസ്ഥാരു കസ്ഥാരദവമേടില.  ഈ ഗവേണ്തമേനസ ഈ കസ്ഥാരദങ്ങതളലസ്ഥായ പേരടിമശസ്ഥാധടികനണസ.

അതുതകസ്ഥാണസ  ഇതസ  സഭ നടിരതടിവേചസ  ചരച തചമയ്യണ യസ്ഥാതതസ്ഥാരു വേടിഷയവയ  ഇല.

അതടിനസ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാമകണതടില. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര  : ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട  മേനടിയതട  വേടിശദസ്പീകരണതടിതന

അടടിസസ്ഥാനതടില് അടടിയന്തര പ്രമമേയതടിനുള്ള അവേതരണസ്ഥാനുമേതടി നടിമഷധടികന.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയസ്ഥാവേതരണതടിനസ അനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപേക  മനതസ്ഥാവേസ  (  ശസ്പീ  .    രമമേശസ  തചന്നടിതല  ): സര,  ആമരസ്ഥാഗദ  രയഗതസ

മകരളതടിതല യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ തചയ എലസ്ഥാ മനടങ്ങതളയയ തമേസരടികന്ന

നടിലപേസ്ഥാടസ്ഥാണസ  ഇമപ്പസ്ഥാഴതത  ആമരസ്ഥാഗദ  വേകുപ്പുമേനടിയയ  ഈ  ഗവേണ്തമേന്റുയ

സസ്വസ്പീകരടികന്നതസ.   മകരളയ  ഉണസ്ഥായതടിനുമശഷയ  ഏറവയ  കൂടുതല്  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകള  സസ്ഥാപേടിക്കസ്ഥാന  മുനകതയ്യടുത  ഗവേണ്തമേനസ  ശസ്പീ.  ഉമ്മന  ചസ്ഥാണടി

മനതൃതസ്വതടിലുള്ള  യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ്ഥായടിരുന.   ഒരു  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ
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നടതസ്ഥാന  അതലങ്കടില്  ആരയഭടിക്കസ്ഥാന  തസ്പീരുമേസ്ഥാനടിക്കസ്ഥാന  തുടങ്ങുമമസ്ഥാള  എലസ്ഥാ

സഇകരദങ്ങളുയ  ഗവേണ്തമേനസ  ഒരുക്കടിയതടിനുമശഷയ  മേസ്ഥാത്രമമേ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ

ആരയഭടികനതവേനള്ള ഒരു പേടിടടിവേസ്ഥാശടി പേടിടടിചസ്ഥാല് പേടിതന്ന മകരളതടില് തമേഡടിക്കല്

വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസയ  വേളതര  അസസ്ഥാധദമേസ്ഥായടിതസ്പീരുയ.   1982-ല്  ഞസ്ഥാന  എയ.എല്.എ.

ആയടിരുന്ന കസ്ഥാലതസ ആരയഭടിചതസ്ഥാണസ തൃശ്ശൂര തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജസ.  ആ തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജടില്  പൂരണ്ണമേസ്ഥായ  സഇകരദതമേസ്ഥാരുക്കസ്ഥാന  എത്ര  വേരഷങ്ങതളടുത്തു.   ആലപ്പുഴ

തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജസ  തകസ്ഥാടസ്ഥാരയ ആശുപേത്രടിയടില് ആരയഭടിചതസ്ഥായടിരുന.  അതതസ്ഥാരു

സസ്വകസ്ഥാരദ  തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജസ്ഥായടി  തടിരുമേല മദവേസസ്വയ  ആരയഭടിചതസ്ഥാണസ.   പേടിന്നസ്പീടസ

ഗവേണ്തമേനസ ഏതറടുതതസ്ഥാണസ.  ഈ സയസസ്ഥാനതസ ആരയഭടിചടിട്ടുള്ള എലസ്ഥാ തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകളുയ ആരയഭടികമമസ്ഥാള തചറടിയ പ്രശ്നങ്ങളുണസ്ഥാകുയ.  പേരടിയസ്ഥാരയ തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജസ.   എലസ്ഥാ സഇകരദങ്ങളുയ ഒരുക്കടിയ മശഷയ മേസ്ഥാത്രമമേ തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജസ

മകരളതടില്  ആരയഭടികകയളളൂതവേന്ന  ആമരസ്ഥാഗദ  മേനടിയതട  നടിലപേസ്ഥാടസ  ഒരടിക്കലുയ

മയസ്ഥാജടിക്കസ്ഥാന കഴടിയന്ന ഒന്നല.  യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ ഈ നയയ സസ്വസ്പീകരടിചതസ

എന്തുതകസ്ഥാണസ്ഥാണസ.   കരണ്ണസ്ഥാടകയടിലുയ  ആനസ്ഥാപ്രമദശടിലുയ  തമേടിഴസ്ഥാടടിലുയ  മപേസ്ഥായടി

ലകങ്ങളുയ  മകസ്ഥാടടികളുയ  തകസ്ഥാടുതസ  പേഠടിമക്കണ  സസ്ഥാഹചരദയ  ഉണസ്ഥായടിരുന്നതസ

ഒഴടിവേസ്ഥാക്കസ്ഥാന മവേണടിയസ്ഥാണസ മകരളതടില് കൂടുതല് സരക്കസ്ഥാര മമേഖലയടില് തമേഡടിക്കല്
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മകസ്ഥാമളജുകള  ആരയഭടിക്കസ്ഥാന  തസ്പീരുമേസ്ഥാനടിചതസ.   25,000/-  രൂപേയസ  ഒരു  കുടടിക്കസ

പേഠടിക്കസ്ഥാന  കഴടിയന.   പേടടികജസ്ഥാതടി  -  പേടടികവേരഗ്ഗ  കുടടികളക്കസ  സഇജനദയ.

പേടടികജസ്ഥാതടിക്കസ്ഥാരകമവേണടി മേസ്ഥാത്രയ ഒരു തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജസ പേസ്ഥാലക്കസ്ഥാടസ ആരയഭടിച്ചു.

അങ്ങതന മകരളതടിതല തമേഡടിക്കല് വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ രയഗതസ ദൂരവേദസ്ഥാപേകമേസ്ഥായ മേസ്ഥാറങ്ങള

ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാന കഴടിഞ്ഞ മുന ആമരസ്ഥാഗദ  വേകുപ്പുമേനടി ശസ്പീ.  വേടി.  എസസ.  ശടിവേകുമേസ്ഥാറടിതന

പ്രമതദകയ അഭടിനനടിക്കസ്ഥാന ഈ അവേസരയ ഞസ്ഥാന ഉപേമയസ്ഥാഗടികകയസ്ഥാണസ.  അമദഹയ

തതന്ന  പേറഞ്ഞു,  മപേഷദനസ-മഡസ്ഥാക്ടര  മറമഷദസ്ഥാ  ഇന്നസ  നമുക്കസ  പൂരതസ്പീകരടിക്കസ്ഥാന

കഴടിഞ്ഞടിടടിതലന്നസ.   നമുക്കസ  ആവേശദതടിനസ  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരടില.   ഇവേടിതടയള്ള

മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാര തതന്ന വേടിമദശത്തുമപേസ്ഥായടി പേഠടികന.  അതുതകസ്ഥാണസ  കൂടുതല് കൂടുതല്

കുടടികളക്കസ  പേഠടിക്കസ്ഥാനുള്ള  അവേസരയ  തകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനമവേണടിയസ്ഥാണസ  യ.ഡടി.എഫസ.

ഗവേണ്തമേനസ കൂടുതല് തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജുകള ആരയഭടിചതസ.  അയ്യസ്ഥായടിരതടിലധടികയ

മപേസ്ഥാസ്റ്റുകളസ്ഥാണസ  കഴടിഞ്ഞ  യ.ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ  ആമരസ്ഥാഗദ  മമേഖലയടില്  മേസ്ഥാത്രയ

കടിമയറസ തചയതസ.  അതസ നടിമഷധടിക്കസ്ഥാന കഴടിയസ്ഥാത ഒരു സസ്ഥാഹചരദമേസ്ഥാണസ.  ഇവേടിതട

ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട  മേനടി   പേടി.  തക.  ശസ്പീമേതടി  ടസ്പീചറടിതന  കസ്ഥാലതത  കസ്ഥാരദതതകറടിചസ

പേറഞ്ഞു.   അതസ  ഉണസ്ഥാകസ്ഥായ,   ഇതലന്നസ  ഞസ്ഥാന  പേറയന്നടില.   പേതക,  കഴടിഞ്ഞ

ഗവേണ്തമേനസ്ഥാണസ ആമരസ്ഥാഗദ മമേഖലയടില് ഏറവയ കൂടുതല് മപേസ്ഥാസ്റ്റുകള കടിമയറസ തചയസ
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ആശുപേത്രടികളുതട സഇകരദതമേസ്ഥാരുക്കടിയതസ.  എന്നസ്ഥാലുയ പേരസ്ഥാതടിയണസ.  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരടില,

അടടിസസ്ഥാന സഇകരദങ്ങളടില.   ഇതസ  മകരളയ മനരടിടുന്ന ഏറവയ വേലടിയ പ്രശ്നമേസ്ഥാണസ.

മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാര  കുടുതലുണസ്ഥാകണതമേങ്കടില്  സരക്കസ്ഥാര  മമേഖലയടില്  25,000/-

രൂപേയ്തക്കങ്കടിലുയ  പേഠടിക്കസ്ഥാന കഴടിയന്ന  അവേസയണസ്ഥാകണയ.   മകരളതടിതല ഏഴസ

തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജുകളക്കസ അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ നഷ്ടതപ്പട്ടു.  ഈ സരക്കസ്ഥാര എന്തു തചയ?

ഇന്തദന  തമേഡടിക്കല്  കഇണ്സടിലടിതന  അമപ്രസ്ഥാചസ  തചയ്മതസ്ഥാ;  അവേരുമേസ്ഥായടി  ചരച

നടതടിമയസ്ഥാ;  അവേരുതട  പ്രതടിനടിധടികതള  വേടിളടിചസ  ചരച  തചയ്മതസ്ഥാ;  ഇന്തദന

തമേഡടിക്കല് കഇണ്സടിലുമേസ്ഥായടി സയസസ്ഥാരടിക്കസ്ഥാന തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാമയസ്ഥാ; നമുക്കസ ലഭടിമക്കണതസ്ഥായ

എണ്ണൂമറസ്ഥാളയ  സസ്പീറ്റുകള  നഷ്ടതപ്പട്ടു.   തടിരുവേനന്തപുരയ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടില്  ഈ

വേരഷയ  100  സസ്പീറസ  തരസ്ഥാതമേന്നസ  പേറഞ്ഞടിടസ  മവേണസ്ഥാതയന്നസ  വേയ്ക്കുകയസ്ഥാണസ.   ഇതതന്തസ

നസ്പീതടിയസ്ഥാണസ?   ഒരു  അണരമടക്കടിയഗസ  തകസ്ഥാടുതസ്ഥാല്  മേതടിയസ്ഥായടിരുന.  ഒരു

അണരമടക്കടിയഗസ  തകസ്ഥാടുതടിരുതന്നങ്കടില്  100  സസ്പീറ്റുകമളസ്ഥാടുകൂടടി  പുതടിയ  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജടില്  പേഠനയ  ആരയഭടിക്കസ്ഥാന  കഴടിയമേസ്ഥായടിരുന.   ഇതതലസ്ഥായ  യ.ഡടി.എഫസ.

തചയതുതകസ്ഥാണസ  ഞങ്ങള  അതസ  നടിരതടിവേയ്ക്കുനതവേനള്ള  നടിലപേസ്ഥാടസ്ഥാണസ.   മേമഞ്ചേരടി

തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ,  ഹരടിപ്പസ്ഥാടസ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ,  ഇടുക്കടി  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജസ,  വേയനസ്ഥാടസ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ,  കസ്ഥാസരമഗസ്ഥാഡസ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ,
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മകസ്ഥാന്നടി  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ  തുടങ്ങടിയവേതയലസ്ഥായ  യ. ഡടി.എഫസ.  ഗവേണ്തമേനസ

തകസ്ഥാണ്ടുവേന്നതസ  ഈ  നസ്ഥാടടിതല  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  ജനങ്ങളക്കസ  ആശസ്വസ്ഥാസയ

എതടിക്കസ്ഥാനമവേണടിയസ്ഥാണസ.   പ്രസ്ഥാരയഭ  ഘടതടില്  എലസ്ഥാ  അടടിസസ്ഥാന

സഇകരദങ്ങളുതമേസ്ഥാരുക്കടിയസ്ഥാണസ തുടങ്ങടിയതതന്ന അവേകസ്ഥാശവേസ്ഥാദതമേസ്ഥാനയ ഞങ്ങളക്കടില.

എലസ്ഥാ തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജടിതനയയ ചരടിത്രമേടിതസ്ഥാണസ.  അന്തരസയസസ്ഥാന തമേഡടിക്കല്

വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ മലസ്ഥാബടിതയ സഹസ്ഥായടിക്കസ്ഥാന മവേണടിയള്ള നടിലപേസ്ഥാടസ്ഥാണസ ഈ ഗവേണ്തമേനസ

സസ്വസ്പീകരടികന്നതസ.  അതസ്ഥാണസ ഗുരുതരമേസ്ഥാതയസ്ഥാരു കസ്ഥാരദയ.  ഈ രയഗതത ഏറവയ കൂടുതല്

പേണയ  തകസ്ഥായ്യസ്ഥാന  ശമേടികന്ന  വേടിദദസ്ഥാഭദസ്ഥാസ  മലസ്ഥാബടികമവേണടി  ഈ  ഗവേണ്തമേന്റുയ

ആമരസ്ഥാഗദ  വേകുപ്പുമേനടിയയ  ശമേടികനതമേനമുള്ള  പേരസ്ഥാതടിയസ്ഥാണസ  ഇമപ്പസ്ഥാള

ഉയരനവേനതകസ്ഥാണടിരടികന്നതസ.   അതുതകസ്ഥാണസ  ഈ സഭസ്ഥാനടപേടടികള  നടിരതടിവേചസ

ചരച  തചയ്യസ്ഥാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ  ഞസ്ഥാനുയ  എതന  കകടിയയ  വേസ്ഥാക്കഇടസ

തചയ്യുകയസ്ഥാണസ.  

(ഗവേണ്തമേനസ നടിലപേസ്ഥാടടില് പ്രതടിമഷധടിചസ  പ്രതടിപേകമനതസ്ഥാവയ അമദഹതടിതന

പേസ്ഥാരടടിയടില്തപ്പട അയഗങ്ങളുയ സഭവേടിടസ പുറത്തുമപേസ്ഥായടി.)

ശസ്പീ  .    പേടി  .  തക  .    കുഞ്ഞസ്ഥാലടികടടി:  സര,   ഇഇ  ഒരു  വേടിഷയതടില്  വേളതര

നടിരഭസ്ഥാഗദകരമേസ്ഥായ  ഒരു  സമേസ്പീപേനമേസ്ഥാണസ  ഗവേണ്തമേനസ  എടുതടിരടികന്നതസ.   ഒരു
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തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജസ എനപേറഞ്ഞസ്ഥാല് അവേടിടുതത ആശുപേത്രടി,  ആദദഘടതടില്

മുഴവേനുയ  ഇലസ്ഥായടിരടിക്കസ്ഥായ,  അവേടിടുതത  സൂപ്പര  തസഷദസ്ഥാലടിറടി  ചടികടില്സയതട

സഇകരദയ  സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരക്കസ  കടിട്ടുകയസ്ഥാണസ.   തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ

എനപേറയന്നതസ  തവേറുതത  പേറയകയസ്ഥാമണസ്ഥാ;  അതുതകസ്ഥാണസ  സയസസ്ഥാനതസ

അനുവേദടിചടിട്ടുളള  ഗവേണ്തമേനസ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകതളസ്ഥാതക്ക

ആവേശദമേടിലസ്ഥാതതസ്ഥായടിരുന  എന്ന  ആ  തതമേനസ-തസറസ,  ആ  സമേസ്പീപേനയ  തസ്പീതര

ശരടിയല.   മേസ്ഥാത്രമേല  അതടിനസ  സഇകരദമേടില,  സഇകരദമേടില  എന്നസ  ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട

ജനപ്രതടിനടിധടിയസ്ഥായ  മേനടി  ഇങ്ങതന  പേറഞ്ഞുതകസ്ഥാണടിരടിമക്കണ  ആവേശദമുമണസ്ഥാ?

അതസ  പേരടിമശസ്ഥാധടിക്കസ്ഥാന  തമേഡടിക്കല്  കഇണ്സടില്  ഇമല;  അവേര  മനസ്ഥാക്കമട.

എങ്ങതനതയങ്കടിലുയ  സഇകരദങ്ങള  ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാനമല  മനസ്ഥാമക്കണതസ;  മുനപുയ

ഇലസ്ഥാതസ്ഥായടിരുന്ന  പേല  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകളകയ,  സഹകരണതമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജസ  ഉണസ്ഥായടിരുന്നടിലമലസ്ഥാ,  നമ്മള  ഉണസ്ഥാക്കസ്ഥാന  മനസ്ഥാകകയമല  തചയതസ.

മേമഞ്ചേരടി  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ-മേമഞ്ചേരടി  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടിതനതയസ്ഥാതക്ക

വേടിലകുറച്ചു കസ്ഥാണുന്നതസ ശരടിയല.  ശസ്പീമേതടി ടസ്പീചറടിതന കസ്ഥാലഘടതതകറടിചസ പേറഞ,

ശസ്പീമേതടി  ടസ്പീചറടിതന  കസ്ഥാലതസ്ഥാണസ  അതടിതന  തകടടിടമുണസ്ഥാക്കടി,  ജനങ്ങള

തഷയതറടുത്തുയ സയഭസ്ഥാവേന തകസ്ഥാടുത്തുയ ഉണസ്ഥാക്കടിയ തകടടിടമേസ്ഥാണസ.  അതസ്ഥാണസ പേടിന്നസ്പീടസ
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തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ്ഥാക്കടിയതസ.   അതതസ്ഥാതക്ക  ഒരു  തചറടിയകസ്ഥാരദമേസ്ഥായടി  വേടിലകുറച്ചു

കസ്ഥാണുന്ന സമേസ്പീപേനയ ശരടിയല. മേമഞ്ചേരടി മഹസ്ഥാസടിറലടില് പ്രസവേതടിതനസ്ഥാതക്ക വേരുന്ന

സമഹസ്ഥാദരടിമേസ്ഥാര  അനുഭവേടിചടിരുന്ന ദുരടിതയ  ഇഇ രസ്ഥാജദതത മേസ്പീഡടിയ ഒതക്ക എഴതടി,

അതതസ്ഥാരു  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ്ഥായടി  കടിടസ്ഥാന  പേത്രങ്ങളുയ  മേസ്പീഡടിയയതമേസ്ഥാതക്ക

എത്രമയസ്ഥാ  എഴതസ  എഴതടിയതസ്ഥാണസ.   സയസസ്ഥാനത്തുളള  ഗവേണ്തമേനസ  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകമളസ്ഥാടുളള സമേസ്പീപേനയ  തമേഡടിക്കല് കഇണ്സടില് പേറയന്നതുമപേസ്ഥാതലയസ്ഥാണസ

ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട മേനടി പേറയന്നതസ,  അതതസ്ഥാനയ മവേണ സഇകരദമേടില അതുതകസ്ഥാണസ

അതു മവേണ,  ആ ഒരു സമേസ്പീപേനയ  ശരടിയലമലസ്ഥാ.   ഇവേടിതട  സസ്വസ്ഥാശയ തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകള,  തമേഡടിക്കല് രയഗതസ്ഥാണസ ഏറവമേധടികയ ഇനതവേസ്റ്റുതമേനസ,  നടിമകപേയ

വേരസ്ഥാനുളള  സസ്ഥാധദത,  അതതസ്ഥാതക്ക  മപ്രസ്ഥാല്സസ്ഥാഹടിപ്പടികന്ന  ഒരു  നയമേസ്ഥായടിരുന

ഇതടിനുമുനപുളള എല്.ഡടി.എഫസ ഗവേണ്തമേനസ  എടുതടിരുന്നതസ.   അതുതകസ്ഥാണസ ഇഇ

സമേസ്പീപേനയ  ശരടിയല.  തപേസ്ഥാളടിറടിക്കലസ്ഥായടി  നമുക്കസ  സമേസ്പീപേനതമേടുക്കസ്ഥായ,  പേമക  അതസ

ആമരസ്ഥാഗദരയഗതസ മവേണ എന്നസ്ഥാണസ എനടിക്കസ ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട ആമരസ്ഥാഗദമേനടിമയസ്ഥാടസ

പേറയസ്ഥാനുളളതസ,  പ്രമതദകടിചസ  അതസ  ഇവേടിടുതത  മരസ്ഥാഗടികമളസ്ഥാടുയ,  കുടടികമളസ്ഥാടുയ.

മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരുതട എണ്ണതടിതന വേടിഷയതമേന്തസ്ഥാണസ, മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരുമണസ്ഥാ?  

ശസ്പീ  .   വേടി  .   എസസ  .   അച്ചുതസ്ഥാനനന: സര, ഞസ്ഥാന ഒരു മചസ്ഥാദദയ മചസ്ഥാദടിച്ചുതകസ്ഥാള്ളതട,



Uncorrected/Not for publication 
29

ആലപ്പുഴ തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജസ വേണസ്ഥാനതസ്ഥാണസ, ഹരടിപ്പസ്ഥാടുയ വേണസ്ഥാനവയ തമ്മടിലുളള

അകലയ  എത്രയസ്ഥാതണന്നസ  ഞസ്ഥാന  പേറയണമമേസ്ഥാ,  ഇതുമപേസ്ഥാലുളള  അത്ഭുതകരമേസ്ഥായ

നടിരമദശങ്ങളസ്ഥാണസ  നമ്മുതട  ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട  മുന  മേനടി  നടിരമദശടിചടിട്ടുളളതസ.

മകരളതടിലസ്ഥാതക ഇതുമപേസ്ഥാതല അത്ഭുതകരമേസ്ഥായ,  ആളുകള ചടിരടികന്ന തരതടിലുള്ള

സടിതടി ഉണസ്ഥായടിട്ടുതണന്നസ അങ്ങസ മേനസടിലസ്ഥാക്കടിയടിട്ടുമണസ്ഥാ?

ശസ്പീ  .    പേടി  .  തക  .    കുഞ്ഞസ്ഥാലടികടടി:  സര,  ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട മുന പ്രതടിപേകമനതസ്ഥാവേസ

പേറഞ്ഞതസ,  ഒരു  ഗവേണ്തമേനസ  എനപേറയന്നതസ  കഴടിഞ്ഞ  ഗവേണ്തമേനടിതന

തുടരചയസ്ഥാണസ.  എതന്തങ്കടിലുയ മപേസ്ഥാരസ്ഥായ്മ ഉതണങ്കടില് അതടിമനസ്ഥാടസ  അനുഭസ്ഥാവേപൂരവ്വമേസ്ഥായ

സമേസ്പീപേനതമേടുതസ  അതടിനസ്ഥാവേശദമേസ്ഥായ  അടടിസസ്ഥാന  സഇകരദയ

ഉണസ്ഥാകകതയനള്ളതസ്ഥാണസ.  ആലപ്പുഴയടില്  നടിന്നസ  വേണസ്ഥാനയ  വേതരയളള  ദൂരയ

എത്രയസ്ഥാതണന്നസ  എനടിക്കസ  കൃതദമേസ്ഥായടിടറടിയടില.   പേതക  സഇകരദങ്ങള  ഉണസ്ഥാക്കടി

തകസ്ഥാടുകക, എന്നടിടസ ഇതടിതനതയസ്ഥാതക്ക ജസ്പീവേടിപ്പടികക, തമേഡടിക്കല് കഇണ്സടിലടിതന

അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ  വേസ്ഥാങ്ങടിതക്കസ്ഥാടുകക,  മഡസ്ഥാക്ടരമേസ്ഥാരുതട  എണ്ണയ  വേളതരകറവേസ്ഥാണസ,

അതുതകസ്ഥാണസ  എങ്ങതനതയങ്കടിലുയ  അതടിനുള്ള  സഇകരദങ്ങളുയമേറ്റുയ

ഉണസ്ഥാക്കടിതക്കസ്ഥാടുക്കണയ,  ആ ഒരു സമേസ്പീപേനയ  ബഹുമേസ്ഥാനതപ്പട ആമരസ്ഥാഗദവേകുപ്പുമേനടി

എടുക്കണയ,  എന്നടിടസ  സരടടിഫടിക്കറസ  തകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാമമേസ്ഥാ,  അയഗസ്പീകസ്ഥാരയ  തകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാമമേസ്ഥാ
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എതന്നസ്ഥാതക്ക  തമേഡടിക്കല്  കഇണ്സടില്  മനസ്ഥാക്കതട,  ജനപ്രതടിനടിധടിയസ്ഥായ

ആമരസ്ഥാഗദവേകുപ്പുമേനടി  ദയവതചയസ  ഇങ്ങതനതയസ്ഥാരു സമേസ്പീപേനതമേടുക്കരുതസ,  മേസ്ഥാത്രമേല

എടുത്തു കഴടിഞ്ഞസ്ഥാല് അതടിതന ഗുണയ,  ഞസ്ഥാന ആമരസ്ഥാപേണമുന്നയടികന്നടില.  പേമക

ഇവേടിതട  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജസ  ഇലസ്ഥാതസ്ഥായസ്ഥാല്  അതടിതന  ഗുണയ  കരണ്ണസ്ഥാടക

മലസ്ഥാബടിക്കസ്ഥാതണന്ന കസ്ഥാരദതടില് യസ്ഥാതതസ്ഥാരു സയശയവമേടില.  അവേര നടിരതസ്ഥാതനസ്ഥാനയ

മപേസ്ഥാകുന്നടില.   അതുതകസ്ഥാണസ  ഇഇ  നടിലപേസ്ഥാടസ  തടിരുതണയ,  അതടിനസ  ഒരു

അനുഭസ്ഥാവേപൂരവ്വമേസ്ഥായ സമേസ്പീപേനയ കസ്ഥാണസ്ഥാതതുതകസ്ഥാണസ ഞസ്ഥാനുയ എതന കകടിയടില്തപ്പട

അയഗങ്ങളുയ വേസ്ഥാക്കഇടസ നടത്തുന.

(ഗവേണ്തമേനസ  നടിലപേസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ  ശസ്പീ.  പേടി.തക.  കുഞ്ഞസ്ഥാലടികടടിയയ

അമദഹതടിതന പേസ്ഥാരടടിയടില്തപ്പട അയഗങ്ങളുയ സഭവേടിടസ പുറത്തുമപേസ്ഥായടി )

ശസ്പീ  .    പേടി  .  തജ  .    മജസ്ഥാസഫസ:  സര,  ഇവേടിതട  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകള

തുടങ്ങുമമസ്ഥാള രണ്ടു തരതടിലസ്ഥാണസ  പ്രമയസ്ഥാജനയ.   ഒന്നസ  കുടടികളക്കസ  പേഠടിക്കസ്ഥാനുളള

കൂടുതല്  സസ്പീറസ  ഉണസ്ഥാകുന.   രണസ,  വേടിദഗ്ദ്ധ  ചടികടില്സയ്ക്കുളള  സഇകരദമുണസ്ഥാകുന.

സസ്വകസ്ഥാരദ  മമേഖലയടില് ചടികടില്സയ്ക്കുളള തചലവേസ  വേളതര  ഗണദമേസ്ഥായടി  വേരദ്ധടിച ഇഇ

സസ്ഥാഹചരദതടില്  ഓമരസ്ഥാ  പ്രമദശത്തുയ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജുകള  ഉണസ്ഥാകുമമസ്ഥാള

വേടിദഗ്ദ്ധ ചടികടില്സയ്ക്കുളള സഇകരദങ്ങള വേരദ്ധടികകയസ്ഥാണസ.   എലസ്ഥാ സഇകരദങ്ങളുയ
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ഒരുക്കടിയടിടസ ഒരു തമേഡടിക്കല് മകസ്ഥാമളജുയ പുതുതസ്ഥായടി തുടങ്ങസ്ഥാന സസ്ഥാധദമേല.   നമുക്കസ

ഘടയഘടമേസ്ഥായടി  മേസ്ഥാത്രമമേ  സഇകരദങ്ങള  ഒരുക്കസ്ഥാന  കഴടിയകയളളൂ.   ഇന്തദന

തമേഡടിക്കല്  കഇണ്സടിലുമേസ്ഥായടി  ചരച  തചയസ  അതസ  പേരടിഹരടിക്കണയ.   പേമക

തടിരുവേനന്തപുരയ  തമേഡടിക്കല്  മകസ്ഥാമളജടില്  100  സസ്പീറസ  ഇന്തദന  തമേഡടിക്കല്

കഇണ്സടില്  അയഗസ്പീകരടിചമപ്പസ്ഥാള  അതടിനസ  തസ്പീരചയസ്ഥായടിട്ടുയ  ഒരു  അഷസ്വറനസസ

തകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനുളള  ബസ്ഥാധദത  ഇഇ  ഗവേണ്തമേനടിനസ  ഉണസ്ഥായടിരുന.   100  കുടടികളക്കസ

പേഠടിക്കസ്ഥാനുളള  സഇകരദമുണസ്ഥാകുകയസ്ഥാണസ,  വേടിദഗ്ദ്ധ  ചടികടില്സയ്ക്കുളള

സഇകരദമുണസ്ഥാകുകയസ്ഥാണസ.  ഇടുക്കടിയടില് സഇകരദങ്ങള ഇല എന്ന നടില വേന്നടിടടില.

ജൂതതല 22-ാം തസ്പീയതടി  കയപയനസസ  തകസ്ഥാടുതസ്ഥാല് മേതടി.  അതടിനടിടയടില് അവേടിതട

നടിന്നസ കുടടികതള മേസ്ഥാറടിയതസ ശരടിയസ്ഥായടില എന്നതസ്ഥാണസ എതന അഭടിപ്രസ്ഥായയ.  അവേടിതട

കൂടുതല് മഡസ്ഥാമക്ടഴടിതന മപേസ്ഥാസസ തചയതകസ്ഥാണസ അതസ നടിലനടിരതണയ.  തമേഡടിക്കല്

മകസ്ഥാമളജുകതളസ്ഥാതക്ക  തുടങ്ങുന്നതസ  മകരളതടിനസ  തമേസ്ഥാതതടിലുയ  അതസ്ഥാതസ

പ്രമദശങ്ങളകയ വേളതരമയതറ  പ്രമയസ്ഥാജനയ  കടിട്ടുന്ന കസ്ഥാരദമേസ്ഥാണസ,  ആ നടിലയസ  ഒരു

സമേസ്പീപേനയ  സസ്വസ്പീകരടിക്കസ്ഥാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ  ഞസ്ഥാനുയ  എതന  കകടിയടില്തപ്പട

അയഗങ്ങളുയ വേസ്ഥാക്കഇടസ നടത്തുന.

(ഗവേണ്തമേനസ  നടിലപേസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചസ  ശസ്പീ.  പേടി.തജ.  മജസ്ഥാസഫയ
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അമദഹതടിതന പേസ്ഥാരടടിയടില്തപ്പട അയഗങ്ങളുയ സഭവേടിടസ പുറത്തുമപേസ്ഥായടി )

പ്രതടിപേകമനതസ്ഥാവേസ (ശസ്പീ  .   രമമേശസ തചന്നടിതല): സര, ബനതപ്പട ജടിലകളടിതല

എയ.എല്.എ.-മേസ്ഥാര  നടിയമേസഭസ്ഥാകവേസ്ഥാടതടില്  സതദഗ്രേഹയ  അനുഷ്ഠടികകയസ്ഥാണസ,

ഗവേണ്തമേനസ  ഇഇ  നടപേടടി  തടിരുതണതമേന്നസ  ആവേശദതപ്പടുകയസ്ഥാണസ.   ഞങ്ങള

സഭസ്ഥാനടപേടടികളുമേസ്ഥായടി സഹകരടികയ.


