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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1) ഹണിന്ദുസസ്ഥാന് ലസ്ഥാറ്റകക്സ് ലണിമണിറ്റഡണിനന്റെ സസ്വകസ്ഥാരര്യവത്കരണണ

ശ്രശ  .    കടകണപളളണി സുരരന്ദ്രന്:  സര,  നമ്മുനട രസ്ഥാജര്യതക്സ് നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ

സസ്ഥാപനങ്ങള്  ലസ്ഥാഭതണിലസ്ഥായസ്ഥാലണ  നഷ്ടതണിലസ്ഥായസ്ഥാലണ

വണിറ്റഴണിക്കുകനയന്നതസ്ഥാണക്സ്  രകന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാരണിനന്റെ നണിലപസ്ഥാടക്സ്.   2016-ല രകന്ദ്ര

സരക്കസ്ഥാര വണിലപ്പനയ്ക്കുവച്ച 35 സസ്ഥാപനങ്ങളണില പലതുണ വണിറ്റുതശരന.  ആ 35

സസ്ഥാപനങ്ങളുനട  രപരക്സ്  ഞസ്ഥാന്  രമശപ്പുറതക്സ്  വയ്ക്കുകയസ്ഥാണക്സ്,+ ഞസ്ഥാന്

വസ്ഥായണിക്കുന്നണില, അതണിനക്സ് സമയണ രവണ്ടത്ര നലകസ്ഥാതതുനകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാണക്സ്. ഇതണില

എച്ചക്സ്.എല.എല.  നനലഫക്സ്  നകയര,  തണിരുവനന്തപുരണ  ആസസ്ഥാനമസ്ഥാക്കണി

രകരളതണിനകതണ  പുറതണ  പ്രവരതണിക്കുന്ന  ഏക  രകന്ദ്ര  നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ

സസ്ഥാപനമസ്ഥാണക്സ്.  1966-ല  ഗരഭനണിരരസ്ഥാധന,  ജനസണഖര്യസ്ഥാനണിയന്ത്രണ

നസസ്ഥാലല്യൂഷന്  നപ്രസ്ഥാനനവഡര  എന്ന  നണിലയണിലസ്ഥാണക്സ്  എച്ചക്സ്.എല.എല.

പ്രവരതനണ  ആരണഭണിച്ചതക്സ്.  ഇന്നക്സ്  രസ്ഥാജര്യതണിനകതണ  പുറതമസ്ഥായണി

ആരരസ്ഥാഗര്യരമഖലയണിനല പരണിഹസ്ഥാര ദസ്ഥാതസ്ഥാവസ്ഥായണി മസ്ഥാറുവസ്ഥാന്             ഇഇ

സസ്ഥാപനതണിനക്സ്  കഴണിഞണിട്ടുണ്ടക്സ്.  ഗരഭനണിരരസ്ഥാധന  മസ്ഥാരഗ്ഗങ്ങള്,

ഫസ്ഥാരമസല്യൂടണിക്കലസക്സ്,   നഹലതക്സ്  നകയര  ഉപകരണങ്ങള്,  മണിതമസ്ഥായ

+ അനുബന്ധമസ്ഥായണി രചേരക്കുന.
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നണിരക്കണില  രസവനണ  നലകുന്ന  ഡയഗരനസ്ഥാസണികക്സ്  ലസ്ഥാബുകള്,  നമരറ്റണണിറ്റണി

രഹസ്ഥാസണിറ്റലകള്,  മറ്റക്സ്  ഗവണ്നമന്റെക്സ്  രപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുനട  എകണികല്യൂഷന്  തുടങ്ങണി

ആരരസ്ഥാഗര്യരമഖലയുമസ്ഥായണി  ബന്ധനപ്പടക്സ്  ഏനറക്കൂനറ  എലസ്ഥാ  രമഖലയണിലണ

എച്ചക്സ്.എല.എല.-നന്റെ  രസവനണ  ലഭര്യമസ്ഥാണക്സ്.  എച്ചക്സ്.എല.എല.-നന്റെ  പ്രധസ്ഥാന

രപ്രസ്ഥാഡക്ടുകള്  സശകള്ക്കുണ  പുരുഷനസ്ഥാരക്കുണ  രവണ്ടണിയുളള  ഗരഭനണിരരസ്ഥാധന

ഉറകള്,  ഗരഭനണിരരസ്ഥാധന  ഗുളണികകള്,  നഎ.യു.ഡണി.,  ബ്ലഡക്സ്  ബസ്ഥാഗക്സ്,  surgical

sutures,  സസ്ഥാനണിറ്ററണി  നസ്ഥാപ്കണിനുകള്,  ഡയഗരനസ്ഥാസണികക്സ്  കണിറ്റുകള്,

സസ്ഥാനണിനനറ്റസര,  സസ്ഥാമണിള്  കളക്ഷന്  ബൂതകള്,  യു.വണി.

അണുനശശകരണണികള്  തുടങ്ങണിയവയസ്ഥാണക്സ്.   എച്ചക്സ്.എല.എല.-നന്റെ

ശ്രരദ്ധയമസ്ഥായ  പദ്ധതണിയസ്ഥാണക്സ്  അമൃതക്സ്.  217  അമൃതക്സ്  ഒഇടക്സ് നലറ്റുകളണിലൂനട  ഒരു

ലക്ഷണ  ഗസ്ഥാമങ്ങനള  ഉള്നക്കസ്ഥാളളുന്ന  ഒന്നരലക്ഷണ  നമഡണിക്കല  റശടയണില

ഒഇടക്സ് നലറ്റുകളണിലൂനട  ഉലപ്പന്നങ്ങള് അന്പതക്സ് ശതമസ്ഥാനണ വനര കണിഴണിവക്സ് നലകണി

ജനങ്ങള്ക്കക്സ്  ലഭര്യമസ്ഥാക്കുന്ന  സണരണഭമസ്ഥാണക്സ്  അമൃതക്സ്.  മനറ്റസ്ഥാരു  പ്രധസ്ഥാന

സണരണഭമസ്ഥാണക്സ്  ഡയഗരനസ്ഥാസണികക്സ്   രമഖലയണിനല  ഹണിന്ദുലസ്ഥാബ്സക്സ്.   220

പരതസ്ഥാളജണി ലസ്ഥാബുകളുണ  47  ഇരമജണിണഗക്സ് ലസ്ഥാബുകളുണ ഇന്നക്സ് രസ്ഥാജര്യതസ്ഥാകമസ്ഥാനണ

സസ്ഥാധസ്ഥാരണക്കസ്ഥാരക്കക്സ്  ആശ്രയമസ്ഥായണി   നണിലനണിലക്കുനണ്ടക്സ്.  ഇന്നക്സ്
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എച്ചക്സ്.എല.എല.-നന്റെ  ഉലപ്പന്നങ്ങള്  85-ലധണികണ  രസ്ഥാജര്യങ്ങളണിരലയക്സ്  കയറ്റണി

അയയ്ക്കുകയുണ UNFPA, UNHCR, WHO, PSI, IDA തുടങ്ങണിയ അന്തസ്ഥാരസ്ഥാഷ

ആരരസ്ഥാഗര്യ  സണരക്ഷണ  ഏജന്സണികളുമസ്ഥായണി  സഹകരണിച്ചക്സ്  നണിരമസ്ഥാണണ

നടതനണ്ടക്സ്.  ഇഇ  രകസ്ഥാവണിഡക്സ്  കസ്ഥാലതക്സ്  ഇന്തര്യസ്ഥാ  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ

പണിടണിവളളണിയസ്ഥായണിരുന  എച്ചക്സ്.എല.എല.   മരുനകളുരടയുണ

ഉപകരണങ്ങളുരടയുണ  സണഭരണവണ  വസ്ഥാകണിന്  വണിതരണണ  നചേയ്യുന്നതണിനുമുളള

രനസ്ഥാഡല  ഏജന്സണി  എച്ചക്സ്.എല.എല.  ആയണിരുന.   വണിവണിധ  സണസസ്ഥാന

സരക്കസ്ഥാരുകള്,  നമഡണിക്കല  സരവശസക്സ്  രകസ്ഥാരപ്പരറഷന്  മുരഖന  രകസ്ഥാവണിഡക്സ്

അനുബന്ധ  ഉപകരണങ്ങള്  വണികസണിപ്പണിക്കുകയുണ  വണിതരണണ  നചേയ്യുകയുണ

രകസ്ഥാവണിഡുമസ്ഥായണി  ബന്ധനപ്പടക്സ്  ഉലപ്പന്നങ്ങളുരടയുണ  രസവനങ്ങളുരടയുണ

വണിപുലമസ്ഥായ  രശ്രണണി  വസ്ഥാഗസ്ഥാനണ  നചേയക്സ്  പകരച്ചവര്യസ്ഥാധണിയുനട  കസ്ഥാലതക്സ്

നപസ്ഥാതുരമഖലയണില എച്ചക്സ്.എല.എല.  അതണിനന്റെ പ്രസകണി നതളണിയണിച.  ഇഇ

മഹസ്ഥാമസ്ഥാരണി  കസ്ഥാലഘടതണില  വണിപുലശകരണിച്ച  നണിസസ്വസ്ഥാരത്ഥ  രസവനതണിനക്സ്

വണിവണിധ  ഗവണ്നമന്റുകളുരടയുണ  സണസസ്ഥാന  നമഡണിക്കല  വണിഭസ്ഥാഗങ്ങളുരടയുണ

സസ്വശകസ്ഥാരര്യതയുണ  അഭണിനന്ദനവണ  ഇഇ  സസ്ഥാപനണ  രനടണിനയടുത.

എച്ചക്സ്.എല.എല.-നക്സ്  8  മസ്ഥാനുഫസ്ഥാക്ചേറണിണഗക്സ്  യൂണണിറ്റുകളുണ  3
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സബ്സണിഡണിയറണികളുണ  ഉണ്ടസ്ഥായണിരുന.   അതണില  എച്ചക്സ്.എല.എല.

ബരയസ്ഥാനടകക്സ്,  എച്ചക്സ്.എല.എല.  നമഡണിപസ്ഥാരക്കക്സ്  എന്നണിവ  എച്ചക്സ്.എല.എല.

എന്നണിവ എച്ചക്സ്.എല.എല.-ല നണിനണ വണിഭജണിച്ചക്സ് പ്രരതര്യക സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥാക്കണി

മസ്ഥാറ്റണി.   നണിലവണില  1486  സണിരണ  ജശവനക്കസ്ഥാരുണ  2492  കരസ്ഥാര

ജശവനക്കസ്ഥാരുമുണ്ടക്സ്.   കൂടസ്ഥാനത മൂന്നസ്ഥാണ കക്ഷണി കരസ്ഥാറണിനന്റെ കശഴണില ഏകരദശണ

5000  ആളുകള് പരരസ്ഥാക്ഷമസ്ഥായണി രജസ്ഥാലണി നചേയ്യുനണ്ടക്സ്.  രകരളതണില  27.44

ഏക്കറുണ  കരണസ്ഥാടകയണില  43.19  ഏക്കറുണ  തമണിഴസ്ഥാടണില  0.33  ഏക്കറുണ  ഭൂമണി

അതസ്ഥാതക്സ്  സണസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരുകള്  സഇജനര്യമസ്ഥായണിയസ്ഥാണക്സ്

എച്ചക്സ്.എല.എല.നന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കസ്ഥായണി  ഏനറ്റടുതക്സ്  നലകണിയതക്സ്.

രകസ്ഥാവണിഡക്സ്  ദുരന്തണ  വണിതച്ച കഴണിഞ സസ്ഥാമതണിക  വരഷണ  രപസ്ഥാലണ  112.33

രകസ്ഥാടണി  രൂപ ലസ്ഥാഭണ  രനടണിയ  സസ്ഥാപനതണിനന  വണിലപ്പനയക്സ്  വച്ചണിരണിക്കുന്നതക്സ്

രകവലണ 300 രകസ്ഥാടണി രൂപയസ്ഥാണക്സ്.  ഇതക്സ് അറണിയുരമസ്ഥാഴസ്ഥാണക്സ് ഇതണിനുപണിന്നണിനല

രസ്ഥാജര്യരദസ്ഥാഹ പ്രവൃതണി മനസണിലസ്ഥാകുക.  

മണി  .    സശക്കര:  അണഗങ്ങള്  സഭയണില  ക്രമണ  പസ്ഥാലണിരക്കണ്ടതസ്ഥാണക്സ്,

ആവരതണിച്ചസ്ഥാവരതണിച്ചക്സ്  നചേയറണിനക്സ്  ഇതക്സ്  പറരയണ്ടണി  വരുന്നതക്സ്

നണിരഭസ്ഥാഗര്യകരമസ്ഥാണക്സ്.
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ശ്രശ  .   കടകണപളളണി സുരരന്ദ്രന്: പൂജപ്പുര, രപരൂരക്കട, ആക്കുളണ തുടങ്ങണിയ

തണിരുവനന്തപുരണ നഗരതണിനല കണസ്ഥായ നഗരപ്രരദശങ്ങളണില നസന്റെണിനക്സ്  10

മുതല  25  ലക്ഷണ  രൂപവനര  വണിലയുളള  ഏക്കര  കണക്കണിനക്സ്  ഭൂമണിയസ്ഥാണക്സ്

എച്ചക്സ്.എല.എല.-നുളളതക്സ്.  ഇനതലസ്ഥാണ സണസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാര സഇജനര്യമസ്ഥായണി

ഏനറ്റടുതക്സ്  നകസ്ഥാടുതതസ്ഥാണക്സ്.   അതസ്ഥാണക്സ്  ചുളുവണിലയക്സ്  രകസ്ഥാരപ്പരററ്റുകള്

തടണിനയടുക്കസ്ഥാന് രപസ്ഥാകുന്നതക്സ്.   തണിരുവനന്തപുരനത കൂടസ്ഥാനത എറണസ്ഥാകുളണ,

രനസ്ഥായണിഡ,  ബസ്ഥാണഗ്ലൂര,  നചേനന്ന തുടങ്ങണി രസ്ഥാജര്യനമമസ്ഥാടുണ എച്ചക്സ്.എല.എല.-നക്സ്

ആസണികളുണ്ടക്സ്.   ആരരസ്ഥാഗര്യരമഖലയണില  എച്ചക്സ്.എല.എല.  രസ്ഥാജര്യതണിനക്സ്

നലകുന്ന  നണിരന്തരപ്രവരതനങ്ങളുണ  നണിസസ്വസ്ഥാരത്ഥ  രസവനങ്ങളുണ

പരണിഗണണിക്കുരമസ്ഥാള് തന്ത്രപരമസ്ഥായണി ഓഹരണി വണിറ്റഴണിക്കലണിലൂനട പ്രതശക്ഷണിക്കുന്ന

വരുമസ്ഥാനണ  വളനര  തുച്ഛമസ്ഥാണക്സ്.   മസ്ഥാത്രമല,  ആരരസ്ഥാഗര്യ  രമഖലയണില

നപസ്ഥാതുരമഖലയുനട  കശഴണില  മനറ്റസ്ഥാരു  കമനണി  ഇരപ്പസ്ഥാഴണിലസ്ഥാനയന്നതുണ

ഓരക്കണണ.   ആരരസ്ഥാഗര്യരമഖല  ഉള്നപ്പനട  സകല  സസ്വതണ  വണിറ്റക്സ്

പുടടണിക്കുകയസ്ഥാണക്സ്  ശ്രശ.  രമസ്ഥാദണി  സരക്കസ്ഥാര  നചേയ്യുന്നതക്സ്.   രകന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാര

വണിലക്കസ്ഥാന്  രപസ്ഥാകുന്നതക്സ്  നഷ്ടതണിലളള  നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ

സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥാനണന്നസ്ഥാണക്സ്  പലരുരടയുണ  നതറ്റണിദ്ധസ്ഥാരണ.  ഇതക്സ്  നതറ്റസ്ഥായ
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ധസ്ഥാരണയസ്ഥാണക്സ്.   രകന്ദ്ര  നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങനളലസ്ഥാണ  നഷ്ടതണിലല

എനളളതസ്ഥാണക്സ്  വസ്തുത.   കഴണിഞവരഷണ  ആനക  177  നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ

സസ്ഥാപനങ്ങള് ലസ്ഥാഭതണിലസ്ഥായരപ്പസ്ഥാള് 77 എണണ മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണക്സ് നഷ്ടതണിലസ്ഥായതക്സ്.

രകരളതണില ലസ്ഥാഭതണില പ്രവരതണിക്കുന്ന 4 നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ സസ്ഥാപനങ്ങളുനട

2020-21  വരഷതണിനല ആനക ലസ്ഥാഭണ  1,085.27  രകസ്ഥാടണി  രൂപയസ്ഥാണക്സ്.  ഇഇ

സസ്ഥാപനണ  സണസസ്ഥാന  ഗവണ്നമന്റെക്സ്  ഏനറ്റടുക്കണനമനളളതസ്ഥാണക്സ്  എനന്റെ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട ഞസ്ഥാന് ആവശര്യനപ്പടുന്നതക്സ്.

നണിയമണ,  വര്യവസസ്ഥായണ,  കയര വകുപ്പുമന്ത്രണി  (ശ്രശ  .    പണി  .    രസ്ഥാജശവക്സ്):  സര,

ബഹുമസ്ഥാനര്യനസ്ഥായ  അണഗണ  ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിച്ചതക്സ്  വളനര  ഗഇരവകരമസ്ഥായ

കസ്ഥാരര്യമസ്ഥാണക്സ്.  നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങനള  പൂരണമസ്ഥായുണ

സസ്വകസ്ഥാരര്യവത്കരണിക്കുകനയന്നതസ്ഥാണക്സ്  രകന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാരണിനന്റെ  സമശപനണ.

ആദര്യണ  യു.ഡണി.എഫക്സ്.  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ   കസ്ഥാലഘടതണിലണ  പണിന്നശടക്സ്

ബണി.നജ.പണി.യുനട  കസ്ഥാലഘടതണിലണ  നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങള്

സസ്വകസ്ഥാരര്യവത്കരണിക്കുന്ന പരണിപസ്ഥാടണി ശകണിനപ്പടുതണി മുരന്നസ്ഥാട്ടു രപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്സ്.

ആദര്യഘടതണില  നഷ്ടതണിലളള  നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങള്

വണിറ്റഴണിക്കസ്ഥാനുള്ള  നണിലപസ്ഥാടസ്ഥാണക്സ്  സസ്വശകരണിച്ചനതങണില  ഇരപ്പസ്ഥാള്  ഏറ്റവണ
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ലസ്ഥാഭകരമസ്ഥായണി പ്രവരതണിക്കുന്ന സസ്ഥാപനങ്ങളുണ ചുരുങ്ങണിയ വണിലയക്സ് വണിലക്കുന്ന

സമശപനമസ്ഥാണക്സ്  സസ്വശകരണിച്ചണിരണിക്കുന്നതക്സ്.   ബഹുമസ്ഥാനര്യനസ്ഥായ  അണഗണ  ശ്രശ.

കടകണപള്ളണി  സുരരന്ദ്രന്,  ഇവണിനട  ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിച്ച  കസ്ഥാരര്യങ്ങനളലസ്ഥാണ

വസ്തുതകളസ്ഥാണക്സ്.   ഹണിന്ദുസസ്ഥാന് ലസ്ഥാറ്റകക്സ്  ലണിമണിറ്റഡക്സ്  ഏറ്റവണ മണികച്ച രശതണിയണില

ലസ്ഥാഭകരമസ്ഥായണി  പ്രവരതണിക്കുന്ന സസ്ഥാപനമസ്ഥാണക്സ്.  രകസ്ഥാവണിഡക്സ്  കസ്ഥാലഘടതണില

ഇന്തര്യയണിനല  പ്രതണിരരസ്ഥാധ  സണവണിധസ്ഥാനനത  ശകണിനപ്പടുതന്നതണില  ആ

സസ്ഥാപനണ  പ്രധസ്ഥാനനപ്പട  പങക്സ്  വഹണിച്ചണിട്ടുനണ്ടനമസ്ഥാത്രമല,  ആഫണിക്കന്

രസ്ഥാജര്യങ്ങള്  ഉള്നപ്പനട  മൂന്നസ്ഥാണ  രലസ്ഥാക  രസ്ഥാജര്യങ്ങളണിരലയക്സ്  ചുരുങ്ങണിയ  വണിലയക്സ്

മരുനണ  മറ്റക്സ്  ഉപകരണങ്ങളുണ  ലഭര്യമസ്ഥാക്കുന്നതണിനുണ  എച്ചക്സ്.എല.എല.

വഹണിച്ചണിരുന്ന  പങക്സ്  നണിസ്തുലമസ്ഥാണക്സ്.   ആ  സസ്ഥാപനനത

സസ്വകസ്ഥാരര്യവത്കരണിക്കുകനയന്ന സമശപനണ രകന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാര സസ്വശകരണിച്ചണിട്ടുളളതക്സ്

അരങ്ങയറ്റണ  നതറ്റസ്ഥായ  നണിലപസ്ഥാടസ്ഥാനണന്നതസ്ഥാണക്സ്  സണസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാരണിനന്റെ

അഭണിപ്രസ്ഥായണ.  രകന്ദ്ര നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങള് സസ്വകസ്ഥാരര്യവത്കരണിക്കസ്ഥാന്

തശരുമസ്ഥാനണിക്കുരമസ്ഥാള്  രകരളതണിലളള  സസ്ഥാപനങ്ങള്  ഏനറ്റടുക്കുകനയന്ന

സമശപനമസ്ഥാണക്സ് സണസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാര സസ്വശകരണിച്ചണിട്ടുളളതക്സ്.  അതണിനുളള എലസ്ഥാ

ശ്രമവണ  നടതണിയതണിനന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണി  ഹണിന്ദുസസ്ഥാന്  നല്യൂസക്സ്  പ്രണിന്റെക്സ്  ലണിമണിറ്റഡക്സ്
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രകരളതണിനക്സ് വണിട്ടുനലകണനമന്നക്സ് ആവശര്യനപ്പട്ടു.   എന്നസ്ഥാല രകന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാര

അതണിനക്സ് തയസ്ഥാറസ്ഥായണില. അതണിനന തുടരന്നക്സ് രലലതണില പനങടുതനകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാണക്സ്

എച്ചക്സ്.എന്.എല.  സണസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാര ഏനറ്റടുതതക്സ്.    എച്ചക്സ്.എല.എല.-

നന്റെ കസ്ഥാരര്യതണിലണ ബഹുമസ്ഥാനര്യനസ്ഥായ അണഗണ ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിച്ചതുരപസ്ഥാനല രകരളണ

ഏനറ്റടുക്കസ്ഥാന്  തയസ്ഥാറസ്ഥാനണന  പറഞ്ഞുനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  ബഹുമസ്ഥാനര്യനസ്ഥായ  മുഖര്യമന്ത്രണി

രകന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാരണിനക്സ്  കതയയ്ക്കുകയുണ്ടസ്ഥായണി.   എന്നസ്ഥാല  അതണിനുണ  രകന്ദ്ര

സരക്കസ്ഥാര  അനുകൂല  സമശപനണ  സസ്വശകരണിച്ചണില,  പകരണ  രലലതണില

വയ്ക്കുകയസ്ഥാണക്സ്  നചേയതക്സ്.  രലലതണില  പനങടുക്കണനമന്ന  തശരുമസ്ഥാനമസ്ഥാണക്സ്

മന്ത്രണിസഭ  നകനക്കസ്ഥാണ്ടതക്സ്.   രകന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാര  പുറനപ്പടുവണിച്ച  പ്രണിലണിമണിനറണി

ഇന്ഫരരമഷന്  നമരമസ്ഥാറസ്ഥാണ്ടണ  പ്രകസ്ഥാരണ  സസ്ഥാപനതണിനന്റെ

രസ്ഥാജര്യതസ്ഥാകമസ്ഥാനമുളള  മുഴുവന്  ആസണികളുണ  ഏനറ്റടുരക്കണ്ടതുണ്ടക്സ്.  എന്നസ്ഥാല

ഹണിന്ദുസസ്ഥാന്  ലസ്ഥാറ്റകക്സ്  ലണിമണിറ്റഡണിനന്റെ  തുടര  പ്രവരതനണ  ഏനറ്റടുതക്സ്

നടതന്നതണിനുണ  രലല  നടപടണികളണില  പനങടുക്കുന്നതണിനുണ

സണസസ്ഥാനതണിനകതളള  ആസണികള്  ഏനറ്റടുക്കുന്നതണിനുണ  മന്ത്രണിസഭസ്ഥാ

തശരുമസ്ഥാനപ്രകസ്ഥാരമുള്ള  11.2.2002-നല  ഉതരവപ്രകസ്ഥാരണ  രകരള  സണസസ്ഥാന

വര്യവസസ്ഥായ വണികസന രകസ്ഥാരപ്പരറഷനന ചുമതലനപ്പടുതണിയണിരുന.  
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മണി  .   സശക്കര: ശ്രശ. പണി. പണി. ചേണിതരഞ്ജന്...

ശ്രശ  .    പണി  .    രസ്ഥാജശവക്സ്:  സര,  എന്നസ്ഥാല  അതണിനുരശഷണ

നക.എസക്സ്.നഎ.ഡണി.സണി.  ഇഇ  രലലതണില  പനങടുക്കുകയുണ  ബണിഡക്സ്

സമരപ്പണിക്കുകയുണ നചേയണിരുന.   പനക്ഷ രകന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാര... 

മണി  .    സശക്കര:   ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട  അണഗങ്ങള്  സഭയണില  കൂടണകൂടണി

നണിലക്കരുനതനണ നചേയറണിനക്സ് പണിന്തണിരണിഞക്സ് നണിലക്കരുനതന്നണ  രണ്ടു തവണ

നചേയറണിനക്സ് പറരയണ്ടണി വന.  വളനര ഗഇരവമസ്ഥായ പ്രശ്നമസ്ഥാണക്സ് ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട

അണഗണ  സഭയണില  ഉന്നയണിച്ചതക്സ്.  അതരണ  കസ്ഥാരര്യങ്ങളണിനലലസ്ഥാണ  തസ്ഥാലപ്പരര്യണ

പ്രകടണിപ്പണിക്കസ്ഥാനത ഇരണിക്കുകയുണ രസ്ഥാഷശയ വണിവസ്ഥാദങ്ങളുളള കസ്ഥാരര്യതണില മസ്ഥാത്രണ

ശ്രദ്ധയുണ  തസ്ഥാലപ്പരര്യവണ  പുലരതകയുണ  നചേയ്യുന്നതക്സ്

ഉതരവസ്ഥാദണിതസ്വരതസ്ഥാടുകൂടണിയ  സമശപനമനലന്നക്സ്  കുറചകൂടണി  കരക്കശമസ്ഥായണി

പറരയണ്ടണി വരണികയസ്ഥാണക്സ്.   

ശ്രശ  .    പണി  .    രസ്ഥാജശവക്സ്:  സര,  രകന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാര  നടപ്പണിലസ്ഥാക്കുന്ന

എലസ്ഥാതരതണിലമുളള  ഇതരണ  നടപടണികരളസ്ഥാടക്സ്  നണിശബ്ദത

പസ്ഥാലണിക്കുനനവനളളതക്സ്  രകരളണ  ചേരച്ച  നചേരയണ്ട  പ്രശ്നണ  തനന്നയസ്ഥാണക്സ്.

രലലതണില  പനങടുക്കസ്ഥാന്  തശരുമസ്ഥാനണിക്കുകയുണ  ബണിഡക്സ്  സമരപ്പണിക്കുകയുണ



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

10

നചേയ്തുനവങണിലണ  2002  നസപ്റ്റണബര              18-നക്സ് രകന്ദ്ര സരക്കസ്ഥാര

പുറനപ്പടുവണിച്ച  ഓഫശസക്സ്  നമരമസ്ഥാറസ്ഥാണ്ടതണിനല  വര്യവസകള്  അനുസരണിച്ചക്സ്,

രകന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാരണിനന്റെ  അനുമതണിയുനണ്ടങണില  മസ്ഥാത്രരമ  സണസസ്ഥാന

സരക്കസ്ഥാരണിരനസ്ഥാ  സരക്കസ്ഥാര  സസ്ഥാപനങ്ങള്രക്കസ്ഥാ  രലല  നടപടണികളണില

പനങടുക്കസ്ഥാന്  കഴണിയുകയുള്ളൂനവനളള  സമശപനമസ്ഥാണക്സ്  രകന്ദ്ര  ധനകസ്ഥാരര്യ

മന്ത്രസ്ഥാലയണ  അറണിയണിച്ചണിട്ടുളളതക്സ്.   എന്നസ്ഥാല  ഇഇ  മന്ത്രസ്ഥാലയണ  പുറനപ്പടുവണിച്ച,

ഓഫശസക്സ്  ഓഫക്സ്  നമരമസ്ഥാറസ്ഥാണ്ഡതണിനല  വര്യവസകള്  ആ  രൂപതണിലല

ഉളളതക്സ്.   ആ  വര്യവസകള്  അനുസരണിചനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  രകന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാരണിനന്റെ

അനുമതണിയുനണ്ടങണില മസ്ഥാത്രരമ രകന്ദ്ര നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ സസ്ഥാപനങ്ങള്,  രകന്ദ്ര

സരക്കസ്ഥാരണിനന്റെ രകസ്ഥാ-ഓപ്പരററ്റശവക്സ് നസസ്ഥാനനസറ്റണികള്  (51  ശതമസ്ഥാനണ സരക്കസ്ഥാര

ഉടമസസ്ഥാവകസ്ഥാശണ  ഉളളതക്സ്)  എന്നണിവയക്സ്   രലലതണില  പനങടുക്കസ്ഥാന്

അനുമതണിയുളളൂനവന്നസ്ഥാണക്സ് വര്യവസ.  സണസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരണിനക്സ് അതരതണില

അനുമതണി  രവണനമന്നക്സ്  ഇഇ  ഉതരവണില  വര്യവസ  നചേയ്യുന്നണില.  പ്രസ്തുത

വര്യവസ രകന്ദ്ര സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുമസ്ഥാത്രമസ്ഥാണക്സ് ബസ്ഥാധകമസ്ഥായണിട്ടുളളതക്സ്.  ഓഫശസക്സ്

നമരമസ്ഥാറസ്ഥാണ്ടണ പ്രകസ്ഥാരണ സണസസ്ഥാന സരക്കസ്ഥാരണിനന രലല നടപടണികളണിലനണിന്നക്സ്

നണിയമപരമസ്ഥായണി  തടയസ്ഥാന്  കഴണിയണിനലന്നതസ്ഥാണക്സ്  വസ്തുത.  പനക്ഷ  ആ
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നടപടണിയണില  പനങടുക്കുന്നതണിനക്സ്  തുടര  അനുമതണി  രകന്ദ്ര  സരക്കസ്ഥാര

നണിരഷധണിച്ചണിട്ടുണ്ടക്സ്.   അതണിനനതണിനര  ബഹുമസ്ഥാനര്യനസ്ഥായ  മുഖര്യമന്ത്രണി  മസ്ഥാരച്ചക്സ്

മസ്ഥാസതണില  പ്രധസ്ഥാനമന്ത്രണിക്കക്സ്  കതയച്ചണിരുന.   ആ  കതണിനക്സ്  മറുപടണി

ലഭര്യമസ്ഥായണിടണില,    ബണിഡക്സ്  നലകണിയതണിനുരശഷണ  ഇഇ  ബണിഡണില

പനങടുക്കുന്നതണിനന  സണബന്ധണിച്ചക്സ്  നക.എസക്സ്.നഎ.ഡണി.സണി.ക്കുണ

അനുമതണിയണിലസ്ഥാനയന്ന  സമശപനമസ്ഥാണക്സ്  സസ്വശകരണിച്ചണിട്ടുളളതക്സ്.   നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ

സസ്ഥാപനങ്ങള്  സസ്വകസ്ഥാരര്യവത്കരണിക്കസ്ഥാനുളള  ശ്രമനത,  അതണിനന

പ്രതണിരരസ്ഥാധണിക്കുന്നതണിനക്സ്  സണസസ്ഥാന  സരക്കസ്ഥാര  രലലതണില

പനങടുക്കസ്ഥാന്രപസ്ഥാലണ  അനുമതണി  നലകണിനലന്ന  സമശപനണ  രകന്ദ്രസരക്കസ്ഥാര

സസ്വശകരണിക്കുരമസ്ഥാള്  നസ്ഥാടസ്ഥാനക  ഒറ്റനക്കടസ്ഥായണി  അതണിനന

പ്രതണിരരസ്ഥാധണിരക്കണ്ടതുണ്ടക്സ്.

2. ഹണിന്ദുസസ്ഥാന് ലസ്ഥാറ്റകക്സ് ലണിമണിറ്റഡണിനന്റെ സസ്വകസ്ഥാരര്യവത്കരണണ

ശ്രശ  .    കടകണപള്ളണി സുരരന്ദ്രന്:  സര,  രകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെക്സ് സസ്വശകരണിക്കുന്ന

സമശപനണ  നമുക്കക്സ്  വര്യകമസ്ഥാണക്സ്.  രസ്ഥാജര്യനത  എലസ്ഥാ  നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ

സസ്ഥാപനങ്ങളുണ  സസ്വകരര്യവത്കരണിക്കുകയസ്ഥാണക്സ്  നചേയ്യുന്നതക്സ്.  തണിരുവനന്തപുരണ

എയരരപസ്ഥാരടക്സ്  അതണിനക്സ്  ഉദസ്ഥാഹരണമസ്ഥാണക്സ്.  ഞസ്ഥാന്  അതണിനന്റെ
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വണിശദസ്ഥാണശങ്ങളണിരലയക്സ്  രപസ്ഥാകുന്നണില.   നപസ്ഥാതുരമഖലസ്ഥാ  സസ്ഥാപനങ്ങനള

വണിറ്റഴണിക്കുന്ന  സസ്ഥാഹചേരര്യതണില  രലലതണില  പനങടുക്കുന്നതണിനുരവണ്ടണി

സണസസ്ഥാന  ഗവണ്നമന്റെണിനനയുണ  നക.എസക്സ്.നഎ.ഡണി.സണി.-നയയുണ

അനുവദണിക്കണനമന്ന ഭരണ-പ്രതണിപക്ഷ രഭദനമരനര്യയുള്ള സണസസ്ഥാനതണിനന്റെ

നപസ്ഥാതുവണികസ്ഥാരണ   പ്രരമയമസ്ഥായണി  അണഗശകരണിച്ചക്സ്  നമുക്കക്സ്  രകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെണിനക്സ്

അയയസ്ഥാന് സസ്ഥാധണിക്കുരമസ്ഥാനയന്നക്സ് പറയസ്ഥാരമസ്ഥാ?

 നണിയമണ,  വര്യവസസ്ഥായണ,  കയര വകുപ്പുമന്ത്രണി  (ശ്രശ  .    പണി  .    രസ്ഥാജശവക്സ്):  സര,

സണസസ്ഥാനതണിനന്റെ  നപസ്ഥാതുവണികസ്ഥാരണ  ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട  മുഖര്യമന്ത്രണി

രരഖസ്ഥാമൂലണതനന്ന  പ്രധസ്ഥാനമന്ത്രണിനയ  അറണിയണിച്ചണിട്ടുണ്ടക്സ്.  അതണിരനസ്ഥാടുണ

നണിരഷധസ്ഥാത്മകമസ്ഥായ  സമശപനമസ്ഥാണക്സ്  ഇതുവനര  സസ്വശകരണിച്ചണിട്ടുള്ളതക്സ്.

ബഹുമസ്ഥാനര്യനസ്ഥായ  അണഗണ  പറഞ  കസ്ഥാരര്യവണ  ചേരച്ചയണില

പരണിഗണണിക്കസ്ഥാവന്നതസ്ഥാണക്സ്. 

ശ്രശ  .    എലരദസ്ഥാസക്സ്   പണി  .    കുന്നപ്പണിള്ളണില:  സര,  രകരളതണിലണ്ടസ്ഥാകസ്ഥാന്

രപസ്ഥാകുന്ന  ഒരു  വലണിയ  ഭശഷണണിയുണ  പ്രശ്നവണ  സഭയുനട

ശ്രദ്ധയണിലനകസ്ഥാണ്ടുവരുന്നതണിനുരവണ്ടണിയസ്ഥാണക്സ്  ഈ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

അവതരണിപ്പണിക്കുന്നതക്സ്.  ഇന്തര്യയണില  ഒരുവരഷണ  അഞ്ചുലക്ഷണ  കുടണികളസ്ഥാണക്സ്
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വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളണിരലയക്സ്  പഠണിക്കസ്ഥാന്  രപസ്ഥാകുന്നതക്സ്.  രകരളതണില  ഒരുവരഷണ

40000  രപര  വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളണില  പഠണിക്കസ്ഥാന്   രപസ്ഥാകുനണ്ടക്സ്.

രകരളതണിലനണിന്നക്സ്  വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളണിരലയക്സ്  പഠണിക്കസ്ഥാന്  രപസ്ഥാകുന്ന  കുടണികള്

നമസ്ഥാതണ  ജനസണഖര്യയുനട  2.8 ശതമസ്ഥാനമസ്ഥാനണങണിലണ  അരലസ്ഥാരക്കഷന്വച്ചക്സ്

രനസ്ഥാക്കുരമസ്ഥാള് ഏകരദശണ 8 മുതല 9 ശതമസ്ഥാനണ വനരയുള്ള മലയസ്ഥാളണികളസ്ഥാണക്സ്

മറ്റുരസ്ഥാജര്യങ്ങളണില പഠണിക്കസ്ഥാനസ്ഥായണി രപസ്ഥാകുന്നനതന്നക്സ്  കസ്ഥാണസ്ഥാണ.  ഇനതസ്ഥാരു ഹല്യൂജക്സ്

സസ്ഥാറ്റണിസണികസ്ഥാണക്സ്.  നബ്രെയ്ന്  നഡ്രെയ്ന്  സണബന്ധണിച്ചക്സ്  വരഷങ്ങളസ്ഥായണി  നമള്

രകള്ക്കുന്നതസ്ഥാണക്സ്.  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമക്സ്   ഇത്രയുമധണികണ  ആളുകള് രപസ്ഥാകുന്ന

സണിതണിയുണ്ടസ്ഥായണിരുന്നണില.  ബുദ്ധണിമസ്ഥാനസ്ഥാരസ്ഥായ  ആളുകനളസ്ഥാനക്ക

വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളണില രപസ്ഥായണി  പഠണിക്കുകയുണ   രജസ്ഥാലണി  രനടണി   അവണിനടനത

പഇരനസ്ഥാരസ്ഥായണി  മസ്ഥാറുകയുണ  നചേയ്യുന.  പ്ലസക്സ്  ടു  കഴണിഞസ്ഥാല നമ്മുനട  കുടണികള്

നപനടന്നക്സ്  വണിരദശശരസ്ഥാജര്യങ്ങളണില  രപസ്ഥാകസ്ഥാന്   ആഗഹണിക്കുനനവന്നതസ്ഥാണക്സ്

ഇരപ്പസ്ഥാഴനത  അവസ.   യു.എസക്സ്.,  യു.നക.,  കസ്ഥാനഡസ്ഥാ,  ഓരസ്ട്രേലണിയ,

നല്യൂസണിലസ്ഥാന്ഡക്സ് തുടങ്ങണിയ  ഇണഗശഷക്സ് മസ്ഥാത്രണ സണസസ്ഥാരണിക്കുന്ന നസ്ഥാരലസ്ഥാ അരഞസ്ഥാ

രസ്ഥാജര്യങ്ങളണിരലയക്സ്  രപസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥാണക്സ് അവര ഏറ്റവണ കൂടുതല ആഗഹണിക്കുന്നതക്സ്.

അവര   എന്തുനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  രപസ്ഥാകുന?    നമ്മുനട  സണസസ്ഥാനതക്സ്  നല
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യൂണണിരവഴണിറ്റണികളുണ  ലസ്ഥാബുകളുണ  പുതണിയ  സബ്ജക്ടുണ  സണിലബസ്സുകളുണ  മറ്റക്സ്

നതസ്ഥാഴണിലവസലങ്ങളുമണിനലന്നക്സ്  അവരക്കറണിയസ്ഥാണ.  വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളണിനല

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയുമസ്ഥായണി  ക്ലബക്സ്  നചേയ്തുള്ള  പഠനങ്ങളുണ്ടസ്ഥാകുന്നണില.  മറ്റക്സ്

സണസസ്ഥാനങ്ങളണിനലസ്ഥാനക്ക  അതരണ  സണവണിധസ്ഥാനങ്ങളുണ്ടസ്ഥാകുരമസ്ഥാള്  നമ്മുനട

യൂണണിരവഴണിറ്റണികളണിനലസ്ഥാനണ വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളുമസ്ഥായണി ബന്ധനപ്പട പഠനങ്ങരളസ്ഥാ

പുതണിയ  സണിലബസ്സുകരളസ്ഥാ  ലസ്ഥാബുകരളസ്ഥാ  ഒനണ  വരുന്നണില.

ഇന്റെരനനനറ്റലസ്ഥാമുപരയസ്ഥാഗണിച്ചക്സ്  വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളുനട  സഇകരര്യണ  കസ്ഥാണുന്ന

നചേറുപ്പക്കസ്ഥാരസ്ഥായ  കുടണികനളലസ്ഥാണ  രസ്ഥാജര്യണവണിട്ടുരപസ്ഥാകസ്ഥാന്  ആഗഹണിക്കുകയസ്ഥാണക്സ്.

രകരളതണിലനണിന്നക്സ്  വണിരദശതരപസ്ഥായണി  തണിരണിചവരണനമന്നല  അവര

ആഗഹണിക്കുന്നതക്സ്.  വണിരദശതരപസ്ഥായണി  പഠണിക്കുകയുണ    അവണിനടനത

സണിറ്റണിസണ്ഷണിപ്പക്സ്  രനടസ്ഥാനുണ  ശ്രമണിക്കുകയസ്ഥാണക്സ്  നചേയ്യുന്നതക്സ്.  ഇരപ്പസ്ഥാള്

രകരളതണില  എത്രമസ്ഥാത്രണ  വശടുകളസ്ഥാണക്സ്  അടഞ്ഞുകണിടക്കുന്നനതന്നക്സ്

ശ്രദ്ധയണിലനപ്പടണിട്ടുരണ്ടസ്ഥാ;  നമ്മുനട രവസ്ഥാടരമസ്ഥാനരലസ്ഥാണ വണിരദശ രസ്ഥാജര്യങ്ങളണിരലയക്സ്

രപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണക്സ്. പതപതണിനഞക്സ് വരഷണ കഴണിയുരമസ്ഥാള് രകരളണ വൃദ്ധരമസ്ഥാരുനട

നസ്ഥാടസ്ഥായണി  മസ്ഥാറസ്ഥാനുളള  സസ്ഥാധര്യതയസ്ഥാണക്സ്  കസ്ഥാണുന്നതക്സ്.  സണസസ്ഥാനനത

സണവണിധസ്ഥാനങ്ങള്  രമസ്ഥാശമസ്ഥാകുന്നതുനകസ്ഥാണ്ടസ്ഥാണതക്സ്.  മുന്  കസ്ഥാലഘടങ്ങളണില
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ഡണിഗണി  കഴണിഞക്സ്  പണി.ജണി.  എടുക്കസ്ഥാന്രവണ്ടണിയസ്ഥാണക്സ്  വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളണില

രപസ്ഥായണിരുന്നതക്സ്.  ഇരപ്പസ്ഥാള്  പ്ലസക്സ്  ടു  കഴണിഞയുടനന  രപസ്ഥാകസ്ഥാന്

ആഗഹണിക്കുകയസ്ഥാണക്സ്.    തണിരണിനകവന്നസ്ഥാല  അവരക്കക്സ്  ഇവണിനട  രജസ്ഥാലണി

ലഭര്യമസ്ഥാകുന്നണില. വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളണില രപസ്ഥായണി തണിരണിനക വരുന്നവരക്കക്സ്  പ്രസ്തുത

റസ്ഥാങണിലളള  രജസ്ഥാലണിയുണ  ശമളവണ  നമ്മുനട  സണസസ്ഥാനതക്സ്

ലഭണിക്കുന്നണിലസ്ഥാനയനളളതക്സ്  വലണിയ  കസ്ഥാരര്യമസ്ഥാണക്സ്.  200

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകനളടുതസ്ഥാല  അതണിനലസ്ഥാരു  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയുണ

ഇന്തര്യയണിലരപസ്ഥാലമണില. 700  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള് എടുക്കുരമസ്ഥാഴസ്ഥാണക്സ് രകരളണ

ഉള്നപ്പട്ടുവരുന്നതക്സ്.  രകരളതണിനല  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകള്  വണിരദശ

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളുനട  ഏഴക്സ്  അയലപക്കതരപസ്ഥാലണ  എതന്നണില

എന്നതസ്ഥാണക്സ്  യസ്ഥാഥസ്ഥാരത്ഥര്യണ.  നഎ.നഎ.ടണി.  മസ്ഥാത്രമസ്ഥാണക്സ്  കസ്വസ്ഥാളണിറ്റണിയുള്ള

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലയസ്ഥായണി  ഇന്തര്യയണില  വരുനള്ളുനയന്നതക്സ്  പ്രധസ്ഥാനനപ്പനടസ്ഥാരു

കസ്ഥാരര്യമസ്ഥാണക്സ്.  അതുനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  നബ്രെയണിന്  നഡ്രെയ്ന്  തടയുന്നതണിനക്സ്  നമ്മുനട

കുടണികള് സണസസ്ഥാനതതനന്ന നണില്ക്കുന്നതണിനുളള സണവണിധസ്ഥാനങ്ങനളകുറണിച്ചക്സ് മസ്ഥാറ്റണി

ചേണിന്തണിച്ചണിലസ്ഥാനയങണില ഭസ്ഥാവണിയണില ഗുരുതരമസ്ഥായ ഭശഷണണിയുണ്ടസ്ഥാകുണ.   നതസ്ഥാഴണില

വര്യവസസ്ഥായങ്ങളുണ്ടസ്ഥാകണില.  എലസ്ഥാ  തരതണിലമുള്ള
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ഭശഷണണിയുണ്ടസ്ഥാകുനമനളളതുനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  ഗവണ്നമന്റെക്സ്  ഇഇ  പ്രശ്നണ  ഗഇരവമസ്ഥായണി

കണക്കണിനലടുതക്സ് ആവശര്യമസ്ഥായ മസ്ഥാറ്റങ്ങളുണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാന് നടപടണി സസ്വശകരണിക്കണണ.

ഉന്നത വണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ-സസ്ഥാമൂഹര്യനശതണി വകുപ്പുമന്ത്രണി  (രഡസ്ഥാ  .    ആര  .    ബണിന്ദു):

സര,  വളനര  നചേറണിനയസ്ഥാരു  ശതമസ്ഥാനണ  കുടണികള്  വണിരദശങ്ങളണിരലയക്സ്

നതസ്ഥാഴണിലവസരങ്ങള്  രതടണിയുണ  ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ  സസ്ഥാഹചേരര്യങ്ങള്

അരനസ്വഷണിചണ  രപസ്ഥാകുനനണ്ടന്നക്സ്  ഇവണിനട  സൂചേണിപ്പണിക്കുകയുണ്ടസ്ഥായണി.

ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട അണഗണ ഭയക്കുന്ന രശതണിയണിലളള അവസ ഒരണിക്കലമുണ്ടസ്ഥാകസ്ഥാന്

രപസ്ഥാകുന്നണില.  ഇക്കസ്ഥാരര്യണ മറണികടക്കുന്നതണിനുരവണ്ടണി വളനര സമൂരതമസ്ഥായണിട്ടുളള

കസ്ഥാരര്യങ്ങള്  ഗവണ്നമന്റെക്സ്  ഇതണിരനസ്ഥാടകണതനന്ന  ഏനറ്റടുതക്സ്

നണിരവഹണിചവരണികയസ്ഥാണക്സ്.  ഉന്നത  വണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ  രമഖലയക്സ്  ഒന്നസ്ഥാമതസ്ഥായണി

പരണിഗണന  നലണിനകസ്ഥാണ്ടുളള  സമശപനണതനന്നയസ്ഥാണക്സ്  സരക്കസ്ഥാര

സസ്വശകരണിചനകസ്ഥാണ്ടണിരണിക്കുന്നതക്സ്.  ബഡ്ജറ്റക്സ്  അവതരണ  രവളയണില

ബഹുമസ്ഥാനര്യനസ്ഥായ  ധനകസ്ഥാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രണി  ഏറ്റവമസ്ഥാദര്യണ  പരമസ്ഥാരശണിച്ചണിട്ടുളളതുണ

ആയണിരണ  രകസ്ഥാടണിയണിലധണികണ  രൂപ  വണിനര്യസണിചനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  ഏറ്റവണ

നവശനമസ്ഥായണിട്ടുളള  സസ്ഥാഹചേരര്യങ്ങള്  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളണിലണ

കലസ്ഥാലയങ്ങളണിലമുണ്ടസ്ഥാക്കുന്നതണിനുളള  പരണിശ്രമണ  നടരതണ്ടുന്നതണിനന്റെ
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ആവശര്യകതയണിരലയക്സ് വണിരലചൂണ്ടണിയതുനമസ്ഥാനക്ക ഇതണിനന്റെ അടയസ്ഥാളങ്ങളസ്ഥാണക്സ്.

ബഹുമസ്ഥാനര്യനസ്ഥായ  മുഖര്യമന്ത്രണി  ഇഇ  സരക്കസ്ഥാരണിനന്റെ  ഒന്നസ്ഥാമനത

പരണിഗണനസ്ഥാവണിഷയമസ്ഥായണി  ഉന്നത  വണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ  രമഖലനയ   രകരളശയ

സമൂഹതണിനന്റെ മുന്നണില നണിരന്തരണ ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിക്കുനണ്ടക്സ്.  ഇരപ്പസ്ഥാള്തനന്ന

അണഗണ  പറഞതണിലനണിന്നക്സ്  വര്യതര്യസമസ്ഥായണി  രകരളതണിനല

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളുണ  രകസ്ഥാരളജുകളുണ  മണികച്ച  നണിലവസ്ഥാരതണിരലയക്സ്

വളരന്നണിരണിക്കുകയസ്ഥാനണന്ന  പ്രതര്യക്ഷ  ലക്ഷര്യമസ്ഥായണി  നമ്മുനട  റസ്ഥാങണിണഗക്സ്

സണവണിധസ്ഥാനങ്ങളണിനലസ്ഥാനക്ക  നല  രഗഡക്സ്  രനടണി  തണിളങ്ങണി  നണില്ക്കുനനവന്ന

കസ്ഥാരര്യണകൂടണി സൂചേണിപ്പണിക്കസ്ഥാന് ഞസ്ഥാന് ആഗഹണിക്കുകയസ്ഥാണക്സ്. നമ്മുനട ഒഇരദര്യസ്ഥാഗണിക

റസ്ഥാങണിണഗക്സ്   അനക്രഡണിരറ്റഷന് സണവണിധസ്ഥാനങ്ങള് എന്.നഎ.ആര.എഫക്സ്,  നസ്ഥാകക്സ്,

എന്.ബണി.എ.  തുടങ്ങണിയവ  പ്രകസ്ഥാരണ  രകരളതണിനല  പല  കലസ്ഥാലയങ്ങളുണ

ഉന്നതനണിലവസ്ഥാരമസ്ഥാണക്സ് പുലരതന്നതക്സ്.  എന്.നഎ.ആര.എഫക്സ്. റസ്ഥാങണിനല ആദര്യ

നൂറക്സ്   റസ്ഥാങണിനുള്ളണില  രകരളതണിനല  നസ്ഥാലക്സ്  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളുണ

ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ  വകുപ്പണിനുകശഴണിലളള  നസ്ഥാലക്സ്  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളുണ

ഉള്നപ്പടുനണ്ടക്സ്.  രകരളതണിനല  വണിവണിധ  വകുപ്പുകള്ക്കക്സ്  കശഴണില

പ്രവരതണിക്കുന്ന  16  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളണിലനമലസ്ഥാണതനന്ന  അഫണിലണിരയഷന്
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ലഭണിച്ചണിട്ടുളള  അനക്രഡണിറ്റഡക്സ്   സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളസ്ഥാണക്സ്.  രകരള

സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാല  നസ്ഥാകക്സ്   അനക്രഡണിരറ്റഷനന്റെ   'എ  ഡബണിള്  പ്ലസക്സ്  '

രനടണിനയന്നതക്സ്  വളനര  അഭണിമസ്ഥാനകരമസ്ഥായ  കസ്ഥാരര്യമസ്ഥാണക്സ്.   അരതസ്ഥാനട

ഇന്തര്യയണിനല  ആദര്യ  പതക്സ്  റസ്ഥാങ്കുകളണില  രകരള  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാല

ഉള്നപ്പടുനനവനള്ളതസ്ഥാണക്സ്.    ഈ അടുത ദണിവസണ പടസ്ഥാമണി ഗവണ്നമന്റെക്സ്

സണസ്കൃത  രകസ്ഥാരളജണിനക്സ്   'എ  പ്ലസക്സ്'  ലഭണിക്കുകയുണ്ടസ്ഥായണി.   ഞസ്ഥാനടക്കണ

പനങടുതനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  അതണിനന്റെനയസ്ഥാരു  പ്രഖര്യസ്ഥാപന  പരണിപസ്ഥാടണിയുണ

സണഘടണിപ്പണിക്കനപ്പടുകയുണ്ടസ്ഥായണി.  രകരളതണിനല  സരവകലസ്ഥാശസ്ഥാലകളുണ

കലസ്ഥാലയങ്ങളുനമലസ്ഥാണ ഗുണനണിലവസ്ഥാരതണിനന്റെ കസ്ഥാരര്യതണില  ഒട്ടുണ പുറരകസ്ഥാടല.

ആ  രശതണിയണിലള്ള  പ്രചേരണണ   ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട  പ്രതണിപക്ഷതണിനന്റെ

ഭസ്ഥാഗതനണിന്നക്സ്  നണിരന്തരമുണ്ടസ്ഥാകുന്നതക്സ്   നണിരഭസ്ഥാഗര്യകരമസ്ഥാണക്സ്.  ഇതക്സ്

കുടണികള്ക്കണിടയണില നതറ്റണിദ്ധസ്ഥാരണ പരക്കുകയുണ  ഈ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട

ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിച്ച  വണിഷയണ  കൂടുതല  aggravate  നചേയസ്ഥാനുള്ള  സസ്ഥാഹചേരര്യവണ

സൃഷ്ടണിക്കുകയസ്ഥാണക്സ്  നചേയ്യുക.  അതുനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  അതരണ  പ്രസസ്ഥാവനകള്

അവസസ്ഥാനണിപ്പണിക്കണനമന്നസ്ഥാണക്സ്   എനണിക്കക്സ്  അഭര്യരത്ഥണിക്കസ്ഥാനുള്ളതക്സ്.

എലസ്ഥാവരുണകൂടണി  രചേരന്നക്സ്  ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ  രമഖലയുനട  ഗുണരമന



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

19

വരദ്ധനവണിനസ്ഥായണി  പരണിശ്രമണിക്കുകയസ്ഥാണക്സ്  രവണ്ടതക്സ്.  ഹയര  എഡല്യൂരക്കഷന്

കഇണ്സണിലണിനന്റെ  ആഭണിമുഖര്യതണില  ആരണഭണിക്കുന്ന  100  രകസ്ഥാടണി  രൂപയുനട

ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ ശസ്ഥാകശകരണ കരമ പദ്ധതണി ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട മുഖര്യമന്ത്രണി

നസ്ഥാനള ഉദ്ഘസ്ഥാടനണ നചേയ്യുകയസ്ഥാണക്സ്.  കരണിക്കുലണ നഡവലപ്നമന്റെക്സ്,  ഫസ്ഥാക്കലറ്റണി

ഇണപ്രൂവ്നമന്റെക്സ്  തുടങ്ങണി  നസ്ഥാനസ്ഥാമുഖങ്ങളസ്ഥായ  കസ്ഥാരര്യങ്ങള്  പരണിഷ്കരണിചനകസ്ഥാണ്ടക്സ്

ആധുനണികവണ  നൂതനവമസ്ഥായ  സണവണിധസ്ഥാനങ്ങള്    നകസ്ഥാണ്ടുവനണ  വലണിയ

മസ്ഥാറ്റങ്ങളണിരലയക്സ്   നസ്ഥാണ  മുരന്നറണിനകസ്ഥാണ്ടണിരണിക്കുകയസ്ഥാണക്സ്.  പുതുതലമുറ

രകസ്ഥാഴ്സുകളുള്നപ്പനട  രകരളതണില  ലഭര്യമസ്ഥായണിട്ടുള്ള  രകസ്ഥാഴ്സുകളുനട  വണിശദസ്ഥാണശണ

ഞസ്ഥാന് അവതരണിപ്പണിക്കസ്ഥാണ.  

മണി  .   സശക്കര: സമയണ  അധണികമസ്ഥായതണിനസ്ഥാല ചുരുക്കണിപ്പറയുക.

രഡസ്ഥാ  .    ആര  .    ബണിന്ദു:  സര,  ഞസ്ഥാനതണിനന്റെ  വണിശദസ്ഥാണശങ്ങള്

രമശപ്പുറതവയസ്ഥാണ.+  ഇരപ്പസ്ഥാള്തനന്ന  നമ്മുനട  കുടണികനള  ഉള്നക്കസ്ഥാള്ളസ്ഥാന്

കഴണിയുന്നവണിധതണില  ഗുണരമനയുള്ള  ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസണ  ലഭര്യമസ്ഥാക്കസ്ഥാന്

കഴണിയുന്ന  സണിതണിയസ്ഥാണക്സ്  രകരളതണിലള്ളതക്സ്.  രകരളതണിനല  ഉന്നത

വണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസരണഗതക്സ്  18-നുണ  23-നുണ ഇടയണില പ്രസ്ഥായപരണിധണിയുള്ള കുടണികളുനട

പ്രരവശനനണിരക്കക്സ്   38.8 ശതമസ്ഥാനവണ   രദശശയ  ശരസ്ഥാശരണി  27.1

+ അനുബന്ധമസ്ഥായണി രചേരക്കുന.
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ശതമസ്ഥാനവമസ്ഥാണക്സ്.  11.7  ശതമസ്ഥാനണ  കൂടുതല  കുടണികള്  രകരളതണില

ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസണ  രനടുനനവനള്ളതസ്ഥാണക്സ്  അഭണിമസ്ഥാനകരമസ്ഥായ  നണിലയണില

എനണിക്കക്സ്  ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിക്കസ്ഥാനുള്ളതക്സ്.  അതുരപസ്ഥാനല

ആരഗസ്ഥാളവത്കരണതണിനന്റെ  കസ്ഥാലഘടതണില  രസ്ഥാജര്യസ്ഥാതണിരതണികള്  തമണില

ഹല്യൂമന്  റണിരസസ്ഥാഴസക്സ്  നകമസ്ഥാറ്റണ  നചേയനപ്പടുനമനള്ളതക്സ്

ഒഴണിവസ്ഥാക്കനപ്പടസ്ഥാനസ്ഥാവസ്ഥാനതസ്ഥാരു  കസ്ഥാരര്യണകൂടണിയസ്ഥാണക്സ്.  കസ്ഥാനഡ,  ആരസ്ട്രേലണിയ

രപസ്ഥാലള്ള രസ്ഥാജര്യങ്ങളണിനലലസ്ഥാണ ഹല്യൂമന് റണിരസസ്ഥാഴസണിനന്റെ കുറവണ്ടക്സ്.   അതരണ

കസ്ഥാരര്യങ്ങളണില  നമ്മുനട  നസ്ഥാടണിനന്റെ  ഉന്നതനണിലവസ്ഥാരണ  ചൂണ്ടണികസ്ഥാണണിചനകസ്ഥാണ്ടക്സ്

കുടണികനള  ഇവണിനട  നണിലനണിരതസ്ഥാനുള്ള  സഹസ്ഥായമസ്ഥാണക്സ്  ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട

പ്രതണിപക്ഷണ നചേരയണ്ടനതന്നസ്ഥാണക്സ് എനണിക്കക്സ് പറയസ്ഥാനുള്ളതക്സ്. 

മുഖര്യമന്ത്രണി  (ശ്രശ  .    പണിണറസ്ഥായണി  വണിജയന്):  സര,  ഇതക്സ്  വളനര

ഗഇരവമസ്ഥാനയസ്ഥാരു വണിഷയമസ്ഥാണക്സ്.  ഇതക്സ് അരത നണിലയ്ക്കുതനന്നയസ്ഥാണക്സ് സണസസ്ഥാന

സരക്കസ്ഥാരുണ കസ്ഥാണുന്നതക്സ്.  ഈ കഴണിഞ നതരനഞടുപ്പക്സ് കസ്ഥാലതക്സ് ഇറക്കണിയ

പ്രകടനപത്രണികയണില ഉന്നത വണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസരമഖലയുനട ശസ്ഥാകശകരണണ ഏറ്റവണ

പ്രധസ്ഥാനമസ്ഥായണി പറഞണിട്ടുണ്ടക്സ്.  വളനര വണിശദമസ്ഥായണി രപസ്ഥാരകണ്ട വണിഷയമസ്ഥാണക്സ്;

പരക്ഷ  ഞസ്ഥാന്  അത്ര  വണിശദമസ്ഥായണി  രപസ്ഥാകുന്നണില.    വണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസതണില
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നപസ്ഥാതുനവ  പുരരസ്ഥാഗതണി  രനടണിയ  സണസസ്ഥാനമസ്ഥാണക്സ്  രകരളണ.   എന്നസ്ഥാല

കസ്ഥാലസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായ  പുരരസ്ഥാഗതണി  നമുക്കസ്ഥാരജണിക്കസ്ഥാന്  കഴണിഞണിരുന്നണില.

അതസ്ഥാണക്സ് കഴണിഞ സരക്കസ്ഥാര 2016-ല നപസ്ഥാതുവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസരമഖലയണില മസ്ഥാറ്റണ

വരുതസ്ഥാന്രവണ്ടണി  ശ്രമണിക്കുന്നതണിനണിടയസ്ഥാക്കണിയതക്സ്.  അതണില  നല  മസ്ഥാറ്റണ

നമുക്കുണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴണിഞ്ഞു.  ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ  രമഖലയുനട  സണിതണിയണില

നല  രനടങ്ങനളസ്ഥാനക്ക  പറയസ്ഥാനുനണ്ടങണിലണ  കസ്ഥാലസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായണി  ഒരടനറ

കസ്ഥാരര്യങ്ങള് മസ്ഥാരറണ്ടതസ്ഥായണിട്ടുണ്ടക്സ്.  യൂണണിരവഴണിറ്റണികളുനടയുണ  ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ

സസ്ഥാപനങ്ങളുനടയുണ  പശസ്ഥാതലസഇകരര്യണ,  രകസ്ഥാഴ്സുകളുനട  ഘടന  ഇതരണ

കസ്ഥാരര്യങ്ങളണിനലസ്ഥാനക്ക  സമഗമസ്ഥായ  മസ്ഥാറ്റണ  ആവശര്യമസ്ഥായണി  വരണികയസ്ഥാണക്സ്.

അതണിനുതകുന്ന നടപടണികളുമസ്ഥായസ്ഥാണക്സ് സരക്കസ്ഥാര ഇരപ്പസ്ഥാള് മുരന്നസ്ഥാട്ടുരപസ്ഥാകുന്നതക്സ്.

ഉന്നത  വണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ  ഹബസ്ഥാക്കണി  രകരളനത  മസ്ഥാറ്റുന്നതണിനുള്ള  നശക്കമസ്ഥാണക്സ്

സരക്കസ്ഥാര  നടതസ്ഥാനുരദ്ദേശണിക്കുന്നതക്സ്.  വലണിയ  രതസ്ഥാതണിലള്ള  നടപടണികള്ക്കക്സ്

ഫണ്ടക്സ്  രവണ്ടണിവരുണ.  ആ  ഫണ്ടക്സ്  നചേലവഴണിചനകസ്ഥാണ്ടുള്ള  നടപടണികളണിരലയക്സ്

നശങ്ങസ്ഥാനസ്ഥാണുരദ്ദേശണിക്കുന്നതക്സ്.  ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ  രമഖലയണില

കസ്ഥാലസ്ഥാനുസൃതമസ്ഥായ മസ്ഥാറ്റനമന്നക്സ് പറഞസ്ഥാല രലസ്ഥാരകസ്ഥാതര നണിലവസ്ഥാരതണിരലയക്സ്

എതണിക്കുകനയനള്ളതസ്ഥാണക്സ്.  ഇനതസ്ഥാനണ ലക്ഷര്യമണിടസ്ഥാത ഘടതണിലസ്ഥായണിരുന
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കഴണിഞ  സരക്കസ്ഥാരണിനന്റെ  കസ്ഥാലതക്സ്  യൂണണിരവഴണിറ്റണികളുനട

നവസ്ചേസ്ഥാന്സലരമസ്ഥാനര  വണിളണിച്ചക്സ്  അവരുനട  റസ്ഥാങണിണഗക്സ്  ഉയരരതണ്ടകസ്ഥാരര്യണ

ഞസ്ഥാനടക്കണ  പനങടുതനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  ചേരച്ച  നചേയണിരുന.  അതണിനനുസൃതമസ്ഥായണി

മസ്ഥാറ്റങ്ങളുണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  അവരക്കക്സ്  കഴണിഞണിട്ടുണ്ടക്സ്.   ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട

ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ വകുപ്പുമന്ത്രണി പറഞതുരപസ്ഥാനല രകരള യൂണണിരവഴണിറ്റണിയുനട

അഭണിമസ്ഥാനരഹമസ്ഥായ  രനടണ  അതണിനന്റെ  ഭസ്ഥാഗമസ്ഥായണിട്ടുകൂടണി  വന്നതസ്ഥാണക്സ്.  ഇനണിയുണ

നമുക്കക്സ്  രനടങ്ങളുണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാണ;  നല  രശതണിയണിലള്ള  മസ്ഥാറ്റങ്ങളുണ്ടസ്ഥാക്കസ്ഥാണ.  നമ്മുനട

കുടണികള്  ഇവണിനട  പഠണിക്കുകനയനള്ളതക്സ്  മസ്ഥാത്രമല,  സണസസ്ഥാനതണിനക്സ്

പുറതള്ള,  രസ്ഥാജര്യതണിനക്സ്  പുറതള്ള  കുടണികള്ക്കക്സ്  ഇവണിനടവന്നക്സ്  പഠണിക്കസ്ഥാന്

രതസ്ഥാനണവണിധണ   ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ രമഖലയണിനല രലസ്ഥാരകസ്ഥാതര നണിലവസ്ഥാരണ

രനടുന്നതണിനസ്ഥാണക്സ് നസ്ഥാണ  ശ്രമണിരക്കണ്ടതക്സ്.

ശ്രശ  .   എലരദസ്ഥാസക്സ് പണി  .   കുന്നപ്പണിള്ളണില  : സര, വരസ്ഥാന്രപസ്ഥാകുന്ന വലണിനയസ്ഥാരു

വണിപതക്സ്  ഇത്രനപനടന്നക്സ്  അരങ്ങയക്സ്  മനസണിലസ്ഥായതണില  എനണിക്കക്സ്

സരന്തസ്ഥാഷമുണ്ടക്സ്.  ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട  ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ  വകുപ്പുമന്ത്രണിക്കക്സ്  അതക്സ്

മനസണിലസ്ഥായണിനലങണിലണ.  ഇവണിനട  വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളണിരലയക്സ്  രപസ്ഥാകുന്നവരുനട

കണക്കസ്ഥാണക്സ്  പറഞതക്സ്.  രകരളതണിലനണിന്നക്സ്  മറ്റക്സ്  സണസസ്ഥാനങ്ങളണിരലയക്സ്
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പതണിനസ്ഥായണിരകണക്കണിനസ്ഥാളുകള്  രപസ്ഥാകുനണ്ടക്സ്.  പരക്ഷ  ആരുണ  ഇരങ്ങസ്ഥാടക്സ്

പഠണിക്കസ്ഥാന്  വരുന്നണില.  ഒരു  വണിരദശണിയുണ  രകരളതണിരലയക്സ്  പഠണിക്കസ്ഥാന്

വരുന്നണില.  മറ്റക്സ്  സണസസ്ഥാനങ്ങളണിലനണിനരപസ്ഥാലണ  പഠണിക്കസ്ഥാന് വരുന്നണില.  ഒരു

വരഷണ.....

മണി  .   സശക്കര: അങ്ങക്സ് രചേസ്ഥാദര്യണ രചേസ്ഥാദണിക്കണണ. 

ശ്രശ  .    എലരദസ്ഥാസക്സ്  പണി  .    കുന്നപ്പണിള്ളണില  : സര,  പതണിനസ്ഥായണിരണ  രകസ്ഥാടണി

രൂപയസ്ഥാണക്സ്  വണിരദശരസ്ഥാജര്യങ്ങളണിരലയക്സ്  വണിറ്റുരപസ്ഥാകുന്നതക്സ്.   സണസസ്ഥാന

ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  കയണില  വണിരദശതക്സ്  പഠണിക്കസ്ഥാന്  രപസ്ഥാകുന്ന  ആളുകളുനട

കണക്കുരണ്ടസ്ഥാ?  ഉനക്രനണിനല  വണിഷയമുണ്ടസ്ഥായരപ്പസ്ഥാള്  300  രപനരന്നസ്ഥാണക്സ്

പറഞതക്സ്. 

മണി  .   സശക്കര: നയസക്സ്..... രചേസ്ഥാദര്യണ രചേസ്ഥാദണിക്കൂ.. 

ശ്രശ  .   എലരദസ്ഥാസക്സ് പണി  .   കുന്നപ്പണിള്ളണില  : വണിരദശതക്സ് പഠണിക്കസ്ഥാന്  രപസ്ഥാകുന്ന

ആളുകളുമസ്ഥായണി  ബന്ധനപ്പട  കണക്കുകനളങണിലണ  നമ്മുനട  കയണിലരണ്ടസ്ഥാനയന്നക്സ്

ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട വകുപ്പുമന്ത്രണി പറയണണ. 

ഉന്നത വണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ-സസ്ഥാമൂഹര്യനശതണി  വകുപ്പുമന്ത്രണി (രഡസ്ഥാ  .    ആര  .    ബണിന്ദു):

സര,  ബഹുമസ്ഥാനനപ്പട  അണഗണ  ചൂണ്ടണിക്കസ്ഥാണണിച്ച  അളവണിലള്ള  ഭയസ്ഥാനകമസ്ഥായ



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

24

അവസ  ഇരപ്പസ്ഥാള്  നണിലവണിലണിലനയനതനന്നയസ്ഥാണക്സ്  പറയസ്ഥാനുള്ളതക്സ്.

അതുരപസ്ഥാനല  ദശക്ഷണസ്ഥാപരമസ്ഥായണിട്ടുള്ള,  വലണിയ  സസ്ഥാദ്ധര്യതകളുള്ള  കുടണികള്

രപസ്ഥാകുനനവന്നക്സ്  ഇവണിനട  സൂചേണിപ്പണിക്കനപ്പട്ടു.  അങ്ങനനയുള്ള   സണിതണിയല

സണസസ്ഥാനതള്ളതക്സ്.    എണ.ബണി.ബണി.എസക്സ്.-നക്സ്    അഡണിഷന്  ലഭണിക്കസ്ഥാനത

വരുരമസ്ഥാഴസ്ഥാണക്സ് കുടണികള് പലരപ്പസ്ഥാഴുണ വണിരദശങ്ങളണിരലയ്ക്കുണ ഉനക്രന് രപസ്ഥാലള്ള

സലങ്ങളണിരലയ്ക്കുണ  രപസ്ഥാകസ്ഥാന്  നണിരബന്ധണിതരസ്ഥാകുന്നതക്സ്.  ഇരപ്പസ്ഥാഴുണ്ടസ്ഥായണിട്ടുള്ള

യുദ്ധതണിനന്റെ  പശസ്ഥാതലതണില  അവണിനടനണിനണ  ഇരങ്ങസ്ഥാടക്സ്  പലസ്ഥായനണ

നചേയ്തുവരരണ്ടണിവന്ന  സസ്ഥാഹചേരര്യതണില  അവരക്കക്സ്  കൃതര്യമസ്ഥായണി  സണഗതണികള്

രബസ്ഥാദ്ധര്യനപ്പടുനന്നസ്ഥാരു  സണിതണിയുണ്ടക്സ്.  തശരച്ചയസ്ഥായുണ  ബഹുമസ്ഥാനര്യനസ്ഥായ

മുഖര്യമന്ത്രണി  വളനര  വണിശദമസ്ഥായണിട്ടുതനന്ന  ഇക്കസ്ഥാരര്യതണിനന്റെ  ഗഇരവണ,

അതുരപസ്ഥാനല  ഗവണ്നമന്റെക്സ്  നകനക്കസ്ഥാണ്ടുവരുന്ന  നടപടണികള്

എന്നണിവനയക്കുറണിനച്ചസ്ഥാനക്ക നലരശതണിയണിലണിവണിനട  സൂചേണിപ്പണിച.   രലസ്ഥാരകസ്ഥാതര

സസ്ഥാപനങ്ങളസ്ഥായണി  രകരളതണിനല  ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ  സസ്ഥാപനങ്ങനള

മണികവണിനന്റെ രകന്ദ്രങ്ങളസ്ഥാക്കണി മസ്ഥാറ്റണിനയടുതനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  കുടണികനള  വണിരദശങ്ങളണില

നണിനരപസ്ഥാലണ ഇവണിരടയക്സ് ആകരഷണിക്കസ്ഥാവന്ന വണിധതണില  വരുന്ന മൂനനസ്ഥാലക്സ്

വരഷണനകസ്ഥാണ്ടക്സ്  വളനര  വണിസ്മയകരമസ്ഥായണിട്ടുള്ള  മുരന്നറ്റണ  ഉന്നതവണിദര്യസ്ഥാഭര്യസ്ഥാസ
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രമഖലയണില   നമുക്കക്സ്  കസ്ഥാഴ്ചവയസ്ഥാന്  കഴണിയുനമനള്ളതക്സ്  സണശയരഹണിതമസ്ഥായ

കസ്ഥാരര്യമസ്ഥാണക്സ്.  അതണിനനസ്ഥാപ്പണ  നണിലക്കുകനയനള്ളതസ്ഥാണക്സ്  പ്രതണിപക്ഷണ

നചേരയണ്ടനതന്നസ്ഥാണക്സ് എനന്റെ അഭണിപ്രസ്ഥായണ.


