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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1) കകേന്ദ്ര വവവെെദദ്യുതണി ചട്ടകഭേദഗതണി മൂലമുള്ള വവവെെദദ്യുതണി നണിരക്കക്ക് വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്

ശ്രശ  .    വകേ  .    ഡണി  .    പ്രകസേനന:  സേര്,  വവവെെദദ്യുതകമേഖലവയ

സേസ്വകേകാരര്യമൂലധനശകണികേളുവടെ  ലകാഭേതകാല്പരര്യതണിനക്ക്  വെെണികധയമേകാക്കുന

കകേന്ദ്രസേര്ക്കകാര്  നയങ്ങവളെയയും  വവവെെദദ്യുതണിവയ  റൂളെണിലയും  കദശശയ  വവവെെദദ്യുതണി

നയതണിലയും  വകേകാണ്ടുവെെരുന  കഭേദഗതണി  സേയുംബനണിചയും  സേഭേയവടെ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കുകേയകാണക്ക്.  വവവെെദദ്യുതണി  വെെണിതരണകമേഖല  പൂര്ണ്ണമേകായയും

സേസ്വകേകാരര്യവെെലക്കരണിക്കകാനയും  സേസ്വകേകാരര്യ  വവവെെദദ്യുതണി  ഉലപകാദനകേമ്പനണികേളുവടെ

തകാല്പരര്യയും  സേയുംരക്ഷണിക്കുനതണിനയും  ലക്ഷര്യയുംവെെചവകേകാണക്ക്  നണിരവെെധണി

ഇടെവപെടെലകേളെകാണക്ക്  കകേന്ദ്രസേര്ക്കകാരണില  നണിന്നുണകാകുനതക്ക്.  2003-വല

വവവെെദദ്യുതണി  നണിയമേയും  കഭേദഗതണി  വചയ്യുനതണിനള്ള  ശ്രമേയും  ഇതണിവന്റെ  ഭേകാഗമേകാണക്ക്.

വവവെെദദ്യുതണി വെെണിതരണ രയുംഗതക്ക് മേള്ട്ടണിപണിള് വവലസേനസേക്ക് അനവെെദണിക്കകാനയും ഒകര

പ്രകദശത്തുതവന ഒനണികലവറെ സേസ്വകേകാരര്യ കേമ്പനണികേള്ക്കക്ക് വവവെെദദ്യുതണി വെെണിതരണയും

വചയ്യുനതണിനക്ക്  അവെെസേരയും  നലകുനതണിനമേകാണക്ക്  വവവെെദദ്യുതണി  നണിയമേ

കഭേദഗതണിയണിലൂവടെ  ഉകദ്ദേശണിക്കുനതക്ക്.   കേഴണിഞ്ഞ ആഗസക്ക്  8-നക്ക്  പെകാര്ലവമേന്റെണില

നണിയമേകഭേദഗതണി  ബണില  അവെെതരണിപണിച്ചതണിവനത്തുടെര്നക്ക്  രകാജര്യവെെര്യകാപെകേമേകായ
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പ്രകക്ഷകാഭേയും വതകാഴണിലകാളെണികേളുയും കേര്ഷകേരുവമേലകായും ഉയര്തണിവക്കകാണ്ടുവെെന്നു.  ആ

സേകാഹചരര്യതണില  ബണില  പെകാര്ലവമേന്റെണിവന്റെ  സകാനഡണിയുംഗക്ക്  കേമണിറണിയവടെ

പെരണിഗണനയക്ക്  വെെണിടുകേയകാണക്ക്  വചയ്തതക്ക്.  എനകാല  അതരയും

പെരണിഗണനയണിലണിരണിക്കുകമ്പകാള്തവന  ആ  ബണിലണിവല  വെെര്യവെെസ്ഥകേള്

എകണികേക്യൂട്ടശവെെക്ക്  ഉതരവുകേളെകായയും  വെെണിവെെണിധ  ചട്ടങ്ങളുയും  നണിബനനകേളുമേകായയും

നടെപകാക്കകാനള്ള  ശ്രമേമേകാണക്ക്  കകേന്ദ്രസേര്ക്കകാര്  നടെതണിവക്കകാണണിരണിക്കുനതക്ക്.

ഇലകണിസേണിറണി  റൂള്  കഭേദഗതണി  വചയ്യുനതണിനക്ക്  നണിര്കദ്ദേശണിചവകേകാണക്ക്   2022

വസേപ്റയുംബറെണില ഒരു കേരടെക്ക് കകേന്ദ്രസേര്ക്കകാര് പുറെതണിറെക്കണിയണിരുന്നു.  വവവെെദദ്യുത

നണിരക്കുകേള് കകേന്ദ്രശകൃതമേകായണി പൂള് വചയ്തക്ക് സേസ്വകേകാരര്യ വവവെെദദ്യുതണി ഉലപകാദകേര്ക്കക്ക്

ലകാഭേയും  ഉറെപ്പുവെെരുത്തുകേയയും  മേകാസേകനകാറയും വവവെെദദ്യുതണി  നണിരക്കക്ക്

പെരണിഷ്കരണിക്കുനതണിനക്ക്  അവെെസേരയും  നലകുകേയയും  വചയ്യുനതണിനകാണക്ക്  ഇഇൗ  കേരടെക്ക്

നണിര്കദ്ദേശയും  മുകനകാട്ടുവെെച്ചതക്ക്.   കേരടെക്ക്  നണിര്കദ്ദേശങ്ങളെണില  കകേരളെമേടെക്കമുള്ള  പെല

സേയുംസ്ഥകാനങ്ങളുയും  എതണിര്പക്ക്  അറെണിയണിവച്ചങണിലയും  ഇഇൗ  എതണിര്പ്പുകേവളെലകായും

അവെെഗണണിചവകേകാണക്ക്  2022  ഡണിസേയുംബറെണില  റൂളുകേള്  പുതുക്കണി

നണിശ്ചയണിചവകേകാണക്ക്  കകേന്ദ്രസേര്ക്കകാര്  ഉതരവെെക്ക്  പുറെവപടുവെെണിച.   ഇലകണിസേണിറണി

റൂളെണിവല  ഇഇൗ  കഭേദഗതണി  അയുംഗശകേരണിക്കവപട്ടകതകാവടെ  സേസ്വകേകാരര്യ  കേമ്പനണികേള്
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ഉലപകാദണിപണിക്കുന  വെെണില  കൂടെണിയ  വവവെെദദ്യുതണി;  വെെണില  കുറെവുള്ള  വവവെെദദ്യുതണി

ഉലപകാദകേരുവടെ  വവവെെദദ്യുതണിയമേകായണി  കൂട്ടണികേലര്തണി  വെെണില  കുറെച

വെെണിലക്കുനതണിനക്ക്  അവെെസേരയും  ഒരുക്കുകേയകാണക്ക്  വചയ്തണിട്ടുള്ളതക്ക്.   വെെണില  കൂടെണിയ

നണിലയങ്ങളെണിലനണിനക്ക്  വവവെെദദ്യുതണി  വെെകാങ്ങകാവത  ഒഴണിവെെകാക്കകാനള്ള  വെെണിതരണ

കേമ്പനണികേളുവടെ അവെെകേകാശയും നണികഷധണിക്കുകേയയും ഇങ്ങവന പൂള് വചയ്ത വവവെെദദ്യുതണി

വെെകാങ്ങകാന  KSEB  അടെക്കമുള്ള  വവവെെദദ്യുതണി  വെെണിതരണ  കേമ്പനണികേവളെ

നണിര്ബനണിതമേകാക്കുകേയയും വചയ്യുനതകാണക്ക് ഇഇൗ ഉതരവെെക്ക്.  ഇങ്ങവന വെെണിലകൂടെണിയ

വവവെെദദ്യുതണി  വെെകാങ്ങകാന നണിര്ബനണിതമേകാക്കുകേയയും അതണിലൂവടെ വെെരുന  അധണികേ

ബകാധര്യത ഗുണകഭേകാകകാക്കളെണില നണിനക്ക് കേറെന്റെക്ക് ചകാര്ജക്ക് ആയണി പെണിരണിവച്ചടുക്കകാന

അവെെസേരയും  നലകുനതകാണക്ക്  റൂളെണിവല  ഫദ്യുവെെല  സേര്ചകാര്ജക്ക്  സേയുംബനണിച്ച

കഭേദഗതണി.  വമേകാതതണില  വവവെെദദ്യുതണി  ഉലപകാദന  കമേഖലയണിവല

സേസ്വകേകാരര്യവെെലക്കരണതണിവന്റെ  ബകാധര്യത  സേകാധകാരണ  ജനങ്ങളെണില

അടെണികച്ചലപണിക്കുനതണിനക്ക്  ഇഇൗ  റൂള്  കഭേദഗതണിവകേകാണക്ക്  സേകാധര്യമേകാകുയും.

ഇലകണിസേണിറണി  റൂള്  കഭേദഗതണി  വചയ്യുനതണിനള്ള  പുതണിയ  നണിര്കദ്ദേശയും  ജനവെെരണി

2019-ല  കകേന്ദ്രസേര്ക്കകാര്  പുറെവപടുവെെണിച.   അതുയും  നണിലവെെണിവല  KSEB

അടെക്കമുള്ള വപെകാതുകമേഖല വവവെെദദ്യുതണി കേമ്പനണികേള് വവവെെദദ്യുതണി വെെണിതരണതണിനക്ക്
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പ്രകതര്യകേ  വവലസേനസേക്ക്  ഇറെകക്കണതണിവലന  ചട്ടതണിനക്ക്  വെെണിരുദ്ധമേകാണക്ക്.

KSEB-യകടെതുള്വപവടെ ഇതണിവന്റെ വവലസേനസേക്ക് കേകാലകാവെെധണി  25  വെെര്ഷമേകായണി

പെരണിമേണിതവപടുത്തുവെെകാന  കപെകാകുകേയകാണക്ക്.   സേസ്വകേകാരര്യ  സ്ഥകാപെനങ്ങവളെകപകാവല

വവലസേനസേക്ക്  എടുക്കുകേയയും  പുതുക്കുകേയയും  വചയകാന  വപെകാതുകമേഖല

സ്ഥകാപെനങ്ങവളെ  നണിര്ബനണിക്കുനതകായണി  ഇഇൗ  കഭേദഗതണി  മേകാറകേയകാണക്ക്.

സേയുംസ്ഥകാന  വവവെെദദ്യുതണി  വറെഗുകലററെണി  കേമശഷനണിവല  അയുംഗങ്ങവളെയയും

വചയര്കപെഴ്സവനയയും  നണിയമേണിക്കുനതണിനള്ള  കയകാഗര്യത  കഭേദഗതണി

വചയ്തുവകേകാണ്ടുള്ള  മേവറകാരു  വെെര്യവെെസ്ഥ  ഇതണിലണക്ക്.   വവവെെദദ്യുതണി  കമേഖലയണില

ഡയറെക്ടര് അഥവെെകാ ചശഫക്ക് എകണികേക്യൂട്ടശവെെകായണി കജകാലണി വചയ്തവെെകരകാ പ്രണിനസേണിപല

വസേക്രട്ടറെണിതലതണില  കജകാലണി  വചയ്തവെെകരകാ  ആയണിരണിക്കണയും  കേമശഷന

അയുംഗങ്ങവളെനക്ക്  പെറെയനകതകാവടെകാപയും   നണിയമേനതണിനക്ക്  വതകാട്ടുമുനപെക്ക്  മൂനക്ക്

വെെര്ഷക്കകാലയും  വപെകാതുകമേഖല  സ്ഥകാപെനങ്ങളെണില  കജകാലണി  വചയകാന  പെകാടെണില

എന്നുകൂടെണി ഇഇൗ കഭേദഗതണിയണില പെറെയകേയകാണക്ക്.  ഇതക്ക് സേസ്വകേകാരര്യ കേമ്പനണികേളെണിവല

വെെലണിയ  ഉകദര്യകാഗസ്ഥവര  സേയുംസ്ഥകാന  വറെഗുകലററെണി  കേമശഷനകേളെണില

വകേകാണ്ടുവെെരുനതണിനള്ള പെരണിശ്രമേമേകാണക്ക് നടെത്തുനതക്ക്.  ഇതരതണിലള്ള ഡകാഫക്ക്

നകാഷണല  ഇലകണിസേണിറണി  കപെകാളെണിസേണി  വവവെെദദ്യുതണി  വെെണിതരണകമേഖലയണില  വെെന
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പ്രതര്യകാഘകാതങ്ങള്ക്കക്ക് ഇടെവെെരുത്തുയും.  വമേകാതതണില വവവെെദദ്യുതണി കമേഖലയണിവല

സേസ്വകേകാരര്യവെെലക്കരണയും  ശകണിവപടുത്തുനതണിനള്ള  ഇടെവപെടെലകേളെകാണക്ക്

ഇലകണിസേണിറണി റൂളുകേളുവടെ കഭേദഗതണിയണിലൂവടെയയും കേരടെക്ക് വവവെെദദ്യുതണി നയതണിലൂവടെയയും

കകേന്ദ്രസേര്ക്കകാര്  നടെത്തുനവതനക്ക്  വെെര്യകമേകാകുയും.  പെകാര്ലവമേന്റെണിവനതവന

കനകാക്കുകുതണിയകാക്കണിയകാണക്ക്  ഇഇൗ  വെെര്യവെെസ്ഥകേള്  അടെണികച്ചലപണിക്കകാന

ശ്രമേണിക്കുനതക്ക്.   ഇഇൗ  സേന്ദര്ഭേതണില  കകേരളെതണില  സകാര്ട്ടക്ക്  മേശററകേള്

വെെര്യകാപെകേമേകാക്കണിവക്കകാണണിരണിക്കുനതക്ക് കകേന്ദ്രനണിയമേയും ഇവെെണിവടെ എത്രയയും വപെവട്ടനക്ക്

നടെപകാക്കുനതണിനകവെെണണിയകാകണകാവയന  ആശങയണിലകാണക്ക്  കകേരളെതണിവല

ജനങ്ങള്.  അതുവകേകാണക്ക്  സേയുംസ്ഥകാനതണിവന്റെ  വെെണികയകാജണിപക്ക്  ശകമേകായണി

കരഖവപടുതണിനകതകാവടെകാപയും തവന ബദല നയങ്ങള് ആവെെണിഷ്കരണിച്ചക്ക് ഇതരയും

പ്രതണികലകാമേ ഇടെവപെടെലകേവളെ  പ്രതണികരകാധണിക്കകാനയും  സേയുംസ്ഥകാനയും

ശ്രദ്ധണിക്കണവമേനകാണക്ക്  ഈ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂവടെ  വകേകാണ്ടുവെെരകാന

ഉകദ്ദേശണിക്കുനതക്ക്.

വവവെെദദ്യുതണി വെെകുപ്പുമേനണി (ശ്രശ  .   വകേ  .   കൃഷ്ണനകുട്ടണി): സേര്,  കകേന്ദ്ര സേര്ക്കകാര്

29-12-2022-ല  പുറെതണിറെക്കണിയ  വവവെെദദ്യുതണി  കഭേദഗതണി  ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേകാരയും

ഡണിസണിബക്യൂഷന വവലസേനസേണികേള് തങ്ങളുവടെ വവവെെദദ്യുതണി വെെകാങ്ങല വചലവുകേള്
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സേമേയബനണിതമേകായണി  വെെശവണടുകക്കണതകാവണനക്ക്  നണിഷ്കര്ഷണിക്കുന്നു.

ചട്ടകഭേദഗതണി  നണിലവെെണില  വെെരുനതണിനമുമ്പക്ക്  ഇനന  വെെണിലയണികലകാ  വവവെെദദ്യുതണി

വെെകാങ്ങല  വചലവെെണികലകാ  ഉള്ള  വെെര്യതണിയകാനയുംമൂലയും  വെെണിതരണ

വവലസേനസേണികേള്ക്കുണകായ  അധണികേഭേകാരയും  ഇഇൗടെകാക്കുനതണിനകായണി  വെെണിതരണ

കേമ്പനണികേള്  വവത്രമേകാസേ  അടെണിസ്ഥകാനതണില  വറെഗുകലററെണി  കേമശഷവന

സേമേശപെണിക്കുകേയയും  കേമശഷന  വെെസ്തുതകേള്  പെരണികശകാധണിച്ചകശഷയും  ഉചണിതമേകായ

തശരുമേകാനയും അറെണിയണിക്കുകേയമേകാണക്ക് വചയ്തണിരുനതക്ക്.   ഇതരതണില വവത്രമേകാസേ

പെരണികശകാധന  വവലസേനസേണികേളുവടെ  വവവെെദദ്യുതണി  വെെകാങ്ങല  വചലവെെക്ക്

യകണിസേഹമേകാവണനക്ക് ഉറെപ്പുവെെരുത്തുവെെകാന സേഹകായണിച്ചണിരുന്നു.  എനകാല പുതണിയ

ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേകാരയും  ഡണിസണിബക്യൂഷന  വവലസേനസേണികേളുവടെ  വചലവെെണിലണകാകുന

ആഘകാതയും  ബനവപട്ട  വറെഗുകലററെണി  കേമശഷന  നണിശ്ചയണിക്കുന  കഫകാര്മുല

ഉപെകയകാഗണിച്ചക്ക്  പ്രതണിമേകാസേ  അടെണിസ്ഥകാനതണില  കേണക്കകാക്കണി

ഉപെകഭേകാകകാക്കള്ക്കക്ക്  തകാരണിഫണിലൂവടെ  വവകേമേകാറയും  വചകയണതകാണക്ക്.

ഇതനസേരണിച്ചക്ക്  ഉപെകഭേകാകകാക്കളുവടെ  വവവെെദദ്യുതണിനണിരക്കക്ക്   ഇടെയണിടെയക്ക്

വെെര്യതര്യകാസേവപടെകാനള്ള  സേകാധര്യതയണക്ക്.  വെെണിലയണിരുതല  കേകാലയളെവെെണില

വവലസേനസേണിക്കക്ക്  വവവെെദദ്യുതണി വെെകാങ്ങല,  പ്രസേരണ വചലവെെക്ക് എനണിവെെയണിലകായണി
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വെെന  ആവകേ  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്,  വെെണിവെെണിധ  കസകാതസ്സുകേളെണിലനണിനക്ക്  വെെകാങ്ങണിയ

വവവെെദദ്യുതണിയവടെ അളെവെെക്ക്,  പ്രസേരണ-വെെണിതരണ നഷ്ടങ്ങള്,  ശരകാശരണി ബണിലണിയുംഗക്ക്

നണിരക്കക്ക്  എനണിവെെ  കേണക്കണിവലടുതകാണക്ക്  ഉപെകഭേകാകകാക്കളെണിലനണിന്നുയും

പെണിരണിവച്ചടുകക്കണ  അധണികേ  തുകേ  കേണക്കകാക്കുനവതന്നുയും  ഓകരകാ

സേയുംസ്ഥകാനതണിനയും  ബകാധകേമേകായ  കഫകാര്മുല  തയകാറെകാക്കുനതണില  അതതക്ക്

വറെഗുകലററെണി  കേമശഷനകേള്  തകാമേസേയും  വെെരുത്തുനപെക്ഷയും  കകേന്ദ്രസേര്ക്കകാര്

വപെകാതുവെെകായണി തയകാറെകാക്കണിയണിട്ടുള്ള കഫകാര്മുല ഉപെകയകാഗണിക്കകാവമേന കഭേദഗതണിയയും

നണിര്കദ്ദേശണിക്കുന്നു.  ഇനനവച്ചലവെെക്ക്,  വവവെെദദ്യുതണി  വെെകാങ്ങല വചലവെെക്ക്,  പ്രസേരണ

വചലവെെക്ക്  എനണിവെെ  കേമശഷന  മുനകൂട്ടണി  അയുംഗശകേരണിച്ച  നണിലയണിലനണിന്നുയും

വെെര്ദ്ധണിച്ചകാല ആയതക്ക് രണ്ടു മേകാസേതണിനള്ളണില പെണിരണിവച്ചടുക്കകാനകാണക്ക് നണിര്കദ്ദേശയും.

ഇഇൗ ഇനതണില ഒരു വെെര്ഷയും അര്ഹതവപട്ടതണിലയും കൂടുതല തുകേ വവലസേനസേണി

പെണിരണിവച്ചടുതണിട്ടുവണനക്ക്  വെെകാര്ഷണികേ  True-up സേമേയയും  കേവണതണിയകാല

ആയതക്ക്  വറെഗുകലററെണി  കേമശഷന  നണിശ്ചയണിക്കുന  കേര്യകാരണിയണിയുംഗക്ക്  കകേകാസണിവന്റെ

1.20  മേടെങ്ങക്ക്  സേഹണിതയും  ഉപെകഭേകാകകാവെെണിനക്ക്  തണിരണിവകേ  നലകേണയും.  മുനകേകാല

ചട്ടങ്ങള് പ്രകേകാരയും ഇനനവെെണില സേര്ചകാര്ജക്ക് ഇഇൗടെകാക്കുനതണില കേകാലതകാമേസേയും

വെെരുനതക്ക്  വവലസേനസേണിക്കക്ക്  ലഭേണികക്കണ  തുകേ  നഷ്ടവപടെകാന
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കേകാരണമേകായണിരുനണില.   അതുവകേകാണ്ടുതവന  കകേകാവെെണിഡക്ക്,  പ്രളെയയും  തുടെങ്ങണിയ

ജനങ്ങളുവടെ  സേകാമ്പതണികേ  സ്ഥണിതണി  കമേകാശമേകായണിരുന  സേകാഹചരര്യങ്ങളെണില

സേര്ചകാര്ജക്ക്  ഇഇൗടെകാക്കുനതണില  സേര്ക്കകാര്  വവലസേനസേണികേള്  ധൃതണി

കേകാണണിച്ചണിരുനണില.   എനകാല  മേകാറെണിയ  ചട്ടങ്ങള്  പ്രകേകാരയും  യഥകാസേമേയയും

സേര്ചകാര്ജക്ക് ഇഇൗടെകാക്കണിയണിവലങണില  ആയതക്ക് വെെണിതരണ വവലസേനസേണികേളുവടെ

വെെശഴ്ചയകായണി  കേണക്കകാക്കുയും.  നണിര്ദ്ദേണിഷ്ട  സേമേയതണിനള്ളണില  അധണികേ  തുകേ

പെണിരണിവച്ചടുക്കകാതപെക്ഷയും  വവലസേനസേണിക്കക്ക്  പ്രസ്തുത  തുകേ  പെണിനശടെക്ക്

പെണിരണിവച്ചടുക്കകാന  സേകാധണിക്കകാതവെെണിധയും  നഷ്ടവപടുയും.   നണിര്ദ്ദേണിഷ്ട  ചട്ടങ്ങള്

പ്രകേകാരയും മേകാസേയുംകതകാറയും വവലസേനസേണികേള് ഇടെകാക്കുന അധണികേത്തുകേ പെണിനശടെക്ക്

വെെകാര്ഷണികേകാടെണിസ്ഥകാനതണില മേകാത്രമേകാകുയും വറെഗുകലററെണി കേമശഷന പെരണികശകാധണിച്ചക്ക്

കവെെണ  തണിരുതലകേള്  വെെരുത്തുനതക്ക്.   നണിലവെെണില  ഇഇൗ  സേമ്പ്രദകായതണിവന്റെ

വെെണിപെരശതമേകായണി  കസറക്ക്  വറെഗുകലററെണിയണില  നണിനക്ക്  വെെണികവെെകേപൂര്ണമേകായ

പെരണികശകാധന കൂടെകാവത അധണികേ ചകാര്ജുകേള് വെെശവണടുക്കകാന ഡണികസകാമുകേള്ക്കക്ക്

അനവെെകാദമുള്ളതണിനകാല  ഭേകാവെെണിയണില  വവലസേനസേണികേള്  മേകാസേകനകാറമുള്ള

വചലവുകേള്  അധണികേരണിച്ചക്ക്  കേകാണണിക്കകാനയും  ഉപെകഭേകാകകാക്കളെണിലനണിനക്ക്

അനര്ഹമേകായ  തുകേ  പെണിരണിവച്ചടുക്കകാനയും  ശ്രമേണിക്കകാനണിടെയണക്ക്.   പ്രകതര്യകേണിച്ചക്ക്
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വെെകാണണിജര്യ  വെെര്യവെെസേകായ  ഉപെകഭേകാകകാക്കള്ക്കക്ക്  തങ്ങളുവടെ  കേച്ചവെെടെ  വചലവെെക്ക്

കേണക്കകാക്കുനതണിനക്ക്  വവവെെദദ്യുതണി  നണിരക്കണിവന  സേയുംബനണിച്ചക്ക്  മുനധകാരണ

ആവെെശര്യമുണക്ക്. അടെണിക്കടെണി മേകാറന വവവെെദദ്യുതണി നണിരക്കക്ക് ഇതണിനക്ക് വെെണിഘകാതമേകാകേകാന

സേകാധര്യതയണക്ക്.  ഇതക്ക് നകാട്ടണില  പുതണിയ സേയുംരയുംഭേങ്ങള് തുടെങ്ങുനതണിലനണിന്നുയും

സേയുംരയുംഭേകേവര  തടെയവമേനക്ക്  ഭേയവപടുന്നു.   അധണികേ  ബകാധര്യതയവടെ  സേകാധര്യത

മുനണില  കേണ്ടുവകേകാണകാണക്ക്  വെെണില  നണിശ്ചയണിക്കുനവതങണില  അതക്ക്

ഉലപനങ്ങളുവടെ  വെെണിലയയും  സേകാധകാരണക്കകാരുവടെ  ജശവെെണിതവച്ചലവുയും

ക്രമേകാതശതമേകായണി  വെെര്ദ്ധണിക്കകാനണിടെയകാക്കുയും.   കേരടെക്ക്  ചട്ടതണികന്മേല  അഭേണിപ്രകായയും

കതടെണിയകപകാള്തവന  ഇഇൗ  കേകാരര്യങ്ങള്  സേയുംബനണിച്ചക്ക്  സേയുംസ്ഥകാനതണിവന്റെ

ആശങയയും  ഒപയും  ഉപെകഭേകാകകാക്കളെണിലനണിനക്ക്  ഇഇൗടെകാക്കുന  നണിരക്കക്ക്

നര്യകായയകമേകാവണന്നുയും  വവലസേനസേണികേള്  വമേറെണിറക്ക്  ഓര്ഡര്  വഡസകാച്ചക്ക്

പെകാലണിക്കുന്നുവണനക്ക്  ഉറെപകാക്കകാന  സേയുംസ്ഥകാന  കേമശഷവന്റെ  പെരണികശകാധന

ആവെെശര്യമേകാവണന്നുയും  കേമശഷവന്റെ  മുനകൂര്  പെരണികശകാധനയണിലകാവത  വവവെെദദ്യുതണി

വെെകാങ്ങല വചലവെെണിവല വെെര്യതണിയകാനയും വവലസേനസേണികേള് സേസ്വകമേധയകാ കേവണതണി

ഇഇൗടെകാക്കുന  നണിര്കദ്ദേശകതകാടെക്ക് സേയുംസ്ഥകാനയും  കയകാജണിക്കുനണിവലന്നുയും

06-09-2022 തശയതണിയണിവല A1-183/2022/PD നമ്പര് അര്ദ്ധ  ഒഇൗകദര്യകാഗണികേ
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കേതക്ക്  മുകഖന  കകേന്ദ്ര  സേര്ക്കകാരണിവന  അറെണിയണിച്ചണിരുന്നു.  എനകാല

സേയുംസ്ഥകാനതണിവന്റെ  ഇതുസേയുംബനണിച്ച  അഭേണിപ്രകായയും  കകേന്ദ്രസേര്ക്കകാര്  ചട്ടയും

അനണിമേമേകാക്കുന  സേമേയതക്ക്  പെരണിഗണണിച്ചതകായണി  കേകാണുനണില.   വവവെെദദ്യുതണി

കമേഖലയണിവല  കേമ്പനണികേള്  സേമേര്പണിക്കുന  വചലവെെണിവന്റെ  കേണക്കണിവന്റെ

അടെണിസ്ഥകാനതണിലകാണക്ക് വവവെെദദ്യുതണിയവടെ ഉലപകാദനവച്ചലവെെക്ക് കേണക്കകാക്കുനതക്ക്.

അതനസേരണിച്ചകാണക്ക്  KSEB -യണില  വെെകാങ്ങുന  വവവെെദദ്യുതണിയവടെ  നണിരക്കക്ക്

നണിശ്ചയണിക്കവപടുനതക്ക്.  വവവെെദദ്യുതണി ഉലപകാദകേ കേമ്പനണികേള് കൂടുതലയും സേസ്വകേകാരര്യ

കമേഖലയണിലകാണുള്ളതക്ക്.   കേമ്പനണികേള്  ഉലപകാദന  വചലവെെക്ക്  ഉയര്തണിക്കകാട്ടണി

വചലവെെക്ക്  സേമേര്പണിക്കുകേയകാവണങണില  വവവെെദദ്യുതണി  വെെകാങ്ങല  നണിരക്കുയും

ഉയര്നതകായണിരണിക്കുയും.   അതനസേരണിച്ചക്ക്  നണിരക്കക്ക്  ഉപെകഭേകാകകാക്കളെണിലനണിനക്ക്

ഇഇൗടെകാക്കവപടുകേയയും വചയ്യുയും.  വവവെെദദ്യുതണി കമേഖലയണിവല  ഉലപകാദന വെെണിതരണ

കേമ്പനണികേള്ക്കുണകാകുന എലകാ വചലവുകേളുയും യഥകാസേമേയയും ഉപെകഭേകാകകാക്കളെണില

നണിനക്ക്  ഇഇൗടെകാക്കകാനള്ള  സേയുംവെെണിധകാനവമേകാരുക്കണി  സേസ്വകേകാരര്യ  കമേഖലയണിവല

കേമ്പനണികേവളെ  വവവെെദദ്യുതണി  വെെണിതരണ  രയുംഗകതക്കക്ക്  ആകേര്ഷണിക്കുകേവയന

ലക്ഷര്യമേകാണക്ക് കകേന്ദ്രസേര്ക്കകാരണിനക്ക് ഉളെളെവതനക്ക് കേകാണകാവുനതകാണക്ക്.  
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ശ്രശ  .    വകേ  .    ഡണി  .    പ്രകസേനന:  സേര്,  ഇഇൗ  കകേന്ദ്ര  നണിയമേ  കഭേദഗതണിയവടെ

ആഘകാതയും  കകേരളെശയ  സേമൂഹതണിനക്ക്  ഏലക്കകാതണിരണിക്കകാന  എവനലകായും

മുനകേരുതലകേളെകാണക്ക്  സേര്ക്കകാര് സേസ്വശകേരണിച്ചണിരണിക്കുനവതനക്ക് വെെര്യകമേകാക്കകാകമേകാ?

ശ്രശ  .    വകേ  .    കൃഷ്ണനകുട്ടണി:  സേര്,  വവവെെദദ്യുതണിയണിവല  ഏറക്കുറെച്ചണില ഏറവുയും

കുറെവുണകാക്കകാന സേകാധര്യതയള്ള കസകാതസ്സുകേളെണിലനണിന്നുയും കേരകാറെണികലര്വപടെകാനയും

ആഭേര്യനര  ഉലപകാദനയും  വെെര്ദ്ധണിപണിക്കുവെെകാനയും  ശ്രമേണിക്കുയും.  വവവെെദദ്യുതണിയണില

ഏറക്കുറെച്ചണില  കുറെയകാനകായണി  പുതണിയ  സേകാകങതണികേവെെണിദര്യയണിവല  കസകാകറെജക്ക്

സേയുംവെെണിധകാനങ്ങള്, വവഹഡജന ഉലപകാദനയും മുതലകായവെെയ്ക്കുള്ള സേകാധര്യതകേളെണില

പെഠനങ്ങള് ഉഇൗര്ജണിതമേകാക്കുയും.  ഏവറടുത പെദ്ധതണികേള് സേമേയബനണിതമേകായണി

പൂര്തണിയകാക്കകാന  നടെപെടെണി  സേസ്വശകേരണിക്കുയും.   പ്രസേരണ-വെെണിതരണ  നഷ്ടയും

പെരമേകാവെെധണി കുറെയ്ക്കുയും. വവവെെദദ്യുത വെെണിപെണണിയണിവല ഏറക്കുറെച്ചണിലകേള് യഥകാസേമേയയും

വെെണിലയണിരുതണിയയും കുറെഞ്ഞ വെെണിലയണിലള്ള വവവെെദദ്യുതണി കേരകാറകേളെണികലര്വപടുകേയയും

വചയ്യുയും.   വെെണിതരണ കേമ്പനണികേളുവടെ  വവവെെദദ്യുതണി  വെെകാങ്ങല വചലവെെണില അനര്

സേയുംസ്ഥകാന  പ്രസേരണ  ചകാര്ജക്ക്  കൂടെണി  ഉള്വപടുയും.  ഇഇൗയണിനതണില

വചലവെെകാകക്കണണി വെെരുന തുകേയണില കുറെവുവെെരുത്തുനതണിനക്ക് ശ്രമേണിക്കുയും.  പുകേലൂര്-

മേടെക്കതറെ  HVDC ഇടെനകാഴണി  നകാഷണല അസേറകായണി പെരണിഗണണിക്കണവമേന
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കകേരളെതണിവന്റെ  ആവെെശര്യയും  അനഭേകാവെെപൂര്വയും  പെരണിഗണണിക്കകാന  കകേന്ദ്രതണില

സേമര്ദ്ദേയും  വചലത്തുയും.   റൂള്സേക്ക്  കഭേദഗതണിക്കുള്ളണില  നണിന്നുവകേകാണക്ക്

ഉപെകഭേകാകകാക്കളുവടെയയും വെെണിതരണ കേമ്പനണികേളുവടെയയും തകാല്പരര്യയും സേയുംരക്ഷണിക്കുന

വെെണിധതണില  സേര്ചകാര്ജക്ക്  സേയുംബനണിച്ച  മേകാര്ഗ്ഗകരഖ  പുറെവപടുവെെണിക്കകാനള്ള

നണിര്കദ്ദേശങ്ങള് വപെകാതുതകാല്പരര്യയും നണിലനണിര്തണി വവവെെദദ്യുതണി നണിയമേയും  2003-വല

108-ാം  വെെകുപ്പുപ്രകേകാരയും  സേയുംസ്ഥകാനസേര്ക്കകാരണിനക്ക്  വറെഗുകലററെണി  കേമശഷവന

സേമേശപെണിക്കുനതുയും പെരണിഗണണിക്കകാവുനതകാണക്ക്.  

(2) ഉനത വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേരയുംഗയും ആകേര്ഷണശയമേകാകക്കണതണിവന്റെ ആവെെശര്യകേത

ശ്രശ  .    മേഞ്ഞളെകായുംകുഴണി  അലണി:  സേര്,  പെഠണിച്ചക്ക്  ഉയര്ന  മേകാര്ക്കുവെെകാങ്ങണി

നകാട്ടണിലതവന  എവനങണിലയും  നല  കജകാലണി  വചയ്തക്ക്  ജശവെെണിക്കണവമേന

ചണിനയകായണിരുന്നു പെഴയ തലമുറെയക്ക് ഉണകായണിരുനതക്ക്.  അതണിനകവെെണണി സേസ്വനയും മുണക്ക്

മുറക്കണിയടുത്തുവകേകാണക്ക് എത്ര പെണയും കവെെണവമേങണിലയും വചലവെെഴണിക്കകാന രക്ഷണിതകാക്കള്

തയകാറെകായണിരുന്നു.  എനകാല  അതണിലനണിന്നുയും  വെെര്യതര്യസ്ഥമേകായണി ഉനത

വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേതണിനയും  ഉപെരണിപെഠനതണിനയും  വമേച്ചവപട്ട  ജശവെെണിതനണിലവെെകാരയും  കതടെണിയയും

നമ്മുവടെ  വെെണിദര്യകാര്തണികേള്  കൂട്ടമേകായണി  വെെണികദശരകാജര്യങ്ങളെണികലയക്ക്  രക്ഷണിതകാക്കളുവടെ

സേഹകായകതകാവടെ  വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ  കേകാലഘട്ടതണിലതവന  കചകക്കറന

പ്രവെെണതയകാണക്ക് ഇകപകാള് കേകാണകാന കേഴണിയനതക്ക്.  കനരവത എയും.ബണി.ബണി.എസേക്ക്.
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കപെകാലളെളെ  വപ്രകാഫഷണല  കകേകാഴ്സുകേള്ക്കകാണക്ക്  വെെണികദശ  രകാജര്യങ്ങവളെ

ആശ്രയണിച്ചണിരുനവതങണില ഇകപകാള് ബണിരുദതണിനയും ബണിരുദകാനനര ബണിരുദതണിനയും

എനണിനക്ക്,  പ്ലസേക്ക്  ടു  കേഴണിഞ്ഞകാലതവന  വെെണികദശകതയക്ക്  പെറെക്കകാന  കുട്ടണികേള്

തയകാറെകായണി  നണിലക്കുകേയകാണക്ക്.  ഇതുമൂലയും  കകേരളെതണിവല  എഞണിനശയറെണിയുംഗക്ക്

കകേകാകളെജുകേളെണില ഇരുപെതയകായണിരകതകാളെയും സേശറ്റുകേളുയും ആര്ട്സേക്ക് ആന്റെക്ക് സേയനസേക്ക്

കകേകാകളെജുകേളെണില  പെതണിനകായണിരതണിലധണികേയും  വെെരുന  സേശറ്റുകേളുയും  ഒഴണിഞ

കേണിടെക്കുനതകായകാണക്ക്  അറെണിയനതക്ക്.  ബുദ്ധണിയയും  കേഴണിവുമുള്ള  ഒരു  തലമുറെ  കൂട്ടമേകായണി

നകാടുവെെണിട്ടുകപെകാകുനതക്ക്  നമ്മുവടെ  നകാടെണിവന്റെ  ഭേകാവെെണികയയയും  സേകാമ്പതണികേ  നണിലകയയയും

പ്രതണികൂലമേകായണി  ബകാധണിക്കുയും.  യവെെതലമുറെയണിലകാത,  പ്രകായമേകായവെെര്മേകാത്രയും

തകാമേസേണിക്കുന  ഒരു  വെെയസ്സന  സേയുംസ്ഥകാനമേകായണി  കകേരളെയും  മേകാറനതുകപെകാലളെളെ

സേകാമൂഹണികേ  പ്രതര്യകാഘകാതങ്ങള്  ഭേകാവെെണിയണിലണകാകുയും.  നമ്മുവടെ  ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ

കമേഖലയണിവല  കേകാരര്യക്ഷമേതയണിലകായ്മയയും  കമേകാശയും  പ്രവെെണതകേളുയും  ആകഗകാളെ

റെകാങണിയുംഗണില  വെെളെവര  പെണികനകാക്കയും  നണിലക്കുന  സേര്വകേലകാശകാലകേളുയും

ഗുണനണിലവെെകാരമുളെളെ വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേയും ഇവെെണിവടെ ലഭേണിക്കുനണിവലന കതകാനലയും ഇതണിനളെളെ

കേകാരണങ്ങളെകാണക്ക്.  വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ സേമ്പ്രദകായതണിവല പെരണിമേണിതണികേളുയും സേണിലബസ്സുകേള്

കേകാകലകാചണിതമേകായണി  പെരണിഷ്കരണിക്കകാതതുയും  പ്രകാകയകാഗണികേ  പെഠനയും,  പെരണിമേണിതമേകായ

വെെണിഭേവെെങ്ങള്,  പെഴഞന അദ്ധര്യകാപെന രശതണികേള് എനണിവെെയയും പെല വെെണിദര്യകാര്തണികേളുയും
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വെെണികദശതക്ക്  ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേതണിനകായണി  വതരവഞ്ഞടുക്കുനതണിവന്റെ

കേകാരണമേകാകുന്നു.  കയകാഗര്യതയനസേരണിച്ചക്ക്  ശമ്പളെമുളെളെ വതകാഴണില ഇവെെണിവടെ ചണിലര്ക്കക്ക്

മേകാത്രകമേ  ലഭേണിക്കുന്നുളെളൂവവെെന  പ്രശ്നവുയും  രകാജര്യയുംവെെണിടെകാന  യവെെകാക്കവളെ

കപ്രരണിപണിക്കുന്നുണക്ക്.  കകേരളെതണിവല  സേര്ക്കകാര്  കകേകാകളെജുകേള്ക്കക്ക്  പുതുതലമുറെ

കകേകാഴ്സുകേള്  നടെത്തുനതണിനകാവെെശര്യമേകായ  അടെണിസ്ഥകാന  സേഇൗകേരര്യങ്ങള്ക്കക്ക്

പെരണിമേണിതണികേളുണകാകേകായും.  എനകാല ഇതണിനക്ക് തയകാറെകാകുന സേസ്വകേകാരര്യകമേഖലയണികലയയും

സേഹകേരണ  കമേഖലകേളെണികലയയും  കകേകാകളെജുകേള്ക്കക്ക്  ഇതരയും  കകേകാഴ്സുകേള്

നടെത്തുനതണിനളെളെ  അനമേതണിക്കകായണി  അകപെക്ഷണിച്ചകാല  നലകേകാറമേണില.  നമ്മുവടെ

സേര്വകേലകാശകാലകേളെണില  യഥകാസേമേയയും  പെരശക്ഷകേള്  നടെതകാതതുയും

സേമേയബനണിതമേകായണി  റെണിസേലറക്ക്  പ്രഖര്യകാപെണിക്കകാതതുയും  വെെണിദര്യകാര്തണികേളുവടെ

അക്കകാദമേണികേപെരവുയും  വതകാഴണിലപെരവുമേകായ  പുകരകാഗതണിക്കക്ക്  തടെസ്സമുണകാക്കകാറണക്ക്.

അതുവകേകാണക്ക്  ഉയര്ന  നണിലവെെകാരയും  പുലര്ത്തുന  സേര്വകേലകാശകാലകേവളെകതടെണി

കേകാനഡ,  യ.വകേ.,  ആകസലണിയ,  നക്യൂസേണിലകാന്റുകപെകാലളെളെ  രകാജര്യങ്ങളെണികലയക്ക്

വെെണിദര്യകാര്തണികേള്  കപെകാകുന്നു.  പെഠനകതകാവടെകാപയും  പെകാര്ട്ടക്ക്വവടെയും  കജകാലണികേള്

വചയകാനളെളെ  ഓപ്ഷനയും  കകേകാഴ്സക്ക്  പൂര്തണിയകാക്കണി  ആ  രകാജര്യതക്ക്  തുടെരകാനളെളെ

അവെെസേരവുയും വെെണികദശ സേര്വകേലകാശകാലകാ പെഠനയും വെെണിദര്യകാര്തണികേവളെ കമേകാഹണിപണിക്കുന്നു.

പ്രതണിവെെര്ഷയും ഏകേകദശയും 6 ലക്ഷകതകാളെയും വെെണിദര്യകാര്തണികേളെകാണക്ക് ഇനര്യയണില നണിന്നുയും
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വെെണികദശകതയക്ക്  വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേതണിനകായണി  കുടെണികയറനവതനകാണക്ക്  കേരുതവപടുനതക്ക്.

ജനസേയുംഖര്യകാനപെകാതണികേമേകായ  കേണവക്കടുതകാല  ഇനര്യയണില  കകേരളെതണില

നണിനകാണക്ക്  ഏറവുമേധണികേയും  വെെണിദര്യകാര്തണികേള്  പുറെകതക്കക്ക്  കപെകാകുനതക്ക്.  അതണിവന്റെ

കൃതര്യമേകായ  കേണക്കക്ക്  കകേന്ദ്രതണിലയും  സേയുംസ്ഥകാനതണിലയും  ഇല.   ഇഇൗ  സ്ഥണിതണി

തുടെര്നകാല  പ്രതണിവെെര്ഷയും  ഒരു  ലക്ഷതണിലധണികേയും  വെെണിദര്യകാര്തണികേള്

സേയുംസ്ഥകാനത്തുനണിന്നുയും  വെെണികദശ  സേര്വകേലകാശകാലകേളെണികലയക്ക്  കപെകാകുന  സ്ഥണിതണി

വെെരകാനണിടെയണക്ക്.  ഒരു വെെണിദര്യകാര്തണിക്കക്ക് പ്രതണിവെെര്ഷയും ഏറവുയും കുറെഞ്ഞതക്ക്  20  ലക്ഷയും

രൂപെവയങണിലയും  വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേതണിനകായണി  വെെണികദശ  സേര്വകേലകാശകാലകേളെണില

ചണിലവെെഴണികക്കണണി വെെരുന്നുണക്ക്.   ഇതുവെെഴണി  കകേകാടെണിക്കണക്കണിനക്ക്  രൂപെയകാണക്ക്  നമ്മുവടെ

സേമ്പദക്ക് വെെര്യവെെസ്ഥയണില നണിന്നുയും വവകേമേകാറയും വചയവപടുനതക്ക്.  ഇഇൗ വെെണിദര്യകാര്തണികേള്

ആ  രകാജര്യവത  സ്ഥണിര  തകാമേസേക്കകാകരകാ  പെഇൗരന്മേകാകരകാ  ആയണിതശരുനതുവകേകാണക്ക്

മേണിഡണില-ഇഇൗസക്ക്  രകാജര്യങ്ങളെണില  നണിന്നുയും  വെെരുനതുകപെകാവല  കകേരളെതണിവല

സേമ്പദര്യവെെര്യവെെസ്ഥയണികലയക്ക് പെണയും തണിരണിവകേവയത്തുന്നുമേണില. ഇഇൗ സ്ഥണിതണി തുടെരുനതക്ക്

സേകാമ്പതണികേമേകായണി  നകാടെണിവന തളെര്ത്തുയും.  ബുദ്ധണിയയും വവവെെദഗര്യവുമുളെളെ ഒരു തലമുറെ

നകാടെക്ക്  ഉകപെക്ഷണിക്കുനതക്ക്  സേയുംസ്ഥകാനതണിവന്റെ  പുകരകാഗതണിവയ  തടെസ്സവപടുത്തുയും.

വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേതണിനകായണി പുറെകതയക്ക് കപെകാകുന വെെണിദര്യകാര്തണികേവളെ നണിര്ബനപൂര്വയും

നമള്  തളെച്ചണിടെണവമേനല,  മേറെണിച്ചക്ക്  അവെെര്ക്കക്ക്  ഇവെെണിവടെ  തുടെരകാനയും  അവെെര്
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ആഗ്രഹണിക്കുന  വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേയും  നലകേകാനയും  ഇഇൗ  നകാടെണിവന്റെ  വെെണികേസേനതണില

പെങകാളെണികേളെകാകേകാനയും  അവെെസേരവമേകാരുക്കുന തരതണില നമ്മുവടെ  ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ

രയുംഗയും   ആകേര്ഷണശയമേകായണി  മേകാറണയും.  ഇതണിനക്ക്  ആവെെശര്യമേകായ  അടെണിയനര

നടെപെടെണികേളുയും  മേറക്ക്  പെരണിഹകാര  മേകാര്ഗ്ഗങ്ങളുയും  സേര്ക്കകാര്  സേസ്വശകേരണിക്കണവമേനക്ക്

അഭേര്യര്തണിക്കുന്നു. 

ഉനത വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ-സേകാമൂഹര്യനശതണി വെെകുപ്പുമേനണി (കഡകാ  .   ആര്  .   ബണിന):  സേര്,

വെെണിദര്യകാര്തണികേളുവടെ  കുടെണികയറയും  ഒരു  ആകഗകാളെ  പ്രതണിഭേകാസേമേകാണക്ക്.  ഇതക്ക്

ആകഗകാളെവെെലക്കരണതണിവന്റെ  കേകാലമേകാണക്ക്.  രകാജര്യകാതണിര്തണികേള്  അപ്രസേകവുയും

അസേന്തുലണിതവുമേകാകുന  കേകാലമേകാണക്ക്.  നമ്മുവടെ  പ്രകൃതണി  വെെണിഭേവെെങ്ങള്

എനതുകപെകാവല  മേകാനവെെവെെണിഭേവെെകശഷണിയയും  രകാജര്യതണികന്റെയയും  ഭൂഖണ്ഡങ്ങളുകടെയയും

അതണിര്തണിക്കപ്പുറെകതയക്ക്  ഒഴുകേകാന  കപ്രരണിപണിക്കുനവെെയകാണക്ക്  വെെണികേസേണിത

മുതലകാളെണിതതണിവന്റെ  നവെെലണിബറെല  നയങ്ങള്.  തുടെര്  പെഠനതണിനയും

വതകാഴണിലണിനമേകായണി  വെെണിദര്യകാര്തണികേള്  ഇനര്യയണിലനണിനക്ക്  വെെണിവെെണിധ  രകാജര്യങ്ങളെണികലയക്ക്

കുടെണികയറെകാറണക്ക്.  ഇതക്ക്  രകാജര്യവത  എലകാ  സേയുംസ്ഥകാനങ്ങളെണിലയും  പ്രകേടെമേകാണക്ക്.

ഇനര്യയണിലനണിനക്ക്  വെെര്ഷങ്ങളെകായണി  വെെണികദശ  രകാജര്യങ്ങളെണികലയക്ക്  വെെണിദര്യകാര്തണികേള്

കുടെണികയറനതകായണി റെണികപകാര്ട്ടുകേള് സൂചണിപണിക്കുന്നു.  വപെര്മേനന്റെക്ക് വറെസേണിഡന്റെക്ക്, കപെകാസക്ക്

ഗ്രകാജുകവെെറക്ക്  വെെര്ക്കക്ക്  വപെര്മേണിറക്ക്  എനണിവെെ  നലകുന  രകാജര്യങ്ങളെണികലയകാണക്ക്  കൂടുതല
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വെെണിദര്യകാര്തണികേളുയും കുടെണികയറനവതനക്ക് ഇഇൗ റെണികപകാര്ട്ടുകേള് സൂചണിപണിക്കുന്നു.  കേകാനഡ,

ആകസലണിയ  മുതലകായ  രകാജര്യങ്ങളെണില  കവെെണത്ര  മേകാനവെെ  വെെണിഭേവെെകശഷണി

ഇലകാതതണിനകാലകാണക്ക്  അവെെര്  കുടെണികയറവുമേകായണി  ബനവപട്ട  വെെര്യവെെസ്ഥകേള്

ഉദകാരമേകാക്കണിയണിട്ടുളെളെതക്ക്.  കേകാലകാവെെസ്ഥയകടെയയും  ഭൂമേണിശകാസ്ത്രതണികന്റെയയും  പ്രതണികൂല

സേകാഹചരര്യങ്ങള്  ഇഇൗ  നകാടുകേള്ക്കക്ക്  പ്രതണിബനങ്ങള്  സൃഷ്ടണിക്കുകമ്പകാള്  ആ

നകാട്ടുകേകാരകായ യവെെജനങ്ങള് കൂടുതല വെെണികേസേണിതമേകായ രകാജര്യങ്ങളെണികലക്കക്ക് വവമേകഗ്രറ്റു

വചയ്തുവകേകാണണിരണിക്കുകേയകാണക്ക്.  അങ്ങവനയളെളെ  ഇടെങ്ങണികലയകാണക്ക്  ഇനര്യന

വെെണിദര്യകാര്തണികേള്  എതണികച്ചരുനതക്ക്.  അവെെണിവടെ  അതണിസേകാധകാരണമേകായ

വതകാഴണിലകേളെകാണക്ക്  പെഠനകവെെളെയണില  വെെണിദര്യകാര്തണികേള്  വചയ്യുനതക്ക്.   ഉദകാഹരണയും

പെറെയകേയകാവണങണില  ആകസലണിയയണിവല  വെെകയകാജനപെരണിപെകാലന  രയുംഗതകാണക്ക്

വെെനകതകാതണില  ഇനര്യന  വെെണിദര്യകാര്തണികേള്  കജകാലണി  വചയ്യുനതക്ക്.  കകേന്ദ്ര  സേര്ക്കകാര്

പെകാര്ലവമേന്റെണില അവെെതരണിപണിച്ച കേണക്കുപ്രകേകാരയും  2022  നവെെയുംബര് വെെവര  646206

വെെണിദര്യകാര്തണികേള്  ഇനര്യയണിലനണിന്നുയും  ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേതണിനകായണി  വെെണികദശതക്ക്

കപെകായണിട്ടുണക്ക്.   വറെഡക്ക്സേശര് എഡക്യൂകക്കഷന  റെണികപകാര്ട്ടനസേരണിച്ചക്ക്  അതക്ക്  770000

ആണക്ക്.  ഇതണില  12  ശതമേകാനയും  ആനകാപ്രകദശണില  നണിന്നുയും  12  ശതമേകാനയും

പെഞകാബണില നണിന്നുയും  11  ശതമേകാനയും മേഹകാരകാഷ്ട്രയണില നണിന്നുമേകാണക്ക്.  ഓകക്ക്കഫകാര്ഡക്ക്

ഇന്റെര്നകാഷണല എന സ്ഥകാപെനയും നടെതണിയ മേവറകാരു പെഠനവുയും ഇകത കേണക്കു
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തവനയകാണക്ക്  സൂചണിപണിക്കുനതക്ക്.  അതണില  4  ശതമേകാനയും  വെെണിദര്യകാര്തണികേളെകാണക്ക്

കകേരളെതണിലനണിന്നുയും  വെെണികദശകതയക്ക്  പെഠനതണിനകപെകായതകായണി  കേകാണുനതക്ക്.

2016-ല 18428, 2017-ല 22093, 2018-ല 26456, 2019-ല 30948, 2020-ല

15277  എനണിങ്ങവനയകാണക്ക്  വെെണിദര്യകാര്തണികേളുവടെ  കുടെണികയറയും  കകേരളെതണില

നണിന്നുണകായതകായണി റെണികപകാര്ട്ടക്ക് സൂചണിപണിക്കുനതക്ക്.  കകേകാവെെണിഡണിവന്റെ പെശ്ചകാതലതണില

കുറെഞ്ഞ  കുടെണികയറയും  2022-23-ല  വെെര്ദ്ധണിച്ചതകായണി  കേകാണുന്നു.  വപെര്മേനന്റെക്ക്

വറെസേണിഡനസേണി,  കപെകാസക്ക്  ഗ്രകാജുകവെെറക്ക്  വെെര്ക്കക്ക്  വപെര്മേണിറക്ക്  തുടെങ്ങണിയവെെ  നലകുന

ആകേര്ഷണകതകാവടെകാപയും  കൂടുതല  സേസ്വതനമേകായ  സേകാമൂഹണികേ  അനരശക്ഷയും

ലഭേര്യമേകാവണന  വെെണിചകാരവുയും  വെെണികേസേണിത  രകാജര്യങ്ങളെണിവല  ജശവെെണിത

നണിലവെെകാരവതക്കുറെണിചളെളെ  കേകാഴ്ചപകാടുകേളുയും  വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ  വെെകായ്പകേളുവടെ  വെെര്ദ്ധണിച്ച

ലഭേര്യതയമേകാണക്ക് ഇഇൗ കുടെണികയറതണിനക്ക് കേകാരണമേകാകുനതക്ക്.  എനകാല ബഹുമേകാനവപട്ട

അയുംഗയും  സൂചണിപണിച്ചതുകപെകാവല  അതക്ക്  സേര്വകേലകാശകാലകേളുവടെ

കേകാരര്യക്ഷമേതയണിലകായ്മയയും പുതുതലമുറെ കകേകാഴ്സുകേളുവടെ അഭേകാവെെവുയും വകേകാണകാവണന്നുളെളെ

സൂചന  വെെസ്തുതയക്ക്  ഒട്ടുയും  നണിരക്കുനതല.  കൂടുതല  വമേച്ചവപട്ട  വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേയും

ലഭേണിക്കുകേവയന്നുളെളെതക്ക്  ഏറവുവമേകാടുവെെണില  സൂചണിപണിക്കവപടുന ഏകേകേയും  മേകാത്രമേകാണക്ക്.

കേണക്കുകേള്  സൂചണിപണിക്കുനതക്ക്,  2019-ല  30948  വെെണിദര്യകാര്തണികേള്  കകേരളെതണില

നണിനക്ക് വെെണികദശരകാജര്യങ്ങളെണികലയക്ക് ഉപെരണിപെഠനതണിനക്ക് കപെകായണിട്ടുവണനകാണക്ക്.  എനകാല



Uncorrected/Not for Publication
06.02.2023

19

കകേന്ദ്ര  വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ  മേനകാലയയും  പുറെതണിറെക്കണിയ  11-ാം  ആള്  ഇനര്യ  ഹയര്

എഡക്യൂകക്കഷന  സേര്കവ  പ്രകേകാരയും  5  വെെര്ഷയുംവകേകാണക്ക്  കകേരളെതണില

ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ രയുംഗവത  കഗ്രകാസേക്ക് എനകറെകാള്വമേന്റെക്ക്  കറെകഷര്യകാ  10  ശതമേകാനയും

വെെര്ദ്ധണിച്ചണിരണിക്കുകേയകാണക്ക്. കേഴണിഞ്ഞയകാഴ്ച പുറെത്തുവെെന ഇഇൗ റെണികപകാര്ട്ടക്ക് ബഹുമേകാനവപട്ട

അയുംഗയും  പെത്ര-മേകാധര്യമേങ്ങളെണിലൂവടെ  വെെകായണിച്ചണിട്ടുണകാകുവമേനക്ക്  ഞകാന  കേരുതുന്നു.

2016-17-ല  നമ്മുവടെ  കഗ്രകാസേക്ക്  എനകറെകാള്വമേന്റെക്ക്  കറെകഷര്യകാ  32.4  ശതമേകാനവുയും

2017-18-ല  34  ശതമേകാനവുയും  2018-19-ല  34.5  ശതമേകാനവുയും  2019-20-ല  35.9

ശതമേകാനവുയും  2020-21-ല  43.2  ശതമേകാനവുമേകായണിരുന്നു.  അങ്ങവന  ക്രമേമേകായ

നണിലയണിലതവനയകാണക്ക് അതക്ക് കപെകായണിട്ടുളെളെതക്ക്. കേഴണിഞ്ഞ 5 വെെര്ഷയും സേയുംസ്ഥകാനവത

ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ  സ്ഥകാപെനങ്ങളെണില  കചര്ന  വെെണിദര്യകാര്തണികേളുവടെ  എണ്ണയും

ഗണര്യമേകായണി  വെെര്ദ്ധണിച്ചണിട്ടുവണന്നുളെളെതക്ക്  സേര്കവ  റെണിപകാര്ട്ടണില  കേകാണകാന  കേഴണിയയും.

2016-17-ല  1033143,  2017-18-ല  1082917,  2018-19-ല  1095842,

2019-20-ല  1137853,  2020-21-ല  1364536  എനണിങ്ങവന  വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്

കേകാണണിക്കുന്നുണക്ക്.  കേഴണിഞ്ഞ അഞക്ക് വെെര്ഷയുംവകേകാണക്ക്  3.3  ലക്ഷയും കുട്ടണികേളെകാണക്ക്

കകേരളെതണിവല ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ സ്ഥകാപെനങ്ങളെണില കൂടുതലകായണി പെഠനതണിനക്ക്

എതണികച്ചര്നണിട്ടുള്ളതക്ക്.  വെെണികദശത്തുകപെകായ  35000  കുട്ടണികേളുവടെ

കേകാരര്യതണിലകാണക്ക് ബഹുമേകാനവപട്ട അയുംഗയും ഉത്കേണ്ഠ പ്രകേടെണിപണിച്ചതക്ക്.   ഇവെെണിവടെ
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പെഠണിക്കകാന  സേഇൗകേരര്യയും  ലഭേണിച്ച  1364536  കുട്ടണികേള്ക്കക്ക്  ഏറവുയും  മേണികേച്ച

വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ  സേകാഹചരര്യയും  ഒരുക്കണിവക്കകാടുക്കുനതണിനകായണി  ഗവെെണ്വമേന്റെക്ക്

പെരണിശ്രമേണിക്കുകേയകാണക്ക്.  ആയണിരയും  കകേകാടെണി  രൂപെയണിലകൂടുതല  മൂലര്യമുള്ള

അടെണിസ്ഥകാന  സേഇൗകേരര്യ  വെെണികേസേനമേകാണക്ക്  കേഴണിഞ്ഞ  രണക്ക്  വെെര്ഷയുംവകേകാണക്ക്

ഉണകായണിട്ടുള്ളതക്ക്.  കകേരളെതണില  2016-17  വെെര്ഷയും  55007  അദ്ധര്യകാപെകേര്

ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ സ്ഥകാപെനങ്ങളെണില ഉണകായണിരുവനങണില 2020-21-ല അതക്ക്

61080-കലയക്ക്  ഉയര്ന്നു.  അഞക്ക്  വെെര്ഷയുംവകേകാണക്ക്  6073  അദ്ധര്യകാപെകേരുവടെ

വെെര്ദ്ധനവെെക്ക്  ഉണകായണിട്ടുണക്ക്.  സേയുംസ്ഥകാനവത  അദ്ധര്യകാപെകേ-വെെണിദര്യകാര്തശ

അനപെകാതയും 1:16-ഉയും കദശശയ ശരകാശരണി 1:24-ഉയും ആണക്ക്. ഇനര്യയണില ഏറവുയും

കൂടുതല  കകേകാകളെജുകേളുള്ള  10  സേയുംസ്ഥകാനങ്ങളെണില  ഒനകാണക്ക്  കകേരളെയും.

കകേരളെതണില  ഒരു  ലക്ഷയും  വെെണിദര്യകാര്തണികേള്ക്കക്ക്  50 കകേകാകളെജക്ക്  എന

അനപെകാതതണില സ്ഥകാപെനങ്ങളുണക്ക്.  എനകാല കദശശയ ശരകാശരണി ഒരു ലക്ഷയും

വെെണിദര്യകാര്തണികേള്ക്കക്ക്  31  കകേകാകളെജക്ക്  എന  രശതണിയണിലകാണക്ക്.  ഇകതകാവടെകാപയും

ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ  രയുംഗതക്ക്  സേമേഗ്ര  പെരണിഷ്കരണതണിനകായണി  നണിയമേണിച്ച  മൂനക്ക്

കേമശഷനകേളുവടെയയും റെണികപകാര്ട്ടണിവല നണിര്കദ്ദേശങ്ങള് നടെപണിലകാക്കണിവെെരണികേയകാണക്ക്.

അറെണിവെെണിന്റെ ഉത്പെകാദനയും, അറെണിവെെണിവന സേമൂഹതണിനക്ക് ഉപെകയകാഗണിക്കകാന കേഴണിയന
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ഉത്പെനങ്ങളെകാക്കുനതണിനള്ള  ടകാനസേ ക്ക് കലഷണല  റെണിസേര്ച്ചക്ക്  ലകാബുകേള്,

ലഭേര്യമേകാകുന  ആശയങ്ങവളെ  വെെര്യകാവെെസേകായണികേകാടെണിസ്ഥകാനതണില

പെരണിവെെര്തണിപണിക്കുന  ഇനകേദ്യുകബഷന  കകേന്ദ്രങ്ങള്,  ഉത്പെകാദനതണിനകായള്ള

സകാര്ട്ടപെക്ക് കകേന്ദ്രങ്ങള് തുടെങ്ങണിയവെെവയകാവക്ക കചര്ന ഇവനകാകവെെഷന ആനഡക്ക്

ഇനകേദ്യുകബഷന  എനവെെകയകാണ്വമേന്റെക്ക്  ഉയര്തണിവക്കകാണ്ടുവെെനക്ക്  കകേരളെവത

ഇനര്യയണിവല ഏറവുയും മേണികേച്ച വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ ഹബക്ക് ആക്കണി മേകാറണിവയടുക്കുകേവയന

ലക്ഷര്യകതകാവടെയകാണക്ക്  ഇനക്ക്  സേര്ക്കകാര്  പ്രവെെര്തണിക്കുനതക്ക്.

പെഠനകതകാവടെകാപയും  പെണണിവയടുക്കകാന കേഴണിയന  Earn  While  You  Learn,

Connect  Career to Campus,  Industry on Campus  എനശ പെദ്ധതണികേള്

നലരശതണിയണില മുകനകാട്ടുകപെകാകുകേയകാണക്ക്.  ഇതണിനക്ക് സേഹകായകേരമേകായ രശതണിയണില

പെകാഠര്യപെദ്ധതണിയയും  സേമേയക്രമേവുയും  ഉടെന  പെരണിഷ്കരണിക്കുയും.  ഇവതലകാമുള്വപട്ട

Kerala  State  Higher  Education Curriculum  Framework

തയകാറെകാക്കണിവെെരണികേയകാണക്ക്.  വെെണികദശരകാജര്യങ്ങളെണില  പെഠണിക്കകാന  കപെകാകുന

വെെണിദര്യകാര്തണികേവളെ നമുക്കക്ക് തടെയകാന കേഴണിയണില.  എനകാല വെെണികദശരകാജര്യങ്ങളെണില

ലഭേണിക്കുന്നുവവെെനക്ക്  കേരുതവപടുന  എലകാ  സേഇൗകേരര്യങ്ങളുയും  ഇവെെണിവടെതവന

ഒരുക്കണിവക്കകാടുക്കകാന  ഇഇൗ  സേര്ക്കകാര്  പ്രതണിജകാബദ്ധമേകാണക്ക്.  അതണിനള്ള
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പ്രവെെര്തനങ്ങള്  അതണികവെെഗയും  നടെന്നുവെെരുന  സ്ഥണിതണിയണില  ബഹുമേകാനവപട്ട

അയുംഗയും  ഭേയവപടുനതരതണില  ഒരു  മേസണിഷ്കകച്ചകാര്ച്ച

കകേരളെതണിലണകാകേണിവലനകാണക്ക് പ്രതശക്ഷണിക്കുനതക്ക്.  വബ്രെയണിന വഡയ്ന അല,

വബ്രെയണിന വഗയ്ന ആണക്ക് നമ്മുവടെ ലക്ഷര്യയും.  ബഹുമേകാനവപട്ട മുഖര്യമേനണി ഇഇൗ

സേഭേയകേത്തുയും  പുറെത്തുയും  പ്രഖര്യകാപെണിച്ചണിട്ടുള്ളതുകപെകാവല  വപെവട്ടന്നുതവന

കലകാകകേകാതര  വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ  സേകാഹചരര്യങ്ങള്  കകേരളെതണിവന്റെ

ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ  കമേഖലയണില  ഉറെപകാക്കണിവക്കകാണക്ക്  നമ്മുവടെ  കുട്ടണികേവളെയയും

പുറെത്തുനണിന്നുള്ള  കുട്ടണികേവളെയയും  ഇവെെണിവടെതവന  ആകേര്ഷണിക്കകാനള്ള  എലകാ

സേയുംവെെണിധകാനങ്ങളുമേകായണി  സേര്ക്കകാര്  മുകനകാട്ടക്ക്  വപെകായ്വക്കകാണണിരണിക്കുകേയകാണക്ക്.

കകേരളെവത ഒരു ആകഗകാളെ വെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ ഹബക്ക് ആക്കണിമേകാറകാനകാണക്ക് സേര്ക്കകാര്

പെരണിശ്രമേണിക്കുനതക്ക്, അതണിനക്ക് എലകാവെെരുവടെയയും സേഹകേരണയും ആവെെശര്യമേകാണക്ക്.  

ശ്രശ  .    മേഞ്ഞളെകായുംകുഴണി  അലണി:  സേര്,  ഇവെെണിവടെ  വബ്രെയണിന  വഗയക്ക് ന  അല

വബ്രെയണിന  വഡയ്ന  തവനയകാണക്ക്  നടെക്കുനവതനക്ക്  ഇനവത  സേകാഹചരര്യയും

കേണകാല എലകാവെെര്ക്കുയും മേനസ്സണിലകാകുനതകാണക്ക്.   ബഹുമേകാനവപട്ട വെെകുപ്പുമേനണി

അക്കകാരര്യയും  ഒന്നുകൂടെണി  പെരണികശകാധണികക്കണതകാണക്ക്.  കേകാരണയും  ഇതക്ക്  നമ്മുവടെ

മേക്കളുവടെ  കേകാരര്യമേകാണക്ക്,  ഭേകാവെെണി  തലമുറെയവടെ  കേകാരര്യമേകാണക്ക്,  നമള്
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വെെണിചകാരണിക്കുനതണികനക്കകാളുമേപ്പുറെയും വെെലണിയ രശതണിയണികലയക്ക് അതക്ക് കപെകാകുകേയകാണക്ക്.

ഉനതവെെണിദര്യകാഭേര്യകാസേ  കേരണിക്കുലയും  കേമണിറണി  സേയുംസ്ഥകാനവത  കകേകാകളെജുകേളുവടെ

പ്രവെെര്തന  സേമേയയും  രകാവെെണിവല  8.30  മുതല  വവവെെകുകനരയും

5  മേണണിവെെവരയകാക്കകാന  തശരുമേകാനണിച്ചണിട്ടുകണകാ;  കുട്ടണികേവളെ  കൂടുതല  സേമേയയും

കകേകാകളെജുകേളെണില  തളെച്ചണിടുന  തലതണിരണിഞ്ഞ  ഇഇൗ  പെരണിഷ്കകാരയും

നടെപണിലകാക്കണിയണിട്ടുവണങണില അവെെര്ക്കക്ക് പെഠനകതകാവടെകാപയും കജകാലണി വചയകാനയും

തകാലപരര്യമുള്ള  കേകാരര്യങ്ങളെണില  ഇടെവപെടെകാനയും  കേഴണിയണിവലന  വെെകാദയും

ശ്രദ്ധയണിലവപട്ടണിട്ടുകണകാ; ഇഇൗ തശരുമേകാനയും പുനനഃപെരണികശകാധണിക്കുകമേകാ?

കഡകാ  .    ആര്  .    ബണിന:  സേര്,  പ്രവെെര്തനസേമേയയും  വെെര്ദ്ധണിപണിക്കുകേ

എന്നുളെളെതുവകേകാണക്ക്  ഉകദ്ദേശണിക്കുനതക്ക്  ബഹുമേകാനവപട്ട  അയുംഗയും

പെറെഞ്ഞതുകപെകാവലയല.  ഇനക്ക്  ആകഗകാളെതലതണില  24  മേണണിക്കൂറയും

പ്രവെെര്തണിക്കുന  കേലകാലയങ്ങളുയും  സേര്വകേലകാശകാലകേളുമേകാണുള്ളതക്ക്.   പ്രസ്തുത

പെശ്ചകാതലതണില  രകാവെെണിവല  8  മേണണി  മുതല  വവവെെകുകനരയും  8 മേണണിവെെവര

ലകബകാറെട്ടറെണികേളുയും വവലബ്രെറെണികേളുവമേലകായും കുട്ടണികേള്ക്കക്ക് ഉപെകയകാഗണിക്കുനതണിനള്ള

സേഇൗകേരര്യമുണകായണിരണിക്കണവമേന്നുയും  ഇനകേദ്യുകബഷന  ആനഡക്ക്  ഇവനകാകവെെഷന

വസേന്റെറകേളെണില  പ്രവെെര്തണിക്കകാന  സേഇൗകേരര്യമുണകാകേണവമേന്നുയും   Earn  While
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You Learn  പെദ്ധതണിയവടെ ഭേകാഗമേകായണി പെഠനകതകാവടെകാപയും കജകാലണിവചയകാനള്ള

സേഇൗകേരര്യമുണകാക്കണവമേന്നുയും  കേരുതണിവക്കകാണ്ടുതവനയകാണക്ക്  സേമേയതണിവന്റെ

കേകാരര്യതണില  ഇതരതണിലള്ള  വെെലണിയ  ഫ്ലകണിബണിലണിറണി  നലകേണിയണിട്ടുള്ളതക്ക്.

രകാവെെണിവല  8  മേണണി മുതല വവവെെകുകനരയും  8  മേണണിവെെവര കകേകാകളെജണിവല വെെണിവെെണിധ

സേഇൗകേരര്യങ്ങള് തുറെനണിരണിക്കുന്നുവവെെനക്ക് പെറെയനതുവകേകാണക്ക് ഉകദ്ദേശണിക്കുനതക്ക് ആ

സേമേയയുംമുഴുവെെനയും  പെഠനസേമേയമേകാവണനക്ക്  കേണക്കകാക്കണി  കുട്ടണികേള്  കകാസേക്ക്

മുറെണികേളെണില  ഉണകായണിരണിക്കണവമേനല.  അക്കകാദമേണികേമേകായണി കകാസേക്ക് മുറെണികേളെണില

വെെണിനണിമേയയും നടെകതണ സേമേയവത സേയുംബനണിച്ചക്ക് കനരകതയള്ള തശരുമേകാനയും

തുടെരുനതകാണക്ക്.  സേര്ഗ്ഗകാത്മകേവുയും  അക്കകാദമേണികേവുമേകായ  പെഠനകാനരശക്ഷയും

ഒരുക്കണിവക്കകാണക്ക്  വസേലഫക്ക്  കലണണിയുംഗണിനയും  എകക്ക്പെശരണിയനഷര്യല

കലണണിയുംഗണിനയും പ്രകാധകാനര്യയും വകേകാടുക്കുകേയകാണക്ക് വചയ്യുനതക്ക്.  പ്രകായപൂര്തണിയകായ

കുട്ടണികേളെകാണക്ക്  കേലകാലയങ്ങളെണികലയക്ക്  കേടെന്നുവെെരുനതക്ക്.  അവെെര്ക്കക്ക്  സേസ്വയയും

പെഠനതണിനള്ള സേകാഹചരര്യയും കേലകാലയങ്ങളെണില സൃഷ്ടണിക്കുനതണിനകവെെണണിയകാണക്ക്

ഇപ്രകേകാരയും  സേമേയയും  ദശര്ഘണിപണിചനലകുനതക്ക്.  ബഹുമേകാനര്യനകായ  അയുംഗയും

സൂചണിപണിച്ചതുകപെകാവല സേസ്വകേകാരര്യ കേലകാലയങ്ങളെണിലയും  പുതുതലമുറെ കകേകാഴ്സുകേള്ക്കക്ക്

അനമേതണി  ലഭേര്യമേകാക്കണവമേനക്ക്  അകപെക്ഷണിച്ചണിട്ടുവണങണില  യഥകാസേമേയയുംതവന
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വകേകാടുതണിട്ടുവണന വെെണിവെെരയും അറെണിയണിക്കുകേയകാണക്ക്.              


