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മലാനഖ്യമലായ പവെതെനട നല്കണവമനള്ളതെസ ഇഇൗ സരക്കെലാരമിവന്റെ ആഗഹമലാണസ.
സരക്കെലാരമിവന്റെ ഭലാഗത്തുനമിനട അതെമിനുള്ള എലലാ ശമവുട നടത്തുനണസ. തെപദ്ദേശ
ഭരണ സലാപനങ്ങള് വെരദനവെമിവന്റെ 50 ശതെമലാനട നമിരവ്വഹമിക്കുനതെമിനുട
ബലാക്കെമി 50 ശതെമലാനട സരക്കെലാര വെമിഹമിതെമലായമി നല്കുനതെമിനുട നടപടമി
സസശകരമിചവെരമികയലാണസ.

പകലാട്ടയല് ആയൂരപവെദ യൂണമിപവെഴമിറമി
ശശ. ആബമിദസ ഹുകസന തെങ്ങള്: സര,

ഞലാന

പ്രതെമിനമിദലാനട

വചയ്യുന

പകലാട്ടയല് നമിപയലാജകമണ്ഡലട, പകലാട്ടയല് എന നലാമട തെവന ആയൂരപവെദപതലാടസ
പചരത്തുവകലാണലാണസ പകരളശയ സമൂഹട അറമിയലാറള്ളതുട മനസമിലലാക്കെലാറള്ളതുട. ഒര
നൂറലാണമിലധമികമലായമി

പകരളശയരക്കുമലാതമല

ഇനഡഖ്യയവടയട

പലലാകതമിനസ

നലാനലാഭലാഗത്തുമുള്ള ആളുകള്ക്കെസ യശശഃശരശരനലായ പമി. എസസ. വെലാരമിയര സലാപമിച്ച
പകലാട്ടയല് ആരഖ്യ കവെദഖ്യശലാല പസവെനട നടതമിവക്കെലാണമിരമിക്കുകയലാണസ.
വെരഷട

ആയൂരപവെദ

പപലാകുകയലാണസ.

പകലാപളജമിവന്റെ

100-ാം

വെലാരഷമികട

ഇഇൗ

ആപഘലാഷമിക്കെലാന

പകലാട്ടയല് ആയരപവ്വദ പകലാപളജസ ഒര യൂണമിപവെഴമിറമിയലാക്കുക

എനതെസ ഏവറക്കെലാലമലായ ഒരലാവെശഖ്യമലാണസ.

ഭലാരതെതമിവന്റെ പ്രസമിഡന്റെലായമിരന

വെമി. വെമി. ഗമിരമിയവട കലാലഘട്ടപതലാളട ഇഇൗ ആവെശഖ്യതമിനസ പഴക്കെമുണസ. 1974-ല് 22
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ഏക്കെര സലട ഇതെമിനുപവെണമി വെലാങ്ങുകയട 2000-ല് പലാരലവമന്റെമിവന്റെ പ്രഖഖ്യലാപനവുട
2001-ല്

പകരള

സരക്കെലാരമിവന്റെ

അനുവെലാദവുട

2001-വല

പ്രധലാനമനമിയവട

പ്രഖഖ്യലാപനവുട 2002-വല പകരളലാ നമിയമസഭയവട പ്രഖഖ്യലാപനവുട ഇഇൗ ആവെശഖ്യതമിനസ
മുകളമില് ഉണലായമിട്ടുണസ. 2004 മുതെല് 2007 വെവരയള്ള കലാലഘട്ടങ്ങളമില് ഏകപദശട
1.5 പകലാടമി രൂപപയലാളട ഇതെമിനുപവെണമി അനുവെദമിക്കുകയട വചയമിട്ടുണസ.
ഇവെമിവട

ബമിരദ-ബമിരദലാനന്തര

പകലാഴ്സുകള്

നടനവെരമികയട

ഇപപ്പെലാള്

വചയ്യുനണസ.

പരശകകള് നടത്തുന മവറലാര സലാപനട എനതെമിലപ്പുറട ഗപവെഷണങ്ങളമിലൂവട
കൂടുതെല്

ജപനലാപകലാരപ്രദമലാകുന

അന്തലാരലാഷ്ട്ര

നമിലവെലാരതമില്

ആവെശഖ്യമലായമിട്ടുള്ളതെസ.

ഒര

ശലാസ്ത്ര

തുടങ്ങണവമന

സലാപങതെമിക

സരവ്വകലലാശലാല

ആവെശഖ്യമലാണസ

ഇപപ്പെലാള്

ഒര വസ്പെഷഖ്യല് ഓഫശസവറവെച്ചസ ഇതെമിവന്റെ പ്രവെരതനങ്ങള്

നടതമിവകലാണമിരമിക്കുകയലാവണങമിലുട അതെസ എങ്ങുട എതമിയമിട്ടമില. പകരളശയരവട
ഒരലാവെശഖ്യവമന നമിലയസ ഗപവെഷണതമിനുട ഒപ്പെട ആയരപവ്വദ-ടൂറമിസട പദതെമി
നടപ്പെമിലലാക്കുനതെമിനുട ഉതെകുന തെരതമില് ഇഇൗ ആയരപവ്വദ പകലാപളജമിവന ഒര
സരവ്വകലലാശലാലയലാക്കെമി

മലാറലാനുള്ള

തെശരമലാനട

സബ്മമിഷനമിലൂവട ഞലാന ആവെശഖ്യവപ്പെടുകയലാണസ.

തെസരമിതെഗതെമിയമിലലാക്കെലാന

ഇഇൗ
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പകലാട്ടയല് ആയൂരപവെദ യൂണമിപവെഴമിറമി
ആപരലാഗഖ്യവുട സലാമൂഹഖ്യനശതെമിയട വെകുപ്പുമനമി (ശശമതെമി വക. വക. കശലജ
ടശച്ചര):

സര,

സടബന്ധമിച്ചസ
മുഖഖ്യമനമിയവട

പകലാട്ടയല്

2012

ആയരപവ്വദ

ജൂകല

17-ാം

സലാനമിദഖ്യതമില്

സരവ്വകലലാശലാല

തെശയതെമി

പചരന

സലാപമിക്കുനതെസ

അനവത

ബഹുമലാനവപ്പെട്ട

പയലാഗതമിവല

തെശരമലാനങ്ങള്

അടഗശകരമിച്ചസ 19-12-2013-നസ ഉതരവെലായമിരന.

22-01-2014-വല സരക്കെലാര

ഉതരവെസ പ്രകലാരട ആയരപവെദ സരവ്വകലലാശലാല സലാപമിക്കുനതു സടബന്ധമിച്ച
പദതെമിയവട കലാരഖ്യകമമലായ നടതമിപ്പെമിനലായമി മലപ്പുറട ജമിലലാ കളക്ടവറ വസ്പെഷഖ്യല്
ഓഫശസറലായമി നമിയമമിച്ചസ ഉതരവെലായമിരന. പകലാട്ടയല് ആയരപവെദ സരവ്വകലലാശലാല
സലാപമിക്കുനതെസ സടബന്ധമിച്ച പ്രവെരതനങ്ങള്ക്കെലായമി പ്രലാഥമമികമലായമി 25 ലകട
രൂപ അനുവെദമിക്കുനതെമിനസ മലപ്പുറട ജമിലലാ കളക്ടര ശമിപലാരശ സമരപ്പെമിച്ചമിരന.
സലാമതമിക

സമിതെമി

വമച്ചവപ്പെടുന

മുറയസ

ശമിപലാരശ

പരമിഗണനയസ

സമരപ്പെമിക്കെണവമനസ ധനകലാരഖ്യ വെകുപ്പെസ ഭരണ വെകുപ്പെമിപനലാടസ നമിരപദ്ദേശമിക്കുകയട
വചയമിരന.
അരഹമിക്കുന

പകലാട്ടയല്

ആയരപവെദ

സലാപനമലാണസ.

പുതെമിയ

സരവ്വകലലാശലാല

വെളവര

സരവ്വകലലാശലാലയവട

പരമിഗണന
സലാധഖ്യതെകള്

വെമിശദമലായമി വെമിലയമിരത്തുനതെമിനസ വെമിദഗ്ദ്ധ സമമിതെമി രൂപശകരമിക്കുനതെലാണസ.
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മുഖഖ്യമനമി (ശശ. പമിണറലായമി വെമിജയന): സര,

ഇതുമലായമി

ബന്ധവപ്പെട്ടസ

അന്തലാരലാഷ്ട്ര തെലതമിലുള്ള ഒര ആയരപവെദ ഇനസമിറന്യൂട്ടസ സലാപമിക്കുക എനതെലാണസ
ഇഇൗ

ഗവെണ്വമന്റെസ

പനരവതതെവന

പ്രഖഖ്യലാപമിച്ചമിട്ടുളളതെസ.

അതുകൂടമി

വെചവകലാണലായമിരമിക്കുട ഇഇൗ പ്രശ്നട പരമിഗണമിക്കുനതെസ.
നൂറനലാടസ വലപ്രസമി സലാനമിപറലാറമിയവത വസ്പെഷഖ്യലാലമിറമി ആശുപതമിയലായമി
ഉയരതല്
ശശ. ആര. രലാപജഷസ:

സര, നൂറനലാടസ വലപ്രസമി സലാനമിപറലാറമിയട ആശുപതമി

ഒര വസ്പെഷഖ്യലാലമിറമി ആശുപതമിയലായമി ഉയരതണവമനതെലാണസ എവന്റെ സബ്മമിഷന.
ആലപ്പുഴ

ജമിലയമിവല

മലാതമല

ആശുപതമികളമിവലലാനലാണസ

പകരളതമിവലതെവന

നൂറനലാടസ

വലപ്രസമി

ഏറവുട

സലാനമിപറലാറമിയട

പ്രധലാനവപ്പെട്ട
ആശുപതമി.

അവെമിവട വഎ.പമി. പപഷഖ്യന്റെസസസ 214 ആളുകള് മലാതവമയള, പവക അവതെലലാട
പകരളതമിവല വലപ്രസമി ബലാധമിച്ച പരലാഗമികളലാണസ. വലപ്രസമി പരലാഗമികള് മലാതമല
ആയമിരക്കെണക്കെമിനസ ഒഇൗട്ടസ പപഷഖ്യന്റെസസസ കൂടമിവെരന ഒരലാശുപതമിയലാണസ ഇതെസ.
അതെമിവന്റെ ഏറവുട പ്രധലാനവപ്പെട്ട ഒര സവെമിപശഷതെ ആപരലാഗഖ്യ വെകുപ്പെമിവന്റെ കശഴമില് 137
ഏക്കെര സലമലാണസ ആ ആശുപതമിക്കുണലായമിരനതെസ. അതെമില് 50 ഏക്കെര സലട

