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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ

മേടിഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്സതീക്കര: ഫ്മേലപ്പുറതയ ഫ്സമേതീപ ഫ് ജടില്ലകളടിലയ ഫ് ഉള്പപ്പെപട ഫ് മേലബബാര

മമേഖലയടില് ഫ് ഒനബാപക ഫ് പടരന്നു ഫ് പടിടടിച്ചുപകബാണടിരടിക്കുകയയ, ഫ്രണ്ടുമപരുപട

മേരണതടിനഫ ഫ് കബാരണമേബാകുകയയ ഫ് പചെയ്ത ഫ്ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ ഫ്എന ഫ് മേബാരകമരബാഗയ

ആമരബാഗഗ്യമമേഖലയടിലയ ഫ് പപബാതുസമൂഹതടിലയ ഫ് ഉളവബായടിട്ടുളളതബായടി

പറയപപ്പെടുനഫ്ആശങ്കയയഫ്ഭതീതടിയയഫ്സയബനടിചഫഫ്ഇനപതഫ്സഭബാനടപടടികള്

നടിരതടിപവചഫ ഫ്ചെരചപചെയ്യണപമേനഫ ഫ്ആവശഗ്യപപ്പെടഫ ഫ്സരവ്വശതീ. ഫ്എയ. ഫ്ഉമ്മര,

എ.ഫ്പടി.ഫ്അനടില്കുമേബാര,ഫ്മറബാഷടിഫ്അഗസടിന്ഫ്എനതീഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെടഫ്അയഗങ്ങള്

റൂള്ഫ്50ഫ്പ്രകബാരയഫ്മനബാടതീസഫഫ്നല്കടിയടിട്ടുണഫ.ഫ്ഫ്

ആമരബാഗഗ്യവയ ഫ് സബാമൂഹഗ്യനതീതടിയയ ഫ് വകുപ്പുമേനടി ഫ്(ശതീമേതടി ഫ് പകഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്പകഫ് ഫ്.

പപശലജഫ്ടതീചര): ഫ്സര, ഫ്സയസബാനതഫഫ്മൂനഫ ഫ്ജടില്ലകളടിലബാണഫഫ്ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ

മരബാഗയ ഫ് ഇമപ്പെബാള് ഫ് റടിമപ്പെബാരടഫ ഫ് പചെയ്യപപ്പെടടിട്ടുളളതഫ. ഫ് ഫ്മേലപ്പുറയ ഫ് ജടില്ലയടില് ഫ്31

മപരക്കഫ ഫ് മരബാഗബബാധ ഫ് സടിരതീകരടിക്കുകയയ ഫ് രണഫ ഫ് മേരണയ

സയഭവടിക്കുകയമുണബായടി. ഫ് ഫ്മകബാഴടിമക്കബാടഫ ഫ് ജടില്ലയടില് ഫ്8 ഫ്മപരക്കുയ ഫ് കണ്ണൂര

ജടില്ലയടില്ഫ്ഒരബാള്ക്കുമേബാണഫ ഫ്മരബാഗയഫ്റടിമപ്പെബാരടഫ ഫ്പചെയ്യപപ്പെടടിട്ടുളളതഫ. ഫ് ഫ്പകബാറതീന്

ബബാകതീരടിയയ ഫ് ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ ഫ് ഫ്(coryne ഫ് bacterium ഫ് diphtheriae) ഫ്എന
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മരബാഗബാണുമൂലയഫ്പ്രധബാനമേബായയഫ്വബായവടിലൂപടഫ്അതടിമവഗയഫ്മേപറബാരബാള്ക്കഫഫ്പകരബാന്

സബാധഗ്യതയളളഫ്മരബാഗമേബാണഫഫ്ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ.ഫ്ഫ്പനടി,ഫ്ശശബാസതടസയ,ഫ്പതബാണമവദന,

കഴുതടില് ഫ് കഴലവതീക്കയ ഫ് എനടിവയബാണഫ ഫ് പ്രധബാന ഫ് മരബാഗലക്ഷണങ്ങള്.

ഇമതബാപടബാപ്പെയ ഫ് മരബാഗബാണു ഫ് ഉണബാക്കുന ഫ് ഒരു ഫ്സ്രവയ ഫ് പതബാണയടില് ഫ് ഒരു ഫ് പബാട

സൃഷടിക്കുകയയ ഫ്അതടിലണബാകുനഫ്വടിഷദബാവകയ ഫ്രക്തതടില്ഫ്കലരനഫ ഫ്ഹൃദയയ,

കരള്, ഫ്വൃക്ക ഫ് എനതീ ഫ് ആന്തരബാവയവങ്ങപള ഫ് ബബാധടിക്കുനതടിനബാല് ഫ് മേരണയ

സയഭവടിക്കുകയയഫ്പചെയ്യുന്നു.ഫ് ഫ്മരബാഗലക്ഷണങ്ങള്ഫ്കണബാലടപനഫ്മേറ്റുളളവരുമേബായടി

സമ്പരക്കയ ഫ് പുലരതബാത ഫ് രതീതടിയടില് ഫ് പ്രമതഗ്യക ഫ് പരടിചെരണയ ഫ് നല്കടി

ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ ഫ് ഫ് ആനതീമടബാകടിന്, ഫ്ആനതീബമയബാടടിക്കുകള് ഫ് എനടിവ

നല്മകണതബാണഫ. ഫ് ഫ്ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ ഫ് ഫ് മേലപ്പുറയ ഫ് ജടില്ലയടില് ഫ്7-6-2016 ഫ് -ലബാണഫ

ആദഗ്യമേബായടിഫ്റടിമപ്പെബാരടഫ ഫ്പചെയ്യപപ്പെടടിട്ടുളളതഫ.ഫ് ഫ്9-7-2016 ഫ്വപരഫ് ഫ്രണ്ടുഫ്മേരണങ്ങള്

ഉള്പപ്പെപടഫ്31ഫ്മകസ്സുകളബാണഫഫ്റടിമപ്പെബാരടഫഫ്പചെയ്യപപ്പെടടിട്ടുളളതഫ.ഫ് ഫ്ഇതടില്ഫ്2ഫ്മപരക്കഫ

ലബാബഫ ഫ് പരടിമശബാധനയടില് ഫ് മരബാഗയ ഫ്സടിരതീകരടിചടിട്ടുണഫ. ഫ്ഇവടിപട ഫ്8 ഫ്വടികസന

മബബാക്കുകളടിലബാണഫ ഫ് മരബാഗയ ഫ് കൂടുതലബായടി ഫ് കണ്ടുവരുനതഫ. ഫ് ഫ്പകബാമണബാടടി,

വളവന്നൂര,ഫ്പവടയ,ഫ്ഓമേന്നൂര,ഫ്പനടുവ,ഫ്കുറടിപ്പുറയ,ഫ്മേങ്കട,ഫ്മവങ്ങരഫ്എനതീഫ്പഹല്തഫ

മബബാക്കുകളടിലബാണഫ ഫ് മരബാഗയ ഫ് റടിമപ്പെബാരടഫ ഫ് പചെയ്യപപ്പെടടിട്ടുളളതഫ. ഫ് ഫ്പകബാമണബാടടിയടില്
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മേബാതയ ഫ്13 ഫ്മകസ്സുകള്ഫ്റടിമപ്പെബാരടഫ ഫ് പചെയ്തടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്മകസ്സുകള്ഫ്റടിമപ്പെബാരടഫ ഫ് പചെയ്തതഫ

അറടിഞ്ഞ ഫ് ഉടമനതപന ഫ് കുടുയബതടില് ഫ് മരബാഗടിയമേബായടി ഫ് അടുതഫ ഫ് ഇടപഴകബാന്

സബാധഗ്യതയളള ഫ് ഫ് എല്ലബാവമരയയ ഫ് സ്കൂള് ഫ് കുടടികമളയയ ഫ് മഡബാകരമേബാര ഫ് അടങ്ങുന

സയഘയഫ്സതീന്ഫ്പചെയ്യുകയയഫ്ടടി.ഡടി. ഫ്വബാകടിനയ, ഫ്ആനതീബമയബാടടികയഫ്നല്കുകയയ

പചെയ്തടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്മരബാഗലക്ഷണമുളളവരുപട ഫ്പതബാണയടിപലഫ്സ്രവയഫ്പരടിമശബാധനയഫ

അയയ്ക്കുകയയ ഫ് പചെയ്തടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്മരബാഗബബാധടിതരപക്കല്ലബായ ഫ് ആനതീമടബാകടിന്

നല്കുകയയ,ഫ് ഫ്വബാകടിന്ഫ്മകബാഴടിമക്കബാടഫഫ്പമേഡടിക്കല്ഫ്മകബാമളജടില്ഫ്ലഭഗ്യമേബാക്കുകയയ

പചെയ്തടിട്ടുണഫ.ഫ് ഫ്പമേഡടിക്കല്ഫ്മകബാമളജടില്ഫ്മേബാതമേല്ലഫ്ബനപപ്പെടഫ്ആശുപതടികളടില്

വബാകടിന്ഫ്എതടിക്കബാനളളഫ്നടപടടികള്ഫ്സശതീകരടിചടിട്ടുണഫ.ഫ് ഫ്മരബാഗബബാധഫ്റടിമപ്പെബാരടഫ

പചെയ്ത ഫ് വതീടടിന ഫ് ചുറ്റുമുളള ഫ്100 ഫ്വതീടുകള് ഫ് സരമവ്വ ഫ് നടതടി ഫ് സമേബാന

മരബാഗലക്ഷണങ്ങള് ഫ് ഉമണബാ ഫ് എനഫ ഫ് പരടിമശബാധടിക്കുകയയ ഫ് പൂരണ്ണമേബാമയബാ

ഭബാഗതീകമേബാമയബാ ഫ് കുതടിവയ്പപടുക്കബാത ഫ് സ്കൂള് ഫ് കുടടികള് ഫ് ഉള്പപ്പെപടയളള

എല്ലബാമപരക്കുയ ഫ് ടടി.ഡടി. ഫ്വബാകടിന് ഫ്നല്കടിയടിട്ടുമുണഫ. ഫ് ഫ്ജടില്ലയടില് ഫ്16 ഫ്വയസടിന

തബാപഴയളള ഫ്1253259 ഫ്കുടടികളടില് ഫ്235535 ഫ്കുടടികള് ഫ്(18.79 ഫ്ശതമേബാനയ)

പൂരണ്ണമേബാമയബാ ഫ് ഭബാഗതീകമേബാമയബാ ഫ് കുതടിവയടിനഫ ഫ് വടിമധയരബാകബാതവരബാണഫ.

ആയതടിനബാല് ഫ് എല്ലബാ ഫ് കുടടികള്ക്കുയ ഫ് പൂരണ്ണമേബായ ഫ് പ്രതടിമരബാധമശഷടി
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ലഭഗ്യമേബാക്കുനതടിനഫ ഫ് മവണടി ഫ് പസഷഗ്യല് ഫ് ഇമേമ്യൂപപണമസഷന് ഫ് പരടിപബാടടിയടിലൂപട

കുതടിവയഫ ഫ് നടതടി ഫ് വരുന്നുണഫ. ഫ് ഫ്മമേല്പ്പെറഞ്ഞ ഫ് പ്രവരതനങ്ങള് ഫ് എല്ലബായ

നടപ്പെടിലബാക്കടിയടിട്ടുയ ഫ് കൂടുതല് ഫ് മകസ്സുകള് ഫ് റടിമപ്പെബാരടഫ ഫ് പചെയ്തുവരുന ഫ്സബാഹചെരഗ്യയ

കണക്കടിപലടുതഫ ഫ് അവടിപട ഫ് അടടിയന്തരമേബായടിട്ടുളള ഫ് ഇടപപടലകള്

ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പുമേനടി, ഫ്ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പെഫ ഫ് അഡതീഷണല് ഫ് ചെതീഫഫ ഫ് പസക്രടറടി,

ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പെഫ ഫ് ഡയറകര, ഫ്അഡതീഷണല് ഫ് ഡയറകര ഫ് ഫ് ഇവപരല്ലബായ

മചെരന്നുപകബാണഫ ഫ് ഫ് വളപര ഫ് ഗഗൗരവമേബായടിട്ടുളള ഫ് ഇടപപടല് ഫ് ആമരബാഗഗ്യ ഫ് വകുപ്പെഫ

നടതടിയടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ് ഫ്അടടിയന്തര ഫ് കരമ്മപദ്ധതടി ഫ് നടപ്പെടിലബാക്കുനതടിനഫ ഫ് മവണടി

പ്രമതഗ്യക ഫ് ഉമദഗ്യബാഗസപന ഫ് ചുമേതലപപ്പെടുതകയയ ഫ് മഡബാകര ഫ് ജടി.

സുനടില്കുമേബാറടിപന ഫ് പ്രമതഗ്യക ഫ് ചുമേതല ഫ് നല്കടി ഫ് നടിശ്ചയടിചടിട്ടുമുണഫ. ഫ് ഫ്കൂടുതല്

മകസ്സുകള് ഫ് വരബാനളള ഫ് സബാധഗ്യത ഫ് കണക്കടിപലടുതഫ ഫ് ജനപ്രതടിനടിധടികള്,

എയ.എല്.എ.മേബാര, ഫ്ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പെഫ ഫ് ഉമദഗ്യബാഗസര, ഫ്ആമരബാഗഗ്യ ഫ് വകുപ്പുമേനടി

തുടങ്ങടിഫ്എല്ലബാവപരയയഫ്ഉള്പപ്പെടുതടിപകബാണഫഫ്ഒരുഫ്മേതീറടിയഗഫഫ്വടിളടിച്ചുഫ്മചെരക്കുകയയ

കബാരഗ്യങ്ങള് ഫ് അവമലബാകനയ ഫ് പചെയ്യുകയയ ഫ് പചെയ്തടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്മേലപ്പുറയ ഫ് ജടില്ലയടിപല

ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയഫ്ഫ്മരബാഗബബാധടിതഫ്പ്രമദശങ്ങളടിപലഫ്ഇഗൗഫ്8ഫ്മബബാക്കുകളടില്ഫ്10ഫ്മുതല്

16 ഫ്വയസ്സു ഫ് വപരയളള ഫ് കുടടികപള ഫ് പൂരണ്ണമേബായയ ഫ് ഉള്പപ്പെടുതടിപക്കബാണഫ
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വബാകടിമനഷന്ഫ്കരമ്മപദ്ധതടിക്കഫഫ്രൂപയഫ്നല്കടിയടിട്ടുണഫ. ഫ്ഇഗൗഫ്ദടിവസങ്ങളടില്ഫ്മേറഫ

മബബാക്കുകളടില്ഫ്നടിനഫഫ്ആമരബാഗഗ്യഫ്പ്രവരതകപരയടക്കയഫ്മബബാക്കടില്ഫ്വടിനഗ്യസടിചഫ

പ്രതടിമരബാധ ഫ് പ്രവരതനങ്ങള് ഫ് ഉഗൗരജടിതപപ്പെടുതബാന് ഫ് തതീരുമേബാനടിച്ചു.

ഇതനസരടിചഫ ഫ്8 ഫ്മബബാക്കുകളടിലബായടി ഫ്231892 ഫ്കുടടികള്ക്കഫ ഫ് ടടി.ഡടി. ഫ്വബാകടിന്

നല്മകണതബായടിട്ടുണഫ. ഫ്വബാകടിന് ഫ് നല്കടിപകബാണടിരടിക്കുകയബാണഫ. ഫ്അതടിപന

പ്രവരതനയ ഫ് ഇമപ്പെബാള് ഫ് നടന്നു ഫ് പകബാണടിരടിക്കുകയബാണഫ. ഫ് ഫ്ഒരു ഫ് മേബാസക്കബാലയ

പകബാണഫഫ്മുഴുവന്ഫ്കുടടികള്ക്കുയഫ്ടടി.ഡടി.ഫ്വബാകടിന്ഫ്നല്കുനതടിനളളഫ്തതീരുമേബാനമേബാണഫ

പപകപക്കബാണടിട്ടുളളതഫ. ഫ് ഫ്ഇതടില് ഫ്ജൂനടിയര ഫ്പബടിക്കഫ ഫ് പഹല്തഫ ഫ്നഴ്സുമേബാര, ഫ്മേറഫ

ആമരബാഗഗ്യമമേഖലയടിപല ഫ് പ്രവരതകരഫ് എനടിവരുപടപയല്ലബായ ഫ് മസവനയ

ഉപമയബാഗപപ്പെടുതന്നുണഫ. ഫ് ഫ്മേമഞ്ചേരടി ഫ് പമേഡടിക്കല് ഫ് മകബാമളജടിപല ഫ് കമ്മമ്യൂണടിറടി

പമേഡടിസടിന് ഫ് വടിഭബാഗതടിപന ഫ് മനതൃതശതടില് ഫ് നബാനൂറടിമലപറ ഫ് നഴടിയഗഫ

വടിദഗ്യബാരതടികപള ഫ് ഉള്പപ്പെടുതടി ഫ് ജടില്ലയടില് ഫ് കൂടുതല് ഫ്പ്രചെരണ ഫ്പരടിപബാടടികളയ

വബാകടിമനഷപന ഫ് പരടിപബാടടികളയ ഫ് നടതനതടിനഫ ഫ് നടിശ്ചയടിചടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്ഇതടില്

പഎ.എയ.എ.,ഫ്പഎ.എ.പടി.,ഫ്പക.ജടി.എയ.ഒ.എ.ഫ്തുടങ്ങടിഫ്വടിവടിധഫ്സയഘടനകളപട

സഹബായവയ ഫ്ലഭഗ്യമേബായടിട്ടുണഫ. ഫ്ഇഗൗ ഫ് മമേഖലകളടില് ഫ്നടിനഫ ഫ്ശടിശുമരബാഗ ഫ്വടിഭബാഗയ,

കമ്മമ്യൂണടിറടി ഫ് പമേഡടിസടിന് ഫ് വടിഭബാഗയ ഫ് എനടിവയടിപല ഫ് മഡബാകരമേബാപരപയല്ലബായ
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ഉള്പപ്പെടുതടി ഫ് ജടില്ലയടിപല ഫ്1300 ഫ്സ്കൂളകളടില് ഫ് പടി.ടടി.എ. ഫ്മേതീറടിയഗുകള്

സയഘടടിപ്പെടിക്കുകയയ, ഫ്ഇഗൗ ഫ് മരബാഗപതക്കുറടിച്ചുളള ഫ് മബബാധവല്ക്കരണയ

നല്കുകയയ ഫ് പചെയ്യബാന് ഫ് തതീരുമേബാനടിചടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ ഫ് ഫ് കൂടുതല്

പപബാടടിപുറപപ്പെടബാനളള ഫ് സബാഹചെരഗ്യയ ഫ് ഫ് കണക്കടിപലടുതഫ ഫ് വടിദഗ്ദ്ധന്മേബാപര

ഉള്പപ്പെടുതടിപക്കബാണഫഫ്ഒരുഫ്എകഫമപരടഫ ഫ്പടകടിക്കല്ഫ്കമ്മടിറടിഫ്രൂപതീകരടിചടിട്ടുണഫ.

ഇഗൗഫ്കമ്മടിറടിയപടഫ്മനതൃതശതടില്ഫ്തുടരചയബായടിട്ടുളളഫ്അവമലബാകനയഫ്നടതകയയ

മേറഫഫ്ഭബാഗങ്ങളടിലടക്കയഫ്ഡടിഫതീരടിയഫ്ഉണബാകബാനളളഫ്സബാധഗ്യതഫ്പരടിമശബാധടിക്കുകയയ,

അടടിയന്തര ഫ് ഇടപപടലകള് ഫ് നടതകയയ ഫ് പചെയ്യുനതബാണഫ. ഫ് ഫ്മകബാഴടിമക്കബാടഫ

ജടില്ലയടിലയ ഫ് ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ ഫ് പ്രതഗ്യക്ഷപപ്പെടടിട്ടുണഫ, ഫ് ഫ്അവടിപട ഫ്8 ഫ്മകസ്സുകളബാണഫ

റടിമപ്പെബാരടഫഫ്പചെയ്യപപ്പെടടിട്ടുളളതഫ.ഫ്ഫ്അതടില്ഫ്ശദ്ധടിമക്കണഫ്വസ്തുതഫ്15ഫ്വയസടിനയഫ്37

വയസടിനമേടിടയടില്ഫ്പ്രബായമുളളഫ്7ഫ്മപരഫ്മരബാഗബബാധടിതരബായടിട്ടുണഫഫ്എന്നുളളതബാണഫ.

5 ഫ്വയസബായ ഫ് ഒരു ഫ് കുടടിയയ ഫ് ഇതടില് ഫ് ഉള്പപ്പെടടിട്ടുണഫ. ഫ് 10 ഫ്വയസടിനമുന്പപ

എടുമക്കണ ഫ് പ്രതടിമരബാധ ഫ് കുതടിപവയഫ ഫ് എടുതടിടടില്ല, ഫ്മേരണപപ്പെടവപരല്ലബായ

കുതടിപവയഫ ഫ്എടുക്കബാതഫ്ആളകളബാണഫ, ഫ് ഫ്എല്ലബാ ഫ് മകസ്സുകളയ ഫ്അങ്ങപനയബാണഫ.

ഭബാഗടികമേബായടി ഫ് മേബാതയ ഫ് കുതടിപവയഫ ഫ് എടുതവരക്കുയ ഫ് പൂരണ്ണമേബായയ

കുതടിപവയ്പപ്പെടുക്കബാതവരക്കുമേബാണഫഫ്ഇഗൗഫ്മരബാഗയഫ്പടിടടിപപടുനതഫ.ഫ്ഫ്കുതടിപവയഫ
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എടുക്കുനതടില് ഫ് കബാണടിച ഫ് അലയഭബാവയ ഫ് വളപരമയപറ ഫ് ശദ്ധടിക്കപപ്പെമടണ

വടിഷയമേബാണഫ. ഫ് ഫ്കണ്ണൂര ഫ് ജടില്ലയടിപല ഫ് പടിണറബായടി ഫ് ഫ് മബബാക്കടിപല ഫ് പപരടിങ്ങളയ

പഞ്ചേബായതടിപലഫ്ഒരുഫ്കുടടിക്കഫഫ്ഇഗൗഫ്മരബാഗയഫ്സടിരതീകരടിചടിട്ടുണഫ.ഫ് ഫ്മകബാഴടിമക്കബാടഫ

പമേഡടിക്കല്ഫ്മകബാമളജടില്ഫ്ആഫ്കുടടിമയയയഫ്കുടുയബബായഗങ്ങപളയപമേല്ലബായ ഫ്അഡടിറഫ

പചെയ്തഫഫ്ചെടികടിത്സഫ്നടതടിപകബാണടിരടിക്കുകയബാണഫ.ഫ് ഫ്മേലപ്പുറയഫ്ജടില്ലയടില്ഫ്പ്രബായമുളള

ആളകള്ക്കുയഫ്പരടിസരപ്രമദശതള്ളവരക്കുയഫ്കുതടിവയഫഫ്എടുമക്കണതബായടിട്ടുണഫ.

അതടിനബാവശഗ്യമേബായ ഫ് എല്ലബാ ഫ് കബാരഗ്യങ്ങളയ ഫ് ഗവണ്പമേനഫ ഫ് പചെയ്തടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്ഇതടില്

231891 ഫ്കുടടികള്ക്കഫ ഫ്പ്രതടിമരബാധഫ്കുതടിവയഫ ഫ്അടടിയന്തരമേബായടി ഫ്എടുക്കുനതടിനഫ

ആവശഗ്യമേബായ ഫ് എല്ലബാ ഫ് നടപടടികളയ ഫ് സരക്കബാര ഫ് സശതീകരടിചടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്പഹല്തഫ

ഡയറകറുപടഫ്മനതൃതശതടില്ഫ്അവടിപടഫ്കഗ്യബാമ്പഫഫ്പചെയ്തുപകബാണ്ടുതപനഫ്മേലപ്പുറതഫ

ഇഗൗഫ്പ്രവരതനങ്ങള്ഫ്ആപകഫ്നടതടിയടിട്ടുണഫ.ഫ്ഉഗൗരജടിതമേബായടിട്ടുളളഫ്പ്രതടിമരബാധ

നടപടടികളബാണഫ ഫ് ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പെടിപന ഫ് ഭബാഗതനടിന്നുയ ഫ് ഉണബായടിട്ടുളളതഫ.

എല്ലബാമപരുമടയയ ഫ്സഹകരണമതബാടുകൂടടി ഫ്പ്രതടിമരബാധഫ്നടപടടികള്ഫ്സശതീകരടിചഫ

മരബാഗപകരച ഫ് തടയബാന് ഫ് സബാധടിക്കുപമേന്നുതപനയബാണഫ ഫ് പറയബാനളളതഫ.

അതുപകബാണഫ ഫ്സഭ ഫ്നടിരതടിപവചഫ ഫ്ഇഗൗ ഫ്കബാരഗ്യയ ഫ്ചെരചപചെമയ്യണഫ്ആവശഗ്യമേടില്ല

എനബാണഫഫ്പറയബാനളളതഫ.
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ശതീഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്എയഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്ഉമ്മര: ഫ്സര, ഫ് ഫ്ഞബാന് ഫ് ഇവടിപട ഫ് ഇഗൗ ഫ് അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

ഉനയടിക്കുനതഫഫ് ഫ്ആമരയയഫ്കുറപപ്പെടുതബാമനബാഫ്പഴടിചെബാരബാമനബാഫ്അല്ല.ഫ് ഫ്എനടിക്കഫ

ഒരു ഫ് അടടിയന്തരപ്രമമേയയ ഫ് ഉനയടിക്കുമമ്പബാള് ഫ് ഉണബാകുന ഫ്ആമവശപമേബാന്നുമേടില്ല.

എനബാല് ഫ് ആശങ്കയയ ഫ് അലയ ഫ് ഭതീതടിയമുണഫ. ഫ് ഫ്എപന ഫ് ഭതീതടിപപ്പെടുതനതഫ

സബാധബാരണഗതടിയടില് ഫ് ഒരു ഫ് വയസടിനയ ഫ്അഞ്ചു ഫ്വയസടിനമേടിടയടില് ഫ്പ്രബായമുളള

കുടടികള്ക്കബാണഫ ഫ് ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ ഫ് ഉണബാകബാറുളളതഫ. ഫ് ഫ്എനബാല് ഫ് ഇമപ്പെബാള്

പതവബാരതകളടിപലബാപക്ക ഫ് കബാണുനതഫ, ഫ്മഡബാകരമേബാര, ഫ്പടി.ജടി.-യ്ക്കു ഫ് പഠടിക്കുന

മഡബാകരമേബാര, ഫ്പമേഡടിക്കല് ഫ് സ്റ്റുഡന്സഫ ഫ് അടക്കയ ഫ്20-25 ഫ്വയസ്സു ഫ് കഴടിഞ്ഞ

പചെറുപ്പെക്കബാരുയ ഫ്അല്ലബാതവരുമേബായഫ്ആളകള്ഫ്മപബാലയ ഫ്പ്രതടിമരബാധ ഫ്കുതടിപവയഫ

എടുക്കുന്നുണഫ ഫ്എനതബാണഫ. ഫ്എന്നുപറഞ്ഞബാല്ഫ്ആപരബാപക്കയബാണഫ ഫ്കുതടിപവയഫ

എടുമക്കണതഫ, ഫ്കുതടിപവയഫ ഫ് എടുക്കബാത ഫ് ആളകള് ഫ് ആപരബാപക്കയബാണഫ

എനതടിപനക്കുറടിചഫ ഫ് ഒരു ഫ് ആശങ്ക ഫ് നടിലവടിലണഫ. ഫ് ഫ്ഞബാന് ഫ് ആമരയയ

ഭതീതടിപപ്പെടുതബാന് ഫ് മവണടി ഫ് പറയകയല്ല, ഫ്സമൂഹതടില്

ഇന്നുണബായടിപക്കബാണടിരടിക്കുന ഫ്ആശങ്ക ഫ്നമുക്കഫ ഫ് ചെരച ഫ് പചെയ്യണയ ഫ്എനതടിപന

ഗഗൗരവയഫ്ഉള്പക്കബാളളബാന്ഫ്മവണടിഫ്മേബാതയഫ്പറഞ്ഞൂപവമനഫ്ഉളള.ഫ് ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെട

മേനടി ഫ്ഇതടിപന ഫ്ഗഗൗരവയ ഫ് ഉള്പക്കബാണ്ടുപകബാണഫ ഫ്അവടിപട ഫ് മേതീറടിയഗഫ ഫ്വടിളടിച്ചുകൂടടി,
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തക്കസമേയത ഫ് വന്നു, ഫ്ഇടപപട്ടു ഫ് എനപതബാപക്ക ഫ് വളപര ഫ് സശബാഗതബാരഹമേബായ

കബാരഗ്യമേബാണഫ. ഫ് ഫ്ഞബാന് ഫ് ഒരു ഫ് ജനപ്രതടിനടിധടി ഫ് എന ഫ് നടിലയഫ ഫ് ആദഗ്യമമേ ഫ് ഒരു

അടടിയന്തരപ്രമമേയയ ഫ് പകബാണ്ടുവന്നു ഫ് എന ഫ് നടിലയല്ല ഫ് ഇവടിപട ഫ് നടില്ക്കുനതഫ.

മേമഞ്ചേരടി ഫ് സശമദശടി ഫ് എന ഫ് നടിലയഫ ഫ് അവടിടുപത ഫ് പമേഡടിക്കല് ഫ് മകബാമളജടിപല

മഡബാകരമേബാരഫ്എപനഫ്വന്നുകണഫ,ഫ്ഇങ്ങപനഫ്മപബായബാല്ഫ്നമ്മുപടഫ്ജടില്ലയടില്ഫ്വളപര

ഭതീതടിജനകമേബായ ഫ് രതീതടിയടില് ഫ് മരബാഗയ ഫ് വരദ്ധടിക്കബാനളള ഫ് സബാഹചെരഗ്യമുപണന്നുയ

അതുപകബാണഫ ഫ് നമ്മുപട ഫ് മേതമനതബാക്കനബാപര ഫ് പ്രമതഗ്യകടിചഫ ഫ് ബഹുമേബാനപപ്പെട

പബാണക്കബാടഫ ഫ്ശടിഹബാബഫഫ് തങ്ങളപടഫ്ഒരുഫ്മഡറഫ ഫ്വബാങ്ങണപമേന്നുയഫ്അമദ്ദേഹവമേബായടി

ഞങ്ങള്ക്കഫ ഫ്ഡടിസ്കസഫ ഫ് പചെയ്യണപമേന്നുയ ഫ് പറഞ. ഫ് ഫ്അങ്ങപന ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെട

തങ്ങപള ഫ് മപബായടിക്കണഫ, ഫ്പപരുനബാളടിപന ഫ് പടിമറദടിവസയ ഫ് മേതീറടിയഗഫ

നടതനതടിനബായടിഫ്മഡറഫഫ്തന്നു.ഫ് ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെടഫ്തങ്ങളയഫ്അവടിടുപതഫ്വടിവടിധ

മേതപണടിതന്മേബാരുയ ഫ് ബഹുമേബാനപപ്പെട ഫ് കുഞ്ഞബാലടിക്കുടടി ഫ് സബാഹടിബയ

അവയടിലബടിളബായ ഫ് കുമറ ഫ് പമേമ്പരമേബാരുയ ഫ് ബഹുമേബാനപപ്പെട ഫ് വകുപ്പുമേനടിയയ

അമതദടിവസയ ഫ്തപന ഫ്വനഫ ഫ് മേതീറടിയഗഫ ഫ് കൂടുകയയ ഫ് പചെയ്തു. ഫ്ആ ഫ് മേതീറടിയഗടില് ഫ്വചഫ

യബാപതബാരു ഫ്ആശങ്കയമേടില്ലബാപത ഫ് മഡബാകരമേബാമരബാടുയ ഫ്ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പെഫ ഫ് നടതന

കുതടിവയടിമനബാടുയഫ്എല്ലബാമപരുയഫ്സഹകരടിക്കണപമേനഫഫ്എല്ലബാഫ്മേതീഡടിയബാകള്ക്കുയ
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മസറഫപമേനഫ ഫ് പകബാടുക്കുകയയ ഫ് പചെയ്തു. ഫ് ഫ്സയഘടനബാതലതടിലയ ഫ് പളളടിയടിലയ

മേദസയടിലപമേബാപക്ക ഫ് കഗ്യബാമ്പയടിന് ഫ് നടതണപമേന ഫ് രതീതടിയടില് ഫ് പ്രചെബാരണയ

പകബാടുതടിട്ടുണഫ.ഫ്ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെടഫ്മേനടിഫ്ഇവടിപടഫ്പറഞ്ഞതഫഫ്235000ഫ്കുടടികള്ക്കഫ

കുതടിപവയഫ ഫ്നടതബാന്ഫ് ഫ്8 ഫ്മബബാക്കുകളടിലബായടി ഫ്19 ഫ്പഞ്ചേബായതകള്ഫ്മേലപ്പുറയ

ജടില്ലയടില് ഫ് ബബാക്കടി ഫ് നടില്ക്കുകയബാണഫ ഫ് എനബാണഫ. ഫ് ഫ്മേപറബാരു ഫ് ആശങ്കയളളതഫ

കുതടിവയ്പപ്പെടുത ഫ് ആളകള്ക്കുയ ഫ് അസുഖമുണബാകുന്നുണഫ ഫ് എന്നുളളതബാണഫ.

ഞബാന്ഫ്ഇതഫഫ്പവറുപതഫ്പറയനതല്ല.ഫ്ഡടി.എയ.ഒ.ഫ്എനടിക്കഫഫ്നല്കടിയഫ്മരഖകളപട

അടടിസബാനതടിലബാണഫ ഫ് ഞബാന് ഫ് പറയനതഫ. ഫ്കുതടിവയഫ ഫ് നടതടിയ

കുടടികള്ക്കുമപബാലയഫ്മരബാഗയഫ്ഉണബായടിട്ടുണഫ. ഫ്എനബാല്ഫ്മേരണയഫ്സടിരതീകരടിചടിടടില്ല.

ഇഗൗഫ്മരബാഗയഫ്മൂരചടിച്ചുഫ്കഴടിഞ്ഞബാല്ഫ്നമുക്കഫഫ്ഒന്നുയഫ്പചെയ്യബാന്ഫ്കഴടിയടില്ല.ഫ് ഫ്ഇവടിപട

ബഹുമേബാനപപ്പെട ഫ് മേനടി ഫ്സൂചെടിപ്പെടിച ഫ് കണക്കുകള് ഫ്ഏപറക്കുപറ ഫ് കൃതഗ്യമേബായടിരുന്നു.

പബാലക്കബാടഫ ഫ് ജടില്ലയടില് ഫ് ഇഗൗ ഫ് മരബാഗയ ഫ് ഉപണനഫ ഫ് പറയനതഫ ഫ് സയശയതടിപന

മപരടിലബാണഫ. ഫ്യബാഥബാരതഗ്യയ ഫ് ബഹുമേബാനപപ്പെട ഫ് മേനടിക്കഫ ഫ് അറടിയബാമേബായടിരടിക്കുയ.

എന്തബായബാലയ ഫ് മേലപ്പുറയ, ഫ്മകബാഴടിമക്കബാടഫ ഫ് ജടില്ലകളടിലയ ഫ് കണ്ണൂര ഫ് ഫ് ജടില്ലയടില് ഫ് ഒരു

മകസുയഫ്റടിമപ്പെബാരടഫഫ്പചെയ്തടിട്ടുണഫ.ഫ് ഫ്ഇഗൗഫ്മരബാഗപതപ്പെറടിഫ്മേനസടിലബാക്കടിയതടില്ഫ്ഇതഫ

വബായവടില്കൂടടിഫ്പകരബാന്ഫ്വളപരഫ്സബാധഗ്യതയള്ളഫ്മരബാഗമേബാണഫ.ഫ് ഫ്മേബാതമേല്ലഫ്ഇമപ്പെബാള്
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മുതടിരനഫ്ആളടിമനബാ ഫ്ഒരുഫ്കുടടിമക്കബാ ഫ്മരബാഗമുപണനഫ ഫ്പപപടനഫ ഫ്ലക്ഷണയഫ്വചഫ

പഎഡനടിപപഫ ഫ് പചെയ്യബാന് ഫ്കഴടിയടില്ല. ഫ് ഫ്ഒരു ഫ് കുടടിമയബാ ഫ് ഒരു ഫ് മുതടിരന ഫ്ആമളബാ

തുമ്മുകമയബാ ഫ് അപല്ലങ്കടില് ഫ് അവര ഫ് ഉപമയബാഗടിച ഫ് ഗബാസ്സുയ ഫ് മേറ്റുയ ഫ് മേറബാപരങ്കടിലയ

ഉപമയബാഗടിക്കുകമയബാ ഫ് അപല്ലങ്കടില് ഫ് കല്ലഗ്യബാണ ഫ് ആവശഗ്യതടിനബാമയബാ

മേതീറടിയഗടിനബാമയബാഫ്പട്രെയടിനടിമലബാഫ്കബാറടിമലബാഫ്സഞ്ചേരടിക്കുകമയബാഫ്പചെയ്യുനഫ്ഒരബാളടിപന

മരബാഗയഫ്ബബാധടിക്കുകയബാപണങ്കടില്ഫ്ആഫ്ആളടില്ഫ് ഫ്നടിന്നുയഫ്ഇരുപമതബാളയഫ്മപരക്കഫ

മരബാഗയ ഫ് പകരതബാന് ഫ് കഴടിയന ഫ് തരതടിലള്ള ഫ് മരബാഗബാണുക്കളപണനബാണഫ

മഡബാകരമേബാരുമേബായടി ഫ് നടതടിയ ഫ് ചെരചകളടില് ഫ് എനടിക്കഫ ഫ് മബബാധഗ്യമേബായതഫ.

അതുപകബാണഫ ഫ്ഇതടില് ഫ് രബാഷതീയയ ഫ് ഒന്നുമേടില്ല. ഫ് ഫ് ഫ് 2,35,000 ഫ്കുടടികള്ക്കഫ ഫ് മേരുനഫ

പകബാടുക്കുന്നുപണനഫ ഫ് ബഹുമേബാനപപ്പെട ഫ് മേനടി ഫ് പറഞ. ഫ്വബാസ്തവതടില് ഫ്2000

കുടടികള്ക്കഫഫ്മപബാലയഫ്പകബാടുക്കബാനള്ളഫ്മേരുനഫഫ്അവടിപടയടില്ല.ഫ് ഫ്അതബാണഫഫ്ഏറവയ

വലടിയഫ്പ്രശയ.ഫ്ഫ്ഇമപ്പെബാള്ഫ്നപമ്മഫ്അലട്ടുനഫ്ഏറവയഫ്വലടിയഫ്പ്രശപമേനഫഫ്പറയനതഫ

മേലപ്പുറയ ഫ് ജടില്ലയടില് ഫ്2,35,000 ഫ്കുടടികള്ക്കഫ ഫ് മേരുനഫ

പകബാടുമക്കണതബായടിട്ടുള്ളമപ്പെബാള് ഫ് ഇനഫ ഫ് നമ്മുപട ഫ് കയ്യടില് ഫ് മസബാക്കുള്ളതഫ ഫ്ആപക

രണബായടിരയ ഫ് കുടടികള്ക്കഫ ഫ് പകബാടുക്കബാനള്ള ഫ് മേരുനഫ ഫ് മേബാതമേബാണഫ. ഫ് ഫ്അമപ്പെബാള്

ആവശഗ്യതടിനഫ ഫ് മേരുനടില്ല, ഫ്അതഫ ഫ് എതടിക്കുനതടിനള്ള ഫ്അടടിയന്തര ഫ് നടപടടി
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ഉണബാകണയ.ഫ് ഫ്അതടിനഫ ഫ്ജടില്ലഫ്തടിരടിചഫ ഫ്കമ്പബാരട്ടുപമേനബായടിഫ്എടുക്കബാന്ഫ്കഴടിയടില്ല.

ഇഗൗഫ്മരബാഗയഫ്പപപടനഫഫ് ഫ്മേറഫഫ്ഭബാഗങ്ങളടിമലക്കഫഫ്വഗ്യബാപടിക്കബാതടിരടിക്കബാനയഫ്പപകവടിടഫ

മപബാകബാതടിരടിക്കബാനയ ഫ് നമുക്കഫ ഫ് എപന്തബാപക്ക ഫ് പചെയ്യബാന് ഫ് കഴടിയയ ഫ് എനതടിപന

സയബനടിചഫഫ്അടടിയന്തരമേബായടിഫ്ചെടിന്തടിക്കണയ.ഫ് ഫ്മുമ്പഫഫ് ഫ്യ.എസഫ.എസഫ.ആര-പന

ശടിഥടിലതീകരണ ഫ്കബാലഘടതടില് ഫ് പപബാളടിറടിക്കലബായടി ഫ് ഒരു ഫ്അസന്തുലടിതബാവസ

ഉണബായമപ്പെബാള് ഫ്5,000 ഫ്ആളകള്ക്കഫ ഫ് മരബാഗയ ഫ്പടിടടിപപടബാനയ ഫ്മേരണമുണബാകബാനയ

കബാരണമേബാപയനഫഫ്മഡബാകരമേബാരഫ്എമനബാടഫ ഫ്നടതടിയഫ്ചെരചയടില്ഫ്പറഞ്ഞടിട്ടുണഫ.

ഇമപ്പെബാള് ഫ് റഷഗ്യയടില് ഫ് അറുപതു ഫ് വയസബായ ഫ് ഒരബാള്ക്കഫ ഫ് ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ

പടിടടിപപടടിട്ടുണഫ.ഫ്ഫ്അതുപകബാണഫഫ്ഇഗൗഫ്മരബാഗപതഫ്നമ്മള്ഫ്ലളടിതമേബായടിഫ്കബാണബാപത,

മരബാഗവയഫ്മരബാഗയ ഫ്പടരബാനള്ളഫ്സബാഹചെരഗ്യവയഫ്മൂരദ്ധനഗ്യമേബായടിട്ടുള്ളഫ്അവസയടില്

മേനമ്മുപടഫ്പപകവടിടഫ ഫ്മപബാകബാതടിരടിക്കബാന്ഫ് ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെടഫ്മുഖഗ്യമേനടിതപനഫ്ഇഗൗ

കബാരഗ്യതടില് ഫ് ഇടപപടണയ. ഫ്ഇമപ്പെബാള് ഫ് പഎപസബാമലറഫ ഫ് പചെയ്ത ഫ് വബാരഡുകളടില്

മപബായടി ഫ് മനബാക്കടിയബാല് ഫ് ഫ് ഫ് ഇരുപതടിയമഞ്ചേബാ ഫ് നബാല്പ്പെമതബാ ഫ് ആളകമള

ഉണബാകുകയള. ഫ്മകബാഴടിമക്കബാടഫ ഫ് പമേഡടിക്കല് ഫ് മകമളജടില് ഫ് നബാല്പ്പെതമഞ്ചേബാളയ

മരബാഗടികപളഫ്ചെടിലമപ്പെബാള്ഫ്ഉണബാകുകയള.ഫ് ഫ്പമക്ഷഫ്ഇതടിലയഫ്കൂടുകയബാപണങ്കടില്

എന്തബായടിരടിക്കുയ ഫ്സടിതടി. ഫ്നമ്മുപട ഫ് പരടിമേടിതടി ഫ് നമുക്കഫ ഫ് എല്ലബാമപരക്കുമേറടിയബായ.
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ആമരബാഗഗ്യ ഫ്രയഗതഫ ഫ്നമുക്കുള്ളഫ്പരടിമേടിതടികള്ഫ്വളപര ഫ്കുറവബാണഫ. ഫ്അതുപകബാണഫ

ഇഗൗ ഫ് മരബാഗയ ഫ് മൂരചടിചഫ ഫ് പപകവടിടഫ ഫ് മപബാകുകയബാപണങ്കടില് ഫ് ഫ് മരബാഗടികള്

സശകബാരഗ്യമമേഖലയടിപല ഫ് ഭയബാനകമേബായ ഫ് രതീതടിയടിലളള ഫ് ചൂഷണതടിനഫ

വടിമധയമേബാകബാന് ഫ് സബാധഗ്യതയണഫ. ഫ്ഇഗൗ ഫ് മരബാഗതടിപന ഫ് പ്രതടിമരബാധ

കുതടിവയടിനബായടി ഫ് പവറുയ ഫ് പമതബാ ഫ് പനമണബാ ഫ്രൂപ ഫ് മേബാതപമേ ഫ്ആവശഗ്യമേബായടി

വരുന്നുള.ഫ്ഫ് ഫ്ഇമപ്പെബാള്ഫ്ഗവണ്പമേനഫഫ്മേരുമേനഫഫ്സഗൗജനഗ്യമേബായടിഫ്പകബാടുക്കുകയബാണഫ.

നടിരഭബാഗഗ്യവശബാല് ഫ് ഇഗൗ ഫ് മേരുനഫ ഫ് മകരളതടില് ഫ് ഒരടിടതയ ഫ് തപന

ഉല്പ്പെബാദടിപ്പെടിക്കുനടില്ല. ഫ്അതടിനള്ള ഫ് മേരുനഫ ഫ് പുറപമേനടിന്നുയ

എതടിമക്കണടിയടിരടിക്കുന്നു.ഫ് ഫ്അപല്ലങ്കടില്ഫ്സശകബാരഗ്യഫ്മമേഖലയടില്ഫ്നടിന്നുയഫ്വലടിയ

വടില ഫ് നല്കടി ഫ് മേരുനഫ ഫ് വബാമങ്ങണതബായടിവരുയ. ഫ്ഞബാന് ഫ് മനരപത

സൂചെടിപ്പെടിചതുമപബാപല ഫ് പ്രബായവഗ്യതഗ്യബാസമേടില്ലബാപത ഫ് എല്ലബാമപരുയ ഫ് കുതടിവയഫ

എടുക്കണപമേനഫ്സബാഹചെരഗ്യമുണബാകുമമ്പബാള് ഫ്എതമേബാതയ ഫ്കശബാണടിറടി ഫ് മേരുനബാണഫ

നമുക്കഫ ഫ് മവണടിവരുനപതനഫ ഫ്നമ്മള്ഫ്അപസസഫ ഫ്പചെയ്യണയ. ഫ് ഫ്അടടിയന്തരമേബായടി

ഇതടിപനഫ്ഗഗൗരവയഫ്നമ്മള്ഫ്മേനസടിലബാക്കണയ.ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെടഫ്മേനടിഫ്മചെബാദഗ്യതടിനഫ

മേറുപടടി ഫ് പറയകയയ ഫ് ഇഗൗ ഫ് വടിഷയയ ഫ് ഗഗൗരവമേബായടി ഫ് എടുക്കുകയയ ഫ് പചെയ്തതടില്

എനടിക്കഫഫ്സമന്തബാഷമുണഫ. ഫ്ഇതടിനടിടയടില്ഫ്അങ്ങഫഫ്നടതടിയഫ്ഒരുഫ്പതപ്രസ്തബാവന
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വബായടിക്കബാനടിടയബായടി. ഫ്അതബായതഫ, ഫ്നടിയമേസഭ ഫ് സമമ്മളനയ ഫ് കഴടിഞ്ഞബാലടന്

ഇതടിപനപ്പെറടി ഫ് പഠടിക്കബാനബായടി ഫ് ഒരു ഫ് വടിദഗ്ദ്ധ ഫ് സമേടിതടിപയ ഫ് നടിമയബാഗടിക്കുപമേനഫ

പ്രസ്തബാവനഫ്നടതടിയടിരുന്നു.ഫ് ഫ്അതടിനഫഫ്നടിയമേസഭഫ്സമമ്മളനയഫ്കഴടിയനതുവപര

കബാതടിരടിക്കബാന് ഫ് കഴടിയടില്ല. ഫ് ഫ്അതഫ ഫ് അങ്ങഫ ഫ് പറഞ്ഞതടില് ഫ് വന ഫ് പതറബാമണബാ

അമതബാഫ്ഫ്എഴുതടിയവരക്കഫഫ്ഉണബായഫ്പതറബാമണബാപയനഫഫ്അറടിയടില്ല.ഫ് ഫ്എന്തബായബാലയ

ഇതുമപബാപലഫ്ഗഗൗരവമമേറടിയഫ്ഒരുഫ്ഫ്സയഗതടിഫ്നടിയമേസഭബാഫ്സമമ്മളനയഫ്കഴടിയയവപര

നതീടടിപക്കബാണഫഫ്മപബാകബാന്ഫ്പറടിയഫ്ഒരുഫ്സബാമേഹചെരഗ്യമേല്ല.ഫ്ഫ്ഗഗൗരവയഫ്മേനസടിലബാക്കടിയ

സടിതടിക്കഫ ഫ് അടടിയന്തരമേബായടി ഫ് ഇടപപടഫ ഫ് മേലപ്പുറയ, ഫ്മകബാഴടിമക്കബാടഫ, ഫ്കണ്ണൂര,

പബാലക്കബാടഫ ഫ് ജടില്ലകളടില് ഫ് ഇഗൗ ഫ് മരബാഗയ ഫ് ഫ് നടിയനണവടിമധയമേബാക്കുനതടിനബായടി

അടടിയന്തരമേബായടിഫ് ഫ്കഗ്യബാമ്പയടിന്ഫ്നടതകയയഫ്അതടിനള്ളഫ്മേരുനഫഫ്ലഭഗ്യമേബാക്കുകയയ

പചെയ്യുക.ഫ്ഫ്അതുമപബാപലഫ്തപനഫ്പബാരബാപമേഡടിക്കല്ഫ്സബാഫടിപനഫ്കബാരഗ്യയ.ഫ്ഫ്ഫ്മേബാതൃഭൂമേടി,

മേലയബാളഫ്മേമനബാരമേഫ്എനതീഫ്പതങ്ങളടില്ഫ്വനഫ്ഒരുഫ്വബാരത... ഫ്പ്രബാമദശടികമേബായടി

പ്രസടിദ്ധതീകരടിച ഫ്വബാരതയബാപണങ്കടില്മപ്പെബാലയ ഫ്അതഫ ഫ്എപന ഫ്ഏറവയ ഫ്കൂടുതല്

ദ:ഖടിപ്പെടിച്ചു. ഫ്ഇഗൗ ഫ് മരബാഗപതപ്പെറടി ഫ് ചെരച ഫ് പചെയ്യബാന് ഫ് മവണടി ഫ് ഡടി.എയ.ഒ.

വടിളടിച്ചുമചെരത ഫ് മേതീറടിയഗടില് ഫ് കമസരപയ ഫ് സയബനടിചഫ ഫ് തരക്കയ,

ആപരബാപക്കയബാണഫഫ്ഡടി.എയ.ഒ.യപടഫ്മവദടിയടില്ഫ്ഇരടിമക്കണപതനതടിപനക്കുറടിചഫ
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തരക്കയ, ഫ്അവസബാനയ ഫ്കുപറ ഫ്ആളകള് ഫ്ആ ഫ് മയബാഗയ ഫ് ഫ്ബഹടിഷ്കരടിചഫ ഫ് മപബായടി,

ഡടി.എയ.ഒ. ഫ്ഹബാജരബായടിട്ടുള്ള ഫ് മവദടിയടില് ഫ് മേഗസഡഫ ഫ് ഉമദഗ്യബാഗസപര ഫ്ഇരടിക്കബാന്

പബാടുള ഫ് ഫ് എന ഫ് ബബാലടിശമേബായ ഫ് രതീതടിയടില് ഫ് പക.ജടി.എയ.ഒ.എ.യയ ഫ് ഒരു

സയഘടനയമേബായടി ഫ് ഉണബായ ഫ് തരക്കയ ഫ് കബാരണയ ഫ് ആ ഫ് മേതീറടിയഗഫ ഫ് അലസടി

പടിരടിമയണതബായടി ഫ് വന്നു ഫ്എപനബാരു ഫ് വബാരത ഫ്ഇനപതഫ്പതതടില് ഫ്നടിന്നുയ

മേനസടിലബാക്കബാന്ഫ്കഴടിഞ.ഫ്ഫ്അതുപകബാണഫഫ്ഇതഫഫ്വളപരഫ്ഗഗൗരവമേബായടിഫ്എടുക്കണയ.

യദ്ധകബാലബാടടിസബാനതടില് ഫ് ഇതടിനള്ള ഫ് ഫ് പരടിഹബാരമുണബാക്കുനതടിനള്ള ഫ് ചെരച

നടതണയ. ഫ് ഫ്ഇപതബാരു ഫ് അടടിയന്തരപ്രമമേയമേബായടി ഫ് കണഫ ഫ് ഇറങ്ങടിമപബാക്കഫ

നടതനതടിനള്ള ഫ് സബാഹചെരഗ്യമേല്ല. ഫ് ഫ്ഇതഫ ഫ് നമ്മള് ഫ് ചെരച ഫ് പചെയ്യണയ, ഫ്ചെരച

പചെയ്യുമമ്പബാള് ഫ് ഓമരബാ ഫ് ജടില്ലയടിലമുള്ളവരക്കഫ ഫ് അവരുപട ഫ് ആശങ്കകള് ഫ് മേബാറടി,

അടടിയന്തരമേബായടിഫ്പരടിഹബാരമുണബാക്കബാന്ഫ്ഗവണ്പമേനടിപനഫ്ശദ്ധയയഫ്ഇടപപടലയ

ഉണബാകണയ. ഫ്അതടിനഫ ഫ് മവണടി ഫ്സഭ ഫ് നടിരതടിവചഫ ഫ് ചെരച ഫ് പചെയ്യണപമേനബാണഫ

എനടിക്കഫഫ്അഭഗ്യരതടിക്കബാനള്ളതഫ.ഫ്ഫ്മേമേ

ആമരബാഗഗ്യവയഫ്സബാമൂഹഗ്യനതീതടിയയഫ്വകുപ്പുമേനടിഫ്(ശതീമേതടിഫ്പകഫ് ഫ്.ഫ്ഫ്ഫ്പകഫ് ഫ്.ഫ്ഫ്ഫ്പപശലജ

ടതീചര)ഫ്:ഫ്സര,ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെടഫ്അയഗയഫ്ഉനയടിചഫ്വടിഷയയഫ്ഒട്ടുയഫ്ഗഗൗരവയഫ്കുറചല്ല
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കബാണുനതഫ. ഫ് ഫ്അതുപകബാണഫ ഫ് തപനയബാണഫ ഫ് വളപപര ഫ് വടിശദമേബായടി ഫ് അതരയ

കബാരഗ്യങ്ങള്ക്കുള്ള ഫ് മേറുപടടി ഫ് ഇവടിപട ഫ് നല്കടിയടിട്ടുള്ളതുയ ഫ് സശതീകരടിചതുയ

സശതീകരടിക്കബാന് ഫ് മപബാകുനതുമേബായ ഫ് നടപടടികപളക്കുറടിചഫ ഫ് വടിശദതീകരടിചടിട്ടുള്ളതുയ.

പ്രബായമേബായവരക്കുയ ഫ് ഇഗൗ ഫ് മരബാഗയ ഫ് ബബാധടിക്കുന്നുപവനതഫ ഫ് ഫ് ഗഗൗരവമമേറടിയ

വടിഷയമേബാപണനഫഫ്ഞബാന്ഫ്തുടക്കതടിമലഫ്വടിശദമേബാക്കടിയടിരുന്നു.ഫ്ഫ്പ്രബായമേബായവരുപട

ഇമ്മമ്യൂപപണമസഷന്ഫ്കുറയകയബാപണനതഫ ഫ്നമ്മള്ഫ്ഗഗൗരവമേബായടി ഫ്ചെടിന്തടിമക്കണ

ഒരു ഫ് വടിഷയമേബാണഫ. ഫ്ഇതരയ ഫ് പ്രമദശങ്ങളടില് ഫ് എന്തുപകബാണബാണഫ ഫ് പ്രതടിമരബാധ

കുതടിവയഫ ഫ്ഇതഫ്വഗ്യബാപകമേബായടിഫ്നടക്കബാപതഫ്മപബായപതനഫഫ്നബായഫ്ചെടിന്തടിക്കണയ.

അതുപകബാണബാണഫ ഫ് പ്രതടിമരബാധ ഫ് കുതടിവയഫ ഫ് എടുക്കബാത ഫ് കുടടികള്ക്കഫ ഫ് മരബാഗയ

വരുമമ്പബാള് ഫ് മരബാഗതടിപന ഫ് ഭതീകരത ഫ് കൂടുനതഫ. ഫ് ഫ്പ്രതടിമരബാധ

കുതടിവയ്പപ്പെടുതബാലയ ഫ് ചെടിലമപ്പെബാള് ഫ് മേരണയ ഫ് സയഭവടിമചക്കബായ. ഫ് ഫ്എനബാല്

പലമപ്പെബാഴുയ ഫ്അതടിനള്ള ഫ്സബാധഗ്യത ഫ്വളപര ഫ്കുറവബാണഫ. ഫ് ഫ്എനബാല് ഫ്പ്രതടിമരബാധ

കുതടിവയഫ ഫ് എടുക്കബാതടിരടിക്കുമമ്പബാള് ഫ് ഇഗൗ ഫ് മരബാഗബാണുവടിപന ഫ് അതടിജതീവന

മശഷടിയയഫ്ആക്രമേണഫ്മശഷടിയയഫ്കൂടുകയബാണഫ.ഫ്ആഫ്പ്രമദശതയഫ്അതരതടിലള്ള

മരബാഗബാണുവടിപന ഫ്ആക്രമേണമശഷടി ഫ് കൂടബാറുണഫ. ഫ് ഫ്അതുപകബാണബാണഫ ഫ് പ്രബായമേബായ

ആളകളടക്കമുള്ളവരടില് ഫ് ഇഗൗ ഫ് മരബാഗയ ഫ് വരബാന് ഫ് സബാധഗ്യതയള്ളതഫ. ഫ് ഫ്അങ്ങപന
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വരുമമ്പബാള് ഫ് പ്രബായമേബായ ഫ് ആളകള്ക്കഫ ഫ് ഇതടിപന ഫ് ബൂസര ഫ് മഡബാസഫ ഫ് മേരുനഫ

പകബാടുമക്കണതബായടിഫ്വരുന്നു.ഫ്ഫ്അമപ്പെബാള്ഫ്പ്രതടിമരബാധഫ്കുതടിവയഫഫ്വഗ്യബാപകമേബാക്കുക

എന്നുള്ളതബാണഫ ഫ് ഫ് ഏറവയ ഫ് കരണതീയമേബായടിട്ടുള്ള ഫ് വസ്തുത. ഫ് ഫ്എന്തുപകബാണബാണഫ

ഇതടിനള്ള ഫ് പ്രതടിമരബാധ ഫ് കുതടിവയഫ ഫ് ചെടില ഫ് പ്രമദശങ്ങളടില് ഫ് വരഷങ്ങളബായടി

എടുക്കബാതപതനഫഫ്അമനശഷടിമക്കണടിയടിരടിക്കുന്നു.ഫ് ഫ്ഇമപ്പെബാള്ഫ്പതഫ്പതടിനഞ്ചേഫ

വയസഫഫ്പ്രബായമേബായഫ്കുടടികപളഫ്പരടിമശബാധടിചതടില്ഫ്അവരക്കഫഫ്അഞ്ചേഫഫ് ഫ്വയസടിനയ

പതവയസടിനമേടിടയടില് ഫ് എടുമക്കണ ഫ് പ്രതടിമരബാധ ഫ് കുതടിവയഫ

എടുതടിടടില്ലബാപയനഫഫ്മേനസടിലബായടി.ഫ്അതടിനഫഫ്പടിനടില്ഫ്ചെടിലഫ്മേതവടിഭബാഗങ്ങളമേബായടി

ബനപപ്പെട ഫ് പ്രചെരണമേബായടിരുമനബാപയനഫ ഫ് ചെടിലര ഫ് സയശയടിചടിരുന്നു.

അനവടിശശബാസജഡടിലമേബായഫ്കുപറഫ്കബാരഗ്യങ്ങള്ഫ്ഇനഫഫ്സമൂഹതടില്ഫ്നടക്കുന്നുണഫ.

നബാഡതീ ഫ് ചെടികടിത്സബാപയനഫ ഫ് പറഞ്ഞഫ ഫ് പതബാടഫ ഫ് ചെടികടിത്സടിചബാല് ഫ് ഇപതല്ലബായ ഫ് മേബാറുയ,

അതുപകബാണഫ ഫ് കുതടിവയഫ ഫ് എടുമക്കണതടില്ല ഫ് എനഫ ഫ് ചെടില ഫ് വഗ്യബാജ ഫ് സടിദ്ധനബാര

ഇവടിപട ഫ് പ്രചെരടിപ്പെടിക്കുന്നുണഫ. ഫ്ഇങ്ങപനപയബാരു ഫ് പ്രചെബാരണയ ഫ് നടന

സമേയതതപനഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെടഫ്പബാണക്കബാടഫഫ്മുഹമ്മദബാലടിഫ്ശടിഹബാബഫഫ്തങ്ങമളബാടുയ

അതുമപബാപല ഫ് മേറഫ ഫ് മേതപണടിതനബാമരബാപടല്ലബായ ഫ്ഇതടിപനപ്പെറടി ഫ്സയസബാരടിചടിരുന്നു.

അമപ്പെബാള് ഫ് അവപരല്ലബായ ഫ് പറഞ്ഞതഫ ഫ് ഞങ്ങപളല്ലബായ ഫ് മേതപരമേബായ ഫ് യബാപതബാരു
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കബാരഗ്യവയ ഫ് ഇക്കബാരഗ്യതടില് ഫ് പചെയ്യബാന് ഫ് ഇഷപപ്പെടുനവരല്ലബാപയന്നുയ ഫ് പ്രതടിമരബാധ

കുതടിവയടിനയഫ്നടപടടിക്കുയഫ്പൂരണ്ണഫ്പടിന്തുണഫ്വബാഗബാനയഫ്പചെയ്യുന്നുപവന്നുമേബാണഫ.

ബഹുമേബാനപപ്പെട ഫ്അയഗയ ഫ് പറഞ്ഞതുമപബാപല ഫ്ഞബാന് ഫ് ഫ് പചെല്ലുന ഫ് ദടിവസയതപന

രബാവടിപലഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെടഫ്പബാണക്കബാടഫഫ്തങ്ങളപടഫ്മനതൃതശതടില്ഫ്അവടിപടഫ്ചെടില

മേതീറടിയഗുകള് ഫ് നടന്നു. ഫ് ഫ്പ്രതടിമരബാധ ഫ് നടപടടിക്കഫ ഫ് പൂരണ്ണ ഫ് പടിന്തുണ ഫ് അമദ്ദേഹയ

പ്രഖഗ്യബാപടിചടിരുന്നു. ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെട ഫ് കബാന്തപുരയ ഫ് എ. ഫ്പടി. ഫ്അബൂമബക്കര

മുസലടിയബാരുയഫ്അമദ്ദേഹതടിപനഫ്അനയബായടികപളഫ്ഇഗൗഫ്പ്രതടിമരബാധഫ്നടപടടികളടില്

സജതീവമേബായടിഫ്പപങ്കടുപ്പെടിക്കുപമേനഫഫ്പറഞ്ഞടിട്ടുണഫ.ഫ് ഫ്കൂടബാപതഫ്ജമേബാഅതടിപനഫ്ചെടില

ആളകളയ ഫ് പടിന്തുണ ഫ്അറടിയടിചടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്അപതബാന്നുയ ഫ് പ്രമതഗ്യകമേബായടി ഫ് ഇവടിപട

എടുതഫ ഫ് പറമയണതടില്ലബാപയന്നുള്ളതുപകബാണബാണഫ ഫ് സൂചെടിപ്പെടിക്കബാതടിരുനതഫ.

പ്രതടിമരബാധ ഫ് നടപടടികള്ക്കഫ ഫ് നല്ല ഫ് പടിന്തുണയബാണഫ ഫ് അവരടില് ഫ് നടിന്നുയ

കടിടടിയടിട്ടുള്ളതഫ. ഫ്പമക്ഷ ഫ് ആ ഫ് പ്രമദശതബാപക ഫ് പ്രതടിമരബാധ ഫ് കുതടിവയഫ

എടുക്കബാതവരുപട ഫ് എണ്ണയ ഫ് കൂടുതലബാപണന്നുള്ളതഫ ഫ് മേനസടിലബാക്കുന്നു. ഫ് ഫ്ഞബാന്

ഇവടിപട ഫ് രണഫ ഫ് ലക്ഷതടി ഫ് മുപ്പെതയ്യബായടിരയ ഫ് എന ഫ് കണക്കഫ ഫ് പറഞ്ഞതഫ ഫ് ആ

സമേയതഫ ഫ് പ്രതടിമരബാധ ഫ് കുതടിവയഫ ഫ് എടുക്കബാന് ഫ് ബബാക്കടിയള്ളവരുമടതബാണഫ.

അവരടില് ഫ് പകുതടിയടിലധടികയ ഫ് മപരക്കഫ ഫ് ഇമപ്പെബാള് ഫ് പ്രതടിമരബാധ ഫ് കുതടിവയഫ
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എടുതകഴടിഞ.ഫ് ഫ്ഇനടിഫ്പകുതടിയടില്ഫ്തബാപഴഫ്ആളകള്ഫ്മേബാതപമേഫ്ബബാക്കടിയള.

മരബാഗയ ഫ് വന ഫ് പ്രമദശപത ഫ് എല്ലബാമപരക്കുയ ഫ് കുതടിവയ്പപ്പെടുത.

ബബാക്കടിയള്ളവരക്കഫ ഫ് മുന്കരുതപലന ഫ്നടിലയഫ ഫ് കുതടിവയഫ ഫ്എടുക്കണപമേനബാണഫ

പറഞ്ഞടിട്ടുള്ളതഫ. ഫ്ഇഗൗഫ്മരബാഗയഫ്റടിമപ്പെബാരടഫ ഫ്പചെയ്യുനഫ്അവസരതടില്ഫ്പ്രതടിമരബാധ

മേരുനടിപന ഫ് കുറചഫ ഫ് ക്ഷബാമേമുണബായടിരുന്നു. ഫ്ആ ഫ് സമേയതഫ ഫ് ആമരബാഗഗ്യ ഫ് വകുപ്പെഫ

അടടിയന്തരമേബായടിഫ്ഇടപപടഫഫ്ആവശഗ്യമേബായഫ്പ്രതടിമരബാധഫ്വബാകടിന്ഫ്പകബാണ്ടുവരബാനള്ള

നടപടടിപയടുക്കുകുയയ ഫ് പചെയ്തു. ഫ് ഫ്രണഫ ഫ് കമ്പനടികളബാണഫ ഫ് ഇഗൗ ഫ് മരബാഗതടിനള്ള

പ്രതടിമരബാധഫ്വബാകടിന്ഫ്ഉല്പ്പെബാദടിപ്പെടിക്കുനതഫ.ഫ്ഫ്

ശതീഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്പടിഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്ഉപപബദള്ളഫ് :ഫ് ഫ് ഫ്കഴടിഞ്ഞഫ്മൂന്നുനബാലഫഫ്ദടിവസമേബായടിഫ് ഫ്പ്രതടിമരബാധ

കഗ്യബാമ്പഫ ഫ് നടതകമയബാ ഫ് പ്രതടിമരബാധ ഫ് മേരുനഫ ഫ് എതടിക്കുകമയബാ ഫ് പചെയ്തടിടടില്ല.

മരഖകളപടഫ്അടടിസബാനതടിലബാണഫഫ്പറയനതഫ.....(....ബഹളയ.....)

മേടിഫ് ഫ്.ഫ്ഫ്ഫ്സതീക്കരഫ്:ഫ്മേടിനടിസപറഫ്സയസബാരടിക്കബാന്ഫ്അനവദടിക്കൂഫ്പതീസഫ...

ശതീമേതടി ഫ്പകഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്പകഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്പപശലജഫ്ടതീചരഫ് : ഫ്അങ്ങപനഫ്എപന്തങ്കടിലമുപണങ്കടില്

പരടിമശബാധടിചഫഫ്അടടിയന്തരഫ്നടപടടിഫ്സശതീകരടിക്കുയ.ഫ്ഫ്( ...… ബഹളയ....)

മേടിഫ് ഫ്.ഫ്ഫ്ഫ്സതീക്കരഫ്:ഫ്മേടിനടിസരഫ്കണ്ക്ലൂഡഫഫ്പചെയ....
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ശതീമേതടിഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്പകഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്പകഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്പപശലജഫ്ടതീചര: ഫ്സര, ഫ്ഇഗൗഫ്വടിഷയയഫ്ഇങ്ങപനപയബാരു

തരക്കവടിഷയമേബാമക്കണ്ടുന ഫ് കബാരഗ്യമേല്ല. ഫ്ഇതഫ ഫ് പരടിമശബാധടിമക്കണതബാണഫ.

അടടിയന്തരപ്രമമേയയ ഫ്അവതരടിപ്പെടിച ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെട ഫ് പമേമ്പര ഫ്ശതീ. ഫ്എയ. ഫ്ഉമ്മര

അവടിപട ഫ് നടനടിട്ടുളള ഫ് കബാരഗ്യങ്ങപളല്ലബായ ഫ് വളപര ഫ് ഭയഗടിയബായയ ഫ്അന്തമസബാപടയയ

ഇവടിപട ഫ് അവതരടിപ്പെടിചടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പെഫ ഫ് നടതടിയ

ഇടപപടലടിപനക്കുറടിച്ചുയ ഫ് അമദ്ദേഹയ ഫ് സൂചെടിപ്പെടിക്കുകയണബായടി. ഫ് ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെട

പമേമ്പരക്കഫഫ്എവടിപടപയങ്കടിലയഫ്ഫ്കഗ്യബാമ്പഫഫ്തടസപപ്പെടടിട്ടുപണനഫഫ്ഫ്പരബാതടിയപണങ്കടില്

അതഫ ഫ് ഇമപ്പെബാള് ഫ്എഴുതടിതനബാല് ഫ് മേതടി. ഫ്അമപ്പെബാള് ഫ്അതഫ ഫ്എവടിപടയബാപണനഫ

പരടിമശബാധടിചഫ ഫ് ഫ് നടപടടി ഫ്സശതീകരടിക്കുനതബാണഫ. ഫ് ഫ്അതഫ ഫ് ഒരു ഫ് വലടിയ ഫ് വടിവബാദ

വടിഷയമേബാക്കടി ഫ് മേബാമറണ ഫ്ആവശഗ്യമേടില്ല. ഫ് ഫ്രണഫ ഫ് കമ്പനടികളബാണഫ ഫ് ഇഗൗ ഫ് മേരുനഫ

ഉലബാദടിപ്പെടിക്കുനതഫ. ഫ്സടിറയ ഫ് ഇന്സടിറമ്യൂട്ടുയ ഫ് ഫ് ബമയബാളജടിക്കല്-ഇ ഫ് കമ്പനടിയയ.

സബാധബാരണഫ്ഇതരതടിലളള ഫ് മരബാഗബബാധ ഫ്ധബാരബാളമേബായടി ഫ് ഫ്ഇല്ലബാതഫ്സമേയതഫ

അമേടിതമേബായടി ഫ് മസബാക്കഫ ഫ് പചെമയ്യണ ഫ് ഫ് മേരുനല്ല ഫ് ഇതഫ. ഫ് ഫ്എനബാല് ഫ് മരബാഗബബാധ

പ്രതഗ്യക്ഷപപ്പെടബാല് ഫ് ഫ് ഉടന്തപന ഫ് ഫ് നബാലര ഫ് ലക്ഷയ ഫ് മഡബാസഫ ഫ് മേരുനഫ

പകബാടുക്കുനതടിനളള ഫ് മേരുനഫ ഫ് ഫ് ലഭഗ്യമേബാക്കബാനളള ഫ് എല്ലബാ ഫ് നടപടടിയയ

സശതീകരടിചടിട്ടുണഫ. ഫ് ഫ്ഇതടില് ഫ് പകുതടിയടിമലപറ ഫ് ഫ് മേരുനഫ ഫ് ഇമപ്പെബാള്തപന
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വന്നുകഴടിഞ.ഫ് ഫ്അതഫഫ്മേലപ്പുറമതക്കുയഫ്വടിതരണയഫ്പചെയ്തുകഴടിഞ്ഞടിട്ടുണഫ.ഫ് ഫ്ഇനടി

മകരളതടില്ഫ്എവടിപട ഫ്ഇഗൗഫ്മരബാഗയ ഫ്ഉണബായബാലയ ഫ്അവടിപടപയല്ലബായ ഫ്കുതടിവയഫ

എടുക്കബാനളളഫ്മേരുനഫഫ്ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പെഫഫ്ലഭഗ്യമേബാക്കുനതബാണഫ.ഫ്ഫ്അതടിനളളഫ്നടപടടി

സശതീകരടിചടിട്ടുണഫ. ഫ്അതുപകബാണഫ ഫ് എല്ലബാവരുമടയയ ഫ് പടിന്തുണ ഫ് ഫ് പ്രതടിമരബാധ

നടപടടികള്ക്കഫ ഫ് ഉണബാകണയ ഫ് എന്നുമേബാതമേബാണഫ ഫ് എനടിക്കഫ ഫ് പറയവബാനളളതഫ.

ഇതയയഫ്നടപടടികള്ഫ്ഫ്സശതീകരടിചമുറയഫഫ്ഇതഫഫ്സഭഫ്നടിരതടിവചഫഫ്ചെരചഫ്പചെമയ്യണ

കബാരഗ്യയഫ്ഉദടിക്കുനടില്ല.ഫ്

ശതീഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്എന്ഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്എഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്പനല്ലടിക്കുനഫ: ഫ്സര, ഫ്കബാസരമഗബാഡഫ ഫ് ജടില്ലയടിലയ

ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയഫ്മരബാഗയഫ്റടിമപ്പെബാരടഫഫ്പചെയ്തടിട്ടുണഫ.ഫ്

മേടിഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്സതീക്കരഫ് : ഫ്അതുകൂടടിഫ്പരടിമശബാധടിക്കണയ.ഫ് ഫ്ബഹുമേബാനപപ്പെടഫ്മേനടിയപട

വടിശദതീകരണതടിപന ഫ് അടടിസബാനതടില് ഫ് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനളള

അവതരണബാനമേതടിഫ്നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയബാവതരണതടിനളളഫ്അനമേതടിഫ്നടിമഷധടിച്ചു)

പ്രതടിപക്ഷമനതബാവഫ ഫ്(ശതീഫ് ഫ്. ഫ്ഫ് ഫ്രമമേശഫ ഫ് പചെനടിതല): ഫ്സര, ഫ് ഫ് ഫ്ഇതഫ

വടിവബാദമേബാമക്കണഫ്ഒരുഫ്വടിഷയമേല്ലഫ്എങ്കടിലയഫ്മകരളയഫ്വളപരഫ്ഗഗൗരവമതബാടുകൂടടി
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വതീക്ഷടിമക്കണ ഫ് ഒരു ഫ് കബാരഗ്യമേബാണഫ. ഫ് ഫ്ഇനഫ ഫ് ഫ്'ദടി ഫ് ഹടിന' ഫ്പതതടില് ഫ് ഒരു

റടിമപ്പെബാരട്ടുണഫ. ഫ് 'Not ഫ് just ഫ് Malappuram: ഫ് ഫ് Malappuram ഫ് is ഫ് not ഫ് only ഫ് the

problem ഫ് district. ഫ് 7 ഫ് medium ഫ് focus ഫ് districts; ഫ് ഫ് Kannur, ഫ് Kozhikode,

Ernakulam,ഫ് ഫ്Thrissur,ഫ്Palakkadഫ്,ഫ്Kottayamഫ്&ഫ്ഫ്Kollamഫ്haveഫ്alsoഫ്been

identified ഫ് where ഫ് there ഫ് are ഫ് gaps ഫ് in ഫ് immunization ഫ് cover ഫ് because ഫ് of

resistanceഫ്toഫ്vaccination'.ഫ്

വബാകടിമനഷന്ഫ്പകബാടുതബാല്ഫ്ഉണബാകുനഫ്അപകടപതപ്പെറടിഫ്ചെടിലഫ്പതറബായ

പ്രചെരണയ ഫ്നമ്മുപട ഫ്സമൂഹതടില് ഫ്വളരന്നുവരുന്നുണഫ. ഫ്കഴടിഞ്ഞഫ്യ.ഡടി.എഫഫ.

ഗവണ്പമേനടിപനഫ്കബാലതഫഫ് ഫ്അനപതഫ്ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പുമേനടിഫ്ശതീ. ഫ്വടി. ഫ്എസഫ.

ശടിവകുമേബാറടിപന ഫ് മനതൃതശതടില് ഫ് മേലപ്പുറയ ഫ് ജടില്ലയടില്തപന ഫ് വഗ്യബാപകമേബായ

പ്രചെരണയ ഫ് ഇതടിനമവണടി ഫ് സയഘടടിപ്പെടിചതബാണഫ. ഫ് ഫ്അനഫ ഫ് ശതീ. ഫ്പബാണക്കബാടഫ

തങ്ങളയഫ്ഫ്ബഹുമേബാനഗ്യനബായഫ്ഫ്കുഞ്ഞബാലടിക്കുടടിയമേടക്കമുളളവരഫ്ഇഗൗഫ്പ്രചെരണതടിനഫ

മനതൃതശയ ഫ് പകബാടുതടിരുനതബാണഫ. ഫ് ഫ്കൂടബാപത ഫ് ധബാരബാളയ ഫ് ആളകപള

വതീടുകളടില്മപ്പെബായടി ഫ് അനപത ഫ് ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പുമേനടി ഫ് ഫ് സന്ദരശടിചതുമേബാണഫ.

അമങ്ങക്കറടിയബായ ഫ് മേലപ്പുറയ ഫ് ജടില്ലയടില് ഫ് ഇഗൗ ഫ് മരബാഗയ ഫ് വഗ്യബാപകമേബായതടിപന

പ്രധബാനപപ്പെട ഫ് കബാരണയ ഫ് ഫ് വബാകടിമനഷന് ഫ് നടക്കുനടില്ല ഫ്എന്നുളളതുപകബാണബാണഫ.
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പവമസണ് ഫ് രബാജഗ്യങ്ങളടില് ഫ് ഫ് അഡല്റഫ ഫ് ഇമ്മമ്യൂപപണമസഷനണഫ. ഫ്അപതബാരു

പ്രബാകതീസബാണഫ. ഫ് ഫ്പ്രബായമേബായ ഫ് ആളകളയ ഫ് ഫ് വബാകടിമനഷനഫ ഫ് വടിമധയമേബാകുനതഫ

പവമസണ്ഫ്ഫ്രബാജഗ്യങ്ങളടിപലഫ്ഒരുഫ്പതടിവബാണഫ.ഫ്ഫ്പമക്ഷഫ്നമ്മുപടഫ്രബാജഗ്യതഫഫ്അതടില്ല.

ഇവടിപട ഫ് പമേഡടിക്കല് ഫ് മഡബാകരമേബാമരബാ ഫ് ഫ് പമേഡടിക്കല് ഫ് പ്രബാകതീഷണരമേബാമരബാ

അതബായതഫ ഫ് പമേഡടിക്കല്ഫ്രയഗതളള ഫ്ആളകമളബാ ഫ് മപബാലയ ഫ്ഇമ്മമ്യൂപപണമസഷനഫ

വടിമധയമേബാകബാതതുപകബാണബാണഫ ഫ്പ്രബായമുളള ഫ്ആളകള്ക്കുയ ഫ്ഇതഫ ഫ് ഉണബാകുനതഫ.

മൂനഫ ഫ് കബാരഗ്യങ്ങളബാണഫ ഫ് ഇതടിനകതളളതഫ. ഫ്ഒനഫ, ഫ്വഗ്യബാപകമേബായ ഫ് പ്രചെരണയ

ഇക്കബാരഗ്യതടില്ഫ്ആവശഗ്യമേബാണഫ.ഫ് ഫ്ആമരബാഗഗ്യഫ്വകുപ്പെടിപനഫ്മനതൃതശതടില്ഫ് ഫ്മകരള

വഗ്യബാപകമേബായടി ഫ് ഫ്ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയയഫ ഫ്എതടിരബായടിട്ടുളള ഫ്ഒരുഫ്പ്രചെരണയഫ്നടതകയയ

കുടടികപള ഫ് പ്രമതഗ്യകടിച്ചുയ ഫ് വബാകടിമനഷനഫ ഫ് വടിമധയമേബാക്കുകയയ ഫ് പചെയ്യണയ.

രണബാമേതബായടി ഫ്ഇതടിപനഫ്പ്രതടിമരബാധടിക്കബാനളളഫ്എളപ്പെവഴടി ഫ്അഡടിഷന്ഫ്നടക്കുന

സമേയതതപന ഫ് ഇതഫ ഫ് നടിരബനമേബാക്കുകയയ ഫ് ഫ്വഗ്യബാപകമേബായ ഫ് പ്രചെരണയ

ഇതടിനമവണടി ഫ്നടതകയയ ഫ് പചെയ്യുക ഫ്എന്നുളളതബാണഫ. ഫ് ഫ്മൂനബാമേപത ഫ്കബാരഗ്യയ,

പമേഡടിസടിന് ഫ് ഇല്ല ഫ് എന്നുയ ഫ് ഇമപ്പെബാള് ഫ് ഉപമയബാഗടിക്കുന ഫ് പമേഡടിസടിന് ഫ് മേബാറ്റുന്നു

എന്നുമുളള ഫ് പരബാതടികള് ഫ് വളപര ഫ് വഗ്യബാപകമേബായടി ഫ് ഇമപ്പെബാള് ഫ് ഉയരന്നുവരുന്നുണഫ.

ടടി.ടടി.ഫ്(പടറനസഫഫ്മടബാപപകഡഫ)ഫ്ആണഫഫ്ഇമപ്പെബാള്ഫ്പകബാടുക്കുനതഫ.ഫ് ഫ്അതടിനപകരയ
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പടറനസഫ ഫ് ഫ് ഡടിഫഫഫ്തതീരടിയ ഫ് എന്നുപറയന ഫ് ഫ് പുതടിയ ഫ് ഒരു ഫ് മേരുനഫ

പകബാടുക്കുനതടിപനപ്പെറടി ഫ് ഡടി.എചഫ.എസഫ. ഫ് ഫ്ആമലബാചെടിക്കുന്നുണഫ ഫ് എന്നുളള

വബാരതകളയ ഫ് ഇമപ്പെബാള് ഫ് പുറതവരുന്നുണഫ. ഫ്അങ്ങപന ഫ് ഒരു ഫ് പുതടിയ ഫ് വബാകടിന്

ഉപമയബാഗടിക്കുകയബാപണങ്കടില് ഫ്WHO ഫ്മപബാലളള ഫ് ആധടികബാരടികമേബായ

സബാപനങ്ങളപടഫ്അനവബാദയകൂടടിഫ്വബാങ്ങടിയടിട്ടുമണബാഫ്എന്നുയഫ്വബാങ്ങടിയടിടടിപല്ലങ്കടില്

അതഫ ഫ് ഉപമയബാഗടിക്കുനതഫ ഫ് ശരടിയബാമണബാ ഫ് എന്നുകൂടടി ഫ് ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പുമേനടി

പരടിമശബാധടിക്കണപമേനഫ ഫ് ഞബാന് ഫ് അഭഗ്യരതടിക്കുകയബാണഫ. ഫ്അതുപകബാണഫ

സബാമൂഹഗ്യമക്ഷമേവകുപ്പെഫ, ഫ് ഫ്വടിദഗ്യബാഭഗ്യബാസഫ്വകുപ്പെഫ, ഫ് ഫ്ആമരബാഗഗ്യവകുപ്പെഫ ഫ് ഫ്എനതീഫ്മൂനഫ

വകുപ്പുകളയ ഫ് ഒരുമേടിചഫ ഫ് നടിന്നുപകബാണഫ ഫ് ഇതടിപനതടിരബായ ഫ് ഫ് ഒരു ഫ് സബാമൂഹഗ്യ

അവമബബാധയ ഫ് പൂരണ്ണമേബായയ ഫ് സൃഷടിമക്കണതബാണഫ. ഫ് ഫ്ശതീ. ഫ്പടി. ഫ്ഉപപബദളള

ഇനടിവടിപട ഫ് പറഞ്ഞതഫ ഫ് വളപര ഫ് ശരടിയബാണഫ. ഫ്ഇനപല ഫ് ഇക്കബാരഗ്യയ ഫ് എമനബാടഫ

ഒന്നുരണഫഫ്ആളകള്ഫ്പറഞ്ഞടിരുന്നു.ഫ്കഗ്യബാമ്പുകള്ഫ്നടക്കുനടില്ല.ഫ്ഫ്ആദഗ്യമുണബായഫ്ഒരു

പ്രവരതനയ ഫ് പടിനതീടഫ ഫ് നടക്കുനടില്ല ഫ് എന്നുളളതുയ ഫ് ഒരു ഫ് പരബാതടിയബായടി

ഉയരന്നുവരുന്നുണഫ. ഫ് ഫ്ഇക്കബാരഗ്യതടില്ഫ്ഗവണ്പമേനഫ ഫ്ഗഗൗരവമേബായഫ്ഇടപപടലകള്

നടതണപമേനബാണഫഫ്എനടിക്കഫഫ്അഭഗ്യരതടിക്കുവബാനളളതഫ.ഫ്
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