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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

പ്രവവാസണികളുടടെ പുനരധണിവവാസസ

ശ്രശ  .    ടക  .    വണി  .    അബ്ദുള് ഖവാദര:  സര,  നമ്മുടടെ രവാജജ്യതണിടന്റെ വരുമവാനതണില

സുപ്രധവാനമവായ  പങങ്ക്  വഹണിക്കുന്നവരവാണങ്ക്  പ്രവവാസണികള്,  പ്രതതജ്യകണിചങ്ക്  ഗള്ഫങ്ക്

മലയവാളണികള്.  അവരണിന്നങ്ക്  വലണിയ  പ്രതണിസനണി  തനരണിടുകയവാണങ്ക്.    എണ്ണയുടടെ

വണിലതകരചമൂലസ   വരുമവാനതണിലുണവാകുന്ന  കുറവങ്ക്  സസവാഭവാവണികമവായുസ   നമ്മുടടെ

പ്രവവാസണികടളയവാണങ്ക്   ഡയറകവായണി  ബവാധണിക്കുന്നതങ്ക്.   വലണിയ  തതവാതണിലുള

പണിരണിച്ചുവണിടെല  പല  സവാപനങ്ങളണിലുസ  നടെന്നുടകവാണണിരണിക്കുകയവാണങ്ക്.     ഓയണില

ടസകറണിലുസ   ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ടസകറണിലുസ  തജവാലണിടചെയ്യുന്നവടര  ഖതര  തപവാലുള

രവാജജ്യങ്ങളണില  പണിരണിച്ചുവണിട്ടുടകവാണണിരണിക്കുകയവാണങ്ക്.   ഇവണിടടെ  ഒരു  കൂട്ട  പണിരണിച്ചുവണിടെല

നടെന്നണിട്ടണിലവാടയന്നങ്ക് മവാത്രതമയുള.   എണ്ണയുടടെ വണിലതകരചമൂലസ ആളുകള് തണിരണിചങ്ക്

നവാട്ടണിതലക്കങ്ക്  വന്നുടകവാണണിരണിക്കുയവാണങ്ക്.    അതുതപവാടലതടന്ന  സസൗദണി

അതറബജ്യതപവാലുള രവാജജ്യങ്ങളണിലുസ സമശപകവാലതങ്ക് നണിതവാഖതങ്ക് മൂലമുള പണിരണിച്ചുവണിടെല

വജ്യവാപകമവായണിടക്കവാണണിരണിക്കുകയവാണങ്ക്.   ഗള്ഫങ്ക്  രവാജജ്യങ്ങളണില  രണങ്ക്  രശതണിയണിലുള

പ്രശ്നങ്ങളുണങ്ക്.   ഒന്നങ്ക്  അസസസ്കൃത  എണ്ണയുടടെ   വണിലതകരചയുസ  മടറവാന്നങ്ക്

സസതദശണിവലക്കരണവുമവാണങ്ക്.    ഇതങ്ക്  രണസ  പ്രതജ്യക്ഷതണില  ബവാധണിക്കുന്നതങ്ക്
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നമ്മടളയവാണങ്ക്.   തണിരണിച്ചുവരുന്ന  ആളുകള്ക്കങ്ക്  പുനരധണിവവാസ  പദ്ധതണികള്

ഏരടപ്പെടുത്തുക  എന്നതവാണങ്ക്  നമ്മുടടെ  മുന്നണിലുള  ഏറവുസ  പ്രധവാനടപ്പെട്ട  വണിഷയസ.

കഴണിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ  കവാലതങ്ക്  നണിതവാഖത്തുമവായണി  ബനടപ്പെട്ടങ്ക്

തണിരണിച്ചുവരുന്നവരക്കങ്ക് ചെണില റശഹവാബണിലണിതറഷന് തപ്രജക്ടുകള് പ്രഖജ്യവാപണിചണിരുടന്നങണിലുസ

പ്രസ്തുത   പദ്ധതണികടളവാന്നുസ  ഫലവതവാക്കവാന്  സവാധണിചണില.    ഇതരതണില

തണിരണിച്ചുവരുന്ന ആളുകള്ക്കങ്ക്  ടതവാഴണില നലകുന്നതണിനസ  അതുതപവാടലതടന്ന അവടര

പുനരധണിവസണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനമുളള  പദ്ധതണികള്ക്കങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  രൂപസ

നലകണടമന്നവാണങ്ക്  ഈ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂടടെ എനണിക്കങ്ക് അഭജ്യരതണിക്കവാനളതങ്ക്.

മടറവാന്നങ്ക്  പ്രവവാസണി  മലയവാളണികള്ക്കുതവണണിയുള  ആനകൂലജ്യങ്ങള്,  സവാനസനസ

തപവാലുള  പദ്ധതണികള്  എന്നണിവ  കവാരജ്യക്ഷമമവായുസ  കവാതലവാചെണിതമവായുസ

നടെപ്പെണിലവാതക്കണതുണങ്ക്.   കഴണിഞ്ഞ  എല.ഡണി.എഫങ്ക്.  ഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ  കവാലതങ്ക്

ആരസഭണിച  പ്രവവാസണി  തക്ഷമനണിധണിയുടടെ  പ്രവരതനസ  ഫലപ്രദമവായ  രശതണിയണില

നടെതവാന്  നമുക്കണിതുവടര  സവാധണിചണിട്ടണില.   അതങ്ക്  നല  രശതണിയണില

സസഘടെണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനസ അതണിലൂടടെ നലകുന്ന ആനകൂലജ്യങ്ങള് വരദ്ധണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനസ

സവാധണിചവാല  മവാത്രതമ  അതണില  പ്രവവാസണികള്  തചെരുകയുള.   ഇതപ്പെവാള്  30

ലക്ഷതതവാളസ  പ്രവവാസണികളുടണന്നവാണങ്ക്  കണക്കങ്ക്.   പതക്ഷ  ഈ  തക്ഷമനണിധണിയണില
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കഴണിഞ്ഞ  ഏഴങ്ക്  വരഷക്കവാലസടകവാണങ്ക്  തചെരന്ന  പ്രവവാസണികളുടടെ  എണ്ണസ  1,40,000

മവാത്രമവാണങ്ക്.    കവാതലവാചെണിതമവായണിട്ടുള   ആനകൂലജ്യങ്ങള്   നലകവാന്

സവാധണിക്കവാതതുടകവാണവാണങ്ക്  അതണില  ആളുകള്  തചെരവാതതങ്ക്.   അതുതപവാടല

ടപന്ഷന്  തുകയുസ  വളടര  കുറവവാണങ്ക്.   ആയതണിനവാല  പ്രസ്തുത  തുകയുസ

വരദ്ധണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനങ്ക് ശ്രമണിക്കണസ.  പ്രവവാസണി തക്ഷമനണിധണിയണില തചെരുന്ന ആളുകള്ക്കങ്ക്

അതണിടന്റെ കവാലവാവധണി പൂരതണിയവാകുന്ന സമയതങ്ക് അവര അടെച തുകയുസ അതണിടന്റെ

ഇന്റെറസസ നലകവാന് സവാധണിചവാല മവാത്രതമ  കൂടുതല ആളുകള് ഇതണില തചെരുകയുള.

അതുതപവാടല  അവടര  ബവാധണിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രധവാനടപ്പെട്ട  വണിഷയമവാണങ്ക്  അവരുടടെ

യവാത്രവാപ്രശ്നസ.   ഇക്കവാരജ്യസ   തകന-സസസവാന ഗവണ്ടമന്റുകള്  നണിരവധണി  തവണ

സൂചെണിപ്പെണിചണിരുടന്നങണിലുസ  അതണിടലവാരു  പരണിഹവാരമുണവാക്കവാന്    സവാധണിചണില.

ബഹുമവാനടപ്പെട്ട  മുഖജ്യമനണി  ഇക്കവാരജ്യങ്ങളണില  വളടര  ശ്രദ്ധയുള  വജ്യകണിയവാണങ്ക്.

അതദ്ദേഹസ  പ്രവവാസണികളുമവായണി  നണിരനരസ  ബനമുളയവാളവാണങ്ക്.    ഈ  പ്രശ്നങ്ങള്

പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  അടെണിയനര നടെപടെണി  സസശകരണിക്കണടമന്നവാണങ്ക്

എനണിക്കങ്ക് അഭജ്യരതണിക്കവാനളതങ്ക്. 

പ്രവവാസണികളുടടെ പുനരധണിവവാസസ

മുഖജ്യമനണി (ശ്രശ  .   പണിറണവായണി വണിജയന്): സര, നമ്മുടടെ സസസവാനടത അതശവ
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ഗസൗരവമവായണി ബവാധണിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമവാണങ്ക്  ശ്രശ.  ടക.വണി.  അബ്ദുള് ഖവാദര ഇവണിടടെ

ഉന്നയണിചതങ്ക്.   ഭൂപരണിഷ്കരണ  നണിയമസ  കഴണിഞ്ഞവാല  നമ്മുടടെ  സസസവാനതണിടന്റെ

അഭണിവൃദ്ധണിയണില  ഏറവുസ  കൂടുതല  പങങ്ക്  വഹണിചതങ്ക്  പ്രവവാസണികളുടടെ

സസഭവാവനയവാടണന്നതങ്ക്  വസ്തുതയവാണങ്ക്.    പ്രവവാസണികള്  വലണിയ  തതവാതണില

തണിരണിച്ചുവരവാന്  ഇടെയവാകുതമവാടയന്ന  ആശങയവാണങ്ക്  അതദ്ദേഹസ  ഇവണിടടെ

പങ്കുടവചണിരണിക്കുന്നതങ്ക്.   ഗള്ഫങ്ക് രവാജജ്യങ്ങളണിലുള സവാമ്പതണിക പ്രശ്നങ്ങളുസ ആഭജ്യനര

പ്രശ്നങ്ങളുമവാണങ്ക്  ഇതരസ  പ്രതണിസനണികള്ക്കങ്ക്  ഇടെയവാകുന്നതങ്ക്.   ഇതണിടന്റെടയലവാസ

ഫലമവായണി  പലതപ്പെവാഴസ  അവണിടടെ  തജവാലണിടയടുക്കുന്നവരക്കങ്ക്  തണിരണിചങ്ക്  നവാട്ടണിതലക്കങ്ക്

വതരണ  സവാഹചെരജ്യസ  സസജവാതമവാകുന്നുണങ്ക്.    ഇവണിടടെ  സൂചെണിപ്പെണിചതുതപവാടല

അസസസ്കൃത  എണ്ണയുടടെ  വണില  തവാതഴക്കങ്ക്  തപവാകുതമ്പവാഴള  പ്രതജ്യവാഘവാതസ  ടചെറണിയ

തതവാതണില  ആരസഭണിച്ചുകഴണിഞ്ഞണിട്ടുണങ്ക്.  എന്നവാല ഈ പ്രതജ്യവാഘവാതസ സസവാഭവാവണികമവായുസ

നമ്മടള  ബവാധണിക്കുതമവാ  എന്നതണിടനക്കുറണിചങ്ക്   നവാസ  ആശങടപ്പെതടെണതവായണിട്ടുണങ്ക്.

സസൗദണിയണിടല  നണിതവാഖതങ്ക്  സമ്പ്രദവായസമൂലസ  തനരടതതടന്ന   മലയവാളണികളണില

പലരക്കുസ തജവാലണി  നഷ്ടടപ്പെട്ട അവസ സസജവാതമവായണിട്ടുണങ്ക്.   കൂടുതല വണിതദശണികള്

തജവാലണി ടചെയ്യുന്ന സവാപനങ്ങളണില നണിന്നുസ  കുറചങ്ക്  വണിതദശണികടള നണിതയവാഗണിചണിട്ടുള

സവാപനങ്ങളണിതലക്കങ്ക്  ഇതരതണില  ടതവാഴണില  നഷ്ടടപ്പെടുന്നവടര  മവാറവാന്
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സവാധണിക്കുതമവാടയന്നതവാണങ്ക്  ഇവണിടടെ  പരണിതശവാധണിക്കവാന്  സവാധണിക്കുന്ന  ഒരു  രശതണി.

പതക്ഷ  ഇതരസ  നടെപടെണികടളവാന്നുസ  അത്ര  കണങ്ക്  പ്രവാതയവാഗണികമലവാതതണിനവാല

സസവാഭവാവണികമവായുസ  അവരക്കങ്ക്  നവാട്ടണിതലക്കങ്ക്  മടെങ്ങണി  വതരണതവായണി  വരുസ.

അതുതപവാലതടന്ന ഇതരസ പരണിതശവാധനകള് ആരസഭണിക്കുതമ്പവാള് അതണിടന്റെ ഭവാഗമവായണി

അധണികസ വരുന്ന ആളുകള്ക്കങ്ക് മവാത്രമല നവാട്ടണിതലക്കങ്ക് മടെങ്ങണി വതരണണിവരുന്നതങ്ക്.  മറങ്ക്

തരതണില   തജവാലണി  ടചെയ്യുന്നവരക്കുസ  സസവാഭവാവണികമവായണി  അവണിടടെനണിന്നങ്ക്

തണിരച്ചുവതരണതവായണി  വരുസ.    കവാരണസ  ഇതണിടന്റെ  ഭവാഗമവായണി  പരണിതശവാധന

നണിരബനണിതമവാകുന്ന  നണില  സസജവാതമവാകുസ.     ഇനജ്യന്  എസബസണി,

അതുതപവാടലതടന്ന  തകരളശയരവായ  വണിതദശ  ടതവാഴണില  ദവാതവാക്കള്  എന്നണിവരുമവായണി

ബനടപ്പെട്ടങ്ക്  ഇതരതണില  ടതവാഴണില  നഷ്ടടപ്പെടുന്നവരക്കങ്ക്  പകരസ  ടതവാഴണില

ഉറപ്പുവരുതവാന് കഴണിയുതമവാ എന്ന ശ്രമമവാണങ്ക് നമുക്കങ്ക് നടെതവാന് സവാധണിക്കുന്നതങ്ക്.  ആ

ശ്രമസ സസസവാന ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് നടെത്തുക തടന്ന ടചെയ്യുസ.  എന്നവാല നമ്മുടടെ കയണില

മവാത്രസ നണിലക്കുന്ന ഒരു കവാരജ്യമല ഇതങ്ക്.  എങണിലുസ ഇക്കവാരജ്യതണില നമുക്കങ്ക് ടചെയവാന്

സവാധണിക്കുന്ന  കവാരജ്യങ്ങള്  ടചെയവാവുന്നതവാണങ്ക്.    തണിരണിടക  എത്തുന്ന  പ്രവവാസണികടള

പുനരധണിവസണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനവായണി  ഒരു  പുനരധണിവവാസ  പവാതക്കജങ്ക്  നടെപ്പെവാക്കുന്നതണിടന്റെ

ഭവാഗമവായണി സസയസ  ടതവാഴണില വവായ്പകള് നലകുന്ന പദ്ധതണി നടെപ്പെവാക്കുന്നുണങ്ക്.  എന്നവാല
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അതണിടന്റെ  വണിവരങ്ങള്  പരണിതശവാധണിക്കുതമ്പവാള്  അതങ്ക്  അത്രതതവാളസ

കവാരജ്യക്ഷമമവാടണന്നങ്ക്  പറയവാന്  സവാധണിക്കണില.   ആയതണിനവാല  പ്രവവാസണികള്ക്കങ്ക്

ഇതുസസബനണിചങ്ക്  വലണിയ തതവാതണിലുളള അസസതൃപണി നണിലനണിലക്കുന്നുണങ്ക്.   തനവാരക്ക

വകുപ്പെണിടന്റെ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കങ്ക്  28 തകവാടെണി രൂപ വകയണിരുതണിയണിട്ടുണങ്ക്. ശ്രശ. അബ്ദുള്

ഖവാദര  സൂചെണിപ്പെണിചതുതപവാടല  പ്രവവാസണി  തക്ഷമനണിധണി  ആനകൂലജ്യങ്ങള്

കവാലവാനസൃതമവായണി  വരദ്ധണിപ്പെണിതക്കണതവായണിട്ടുണങ്ക്.      30  ലക്ഷതതവാളസ

പ്രവവാസണികളുടണങണിലുസ  തക്ഷമനണിധണിയണില  കഴണിഞ്ഞ  ഏഴങ്ക്  വരഷക്കവാലസടകവാണങ്ക്

അസഗങ്ങളവായ  പ്രവവാസണികളുടടെ  എണ്ണസ  1,40,000  മവാത്രമവാടണന്നുസ  അതദ്ദേഹസ

സൂചെണിപ്പെണിക്കുകയുണവായണി.   ഇതരസ  ആനകൂലജ്യങ്ങളുടടെ  കവാരജ്യതണില  നല  മവാറസ

ഉണവാതകണതവായണിട്ടുണങ്ക്.   ഇക്കവാരജ്യസ  സരക്കവാര  പരണിതശവാധണിക്കുകതടന്ന  ടചെയ്യുസ.

കവാലവാനസൃതമവായണി  തക്ഷനണിധണി  ആനകൂലജ്യങ്ങള്  വരദ്ധണിപ്പെണിക്കവാന്  ശ്രദ്ധണിക്കുസ.

ഗള്ഫണില  നണിന്നങ്ക്  തണിരണിടക  വരുന്നവടര  പുനരധണിവസണിപ്പെണിക്കവാന്  പുതണിയ

പദ്ധതണികള്ക്കങ്ക്   രൂപസ  നലതകണതവായണി  വരുസ.    സസസവാന സരക്കവാര അതശവ

തവാലപരജ്യതതവാടുകൂടെണിതടന്ന ഇതരസ പദ്ധതണികള്ക്കങ്ക്  രൂപസ നലകുന്നതവായണിരണിക്കുസ.

തനരടത  ധനകവാരജ്യ  സവാപനങ്ങളുമവായണി  സഹകരണിച്ചുടകവാണങ്ക്  വണിതദശത്തുനണിന്നങ്ക്

മടെങ്ങണിവരുന്നവടര  പുനരധണിവസണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനവായണി  ബവാക്കങ്ക്  എന്റെങ്ക്  സബ്സണിഡണി
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എടന്നവാരു  സസവണിധവാനസ  ഉണവായണിരുന്നു.   പതക്ഷ  അതണിതപ്പെവാള്

അവതവാളതണിലവായണിരണിക്കുകയവാണങ്ക്.   ഈ  സബ്സണിഡണി  മുന്കൂറവായണി

നലകവാനവാകണടമന്നതവാണങ്ക്  സരക്കവാര  നണിലപവാടെങ്ക്.   അതതവാടടെവാപ്പെസ  പ്രവവാസണി

സഹകരണ  സസഘങ്ങടള  തപ്രവാതവാഹണിപ്പെണിക്കുകയുസ  വവായ്പവാ  സസൗകരജ്യങ്ങള്

ടമചടപ്പെടുത്തുകയുസ  ടചെതയണതവായണിട്ടുണങ്ക്.    പ്രവവാസണികള്ക്കങ്ക്  നല  സസരക്ഷണസ

നലകുന്നതണിനള പ്രതതജ്യക സശസ ഉണവാതകണതവായണിട്ടുണങ്ക്.  ഇതണിടനലവാസ സരക്കവാര

നല മുന്ഗണന നലകുസ.   അതതവാടടെവാപ്പെസ പ്രവവാസണികള് തനരണിടുന്ന ഒരു പ്രധവാനടപ്പെട്ട

പ്രശ്നമവാണങ്ക്  നണിസവാരമവായ  ചെണില  തകസ്സുകളുടടെ  കവാരജ്യതണില ദശരഘമവായണി  വണിതദശതങ്ക്

ജയണിലണില കഴണിതയണണിവരുന്നതങ്ക്.      നണിസഹവായരവായ അവരക്കങ്ക്  നണിയമസഹവായസ

ലഭജ്യമവാകവാത  അവസയുണങ്ക്.   അങ്ങടനയുളവരക്കങ്ക്  നണിയമസഹവായമുള്ടപ്പെടടെ

നലകുന്നതണിനള  പദ്ധതണികളുസ  ആവണിഷ്കരണിതക്കണതവായണിട്ടുണങ്ക്.   അതതവാടടെവാപ്പെസ

അതദ്ദേഹസ ഉന്നയണിച മടറവാരു വണിഷയമവാണങ്ക് യവാത്രവാ പ്രശ്നസ.   എലവാ വണിഷയങ്ങളണിലുസ

നമുക്കങ്ക്  ഒതര  വണികവാരസ  തടന്നയവാണുളളതങ്ക്.   യവാത്രവാ  പ്രശ്നതണിടന്റെ  കവാരജ്യതണില

ഫലപ്രദമവായ നടെപടെണിയണിതലക്കങ്ക് സരക്കവാര നശങ്ങുകതടന്ന ടചെയ്യുടമന്നവാണങ്ക് എനണിക്കങ്ക്

ഉറപ്പെങ്ക് നലകവാനളതങ്ക്.  

ശ്രശ  .    ടക  .    വണി  .    അബ്ദുള്  ഖവാദര:  സര,  അങ്ങങ്ക്  വളടര  തപവാസണിറശവവായണി
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പ്രതണികരണിചതണില വളടരയധണികസ നനണിയുണങ്ക്.   സവാനസനസ തപവാലുളള പദ്ധതണികളണില

നലകുന്ന  ആനകൂലജ്യങ്ങള്  വരദ്ധണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനങ്ക്  അടെണിയനണിര  നടെപടെണി

സസശകരണിക്കുതമവാ?

ശ്രശ  .    പണിറണവായണി  വണിജയന്:സര,  ഇക്കവാരജ്യങ്ങള് പരണിതശവാധണിചങ്ക്  ആവശജ്യമവായ,

കവാലവാനസൃതമവായ മവാറങ്ങള് വരുത്തുന്നതണിനങ്ക് സരക്കവാര തയവാറവാകുസ. 

(2)   ശ്രവണ സഹവായ ഉപകരണങ്ങള്ക്കുള വവാറന്റെണി

തഡവാ  .    എസ  .    ടക  .    മുനശര:  സര,  സരക്കവാരണിടന്റെ  ഏറവുസ  ശ്രതദ്ധയമവായ

പദ്ധതണികളണിടലവാന്നവാണങ്ക്  'ശ്രുതണി തരസഗസ'.  തശവ്ര ശ്രവണ ടടവകലജ്യമുള കുട്ടണികള്ക്കങ്ക്

തകവാകണിയര ഇന്പവാതന്റെഷനണിലൂടടെ ശ്രവണ ശകണിയുസ സരജറണിക്കങ്ക് തശഷസ രണവരഷസ

നശണ നണിലക്കുന്ന ഓഡണിതയവാ ടവരബല റശഹവാബണിലണിതറഷനണിലൂടടെ സസസവാരതശഷണി

തണിരണിച്ചു നലകുകയവാണങ്ക് പദ്ധതണിയുടടെ ലക്ഷജ്യസ. സരജറണിക്കങ്ക് തശഷസ രണവരഷസ നശണ

നണിലക്കുന്ന  ഓഡണിതയവാ  ടവരബല  റശഹവാബണിലണിതറഷനങ്ക്  ഒരു  ലക്ഷസ  രൂപയവാണങ്ക്

ടചെലവങ്ക്.  ടപവാതുതമഖലയണില  ആ  കവാലഘട്ടതണില  സരക്കവാര  ആശുപത്രണികളണില

ഇങ്ങടനയുള ഒരു സസവണിധവാനമുണവായണിരുന്നണില.  പതക്ഷ ഇതപ്പെവാള് പവാരവാടമഡണിക്കല

ജശവനക്കവാരക്കുസ  തഡവാകരമവാരക്കുടമവാടക്ക  പരണിശശലനസ  നലകണി  പദ്ധതണി

നലരശതണിയണില നടെന്നുവരണികയവാണങ്ക്. കഴണിഞ്ഞ മവാരചങ്ക് 31 വടര 640 ഓളസ കുട്ടണികള്ക്കങ്ക്
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സരജറണി  നടെതവാന്  സവാധണിച്ചു.  ആദജ്യസ  ആനവാപ്രതദശണില  ഇതങ്ക്   തുടെങ്ങണിടയങണിലുസ

അവണിടടെ  ഇതങ്ക്  വണിജയകരമവായണില.  ഇതപ്പെവാള് ആനവാപ്രതദശങ്ക്  തകരളതണിടന്റെ മവാതൃക

സസശകരണിച്ചുടകവാണങ്ക് ആ പദ്ധതണി പുനരവാവണിഷ്ക്കരണിക്കുകയവാണങ്ക്.  ഇതണിലുള ഒരു പ്രധവാന

പ്രശ്നസ  തകവാകണിയര  ഇസപവാതന്റെഷന്  ഉപകരണതണിനങ്ക്  പ്രധവാനടപ്പെട്ട  രണങ്ക്

ഭവാഗങ്ങളവാണുളതങ്ക്.  ഒന്നങ്ക്,  ഇതന്റെണല  ഇസപവാന്റെങ്ക്  എന്നുപറയുന്ന  സരജറണി  ടചെയങ്ക്

അകതങ്ക് വയ്ക്കുന്ന ഇസപവാന്റുസ ബവാഹജ്യ കരണ്ണതണില ഘടെണിപ്പെണിക്കുന്ന സശചങ്ക് തപ്രവാസസറസ.

ഇതന്റെണല ഇസപവാന്റെണിനങ്ക്  10  വരഷടത വവാറന്റെണി ഉണങ്ക്.  പതക്ഷ സശചങ്ക് തപ്രവാസസറണിനങ്ക്

സവാധവാരണ  കമ്പനണികള്  3  വരഷമവാണങ്ക്  ടകവാടുക്കവാറളടതങണിലുസ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്

ടനതഗവാഷണിതയറങ്ക് ടചെയങ്ക് നമ്മുടടെ തസ്റ്റേറണില  4  വരഷസ അതണിനങ്ക് വവാറന്റെണി ലഭണിചണിട്ടുണങ്ക്.

2012  ആഗസ്റ്റേങ്ക്  മുതല  'ശ്രുതണി  തരസഗസ'  വഴണി  സരജറണി  ആരസഭണിചണിട്ടുണങ്ക്.   ഇസൗ

കവാലയളവണില  സരജറണി  ടചെയണിട്ടുള  അന്പതതവാളസ  കുട്ടണികളുടടെ  സശചങ്ക്

തപ്രവാസസറകളുടടെ  4  വരഷടത  വവാറന്റെണി ഇസൗ ആഗസ്റ്റേങ്ക്-ടസപ്റസബര മവാസതണില

അവസവാനണിക്കുകയവാണങ്ക്.  ക്രമവാനഗതമവായണി  മറങ്ക്  കുട്ടണികളുടടെ  സശചങ്ക്  തപ്രവാസസറകളുടടെ

വവാറന്റെണിയുസ അവസവാനണിക്കുസ. 2 ലക്ഷസ രൂപയവാണങ്ക് സശചങ്ക് തപ്രവാസസറണിടന്റെ തുക. അതങ്ക്

പവാവടപ്പെട്ട  ജനങ്ങടള  സസബനണിചണിടെതതവാളസ  തവാങ്ങവാന്  പറവാതതവാണങ്ക്.  ഇതപ്പെവാള്

തടന്ന  എത്രതയവാ  അമ്മമവാടര  സസബനണിചണിടെതതവാളസ  വലണിയ  സതനവാഷമവാണങ്ക്;
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ഒരണിക്കലുസ  സസസവാരണിക്കണിലവാടയന്നങ്ക്  വണിചെവാരണിച  കുട്ടണി  അതമ്മ  എന്നങ്ക്  വണിളണിക്കുന്നു,

നന്നവായണി പവാടുകയുസ സസസവാരണിക്കുകയുസ പ്രസസഗണിക്കുകയുടമവാടക്ക ടചെയ്യുന്നു. നണിരവധണി

കുടുസബങ്ങളുടടെ   ആശയവാണങ്ക്  ഇസൗ  പദ്ധതണി.  എനണിക്കങ്ക്  ഇസൗ  ഗവണ്ടമന്റെണിതനവാടെങ്ക്

അഭജ്യരതണിക്കവാനളതങ്ക്  ഇസൗ  കുടുസബങ്ങളുടടെ  സതനവാഷസ  നണിലനണിരതവാന്  സശചങ്ക്

തപ്രവാസസറകള്ക്കുസ അനബന ഉപകരങ്ങള്ക്കുസ എകങ്ക്റന്റെഡങ്ക് വവാറന്റെണിതയവാ ആനസല

ടമയണിന്റെനന്സങ്ക്  തകവാണ്ടവാതകവാ  തകവാപ്രണിടഹന്സശവങ്ക്  ആനസല  ടമയണിന്റെനന്സങ്ക്

തകവാണ്ടവാതകവാ ഇതണിതലടതങണിലുതമരടപ്പെടുതണി ഇതണിടന്റെ ചുമതല ഗവണ്ടമന്റെങ്ക് തടന്ന

ഏടറടുതങ്ക് കുടുസബങ്ങളണില ഇതണിടന്റെ ഭവാരസ വരവാടത തനവാക്കുന്നതണിനള നടെപടെണികള്

സസശകരണിക്കവാന് സവാധണിക്കുതമവാ?

(2)   ശ്രവണ സഹവായ ഉപകരണങ്ങള്ക്കുള വവാറന്റെണി

ആതരവാഗജ്യവുസ  സവാമൂഹജ്യനശതണിയുസ  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശമതണി  ടക  .    ടക  .    ടടശലജ

ടെശചര):  സര,  ബഹുമവാനടപ്പെട്ട  ടമമ്പര  സൂചെണിപ്പെണിചതുതപവാടല  വളടര

ഉപകവാരപ്രദമവായണിട്ടുള ഒരു പദ്ധതണിയവാണങ്ക്  'ശ്രുതണി തരസഗസ'.   തഡവാ.  എസ.ടക.  മുനശര

ഇസൗ  പദ്ധതണി  നടെപ്പെണിലവാക്കുന്നതണിനങ്ക്  നല  മുന്ടടക  എടുതണിട്ടുമുണങ്ക്.  5  വയസ്സു  വടര

പ്രവായമുള  ബദണിരരുസ  മൂകരുമവായ  കുട്ടണികള്ക്കങ്ക്  തകവാകണിയര  ഇസപവാതന്റെഷന്

ശസ്ത്രക്രണിയയുസ രണവരഷസ നശണ നണിലക്കുന്ന ഓഡണിററണി ടവരബല ഹവാബണിതറഷനസ
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നലകണി  കുട്ടണികളുടടെ  തകള്വണി  ശകണിയുസ  സസസവാരതശഷണിയുസ  വശടണടുക്കുക  എന്ന

ഉതദ്ദേശതതവാടുകൂടെണിയവാണങ്ക് 'ശ്രുതണി തരസഗസ'  പദ്ധതണി സവാമൂഹജ്യസുരക്ഷവാ മണിഷന് മുതഖടന

നടെപ്പെണിലവാക്കണി  വരുന്നതങ്ക്.  ഇസൗ പദ്ധതണിയുടടെ  ആദജ്യ  സരജറണി  2012  ഏപ്രണില മവാസസ

തകവാഴണിതക്കവാടെങ്ക്  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ടമഡണിക്കല  തകവാതളജണില  വചവാണങ്ക്  നടെന്നതങ്ക്.  സരജറണി

ടചെയ ഇസപവാന്റെണിനങ്ക് ഇവണിടടെ സൂചെണിപ്പെണിചതുതപവാടല 10 വരഷവുസ സശചങ്ക് തപ്രവാസസറണിനങ്ക് 4

വരഷവുസ മറങ്ക് അനബന ടസയറകള്ക്കങ്ക് സ്റ്റേവാതന്റെരഡങ്ക് വവാറന്റെണിയവായ 3 മവാസസ മുതല 3

വരഷസ വടരയുമവാണങ്ക് കവാലവാവധണിയുളതങ്ക്. 2012-13  വരഷസ സരജറണി പൂരതശകരണിച

കുട്ടണികളുടടെ സശചങ്ക്  തപ്രവാസസറണിടന്റെ കവാലവാവധണി മൂന്നങ്ക് വരഷതതവാടടെ  2016  ഏപ്രണില

മവാസതണില അവസവാനണിച്ചു.  പ്രസ്തുത സവാഹചെരജ്യതണില ഇസൗ ജൂണ് ഒന്നവാസ  തശയതണി

തടന്ന തസ്റ്റേറങ്ക്  ടലവല ടടെകണിക്കല കമ്മണിറണി തയവാഗസ തചെരുകയുസ ആദജ്യഘട്ട സരജറണി

നടെതണിയ  കുട്ടണികളണില  വചങ്ക്  പണിടെണിപ്പെണിച  സശചങ്ക്  തപ്രവാസസറകളുടടെയുസ  അനബന

ടസയറകളുതടെയുസ വവാറന്റെണി പശരശഡങ്ക് അവസവാനണിക്കുന്ന വണിഷയസ പരണിതശവാധണിക്കുകയുസ

ടചെയണിട്ടുണങ്ക്.  വവാറന്റെണി  കവാലവാവധണി  അവസവാനണിക്കുന്ന  മുറയങ്ക്  വവാറന്റെണി  ദശരഘണിപ്പെണിചങ്ക്

ലഭണിക്കുന്നതണിനവായണി  ബനടപ്പെട്ട  കമ്പനണികളണില  നണിന്നുസ  ആനസല  ടമയണിന്റെനന്സങ്ക്

തകവാണ്ടവാകങ്ക്  ഓര  തകവാമ്പ്രണിടഹന്സശവങ്ക്  ആനസല  ടമയണിന്റെനന്സങ്ക്  തകവാണ്ടവാകങ്ക്

തററ്റുകളുസ  നണിബനനകളുസ വവാങ്ങുവവാനവായണി  തശരുമവാനണിക്കുകയുസ  തമലനടെപടെണികള്
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ആരസഭണിക്കുകയുസ  ടചെയണിട്ടുണങ്ക്.  എ.എസ.സണി.  തററണിലടപ്പെടെവാത  വണിലകൂടെണിയ

ടസതയഴണിടന്റെ  തററങ്ക്  ഉള്ടക്കവാളണിച  ടപ്രവാതപ്പെവാസല  സമരപ്പെണിച്ചുടകവാണങ്ക്  അതങ്ക്

വവാങ്ങുവവാന് തസ്റ്റേറങ്ക്  ടലവല  ടടെകണിക്കല  കമ്മണിറണി  തശരുമവാനണിക്കുകയുസ  ടചെയണിട്ടുണങ്ക്.

ഇതരതണില  കമ്പനണികളണില  നണിന്നുസ  തററങ്ക്  തകവാണ്ടവാകങ്ക്  വവാങ്ങണി  തുടെരന്നങ്ക്

ഉപകരണങ്ങളുമവായണി  ബനടപ്പെട്ടുള  തസവനസ  ലഭണിക്കുന്നതണിനള നടെപടെണികള്

സവാമൂഹജ്യസുരക്ഷവാ മണിഷന് സസശകരണിചങ്ക് വരുന്നുണങ്ക്. 2015 ജൂണ് മവാസസ മുതല ടമഡ്ഡല

ഇനജ്യവാ ടടപ്രവറങ്ക് ലണിമണിറഡങ്ക് എന്ന കമ്പനണിയണില നണിന്നുള തകവാകണിയര ഇസപവാന്റെവാണങ്ക്

ഉപതയവാഗണിച്ചുവരുന്നതങ്ക്.  അതണിനങ്ക്  മുന്പുള  വരഷങ്ങളണില  തകവാകണിയര  ടമഡണിക്കല

ഡണിടടവസങ്ക്  കമ്പനണി,  അഡസവാന്സ്ഡങ്ക്  ബതയവാണണികങ്ക്  ഇനജ്യവാ  ടടപ്രവറങ്ക്  ലണിമണിറഡങ്ക്

എന്നശ  കമ്പനണികളണില നണിന്നവാണങ്ക്  തകവാകണിയര ഇസപവാന്റുകള് വവാങ്ങണിയണിരുന്നതങ്ക്.  ഇസൗ

രണങ്ക്  കമ്പനണികളുസ  ഇസപവാന്റുകള്ക്കങ്ക്  10  വരഷവുസ  സശചങ്ക്  തപ്രവാസസറണിനങ്ക്  4

വരഷവുമവാണങ്ക്  ഗജ്യവാറന്റെണി  നലകണിയണിരുന്നതങ്ക്.  2016  ജൂടടല  മുതല  തകവാകണിയര

ഇന്പവാന്റുകളുസ  അനബന  ഉപകരങ്ങളുസ  വവാങ്ങുന്നതണിനള  ഇ-ടടെണര  നടെപടെണി

ആരസഭണിച്ചു വരണികയവാണങ്ക്.  ഒന്നവാസ ഖണണികയണില സൂചെണിപ്പെണിചണിട്ടുള ഗജ്യവാരന്റെണിയവായണി  10

വരഷവുസ  4  വരഷവുസ എന്നുളതങ്ക് ദശരഘണിപ്പെണിചങ്ക്  കണിട്ടുന്നതണിനള ശ്രമങ്ങള് നടെതണി

വരണികയവാണങ്ക്.  ഗജ്യവാരന്റെണി  ദശരഘണിപ്പെണിക്കുന്നതതവാടടെവാപ്പെസ  എ.എസ.സണി.,  സണി.എ.എസ.സണി.
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എന്നണിവ  ഉള്ടക്കവാള്ളുന്ന  തററ്റുകള്ക്കനസരണിച്ചുള  പരതചസങ്ക്  നടെപടെണികള്ടക്കവാപ്പെസ

നണിരക്കങ്ക്  കുറചങ്ക്  കരവാററപ്പെണിക്കുന്നതണിനസ  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്  ആഗ്രഹണിക്കുന്നുണങ്ക്.

ഇക്കവാരജ്യങ്ങടളലവാസ  പരണിതശവാധണിചങ്ക്  കുട്ടണികള്ക്കങ്ക്  ഉപകവാരപ്രദമവായണിട്ടുള  ഇസൗ  നല

പരണിപവാടെണി  തുടെരന്നങ്ക്  നടെത്തുന്നതണിനസ  വവാറന്റെണി  പശരശഡങ്ക്  തശരന്നതങ്ക്

പുനനഃസവാപണിക്കുന്നതണിനങ്ക്  ആവശജ്യമവായ  നടെപടെണിടയടുക്കുന്നതണിനസ  സരക്കവാര

അടെണിയനണിര നടെപടെണികള് സസശകരണിക്കുകയവാണങ്ക്.

തഡവാ  .    എസ  .    ടക  .    മുനശര:  സര,  വലണിയ  സതനവാഷമുള  കവാരജ്യമവാണങ്ക്  'ശ്രുതണി

തരസഗസ'  എന്ന  പദ്ധതണി  തുടെരുന്നു  എന്നുളളതങ്ക്.    ടനതഗവാസണിതയഷന്  വളടര

പ്രധവാനമവാണങ്ക്.  കവാരണസ ഇസൗ പദ്ധതണി തുടെങ്ങുതമ്പവാള് പുറതങ്ക് 8 ലക്ഷസ, 9 ലക്ഷസ രൂപ

വടര തകവാകണിയര ഇന്പവാന്റെണിനങ്ക്  വണിലയുണവായണിരുന്നു.  പതക്ഷ ടനതഗവാഷണിതയറങ്ക്  ടചെയങ്ക്

നമ്മുടടെ തസ്റ്റേറണില നവാലര ലക്ഷതണിനങ്ക് നമുക്കങ്ക് അതങ്ക് ടചെയവാന് സവാധണിച്ചു.  ഇനജ്യയണില

കണിട്ടുന്ന  ഏറവുസ  നല  തററവാണങ്ക്.   ഇതണിടന്റെ  കൂടടെ  ഓഡണിതയവാ  ടവരബല

ഹവാബണിതറഷനവാണങ്ക് ഏറവുസ പ്രധവാനമവായണിട്ടുളതങ്ക്. അതണിനങ്ക് കൂടുതല സസൗകരജ്യങ്ങള് മറങ്ക്

സരക്കവാര  ആശുപത്രണികളണിതലക്കങ്ക്  ടകവാണവരുന്നതണിനസ  ഇനണി  തമലണില  തകള്വണി

ശകണിയണിലവാത കുട്ടണികള് ജനണിക്കവാതണിരണിക്കവാനസ തവണണി നമ്മള് തസ്റ്റേറങ്ക് ഇനണിതഷജ്യറശവങ്ക്

തഫവാര  ഡണിടസബണിലണിറണി  ഉണവാക്കണിയണിട്ടുണങ്ക്.  അതുപ്രകവാരസ  എലവാ  ആശുപത്രണികളുസ
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തനരടത,  ഗരഭവാവസയണില  തടന്ന,  ഇതങ്ക്  കടണതണി  അതപ്പെവാള്  തടന്ന  കറകങ്ക്

ടചെയവാന് തവണണിയുള നടെപടെണി തസരണിതടപ്പെടുത്തുതമവാ?

ശ്രശമതണി ടക  .    ടക  .    ടടശലജ ടെശചര  : തശരചയവായണിട്ടുസ.  ഇതണിടന്റെ ഓപ്പെതറഷനസ

അതുതപവാലുള  മറങ്ക്  കവാരജ്യങ്ങളുസ  ജണിലവാ  തലതണിലുള  ഗവണ്ടമന്റെങ്ക്

ആശുപത്രണികളണിതലക്കുകൂടെണി വജ്യവാപണിപ്പെണിക്കവാന് കഴണിയുതമവാ എന്നങ്ക് തനവാക്കുന്നുണങ്ക്. മവാത്രമല

ഏരലണി ഡണിറക്ഷനവാണങ്ക് ഏറവുസ പ്രധവാനടപ്പെട്ട ആവശജ്യകത. അതുടകവാണങ്ക് ജനണിച ഉടെന്

തടന്ന  കുട്ടണികളണില  തകള്വണി  ടടവകലജ്യമുതണവാ  എന്നങ്ക്  പരണിതശവാധണിക്കവാനള

നടെപടെണിക്രമങ്ങള്  ആരസഭണിക്കുന്നതണിനങ്ക്  സരക്കവാര  തശരുമവാനണിചണിട്ടുണങ്ക്.  കൂടുതല

ചെണികണിതയുസ  ഓപ്പെതറഷനടമലവാസ  കശഴങ്ക്  ഘടെകങ്ങളണിതലയടെക്കസ  തഹവാസണിറലുകളണില

വജ്യവാപണിപ്പെണിക്കണസ.  അതണിനങ്ക്  ആവശജ്യമവായണിട്ടുള  തഡവാകരമവാടര  ടടയണിന്

ടചെതയണതവായണിട്ടങ്ക്  വരുസ.  അതണിനങ്ക്  ആവശജ്യമവായണിട്ടുള  സസവണിധവാനങ്ങളുസ

ആശുപത്രണികളണില  ഒരുതക്കണതവായണിട്ടു  വരുസ.  എനവായവാലുസ  ഇസൗ  ഓപ്പെതറഷന്

സസബനണിച കവാരജ്യങ്ങള് വണിതകനശകരണിക്കവാനസ വളടര ടചെറണിയ പ്രവായതണില തടന്ന,

ജനണിച ഉടെടന തടന്ന,  തകള്വണി ടടവകലജ്യസ പരണിതശവാധണിക്കവാനള സസവണിധവാനങ്ങള്

ഒരുക്കുന്നതണിനസ സരക്കവാര നടെപടെണി സസശകരണിക്കുകയവാണങ്ക്.     


