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മമ  .   സസ്പീക്കര : ഒഒാരഡര, ഒഒാരഡര........ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *151

തമരുവനന്തപുരദ്യം അന്തഒാരഒാഷ്ട്ര വമമഒാനതഒാവള നടതമപപ

1(*151) ശസ്പീ  .   റമ  .   വമ  .   രഒാചജേഷപ:
ശസ്പീ  .   എസപ  .   ശർമ:

ശസ്പീ  .   വമ  .   കക  .   പ്രശഒാന്തപ:

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    എ  .    റഹസ്പീദ്യം:  തഒാകഴെ  കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങൾക്കപ
മുഖദമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമഒാ:

(എ)  തമരുവനന്തപുരദ്യം  അന്തഒാരഒാഷ്ട്ര  വമമഒാനതഒാവള  നടതമപപ

അദഒാനമക്കപ  നല്കഒാകത  സദ്യംസഒാനസരക്കഒാര  രൂപസ്പീകരമച്ച  ടമയഒാലമനപ

നല്കണകമന്ന  ഐകകചണദനയുള്ള  ആവശദചതഒാടപ  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാരമകന

പ്രതമകരണദ്യം അറമയമച്ചമട്ടുചണഒാ;

(ബമ)  വമമഒാനതഒാവള  നടതമപമല്  പ്രഒാഗതദദ്യം  കതളമയമക്കുന്നതമല്

വമജേയമച്ച കമയഒാല്, സമയഒാല് മഒാതൃകയമല് സദ്യംസഒാന സരക്കഒാരമനപ കസ്പീഴെമല്

രജേമസ്റ്റര കചയ്ത കമ്പനമ അദഒാനമ വഒാഗഒാനദ്യം കചയ്ത തുക നല്കഒാകമചന്നറമട്ടുദ്യം

നടതമപപ  ചുമതല  നല്കഒാതതപ  സദ്യംസഒാന  തഒാത്പരദകതക്കഒാള

കമ്പനമകളുകട  തഒാല്പരദതമനപ  പ്രഒാമുഖദദ്യം  നല്കുന്നതമനഒാലഒാകണന്ന

ആചക്ഷേപദ്യം ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുചണഒാ;
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(സമ)  സഒാപമതമഒായമ  രണ്ടുവരഷതമനുള്ളമല്  കണ്ണൂര

വമമഒാനതഒാവളതമനപ കകവരമക്കഒാന് കഴെമഞ്ഞ ചനടങ്ങള അറമയമക്കഒാചമഒാ?

മുഖദമനമ (ശസ്പീ  .   പമണറഒായമ വമജേയന്  ): സര, 

(എ)  2020  കസപ്റദ്യംബര  9,  നവദ്യംബര  11  എന്നസ്പീ  തസ്പീയതമകളമല്

ബഹുമഒാനകപട  ചകന്ദ്ര  ചവദഒാമയഒാന  വകുപ്പുമനമ  നല്കമയ  മറുപടമയമല്

സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാരമകന  ആവശദദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കഒാന്  കഴെമയമകല്ലെന്നഒാണപ

അറമയമച്ചതപ.   ഈ  നമലപഒാടപ  പുനനഃപരമചശഒാധമക്കണകമന്നപ  ആവശദകപടപ

മറുപടമയുദ്യം നല്കമയമട്ടുണപ.  

(ബമ)  ചവദഒാമയഒാന ചമഖലയമകല തനപ്രധഒാന സഒാപനമഒായ എയര

ഇന്തദയുകട  ഒഒാഹരമകളുദ്യം  ചകഒാടമകള  വമലമതമക്കുന്ന  ആസമയുദ്യം

സസ്വകഒാരദവല്ക്കരമക്കഒാനുള്ള നസ്പീക്കങ്ങളഒാണപ ചകന്ദ്ര സരക്കഒാര നടത്തുന്നതപ.

തമരുവനന്തപുരദ്യം  ഉളപകട  രഒാജേദകത  വമവമധ  വമമഒാനതഒാവളങ്ങള

സസ്വകഒാരദ  ചമഖലയപ  കകമഒാറഒാനുള്ള  നടപടമകള  ചകന്ദ്രദ്യം

തസ്വരമതകപടുതമയമരമക്കുകയഒാണപ. (ഇചപഒാള തസ്പീരുമഒാനമഒായമക്കഴെമഞ്ഞമട്ടുണപ.

ഇഇൗ  ചചഒാദദതമകന  ഉതരതമകന  ഭഒാഗമഒായമടല്ലെ  ഞഒാന്  പറയുന്നതപ.

തസ്പീരുമഒാനമഒായതഒായമ പത്രവഒാരതയുണപ.) വമമഒാനതഒാവളതമകന നടതമപപ



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

3

സസ്വകഒാരദ  ഏജേന്സമകളക്കപ  കകമഒാറഒാനുള്ള  നടപടമക്രമങ്ങളമല്  നമനദ്യം

പമന്തമരമയണകമന്നപ  ബഹുമഒാനകപട  പ്രധഒാനമനമചയഒാടുദ്യം  ബഹുമഒാനകപട

ചകന്ദ്ര  ചവദഒാമയഒാന  വകുപപ  മനമചയഒാടുദ്യം  അഭദരതമച്ചമരുന.

തമരുവനന്തപുരദ്യം  വമമഒാനതഒാവളദ്യം  സസ്വകഒാരദവത്ക്കരമക്കഒാനുള്ള  നസ്പീക്കദ്യം

കചറുക്കുന്നതമകന  ഭഒാഗമഒായമ  വമമഒാനതഒാവളദ്യം  ഏകറടുക്കുന്നതമനുള്ള

നമയമപരമഒായ  ഇടകപടലുകള  ഉളകപകട  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര

സസ്വസ്പീകരമച്ചമരുന.  ചകന്ദ്രതമനുദ്യം  സദ്യംസഒാന സരക്കഒാരമനുദ്യം സസ്വസ്പീകഒാരദമഒായ

വദവസകചളഒാകട  വമമഒാനതഒാവള  നടതമപപ  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാരമനപ

കകമഒാറണകമന്നഒായമരുന  സദ്യംസഒാനതമകന  നമലപഒാടപ.   സദ്യംസഒാന

സരക്കഒാര കകമഒാറമയ ഭൂമമ വമലയപ തത്തുലദമഒായ ഒഒാഹരമ തമരുവനന്തപുരദ്യം

വമമഒാനതഒാവള  കമ്പനമയമല്  നമലനമരതമ  സസ്വകഒാരദവത്ക്കരണദ്യം

കചറുക്കുന്നതമനഒാണപ സരക്കഒാര ശമമച്ചതപ.   ഇതമകന ഭഒാഗമഒായമ  KSIDC-

യുകട  ചനതൃതസ്വതമല്  തമരുവനന്തപുരദ്യം  അന്തഒാരഒാഷ്ട്ര  വമമഒാനതഒാവള

ലമമമറഡപ   (TIAL)   എന്ന  ഒരു  കസഷദല്  പരപസപ  കവഹമക്കമള

രൂപസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  മത്സരഒാധമഷമത ചലലതമല്  പകങ്കെടുക്കുകയുദ്യം കചയ.

കൂടഒാകത  തമരുവനന്തപുരദ്യം  വമമഒാനതഒാവളതമകന  നടതമപമനപ  അദഒാനമ
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ഗ്രൂപപ ചലലതമല് കസ്വഒാടപ കചയ്ത തുകയപ തകന്ന തമരുവനന്തപുരദ്യം അന്തഒാരഒാഷ്ട്ര

വമമഒാനതഒാവള ലമമമറഡപ  (റമയഒാല്)  ഏകറടുക്കുന്നതമനുള്ള സന്നദ്ധത ചസ്പീഫപ

കസക്രടറമ  ചകന്ദ്ര  ചവദഒാമയഒാന  കസക്രടറമകയ  അറമയമക്കുകയുമുണഒായമ.

എന്നഒാല് ഇതമചന്മേല് തസ്പീരുമഒാനദ്യം കകകക്കഒാണമട്ടുള്ളതഒായമ അറമയമകപഒാനദ്യം

ലഭമച്ചമല്ലെ.   മറമച്ചപ  വമമഒാനതഒാവള  നടതമപപ  അദഒാനമക്കപ

കകമഒാറുന്നതമനുള്ള  നടപടമകളഒാണപ  ചകന്ദ്ര  ചവദഒാമയഒാന  മനഒാലയദ്യം

സസ്വസ്പീകരമച്ചതപ.

(സമ)  കണ്ണൂര  അന്തഒാരഒാഷ്ട്ര  വമമഒാനതഒാവളതമല്  നമനദ്യം

വമമഒാനകമ്പനമകളഒായ എയര ഇന്തദ എകപ സപ പ്രസപ, ചഗഒാ എയര, ഇന്ഡമചഗഒാ,

എയര ഇന്തദ എന്നമവ അബുദഒാബമ,  ബഹ്റമന്,  കുകവതപ,  ചദഒാഹ, റമയഒാദപ,

ഷഒാരജ,  മസപ കറപ,  ദമഒാദ്യം  എന്നമവമടങ്ങളമചലയപ  അന്തഒാരഒാഷ്ട്ര  വമമഒാന

സരവസ്പീസുകളുദ്യം,  തമരുവനന്തപുരദ്യം,  ചകഒാഴെമചക്കഒാടപ,  മുദ്യംകബ,  ബഒാദ്യംഗ്ലൂര,

കഹദരഒാബഒാദപ,  കചകന്ന,  ചഗഒാവ,  കകഒാച്ചമ,  ഹുബമ  എന്നമവമടങ്ങളമചലയപ

ആഭദന്തര വമമഒാന സരവസ്പീസുകളുദ്യം ആരദ്യംഭമച.  ഇതമകന അടമസഒാനതമല്

10 മഒാസദ്യം കകഒാണപ 1   മമല്ലെദണ്      യഒാത്രക്കഒാര    എന്ന അപൂരവ ചനടവദ്യം,

നവദ്യംബര  2020-നപ  2  മമല്ലെദണ് യഒാത്രക്കഒാര എന്ന ചനടവദ്യം കകവരമക്കഒാന്
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കണ്ണൂര  അന്തഒാരഒാഷ്ട്ര  വമമഒാനതഒാവളതമനപ  സഒാധമച.  എയരചപഒാരടമല്

ആവശദമഒായ  ഫുഡപ  &  ബമവചറജേസപ  സ്റ്റഒാളുകളുദ്യം  എയരചപഒാരടമനുള്ളമലുദ്യം

പുറത്തുദ്യം  റസ്പീകടയമല്  ഔടപ  കലറ്റുകളുദ്യം  പ്രവരതമചവരുന.

വമമഒാനതഒാവളതമകന  1-ാം  വഒാരഷമകതമല്  കഡഒാകമസ്റ്റമകപ  കസകക്യൂരമറമ

ചഹഒാളഡപ  ഏരമയയമലുദ്യം,  ഇനരനഒാഷണല്  കസകക്യൂരമറമ  ചഹഒാളഡപ

ഏരമയയമലുദ്യം  2  കകഒാചമഴദല് ചലഒാഞ്ചുകള ആരദ്യംഭമച.  കൂടഒാകത കവ-കഫ

സദ്യംവമധഒാനദ്യം, ആരടപ ഗഒാലറമ എന്നമവയുദ്യം സഒാപമച.  ഡക്യൂടമ ഫസ്പീ ചഷഒാപ്പുകള

ആരദ്യംഭമക്കഒാനുള്ള നടപടമകള പൂരതമയഒായമട്ടുണപ.   1,200  സപ കസ്വയര മസ്പീറര

വമസസ്പീരണ്ണവദ്യം  12,000  കമടമകപ  ടണ്  ചരക്കപ  കകകഒാരദദ്യം  കചയ്യുന്നതമനപ

ചശഷമയുള്ള  കഒാരചഗഒാ  ചകഒാദ്യംപ്ലകപ  പ്രവരതന  സജമഒായമട്ടുണപ.   കൂടഒാകത

5,800  സപ കസ്വയര  മസ്പീറര  വമസസ്പീരണ്ണവദ്യം  55,000  കമടമകപ ടണ്  ചരക്കപ

കകകഒാരദദ്യം കചയഒാനുദ്യം ചശഷമയുള്ള മകറഒാരു  കഒാരചഗഒാ കകടമടതമകന പണമ

ആരദ്യംഭമച.   അഡമന്  ചബഒാക്കമകന  പ്രവ  വൃതമ  ഉടന്  തകന്ന

പൂരതമയഒാകുന്നതഒാണപ.  എയരചപഒാരടമകല  30  മുറമകളുള്ള  ചഡ  ചഹഒാടല്

മഒാരച്ചപ  അവസഒാനചതഒാടുകൂടമ  തുറന  പ്രവരതമക്കുകമന്നപ  പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കുന.

ഫ്കള  ദുബഒായപ,  സലഒാദ്യം  എയര,  ഒമഒാന്  എയര,  അല്  ജേസസ്പീറ,  സഒാദമയ
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എയരകലന്സപ,  ഗളഫപ  എയര,  കുകവതപ  എയരകലന്സപ,     എയര

അചറബദ,      ഇതമഹഒാദപ    എന്നമവ  വചന്ദേഭഒാരതപ  മമഷകന  ഭഒാഗമഒായമ

സരവസ്പീസപ  നടത്തുകയുണഒായമ.   ഈ  കഒാലയളവമല്  കവഡപ  ചബഒാഡമ

വമമഒാനങ്ങളുദ്യം വമമഒാനതഒാവളതമല് നമനദ്യം സുഗമമഒായമ സരവസ്പീസപ നടതമ.

റണ്ചവ  4,000  മസ്പീററഒാക്കമ  ദസ്പീരഘമപമക്കുന്നതമനുള്ള  ഭരണഒാനുമതമ

നല്കമയമട്ടുണപ.  ഭൂമമ ഏകറടുക്കഒാനുള്ള സരചവ നടപടമകള ആരദ്യംഭമച.  ഇതു

കൂടഒാകത ഡമഫന്സപ,  എദ്യം.ആര.ഒ എന്നമവയപ ആവശദമഒായ 108 ഏക്കര ഭൂമമ

ഏകറടുക്കുന്നതമനുള്ള  ഭരണഒാനുമതമയുദ്യം  ലഭദമഒാക്കമയമട്ടുണപ.   ഇചതഒാകടഒാപദ്യം

കഫവപ സ്റ്റഒാര ചഹഒാടല്, ഇനര നഒാഷണല് എകമബമഷന് കദ്യം കണ്കവന്ഷന്

കസനര,  ചഷഒാപമദ്യംഗപ  ആരചക്കഡപ,  റചസ്റ്റഒാറനപ,  സപ കക  ചഷഒാപമദ്യംഗപ,  ബഒാര

റചസ്റ്റഒാറനപ,  എദ്യം.ആര.ഒ  എന്നമവയ്ക്കുള്ള  കടണര  നടപടമകളുദ്യം

പുചരഒാഗമമചവരുന.

ശസ്പീ  .    റമ  .    വമ  .    രഒാചജേഷപ:  സര,  കപഒാതുചമഖലയമല്  നമന്നഒാല്

വമമഒാനതഒാവളതമകന  വമകസനദ്യം  സഒാധദമഒാകുകയമകല്ലെന്ന  ധഒാരണ

പരതഒാനഒാണപ  തമരുവനന്തപുരകത  ചകഒാണ്ഗ്രസപ  എദ്യം.  പമ.,  ശസ്പീ.  ശശമ

തരൂരുദ്യം  അതുചപഒാകല  തകന്ന  ഒരു  വമഭഒാഗദ്യം  മഒാധദമങ്ങളുദ്യം
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ശമമചകകഒാണമരമക്കുന്നതപ.   കപഒാതുചമഖലയമല്  നമലനമരതമകകഒാണപ

സമയഒാല് ചമഒാഡല് വളകര  ലഒാഭകരമഒായമ  നടതമക്കഒാണമക്കഒാന്  നമുക്കപ

കഴെമഞ്ഞമട്ടുണപ.  ഇചപഒാള അദഒാനമയുമഒായമ ധഒാരണഒാപത്രതമല് ഒപ്പുവച്ചതഒായ

വഒാരതകള  വന്നമട്ടുണപ.   ഈ  സഒാഹചരദതമല്  വമമഒാനതഒാവളദ്യം

കപഒാതുചമഖലയമല്  നമലനമരതഒാന്  സരക്കഒാര  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന

തുടരനടപടമകള എകന്തഒാകക്കയഒായമരമക്കുദ്യം? 

ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജേയന്:  സര,  ഈ  നടപടമകയ  ചചഒാദദദ്യം

കചയകകഒാണപ സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയുകട മുമ്പമല് സദ്യംസഒാന സരക്കഒാരമകന ഹരജേമ

നമലനമല്ക്കുകയഒാണപ.   പചക്ഷേ  അകതഒാനദ്യം  പരമഗണമക്കഒാകത  തകന്ന

അദഒാനമക്കപ  കകമഒാറഒാനുള്ള  നസ്പീക്കങ്ങള  നടനകവന്നഒാണപ  ഇന്നകത

പത്രവഒാരതകളമലൂകട  കഒാണുന്നതപ.   അതമചനഒാടപ  സരക്കഒാരമനപ

ചയഒാജേമപമകല്ലെന്നപ  ചനരകത  വദക്തമഒാക്കമയമട്ടുണപ.   വമമഒാനതഒാവളദ്യം

കപഒാതുചമഖലയമല്  തകന്ന  നമലനമരത്തുന്നതമനുദ്യം  ഇചപഒാഴെകത

നമലപഒാടമല്നമന്നപ  ചകന്ദ്രകത  പമന്തമരമപമക്കുന്നതമനപ  എകന്തല്ലെഒാദ്യം

കചയഒാനഒാകുചമഒാ അകതഒാകക്ക സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര കചയ്യുന്നതഒാണപ.  

ശസ്പീ  .    റമ  .    വമ  .    രഒാചജേഷപ:  സര,  കണ്ണൂര എയരചപഒാരടപ   നമുക്കപ ഏറവദ്യം
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കൂടുതല്  വമകസന  സഒാധദതയുള്ള   എയരചപഒാരടഒാണപ.   ഒരു  പചക്ഷേ

ഇന്തദയമല് തകന്ന ഒരു ഇനരനഒാഷണല് ഹബഒാക്കമമഒാറഒാന് കഴെമയുന്ന എല്ലെഒാ

പ്രചതദകതകളുമുള്ള   എയര ചപഒാരടഒാണപ.   നഒാലഒായമരദ്യം  മസ്പീററഒാക്കമ  റണ്ചവ

ദസ്പീരഘമപമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചതപ ഈ സരക്കഒാരഒാണപ.  കഴെമഞ്ഞ

സരക്കഒാരമനപ  റണ്ചവയുകട  നസ്പീളദ്യം  ദസ്പീരഘമപമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകളക്കപ

തഒാല്പരദമുണഒായമരുന്നമല്ലെ.  നടപടമകള  യുദ്ധകഒാലടമസഒാനതമല്

പൂരതസ്പീകരമചകകഒാണപ  കണ്ണൂരമകന  ഇന്തദയമകല  ഏറവദ്യം  മമകച്ച

വമമഒാനതഒാവളമഒാക്കമ  മഒാറഒാനുള്ള  സരക്കഒാരമകന  ലക്ഷേദദ്യം  നമുകക്കന്നപ

പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന് കഴെമയുകമന്നപ പറയുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജേയന്:  സര,  കണ്ണൂര  വമമഒാനതഒാവളതമകന

പൂരണമഒായ  വമകസനതമനപ  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാരമകനയുദ്യം  ചവദഒാമയഒാന

വകുപമകനയുദ്യം സഹകരണദ്യം ഒഴെമചകൂടഒാനഒാവഒാതതഒാണപ.  ഇചപഒാള അതമകന

ചശഷമ  മുഴുവനഒായമ  ഉപചയഒാഗമക്കഒാനഒാവന്നമല്ലെ.  നമ്മുകട  സദ്യംസഒാനതപ

വമചദശത്തുനമനള്ള  ധഒാരഒാളദ്യം  മലയഒാളമകള  വചരണതഒായമട്ടുണപ.  കണ്ണൂര

എയരചപഒാരടമചലയപ  ഇചപഒാളതകന്ന ധഒാരഒാളദ്യം  ചപര വരുനണപ.  അചപഒാള

സുഗമമഒായ  യഒാത്രഒാസഇൗകരദദ്യം  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനപ  മറപ
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എയരകലന്സുകളക്കപ  കൂടമ  അനുമതമ  നല്ചകണതഒായമട്ടുണപ.  എന്നഒാല്

അതമനപ  സന്നദ്ധമഒാകുന്ന നമലയല്ലെ ചകന്ദ്ര ഗവണ്കമനദ്യം ചവദഒാമയഒാനവകുപ്പുദ്യം

ഇചപഒാള  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതപ.   അതപ  ഒചടകറ  പ്രയഒാസങ്ങള

സൃഷമക്കുനകവന്നതഒാണപ  വസ്തുത.  അചപഒാള  അക്കഒാരദതമല്  മഒാറദ്യം

വരണകമനദ്യം  ഇതമനപ  സഹഒായകരമഒായ  നമലപഒാടപ  സസ്വസ്പീകരമക്കണകമനദ്യം

ഏതപ വമമഒാനതമനുദ്യം ഇറങ്ങഒാന് പറഒാവന്ന തരതമല് ഇചപഒാള തകന്ന കണ്ണൂര

വമമഒാനതഒാവളദ്യം  സജമഒാകണനള്ളതുദ്യം  ആവശദമഒായ  വമകസനദ്യം

ലക്ഷേദമമടമട്ടുകണനദ്യം  എല്ലെഒാദ്യം  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനമകന  നമരന്തരദ്യം

അറമയമച്ചമട്ടുകണങ്കെമലുദ്യം വലമയ മഒാറദ്യം അവരുകട നമലപഒാടമല് കഒാണുന്നമല്ലെ.  

ശസ്പീ  .    എസപ  .    ശരമ:  സര,  ഇരുപതപ  മഒാസതമനമടയമല്  ഏഴെപ

വമമഒാനതഒാവളങ്ങളഒാണപ അദഒാനമക്കപ കകമഒാറുന്നതപ.  ഇതപ ഇന്തദയമകല ഒരു

ഭഒാഗദ്യം  മുറമചകകഒാടുക്കുന്നതമനപ  തുലദമഒാണപ.  ഇതരദ്യം  നമന്ദേദമഒായ  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതമകനതമകര ഏറവദ്യം ശരമയുദ്യം ശക്തവമഒായനമലപഒാടപ സദ്യംസഒാന

ഗവണ്കമനദ്യം സദ്യംസഒാനകത കപഒാതുരഒാഷ്ട്രസ്പീയ പഒാരടമകളുദ്യം സസ്വസ്പീകരമക്കുനണപ.

സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയുകട  മുമ്പമല്  ഗവണ്കമനപ  കകഒാടുതമരമക്കുന്ന  ചകസപ

വമചഒാരണയ്കക്കടുതമടമല്ലെ. സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയുകട മുമ്പമലമരമക്കുന്ന പ്രശ്നതമല്
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ചപഒാലുദ്യം  ചകഒാടതമ  എന്തുചവണകമങ്കെമലുദ്യം  ആചലഒാചമചച്ചഒാകട  ഇകതഒാനദ്യം

ചകഒാരപചററ്റുകളക്കപ  ബഒാധകമകല്ലെന്ന  സമതമയമചലയപ  സമതമഗതമകള

ഗുരുതരമഒായമ  വളരനവരമകയഒാണപ.  ചകഒാടതമയുകട  നടപടമചപഒാലുദ്യം

പരമഗണമക്കഒാകതയുദ്യം  അതമനു  കഒാതമരമക്കഒാചതയുദ്യം  ഈ  രൂപതമചലയപ

ഒരുതരദ്യം പമടമചപറമ സദ്യംഘദ്യം ഇന്തദകയ കവടമവമഴുങ്ങുവഒാന് ശമമക്കുകയഒാണപ.

ഇതമകനതമരഒായമ ഉയരനവരുന്ന ചപഒാരഒാടതമകന ചനത വൃതസ്വകമന്ന നമലയമല്

ഗവണ്കമനപ  നമയമപരമഒായുദ്യം  ഭരണപരമഒായുദ്യം  ജേനകസ്പീയചപഒാരഒാടതമലൂകട

ചനതൃതസ്വദ്യം  കകഒാടുക്കുന്നതമനപ  മുന്കക  എടുക്കുന്നതമല്  സചന്തഒാഷമുണപ.

തുടരനടപടമകളുദ്യം സസ്വസ്പീകരമക്കുക.  

ശസ്പീ  .   പമണറഒായമ വമജേയന്: സര, ബഹുമഒാനകപട അദ്യംഗദ്യം ചൂണമക്കഒാണമച്ചതപ

ശരമയഒായ കഒാരദമഒാണപ. നമ്മുകട രഒാജേദതപ സസ്വകഒാരദവത്കരണതമകന വക്തഒാക്കള

ധഒാരഒാളമുണപ.  അവര ചപഒാലുദ്യം ചനരകത സസ്വസ്പീകരമച്ച നമലപഒാടുകളമല് നമകന്നല്ലെഒാദ്യം

വദതദസമഒായ  തലതമചലയഒാണപ  ഇതപ  കപഒായ്കക്കഒാണമരമക്കുന്നതപ.

വമമഒാനതഒാവളങ്ങള സസ്വകഒാരദവത്കരമക്കുന്ന കഒാരദതമല്,  ചബഒാദ്യംകബ,  ഡല്ഹമ

വമമഒാനതഒാവളങ്ങള  ഒന്നമച്ചപ  ഒരുകൂടര  എടുക്കഒാന്ചവണമ  തയഒാറഒായചപഒാള

അങ്ങകന  കകഒാടുക്കഒാന്  പഒാടമല്ലെ  അകതഒാരു  കമഒാചണഒാചപഒാളമ  സൃഷമക്കുദ്യം

അതുകകഒാണപ  ഓചരഒാരുതരക്കഒായമ  കകഒാടുക്കഒാകമന്ന നമലപഒാടഒാണപ  അന്നപ  ചകന്ദ്ര
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ഗവണ്കമനപ  സസ്വസ്പീകരമച്ചതപ.  സസ്വകഒാരദവത്കരണതമകന  ഭഒാഗമഒായ  നമലപഒാടപ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമ്പഒാള  കമഒാചണഒാചപഒാളമ  പഒാടമകല്ലെകന്നഒാരു  നമലപഒാടപ  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്കമനപ സസ്വസ്പീകരമച.  ഇന്നമചപഒാള ഇവമകട പരഒാമരശമച്ചതുചപഒാകല,  ഇതുവകര

വമമഒാനതഒാവളദ്യം  നടതമ  യഒാകതഒാരു  പരമചയവമമല്ലെഒാത  ഒരുകൂടരക്കപ  ഏഴെപ

വമമഒാനതഒാവളങ്ങളുകട നടതമപപ ഏല്പമച്ചപ കകഒാടുക്കുയഒാണപ.  ഇഇൗ രദ്യംഗതപ ഒരു

പ്രചതദക കുതകകയ തങ്ങളുകട തഒാല്പരദമനുസരമച്ചപ സൃഷമക്കുന്ന നമലപഒാടഒാണപ

ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനമനുളളതപ.  സദ്യംസഒാനതപ  തമരുവനന്തപുരദ്യം

വമമഒാനതഒാവളതമകന  വമകസനതമനല്ലെ ഇഇൗ  കകകമഒാറദ്യം  ഇടയഒാക്കുന്നതപ.  ഒരു

സദ്യംശയവമമല്ലെ,  ഇനളളതമല്  നമന്നപ  ഒരമഞപ  മുചന്നഒാടപ  ചപഒാകഒാന്  ഇഇൗ

സസ്വകഒാരദവത്കരണദ്യം  കകഒാണപ  കഴെമയമകല്ലെനളളതപ  ഉറപഒാണപ.  അതുകകഒാണഒാണപ

ഇക്കഒാരദതമല് നമനദ്യം പമന്തമരമയണകമനദ്യം ഇതരദ്യം വമമഒാനതഒാവളദ്യം നടതമ

അനുഭവമുകണനളളതപ മഒാത്രമല്ലെ, നല്ലെ രസ്പീതമയമല് നടതമ വമജേയമപമച്ചപ കതളമയമച്ച

സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാരമനപ  അതമകന  അനുമതമ  നല്കണകമനദ്യം  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്കമനമചനഒാടപ  ആവശദകപടതപ.  പകക്ഷേ,  ഇഇൗ  ഒരു  വദഗ്രത  കകഒാണപ

ഒരുതരതമലുദ്യം  തങ്ങകളടുത നമലപഒാടമല് നമനദ്യം പമന്തമരമയമകല്ലെന്ന സമസ്പീപനദ്യം

കകഒാണഒാണപ  ഇങ്ങകനകയഒാരു  അവസ  വന്നതപ. ചനരചത  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനപ

സദ്യംസഒാനതമനപ  നല്കമയ ഉറപ്പുചപഒാലുദ്യം  ഇഇൗ ഒരു അമമതമഒായ അഭമനമചവശദ്യം
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കകഒാണപ ലദ്യംഘമക്കുന്ന അവസയഒാണപ വന്നമട്ടുളളതപ.

ശസ്പീ  .    വമ  .    കക  .    പ്രശഒാന്തപ:  സര,  തമരുവനന്തപുരദ്യം  വമമഒാനതഒാവളദ്യം

ഇന്തദയമകല  ഏറവദ്യം  കകപതൃക  വമമഒാനതഒാവളങ്ങളമകലഒാന്നഒാണപ.  അതുമഒാത്രമല്ലെ,

നഗരചകന്ദ്രതമല്  സമതമ  കചയ്യുന്ന  അപൂരവദ്യം  വമമഒാനതഒാവളങ്ങളമല്

ഒന്നഒാണമതപ.  എയരചപഒാരടപ  അചതഒാറമറമ  ഓഫപ  ഇന്തദയുകട  നമയനണതമലുദ്യം

ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാരമകന  ചമല്ചനഒാടതമലുമഒാണപ  വമമഒാനതഒാവളദ്യം  പ്രവരതമച്ചപ

മുചന്നഒാട്ടുചപഒാകുന്നതപ.  കഴെമഞ്ഞ  വരഷദ്യം  ഇഇൗ  വമമഒാനതഒാവളദ്യം  ചനടമയ

വരുമഒാനകതക്കുറമച്ചപ  വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ;  ചകരള  സരക്കഒാരമകന  എത്ര  ഏക്കര

ഭൂമമയഒാണപ  ഇഇൗ  നമലയമല്  കച്ചവടദ്യം  നടത്തുന്നതമനുചവണമ

ധഒാരണയഒായമട്ടുളളകതനകൂടമ വദക്തമഒാക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ വമജേയന്:  സര,  ഇതമനഒാവശദമഒായ ഭൂമമ ചനരചത തകന്ന

സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  എടുത്തുകകഒാടുതമട്ടുണപ.  പകക്ഷേ,  അനതകന്ന  അതുമഒായമ

ബന്ധകപടപ  ഇതപ  മചറകതങ്കെമലുദ്യം  തരതമല്  സസ്വകഒാരദവത്കരമക്കുന്ന

നമലയുണഒാവകയഒാകണങ്കെമല്  അതപ  നമ്മുകട  കഷയറഒായമ  കണക്കഒാക്കണകമനദ്യം

ഇതുമഒായമ  ബന്ധകപടപ  അവകഒാശമുകണനദ്യം  അതുകകഒാണ്ടുതകന്ന  അതപ

സസ്വകഒാരദവത്കരമക്കഒാന് പഒാടമകല്ലെന്ന നമലപഒാടപ  ചനരചത സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര

സസ്വസ്പീകരമച്ചതഒാണപ.  അതമല്  നമനദ്യം  വദതദസമഒായ  സമസ്പീപനമഒാണപ  ഇചപഒാള
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സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുളളതപ. ചകന്ദ്രതമനപ ഭൂമമ കകഒാടുത്തുകഴെമഞ്ഞഒാല് അവര സസ്വസ്പീകരമക്കുന്ന

സമസ്പീപനദ്യം,  ആ  ഭൂമമ  കകഒാടുത  സദ്യംസഒാനതമനപ  യഒാകതഒാരു

അവകഒാശവമമകല്ലെന്നതഒാണപ.  തങ്ങളക്കപ കമടമയ ഭൂമമ  ഇഷദ്യംചപഒാകല കചയഒാകമന്ന

നമലപഒാടഒാണപ ചകന്ദ്ര ഗവണ്കമനപ സസ്വസ്പീകരമചവരുന്നതപ. അതമകനതമകരയഒാണപ പല

കപഒാതുചമഖലഒാ  സഒാപനങ്ങളുകട  കഒാരദതമലുദ്യം  നഒാദ്യം  ചചഒാദദദ്യം  കചയ്യുന്നതുദ്യം

നടപടമകള സസ്വസ്പീകരമചവരുന്നതുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    എ  .    റഹസ്പീദ്യം:  സര,  കണ്ണൂര  വമമഒാനതഒാവളതമകന  രണപ

വരഷകത പുചരഒാഗതമകയ സദ്യംബന്ധമച്ചപ അങ്ങപ ഇവമകട സൂചമപമക്കുകയുണഒായമ.

രണപ വരഷതമനമടയമല് വലമയ മുചന്നറമഒാണുണഒായതപ.  ഭഒാവമ പ്രവരതനങ്ങകള

സദ്യംബന്ധമചദ്യം അങ്ങപ ഇവമകട സൂചമപമച.  ചകഒാഴെമചക്കഒാടപ  വമമഒാനതഒാവളതമകന

പ്രവരതനദ്യം  ഇചപഒാള  പരമമമതകപടപ കമടക്കുകയഒാണപ.   ഇവമകട  ഹജപ

എദ്യംബഒാരചക്കഷന് ചപഒായമനപ  വകര  ഇല്ലെഒാതഒായ സമതമയഒാണപ.  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്

ഹജപ  തസ്പീരതഒാടകരുളള  മലബഒാറമല്  നമനളളവരക്കപ  ഇതപ  വലമയ  പ്രയഒാസദ്യം

സൃഷമച്ചമരമക്കുന.  ചകഒാവമഡപ  പശഒാതലതമല്  ഹഒാജേമമഒാകര

തഒാമസമപമക്കുകകയനളളതപ  കവല്ലുവമളമയഒാണപ.  ചകഒാഴെമചക്കഒാടപ  ഹജപ  ഹഇൗസമല്

എല്ലെഒാ  സഇൗകരദങ്ങളുമുണപ.  ഇഇൗ  വമഷയതമല്  സരക്കഒാര  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുളള

പ്രവരതനങ്ങകള സദ്യംബന്ധമച്ചപ അറമയഒാന് തഒാല്പരദകപടുന.
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ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജേയന്:  സര,  ചകഒാഴെമചക്കഒാടപ  വമമഒാനതഒാവളദ്യം

പ്രതമസന്ധമചനരമട  ഘടങ്ങളമകലല്ലെഒാദ്യം  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്കമനമഒായുദ്യം

ചവദഒാമയഒാനവകുപ്പുമഒായുദ്യം  നമരന്തരദ്യം  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  ബന്ധകപടതമകന

ഭഒാഗമഒായമ ആദദ നമലപഒാടുകളമല്നമന്നപ മഒാറങ്ങളുണഒാക്കഒാന് നമുക്കപ കഴെമഞ്ഞമട്ടുണപ.

ഇചപഒാള  ഹജപ  യഒാത്രയുമഒായമ  ബന്ധകപടപ  അവസഒാനദ്യം  വന്ന  വമഷയമഒാണപ

ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം  ചൂണമക്കഒാണമച്ചതപ.  അക്കഒാരദതമല്  ചകഒാഴെമചക്കഒാടപ

വമമഒാനതഒാവളതമലുണഒായമരുന്ന സഇൗകരദദ്യം നമലനമരതണകമന്നപ തകന്നയഒാണപ

സദ്യംസഒാന സരക്കഒാരമകന നമലപഒാടപ അതുമഒായമ ബന്ധകപട മറപ ബന്ധകപടലുകള

നടനകകഒാണമരമക്കുകയഒാണപ.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതഒാമസപ:  സര,  അദഒാനമക്കപ തമരുവനന്തപുരദ്യം എയരചപഒാരടപ

കകകമഒാറുന്നതമകനതമകര  കഴെമഞ്ഞ  ഒചകഒാബറമല്  സദ്യംസഒാന  ഗവണ്കമനപ

ബഹുമഒാനകപട  കകഹചക്കഒാടതമകയ സമസ്പീപമച്ചമരുന.  ആ  ചകസപ  തളളമകക്കഒാണപ

ബഹുമഒാനകപട  കകഹചക്കഒാടതമ  പറഞ്ഞതപ,  കടണര  നടപടമയമല്  സദ്യംസഒാന

ഗവണ്കമനപ അദഒാനമചയഒാകടഒാപദ്യം പകങ്കെടുക്കുകയുദ്യം കടണര ലഭമക്കഒാകത വന്നചപഒാള

അതമകന  ചചഒാദദദ്യം  കചയ്യുകയുദ്യം  കചയ്ത  നടപടമ  നമലനമല്ക്കുന്നതകല്ലെനമഒാണപ.

എന്നഒാല് പമന്നസ്പീടപ സരക്കഒാര സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയമല് ചപഒാകഒാന് കകവകമ.  സരക്കഒാര

സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയമല്  ചപഒാകഒാതതമല്  പ്രതമചഷധമച്ചപ  എയരചപഒാരടപ
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എദ്യംചപ്ലഒായസ്പീസപ  യൂണമയന്  സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമകയ  സമസ്പീപമച്ചതമനുചശഷമഒാണപ

സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  സമസ്പീപമച്ചമട്ടുളളതപ.  ഇതമനകതപ  വലമയ  മറമമഒായദ്യം

നടന്നമട്ടുണപ.  സമറമല്  അമരചന്തപ  മദ്യംഗളദഒാസപ  എന്നപ പറയുന്ന  കമ്പനമ  വളകര

പ്രശസമഒായ ലഒാ സഒാപനമഒാണപ. ഇഇൗ സഒാപനകതയഒാണപ സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര

അദഒാനമയുമഒായുളള  എയരചപഒാരടപ  കകകമഒാറതമകനതമകര,  ചകന്ദ്ര

ഗവണകമനമകനതമകര  ചകസപ  കകഒാടുക്കഒാന്  ചുമതലകപടുതമയമരുന്നതപ.  സമറമല്

അമരചന്തപ  മദ്യംഗളദഒാസപ  എന്ന  സഒാപനതമകല,  സമറമലമകന  മകളുകട

ഭരതഒാവഒാണപ  അദഒാനമയുകട  മകന്.  പ്രസ്തുത  സഒാപനതമനപ  ചകസപ

നടതമപമനഒായമ  55  ലക്ഷേദ്യം  രൂപ  സരക്കഒാര  നല്കുകയുദ്യം  കചയ.  ഇതമനകതപ

തമരമമറമചയഒാ അടമമറമചയഒാ ഗൂഢഒാചലഒാചനചയഒാ നടന്നമട്ടുചണഒാ;  ഇതു സദ്യംബന്ധമച്ചപ

സരക്കഒാരമകന നമലപഒാടപ വദക്തമഒാക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജേയന്:  സര,  ഇതുമഒായമ  ബന്ധകപടപ  ബഹുമഒാനകപട

അദ്യംഗതമകനഒാഴെമകക  മകറല്ലെഒാവരക്കുദ്യം  വദക്തതയുളളതഒാണപ.  എയരചപഒാരടപ

സസ്വകഒാരദവത്കരമക്കഒാന്  പഒാടമകല്ലെനദ്യം  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാരമനപ

ലഭദമഒാകണകമനമുളള  സമസ്പീപനമഒാണപ  തുടക്കദ്യം  മുതല്  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുളളതപ.  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  അതുമഒായമ  ബന്ധകപടപ  നമരന്തരദ്യം

ആവശദങ്ങള ഉന്നയമച്ചപ നമല്ക്കുചമ്പഒാഴെഒാണപ ഇതരകമഒാരു നടപടമയമചലയപ ചകന്ദ്ര
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സരക്കഒാര  കടന്നതപ.  സസ്വഒാഭഒാവമകമഒായുദ്യം  അതപ  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാരമകന

ഏല്പമക്കണകമന്ന ആവശദമഒാണപ ആദദദ്യം ഉന്നയമക്കുന്നതപ.  ആ ആവശദചതഒാടപ

അനുകൂലമഒായമ  പ്രതമകരമക്കഒാന്  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാര  തയഒാറഒാകുന്നമല്ലെ.  ആ

ഘടതമലഒാണപ  അതുമഒായമ  ബന്ധകപടപ  കടണറമല് പകങ്കെടുചക്കണ നമരബന്ധമത

സഒാഹചരദമുണഒാകുന്നതപ.  കടണറമലൂകട  തസ്പീരുമഒാനങ്ങള  വന്നഒാല്,  നമങ്ങള

കടണറമല്  പകങ്കെടുതമരുന്നമല്ലെചല്ലെഒാകയന്നപ  ചവണകമങ്കെമല്  ചചഒാദമക്കഒാമഒായമരുന.

അതുകകഒാണഒാണപ കടണറമല് പകങ്കെടുചക്കണ നമരബന്ധമത സഒാഹചരദമുണഒായതപ.

അതുമഒായമ  ബന്ധകപടപ  ബഹുമഒാനകപട  കകഹചക്കഒാടതമയമല്  ചകസമനപ

ചപഒായചപഒാള ബഹുമഒാനകപട കകഹചക്കഒാടതമ ഒരു നമലപഒാടപ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണപ. ആ

നമലപഒാടപ  ശരമയകല്ലെനളളതഒാണപ  സരക്കഒാരമകന  അഭമപ്രഒായദ്യം  അതുകകഒാണഒാണപ

സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയമചലയപ ചപഒായതപ.  ഇതുമഒായമ ബന്ധകപടപ സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര

ഏരകപടുതമയമട്ടുളള എല്ലെഒാ നമയമസഹഒായസദ്യംവമധഒാനങ്ങളുദ്യം വളകര ഫലപ്രദമഒായമ

പ്രവരതമക്കുന്നവരഒാണപ.  ഏകതങ്കെമലുദ്യം  തരതമലുളള  ദുസസ്വഒാധസ്പീനതമല്

വഴെങ്ങുന്നവരഒാകണനളളതപ ഒരു ഘടതമലുദ്യം ആചക്ഷേപമഒായമ ഉയരുന്ന കഒാരദമല്ലെ.

അത്രയുദ്യം പ്രശസരഒായ കൂടകരയഒാണപ ഇതമകനല്ലെഒാദ്യം ഏല്പമച്ചമട്ടുളളതപ.

ശസ്പീ  .    സജേമ  കചറമയഒാന്:  സര,   സസ്വകഒാരദവല്ക്കരണതമകനതമരഒായമ

ഈ  സരക്കഒാര  സസ്വസ്പീകരമച്ച  നമലപഒാടപ  ചകരളമഒാകക
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അദ്യംഗസ്പീകരമചകഴെമഞ്ഞമരമക്കുകയഒാണപ.  എയരചപഒാരടപ  വമകസനതമല്

സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  മഒാതൃകഒാപരമഒായമ  പ്രവരതമക്കുന്ന  ഘടമഒാണപ.

ശബരമമലയുമഒായമ ബന്ധകപടപ എയരചപഒാരടപ നമരമമക്കുന്ന തസ്പീരുമഒാനവമഒായമ

സരക്കഒാര മുചന്നഒാടപ  ചപഒാകുനചണഒാ;  അതമകന നമലവമകല സമതമഗതമകള

എന്തഒാകണന്നപ വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജേയന്:  സര,  ശബരമമലയുമഒായമ  ബന്ധകപടപ

എയരചപഒാരടപ  നമരമഒാണതമകന  കഒാരദതമല്  ആവശദമഒായ  നടപടമകള

തുടരനവരമകയഒാണപ.  അതമനപ  കസഷദല്  ഓഫസ്പീസകറ  നമശയമച്ചമട്ടുണപ.

തുടരനടപടമകള എടുത്തുവരമകയഒാണപ. 

ശസ്പീ  .    ടമ  .    വമ  .    ഇബഒാഹമദ്യം:  സര,   തമരുവനന്തപുരദ്യം  എയരചപഒാരടപ

കപഒാതുചമഖലയമല് നമലനമരത്തുന്നതമനുള്ള ശമങ്ങകളക്കുറമചള്ള ചരച്ചയഒാണപ

നടനകകഒാണമരമക്കുന്നതപ.  ഇന്നപ  ചകരളതമല്  കപഒാതുചമഖലയമലുള്ള  ഏക

എയരചപഒാരടഒാണപ കഒാലമക്കറപ എയരചപഒാരടപ. കഒാലമക്കറപ എയരചപഒാരടമചനഒാടപ

ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാര  എനദ്യം  ചമറമ  നയമഒാണപ  അനുഷമചകകഒാണമരമക്കുന്നതപ.

എന്നഒാല്  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാരചപഒാലുദ്യം  ഇനവകര  കഒാലമക്കറപ

എയരചപഒാരടമനപ   ഒരു  സചപഒാരട്ടുദ്യം  നല്കമയമടമകല്ലെന്നപ  വളകര  വദക്തമഒായമ
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പറയഒാന് കഴെമയുദ്യം. ഹജപ എദ്യംബഒാരചക്കഷന് ചപഒായമനപ ഇചപഒാഴുദ്യം കഒാലമക്കറപ

എയരചപഒാരടമല് തമരമചകമടമയമടമല്ലെ.  ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചപ   ശസ്പീ.  പമ.  ടമ.  എ.

റഹസ്പീദ്യം  ഇവമകട  ഉന്നയമച്ചതഒാണപ.  80  ശതമഒാനദ്യം  ഹജപ  യഒാത്രക്കഒാരുദ്യം

മലബഒാറമല്നമനള്ളവരഒാണപ.  അവര  ആശയമക്കുന്ന  എയരചപഒാരടഒാണപ

കഒാലമക്കറപ  എയരചപഒാരടപ.  അവമകട  ഹജപ  എദ്യംബഒാരചക്കഷന്  ചപഒായമനപ

ഇതുവകര തമരമചകമടമയമടമല്ലെ.  അക്കഒാരദതമല് സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര എന്തപ

നടപടമയഒാകണടുതകതന്നപ  അറമയമല്ലെ.   യു.ഡമ.എഫപ.  സരക്കഒാര  ഭരമക്കുന്ന

എല്ലെഒാ  ഹജപ  ചവളയമലുദ്യം  ഈ  എയരചപഒാരടമചലയ്ക്കുള്ള  എല്ലെഒാ  ചറഒാഡുകളുദ്യം

നന്നഒാക്കുന്നതമനുചവണമ  ഫണപ  വയഒാറുണഒായമരുന.  എന്നഒാല്  അവമകട

ഹജപ  എദ്യംബഒാരചക്കഷന്  ചപഒായമനള്ള  സമയത്തുചപഒാലുദ്യം  അചങ്ങഒാട്ടുള്ള

ചറഒാഡുകള  നന്നഒാക്കുന്നതമനുചവണമ  ഫണപ  തന്നമല്ലെ.   മലബഒാറമകല  18

എദ്യം.എല്.എ.-മഒാര  ഒപമട  കലറര  ബഹുമഒാനകപട  മുഖദമനമക്കുദ്യം  ധനകഒാരദ

വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം  കപഒാതുമരഒാമതപ  വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം  കകഒാടുത്തു.

കുളത്തൂരമല്നമന്നപ  കഒാലമക്കറപ  എയരചപഒാരടമചലയ്ക്കുള്ള  ചറഒാഡപ

നന്നഒാക്കുന്നതമനുചവണമ  7  ചകഒാടമ  രൂപയുകട  എസ്റ്റമചമറമനപ  പമ.ഡബക്യൂ.ഡമ.

എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗപ  വമഭഒാഗകത  സമസ്പീപമച്ചമടപ  അതമനുചപഒാലുദ്യം  അനുമതമ
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ലഭമച്ചമടമല്ലെ.  ഈ  പമണറഒായമ  സരക്കഒാര  വന്നതമനുചശഷദ്യം  കഒാലമക്കറപ

എയരചപഒാരടമനുചവണമ  എന്തപ  സചപഒാരടഒാണപ  നല്കമയകതന്നപ

വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജേയന്:  സര,   കഒാലമക്കറപ  എയരചപഒാരടമകന

ഇതരകമഒാരു  ദുരഗതമയമലഒാക്കമയതമകന  കുറചബഒാധദ്യംകകഒാണപ  പറയുന്ന

കഒാരദങ്ങളഒാണമകതഒാകക്ക.  അവമടകത വമകസനവമഒായമ ബന്ധകപട ധഒാരഒാളദ്യം

കഒാരദങ്ങള  ചനരകത  നമരചദ്ദേശങ്ങളഒായമ  വന്നമരുന.  അചപഒാള

അതമകനതമകര  പ്രചക്ഷേഒാഭവദ്യം  ഒരുതരതമലുള്ള  വമകസനതമനുദ്യം

അനുകൂലമഒായമ  നമല്ക്കുകയമകല്ലെനദ്യം  ആളുകകള  സദ്യംഘടമപമക്കലുദ്യം  ഭൂമമ

കകഒാടുക്കഒാന്  തയഒാറഒാകമകല്ലെനകമഒാകക്കയുള്ള  നമലപഒാടപ  സസ്വസ്പീകരമച്ചതപ

ആരഒായമരുനകവനള്ളതപ  ഓരക്കുന്നതപ  നല്ലെതഒാണപ.  ഈ  സരക്കഒാര

അധമകഒാരതമല്  വന്നചശഷവദ്യം  അതരദ്യം  നമലപഒാടുകകളഒാനദ്യം

മഒാറമയമല്ലെചല്ലെഒാ? അതമകനയടമസഒാനതമല്  ആ  എയരചപഒാരടമകന

വമകസനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനഒായമ  ചമല്പറഞ്ഞ  നമലപഒാടപ

സസ്വസ്പീകരമച്ചവകരയടക്കദ്യം  വമളമചചചരതപ  അന്നകത  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ

വകുപ്പുമനമകയ  ചുമതലകപടുതമകക്കഒാണപ  കഒാരദങ്ങള  ചരച്ച  കചയ്യുന്ന
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നമലയുണഒായമ.   അതമകന ഭഒാഗമഒായമ ധഒാരഒാളദ്യം ചരച്ചകള നടന.  അങ്ങകന

എയരചപഒാരടപ  വമകസമപമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള  തുടരനവരുന്ന

ഘടതമലഒാണപ   ഇതരകമഒാരു നമരഭഒാഗദകരമഒായ നമലയമചലയപ  കഒാരദങ്ങള

അടമമറമഞ്ഞതപ.    ഇന്നകത  സഒാഹചരദതമല്   ആ  എയരചപഒാരടമകന

ഫലപ്രദമഒായമ  എങ്ങകന  അവമകട  നമലനമരതഒാന്  കഴെമയുകമനള്ളതഒാണപ

സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര  ആചലഒാചമക്കുന്നതപ.   ഹജപ  യഒാത്രക്കഒാരക്കുണഒാകുന്ന

അസഇൗകരദദ്യം,   ഇവമകട  ചകന്ദ്രമമല്ലെഒാതമരുന്നഒാലുണഒാകുന്ന  വമഷമങ്ങള

ഇകതഒാകക്ക പരമഗണമചകകഒാണ്ടുള്ള ഇടകപടലുകളഒാണപ സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര

നടത്തുന്നതപ. 

ശസ്പീ  .    കക  .    വമ  .    അബ്ദുള  ഖഒാദര:  സര,  ചകരളതമകല   കണ്ണൂര,

ചകഒാഴെമചക്കഒാടപ,  കകഒാച്ചമ,  തമരുവനന്തപുരദ്യം  എന്നസ്പീ  വമമഒാനതഒാവളങ്ങകള

ബന്ധകപടുതമ  കചറമയ  വമമഒാനങ്ങള,  കഹലമചകഒാപ്ടറുകള  എന്നമവയുകട

ആഭദന്തര  സരവസ്പീസപ  നടചതണതപ  ഇഇൗ  കഒാലഘടതമകന  ആവശദമഒാണപ.

കഒാരണദ്യം  വഒാഹനകപരുപവദ്യം  സമയ  കദരഘദവകമഒാകക്ക

വരദ്ധമക്കുന്നതുകകഒാണപ ഇഇൗ സരവസ്പീസുകള ലഒാഭകരമഒാക്കഒാന് കഴെമയുകമന്നഒാണപ

എനമക്കപ  ചതഒാനന്നതപ.  സരക്കഒാര  ഇതരതമലുള്ള  ചരച്ചകള  മുചന്നഒാടപ
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കകഒാണ്ടുചപഒാകുനചണഒാ; കചറമയ വമമഒാനങ്ങളുദ്യം കഹലമചകഒാപ്ടറുകളുദ്യം സരവസ്പീസപ

നടത്തുന്നതമനപ സദ്യംസഒാന ഗവണ്കമനപ മുന്കകയടുക്കുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജേയന്:  സര,  ഇകതഒാകക്ക  യഒാത്രയുകട  ഭഒാഗമഒായമ

വരുന്ന വമവമധ ആശയങ്ങളഒാണപ.  നമ്മുകട അനുഭവതമല് ഇവമകട പറഞ്ഞ

തരതമലുള്ള  ചമല  സരവസ്പീസുകളുണഒായമട്ടുണപ.  കണ്ണൂര  വമമഒാനതഒാവളദ്യം

വന്നചപഒാള  തമരുവനന്തപുരത്തുനമന്നപ  കകഒാച്ചമയമചലയ്ക്കുദ്യം  കകഒാച്ചമയമല്നമന്നപ

കണ്ണൂരമചലയ്ക്കുദ്യം വമമഒാന സരവസ്പീസപ നടതഒാന് അവര തയഒാറഒായമരുന. പചക്ഷേ

കമഒാതതമല്  വന്ന  സദ്യംഭനഒാവസയുകട  ഫലമഒായമ  കഒാരദങ്ങളഒാകക

അടമമറമഞ്ഞമരമക്കുകയഒാണപ.  ഇനമ  പുതമയതഒായമ  എകന്തഒാകക്ക  കചയഒാന്

കഴെമയുകമനള്ളതപ  ആചലഒാചമചക്കണതഒാണപ.  ആ  ഘടതമല്  ഇതരദ്യം

ആശയങ്ങളുദ്യം നമുക്കപ ഗുണകരമഒാകുദ്യം.

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സര,  തമരുവനന്തപുരദ്യം എയരചപഒാരടപ

അദഒാനമക്കപ  കകഒാടുക്കുന്നതമനുള്ള  എഗ്രമകമനപ  ഇന്നകല  വചകവന്നഒാണപ

മഒാധദമങ്ങളമല്  കണതപ.  ഇതപ  തടയണകമന്നഒാവശദകപടപ  സരക്കഒാര

സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയമല്  ചകസപ  കകഒാടുതമട്ടുണപ.  സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയുകട

Interlocutory  Order-നുചവണമ   ശമമച്ചമട്ടുചണഒാ;  അങ്ങകന  കകഒാടുതതപ
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ശരമയകല്ലെന്നപ   സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമകയ  ചബഒാധദകപടുതഒാന്  സരക്കഒാര

എന്തുകകഒാണപ  ശമമച്ചമല്ലെ?  അതമനുചവണമ  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാകരടുത

നടപടമകള  ഭഒാഗമകമഒായമചപഒാകയനള്ള  ധഒാരണ  നമ്മുകട  സമൂഹതമനുണപ.

പ്രതമപക്ഷേവദ്യംകൂടമ  ചചരന്നപ  ഇതമനപ  കണ്ണടചകകഒാടുത്തുകവനള്ള

തരതമലഒാണപ സമൂഹതമല് കപഒാതുചരച്ച നടക്കുന്നതപ. സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമയമകല

ചകസമകന തസ്പീരപ്പുവരുന്നതുവകര ഇഇൗ എഗ്രമകമനപ വയ്ക്കുന്നതപ മഒാറമവയണകമന്നപ

സരക്കഒാര  ആവശദകപടഒാതതുദ്യം  അതമനുചവണമയുള്ള  ശമങ്ങള

നടതഒാതതുദ്യം എന്തുകകഒാണഒാണപ?

ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജേയന്:  സര,  സഒാധഒാരണ  നമലയപ

കകഹചക്കഒാടതമയുമഒായമ  ബന്ധകപട  ചകസമകന  വമധമ

പുറകപടുവമചകഴെമഞ്ഞഒാല്  ആ  വമധമകക്കതമകരയുള്ള  നമലപഒാടുമഒായഒാണപ

സരക്കഒാര  സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമകയ  സമസ്പീപമക്കുന്നതപ.  സുപ്രസ്പീദ്യംചകഒാടതമ  അതപ

സസ്വസ്പീകരമച്ചപ ചകളക്കഒാനഒായമ വച്ചമരമക്കുകയഒാണപ.  അക്കഒാരദതമല് തസ്പീരുമഒാനദ്യം

വന്നതമനുചശഷചമ   സഒാധഒാരണ  നമലയപ  ഏകതഒാരു  ഗവണ്കമനദ്യം

തുടരനടപടമകളമചലയപ  കടക്കുകയുള.  ഇവമകട  അതരകമഒാരു  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കഒാകത  തങ്ങളക്കുള്ള  അമമതമഒായ  തഒാല്പരദതമകന  ഭഒാഗമഒായമ
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ചകന്ദ്രഗവണ്കമനപ  കതറഒായ  നമലപഒാടമലൂകട  സസ്വകഒാരദവത്കരണതമനപ

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുകയഒാണപ കചയ്തമട്ടുള്ളതപ. 

ശസ്പീ  .   തമരുവഞ്ചൂര രഒാധഒാകൃഷ്ണന്: സര, ചസ്റ്ററപ മൂവപ കചയ്ചതഒാ?

ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ വമജേയന്: സര,  ചസ്റ്ററപ മൂവപ കചചയണകതചപഒാഴെഒാണപ;

ചസ്റ്ററപ മൂവപ കചചയണ കഒാരദദ്യം വരുന്നമല്ലെചല്ലെഒാ?  സദ്യംസഒാന സരക്കഒാര അപസ്പീല്

കകഒാടുത്തുകഴെമഞ.  സഒാധഒാരണ മരദഒാദയുള്ള ഒരു ഗവണ്കമനഒാകണങ്കെമല് ആ

ചകസമകന ഭഒാഗമഒായമ വമധമവന്നഒാല് മഒാത്രചമ നടപടമകളമചലയപ കടക്കുകയുള.

നമങ്ങള  പചരഒാക്ഷേമഒായമ  ചകന്ദ്രഗവണ്കമനമകന  നമലപഒാടമകന

നദഒായസ്പീകരമക്കഒാനഒാണപ  ചനഒാക്കുന്നതപ.  അതമകന  ആവശദകമന്തഒാണപ?

ചകന്ദ്രഗവണ്കമനമകന നദഒായസ്പീകരമചക്കണയഒാള നമങ്ങളുകട കൂടതമലുണപ. ആ

ഉതരവഒാദമതസ്വദ്യം  ശസ്പീ.  തമരുവഞ്ചൂര  രഒാധഒാക വൃഷ്ണനുദ്യം  മറ്റുള്ളവരുദ്യം

ഏകറടുക്കുന്നകതന്തമനഒാണപ;  അതപ  ഏകറടുക്കഒാന്ചവണമ  ഇവമകട  ശസ്പീ.  ശശമ

തരൂരമകനചപഒാകലയുള്ളവരുണചല്ലെഒാ;  ഇതുവകര  നമങ്ങളഒാരുദ്യം  അതപ

ഏകറടുതമടമല്ലെചല്ലെഒാ;  ചകന്ദ്രഗവണ്കമനമകന  നദഒായസ്പീകരമക്കഒാന്ചവണമ

നമങ്ങളതപ ഏകറടുക്കഒാന് ചപഒാകുന്നകതന്തമനഒാണപ;  ചകന്ദ്രഗവണ്കമനപ കതറഒായ

നമലപഒാടപ  സസ്വസ്പീകരമച്ചഒാല്  അതമകന  വമമരശമക്കഒാനചല്ലെ  തയഒാറഒാചകണതപ;
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അതചല്ലെ  നമ്മുകട  ആവശദദ്യം;  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  തമകഞ്ഞ

ഉചദ്ദേശശുദ്ധമചയഒാകടയഒാണപ കഒാരദങ്ങള കചയ്തതപ. അതമല്നമനദ്യം വദതദസമഒായ

നമലപഒാടപ ചകന്ദ്രഗവണ്കമനഒാണപ സസ്വസ്പീകരമച്ചതപ.

ശസ്പീ  .   പമ  .   സമ  .   ചജേഒാരജേപ: സര, ഇഇൗ ചചഒാദദതമനപ മുഖദമനമയുകട മറുപടമ

ചകടചപഒാള, ഇവമടകത പ്രശ്നകമന്തഒാണപ? ഇതപ വമമഒാനതഒാവളതമകന മഒാത്രദ്യം

പ്രശ്നമല്ലെ.  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാരമനപ  ഒരവകഒാശവമമല്ലെ,  ചകന്ദ്രഗവണ്കമനപ

സഇൗകരദമുള്ളതുചപഒാകല  പ്രവരതമക്കുദ്യം.  ഇതപ  ചകന്ദ്രവദ്യം  സദ്യംസഒാനങ്ങളുദ്യം

തമമലുള്ള  പ്രശ്നമഒാണപ.  ഇതമങ്ങകന  വമടഒാന്  കഴെമയുന്നതഒാചണഒാ?  ഇകതഒാരു

ഉദഒാഹരണമഒായമ സൂചമപമചകകഒാണപ,  ഇന്തദയമകല മറപ  സദ്യംസഒാനങ്ങളുമഒായമ

ആചലഒാചമച്ചപ  ചകന്ദ്ര-സദ്യംസഒാന  ബന്ധങ്ങളമല്  ഒരു  കപഒാളമകച്ചഴുതപ

ആവശദമഒാകണന്ന  വസ്തുത  രഒാജേദകത  ചബഒാദ്ധദകപടുതമകക്കഒാണപ  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്കമനമകനതമകര  ശക്തമഒായ  നമലപഒാടപ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതമനപ  ചനതൃതസ്വദ്യം

കകഒാടുക്കഒാനുള്ള  അവസരമഒാണപ  ചകരളതമകല  മുഖദമനമക്കപ

ലഭമച്ചമരമക്കുന്നതപ.  ആ  ചനതൃതസ്വപരമഒായ  കഴെമവകള  വമനമചയഒാഗമക്കഒാന്

ചകരളതമകല മുഖദമനമ ശസ്പീ. പമണറഒായമ വമജേയന് തയഒാറഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമണറഒായമ  വമജേയന്:  സര,  കഫഡറല്  തതസ്വങ്ങളകക്കതമരഒായ
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നമലപഒാടഒാണപ  തുടരച്ചയഒായമ  സസ്വസ്പീകരമചകകഒാണമരമക്കുന്നതപ.

സദ്യംസഒാനതമകന കപഒാതുവഒായ ആവശദദ്യം അദ്യംഗസ്പീകരമക്കഒാന് തയഒാറഒാകഒാകത

നമരുതരവഒാദപരമഒായ  സമസ്പീപനവദ്യം  ചകന്ദ്രഗവണ്കമനമകന  ഭഒാഗത്തുനമനദ്യം

ഇക്കഒാരദതമലുണഒായമരമക്കുകയഒാണപ.  ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം

ഉന്നയമച്ചതടക്കമുള്ള  എല്ലെഒാ  കഒാരദങ്ങളുദ്യം  സരക്കഒാര  പരമചശഒാധമക്കഒാന്

സന്നദ്ധമഒാണപ.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  *152-ാം നമ്പര ചചഒാദദവമഒായമ  *157-ാം നമ്പര ചചഒാദദദ്യം

ക്ലബപ  കചയ്യുന്നതമനപ   ശസ്പീ.  വമ.  ടമ.  ബല്റഒാദ്യം  ചനഒാടസ്പീസപ  നല്കമയമട്ടുണപ.

ക്ലബമദ്യംഗപ അനുവദമക്കുകയഒാണപ.

(*152) ചകഒാവമഡപ വഒാകമന് വമതരണദ്യം 

ശസ്പീ  .   ആർ  .   രഒാമചന്ദ്രൻ: 
ശസ്പീ  .   സമ  .   ദമവഒാകരൻ   :
ശസ്പീമതമ ഗസ്പീതഒാ ചഗഒാപമ:
ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടമ  .    കടസൺ  മഒാസ്റ്റർ:  തഒാകഴെ  കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങൾക്കപ

ആചരഒാഗദവദ്യം  സഒാമൂഹദനസ്പീതമയുദ്യം  വനമത-ശമശു  വമകസനവദ്യം  വകുപ്പുമനമ

സദയദ്യം മറുപടമ പറയഒാചമഒാ? 

(എ)  ചകഒാവമഡപ  വഒാകമന്  വമതരണദ്യം  എന്നചതക്കപ

ആരദ്യംഭമക്കഒാകമന്നഒാണപ സരക്കഒാര കരുതുന്നകതന്നപ വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ; 
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(ബമ)  ഏകതഒാകക്ക വഒാകമനുകളഒാണപ  ചകരളതമല് ലഭദമഒാക്കുന്നകതന്നപ

വദക്തമഒാക്കുചമഒാ;  വഒാകമന് വമതരണതമല് ആരകക്കഒാകക്കയഒാണപ മുന്ഗണന

നല്കുന്നകതന്നറമയമക്കുചമഒാ; 

(സമ)  സദ്യംസഒാനകത  ജേനങ്ങളക്കഒാവശദമഒായ  വഒാകമനുകള

സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനുദ്യം  വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്നതമനുദ്യം  സദ്യംസഒാനതമനപ

എകന്തഒാകക്ക കചലവകള വനചചരുദ്യം എന്നറമയമക്കുചമഒാ; 

(ഡമ)  വഒാകമകന  പ്രഭഒാവദ്യം  എത്രനഒാള  നമലനമല്ക്കുകമനദ്യം

അതമനുചശഷദ്യം അവലദ്യംബമചക്കണ ചരഒാഗപ്രതമചരഒാധ മഒാരഗ്ഗങ്ങകളക്കുറമചമുള്ള

വമവരങ്ങള ലഭദമഒാക്കുചമഒാ; 

(ഇ) വഒാകമന് വമതരണതമകന വമവമധ ഘടങ്ങള എങ്ങകനയഒാകണനദ്യം

സദ്യംസഒാനകത  മുഴുവന്  ആളുകളക്കുദ്യം  വഒാകമന്  നല്കുന്ന  സമയക്രമകത

സദ്യംബന്ധമചമുള്ള വമവരങ്ങള അറമയമക്കഒാചമഒാ?

ആചരഒാഗദവദ്യം സഒാമൂഹദനസ്പീതമയുദ്യം വനമത-ശമശുവമകസനവദ്യം വകുപ്പുമനമ

(ശസ്പീമതമ കക  .   കക  .   കകശലജേ ടസ്പീച്ചര  ):  സര,  

(എ)  2021  ജേനുവരമ  16-ാം  തസ്പീയതമ  സദ്യംസഒാനകത  എല്ലെഒാ

ജേമല്ലെകളമകലയുദ്യം  ആചരഒാഗദസഒാപനങ്ങളമല്  ചകഒാവമഡപ  വഒാകമചനഷന്
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ആരദ്യംഭമച.   എറണഒാകുളദ്യം  ജേമല്ലെയമല്  12  ചകന്ദ്രങ്ങളുദ്യം  തമരുവനന്തപുരദ്യം,

ചകഒാഴെമചക്കഒാടപ  ജേമല്ലെകളമല്  11  ചകന്ദ്രങ്ങള  വസ്പീതവദ്യം  ബഒാക്കമ  ജേമല്ലെകളമല്  9

ചകന്ദ്രങ്ങള വസ്പീതവദ്യം സദ്യംസഒാനതപ ആകക 133 ചകന്ദ്രങ്ങളമലഒാണപ ചകഒാവമഡപ

വഒാകമചനഷനഒായമ സജമഒാക്കമയമരമക്കുന്നതപ.  

(ബമ)  പൂകന  സമറദ്യം  ഇന്സ്റ്റമറക്യൂടമല്  നമനള്ള  ചകഒാവമ  ഷസ്പീല്ഡപ

(Covishield)  വഒാകമനഒാണപ  ചകരളതമല്  നല്കുന്നതപ.  ചകഒാവമഡപ

വഒാകമചനഷനഒായമ  374603  ചപരഒാണപ രജേമസ്റ്റര കചയ്തമട്ടുള്ളതപ.  14.01.2021-

കല  കണക്കനുസരമച്ചപ  സരക്കഒാര  ചമഖലയമകല  175489  ചപരുദ്യം  സസ്വകഒാരദ

ചമഖലയമകല  199114  ചപരുമഒാണപ  രജേമസ്റ്റര കചയ്തമട്ടുള്ളതപ.  ആദദഘടതമല്

ആശുപത്രമ  ജേസ്പീവനക്കഒാര,  ആചരഒാഗദപ്രവരതകര  എന്നമവരക്കഒാണപ

നല്കുന്നതപ. ആശഒാപ്രവരതകര, അദ്യംഗനവഒാടമ പ്രവരതകകരയുദ്യം ആചരഒാഗദ

പ്രവരതകരുകട  കൂടതമല്  ഉളകപടുതമയമട്ടുണപ.  സരക്കഒാര  ചമഖലയമലുദ്യം

സസ്വകഒാരദചമഖലയമലുമുള്ള  ആചരഒാഗദപ്രവരതകരക്കപ  ചകഒാവമഡപ  വഒാകമന്

നല്കുന്നതമനഒായമ  ചകഒാവമന്  (COWIN)  എന്ന  ചപഒാരടലമല്  രജേമചസ്ട്രേഷന്

നടതമയവരക്കുമഒാത്രചമ  ചകഒാവമഡപ  വഒാകമന്  ലഭമക്കുകയുള.

ചകന്ദ്രസരക്കഒാരമകന കസ്പീഴെമലുള്ള ആചരഒാഗദസഒാപനങ്ങളമകല ജേസ്പീവനക്കഒാരക്കുദ്യം
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ചകന്ദ്രപ്രതമചരഒാധവകുപമകല  (ആദ്യംഡപ  ചഫഒാഴപ  കമഡമക്കല്  സരവസ്പീസസപ)

ആചരഒാഗദപ്രവരതകരക്കുദ്യം  വഒാകമന്  ലഭമക്കുന്നതഒാണപ.  രണഒാദ്യംഘടതമല്

മുന്നമരപ്രവരതകരക്കപ  (ഫണപ  കലന്  വരചക്കഴപ)  ചകഒാവമഡപ  വഒാകമന്

ലഭമക്കുദ്യം.  ഇതമനഒായുള്ള രജേമചസ്ട്രേഷന് അതഒാതപ  വകുപ്പുകള നടതമവരുന.

ഇതമല്  കസനമകര,  ചപഒാലസ്പീസപ,  ചഹഒാദ്യംഗഒാരഡപ,  ജേയമല്  ജേസ്പീവനക്കഒാര,

മുനമസമപഒാലമറമ  മുന്നമര  പ്രവരതകര,  റവനക്യൂ  ജേസ്പീവനക്കഒാര,  സമവമല്

ഡമഫന്സപ  ഓരഗകനചസഷന്,  ഡമസഒാസ്റ്റര  മഒാചനജേപ കമനപ,

സന്നദ്ധപ്രവരതകര എന്നമവകര ഉളകപടുതമയമട്ടുണപ. മൂന്നഒാദ്യം ഘടതമല് 50

വയചസഒാ  അതമല്  കൂടുതല്  പ്രഒായമുള്ളവകരയുദ്യം  50  വയസമല്  തഒാകഴെയുള്ള

ഡയബറമസപ,   രക്തസമരദ്ദേദ്യം,  കഒാന്സര,  ശസ്വഒാസചകഒാശ  ചരഒാഗങ്ങള

എന്നമവയുള്ളവകരയുദ്യം  ഉളകപടുതമകക്കഒാണപ  ചകന്ദ്ര  ആചരഒാഗദമനഒാലയദ്യം

മഒാരഗ്ഗചരഖ പുറകപടുവമച്ചമട്ടുണപ.  

(സമ) ചകഒാവമഡപ  വഒാകമന്  വമതരണതമനഒായമ  ചവണമവരുന്ന

കചലവകള തഒാകഴെചചരക്കുന. 

1.  തരദ്യംതമരമക്കലുദ്യം  സൂക ആസൂത്രണതമനുദ്യം  ചവണമവരുന്നകചലവപ-

Enumeration & microplanning
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2. കഒാരദക്ഷേമതഒാ നമരമഒാണതമനപ ചവണമ വരുന്ന കചലവപ -Capacity

Building

3.  മഒാനവ വമഭവചശഷമ കചലവപ - Human Resource

4. ചലഒാജേമസ്റ്റമകപ & പമ.പമ.ഇ -Logistics & PPE

 5. ചകഒാളഡപ കചയമന് & വഒാകമന് വമതരണ കചലവപ  -Cold chain &

Vaccine distribution.  

6. I.E.C  പ്രവരതനങ്ങള- I.E.C activities

7.  ചമഒാണമററമദ്യംഗപ കചലവപ - Monitoring

8.  മറപ  ആകസമക  കചലവകള  -  contingency  പ്രവരതനകച്ചലവപ

സദ്യംബന്ധമച്ച  ചകന്ദ്രസരക്കഒാരമകന  മഒാരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള  അനുബന്ധമഒായമ+

ചചരക്കുന. 

(ഡമ)  ചകഒാവമഡപ  ചരഒാഗതമകനതമരഒായ  വഒാകമന്  കണ്ടുപമടമച്ചമടപ

ഏതഒാനുദ്യം  മഒാസദ്യം  മഒാത്രചമ  ആയമട്ടുള.  വമചദശരഒാജേദങ്ങളമലുദ്യം  ചകഒാവമഡപ

വഒാകമന്  നല്കമത്തുടങ്ങമയമടപ  കുറചമഒാസങ്ങള  മഒാത്രചമ  ആയമട്ടുള.

അതമനഒാല് വഒാകമന് നല്കുന്ന പ്രതമചരഒാധശക്തമ എത്രനഒാള നമലനമല്ക്കുദ്യം

എന്നതുസദ്യംബന്ധമച്ചപ കൂടുതല് വമവരങ്ങള ലഭദമല്ലെ. ചകഒാവമഡപ മഒാനദണ്ഡങ്ങള

+ കലബറമയമല് വച്ചമട്ടുണപ.
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വഒാകമന് എടുതതമനുചശഷവദ്യം തുടചരണതഒാണപ.  

(ഇ) ആദദഘടതമല്  ആശുപത്രമ  ജേസ്പീവനക്കഒാര,

ആചരഒാഗദപ്രവരതകര എന്നമവരക്കഒാണപ നല്കുന്നതപ.  ആശഒാപ്രവരതകര,

അദ്യംഗനവഒാടമ  പ്രവരതകകരയുദ്യം  ആചരഒാഗദപ്രവരതകരുകട  കൂടതമല്

ഉളകപടുതമയമട്ടുണപ.  രണഒാദ്യം ഘടതമല് മുന്നമര പ്രവരതകരക്കപ  (ഫണപ

കലന് വരചക്കഴപ) ചകഒാവമഡപ വഒാകമന് ലഭമക്കുദ്യം. ഇതമനഒായുള്ള  രജേമചസ്ട്രേഷന്

അതഒാതു  വകുപ്പുകള  നടതമവരുന.   ഇതമല്  കസനമകര,  ചപഒാലസ്പീസപ,

ചഹഒാദ്യംഗഒാരഡപ,  ജേയമല് ജേസ്പീവനക്കഒാര,  മുനമസമപഒാലമറമ മുന്നമര പ്രവരതകര

റവനക്യൂ ജേസ്പീവനക്കഒാര, സമവമല് ഡമകഫന്സപ ഓരഗകനചസഷന്, ഡമസഒാസ്റ്റര

മഒാചനകജ്മെനപ, സന്നദ്ധ പ്രവരതകര എന്നമവകര ഉളകപടുതമയമട്ടുണപ. മൂന്നഒാദ്യം

ഘടതമല്  50  വയചസഒാ അതമല്കൂടുതല് പ്രഒായമുളളവകരയുദ്യം  50  വയസമല്

തഒാകഴെയുള്ള ഡയബറസ്പീസപ, രക്തസമരദ്ദേദ്യം, കഒാന്സര, ശസ്വഒാസചകഒാശചരഒാഗങ്ങള

എന്നമവ  ഉള്ളവകര  ഉളകപടുതമകക്കഒാണപ  ചകന്ദ്ര  ആചരഒാഗദ  മനഒാലയദ്യം

മഒാരഗ്ഗചരഖ  പുറകപടുവമച്ചമട്ടുണപ.  സദ്യംസഒാനതഒാകക  433450  ചഡഒാസപ

വഒാകമനുകളഒാണപ  ചകന്ദ്രസരക്കഒാര  ജേമല്ലെകളക്കഒായമ  അനുവദമച്ചതപ

(മഒാഹമ  ഉളകപകട).  തമരുവനന്തപുരദ്യം-64,020,  കകഒാല്ലെദ്യം-25,960,
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പതനദ്യംതമട-21,030,  ആലപ്പുഴെ-22,460,  ചകഒാടയദ്യം-29,170,  ഇടുക്കമ-9,240,

എറണഒാകുളദ്യം-73,000,  തൃശ്ശൂര-37,640,  പഒാലക്കഒാടപ-30,870,  മലപ്പുറദ്യം-

28,890,  ചകഒാഴെമചക്കഒാടപ-40,970,  വയനഒാടപ-9,590,  കണ്ണൂര-32,650,

കഒാസരചഗഒാഡപ-6,860,  മഒാഹമ-1100  എന്നമങ്ങകന  ചഡഒാസപ  വഒാകമനുകള

വമതരണദ്യം  കചയവരുന.  രണഒാദ്യംഘടതമലുള്ള  മൂനലക്ഷേതമചലകറയുള്ള

വഒാകമനുദ്യംകൂടമ  ഇചപഒാള  അനുവദമച്ചമട്ടുണപ.  ആദദഘടതമല്

അനുവദമച്ചമരുന്നതമല്   മഒാഹമക്കപ  ഉളകപകട  നല്കഒാനുള്ളതുകൂടമ  നമ്മുകട

കകവശമഒാണപ നല്കമയമട്ടുള്ളതപ. അതപ അവരക്കപ കകഒാടുതമട്ടുണപ.  ഇതഒാണപ

ഇതുസദ്യംബന്ധമചള്ള കണക്കപ. 

(*157)  ജേനമതക മഒാറദ്യം വന്ന ചകഒാവമഡപ കവറസപ 

 ശസ്പീ   .   എൽചദഒാസപ പമ  .   കുന്നപമള്ളമൽ: 
ശസ്പീ   .   കക  .   സമ   .   ചജേഒാസഫപ   :
ശസ്പീ   .   വമ  .   ടമ  .   ബൽറഒാദ്യം   :
ശസ്പീ  .   ടമ  .   കജേ  .   വമചനഒാദപ : തഒാകഴെ കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കപ ആചരഒാഗദവദ്യം

സഒാമൂഹദനസ്പീതമയുദ്യം  വനമത-ശമശു വമകസനവദ്യം  വകുപ്പുമനമ  സദയദ്യം  മറുപടമ

പറയഒാചമഒാ? 

(എ)  ബമടനമകല  ജേനമതക  മഒാറദ്യം  വന്ന  ചകഒാവമഡപ  കവറസപ

ചകരളതമലുദ്യം കകണതമകയന്ന വഒാരത ആശങ്കെഒാജേനകമഒാചണഒാ; 
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(ബമ)  ഇതമനകദ്യം  എത്രചപരമലഒാണപ  ജേനമതകമഒാറദ്യം  വന്ന  ചരഒാഗബഒാധ

കകണതമയമട്ടുള്ളകതന്നറമയമക്കഒാചമഒാ; 

(സമ)  ജേനമതക  മഒാറദ്യം  വന്ന  കവറസമനപ  പകരഒാനുള്ള  സഒാധദത  70

ശതമഒാനദ്യം  കൂടുതലഒാകണന്നതപ  പരമഗണമച്ചപ  സദ്യംസഒാനതപ  നമലവമലുള്ള

ചകഒാവമഡപ  ചപ്രഒാചടഒാചക്കഒാളമല്  എകന്തങ്കെമലുദ്യം  മഒാറദ്യം  വരുത്തുവഒാന്

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണഒാ; 

(ഡമ) ജേനങ്ങളക്കമടയമല് ഇചപഒാള നമലനമല്ക്കുന്ന നമസദ്യംഗഭഒാവദ്യം ഈ

പുതമയ  കവറസമകന  രൂക്ഷേവദഒാപനതമനപ  ഇടയഒാക്കുകമന്നതമനഒാല്

ഇക്കഒാരദതമല്  കൂടുതല്  നമയനണങ്ങള  ഏരകപടുത്തുവഒാന്

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണഒാ; വദക്തമഒാക്കഒാചമഒാ; 

(ഇ)  ഇന്തദയമല്  ഉപചയഒാഗമക്കുവഒാന്  ചപഒാകുന്ന  ചകഒാവമഡപ

വഒാകമനുകളക്കപ ഈ പുതമയ കവറസമകന പ്രതമചരഒാധമക്കുവഒാന് കഴെമയുകമന്നപ

വമലയമരുത്തുനചണഒാ എന്നപ അറമയമക്കഒാചമഒാ?

ആചരഒാഗദവദ്യം സഒാമൂഹദനസ്പീതമയുദ്യം വനമത-ശമശുവമകസനവദ്യം വകുപ്പുമനമ

(ശസ്പീമതമ കക  .   കക  .   കകശലജേ ടസ്പീച്ചര  ):  സര, 

 (എ)  നമലവമലുള്ള  ചകഒാവമഡപ-19  കവ റസമചനക്കഒാളുദ്യം  70
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ശതമഒാനതമലധമകദ്യം വദഒാപനചശഷമയുള്ളവയഒാണപ വകചഭദദ്യം വന്ന കവറസപ

എന്നഒാണപ  വമദഗ്ദ്ധരുകട  അഭമപ്രഒായദ്യം.  തസ്പീവ്രവദഒാപനചശഷമയുള്ളതമനഒാലുദ്യം

കചറുപക്കഒാരമല്ചപഒാലുദ്യം  കൂടുതലഒായമ  ബഒാധമക്കഒാന്  സഒാധദതയുള്ളതമനഒാലുദ്യം

പ്രസ്തുത  കവറസമകന  വദഒാപനദ്യം  തടചയണതപ  അനമവഒാരദമഒാണപ.

വചയഒാജേനങ്ങളുദ്യം  പലവമധ  ജേസ്പീവമതകശലസ്പീ  ചരഒാഗമുള്ളവരുദ്യം  സദ്യംസഒാനതപ

ധഒാരഒാളമുള്ളതമനഒാല്തകന്ന  ജേനമതകമഒാറദ്യം  വന്ന  കവറസപ

വദഒാപമക്കഒാനമടവന്നഒാല്  സമതമഗതമകള  ഗുരുതരമഒാകഒാന്  സഒാധദതയുണപ.

ആയതമനഒാല് ആശങ്കെകയക്കഒാളുപരമ അതസ്പീവ ജേഒാഗ്രതചയഒാകടയുള്ള പ്രതമചരഒാധ

പ്രവരതനങ്ങളഒാണപ നടതമവരുന്നതപ.

(ബമ)  ബമടനമല്നമനദ്യം ചകരളതമചലയപ തമരമകച്ചതമയ 9 ചപരമലഒാണപ

ജേനമതകമഒാറദ്യംവന്ന ചരഒാഗബഒാധ സമരസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതപ. നമലവമല് 14.01.2021

വകര ചകഒാടയദ്യം ജേമല്ലെയമല് ഒരഒാളക്കുദ്യം ചകഒാഴെമചക്കഒാടപ  ജേമല്ലെയമല് രണ്ടുചപരക്കുദ്യം

ആലപ്പുഴെ  ജേമല്ലെയമല്  രണ്ടുചപരക്കുദ്യം  കണ്ണൂര  ജേമല്ലെയമല്  മൂനചപരക്കുദ്യം

പതനദ്യംതമട ജേമല്ലെയമല് ഒരഒാളക്കുമഒാണപ  UK variant  ആയമട്ടുള്ള കവറസപ

ബഒാധ സമരസ്പീകരമക്കകപടതപ.

(സമ) നമലവമല്  അതരദ്യം  സഒാഹചരദമമല്ലെ.   ജേനമതകമഒാറദ്യംവന്ന
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കവറസപ  വദഒാപനദ്യം  തടയുന്നതമനുള്ള  ഉഇൗരജമതമഒായ  പ്രവരതനങ്ങള

ആചരഒാഗദവകുപമകന ഭഒാഗതപ നമനദ്യം നടതമവരുനണപ. ഡമസദ്യംബര 21 നുദ്യം

ജേനുവരമ  1-നുദ്യം  ഗവണ്കമനപ  ഓഫപ  ഇന്തദ  പുറതമറക്കമയമട്ടുള്ള

മഒാരഗ്ഗചരഖയനുസരമച്ചഒാണപ  സദ്യംസഒാനതപ  പ്രതമചരഒാധ  പ്രവരതനങ്ങള

നടതമവരുന്നതപ. ആയതമകന ഭഒാഗമഒായമ എയരചപഒാരട്ടുകചളഒാടനുബന്ധമചള്ള

പരമചശഒാധനഒാ  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  ശക്തമകപടുതമയമട്ടുണപ.  സദ്യംസഒാനകത  4

ഇനരനഒാഷണല് എയരചപഒാരട്ടുകള ചകന്ദ്രസ്പീകരമചദ്യം കമചയഒാസ്കുകള ആരദ്യംഭമച.

UK ഉളകപകടയുള്ള യൂചറഒാപദന് രഒാജേദങ്ങളമല്നമനദ്യം വരുന്നവരുകട RTPCR

ചകഒാവമഡപ പരമചശഒാധന ശക്തമഒാക്കമയമട്ടുണപ.  നവദ്യംബര  25-നപ ചശഷദ്യം  UK-

യമല് നമനദ്യം ചകരളതമല് എതമയമട്ടുള്ള, മചറകതങ്കെമലുദ്യം രഒാജേദങ്ങള വഴെമയുദ്യം

വരുന്നവകര കകണതഒാന് നമരസ്പീക്ഷേണ സദ്യംവമധഒാനദ്യം ശക്തമകപടുതമയമട്ടുണപ.

ഇവകര പരമചശഒാധമച്ചപ  RTPCR  ചപഒാസസ്പീറസ്പീവഒായമട്ടുള്ളതുദ്യം  CT Value 30-നപ

തഒാകഴെയുള്ളതുമഒായ എല്ലെഒാവരുകടയുദ്യം സഒാമ്പമളുകള  NIV  Pune-യമല് അയച്ചപ

ജേസ്പീചനഒാമമകപ സസ്പീകസ്വന്സമദ്യംഗപ പരമചശഒാധന നടതമവരുനണപ. ഇവകരല്ലെഒാവരുദ്യം

14  ദമവസദ്യം  കൃതദമഒായമ  കസ്വഒാറനസ്പീനമല്  തുടരുനകവനദ്യം  കസ്വഒാറനസ്പീന്

നമരചദ്ദേശങ്ങള  കരശനമഒായമ  പഒാലമക്കുനകവനദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുകയുദ്യം



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

35

കചയ്യുനണപ.  എല്ലെഒാ  കമഡമക്കല്  ഓഫസ്പീസരമഒാരുദ്യം  ഫസ്പീല്ഡപ  വമഭഒാഗദ്യം

ജേസ്പീവനക്കഒാരുദ്യം നമരന്തരദ്യം കഒാരദങ്ങള വമലയമരുതമ ആവശദമഒായ നടപടമകള

സസ്വസ്പീകരമചവരുനണപ.  ആചരഒാഗദവകുപപ ജേസ്പീവനക്കഒാര കരശനമഒായുദ്യം സുരക്ഷേഒാ

മഒാനദണ്ഡങ്ങള  പഒാലമക്കുന്നതമനപ  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കമയമട്ടുണപ.  മരുനകള

സുരക്ഷേഒാ ഉപകരണങ്ങള, ജേസ്പീവന്രക്ഷേഒാ ഉപകരണങ്ങള എന്നമവയുകട ലഭദത

ഉറപ്പുവരുതമയമട്ടുണപ.  ചകന്ദ്രഗവണ്കമനമകന  നമരചദ്ദേശങ്ങളപ്രകഒാരദ്യം

വമചദശങ്ങളമല് നമകന്നത്തുന്ന യഒാത്രക്കഒാര www.newdelhiairport.in  എന്ന

കസറമല് രജേമസ്റ്റര കചചയണതുദ്യം RTPCR  പരമചശഒാധമച്ചപ കനഗറസ്പീവഒാകണന്ന

റമചപഒാരടപ അപപ ചലഒാഡപ കചയ്തമരമക്കുകയുദ്യം ചവണദ്യം.  ഇവമകട എതമചച്ചരുന്ന

യഒാത്രക്കഒാര  വമമഒാനതഒാവളതമല്വച്ചപ  വസ്പീണ്ടുദ്യം  RTPCR  പരമചശഒാധനയപ

വമചധയരഒാകുകയുദ്യം  കനഗറസ്പീവപ  ആകുന്നവകര  അവരവരുകട  വസ്പീടുകളമല്  14

ദമവസദ്യം  കൃതദമഒായമ  കസ്വഒാറനസ്പീനമല്  പഒാരപമച്ചപ  ദമവചസന  നമരസ്പീക്ഷേമക്കുകയുദ്യം

കചയവരുന.   RTPCR  ചപഒാസമറസ്പീവഒാകുന്നവകര  കസഷദല്  ചകഒാവമഡപ

ആശുപത്രമകളമല്  single  room  isolation-ല്  പഒാരപമച്ചപ  ആവശദമഒായ

ചമകമത്സ  നല്കമവരുന.   14  ദമവസദ്യം  കഴെമഞ്ഞപ  വസ്പീണ്ടുദ്യം  RTPCR

പരമചശഒാധന  നടതമ  കനഗറസ്പീവപ  ആകുന്നവകര  വമടുതല് കചയ്തപ  വസ്പീടമചലയപ

http://www.newdelhiairport.in/
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അയച്ചപ  തുടരനമരസ്പീക്ഷേണദ്യം  നടത്തുന.   ചപഒാസമറസ്പീവപ  ആകുന്നവകര  വസ്പീണ്ടുദ്യം

കടസ്റ്റപ  കചയ്തപ  രണപ  സഒാമ്പമളുകള  തുടരച്ചയഒായമ  കനഗറസ്പീവപ  ആകുന്നതുവകര

ചമകമത്സയമല് തുടരുകയുദ്യം കനഗറസ്പീവപ ആകുന്ന മുറയപ വസ്പീടമചലയപ അയയ്ക്കുകയുദ്യം

കചയ്യുന.   വസ്പീടമല്  നമരസ്പീക്ഷേണതമല്  കഴെമയുന്നവര  മറ്റുള്ളവരുമഒായമ

സമ്പരക്കതമല്  ഏരകപടഒാതമരമക്കുന്നതമനഒായമ  അതസ്പീവജേഒാഗ്രത

പുലരത്തുനണപ.  ഇക്കഒാരദതമല്  ചപഒാലസ്പീസമകന  സഹകരണദ്യം   ലഭദമഒാണപ.

ഇതരതമല്  കൃതദമഒായ  രസ്പീതമയമല്  പ്രവരതമക്കുന്നതമനഒാല്  ചകഒാവമഡപ

ചപ്രഒാചടഒാചക്കഒാളമല്  മഒാറദ്യം  വരുചതണ  സഒാഹചരദദ്യം  നമലവമലമല്ലെ.  ഇഇൗ

രസ്പീതമയമലഒാണപ  നമള  അതസ്പീവജേഒാഗ്രതചയഒാടുകൂടമ  പ്രവരതനങ്ങള

നടതമവരുന്നതപ.

(ഡമ)  ചകഒാവമഡപ  കവറസപ  വദഒാപന  പശഒാതലതമല്  സരക്കഒാര

പുറകപടുവമച്ചമട്ടുള്ള  മഒാരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള  കപഒാതുജേനങ്ങള  കരശനമഒായമ

പഒാലമക്കകപടുനകവന്നപ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനപ  ചവണ  നടപടമകള

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണപ. ജേനങ്ങള  കൂടുതലഒായമ  പുറതമറങ്ങഒാനുദ്യം  സുരക്ഷേഒാ

മഒാനദണ്ഡങ്ങള  പഒാലമക്കഒാതമരമക്കഒാനുദ്യം  സഒാധദത  കൂടുതലുള്ള

ആചഘഒാഷചവളകളമകലല്ലെഒാദ്യം  തകന്ന  അനുവരതമചക്കണ  മഒാരഗ്ഗ
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നമരചദ്ദേശങ്ങള  സരക്കഒാര  പുറകപടുവമച്ചമട്ടുണപ.   ചകഒാവമഡപ  മഒാനദണ്ഡങ്ങള

ലദ്യംഘമക്കുന്നവരകക്കതമകര ശമക്ഷേഒാ നടപടമകള സസ്വസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം കചയ്തമട്ടുണപ.

ജേമല്ലെഒാ  കളകരമഒാരുകട  ചനതൃതസ്വതമല്  ഗസറഡപ  ഉചദദഒാഗസരമല്നമനദ്യം

കസകറല് മജേമചസ്ട്രേറ്റുമഒാകര  കതരകഞ്ഞടുതപ  പ്രഒാചദശമകഒാടമസഒാനതമല്

നമയമമക്കുകയുദ്യം  ചകഒാവമഡപ  മഒാനദണ്ഡങ്ങള  ലദ്യംഘമക്കുന്നവരകക്കതമകര

ശമക്ഷേഒാ-നടപടമകള  സസ്വസ്പീകരമക്കഒാന്  ഇവരക്കപ  അധമകഒാരദ്യം

നല്കമയതനുസമച്ചപ  ചപഒാലസ്പീസമകന സഹഒായചതഒാകട അതരദ്യം നടപടമകള

സസ്വസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  കചയവരുന.  ജേനമതകമഒാറദ്യം  സദ്യംഭവമച്ച  കവറസപ

സമരസ്പീകരമക്കകപട സഒാഹചരദതമല് അതരദ്യം ചരഒാഗമകകളയുദ്യം അവരുമഒായമ

സമ്പരക്കതമല്  വരുന്നവകരയുദ്യം  കൃതദമഒായമ  നമരസ്പീക്ഷേമചവരമകയഒാണപ.

ഇവരമല്നമനദ്യം  മറ്റുള്ളവരമചലയപ  ചരഒാഗദ്യം  പകരഒാതമരമക്കുന്നതമനുചവണ

മുന്കരുതലുകളഒാണപ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതപ.  ഇവരുമഒായമ ഏകതങ്കെമലുദ്യം തരതമല്

സമ്പരക്കദ്യം വന്നമട്ടുള്ളവരുകട സമ്പരക്കപടമക തയഒാറഒാക്കമ  14  ദമവസദ്യം വകര

ദമവചസനകയചന്നഒാണദ്യം  ചരഒാഗലക്ഷേണങ്ങള  ഉണഒാകുനചണഒാ  എന്നപ

നമരസ്പീക്ഷേമച്ചപ  ചരഒാഗലക്ഷേണങ്ങള  ഉള്ളവകര  RTPCR  പരമചശഒാധനയപ

വമചധയമഒാക്കുകയുദ്യം  ചപഒാസമറസ്പീവഒാകുന്നവരക്കപ  ആവശദമഒായ  ചമകമത്സയുദ്യം
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നല്കമവരുന.  ഇവരുകട സഒാമ്പമളുകള ഡല്ഹമ, IGIB  ലഒാബമല് എതമച്ചപ

ജേസ്പീചനഒാമമകപ  പരമചശഒാധന  നടത്തുവഒാന്  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണപ.   ജേനമതകമഒാറദ്യം

സദ്യംഭവമച്ച  കകഒാചറഒാണ  കവറസപ  ബഒാധമച്ച  ചരഒാഗമകളുകടയുദ്യം

സമ്പരക്കതമലുള്ള  ആളുകളുകടയുദ്യം  എണ്ണദ്യം  വരദ്ധമക്കുന്ന  സഒാഹചരദദ്യം

ഉണഒാകുന്നപക്ഷേദ്യം ചരഒാഗവദഒാപനദ്യം തടയുന്നതമനഒായമ കൂടുതല് നമയനണങ്ങള

ഏരകപടുചതണമവരുന്നതഒാണപ.  

 (ഇ) വഒാകമനുകളുകട  പ്രതമചരഒാധചശഷമ  ജേനമതകമഒാറദ്യം  വന്ന

കവറസുകകള  പ്രതമചരഒാധമക്കഒാന്  കഴെമയുന്നതഒാചണഒാ  എനദ്യം  മറ്റുമുള്ള

കഒാരദങ്ങള വമലയമരുചതണതപ ചകന്ദ്ര ആചരഒാഗദമനഒാലയദ്യം നമചയഒാഗമക്കുന്ന

വമദഗ്ദ്ധ  സമമതമയഒാണപ.  കരശന നമരചദ്ദേശദ്യം പുറകപടുവമച്ചമട്ടുകണങ്കെമലുദ്യം അതപ

കൃതദമഒായമ  എല്ലെഒാവരുദ്യം  അനുസരമച്ചഒാല് മഒാത്രചമ  ഇഇൗ  പറയുന്ന  കഒാരദങ്ങള

നമുക്കപ  കചയഒാന്  കഴെമയൂ.   100  ശതമഒാനദ്യം  ആളുകളുദ്യം  അങ്ങകന

അനുസരമക്കുനകവന്നപ പറയഒാന് കഴെമയമല്ലെ.

ശസ്പീ.  ആർ.  രഒാമചന്ദ്രനുചവണമ  (  ശസ്പീ  .    മുഹമദപ  മുഹ  സമന്  പമ  .): സര,

വളകര മമകച്ചരസ്പീതമയമലഒാണപ ഇചപഒാള വഒാകമചനഷന് നടക്കുന്നതപ.   വളകര

ചവഗതമലുദ്യം  നല്ലെരസ്പീതമയമലുദ്യം  ആചരഒാഗദപ്രവരതകരക്കപ  വഒാകമചനഷന്
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കകഒാടുക്കുനണപ. അതമനപ  അങ്ങകയ ഞഒാന് പ്രചതദകദ്യം അഭമനന്ദേമക്കുകയഒാണപ.

ഇചപഒാള  ചമല  സലങ്ങളമലുള്ള  ഒഒാണ്കലന്  മസ്പീഡമയകളമല്  വലമയ

രസ്പീതമയമലുള്ള  വഒാരതകളവരുനണപ.  ചബഒാധപൂരവമുള്ള

വഒാരതകളഒാകണന്നഒാണപ  എനമക്കപ  ചതഒാനന്നതപ.  പഒാരശസ്വഫലങ്ങള,  ഒരഒാള

മരമച  എന്നമങ്ങകനയുള്ള  വഒാരതകള  സൃഷമച്ചപ  ആളുകള  വഒാകമചനഷകന

ഭയകപടുന്ന  രസ്പീതമയമചലയപ   കകഒാണ്ടുചപഒാകഒാനുളള  ശമദ്യം  നടക്കുനണപ.

ഇതമകന  സതദഒാവസ  എന്തഒാണപ;   ഇത്രയുദ്യം  ആചരഒാഗദപ്രവരതകരക്കപ

വഒാകമന്  കകഒാടുതതമനുചശഷദ്യം  ഏകതങ്കെമലുദ്യം  തരതമല്  അങ്ങകനയുള്ള

പ്രശ്നങ്ങളുണഒായമട്ടുചണഒാ; എന്തഒാണപ അങ്ങയുകട ശദ്ധയമല്കപടമട്ടുള്ളതപ? 

ശസ്പീമതമ  കക  .    കക  .    കകശലജേ  ടസ്പീച്ചര:  സര,  ഇകതഒാരു  പുതമയ

കവറസഒാണപ.  ഇഇൗ വഒാകമന് കണ്ടുപമടമച്ചമടപ വളകരകുറച്ചപ കഒാലചമ ആയമട്ടുള.

ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചപ  ഇചപഒാഴുദ്യം  വമശദമഒായ  പഠനങ്ങള  നടനവരുനണപ.

ചകരളതമല്  പഒാരശസ്വഫലങ്ങള  അത്രചയകറ  റമചപഒാരടപ  കചയകപടമടമല്ലെ.

സഒാധഒാരണ  ഏതപ  വഒാകമന്  എടുക്കുചമ്പഒാഴുദ്യം  അതമചനതഒായ  കചറമയ  പനമ

വരമക,  വഒാകമന്  എടുത  സലതപ  കചഒാറമച്ചമല്  അനുഭവകപടുക

അതരതമലുള്ള  കഒാരദങ്ങകളഒാകക്ക  ഉണഒാകഒാറുണപ.  അതുദ്യം  വളകര
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കുറചചപരക്കപ  മഒാത്രമഒാണുണഒായമട്ടുള്ളതപ.  അകതഒാനദ്യം  വളകര

സസ്പീരമയസഒായമരുന്നമല്ലെ.   ആദദകത  ഒരു  ദമവസദ്യം  പനമകയഒാക്ക  വന്നപ

അടുതദമവസദ്യം  അതപ  സുഖകപടുന്ന  അനുഭവമഒാണപ  ചകരളകത

സദ്യംബന്ധമച്ചമടചതഒാളമുള്ളതപ.  കപഒാതുകവ  രഒാജേദതമകന  മറ്റുഭഒാഗങ്ങളമലുദ്യം

അതസ്പീവ  ഗുരുതരമഒായമട്ടുള്ള  പഒാരശസ്വഫലങ്ങള  ഉണഒായമടമകല്ലെന്നഒാണപ

വദക്തമഒാകുന്നതപ.  നമള ചകഒാവമ ഷസ്പീല്ഡപ വഒാകമനഒാണപ ഉപചയഒാഗമക്കുന്നതപ.

അതമനപ  വലമയ  പഒാരശസ്വഫലങ്ങള  കണമടമല്ലെ.   എന്നഒാല്  അപൂരവദ്യം

ചമലയമടതപ  രണ്ടുചപര  മരമച്ചതഒായമ  വന.  പൂരണ്ണമഒായുദ്യം  വഒാകമചനഷകന

ഫലമഒായമടഒാണപ  അതുണഒായകതന്നപ  ശഒാസ്ത്രജ്ഞന്മഒാര   കതളമയമച്ചമടമല്ലെ.

അതഒായമരമക്കഒാന് സഒാധദതയമകല്ലെന്നഒാണപ പറയുന്നതപ. എന്നഒാല് ചകരളതമല്

നമുക്കപ വലമയ പ്രതമസന്ധമകളുദ്യം പ്രശ്നങ്ങളുദ്യം ഉണഒായമടമല്ലെ.

 ശസ്പീ  .   മുഹമദപ മുഹസമന് പമ  .: സര, വഒാകമചനഷന് വളകര വദഒാപകമഒായമ

എചപഒാള കകഒാടുക്കഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം;  ഇതപ  സഒാധഒാരണക്കഒാരക്കപ പൂരണ്ണമഒായുദ്യം

സഇൗജേനദമഒായമ  നല്കഒാന്  സഒാധമക്കുചമഒാ;  വഒാകമന്  ആവശദമുള്ളവരക്കപ

മഒാരക്കറമല്നമനദ്യം വഒാങ്ങഒാനുള്ള സഒാഹചരദദ്യം  ഉണഒാക്കുചമഒാ? 

ശസ്പീമതമ  കക  .    കക  .    കകശലജേ  ടസ്പീച്ചര: സര,  ഞങ്ങകള
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സദ്യംബന്ധമച്ചമടചതഒാളദ്യം  വഒാകമന്  വലമയ  പ്രതസ്പീക്ഷേയഒാണപ.  ഇചപഒാള

ചകന്ദ്രഗവണ്കമനമകന മഒാനദണ്ഡങ്ങളനുസരമച്ചപ മഒാത്രചമ വഒാകമന് കകഒാടുക്കഒാന്

കഴെമയുനളകവന്നതഒാണപ  വസ്തുത.  ഇവമകട  133  കസനറുകളഒാണപ

അനുവദമച്ചതപ.  കസനറുകളുകട  എണ്ണദ്യം   വരദ്ധമപമക്കഒാന്  ഞങ്ങള

ആവശദകപടചപഒാള  നമലവമല്   133  കസനറുകകള  അനുവദമക്കുകയുള,

അവമകടമഒാത്രചമ  വഒാകമന്  കകഒാടുക്കഒാന്  പഒാടുളകവന്നരസ്പീതമയമലഒാണപ

പറഞ്ഞമരമക്കുന്നതപ.  കൂടുതല്  കസനറുകള  കകണതമ  ഹക്യൂമന്  റമചസഒാഴപ

കടയമനമദ്യംഗപ  കകഒാടുതപ  പ്രഒാപ്തരഒാക്കമ  വദഒാപമപമക്കുന്ന  രസ്പീതമയമല്  ഞങ്ങള

സജമഒാക്കമയമട്ടുണപ.  ആദദകത  സദ്യംരദ്യംഭമഒായതുകകഒാണഒാകഒാദ്യം   കൂടുതല്

ചകന്ദ്രങ്ങള  അനുവദമക്കുന്നതഒായമ  കഒാണുന്നമല്ലെ.  അനുവദമച്ച

ചകന്ദ്രങ്ങളമല്നമനദ്യം  അനുവദമച്ച  നമ്പര  മഒാത്രചമ  കകഒാടുക്കഒാന്

കഴെമയുനളകവന്നതഒാണപ  വസ്തുത.  കൂടുതല്  ചകന്ദ്രങ്ങളമല്  വഒാകമന്

കകഒാടുക്കഒാന്  സഒാധമക്കുദ്യം,  അതമനനുസരമച്ചപ   ചകന്ദ്രങ്ങളുകട  എണ്ണദ്യം

വരദ്ധമപമചതരണദ്യം,  സദ്യംസഒാനതമകന   കകഗഡപ കകലന്  അനുസരമച്ചപ

കൂടുതല്  ആളുകളമചലയപ   വഒാകമകനതമക്കഒാന്  കഴെമയണകമന്നപ  വസ്പീണ്ടുദ്യം

ചകന്ദ്രഗവണ്കമനമചനഒാടപ  ആവശദകപടമട്ടുണപ.  ഇചപഒാള  നമശമത  നമ്പരുദ്യം



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

42

നമശമത ചകന്ദ്രങ്ങളമലുദ്യം ആയതുകകഒാണപ  പ്രചയഒാറമറമ ലമസ്റ്റമനപ അപ്പുറചതയപ

ചപഒാകഒാന് നമുക്കപ സഒാധമക്കുന്നമല്ലെ. ആദദകത പ്രചയഒാറമറമ കഹല്തപ കകയര

വരക്കരമഒാരക്കഒാണപ.  അതുകകഒാണപ  ഇചപഒാള അവരക്കപ  മഒാത്രചമ   നല്കഒാന്

സഒാധമക്കുനള.  എന്നഒാല്  നമരന്തരദ്യം  ഞങ്ങള  ചകന്ദ്രഗവണ്കമനമഒായമ

ബന്ധകപടുനണപ.  ചകരളതമല്  മമക്കവഒാറുദ്യം എല്ലെഒാദമവസങ്ങളമലുദ്യം വഒാകമന്

കകഒാടുക്കണകമന്നപ പറഞ്ഞഒാലുദ്യം  അതമനുള്ള ഒരുക്കങ്ങള നടതഒാന് നമുക്കപ

സഒാധമക്കുദ്യം.   കൂടുതല് ചകന്ദ്രങ്ങളമല്വച്ചപ  വഒാകമന് കകഒാടുക്കഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം.

അതമനപ  ഒരുങ്ങഒാന്  നമുക്കപ  കഴെമയുദ്യം.  ചകന്ദ്രഗവണ്കമനമകന  അനുവഒാദദ്യം

ലഭമക്കുന്ന മുറയ്ക്കുമഒാത്രചമ വഒാകമകന അളവപ വരദ്ധമപമക്കഒാന് സഒാധമക്കുകയുള. 

ശസ്പീ  .    സമ  .    ദമവഒാകരന്:  സര,  പല  ശഒാസ്ത്രജ്ഞന്മേഒാരുദ്യം  ചകഒാവമഡപ

വഒാകമകനക്കുറമച്ചപ പരസരവമരുദ്ധമഒായ അഭമപ്രഒായങ്ങള ചരഖകപടുതമയമട്ടുണപ.

ഇതപ  ഫലപ്രദമഒാചണഒാ  അല്ലെചയഒാകയന്നപ  ശഒാസ്ത്രചലഒാകതമനപ  ഇചപഒാഴുദ്യം

സദ്യംശയമഒാണപ.  അതഒാണപ  ജേനങ്ങളക്കുണഒാകുന്ന  ഭസ്പീതമ.  എകന  ചചഒാദദദ്യം,

ഇതുമഒായമ ബന്ധകപടപ പഒാരശഫലങ്ങളുണഒായഒാല് അതമകന ഉതരവഒാദമതദ്യം

ആരക്കഒാണപ;  ഗവണ്കമനമനഒാചണഒാ;  ഗചവഷണ  ഇന്സ്റ്റമറക്യൂടമനഒാചണഒാ;

ആരഒാണപ ഇതമകന അചതഒാറമറമ;  ആരഒാണപ ഇതമകനഒാരു ഗദഒാരനമ പറയുന്നതപ;
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അചതഒാകടഒാപദ്യം,  ഇതുമഒായമ  ബന്ധകപടപ  എകന്തങ്കെമലുദ്യം  സദ്യംഭവമച്ചഒാല്

നഷപരമഹഒാരദ്യം  നല്കഒാന്  സദ്യംവമധഒാനമുചണഒാ;  ഇചപഒാള  ചമല  മരണങ്ങള

റമചപഒാരടപ  കചയ്തമട്ടുണപ.  അതമനപ  വഒാകമന്  നല്കമയതുമഒായമ  ബന്ധമുചണഒാ

ഇല്ലെചയഒാ  എകന്നഒാനദ്യം  അറമയമല്ലെ.  ഞഒാന്  വഒായമച്ചതമല്നമനദ്യം   വഒാകമന്

ചവണ എന്ന നമലയമചലയപ ജേനങ്ങള മഒാറമനമല്ക്കുകയഒാകണന്നഒാണപ എനമക്കപ

മനസമലഒാക്കഒാന്  സഒാധമച്ചതപ.  ചകരളകത  സദ്യംബന്ധമച്ചമടചതഒാളദ്യം  ഇഇൗ

മഹഒാമഒാരമയമല്നമനദ്യം  ജേനങ്ങകള  രക്ഷേകപടുതഒാന്  ഒരു  ഗവണ്കമനമനപ

കചയഒാന്കഴെമയുന്ന  പരമഒാവധമ  കഒാരദങ്ങള   കചയകവന്നതപ  ഇഇൗ

ഗവണ്കമനമനപ  അഭമമഒാനമക്കഒാവന്ന  കഒാരദമഒാണപ.  ഞഒാന്  ബഹുമഒാനകപട

മനമകയ അക്കഒാരദതമല് അഭമനന്ദേമക്കുകയഒാണപ.  

ശസ്പീമതമ  കക  .    കക  .    കകശലജേ  ടസ്പീച്ചര:  സര,  സഒാധഒാരണ

വരഷങ്ങകളടുതഒാണപ  ഇതരദ്യം  മഹഒാമഒാരമകളക്കപ  ഫലപ്രദമഒായ  വഒാകമല്

കണ്ടുപമടമക്കുന്നതപ.  മുന്പപ  വസൂരമ,  ചകഒാളറ,  ഡമഫസ്പീരമയ  തുടങ്ങമയ

ചരഒാഗങ്ങളുണഒായചപഒാള വളകര സമയകമടുതഒാണപ  പ്രതമചരഒാധ വഒാകമനുകള

കണ്ടുപമടമച്ചതപ. എന്നഒാല്  പ്രതമചരഒാധ വഒാകമനുകള കകണതമയചശഷദ്യം ഇഇൗ

മഹഒാമഒാരമകകള  ഭൂമുഖത്തുനമനദ്യം  അപ്രതദക്ഷേമഒാക്കഒാചനഒാ  അകല്ലെങ്കെമല്
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അതമകന  ശക്തമ  വളകരയധമകദ്യം  കുറചകകഒാണ്ടുവരഒാചനഒാ  മനുഷദരഒാശമക്കുദ്യം

ശഒാസ്ത്രതമനുദ്യം  സഒാധമച്ചമട്ടുണപ. ചകഒാവമഡപ -19 (sars coronavirus 2) എന്നതപ

വളകര ആധുനമകമഒായമ, അടുതകഒാലത്തുണഒായ കകവറസമകന വകചഭദമഒാണപ.

അതുസദ്യംബന്ധമച്ചപ  വളകര ധ്രുതഗതമയമലഒാണപ   പരസ്പീക്ഷേണ നമരസ്പീക്ഷേണങ്ങള

നടന്നതപ.  ശഒാസ്ത്രചലഒാകതമകന  എല്ലെഒാ  കഴെമവകളുദ്യം  വമനമചയഒാഗമച്ചപ

ചലഒാകതമകന  പല  ഭഒാഗത്തുദ്യം   ഇഇൗ  മരുന്നപ  പരസ്പീക്ഷേണദ്യം  ശക്തമഒായമ

നടക്കുകയഒായമരുന.  അതമല് വമജേയമച്ചമട്ടുള്ള ചമല കഒാരദങ്ങളഒാണപ ഇചപഒാള

വഒാകമനഒായമ  നമുക്കപ  നല്കുന്നതപ.  ധഒാരഒാളദ്യം  vaccine

candidates ഉണഒായമരുന.   അക്കൂടതമല്നമനദ്യം  മൂന്നപ  ഘടതമലുള്ള

ടയലുകള  പൂരതമയഒാക്കമയചശഷമഒാണപ ചമല വഒാകമനുകളക്കപ അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം

കകഒാടുതമട്ടുള്ളതപ.  മനുഷദരമലടക്കദ്യം  പരസ്പീക്ഷേമച്ചപ  കതളമയമച്ചതമനുചശഷമഒാണപ

ചകഒാവമ  ഷസ്പീല്ഡപ  വഒാകമന്  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കകപടതപ.  ആ  വഒാകമനഒാണപ

നമുക്കമചപഒാള  നല്കമയമട്ടുളളതപ.   ഇന്തദയമല്  മഒാത്രമല്ലെ,  യു.കക.യമലുദ്യം

ധഒാരഒാളദ്യം  ആളുകളക്കപ  ഇഇൗ  വഒാകമന്  കകഒാടുതമട്ടുണപ.  തഒാരതചമദന

പഒാരശസ്വഫലങ്ങള  കുറഞ്ഞതുദ്യം  അപകടസഒാധദത  ഇല്ലെഒാതതുമഒാകണനമഒാണപ

നമരസ്പീക്ഷേണങ്ങളമല്നമന്നപ  ശഒാസ്ത്രചലഒാകദ്യം   കകണതമയമട്ടുള്ളതപ.  അവര
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കകണതമയ  വമവരങ്ങളമഒാത്രചമ  ഞങ്ങളക്കുദ്യം  വമശസ്വസമക്കഒാനുദ്യം

അദ്യംഗസ്പീകരമക്കഒാനുദ്യം   കഴെമയുകയുള.  എന്നഒാല്  ഇതമല്നമനദ്യം  എകന്തങ്കെമലുദ്യം

അപകടദ്യം  സദ്യംഭവമക്കുചമഒാകയന്നപ  ഭയന്നപ  വഒാകമചനഷനമല്  നമനദ്യം

മഒാറമനമല്ക്കഒാന്  കഴെമയമല്ലെ.  കഴെമഞ്ഞ  മൂന്നപ  ദമവസങ്ങളമലഒായമ   നടതമയ

വഒാകമചനഷകന  അനുഭവതമല്  അധമകദ്യം  പഒാരശസ്വഫലങ്ങകളഒാനദ്യം

അതമനമകല്ലെന തകന്നയഒാണപ വദക്തമഒാകുന്നതപ.  ചകരളതമകല നമരവധമചപര

വഒാകമചനഷനമല്നമനദ്യം  മഒാറമനമല്ക്കുന്നതഒായമ  ചതഒാനന്നമല്ലെ.  കഒാരണദ്യം

വഒാകമചനഷനപ  വലമയ  ഡമമഒാനള്ളതഒായഒാണപ  കഒാണുന്നതപ.  നമലവമല്

ആചരഒാഗദപ്രവരതകരക്കപ   ഇതപ  നല്കുചമ്പഒാളതകന്ന   നമരവധമചപര

ആശുപത്രമയുമഒായുദ്യം   ഞങ്ങകളല്ലെഒാവരുമഒായുദ്യം  ബന്ധകപടപ  ഞങ്ങളക്കുദ്യം

വഒാകമകനടുക്കണദ്യം, ഇകതചപഒാഴെഒാണപ മഒാരക്കറമല് കമട്ടുന്നകതന്നപ  ചചഒാദമക്കഒാന്

തുടങ്ങമയമരമക്കുകയഒാണപ.  അതുകകഒാണ്ടുതകന്ന  അതരതമലുള്ള  ആശങ്കെ

ആളുകളമലമകല്ലെന്നഒാണപ  മനസമലഒാകുന്നതപ.  വഒാകമകനടുക്കഒാനുള്ള  തഒാല്പരദദ്യം

കഒാണുനണപ,  ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞ്ഞതുചപഒാകല

മടമയുള്ളവരമകല്ലെന്നല്ലെ,  ഭയകമഒാകക്ക  ഇചപഒാഴുദ്യം  സമൂഹതമലുണപ.  അതപ

ദൂരസ്പീകരമക്കഒാന്  ശമമക്കഒാദ്യം.  പചക്ഷേ  ഇതപ  കൂടുതലഒായമ  കപഒാതുസമൂഹതമല്
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കകഒാടുക്കഒാന് അനുവഒാദവദ്യം അതമനുചവണ വഒാകമനുദ്യം ലഭമക്കുചമ്പഒാള മഒാത്രചമ

ആ  കഒാമ്പയമന്  അങ്ങകന  കകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന്  സഒാധമക്കൂ.  ഒരുകഒാരദതമല്

ആശസ്വഒാസമഒാണപ,  വഒാകമന്  കകഒാടുത്തുതുടങ്ങമ.  അതമകന  ഫലദ്യം  എത്രനഒാള

നമലനമല്ക്കുകമന്ന  കഒാരദദ്യം  കതളമയമക്കകപചടണ  വസ്തുതയഒാണപ.  ഒരു

വരഷചതയ്ചക്കഒാ  ആറുമഒാസചതയ്ചക്കഒാ  ആകഒാകമന്നതരതമല്

ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചപ  വദതദസ  അഭമപ്രഒായങ്ങളുണപ.  അനുഭവതമകന

കവളമച്ചതമല്  മഒാത്രചമ  ഇതുസദ്യംബന്ധമച്ചപ  അവസഒാനവഒാക്കപ  പറയഒാന്

സഒാധമക്കൂ. 

ശസ്പീമതമ  ഗസ്പീതഒാ  ചഗഒാപമ:  സര,  മഹഒാമഒാരമയഒായ  ചകഒാവമഡപ-19/

കകഒാചറഒാണ  കകവറസമകന  ചനരമടതമല്  ചകരളദ്യം  രഒാജേദതമനപ

മഒാതൃകയഒായമരുന.  വഒാകമന്  കണ്ടുപമടമക്കുന്നതമനുമുമ്പുണഒായമരുന്ന

സരക്കഒാരമകന  നമലപഒാടുകളുദ്യം  ഉതരവഒാദമതങ്ങളുദ്യം   വളകര  കൃതദമഒായമ

ബഹുമഒാനകപട മനമ ഇവമകട റമചപഒാരടപ കചയ്തമട്ടുണപ.  അതപ സസ്വഒാഗതഒാരഹവദ്യം

അഭമമഒാനഒാരഹവമഒാണപ.  വസ്പീടമല്  കസ്വഒാറനസ്പീനമല്  കഴെമയുന്നവകരയുദ്യം

ഇതുബഒാധമച്ചവകരയുദ്യം  എങ്ങകന  റമക്രൂടപകമനപ  കചയഒാകമന്നതമകനക്കുറമചദ്യം

ബഹുമഒാനകപട  മനമ  ഇവമകട  പറയുകയുണഒായമ.  ചകരളതമകല  ഏറവദ്യം
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വലമയ  ചകഒാവമഡപ  കകയര  കസനര  നഒാടമക  മണ്ഡലതമകല

ചകഒാടണ്മമല്ലെമലഒായമരുന.  ചലഒാകപ്രവഒാസമ  മലയഒാളമ,  നഒാടമകക്കഒാരനുമഒായ

പത്മശസ്പീ   ചഡഒാ.   എദ്യം.  എ.  യൂസഫലമ   ബഹുമഒാനകപട  മുഖദമനമകയ

വമളമചപറഞ,  ഇത്രയുദ്യം  വലമയ  ദുരന്തദ്യം,  ഇത്രയുദ്യം  വലമയ  മഹഒാമഒാരമ

പരമഹരമക്കകപടഒാന്  ഞഒാന്  ഗവണ്കമനമഒായമ  സഹകരമക്കഒാദ്യം.  തകന

റമക്രൂടപകമനപ  കസനറഒായ  ചകഒാടണ്മമല്  ചകഒാവമഡപ  കകയര  കസനറഒായമ

പ്രഖദഒാപമച.   ഏകചദശദ്യം രണപ  ചകഒാടമ  രൂപ കചലവമല് ചറഒാചബഒാരട്ടുകളുകട

സഹഒായചതഒാടുകൂടമ  നഒാടമകയമല്  ഇഇൗ  സമ.എഫപ.എല്.ടമ.സമ.  കസനര

ഒരുക്കമയ അചദ്ദേഹകത നമയമസഭ നമമക്കുകതകന്നചവണദ്യം.  ബഹുമഒാനകപട

മുഖദമനമയുദ്യം  ആചരഒാഗദവകുപ്പുമനമയുദ്യം  മകറല്ലെഒാവരുകടയുദ്യം  നമറഞ്ഞ

സഒാന്നമദ്ധദതമല്   ഓണ്കകലനമലൂകട  ഞങ്ങളതപ  നഒാടമനപ  സമരപമച.

ചകഒാവമഡപ   മഹഒാമഒാരമ ബഒാധമച്ച ചരഒാഗമകളക്കപ വസ്പീടമലുദ്യം മറപ പരമസരങ്ങളമലുദ്യം

തഒാമസമക്കഒാന്  അവസരദ്യം  കമടഒാത  സന്ദേരഭതമല്  ഇഇൗ  കസനര

ഗവണ്കമനമനപ നല്ലെരസ്പീതമയമല് ചമടചയഒാടുകൂടമ  പ്രവരതമപമക്കഒാന് സഒാധമച.

ഒചരസമയതപ 500 ചരഒാഗമകകള കമടതഒാന്  കസനര സജമഒാണപ. 

മമ  .   സസ്പീക്കര:  പ്ലസ്പീസപ.......അങ്ങപ ചചഒാദദതമചലയപ വരൂ.
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ശസ്പീമതമ  ഗസ്പീതഒാ  ചഗഒാപമ:  സര,  വഒാകമന്  കണ്ടുപമടമക്കുന്നതമനുമുമ്പപ

ചകരളതമല് ഇഇൗ മഹഒാമഒാരമമൂലമുണഒായ പ്രതമസന്ധമയമല് വളകര ചമടയഒായുദ്യം

ദസ്പീരഘവസ്പീഷണചതഒാടുകൂടമയുദ്യം  പ്രതമചരഒാധ  പ്രവരതനങ്ങളക്കപ  ചനതൃതസ്വദ്യം

നല്കമയ  ബഹുമഒാനകപട  മുഖദമനമകയയുദ്യം  വകുപ്പുമനമകയയുദ്യം  ചകരളദ്യം

നമമക്കണദ്യം.

മമ  .   സസ്പീക്കര:  പ്ലസ്പീസപ.......അങ്ങപ ചചഒാദദദ്യം ചചഒാദമക്കൂ.

ശസ്പീമതമ  ഗസ്പീതഒാ  ചഗഒാപമ:  സര,  ഇതപ  ഇവമകടയല്ലെഒാകത  ചവകറ

എവമകടയഒാണപ  പറചയണതപ.  നമപഒാ  കകവറസപ  വന;  നമങ്ങള

വഒാചഒാലരഒാചകണ.  സതദസന്ധമഒായ കഒാരദങ്ങള സമൂഹദ്യം കഒാണുദ്യം.  ഇത്രയുദ്യം

വലമയ  മഹഒാമഒാരമയമല്  ചകരളദ്യം   മറപ  രഒാജേദങ്ങളക്കുദ്യം  ഇന്തദക്കുതകന്ന

മഒാതൃകയഒായ ഇടകപടല് ഇഇൗ അഞപ വരഷതമനുള്ളമലുണഒായമ.  ഇകതഒാനദ്യം

മറചവയഒാന്  സഒാധമക്കമല്ലെ.  എകന  ചചഒാദദദ്യം,  വഒാകമനുചവണമ

ചകന്ദ്രസരക്കഒാരമകന  ഓണ്കകലന് ചപഒാരടലമലൂകടയഒാണപ  ബുക്കപ  കചയ്യുന്നതപ.

അങ്ങകന ഓണ്കകലനമല് പടമക അപപ ചലഒാഡപ കചയ്യുചമ്പഒാള എല്ലെഒാ ചസ്റ്ററമലുദ്യം

ഒചര  സമയതഒാണപ  വഒാകമന്  വരുന്നതപ,  ഏകതങ്കെമലുദ്യം  സമയതപ

അപപ ചലഒാഡമദ്യംഗപ  സദ്യംവമധഒാനതമനപ  എകന്തങ്കെമലുദ്യം  തകരഒാര  വന്നഒാല്
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കൃതദസമയതപ  വഒാകമന്  ലഭമക്കുചമഒാ?  ഇതപ  ജേനങ്ങളക്കപ

ആശങ്കെയുണഒാക്കുചമഒാ?

ശസ്പീമതമ  കക  .    കക  .    കകശലജേ  ടസ്പീച്ചര:  സര,  ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപമച്ചതുചപഒാകല  ഓണ്കകലന്  ചപഒാരടലമല്  രജേമസ്റ്റര  കചയ്യുചമ്പഒാള

അതമചനതഒായ സഒാചങ്കെതമക പ്രശ്നങ്ങള ധഒാരഒാളമുണഒാകുനണപ. വഒാകമചനഷകന

സമയത്തുദ്യം  ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങള  അനുഭവകപട്ടു,  ചസഒാഫപ കവയര  ആകക

ഹഒാദ്യംഗഒാവന്ന  അവസയുണഒായമട്ടുണപ.  ചമല  സദ്യംസഒാനങ്ങളമല്  കുചറ

സമയചതയപ  വഒാകമചനഷന്  ചപ്രഒാസസപ  നമരതമവയ്ചക്കണ്ടുന്ന

അവസചപഒാലുമുണഒായമട്ടുണപ.  എന്നഒാല്  ചകരളതമകല  ഉചദദഒാഗസന്മേഒാര

വളകര  കപകടനതകന്ന   ചകന്ദ്രഗവണ്കമനമഒായമ  ബന്ധകപടപ  അതമനുള്ള

പരമഹഒാര നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമച്ചഒാണപ   വഒാകമചനഷന് ചപ്രഒാസസപ നടതമയതപ.

ഇവമകട  ബഹുമഒാനകപട  കമമ്പര  പറഞ്ഞതുചപഒാകല  ചകഒാവമഡപ  മഹഒാമഒാരമ

വന്നതമനുചശഷദ്യം  ബഹുമഒാനകപട  മുഖദമനമയുകട  ചനതൃതസ്വതമല്  എല്ലെഒാ

വകുപ്പുകകളയുദ്യം  ഏചകഒാപമപമചകകഒാണ്ടുള്ള  കുറമറ  പ്രവരതനദ്യം

നടതമയതമകന  ഫലമഒായഒാണപ  നമുക്കപ  ഇത്രകയങ്കെമലുദ്യം  പമടമചനമരതഒാന്

സഒാധമച്ചതപ.  വചയഒാജേനങ്ങളുകട  എണ്ണവദ്യം  ജേനസഒാന്ദ്രതയുദ്യം  ജേസ്പീവമതകകശലസ്പീ
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ചരഒാഗങ്ങളുദ്യം  കൂടുതലുള്ള  ധഒാരഒാളദ്യം  വളണറബമലമറസ്പീസുള്ള  സദ്യംസഒാനമഒാണപ

നമ്മുചടതപ.   ഇവകയഒാകക്ക ഇതകമഒാരു പകരച്ചവദഒാധമയുകട  മുന്നമല് വളകര

ഭയകപചടണ്ടുന്ന  കഒാരദങ്ങളഒാണപ.  എന്നമട്ടുചപഒാലുദ്യം  നമതഒാന്ത

ജേഒാഗ്രതചയഒാകടയുള്ള ഇടകപടലമകന ഫലമഒായഒാണപ   മരണനമരക്കപ  കുറയഒാന്

ഞങ്ങളക്കപ സഒാധമച്ചതപ. അതപ ശചദ്ധയമഒായ വമഷയമഒാണപ. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടമ  .    കകടസണ്  മഒാസ്റ്റര:  സര,   വളകര  ശഒാസ്ത്രസ്പീയവദ്യം

മമകവറതുമഒായ  രസ്പീതമയമല്  ചകഒാവമഡപ  വഒാകമചനഷന്  പൂരതസ്പീകരമക്കഒാന്

ചപഒാകുന്ന സദ്യംസഒാനമഒായമ ഇഇൗ കകഒാചചകരളദ്യം മഒാറുകമന്ന ശുഭപ്രതസ്പീക്ഷേയഒാണപ

എല്ലെഒാവരക്കുമുള്ളതപ.  ഏറവദ്യം  പ്രധഒാനകപട  കഒാരദദ്യം,  വഒാകമചനഷനുള്ള

സമയകകദരഘദദ്യം  പരമഒാവധമ  ചുരുക്കമകക്കഒാണ്ടുവചരണതമനപ,  സസ്വന്തദ്യം

കചലവമല് വഒാകമചനഷന് നടതഒാന് ആഗ്രഹദ്യം പ്രകടമപമക്കുന്ന നമരവധമചപര

നമ്മുകട  സമൂഹതമലുണപ.  അവരക്കപ  അതമനുള്ള  അനുവഒാദദ്യം  നല്കഒാന്

സരക്കഒാരമനപ  പ്രചതദകമഒായമ  എകന്തങ്കെമലുദ്യം   കചയഒാന്  സഒാധമക്കുചമഒാ;  ഒരു

സമഗ്ര  വഒാകമചനഷന്  പ്രക്രമയ  പൂരതസ്പീകരമക്കഒാനുള്ള  പ്രധഒാന  ഘടങ്ങള

വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?  

ശസ്പീമതമ  കക  .    കക  .    കകശലജേ  ടസ്പീച്ചര:  സര,  ഇതപ  ഞഒാന്  ചനരകത
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സദ്യംസഒാരമച്ചചപഒാള  സൂചമപമച്ചതഒാണപ.  നമ്മുകട  രസ്പീതമക്കനുസരമച്ചപ  വഒാകമന്

വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്നതമനുള്ള  അനുവഒാദദ്യം  ലഭമച്ചമടമല്ലെ.  ചകന്ദ്ര  സരക്കഒാരമകന

നമരചദ്ദേശമനുസരമച്ചപ നമശയമക്കുന്ന മുന്ഗണനയുദ്യം നമശയമക്കുന്ന ചകന്ദ്രങ്ങള

വഴെമയുദ്യംമഒാത്രചമ  ഇചപഒാള  വഒാകമന്  കകഒാടുക്കഒാന്  സഒാധമക്കുനള.  വഒാകമന്

കമടമക്കഴെമഞ്ഞഒാല് ചകരളതമകന രസ്പീതമക്കനുസരമച്ചപ  പ്ലഒാന് കചയ്തപ കുകറക്കൂടമ

ധ്രുതഗതമയമല് ഇഇൗ വഒാകമന് ജേനങ്ങളമചലയപ എതമക്കുന്നതമനുള്ള അനുവഒാദദ്യം

തരണകമന്ന  രസ്പീതമയമല്  ചകന്ദ്രസരക്കഒാരമചനഒാടപ  അചപക്ഷേമക്കുനണപ.  അതപ

കമടമക്കഴെമഞ്ഞഒാല്  കുകറക്കൂടമ  വമപുലമഒായ  രസ്പീതമയമല്  വഒാകമചനഷന്

നടതഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം.  മഒാത്രമല്ലെ,  കൂടുതല് ചഡഒാസപ  വഒാകമന് സസ്വസ്പീകരമക്കഒാന്

നമള  തയഒാറഒാണപ.  ചകരളതമല്  ഇഇൗ  പറഞ്ഞ  മൂന്നപ  പ്രചയഒാറമറമയുദ്യം

കഹല്തപ  കകയര  വരക്കരമഒാരുദ്യം  ഫണപ കകലന്  വരക്കരമഒാരുദ്യം  അന്പതപ

വയസമനുചമകലയുള്ളവരുമഒായമ വലമകയഒാരു നമ്പര വരുദ്യം.  അത്രയുദ്യം വഒാകമന്

ലഭദമഒായഒാല്  ആ  വഒാകമന്  സസ്വസ്പീകരമക്കഒാന്  തയഒാറഒാണപ.  അതനുസരമച്ചപ

ബഹുമഒാനകപട  മുഖദമനമതകന്ന  ആവശദകപടമട്ടുണപ.  ബഹുമഒാനകപട

പ്രധഒാനമനമയുമഒായുള്ള മസ്പീറമദ്യംഗമല് ഇഇൗ വമഷയദ്യം സൂചമപമച്ചമട്ടുമുണപ.  വഒാകമന്

ലഭമക്കുന്നതനുസരമച്ചപ  വളകര  ധ്രുതഗതമയമല്  കകഒാടുക്കഒാദ്യം.  പകക്ഷേ,
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എന്തഒായഒാലുദ്യം  അതമചനതഒായ  ഒരു  രസ്പീതമയുണപ.  കൃതദമഒായുദ്യം

നമഷചയഒാടുദ്യംകൂടമമഒാത്രചമ വഒാകമചനഷന് നടതഒാന് സഒാധമക്കുള.  അകതല്ലെഒാദ്യം

വചകകഒാണഒാണപ  ഇഇൗ  വഒാകമന്  കകഒാടുക്കഒാന്  സഒാധമക്കുന്നതപ.  എന്തഒായഒാലുദ്യം

നമുക്കപ  കൂടുതല്  ചഡഒാസപ  വഒാകമന്  കമട്ടുകമനദ്യം  കൂടുതല്  ആളുകളമചലയപ

വദഒാപമപമക്കഒാന്  കഴെമയുകമനദ്യം  പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കഒാദ്യം.  അതമകനടുക്കുന്ന

സമയകകദരഘദദ്യം  പരമഒാവധമ  കുറചകകഒാണ്ടുവരഒാനുദ്യം  വരുദ്യംദമവസങ്ങളമല്

കഴെമയുകമന്നപ ആശമക്കഒാദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എല്ചദഒാസപ  പമ  .    കുന്നപമള്ളമ  ല്:  സര,  രഒാജേദതപ  നൂറപ  ചപകര

ചകഒാവമഡപ കടസ്റ്റമനപ വമചധയമഒാക്കമയഒാല് അതമല് രണപ ചപരക്കപ ചകഒാവമഡപ

ചപഒാസമറസ്പീവഒാകണന്നപ കഒാണഒാന് സഒാധമക്കുനണപ.  പകക്ഷേ, ചകരളതമല് നൂറപ

ചപകര ചകഒാവമഡപ കടസ്റ്റമനപ വമചധയമഒാക്കമയഒാല് അതമല് പനണപ/പതമമൂന്നപ

ചപരക്കപ  ചകഒാവമഡപ  ചപഒാസമറസ്പീവഒാണപ.  ഇഇൗ  കഒാരദതമല്  നമുക്കപ

ഗവണ്കമനമകന  നമമക്കണദ്യം.  മകറഒാന്നപ  ഇന്തദയമലഒാകകയുള്ള  ചകഒാവമഡപ

ചരഒാഗമകളുകട എണ്ണതമകന പകുതമയുദ്യം ചകരളതമലഒാണപ. വളകര വലമകയഒാരു

വദഒാപനദ്യം  ഇവമകട  നടക്കുനകണനള്ളതപ  ഒരു  യഒാഥഒാരതദമഒാണപ.  ഇവമകട

വഒാകമന്  കണ്ടുപമടമച്ചചപഒാള  ജേനങ്ങള  ചചഒാദമക്കുന്ന  ഒരു  കഒാരദമുണപ,
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എദ്യം.എല്.എ.-മഒാര  വഒാകമചനഷകനടുചതഒാ?  ഞഒാന്  എടുതമടമല്ലെ.

മനമകയടുചതഒാ?  മനമകയടുതമല്ലെ,  മുഖദമനമകയടുചതഒാ?

മുഖദമനമകയടുതമല്ലെ,   പ്രധഒാനമനമകയടുചതഒാ?  പ്രധഒാനമനമകയടുതമല്ലെ.

ഇഇൗ  വഒാകമചനഷന്  കണ്ടുപമടമച്ചതുമഒായമ  ബന്ധകപടപ  ഇതപ

ഉപചയഒാഗമക്കുചമ്പഒാള  പലരക്കുദ്യം  ആശങ്കെകളുണപ.  ഇഇൗ  ആശങ്കെകള

ദൂരസ്പീകരമക്കഒാന്ചവണമ  ഇഇൗ  ഗവണ്കമനപ  എകന്തല്ലെഒാദ്യം  കഒാരദങ്ങളഒാണപ

കചയ്തമട്ടുള്ളതപ?

ശസ്പീമതമ  കക  .    കക  .    കകശലജേ  ടസ്പീച്ചര:  സര,  ബഹുമഒാനകപട  അദ്യംഗദ്യം

ചനരകത ഒരു ചരച്ചയമല് പകങ്കെടുത്തുകകഒാണപ ഇതുചപഒാലുള്ള ചമല കഒാരദങ്ങള

പറയുകയുണഒായമ.  ഇഇൗ  മഹഒാമഒാരമകയപറമയുദ്യം  അതമകന  ചനരമടുന്ന

രസ്പീതമകയപറമയുദ്യം  വദക്തമഒായ  ധഒാരണചയഒാടുകൂടമയഒാചണഒാ  പറയുന്നകതന്നപ

എനമക്കറമയമല്ലെ.  ഇന്നപ   ചലഒാകതമകന    ഓചരഒാ  ചമഖലയമലുദ്യം  നടക്കുന്ന

ചകഒാവമഡപ  പ്രതമചരഒാധ  പ്രവരതനങ്ങകളപറമ  ചലഒാകരഒാഷ്ട്രങ്ങളഒാകക

പഠമചകകഒാണമരമക്കുകയഒാണപ. ഏറവദ്യം ശഒാസ്ത്രസ്പീയമഒായ രസ്പീതമയമല് ചകരളതമല്

ചകഒാവമഡപ  പ്രതമചരഒാധ  പ്രവരതനങ്ങള  നടതഒാന്  കഴെമഞ.

തുടക്കതമല്തകന്ന ബഹുമഒാനകപട  മുഖദമനമയുകട  ചനതൃതസ്വതമല് എല്ലെഒാ
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വകുപ്പുകളുദ്യം  ചചരനകകഒാണപ  കൃതദമഒായമ  നടതമയ  പ്രവരതനതമകന

ഫലമഒാണമതപ.  ഇവമകട  ബഹുമഒാനകപട  കമമ്പര  പറഞ്ഞചല്ലെഒാ;  ചകരളതമല്

നടക്കുന്ന  കടസ്റ്റുകളുകട  എണ്ണവദ്യം  കുറവല്ലെ,  ചകരളതമകന  കടസ്റ്റപ

ചപഒാസമറസ്പീവമറമ  നമരക്കപ  കൂടുതലഒാകണന്നപ  പറയുന്നതപ,  ശരമയഒായ

അരതതമല് പരമചശഒാധമച്ചഒാല് അതങ്ങകനയല്ലെ.  ചകഒാവമഡപ-19  ഉളകപകട

ഏതപ  മഹഒാമഒാരമയുകട  കഒാരദകമടുതഒാലുദ്യം  നല്ലെ  ധഒാരണയുകള്ളഒാരു  സമൂഹദ്യം

അകല്ലെങ്കെമല്  ഗവണ്കമചനഒാ  ശദ്ധമക്കുക,  അതമകന   പസ്പീക്കപ,  ചകഒാവമ ഡപ

കവറസപ  അകല്ലെങ്കെമല്  ഏകതങ്കെമലുകമഒാരു  കകവറസപ  ഏറവദ്യം  കൂടുതലഒായമ

വദഒാപമക്കുന്നതപ  കുറചകകഒാണ്ടുവരമകകയന്നതഒാണപ.  ശഒാസ്ത്രജ്ഞന്മഒാരുകട

ഭഒാഷയമല്  പസ്പീക്കപ ഡമചല കചയമക്കുകകയന്നപ പറയുദ്യം. ഏതപ മഹഒാമഒാരമയുദ്യം ഒരു

സമൂഹതമല്  പടരനപമടമച്ചഒാല്  വളകര  കപകടന്നപ  അതപ  സമൂഹമഒാകക

വദഒാപമച്ചപ  ധഒാരഒാളദ്യം  ആളുകളക്കപ  ഒരുമമച്ചപ  ഈ  മഹഒാമഒാരമവന്നപ

മരമചചപഒാകുകകയനള്ളതഒാണപ അതമകന ഒരു രസ്പീതമ.അങ്ങകനകയഒാരു പസ്പീക്കപ

ഉണഒാകുന്നതപ  കുറയഒാനഒാണപ  ചകരളദ്യം  തുടക്കദ്യംമുതല്  ശദ്ധമച്ചതപ.  ഒരു

സമൂഹതമനുദ്യം ഇഇൗ കകവറസമകന വദഒാപനദ്യം പൂരണ്ണമഒായുദ്യം തടഞനമരതഒാന്

സഒാധമക്കമല്ലെ.  നമങ്ങളകക്കല്ലെഒാദ്യം  അറമയുന്നചപഒാകല  ഇഇൗ  ചലഒാക്കപ  ഡഇൗണ്
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പസ്പീരമയഡമല്  ചകരളദ്യം  വളകര  നന്നഒായമ  പ്രവരതമച.  അന്നപ  0.5

ശതമഒാനമഒായമരുന മരണനമരക്കപ.  ചമയപ  മൂന്നഒാദ്യം തസ്പീയതമക്കുചശഷദ്യം ചലഒാക്കപ

ഡഇൗണ് മഒാറമയചപഒാള വലമയ ചതഒാതമല് ആളുകളുകട കമഒാബമലമറമയുണഒായമ.

ആ  സമയത്തുദ്യം  ഗവണ്കമനപ  നമരവധമ  ചവഒാളനമയരമഒാചരയുദ്യം

ചപഒാലസ്പീസമചനയുദ്യം തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ സഒാപനങ്ങകളയുകമല്ലെഒാദ്യം ഇടകപടുവമച്ചപ

കൂടുതല് ആളുകളമചലയപ കകവറസപ വദഒാപമക്കഒാതമരമക്കഒാനുള്ള കഠമനപ്രയതദ്യം

കചയ്യുകയഒാണപ.  അതമനഒാവശദമഒായ  കകഗഡപ കകലന്സപ  പുറകപടുവമചകകഒാണപ

ചകരളദ്യം  ജേനങ്ങചളഒാടപ  അഭദരതമച,  കൂടദ്യം  കൂടരുതപ,  മഒാസപ  ധരമക്കണദ്യം,

സഒാനമകകറസര  ഉപചയഒാഗമക്കണദ്യം.  ഇതരതമലുള്ള  നമബന്ധനകള

നമരചദ്ദേശമച.  'ചബക്കപ  ദമ  കചയമന്'  കഒാമ്പയമന്  തുടങ്ങമ.  ഒരഒാളമല്നമനദ്യം

മകറഒാരഒാളമചലയപ  ചകഒാവമഡപ  കവറസപ  പടരഒാതമരമക്കഒാനുള്ള

മഒാരഗ്ഗകമനപറയുന്നതപ  കണ്ണമ  കപഒാടമക്കുകകയനള്ളതഒാണപ.  ചകഒാവമഡപ

കകവറസപ പകരുന്നതപ, ചകഒാവമഡപ ബഒാധമച്ച ആളുകള കതഒാടടുതപ നമല്ക്കുന്ന

സമയതപ  സദ്യംസഒാരമക്കുചമ്പഒാചഴെഒാ  ചുമയ്ക്കുചമ്പഒാചഴെഒാ  മചറഒാ  കകവറസപ

അടങ്ങമയമട്ടുള്ള  ശവദ്യം  മകറഒാരഒാളമചലയപ  കതറമചചപഒാകുചമ്പഒാഴെഒാണപ.

അകല്ലെങ്കെമല്  കവറസുള്ള  ഏകതങ്കെമലുകമഒാരു  പ്രതലതമല്  സരശമച്ചചശഷദ്യം
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കകക വൃതമയഒായമ  കഴുകഒാകത കണ്ണമചലഒാ  മൂക്കമചലഒാ  സരശമക്കുചമ്പഒാള ഇഇൗ

കകവറസപ  ശരസ്പീരതമനകചതയപ  പ്രചവശമക്കഒാദ്യം.  വളകര  ദൂകരനമന

ചനഒാക്കമയഒാകലഒാനദ്യം പകരമല്ലെ. കണ്ണമ കപഒാടമക്കുന്നതമനുചവണമയഒാണപ ചബക്കപ

ദമ  കചയമന്  പരമപഒാടമ  കകഒാണ്ടുവന്നതപ.  ചകരളതമകല  80%  ജേനങ്ങളുദ്യം

അതനുസരമച്ചതമല് ചകരളതമകല ജേനങ്ങകള അഭമനന്ദേമക്കുന. എന്നഒാലുദ്യം ഒരു

ഘടതമല്  ചലശദ്യം  കകകവമട്ടുചപഒായമ.  കഒാരണദ്യം  കൂടഒായ്മകളുണഒായമചല്ലെ;

കൂടഒായ്മകള മഒാത്രമല്ലെ,  വലമയ പ്രതമചക്ഷേധ പ്രകടനങ്ങള മുദഒാവഒാകദങ്ങള....

അചപഒാളതകന്ന ബഹുമഒാനകപട മുഖദമനമ ചൂണമക്കഒാണമച്ചതഒാണപ,  നമങ്ങള

പ്രതമചക്ഷേധങ്ങളമല്  പകങ്കെടുക്കുനകണങ്കെമല്  ദയവകചയ്തപ  ചകഒാവമഡപ

മഒാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരമച്ചപ  കചയ്യൂകയന്നപ.  ഞങ്ങകളല്ലെഒാദ്യം  പറകഞ്ഞങ്കെമലുദ്യം

കചയ്തമല്ലെ.  ആ  കൂടഒായ്മകള  മഒാത്രമല്ലെ,  പല  തരതമലുള്ള  കൂടഒായ്മകള  ചമല

ചമഖലകളമല്  ഉണഒായതമകന  ഫലമഒായുദ്യം  ചകഒാവമഡപ  വദഒാപനമുണഒായമട്ടുണപ.

കഴെമഞ്ഞ കതരകഞ്ഞടുപമകന പ്രചഒാരണ പ്രവരതനങ്ങളമല് നമകളല്ലെഒാവരുദ്യം

ഇടകപടമട്ടുണപ.  അതമകന  ഭഒാഗമഒായമ  ചകഒാവമഡപ  ചകസ്സുകളുകട  എണ്ണതമല്

വരദ്ധനവണഒായമട്ടുണപ.  ഞഒാന്  പറഞവരുന്നതപ,  ഇങ്ങകനകയല്ലെഒാദ്യം

സഒാധദതയുണഒായമട്ടുദ്യം  ചകരളദ്യം  ചകഒാവമഡപ  കകവറസമകന  പസ്പീക്കപ  ഡമചല
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കചയമചകവനള്ളതഒാണപ.  മഹഒാരഒാഷ്ട്രയമല്  ചകഒാവമഡമകന  പസ്പീക്കപ  വളകര

ഉയരന്ന  സമയതപ  പതമനഒായമരങ്ങളമല്  ഒരുമമച്ചപ  ചരഒാഗദ്യം  വദഒാപമച.

ആശുപത്രമകളമല്  സലമമല്ലെഒാതഒായമ,  അതുകകഒാണഒാണപ

അന്പതമനഒായമരതമചലകറ ആളുകള മരണകപടതപ. ചകരളതമല് ആ പസ്പീക്കപ

ഇചപഒാള  ഒരു  പ്ലഒാറപചഫഒാമമല് നമല്ക്കുകയഒാണപ.  അയഒായമരദ്യം  ആറഒായമരദ്യം

എന്ന  കണക്കമനപ  നമല്ക്കുകയഒാണപ.  യഥഒാരതതമല്  കപ്രഡമക്ഷേന്

എന്തഒായമരുന?  ഓചരഒാ  ദമവസവദ്യം  ഇരുപതമനഒായമരദ്യം  ചകസുകള

വരുകമന്നഒായമരുന  കപ്രഡമക്ഷേന്.  അതപ  വരഒാതമരമക്കഒാനുള്ള  വലമയ

പരമശമമഒാണപ  നമകളല്ലെഒാവരുദ്യം  ചചരന്നപ  നടതമയതപ. അതുകകഒാണഒാണപ

അയഒായമരദ്യം  ആറഒായമരദ്യം  എന്നതമല്  നമരതഒാന്  സഒാധമക്കുന്നതപ.  ഇചപഒാള

ചകരളതമല്    പസ്പീക്കുണഒാകുചമ്പഒാഴുള്ള  കടസ്റ്റപ  ചപഒാസമറസ്പീവമറമ  ചററപ....

പരമഒാവധമ  ആളുകളമല്  ചകഒാവമഡപ-19  വദഒാപമച്ചപ  പസ്പീക്കപ  കുറഞ്ഞ

സലങ്ങളുമഒായമ  തഒാരതമദദ്യം  കചയ്യുന്നതല്ലെ  ശഒാസ്ത്രസ്പീയദ്യം.  ചനരകത  അവമകട

പസ്പീക്കപ അവറമല് എത്രയഒായമരുന നമരക്കപ ആ സമയത്തുള്ള പസ്പീക്കുമഒായമടഒാണപ

ഇതമകന  തഒാരതമദദ്യം  കചചയണതപ.  അങ്ങകന  കചയ്യുചമ്പഒാള  ചകരളതമല്

ഇകതല്ലെഒാദ്യം വളകര കുറവഒാകണന്നതപ നമുക്കപ കഒാണഒാന് സഒാധമക്കുദ്യം.
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ശസ്പീ  .    കക  .    സമ  .    ചജേഒാസഫപ:  സര,  ബഹുമഒാനദയഒായ  മനമ

പറഞ്ഞതുചപഒാകല  ചകഒാവമഡപ  പ്രതമചരഒാധതമകല  സരക്കഒാര  നടപടമകളുദ്യം

അങ്ങയുകട ആത്മഒാരതതയുദ്യം ഞങ്ങള ബഹുമഒാനമക്കുനണപ.  പകക്ഷേ,  അങ്ങപ

മനസമലഒാചക്കണ ഒരു കഒാരദദ്യം,  ചലഒാക്കല്ചബഒാഡമ കതരകഞ്ഞടുപപ  കഒാലതപ

ചകഒാവമഡപ  വദഒാപകമഒാകുകമന്നപ  പറകഞ്ഞങ്കെമലുദ്യം  അത്രയുദ്യം  വദഒാപകമഒായമല്ലെ.

ഞങ്ങള  ജേഒാഥകള  നടതമ  പ്രതമചക്ഷേധമച്ചതുകകഒാണഒാണപ  ചകഒാവമഡപ

വദഒാപനമുണഒായകതന്നപ  പറഞ.  അകതഒാരു  കതറഒായ  വദഒാഖദഒാനമഒാണപ.

ഞഒായറഒാഴ്ച  ചകരളതമകന ചകഒാവമഡപ  കടസ്റ്റപ  ചപഒാസമറമവമറമ  നമരക്കപ  9.57,

തമങ്കെളഒാഴ്ച 10.11,   ഇന്നകല  9.34  ആയമരുന.  ചദശസ്പീയ  നമരക്കപ  4

ശതമഒാനതമലുദ്യം തഒാകഴെയഒാണപ. നമ്മുകട ഇത്രയുദ്യം ചനടങ്ങകളപറമ പറയുചമ്പഒാള

നമ്മുകട  ചപഒാസമറസ്പീവമറമ  നമരക്കപ  വരദ്ധമക്കുന്നതപ  അങ്ങപ  കഒാണുന്നമചല്ലെ;

അതമനപ  നദഒായസ്പീകരണങ്ങള പറയഒാകത,  ഇതമകന ചനരമടഒാന്  ഫലപ്രദമഒായ

നടപടമകള സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ;  അതുചപഒാകല ഒരു കഒാരദദ്യം ചചഒാദമക്കഒാനുള്ളതപ,

ടഒാറയുകട  സഹഒായചതഒാകട  കഒാസരചഗഒാഡപ  ജേമല്ലെയമല്  ആരദ്യംഭമക്കഒാന്

തസ്പീരുമഒാനമച്ച   ചഹഒാസമറല്  ആരദ്യംഭമചച്ചഒാ;  സ്റ്റഒാഫുകകള  അനുവദമച്ചമട്ടുചണഒാ;

അതപ ഏതപ ഘടദ്യംവകരയഒാകയന്നപ പറയഒാചമഒാ?
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ശസ്പീമതമ  കക  .    കക  .    കകശലജേ  ടസ്പീച്ചര:  സര,  ആദദദ്യം  ചചഒാദമച്ച  കടസ്റ്റപ

ചപഒാസമറമവമറമ നമരക്കമനുള്ള മറുപടമ പറഞകഴെമഞ.  അതഒായതപ,  ചനരമയ

ലക്ഷേണങ്ങളുള്ള മുഴുവന് ആളുകചളയുദ്യം കടസ്റ്റപ കചയ്യുകയഒാണപ.  അചപഒാള  test

method  വളകര  ശഒാസ്ത്രസ്പീയമഒാണപ.  എല്ലെഒാവചരയുദ്യം  കടസ്റ്റപ  കചയ്യുകകയന്നതല്ലെ,

ചരഒാഗലക്ഷേണങ്ങളുള്ളവകര  ഒഴെമവഒാക്കഒാകത  കടസ്റ്റപ  കചയ്യുകകയന്നതഒാണപ.

അതമല്  8.9  ശതമഒാനദ്യം,  10  ശതമഒാനദ്യം  എന്നമങ്ങകനയുള്ള  കടസ്റ്റപ

ചപഒാസമറമവമറമ  നമരക്കപ  കുറച  നഒാളഒായമ  നമല്ക്കുകയഒാണപ.  എന്നഒാല്  ഇഇൗ

പസ്പീക്കപ  വന്നചപഒാള  പലയമടങ്ങളമലുദ്യം,  നമ്മുകട  ചുറ്റുപഒാടുകളതകന്ന

ചനഒാക്കമയഒാല്  മതമ.  ഞഒാന്  ഒരു  സദ്യംസഒാനതമചനയുദ്യം  കണകക്കഒാനദ്യം

പറയുന്നമല്ലെ.  അവമകടകയല്ലെഒാദ്യം  ആ സമയതപ  ഇവമകടചതക്കഒാള എത്രചയഒാ

ഇരടമയഒായമരുന  കടസ്റ്റപ  ചപഒാസമറസ്പീവമറമ  നമരക്കപ.  അതമചലയപ  ചകരളദ്യം

എതമയമടമല്ലെ.  എന്നഒാല്  ചകരളതമല്  ഇചപഒാഴെഒാണപ  പസ്പീക്കപ  ചററപ  വന്നതപ

എന്നതുകകഒാണപ,   ഇചപഒാള ചനഒാക്കുചമ്പഒാള നമങ്ങളക്കപ മറ്റുള്ളമടകത കടസ്റ്റപ

ചപഒാസമറസ്പീവമറമ  നമരക്കപ  കുറവഒായമ  ചതഒാന്നഒാദ്യം.  പകക്ഷേ  ഒരു  കഒാരദദ്യം,

ആതദന്തമകമഒായമ  ഇഇൗ  കകവറസപ  പ്രതമചരഒാധതമല്നമനദ്യം  നമള

പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കുന്നതപ എന്തഒാണപ?  ജേനങ്ങളുകട ജേസ്പീവന് രക്ഷേമക്കുക.  ചകരളതമല്
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മരണ  നമരക്കപ  0.41  ശതമഒാനമഒാണപ.  ഇന്തദയുകട  മരണനമരക്കപ  1.4

ശതമഒാനതമചലകറയഒാണപ.  തമമഴഒാടമകന മരണനമരക്കപ  1.48  ശതമഒാനമഒാണപ.

ആ  നമരക്കമല്  ചകരളതമലുദ്യം  മരണദ്യം  നടന്നമരുനകവങ്കെമല്  ഇന്നപ

സദ്യംഭവമച്ചതമകന പതമരടമയമചലകറ  മരണദ്യം  സദ്യംഭവമക്കുമഒായമരുന.  പകക്ഷേ

ചകരളതമകല മരണ നമരക്കപ കുറയഒാന് സഒാധമച്ചതപ ശഒാസ്ത്രസ്പീയമഒായ രസ്പീതമയമല്

കഠമനപ്രയതദ്യം നടതമയമട്ടുതകന്നയഒാണപ.   നമകളല്ലെഒാദ്യംകൂടമ നടതമയ കൂടഒായ

ആ  പ്രവരതനകതയഒാണപ  ബഹുമഒാനകപട  കക.  സമ.  ചജേഒാസഫപ

അഭമനന്ദേമച്ചതപ.  നമങ്ങളടക്കദ്യം  നമകളല്ലെഒാവരുദ്യം  ചചരന്നമടഒാണപ;

ഒറയ്കക്കഒാറയല്ലെ,  അതമല്  കചറമകയഒാരു  വദതദഒാസദ്യം  വരുചമ്പഒാള  അതപ

ചൂണമക്കഒാണമച്ചതഒാണപ.  നമള കൂടമഒായമ വരുചമ്പഒാള, ഉച്ചതമല് മുദഒാവഒാകദദ്യം

വമളമക്കുചമ്പഒാള,  പ്രചതദകമച്ചപ  ഇഇൗ  സ്രവങ്ങള  കതറമചവസ്പീഴെഒാന്  സഒാധദത

കൂടുതലഒാകണന്നതുകകഒാണഒാണപ  ഇങ്ങകന  പറയുന്നതപ.  അല്ലെഒാകത നമങ്ങചളഒാടപ

എകന്തങ്കെമലുദ്യം രഒാഷ്ട്രസ്പീയ കകവരഒാഗദമുള്ളതുകകഒാണപ പറഞ്ഞതല്ലെ. അങ്ങകനയുള്ള

കൂടഒായ്മകളമല്  ഒരുമമച്ചപ  ചചരന്നപ  ഉച്ചതമല്  മുദഒാവഒാകദദ്യം  വമളമക്കുന്നതപ

ഇതുചപഒാകലഒാരു  കകവറസമകന  വദഒാപന  സഒാധദത  വരദ്ധമപമക്കുകമന്നപ

പറഞ്ഞതഒാണപ.  അല്ലെഒാകത  നമങ്ങചളഒാടപ  ആചരഒാടുദ്യം  കകവരഒാഗദമുണഒായമടപ



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

61

പറഞ്ഞതല്ലെ. അതമനമയുദ്യം പറയഒാതമരമക്കഒാന് വയ. അചപഒാള ചലഒാക്കപ ഡഇൗണ്

എടുത്തുമഒാറമ,  ജേസ്പീവമത  പ്രവരതനങ്ങള  പുനരഒാരദ്യംഭമചക്കണതചല്ലെ;  നമുക്കപ

നമ്മുകട ചജേഒാലമകള പുനനഃസഒാപമചക്കണതുണപ,  ഇകതല്ലെഒാദ്യം  അതദഒാവശദമുള്ള

കഒാരദങ്ങളഒാണപ.  അതുകകഒാണഒാണപ  വളകര  അതദഒാവശദമുള്ള

കഒാരദതമനുമഒാത്രചമ  പുറതമറങ്ങഒാന്  പഒാടുളകവന്നപ  ഇചപഒാഴുദ്യം  പറയുന്നതപ.

കൂടഒായ്മകളുകണങ്കെമല്തകന്ന  മഒാസപ  കൃതദമഒായമ  ധരമക്കണകമന്നപ  ഞഒാന്

അചപക്ഷേമക്കുകയഒാണപ.  ഇഇൗ  നമയമസഭയമല്തകന്ന  പല  അദ്യംഗങ്ങളുദ്യം

സദ്യംസഒാരമക്കുന്നതപ  കണ്ടു:  സദ്യംസഒാരമക്കുചമ്പഒാഴെഒാണപ  മഒാസപ  ധരമചക്കണതപ.

മഒാസപ  തഒാടമക്കുതഒാകഴെ തഒാഴമവച്ചമരമക്കുന്നതുദ്യം സദ്യംസഒാരമക്കുന്ന സമയതപ മഒാസപ

വലമച  തഒാഴമ  വയ്ക്കുന്നതുദ്യം  അപകടകരമഒാണപ.  അകതന്തുകകഒാണപ  പല

അദ്യംഗങ്ങളുദ്യം  പഒാലമക്കുന്നമല്ലെ?  പല  അദ്യംഗങ്ങളുദ്യം  മഒാസപ  തഒാഴമവച്ചഒാണപ

ഇരമക്കുന്നതപ.  സദ്യംസഒാരമക്കുചമ്പഒാഴെഒാണപ  മഒാസപ  ഉപചയഒാഗമചക്കണതപ.  പകക്ഷേ

പല  അദ്യംഗങ്ങളുദ്യം  മഒാസപ  തഒാഴമവച്ചമടഒാണപ  സദ്യംസഒാരമക്കുന്നതപ.  അചപഒാള

നമളചപഒാലുദ്യം  മറനചപഒാകുന.  നമളഒാണപ  കപഒാതുജേനങ്ങകള

പഠമപമചക്കണതപ.  അതുകകഒാണപ  ആ  കഒാരദദ്യം  കൃതദമഒായമ

അനുസരമക്കണകമന്നഒാണപ  പറഞ്ഞമട്ടുള്ളതപ.  ഇന്നപ  ചകഒാവമഡപ  പ്രതമചരഒാധ
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രദ്യംഗതപ  ചകരളദ്യം  വളകര  മുന്നമല്തകന്നയഒാണപ.  അതപ  എല്ലെഒാവരുദ്യം

വമലയമരുത്തുകയുദ്യം പരമചശഒാധമക്കുകയുദ്യം കചയ്യുനണപ.  ചലഒാകതമകലതകന്ന

ഏറവദ്യം  തഒാഴ്ന്ന  മരണനമരക്കഒായമ  പമടമചനമരതഒാന്  ചകരളതമനപ  കഴെമഞ.

യഥഒാരതതമല്  പ്രഗതരഒായ  എല്ലെഒാ  ആളുകളുദ്യം  പറഞ്ഞതപ

ചകരളതമലഒായമരമക്കുദ്യം  ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  മരണദ്യം  സദ്യംഭവമക്കഒാന്

ചപഒാകുന്നകതന്നഒാണപ.  ചകരളതമല്  ആശുപത്രമ  സഇൗകരദങ്ങകളല്ലെഒാമുണപ;

പകക്ഷേ, ചകരളതമലഒാണപ ഏറവദ്യം കൂടുതല് ജേനസഒാന്ദ്രതയുള്ളതപ. ചകരളതമല്

ഒരു  സസ്വയര  കമചലഒാമസ്പീററമല്  860  ആണപ   ജേനസഒാന്ദ്രതകയങ്കെമല്

ഇന്തദയമചലതപ 460 മഒാത്രമഒാണപ. ഓളചഡജേപ ചപഒാപ്പുചലഷനുദ്യം ജേസ്പീവമതകകശലസ്പീ

ചരഒാഗങ്ങളുദ്യം  കൂടുതലഒാണപ.  എന്നമട്ടുദ്യം   ഇഇൗ  നമലയമല്  നമള  എതമയതപ

നമുക്കപ അഭമമഒാനകരമഒായ പ്രവരതനദ്യം നടതഒാന് കഴെമഞ്ഞതുകകഒാണഒാണപ. 

കഒാസരചഗഒാഡപ  ജേമല്ലെയമല് ചകഒാവമഡപ  വദഒാപനദ്യം രൂക്ഷേമഒായ സമയതപ

ഒരുപഒാടപ ആളുകള, ബഹുമഒാനകപട അദ്യംഗദ്യം ഗസ്പീതഒാ ചഗഒാപമ പറഞ്ഞതുചപഒാകല,

മുഖദമനമയുമഒായമ  ബന്ധകപട്ടുദ്യം  മറപ  എല്ലെഒാ  ചമഖലകളമല്നമനദ്യം

സഹഒായവമഒായമ  ഒരുപഒാടപ  ആളുകള  വന്നമരുന.  അതമല്  ടഒാറയുണപ,

ബഹുമഒാനകപട  എദ്യം.  എ.  യൂസഫലമയുകമല്ലെഒാമുണഒായമരുന.  ടഒാറഒാ  ടസ്റ്റപ,
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ചകഒാവമഡപ  ചരഒാഗമകകള  ചമകമത്സമക്കുന്നതമനഒായമ  കഒാസരചഗഒാഡപ  ജേമല്ലെയമല്

ഒരു  ആശുപത്രമ  നമരമമചതരഒാകമന്നപ  പറഞ,   അതപ  ഒരു  കകണയ പനര

ചമഒാഡലമല്  നമരമമച.  ചകഒാവമഡപ  ചപഒാസമറസ്പീവഒാകുന്നകര  അഡമറപ  കചയ്തപ

ചമകമത്സമക്കുന്നതമനുള്ള ഒരഒാശുപത്രമയഒായമരുന. പകക്ഷേ ഗവണ്കമനപ വളകര

ഉണരന പ്രവരതമച്ചതമകന ഫലമഒായമ അതമനഒാവശദമഒായ 195  ചപഒാസ്റ്റുകള

ക്രമചയറപ  കചയ.  അവമകട  ഇചപഒാള ചകഒാവമഡപ  ചരഒാഗമകകള അഡമറപ  കചയ്തപ

ചമകമത്സ നടതമകക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണപ.

മമ  .    സസ്പീക്കര  : ഓരഡര....ഓരഡര.....  ചചഒാചദദഒാതരചവള

അവസഒാനമച്ചമരമക്കുകയഒാണപ.

(ചചഒാചദദഒാതരസമയദ്യം കഴെമഞ).


