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സബ്മമിഷന
1. മരുനന്ന് കക്ഷാമമ

പ്രതമിപകനനേതക്ഷാവന്ന്  (ശശ  .    വമി  .    ഡമി  .    സതശശന):  സര,  സമസക്ഷാനേതത

പ്രക്ഷാഥമമികക്ഷാനരക്ഷാഗഗ്യ  നകന്ദ്രങ്ങള്  മുതല്  തമഡ മിക്കല്  നകക്ഷാനളേജന്ന്  വതരയുള

സരക്കക്ഷാര  ആശുപതമികളേമിതലെ  രൂകമക്ഷായ  മരുനന്ന്  കക്ഷാമമക്ഷാണന്ന്  ഞക്ഷാന  ഈ

സഭയുതടെ ശദ്ധയമില്തപ്പെടുത്തുനതന്ന്.  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട മനമി കഴമിഞ്ഞ ദമിവസമ

മക്ഷാധഗ്യമപ്രവരതകനരക്ഷാടെന്ന്  മറുപടെമി  പറഞ്ഞനപ്പെക്ഷാള്,   മരുനന്ന്  കക്ഷാമമമിതല്ലെനന്ന്

പറഞ.  ഞങ്ങള്  എല്ലെക്ഷാ  സലെങ്ങളേമിലമ  അനനേന്വേഷമിച്ചനപ്പെക്ഷാള്,

തമിരുവനേന്തപുരതന്ന്  നേമ്മുതടെ  മൂക്കമിനുതക്ഷാതഴയുള  തമഡമിക്കല്

നകക്ഷാനളേജമിലള്തപ്പെതടെയുള  പലെ  സലെത്തുമ  രൂകമക്ഷായ മരുനന്ന്  കക്ഷാമമക്ഷാണന്ന്.

തമഡമിക്കല്  നകക്ഷാനളേജമില് മരുനമില്ലെക്ഷാതതുതകക്ഷാണന്ന് മൂനന്ന്  വയസ്സുള കുട്ടമിക്കന്ന്

പുറത്തുനേമിനന്ന്  മരുനന്ന്  വക്ഷാങ്ങുനതമിനേക്ഷായമി  അവമിതടെനേമിനമ  തകക്ഷാടുത

പ്രമിസമിപ്ഷന  എതന്റെ  കയമിലണന്ന്.   പകരച്ചപ്പെനേമിയുമ  നകക്ഷാവമിഡമ

വഗ്യക്ഷാപകമക്ഷായനതക്ഷാതടെ  ഡമിപ്പെക്ഷായമി  നേല്കുന   ഐ.വമി.  പക്ഷാരതസറ്റനമക്ഷാള്

തമഡ മിക്കല്  നകക്ഷാനളേജന്ന്  ആശുപതമിയമില്നപ്പെക്ഷാലമ  കമിട്ടക്ഷാനേമില്ലെ.   അതഗ്യക്ഷാഹമിത

വമിഭക്ഷാഗതമില്നപ്പെക്ഷാലമ   ഇതമിതന്റെ  നസക്ഷാക്കമില്ലെ.   പലെ  മരുനകളമ  

ഡമിപന്ന് നേല്കക്ഷാനുള ഐ.വമി. പക്ഷാരതസറ്റനമക്ഷാള്,  അടെമിയന്തരക്ഷാവശഗ്യങ്ങള്ക്കുള
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Adrenaline,  Noradrenaline,  രകമ കട്ട പമിടെമിക്കക്ഷാതമിരമിക്കക്ഷാനുള  Aspirin-

75mg,  ഉയരന  രകസമ്മരദ്ദതമിനേന്ന്  നേല്കുന  Ramipril,  തകക്ഷാളേനസക്ഷാളേമിനേന്ന്

നേല്കുന  Atorvastatin-20mg,  Ceftriaxone  തുടെങ്ങമിയവതയക്ഷാനമ

നസക്ഷാക്കമില്ലെ.   ആന്റെമിബനയക്ഷാട്ടമികന്ന്  ഇനജകനുകളമ  ഗുളേമികകളമ  തശരനമിട്ടന്ന്

ധക്ഷാരക്ഷാളേമ  ദമിവസമക്ഷായമി.   എന്തക്ഷാണമിതമിനേന്ന്  കക്ഷാരണമ?  എല്ലെക്ഷാ  വരഷവമ

ഡമിസമബറമില് തമഡമിക്കല് സരവശസസന്ന് നകക്ഷാരപ്പെനറഷന മരുനന്ന് വക്ഷാങ്ങക്ഷാനുള

തടെനഡര വമിളേമിച്ചമിരുന.  കഴമിഞ്ഞ ഡമിസമബറമില് വമിളേമിച്ചമില്ലെ.  ഈ  ജൂണ

മക്ഷാസതമിലെക്ഷാണന്ന്  വമിളേമിച്ചമിരമിക്കുനതന്ന്.   ആറുമക്ഷാസമ  കഴമിഞ്ഞമിട്ടക്ഷാണന്ന്  തടെനഡര

വമിളേമിക്കുനതന്ന്.   അതമിതന്റെ  ഡമിനലെയക്ഷാണന്ന്.   ശരമിക്കുപറഞ്ഞക്ഷാല്  തഫെബ്രുവരമി

മക്ഷാസനതക്ഷാടുകൂടെമി അന്തമിമ പട്ടമിക രൂപശകരമിച്ചന്ന് മക്ഷാരച്ചന്ന് മക്ഷാസതമില് പരനച്ചസന്ന്

ഓരഡര  നേല്കുകയക്ഷായമിരുന.    ജൂണ  മക്ഷാസമ  പകുതമിനയക്ഷാടുകൂടെമിയക്ഷാണന്ന്

തടെനഡര  നേടെപടെമികള്തതന  ആരമഭമിച്ചതന്ന്.    അവമിതടെതയക്ഷാതക്ക  എന്തക്ഷാണന്ന്

നേടെക്കുനതതനന്ന്  നനേക്ഷാക്കനണ;   ഇതയുമ  വലെമിയ  വശഴ്ച  എങ്ങതനേയക്ഷാണന്ന്

സമഭവമിച്ചതതനന്ന് അനനേന്വേഷമിക്കനണ?  മക്ഷാതമല്ലെ,  മരുനന്ന് നേല്കമിയ വകയമില്

കമ്പനേമികള്ക്കന്ന്  200  നകക്ഷാടെമി രൂപ ആനരക്ഷാഗഗ്യ വകുപ്പെന്ന് നേല്കക്ഷാനുണന്ന്.   പണമ

കമിട്ടക്ഷാതക്ഷായനതക്ഷാതടെ  മമിക്ക കമ്പനേമികളമ  തടെനഡറമില്തതന പതങ്കെടുക്കുനമില്ലെ.
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ഇനപ്പെക്ഷാള്  കമിട്ടക്ഷാകടെമ  തപരുകമിയതമിനേക്ഷാല്  മമിക്ക  കമ്പനേമികളമ

സഹകരമിക്കക്ഷാതക്ഷായനതക്ഷാതടെ  പലെ  മരുനകള്ക്കുമ  സമിമഗമിള്  ബമിഡ്ഡര  ആണന്ന്.

ഇതന്ന്  മരുനവമിലെ ഉയരക്ഷാന കക്ഷാരണമക്ഷായമിട്ടുണന്ന്.  കഴമിഞ്ഞ വരഷമ  14  രൂപയന്ന്

വക്ഷാങ്ങമിയ  ഐ.വമി.  ഫ്ലൂയമിഡന്ന്  ഇതവണ  വക്ഷാങ്ങുനതന്ന്  24  രൂപയക്ഷാണന്ന്.

കക്ഷാരണമ,  ഒരു  കമ്പനേമി  മക്ഷാതമക്ഷാണന്ന്  തടെനഡര  തചെയമിരമിക്കുനതന്ന്.

നകക്ഷാരപ്പെനറഷതന്റെ  മുമ്പമില്  നവതറ  ഓപ്ഷനേമില്ലെ.    50  നകക്ഷാടെമി  രൂപയുതടെ

വമിറ്റുവരവള കമ്പനേമികള്ക്കന്ന് മക്ഷാതമക്ഷായമി തടെനഡറമില് പതങ്കെടുക്കക്ഷാന അനുമതമി

വനനപ്പെക്ഷാള്   റശ-തടെനഡര  ആരമഭമിതച്ചങ്കെമിലമ  കക്ഷാരഗ്യമക്ഷായമിട്ടുള

പുനരക്ഷാഗതമിയമില്ലെക്ഷായമിരുന.  ധക്ഷാരക്ഷാളേമ  മരുനകള്  ആദഗ്യ  തടെനഡറമില്നപ്പെക്ഷാലമ

കമിട്ടക്ഷാത അവസയക്ഷാണന്ന്.  ഇതരമ കക്ഷാരഗ്യങ്ങള് വരുനമ്പക്ഷാള് നേഗ്യക്ഷായശകരണമ

പറയുകയല്ലെ  നവണതന്ന്.  എവമിതടെയക്ഷാണന്ന്  തതറ്റുപറ്റമിയതതനന്ന്   പരമിനശക്ഷാധമിച്ചന്ന്

അതന്ന്  പരമിഹരമിക്കണമ.  ഇതമിനലെയക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ  പണതമക്ഷാതക്ക  നനേരതത

തകക്ഷാടുതമിരുന.   മരുനന്ന്  കക്ഷാമമുണക്ഷാകുനമ്പക്ഷാള്  നലെക്ഷാക്കല്  പരനച്ചസുവഴമി

കക്ഷാരുണഗ്യയമില്നേമിനമ  മരുതനതമിക്കക്ഷാന  ശമമിക്കക്ഷാറുണന്ന്.   ഇതവണ

അതമിനുള  ഫെണമ  ആശുപതമികള്ക്കന്ന്  നേല്കമിയമിട്ടമില്ലെ.   കക്ഷാരുണഗ്യ

ഫെക്ഷാരമസമിവഴമി  എതമിക്കക്ഷാതമനന്ന്  കരുതമിയക്ഷാല്  അവമിതടെയുമ  മരുനമില്ലെക്ഷാത
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സമിതമിയക്ഷാണന്ന്.   അനപ്പെക്ഷാള്  വഗ്യക്ഷാപകമക്ഷായമിട്ടുള  മരുനന്ന്  കക്ഷാമമ  എല്ലെക്ഷാ

സലെത്തുമുണന്ന്.  ഗുരുതരമക്ഷായ  നരക്ഷാഗങ്ങള്ക്കുള  മരുനകളേക്ഷാണന്ന്

കമിട്ടക്ഷാതക്ഷായമിരമിക്കുനതതനളതന്ന്  വളേതര  പ്രധക്ഷാനേതപ്പെട്ട  വമിഷയമക്ഷാണന്ന്.

അടെമിയന്തരമക്ഷായമി  സരക്കക്ഷാര  ഈ  തതറ്റന്ന്  ആവരതമിക്കക്ഷാതമിരമിക്കക്ഷാന

നനേക്ഷാക്കണമ.  ഡമിസമബറമില്  നേടെക്കുന  തടെനഡര  എങ്ങതനേയക്ഷാണന്ന്  ജൂണമില്

നേടെത്തുനതന്ന്?   ആറുമക്ഷാസമ  വവകമിക്കഴമിഞ്ഞക്ഷാലണക്ഷാകുന   മരുനമിതന്റെ

വമിതരണ  സമവമിധക്ഷാനേമതതന  പളേമിനപ്പെക്ഷാകമിനല്ലെ?  മരുനമില്ലെക്ഷാതത  വനക്ഷാല്

സക്ഷാധക്ഷാരണക്കക്ഷാര  എന്തുതചെയമ?   എന്തന്ന്  വമിലെ  തകക്ഷാടുതക്ഷാണന്ന്

തപക്ഷാതുസലെങ്ങളേമില്നേമിനമ  മരുനന്ന്  വക്ഷാങ്ങുനതന്ന്.  ആ  തതറ്റന്ന്  കൃതഗ്യമക്ഷായമി

പരമിഹരമിക്കണമ.   അതമിനുതരവക്ഷാദമികളേക്ഷായ  ആളകള്തക്കതമിതര

നേടെപടെമിതയടുക്കണമ.   അനതക്ഷാതടെക്ഷാപ്പെമ  ഒരു  എമരജനസമി  ആകന  പക്ഷാന

തയക്ഷാറക്ഷാക്കമി  ഏറ്റവമ  അതഗ്യക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ   മരുനകള്  എവമിതടെനേമിതനങ്കെമിലമ

വക്ഷാങ്ങമി  മരുനകളേമില്ലെക്ഷാത  സലെതന്ന്  എതമിക്കക്ഷാനുള  സമവമിധക്ഷാനേമ

ഏരതപ്പെടുതണതമനന്ന് ഞക്ഷാന അഭഗ്യരതമിക്കുന.

ആനരക്ഷാഗഗ്യ-വനേമിത-ശമിശുവമികസനേ  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  വശണക്ഷാ

നജക്ഷാരജന്ന്): സര,   സമസക്ഷാനേതന്ന് സരക്കക്ഷാര നമഖലെയമില് മരുനന്ന് പ്രതമിസനമി
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എന  പ്രചെരണമ അടെമിസക്ഷാനേരഹമിതമക്ഷാണന്ന്.  നകരളേതമിതലെ മുഴുവന സരക്കക്ഷാര

ആശുപതമികള്ക്കുമ  ആവശഗ്യമക്ഷായ  മരുനന്ന്  സമഭരമിച്ചന്ന്  നേല്കുനതന്ന്   നകരളേ

തമഡ മിക്കല് സരവശസസന്ന് നകക്ഷാരപ്പെനറഷന വഴമിയക്ഷാണന്ന്.  ഏകനദശമ 741  ഇനേമ

മരുനകളേക്ഷാണന്ന്  തക.എമ.എസന്ന്.സമി.എല്.  വഴമി സമഭരമിക്കുനതന്ന്.  ഇതമിനേക്ഷായമി

356.40 നകക്ഷാടെമി രൂപയക്ഷാണന്ന്  ബഡ്ജറ്റമില് വകയമിരുതമിയമിട്ടുളതന്ന്.  നകക്ഷാവമി ഡന്ന്

സക്ഷാഹചെരഗ്യതമില്  542.01  നകക്ഷാടെമി  രൂപയുതടെ  മരുനന്ന്  നകക്ഷാരപ്പെനറഷന

സമഭരമിച.

സരക്കക്ഷാര  ആശുപതമികതളേ  നരക്ഷാഗശസസൗഹൃദമക്ഷാക്കുനതുമ

തമച്ചതപ്പെടുത്തുനതുമക്ഷായ നേടെപടെമികള് തുടെരനതകക്ഷാണമിരമിക്കുനമ്പക്ഷാള് സരക്കക്ഷാര

ആശുപതമികളേമിനലെയ്തക്കത്തുന  നരക്ഷാഗമികളതടെ  എണ്ണതമില്  ഗണഗ്യമക്ഷായ

വരദ്ധനേവക്ഷാണുണക്ഷാകുനതന്ന്.  ആശുപതമികള്  നേല്കുന  ഇനഡന്റെന്ന്

അനുസരമിച്ചക്ഷാണന്ന്  ഒരു  വരഷനതയക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ  മരുനന്ന്  സമഭരമിക്കക്ഷാന

തക.എമ.എസന്ന്.സമി.എല്.  നേടെപടെമി  സന്വേശകരമിക്കുനതന്ന്.   ഇ-തടെനഡര

നേടെപടെമികളേമിലൂതടെയക്ഷാണന്ന് ഈ മരുനകള് സമഭരമിക്കുനതന്ന്. നകക്ഷാവമിഡന്ന്

മഹക്ഷാമക്ഷാരമിയുമക്ഷായമി  ബനതപ്പെട്ടന്ന്  ആശുപതമികളേമിതലെ  മരുനകളതടെ

ഉപനഭക്ഷാഗതമില് വലെമിയ വഗ്യതഗ്യക്ഷാസങ്ങളണക്ഷായമി.  രണവരഷനതക്ഷാളേമ നേമ്മുതടെ
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മമിക്ക  ആശുപതമികളമ  പൂരണ്ണമക്ഷായമി  നകക്ഷാവമിഡന്ന്  ആശുപതമികളേക്ഷായമി

പ്രവരതമിച.   നകക്ഷാവമിഡന്ന്  ആശുപതമികളേക്ഷായമി പ്രവരതമിച്ചമിരുനയമിടെങ്ങളേമില്

നകക്ഷാവമിനഡതര മരുനകളതടെ ഉപനഭക്ഷാഗമ ആ കക്ഷാലെഘട്ടതമില് കുറവക്ഷായമിരുന.

എനക്ഷാല് പനേമി,  മൂക്കടെപ്പെന്ന്,  ചുമ മുതലെക്ഷായവയ്ക്കുള മരുനകള് വലെമിയനതക്ഷാതമില്

ഉപനയക്ഷാഗമിക്കതപ്പെടുന  സക്ഷാഹചെരഗ്യവമുണക്ഷായമി.   ഒരുദക്ഷാഹരണമ  പറഞ്ഞക്ഷാല്,

തമിരുവനേന്തപുരമ   തമഡമിക്കല്  നകക്ഷാനളേജമില്   Cefotaxime  Injection-തന്റെ

കുറവതണനന്ന്  ശദ്ധയമില്തപ്പെടുകയുണക്ഷായമി.  അതതന്തുതകക്ഷാണക്ഷാതണനന്ന്

പരമിനശക്ഷാധമിച.   ഇനഡന്റെന്ന്  അനുസരമിചള  നൂറന്ന്  ശതമക്ഷാനേമ  സവപ

അവമിതടെയുണക്ഷായമിട്ടുണന്ന്.  എനമിട്ടുമ  അവമിതടെ  കുറവണക്ഷായമി.

പരമിനശക്ഷാധമിച്ചനപ്പെക്ഷാള്  തമിരുവനേന്തപുരമ  ജമില്ലെയമിതലെതതന  ഒരു  Peripheral

Institution-ല്മക്ഷാതമ  14000  വയനലെഷനുളതക്ഷായമി കതണതമി.

തമിരുവനേന്തപുരമ ജമില്ലെയമില് മക്ഷാതമ 53000 വയനലെഷനുളതക്ഷായമി കതണതമി.

സമസക്ഷാനേതത  മുഴുവന  നസക്ഷാതക്കടുതനപ്പെക്ഷാള്  അവസക്ഷാനേ  തഷഡഡ്യൂളേമില്

അതക്ഷായതന്ന്  തമക്ഷാതമ  ഇനഡന്റെമിതന്റെ  18  ശതമക്ഷാനേമ  സമസക്ഷാനേത്തുളതക്ഷായമി

കതണതമി.  നകക്ഷാവമിഡന്ന് സക്ഷാഹചെരഗ്യതമില് ഉപനഭക്ഷാഗതമില് ആശുപതമികള്

നകന്ദ്രശകരമിചതതന  വഗ്യതഗ്യക്ഷാസങ്ങളണക്ഷായമിട്ടുണന്ന്.   ഈ  സക്ഷാഹചെരഗ്യങ്ങള്
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സമഗ്രമക്ഷായമി വമിലെയമിരുതമി മക്ഷാസങ്ങള്ക്കുമുമ്പുതതന സരക്കക്ഷാര ഇടെതപടെലകള്

നേടെതമിയമിട്ടുണന്ന്.

മരുനന്ന് ലെഭഗ്യത ഉറപ്പെക്ഷാക്കുനതമിനേന്ന് പ്രനതഗ്യക ക്രമശകരണങ്ങള് തചെയമിട്ടുണന്ന്.

ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  പ്രതമിപകനനേതക്ഷാവന്ന്  പറഞ്ഞതന്ന്  അതമിതന്റെ

സദുനദ്ദശനതക്ഷാതടെതതന  ഉള്തക്കക്ഷാള്ളുന.  അതന്ന്  പരമിനശക്ഷാധമിക്കണതമനക്ഷാണന്ന്

അനദ്ദഹമ  പറഞ്ഞതന്ന്.  മരുനന്ന്  ലെഭഗ്യത  ഉറപ്പെക്ഷാക്കുനതമിനുനവണമി  പ്രനതഗ്യക

ക്രമശകരണങ്ങള്  തചെയ.   മരുനന്ന്  ലെഭഗ്യത  ഉറപ്പെക്ഷാക്കക്ഷാനുമ  വമിതരണമ

സുഗമമക്ഷാക്കക്ഷാനുമ   പ്രനതഗ്യക  ടെശമമിതനേ  നേമിനയക്ഷാഗമിക്കക്ഷാന

തക.എമ.എസന്ന്.സമി.എല്.-നനേക്ഷാടെന്ന്  ആവശഗ്യതപ്പെട്ടമിട്ടുണന്ന്.   ആനരക്ഷാഗഗ്യ  വകുപ്പെന്ന്

ഡയറക്ടനററ്റമിലമ  ആനരക്ഷാഗഗ്യ  വമിദഗ്യക്ഷാഭഗ്യക്ഷാസ  വകുപ്പെന്ന്  ഡയറക്ടനററ്റമിലമ

ഏനകക്ഷാപനേതമിനുമ പരമിനശക്ഷാധനേയ്ക്കുമക്ഷായമി പ്രനതഗ്യക നനേക്ഷാഡല് ഓഫെശസരമക്ഷാതര

നേമിനയക്ഷാഗമിച്ചക്ഷാണന്ന് പ്രവരതനേങ്ങള് നേടെതമിയതന്ന്.

തുടെരച്ചയക്ഷായമി  ആനരക്ഷാഗഗ്യ  വകുപ്പെന്ന്,  തമഡമിക്കല്  വമിദഗ്യക്ഷാഭഗ്യക്ഷാസ  വകുപ്പെന്ന്,

വകുപ്പെന്ന് തലെവനക്ഷാര,  ബനതപ്പെട്ട മറ്റന്ന്  ഉനദഗ്യക്ഷാഗസര എനമിവരുതടെ വമിശദമക്ഷായ

അവനലെക്ഷാകനേ നയക്ഷാഗങ്ങള് നേടെതമി. ജമില്ലെകളേമില് തഡപഡ്യൂട്ടമി ഡമി.എമ.ഒ.-മക്ഷാരക്കന്ന്

പ്രനതഗ്യക  ചുമതലെ  നേല്കമി.  നസക്ഷാര  തവരമിഫെമിനക്കഷന  ഓഫെശനസഴമിനേന്ന്
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ചുമതലെകള്  നേല്കമി.   തമഡമിക്കല്  നകക്ഷാനളേജുകളേമില്   ആര.എമ.ഒ.-മക്ഷാതര

ചുമതലെതപ്പെടുതമി.  മരുനകള്  ഉപനയക്ഷാഗമിക്കക്ഷാതമിരുനമിടെത്തുനേമിനന്ന്

ആവശഗ്യമുളമിടെനതയന്ന്  എതമിക്കുനതവനമ  വക്ഷാരഷമിക  ഇനഡന്റെമിനനേക്കക്ഷാള്

ആവശഗ്യതമങ്കെമില്  അധമികമക്ഷായമി   ഉപനഭക്ഷാഗമുണക്ഷായ  ഇടെങ്ങളേമില്  മരുനകള്

അഡശഷണല്  ഇനഡന്റെമിലൂതടെ  തടെണര  വമിലെയ്ക്കുതതന  ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കുനതമിനുമ

നേടെപടെമികള് സന്വേശകരമിച. 

ഒരു സക്ഷാമ്പതമിക വരഷനതയ്ക്കുനവണമിയുള മരുനകളേക്ഷാണന്ന്  ഇനഡന്റെന്ന്

പ്രകക്ഷാരമ  തക.എമ.എസന്ന്.സമി.എല്.  ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കുനതന്ന്.  സക്ഷാധക്ഷാരണഗതമിയമില്

ഓനരക്ഷാ വരഷതതയുമ  തടെനഡര കന്വേക്ഷാണമിറ്റമിയുതടെ അവസക്ഷാനേതത തഷഡഡ്യൂള്

ആ സക്ഷാമ്പതമികവരഷമ കഴമിഞ്ഞന്ന്  ഏകനദശമ  ആഗസന്ന്  മക്ഷാസമ വതരയുള

ഉപനയക്ഷാഗതമിനുനവണമിയുളതക്ഷാണന്ന്.   ഈ സക്ഷാമ്പതമിക വരഷതത മരുനന്ന്

സമഭരണ  വമിതരണ  നേടെപടെമികള്  അതക്ഷായതന്ന്  ഇനഡന്റെന്ന്

സന്വേശകരമിക്കുനതുള്തപ്പെതടെ  ആരമഭമിച്ചതന്ന്  2021  ഒനക്ടക്ഷാബര  മക്ഷാസതമിലെക്ഷാണന്ന്.

ബഹുമക്ഷാനേഗ്യനേക്ഷായ  പ്രതമിപകനനേതക്ഷാവന്ന്  പറഞ്ഞതുതകക്ഷാണന്ന്  പ്രനതഗ്യകമക്ഷായമി

പറയക്ഷാന  ഞക്ഷാന  ആഗ്രഹമിക്കുന.   2021-22  സക്ഷാമ്പതമിക  വരഷതമില്

മരുനന്ന് പട്ടമിക നേമിജതപ്പെടുതമി.  അതക്ഷാതന്ന് ആശുപതമികള്ക്കുള ഫെമിനേക്ഷാനഷഗ്യല്
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ഗഗ്യക്ഷാപന്ന് ഉള്തപ്പെതടെ   ഡമി. ഡമി.എമ.എസന്ന്.  നസക്ഷാഫന്ന് തവയര മുഖക്ഷാന്തമിരമ അതതന്ന്

ആശുപതമികള്ക്കുള  ഇനഡന്റെന്ന്  സമരപ്പെമിക്കക്ഷാനേക്ഷാവശഗ്യതപ്പെട്ടുതകക്ഷാണന്ന്

തക.എമ.എസന്ന്.സമി.എല്.-ല്നേമിനന്ന്  കതന്ന്  നപക്ഷായമിരമിക്കുനതന്ന്  25-10-2021-

നേക്ഷാണന്ന്.  ഇനഡന്റെന്ന്  സമരപ്പെമിനക്കണ  അവസക്ഷാനേ  ദമിവസമ   23-11-2021

ആയമിരുന.   ഇനഡന്റെന്ന്  കണനസക്ഷാളേമിനഡറ്റന്ന്  തചെയന്ന്  സമരപ്പെമിച്ചന്ന്  തടെനഡര

കണമിച്ചതന്ന്  04-12-2021-നേക്ഷാണന്ന്.   നകക്ഷാവമിഡന്ന്  മഹക്ഷാമക്ഷാരമിയുതടെ

സക്ഷാഹചെരഗ്യതമില്  2020-21-ലമ  2021-22-ലമ  ഡമിസമബര മക്ഷാസതമിലെക്ഷാണന്ന്

തടെനഡര കണമിച്ചമിട്ടുളതന്ന്. 2023-24  സക്ഷാമ്പതമിക വരഷനതയ്ക്കുള മരുനന്ന്

സമഭരണ  വമിതരണ  നേടെപടെമികളേക്ഷാണന്ന്  ഈ  വരഷമ  നേടെക്കക്ഷാന  നപക്ഷാകുനതന്ന്.

നേടെപ്പുവരഷതത തടെനഡറമിതന്റെ പരനച്ചസന്ന്  ഓരഡറുകള് നേല്കുകയുമ ആദഗ്യ

തഷഡഡ്യൂള്  അനുസരമിചള  മരുനന്ന്  ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കുകയുമ  തചെയമിട്ടുണന്ന്.    സവപ

തുടെരുകയക്ഷാണന്ന്. വമിവമിധ തഷഡഡ്യൂളകളേക്ഷായമിട്ടക്ഷാണന്ന്  മരുനകള് ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കുനതന്ന്. 

ഇനതക്ഷാതടെക്ഷാപ്പെമ മറ്റന്ന് ചെമിലെ സക്ഷാഹചെരഗ്യങ്ങള് കൂടെമിയുണന്ന്.  നേക്ഷായളേമില്നേമിനമ

പൂച്ചകളേമില്നേമിനമ  കടെമിനയറ്റന്ന്  ആന്റെമി  റക്ഷാബമിസന്ന്  വക്ഷാകമിന  എടുക്കുനതമിനേക്ഷായമി

ആശുപതമികളേമിതലെത്തുനവരുതടെ  എണ്ണതമില്  ഗണഗ്യമക്ഷായ

വരദ്ധനേവക്ഷാണുണക്ഷായമിട്ടുളതന്ന്.  ഇതമിതന്റെ ഫെലെമക്ഷായമി IDRV/ARS എനമിവയുതടെ
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ഉപനഭക്ഷാഗമ  വരദ്ധമിച്ച  സക്ഷാഹചെരഗ്യതമില്  എല്ലെക്ഷാ  ജമില്ലെകളേമില്നേമിനമ  ഈ

വക്ഷാകമിനുകളതടെ അധമിക ഇനഡന്റെന്ന് കൂടുതല് നശഖരമിച്ചന്ന് വക്ഷാകമിന ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കക്ഷാന

നേടെപടെമികള് സന്വേശകരമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  അതമിതന്റെ കണക്കുകൂടെമി പറയക്ഷാനേക്ഷാഗ്രഹമിക്കുന.

2019-20  വരഷനതക്കക്ഷാള്   ഈ  വരഷമ  182405  നപരക്കുമ  2020-21

വരഷനതക്കക്ഷാള് 175233  നപരക്കുമ അധമികമക്ഷായമി നേക്ഷായളതടെ കടെമിനയറ്റമിട്ടുണന്ന്.

കഗ്യക്ഷാറ്റന്ന്  വബറ്റന്ന്സുമ  ഇതമിലള്തപ്പെടുമ.   ഇതന്ന്  സരക്കക്ഷാര  സമഗ്രമക്ഷായമി

പരമിനശക്ഷാധമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  ആനരക്ഷാഗഗ്യമ,  മൃഗസമരകണമ,  തനദ്ദശസന്വേയമഭരണമ

എനശ  വകുപ്പുകള്  സമയുകമക്ഷായമി  ഈതയക്ഷാരു  സക്ഷാഹചെരഗ്യതമില്

ഇടെതപടുനതമിതനേക്കുറമിച്ചന്ന്   വളേതര കൃതഗ്യമക്ഷായമി ആനലെക്ഷാചെമിച്ചമിട്ടുണന്ന്. 

അതുനപക്ഷാതലെ  ERIG  Vaccine,  Rabies  Vaccine   എനമിവ

കക്ഷാരുണഗ്യവഴമി സമഭരണശക്ഷാലെകളേമിതലെതമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  ERIG പുതമിയ നപക്ഷാളേമിസമി

പ്രകക്ഷാരമ  കൂടുതല്  നരക്ഷാഗമികള്ക്കന്ന്  നഡക്ഷാക്ടരമക്ഷാര  നേമിഷ്കരഷമിക്കുനതമിനേക്ഷാല്

കൂടുതല്  അളേവകള്  കക്ഷാരുണഗ്യ  കമ്മഡ്യൂണമിറ്റമി  ഫെക്ഷാരമസമി  മുനഖനേ

സമഭരമിക്കക്ഷാനുള നേടെപടെമിയുമ സന്വേശകരമിച്ചമിട്ടുണന്ന്. 

ഇനഡന്റെമിനനേക്കക്ഷാള്  അധമിക  ഉപനഭക്ഷാഗമുണക്ഷായ  മരുനകളേക്ഷായ  Tab

Paracetamol, Syrup Paracetamol, Inj. Paracetamol, Azithromycin Tab,
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Syrup  Salbutamol,  Normal  Saline  മുതലെക്ഷായവ  മരുനന്ന്

സമഭരണശക്ഷാലെകളേമില്നേമിനന്ന്  വമിതരണമ  നേടെതമിവരുനതണനന്ന്

ഉറപ്പെക്ഷാക്കുനണന്ന്.  Paracetamol Infusion-തന്റെ വമിതരണമ ജൂവലെ  15-നേകമ

പൂരതമിയക്ഷാകുമ.

മരുനന്ന്  സമഭരണ  വമിതരണമ  കൂടുതല്  കക്ഷാരഗ്യകമമക്ഷാക്കുനതമിനേന്ന്

വരുമവരഷങ്ങളേമിനലെയന്ന്  സന്വേശകരമിച്ച  നേടെപടെമികതളേന്തക്ഷാതണനകൂടെമി  പറയക്ഷാമ.

വരുമവരഷങ്ങളേമില്  മരുനന്ന്  സമഭരണ  വമിതരണമ  കൂടുതല്

കക്ഷാരഗ്യകമമക്ഷാക്കുനതമിനുനവണമി  വക്ഷാരഷമിക ഇനഡന്റെന്ന്  തയക്ഷാറക്ഷാക്കുനതുമുതല്

മരുനകള്  വമിതരണമ  തചെയനതുവതരയുള  എല്ലെക്ഷാ  പ്രവരതനേങ്ങളമ

സമയബനമിതമക്ഷായമി  പൂരതശകരമിക്കുനതന്ന്  സമഭരണ  വമിതരണങ്ങളതടെ

സമയമ  നേമിജതപ്പെടുതമി  ഒരു  കലെണര  തയക്ഷാറക്ഷാക്കുകയുമ

അതമിതന്റെയടെമിസക്ഷാനേതമില്   നേടെപടെമികള്  സന്വേശകരമിക്കുകയുമ  തചെയകയക്ഷാണന്ന്.

കലെണര ഏകനദശമ തയക്ഷാറക്ഷായമിട്ടുണന്ന്.  ആഗസന്ന്  മക്ഷാസതമില്തതന അടുത

സക്ഷാമ്പതമിക വരഷതത (2023-24) മരുനന്ന് സമഭരണ നേടെപടെമികളേക്ഷാരമഭമിക്കുമ.

ആശുപതമികളേമില്നേമിനന്ന്  ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കുന  ഇനഡന്റെന്ന്,  അധമികമക്ഷായമി

മരുനകള്ക്കുണക്ഷാനയക്കക്ഷാവന  ഉപനഭക്ഷാഗ  വരദ്ധനേവകൂടെമി
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ഉള്തക്കക്ഷാള്ളുനതക്ഷായമിരമിക്കണമ.   ആനരക്ഷാഗഗ്യ  വകുപ്പെന്ന്  ഡയറക്ടനററ്റമിലമ

ആനരക്ഷാഗഗ്യ  വമിദഗ്യക്ഷാഭഗ്യക്ഷാസ  വകുപ്പെന്ന്  ഡയറക്ടനററ്റമിലമുള  ചുമതലെതപ്പെട്ടവരക്കക്ഷായമി

പ്രനതഗ്യക  വരക്കന്ന്നഷക്ഷാപ്പുകള്  നേടെത്തുമ.  മരുനകള്  പൂരണ്ണമക്ഷായമി  തശരനമിട്ടന്ന്

അടുത തഷഡഡ്യൂള്  ആവശഗ്യതപ്പെടുനതതക്ഷാഴമിവക്ഷാക്കമി ലെഭഗ്യമക്ഷായ മരുനമിതന്റെ ഒരു

നേമിശമിത  ശതമക്ഷാനേമ  ഉപനയക്ഷാഗമിചതശരുനമ്പക്ഷാള്തതന

തക.എമ.എസന്ന്.സമി.എല്.-തനേ  ഇക്കക്ഷാരഗ്യമ  ആശുപതമികള്  അറമിയമിക്കുന

രശതമിയുമ  സന്വേശകരമിക്കതപ്പെടുമ.  അതമിനേന്ന് സമഗ്രമക്ഷായ ഇടെതപടെലണക്ഷാകുമ. 

ബഹുമക്ഷാനേഗ്യനേക്ഷായ പ്രതമിപകനനേതക്ഷാവന്ന് പറഞ്ഞ രണന്ന് കക്ഷാരഗ്യങ്ങള്ക്കുകൂടെമി

മറുപടെമി  പറനയണതുണന്ന്.  കമ്പനേമികള്ക്കന്ന്  200  നകക്ഷാടെമി  രൂപ

നേല്കക്ഷാനുതണനക്ഷാണന്ന്  അനദ്ദഹമ പറഞ്ഞതന്ന്.   ഏറ്റവമധമികമ ആവശഗ്യമുള

മരുനകള് സവപ തചെയന കമ്പനേമികള് ഇതമിലണന്ന്.  കക്ഷാരുണഗ്യ വഴമിയുള

പരനച്ചസക്ഷാണന്ന്  അനദ്ദഹമ  പറഞ്ഞതന്ന്.  ആറുമക്ഷാസ  കക്ഷാലെയളേവമിനുളമില്  226

നകക്ഷാടെമി രൂപ  ഈ കമ്പനേമികള്ക്കന്ന് ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കമിയമിട്ടുണന്ന്.  അനതക്ഷാതടെക്ഷാപ്പെമ മതറ്റക്ഷാരു

കക്ഷാരഗ്യമ,   ഈ മരുനമിതന്റെ കുറവകളണക്ഷാനയയക്ഷാമ.  ഇനഡന്റെമിനനേക്കക്ഷാള്  125

ശതമക്ഷാനേതമക്ഷാതക്ക  അധമികമ  തകക്ഷാടുതമിട്ടുണന്ന്.   കക്ഷാസന്ന്  വഴമി  ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കക്ഷാനുള

തുകയമില്  62  നകക്ഷാടെമി  രൂപകൂടെമി   ആശുപതമികള്ക്കന്ന്   ഈ  ദമിവസങ്ങളേമില്



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

13

നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.  അങ്ങതനേ ഈ സക്ഷാഹചെരഗ്യതത നനേരമിടുനതമിനുനവണമിയുള

കൃതഗ്യമക്ഷായ ഇടെതപടെലകള് നേടെതമിയമിട്ടുണന്ന്. 

2.   വനേഗ്യമൃഗശലെഗ്യമ

ശശ  .    നറക്ഷാജമി എമ  .    നജക്ഷാണ: സര,  അങ്കെമക്ഷാലെമി നേമിനയക്ഷാജകമണ്ഡലെതമിതലെ

വമിവമിധ  പ്രനദശങ്ങളേമിലളേളേ  അതമിരൂകമക്ഷായ  വനേഗ്യമൃഗശലെഗ്യമ

പരമിഹരമിക്കുനതമിനുളേളേ  നേടെപടെമികതളേ  സമബനമിച്ചക്ഷാണന്ന്  ഇസൗ

സബ്മമിഷനേമിലൂതടെ ഉനയമിക്കുനതന്ന്. നേമിരവധമി തവണ നേമിയമസഭയതക്ഷായക്ഷാലമ

മറ്റന്ന്  പലെ  നവദമികളേമിലമ  ഉനയമിച്ചമിട്ടുളേളേ  ഒരു  വമിഷയമ  ഇതുവതര  അതമിനേന്ന്

യക്ഷാതതക്ഷാരു  പരമിഹക്ഷാരവമ  ഉണക്ഷായമിട്ടമിതല്ലെങ്കെമിലമ  പറയക്ഷാന  മറ്റന്ന്  നവദമികള്

ഒനമമില്ലെക്ഷാതതുതകക്ഷാണമ  മറ്റന്ന്  നേമിവൃതമിയമില്ലെക്ഷാതതുതകക്ഷാണമ  വശണമമിതന്ന്

ഇവമിതടെതതന വനപറയുകയക്ഷാണന്ന്.   അങ്കെമക്ഷാലെമി  നേമിനയക്ഷാജകമണ്ഡലെതമിതലെ

മലെയക്ഷാറ്റൂര  പഞക്ഷായതമിലള്തപ്പെടുന  ഇല്ലെമിനതക്ഷാടെന്ന്,  മുളേമകുഴമി  പ്രനദശങ്ങളമ

അയമ്പുഴ  പഞക്ഷായതമിതലെ  കണ്ണമിമമഗലെമ, പക്ഷാണപക്ഷാറ  പ്രനദശങ്ങളമ

പക്ഷാനന്റെഷന നകക്ഷാരപ്പെനറഷതന്റെ വളേതര പ്രധക്ഷാനേതപ്പെട്ട നമഖലെകള്,  അതുനപക്ഷാതലെ

മൂക്കന്നൂര,  കറുകുറ്റമി പഞക്ഷായത്തുകളതടെ മലെനയക്ഷാര നമഖലെകളേമിനലെയ്തക്കക്ഷാതക്ക

അതമിരൂകമക്ഷായ  വനേഗ്യമൃഗശലെഗ്യമക്ഷാണന്ന്  അനുഭവതപ്പെട്ടുതകക്ഷാണമിരമിക്കുനതന്ന്.
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കക്ഷാട്ടക്ഷാനേകള്  കൂട്ടമക്ഷായമി  ജനേവക്ഷാസ  നമഖലെകളേമിനലെയന്ന്  കടെനവരമികയുമ

അവമിടെതത  കൃഷമി  വഗ്യക്ഷാപകമക്ഷായമി  നേശമിപ്പെമിക്കുകയുമ  ആളകളതടെ  ജശവനുമ

സന്വേതമിനുമ ഭശഷണമിയക്ഷാകുന സക്ഷാഹചെരഗ്യങ്ങള് നേമിലെനേമില്ക്കുകയുമക്ഷാണന്ന്.  പുലെമി

ഉള്തപ്പെതടെയുളേളേ  മൃഗങ്ങളേക്ഷാണന്ന്  കടെനവരുനതന്ന്.  പതണക്ഷാതക്ക  വനേനതക്ഷാടെന്ന്

നചെരന  പ്രനദശങ്ങളേമിലെക്ഷാണന്ന്  കക്ഷാട്ടുനപക്ഷാതന്ന്  വനമിരുനതതങ്കെമില്  ഇനപ്പെക്ഷാള്

നേക്ഷാട്ടമിനലെയ്ക്കുമ  മറ്റന്ന്  പഞക്ഷായത്തുകളേമിനലെയ്ക്കുമ  നേഗരപ്രനദശങ്ങളേമിനലെയ്ക്കുമ

കടെനവരുന  സക്ഷാഹചെരഗ്യമക്ഷാണമിനളേളേതന്ന്.  വഗ്യക്ഷാപകമക്ഷായമി   കൃഷമിക്കന്ന്  നേക്ഷാശമ

ഉണക്ഷാക്കമിതക്കക്ഷാണമിരമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  നേമ്മള്  നേമിരവധമിതവണ  നയക്ഷാഗങ്ങള്

നചെരന.  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  വനേമ  വകുപ്പുമനമിയുതടെ  സക്ഷാനമിദ്ധഗ്യതമില്തതന

അതമിരപ്പെമിളേളേമിയമിലമ തമിരുവനേന്തപുരത്തുമ അങ്ങതനേ പലെ സലെങ്ങളേമിലമ വച്ചന്ന്

പലെതവണ  നയക്ഷാഗങ്ങള്  നചെരനന്ന്  ഈ  വമിഷയമ   ചെരച്ചതചെയമിരുന.പനക

നേമ്മള് നയക്ഷാഗതമിതലെടുക്കുന തശരുമക്ഷാനേങ്ങതളേക്ഷാനമ ആനേയ്ക്കുമ പുലെമിക്കുതമക്ഷാനമ

മനേസമിലെക്ഷാകുകയമില്ലെനല്ലെക്ഷാ.  അവ  ഇനങ്ങക്ഷാനട്ടയന്ന്  വശണമ

വനതകക്ഷാണമിരമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  നേമിങ്ങള്  ഇവമിതടെനേമിനമ   നേമിരനദ്ദശമ

തകക്ഷാടുതതുതകക്ഷാതണക്ഷാനമ ആനേയുമ പുലെമിയുതമക്ഷാനമ കക്ഷാട്ടമില് നേമില്ക്കുകയമില്ലെ.

ആനേകനളേയുമ  പുലെമികനളേയുമ  വനേക്ഷാതമിരതമിയമില്തതന  നേമിരതക്ഷാനുമ
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ജനേവക്ഷാസനകന്ദ്രങ്ങളേമിനലെയന്ന്  കടെനവരക്ഷാതമിരമിക്കക്ഷാനുമ   ആവശഗ്യമക്ഷായ

സമവമിധക്ഷാനേങ്ങള് ഒരുക്കണമ. ട്രഞമ നസക്ഷാളേക്ഷാര തഫെനസമിമഗുമ നേമിരമ്മമിനക്കണ

സലെങ്ങളേമില് അവ നേമിരമ്മമിക്കണമ. അങ്ങതനേയതന്ന് നേമിരമ്മമിച്ചന്ന് വനേഗ്യജശവമികതളേ

വനേനമഖലെയമില്തതന  നേമിലെനേമിരതക്ഷാനുളേളേ  സമവമിധക്ഷാനേങ്ങള്  തചെയക്ഷാതത

നേമ്മള് ഇവമിതടെ  എത  പ്രസമഗങ്ങള് നേടെതമിയതുതകക്ഷാനണക്ഷാ  എത  നയക്ഷാഗമ

കൂടെമിയതുതകക്ഷാനണക്ഷാ  ഒരു  പരമിഹക്ഷാരവമ  ഉണക്ഷാകുകയമില്ലെ.  ആളകള്  നേമിനതഗ്യനേ

വലെമിയ  ദുരമിതതമിലെക്ഷാണന്ന്.  കൂട്ടമക്ഷായമി  ആനേകള്വനന്ന്  ഓനരക്ഷാ  പ്രനദശങ്ങളേമിലമ

തമ്പടെമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  അവമിതടെ  തചെണ  തകക്ഷാട്ടമിയതുതകക്ഷാനണക്ഷാ  പക്ഷാട്ട

തകക്ഷാട്ടമിയതുതകക്ഷാനണക്ഷാ തശകതമിച്ചതുതകക്ഷാനണക്ഷാ  അവ നപക്ഷാകമില്ലെ.  ഇതന്ന് തവറുമ

ശബമമക്ഷാതമക്ഷാണന്ന്,   ഇതുതകക്ഷാതണക്ഷാനമ  സമഭവമിക്കക്ഷാന  നപക്ഷാകുനമിതല്ലെനന്ന്

ആനേയ്തക്കക്ഷാതക്ക അറമിയക്ഷാമ.  അതുതകക്ഷാണന്ന്  ഇതന്ന്  തടെയുനതമിനേക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ

നേടെപടെമികളേക്ഷാണുനവണതന്ന്.  ഇതമിനേന്ന്  തുക  അനുവദമിനക്കണതക്ഷായമിട്ടുണന്ന്.   തുക

അനുവദമിചതകക്ഷാണന്ന്   അതമിനേക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായമിട്ടുളേളേ  ട്രഞമ  തഫെനസമിമഗുമ

നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനുനവണമിയുളേളേ  നേടെപടെമി  സന്വേശകരമിക്കക്ഷാന  സരക്കക്ഷാര

തയക്ഷാറക്ഷാകണതമനന്ന് ഞക്ഷാന അഭഗ്യരതമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.

വനേമ-വനേഗ്യജശവമി  വകുപ്പുമനമി   (ശശ  .    എ  .    തക  .    ശശശന്ദ്രന):  സര,
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ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  അങ്കെമക്ഷാലെമി  നേമിനയക്ഷാജകമണ്ഡലെതമില്  ഉള്തക്കക്ഷാളേളന

പ്രനദശമക്ഷാണന്ന്  മലെയക്ഷാറ്റൂര,  നേശലെമിശന്വേരമ,  അയമ്പുഴ,  തുറവൂര,  വക്ഷാഴച്ചക്ഷാല്.

മൂക്കന്നൂര,  കറുകുറ്റമി  എനശ  പഞക്ഷായത്തുകളമ  ഇസൗ  നമഖലെയമില്തപ്പെട്ടതക്ഷാണന്ന്.

ഇവമിതടെ  വനേഗ്യമൃഗശലെഗ്യമ  കൂടുതലെക്ഷായമി  വനമിട്ടുതണനന്ന്  റമിനപ്പെക്ഷാരട്ടന്ന്  തചെയമിട്ടുണന്ന്.

ഇനപ്പെക്ഷാള്  മക്ഷാതമക്ഷാണന്ന്  ആ  നമഖലെയമില്  കക്ഷാട്ടുനപക്ഷാതമിതന്റെയുമ

ശലെഗ്യമുണക്ഷായതക്ഷായമി റമിനപ്പെക്ഷാരട്ടന്ന് ലെഭമിച്ചതന്ന്.  ഇതുമൂലെമ സന്വേക്ഷാഭക്ഷാവമികമക്ഷായുമ തക്ഷാങ്കെള്

ഇവമിതടെ  സൂചെമിപ്പെമിച്ചതുനപക്ഷാതലെ  മനുഷഗ്യനുമ  മറ്റന്ന്  നേക്ഷാട്ടമില്  വളേരത്തുന

മൃഗങ്ങള്ക്കുതമല്ലെക്ഷാമ  ജശവന  നേഷ്ടതപ്പെടുന  ഭശഷണമിയുമ  നേമിലെവമിലണന്ന്.

അതരതമിലളേളേ  ചെമിലെ  സമഭവങ്ങള്  ഉണക്ഷാകുകയുമ  തചെയമിട്ടുണന്ന്.   ഇവമിതടെ

നേമുക്കന്ന്  തചെയക്ഷാനുളേളേതുമ ചെരച്ചകള് മക്ഷാതമല്ലെ എന തക്ഷാങ്കെളതടെ സൂചെനേ ഞക്ഷാന

മുഖവമിലെയ്തക്കടുക്കുന.  എനക്ഷാല്  ചെരച്ചകള്  നേടെത്തുനതന്ന്  ഒരു  നമക്ഷാശതപ്പെട്ട

ഏരപ്പെക്ഷാടെക്ഷാതണതനക്ഷാരു  നതക്ഷാനല്  ദയവക്ഷായമിയുണക്ഷാകുവക്ഷാന  പക്ഷാടെമില്ലെ.  അതമില്

ഒരു  ദു:സൂചെനേ  വനനക്ഷാതയനക്ഷാണന്ന്  എനേമിതക്കക്ഷാരു  സമശയമ.    ആനേകള്ക്കന്ന്

ഇതതക്ഷാനമ മനേസമിലെക്ഷാകമിതല്ലെനന്ന് പറഞ്ഞക്ഷാല് അവതരക്കൂടെമി ചെരച്ചയന്ന് വമിളേമിക്കക്ഷാന

പറ്റമില്ലെനല്ലെക്ഷാ? അതുതകക്ഷാണക്ഷാണന്ന് ഞക്ഷാന അതന്ന് സൂചെമിപ്പെമിക്കക്ഷാന കക്ഷാരണമ. പതക,

നേമുക്കന്ന്  ചെമിലെ  നേടെപടെമികള്  സന്വേശകരമിനച്ച  മതമിയക്ഷാകൂ.  അങ്ങതനേ  നേടെപടെമികള്
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സന്വേശകരമിക്കുനതമിതന്റെ  ഭക്ഷാഗമക്ഷായമി  നേമുക്കന്ന്  രണമൂനന്ന്  കക്ഷാരഗ്യങ്ങള്

തചെനയണതക്ഷായമിട്ടുണന്ന്. ഒനന്ന്, ആ നമഖലെകളേമിതലെല്ലെക്ഷാമ വനേ സമരകണസമമിതമി

ഫെലെപ്രദമക്ഷായമി പ്രവരതമിക്കുനതമിനേന്ന് ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട എമ.എല്.എ.-മക്ഷാര കൂടെമി

മുനകതയടുനക്കണതുണന്ന്.  അങ്ങതനേ  വരുനമ്പക്ഷാഴക്ഷാണന്ന്  മുനറമിയമിപ്പുകള് നേല്കമി

വനേഗ്യമൃഗങ്ങള്  വരുനതണന  അപകടെ ഭശഷണമി ജനേങ്ങള്ക്കന്ന്

നബക്ഷാദ്ധഗ്യതപ്പെടുതക്ഷാന  നവണമി  സക്ഷാധമിക്കുക.  അങ്ങതനേ  വരുനമ്പക്ഷാള്  നേമുക്കന്ന്

മക്ഷാറമിനപ്പെക്ഷാകക്ഷാനുമ  ജശവന  രകമിക്കക്ഷാനുമ  സക്ഷാധമിക്കുമ.   അവനരക്ഷാടെന്ന്

ഏറ്റുമുട്ടക്ഷാനനപക്ഷായമിട്ടന്ന്  കക്ഷാരഗ്യമമില്ലെ.  ഇതമിനുപുറതമയക്ഷാണന്ന്  ട്രഞന്ന്,  നസക്ഷാളേക്ഷാര

തഫെനസന്ന്,  ഹക്ഷാങമിമഗന്ന്  നസക്ഷാളേക്ഷാര തഫെനസന്ന്,  തറയമില് തഫെനസമിമഗന്ന്  തുടെങ്ങമിയ

മക്ഷാരഗ്ഗങ്ങള്  സന്വേശകരമിക്കുനതമിതനേക്കുറമിച്ചന്ന്  തക്ഷാങ്കെള്  ഇവമിതടെ  സൂചെമിപ്പെമിച്ചതന്ന്.

ഇനപ്പെക്ഷാള്  നബക്ഷാദ്ധഗ്യമക്ഷായമിട്ടുളേളേതന്ന്  കുനറക്കൂടെമി  ഫെലെപ്രദമ  നസക്ഷാളേക്ഷാര  ഹക്ഷാങമിമഗന്ന്

തഫെനസമിമഗുകളേക്ഷാതണനക്ഷാണന്ന്.  അതന്ന്  സക്ഷാപമിച്ച  സലെങ്ങളേമില്  കുറചകൂടെമി

ഫെലെപ്രദമക്ഷായമി  .... ,  … അതമിതനേനപ്പെടെമിച്ചമിട്ടക്ഷാനണക്ഷാ,    മൃഗങ്ങള്ക്കന്ന്  നേമ്മനളേക്ഷാടെന്ന്

ഇഷ്ടമ  നതക്ഷാനമിയതുതകക്ഷാണക്ഷാനണക്ഷാതയനറമിയമില്ലെ  ,  എന്തക്ഷായക്ഷാലമ  അവമിനടെയന്ന്

മൃഗങ്ങള്  വരുനമില്ലെ.  ഇവമിതടെ  നേമുക്കന്ന് ഹക്ഷാങമിമഗന്ന്  നസക്ഷാളേക്ഷാര  തഫെനസുകള്

സക്ഷാപമിക്കക്ഷാനുളേളേ കക്ഷാരഗ്യങ്ങളേക്ഷാണന്ന് ആവമിഷ്കരമിനക്കണതന്ന്. ആ നേമിലെയമില് നേമുക്കന്ന്
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ഇനപ്പെക്ഷാള്  സക്ഷാപമിച്ചവ  അറ്റകുറ്റപണമികള്  നേടെനതണതുണന്ന്.  വക്ഷാഴച്ചക്ഷാല്

ഡമിവമിഷതന്റെ  കശഴമിലെക്ഷാണന്ന്  തക്ഷാങ്കെളതടെ  നേമിനയക്ഷാജകമണ്ഡലെതമിതലെ  ഏതക്ഷാനുമ

പഞക്ഷായത്തുകള്  വരുനതന്ന്.  ആ  ഡമിവമിഷതന്റെ  കശഴമില്  15.5  കമിനലെക്ഷാമശറ്റര

നസക്ഷാളേക്ഷാര  തഫെനസമിമഗന്ന്  നേമിരമ്മമിച്ചന്ന്  കഴമിഞ്ഞമിട്ടുണന്ന്.  എനക്ഷാല്  അവ  മറ്റന്ന്

മക്ഷാഗ്ഗതമിലൂതടെയുമ  വരുമ.  നേമ്മള്  അവമിതടെ  തഫെനസമിമഗന്ന്  സക്ഷാപമിച്ചക്ഷാലമ  മറ്റന്ന്

വഴമിയമിലൂതടെ  അവ  വരുമ.  വനേഗ്യമൃഗങ്ങളതടെ  സഞക്ഷാരപഥങ്ങതളേ

തടെസതപ്പെടുത്തുന  നേമിലെപക്ഷാടുകള്  ഉണക്ഷായതുതകക്ഷാണക്ഷാണന്ന്  വനേഗ്യമൃഗങ്ങളേമില്

ഇതരതമിലളേളേ  പ്രവണത  ശകമിതപ്പെട്ടുവനമിട്ടുളേളേതതനക്ഷാണന്ന്  വമിദഗ്ദ്ധര

പറയുനതന്ന്. വമിദഗ്ദ്ധര പറയുനമ്പക്ഷാള് നേമ്മളേതന്ന് അമഗശകരമിനച്ചപറ്റൂ. നേമ്മനളേക്കക്ഷാള്

അറമിവളേളേവരക്ഷാണനല്ലെക്ഷാ  അവര.   മലെയക്ഷാറ്റൂര  ഡമിവമിഷനേമില്  8.2  കമിനലെക്ഷാമശറ്റര

നസക്ഷാളേക്ഷാര തഫെനസമിമഗന്ന് പൂരതമിയക്ഷാക്കമി. അങ്ങതനേ 23 കമിനലെക്ഷാമശറ്റര ഇസൗ രണന്ന്

ഡമിവമിഷനുകളേമിനലെയുമ  പണമി  പൂരതമിയക്ഷായമിട്ടുണന്ന്. പതക, ഫെലെമമില്ലെ. നേമ്മള്

ഇവമിതടെ  നവലെമി  തകട്ടമിയക്ഷാല്   അവ  മറ്റന്ന്  സലെങ്ങളേമിലൂതടെ  വരുമ.  അവയന്ന്

സഞരമിനച്ചപറ്റൂ.   അനപ്പെക്ഷാള് സഞക്ഷാരപഥങ്ങതളേ തടെസതപ്പെടുത്തുന നേടെപടെമികള്

അഭമികക്ഷാമഗ്യമക്ഷാനണക്ഷാ  അല്ലെനയക്ഷാ  എനതക്ഷാണന്ന്  വമിദഗ്ദ്ധര  അതമിലൂതടെ  നേമ്മനളേക്ഷാടെന്ന്

നചെക്ഷാദമിക്കുനതന്ന്.  ആ  നചെക്ഷാദഗ്യതമിനേന്ന്  ഒറ്റവക്ഷാക്കമില്  ഉതരമ  നേല്കക്ഷാന
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സക്ഷാധമിക്കമില്ലെ. നേമുക്കന്ന് ജനേങ്ങതളേ തൃപമിതപ്പെടുത്തുകയുമ നവണമ, വനേഗ്യമൃഗങ്ങളതടെ

സഞക്ഷാരപഥങ്ങളേമില്  അവയന്ന്  നപക്ഷാകക്ഷാന  സക്ഷാധമിക്കുന  സക്ഷാഹചെരഗ്യമ

ഒരുക്കുകയുമ നവണമ. അതമില് ഒരു തതവരുദ്ധഗ്യമുണന്ന്. അതന്ന് എമ.എല്.എ.-മക്ഷാര

മനേസമിലെക്ഷാക്കണമ.  ഇനേമിയമിനപ്പെക്ഷാള്  പുതുതക്ഷായമി  നേമുക്കന്ന്  പതന്ന്  കമിനലെക്ഷാമശറ്റര

ദൂരതമില് നസക്ഷാളേക്ഷാര തഫെനസമിമഗന്ന് സക്ഷാപമിക്കുനതമിനുമ  800  മശറ്റര ദൂരതമില്

ഹക്ഷാങമിമഗന്ന് നസക്ഷാളേക്ഷാര  തഫെനസന്ന്  സക്ഷാപമിക്കക്ഷാനുളേളേ  എസമിനമറ്റന്ന്  തയക്ഷാറക്ഷാക്കമി

തടെണര  നേടെപടെമികളേമിലെക്ഷാണന്ന്  ഇനപ്പെക്ഷാളളേളേതന്ന്.  കുറചകക്ഷാതമിരുനക്ഷാല്  അതയുമ

സലെതന്ന്  നേമുക്കന്ന്  ഇസൗ  നേടെപടെമികളമക്ഷായമി  മുനമ്പക്ഷാട്ടുനപക്ഷാകക്ഷാന  സക്ഷാധമിക്കുമ.

ഇതുനപക്ഷാതലെ അതമിരപ്പെമിളേളേമി തറയ്ഞമിതന്റെ കശഴമില് 60 കമിനലെക്ഷാമശറ്റര ഹക്ഷാങമിമഗന്ന്

നസക്ഷാളേക്ഷാന തഫെനസമിമഗന്ന് തചെയനതമിനുളേളേ തപ്രക്ഷാനപ്പെക്ഷാസലമുണന്ന്. അതമിനനലളേളേ

തുടെര  നേടെപടെമികളമ  സന്വേശകരമിചവരമികയക്ഷാണന്ന്.  എല്ലെക്ഷാ  എമ.എല്.എ.-മക്ഷാരക്കുമ

അറമിയുനതുനപക്ഷാതലെ ഒറ്റയടെമിക്കന്ന് നകരളേതമിതന്റെ ഒരറ്റമ മുതല് മനറ്റയറ്റമ വതര

വനേനമഖലെതയ  മതമില്  തകട്ടമി  തമിരമിച്ചന്ന്  പ്രനതഗ്യക  ബസൗണറമിയമിട്ടന്ന്  തചെയക്ഷാന

സക്ഷാധമിക്കുനതല്ലെ.  നറക്ഷാഡകളമ  നേശരച്ചക്ഷാലകളതമല്ലെക്ഷാമ  ധക്ഷാരക്ഷാളേമുളേളേ  ഒരു

പ്രനദശമക്ഷാണന്ന്.  എനക്ഷാലമ  ഇസൗ  പ്രവണത  അവസക്ഷാനേമിപ്പെമിനച്ചപറ്റൂ,  ജനേങ്ങതളേ

രകമിനച്ചപറ്റൂ  എന  അങ്ങയുതടെ  നേല്ലെ  ചെമിന്തനയക്ഷാടെന്ന്  ഞക്ഷാനുമ  നയക്ഷാജമിക്കുന.
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അക്കക്ഷാരഗ്യതമില്  എതന്തല്ലെക്ഷാമക്ഷാണന്ന്   കക്ഷാലെതക്ഷാമസമമില്ലെക്ഷാതത   തചെയതശരക്കക്ഷാന

സക്ഷാധമിക്കുകതയനതമിതനേക്കുറമിച്ചന്ന്  ഗവണതമന്റെന്ന് ശദ്ധമിക്കുനതക്ഷാണന്ന്. 

3. ലെയങ്ങളതടെ നശക്ഷാചെനേശയക്ഷാവസ

ശശ  .    ജമി  .    സശഫെന:  സര,  നബക്ഷാണക്കക്ഷാടെന്ന്  എനസറ്റമിതലെ  ലെയങ്ങളതടെ

നശക്ഷാചെനേശയക്ഷാവസയന്ന്  പരമിഹക്ഷാരമ  കക്ഷാണണതമനന്ന്  ആവശഗ്യതപ്പെടുന

സബ്മമിഷനേക്ഷാണമിതന്ന്. തമിരുവനേന്തപുരമ ജമില്ലെയമിതലെ വമിതുര ഗ്രക്ഷാമപഞക്ഷായതമില്

1346  ഏക്കറമിലെക്ഷായമി  വഗ്യക്ഷാപമിചകമിടെക്കുന  നബക്ഷാണക്കക്ഷാടെന്ന്  മഹക്ഷാവശര  എനസറ്റന്ന്

05-03-2015  മുതല്  പൂരണ്ണമക്ഷായമി  അടെഞകമിടെക്കുകയക്ഷാണന്ന്.   300-ഓളേമ

കുടുമബങ്ങളേമിലെക്ഷായമി  463  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്  54  ലെയങ്ങളേമിലെക്ഷായക്ഷാണന്ന്

തക്ഷാമസമിക്കുനതന്ന്.   തതക്ഷാഴമിലമ  കൂലെമിയുമ  നേഷ്ടതപ്പെട്ട  ഇതമില്  ഒരു  വമിഭക്ഷാഗമ

ആള്ക്കക്ഷാര  മറ്റന്ന്  സലെങ്ങളേമിനലെയന്ന്  തതക്ഷാഴമില്  നതടെമിനപ്പെക്ഷാകുകയുമ  98  നപര

ആനുകൂലെഗ്യങ്ങതളേക്ഷാനമ  ലെഭമിക്കക്ഷാതത  മരണതപ്പെടുകയുമ  തചെയമിട്ടുണന്ന്.  കടുത

ദക്ഷാരമിദഗ്യവമ പട്ടമിണമിയുമ ദുരമിതവമനപറമി വദനേമദമിനേ ജശവമിതതച്ചലെവമിനുനപക്ഷാലമ

വകയമില്ലെക്ഷാതത ഇനപ്പെക്ഷാള് 43 കുട്ടമികളമ സശകളമുള്തപ്പെടുന 168 കുടുമബങ്ങളേക്ഷാണന്ന്

ഇവമിതടെ  കഴമിഞകൂടുനതന്ന്.   തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളേമില്  നേമിനമ  പമിടെമിച്ച  പമി.എഫെന്ന്.

തുക  1998  ഏപ്രമില്  മുതല്  04-03-2015  വതര  അടെച്ചമിട്ടമില്ലെ.  ഗ്രക്ഷാറ്റുവമിറ്റമി
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ഇനേതമില് 4,37,00,000 ലെകമ രൂപയുമ ഇതമിതന്റെ 10 ശതമക്ഷാനേമ പലെമിശയുമ

തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന്  ലെഭമിക്കക്ഷാനുണന്ന്.  ഇവമിതടെ  തക്ഷാമസമിക്കുന

സമിരവരുമക്ഷാനേതമക്ഷാനമമില്ലെക്ഷാത  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളതടെ  ദുരവസ  മനേസമിലെക്ഷാക്കമി

സരക്കക്ഷാര  എകന്ന്നഗ്രഷഗ്യ,  ഭകഗ്യ കമിറ്റന്ന്  തുടെങ്ങമിയവ നേല്കമിവരുന.  കൂടെക്ഷാതത

പക്ഷാനന്റെഷന  വരനക്കഴന്ന്  റമിലെശഫെന്ന്  ഫെണപനയക്ഷാഗമിച്ചന്ന്  2015  മുതല്  വമിവക്ഷാഹ

ധനേസഹക്ഷായമ,  ചെമികമിതക്ഷാ  ധനേസഹക്ഷായമ,  വമിദഗ്യക്ഷാഭഗ്യക്ഷാസ  ധനേസഹക്ഷായമ

എനമിവയുമ  നേല്കമിവരുന.   കഴമിഞ്ഞവരഷമ  371  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന്

കമ്പമിളേമിപ്പുതപ്പെന്ന്  വക്ഷാങ്ങമി  നേല്കുകയുണക്ഷായമി.  ഇതതക്ഷാതക്ക  ഇസൗ

തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന്  വളേതരയധമികമ  സഹക്ഷായകരമക്ഷായമിട്ടുണന്ന്.  ഇവര

തക്ഷാമസമിക്കുന  ലെയങ്ങളതടെ  നേമിലെ  ഇനപ്പെക്ഷാള്  വളേതര

നശക്ഷാചെനേശയക്ഷാവസയമിലെക്ഷാണന്ന്.  നമല്ക്കൂര തകരനമ ചുമരുകള് ദവമിചമ ജനേല്-

വക്ഷാതമിലകള്  നേശമിചമ  തറ  തപക്ഷാട്ടമിതപ്പെക്ഷാളേമിഞമ  ഒട്ടുമമിക്ക  ലെയങ്ങളമ

വക്ഷാസനയക്ഷാഗഗ്യമല്ലെക്ഷാതക്ഷായമി  തശരനമിട്ടുണന്ന്.  തകട്ടുറപ്പെമില്ലെക്ഷാതതുകക്ഷാരണമ

ഇഴജന്തുക്കളതടെ ശലെഗ്യവമ അതമിരൂകമക്ഷാണന്ന്.  ഇതമില് തതന 19  ലെയങ്ങളതടെ

അവസ  വളേതര  പരമിതക്ഷാപകരമക്ഷാണന്ന്.  2012 മുതല്  ഇസൗ  ലെയങ്ങള്

പുനേരുദ്ധരമിക്കുനതമിനേന്ന്  വമിവമിധ  ശമങ്ങള്  നേടെതമിതയങ്കെമിലമ  ഫെലെമ



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

22

കതണതമിയമിട്ടമില്ലെ.   ആദഗ്യമ  തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന്  വകുപ്പെമിതനേതക്കക്ഷാണമ  പമിനശടെന്ന്

അതക്രഡമിറ്റഡന്ന്  ഏജനസമിതയതക്കക്ഷാണമ  പണമി  തചെയമിപ്പെമിക്കക്ഷാന  നേടെപടെമി

സന്വേശകരമിതച്ചങ്കെമിലമ  വമിവമിധ  കക്ഷാരണങ്ങളേക്ഷാല്  പുനേരുദ്ധക്ഷാരണമ

മുടെങ്ങമിക്കമിടെക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  ചുരുക്കതമില്  കഴമിഞ്ഞ  10  വരഷമക്ഷായമി

നേമിയമതമിതന്റെ  നൂലെക്ഷാമക്ഷാലെകളേമില്തപ്പെട്ടന്ന്  ഇവമിടെതത  തചെറമിയ  കുട്ടമികള്

ഉള്തപ്പെതടെയുള  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമി  കുടുമബങ്ങള്  തപക്ഷാളേമിഞവശഴക്ഷാറക്ഷായ

ലെയതമിനുളമില് ദുരമിതജശവമിതമ  നേയമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.   ഇസൗ സക്ഷാഹചെരഗ്യതമില്

മക്ഷാനുഷമികപരമിഗണനേ  ഇസൗ  വമിഷയതമില്  നേല്കണമ.  മുമ്പുമ   ഈ

വമിഷയതമിനേന്ന്  ഞക്ഷാന  ഒരു  സബ്മമിഷന  ഇവമിതടെ  ഉനയമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.

ബഹുമക്ഷാനേഗ്യരക്ഷായ  തതക്ഷാഴമില് വകുപ്പുമനമിയുമ ധനേകക്ഷാരഗ്യ  വകുപ്പുമനമിയുമ ഇസൗ

സലെമ  സന്ദരശമിച്ചന്ന്  ലെയങ്ങളതടെ  നശക്ഷാചെനേശയക്ഷാവസ  നനേരമില്

മനേസമിലെക്ഷാക്കണതമനമ   നേശമിചനപക്ഷായ ഇസൗ ലെയങ്ങള് പുനേരുദ്ധരമിച്ചന്ന് ഇവമിതടെ

തക്ഷാമസമിക്കുന  പക്ഷാവതപ്പെട്ട  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമി  കുടുമബങ്ങള്  അനുഭവമിക്കുന

ദുരവസയന്ന്  പരമിഹക്ഷാരമ  കതണത്തുനതമിനേന്ന്  സരക്കക്ഷാര  അടെമിയന്തരമക്ഷായമി

ഇടെതപടെണതമനമക്ഷാണന്ന് ഇസൗ സബ്മമിഷനേമിലൂതടെ ഞക്ഷാന ആവശഗ്യതപ്പെടുനതന്ന്.
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തപക്ഷാതുവമിദഗ്യക്ഷാഭഗ്യക്ഷാസ-തതക്ഷാഴമില്  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുട്ടമി):

സര,  തമിരുവനേന്തപുരമ  ജമില്ലെയമില്  തനേടുമങ്ങക്ഷാടെന്ന്  തക്ഷാലൂക്കമില്  വമിതുര

ഗ്രക്ഷാമപഞക്ഷായതമില്  സമിതമി  തചെയന  1396  ഏക്കര  വമിസശരണ്ണമുള

നതക്ഷാട്ടമക്ഷാണന്ന്  മഹക്ഷാവശര  പക്ഷാനന്റെഷന വപ്രവറ്റന്ന്  ലെമിമമിറ്റഡന്ന്.   പ്രസ്തുത എനസറ്റന്ന്

2015  മക്ഷാരച്ചന്ന്  5  മുതല് പൂരണ്ണമക്ഷായമി അടെഞകമിടെക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  നബക്ഷാണക്കക്ഷാടെന്ന്

എനസറ്റമിതലെ  ലെയങ്ങതളേ  സമബനമിചമ  പ്രസ്തുത  എനസറ്റമിതലെ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമി

കുടുമബങ്ങതളേ  സമബനമിചമുള  കണക്കുകള്  തതക്ഷാഴമില്വകുപ്പെന്ന്

നശഖരമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  ഇതമിനപ്രകക്ഷാരമ മൂനന്ന് ഡമിവമിഷനുകളേമിലെക്ഷായമി നേമിലെവമില്  171

കുടുമബങ്ങളേക്ഷാണന്ന്  തക്ഷാമസമിക്കുനതന്ന്.   പ്രസ്തുത  കുടുമബങ്ങളേമില്  സന്വേന്തമക്ഷായമി

സലെനമക്ഷാ  വശനടെക്ഷാ  ഇല്ലെക്ഷാത  71  കുടുമബങ്ങളേക്ഷാണുളതന്ന്.  പ്രസ്തുത  71

കുടുമബങ്ങളേമില് 47  കുടുമബങ്ങളേമിതലെ തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള് വമിരമമിച്ചമിട്ടുളവരക്ഷാണന്ന്.

നമല്പ്പെടെമി തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന് റമിട്ടയരതമന്റെന്ന് ആനുകൂലെഗ്യമ ലെഭമിക്കക്ഷാതതമിനേക്ഷാല്

എനസറ്റന്ന് വമിട്ടുനപക്ഷാകക്ഷാതവരക്ഷാണന്ന്.  ഇനപ്പെക്ഷാഴുമ വമിരമമിക്കല് പ്രക്ഷായമക്ഷാകക്ഷാത 24

കുടുമബങ്ങളേമിതലെ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളണന്ന്.   തമിരുവനേന്തപുരമ  ജമില്ലെക്ഷാ  കളേക്ടറുതടെ

റമിനപ്പെക്ഷാരട്ടുപ്രകക്ഷാരമ  നബക്ഷാണക്കക്ഷാടെന്ന്  എനസറ്റമിതലെ  മുഴുവന  ഭൂമമിയുമ  വമിവമിധ

ഏജനസമികള്ക്കന്ന്  നേല്കുവക്ഷാനുള  കുടെമിശമികതയ   തുടെരനന്ന്    ജപമി
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തചെയമിട്ടുളതക്ഷായമി  അറമിയുന.  പൂട്ടമിക്കമിടെക്കുന  നതക്ഷാട്ടങ്ങളേമിതലെ

തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളതടെ ഉനമനേതമിനേക്ഷായമി രൂപശകരമിച്ചമിട്ടുള പക്ഷാനന്റെഷന റമിലെശഫെന്ന്

കമ്മമിറ്റമിയുതടെയുമ  തമിരുവനേന്തപുരമ  ജമില്ലെക്ഷാ  റമിലെശഫെന്ന്  ഫെണന്ന്  കമ്മമിറ്റമിയുതടെയുമ

അക്കസൗണമില്  നേശക്കമിയമിരമിപ്പുള  2,69,39,755/-  രൂപയുമ  നബക്ഷാണക്കക്ഷാടെന്ന്

എനസറ്റമിതലെ  ലെയങ്ങളതടെ  പുനേരുദ്ധക്ഷാരണതമിനേക്ഷായമി  പമി.ഡബബ.ഡമി.

തയക്ഷാറക്ഷാക്കമിയ 2,17,00,000/- രൂപയുതടെ എസമിനമറ്റന്ന് തപ്രക്ഷാനപ്പെക്ഷാസല് സരക്കക്ഷാര

അമഗശകരമിച്ചന്ന്  ഭരണക്ഷാനുമതമി  നേല്കമി  കഴമിഞ്ഞമിരമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  എനക്ഷാല്

നേമിലെവമില്  റവനേഡ്യൂ  വകുപ്പുകള്  ഉള്തപ്പെതടെയുള  പലെ  വകുപ്പുകളമ  റവനേഡ്യൂ

റമിക്കവറമി  നേടെപടെമികള്  സന്വേശകരമിചവരുനതമിനേക്ഷാല്  സന്വേകക്ഷാരഗ്യ  വഗ്യകമിയുതടെ

ഉടെമസതയമിലള  സലെതന്ന്  സരക്കക്ഷാര  ഫെണപനയക്ഷാഗമിച്ചന്ന്

നേമിരമ്മക്ഷാണപ്രവരതനേങ്ങള്  നേടെത്തുന  കക്ഷാരഗ്യതമില്

തശരുമക്ഷാനേതമടുനക്കണതക്ഷായമിട്ടുണന്ന്.  പൂട്ടമിക്കമിടെക്കുന  നതക്ഷാട്ടങ്ങളേമിതലെ

തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളതടെ  ആനുകൂലെഗ്യങ്ങള്  നേല്കുനതുമക്ഷായമി  ബനതപ്പെട്ടന്ന്

ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  സുപ്രശമനകക്ഷാടെതമി  നേമിയമമിച്ചമിട്ടുള  ഏകക്ഷാമഗ  കമ്മശഷന

റമിട്ടനയരഡന്ന്  ജസമിസന്ന്  അഭയന്ന്  മനനേക്ഷാഹര  സതപ്രയുതടെ  നനേതൃതന്വേതമിലള

കമ്മമിറ്റമി മഹക്ഷാവശര പക്ഷാനന്റെഷനേമിതലെ തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളതടെ പമി.എഫെന്ന്.,  ഗ്രക്ഷാറ്റുവമിറ്റമി
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തുടെങ്ങമിയ  ആനുകൂലെഗ്യങ്ങള്  സമബനമിച്ചന്ന്  തതളേമിതവടുപ്പെന്ന്  നേടെത്തുകയുണക്ഷായമി.

ഗ്രക്ഷാറ്റുവമിറ്റമി അനതക്ഷാറമിറ്റമിയക്ഷായ തമിരുവനേന്തപുരമ തഡപഡ്യൂട്ടമി നലെബര കമ്മശഷണര

മുമ്പക്ഷാതക  നബക്ഷാണക്കക്ഷാടെന്ന്  എനസറ്റമിതലെ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളതടെ  ഗ്രക്ഷാറ്റുവമിറ്റമി

സമബനമിച്ചന്ന്  448  നകസുകളേമില്  ഒരു  ഗ്രക്ഷാറ്റുവമിറ്റമി  നകസന്ന്  ഉതരവക്ഷാകുകയുമ

തചെയമിട്ടുണന്ന്.   ബക്ഷാക്കമിയുള  447  നകസുകളേമില്  വമിചെക്ഷാരണ  നേടെപടെമികള്

പുനരക്ഷാഗമമിചതകക്ഷാണമിരമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.   പ്രസ്തുത  നകസുകളതടെ  ഗ്രക്ഷാറ്റുവമിറ്റമി  തുക

3 നകക്ഷാടെമി 44 ലെകതമി 47 ആയമിരതമി 39 രൂപ 59 വപസ മക്ഷാതമ തക്ലെയമിമ

തചെയമിട്ടുളതക്ഷാണന്ന്.   തമിരുവനേന്തപുരമ  ജമില്ലെക്ഷാ  നലെബര  ഓഫെശസര  ഗ്രക്ഷാറ്റുവമിറ്റമി

അനതക്ഷാറമിറ്റമിയക്ഷായമിരുന  കക്ഷാലെഘട്ടതമില്  9  നകസുകളേമില്  ഉതരവക്ഷാകുകയുമ

തതക്ഷാഴമിലടെമ  നേമിശമിത  സമയതമിനേകമ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന്  തുക

നേല്കക്ഷാതതമിനേക്ഷാല്  ബനതപ്പെട്ട  അനതക്ഷാറമിറ്റമി  മുമ്പക്ഷാതക  റവനേഡ്യൂ  റമിക്കവറമി

റമികന്വേമിസമിഷന  നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.   പൂട്ടമിയ  നതക്ഷാട്ടങ്ങളേമിതലെ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളതടെ

കുടെമിശമിക  ആനുകൂലെഗ്യങ്ങള്  തമിട്ടതപ്പെടുത്തുനതമിനേന്ന്  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട

സുപ്രശമനകക്ഷാടെതമി നേമിനയക്ഷാഗമിച്ച റമിട്ടനയരഡന്ന് ജസമിസന്ന് അഭയന്ന് മനനേക്ഷാഹര സതപ്ര

കമ്മശഷന തതളേമിതവടുപ്പെമില് നബക്ഷാണക്കക്ഷാടെന്ന്  മഹക്ഷാവശര പക്ഷാനന്റെഷന ഒടുനക്കണ

പമി.എഫെന്ന്.  കുടെമിശമിക,  നപ്രക്ഷാവമിഡന്റെന്ന്  ഫെണന്ന്   റശജമിയണല്  കമ്മശഷണര
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തമിട്ടതപ്പെടുതമി  കമ്മശഷനുമുമ്പക്ഷാതക  തുടെരനേടെപടെമികള്ക്കക്ഷായമി  സമരപ്പെമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.

നബക്ഷാണക്കക്ഷാടെന്ന്  എനസറ്റമിതലെ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളതടെ  നവതനേ  കുടെമിശമികയുമക്ഷായമി

ബനതപ്പെട്ടന്ന്  1,30,33,894/-  രൂപയുതടെ  തക്ലെയമിമ  തമിരുവനേന്തപുരമ

ഇനഡസമിയല്  വട്രബഡ്യൂണല്  അനുവദമിക്കക്ഷാതതമിതനേത്തുടെരനന്ന്

തമിരുവനേന്തപുരമ  തസഷനസന്ന്  നകക്ഷാടെതമിമുമ്പക്ഷാതക  തതക്ഷാഴമില്വകുപ്പെന്ന്  അപ്പെശല്

ഫെയല് തചെയമിരമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട ധനേകക്ഷാരഗ്യ വകുപ്പുമനമിയുമക്ഷായമി

സമസക്ഷാരമിച്ചതമിനുനശഷമ,  അവമിതടെ  സന്ദരശമിക്കുന  കക്ഷാരഗ്യതമില്  യക്ഷാതതക്ഷാരു

ബുദ്ധമിമുട്ടുമമില്ലെ.  ഇതമിതന്റെ തപക്ഷാതുസമിതമി ഇതക്ഷാണന്ന്.

4. വബ്രൈമൂര എനസറ്റമിതലെ തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളതടെ ആവശഗ്യങ്ങള്

ശശ  .   ഡമി  .   തക  .   മുരളേമി  : സര,  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട അരുവമിക്കര അമഗമ, ശശ.

ജമി.  സശഫെന ഉനയമിച്ചതമിനേന്ന് സമക്ഷാനേമക്ഷായ ഒരു വമിഷയമക്ഷാണന്ന് എനേമിക്കുമ ഇസൗ

സബ്മമിഷനേമിലൂതടെ  അങ്ങയുതടെ  ശദ്ധയമില്തപ്പെടുതക്ഷാനുളതന്ന്.  എതന്റെ

നേമിനയക്ഷാജകമണ്ഡലെതമിതലെ  തപരമിങ്ങമലെ  പഞക്ഷായതമില്  വബ്രൈമൂര

എനസറ്റമിതലെ തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള് മമിനേമിമമ കൂലെമിയുമ മറ്റന്ന് ആവശഗ്യങ്ങളമ ഉനയമിച്ചന്ന്

ഇക്കഴമിഞ്ഞ  ഏപ്രമില്  ഒനമുതല്  സമരരമഗതക്ഷാണന്ന്.   ഇവമിതടെയുള  20

സമിരമ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കുമ  നൂനറക്ഷാളേമ  കക്ഷാഷന്വേല്  ടെക്ഷാപ്പെമിമഗന്ന്
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തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കുമ  250  മുതല്  300  രൂപവതരയക്ഷാണന്ന്  കൂലെമിയക്ഷായമി

നേമിശയമിച്ചമിട്ടുളതന്ന്.  പതക,  അതന്ന്  അവരക്കന്ന്  ലെഭമിക്കുനമില്ലെ.   7  വരഷമമുമ്പന്ന്

മക്ഷാനനേജുതമന്റുമക്ഷായമി  നേടെതമിയ  ചെരച്ചയമില്  300  രൂപ

തകക്ഷാടുക്കക്ഷാതമനപറഞ്ഞമിരുന.   അതുനപക്ഷാലമ  ഇനപ്പെക്ഷാള്  തകക്ഷാടുക്കക്ഷാത

അവസയക്ഷാണന്ന്.   വരഷങ്ങളേക്ഷായമി  നജക്ഷാലെമി  തചെയവരുന  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളമ

അവരുതടെ  കുടുമബവമ  ഇവമിടെതത  നജക്ഷാലെമിതയ  മക്ഷാതമ  ആശയമിച്ചന്ന്  ജശവമിച്ചന്ന്

നപക്ഷാകുകയക്ഷാണന്ന്.   കുരുമുളേകന്ന്,  ഗ്രക്ഷാമമ്പു..,  മുനപന്ന്  നതയമിലെ  ഉണക്ഷായമിരുന

സലെതന്ന്  ഇനപ്പെക്ഷാള്  റബ്ബറക്ഷാണുളതന്ന്.  ഇസൗ  നമഖലെകളേമില്  പണമിതയടുക്കുന

തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന്  പക്ഷാനന്റെഷന  തതക്ഷാഴമില്  നേമിയമമ  അനുസരമിച്ചന്ന്  മമിനേമിമമ

കൂലെമിനയക്ഷാ  മറ്റന്ന്  ആനുകൂലെഗ്യങ്ങനളേക്ഷാ  യക്ഷാതതക്ഷാനമതതന  ലെഭഗ്യമക്ഷാകുനമില്ലെ.

ഇടെമിഞതപക്ഷാളേമിഞ്ഞ  ലെയങ്ങളേമില്  തക്ഷാമസമിക്കുന  25-ഓളേമ  കുടുമബങ്ങള്ക്കന്ന്

പ്രക്ഷാഥമമികക്ഷാവശഗ്യങ്ങള്ക്കുള  സസൗകരഗ്യങ്ങള്നപക്ഷാലമമില്ലെ.  അടെചറപ്പെമില്ലെക്ഷാത

ലെയങ്ങളേമില് തക്ഷാമസമിക്കുനവരക്കന്ന് ശുദ്ധമക്ഷായ കുടെമിതവളമനപക്ഷാലമ ലെഭമിക്കക്ഷാത

ഒരവസയക്ഷാണുളതന്ന്.   റമിട്ടയര  തചെയന്ന്  നപക്ഷാകുനവരക്കന്ന്  ആനുകൂലെഗ്യങ്ങള്

ഒനമതതന  നേല്കുനമില്ലെ;  പകരമ  പുതമിയ  തതക്ഷാഴമിലെവസരങ്ങളമ

സൃഷ്ടമിക്കതപ്പെടുനമില്ലെ. ഇ.എസന്ന്.തഎ., തമഡമിക്കല് ആനുകൂലെഗ്യങ്ങള് എനമിവയുമ
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ലെഭമിക്കുനമില്ലെ.  സശ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികളേക്ഷാതണങ്കെമില്,  മക്ഷാനനേജുതമന്റെമിതന്റെ

സമ്മരദ്ദതമിനുവഴങ്ങമി വശട്ടുനജക്ഷാലെമിയുള്തപ്പെതടെയുള നജക്ഷാലെമികള്ക്കന്ന്  നപക്ഷാനകണ

അവസയക്ഷാണുളതന്ന്.  വരഷങ്ങള്ക്കുമുനപന്ന്  നേമികമിപ  വനേഭൂമമി

നേമിയമമനുസരമിച്ചന്ന്  പതമിചനേല്കമിയ  ആയമിരമ  ഏക്കരസലെതക്ഷാണന്ന്  ഈ

എനസറ്റന്ന് സമിതമിതചെയനതന്ന്.  സന്വേകക്ഷാരഗ്യ റമിനസക്ഷാരട്ടുകളമ ടൂറമിസന്ന് തസന്റെറുമക്ഷാക്കമി

അതമിതനേ  ഇനപ്പെക്ഷാള്  മക്ഷാറ്റമിയമിരമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  എനസറ്റമിനുളമില്

പ്രവരതമിചവരുന ഈ റമിനസക്ഷാരട്ടുകള്ക്കുമ സന്വേകക്ഷാരഗ്യ ടൂറമിസന്ന് നകന്ദ്രങ്ങള്ക്കുമ

പ്രവരതമിക്കുനതമിനേന്ന് നേമിയമപരമക്ഷായമി അനുവക്ഷാദമ നേല്കമിയമിട്ടുനണക്ഷാതയനതുമ

പരമിനശക്ഷാധമിനക്കണതക്ഷാണന്ന്.  മക്ഷാനനേജുതമന്റെക്ഷാതണങ്കെമില്  തതക്ഷാഴമില്  നമഖലെയമില്

നേമിനന്ന് നലെബര ഓഫെശസനറക്ഷാ മറ്റു ഉനദഗ്യക്ഷാഗസനരക്ഷാ ചെരച്ചയന്ന് വമിളേമിച്ചക്ഷാല് നനേരമിട്ടന്ന്

വരമികയമില്ലെ.   ഏതതങ്കെമിലമ  ഉനദഗ്യക്ഷാഗസതനേ  അയയ്ക്കുമ.   അവരക്ഷാതണങ്കെമില്

ഉതരവക്ഷാദമിതനതക്ഷാടുകൂടെമി യക്ഷാതതക്ഷാരു കക്ഷാരഗ്യവമ ഏല്ക്കുകയുമമില്ലെ.  അതക്ഷാണന്ന്

അവമിടെതത സമിതമി.  തതക്ഷാഴമില് നമഖലെയമില് വനചൂഷണമക്ഷാണന്ന് വബ്രൈമൂറമില്

നേടെക്കുനതന്ന്.   അക്കക്ഷാരഗ്യതമില്  അടെമിയന്തരമക്ഷായമി  ഇടെതപട്ടന്ന്  പരമിഹക്ഷാരമ

കക്ഷാണുനതമിനേക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ  സഹക്ഷായമ  നേല്കണതമനക്ഷാണന്ന്  ഞക്ഷാന

സബ്മമിഷനേമിലൂതടെ ഉനയമിക്കുനതന്ന്. 
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തപക്ഷാതുവമിദഗ്യക്ഷാഭഗ്യക്ഷാസ-തതക്ഷാഴമില്  വകുപ്പുമനമി  (ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുട്ടമി):

സര,  നബക്ഷാണക്കക്ഷാടെന്ന്  എനസറ്റമിതന്റെകക്ഷാരഗ്യമ  പറ ഞ്ഞതുനപക്ഷാതലെതതന  വളേതര

ഗസൗരവമുള  വമിഷയമതതനയക്ഷാണന്ന്  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  ഡമി.  തക.  മുരളേമി,

എമ.എല്.എ.  ഇവമിതടെ  ഉനയമിച്ചമിട്ടുളതന്ന്.  ഗവണതമന്റെമിതനേ

സമബനമിച്ചമിടെനതക്ഷാളേമ  ഒരുപക്ഷാടെന്ന്  പരമിമമിതമികളണന്ന്.  അതക്ഷാണന്ന്  ഏറ്റവമ

പ്രധക്ഷാനേതപ്പെട്ട പ്രശമ.  തമിരുവനേന്തപുരമ ജമില്ലെയമിതലെ തപരമിങ്ങമ്മലെ വമിനല്ലെജമില്

സമിതമിതചെയന വബ്രൈമൂര എനസറ്റന്ന്   1951-തലെ പക്ഷാനന്റെഷന നലെബര ആക്ടന്ന്

പ്രകക്ഷാരമ  എന.ജമി.ഡമി.  42  നേമ്പറക്ഷായമി  രജമിസര തചെയമിട്ടുളതക്ഷാണന്ന്.   ഗ്രക്ഷാമ,

ജക്ഷാതമിക്ക,  കുരുമുളേകന്ന്,  റബ്ബര   എനമിവയക്ഷാണന്ന്  പ്രധക്ഷാനേ  കൃഷമി,  കൂടെക്ഷാതത

നതയമിലെയുമ  കൃഷമി  തചെയനണന്ന്.  എനക്ഷാല്  നതയമിലെയമില്നേമിനമ  ഇനപ്പെക്ഷാള്

ആദക്ഷായമ  എടുക്കുനമില്ലെ.  വബ്രൈമൂര  എനസറ്റമിതലെ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന്

നേമിയമപരമക്ഷായ  ആനുകൂലെഗ്യങ്ങള്  ലെഭമിക്കുനമിതല്ലെന  പരക്ഷാതമിയുതടെ

അടെമിസക്ഷാനേതമില് തനേടുമങ്ങക്ഷാടെന്ന് പക്ഷാനന്റെഷന ഇനതസക്ടര          21-04-

2022-നേന്ന്  എനസറ്റമില്  പരമിനശക്ഷാധനേ  നേടെത്തുകയുമ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന്  300

രൂപയക്ഷാണന്ന്  ദമിവസനവതനേമക്ഷായമി  ലെഭമിക്കുനതതനമ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്

തക്ഷാമസമിക്കുന  ലെയങ്ങള്  തപക്ഷാട്ടമിതപ്പെക്ഷാളേമിഞ്ഞ  അവസയമിലെക്ഷാതണനമ
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നബക്ഷാദ്ധഗ്യതപ്പെട്ടമിട്ടുണന്ന്.  പക്ഷാനന്റെഷന  നലെബര  നേമിയമതമിതലെ

വഗ്യവസകള്ക്കനുസൃതമക്ഷായമി  കുടെമിതവള  സസൗകരഗ്യമ  ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കക്ഷാതതമിനേക്ഷാല്

പരമിനശക്ഷാധനേക്ഷാനവളേയമില്  നേമിയമലെമഘനേതമിനേന്ന്  നനേക്ഷാട്ടശസന്ന്  നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.

തമഡമിക്കല്  ആനുകൂലെഗ്യങ്ങതളേക്ഷാനമ  ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കമിയമിട്ടമിതല്ലെന  പരക്ഷാതമികള്

പക്ഷാനന്റെഷന  നലെബര  ഇനതസക്ടര  മുമ്പക്ഷാതക  സമരപ്പെമിച്ചമിട്ടമില്ലെക്ഷാതതുമക്ഷാകുന.

കൂടെക്ഷാതത  വമിരമമിച്ച  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന്  ആനുകൂലെഗ്യമ  ലെഭഗ്യമക്ഷാകക്ഷാതപകമ

ബനതപ്പെട്ട അനതക്ഷാറമിറ്റമി മുമ്പക്ഷാതക തക്ലെയമിമ ഫെയല് തചെയക്ഷാവനതക്ഷാണന്ന്.  1948-

തലെ  മമിനേമിമമ  നവതനേ  നേമിയമവമ  1951-തലെ  പക്ഷാനന്റെഷന  നലെബര  നേമിയമവമ

1958-തലെ  നകരളേ  ഇനഡസമിയല്  എസക്ഷാബമിഷന്ന് തമന്റെന്ന്  നേക്ഷാഷണല്  ആനഡന്ന്

തഫെസമിവല് നഹക്ഷാളേമിതഡയ്സന്ന് നേമിയമവമ 1961-തലെ പ്രസവക്ഷാനുകൂലെഗ്യ നേമിയമവമ

1989-തലെ കക്ഷാഷന്വേല് വരനക്കഴന്ന് നവതനേ നേമിയമവമപ്രകക്ഷാരമ തതക്ഷാഴമിലടെമകള്ക്കന്ന്

പരമിനശക്ഷാധനേക്ഷാ  ഉതരവന്ന്  നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.  പരമിനശക്ഷാധനേക്ഷാ  ഉതരവന്ന്

നേല്കമിതയങ്കെമിലമ  ആയതമില്പ്പെറയുമപ്രകക്ഷാരമ  പ്രവരതമിക്കക്ഷാന  തതക്ഷാഴമിലടെമ

തയക്ഷാറക്ഷാകക്ഷാതതമിനേക്ഷാല്  09-06-2021-നേന്ന്  തതക്ഷാഴമിലടെമയന്ന്  തനേടുമങ്ങക്ഷാടെന്ന്

പക്ഷാനന്റെഷന  ഇനതസക്ടര  കക്ഷാരണമ  കക്ഷാണമിക്കല്  നനേക്ഷാട്ടശസന്ന്  നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.

കൂടെക്ഷാതത  അടെമിസക്ഷാനേ  നവതനേമക്ഷായ  308  രൂപയുമ  ഡമി.എ.  ആയ  111.65
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രൂപയുമുള്തപ്പെതടെ  ആതക  419.88   രൂപയക്ഷാണന്ന്  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന്

ലെഭമിനക്കണതന്ന്.    എനക്ഷാല്  ടെമി  നവതനേമ  തതക്ഷാഴമിലെക്ഷാളേമികള്ക്കന്ന്

ലെഭമിക്കക്ഷാതതമിനേക്ഷാല് മമിനേമിമമ  നവതനേ നേമിയമമ  വകുപ്പെന്ന്  12  പ്രകക്ഷാരമ  തക്ലെയമിമ

ഫെയല്  തചെയക്ഷാനുള  നേടെപടെമി  സന്വേശകരമിക്കുവക്ഷാന  തനേടുമങ്ങക്ഷാടെന്ന്  പക്ഷാനന്റെഷന

ഇനതസക്ടര  നേമിരനദ്ദശമ  നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.  എനസറ്റമിതനേ  സമബനമിച്ച

നേമിയമലെമഘനേങ്ങള് പരമിഹരമിക്കുനതമിനേന്ന് മൂനമക്ഷാസതത സമയമ തതക്ഷാഴമിലടെമ

ആവശഗ്യതപ്പെട്ടമിട്ടുളതുമ  നേമിശമിത  സമയപരമിധമിക്കുളമില്  നേമിയമലെമഘനേങ്ങള്

പരമിഹരമിക്കക്ഷാതപകമ  തതക്ഷാഴമിലടെമയ്തക്കതമിതര  തനേടുമങ്ങക്ഷാടെന്ന്  പക്ഷാനന്റെഷന

ഇനതസക്ടര  മുനഖനേ  നേമിയമപരമക്ഷായ  നേടെപടെമി  സന്വേശകരമിക്കുനതുമക്ഷാണന്ന്.

മുനകക്ഷാലെങ്ങളേമില്  പ്രസ്തുത  സക്ഷാപനേതമില്  തനേടുമങ്ങക്ഷാടെന്ന്  പക്ഷാനന്റെഷന

ഇനതസക്ടര  നേടെതമിയ  പരമിനശക്ഷാധനേയമില്  കതണതമിയ

നേമിയമലെമഘനേങ്ങളതടെ  അടെമിസക്ഷാനേതമില്  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട   തനേടുമങ്ങക്ഷാടെന്ന്

ജുഡശഷഗ്യല് ഫെസന്ന് ക്ലെക്ഷാസന്ന് മജമിനസറ്റന്ന് നകക്ഷാടെതമി മുമ്പക്ഷാതക ഫെയല് തചെയമിട്ടുള 8

നകസ്സുകളേമിനനല്  വമിചെക്ഷാരണ  നേടെപടെമികള്  നേടെനവരമികയക്ഷാണന്ന്.   വബ്രൈമൂര

എനസറ്റമിതന്റെ  നേമിയനണവമ  നേടെതമിപ്പുമ  സന്വേകക്ഷാരഗ്യ

മക്ഷാനനേജുതമന്റെമിനേക്ഷായതമിനേക്ഷാല്  തപരമിങ്ങമ്മലെ  ഗ്രക്ഷാമപഞക്ഷായതന്ന്



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

32

ഫെണപനയക്ഷാഗമിച്ചന്ന്  പ്രസസ്തുത  എനസറ്റമിനുളമില്  പ്രവൃതമികതളേക്ഷാനമ

നേടെതമിയമിട്ടമില്ലെക്ഷാതതക്ഷാണന്ന്.  എനസറ്റമിനുളമില്  പ്രവരതമിചവരുന  സന്വേകക്ഷാരഗ്യ

ടൂറമിസന്ന് നകന്ദ്രമ ഗ്രക്ഷാമപഞക്ഷായതന്ന് അനുമതമിനയക്ഷാതടെയല്ലെ പ്രവരതമിചവരുനതന്ന്.

നബക്ഷാണക്കക്ഷാടെന്ന്,  വബ്രൈമൂര എനശ എനസറ്റുകതളേ സമബനമിച്ചന്ന് മനമിതലെതമില്

ഒരു ഉനതതലെ നയക്ഷാഗമ നചെരക്ഷാതമനന്ന് സഭതയ അറമിയമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  

മമി  .    തഡപഡ്യൂട്ടമി  സശക്കര:   ശശമതമി  ഉമ  നതക്ഷാമസന്ന്  സബ്മമിഷനേമിലൂതടെ

ഉനയമിക്കുന  വമിഷയമ  സമബനമിച്ചന്ന്  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  അമഗമ  പമി.  വമി.

ശശനേമിജമിനുമ  നനേക്ഷാട്ടശസന്ന്  നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.   സഭയുതടെ കശഴ്വഴക്കമ അനുസരമിച്ചന്ന്

അതനുവദമിക്കക്ഷാന കഴമിയമിതല്ലെന വമിവരമ അങ്ങതയ അറമിയമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.

5. ബ്രൈഹ്മപുരമ പക്ഷാലെമ നേമിരമ്മക്ഷാണമ
 

ശശമതമി ഉമ നതക്ഷാമസന്ന്:  സര,  റശബമില്ഡന്ന് നകരളേക്ഷാ സശമമില് കടെമ്പ്രയക്ഷാര

വക്ഷാട്ടര  തമനട്രക്ഷായുതടെ  പ്രവരതനേവമക്ഷായമി  ബനതപ്പെട്ടന്ന്  പമി.ഡബബ.ഡമി.  തടെണര

തചെയ  എതന്റെ  മണ്ഡലെമക്ഷായ  തൃക്കക്ഷാക്കരയമിതലെ  ഇടെച്ചമിറ

ഇനനഫെക്ഷാപക്ഷാരക്കമില്നേമിനമ കുനത്തുനേക്ഷാടെന്ന് മണ്ഡലെതമിതലെ പുതനകുരമിശ്ശുമക്ഷായമി

ബനമിപ്പെമിക്കുന  ബ്രൈഹ്മപുരമ  പക്ഷാലെമ  തപക്ഷാളേമിച്ചന്ന്

ഉയരതമിപ്പെണമിയുനതുസമബനമിച്ച ആശങ്കെയക്ഷാണന്ന് ഞക്ഷാന ഈ സബ്മമിഷന
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ഉനയമിക്കക്ഷാനുളേളേ കക്ഷാരണമ.  വക്ഷാട്ടര തമനട്രക്ഷായുതടെ വമിപുലെശകരണമ, സക്ഷാരട്ടന്ന്സമിറ്റമി

ഇനനഫെക്ഷാപക്ഷാരക്കന്ന്  നഫെസന്ന്-2  വതരയുള  യക്ഷാതക്കക്ഷാരക്കന്ന്

പ്രനയക്ഷാജനേതപ്പെടെണതമങ്കെമില്  2006-ല് ഉദ്ഘക്ഷാടെനേമതചെയ നകവലെമ  18  വരഷമ

മക്ഷാതമ  പഴക്കമുള  നേമിലെവമില്  ഒരു  കുഴപ്പെവമമില്ലെക്ഷാത  ബ്രൈഹ്മപുരമ  പക്ഷാലെമ

ഉയരതമിപ്പെണമിതക്ഷാല് മക്ഷാതനമ  സക്ഷാധമിക്കുകയുള്ളൂ  എനതുതകക്ഷാണതതന  ഈ

പദ്ധതമിതയ  എതമിരക്കുനമില്ലെ,  സുസന്വേക്ഷാഗതമ  തചെയകയക്ഷാണന്ന്.  പനക

തനദ്ദശവക്ഷാസമികളതടെയുമ  യക്ഷാതക്കക്ഷാരുതടെയുമ  ആശങ്കെ  പരമിഹരമിചമ  ബദല്

സമവമിധക്ഷാനേമ  നേമിരനദ്ദശമിചമമക്ഷാതനമ  ഈ  പദ്ധതമിയുമക്ഷായമി  മുനനക്ഷാട്ടുനപക്ഷാകക്ഷാന

സക്ഷാധമിക്കുകയുള്ളൂ.  പുതമിയ പക്ഷാലെമ നേമിരമ്മമിതമി പൂരതശകരമിക്കക്ഷാന ഏകനദശമ

ഒനരവരഷമ  നവണമിവരുതമനക്ഷാണന്ന്  പമി.ഡബബ.ഡമി.  പറയുനതന്ന്.   എനക്ഷാല്

അതുവതര  ഈ പക്ഷാലെതമിലൂതടെ  ബസന്ന്  സരവശസുള്തപ്പെതടെ  ദമിനേമപ്രതമി  യക്ഷാത

തചെയന നേക്ഷാലെക്ഷായമിരനതക്ഷാളേമ ആളകള്ക്കന്ന് ഏറ്റവമ അടുത്തുള മക്ഷാ നഞരമിക്കുഴമി

പക്ഷാലെമ തതരതഞ്ഞടുതക്ഷാല് ഏകനദശമ 8 കമിനലെക്ഷാമശറ്റര കൂടുതല് സഞരമിച്ചക്ഷാനലെ

അപ്പുറനതയ്തക്കതക്ഷാന  സക്ഷാധമിക്കുകയുള്ളൂ.   ഇതുകൂടെക്ഷാതത  നേമിലെവമില്

തകക്ഷാച്ചമിന നകക്ഷാരപ്പെനറഷനേമിതലെയുമ അങ്കെമക്ഷാലെമി, ആലവ, തൃക്കക്ഷാക്കര, കളേമനശരമി

മുനേമിസമിപ്പെക്ഷാലെമിറ്റമികളേമിതലെയുമ  നചെരക്ഷാതനേല്ലൂര  പഞക്ഷായതമിലതമക്ഷാതക്കയുള
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മക്ഷാലെമിനേഗ്യ  വണമികള്  ഈ  പക്ഷാലെതമിലൂതടെ  കടെനക്ഷാണന്ന്  ബ്രൈഹ്മപുരമ  മക്ഷാലെമിനേഗ്യ

സമസരണ  പക്ഷാന്റെമില്  മക്ഷാലെമിനേഗ്യതമതമിക്കുനതന്ന്.  മക്ഷാനഞരമിക്കുഴമി  പക്ഷാലെമവഴമി

തഹവമി  തവഹമിക്കമിള്സന്ന്  കടെതമിവമിടെക്ഷാന  സക്ഷാധഗ്യമല്ലെ.   പമിനശടുള  മക്ഷാരഗ്ഗമ

ഇടെപ്പെളമി-  പക്ഷാലെക്ഷാരമിവട്ടമ  വഴമി  വവറ്റമിലെ,  നപട്ട,  ഇരമിമ്പനേമ,  സശ  നപക്ഷാരട്ടന്ന്,

എയരനപക്ഷാരട്ടന്ന്  വഴമികളേക്ഷാണന്ന്.   ഓനരക്ഷാ  മക്ഷാലെമിനേഗ്യവണമിയുമ  ഈ  വഴമിയമിലൂതടെ

കടെതമിവമിട്ടക്ഷാല് 18  കമിനലെക്ഷാമശറ്റര ദൂരമ അധമികമക്ഷാണന്ന്.  ഇതുമൂലെമ തമിരനക്കറമിയ

വശഥമികളേമില് തമിരക്കന്ന് കൂടുതമനമക്ഷാതമല്ലെ വലെമിയ സക്ഷാമ്പതമിക നേഷ്ടവമുണക്ഷാകുമ.

എറണക്ഷാകുളേമ  നനേക്ഷാരതന്ന്  ഓവര  ബ്രൈമിഡ്ജന്ന്  പണമി  കഴമിപ്പെമിച്ച  മക്ഷാതൃകയമില്

നേമിലെവമിലള പക്ഷാലെതമിതന്റെ തതക്ഷാട്ടുനചെരനന്ന് വശതമി കൂട്ടമി ഉയരതമി പണമിയുകയുമ

അതന്ന്  പൂരതശകരമിച  കഴമിയുനമ്പക്ഷാള്  അതമിലൂതടെ  ട്രക്ഷാഫെമികന്ന്  നേമിയനമിച്ചന്ന്

നേമിലെവമിലള പക്ഷാലെമ  ഉയരതമി  പണമിയുകയുമ തചെയക്ഷാല് ഈ പ്രനദശത്തുള

വരുമകക്ഷാലെങ്ങളേമിതലെ  വമികസനേമ  മുനമില്ക്കണന്ന്  4  നവ  ട്രക്ഷാഫെമികന്ന്  എന

രശതമിയമിലള  സന്വേപമ  യക്ഷാഥക്ഷാരതഗ്യമക്ഷാകുമ.   തകക്ഷാച്ചമി  തമനട്രക്ഷാ  തസക്കനഡന്ന്

നഫെയ്സുമ  വക്ഷാട്ടര  തമനട്രക്ഷായുമ  സമഗമമിക്കുന  ഇനനഫെക്ഷാപക്ഷാരക്കമിതന്റെ  രണക്ഷാമ

ഭക്ഷാഗതന്ന്  ഒരു  തമക്ഷാബമിലെമിറ്റമി  ഹബ്ബന്ന്  കൂടെമിയക്ഷായക്ഷാല്  തൃക്കക്ഷാക്കരയുതടെ  വമികസനേ

സന്വേപങ്ങള്ക്കന്ന് ഒരു മുതല്ക്കൂട്ടക്ഷാകുമ.  ഒരു പക്ഷാലെമ എനക്ഷാല് രണന്ന് പ്രനദശങ്ങതളേ
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ബനമിപ്പെമിക്കുന  ഒനക്ഷാതണനക്ഷാണന്ന്  എതന്റെ  അറമിവന്ന്.   എനക്ഷാല്  ഈ

പക്ഷാലെതമിതന്റെ  രണവശവമ  ഒരു  ഭക്ഷാഗത്തുതതനയക്ഷാതണന  രശതമിയമിലെക്ഷാണന്ന്

ചെമിലെരുതടെ പ്രവരതനേമ. കഴമിഞ്ഞ ദമിവസമ അതക്ഷായതന്ന്,           11-07-2022-

ല്  കളേക്ടര  ഒരു  മശറ്റമിമഗന്ന്  നേടെതമിയനപ്പെക്ഷാള്  പക്ഷാലെതമിതന്റെ  ഒരു  വശത്തുള

പ്രതമിനേമിധമി  മക്ഷാതമ  പതങ്കെടുത്തുതവനതന്ന്  പതവക്ഷാരതയമിലൂതടെയക്ഷാണന്ന്  ഞക്ഷാന

അറമിഞ്ഞതന്ന്.   പുതമിയ  പ്രതമിനേമിധമിയക്ഷായതുതകക്ഷാണക്ഷാനണക്ഷാ  ഇതരമ

നേടെപടെമിയുണക്ഷായതതനന്ന്  എനേമിക്കറമിയമില്ലെ.  എതന്റെ  മണ്ഡലെതമിതലെ

ഈയക്ഷാവശഗ്യങ്ങള്  പറയുനമ്പക്ഷാള്,  ഭരണപകത്തുള  ഓനരക്ഷാരുതരുമ

ഇലെകനസമയതന്ന് കണറമിഞ്ഞ പ്രനദശമക്ഷായതമിനേക്ഷാല് ഇതമിനുള തശരുമക്ഷാനേമ

ഏറ്റവമ  ഫെലെപ്രദമക്ഷായ  രശതമിയമില്  വകതക്കക്ഷാളണതമനന്ന്  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട

മനമിനയക്ഷാടെന്ന് അഭഗ്യരതമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.

തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന്-വമിനനേക്ഷാദസഞക്ഷാരമ,  യുവജനേകക്ഷാരഗ്യ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .   പമി  .   എ  .   മുഹമ്മദന്ന് റമിയക്ഷാസന്ന്): സര, എറണക്ഷാകുളേമ ജമില്ലെയമിതലെ ബ്രൈഹ്മപുരമ

പക്ഷാലെമ  നേമിരമ്മക്ഷാണവമക്ഷായമി  ബനതപ്പെട്ടക്ഷാണന്ന്  ശശമതമി  ഉമ  നതക്ഷാമസന്ന്  ഇവമിതടെ

സബ്മമിഷന  ഉനയമിച്ചമിട്ടുളേളേതന്ന്.  തൃക്കക്ഷാക്കര,  കുനത്തുനേക്ഷാടെന്ന്

നേമിനയക്ഷാജകമണ്ഡലെങ്ങതളേ  തമ്മമില്   ബനമിപ്പെമിക്കുന  പക്ഷാലെമക്ഷാണമിതന്ന്.
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കുനത്തുനേക്ഷാടെന്ന്  എമ.എല്.എ.  ശശ.  പമി.  വമി.  ശശനേമിജമിൻ  ഇസൗ  വമിഷയമ

ശദ്ധയമില്തപ്പെടുത്തുകയുമ  ഇതുമക്ഷായമി   ബനതപ്പെട്ടന്ന്  ഒരു  നയക്ഷാഗമ

വമിളേമിചനച്ചരക്കണതമനന്ന്   വളേതര  നനേരനതതതന  എനനക്ഷാടെന്ന്

ആവശഗ്യതപ്പെട്ടമിരുന.  ഇസൗ  വമിഷയമ  പരമിഹരമിക്കണതമനതക്ഷാണന്ന്  വകുപ്പെമിതന്റെ

മുനമിലള  പ്രശമ.   ശശമതമി  ഉമ  നതക്ഷാമസന്ന്  സബ്മമിഷനേമിലൂതടെ

ശദ്ധയമില്തപ്പെടുതമിയ  വമിഷയമ  വളേതര  നപക്ഷാസമിറ്റശവക്ഷായമിതതന  കണന്ന്

മുനനക്ഷാട്ടുനപക്ഷാകുനതക്ഷാണന്ന്.  അവമിതടെ  ഒരു  നയക്ഷാഗമ  വമിളേമിചനചെരത്തുതവനന്ന്

പറഞ, അതുസമബനമിച്ചന്ന് തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന് വകുപ്പെമിനേന്ന് അറമിയമില്ലെ.  ഇതുമക്ഷായമി

ബനതപ്പെട്ടന്ന്  തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന്  വകുപ്പെന്ന്  നയക്ഷാഗമ  നചെരുനമ്പക്ഷാള്  രണന്ന്

എമ.എല്.എ.-മക്ഷാതരയുമ വമിളേമിക്കുതമന വമിവരമ സഭതയ അറമിയമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.

വക്ഷാട്ടര  തമനട്രക്ഷാ  കടെനനപക്ഷാകുന  അതതലെനതമന്റെമിതന്റെ  ഭക്ഷാഗമക്ഷാണന്ന്  ബ്രൈഹ്മപുരമ

പക്ഷാലെമ  സമിതമിതചെയന  നമഖലെ.  നേമിലെവമിലള  പക്ഷാലെതമിനേന്ന്  2  മശറ്റര

തവരട്ടമിക്കല്  ക്ലെമിയറനസക്ഷാണുളതന്ന്.  എനക്ഷാല്  വക്ഷാട്ടര  തമനട്രക്ഷായന്ന്  5.5  മശറ്റര

തവരട്ടമിക്കല് ക്ലെമിയറനസക്ഷാണന്ന് ആവശഗ്യമ.  ആ സക്ഷാഹചെരഗ്യതമിലെക്ഷാണന്ന്  പക്ഷാലെമ

പുതുക്കമിപ്പെണമിയക്ഷാന തശരുമക്ഷാനേമിച്ചതന്ന്.  23.20  നകക്ഷാടെമി  രൂപയുതടെ ഭരണക്ഷാനുമതമി

ഇസൗ  പക്ഷാലെമ  നേമിരമ്മക്ഷാണതമിനേക്ഷായമി  ലെഭമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  പദ്ധതമിയുതടെ  തടെണര
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നേടെപടെമികള്  തുടെരുകയക്ഷാണന്ന്.  തടെണര  നേടെപടെമിക്രമങ്ങള്  പൂരതമിയക്ഷായക്ഷാല്

പക്ഷാലെമ  നേമിരമ്മക്ഷാണമ  സമയബനമിതമക്ഷായമി  പൂരതമിയക്ഷാക്കക്ഷാനുള  നേടെപടെമികള്

ആനലെക്ഷാചെമിക്കുനതക്ഷാണന്ന്.  നേമിലെവമിലള  പക്ഷാലെമ  തപക്ഷാളേമിക്കുനമ്പക്ഷാള്

ഗതക്ഷാഗതതമിനുള സമവമിധക്ഷാനേമ നവണതമനതക്ഷാണന്ന് അവമിതടെ ഉയരനവരുന

മതറ്റക്ഷാരക്ഷാവശഗ്യമ.   പക്ഷാലെങ്ങളമക്ഷായമി  ബനതപ്പെട്ട  ഇസൗ  വമിഷയങ്ങള്

എങ്ങതനേയക്ഷാണന്ന്  തതകകക്ഷാരഗ്യമ  തചെനയണതന്ന്  എനതുസമബനമിച്ച  റമിനപ്പെക്ഷാരട്ടന്ന്

പക്ഷാലെമ  വമിഭക്ഷാഗനതക്ഷാടെന്ന്  ആരക്ഷാഞ്ഞമിട്ടുണന്ന്.   ചെതുപ്പുമ  തവളതക്കട്ടുമക്ഷായ  മണമ

മറ്റുമുളതമിനേക്ഷാല് വളേതര തക്ഷാഴ്ന്ന  salt bearing capacity-യുള നമഖലെയക്ഷാണമിതന്ന്.

തതഡനവരഷന നറക്ഷാഡമിനേന്ന്  ഏകനദശമ  300  മശറ്റര നേശളേമുണക്ഷാകുതമനതമിനേക്ഷാല്

കൃതഗ്യമക്ഷായ  soil  stabilization  നേടെതമിമക്ഷാതനമ  ഇസൗ  പ്രവൃതമി  നേടെതക്ഷാന

സക്ഷാധമിക്കുകയുള്ളൂ.  തവളതക്കട്ടുണക്ഷാകുന  പ്രനദശമക്ഷായതമിനേക്ഷാല്  ഇസൗ

തതഡനവരഷന  നറക്ഷാഡന്ന്  പമിനശടെന്ന്  തപക്ഷാളേമിചകളേനയണമിവരുമ.

ഇതുണക്ഷാക്കക്ഷാനേമിടെയുള  പ്രക്ഷാനയക്ഷാഗമിക  ബുദ്ധമിമുട്ടന്ന്  പരമിഗണമിച്ചന്ന്   പുതമിതയക്ഷാരു

തതഡനവരഷന  നറക്ഷാഡമിനുള  തപ്രക്ഷാവമിഷന  എസമിനമറ്റമില്

ഉള്തപ്പെടുതമിയമിരുനമില്ലെ,  മറ്റന്ന്  റൂട്ടുകളേമിലൂതടെ  ഗതക്ഷാഗതമ  തമിരമിചവമിടെക്ഷാനേക്ഷാണന്ന്

ആനലെക്ഷാചെമിച്ചതന്ന്.  ഇതന്ന്  വക്ഷാട്ടര  തമനട്രക്ഷാ  പദ്ധതമിയുതടെ  ഭക്ഷാഗമക്ഷായ
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പദ്ധതമിയക്ഷായതമിനേക്ഷാല്   ഏതതങ്കെമിലമ  തരതമിലള  സമവമിധക്ഷാനേങ്ങള്

ഏരതപ്പെടുതക്ഷാന സക്ഷാധമിക്കുനമക്ഷാതയനന്ന് പരമിനശക്ഷാധമിക്കക്ഷാവനതക്ഷാണന്ന്. 

6. തൃപ്രയക്ഷാര  -  കക്ഷാഞ്ഞക്ഷാണമി  -  ചെക്ഷാവക്കക്ഷാടെന്ന് നറക്ഷാഡന്ന്

ശശ  .    മുരളേമി  തപരുതനേല്ലെമി:  സര,  വളേതരനയതറ  വക്ഷാഹനേതമിരക്കുള

നറക്ഷാഡക്ഷാണന്ന്  മണലൂര  മണ്ഡലെതമില്ക്കൂടെമി  കടെനനപക്ഷാകുന  തൃപ്രയക്ഷാര-

കക്ഷാഞ്ഞക്ഷാണമി-ചെക്ഷാവക്കക്ഷാടെന്ന്-ഗുരുവക്ഷായൂര നറക്ഷാഡന്ന്. പ്രസ്തുത നറക്ഷാഡമിതലെ കക്ഷാഞ്ഞക്ഷാണമി

മുതല് പഞക്ഷാരമുക്കന്ന്  വതരയുള ഏകനദശമ  17  കമിനലെക്ഷാമശറ്റര  നേശളേമ  മണലൂര

മണ്ഡലെതമിലൂതടെയക്ഷാണന്ന്   കടെനനപക്ഷാകനതന്ന്.  ഇസൗ  നറക്ഷാഡന്ന്  പൂരണ്ണമക്ഷായമി

തകരനന്ന്  സഞക്ഷാരനയക്ഷാഗഗ്യമല്ലെക്ഷാതതയക്ഷായമിട്ടന്ന്  രണന്ന്  വരഷനതക്ഷാളേമക്ഷായമി.  വക്ഷാട്ടര

അനതക്ഷാറമിറ്റമി  വലെമിയ  തതപപ്പുകള്  സക്ഷാപമിച്ചന്ന്  ഗുരുവക്ഷായൂരമിനലെയ്ക്കുള  അമൃതന്ന്

കുടെമിതവള  പദ്ധതമിയുതടെ  നേമിരമ്മക്ഷാണ  പ്രവൃതമികള്  നേടെക്കുനതമിതന്റെ

ഭക്ഷാഗമക്ഷായക്ഷാണന്ന്  ഇസൗ  അവസയുണക്ഷായതന്ന്.  ഇതമില്  ആദഗ്യഭക്ഷാഗമ  കക്ഷാഞ്ഞക്ഷാണമി

മുതല്  മുല്ലെനശരമി  വതരയുള  നറക്ഷാഡന്ന്  ബമി.എമ.  ആനഡന്ന്  ബമി.സമി.

നേമിലെവക്ഷാരതമില്  നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനേന്ന്  ഒനക്ഷാമ  പമിണറക്ഷായമി   സരക്കക്ഷാരമിതന്റെ

കക്ഷാലെതന്ന്  മൂനര  നകക്ഷാടെമി  രൂപ  അനുവദമിച.  കരക്ഷാറുകക്ഷാരന  എഗ്രമിതമന്റുമ

വച്ചതക്ഷാണന്ന്.  പണമി  നേമിരതമിവയ്നക്കണമി  വനതന്ന്  കരക്ഷാറുകക്ഷാരതന്റെ  കുറ്റമ
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തകക്ഷാണല്ലെ,  തതപപ്പെമിടെല്   തുടെങ്ങമിയനതക്ഷാതടെ  പണമി

നേമിരതമിവയ്നക്കണമിവനതമിനേക്ഷാല്  കരക്ഷാറുകക്ഷാരന  പമിനവക്ഷാങ്ങുകയക്ഷായമിരുന.

അവമിതടെ  ഇനപ്പെക്ഷാള്   മൂനര  നകക്ഷാടെമി  രൂപയുതടെ  വരക്കന്ന്  റശ-വക്ഷാലെമിനഡഷന

വനനപ്പെക്ഷാള്  അതന്ന്  നേക്ഷാനലെമുക്കക്ഷാല്  നകക്ഷാടെമി  രൂപയക്ഷായമി  തടെണര

നേടെപടെമികളേമിനലെയന്ന്  നപക്ഷായ്തക്കക്ഷാണമിരമിക്കുന.  ആ  പ്രവരതനേമ

അടെമിയന്തരമക്ഷായമി  പൂരതശകരമിനക്കണതുണന്ന്.   മുല്ലെനശരമി  മുതല് പഞക്ഷാരമുക്കന്ന്

വതരയുള  രണക്ഷാമ  ഘട്ടതമില്  വക്ഷാട്ടര  അനതക്ഷാറമിറ്റമിയുതടെ  റമിനസക്ഷാനറഷന

വരതക്കക്ഷാനമ  നേടെതമിയമിട്ടമിതല്ലെനമക്ഷാതമല്ലെ,   ഏകനദശമ   രണന്ന്

കമിനലെക്ഷാമശറ്ററമിനലെതറ  ദൂരമ  തതപപ്പെമിടെല്നപക്ഷാലമ  പൂരതശകരമിച്ചമിട്ടമില്ലെ.  രണന്ന്

വകുപ്പുകളമ  സമയുകമക്ഷായമി  നയക്ഷാഗമ  വമിളേമിചനചെരതതങ്കെമിലമ  കക്ഷാരഗ്യങ്ങള്

മുനനക്ഷാട്ടുനേശങ്ങുനമിതല്ലെനതക്ഷാണന്ന്  അവസ.  ഇസൗ  വഴമിയമിലൂതടെ  സ്കൂള്

കുട്ടമികള്ക്കുനപക്ഷാലമ  നേടെക്കക്ഷാന  സക്ഷാധമിക്കക്ഷാത  അവസ  നേമിലെനേമില്ക്കുന.

അവരുതടെനമല്  തചെളേമിതതറമിക്കുനതമിനേക്ഷാല്  അവരുമ  ഇതമിതനേതമിതര  സമരമ

നേടെത്തുകയക്ഷാണന്ന്.  ഇതുമക്ഷായമി  ബനതപ്പെട്ടന്ന്  നേമിരവധമി  നട്രക്ഷാളകള്  വരുനണന്ന്.

നട്രക്ഷാളേരമക്ഷാതര കുറ്റമപറഞ്ഞമിട്ടന്ന് കക്ഷാരഗ്യമമില്ലെ,  അതമക്ഷാതമ നമക്ഷാശമക്ഷാണന്ന് നേമിലെവമില്

ആ നറക്ഷാഡമിതന്റെ അവസ. എമ.എല്.എ.  നബക്ഷാരഡവച്ച ഒരു വണമി അതുവഴമി
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നപക്ഷായനപ്പെക്ഷാള് അവമിതടെ തടെഞനേമിരതമിതയനക്ഷാണന്ന് ഞക്ഷാന നകട്ടതന്ന്.  അതയുമ

നമക്ഷാശമക്ഷായ  അവസയക്ഷാണന്ന്  അവമിതടെയുളതന്ന്.  രണക്ഷാമ  ഘട്ടതമിനേക്ഷായമി

പണതമക്ഷാനമ  അനുവദമിക്കതപ്പെട്ടമിട്ടമില്ലെ.  അതന്ന്  ആദഗ്യഘട്ടതമില്തതന

ബമി.എമ.ആനഡന്ന് ബമി.സമി.  തചെയതക്ഷാണന്ന്.  നേമിലെവമില് ആ നറക്ഷാഡമ  വക്ഷാഹനേമ

നപക്ഷാകുനമിതല്ലെനമക്ഷാതമല്ലെ നേടെക്കക്ഷാനനപക്ഷാലമ സക്ഷാധമിക്കക്ഷാത അവസയമിലെക്ഷാണന്ന്.

പലെതവണ ഇതുമക്ഷായമി ബനതപ്പെട്ട നയക്ഷാഗമ വമിളേമിചനചെരതതക്ഷാണന്ന്.  ഇതമിതന്റെ

ഭക്ഷാഗമക്ഷായമി  നേമിരവധമി  അപകടെങ്ങളമ  സമരങ്ങളമ

നേമിതഗ്യസമഭവമക്ഷായമിരമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  രണക്ഷാമ ഘട്ടതമിതന്റെ റമിനസക്ഷാനറഷന വരക്കന്ന്

പൂരതശകരമിക്കുനതമിനേക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ  നേടെപടെമി  സന്വേശകരമിക്കുനതമിനുമ  തടെണര

കഴമിഞ്ഞ   തറസനറഷന  വരക്കന്ന്  പൂരതശകരമിച്ച  ആദഗ്യഘട്ടതമിതന്റെ

പ്രവൃതമികള്    ആരമഭമിക്കക്ഷാനുമ കുഴമികള് നേമികതമി വരുന വരഷക്കക്ഷാലെതന്ന്

മറ്റന്ന് പ്രശങ്ങളണക്ഷാകക്ഷാതമിരമിക്കക്ഷാന അടെമിയന്തര നേടെപടെമി സന്വേശകരമിക്കണമ.  വക്ഷാട്ടര

അനതക്ഷാറമിറ്റമിയമിതലെയുമ  തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന്  വകുപ്പെമിതലെയുമ  ബനതപ്പെട്ട

ഉനദഗ്യക്ഷാഗസരുതടെ  സമയുകനയക്ഷാഗമ  വമിളേമിചനചെരക്കുനതമിനുമ  ഇക്കക്ഷാരഗ്യങ്ങള്

ചെരച്ചതചെയന്ന്  പ്രവൃതമിയുതടെ  പുനരക്ഷാഗതമി  വമിലെയമിരുതമി,  തന്വേരമിതഗതമിയമില്

മുനനക്ഷാട്ടുതകക്ഷാണനപക്ഷാകക്ഷാനേക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ  നേടെപടെമിതയടുക്കണതമന  ഗസൗരവമക്ഷായ
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പ്രശമക്ഷാണന്ന് ഇസൗ സബ്മമിഷനേമിലൂതടെ ഉനയമിക്കുനതന്ന്.  സഭയമില് ഇസൗ വമിഷയമ

മുമ്പുമ  സബ്മമിഷനേക്ഷായമി  ഉനയമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  എനക്ഷാല്  ഇസൗ  പ്രശതമിനേന്ന്

പരമിഹക്ഷാരമക്ഷായമിട്ടമിതല്ലെന  കക്ഷാരഗ്യവമ   വകുപ്പുമനമിയുതടെ

ശദ്ധയമില്തപ്പെടുത്തുകയക്ഷാണന്ന്. 

തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന്-വമിനനേക്ഷാദസഞക്ഷാരമ,  യുവജനേകക്ഷാരഗ്യ  വകുപ്പുമനമി (ശശ  .

പമി  .    എ  .    മുഹമ്മദന്ന്  റമിയക്ഷാസന്ന്):  സര,  ശശ.  മുരളേമി  തപരുതനേല്ലെമി  ഇവമിതടെ

ഉനയമിച്ചതന്ന്   മണലൂര  മണ്ഡലെതമിതലെ  നറക്ഷാഡകളമക്ഷായമി  ബനതപ്പെട്ട

വമിഷയമക്ഷാണന്ന്.  ഇസൗ  വമിഷയമ  ആദഗ്യമക്ഷായല്ലെ  അനദ്ദഹമ  സഭയമില്

ഉനയമിക്കുനതന്ന്.   നനേരനതയുമ  ഇതുമക്ഷായമി ബനതപ്പെട്ടന്ന്  സബ്മമിഷനുമ മറ്റുമ

ഉനയമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  അനന്ന് തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന് വകുപ്പുമ ജലെനസചെനേ വകുപ്പുമ ഇതമില്

ഇടെതപടുകയുമ  ചെമിലെ  തചെറമിയ  പുനരക്ഷാഗതമി  ഇതുമക്ഷായമി  ബനതപ്പെട്ടന്ന്

അനണക്ഷാകുകയുമ  തചെയമിരുന.   ഒരു  ശക്ഷാശന്വേത  പരമിഹക്ഷാരമുണക്ഷാക്കക്ഷാന

ഇതുവതരയുമ  സക്ഷാധമിച്ചമിട്ടമില്ലെ.  ഇതന്ന്  ഒരു  മണ്ഡലെതമിതന്റെ  മക്ഷാതമ  പ്രശമല്ലെ,

ഇതതക്ഷാരു  തപക്ഷാതുവമിഷയമക്ഷാണന്ന്.   കുടെമിതവള  പദ്ധതമികള്ക്കുനവണമി

വമിട്ടുതകക്ഷാടുതതമിനേക്ഷാല്  മണലൂര  മണ്ഡലെതമിതലെ  നറക്ഷാഡകള്  പലെതുമ

നശക്ഷാചെനേശയമക്ഷായ  അവസ  നനേരമിടുനണന്ന്.  കഴമിഞ്ഞ  ഒരു  വരഷതമിനേകമ
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ഇതുമക്ഷായമി  ബനതപ്പെട്ട  ഒട്ടനേവധമി  ശമങ്ങള്  നേടെതമിയതക്ഷാണന്ന്.   മണലൂര

മണ്ഡലെതമിതലെയുമ തൃശ്ശൂര ജമില്ലെയമില് തപക്ഷാതുതവയുമ കുടെമിതവള പദ്ധതമിയുമക്ഷായമി

ബനതപ്പെട്ടന്ന്  നറക്ഷാഡകളേമില്  നനേരമിടുന പ്രശങ്ങള് പരമിഹരമിക്കക്ഷാന വകുപ്പെമിതലെ

ഒരു  തഎ.എ.എസന്ന്.  ഉനദഗ്യക്ഷാഗസതനേ  നനേക്ഷാഡല്  ഓഫെശസറക്ഷായമി

ചുമതലെതപ്പെടുതമിയ വമിവരമ സഭതയ അറമിയമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  അനദ്ദഹമ അവമിതടെ

സന്ദരശമിക്കുകയുമ വക്ഷാട്ടര അനതക്ഷാറമിറ്റമി ഉനദഗ്യക്ഷാഗസരുമക്ഷായമി ചെരച്ച നേടെത്തുകയുമ

തചെയമിരുന.  ആ  വമിവരങ്ങതളേല്ലെക്ഷാമ  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  എമ.എല്.എ.-യന്ന്

അറമിയക്ഷാതമനക്ഷാണന്ന്  ഞക്ഷാന  മനേസമിലെക്ഷാക്കുനതന്ന്.   കൃതഗ്യമക്ഷായ  വരക്കന്ന്

തഷഡഡ്യൂളേമിതന്റെ  അടെമിസക്ഷാനേതമില്  ബക്ഷാക്കമി  പ്രവൃതമികള്  നേടെതക്ഷാനേക്ഷാണന്ന്

ഉനദ്ദശമിക്കുനതന്ന്.  അവമിതടെ  എതന്തങ്കെമിലമ  മുടെക്കമുണക്ഷായക്ഷാല്  കരശനേ

നേടെപടെമികളേമിനലെയന്ന് നേശങ്ങക്ഷാനേക്ഷാണന്ന് ഇനപ്പെക്ഷാള് വകുപ്പെന്ന് ഉനദ്ദശമിക്കുനതന്ന്. ബനതപ്പെട്ട

വകുപ്പുമനമിതയയുമ  അറമിയമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  ഇസൗ  വമിഷയതമില്  ജലെവമിഭവ

വകുപ്പുമനമിയുതടെ  സഹകരണമകൂടെമി  ഉണക്ഷാകുതമനന്ന്  അനദ്ദഹതമിനനേക്ഷാടെന്ന്

സമസക്ഷാരമിച്ചനപ്പെക്ഷാള്  എനേമിക്കന്ന്  നബക്ഷാധഗ്യതപ്പെട്ടതക്ഷാണന്ന്.   തൃപ്രയക്ഷാര-കക്ഷാഞ്ഞക്ഷാണമി-

ചെക്ഷാവക്കക്ഷാടെന്ന്  നറക്ഷാഡമില്  കക്ഷാഞ്ഞക്ഷാണമി  മുതല്  ചെശരനതക്ഷാപ്പെടെമിവതരയുള

പ്രവൃതമിക്കന്ന്   4.75  നകക്ഷാടെമി  രൂപയുതടെ  പുതുക്കമിയ   ഭരണക്ഷാനുമതമി
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നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്,  തടെണര  നേടെപടെമികള്  അന്തമിമഘട്ടതമിതലെതമിക്കഴമിഞ.

ചെമിറ്റക്ഷാട്ടുകര-കുണകടെവന്ന്  നറക്ഷാഡമിതന്റെയുമ   പ്രവൃതമി  തടെണര

അന്തമിമഘട്ടതമിലെക്ഷാണന്ന്.   മുല്ലെനശരമി  മുതല്  പക്ഷാങ്ങന്ന് വതരയുള  നറക്ഷാഡന്ന്

പ്രവൃതമിക്കന്ന്  ഒരു  നകക്ഷാടെമി  അമ്പതന്ന്  ലെകമ  രൂപയുതടെ  ഭരണക്ഷാനുമതമി

നേല്കമിയമിട്ടുതണങ്കെമിലമ  വക്ഷാട്ടര  അനതക്ഷാറമിറ്റമി  പ്രവൃതമി

പൂരതമിയക്ഷാക്കക്ഷാതതമിനേക്ഷാല് ആ പ്രവൃതമിയമിനലെയന്ന്  കടെക്കക്ഷാനേക്ഷായമിട്ടമില്ലെ.  വക്ഷാട്ടര

അനതക്ഷാറമിറ്റമിയുതടെ  കയമിലള   സലെങ്ങളേമില്  അടെമിയന്തര  അറ്റകുറ്റപ്പെണമിക്കന്ന്

നേമിരനദ്ദശമ  നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.  അല്ലെക്ഷാത  സലെങ്ങളേമില്  മണസൂണ

പ്രവൃതമിയമിലൂതടെയുമ  റണ്ണമിമഗന്ന്  നകക്ഷാണട്രക്ഷാക്ടമിലൂതടെയുമ

തക്ഷാല്ക്കക്ഷാലെമികമക്ഷാതയങ്കെമിലമ  പരമിഹക്ഷാരമ  കക്ഷാണക്ഷാനേക്ഷാണന്ന്  ശമമിക്കുനതന്ന്.

ഇതമിതലെക്ഷാരു  വമിഷയമ,  റമിനസക്ഷാനറഷന  വരക്കന്ന്  വക്ഷാട്ടര  അനതക്ഷാറമിറ്റമി

നേടെതണമനതക്ഷാണന്ന്  തപക്ഷാതുതവയുള  സമിതമി.  എനക്ഷാല്  പഴയതുനപക്ഷാതലെ

റമിനസക്ഷാര  തചെയതപ്പെടുനമില്ലെ.  ബമി.എമ.  ആനഡന്ന്  ബമി.സമി.  നറക്ഷാഡകള്നപക്ഷാലമ

ജനേങ്ങളതടെ  ആവശഗ്യതമന  നേമിലെയമില്  കുടെമിതവളതമിനേന്ന്  കണകന

നേല്കുനതമിനുനവണമി   കുതമിതപ്പെക്ഷാളേമിച്ചനശഷമ  റമിനസക്ഷാനറഷന  വരക്കന്ന്

നേടെക്കക്ഷാത സമിതമിയക്ഷാണുളതന്ന്.  ഇതന്ന്  ഗസൗരവനമറമിയ തപക്ഷാതു വമിഷയമക്ഷാണന്ന്.
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രണന്ന്  മനമിമക്ഷാരുതടെയുമ  സക്ഷാനമിദ്ധഗ്യതമില്  രണതവണ  നയക്ഷാഗമ  നചെരന.

ഇതമിനേക്ഷായമി  ഒരു  പ്രനതഗ്യക  സമമിതമിതയ  നേമിശയമിച്ചന്ന്  ഒരു  ഉനദഗ്യക്ഷാഗസതനേ

അതമിതന്റെ  ചുമതലെ  നേല്കമിയതമിതന്റെ  അടെമിസക്ഷാനേതമില്  അതമിതന്റെ  എണ്ണമ

സമസക്ഷാനേതന്ന്  കുറചതകക്ഷാണവരക്ഷാന  സക്ഷാധമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  തൃശ്ശൂര  ജമില്ലെയമില്

ഇതുമക്ഷായമി ബനതപ്പെട്ടന്ന് ജൂതതലെ 14-ാം തശയതമി  ആ ജമില്ലെയമിതലെ മനമിമക്ഷാതരയുമ

എമ.എല്.എ.-മക്ഷാതരയുമ  ഉള്തക്കക്ഷാളമിചതകക്ഷാണന്ന്   പ്രനതഗ്യക  നയക്ഷാഗമ

വമിളേമിചനചെരതമിട്ടുണന്ന്.  ഇസൗ  മഴക്കക്ഷാലെ  സശസണമില്  കുടെമിതവള

കണകനുനവണമി  നറക്ഷാഡന്ന്  തപക്ഷാളേമിക്കക്ഷാനുള  അനുമതമി  നേല്കമിതല്ലെന

നേമിലെപക്ഷാടെക്ഷാണന്ന് സന്വേശകരമിക്കുനതതനതക്ഷാണന്ന് ഇതമില് തചെയക്ഷാന സക്ഷാധമിക്കുതനക്ഷാരു

കക്ഷാരഗ്യമ,  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  എമ.എല്.എ.-മക്ഷാരുമ  ആ  നേമിലെപക്ഷാടെമിനനേക്ഷാതടെക്ഷാപ്പെമ

നേമില്ക്കക്ഷാന  ശദ്ധമിനക്കണ  വമിഷയവമുണന്ന്.  ഒരു  ഭക്ഷാഗതന്ന്  ജനേങ്ങളതടെ

കുടെമിതവള  പ്രശമക്ഷാണന്ന്.  ഇതന്ന്  ശക്ഷാശന്വേതമക്ഷായമി  പരമിഹരമിക്കക്ഷാന  നപക്ഷാരട്ടല്

സമവമിധക്ഷാനേമുള്തപ്പെതടെ  തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന്  വകുപ്പുതതന  മുനനക്ഷാട്ടുവച്ചമിട്ടുണന്ന്.

അതരതമില് ഇസൗ പ്രശമ ശക്ഷാശന്വേതമക്ഷായമി പരമിഹരമിനക്കണതുണന്ന്. 
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7. നനേതരക്കടെവന്ന്  -  നമനക്കക്കടെവന്ന് പക്ഷാലെമ നേമിരമ്മക്ഷാണമ 

ശശമതമി സമി  .   തക  .   ആശ: സര, കഴമിഞ്ഞ എല്.ഡമി.എഫെന്ന് സരക്കക്ഷാരമിതന്റെ

തുടെക്കതമില്, 2016 ജൂണ മക്ഷാസതമില് നേമിരമ്മക്ഷാണമ തുടെങ്ങമിയ നനേതരക്കടെവന്ന്-

നമനക്കക്കടെവന്ന്  പക്ഷാലെതമിതന്റെ  നേമിരമ്മക്ഷാണപ്രവരതനേങ്ങള്

സമഭനേക്ഷാവസയമിലെക്ഷായമിട്ടന്ന്  ഏകനദശമ  രണന്ന്  വരഷമക്ഷാകുന.  തുടെക്കതമില്

അതമിനവഗമ  നേശങ്ങമിയ  നേമിരമ്മക്ഷാണപ്രവരതനേങ്ങള്  ഭൂമമിനയതറ്റടുക്കല്

സമബനമിച്ച  പ്രശങ്ങളമ  നേശണനപക്ഷായ  നകക്ഷാടെതമി  വഗ്യവഹക്ഷാരങ്ങളമമൂലെമ

തടെസതപ്പെടുകയക്ഷായമിരുന.  ഇനപ്പെക്ഷാള്  നകക്ഷാടെതമി  വഗ്യവഹക്ഷാരങ്ങള്

അവസക്ഷാനേമിക്കുകയുമ  ഭൂമമിനയതറ്റടുതന്ന്  പമി.ഡബഡ്യൂ.ഡമി.-ക്കന്ന്  തതകമക്ഷാറുകയുമ

തചെയമിട്ടുണന്ന്.  എനക്ഷാല്  നേമിരമ്മക്ഷാണപ്രവരതനേങ്ങള്  ഇതുവതര

പുനേരക്ഷാരമഭമിച്ചമിട്ടമില്ലെ.   വലെമിയ  പ്രതശകനയക്ഷാതടെ  തുടെങ്ങമിയ  നനേതരക്കടെവന്ന്-

നമനക്കക്കടെവന്ന്  പക്ഷാലെതമിതന്റെ   നേമിരമ്മക്ഷാണമ  പൂരതമിയക്ഷാക്കക്ഷാതതമിനേക്ഷാല്

ജനേങ്ങള്  കടുത  നേമിരക്ഷാശയമിലമ  പ്രതമിനഷധതമിലമക്ഷാണന്ന്.  2014-ല്

സക്ഷാനങ്കെതമികക്ഷാനുമതമി ലെഭമിച്ച ഇസൗ പ്രവൃതമിയുതടെ നററ്റന്ന് റമിവമിഷന സമബനമിച്ച

ഫെയല് ഇനപ്പെക്ഷാള് സരക്കക്ഷാരമിതന്റെ പരമിഗണനേയമിലെക്ഷാതണനറമിയുന. 2012-തലെ

നററ്റന്ന്  വച്ചക്ഷാണന്ന്  2015-ല്   തടെണറമിട്ടന്ന്   2016-ല്  നേമിരമ്മക്ഷാണമ  ആരമഭമിച്ചതന്ന്.
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ഇനപ്പെക്ഷാള് ബമി.എസന്ന്.ആര. നററ്റന്ന്          2018-നലെതക്ഷാണന്ന്. അതനുസരമിച്ചന്ന് നററ്റന്ന്

റമിവമിഷന  തചെനയണതുണന്ന്.  ഇസൗ  ഫെയല്  തശരപ്പെക്ഷാക്കമിയക്ഷാല്മക്ഷാതനമ

പക്ഷാലെമപണമി  പുനേരക്ഷാരമഭമിക്കക്ഷാന  സക്ഷാധമിക്കുകയുള്ളൂ  എന  ഘട്ടതമില്

ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  മനമി  ഇസൗ  വമിഷയതമില്  നനേരമിട്ടന്ന്  ഇടെതപട്ടന്ന്  നമനക്കക്കടെവന്ന്,

നനേതരക്കടെവന്ന്   പക്ഷാലെതമിതന്റെ   നേമിരമ്മക്ഷാണതമില്  നേമിലെനേമില്ക്കുന

അനേമിശമിതക്ഷാവസ  എതയുമനവഗമ  പരമിഹരമിച്ചന്ന്  ആയമിരക്കണക്കമിനേന്ന്

യക്ഷാതക്കക്ഷാരനുഭവമിക്കുന യക്ഷാതക്ഷാനക്ലെശതമിനേന്ന് പരമിഹക്ഷാരമുണക്ഷാക്കണതമനന്ന് ഇസൗ

സബ്മമിഷനേമിലൂതടെ  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന്  വകുപ്പുമനമിനയക്ഷാടെന്ന്

അഭഗ്യരതമിക്കുന.

തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന്-വമിനനേക്ഷാദസഞക്ഷാരമ,  യുവജനേകക്ഷാരഗ്യ  വകുപ്പുമനമി

(ശശ  .    പമി  .    എ  .    മുഹമ്മദന്ന് റമിയക്ഷാസന്ന്):  സര,  ശശമതമി സമി.  തക.  ആശ ഇവമിതടെ

ഉനയമിച്ചതന്ന്  നനേതരക്കടെവന്ന്-നമനക്കക്കടെവന്ന്  പക്ഷാലെതമിതന്റെ  നേമിരമ്മക്ഷാണവമക്ഷായമി

ബനതപ്പെട്ട  വമിഷയമക്ഷാണന്ന്.  ആലെപ്പുഴ  ജമില്ലെയമിതലെ  തതതക്കക്ഷാട്ടുനശരമി

പഞക്ഷായതമിതനേയുമ  നകക്ഷാട്ടയമ  ജമില്ലെയമിതലെ  ശശമതമി  സമി.  തക.  ആശയുതടെ

മണ്ഡലെതമിതലെ  ഉദയനേക്ഷാപുരമ  പഞക്ഷായതമിതനേയുമ  തമ്മമില്

ബനമിപ്പെമിക്കുനതക്ഷാണന്ന്  ഇസൗ  പക്ഷാലെമ.  ഭൂമമിനയതറ്റടുക്കലമക്ഷായമി  ബനതപ്പെട്ട
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കക്ഷാരഗ്യങ്ങതളേത്തുടെരനന്ന്  നേമിരമ്മക്ഷാണമ  തതവകമിയ  ഒരു  പക്ഷാലെമ  കൂടെമിയക്ഷാണമിതന്ന്.

ആലെപ്പുഴ  ജമില്ലെയമിതലെ  തതതക്കക്ഷാട്ടുനശരമി  വമിനല്ലെജമിതലെ  21  ഭൂവടെമകളതടെയുമ

നകക്ഷാട്ടയമ  ജമില്ലെയമിതലെ   ഉദയനേക്ഷാപുരമ  പഞക്ഷായതമിതലെ   വടെനക്കമുറമി

വമിനല്ലെജമിതലെ 11  ഭൂവടെമകളതടെയുമ ഭൂമമി കുനറ കക്ഷാലെതത പ്രശങ്ങള്തക്കക്ഷാടുവമില്

തപക്ഷാതുമരക്ഷാമതന്ന്  വകുപ്പെമിനേന്ന്  2022  ജൂണ  മക്ഷാസമ  10-ാം  തശയതമിയക്ഷാണന്ന്

തതകമക്ഷാറമി കമിട്ടമിയതന്ന്.  അധമികമ സമയമക്ഷായമിട്ടമില്ലെ.   പ്രവൃതമിയുതടെ എസമിനമറ്റന്ന്

ബമി.എസന്ന്.ആര.  2012  പ്രകക്ഷാരമുളതമിനേക്ഷാല്  എസമിനമറ്റന്ന്  തുക  ഉയരതമി

നേല്കണതമനന്ന്  കരക്ഷാറുകക്ഷാര  ആവശഗ്യതപ്പെട്ടമിരുന.  അതനുസരമിച്ച  പുതുക്കമിയ

നേമിരനദ്ദശമ  വകുപ്പെമിതന്റെ  പരമിഗണനേയമിലെക്ഷാണുളതന്ന്.  ആ  നേമിരനദ്ദശമ

പരമിനശക്ഷാധമിച്ചന്ന്  ആവശഗ്യമക്ഷായ  തുടെരനേടെപടെമികള്  സന്വേശകരമിക്കുമ.

ദശരഘകക്ഷാലെമക്ഷായുള  ഇസൗ  പ്രശമ  പരമിഹരമിക്കക്ഷാനേക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ  ഭൂമമി  വകുപ്പെമിനേന്ന്

ലെഭമിച്ചതന്ന്  ജൂണ  മക്ഷാസതമിലെക്ഷാതണന  വമിവരമ   എമ.എല്.എ.-യുതടെ

ശദ്ധയമില്തപ്പെടുത്തുകയക്ഷാണന്ന്. 

8. പക്ഷാലെക്കക്ഷാടെന്ന് തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയുതടെ പ്രവരതനേമ 

 ശശ  .    എ  .    പ്രഭക്ഷാകരൻ:  സര,  വളേതര പരമിതക്ഷാപകരമക്ഷായ അവസയമില്

പ്രവരതമിക്കുതനക്ഷാരു തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയുതടെ ദയനേശയ സമിതമിയക്ഷാണന്ന് ഞക്ഷാനേശ
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സബ്മമിഷനേമിലൂതടെ  ഉനയമിക്കുനതന്ന്.  വളേതരയധമികമ  സക്ഷാധക്ഷാരണക്കക്ഷാര

ആശയമിക്കുന  ഒരു  ആശുപതമിയക്ഷാണന്ന്  മലെമ്പുഴ  മണ്ഡലെതമിതലെ

എലെപ്പുളമിയമില് പ്രവരതമിക്കുന പക്ഷാലെക്കക്ഷാടെന്ന്  തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമി.  കമ്മഡ്യൂണമിറ്റമി

തഹല്തന്ന്  തസന്റെറക്ഷായമിരുന  ഇസൗ  ആശുപതമി  2010-ലെക്ഷാണന്ന്

തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയക്ഷായമി  ഉയരതമിയതന്ന്.  ജനേറല്  തമഡമിസമിന,  ശമിശുനരക്ഷാഗ

വമിഭക്ഷാഗമ,  തതഗനേനക്കക്ഷാളേജമി എനശ മൂനന്ന് തസഷഗ്യക്ഷാലെമിറ്റമി വമിഭക്ഷാഗങ്ങളേക്ഷാണന്ന് ഇസൗ

ആശുപതമിയമിലളതന്ന്.  അതമിനുപുറനമ  ഒരു  തഡന്റെല്  വമിഭക്ഷാഗവമ

പ്രവരതമിക്കുനണന്ന്.  ആതക  8  നഡക്ഷാക്ടരമക്ഷാരുതണങ്കെമിലമ  4  നഡക്ഷാക്ടരമക്ഷാര

വരക്കമിമഗന്ന്  അനറഞന്ന്തമന്റെമില്  മറ്റന്ന്  പലെ  ആശുപതമികളേമിലമ

പ്രവരതമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  പകുതമി  നഡക്ഷാക്ടരമക്ഷാരുതടെ  നസവനേമ  മക്ഷാതനമ  ഇവമിതടെ

ലെഭമിക്കുനളേളൂതവനതക്ഷാണന്ന്  അതമിനേരതമ.  34  തഎ.പമി.  തബഡ്ഡുകളേക്ഷാണന്ന്

സരക്കക്ഷാര  ഇവമിനടെയന്ന്  അനുവദമിച്ചമിട്ടുളതതങ്കെമിലമ  തകട്ടമിടെതമിനന്റെയുമ  മറ്റന്ന്

അനുബന  സസൗകരഗ്യങ്ങളനടെയുമ  കുറവമ  ജശവനേക്കക്ഷാരുതടെ  കുറവമകക്ഷാരണമ

വരഷങ്ങളേക്ഷായമി കമിടെതമി ചെമികമിതയമില്ലെ. കക്ഷാഷന്വേക്ഷാലെമിറ്റമി സസൗകരഗ്യനമക്ഷാ എല്ലുനരക്ഷാഗ

വമിഭക്ഷാഗനമക്ഷാ  ഇല്ലെക്ഷാതയനതുമ  വലെമിയ  നേഡ്യൂനേതയക്ഷാണന്ന്.  ഇസൗ  രണന്ന്  ചെമികമിതക്ഷാ

സസൗകരഗ്യങ്ങളമ  എകന്ന്നറ,  സക്ഷാനേമിമഗന്ന്  മുതലെക്ഷായ  സസൗകരഗ്യങ്ങളമ
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അടെമിയന്തരമക്ഷായമി  ഇവമിതടെ  ആരമഭമിക്കണമ.  ദമിവസവമ  350-നലെതറ  ഒസൗട്ടന്ന്

നപഷഗ്യന്റെന്ന്സക്ഷാണന്ന് ഇവമിതടെ ചെമികമിത നതടെമിതയത്തുനതന്ന്. എനക്ഷാല് അടെമിസക്ഷാനേ

സസൗകരഗ്യങ്ങളതടെ അഭക്ഷാവമ നരക്ഷാഗമികള്ക്കന്ന് വലെമിയ പ്രയക്ഷാസമ സൃഷ്ടമിക്കുനണന്ന്.

തപക്ഷാളേമിഞവശഴക്ഷാറക്ഷായ  തകട്ടമിടെതമിലെക്ഷാണന്ന്  ഇസൗ  സക്ഷാപനേമ  ഇനപ്പെക്ഷാള്

പ്രവരതമിക്കുനതതനതക്ഷാണന്ന്  കക്ഷാരണമ.  പക്ഷാലെക്കക്ഷാടെന്ന്  ജമില്ലെയമിതലെ  മതറ്റല്ലെക്ഷാ

തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമികള്ക്കുമ  കമിഫ്ബമി  മുഖക്ഷാന്തരമ  ഫെണന്ന്  ലെഭമിച്ചനപ്പെക്ഷാള്

എലെപ്പുളമിയമില് പ്രവരതമിക്കുന തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിക്കന്ന് പതന്ന് തതപസനപക്ഷാലമ

കമിട്ടമിയമിട്ടമില്ലെ.  ആരദമ പദ്ധതമി മുഖക്ഷാന്തരമുള ഫെണമ ലെഭമിച്ചമില്ലെ. എമ.എല്.എ.

ഫെണമില്നേമിനന്ന്  നേല്കമിയ  വളേതര  തചെറമിയ  തുക  മക്ഷാതമക്ഷാണുണക്ഷായതന്ന്.

ഉപനയക്ഷാഗമിക്കക്ഷാന  പറ്റക്ഷാത  സക്ഷാഹചെരഗ്യതമില്  ആ  തുകയുമ  കഗ്യക്ഷാനസല്

തചെനയണ  സമിതമിയക്ഷാണുണക്ഷായതന്ന്.  നേല്ലെ  തകട്ടമിടെതമിതന്റെയുമ  അടെമിസക്ഷാനേ

സസൗകരഗ്യങ്ങളനടെയുമ  നഡക്ഷാക്ടരമക്ഷാരുനടെയുമ   അഭക്ഷാവമ  നേക്ഷാട്ടുകക്ഷാരക്കുമ

നരക്ഷാഗമികള്ക്കുമ  വളേതരയധമികമ  ബുദ്ധമിമുട്ടുണക്ഷാക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  കടുത

അവഗണനേയക്ഷാണന്ന്  ഇസൗ  സക്ഷാപനേമ  അഭമിമുഖശകരമിക്കുനതന്ന്.  അതമിനേക്ഷാല്

ഇവമിതടെ  അടെമിസക്ഷാനേ  സസൗകരഗ്യങ്ങളതടെ  വമിപുലെശകരണതമിനുമ

ആശുപതമിയുതടെ  നേവശകരണതമിനുമ  ഫെണകള്  അനുവദമിക്കണതമനമ
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കൂടുതല്  ചെമികമിതക്ഷാ-പരമിനശക്ഷാധനേക്ഷാ  സമവമിധക്ഷാനേങ്ങള്  ഏരതപ്പെടുതണതമനമ

ഞക്ഷാന സവമിനേയമ ഇസൗ സബ്മമിഷനേമിലൂതടെ സമരപ്പെമിക്കുന. 

ആനരക്ഷാഗഗ്യ-വനേമിത-ശമിശുവമികസനേ  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  വശണക്ഷാ

നജക്ഷാരജന്ന്):  സര,  പക്ഷാലെക്കക്ഷാടെന്ന്  ജമില്ലെയമിതലെ മലെമ്പുഴ നേമിനയക്ഷാജകമണ്ഡലെതമിതലെ

എലെപ്പുളമി പഞക്ഷായതമിതലെ പക്ഷാലെക്കക്ഷാടെന്ന്-തപക്ഷാളക്ഷാച്ചമി തമയമിന നറക്ഷാഡമിതലെ നപട്ട

എന  സലെതക്ഷാണന്ന്  എലെപ്പുളമി  തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമി  സമിതമിതചെയനതന്ന്.

പക്ഷാലെക്കക്ഷാടെന്ന്  തക്ഷാലൂക്കമില്  ചെമിറ്റൂര  നബക്ഷാക്കമിനുകശഴമിലെക്ഷാണന്ന്  ഇസൗ  സക്ഷാപനേമ

പ്രവരതമിക്കുനതന്ന്.  ബഹുമക്ഷാനേഗ്യനേക്ഷായ  എമ.എല്.എ.  സൂചെമിപ്പെമിച്ചതുനപക്ഷാതലെ,

സക്ഷാമൂഹമികക്ഷാനരക്ഷാഗഗ്യ  നകന്ദ്രമക്ഷായമിരുന  ഇസൗ  ആശുപതമി  2010-ലെക്ഷാണന്ന്

തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയക്ഷായമി  ഉയരതമിയതന്ന്.  പക്ഷാലെക്കക്ഷാടെന്ന്-തപക്ഷാളക്ഷാച്ചമി  തമയമിന

നറക്ഷാഡമില്  ജമില്ലെക്ഷാ  ആശുപതമി  പക്ഷാലെക്കക്ഷാടെമിനുമ  സമി.എച്ചന്ന്.സമി.

തകക്ഷാഴമിഞ്ഞക്ഷാമ്പക്ഷാറയ്ക്കുമമിടെയമില് സമിതമിതചെയന ഇസൗ ആശുപതമിയമില്നേമിനള

നസവനേമ  സമശപ  പഞക്ഷായത്തുകളേക്ഷായ  പുതുനശരമി,  തകക്ഷാടുമ്പന്ന്,  തപക്ഷാല്പ്പുളമി

നേമിവക്ഷാസമികള്ക്കുമ  ലെഭഗ്യമക്ഷാണന്ന്.  34  കമിടെക്കകള്  അനുവദമിച്ച  ഇസൗ

ആശുപതമിയമിതലെ പ്രതമിദമിനേ  ഒ.പമി.  150  മുതല്  200  വതരയക്ഷാണന്ന്.  ജനേറല്

തമഡമിസമിന,  പശഡമിയക്ഷാട്രമികന്ന്,  തതഗനേനക്കക്ഷാളേജമി,  തഡന്റെല്  എനശ
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വമിഭക്ഷാഗങ്ങളേമിലള ഒ.പമി.-യുമ  1  മണമി മുതല്  6  മണമി വതരയുള സക്ഷായക്ഷാഹ

ഒ.പമി.-യുമ  ഇവമിതടെ  പ്രവരതമിചവരുന.  ലെക്ഷാബന്ന്  സസൗകരഗ്യവമ  ലെഭഗ്യമക്ഷാണന്ന്.

ജൂനേമിയര കണസള്ട്ടന്റെന്ന്  ജനേറല് തമഡമിസമിന  -  1,  ജൂനേമിയര കണസള്ട്ടന്റെന്ന്

പശഡമിയക്ഷാട്രമികന്ന് - 1, ജൂനേമിയര കണസള്ട്ടന്റെന്ന് തതഗനേനക്കക്ഷാളേജമി - 2, അസമിസന്റെന്ന്

സരജന  -  4,  തഡന്റെല്  സരജന  -  1  ഉള്പ്പെതടെ  9  നഡക്ഷാക്ടരമക്ഷാരുനടെയുമ  മറ്റന്ന്

വമിഭക്ഷാഗങ്ങളേമിലെക്ഷായമി  38  ജശവനേക്കക്ഷാരുനടെയുമ  ഉള്തപ്പെതടെ  ആതക  48  സമിരമ

തസമികകളേക്ഷാണന്ന്  ഇസൗ ആശുപതമിയമിലളതന്ന്.  ഇതമിനുപുറനമ എന.എച്ചന്ന്.എമ.,

എച്ചന്ന്.എമ.സമി.  എനമിവ  മുഖക്ഷാന്തരമ  3  തക്ഷാല്ക്കക്ഷാലെമിക  ജശവനേക്കക്ഷാരുതടെ

നസവനേവമ ലെഭഗ്യമക്ഷാണന്ന്.  ഈ സരക്കക്ഷാര ചുമതലെനയറ്റനശഷമ ഒരു സക്ഷാഫെന്ന് നേഴന്ന്,

ഒരു ഫെക്ഷാരമസമിസന്ന്,  ഒരു ക്ലെരക്കന്ന് എനശ മൂനന്ന് തസമികകള്കൂടെമി ആശുപതമിക്കന്ന്

സൃഷ്ടമിച്ചമിട്ടുണന്ന്. 3 സക്ഷാഫെന്ന് കന്വേക്ഷാരനട്ടഴമിനുപുറനമ ആശുപതമിയമില് നേമിലെവമില് നേക്ഷാലെന്ന്

തകട്ടമിടെങ്ങളേക്ഷാണുളതന്ന്.   നേഴമിമഗന്ന്  റൂമ,  തമയമില്  -  ഫെശതമയമില്  വക്ഷാരഡന്ന്

തുടെങ്ങമിയവ  പ്രവരതമിക്കുന  തകട്ടമിടെമ  നചെക്ഷാരച്ചയമിലമ

ജശരണ്ണക്ഷാവസയമിലമക്ഷായതമിനേക്ഷാല്  ഉപനയക്ഷാഗശൂനേഗ്യമക്ഷായ  അവസയമിലെക്ഷാണന്ന്.

ഇസൗ  തകട്ടമിടെമ  തപക്ഷാളേമിക്കക്ഷാനുള  ഭരണക്ഷാനുമതമി  ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കുകയുമ

തപക്ഷാളേമിചമക്ഷാറ്റുനതമിനേക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ  നേടെപടെമിയുമ  സന്വേശകരമിചവരുന.  എലെപ്പുളമി
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തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയുതടെ  അടെമിസക്ഷാനേ  സസൗകരഗ്യമ  ലെകഗ്യമവചതകക്ഷാണന്ന്  മക്ഷാസര

പക്ഷാന  തയക്ഷാറക്ഷാക്കുനതമിനുള  നേടെപടെമികള്  ആരമഭമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  നേബക്ഷാരഡന്ന്

പദ്ധതമിയമിലള്തപ്പെടുതമി പുതമിയ തകട്ടമിടെമ നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനേന്ന് 10 നകക്ഷാടെമി രൂപ

അടെങ്കെല്  കണക്കക്ഷാക്കമിയമിട്ടുള  ഒരു  തപ്രക്ഷാനപ്പെക്ഷാസല്  പക്ഷാലെക്കക്ഷാടെന്ന്  ജമില്ലെക്ഷാ

തമഡമിക്കല്  ഓഫെശസര  മുഖക്ഷാന്തരമ  ആനരക്ഷാഗഗ്യ  വകുപ്പെന്ന്  ഡയറക്ടനററ്റമില്

ലെഭഗ്യമക്ഷായമിട്ടുണന്ന്.  ഗ്രസൗണന്ന്  നഫക്ഷാര  കൂടെക്ഷാതത  നേക്ഷാലെന്ന്  നേമിലെകനളേക്ഷാടുകൂടെമിയ  തകട്ടമിടെ

സമുച്ചയമ  നേമിരമ്മമിക്കക്ഷാനേക്ഷാണന്ന്  തപ്രക്ഷാനപ്പെക്ഷാസലെമില്  വമിഭക്ഷാവനേമ  തചെയമിട്ടുളതന്ന്.

അതഗ്യക്ഷാഹമിത വമിഭക്ഷാഗമ, ലെക്ഷാബന്ന്, ഇ.സമി.ജമി., എകന്ന്നറ, തതമനേര ഒ.ടെമി., ഫെക്ഷാരമസമി

തുടെങ്ങമിയവ  ഗ്രസൗണന്ന്  നഫക്ഷാറമിലമ  ഒനക്ഷാമ  നേമിലെയമില്  ഓപ്പെനറഷന  തശയറ്റര,

ഒ.പമി. മുറമികള്, രണക്ഷാമ നേമിലെയമില് ഒരു ഒ.ടെമി., നലെബര റൂമ നപക്ഷാസന്ന് ഓപ്പെനററ്റശവന്ന്

വക്ഷാരഡന്ന്,  മൂനക്ഷാമ  നേമിലെയമില്  പശഡമിയക്ഷാട്രമികന്ന്  ആന്റെമി  നനേറ്റല്  തമയമില്,

ഫെശതമയമില്  വക്ഷാരഡകള്,  നേക്ഷാലെക്ഷാമ  നേമിലെയമില്  അഡമിനേമിനസറ്റശവന്ന്  നബക്ഷാക്കന്ന്,

നകക്ഷാണഫെറനസന്ന്  ഹക്ഷാള്  എനമിങ്ങതനേയക്ഷാണന്ന്  പ്രസ്തുത  നപ്രക്ഷാജക്ടന്ന്  വമിഭക്ഷാവനേമ

തചെയമിരമിക്കുനതന്ന്.  പ്രക്ഷാഥമമിക  പരമിനശക്ഷാധനേതയത്തുടെരനന്ന്  ഒറമിജമിനേല്  പക്ഷാന,

കണസപ്റ്റന്ന്  നനേക്ഷാട്ടന്ന്,  തചെക്കന്ന്  ലെമിസന്ന്,  മറ്റന്ന്  അനുബനങ്ങള്  എനമിവ

ഉള്തപ്പെടുതമി വമിശദമക്ഷായ തപ്രക്ഷാനപ്പെക്ഷാസല് എതയുമ തപതട്ടനന്ന് സമരപ്പെമിക്കക്ഷാന
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ജമില്ലെക്ഷാ  തമഡമിക്കല്  ഓഫെശസരക്കന്ന്  ഡയറക്ടര  നേമിരനദ്ദശമ  നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.

ആനരക്ഷാഗഗ്യ  വകുപ്പെന്ന്  ഡയറക്ടറമില്നേമിനമ  സരക്കക്ഷാരമിനലെയന്ന്  തപ്രക്ഷാനപ്പെക്ഷാസല്

ലെഭമിക്കുനമുറയന്ന്  ആയതന്ന്  പരമിനശക്ഷാധമിച്ചന്ന്  നേബക്ഷാരഡന്ന്  സക്ഷാമ്പതമിക  സഹക്ഷായമ

ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കുനതമിനേക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ തുടെരനേടെപടെമി സന്വേശകരമിക്കുനതക്ഷാണന്ന്. 

9. പുതുക്കക്ഷാടെന്ന് തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയുതടെ പ്രവരതനേമ

ശശ  .    തക  .    തക  .    രക്ഷാമചെന്ദ്രൻ:  സര,  പുതുക്കക്ഷാടെന്ന്  തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയമിതലെ

അടെമിസക്ഷാനേ  സസൗകരഗ്യങ്ങളമ  നസവനേങ്ങളമ  ബനതപ്പെട്ട  വമിഷയങ്ങളമ

സഭയമില്  തകക്ഷാണവരുനതമിനുനവണമിയക്ഷാണന്ന്  ഞക്ഷാനേശ  സബ്മമിഷന

ഉനയമിക്കുനതന്ന്.    2011-ല് തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയക്ഷായമി ഉയരതതപ്പെട്ട പുതുക്കക്ഷാടെന്ന്

തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയമില്,  തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിക്കനുസൃതമക്ഷായ  അടെമിസക്ഷാനേ

സസൗകരഗ്യങ്ങളമ  നസവനേങ്ങളമ  ഇനേമിയുമ  ഏരതപ്പെടുതമിയമിട്ടമില്ലെ.  കൂടുതല്

നഡക്ഷാക്ടരമക്ഷാതരയുമ  വമിവമിധ  നമഖലെകളേമിതലെ  സക്ഷാഫുകനളേയുമ  കൂടുതലെക്ഷായമി

നേമിയമമിക്കുനതമിനുമ  കൂടുതല്  തമച്ചതപ്പെട്ട  നസവനേ

സസൗകരഗ്യങ്ങതളേക്ഷാരുക്കുനതമിനുമ  നേടെപടെമി  സന്വേശകരമിനക്കണതുണന്ന്.  നദശശയ

പക്ഷാതനയക്ഷാടെടുത്തുകമിടെക്കുന പുതുക്കക്ഷാടെന്ന് തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയമില് നട്രക്ഷാനമക്ഷാ തകയര

സമവമിധക്ഷാനേമ ഏരതപ്പെടുനതണതന്ന്  അതഗ്യക്ഷാവശഗ്യമക്ഷാണന്ന്.  ഇസൗ ആശുപതമിയമില്
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നേമിലെവമില്  രണന്ന്  തതഗനേനക്കക്ഷാളേജമി  തസഷഗ്യലെമിസന്ന്  നഡക്ഷാക്ടരമക്ഷാരുമ  ഒരു

അനേനസഗ്യഷഗ്യനേമിസ്റ്റുമുണക്ഷായമിട്ടുമ  തതഗനേനക്കക്ഷാളേജമി  വമിഭക്ഷാഗമ  ഇവമിതടെ

പ്രവരതമിക്കുനമില്ലെ.  വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പന്ന്  തതഗനേക്കന്ന്  വമിഭക്ഷാഗമ  ഇവമിതടെ

പ്രവരതമിക്കുകയുമ അനനേകമ അമ്മമക്ഷാര ഇസൗ ആശുപതമിയമില് കുഞങ്ങള്ക്കന്ന്

ജനമ  നേല്കുകയുമ  തചെയമിരുനതക്ഷാണന്ന്.  പുതുക്കക്ഷാടെന്ന്  തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയമില്

തതഗനേക്കന്ന്  വമിഭക്ഷാഗമ  ഉടെന  പ്രവരതനേമ  ആരമഭമിനക്കണതുണന്ന്.   തതഗനേക്കന്ന്

വമിഭക്ഷാഗമ  പ്രവരതനേമ  ആരമഭമിക്കുതമനന്ന്,  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  ആനരക്ഷാഗഗ്യ

വകുപ്പുമനമിയുമ  ആനരക്ഷാഗഗ്യവകുപ്പെന്ന്  ഡയറക്ടറുമ  ഉറപ്പെന്ന്  നേല്കമിയമിട്ടുമ  ആയതന്ന്

ഇനേമിയുമ  പ്രവരതനേമക്ഷാരമഭമിച്ചമിട്ടമില്ലെ.  ഇക്കക്ഷാരഗ്യതമില്  അടെമിയന്തരമക്ഷായമി

ഇടെതപടുകയുമ  ആവശഗ്യമക്ഷായ  സതന്വേര  നേടെപടെമികള്  സന്വേശകരമിക്കുകയുമ

തചെയണതമനമ പുതുക്കക്ഷാടെന്ന് തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയമില് തതഗനേക്കന്ന് വമിഭക്ഷാഗമ ഉടെന

പ്രവരതനേമ  ആരമഭമിക്കക്ഷാന  നേമിരനദ്ദശമ  നേല്കണതമനമ   നേമിലെവമില്  ഒരു

ഷമിഫന്ന്  മക്ഷാതമ  പ്രവരതമിചവരുന  ഡയക്ഷാലെമിസമിസന്ന്  യൂണമിറ്റന്ന്  3  ഷമിഫന്ന്

പ്രവരതമിക്കക്ഷാനേക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ  നേടെപടെമികള്  സന്വേശകരമിക്കണതമനമ  കൂടുതല്

അടെമിസക്ഷാനേ  സസൗകരഗ്യങ്ങള്  പുതുക്കക്ഷാടെന്ന്  തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയമില്

അനുവദമിക്കണതമനമ  മമികച്ച  നേമിലെയമില്  പ്രവരതമിച്ചന്ന്  മുനനക്ഷാട്ടുനപക്ഷാകുന
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ആനരക്ഷാഗഗ്യ വകുപ്പെമിതനേ അഭമിനേന്ദമിചതകക്ഷാണന്ന് അഭഗ്യരതമിക്കുന. 

ആനരക്ഷാഗഗ്യ-വനേമിത-ശമിശുവമികസനേ  വകുപ്പുമനമി  (ശശമതമി  വശണക്ഷാ

നജക്ഷാരജന്ന്):  സര,  തകക്ഷാടെകര  നബക്ഷാക്കന്ന്  പഞക്ഷായതമിനുകശഴമിലെക്ഷാണന്ന്  പുതുക്കക്ഷാടെന്ന്

തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമി  സമിതമിതചെയനതന്ന്.  ആശുപതമിയുതടെ  പരമിധമിയമില്വരുന

ജനേസമഖഗ്യ  2,40,000  ആണന്ന്.  ശരക്ഷാശരമി  പ്രതമിദമിനേ  ഒ.പമി.  700  എണ്ണവമ

ശരക്ഷാശരമി  പ്രതമിദമിനേ  തഎ.പമി.  25  എണ്ണവമക്ഷാണന്ന്.  നേമിലെവമില്  പുതുക്കക്ഷാടെന്ന്

തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയമില്  സമിവമില്  സരജന  1,  അസമിസന്റെന്ന്  സരജനക്ഷാര  7,

ജൂനേമിയര കണസള്ട്ടന്റുമക്ഷാര  4,  അസമിസന്റെന്ന് സരജനക്ഷാര  4,  സക്ഷാഫെന്ന് നനേഴ്സുമക്ഷാര

13,  ഫെക്ഷാരമസമിസന്ന്  2,  നനേഴമിമഗന്ന്  അസമിസന്റെന്ന്  5,  നഹക്ഷാസമിറ്റല് അറ്റനഡന്റെന്ന്  7,

ലെക്ഷാബന്ന്  തടെകശഷഗ്യന  3  തുടെങ്ങമി  വമിവമിധ  വമിഭക്ഷാഗങ്ങളേമിലെക്ഷായമി  51  സമിരമ

ജശവനേക്കക്ഷാരുതടെ  തസമികകളണന്ന്.  എന.എച്ചന്ന്.എമ.,  എല്.എസന്ന്.ജമി.ഡമി.,

എച്ചന്ന്.എമ.സമി.  മുഖക്ഷാന്തരമ  മൂനന്ന്  അസമിസന്റെന്ന്  സരജനക്ഷാരുനടെയുമ  രണവശതമ

സക്ഷാഫെന്ന്  നനേഴന്ന്,  ഫെക്ഷാരമസമിസന്ന്  ഉള്തപ്പെതടെ  10  തക്ഷാലക്ഷാലെമിക  ജശവനേക്കക്ഷാരുനടെയുമ

നസവനേവമ  ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കമിയമിട്ടുണന്ന്.  ഒരു  ജൂനേമിയര  കണസള്ട്ടന്റെന്ന്,  മറ്റന്ന്

വമിഭക്ഷാഗതമില്തപ്പെട്ട  6  ജശവനേക്കക്ഷാര  ഉള്പ്പെതടെ  7  ഒഴമിവകള്  നേമിലെവമിലണന്ന്.

ഒഴമിവകള്  എതയുമ  തപതട്ടനന്ന്  നേമികത്തുനതമിനേന്ന്  അടെമിയന്തര  നേടെപടെമി
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സന്വേശകരമിക്കക്ഷാന  നേമിരനദ്ദശമ  നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.  24  മണമിക്കൂര  കക്ഷാഷന്വേക്ഷാലെമിറ്റമി

നസവനേമ,  ഒ.പമി.  നസവനേമ,  8  കമിടെക്കകളള  ഡയക്ഷാലെമിസമിസന്ന്  യൂണമിറ്റന്ന്,

കമിടെതമി  ചെമികമിത,  കുട്ടമികളതടെ  ഒ.പമി.,  തതഗനേനക്കക്ഷാളേജമി  ഒ.പമി.,  തതമനേര

തതഗനേനക്കക്ഷാളേജമി  തപ്രക്ഷാസശജബനവഴന്ന്,  നകക്ഷാവമിഡന്ന്  തടെസമിമഗന്ന്,  തഡന്റെല്  ഒ.പമി.

തുടെങ്ങമിയ നസവനേങ്ങള് ഇസൗ ആശുപതമിയമില്നേമിനന്ന് നേല്കമിവരുന. കൂടെക്ഷാതത

ലെക്ഷാബന്ന്,  ഫെക്ഷാരമസമി,  നപക്ഷാസന്ന്നമക്ഷാരട്ടമ  തുടെങ്ങമിയ  നസവനേങ്ങളമ

തപക്ഷാതുജനേക്ഷാനരക്ഷാഗഗ്യ  പ്രവരതനേതമിതന്റെ  ഭക്ഷാഗമക്ഷായ  നസവനേങ്ങളമ

നേല്കമിവരുനണന്ന്.  നബക്ഷാക്കന്ന് പഞക്ഷായതമിതന്റെ നപ്രക്ഷാജക്ടന്ന് വഴമി ഡയക്ഷാലെമിസമിസന്ന്

യൂണമിറ്റന്ന് പ്രവരതമിക്കുനണന്ന്.  ഡയക്ഷാലെമിസമിസന്ന് യൂണമിറ്റമിനലെയന്ന് എന.എച്ചന്ന്.എമ.

വഴമി  നഡക്ഷാക്ടറുതടെ  നസവനേമ  ലെഭഗ്യമക്ഷാണന്ന്.  ഒരു  വരഷനതയന്ന്  ഏകനദശമ  15

ലെകമ രൂപയുതടെ മരുനകളമ സക്ഷാധനേങ്ങളമ നബക്ഷാക്കന്ന് പഞക്ഷായതന്ന് നപ്രക്ഷാജക്ടന്ന്

വഴമി  ലെഭമിക്കുനണന്ന്.  നേമിലെവമില്  നബക്ഷാക്കന്ന്  പഞക്ഷായതമിതന്റെ

സഹകരണനതക്ഷാതടെ പ്രവരതമിക്കുന ഡയക്ഷാലെമിസമിസന്ന് യൂണമിറ്റമില് രണമ മൂനമ

ഷമിഫ്റ്റുകള്  നേടെത്തുനതമിനേന്ന്  അധമിക  ജശവനേക്കക്ഷാരുമ  അധമിക  മരുനമ

ആവശഗ്യമക്ഷായമിവരുമ.  ഇക്കക്ഷാരഗ്യമ  പരമിഗണമിക്കുനതക്ഷാണന്ന്.  പുതുക്കക്ഷാടെന്ന്

തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയമില് നേമിലെവമില് പ്രസവമ നേടെക്കുനമില്ലെ.  തകക്ഷാടെകര നബക്ഷാക്കന്ന്
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പഞക്ഷായതമിതന്റെ നനേതൃതന്വേതമില് പ്രസവ മുറമി,  പ്രസവ വക്ഷാരഡന്ന്,  ഓപ്പെനറഷന

തശയറ്റര  എനമിവ  നേവശകരമിക്കുകയുമ  പ്രവരതനേസജ്ജമക്ഷാക്കുകയുമ

തചെയമിട്ടുണന്ന്.  ആശുപതമിയമില്  തശയറ്റര  അടെക്കമുള  നലെബര  നകക്ഷാമപകന്ന്

നേക്ഷാഷണല്  തഹല്തന്ന്  മമിഷന  ഫെണപനയക്ഷാഗമിച്ചന്ന്  നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനുള

പ്രക്ഷാരമഭ നേടെപടെമികള് സന്വേശകരമിചവരുന.  ആയതന്ന്  പൂരതമിയക്ഷാകുനമുറയന്ന്  ഇസൗ

ആശുപതമിയമില് ആന്റെമിനനേറ്റല്, നപക്ഷാസന്ന് നനേറ്റല് പരമിചെരണതമിനുള വക്ഷാരഡന്ന്,

പ്രശ  ഓപ്പെനററ്റശവന്ന്,  നപക്ഷാസന്ന്  ഓപ്പെനററ്റശവന്ന്  വക്ഷാരഡകള്,  കൂട്ടമിരമിപ്പുകക്ഷാരക്കുള

സസൗകരഗ്യമ  തുടെങ്ങമിയ  അടെമിസക്ഷാനേ  സസൗകരഗ്യങ്ങതളേക്ഷാരുക്കക്ഷാന  കഴമിയുതമനന്ന്

പ്രതശകമിക്കുന.   പ്രസവ-പ്രസവക്ഷാനേന്തര  സസൗകരഗ്യങ്ങള്ക്കുള

ഉപകരണങ്ങള്  പൂരണ്ണനതക്ഷാതമില്  സജ്ജമക്ഷാനക്കണതക്ഷാണന്ന്.  ബഡന്ന്  നസക്ഷാനറജന്ന്

സസൗകരഗ്യവമ  ഒരുക്കണമ.  എകബപ്തമന്റെന്ന്സുമ  ബഡന്ന്  നസക്ഷാനറജന്ന്

സസൗകരഗ്യവമുതണങ്കെമില്  സമിനസറമിയന  അല്ലെക്ഷാത  സക്ഷാധക്ഷാരണ  പ്രസവങ്ങള്

അവമിതടെ  നേടെതക്ഷാന  കഴമിയുതമനക്ഷാണന്ന്  കണക്കക്ഷാക്കുനതന്ന്.  സൂചെമിപ്പെമിച്ച  രണന്ന്

കക്ഷാരഗ്യങ്ങളമ നേമിലെവമില്വരുനമുറയന്ന് തതഗനേനക്കക്ഷാളേജമി വമിഭക്ഷാഗമ കക്ഷാരഗ്യകമമക്ഷായമി

പ്രവരതമിപ്പെമിക്കക്ഷാന കഴമിയുമ.   ഇതമിനുനവണമിയുള അടെമിയന്തര നേടെപടെമികള്

സന്വേശകരമിച്ചന്ന്  പുതുക്കക്ഷാടെന്ന്  ആശുപതമിയമില്  പ്രസവ  ചെമികമിത
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പുനേരക്ഷാരമഭമിക്കുനതമിനുള  നേടെപടെമികള് സന്വേശകരമിക്കക്ഷാനേക്ഷാവശഗ്യമക്ഷായ  നേമിരനദ്ദശമ

നേല്കമിയമിട്ടുണന്ന്.  ബഹുമക്ഷാനേഗ്യനേക്ഷായ  എമ.എല്.എ.  ഇക്കക്ഷാരഗ്യമ  നനേരതത

സൂചെമിപ്പെമിച്ചമിട്ടുളതക്ഷാണന്ന്.  ആശുപതമി  സന്ദരശനേ  നവളേയമിലമ  അനദ്ദഹമ

ഇക്കക്ഷാരഗ്യമ ഓരമ്മതപ്പെടുതമിയമിട്ടുണന്ന്.  നമല്പ്പെറഞ്ഞ കക്ഷാരഗ്യങ്ങളേമില് നേടെപടെമികള്

സന്വേശകരമിക്കുനതക്ഷാണന്ന്. 

10. തക്ഷാമരനശരമി തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയുതടെ വമികസനേമ

നഡക്ഷാ  .    എമ  .    തക  .    മുനേശര:  സര,  നകക്ഷാഴമിനക്കക്ഷാടെന്ന്-തതമസൂര

നദശശയപക്ഷാതയുതടെ  അരമികമിലെക്ഷാണന്ന്  തക്ഷാമരനശരമി  തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമി

സമിതമിതചെയനതന്ന്.   തകക്ഷാടുവളമി  മുതല്  അടെമിവക്ഷാരമവതരയുള  മലെനയക്ഷാര

നമഖലെയമില് തക്ഷാമസമിക്കുന സക്ഷാധക്ഷാരണജനേങ്ങളതടെ ഏക ആശയമക്ഷാണന്ന് ഇസൗ

ആശുപതമി.   തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയക്ഷായമി  ഉയരതമിതയങ്കെമിലമ  തക്ഷാലൂക്കക്ഷാസക്ഷാനേ

ആശുപതമിയുതടെ  പദവമി  ഈ  ആശുപതമിക്കന്ന്  ലെഭഗ്യമക്ഷായമിട്ടമില്ലെ.  അതന്ന്

ലെഭഗ്യമക്ഷാക്കുനതമിനേന്ന്  ബഹുമക്ഷാനേതപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനമി  മുനകതയടുക്കണതമനന്ന്

അഭഗ്യരതമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.   ആ  പദവമി  അനുവദമിക്കുനമ്പക്ഷാള്  അതനുസരമിചള

സക്ഷാഫെന്ന്  പക്ഷാനറ്റണുമ  ആവശഗ്യമക്ഷാണന്ന്.  സക്ഷാധക്ഷാരണരശതമിയമിലള  സക്ഷാഫെന്ന്

പക്ഷാനറ്റണനപക്ഷാലമ  ഇനപ്പെക്ഷാള്  അവമിതടെയമില്ലെ.  അവമിതടെയുണക്ഷായമിരുന
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അനേസറ്റമിസമിതനേ  സലെമ  മക്ഷാറ്റമിയമിരമിക്കുകയുമക്ഷാണന്ന്.  അതുനപക്ഷാതലെതതന

അവമിതടെയുള  നേമിരവധമി  ഒഴമിവകള്  നേമികത്തുനതമിനുമുള  നേടെപടെമി

സന്വേശകരമിക്കണമ.  ഇതതക്ഷാരു  നട്രക്ഷാമക്ഷാതകയര  ആശുപതമികൂടെമിയക്ഷാണന്ന്.

നദശശയപക്ഷാതയമില്  അപകടെങ്ങളേമില്തപടുനവതരതയല്ലെക്ഷാമ  ഇസൗ

ആശുപതമിയമിനലെയക്ഷാണന്ന്  തകക്ഷാണവരുനതന്ന്.  അതുതകക്ഷാണന്ന്  ഇസൗ

ആശുപതമിതയ  നട്രക്ഷാമക്ഷാതകയര  ആക്കുകമക്ഷാതമല്ലെ,  ഒരു  ബഡന്ന്  ബക്ഷാങ്കെന്ന്

തുടെങ്ങുനതമിനുള  സസൗകരഗ്യമകൂടെമി  ഏരതപ്പെടുതണതമനന്ന്

ഓരമ്മമിപ്പെമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  സശകളതടെയുമ കുട്ടമികളതടെയുമ ആശുപതമി കഴമിഞ്ഞക്ഷാല്

നകക്ഷാഴമിനക്കക്ഷാടെന്ന്  ജമില്ലെയമില്  ഏറ്റവമധമികമ  പ്രസവങ്ങള്  നേടെക്കുന

ആശുപതമികൂടെമിയക്ഷാണമിതന്ന്.    മദര  ആന്റെന്ന്  തതചെല്ഡന്ന്  തകയറമിനുനവണമി  ഒരു

തകട്ടമിടെമകൂടെമി  നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനുള  നേടെപടെമികള്  എതയുമ  തപതട്ടനന്ന്

സന്വേശകരമിനക്കണതുണന്ന്.   അവമിതടെയുണക്ഷായമിരുന ഏക ആമബുലെനസന്ന്  ഒനപതന്ന്

മക്ഷാസനതക്ഷാളേമക്ഷായമി  കട്ടപ്പുറതക്ഷാണന്ന്.  അതന്ന്  പ്രവരതനേകമമക്ഷാക്കുനതമിനേന്ന്

ഡമി.എച്ചന്ന്.എസന്ന്.-ല് കതന്ന് വനമിട്ടന്ന്  ഒനപതന്ന് മക്ഷാസമക്ഷായമി.   എതയുമ തപതട്ടനന്ന്

അതമിതനേ പ്രവരതനേകമമക്ഷാക്കുകനയക്ഷാ അതല്ലെങ്കെമില് അതന്ന് ഡമിനസക്ഷാസന്ന് തചെയന്ന്

പുതമിതയക്ഷാരു ആമബുലെനസന്ന് അനുവദമിക്കുനതമിനനേക്ഷാ ഉള നേടെപടെമിയുണക്ഷാകണമ.
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ആനരക്ഷാഗഗ്യ  വകുപ്പുമനമി   ഇക്കക്ഷാരഗ്യതമില്  പ്രനതഗ്യകമ  ശദ്ധമിക്കണതമനന്ന്

അഭഗ്യരതമിക്കുകയക്ഷാണന്ന്.  ഇതുമക്ഷായമി ബനതപ്പെട്ടന്ന് ഞക്ഷാന നനേരമിട്ടുവനന്ന് അനപക

സമരപ്പെമിച്ചമിരുനതുമക്ഷാണന്ന്. 

ആനരക്ഷാഗഗ്യ-വനേമിത-ശമിശുവമികസനേ  വകുപ്പുമനമി(ശശമതമി  വശണക്ഷാ

നജക്ഷാരജന്ന്):  സര,  തക്ഷാമരനശരമി  തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിയമിതലെ  അമഗശകൃത  തബഡന്ന്

തസങ്തന്ന്  67-ഉമ  നൂനറക്ഷാളേമ  നരക്ഷാഗമികതളേ  കമിടെതമി  ചെമികതമിക്കുനതമിനുള

സസൗകരഗ്യവമുണന്ന്.  പ്രതമിദമിനേ ശരക്ഷാശരമി ഒ.പമി.  ആയമിരവമ തഎ.പമി. 53-മക്ഷാണന്ന്.

പ്രതമിമക്ഷാസമ   നൂറ്റമിയമ്പനതക്ഷാളേമ  പ്രസവങ്ങള്  ഇസൗ  ആശുപതമിയമില്

നേടെക്കുനണന്ന്.  24  മണമിക്കൂറുമ  പ്രവരതമിക്കുന കക്ഷാഷന്വേക്ഷാലെമിറ്റമിയുമ  ലെക്ഷാബുമുണന്ന്.

കൂടെക്ഷാതത  ഈ  ആശുപതമി  നേമിരവധമി  പുരസക്ഷാരങ്ങള്ക്കന്ന്  അരഹമക്ഷായമിട്ടുണന്ന്.

2015-ല് തക.എ.എസന്ന്.എച്ചന്ന്.  സരട്ടമിഫെമിക്കറ്റന്ന്, 2017-18, 2019-2020  എനശ

വരഷങ്ങളേമില്  സമസക്ഷാനേതലെ  കക്ഷായകലന്ന്  അവക്ഷാരഡന്ന്  എനമിവ

ലെഭമിക്കുകയുണക്ഷായമി.    2019-ല്  നദശശയ  ഗുണനമനക്ഷാ  അമഗശകക്ഷാരമക്ഷായ

എന.കഡ്യൂ.എ.എസന്ന്.  അവക്ഷാരഡമ ലെഭമിച.  ഇസൗ ആശുപതമിയമിതലെ അമഗശകൃത

തസമികകള് 69 ആണന്ന്. അതുമക്ഷായമി ബനതപ്പെട്ട വമിശദക്ഷാമശങ്ങള്  മറുപടെമിയമില്

സൂചെമിപ്പെമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  എന.എച്ചന്ന്.എമ.  മുഖക്ഷാന്തരമ  23  തക്ഷാല്ക്കക്ഷാലെമിക
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ജശവനേക്കക്ഷാരുതടെയുമ  എച്ചന്ന്.എല്.സമി.  മുഖക്ഷാന്തരമ  50  തക്ഷാല്ക്കക്ഷാലെമിക

ജശവനേക്കക്ഷാരുതടെയുമ  ആര.എസന്ന്.ബമി.തതവ  ഫെണന്ന്  ഉപനയക്ഷാഗമിച്ചന്ന്  29

തക്ഷാല്ക്കക്ഷാലെമിക  ജശവനേക്കക്ഷാരുതടെയുമ  നസവനേമ  ലെഭഗ്യമക്ഷാണന്ന്.  കഴമിഞ്ഞ

സരക്കക്ഷാരമിതന്റെയുമ  ഇസൗ സരക്കക്ഷാരമിതന്റെയുമ  കക്ഷാലെതക്ഷായമി  20  തസമികകളേക്ഷാണന്ന്

പുതമിയതക്ഷായമി  സൃഷ്ടമിച്ചമിട്ടുളതന്ന്.  ജൂനേമിയര  കണസള്ട്ടന്റെന്ന്  -(സരജറമി),

(അനേനസഷഗ്യ),  (തതഗനേനക്കക്ഷാളേജമി)  ഓനരക്ഷാനവശതമ  അങ്ങതനേ  മൂനമ

ഡയക്ഷാലെമിസമിസന്ന്  തടെകശഷഗ്യന  -2,  ദന്തല്  തമക്കക്ഷാനേമികന്ന്-1,

ഫെമിസമിനയക്ഷാതതറക്ഷാപ്പെമിസന്ന്-1,  ഫെക്ഷാരമസമി  നസക്ഷാര  കശപ്പെര-1,  ഫെക്ഷാരമസമിസന്ന്-1,

സക്ഷാഫെന്ന് നനേഴന്ന്-5,  ലെക്ഷാബന്ന് തടെകശഷഗ്യന-3,  ഒപ്നറ്റക്ഷാതമട്രമിസന്ന്-1  എനമിവ  കൂടെക്ഷാതത

രണന്ന് സക്ഷാഫെന്ന് നനേഴന്ന് ഉള്തപ്പെതടെ 20 തസമികകളേക്ഷാണന്ന് അവമിതടെയുളതന്ന്. ആനരക്ഷാഗഗ്യ

സക്ഷാപനേങ്ങതളേ  'ആരദമ'  മക്ഷാനേദണ്ഡമനുസരമിച്ചന്ന്  വമികസമിപ്പെമിക്കുന

പ്രവരതനേങ്ങളേക്ഷാണന്ന്  നേടെനതകക്ഷാണമിരമിക്കുനതന്ന്.  അങ്ങതനേതയക്ഷാരു

സക്ഷാന്റെവഡനസഷന  നേടെപ്പെക്ഷാക്കമി  വരമികയക്ഷാണന്ന്.  ജമില്ലെയമില്  ഒരു   ജമില്ലെക്ഷാതലെ

ആശുപതമിയുമ  ഒരു  തക്ഷാലൂക്കുതലെ  ആശുപതമി  എന  രശതമിയമിലെക്ഷാണന്ന്

പ്രവരതനേങ്ങള്  നേടെനവരുനതന്ന്.  തക്ഷാമരനശരമി  തക്ഷാലൂക്കക്ഷാശുപതമിതയ

2017-തലെ  സരക്കക്ഷാര  ഉതരവപ്രകക്ഷാരമ  തക്ഷാലൂക്കുതലെ  ആശുപതമി
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വമിഭക്ഷാഗതമിലെക്ഷാണന്ന് ഉള്തപ്പെടുതമിയമിട്ടുളതന്ന്.  ഇസൗ ആശുപതമിയുതടെ അടെമിസക്ഷാനേ

സസൗകരഗ്യ  വമികസനേതമിനേക്ഷായമി  നേബക്ഷാരഡന്ന്  പദ്ധതമിയമിലള്തപ്പെടുതമി

17,70,00,000/-  രൂപ  അനുവദമിച്ചമിട്ടുണന്ന്.  ആശുപതമിയമിതലെ

അതഗ്യക്ഷാഹമിതവമിഭക്ഷാഗമ  ശകമിതപ്പെടുത്തുനതമിതന്റെ  ഭക്ഷാഗമക്ഷായമി  ഇസൗ  തുക

വമിനേമിനയക്ഷാഗമിചള  തകട്ടമിടെ  നേമിരമ്മക്ഷാണമ  പൂരതമിയക്ഷായമിവരുന.

ബഹുമക്ഷാനേഗ്യനേക്ഷായ  എമ.എല്.എ.  പറഞ്ഞതുനപക്ഷാതലെ,  ആശുപതമി

സമിതമിതചെയന സലെതമിതന്റെ പ്രനതഗ്യകതകൂടെമി പരമിഗണമിച്ചന്ന് അവമിതടെതയക്ഷാരു

നട്രക്ഷാമക്ഷാതകയര  സമവമിധക്ഷാനേമ  ആവശഗ്യമക്ഷാതണനക്ഷാണന്ന്  കരുതുനതന്ന്.  അതന്ന്

ഒരുക്കുനതമിനുള പ്രക്ഷാരമഭ നേടെപടെമികള് സന്വേശകരമിചവരുനണന്ന്. നേമിലെവമില് ഇസൗ

ആശുപതമിയമില് ഒരു ബഡന്ന് നസനറജന്ന് യൂണമിറ്റന്ന് പ്രവരതമിചവരുനണന്ന്. ബഡന്ന്

ബക്ഷാങ്കെന്ന് നേമിരമ്മമിക്കുനതമിനേക്ഷായമി നദശശയ ആനരക്ഷാഗഗ്യ ദസൗതഗ്യമവഴമി 35,00,0000/-

രൂപ  അനുവദമിക്കുകയുമ  അതമിനുള  നേടെപടെമികള്  ആരമഭമിച്ചമിട്ടുമുണന്ന്.

ആമബുലെനസന്ന്  പ്രവരതനേകമമക്ഷാക്കുനതന്ന്  സമബനമിച്ചന്ന്  ഇനപ്പെക്ഷാള്  തതന

ആവശഗ്യമക്ഷായ നേമിരനദ്ദശമ നേല്കുനതക്ഷാണന്ന്.


