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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

1. അധണിക സസാമ്പതണിക ബസാദ്ധദ്ധ്യതയയും ബുദ്ധണിമുട്ടുകളയും 
പരണിഹരണികക്കണ്ടതണിനന്റെ ആവശദ്ധ്യകത

ശ്രശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര,  കകരളതണിനലെ  നപസാതുമരസാമതത

വകുപണിനന്റെ  കനേതൃതത്വതണിലയും  നേണിയന്ത്രണതണിലയും  നേടക്കുന്ന  നേണിരമസാണ

പ്രവരതനേങ്ങളണില    കറസാഡുകള,  പസാലെങ്ങള,  നകടണിടങ്ങള  എന്നണിവയയും

ഉളനപടയും.  നേണിരമസാണ  പ്രകണിയയണില  പ്രധസാനേനപട  പങത  വഹണിക്കുന്ന  ഒര

വണിഭസാഗമസാണത  കരസാറുകസാര.  അവര  അതണില  കസാണണിക്കുന്ന

തസാലപരദ്ധ്യമനുസരണിചസാണത  സമയബനണിതമസായണി  പ്രവൃതണികള

പൂരതശകരണിക്കസാന  കഴണിയക.  ഇവരണില  ഒര  വണിഭസാഗയും  സമയബനണിതമസായണി

പ്രവൃതണികള പൂരതശകരണിക്കുന്നതണിനന്റെ ഭസാഗമസായണി സരക്കസാര അനുവദണിക്കുന്ന

ഇനനസന്റെശവത  ഉളനപനട കനേടകയയും നചയ്യുന.  എന്നസാല മനറസാര വണിഭസാഗയും

കരസാറുകസാര,  എഗണിനമന്റെത  വചത  പ്രവൃതണികള  ആരയുംഭണിചസാല  പലെവണിധ

കസാരണങ്ങള  പറഞയും  പറയസാനതയയും  നേണിശണിതസമയതത  പണണി

പൂരതശകരണിക്കസാനത  മസാസങ്ങളയും  വരഷങ്ങളയും  നേശടണിനക്കസാണ്ടുകപസാകുന്നതുയും

കസാണസാന കഴണിയയും.  ഇതത സയുംസസാനേതത നപസാതുവണില എലസാ ജണിലകളണിലമുള

ഒര  കസാരദ്ധ്യമസാണത.  ഉദസാഹരണമസായണി  കസാസരകഗസാഡത  ജണിലയണിനലെ  ഏതസാനുയും
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വരക്കുകളനട  കസാരദ്ധ്യയുംമസാതയും  ഞസാന  ചൂണ്ടണിക്കസാണണിക്കസായും.  18 മസാസയും

കസാലെസാവധണിയണില  നേശകലെശത്വരയും-ഇടകതസാടത  കറസാഡത  30 കകസാടണി  രൂപയനട

പ്രവൃതണി  2019  മസാരചത  മസാസതണില   ആരയുംഭണിചത  2020 നസപ്റയുംബര

മസാസതണില പൂരതണിയസാകക്കണ്ടതസായണിരന.  രണ്ടുവരഷയും കഴണിഞണിട്ടുയും  ആ

പണണി പൂരതശകരണിക്കസാനത കണിടക്കുകയസാണത.  കരണിന്തളയും, കണിളണിയളയും-വരഞ്ഞൂര

കറസാഡത 25 കകസാടണി രൂപയനട പ്രവൃതണി 2019 ജനുവരണി മസാസതണില  ആരയുംഭണിച.

12 മസാസമസാണത  അതണിനന്റെ  കസാലെസാവധണി.   2020 ജനുവരണി  മസാസതണില

അവസസാനേണികക്കണ്ടതസായണിരന.  ഇനയും  പണണി  പൂരതശകരണിക്കസാനത,

കറസാഡസാനക  കണിളചത,  മറണിചത  മസാസങ്ങകളസാളമസായണി   കസാലനേട  യസാത  കപസാലയും

കഴണിയസാത  അവസയണിലെസാണത.  46 കകസാടണി  രൂപയനട  കലടക്ക-നചരക്കള

കറസാഡത  12 മസാസ കസാലെസാവധണിയണില  2018  ഒകകസാബര മസാസതണില  പ്രവൃതണി

ആരയുംഭണിചത  2019 ഒകകസാബര  മസാസതണില  അവസസാനേണികക്കണ്ടതസായണിരന.

2022  ആയണിട്ടുയും  പണണി പൂരതശകരണിചണിടണില.   പസാണത്തൂര-കലപളണി കറസാഡത

4.6 കകസാടണി രൂപയനട  പ്രവൃതണി   6 മസാസയും   കസാലെസാവധണിയണില   2020

നഫെബ്രുവരണി  മസാസതണില  ആരയുംഭണിചത   2020 ആഗസത  മസാസതണില

പൂരതശകരണികക്കണ്ടതത  ഇകപസാഴയും  പൂരതശകരണിചണിടണില.  98 കകസാടണി  രൂപയനട
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നചറുവത്തൂര,  ചശകമനേണി,  ചണിറസാരണിക്കല, ഭശമനേടണി  കറസാഡത.   2019 ജൂനനലെ

മസാസതണിലെസാണത പ്രവൃതണി ആരയുംഭണിചതത. 24 മസാസമസാണത അതണിനന്റെ കസാലെസാവധണി.

2021-ല  പൂരതശകരണികക്കണ്ട  പ്രവൃതണികള  പൂരതശകരണിചണിടണില.

ഇതരതണില   കറസാഡുകള,  നകടണിടങ്ങള,  പസാലെങ്ങള  തുടങ്ങണിയവയമസായണി

ബനനപടത  എതകയസാ  ഉദസാഹരണങ്ങള   സയുംസസാനേനത

എലസാകമഖലെകളണിലയും  കസാണസാന  കഴണിയയും.  ഇഇൗ   സസാഹചരദ്ധ്യതണില  ചണിലെര

പ്രവൃതണി  പസാതണിവഴണിയണില  ഉകപക്ഷണിചകപസാവുകയയും  നചയ.  അങ്ങനനേ

ഉകപക്ഷണിക്കനപടന്ന  കറസാഡുകളനടകയസാ  പസാലെങ്ങളനടകയസാ  കസാരദ്ധ്യതണില

കരസാറുകസാനര  നടരമണികനേറത  നചയത   റശ-നടണ്ടര  ഉളനപനടയള  കസാരദ്ധ്യങ്ങള

നചയ്യുകമ്പസാള   സയുംസസാനേ  ഖജനേസാവണിനേത   കൂടതല  സസാമ്പതണികബസാദ്ധദ്ധ്യത

ഉണ്ടസാകുന.  ഇങ്ങനനേ  ദശരഘകസാലെയും  പണണി പൂരതശകരണിക്കസാനത പ്രവൃതണി

ഒഴണിവസാക്കണികപസാകുന്ന  കകസാണ്ടസാകരമസാരനക്കതണിനര  നേണിയമ  നേടപടണികള

സത്വശകരണിക്കുന്നതണിനേത വദ്ധ്യവസയനണ്ടങണിലയും അങ്ങനനേ നചയസാനത പലെകപസാഴയും

നനഫെന  അടണിക്കുകകയസാ  അപൂരവയും  ചണിലെ  കകസുകള  ബസാക്കത

ലെണിസണിലനപടത്തുകകയസാ നചയ്യുയും.   ഏനറടത പ്രവൃതണികളനട   റണിസത  ആന്റെത

കകസാസത  ഇവരണിലനേണിന്നത  പണിടണിനചടക്കസാന  തശരമസാനേണിചത  റവനേന്യൂ  റണിക്കവറണി
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ഉളനപനടയളതത  നറക്കമന്റെത  നചയ്യുനമങണിലയും  റവനേന്യൂ  റണിക്കവറണി

സത്വശകരണിചതസായണി പലെകപസാഴയും കസാണസാനേണില. അനലങണില അവര അതണിലനേണിന്നത

രക്ഷനപടന്നതണിനുകവണ്ടണി  എലസാമസാരഗ്ഗങ്ങളയും  സത്വശകരണിക്കുനനവന്നതസാണത

ഇതുവനരയള  അനുഭവങ്ങളനട  അടണിസസാനേതണില  കസാണസാന  സസാധണിചതത.

അതുനകസാണ്ടുതനന്ന   ഇതരക്കസാരസായ  കരസാറുകസാര   ആനരയയും

ഭയനപകടണ്ടതണിനലന്ന  മകനേസാഭസാവകതസാടകൂടണിയസാണത   ഇഇൗ  പ്രശ്നങ്ങള

നനകകസാരദ്ധ്യയും  നചയത  മുകന്നസാട്ടുകപസാകുന്നതത.  ഇങ്ങനനേയള  സസാഹചരദ്ധ്യതണില

സമയബനണിതമസായണി പണണി പൂരതശകരണിക്കസാതണിരണിക്കുകകയസാ,  പസാതണിവഴണിയണില

ഉകപക്ഷണിക്കുകകയസാ നചയത  റശ-നടണ്ടര നചകയണ്ടണിവരന്ന സസാഹചരദ്ധ്യങ്ങളണില

ഖജനേസാവണിനേത  വരന്ന  അധണിക  സസാമ്പതണികബസാദ്ധദ്ധ്യത  കരസാറുകസാരണിലനേണിന്നത

പണിടണിനചടക്കസാനുള  നേടപടണി  സത്വശകരണിക്കുന്നതണിനേത  സയുംവണിധസാനേയും

ഉണ്ടസാക്കണനമന്നതസാണത  ഇഇൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലെണിലൂനട  ഞസാന

ആവശദ്ധ്യനപടന്നതത. 

നപസാതുമരസാമതത-വണികനേസാദസഞസാരയും,  യവജനേകസാരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമന്ത്രണി

(ശ്രശ  .    പണി  .    എ  .    മുഹമദത  റണിയസാസത):  സര,  ബഹുമസാനേദ്ധ്യനേസായ

ശ്രശ.  ഇ.  ചന്ദ്രകശഖരന,  ഇവണിനട  നകസാണ്ടുവന്നണിട്ടുള  വണിഷയയും   വളനര
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പ്രധസാനേനപടതസാണത.  നപസാതുമരസാമതത  വകുപത  നേണിരന്തരമസായണി

പരണികശസാധണിക്കുകയയും  ഇടനപടകയയും  നചയ്യുന്ന  ഒര  വണിഷയമസാണണിതത.

ബഹുമസാനേനപട അയുംഗതണിനന്റെ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലെണില അതണിനന്റെ മറ്റുകസാരദ്ധ്യങ്ങള

വന്നണിട്ടുണ്ടത.  മത്സരസാധണിഷണിത  ഇ-നടണ്ടറുകള  ക്ഷണണിചസാണത  നപസാതുമരസാമതത

പ്രവൃതണിയനട  കരസാറുകസാനര  നേണിശയണിക്കുന്നതത.  എസണികമറത

തയസാറസാക്കുകമ്പസാളതനന്ന പ്രവൃതണിക്കത സമയപരണിധണി നേണിശയണിക്കുയും.  നടണ്ടര

കരഖകളണില  അതത  പരസദ്ധ്യനപടത്തുകയയും  നചയ്യുയും.  കൂടസാനത

സമയബനണിതമസായണി പ്രവൃതണികള പൂരതശകരണിക്കുന്നതണിനുള വദ്ധ്യവസകള

standard  bid  document-ലയും  കരസാറണിലയും  ഉളനപടത്തുകയയും  നചയ്യുയും.

പ്രവൃതണികള  സമയബനണിതമസായണി  പൂരതണിയസാക്കുകനയനളതത

പണി.ഡബന്യൂ.ഡണി.-യനട  പ്രധസാനേനപട  ലെക്ഷദ്ധ്യമസാണത.  ഇതണിനേസായണി  ഓകരസാ

പ്രവൃതണിയയും  കൃതദ്ധ്യമസായണി  വണിലെയണിരത്തുന്ന  സയുംവണിധസാനേയും  വകുപണില

നേണിലെവണിലണ്ടത.  ജണിലസാ  ഇനഫസാസ്ട്രക്ചര  കകസാ-ഓരഡണികനേഷന  കമണിറണിയയും

(ഡണി.നഎ.സണി.സണി.),  പണി.ഡബന്യൂ.ഡണി.  മണിഷന  ടശമുയും  കൃതദ്ധ്യമസായണി  പദ്ധതണികള

വണിലെയണിരതണികപസാകുന.  ആരയുംഭണിക്കസാതണിരണിക്കുകകയസാ,  തടസ്സനപട്ടു

കണിടക്കുകകയസാ  നചയ്യുന്ന  പ്രവൃതണികള  സമയബനണിതമസായണി
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പൂരതശകരണിക്കുന്നതണിനേത  അതത  സയുംബനണിചത  പ്രകതദ്ധ്യക  വണിലെയണിരതലയും

തശരമസാനേങ്ങളയും  ഇതരയും  കയസാഗങ്ങളണില  ഉണ്ടസാകുനണ്ടത.  ഭൂരണിഭസാഗയും

കരസാറുകസാരയും  നേലനേണിലെയണില  പ്രവൃതണി  പൂരതശകരണിക്കുന്നവരസാണത.  നേമ്മുനട

സരക്കസാര  കുനറക്കസാലെനത  ഇടകവളയ്ക്കുകശഷയും  നേലനേണിലെയണില  പ്രവൃതണി

പൂരതശകരണിക്കുന്ന  കരസാറുകസാരക്കത  ഇനനസന്റെശവത  നേലകസാന  തശരമസാനേണിച

വണിവരയും  ഇഇൗ  സഭനയ   അറണിയണിക്കസാന  ആഗഹണിക്കുന. എന്നസാല  നനസറത

നനകമസാറണിയണിട്ടുയും  പ്രവൃതണി  ആരയുംഭണിക്കസാത  സയുംഭവങ്ങള  നേമ്മുനട

സയുംസസാനേത്തുണ്ടത.  കൃതദ്ധ്യമസായണി  പ്രവൃതണി  പൂരതശകരണിക്കുന്നതണിലയും  ചണിലെര

വശഴ്ച്ച  വരത്തുനണ്ടത.  അതരയും  സയുംഭവങ്ങളണില  വണിട്ടുവശഴ്ചയണിലസാത

നേണിലെപസാടകള  സത്വശകരണിക്കസാനേസാണത  വകുപത  ഉകദ്ദേശണിക്കുന്നതത.  നേണിശണിത

സമയപരണിധണിക്കുളണില  പ്രവൃതണി  പൂരതശകരണിക്കുന്നതണിനേത  കരസാറുകസാരനട

ഭസാഗത്തുനേണിനയും വശഴ്ചയണ്ടസായസാല നപസാതുമരസാമതത വകുപത മസാനേത്വല, standard

bid  document  എന്നണിവയണിനലെ  വദ്ധ്യവസകളനുസരണിചത  പണിഴ  ചുമതല,

കരസാറുകസാരനട നേകഷസാതരവസാദണിതത്വതണില പ്രവൃതണിയണിലനേണിന്നത ഒഴണിവസാക്കല,

നനലെസനസത റദ്ദേത നചയല, കരണിമ്പടണികയണില  ഉളനപടതല തുടങ്ങണിയ വണിവണിധ

നേടപടണികളസാണത  സത്വശകരണിക്കുന്നതത.  അകസാരണമസായണി  പ്രവൃതണി
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പൂരതണിയസാക്കസാതണിരണിക്കുകകയസാ  പ്രവൃതണി  നേണിശണിത  സമയതണിനേകയും

ആരയുംഭണിക്കസാതണിരണിക്കുകകയസാ നചയ  49  പ്രവൃതണികളണിലനേണിന്നത നപസാതുമരസാമതത

നേണിരതത  വണിഭസാഗതണില  ബനനപട  കരസാറുകസാനര  ഒഴണിവസാക്കണിയണിട്ടുണ്ടത.

സമയബനണിതമസായണി  പ്രവൃതണികള  പൂരതശകരണിക്കസാനത  നതറസായ

പ്രവണതകളനട  പണിടണിയണിലനപടത  നേണിലെനകസാള്ളുന്ന  കരസാറുകസാര  തശരചയസായയും

ഭയകക്കണ്ട  ഒര  സരക്കസാരസാണത  ഇന്നത  കകരളതണില  ഭരണിക്കുന്നനതനളതത

നേണിസയുംശയയും  പറയസാന  സസാധണിക്കുന്ന  കസാരദ്ധ്യമസാണത.  കരസാറുകസാരനന്റെ

നേകഷസാതരവസാദണിതത്വകതസാനടയസാണത   കരസാര  ഒഴണിവസാക്കുന്നതത.  അതരയും

സയുംഭവങ്ങളണില സരക്കസാരണിനേത  നേഷയും സയുംഭവണിക്കസാറണില.  എന്നസാല സമയനേഷയും

പലെകപസാഴയും ജനേങ്ങളക്കത ബുദ്ധണിമുടസായണി മസാറുനണ്ടത. ഒടനേവധണി പ്രവൃതണികളണില

വശഴ്ചവരതണിയ  കരസാറുകസാനര  കരണിമ്പടണികയണിലനപടത്തുവസാനുള  നേടപടണികളയും

സത്വശകരണിക്കുനണ്ടത.  പലെയണിടങ്ങളണിലയും  പ്രവൃതണി  റശഅകറഞത  നചയ്യുന്നതണിനലെ

കസാലെതസാമസയും  ചൂണ്ടണിക്കസാണണിചത  പലെരയും  നടരമണികനേഷകനേസാടത  നനവമനേസ്സദ്ധ്യയും

കസാണണിക്കസാറുണ്ടത.  നടരമണികനേറത നചയകഴണിഞസാല അടതതത റശനടണ്ടര നചയത

പ്രവൃതണി  പൂരതശകരണിക്കസാന  സമയനമടക്കുന്നതത  എയും.എല.എ.-മസാരക്കത

പലെരക്കുയും  അതണിനന്റെ  പ്രയസാസങ്ങള  ഉണ്ടസാക്കുന.  അതുനകസാണ്ടത  നടരമണികനേറത
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നചയകണസാ  കവണ്ടകയസാ  എന്ന  കസാരദ്ധ്യതണില  ചരച  നചയത  സമയയും

നേശണ്ടുകപസാകുന്ന  ഒര  സണിതണി  സയുംസസാനേത്തുണ്ടത.  എന്നസാല

നേണിശണിതകസാലെയളവണിനേകയും  പ്രവൃതണി  റശനടണ്ടര  നചയ്യുക  എന്നതസാണത

വകുപണിനന്റെ  നേണിലെപസാടത.  ബഹുമസാനേനപട  ശ്രശ.  ടണി.  പണി.  രസാമകൃഷ്ണനന്റെ

കകസാഴണികക്കസാടത  ജണിലയണിനലെ  കപരസാമ്പ്ര  മണ്ഡലെതണിനലെ  തസാനേണിക്കണ്ടണി,

ചക്കണിടപസാറ  കറസാഡത  നടരമണികനേഷന  നേടതണി  കവഗതണില  റശനടണ്ടര  നചയ

പ്രവൃതണിയസാണത. 14-10-2021-നേത നടരമണികനേറത നചയ,  09-11-2021-നേത വരക്കത

റശ-അകറഞത നചയനകസാണ്ടത ഏറവുയും കവഗതണില റശനടണ്ടര നചയസാന കപരസാമ്പ്ര

മണ്ഡലെതണില  സസാധണിചണിട്ടുണ്ടത.  കപരസാമ്പ്ര  കമസാഡല  ഇഇൗ  സയുംസസാനേതത

നേടപണിലെസാക്കസാനേസാകണയും.  ഇതണിനേസായണി  കൃതദ്ധ്യമസായണി  ഒര  മസാനേദണ്ഡയും

തയസാറസാക്കസാന പണി.ഡബന്യൂ.ഡണി.  മണിഷന ടശയും  കയസാഗതണില തശരമസാനേണിചണിട്ടുണ്ടത.

അകദ്ദേഹയും  അവസസാനേയും  പറഞ  ഒര  കസാരദ്ധ്യയുംകൂടണി  സൂചണിപണിക്കുകയസാണത.

നകടണിടങ്ങള  ഒര  പ്രധസാനേനപട  വണിഷയമസാണത.  ബഹുമസാനേനപട   ആകരസാഗദ്ധ്യ

വകുപ്പുമന്ത്രണി ഇവണിനട ഇരണിക്കുനണ്ടത.  കകരളതണിനലെ ആകരസാഗദ്ധ്യകമഖലെയമസായണി

ബനനപട   നമഡണിക്കലകകസാകളജുകള,  ജണില  ആശുപതണി  ഉളനപനടയള

നകടണിടങ്ങളനട നേണിരമസാണ പുകരസാഗതണി വണിലെയണിരത്തുന്നതണിനേസായണി ഒര കയസാഗയും
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ഞങ്ങള  നേടതണി.  ഭരണസാനുമതണി  ലെഭണിചണിട്ടുയും  സസാകങതണികസാനുമതണി  കണിടസാന

ഏഴയുംഎട്ടുയും  വരഷങ്ങള  എടത  പദ്ധതണികളസാണത.  അതത  കകരളതണില

സമശപകസാലെതണിലസാത  നേണിലെയണില  രണ്ടത  മന്ത്രണിമസാര  പനങടത്തുനകസാണ്ടത

കയസാഗയും  നേടതണി  ഭരണസാനുമതണി  കണിടണി,  സസാകങതണികസാനുമതണി  കണിടസാതവയത

സസാകങതണികസാനുമതണി  നേലകസാന  സസാധണിചണിട്ടുണ്ടത.  ഇതരതണില  നേണിലെപസാടത

സത്വശകരണിചനകസാണ്ടുതനന്ന  സരക്കസാര  മുകന്നസാട്ടുകപസാകുനമനളതത  സഭനയ

അറണിയണിക്കുകയസാണത. 

ശ്രശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന:  സര,  ബഹുമസാനേനപട മന്ത്രണി ഇവണിനട നേലകണിയ

മറുപടണിയണില സമശപകസാലെതത സത്വശകരണിക്കുന്ന നേടപടണി സയുംബനണിചത പറഞതത

സത്വസാഗതസാരഹമസായ  കസാരദ്ധ്യമസാണത.  അടണിയന്തരമസായണി  ഇതരയും  പ്രശ്നങ്ങളക്കത

പരണിഹസാരമുണ്ടസാക്കസാന  അതത  പരദ്ധ്യസാപ്തമസാകുനമന്നസാണത  കതസാനന്നതത.

പ്രധസാനേമസായയും  ഇകപസാള  ഇവണിനട  ചൂണ്ടണിക്കസാണണിച  കകസാഴണികക്കസാടത  ജണിലയണില

നേടപസാക്കണിയ  കപരസാമ്പ്ര  കമസാഡല  എലസായണിടത്തുയും  നേടപസാക്കണനമന്ന

അരത്ഥതണിലെനലങണിലയും  ഇങ്ങനനേ  ഉകപക്ഷണിചകപസാകുന്ന

കകസാണ്ടസാകരമസാരനക്കസാര  പസാഠയും  പഠണിക്കസാനുള  നേടപടണി

സത്വശകരണിക്കതക്കവണിധമുള നേടപടണിയണ്ടസാകുകമസാ?
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ശ്രശ  .    പണി  .    എ  .    മുഹമദത  റണിയസാസത:  സര,  വളനര  പ്രസക്തമസാനയസാര

കസാരദ്ധ്യമസാണത.  കപരസാമ്പ്രയണില  ഇഇൗ  തശരമസാനേയും  നനകനക്കസാളസാനതനന്ന

സസാധണിചതത ഒരപസാടത ബുദ്ധണിമുടണിയസാണത. ഞസാന കനേരനത സൂചണിപണിച,  നേമ്മുനട

നപസാതുമരസാമതത  വകുപണിനലെ  ഭൂരണിഭസാഗയും  ഉകദ്ദേദ്ധ്യസാഗസരയും   കരസാറുകസാരയും

നേലനേണിലെയണില പ്രവരതണിക്കുന്നവരസാണത.  എന്നസാല ഒര നേന്യൂനേപക്ഷയും പ്രകതദ്ധ്യക

കകസാക്കസസായണി നതറസാനയസാര പ്രവണതകളണിലൂനട കപസാകുനന്നസാര രശതണി നേമ്മുനട

സയുംസസാനേത്തുണ്ടത.  ആ  നനമകകസാ  നനമകനേസാരണിറണിതനന്നയസാണത  ഇങ്ങനനേ

നടരമണികനേറത നചയനപടന്ന പ്രവൃതണി റശ-നടണ്ടര നചയ്യുന്നതണിനേത കസാലെതസാമസയും

വരത്തുന്നതണികലെക്കുള  നേണിലെപസാടകള  സത്വശകരണിക്കുന്നതത.  ആ

കകസാക്കസണിനനേതണിനര  സനണിയണിലസാത  നേണിലെപസാടസായണിരണിക്കുയും  സരക്കസാര

സത്വശകരണിക്കുക എനളതുയും സഭനയ അറണിയസാക്കസാന ആഗഹണിക്കുകയസാണത. 

2. നമഡണിനസപണിനലെ അപസാകതമൂലെയും ജശവനേക്കസാരയും നപനഷനകസാരയും
അനുഭവണിക്കുന്ന ബുദ്ധണിമുട്ടുകള

ശ്രശ  .    രകമശത  നചന്നണിതലെ:  സര,  നതസാഴണിലെസാളണികളനട  ആകരസാഗദ്ധ്യ

സയുംരക്ഷണവുയും  പരണിരക്ഷയയും  ഉറപ്പുവരത്തുക  എനളതത  ഏതത  നതസാഴണില

ദസാതസാവണിനന്റെയയും  ഉതരവസാദണിതത്വമസാണത.  Medical  Attendance  Rules,1960

അനുസരണിചത സരക്കസാര ജശവനേക്കസാരനട ആകരസാഗദ്ധ്യ പരണിരക്ഷ ഉറപ്പുവരത്തുക
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എനളതത  സരക്കസാരണിനന്റെ  ചുമതലെയണിലനപട  കസാരദ്ധ്യമസാണത.  ഇവണിനട

കനേരനതയണ്ടസായണിരന്നതത  നമഡണിക്കല  റശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെസാണത.  അതസായതത

ജശവനേക്കസാര കരസാഗയും വന്നത  ചണികണിത്സണിചസാല അവരക്കത പണിന്നശടത ഗവണ്നമന്റെത

റശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെണിലൂനട  പണയും  നേലകുയും.  ഇകപസാള  നേടപണിലെസാക്കണിയ

നമഡണിനസപത  പദ്ധതണി  ജശവനേക്കസാരനട  തസാലപരദ്ധ്യങ്ങനള  പൂരണ്ണമസായയും

വഞണിക്കുന്നതസാനണന്നസാണത  അനുഭവതണിലൂനട  നേമുക്കത  കസാണസാന

കഴണിഞണിട്ടുളതത.  ആറത  വരഷമസായണി  നമഡണിനസപണിനനേക്കുറണിചത  പറയന.

യസാനതസാര  ഗൃഹപസാഠവുയും  നചയസാനതയയും  മുനന്നസാരക്കമണിലസാനതയയും

വളനരനപനടന്നസാണത  പദ്ധതണി  നേടപണിലെസാക്കണിയതത.  700  കകസാടണി  രൂപ

ഇനഷത്വറനസത കമ്പനേണികളനട നനകകളണികലെക്കത യസാനതസാര പ്രയസാസവുമണിലസാനത

എതണികചരനന്നസാര മസാരക്കറണിയുംഗത  പ്രവരതനേനമന്ന നേണിലെയണിലെസാണത ഇതണിനനേ

കസാകണണ്ടതത.  ജശവനേക്കസാരനട  ശബ്ദകമസാ  തസാലപരദ്ധ്യകമസാ  ഇക്കസാരദ്ധ്യതണില

പരണിഗണണിക്കനപടണിടണില.  ഇതയയും  തണിടക്കതണില  നേടപണിലെസാക്കണിയ

നമഡണിനസപണിനന്റെ യഥസാരത്ഥ സണിതണിനയസാന്നത പരണികശസാധണിക്കസായും;  പ്രശസ്തമസായ

ഒര ആശുപതണി കപസാലയും എയുംപസാനേല ലെണിസണില വന്നണിടണില.  ആദദ്ധ്യഘടതണില

പലെ ലെണിസ്റ്റുകളയും കസസാഷദ്ധ്യല മശഡണിയയണില പ്രചരണിചണിരന.  യഥസാരത്ഥ ലെണിസത



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

12

വന്നകപസാള  മലെ  എലെണിനയ  പ്രസവണിചതുകപസാനലെയസാണത.  വണിദഗ്ദ്ധചണികണിത്സ

സഇൗകരദ്ധ്യയും  നേലകുന്ന പ്രശസ്തമസായ ഒര ആശുപതണി കപസാലയും  ലെണിസണില ഇല.

എലസാ ജണിലകളണിനലെയയും അവസ ഇതുതനന്നയസാണത.  തനന്നയമല,  ലെണിസണിലള

ആശുപതണികളണില  കൂടതലയും  കണ്ണസാശുപതണികളസാണത.

കണ്ണസാശുപതണികളണിലെസാകണസാ  കസാനസറണിനുയും,  മറത  ഹൃദയ  സയുംബനമസായ

അസുഖങ്ങളക്കുയും ചണികണിത്സണികക്കണ്ടതത? പലെ എയുംപസാനേല ആശുപതണികനളയയും

ആദദ്ധ്യമസായണിടസാണത  ജശവനേക്കസാര  കകളക്കുന്നതത.  ഇഇൗ  ആശുപതണികള

എവണിനടയസാനണന്നത തപണി നേടകക്കണ്ട സണിതണിയസാണത.  കഴണിഞ യ.ഡണി.എഫെത

സരക്കസാരണിനന്റെ  കസാലെതത  2013-ല  84  സത്വകസാരദ്ധ്യ  ആശുപതണികനളക്കൂടണി

നമഡണിക്കലറശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെണിനന്റെ  പരണിധണിയണില  നകസാണ്ടുവന്നതസാണത.  പ്രസ്തുത

ആശുപതണികളണില  പലെതുയും  ഇഇൗ  എയുംപസാനേല  ലെണിസണില  ഇല.  എയുംപസാനേല

ലെണിസണില  ഉളനപടന്ന  ആശുപതണികളനട  ലെണിസണില  പലെ  ബുദ്ധണിമുട്ടുകളയും

വണികവചനേങ്ങളയും  ജശവനേക്കസാരക്കത  കനേരണികടണ്ടണിവരനണ്ടത.  നമഡണിനസപത

ഏജനസണി  ഉറപത  നേലകുന്ന  ചണികണിത്സ  കപസാലയും  പലെ  എയുംപസാനേല

ആശുപതണികളണില  നേണിനയും  ലെഭണിക്കസാത  സസാഹചരദ്ധ്യമുണ്ടത.  ഉദസാഹരണയും

അങമസാലെണിയണിനലെ  ഒര  സത്വകസാരദ്ധ്യ  ആശുപതണിയനട  കനേസാടശസസാണത  എനന്റെ
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നനകവശമുളതത.  ഇവണിനട  കസാരഡണികയസാളജണി,  ഓകങസാളജണി,  നനേകഫസാളജണി

തുടങ്ങണിയ  വണിഭസാഗങ്ങളണിനലെ  ടശറതനമന്റെത  ലെഭണിക്കുനമന്നസാണത.  നമഡണിനസപത

ലെണിസണില  ഒഫസാലകമസാളജണി,  പസാസണികത  സരജറണിയടക്കമുള  ചുരക്കയും

വണിഭസാഗങ്ങളണില  മസാതകമ  ടശറതനമന്റെത  ഉള്ളൂനവന്നസാണത.  ഇനതസാര  ഉദസാഹരണയും

മസാതമസാണത.   ഇതസാണത  പലെ  ആശുപതണികളനടയയും  സണിതണി.  എയുംപസാനേല

നചയണിട്ടുള  ഒട്ടുമണിക്ക  ആശുപതണിയകടയയും  സണിതണി  ഇതസാണത.  എനന്തങണിലയും

അതദ്ധ്യസാഹണിതമുണ്ടസായണി  ആശുപതണിയണികലെക്കത  കപസാകുന്നതണിനുമുമ്പത

നമഡണിനസപണിനന്റെ ലെണിസത  പരതണി ആശുപതണിയണില എകതണ്ട സണിതണിയസാണത

ഇനളതത.  ജശവനേക്കസാരനട  ലെശവത  സറണ്ടര,  ഡണി.എ.  കുടണിശണിക

അനുവദണിക്കസാത  സരക്കസാര  ഇതരതണില  ജശവനേക്കസാനര  വശണ്ടുയും

കദസാഹണിക്കുന്നതത  ശരണിയല.  പലെ  കരസാഗങ്ങളക്കുയും  ദശരഘനേസാളനത  മരനയും

കഫെസാകളസാ  അപ്പുയും  ആവശദ്ധ്യമസാണത.  എന്നസാല  ഒഇൗടത  കപഷദ്ധ്യന്റെത  ചണികണിത്സ

നമഡണിനസപണിനന്റെ  ഭസാഗമസാകസാതതത  ജശവനേക്കസാരക്കത  വലെണിയ  സസാമ്പതണിക

ബുദ്ധണിമുടസാണുണ്ടസാക്കുന്നതത.  നനകനേനേയസാനത  മശന  പണിടണിക്കുന്ന  തന്ത്രമസാണത

സരക്കസാര  നമഡണിനസപണിലൂനട  സത്വശകരണിക്കുന്നതത.  സരക്കസാരണിനേത

നേയസാനനപസയനട  മുടക്കണില.  എന്നസാല  ജശവനേക്കസാരനട  വണിഹണിതതണില
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നേണിനന്നസാര പങത കവരനന്നടക്കുന. ജശവനേക്കസാരണില നേണിനയും നപനഷനകസാരണില

നേണിനയും പ്രതണിമസാസയും  500/-  രൂപവചത ആനക  6000/-  രൂപയസാണത വസാരഷണിക

പ്രശമണിയമസായണി  സരക്കസാര  നേണിരബനണിതമസായണി  ഇഇൗടസാക്കുന്നതത.  ഇതണില നേണിന്നത

5664/-  രൂപ  മസാതമസാണത  ജശവനേക്കസാരനട  വണിഹണിതമസായണി  ഇനഷത്വറനസത

കമ്പനേണിക്കത  നേലകുന്നതത.  ബസാക്കണി  തുകയസായ  336/-  രൂപ  സരക്കസാര

അടണിനചടക്കുകയസാണത.  ഇപ്രകസാരയും  12  ലെക്ഷയും  കപരണില  നേണിന്നത  336/-  രൂപ

വശതയും ഏകകദശയും 40 കകസാടണി രൂപ ധനേകസാരദ്ധ്യവകുപണിനേത ജശവനേക്കസാരണില നേണിന്നത

ലെഭണിക്കുന്ന അവസയസാണത ഇകപസാള നേണിലെവണിലളതത.  വസാരഷണിക ബഡ്ജറണില

നമഡണിക്കല റശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെണിനേത.  കവണ്ടണി മസാറണിവച  230  കകസാടണി  രൂപ കൂടണി

സരക്കസാരണിനേത ലെഭണിക്കുകയസാണത. പങസാളണിത നപനഷന പദ്ധതണിയനട ഭസാഗമസായണി

ജശവനേക്കസാരനട കസാരദ്ധ്യതണിനലെ സണിതണി ഇതണിലയും വണിചണിതമസാണത.  അവര ഇഇൗ

പദ്ധതണിയണില  കചരന്നതണിനേത  മൂന്നത  വരഷനത  പ്രശമണിയയും  തുക,  അതസായതത

18,000  രൂപ  ഒരമണിചടയണനമന്നസാണത  സരക്കസാരണിനന്റെ  കല്പനേ.  ഡണി.എ.

കുടണിശണിക  ലെഭണിക്കസാനതയയും  ലെശവത  സറണ്ടര  ആനുകൂലെദ്ധ്യങ്ങള  ലെഭണിക്കസാനതയയും

നേടയും  തണിരണിയന്ന  ജശവനേക്കസാര  എങ്ങനനേ  ഇതടയ്ക്കുയും.  ദമ്പതണികളസായ

ജശവനേക്കസാരകടയയും, നപനഷനകസാരകടയയും കസാരദ്ധ്യതണിലയും പ്രശ്നങ്ങളണ്ടത. അവര



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

15

രണ്ടത കപരകടയയും ശമ്പളയും, നപനഷന എന്നണിവയണില നേണിന്നത 500 രൂപ വശതയും

പ്രതണിമസാസയും  ഇഇൗടസാക്കുയും.  പ്രതണിവരഷയും  12,000  രൂപയസാനണങണിലയും

നേണിലെവണിലള കവകറജത മസാതകമ ലെഭണിക്കുകയള്ളൂ. സതദ്ധ്യതണില ഇഇൗ പദ്ധതണിക്കത

നമഡണിനസപത എന്നല കപരണികടണ്ടതത.  കമടണിക്കലനസപത എന്നസാണത.  പസാവനപട

സരക്കസാര  ജശവനേക്കസാരനട  കയണില  നേണിന്നത  കനേരനത  അവരക്കത  ഒര

രൂപകപസാലയും മുടക്കസാനത ലെഭണിചണിരന്ന നമഡണിക്കല റശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെത ഇകപസാള

അവര  500  രൂപ  അടചത  ഇനഷത്വറനസത  പദ്ധതണിയണില  കചകരണ്ടണിവരന.

മസാതവുമല  സരക്കസാരണിനന്റെ  ഒരസാനുകൂലെദ്ധ്യവുയും  ഇഇൗ  പദ്ധതണി  പ്രകസാരയും

ഒരസാശുപതണിയണില നേണിനയും ജശവനേക്കസാരക്കത ലെഭണിക്കുന്നണിനലന്ന പരസാതണി വളനര

വലതസാണത.  ജശവനേക്കസാരക്കത  നേലകുന്ന  പ്രശമണിയതണിനേത  തുലെദ്ധ്യമസായ  തുക

സരക്കസാര നേലകണനമന്നസാണത എനന്റെ സജഷന. 

മണി  .   നഡപന്യൂടണി സശക്കര: നയസത  പശസത… ...

ശ്രശ  .    രകമശത  നചന്നണിതലെ:  സര,  നേണിരത്തുകയസാണത.  അതണിലൂനട

പദ്ധതണിയനട  ആനുകൂലെദ്ധ്യയും  കൂടതല  നമചനപടതണയും.  ജണിലകളണിലള  എലസാ

പ്രശസ്ത വണിദഗ്ദ്ധ ആശുപതണികനളയയും പദ്ധതണിയനട ഭസാഗമസാക്കണയും. എയുംപസാനേല

നചയ  എലസാ  ആശുപതണികളണിലയും  ചണികണിത്സ  ഉറപസാക്കണയും.  നമഡണിക്കല
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റശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെത  IFMA  സഇൗകരദ്ധ്യയും  ലെഭദ്ധ്യമസാകുന്ന  എലസാ  സത്വകസാരദ്ധ്യ

ആശുപതണികനളയയും,  സരക്കസാര  നേണിയന്ത്രണതണിലള  നസഷദ്ധ്യസാലെണിറണി,  സൂപര

നസഷദ്ധ്യസാലെണിറണി,  മളടണി  നസഷദ്ധ്യസാലെണിറണി  ആശുപതണികനളയയും  എയുംപസാനേല

നചയണയും.  ഒ.പണി.  ചണികണിത്സ  പദ്ധതണിയനട  ഭസാഗമസാക്കണയും.  ആള  ഇന്തദ്ധ്യ

ജശവനേക്കസാരക്കത  സമസാനേമസായണി  സയുംസസാനേ  ജശവനേക്കസാരക്കുയും

നപനഷനകസാരക്കുയും നമഡണിനസപത  പദ്ധതണി  ഓപ്ഷണല  ആക്കണയും.  കുറമറ

പരസാതണി  പരണിഹസാര  സയുംവണിധസാനേയും  നഹലപത  നഡസ്കുകളയും

ഇക്കസാരദ്ധ്യതണിനലെസാരക്കണയും.  ഇനതസാനക്ക  നചയണിട്ടുകവണമസായണിരന  ഇഇൗ

പദ്ധതണി  ആരയുംഭണിക്കസാന.  ജൂനനലെ  1-ാം  തശയതണി  തണിടക്കനപടത  യസാനതസാര

കഹസായുംവരക്കുയും  നചയസാനത  ആരയുംഭണിച  ഇഇൗ  പദ്ധതണി  മൂലെയും  സയുംസസാനേനത

സരക്കസാര ജശവനേക്കസാര ഗുരതരമസായ പ്രതണിസനണി കനേരണിടകയസാണത.  അവരക്കത

കനേരനത  ലെഭണിചണിരന്ന  ആനുകൂലെദ്ധ്യങ്ങളകപസാലയും  ഇലസാതസായണിരണിക്കുന.

ഇക്കസാരദ്ധ്യതണില  ധനേകസാരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമന്ത്രണി  അടണിയന്തരമസായ  നേടപടണികള

സത്വശകരണിക്കണനമന്നത ഞസാന അഭദ്ധ്യരത്ഥണിക്കുകയസാണത. 

ധനേകസാരദ്ധ്യ  വകുപ്പുമന്ത്രണി  (ശ്രശ  .    നക  .    എന  .     ബസാലെകഗസാപസാല):  സര,

നമഡണിനസപത  ഒര  പുതണിയ  പദ്ധതണിയസായണി  കകരളമസാനക
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അയുംഗശകരണിചണിരണിക്കുകയസാണത.   ഏറവുയും നേല  പദ്ധതണിനയനള അയുംഗശകസാരയും

ഇന്തദ്ധ്യയണിനലെ  മറത  സയുംസസാനേങ്ങളണിലയും  വരണികയസാണത.    പദ്ധതണിനയ

സയുംബനണിചത   അകദ്ദേഹയും   ചണിലെ  ആശങകള  ഇവണിനട

ചൂണ്ടണിക്കസാണണിക്കുന്നകതസാനടസാപയും  അകദ്ദേഹയും  കനേരനത  നേലകണിയ

കചസാദദ്ധ്യതണിനുള    മറുപടണിയയും ഞസാനേണിവണിനട   പറയസായും.  ചണിലെ രസാഷശയമസായ

കസാരദ്ധ്യങ്ങള  പറനഞങണിലയും  അതണിനുള  മറുപടണി  പറയസാന  ഞസാന

ആഗഹണിക്കുന്നണില.  നമഡണിനസപത  ഇന്തദ്ധ്യക്കുതനന്ന  മസാതൃകയസാകസാന കപസാകുന്ന

പദ്ധതണിയസാനണന്നത  പറഞ.  ഇനതസാര സമ്പൂരണ്ണ ആകരസാഗദ്ധ്യ ഇനഷത്വറനസത

പദ്ധതണിയസാണത.  ഒന്നസായും  പണിണറസായണി  സരക്കസാരണിനന്റെ  കസാലെതത  ആസൂതണയും

നചയ  നൂതനേമസായ  പദ്ധതണിയസാണത.  ഇതത  2022  ജൂനനലെ  1-നേത  രണ്ടസായും

പണിണറസായണി സരക്കസാരണിനന്റെ ഭരണകസാലെതത  യസാഥസാരത്ഥദ്ധ്യമസാക്കുകയസാണത.  ഇഇൗ

പദ്ധതണിയണില സരക്കസാര ജശവനേക്കസാര മസാതമല,  സരവകസാലെസാശസാലെകളണികലെയയും

തകദ്ദേശ  സസാപനേങ്ങളണികലെയയും  ജശവനേക്കസാര,  പസാരടത  നനടയും  കണ്ടണിജന്റെത

ജശവനേക്കസാര,  കപഴണല  സസാഫെത  അയുംഗങ്ങള,   നപനഷനകസാര,  കുടയുംബ

നപനഷനകസാര  എന്നണിവരയും  അവരനട  ആശ്രണിതരയും  അടക്കയും  35

ലെക്ഷതണിലെധണികയും  ആളകള  ഉളനപടയും.   ഏകകദശ  കണക്കനുസരണിചത
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11,34,000  കപരസാണത  വരന്നതത.  ഇതത  അതകതളയും  ബൃഹതസായ  ഒര

പദ്ധതണിയസാണത.  ഇന്നനത  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലമസായണി  ബനനപടത  അകദ്ദേഹയും

എഴതണി നേലകണിയതണിനലെ ഒര പ്രധസാനേ ആകക്ഷപയും,  മുമ്പത ലെഭണിചനകസാണ്ടണിരന്ന

നമഡണിക്കല റശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെത ആനുകൂലെദ്ധ്യയും നേണിരതലെസാക്കണിനയന്നതസാണത. ഇതത

തണികചയും  വസാസ്തവ  വണിരദ്ധമസാണത.  നമഡണിനസപത  പദ്ധതണി

നേടപണിലെസാക്കണിയകശഷവുയും  ഒഇൗടത  കപഷദ്ധ്യന്റെത  നമഡണിക്കല  റശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെത

തുടരനണ്ടത.  പലെണിശരഹണിത നമഡണിക്കല അഡത്വസാനസുയും നേണിലെനേണിരതണിയണിട്ടുണ്ടത.

കൂടസാനത  നപനഷനകസാരക്കത  നേണിലെവണില  നേലകണിവരന്ന  നമഡണിക്കല

അഡത്വസാനസുയും  അലെവനസുയും   തുടരനയും  ലെഭദ്ധ്യമസാക്കുയും.  ഇഇൗ  ഇനഷത്വറനസത

പദ്ധതണിക്കസായണി   500  രൂപ  ഇഇൗടസാക്കുനനവനയും  അതണിലനേണിനയും  40

കകസാടണികയസാളയും രൂപ സരക്കസാരണിനേത ലെഭണിക്കുനനവനമസാണത മനറസാര ആകക്ഷപയും.

കകരളതണിനലെ  ആനകയള  ജനേങ്ങളനട  മുമ്പണില  ഇതരനമസാര  കസാരദ്ധ്യയും

അങ്ങനയകപസാനലെ പരണിണതപ്രജ്ഞനേസായ ഒരസാള അവതരണിപണിക്കുകമ്പസാള അങ്ങത

കുറചകൂടണി  ഇക്കസാരദ്ധ്യങ്ങനള  സയുംബനണിചത  കഹസായുംവരക്കത

നേടകതണ്ടതസായണിരനനവന്നസാണത  എനന്റെ  അഭണിപ്രസായയും.  നമഡണിനസപത

പദ്ധതണിനയ  സയുംബനണിചത  എലസാ  വണിവരങ്ങളയും  നവബ്നസറണില  ലെഭദ്ധ്യമസാണത.
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പദ്ധതണിയനട  വണിശദസായുംശങ്ങളയും  സരക്കസാര  ഓരഡറുയും  ഉളനകസാളണിചണിട്ടുണ്ടത.

ഇതുമസായണി  ബനനപടത  നനകപുസ്തകവുയും  സരക്കസാര  പുറതണിറക്കണിയണിട്ടുണ്ടത.

ഇനതസാനക്ക  അങ്ങത  കനേസാകക്കണ്ടതസായണിരന.  നേണിലെവണിലള  മറത  ആകരസാഗദ്ധ്യ

ഇനഷത്വറനസത  പദ്ധതണിയണില  അയുംഗമസാകസാന  ഒര  കുടയുംബതണിനേത  ഏറവുയും

കുറഞതത പ്രതണിവരഷയും 10000 രൂപ മുതല 12000 രൂപ വനര കവണ്ടണിവരയും.

50 വയസ്സത കഴണിഞസാല, ഒര ശരസാശരണി സരക്കസാര ഉകദദ്ധ്യസാഗസനേത  നമഡണിക്കല

ഇനഷത്വറനസണില  കചരണനമങണില  25000  രൂപയത  മുകളണിലെസാകുനമന്നത

നേമുക്കറണിയസായും.  അതുകപസാനലെ ഏനതങണിലയും കരസാഗങ്ങളനണ്ടങണില ഇനഷത്വറനസത

പദ്ധതണിയണില  കചരസാന കഴണിയണില.  നേമ്മുനട ആകരസാഗദ്ധ്യരയുംഗതണിനന്റെയയും ആയര

നനദരഘദ്ധ്യതണിനന്റെയയും  പ്രകതദ്ധ്യകതനകസാണ്ടത  90-95  വയസ്സുള

നപനഷനകസാരക്കുയും ഇഇൗ പദ്ധതണിയണില  കചരസാന കഴണിയയും. അകതസമയയും മറ്റുള

ഇനഷത്വറനസത  പദ്ധതണിയണികലെസാ  നമഡണിക്കല  ഇനഷത്വറനസത  പദ്ധതണിയണികലെസാ

അറുപകതസാ  എണ്പകതസാ  വയസ്സുള  ആളകളക്കത  കചരസാന  കഴണിയണില.

അവണിനടയസാണത ഒര മസാസനത പ്രശമണിയയും  500  രൂപവചത പ്രതണിവരഷയും  6000

രൂപ  പ്രശമണിയയും  വരന്നതത.  ഇകപസാഴള  പനേണിക്കത  ഒര  കഡസാകനറ കസാണസാന

കപസായസാല കണ്സളകടഷന ഫെശസുയും മരനയും വസാങ്ങുന്ന ആ നചലെവണില മുഴവന
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ചണികണിത്സയയും  സരക്കസാരണിനന്റെ  ഒര  സയുംവണിധസാനേയും  ഉപകയസാഗണിചത

നേടക്കുനനവനളതത  നചറണിനയസാര  കസാരദ്ധ്യമസായണി  നേമള  കസാണരതത.

സരക്കസാരണിനന്റെ  ഗദ്ധ്യസാരന്റെണിയസാണത  ഇതണില  ഏറവുയും  പ്രധസാനേനപട  കസാരദ്ധ്യയും.  ഇതത

നേടപണിലെസാക്കണി തുടങ്ങുന്നതണിനുമുമ്പത വലെണിയ തരക്കങ്ങളയും തടസ്സങ്ങളയും കകസുകളയും

കനേരനതവന.  ആനരങണിലനമസാരസാള  ഇഷനപടത  എടതതല,  നടണ്ടര

കപ്രസാസസ്സണിയുംഗണിലൂനടയസാണത എടതതത.  അതുസയുംബനണിചത ഒര ഇനഷത്വറനസത

കമ്പനേണിയനട  ഒര  കകസുണ്ടസായണിരന.  ആ  കകസത  നനഹകക്കസാടതണിയണില

വരകയയും   അവണിനടനേണിന്നത  വണിധണിവരകയയും   തുടരനയും  കകസത  നേടപടണികള

നേടക്കുന്ന  ഒര  ഘടയും  വരകയയും  ആ  സമയതത  നേണിയമപരമസായണി  എലസാ

കസാരദ്ധ്യങ്ങളനമടത്തുനകസാണ്ടത  നടണ്ടര  കപ്രസാസസ്സണിലൂനടയസാണത  ഇഇൗ  പദ്ധതണി

നേടപണിലെസാക്കണിയതത.  അതുനകസാണ്ടസാണത  ഇഇൗ  പദ്ധതണി  തുടങ്ങുന്നതണില  അല്പയും

തസാമസയും വന്നതത.   വസാരഷണിക പ്രശമണിയയും ഇനേതണില ജണി.എസത.ടണി.  ഉളനപനട

ഇഇൗടസാക്കുന്ന 6000 രൂപയണില ഇനഷത്വറനസത കമ്പനേണിക്കത പ്രശമണിയയും ഇനേതണില

ജണി.എസത.ടണി. ഉളനപനട നകസാടക്കുന്നതത 5664 രൂപയസാണത.  35 കകസാടണി രൂപയത

മുകളണില  വരയും  ബസാക്കണിയള  പണയും.   സയുംസസാനേ  ഗവണ്നമന്റെത

പണനമസാനനമടക്കണില.  ഇതരയും  നതറണിദ്ധസാരണസാജനേകമസായ  കസാരദ്ധ്യങ്ങള
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പറയസാന  പസാടണില.  നേമനളലസാവരയും  ഇക്കസാരദ്ധ്യങ്ങള  തുടരനയും

പറകയണ്ടവരസാണത.  ഇഇൗ  പണയും  ഒര  പ്രകതദ്ധ്യക  കകസാരപസത  ഫെണ്ടസായണി

സൂക്ഷണിക്കുകയസാണത  നചയ്യുന്നതത.  പന്ത്രകണ്ടസാളയും  മസാരകകരസാഗങ്ങളക്കുയും

അവയവദസാനേ  ശസ്ത്രകശയയ്ക്കുയുംകവണ്ടണി  കകസാരപസത  ഫെണ്ടത  രൂപശകരണിചത

അതണിലനേണിനയും  സസാമ്പതണിക  സഹസായയും  ലെഭദ്ധ്യമസാക്കുയും.  ഇതണിനന്റെ  ഭസാഗമസായണി

പ്രകതദ്ധ്യക  സശയും  കൂടണിയണ്ടത.  നമഡണിനസപണിനന്റെ  കൂനടയള  ഒര  പ്രകതദ്ധ്യക

ഫെണ്ടസാണത.  ഇനതസാനക്ക  നേടപണിലെസാക്കുന്നതണിനന്റെ  ഭസാഗമസായണി  സരക്കസാരണിനേത

അധണിക  നചലെവുയും  ഓപകററണിയുംഗത  എകതനപനസുമുണ്ടത.  എനമസാതമല,

സരക്കസാരണിനന്റെ  സയുംവണിധസാനേമണിനലങണില  ഇങ്ങനനേനയസാര  ഇനഷത്വറനസത

പദ്ധതണിയണികലെയത  വരകമസാ?  വരസാന  കഴണിയണില.  സരക്കസാരണിനന്റെ   ഗദ്ധ്യസാരന്റെണിയയും

ഉതരവസാദണിതത്വവുയും  മുഴവന  ആളകളനടയയും  പണയും  വസാങ്ങണിനകസാടക്കുന്ന

നേണിലെയണികലെയ്ക്കുള  അതസായതത  കസസാഷദ്ധ്യല  നസകന്യൂരണിറണി  എന്ന  നേണിലെയണില

വലെണിനയസാര സശമസാണത.  ഇക്കസാരദ്ധ്യതണില  കവണ്ടത ചരച നേടതണിയണിടണിനലന്നത

ഇതുസബനണിചത  അങ്ങത  പറഞ.  ജശവനേക്കസാരമസായണി  പലെതവണ  ചരച

നേടതണിയണിട്ടുണ്ടത.   കഴണിഞ  കുറചകസാലെമസായണി  ഇതുസയുംബനണിചത  ചരച

നേടനനകസാണ്ടണിരണിക്കുകയസാണത.  ആ  ചരചയനട  ഏറവുയും  ഒടവണിലയും
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നേടപണിലെസാക്കുന്നതണിനേത നതസാടത മുമയും സരക്കസാര ജശവനേക്കസാനര ചശഫെത നസകടറണി

തലെതണില  ബനനപട  നസകടറണിമസാര  വണിളണിചത  ചരച  നേടതണിയണിട്ടുണ്ടത.

നപസാതുവണില   അവനരലസായും  അയുംഗശകരണിചതസാണത.  ചണിലെ  കസാരദ്ധ്യതണില

ആശങകള  ഇനലന്നല.  പകക്ഷ  നപസാതുവണില  അയുംഗശകരണിചതത

നേടപണിലെസാക്കണനമനള  നേണിരന്തരമസായ  ആവശദ്ധ്യയും  വന്നകപസാള  നേമള

വലെണിനയസാര നസ്ട്രയണിന എടതണിടസാണത കസാരദ്ധ്യങ്ങള മുകന്നസാടത നകസാണ്ടുകപസായതത.

പകക്ഷ ഒര പ്രശ്നമുളതത,  ഇകപസാഴയും തുറനപറഞസാല ചണിലെ ആശുപതണികളയും

ആശുപതണി  കലെസാബണിയയും  ഇതത  നേടപണിലെസാക്കസാതണിരണിക്കസാന  ചണിലെ  ശ്രമങ്ങള

നേടത്തുനണ്ടത.  അതത  ഒരമണിചത  നേണിന്നത  കനേരണിടണയും.  ഇതണിനേകതത   ഭരണ-

പ്രതണിപക്ഷനമനളതണില.  നേമ്മുനട  നേസാടണിനലെ  ആളകളക്കുകവണ്ടണി

ഉളതസായതുനകസാണ്ടത  നേമുക്കത  ഇതണിനനേ  ഒരമണിചനേണിന്നത  കനേരണിടണയും.

കകരളതണിനലെ ഏറവുയും പ്രമുഖമസായ ധസാരസാളയും ആശുപതണികള ഇഇൗ പദ്ധതണിയനട

കശഴണില  വന്നണിട്ടുണ്ടത.  എന്നസാല  ചണിലെ  ആശുപതണികള  ഓരഗനനനേസ്ഡസായണി

വരസാതണിരണിക്കസാനുള ശ്രമയും നേടക്കുനണ്ടത.  കനേരനതതനന്ന കരസാറുണ്ടസാക്കുകയയും

കകസാടതണിയണിലനേണിനള  അനുവസാദമുളനപനട  വസാങ്ങണി  മുകന്നസാടത  കപസാകസാന

ഇകപസാനഴങണിലയും  തശരമസാനേണിചണിനലങണില,  അങ്ങത  പറഞതുകപസാനലെ  വശണ്ടുയും
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സമയനമടതസാല   ഇഇൗ  പദ്ധതണി  തനന്ന  ഇലസാതസാകുന്ന  അവസ  വരയും.

അങ്ങനനേ   വന്നകപസാഴസാണത,  നേമളണിതത  ആകലെസാചണിചത  ആവശദ്ധ്യമസായ

തയസാനറടപ്പുമസായണി  വന്നതത.  എയുംപസാനേല  നചയനപട  സത്വകസാരദ്ധ്യ

ആശുപതണികളണിലെസാണത സസാധസാരണ പരണിരക്ഷ ലെഭണിക്കുന്നതത.   അങ്ങത ഇവണിനട

ആശങ  ഉന്നയണിചകലസാ;  നപനടനന്നസാര  ആശുപതണിയണില  കപസാകണനമങണില

ഇഇൗ  കസാരഡത  എടതത  നകസാണ്ടത  കപസാകകണ്ട  കസാരദ്ധ്യമണില.

അപകടയും/ജശവനുഭശഷണണിയള  അടണിയന്തര  സസാഹചരദ്ധ്യങ്ങളണില  എയുംപസാനേല

നചയനപടസാത  ആശുപതണിയനട  ചണികണിത്സയ്ക്കുയും  ഇഇൗ  പദ്ധതണിയനട  കശഴണില

പരണിരക്ഷ  ലെഭണിക്കുയും.  അതസായതത,  ഒര  ആകണിഡന്റെത  വരകകയസാ  അറസാക്കത

വരകകയസാ  നേന്യൂകറസാ  സയുംബനമസായ പ്രശ്നയും  കസാരണയും  കബസാധയും  കപസാകുകകയസാ

നചയ്യുന്ന ഒര കരസാഗണിനയ എടതത നകസാണ്ടത കപസാകുകമ്പസാള അവരനട കസാരഡത

കനേസാക്കണിയല  ചണികണിത്സ  ലെഭണിക്കുന്നതത.  ഏതത  ആശുപതണിയണില  കരസാഗണിനയ

നകസാണ്ടുവന്നസാലയും  പദ്ധതണിയനുസരണിചളള  പരണിരക്ഷ  ലെഭണിക്കുന്ന  പ്രകതദ്ധ്യക

നപ്രസാവണിഷനുണ്ടത.  കുറചകൂടണി സത്വകസാരദ്ധ്യ ആശുപതണികള ഇതണില വരസാനുനണ്ടന്ന

കസാരദ്ധ്യയും  ഞസാനുയും  ഇവണിനട  പറയസാന ആഗഹണിക്കുകയസാണത.  അതുസയുംബനണിച

ചരചകള നേടക്കുകയസാണത.  പുതണിയ സയുംവണിധസാനേയും നേടപണിലെസാക്കുകമ്പസാഴള ചണിലെ
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പ്രശ്നങ്ങളയും  തടസ്സങ്ങളയും  ഇതണിലണ്ടത.   ഇക്കസാരദ്ധ്യങ്ങള  നേടപണിലെസാക്കുന്നതണിനന്റെ

ഭസാഗമസായണി  ബഹുമസാനേനപട  ആകരസാഗദ്ധ്യ  വകുപ്പുമന്ത്രണിയയും  ബനനപട

ഉകദദ്ധ്യസാഗസരമസായള  കയസാഗയും  ഇന്നത  വണിളണിചണിട്ടുണ്ടത.   ഇതണില  ക്ലസര

അടണിസസാനേതണിലെസാണത  ആശുപതണികള.  1920  അടണിസസാനേ  ചണികണിത്സസാ

പ്രകണിയകളക്കുയും ഗുരതരകരസാഗങ്ങളക്കുയും അവയവമസാറ ശസ്ത്രകണിയയ്ക്കുമുളനപനട

പ്രകയസാജനേനപടന്ന  നപസാതുപദ്ധതണിയസാണണിതത.  396  ആശുപതണികളസാണത

ഇകപസാള  ഇതണിലളതത.  253  സത്വകസാരദ്ധ്യ  ആശുപതണികളയും  143  സരക്കസാര

ആശുപതണികളമുണ്ടത.  അതണിനേസാല  കൂടതല  ആളകനള  ഇതണില  എയുംപസാനേല

നചയസാനുള  സയുംവണിധസാനേയും  നേടക്കുകയസാണത.  ഇഇൗ  സമയതത  എകപസാള

കവണനമങണിലയും  ആശുപതണികളക്കത  എയുംപസാനേല  നചയസായും.  അതണിനേസാല

അതരയും  ശ്രമങ്ങള  നേടക്കുകയസാണത.  നമഡണിനസപത  പദ്ധതണിയണില

ഒപണിടണിരണിക്കുന്ന  ആശുപതണികളക്കത  പദ്ധതണി  ആരയുംഭണിക്കുന്നതണിനുമുമതനന്ന

നമഡണിനസപത  സഇൗകരദ്ധ്യയും  1-7-2022  മുതല  നേലകുന്നതണിനുള  വണിദഗ്ദ്ധ

പരണിശശലെനേവുയും നേണിരകദ്ദേശങ്ങളയും നേലകണിക്കഴണിഞതസായണി ഇനഷത്വറനസത കമ്പനേണി

അറണിയണിചണിട്ടുണ്ടത.  ഇതുകൂടസാനത,  പദ്ധതണിയമസായണി  ബനനപടത  ഏനതങണിലയും

തരതണിലള  പ്രയസാസങ്ങള  ജശവനേക്കസാരകക്കസാ  നപനഷനകസാരകക്കസാ
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ഉണ്ടസായസാല  അതത  പരണിഹരണിക്കുന്നതണിനേസായണി  തണിതലെ  പരസാതണി  പരണിഹസാര

സയുംവണിധസാനേയും  രൂപശകരണിചണിട്ടുണ്ടത.  ഈ  പദ്ധതണി  ഇകപസാള  പ്രകയസാഗതണില

തുടങ്ങണിക്കഴണിഞ.   ആദദ്ധ്യനത  നപനഷണറണിനന്റെ  കപരത   ശ്രശ.  ചന്ദ്രന

എന്നസാണത. ഒര ചരണിത സയുംഭവതണിനന്റെ ഭസാഗമസായതണിനേസാലെസാണത ഞസാന ആ കപരത

പറയന്നതത.   ശ്രശനേസാരസായണ  നമഡണിക്കല  കകസാകളജത,  എറണസാകുളമസാണത.

1,02,800  രൂപ  ആ  നക്ലയണിമണിലൂനട  ലെഭണിച.  ഇതത  കദ്ധ്യസാഷത നലെസത  ആണത.

അവണിനടകപസായണി  ചണികണിത്സ  നചയകഴണിഞസാല  നപനഷനകസാരനടകയസാ

ജശവനേക്കസാരനടകയസാ ഡണിജണിറല കസാരഡണിനന്റെ നേമ്പര പറഞസാല അവരതനന്ന

ആ  കസാരഡത  എടത്തുനകസാള്ളുയും.  അങ്ങനനേ   ആദദ്ധ്യ  കരസാഗണി  എന്നനേണിലെയണില

1,02,800  രൂപയനട  ചണികണിത്സ  ലെഭണിചതസാണത.  ഒര  റശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെത

പ്രകണിയയ്ക്കുയും  നേടക്കസാനതതനന്ന  ലെഭണിക്കുന്നതസാണത.  രണ്ടസാമതസായണി,  ആദദ്ധ്യനത

ജശവനേക്കസാരണി ഇടക്കണിയണിനലെ ശ്രശമതണി നേണിസസാകമസാളസാണത. ഇതത തുടങ്ങണിയതുമുതല

902  കപരക്കത  ഇതണിനന്റെ  നക്ലയണിയും  നസറണില  നചയകഴണിഞ.  ബസാക്കണിയള

കസാരദ്ധ്യങ്ങളണില റണികത്വസ്റ്റുകളണ്ടത.  ഒരസാഴ്ചയകയും  1,89,56,000  രൂപയനട  നക്ലയണിയും

നസറണില  നചയകഴണിഞ.  ഇതണിനന്റെ  തുടക്കതണിലള  പ്രശ്നമസാണത.

ഇതണിനനേക്കസാള  കുറചകൂടണി  നമചനപടനമന്നതണില  യസാനതസാര  സയുംശയവുമണില.



Uncorrected/Not for Publication
13-07-2022

26

നേണിലെവണിലള  നമഡണിനസപത  വരന്നതണിനുമുമ്പത   നേമ്മുനട  റശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെത

പദ്ധതണിപ്രകസാരയും  പണയും  ലെഭണിക്കണനമങണില  എനന്തസാനക്ക

കടമ്പകളണ്ടസായണിരന  എന്ന  കസാരദ്ധ്യയും   മന്ത്രണിനയന്ന  നേണിലെയണില

വളനരകയനറക്കസാലെയും  ഭരണരയുംഗതത  ചുമതലെവഹണിചണിട്ടുള  അകങ്ങയറണിയസായും.

ചുവപ്പുനേസാട  എനപറയന്നതുകപസാനലെ,  ഫെയല  നേശക്കതണിനേത  വളനര

തസാമസമുണ്ടസാകുയും.   അങ്ങനനേ  കണിടണിയസാലയും  മുഴവന  പണവുയും  ലെഭണിക്കണില.

ഇവണിനടയസാനണങണില  ചണികണിത്സ  ആരയുംഭണിക്കുന്ന  ദണിവസയും  മുതലതനന്ന

കനേരനതയണ്ടസായണിരന്ന  അസുഖങ്ങള ഉളനപനടയള  കസാരദ്ധ്യങ്ങളനക്കസാനയും

ഇനഷത്വറനസത  കമ്പനേണികനളകപസാനലെ  തടസ്സയും  വരന്നണില.   പണരഹണിതമസായണി

ചണികണിത്സ  നേലകസാനുള  നൂതനേമസായ  പദ്ധതണിയസായണി  നമഡണിനസപത

മസാറണിയണിരണിക്കുകയസാണത.  നമഡണിക്കല  റശ-ഇയുംകബഴതനമന്റെത  മസാതമുണ്ടസായണിരന്ന

സസാഹചരദ്ധ്യനത  അകപക്ഷണിചത  പതണിനമടങ്ങത  ആളകളക്കത  ടണി  പദ്ധതണിവഴണി

പ്രകയസാജനേയും ലെഭണിക്കുനമനള കസാരദ്ധ്യതണില യസാനതസാര തരക്കവുമണില. ഇനതസാര

പുതണിയ  പരശക്ഷണമസാണത.  അതണില  ബസാലെസാരണിഷതകളണ്ടത.   ഇനഷത്വറനസത

കമ്പനേണികളക്കത  ഇതണിനേകതത  തസാല്പരദ്ധ്യമണിലസാത  പ്രശ്നയും  വരയും.

ആശുപതണികളക്കത ചണിലെ പ്രശ്നങ്ങളണ്ടത.  എന്നസാലയും ഏകകദശയും  35-40  ലെക്ഷയും
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ആളകളക്കത ഇഇൗ ചണികണിത്സസാ പദ്ധതണിയണിലൂനട പരണിരക്ഷ ലെഭണിക്കുന. പ്രകതദ്ധ്യകയും

കകസാരപസത  ഫെണ്ടുണ്ടത.  ഇതുമസാതമല  സരക്കസാര  നചയതത.  42  ലെക്ഷയും

കുടയുംബങ്ങളക്കത നകസാടക്കുന്ന കസറത  നഹലതത അകതസാറണിറണി  ഉളനപനടയള

പരണിപസാടണി നേടക്കുകയസാണത. അതുനകസാണ്ടത കകരളതണിനേത അഭണിമസാനേകരമസായ ഒര

നേല  പദ്ധതണിനയന്ന  നേണിലെയണില  പറയസാന  കഴണിയന്ന  കസാരദ്ധ്യമസാണത.  പകക്ഷ

പലെകപസാഴയും  വണിമരശനേയും  വരനണ്ടത.  അതുസയുംബനണിചത  എനേണിക്കത

പറയസാനുളതത, 

''ക്ഷശരമുകളസാര അകണിടണിന ചുവടണിലയും, 

കചസാരതനന്ന നകസാതുകണിന കഇൗതുകയും'' 

എന്നനേണിലെയണില  ഒര  സശയും  വന്നസാല  അതണിനനേക്കുറണിചയും  സ്തയുംഭണിപണിക്കുന്ന

തരതണില  ചണിലെ  വണിമരശനേങ്ങള  വരസാറുണ്ടത.  അതണിനലെസാനയും  വശഴസാനത

പ്രതണിപക്ഷ /ഭരണപക്ഷ  വദ്ധ്യതദ്ധ്യസാസമണിലസാനത  ഇതത  വണിജയകരമസാക്കണയും.

ജശവനേക്കസാരനട ഭസാഗത്തുനേണിനയും നപസാതുവണില കണ്ട ഒര വണികസാരയും അതസാണത.

അതണിനലെനന്തങണിലയും  കപസാരസായ്മകളനണ്ടങണില അതത  പരണിഹരണിക്കസാനുയും കൂടതല

ആശുപതണികനള  എയുംപസാനേല  നചയസാനുയും  മസാറണിനേണിലക്കുന്ന  ചണിലെ  ആളകനള

നേണിരബനണിചത  ഈ  പദ്ധതണിയണികലെയത  നകസാണ്ടുവരസാനുയും
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പ്രതണിപക്ഷതണിനന്റെയളനപനട സഹകരണയും അഭദ്ധ്യരത്ഥണിക്കുകയസാണത.

ശ്രശ  .    രകമശത  നചന്നണിതലെ:  സര,  ഞങ്ങള  ഇതരയും

പദ്ധതണികളനക്കതണിരസാനണന്നത അങ്ങത ധരണിക്കുന്നതത ശരണിയല.  വദ്ധ്യക്തണിപരമസായണി

പറഞസാല,  മറത വണികസണിത രസാജദ്ധ്യങ്ങളണിലളതുകപസാനലെ കകരളതണിനലെ മുഴവന

ജനേങ്ങളയും  ഇനഷത്വര  നചയകപസാകണനമന്ന  അഭണിപ്രസായക്കസാരനേസാണത  ഞസാന.

ആറുവരഷമസായണി  നേണിങ്ങള  നമഡണിനസപത  എനപറഞത  നേടക്കുകയസാണത.

എന്നണിട്ടുയും  ഇഇൗ  പദ്ധതണി  ആരയുംഭണിചകപസാഴണ്ടസായണിട്ടുള  പ്രതണിസനണികളയും

പ്രയസാസങ്ങളമസാണത  ഞസാന  ചൂണ്ടണിക്കസാണണിചതത.  സരക്കസാര  ജശവനേക്കസാരസായ

ആളകള ഞങ്ങകളസാടത വനപറഞണിട്ടുളള കസാരദ്ധ്യങ്ങളനട അടണിസസാനേതണിലെസാണത

ഞസാനേണിതത  പറഞതത.  അതുനകസാണ്ടത  ഇക്കസാരദ്ധ്യയും  അങ്ങത  പരണികശസാധണിക്കണയും.

എന്തുനകസാണ്ടത  കൂടതല  ആശുപതണികള  വരന്നണില;  നപനഷനകസാരനട

ആശ്രണിതരക്കത  ഇതണിനന്റെ   പ്രകയസാജനേയും  ലെഭണിക്കസാതതത  വലെണിയ  പ്രശ്നമസാണത.

സരക്കസാരണിനുകൂടണി  പ്രശമണിയയും  അടയസാന  കഴണിയകമസാ?  അങ്ങനനേയസാനണങണില

ജനേങ്ങളക്കത  കൂടതല  പ്രകയസാജനേയും  ലെഭണിക്കുയും.  അതത  ആകലെസാചണികക്കണ്ട

കസാരദ്ധ്യമസാണത.  അലസാനത  ഞങ്ങള  ഇഇൗ  പദ്ധതണിനക്കതണിരസാനണന്ന  രശതണിയണില

അങ്ങത പറഞതത ശരണിയല.  പകക്ഷ ഇന്നത പ്രസാകയസാഗണികമസായണ്ടസായണിരണിക്കുന്ന
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ബുദ്ധണിമുട്ടുകള സരക്കസാരണിനന്റെ ശ്രദ്ധയണിലനപടതസാനേസാണത  ശ്രമണിചതത.  അതണിനേത

പരണിഹസാരയും കസാണസാന നേടപടണി സത്വശകരണിക്കുകമസാ? 

ശ്രശ  .    നക  .    എന  .     ബസാലെകഗസാപസാല:  സര,  തശരചയസായയും  അങ്ങത

ഇതണിനനേതണിരസാനണന്ന  തരതണിലെല  ഞസാന  പറഞതത.  എന്നസാല  ഇഇൗ  സശയും

വരകമ്പസാള  ചണിലെ  ആശുപതണികള  കചരന്നതണില  തരക്കങ്ങള  വരന.

നപസാതുവണില ജശവനേക്കസാര ചണിലെ ആശങകളന്നയണിചനതസാഴണിചസാല അവര വളനര

സകന്തസാഷകതസാനടയസാണത ഇതത ഏനറടതതത. ബഹുമസാനേനപട മുഖദ്ധ്യമന്ത്രണി ഇഇൗ

പരണിപസാടണി  കലെസാഞത  നചയ  ദണിവസയും  അവണിനട  വന്ന  ജശവനേക്കസാരനടയയും

കകരളതണിലെസാനകയളവരനടയയും  സകന്തസാഷയും  കസാണണയും.  രസാഷശയമസായണി

ചണിലെകപസാള  അഭണിപ്രസായങ്ങള  പറയനമങണിലയും  നപസാതുവണില  അതത  നേനലസാര

കസാരദ്ധ്യമസാനണനളതണില  തരക്കമണില.  ഇതത  കൂടതല  നമചനപടതസാനേസായണി

അങ്ങയനടയയും  അങ്ങയനട  പ്രസസാനേതണിനന്റെയയും  പ്രതണിപക്ഷതണിനന്റെയയും

ഉളനപനട സഹസായയും   കവണനമന്നസാണത ഞസാന ആവശദ്ധ്യനപടന്നതത.  കസാരണയും,

ഇനതസാര  യണശകത  ആയതുയും  കകരളതണിനേസാനക  അഭണിമസാനേകരമസായതുമസായ

കസാരദ്ധ്യമസാണത.   ഇന്തദ്ധ്യയസാനക  മസാതൃകയസാക്കസാന  കഴണിയന്ന  ഒന്നസാണത.

തുടക്കമസായതണില  പ്രസാകയസാഗണികമസായണി  ചണിലെ  കപസാരസായ്മകളണ്ടസാകുയും.
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കഹസാസണിറലകനളയയുംകൂടണി  എനകറസാള  നചയത  കസസാഷദ്ധ്യല  പ്രഷര

വരണനമന്നസാണത  എനന്റെ  അഭണിപ്രസായയും.  ആശുപതണികളക്കത  ഇതണിനേകതത

എയുംപസാനേല  നചയസാനുള  ഉതരവസാദണിതത്വമുണ്ടത.  കുറചത  ആശുപതണികള

മസാറണിനേണിലക്കുനണ്ടത.   അവനരക്കൂടണി  ഉളനപടതണയും.  കുറചകഴണിയകമ്പസാള

ഓപണസായണി  ചണിലെ  കഹസാസണിറലകനള  എകതകപസാസത  നചയത  പറകയണ്ടണിവരയും.

ഇകപസാള  ഇതുവനര  ഞസാന  പറഞണിടണില.  വശണ്ടുയും  കയസാഗയും  വണിളണിചണിട്ടുണ്ടത.

എലസാവനരയയും കചരതത ഏറവുയും നേന്നസായണി ഇതത നേടതസാന എലസാ പണിന്തുണയയും

സഹസായവുമുണ്ടസാകണയും.  അങ്ങുപറഞ  കസാരദ്ധ്യങ്ങള  വളനര

ഗഇൗരവതണിലതനന്ന പരണിഗണണിക്കുനണ്ടത.


