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II. അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ ശടിശുമേരണങ്ങള

മേടി  .   സസ്പീക്കര: അട്ടപപ്പാടടി മുരുഗള ഊരടില് നപ്പാലെല് മേപ്പാസയ പ്രപ്പായമേപ്പായ കുഞല്

മേരണമേടഞതുളലപലട  അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ  ആദടിവപ്പാസടി  മമേഖലെയടില്

ശടിശുമേരണങ്ങള  തുടരക്കഥയപ്പാകുന്നതപ്പായടി  പറയലപടുന്ന  സപ്പാഹചരരയ  സഭപ്പാ

നടപടടികള  നടിരതടിവചല്  ചരചലചയ്യണലമേന്നപ്പാവശരലപട്ടല്  സരവ്വശസ്പീ

എന. ഷയസുദസ്പീന,  ടടി. ലജ. വടിമനപ്പാദല്, അനൂപല് മജക്കബല്, മേപ്പാണടി സടി. കപ്പാപന

എന്നസ്പീ  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  അയഗങ്ങള  റൂള  50  പ്രകപ്പാരയ  മനപ്പാട്ടസ്പീസല്

നല്കടിയടിട്ടുണല്. 

പട്ടടികജപ്പാതടി,  പട്ടടികവരഗ,  പടിന്നപ്പാക്ക  വടിഭപ്പാഗ  മക്ഷേമേ വയ  മദവസസ്വവയ

പപ്പാരലെലമേന്ററടികപ്പാരരവയ  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    ലക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന):  സര,

അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ ശടിശുമേരണലത സയബനടിചപ്പാണല് ഇവടിലട ബഹുമേപ്പാനലപട്ട

മേണപ്പാരക്കപ്പാടല്  അയഗയ  അടടിയന്തരപ്രമമേയയ  ഉന്നയടിചടിരടിക്കുന്നതല്.

അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ ശടിശുമേരണയ വളലരയധടികയ ദദുഃഖമുണപ്പാക്കുന്ന സയഭവമേപ്പാണല്.

ഇക്കഴടിഞ  ജൂലലലെ  11-നപ്പാണല്  അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ  മുരുഗള  ഉഉൗരടിലലെ

അയ്യപന-സരസസ്വതടി  ദമ്പതടികളുലട  നപ്പാലെല്  മേപ്പാസയ  പ്രപ്പായമേപ്പായ  ലപണ്കുഞല്
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മേരണമേടഞതല്.  ഇതല്  ഇഉൗ  ദമ്പതടികളുലട  ആറപ്പാമേലത  കുഞപ്പായടിരുന.

രപ്പാതടിമയപ്പാലട  മുലെപപ്പാല്  നല്കടി  ഉറക്കടിക്കടിടതടിയ  കുട്ടടിലയ  രപ്പാവടിലലെ

മേരണലപട്ട  നടിലെയടില്  കപ്പാണലപടുകയപ്പായടിരുന.  കുട്ടടി  മേരണലപട്ട  വടിവരയ

അറടിഞയുടനതലന്ന  പുതൂര,  അഗളടി  ലലട്രെെബല്  എകല്ലറ്റെനഷന

ഓഫസ്പീസരമേപ്പാര  പ്രസ്തുത  ഊരടിലലെത്തുകയുയ  അഗളടി  സപ്പാമൂഹടികപ്പാമരപ്പാഗര

മകന്ദ്രതടിലന്റ  മമേപ്പാരചറടിയടില്  കുട്ടടിയുലട  മൃതമദഹയ  എതടിക്കുകയുയ  ലചയ.

പടിന്നസ്പീടല്  പപ്പാലെക്കപ്പാടല്  ജടിലപ്പാ  ആശുപതടിയടില്വചപ്പാണല്  കുട്ടടിയുലട  മബപ്പാഡടി

മപപ്പാസല്മമേപ്പാരട്ടയ നടതടിയതല്. മേടില്ക്കല് ആസടിമറഷമനപ്പാ അലലങടില് കുട്ടടിയുലട

കപ്പാലെടില്  കണ  ഒരു  മുറടിപപ്പാമടപ്പാ  ആമണപ്പാ  മേരണകപ്പാരണയ  എനള്ളതല്

മപപ്പാസല്മമേപ്പാരട്ടയ  റടിമപപ്പാരട്ടല്  ലെഭടിചപ്പാല്  മേപ്പാതമമേ  വരക്തമേപ്പാകുകുയുള.

മപപ്പാസല്മമേപ്പാരട്ടതടിനുമശഷയ മൃതമദഹയ അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ ഗതപ്പാഗതമയപ്പാഗരമേപ്പായ

മകപ്പാണ്കസ്പീറ്റെല്  മറപ്പാഡല്  അവസപ്പാനടിക്കുന്ന  പപ്പാലെപട വലര  ആയബുലെനസടില്

എതടിക്കുകയുയ  തുടരന്നല്  വനതടിലൂലട  രണല് കടിമലെപ്പാമേസ്പീറ്റെറടിനുതപ്പാലഴ  ദൂരയ

കപ്പാല്നടയപ്പായടി  സഞ്ചരടിചപ്പാണല്  ഊരടില്  എതടിചതല്.  മേഴയടിലപ്പാത

കപ്പാലെപ്പാവസ്ഥയടില്  മുക്കപ്പാലെടി-ആനവപ്പായല്  മറപ്പാഡടില്നടിനയ  രണല്

കടിമലെപ്പാമേസ്പീറ്റെമറപ്പാളയ ദൂരയ ഉള്ളടിമലെയ്ലക്കത്തുവപ്പാന കഴടിയുമേപ്പായടിരുന.  എന്നപ്പാല്
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കനത  മേഴയപ്പായടിരുന.  മുരുഗള  ഉഉൗരടിമലെയ്ക്കുള്ള  മറപ്പാഡടില്  ലചളടി

നടിറഞതടിനപ്പാല്  അവടിമടയല്  വപ്പാഹനസഉൗകരരമേടിലലനള്ളതല്  ഒരു

യപ്പാഥപ്പാരതരമേപ്പാണല്. ഇഉൗ അടുത കപ്പാലെതപ്പാണല് അവടിലട രണല് തൂക്കുപപ്പാലെങ്ങള

നടിരമടിചതല്.  അതുലകപ്പാണ്ടുതലന്ന  തൂക്കുപപ്പാലെയവലര  വപ്പാഹനങ്ങള  മപപ്പാകപ്പാന

സപ്പാധടിചടില.  ഇഉൗ ദൃശരങ്ങളപ്പാണല് പതമേപ്പാധരമേങ്ങളടില് വപ്പാരതയപ്പായടി കണതല്.

എലപ്പാവടിധ  സഹപ്പായങ്ങളുയ  ഉറപപ്പാക്കുന്നതടിനപ്പായടി  രണല്  ലലട്രെെബല്

എകല്ലറ്റെനഷന  ഓഫസ്പീസരമേപ്പാരുയ  ലലട്രെെബല്  ലപ്രപ്പാമമേപ്പാട്ടരമേപ്പാരുയ  പൂരണമേപ്പായുയ

കുടുയബമതപ്പാലടപ്പാപയ  ഉണപ്പായടിരുന,  സയസപ്പാരതടിനുള്ള  അടടിയന്തര

സഹപ്പായവയ  നല്കുകയുണപ്പായടി.  അമതപ്പാലടപ്പാപയ  ഇഉൗ  സരക്കപ്പാര

അധടികപ്പാരതടില്  വന്നതടിനുമശഷയ  മുനലപങയ  കപ്പാണപ്പാത  വടിധതടിലുള്ള

ശക്തമേപ്പായ  ഇടലപടലെപ്പാണല്  അവടിലട  നടതടിയതല്.  പട്ടടികവരഗ  വടികസന

വകുപടിലന്റ  മനതൃതസ്വതടില്  എലപ്പാ  വകുപ്പുകലളയുയ  മയപ്പാജടിപടിച്ചുലകപ്പാണല്

അക്കപ്പാരരയ  അവടിലട  നടിരവ്വഹടിക്കുന്നതടിനുമവണടിയുള്ള  ഇടലപടല്

നടത്തുകയുണപ്പായടി.  2021-ലലെ  ശടിശുമേരണയ  ശദ്ധയടില്ലപട്ടമപപ്പാള

27-11-2021-നല്  ഞപ്പാന മനരടിട്ടല്  അട്ടപപ്പാടടിയടില് എത്തുകയുയ ബഹുമേപ്പാനലപട്ട

പപ്പാലെക്കപ്പാടല് എയ.പടി.-ലയയുയ അതുമപപ്പാലലെ അടടിയന്തരപ്രമമേയയ അവതരടിപടിച
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ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മേണപ്പാരക്കപ്പാടല്  അയഗതടിലന്റയുയ  സപ്പാന്നടിദ്ധരതടില്  ജടിലപ്പാ

കളക്ടര,  വടിവടിധ ഡടിപപ്പാരട്ടുലമേന്റുകളടിലലെ ഉമദരപ്പാഗസ്ഥനപ്പാര,  വടിവടിധ രപ്പാഷസ്പീയ

പപ്പാരട്ടടി  പ്രതടിനടിധടികള,  സന്നദ്ധ  സയഘടനകള  എന്നടിവലര

മയപ്പാജടിപടിച്ചുലകപ്പാണല്  അവടിലട  മയപ്പാഗയ  മചരുകയുയ  അതടിലന്റ

അടടിസ്ഥപ്പാനതടില്  ഒരു  ആക്ഷേന  പപ്പാന  തയ്യപ്പാറപ്പാക്കുകയുയ  ലചയടിരുന.

അതടിനുമശഷയ  അവടിലട  പ്രവരതനങ്ങള  നടതപ്പാന  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട

എയ.പടി.-യുയ മേണപ്പാരക്കപ്പാടല് എയ.എല്.എ.-യുയ ഉളലപലടയുള്ള ഒരു സമേടിതടിലയ

ചുമേതലെലപടുത്തുകയുയ  ലചയ.  01-12-2021-ല്  പട്ടടികജപ്പാതടി  പട്ടടികവരഗ

മക്ഷേമേയ,  ആമരപ്പാഗരയ,  ധനകപ്പാരരയ,  തമദശസസ്വയയഭരണയ,  ഭക്ഷേര-സടിവടില്

സലലപസല് വകുപല് മേനടിമേപ്പാര ഉളലപലട ഉന്നത ഉമദരപ്പാഗസ്ഥനപ്പാരുലട പ്രമതരക

മയപ്പാഗയ  മചരുകയുണപ്പായടി.  അതടിലന്റ  അടടിസ്ഥപ്പാനതടില്  അട്ടപപ്പാടടിയടില്

ഓമരപ്പാ  ഡടിപപ്പാരട്ടുലമേന്റുയ  ലചമയ്യണ  കപ്പാരരങ്ങള  എന്തപ്പാലണനളളതല്

സയബനടിചല്  കൃതരമേപ്പായ  ധപ്പാരണയുണപ്പാക്കുകയുയ  അതനുസരടിചല്

പ്രവരതനങ്ങള നടനവരടികയുയ ലചയ്യുകയപ്പാണല്.  2021  ഡടിസയബര  20-നല്

ഞപ്പാന വസ്പീണ്ടുയ അഗളടിയടില്  മനരടിലട്ടതടി അവമലെപ്പാകനയ നടത്തുകയുണപ്പായടി,

ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  അയഗതടിനല്  അക്കപ്പാരരയ  അറടിയപ്പാവന്നതപ്പാണല്.
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ഇതടിലന്റലയലപ്പായ  ഫലെമേപ്പായടി  ലലഹ  റടിസല്  കപ്പാറ്റെഗറടിയടിലുളലപട്ടതുയ

സടിക്കടിളലസല്  അനസ്പീമേടിയ  മരപ്പാഗടികളപ്പായതുമേപ്പായ  ഗരഭടിണടികലള

നടിരസ്പീക്ഷേടിക്കുന്നതടിനപ്പായടി  പ്രമതരക  സയവടിധപ്പാനമുണപ്പാക്കടി.  മകപ്പാട്ടതറ

ആശുപതടിയടില്  നടിലെവടിലലെ  സയവടിധപ്പാനതടിനല്  പുറലമേ  പപ്പാലെക്കപ്പാടല്

ലമേഡടിക്കല്  മകപ്പാമളജടിലുള്ള  മഡപ്പാക്ടരമേപ്പാലരയുയ  പപ്പാരപ്പാലമേഡടിക്കല്

ജസ്പീവനക്കപ്പാലരയുയ  അധടികമേപ്പായടി  നടിമയപ്പാഗടിക്കുകയുയ  ആയബുലെനസല്

സയവടിധപ്പാനയ  അധടികമേപ്പായടി  ഏരലപടുത്തുകയുമുണപ്പായടി.  അതുമപപ്പാലലെ

ജനനടി-ജനരക്ഷേ  പദ്ധതടിയനുസരടിചല്  ഗരഭടിണടികളപ്പായ  സമഹപ്പാദരടിമേപ്പാരക്കല്

ലകപ്പാടുക്കപ്പാനുള്ള  ഫണടില്  ചടിലെ  വസ്പീഴ്ചകളുണപ്പായടിരുന്നതല്  ഇഉൗ  ഗവണ്ലമേന്റല്

നലതുമപപ്പാലലെ  ഇടലപട്ടല്  ഏകമദശയ  1,75,62,000/-  രൂപ

കുടടിശടികയുണപ്പായടിരുന്നതുയ നടിലെവടില് ലകപ്പാടുക്കപ്പാനുണപ്പായടിരുന്നതുമേപ്പായ എലപ്പാ

തുകയുയ  ലകപ്പാടുത്തുതസ്പീരത  സ്ഥടിതടിയുണപ്പായടി.  എലപ്പാ  ഗരഭടിണടികളക്കുയ

പ്രമതരക  മപപ്പാഷകപ്പാഹപ്പാര  കടിറ്റെല്  വടിതരണയ  ലചയ്യുകയുണപ്പായടി.  എലപ്പാ

ഉഉൗരുകളടിലുയ  ഭക്ഷേരസുരക്ഷേ  ഉറപപ്പാക്കുന്നതടിനപ്പായടി  കമമ്മ്യൂണടിറ്റെടി  കടിചണ്

പദ്ധതടി വരപ്പാപകമേപ്പാക്കുന്ന നടപടടി സസ്വസ്പീകരടിച്ചു.  അതടില് സടിവടില് സലലപസല്

വകുപല്  വളലര  പ്രധപ്പാനലപട്ട  പങല്  വഹടിക്കുകയുയ  ലചയ.  അട്ടപപ്പാടടിയടിലുള്ള
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ആദടിവപ്പാസടി  മമേഖലെയടിലലെ  ആമരപ്പാഗര  മപപ്പാഷക  മക്ഷേമേ  പ്രവരതനങ്ങള

ഏമകപ്പാപടിപടിക്കുന്നതടിനപ്പായടി  യുനടിലസഫടിലന്റ  സപ്പാമ്പതടിക

സഹപ്പായമതപ്പാടുകൂടടി  കണ്സളട്ടന്റടിലന  നടിയമേടിചല്  നടപടടികള

ആരയഭടിചടിട്ടുണല്.  അട്ടപപ്പാടടിയടിലുളലപലടയുള്ള  എലപ്പാ  പട്ടടികവരഗ

വടിദരപ്പാരതടികളക്കുയ ലഹല്തല് കപ്പാരഡല് വടിതരണയ ലചയ്യുന്നതടിനുള്ള നടപടടി

സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടുണല്.  ഇതരതടില്  മേടികച  ഇടലപടലുകള  സരക്കപ്പാര

നടതടിവരടികയപ്പാണല്.  ഇഉൗ  ദഉൗരഭപ്പാഗരകരമേപ്പായ  സയഭവയ  തസ്പീരചയപ്പായുയ

ഉണപ്പാകപ്പാന  പപ്പാടടിലപ്പാതതപ്പാണല്.  എന്നപ്പാല്  ഇതടിലന  മേലറ്റെപ്പാരു  ദടിശയടിമലെയല്

വഴടിതടിരടിച്ചുവടിട്ടല് വടിവപ്പാദമേപ്പാക്കപ്പാനപ്പാണല് ചടിലെ മകന്ദ്രങ്ങള ശമേടിക്കുന്നതല്.  മറപ്പാഡല്

ലവട്ടപ്പാനുള്ള ബുദ്ധടിമുട്ടല് എന്തപ്പാലണന്നല് എലപ്പാവരക്കുയ അറടിയപ്പാവന്ന കപ്പാരരമേപ്പാണല്.

നപ്പാഷണല് ബമയപ്പാസടിയര  റടിസരവല്  വനതടിലൂലട മവണയ അവടിലട മറപ്പാഡല്

ലവമട്ടണതല്. 2010-11  കപ്പാലെയളവടില്  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതടിക്കുമവണടി

ശമേടിലചങടിലുയ അതല് നടക്കപ്പാലത മപപ്പായടി.  മേഴക്കപ്പാലെമേപ്പായപ്പാല് ഭവപ്പാനടിപുഴയുലട

കുറുലക  മപപ്പാകപ്പാന  സയവടിധപ്പാനമേടിലപ്പാതതടിനപ്പാലെപ്പാണല്  രണല്  തൂക്കുപപ്പാലെങ്ങള

ഇഉൗ  ഗവണ്ലമേന്റല്  വന്നതടിനുമശഷയ  നടിരമപ്പാണയ  പൂരതസ്പീകരടിചതല്.  ആ

പപ്പാലെതടിലൂലട  കടനമപപ്പാകപ്പാനുള്ള  സഉൗകരരങ്ങളക്കുമവണടി  ഇന്നല്
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ജടിലപ്പാ കളക്ടറുയ ഉന്നത ഉമദരപ്പാഗസ്ഥനപ്പാരുയ സ്ഥലെയ സന്ദരശടിചല് ആവശരമേപ്പായ

കപ്പാരരങ്ങള ലചയ്യുനണല്.  മറപ്പാഡല്  ലവട്ടുക എന്നതല്  ലപലട്ടന്നല്  നടക്കുന്ന ഒരു

കപ്പാരരമേലലന്നല്  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  അയഗതടിനടക്കയ  അറടിയപ്പാവന്നതപ്പാണല്.

സപ്പാധരമേപ്പായ എലപ്പാ കപ്പാരരങ്ങളുയ സഉൗകരരങ്ങളുയ ലചയലകപ്പാടുക്കപ്പാന ഗവണ്ലമേന്റല്

ശമേടിക്കുനണല്.  തസ്പീരചയപ്പായുയ  ആദടിവപ്പാസടി  ഉഉൗരുകളടിലലെതപ്പാനുള്ള

അസഉൗകരരങ്ങള ഗവണ്ലമേന്റല് നന്നപ്പായടി തടിരടിചറടിഞടിട്ടുണല്.  സയസ്ഥപ്പാനതല്

വപ്പാഹനങ്ങള എതപ്പാന കഴടിയപ്പാത ഉഉൗരുകളടില് തപ്പാമേസടിക്കുന്ന നൂറടിലെധടികയ

കുടുയബങ്ങളുണല്.  പമതപ്പാ  ഇരുപമതപ്പാ  ഉഉൗരുകളടിലെപ്പാണല്  വപ്പാഹനലമേതപ്പാന

കഴടിയപ്പാതതല്.  മുരുഗള ഉഉൗരടില് പതടിമൂന്നല് വസ്പീടുകളടിലെപ്പായടി 15 കുടുയബങ്ങളുണല്.

ഏകമദശയ  55  ആളുകളപ്പാണല്  അവടിലട  തപ്പാമേസടിക്കുന്നതല്.  അവടിമടയല്  മറപ്പാഡല്

ലവട്ടുക  എനള്ളതല്  ഏറ്റെവയ  പ്രയപ്പാസകരമേപ്പായ  കപ്പാരരമേപ്പാണല്.  ഇതുമപപ്പാലലെ

എതലപടപ്പാന കഴടിയപ്പാത ഊരുകളടിലലെലപ്പായ  വപ്പാഹനയ കഴടിയുന്നടിടമതപ്പാളയ

എതടിക്കപ്പാനുള്ള  ശമേമേപ്പാണല്  നടത്തുന്നതല്.   ആദടിവപ്പാസടി  ഉഉൗരുകളടില്

വപ്പാഹനലമേതടിക്കപ്പാനുയ അവരക്കല് സഉൗകരരപ്രദമേപ്പായടി യപ്പാതലചയ്യപ്പാനുമുള്ള ഒരു

പ്രമതരക  പദ്ധതടി  കൂടടി  ഗവണ്ലമേന്റല്  നടപടിലെപ്പാക്കപ്പാന  ഉമദശടിക്കുകയപ്പാണല്.

അമതപ്പാലടപ്പാപയ അട്ടപപ്പാടടിയടില് കഴടിഞ കപ്പാലെങ്ങളടില് തുടരചയപ്പായടി സരക്കപ്പാര
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ഇടലപട്ടുലകപ്പാണടിരടിക്കുന്ന കപ്പാരരങ്ങള ബഹുമേപ്പാനലപട്ട അയഗതടിനല് അറടിയപ്പായ.

2015-16-ല്  ആരയഭടിമക്കണടിയടിരുന്ന  ഒരു  ഏകലെവര  മമേപ്പാഡല്

ലറസടിഡനഷരല്  സ്കൂള  20-06-2022-നപ്പാണല്  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  എയ.പടി.-

യുലടയുയ  അയഗതടിലന്റയുയ  സപ്പാന്നടിദ്ധരതടില്  ഉദ്ഘപ്പാടനയ  ലചയല്

ഉളപ്രമദശങ്ങളടിലുള്ള  അറുപമതപ്പാളയ  കുട്ടടികളക്കല്  ആറപ്പായ  കപ്പാസല്  മുതല്

പനണപ്പായ കപ്പാസല് വലര പഠടിക്കപ്പാനുള്ള സഉൗകരരമുണപ്പാക്കടിയതല്.  അതുമപപ്പാലലെ

അവടിലട  മപപ്പാസല്ലമേട്രെെടികല്  പഠനതടിനല്  സഉൗകരരമേടിലപ്പായടിരുന.  പ്രസ്പീ-ലമേട്രെെടികല്

മഹപ്പാസലെടില് പഠടിച്ചുലകപ്പാണടിരുന്ന കുട്ടടികളക്കല്  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  എയ.പടി.-യുയ

എയ.എല്.എ.-യുയ പറഞ അമത സമേയത്തുതലന്ന, നപ്പാലെല് മേണടിക്കൂറടിനുള്ളടില്

അതല്  മപപ്പാസല്-ലമേട്രെെടികല്  മഹപ്പാസലെപ്പായടി  ഉയരതടി  കുട്ടടികളക്കല്

പഠടിക്കപ്പാനുള്ള  സഉൗകരരമുണപ്പാക്കടിലക്കപ്പാടുക്കുകയപ്പാണല്  ലചയതല്.  അതുമപപ്പാലലെ

ആശുപതടികളുലട  സഉൗകരരങ്ങള  കൂടുതല്  ലമേചലപടുതപ്പാന  മവണടിയുള്ള

വടിവടിധങ്ങളപ്പായ  ഇടലപടലുകള  നടതടിയടിട്ടുണല്.  അതടിലന്റ

വടിശദപ്പായശങ്ങളടിമലെയല്  ഞപ്പാന  കടക്കുന്നടില.  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  ആമരപ്പാഗര

വകുപ്പുമേനടിതലന്ന  അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെത്തുകയുയ  മകപ്പാട്ടതറ  ലലട്രെെബല്

മഹപ്പാസടിറ്റെലെടിലന്റ മശപ്പാചനസ്പീയപ്പാവസ്ഥ മേനസടിലെപ്പാക്കുകയുയ അതല് പരടിഹരടിക്കപ്പാന
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മവണടിയുള്ള ഒമട്ടലറ നടപടടികള സസ്വസ്പീകരടിക്കുകയുമുണപ്പായടി. ഇഉൗ ഗവണ്ലമേന്റല്

അധടികപ്പാരതടില്  വന്നതടിനുമശഷമേപ്പാണല്  ഏകമദശയ  6,98,00,000/-  രൂപ

അട്ടപപ്പാടടി മകപ്പാട്ടതറ ആശുപതടിയുലട വടികസനതടിനുമവണടി ഭരണപ്പാനുമേതടി

നല്കുകയുയ  ചടിലെ  വരക്കുകള  ആരയഭടിക്കുകയുയ  ലചയതല്.  ആശുപതടി

സഉൗകരരയ  കുറച്ചുകൂടടി  ലമേചലപടുമതണതുണല്.  തസ്പീരചയപ്പായുയ  ഇതരയ

ദപ്പാരുണമേപ്പായ  സയഭവങ്ങള  ഉണപ്പാകപ്പാതടിരടിക്കപ്പാന  മവണടിയുള്ള  ശദ്ധ  എലപ്പാ

ഭപ്പാഗത്തുനടിനയ  ഉണപ്പാകുലമേന്നല്  അറടിയടിക്കുന,  എലപ്പാ  കരുതലുകളുയ

ഗവണ്ലമേന്റടിലന്റ  ഭപ്പാഗത്തുനടിനണപ്പാകുയ.  അതടിനുമവണടി  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട

എയ.എല്.എ.-മേപ്പാരുലട  മനതൃതസ്വതടില്തലന്ന  മമേപ്പാണടിറ്റെറടിയഗല്  കമടിറ്റെടി

രൂപസ്പീകരടിചടിട്ടുണല്.  അതല്  ഗവണ്ലമേന്റടിലന്റ  ഭപ്പാഗത്തുനടിനമേപ്പാതയ

പരടിഹരടിക്കപ്പാന കഴടിയുന്നതല. തടിതലെ പഞ്ചപ്പായത്തുകള, എയ.എല്.എ.-മേപ്പാര,

എയ.പടി.-മേപ്പാര,  ഗവണ്ലമേന്റല്  -  ഇഉൗ  രസ്പീതടിയടില്  എലപ്പാവരുയകൂടടി

ഇടലപട്ടുലകപ്പാണല്  ഇഉൗ  മമേഖലെയടിലലെ  കുറവകള  പരടിഹരടിചല്  ഇതരയ

സയഭവങ്ങള  ഉണപ്പാകപ്പാതടിരടിക്കപ്പാനമവണടിയുള്ള  ശദ്ധയുണപ്പാകണയ.  അതടിനല്

ഗവണ്ലമേന്റല് സപ്പാധരമേപ്പായലതലപ്പായ നടിരവ്വഹടിചടിട്ടുണല്, ഇനടിയുയ അക്കപ്പാരരതടില്

മുമന്നപ്പാട്ടുമപപ്പാകപ്പാനതലന്നയപ്പാണല് തസ്പീരുമേപ്പാനടിചടിരടിക്കുന്നതല്.  ഇന്നല് ജടിലപ്പാ കളക്ടര
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അവടിലട  സന്ദരശടിക്കുനണല്.  അമദഹതടിലന്റ  റടിമപപ്പാരട്ടടിലന്റ

അടടിസ്ഥപ്പാനതടില് തുടര നടപടടികള സസ്വസ്പീകരടിക്കപ്പാവന്നതപ്പാണല്.  അതുലകപ്പാണല്

ഇഉൗ വടിഷയയ സഭപ്പാനടപടടികള നടിരതടിവചല് ചരച ലചമയ്യണ ആവശരമേടില. 

ശസ്പീ  .    എന  .    ഷയസുദസ്പീന:  സര, മകരളതടിലന്റ  സമൂഹ  മേനസപ്പാക്ഷേടിലയ

ലഞട്ടടിച  ദദനരതയപ്പാരന്ന  ഒരു  ചടിതമേപ്പാണല്  അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ  മുരുഗള

ഊരടില്നടിന്നല്  ഇന്നലലെ  കണതല്.   മുരുഗള  ഊരടിലലെ  അയ്യപന  തലന്റ

നപ്പാലുമേപ്പാസയ പ്രപ്പായമേപ്പായ കുഞടിലന്റ മൃതശരസ്പീരവമേപ്പായടി മൂന്നല് കടിമലെപ്പാ മേസ്പീറ്റെമറപ്പാളയ

ദൂരയ  മേഴയതല്  നടനമപപ്പാകുന്ന  കപ്പാഴ്ച  നമലളലപ്പായ  കണതപ്പാണല്.  അതല്

എതമേപ്പാതയ  സങടകരമേപ്പാണല്.    വടമക്ക ഇന്തരന സയസ്ഥപ്പാനങ്ങളടില്നടിന്നല്

ഇതരയ കപ്പാഴ്ചകള നമള കണടിട്ടുണല്.  ഉതരപ്രമദശടിലുയ,  മേദ്ധരപ്രമദശടിലുയ

ഇതരയ  സയഭവങ്ങള  ഉണപ്പാകുന്നതല്  വപ്പാരതയപ്പാകപ്പാറുണല്.  എന്നപ്പാല്

(......ബഹളയ......)  ഏലറ  സങടമേപ്പാരന്ന,  ദദനരതയപ്പാരന്ന  ചടിതയ  നമള

കണതല്  ഇടതുപക്ഷേയ  ഭരടിക്കുന്ന  മകരളതടില്  നടിന്നപ്പാണല്.  ഇന്നലലെവലര

കപ്പാണപ്പാത  കപ്പാഴ്ചകള  ഇന്നല്  നമുക്കല്  കപ്പാമണണടിവരുന്നതല്  സരക്കപ്പാര

സയവടിധപ്പാനങ്ങളുലട  പടിടടിപ്പുമകടുലകപ്പാണപ്പാണല്.  ഈ  ദരവസ്ഥയല്  സമേപ്പാധപ്പാനയ

പറമയണതല്  ഭരടിക്കുന്നവരപ്പാണല്.  'ഒമരപ്പാ  ശടിശുമരപ്പാദനതടിലുയ മകളപ്പു ഞപ്പാന



Uncorrected/Not for Publication
14-07-2022

11

ഒരുമകപ്പാടടി ഈശസ്വര വടിലെപ്പാപയ'  ഇതല്  പറഞമപപ്പാളമപപ്പാലുയ അപ്പുറത്തുനടിന്നല്

ഒപ്പാരടിയടിടുകയപ്പാണല്.  ബധടിര കരണങ്ങളടിലെപ്പാണല് ഇലതപ്പാലക്ക പതടിക്കുന്നതല്.  ആ

കപ്പാവരശകലെങ്ങളമപപ്പാലുയ  ഇവടിലട  അപ്രസക്തമേപ്പാകുകയപ്പാണല്.  അട്ടപപ്പാടടിയടില്

ഒപ്പാമരപ്പാ  കുഞയ  മേരടിച്ചുവസ്പീഴുന്നതല്  ഈ  ഗവണ്ലമേന്റല്  കപ്പാണപ്പാലത

മപപ്പാകുനലവനളളതല്  ഏലറ  സങടകരമേപ്പാണല്.  ഇവടിലട  ശടിശുമേരണങ്ങളുലട

വരതമേപ്പാനയ  വസ്പീണ്ടുയ  വനലകപ്പാണടിരടിക്കുകയപ്പാണല്.  സരക്കപ്പാരടിലന്റ

അലെയഭപ്പാവവയ  നടിഷടിയതസ്വവയ  ലകപ്പാണപ്പാണല്  അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ  ആദടിവപ്പാസടി

സമൂഹങ്ങളക്കടിടയടിലുള്ള  ശടിശു  മേരണങ്ങള  തുടരക്കഥയപ്പാകുന്നതല്.  ഒരു

ഘട്ടതടില്  ഇലപ്പാതപ്പായ  ശടിശുമേരണങ്ങള  ഇന്നല്  സരക്കപ്പാര  മേടിഷണറടിയുലട

തടികഞ  പരപ്പാജയയലകപ്പാണല്  കൂടടിക്കൂടടി  വരടികയപ്പാണല്.  കഴടിഞ  എട്ടല്

മേപ്പാസയലകപ്പാണല്  വലെടിയ  മതപ്പാതടിലുള്ള  ശടിശുമേരണങ്ങള  ഉണപ്പായടിട്ടുലണനയ

മേനടിമേപ്പാലരലപ്പായ  അട്ടപപ്പാടടിയടില് വന്നല്    പ്രശ്നങ്ങള ചരച ലചയലവനമേപ്പാണല്

ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മേനടി  സൂചടിപടിചതല്.  പമക്ഷേ  അലതപ്പാനയ

പരടിഹരടിക്കലപടപ്പാലത  കടിടക്കുകയപ്പാണല്.  അട്ടപപ്പാടടിമയപ്പാടുള്ള  നടിങ്ങളുലട

സമേസ്പീപനമേപ്പാണല് ഇതല് വരക്തമേപ്പാക്കുന്നതല്. വളലരമയലറ പരടിഗണന ലെഭടിമക്കണ

ഒരു വടിഭപ്പാഗമതപ്പാടല് ഈ സരക്കപ്പാര കപ്പാണടിക്കുന്ന അവഗണനയപ്പാണല് ഇതടിലൂലട
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വരക്തമേപ്പാകുന്നതല്.  ശടിശു  മേരണങ്ങള  മുമയ  അട്ടപപ്പാടടിയടില്   റടിമപപ്പാരട്ടല്

ലചയ്യലപട്ടടിട്ടുണല്.  2006  മുതലെപ്പാണല് ഇതല് സമൂഹതടിലന്റ ശദ്ധയടില്ലപട്ടതല്.

2021-13-ലെപ്പാണല്  ഇതല്  രൂക്ഷേമേപ്പായതല്.  അന്നലത  സരക്കപ്പാര  ഇതല്

മനപ്പാക്കടിനടിന്നടില.  ഇതടിലനതടിലര ഹ്രസസ്വകപ്പാലെ-ദസ്പീരഘകപ്പാലെ നടപടടികലളടുത്തു.

മുന്നൂമറപ്പാളയ  പുതടിയ  ജസ്പീവനക്കപ്പാലര  നടിയമേടിച്ചു.   ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  ലചയറടിനുയ

ഇതല്  അറടിയപ്പാവന്ന കപ്പാരരമേപ്പാണല്.  അമദഹയ അന്നല്  അവടിടലത പപ്പാരലെലമേന്റല്

അയഗമേപ്പായടിരുന.  ഇന്തരയടില്  ആദരമേപ്പായടി  ആദടിവപ്പാസടികളക്കല്  ഭക്ഷേണയ

പപ്പാചകയ ലചയലകപ്പാടുക്കുന്ന കമമ്മ്യൂണടിറ്റെടി  കടിചണ് പദ്ധതടി നടപടിലെപ്പാക്കടിയതല്

അട്ടപപ്പാടടിയടിലെപ്പായടിരുന.  അന്നല്  വടിദൂര  ഊരുകളടിമലെയല്  യപ്പാത  ലചയ്യപ്പാനപ്പായടി

പ്രധപ്പാനമേനടി  ഗപ്പാമേ  സഡകല്  മയപ്പാജന  (പടി.എയ.ജടി.എസല്.ദവ)-യടില്

ഉളലപടുതടി  നൂറല്  കടിമലെപ്പാ  മേസ്പീറ്റെര  മറപ്പാ ഡുവന്നതല്  ഇതടിലന്റ  ഭപ്പാഗമേപ്പായപ്പാണല്.

അന്നല്  എലപ്പാ  ഡടിപപ്പാരട്ടുലമേന്റുകളുയ  ഉണരനപ്രവരതടിചല്  കുറചല്

പദ്ധതടികളുണപ്പാക്കടിയതുലകപ്പാണല്  ശടിശു  മേരണങ്ങള  കുറച്ചുലകപ്പാണ്ടുവരപ്പാന

സപ്പാധടിച്ചു.  എന്നപ്പാല് ഇന്നല് എന്തുലകപ്പാണല് ശടിശു മേരണങ്ങള വസ്പീണ്ടുയ വരുന?

സയവടിധപ്പാനങ്ങള  തകരന.  ഇതല്  പറയുമമ്പപ്പാള  നടിങ്ങള

പ്രമകപ്പാപടിതരപ്പായതുലകപ്പാണല്  കപ്പാരരമേടില.  സയവടിധപ്പാനങ്ങലള  മനരപ്പായ
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മേപ്പാരഗതടില്  ലകപ്പാണ്ടുമപപ്പാമകണതല്  ഗവണ്ലമേന്റടിലന്റ  ഉതരവപ്പാദടിതമേപ്പാണല്.

2017-ലുയ  2018-ലുമേപ്പായടി മുപമതപ്പാളയ ശടിശുമേരണങ്ങളുണപ്പായടി. അട്ടപപ്പാടടിയടില്

ശടിശുമേരണങ്ങള  വസ്പീണ്ടുയ  വരുനലണനയ  ജപ്പാഗത  മവണലമേനയ

സരക്കപ്പാരടിമനപ്പാടല്  ഞങ്ങള  പറഞ.  പമക്ഷേ  സരക്കപ്പാര  അനങ്ങടിയടില.

2019-ലുയ 2020-ലുയ വലെടിയ മതപ്പാതടിലുള്ള ശടിശു മേരണങ്ങളുണപ്പായടി.  2021-ല്

പനണല്  മേരണങ്ങളുയ  2022  -ല്  ഇവടിലട  സൂചടിപടിച  കുട്ടടിയുലട  മേരണയ

ഉളലപലട  ഒനപതല്  മേരണങ്ങളുമുണപ്പായടി.  കഴടിഞ  ഒരു  മേപ്പാസതടിനടിടയടില്

നപ്പാലെല് കുട്ടടികളപ്പാണല് അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ ആദടിവപ്പാസടി സമൂഹതടിനല് നഷ്ടലപട്ടതല്.

ആ വടിഷയമേപ്പാണല്  ഞങ്ങള ഇവടിലട  അവതരടിപടിക്കുന്നതല്.  അതല്  പറമയണ

മവദടിയമല ഇതല്?  ഗരഭടിണടികലള നടിരസ്പീക്ഷേണതടിലെപ്പാക്കടി പരടിചരടിക്കുന്ന ഒരു

രസ്പീതടി  2013-ല്  ആവടിഷ്കരടിച്ചു.  ഒരു  ആദടിവപ്പാസടി  യുവതടി  ഗരഭടിണടിയപ്പായപ്പാല്

അവലര  നടിരസ്പീക്ഷേടിചല്  അവരടിലലെ  ദഹ  റടിസല്  മകസുകള  കലണതടി

പ്രസവയവലര  അവരടില്  സരക്കപ്പാര  സയവടിധപ്പാനങ്ങളുലട  ഒരു

നടിരസ്പീക്ഷേണമുണപ്പാകുയ.  അറുന്നൂമറപ്പാളയ  ജസ്പീവനക്കപ്പാര അട്ടപപ്പാടടിയടിലുണല്.   ഒമര

സമേയയ അട്ടപപ്പാടടിയടില് ഏകമദശയ നപ്പാനൂറല് മപരപ്പായടിരടിക്കുയ ഗരഭടിണടികളപ്പായടി

ഉണപ്പാകുന്നതല്.  ഒരു  ഗരഭടിണടിക്കല്  ഒന്നര  ജസ്പീവനക്കപ്പാരലന്റ  മസവനയ
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ലെഭടിക്കണയ.   ഇങ്ങലനയുണപ്പായടിരുന്നടിടതപ്പാണല്  ഇതരയ   സയഭവങ്ങള

നടക്കുന്നലതനളളതല് ലെജപ്പാകരമേപ്പാണല്.  ഒപ്പാമരപ്പാ സമേയവയ നടിരസ്പീക്ഷേടിചല് റടിസല്

മകസ്സുകളക്കുയ ദഹ റടിസല് മകസ്സുകളക്കുയ പ്രമതരക പരടിഗണന നല്കണയ.

ദഹ  റടിസല്  മകസപ്പാലണങടില്  ദടിവസങ്ങളക്കല്  മുമ്പല്  ആശുപതടിയടില്

അഡല് മേടിറ്റെല്  ലചയല്   പ്രസവതടിലലെ  മകപ്പായപടിമക്കഷന  ഒഴടിക്കപ്പായ.  ഇലതലപ്പായ

അന്നല്  ആവടിഷ്കരടിച  നടപടടികളപ്പാണല്.  അലതലപ്പായ  പപ്പാമട  തകടിടയമേറടിഞല്

കടിടക്കുകയപ്പാണല്.   ഇന്നല് അങ്ങലനയുള്ള ഒരു സയവടിധപ്പാനമമേപ്പാ നടിരസ്പീക്ഷേണമമേപ്പാ

ഇലലനള്ളതപ്പാണല്.   ബഹുമേപ്പാനലപട്ട മേനടി സൂചടിപടിച മയപ്പാഗങ്ങളടിലലെപ്പാലക്ക

ഞപ്പാന  ഇക്കപ്പാരരയ  ചൂണടിക്കപ്പാണടിചതപ്പാണല്.   ഗരഭടിണടികലള  കലണത്തുകയുയ

അവരടില്  എലന്തങടിലുയ  നമ്മ്യൂനതകളുയ  പ്രയപ്പാസങ്ങളുമുള്ളവരക്കല്  പ്രമതരക

പരടിചരണയ നല്കുകയുയ ലചയ്യണലമേന്നല് ഞപ്പാന പറഞടിരുന. എലന്തങടിലുയ

പ്രയപ്പാസമുള്ള  കുട്ടടികളക്കുയ  തൂക്കക്കുറവള്ള  കുട്ടടികളക്കുയ  അന്നല്  നമ്മ്യൂട്രെെസ്പീഷന

റസ്പീഹപ്പാബടിലെടിമറ്റെഷന ലസന്ററുകളുണപ്പായടിരുന. അവടിലട അഡടിറ്റെല് ലചയല് കുട്ടടിക്കല്

ആവശരമുളള  തൂക്കമേപ്പായപ്പാല്  മേപ്പാതമമേ  കുട്ടടിലയ  പുറത്തുവടിടുമേപ്പായടിരുനളള.

അഡടിറ്റെല്  ആകപ്പാന  വടിസമതടിചമപപ്പാള  മപപ്പാലെസ്പീസടിലന്റ  സഹപ്പായയ  മപപ്പാലുയ

അന്നല് മതടടിയടിട്ടുണല്.  പമക്ഷേ ഇന്നല് അലതലപ്പായ തപ്പാറുമേപ്പാറപ്പായടി കടിടക്കുകയപ്പാണല്.
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നടിങ്ങള അവടിലട വരപ്പാതതുലകപ്പാണല,  വന്നതടിനുമശഷയ മവണ വടിധതടില്

ഇടലപടപ്പാലത  മപപ്പാകുനലവനളളതപ്പാണല്  വടിഷയയ.  അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ

പ്രധപ്പാനലപട്ട ആശുപതടിയപ്പാണല് മകപ്പാട്ടതറ ആശുപതടി.  ഇഉൗ ആശുപതടി 54

കടിടക്കകളുള്ള  ആശുപതടിയപ്പായടിരുന.  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  ശസ്പീമേതടി  ലക.  ലക.

ദശലെജ ടസ്പീചര ഇവടിലട ഇരടിപ്പുണല്. കഴടിഞ ഗവണ്ലമേന്റടിലന്റ കപ്പാലെതല് അതല്

നൂറല്  കടിടക്കകളപ്പായടി  പ്രഖരപ്പാപടിച്ചു.  പമക്ഷേ  ഈ  നടിമേടിഷയ  വലര  അതടിലന്റ

ഉതരവല്  ലെഭടിചടിട്ടടില.  മേപ്പാതമേല,  ആ  മഹപ്പാസടിറ്റെല്  നൂറല്

കടിടക്കകളക്കനുസരടിച്ചുളള  സപ്പാഫുകളുയ  വന്നടില.  അട്ടപപ്പാടടി  മകപ്പാട്ടതറ

മഹപ്പാസടിറ്റെലെടിലന്റ  ഇന്നലത  ചടിതലമേന്നല്  പറയുന്നതല്  മേരുന്നടിലപ്പാത

ആശുപതടിയപ്പാലണന്നപ്പാണല്.   ആവശരതടിനല്  മേരുന്നടിലപ്പാത  സ്ഥടിതടിയപ്പാണല്

ഇന്നല് മകരളതടിലലെ പലെ ആശുപതടികളക്കുമുള്ളതല്.  ഒരു കുട്ടടിലയ പട്ടടിമയപ്പാ

പൂചമയപ്പാ കടടിചല്  ലകപ്പാണ്ടുമപപ്പായപ്പാല് ടടി.ടടി. എടുക്കപ്പാനുള്ള സയവടിധപ്പാനയമപപ്പാലുയ

ഇന്നല്  അവടിലടയടില.   കടിമലെപ്പാമേസ്പീറ്റെറുകള  തപ്പാണടി  ഉളവനതടില്നടിനയ

ഗരഭടിണടികള സപ്പാനടിയഗടിനല്  എതടിയപ്പാല്  അവടിലട സപ്പാനടിയഗല്  നടക്കുന്നടില.

എലന്തങടിലുയ  പ്രയപ്പാസമുമണപ്പാലയന്നല്  സപ്പാനടിയഗല്  നടതടിയപ്പാല്  മേപ്പാതമമേ

അറടിയപ്പാന സപ്പാധടിക്കുകയുള.  മഹപ്പാസടിറ്റെലെടിലലെ കരപ്പാന്റസ്പീന കഴടിഞ ആഴ്ച പൂട്ടടി.
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അവടിലട  വരുന്ന  മരപ്പാഗടികള  ഉളലപലടയുള്ളവരക്കല്   ഭക്ഷേണയ  ലെഭടിക്കപ്പാന

മേപ്പാരഗമേടില.    ഒരു  ദഗനമക്കപ്പാളജടി  മഡപ്പാക്ടര  മേപ്പാതമമേ  അവടിലടയുള.  ഒരു

ദഗനമക്കപ്പാളജടി മഡപ്പാക്ടറുലട തസടികകൂടടി അവടിലട ആവശരമേപ്പാണല്.  കൂടപ്പാലത

രണല്  ജൂനടിയര  മഡപ്പാക്ടരമേപ്പാരുയ  മവണലമേന്നല്  പറയപ്പാന  തുടങ്ങടിയടിട്ടല്

വരഷങ്ങളപ്പാലയങടിലുയ  നടിങ്ങള  അലതപ്പാനയ  ശദ്ധടിക്കുന്നടില.   അവടിലട

ലവള്ളമേടില,  കറണ്ടുയ കട്ടുലചയ.  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട ദവദദ്യുതടി വകുപ്പുമേനസ്പീ ഈ

കടുയദക അട്ടപപ്പാടടിക്കപ്പാമരപ്പാടല് മവണപ്പായടിരുന്നടിലലന്നപ്പാണല് പറയപ്പാനുള്ളതല്. 35

ലെക്ഷേയ  രൂപ  കടിട്ടപ്പാനുലണങടിലുയ  ആശുപതടിയുലട  കറണല്  കട്ടല്  ലചയതല്

മേനദുഃസപ്പാക്ഷേടിയടിലപ്പാത  പണടിയപ്പായടിമപപ്പായടി.  അതുമപപ്പാലലെ  തപ്പാല്ക്കപ്പാലെടിക

ജസ്പീവനക്കപ്പാലര  മുഴുവനുയ  പടിരടിച്ചുവടിടുകയുയ  ലചയ.  രപ്പാഷസ്പീയ  എതടിരപ്പുമൂലെയ

അട്ടപപ്പാടടിയടില്  ഇരുപതടിയഞ്ചല്  വരഷയ  പ്രവരതടിചടിരുന്ന,

ആദടിവപ്പാസടികളുലട  ഇടയടില്നടിനയ  വളരനവന്ന,  ആദടിവപ്പാസടികളുലട

പ്രശ്നങ്ങള  മേനസടിലെപ്പാക്കുന്ന  പ്രഭുദപ്പാസല്  എന്ന  മഡപ്പാക്ടലറ   രപ്പാഷസ്പീയ

വടിമരപ്പാധയലകപ്പാണല്  അട്ടപപ്പാടടിയടില്നടിനയ  ലകട്ടുലകട്ടടിച്ചു.  പകരയ  വന്ന

മഡപ്പാക്ടരക്കല്  കൃതരമേപ്പായടി  ഒനയ  അറടിയടില.  അവടിലടയുണപ്പായടിരുന്ന

സയവടിധപ്പാനങ്ങള നടിങ്ങള തകരക്കുകയപ്പാണല് ലചയതല്.  അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ ഒരു
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വടിഷയതടിനുയ  ഇഉൗ  ഗവണ്ലമേന്റല്  പരടിഗണന  ലകപ്പാടുക്കുന്നടില.  കമമ്മ്യൂണടിറ്റെടി

കടിചണ്  പലെതുയ  നടിശ്ചലെമേപ്പായടി.  ഞങ്ങള  ലകപ്പാടുതടിരുന്ന  ഭക്ഷേണ

പദ്ധതടിയപ്പാണതല്.  മകപ്പാട്ടതറ ആശുപതടിലയപറ്റെടി പറഞലതപ്പാനയ നടിങ്ങള

മകട്ടടില.  അവടിലട  പണയ  നല്കുന്നടില.   ഏറ്റെവയ  കൂടുതല്

അപകടമുണപ്പാക്കുന്നതപ്പാണല്  അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ  54  കടിമലെപ്പാമേസ്പീറ്റെറുള്ള  മറപ്പാഡല്.

അതല്  നന്നപ്പാക്കപ്പാന  പറഞടിട്ടല്  ഇഉൗ  സരക്കപ്പാര  വന്നല്  അതല്

കടിഫ്ബടിയടിലുളലപടുതടി.   ഇതുവലര  ഒരു  പണടിയുയ  നടന്നടിട്ടടില.   ആ

മറപ്പാഡടിലൂലട  ഗരഭടിണടി  സഞ്ചരടിചല്  തപ്പാലഴ  എത്തുമമ്പപ്പാമഴയ്ക്കുയ  അതല്  വലെടിയ

പ്രയപ്പാസമേപ്പാകുയ.  മകപ്പാട്ടതറ  ആശുപതടിയടില്  ചടികടിത്സയടില.  തൃശ്ശൂരടിമലെപ്പാ

ലപരടിന്തല്മേണയടിമലെപ്പാ  മേലെപ്പുറമതപ്പാ  മപപ്പാകപ്പാന  പറഞപ്പാലുയ  മപപ്പാമകണതല്

ഇഉൗ മറപ്പാഡടിലൂലടയപ്പാണല്.  54 കടിമലെപ്പാമേസ്പീറ്റെറുള്ള മറപ്പാഡല് കടിഫ്ബടി ഏലറ്റെടുതടിട്ടല്

ഇന്നല് നപ്പാലള എനപറഞല് ആറല് ലകപ്പാലയ പപ്പാഴപ്പാക്കടിയടിരടിക്കുകയപ്പാണല്.   ആ

മറപ്പാഡടിനല്  നടിങ്ങള  ഒരു  പരടിഗണനയുയ  നല്കടിയടില.  മകരളതടില്

ആദടിവപ്പാസടികള  ഏറ്റെവയ  കൂടുതല്  തപ്പാമേസടിക്കുന്ന  മകന്ദ്രങ്ങളടിലലെപ്പാന്നപ്പായ

അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ  മറപ്പാഡടിലന്റ  സ്ഥടിതടിയടിതപ്പാണല്.   ഇഉൗ  സഭയുലട  തപ്പാളുകള

നടിങ്ങള മേറടിച്ചു മനപ്പാക്കണയ.  അട്ടപപ്പാടടി മറപ്പാഡടിലന്റ കപ്പാരരയ എതമയപ്പാ തവണ
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ഞപ്പാന  ഇവടിലട  ആവരതടിചല്  പറഞടിട്ടുണല്.  ഇലതപ്പാനയ  ശദ്ധടിക്കപ്പാലത

വടിഷയങ്ങളുണപ്പാകുമമ്പപ്പാള  നമലളലപ്പായകൂടടിയപ്പാണല്  പരടിഹരടിമക്കണലതന്നല്

പറഞടിട്ടല്  കപ്പാരരമേടില.   പരടിഹരടിക്കപ്പാന  ഞങ്ങലളന്തപ്പാണല്  ലചമയ്യണതല്?

ഞങ്ങള  ഇഉൗ  സരക്കപ്പാരടിലന്റകൂലട  നടിന്നടിട്ടുണല്.  നടിങ്ങള  പറയുന്ന  എലപ്പാ

കപ്പാരരങ്ങമളപ്പാടുയ  സഹകരടിചടിട്ടുണല്.  പലക്ഷേ,  നടിങ്ങളുലട  അലെയഭപ്പാവയ

അലലങടില്  അവഗണനയപ്പാണല്  ഇഉൗ  പ്രശ്നങ്ങളലക്കപ്പാലക്ക  കപ്പാരണലമേന്നല്

പറയപ്പാന  ഞപ്പാന  ആഗഹടിക്കുകയപ്പാണല്.   എങ്ങലന  ഇലപ്പാതടിരടിക്കുയ,

ഭരണഘടനപ്പാ  പ്രശ്നങ്ങളുമേപ്പായടി  ബനലപട്ടല്  ഞങ്ങള  ഇവടിലട  ഭസ്പീയ  റപ്പാവ

അയമബദ്ക്കലറക്കുറടിചല്  പറഞല്  ഭസ്പീയ  ഭസ്പീയ  സടിന്ദപ്പാബപ്പാദല്  വടിളടിചമപപ്പാള  ഭസ്പീയ

റപ്പാവവടിലന  പപ്പാലെതടിലന്റ  തൂണപ്പാക്കടി  മേപ്പാറ്റെടി  പരടിഹസടിചവരുയ

അപഹസടിചവരുമേപ്പാണല്  നടിങ്ങള.   അമപപ്പാള  അധസ്ഥടിത വടിഭപ്പാഗമതപ്പാടുള്ള

നടിങ്ങളുലട  സമേസ്പീപനയ  വളലര  കൃതരമേപ്പാണല്.  ഞപ്പാന  ദസ്പീരഘടിപടിക്കുന്നടില,

അധസ്ഥടിത പടിമന്നപ്പാക്ക വടിഭപ്പാഗങ്ങമളപ്പാടല് ഇഉൗ സരക്കപ്പാരടിനല് അവഗണനയുണല്.

ഫണല്  വടിനടിമയപ്പാഗതടിലുയ  ബഡ്ജറ്റെല്  വടിനടിമയപ്പാഗതടിലുയ  ഇവടിലട

സൂചടിപടിചതുമപപ്പാലലെ  കടിഫ്ബടിയുലട  കപ്പാരരതടിലുയ  അതല്  കപ്പാണപ്പാന

സപ്പാധടിക്കുയ.  ഇതല് പപ്പാവലപട്ട ആദടിവപ്പാസടി കുഞങ്ങള മേരടിക്കുന്ന പ്രശ്നമേപ്പാണല്.
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ഇഉൗ  കപ്പാരരതടിലലെങടിലുയ  അവഗണന  അവസപ്പാനടിപടിചല്,  2013-ല്

ഉണപ്പാക്കടിയതുമപപ്പാലലെ  പ്രമതരകമേപ്പായ  പദ്ധതടിയുണപ്പാക്കടി  പ്രശ്നങ്ങള

പരടിഹരടിക്കപ്പാന  സരക്കപ്പാര  മുമന്നപ്പാട്ടുവരണയ.  അലലങടില്  നടിങ്ങള  ഒരു

വയശഹതരയപ്പാണല്  കൂട്ടുനടില്ക്കുന്നലതന്നല്  പറമയണടിവരുലമേന്നല്  ഇഉൗ

സന്ദരഭതടില്  പറയപ്പാന  ഞപ്പാന  ആഗഹടിക്കുകയപ്പാണല്.  അതുലകപ്പാണല്

ആദടിവപ്പാസടികളുലട പ്രശ്നങ്ങള, അധസ്ഥടിതരുലട പ്രശ്നങ്ങള സഭ നടിരതടിവചല്

ചരച ലചയ്യപ്പാന മുമന്നപ്പാട്ടുവരണലമേന്നല് ഞപ്പാന അഭരരതടിക്കുകയപ്പാണല്. 

പട്ടടികജപ്പാതടി,  പട്ടടികവരഗ,  പടിന്നപ്പാക്ക  വടിഭപ്പാഗ  മക്ഷേമേ വയ  മദവസസ്വവയ

പപ്പാരലെലമേന്ററടികപ്പാരരവയ  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    ലക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന):  സര,

ബഹുമേപ്പാനലപട്ട അയഗയ അവടിലട  മൂന്നപ്പാമേലത പ്രപ്പാവശരമേപ്പാണല്  എയ.എല്.എ.

ആകുന്നലതന്നപ്പാണല്  എനടിക്കല്  മതപ്പാനന്നതല്.  ഒരു  ഘട്ടതടില്

ഭരണകക്ഷേടിയപ്പായടിരുന,  പടിന്നസ്പീടല്  രണല്  ഘട്ടമേപ്പായടി  പ്രതടിപക്ഷേതപ്പാണല്.

അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ  ഇടലപടല്  എന്തപ്പാലണനള്ളതടിലനക്കുറടിചല്  നമള

നലമപപ്പാലലെ പരടിമശപ്പാധടിക്കണയ. അങ്ങല് ഇങ്ങലനലയപ്പാനയ പറയപ്പാന പപ്പാടടില.

അമങ്ങയ്ക്കുതലന്ന മനരടിട്ടല് അറടിയപ്പാവന്നതപ്പാണല്.  മൂന്നല് പ്രപ്പാവശരയ ഞപ്പാന മനരടിട്ടല്

വന്നല്  അങ്ങയുലടയുയ  എയ.പടി.-യുലടയുയ  സപ്പാന്നടിദ്ധരതടില്  അവടിലടയുള്ള
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ഓമരപ്പാ പ്രശ്നങ്ങളുയ ചരച ലചയതപ്പാണല്.  അവടിലട വടിവടിധ ഡടിപപ്പാരട്ടല് ലമേന്റുകലള

മയപ്പാജടിപടിച്ചുലകപ്പാണല്  കളക്ടറുലട  സപ്പാന്നടിദ്ധരതടില്  ഓമരപ്പാ  ഡടിപപ്പാരട്ടല് ലമേന്റുയ

ഓമരപ്പാ ദടിവസയ ഓമരപ്പാ ഉഉൗരടിലലെതടി ഓമരപ്പാ ആദടിവപ്പാസടികളുലടയുയ പ്രശ്നങ്ങള

ചരച  ലചയ്യുകയുയ  അതടിനല്  പരടിഹപ്പാരയ  കപ്പാണുകയുയ  ലചയ്യുനണല്.   അതല്

ഇമപപ്പാഴുയ  നടക്കുകയപ്പാണല്.   ഇഉൗ  കുട്ടടി  മേരടിചതടിലനക്കുറടിചല്  ഞപ്പാന  ഇവടിലട

സൂചടിപടിചമലപ്പാ;   അങ്ങല്  പറഞതുമപപ്പാലലെ  ആശുപതടിയടില്നടിനള്ള

സഹപ്പായയ  കടിട്ടപ്പാതതുലകപ്പാണല  ഇഉൗ  കുട്ടടി  മേരടിചതല്.  നല  ആമരപ്പാഗരമുള്ള

കുട്ടടിയപ്പായടിരുന അതല്.  ആമരപ്പാഗരമുള്ള കുട്ടടി ലലവകുമന്നരയ അമമയപ്പാലടപ്പാപയ

കടിടന്നതപ്പാണല്.   രപ്പാവടിലലെ മേരടിചല്  കടിടക്കുകയപ്പായടിരുന.  ഒരു അസുഖവയ ആ

കുട്ടടിക്കുണപ്പായടിരുന്നടില.  മേടില്ക്കല്  ആസടിമറഷനപ്പാമണപ്പാ അമതപ്പാ ആ കുട്ടടിയുലട

കപ്പാലെടില്  ഒരു  ലലബറ്റുണപ്പായടിരുന്നതപ്പാമണപ്പാ  മേരണകപ്പാരണലമേന്നല്

മപപ്പാസല്മമേപ്പാരട്ടയ  കഴടിലഞങടില് മേപ്പാതമമേ  അറടിയപ്പാന കഴടിയുകയുള.  എലപ്പാ

മേരണവയ  മരപ്പാഗയ  ലകപ്പാണപ്പാലണനള്ള  രസ്പീതടിയടിലെപ്പാണല്  കപ്പാണുന്നതല്.

അങ്ങലനയപ്പാലണങടില്  നമ്മുലട  നപ്പാട്ടടില്  എത  ആളുകള  മേരടിക്കുനണല്.

അലതലപ്പായ  ഇഉൗ രസ്പീതടിയടിലെപ്പാമണപ്പാ?  യപ്പാഥപ്പാരതരയ  മേനസടിലെപ്പാക്കടി  പറയണയ.

അലെയഭപ്പാവയ  കപ്പാണടിച്ചു,  നടിഷടിയതസ്വയ  കപ്പാണടിച്ചുലവലന്നപ്പാലക്ക  പറയുന്നതല്
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അങകൂടടി  പലങടുത്തുലകപ്പാണ്ടുള്ള  റടിവമ്മ്യൂ  മേസ്പീറ്റെടിയഗടിലന്റ  കുഴപമേപ്പായടിരടിക്കുയ.

ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  എയ.പടി.-യുലട  മനതൃതസ്വതടില്  ആ  കമടിറ്റെടി

പുന:സയഘടടിപടിചടിരുന്നടില.  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  ലചയര  ലചയരമേപ്പാനപ്പായടിരുന്ന

കമടിറ്റെടിയപ്പാണല്.   ആ  കമടിറ്റെടി  പുന:സയഘടടിപടിച്ചുലകപ്പാണല്  എയ.പടി.-യുലട

ലചയരമേപ്പാനഷടിപടിലെപ്പാണല് അവടിലട പ്രവരതനയ ആരയഭടിചതല്.  എയ.എല്.എ.

അതടില്  പങപ്പാളടിയപ്പാണല്.   എയ.എല്.എ.-മയയുയ  എയ.പടി.-മയയുയ

അറടിയടിക്കപ്പാലത അവടിലട യപ്പാലതപ്പാരു നടപടടിയുയ സസ്വസ്പീകരടിചടിട്ടടില.  കഴടിഞ

6-ാം തസ്പീയതടി അങ്ങലയക്കൂടടി കൂട്ടടിവച്ചുലകപ്പാണപ്പാണല്.....  ഞപ്പാന പറഞമലപ്പാ,

കഴടിഞ യു.ഡടി.എഫല്. ഗവണ്ലമേന്റടിലന്റ കപ്പാലെതല് അതപ്പായതല് 2015-2016-ല്

ലെഭടിച  ഏകലെവര  മമേപ്പാഡല്  റസടിഡനഷരല്  സ്കൂള ആരയഭടിചതല്  ഇഉൗ

ഗവണ്ലമേന്റല്  വന്നതടിനുമശഷമേപ്പാണല്.   ആദടിവപ്പാസടി  ഉഉൗരുകളടില്നടിനയ

അറുപതല് കുട്ടടികലള ലകപ്പാണ്ടുവന്നല് അവരക്കല് ഏറ്റെവയ ലമേചലപട്ട വടിദരപ്പാഭരപ്പാസയ

ലകപ്പാടുക്കപ്പാനമവണടിയപ്പാണല്  അതല്  ലചയതല്.  ഓമരപ്പാ  ആദടിവപ്പാസടികളുലടയുയ

പ്രശ്നങ്ങളക്കല്  പരടിഹപ്പാരയ  കപ്പാണപ്പാനമവണടി ഓമരപ്പാ  ഉഉൗരുകളടിലുയ  പ്രമതരകയ

ചുമേതലെലകപ്പാടുതടിരടിക്കുകയപ്പാണല്.  ലലട്രെെബല്  ഓഫസ്പീസരമേപ്പാരുയ  എസല്.ടടി.

ലപ്രപ്പാമമേപ്പാമട്ടഴയ  ഇമപപ്പാള  കൂടുതലെപ്പായടി  ഓമരപ്പാ  പ്രമദശത്തുയ  മപപ്പാകുകയപ്പാണല്.



Uncorrected/Not for Publication
14-07-2022

22

എസല്.ടടി. ലപ്രപ്പാമമേപ്പാമട്ടഴടിലന്റ മസവനയ നലമപപ്പാലലെ ഉപമയപ്പാഗലപടുതപ്പാനപ്പാണല്

മനപ്പാക്കുന്നതല്.  ഇങ്ങലനലയപ്പാരു  സയഭവമുണപ്പായമപപ്പാള  പപ്പാവലപട്ടവരക്കല്  ഒരു

സഹപ്പായവയ  കടിട്ടടിയടിലലന്നല്  പറയുന്നടിലമലപ്പാ.  കുട്ടടി  മേരടിച്ചുലവന്നല്

അറടിഞയുടലന  രണല്  ലലട്രെെബല് എകല്ലറ്റെനഷന ഓഫസ്പീസരമേപ്പാര  അവരുലട

വസ്പീട്ടടില്  മപപ്പായടി.  കുട്ടടിലയ  മകപ്പാട്ടതറ  ആശുപതടിയടില്  ലകപ്പാണ്ടുവന,

അവടിലടനടിന്നല്  പപ്പാലെക്കപ്പാടല്  ജടിലപ്പാ  ലമേഡടിക്കല്  ആശുപതടിയടിമലെയല്

ലകപ്പാണ്ടുമപപ്പായടി.  അവടിലടനടിന്നല് മപപ്പാസല്മമേപ്പാരട്ടയ കഴടിഞല് കുട്ടടിയുലട വസ്പീടടിലന്റ

അടുത്തുവലരലയതടി.  അവടിടലത കപ്പാലെപ്പാവസ്ഥ എന്തപ്പാലണന്നതല് അമങ്ങയല്

നലമപപ്പാലലെ അറടിയപ്പാമേമലപ്പാ. അങ്ങല് അവടിലട മപപ്പായടിട്ടുമണപ്പാ? ( .… ബഹളയ....)

അതയുയ  റടിമമേപ്പാട്ടപ്പായ  ഏരരയപ്പാണല്.  പതടിമൂന്നല്  കുടുയബങ്ങളപ്പാണല്  അവടിലട

തപ്പാമേസടിക്കുന്നതല്.  എട്ടല്  റടിമമേപ്പാട്ടല്  ഏരരയപ്പാണല്.   അവടിലട  എതടിലപടപ്പാന

പ്രയപ്പാസമേപ്പാണല്.  അങ്ങല്  അവടിലട  മപപ്പായടിട്ടുമണപ്പാ?  മപപ്പായടിട്ടടില.  മഫപ്പാറസടിനല്

അകത്തുകൂടടി  വണടിമപപ്പാകപ്പാനുള്ള  സഉൗകരരമേടില.  ആ  രസ്പീതടിയടിലുള്ള

പ്രമദശങ്ങള  കലണതപ്പാനുയ  അവടിലടലയലപ്പായ  വപ്പാഹനലമേതടിക്കപ്പാനുമുള്ള

നടപടടി  സരക്കപ്പാര  സസ്വസ്പീകരടിച്ചുവരടികയപ്പാണല്.  എതയുയ  ലപലട്ടന്നല്  അവരക്കല്

വപ്പാഹന  സഉൗകരരയ  ലെഭരമേപ്പാകുയ.  അവടിലട  മറപ്പാഡല്  ലവട്ടണലമേങടില്  30
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മകപ്പാടടിമയപ്പാളയ  രൂപമവണയ.  പമതപ്പാ ഇരുപമതപ്പാ  വസ്പീടുകളുള്ള സ്ഥലെതപ്പാണല്

മുപതുയ ഇരുപതടിയഞയ നപ്പാല്പതുയ മകപ്പാടടി രൂപ ആവശരമേപ്പായടി വരുന്നതല്.

അവടിലടയുള്ള  കുടുയബങ്ങലള  സഉൗകരരപ്രദമേപ്പായ  ഏരരയടിമലെയല്

ലകപ്പാണ്ടുവരപ്പാനുള്ള  ശമേയ  നടത്തുനണല്.  പതടിമൂന്നല്  കുടുയബങ്ങലള  കുമറകൂടടി

സഉൗകരരമുള്ള  പ്രമദശമതയല്  ലകപ്പാണ്ടുവരപ്പാലമേന്നല്  പലെപ്രപ്പാവശരയ  ചരച

ലചയതപ്പാണല്.  മറപ്പാഡല്  ലവട്ടണലമേങടിലുയ  ലവള്ളയ  ലകപ്പാണ്ടുമപപ്പാകണലമേങടിലുയ

ഇലെകടിസടിറ്റെടി  ലകപ്പാടുക്കണലമേങടിലുയ  മകപ്പാടപ്പാനുമകപ്പാടടി  രൂപയപ്പാണല്

ലചലെവഴടിമക്കണടിവരുന്നതല്.  കണക്ടടിവടിറ്റെടി എലപ്പാ ഉഉൗരുകളടിലുയ എതടിക്കപ്പാന

മവണടിയുള്ള ശമേമേപ്പാണല് നടത്തുന്നതല്.  മകപ്പാടപ്പാനുമകപ്പാടടി രൂപയപ്പാണല് അതടിനുയ

ലചലെവഴടിക്കുന്നതല്.  ആ  തുകലകപ്പാണല്  അവലര  പുനരധടിവസടിപടിക്കപ്പാന

കഴടിയുമമേപ്പാലയനള്ള  ചരച  നടത്തുകയുയ  തസ്പീരുമേപ്പാനലമേടുക്കുകയുയ

ലചയടിട്ടുലണങടിലുയ  പലെരുയ  ആ  പ്രമദശയ  വടിട്ടുവരപ്പാന  തയ്യപ്പാറല.

അങ്ങലനലയപ്പാരു  പ്രയപ്പാസയകൂടടി  ഇതടിലുലണന്നതല്  അമങ്ങയല്  അറടിയപ്പാവന്ന

കപ്പാരരമേപ്പാണല്.  അവലര  കുറച്ചുകൂടടി  ലമേചലപട്ട  സ്ഥലെങ്ങളടില്  ലകപ്പാണ്ടുവന്നല്

ആവശരമേപ്പായ സഉൗകരരങ്ങള ലചയലകപ്പാടുക്കപ്പാന പലെവട്ടയ നപ്പായ ശമേടിചതപ്പാണല്.

ഒരു  കപ്പാരണവശപ്പാലുയ  പുറയമലെപ്പാകമതയല്  വരപ്പാന  തയ്യപ്പാറപ്പാകപ്പാത  ചടിലെ
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ആളുകള അവരടിലുണല്.  എന്നപ്പാല് ചടിലെര വരപ്പാന തയ്യപ്പാറപ്പാകുനമുണല്. ലവറുലത

നമള എലന്തങടിലുയ പറഞല്  കപ്പാടടചല്  ലവടടിവചടിട്ടല്  കപ്പാരരമേടില.   എന്തപ്പാണല്

യപ്പാഥപ്പാരതരലമേനള്ളതല്  മേനസടിലെപ്പാക്കടിലക്കപ്പാണ്ടുതലന്ന  ഇടലപടണയ.

മകപ്പാട്ടതറ ആശുപതടിയുലട കപ്പാരരയ അങ്ങല് ഇവടിലട പറഞമലപ്പാ.  എനടിക്കല്

നല  ഓരമയുണല്,  1996-ല്  ഞപ്പാന  മേനടിയപ്പായ  സമേയതപ്പാണല്  ആദരമേപ്പായടി

മകപ്പാട്ടതറയടില്  25  കടിടക്കകളുളള  ആശുപതടി  ആരയഭടിചതല്.  100

കടിടക്കകളുളള  ആശുപതടി  ആരയഭടിക്കപ്പാനപ്പാണല്  ആദരയ  തസ്പീരുമേപ്പാനടിചതല്.

മകപ്പാട്ടതറയടില്തലന്ന സ്ഥലെയ കലണതടി ആശുപതടി ആരയഭടിച്ചു.  അവടിലട

സഉൗകരരങ്ങള വരദ്ധടിപടിക്കപ്പാനമവണടി അങകൂടടി പലങടുത്തുലകപ്പാണല് നമള

ചരചകള നടതടി.   ആശുപതടിയുലട  പ്രവരതനയ  മമേപ്പാശമേപ്പായടിരുനലവന്നല്

അങ്ങല്  തലന്ന  പറഞ.  അതടിലന്റകൂടടി  അടടിസ്ഥപ്പാനതടില്  ആമരപ്പാഗര

വകുപ്പുമേനടി  അവടിലട  വന്നല്  പരടിമശപ്പാധടിചല്  ആവശരമേപ്പായ  തടിരുതലുകള

നടതടി.  അതടിലന്റ  അടടിസ്ഥപ്പാനതടിലെപ്പാണല്  കൂടുതല്  സപ്പാഫടിലന  അവടിലട

നടിയമേടിക്കപ്പാന  തസ്പീരുമേപ്പാനടിചതല്.  അലതലപ്പായ  അമങ്ങയല്  അറടിയപ്പാവന്ന

കപ്പാരരങ്ങളപ്പാണല്.  അതടിലന  സയബനടിചല്  കൂടുതല്  കപ്പാരരങ്ങള

എലന്തങടിലുമുലണങടില് മുന ആമരപ്പാഗര വകുപ്പുമേനടി പറയുന്നതപ്പാണല്.  
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ശസ്പീമേതടി ലക  .    ലക  .    ദശലെജ ടസ്പീചര:  സര ,  എലന്റ ലലകവശയ ഇമപപ്പാള

അതടിലന്റ കണക്കുകളടില.  പലക്ഷേ, 2013-ലെപ്പായടിരുന അട്ടപപ്പാടടിയടില് ഏറ്റെവയ

കൂടുതല്  ശടിശുമേരണങ്ങളുണപ്പായതല്.  2017,  2018,  2019  എന്നസ്പീ  മൂന്നല്

വരഷക്കപ്പാലെയ അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ ശടിശുമേരണ നടിരക്കല് നന്നപ്പായടി കുറഞലവന്നല്

മരഖലപടുതടിയടിട്ടുണല്. കണക്കല് ഞപ്പാന ഹപ്പാജരപ്പാക്കപ്പായ.  അട്ടപപ്പാടടി ആശുപതടി

100  കടിടക്കയുള്ള  ആശുപതടിയപ്പായടി  ഉയരതടി  ഓരഡര  കടിട്ടടിയടിലലന്നല്

പറഞ.  കഴടിഞ ഗവണ്ലമേന്റടിലന്റ കപ്പാലെതപ്പാണല് അട്ടപപ്പാടടി  ആശുപതടിക്കല്

ഏറ്റെവയ  ആധുനടികമേപ്പായ  ഉപകരണങ്ങള  മുഴുവന  വപ്പാങ്ങടിയതല്.   അതടിലന്റ

വരക്തമേപ്പായ കണലക്കടുക്കപ്പായ.

ആമരപ്പാഗര-വനടിത-ശടിശുവടികസന  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീമേതടി  വസ്പീണപ്പാ

മജപ്പാരജല്):  സര,  ബഹുമേപ്പാനരനപ്പായ  മേണപ്പാരക്കപ്പാടല്  അയഗയ  ഇഉൗ  സഭലയ

ലതറ്റെടിധരടിപടിക്കുന്ന വടിവരങ്ങളപ്പാണല് പറഞലകപ്പാണടിരുന്നതല്. ബഹുമേപ്പാനരയപ്പായ

മുന  ആമരപ്പാഗര  വകുപ്പുമേനടി  പറഞതുമപപ്പാലലെ,  2012-2013  യു.ഡടി.എഫല്.

കപ്പാലെഘട്ടതടില് അവടിലട ശടിശുമേരണയ  31  ആയടിരുന.  അതടിനുമശഷമേപ്പാണല്

ശടിശുമേരണയ  കുറച്ചുലകപ്പാണ്ടുവന്നതല്.  വളലര  ദദുഃഖകരമേപ്പായ  കപ്പാരരമേപ്പാണല്.

( .… ബഹളയ....) ദയവപ്പായടി ഞപ്പാന പറയുന്നതല് നടിങ്ങള മകളക്കൂ. ഒരു കുഞയ
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മേരടിക്കപ്പാന  പപ്പാടടില.  ഇവടിലട  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടില്  പരപ്പാമേരശടിച

കുഞടിലന്റ കപ്പാരരയ വളലര മവദനപ്പാജനകമേപ്പാണല്.  ആ കുഞടിലന്റ ജനന ഭപ്പാരയ

2.6 കടിമലെപ്പാഗപ്പാമേപ്പായടിരുന.  മൂന്നല് മേപ്പാസവയ 25 ദടിവസവയ പ്രപ്പായമുണപ്പായടിരുന്ന

ആ  കുഞടിനല്  ഒരു  അസുഖവമുണപ്പായടിരുന്നടില.  അരദ്ധരപ്പാതടിയടില്  അമ

പപ്പാലുലകപ്പാടുതല്  കടിടതടിയ  കുഞപ്പാണല്  ലവളുപടിനല്  മേരടിചതല്.  ജനടിചല്

ഒരുവയസടിനകയ  മേരടിക്കുന്നതപ്പാണല്  infant  death  ആയടി  കണക്കപ്പാക്കുന്നതല്.

ഇഉൗ  വരഷയ  ഏഴല്  കുഞങ്ങള  മേരടിചമപപ്പാള  ഇരുപതടിയപ്പാറപ്പാമേലത  ആഴ്ച

ജനടിച  കുഞടിനല്  മേപ്പാതമേപ്പാണല്  0.78  കടിമലെപ്പാഗപ്പാമുണപ്പായടിരുന്നതല്.  ബപ്പാക്കടി

കുഞങ്ങളലക്കലപ്പായ  ആവശരമേപ്പായ  ഭപ്പാരമുണപ്പായടിരുന.  എലപ്പാവരക്കുയ

antenatal  care  വളലര  കൃതരമേപ്പായടി  ലകപ്പാടുക്കുനലവനള്ളതുതലന്നയപ്പാണല്

അതടിലന്റ  അരതയ.  അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ  മകപ്പാട്ടതറ  ആശുപതടിയുമേപ്പായടി

ബനലപട്ട കപ്പാരരങ്ങള ഇവടിലട പറയുന.  201  ജസ്പീവനക്കപ്പാരപ്പാണല്  അവടിലട

മജപ്പാലെടി  ലചയ്യുന്നതല്.   സ്ഥടിരയ  തസടികകളുളലപലട  ഒരു  ആശുപതടിയടില്

201 ജസ്പീവനക്കപ്പാരപ്പാണുള്ളതല്.  അതടിനല്  ഒരു  ഗവണ്ലമേന്റല്

ഉതരവണപ്പായടിട്ടടിലലന്നല്  ബഹുമേപ്പാനരനപ്പായ  അയഗയ  പറഞ.  പനണല്

മേപ്പാസക്കപ്പാലെയളവടില്  1.98 മകപ്പാടടി  രൂപയുലട  ഭരണപ്പാനുമേതടിയപ്പാണല്  പുതടിയ
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ലകട്ടടിടയ  ഉളലപലട  നടിരമടിക്കുന്നതടിനല്  ലകപ്പാടുതതല്.  NQAS

അലലകഡടിമറ്റെഷനല്  ഇഉൗ  വരഷയ  ലെഭടിച  മസപ്പാര   90%  ആണല്.......

(ബഹളയ).......

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  മേനടി സയസപ്പാരടിക്കലട്ട.  നടിങ്ങള ഇടലപടണ.........

ശസ്പീമേതടി വസ്പീണപ്പാ മജപ്പാരജല്:  അവടിടലത പസ്പീഡടിയപ്പാട്രെെടികല് ലഎ.സടി.യു.-ല്

അമദഹയ മപപ്പായടി മനപ്പാക്കണയ.  അമദഹതടിലന്റ മേണ്ഡലെമേപ്പാണല്.  75  ലെക്ഷേയ

രൂപയല്  അവടിടലത  പസ്പീഡടിയപ്പാട്രെെടികല്  ലഎ.സടി.യു.-ലന്റ  നടിരമപ്പാണ

പ്രവരതനങ്ങള  പുമരപ്പാഗമേടിക്കുകയപ്പാണല്.  നമ്മ്യൂമബപ്പാണ് ലഎ.സടി.യു.-ല്   64

ലെക്ഷേയ  രൂപ  മുടക്കടി  ആധുനടിക  ഉപകരണങ്ങള  ലെഭരമേപ്പാക്കടിലക്കപ്പാണല്

നവസ്പീകരടിച്ചു........  ബഹുമേപ്പാനരനപ്പായ മേനടി പറഞതുമപപ്പാലലെ,  അട്ടപപ്പാടടിയടില്

സമേഗമേപ്പായ  പ്രവരതനങ്ങള  നടത്തുനണല്.  തടിങളപ്പാഴ്ച  ആശപ്പാവരക്കരമേപ്പാരുയ

ലജ.പടി.എചല്.എന.-മേപ്പാരുയ ബുധനപ്പാഴ്ച അങണവപ്പാടടി പ്രവരതകരുയ കുടുയബശസ്പീ

പ്രവരതകരുയ മപപ്പായടി ഒന്നടിടവടിട്ട ദടിവസങ്ങളടില് എലപ്പാ  ഗരഭടിണടികലളയുയ

കപ്പാണുനണല്.  ........  (ബഹളയ).......  ബഹുമേപ്പാനരനപ്പായ  അയഗതടിനല്

ചുമേതലെയുളള  സമേടിതടിയപ്പാണല്  ഇതടിലന്റ  പ്രവരതനങ്ങള  മനപ്പാക്കുന്നതല്.

അതുലകപ്പാണല്  സഭലയ  ലതറ്റെടിദ്ധരടിപടിക്കുന്ന  കപ്പാരരങ്ങള  പറയരുലതന്നല്
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അമദഹതടിമനപ്പാടല് അഭരരതടിക്കുകയപ്പാണല്. ........ (ബഹളയ)....... 

ശസ്പീ  .   ലക  .   രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന:  സര, ......(ബഹളയ)....... 

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  മേനടി  സയസപ്പാരടിക്കലട്ട......  മേനടി  സയസപ്പാരടിക്കലട്ട......

ഇരടിക്കൂ.....ഇരടിക്കൂ.........  

ശസ്പീ  .    ലക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന:   സര,  കുട്ടടികള  മേരടിചതുമേപ്പായടി  ബനലപട്ട

കണക്കല് എലന്റ ലലകവശമുണല്...... (ബഹളയ)....... 

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  മേനടി സയസപ്പാരടിക്കുന്നതുമേപ്പാതയ മരഖയടില് ഉണപ്പാകൂ.........

മേനടി സയസപ്പാരടിക്കൂ......

ശസ്പീ  .    ലക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന:   സര,   ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മുനആമരപ്പാഗര

വകുപുുമേനടി  പറഞമലപ്പാ  കുട്ടടികള  മേരടിചതടിലന്റ  കണക്കുലണന്നല്.  ആ

കണക്കല്  പറഞല്   ഇരുപക്ഷേമതയുയ കുറ്റെലപടുതപ്പാനല  ഞപ്പാന

ശമേടിക്കുന്നതല്...... (ബഹളയ).......  

മേടി  .   സസ്പീക്കര: മേനടിലയ നടിങ്ങളതലന്ന തടസലപടുതരുതല്.....

ശസ്പീ  .    ലക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന:  സര,  2013-ല് മേരടിച കുട്ടടികളുലട കണക്കല്

എലന്റ  ലലകവശമുണല്.  ഞപ്പാന  കണക്കുകള  പറയപ്പാതടിരുന്നതപ്പാണല്.
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കണക്കുകള  പറഞല്  ആമരയുയ  മതപ്പാല്പടിക്കപ്പാനല..........  2013-ല്  33

കുട്ടടികളപ്പാണല് അവടിലട മേരടിചതല്.  കണക്കല് പറഞല് തപ്പാരതമേരയ ലചയ്യപ്പാന  ......

(ബഹളയ).......  

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  അങുല്ങല് ലചയറടിലന അഭടിസയമബപ്പാധന ലചയ......

ശസ്പീ  .    ലക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന:  സര,  ഞങ്ങളുലട  ഭരണകപ്പാലെതല് കുറച്ചുമപര

മേപ്പാതമേപ്പാണല് മേരടിചലതനയ  നടിങ്ങളുലട  ഭരണകപ്പാലെതല്  കൂടുതല്മപര

മേരടിച്ചുലവനയ   മമേനടിനടടിക്കപ്പാന  മവണടിയല  ഞപ്പാന  പറഞതല്........

(ബഹളയ).......   

മേടി  .    സസ്പീക്കര:   ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മേനടി  ......   ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മേനടി

ലചയറടിലന അഭടിസയമബപ്പാധന ലചയ...... 

ശസ്പീ  .    ലക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന:   സര,   ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  അയഗയ  ഇവടിലട

പറഞ.........  (ബഹളയ) .......  (ബഹളയ).......    

മേടി  .    സസ്പീക്കര:   ഇരടിക്കൂ.....ഇരടിക്കൂ.......  മേനടി  സയസപ്പാരടിക്കുമമ്പപ്പാള

നടിങ്ങള തടസലപടുതരുതല്.....   ഇരടിക്കൂ.....ഇരടിക്കൂ....   വളലര ഗഉൗരവമുളള

ഒരു  പ്രശ്നലത  സയബനടിചപ്പാണല്  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മേനടി  സയസപ്പാരടിക്കുന്നതല്.

ദയവപ്പായടി.....
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ശസ്പീ  .    ലക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന:   സര,    ആശുപതടിയടില്  ലചയ

പ്രവരതനങ്ങലള  സയബനടിചല്  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  ആമരപ്പാഗര-വനടിത-

ശടിശുവടികസന  വകുപ്പുമേനടി  ഇവടിലട  പറഞ.  .......  (ബഹളയ).......

ആമരപ്പാഗര  മമേഖലെയുമേപ്പായടി  ബനലപട്ടല്    ആശുപതടിയടില്

ലചയലകപ്പാണടിരടിക്കുന്ന  കപ്പാരരങ്ങലള  സയബനടിചല്  ആമരപ്പാഗര  വകുപ്പുമേനടി

പറഞ.  മകപ്പാട്ടപ്പാതറ  ആശുപതടിയടിലലെ  ലലവദദ്യുതടി  വടിമച്ഛേദടിച്ചുലവന്നല്

അമദഹയ  പറഞ.  എമന്നപ്പാടല്  മഫപ്പാണടില്  വടിളടിചല്  ഇഉൗ  വടിവരയ  അമദഹയ

പറഞടിരുനലവങടില്  ഒരുമേണടിക്കൂറടിനുളളടില്  അവടിലട  ലലവദദ്യുതടി

പുന:സ്ഥപ്പാപടിക്കപ്പാന സപ്പാധടിക്കുമേപ്പായടിരുന. ......(ബഹളയ).......  അലലങടില് ആ

ജടിലയടിലലെ മേനടി ഉണമലപ്പാ......(ബഹളയ).......

ലലവദദ്യുതടി  വകുപ്പുമേനടി    (ശസ്പീ  .    ലക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടടി):  സര,

അതുസയബനടിചല് എമന്നപ്പാടല് മഫപ്പാണടിലൂലട ഒരു വപ്പാക്കല് പറയപ്പാമേപ്പായടിരുന്നമലപ്പാ;

ഒരു വപ്പാക്കല് പറഞടിരുലന്നങടില് ലലവദദ്യുതടി പുന:സ്ഥപ്പാപടിക്കുുമേപ്പായടിരുന്നമലപ്പാ;

പലെ  ആവശരങ്ങളക്കുമവണടി  മഫപ്പാണ്  വടിളടിക്കുമേമലപ്പാ,  ഇഉൗ

ആവശരതടിനുമവണടി  ഫമുപ്പാണ് വടിളടിചടിലമലപ്പാ; 

ശസ്പീ  .    ലക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന:  സര,   വടിവപ്പാദമുണപ്പാക്കപ്പാന  മവണടിയല
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പറയുന്നതല്. മകരളതടിലലെ ആദടിവപ്പാസടി ജനവടിഭപ്പാഗതടിലന്റ ജസ്പീവടിതയ കൂടുതല്

ലമേചലപടുതപ്പാന എലന്തലപ്പായ ലചയ്യപ്പാന കഴടിയുമമേപ്പാ അലതലപ്പായ ലചയ്യപ്പാന ഇഉൗ

ഗവണ്ലമേന്റല്  പ്രതടിജപ്പാബദ്ധമേപ്പാണല്.   രപ്പാഷസ്പീയമുതലലെടുപടിനുമവണടി

പറയുന്നതല.  രപ്പാഷസ്പീയ  മുതലലെടുപപ്പാണല്  ലെക്ഷേരലമേങടില്  ആരസ്പീതടിയടില്  അതല്

ലലകകപ്പാരരയ  ലചയ്യപ്പായ.  രപ്പാഷസ്പീയമുതലലെടുപല  ഉമദശടിക്കുന്നതല്.  ഇതല്

ഭരണപക്ഷേവയ  പ്രതടിപക്ഷേവയ  തമടിലെടടിക്കപ്പാനമവണടിയുളളതല.  നമ്മുലട

സമൂഹതടിലലെ  ഏറ്റെവയ  പപ്പാവലപട്ട  ആളുകളുലട  ജസ്പീവടിതതടില്  ഉണപ്പാകുന്ന

ദരന്തങ്ങളക്കല്  പരടിഹപ്പാരമുണപ്പാക്കുന്നതടിനപ്പായടി  കൂട്ടപ്പായ  പ്രവരതനങ്ങള

നടതപ്പാന  ഗവണ്ലമേന്റല്  സദപ്പാസന്നദ്ധമേപ്പാലണന്നല്  അറടിയടിച്ചുലകപ്പാണല്

അട്ടപപ്പാടടിയടില്  യപ്പാലതപ്പാരു  വടിധതടിലുമുളള  ദരന്തങ്ങള ഉണപ്പാകപ്പാതടിരടിക്കപ്പാന

ഗവണ്ലമേന്റല്  മുനകരുതല്  സസ്വസ്പീകരടിക്കുലമേന്നല്  പറഞലകപ്പാണല്,  ഇഉൗ  കപ്പാരരയ

സഭപ്പാ നടപടടികള നടിരതടിവചല് ചരച ലചമയ്യണ ആവശരമേടില. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര:   ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  പട്ടടികജപ്പാതടി,  പട്ടടികവരഗ,  പടിന്നപ്പാക്ക

വടിഭപ്പാഗ  മക്ഷേമേ വയ  മദവസസ്വവയ  പപ്പാരലെലമേന്ററടികപ്പാരരവയ  വകുപ്പുമേനടിയുലട

വടിശദസ്പീകരണതടിലന്റ  അടടിസ്ഥപ്പാനതടില്  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനല്

അവതരണപ്പാനുമേതടി നടിമഷധടിചടിരടിക്കുന.
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(അടടിയന്തരപ്രമമേയപ്പാവതരണതടിനല് അനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു)

പ്രതടിപക്ഷേ മനതപ്പാവല്  (ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന):  സര,  പണല് പ്രശസ

പതപ്രവരതകനപ്പായ   ശസ്പീ.  പടി.  സപ്പായല് നപ്പാഥടിലന്റ   ഞപ്പാന  വപ്പായടിച   ഒരു

പുസകതടില്  സൂചടിപടിക്കുന്നതല്  വടിശപ്പുലകപ്പാണല്  ഒരപ്പാള  മേരടിചപ്പാല്  പട്ടടിണടി

മേരണമേപ്പാലണന്നല്  അടയപ്പാളലപടുത്തുന്നതല്  അയപ്പാലള  മപപ്പാസല്മമേപ്പാരട്ടയ  നടതടി

ഉദരതടില് തമലെദടിവസയ കഴടിച ഭക്ഷേണതടിലന്റ അവശടിഷ്ടയ ഉമണപ്പാലയന്നല്

മനപ്പാക്കടിയപ്പാണല്.  തമലെദടിവസയ അയപ്പാള ഭക്ഷേയ കഴടിചടിട്ടുലണങടില് അതടിലന്റ

അവശടിഷ്ടയ  കപ്പാണുയ.  അമപപ്പാഴതല്  പട്ടടിണടി  മേരണമേലലന്നല്  തസ്പീരപപ്പാക്കുയ.

യഥപ്പാരതതടില്  ഒരപ്പാള  പട്ടടിണടിലകപ്പാണല്  മേരടിക്കുന്നതല്  ഒരുദടിവസയ

(തമലെദടിവസയ)  ഭക്ഷേണയ  കഴടിക്കപ്പാതതുലകപ്പാണല.  നടിരവധടി

മേപ്പാസക്കപ്പാലെലത/വരഷക്കപ്പാലെലത  മപപ്പാഷകപ്പാഹപ്പാരക്കുറവലകപ്പാണ്ടുയ  നടിരവധടി

പ്രപ്പാവശരയ  ഭക്ഷേണയ  കഴടിക്കപ്പാതതുലകപ്പാണ്ടുയ  അയപ്പാളുലട  പ്രതടിമരപ്പാധ

സയവടിധപ്പാനയ  മുഴുവന  തകരന്നല്  ഏതല്  മരപ്പാഗതടിനുയ   അടടിലപടപ്പാവന്ന

ഒരുസപ്പാഹചരരതടിമലെയല്  മേപ്പാറുമമ്പപ്പാഴപ്പാണല്  അയപ്പാള  പട്ടടിണടി  മേരണതടിനല്

വടിമധയമേപ്പാകുന്നതല്.   എന്നപ്പാല്  നമ്മുലട  സയവടിധപ്പാനലതയപ്പാണല്  ശസ്പീ. പടി.

സപ്പായല് നപ്പാഥല്  വടിമേരശടിചതല്.   കപ്പാരണയ  തമലെദടിവസയ   ഭക്ഷേണയ
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കഴടിചടിട്ടുമണപ്പാലയനമേപ്പാതയ  പരടിമശപ്പാധടിചതുലകപ്പാണല്  വടിശപ്പുമേരണലത

കണക്കപ്പാക്കപ്പാന സപ്പാധടിക്കടില.   അതടിനപ്പാല് വരഷങ്ങള കണക്കപ്പാക്കടി ചരച

ലചയ്യലപമടണ  ഒരു  വടിഷയമേല  ഇതല്.  ബഹുമേപ്പാനരനപ്പായ  മേനടി  ലക.

രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന വളലര സഉൗമേരമേപ്പായടി മേറുപടടി  പറയുന്നതപ്പാണല് സപ്പാധപ്പാരണയപ്പായടി

ഞപ്പാന കപ്പാണപ്പാറുളളതല്. ഇതടിനുമുമ്പല് ശസ്പീ. എ. ലക. ബപ്പാലെന സഭയടില്  മേറുപടടി

പറഞമപപ്പാള  വളലര  പ്രമകപ്പാപനപരമേപ്പായ  ഒരു  കപ്പാരരയ  പറഞ.  അതല്

സഭയുലട മരഖകളടിലുണല്.  മേരണതടിലന്റ കണക്കല് പറഞമപപ്പാള 'ഞങ്ങളുലട

കപ്പാലെതല് രണല് മപര ചത്തു അതല്  നടിങ്ങളുലട കപ്പാലെലത ഗരഭമേപ്പാണല്'  എന്നല്

കഴടിഞ പ്രപ്പാവശരലത  മേനടി  പറഞതുമപപ്പാലലെ  എന്തപ്പായപ്പാലുയ  ഇഉൗ മേനടി

പറഞടിലപ്പാലയന്നതടില് എനടിക്കല് സമന്തപ്പാഷമുണല്............

പട്ടടികജപ്പാതടി,  പട്ടടികവരഗ,  പടിന്നപ്പാക്ക  വടിഭപ്പാഗ  മക്ഷേമേ വയ  മദവസസ്വവയ

പപ്പാരലെലമേന്ററടികപ്പാരരവയ  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .    ലക  .    രപ്പാധപ്പാകൃഷ്ണന):  സര,  ഞപ്പാന

അങ്ങലന പറഞടിലമലപ്പാ..........

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന:  സര,  അങ്ങല്  പറഞടിലലന്നപ്പാണല്  ഞപ്പാന

പറഞതല്.  അങ്ങലനയപ്പാണല് ആ മേനടി അന്നല്  പ്രതടികരടിചതല്.  ഞങ്ങലളലപ്പായ

സബ്ദരപ്പായടി  മപപ്പായടി  സഭയടില്.  ഏതപ്പായപ്പാലുയ  അങ്ങല്  അങ്ങലന
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പറഞടില..........പടിസല്....  പസ്പീസല്......  ഞപ്പാന തുടങ്ങടിയമലപ്പാ.  അങ്ങല് ഇവടിലട

സയസപ്പാരടിചമലപ്പാ..... 

ലലവദദ്യുതടി വകുപ്പുമേനടി   (ശസ്പീ  .    ലക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടടി):  സര,  മകപ്പാട്ടപ്പാതറ

അശുപതടിയടില്  ലലവദദ്യുതടി  വടിമച്ഛേദടിചടിട്ടടില.  നടിങ്ങള  അതുസയബനടിചല്

അമനസ്വഷടിക്കൂ.   ഞപ്പാന  ഇതുസയബനടിചല്  ഒഫടിഷരലെപ്പായടി  അമനസ്വഷടിചുല്

പറയുന്നതപ്പാണല്.  ഇങ്ങലനലയപ്പാനയ പറയപ്പാന പപ്പാടടില.  വപ്പാരതപ്പാ പ്രപ്പാധപ്പാനരയ

ലെഭടിക്കുന്നതടിനുമവണടി  ഇങ്ങലന  പറയപ്പാന  പപ്പാടടില.   നടിങ്ങള  ലതളടിവല്

ലകപ്പാണ്ടുവരൂ...... (ബഹളയ)........

മേടി  .    സസ്പീക്കര:   മേനടി  വരക്തമേപ്പാക്കടിയമലപ്പാ......  ഇരടിക്കൂ.....

ഇരടിക്കൂ.......ഇനുടി  പ്രതടിപക്ഷേ  മനതപ്പാവല്  സയസപ്പാരടിക്കലട്ട.....  ഇരടിക്കൂ.....

അദുല്മദഹയ  വഴങ്ങടിയതപ്പാണല്   മേനടി  അക്കപ്പാരരയ  വരക്തമേപ്പാക്കടി......ഇനടി

പ്രതടിപക്ഷേ മനതപ്പാവല് സയസപ്പാരടിക്കലട്ട........

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന:  സര,   അവടിലട  192  ഉഉൗരുകളുയ  11000

കുടുയബങ്ങളുമുളള  ഒരു  സ്ഥലെമേപ്പാണല്.  യു.ഡടി.എഫല്.-ഉയ   എല്.ഡടി.എഫല്.-ഉയ

ഭരടിചകപ്പാലെലത  മേരണതടിലന്റ  കണക്കല്  പറഞല്  തരക്കടിക്കണ.  ഇതല്

2012-13-ലെപ്പാണല്   വളലര  രൂക്ഷേമേപ്പായതല്.  ഒരുദടിവസയലകപ്പാണല്  ഉണപ്പായതല,
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വരഷങ്ങമളപ്പാളമുളള അവടിടലത പ്രശ്നങ്ങളപ്പാണല്.  ഞങ്ങലളലപ്പായ പലെപ്രപ്പാവശരയ

അവടിലട  മപപ്പായടിട്ടുണല്.  സടിക്കടിള  ലസല്  അനസ്പീമേടിയ  മരപ്പാഗവയ

മപപ്പാഷകപ്പാഹപ്പാരക്കുറവമുണല്. ചടിലെ ഉഉൗരുകളടില് അമേടിതമേപ്പായ വരപ്പാജമേദരതടിലന്റ

പ്രശ്നമുണല്.  ഒരുപപ്പാടല് വടിഷയങ്ങളുണല്.  അന്നല് ആ വടിഷയങ്ങള  മേനസടിലെപ്പാക്കടി

മകന്ദ്ര  സയസ്ഥപ്പാന  ഗവണ്ലമേന്റുകള  മയപ്പാജടിച്ചുനടിനലകപ്പാണല്  125  മകപ്പാടടി

രൂപയുലട  പപ്പാമക്കജപ്പാണല്   അവടിടമതയപ്പായടി  പ്രഖരപ്പാപടിചതല്.   അതടിലന്റ

ഭപ്പാഗമേപ്പായപ്പാണല്  192  ഉഉൗരുകളടിലുയ  പ്രമതരകമേപ്പായ  അടുക്കളകള  (കമമ്മ്യൂണടിറ്റെടി

കടിചനുകള) നടിരമടിചതല്.  കൂടുതല് ആമരപ്പാഗര സയവടിധപ്പാനങ്ങള മകപ്പാട്ടപ്പാതറ

ആശുപതടിയടില്  ഏരലപടുതടിയതല്.  ആശപ്പാവരക്കരമേപ്പാര, ലപ്രമമേപ്പാട്ടരമേപ്പാര,

ഗവണ്ലമേന്റടിലന്റ  വടിവടിധ  വകുപ്പുകളുലട  എലപ്പാ  സയവടിധപ്പാനങ്ങള

എന്നടിവലയലപ്പായ  ഇടലപട്ടുലകപ്പാണപ്പാണല്  മേരണനടിരക്കല്  കുറച്ചുലകപ്പാണ്ടുവന്നതല്.

എന്തപ്പാണല്  അവടിലട  സയഭവടിക്കുന്നലതന്നല്  നടിരവധടി  കമടിറ്റെടികള

ഇതുസയബനടിചല് പഠനയ നടതടി.  കപ്പാരണയ സടിസതടിലന്റ പരപ്പാജയമേപ്പാണല്

പലെമപപ്പാഴുയ  ഉണപ്പായടിരുന്നതല്.  ഓമരപ്പാ  ശടിശുമേരണങ്ങളുയ  വരവസ്ഥടിതടി

നടത്തുന്ന  ലകപ്പാലെപപ്പാതകങ്ങളമപപ്പാലലെയപ്പായടി.   മറഷന  കടകള,

ലപ്രമമേപ്പാട്ടരമേപ്പാര എന്നടിങ്ങലനയുളള വലെടിയ സയവടിധപ്പാനങ്ങള  ഉണപ്പായടിരുന്നടിട്ടുയ
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അതടിലന്റ  ഏമകപ്പാപനയ  കൃതരമേപ്പായടി  നടക്കപ്പാതതുലകപ്പാണല്  നടിരവധടി

കമടിറ്റെടികള  പരടിമശപ്പാധടിചല്  അതടിനല്  പരടിഹപ്പാരമുണപ്പാക്കടി,  അതടില്

ഫലെമുണപ്പായടി.  Prenatal  Care  &  Posnatal  Care  പ്രമതരകമേപ്പായടി

ശദ്ധടിക്കപ്പാനുളള  സയവടിധപ്പാനമുണപ്പാക്കടി.  മൂനമേപ്പാസയ ഗരഭടിണടിയപ്പാകുന്നതുമുതല്

അവരുലട  മപപ്പാഷകപ്പാഹപ്പാരലത  സയബനടിചല്  ആമരപ്പാഗര-വനടിത-

ശടിശുവടികസന  വകുപ്പുമേനടി  പറഞതുമപപ്പാലലെ   അമമേപ്പാരുലട

മപപ്പാഷപ്പാകപ്പാഹപ്പാരക്കുറവപ്പാണല്  ഗരഭസ്ഥ  ശടിശുക്കളുയ  നവജപ്പാത  ശടിശുക്കളുയ

മേരടിക്കപ്പാനുയ  കുട്ടടികളുലട  തൂക്കയ  കുറയപ്പാനുമുളള  കപ്പാരണയ.  അങ്ങലനയുളള

നടിരവധടി  കപ്പാരണങ്ങള  കലണതടി  അതടിനുളള  പരടിഹപ്പാരങ്ങളുമേപ്പായപ്പാണല്

മുമന്നപ്പാട്ടുമപപ്പായതല്.  അതടിനുമശഷയ  കുട്ടടികളുലട  മേരണനടിരക്കല്  നന്നപ്പായടി

കുറഞവന. ഇഉൗ വരഷയ 23-02-2022-ല് ഇഉൗ വടിഷയവമേപ്പായടി ബനലപട്ടല്

ഒരു  സബ്മേടിഷന  ഞപ്പാന  ലകപ്പാണ്ടുവന്നടിരുന.  പമക്ഷേ  അങ്ങല്  അന്നല്  തന്ന

മേറുപടടിതലന്നയപ്പാണല് ഇമപപ്പാഴുയ തന്നടിരടിക്കുന്നതല്.  അതടിനല് മേപ്പാറ്റെമുണപ്പാകുന്നടില.

ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മേനടി  അവടിലട  സന്ദരശടിചടിലലമന്നപ്പാ  ഒനയ  പറയുന്നടില.

അവടിലട  എയ.പടി.,  എയ.എല്.എ.,  എലപ്പാവരുമുണല്.  അവലരലപ്പായ  എലപ്പാ

കമടിറ്റെടികളടിലുയ  പലങടുക്കുനമുണല്.  എലപ്പാകപ്പാരരങ്ങളുയ ലചയ്യുനമുണല്. പമക്ഷേ
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മനരലത  നമള  ഉണപ്പാക്കടിയടിരടിക്കുന്ന  ആ  സടിസയ  ഇമപപ്പാള

തുടരുന്നടിലപ്പാലയന്നതപ്പാണല്  ഏറ്റെവയ  പ്രധപ്പാനലപട്ട  ഒരു  വടിഷയയ,   അമയുലട

അനപ്പാമരപ്പാഗരയ,  മേറ്റെല്  മരപ്പാഗങ്ങള,  ഗരഭകപ്പാലെലത  ആമരപ്പാഗരസ്ഥടിതടി,

മപപ്പാഷകപ്പാഹപ്പാരക്കുറവല്  അതുമപപ്പാലലെ  ജനനപ്പാനന്തര  ശുശ്രൂഷ  ഇലതലപ്പായ

പ്രശ്നമേപ്പാണല്.  ഇമപപ്പാള  കമമ്മ്യൂണടിറ്റെടി  കടിചനുകളടില്  പകുതടിമപപ്പാലുയ

പ്രവരതടിക്കുന്നടിലലന്നതല്   പ്രധപ്പാനലപലട്ടപ്പാരു  കപ്പാരരമേപ്പാണല്.  ആശുപതടിയുലട

ദരവസ്ഥ സങടകരമേപ്പാണല്.  ഞങ്ങള ആ ആശുപതടി  സന്ദരശടിചടിരുന.  ഒരു

മേപ്പാസയ  60-ഓളയ  പ്രസവങ്ങള  നടക്കുന്ന  ആശുപതടിയപ്പാണതല്.  അവടിലട

നവജപ്പാത ശടിശുക്കളക്കപ്പായടി  ഒരു മഡപ്പാക്ടറടില, പസ്പീഡടിയപ്പാട്രെെടികല് ലവന്റടിമലെറ്റെറടില,

കപ്പാരഡടിമയപ്പാളജടിസടില,  കപ്പാതല്  ലെപ്പാബടില.  ആലക  54 ലബഡപ്പാണല്  ആ

ആശുപതടിയടിലുള്ളലതങടിലുയ.  150 ലബഡടിനുള്ള   ആളുകള  വന്നല്

കടിടക്കുനണല്.  2017-ല്  അന്നലത  ആമരപ്പാഗര  വകുപ്പുമേനടി  100 ലബഡ്ഡുള്ള

ആശുപതടിയപ്പായടി  ഉയരത്തുലമേന്നല്  പ്രഖരപ്പാപടിച്ചു.  ഇമപപ്പാഴുയ  ഉയരതടിയടിട്ടടില.

നമുക്കറടിയപ്പായ, 50 ലബഡല് 100 ലബഡപ്പാക്കടിയപ്പാല്  അതടിനനുസരടിച്ചുള്ള സപ്പാഫല്

പപ്പാമറ്റെണടില് വരതരപ്പാസയ വരുയ. കൂടുതല് സപ്പാഫടിലന നടിയമേടിക്കപ്പാന സപ്പാധടിക്കുയ.

ആശുപതടിയടിലലെ  സ്ഥടിതടി  വളലര  മമേപ്പാശമേപ്പാലണന്നല്   ഞങ്ങള  അവടിലട
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ലചന്നമപപ്പാള  പറഞ.  ആ  ആശുപതടിയടില്  മജപ്പാലെടി  ലചയടിരുന്ന  59

ജസ്പീവനക്കപ്പാലര കൂട്ടമതപ്പാലട പടിരടിച്ചുവടിട്ടു.  ആദടിവപ്പാസടികളപ്പായടിട്ടുള്ളവരപ്പായടിരുന

കൂടുതലുയ  ജസ്പീവനക്കപ്പാര.    സസ്പീകള  വരുമമ്പപ്പാള  അവരുലട  കൂലട

ഭരതപ്പാക്കനപ്പാമരപ്പാ,  അമമേപ്പാമരപ്പാ  ആരുയ   വരുന്നടില.  കപ്പാരണയ  ഇവരുലട

ഉഉൗരുകളടില് അവരക്കല് ആടുമേപ്പാടുകളുണല്.  അവലയ സയരക്ഷേടിമക്കണതുലകപ്പാണല്

വസ്പീട്ടുകപ്പാരപ്പാരുയ  കൂലട  വരുന്നടില.  ഇവര  മേപ്പാതമേപ്പാണല്  വരുന്നതല്.  അവലര

പരടിചരടിക്കപ്പാനമവണടി  കൂലടനടിന്നടിരുന്ന  ആളുകലള  വലര  കൂട്ടമതപ്പാലട

പടിരടിച്ചുവടിട്ടു.  അതുമപപ്പാലലെ  അട്ടപപ്പാടടിയടിലലെ  ആമരപ്പാഗര  സയവടിധപ്പാനങ്ങള

ലമേചലപടുതപ്പാനമവണടി  12 മകപ്പാടടി  രൂപ  ലകപ്പാടുതമപപ്പാള  അതല്  എന്തപ്പാണല്

ലചയതല്  എന്നറടിയപ്പാമമേപ്പാ?  ലപരടിന്തല്മേണയടിലലെ ഇ.എയ.എസല്.  സഹകരണ

ആശുപതടിയടിമലെയല്  ലകപ്പാടുത്തു.  ആ  പണയ  മകപ്പാട്ടപ്പാതറ  ആദടിവപ്പാസടി

ആശുപതടിയടില്  ലചലെവപ്പാക്കടിയടിരുലന്നങടില്  ആ  ആശുപതടിയടില്  എലപ്പാ

സയവടിധപ്പാനങ്ങളുയ  ഉണപ്പാകുമേപ്പായടിരുന.  ആ  തുക  ലപരടിന്തല്മേണയടിലലെ

ഇ.എയ.എസല്.  ആശുപതടിയടിമലെയല്  ലകപ്പാടുത്തു. എന്നടിട്ടല് അവര വസ്പീണ്ടുയ ആറല്

മകപ്പാടടി രൂപ മചപ്പാദടിച്ചുലകപ്പാണടിരടിക്കുകയപ്പാണല്. ഞപ്പാന തസ്പീരമതപ്പാലട്ട...... ഞപ്പാന

ആമരപ്പാഗരപരമേപ്പായ എലപ്പാ പ്രശ്നങ്ങളുയ പറഞകഴടിഞതടിനുമശഷയ ആമരപ്പാഗര
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വകുപ്പുമേനടിക്കല് മേറുപടടി പറയപ്പായ.  മകപ്പാട്ടപ്പാതറ ആദടിവപ്പാസടി ആശുപതടിയടിലലെ

സയവടിധപ്പാനങ്ങളമല  ലമേചലപടുമതണതല്;  ലപരടിന്തല്മേണ

ആശുപതടിയടിമലെയല്  മപപ്പാകുന്നതടിലനക്കപ്പാള  കൂടുതല്  ആളുകള  തൃശ്ശൂര

ലമേഡടിക്കല്മകപ്പാമളജടിമലെയല് മപപ്പാകുനണല്.  പസ്പീസല്....  ആമരപ്പാഗരകപ്പാരരവമേപ്പായടി

ബനലപട്ട എലപ്പാകപ്പാരരങ്ങളുയ പറഞതടിനുമശഷയ ബഹുമേപ്പാനലപട്ട ആമരപ്പാഗര

വകുപ്പുമേനടിക്കല്  ഒരുമേടിചല്  മേറുപടടി  പറയപ്പാമേമലപ്പാ.  തൃശ്ശൂര  ലമേഡടിക്കല്

മകപ്പാമളജടിമലെയപ്പാണല്  ആളുകള മുഴുവന മപപ്പാകുന്നതല്.  ആ തൃശ്ശൂര ലമേഡടിക്കല്

മകപ്പാമളജടിലെല  ആ  സയവടിധപ്പാനമുള്ളതല്.  ഒരു  സരജറടി  നടതടി  തടിരടിചല്

മകപ്പാട്ടപ്പാതറ  ആശുപതടിയടില്  റടിമപപ്പാരട്ടല്  ലചയകഴടിഞപ്പാല്  അവടിലടനടിനയ

പടിന്നസ്പീടല്  അവലര  ലചക്കപടിനല്  ലകപ്പാണ്ടുമപപ്പാകപ്പാന  അവടിടുന്നല്  വപ്പാഹനയ

അമറഞ്ചല്  ലചയലകപ്പാടുതടിരുന.   ആ  സയവടിധപ്പാനങ്ങലളപ്പാലക്ക  ഇമപപ്പാള

ഇലപ്പാതപ്പായടി,  മനരലത ഉണപ്പായടിരുന്ന സയവടിധപ്പാനങ്ങള ഇമപപ്പാള മുഴുവനപ്പായടി

ഇലപ്പാതപ്പാകുന്ന  സ്ഥടിതടിയപ്പാണല്.  സരജറടിക്കല്  മപപ്പാകുന്നതല്  തൃശ്ശൂര  ലമേഡടിക്കല്

മകപ്പാമളജടിലെപ്പാണല്.  അവടിലട  സരജറടി  കഴടിഞല്  തുടര  ചടികടിത്സ

കടിട്ടപ്പാതതുകപ്പാരണയ നടിരവധടി  ആളുകള  മേരടിച്ചു.  ഇതരയ  വടിഷയങ്ങളപ്പാണല്

അവടിലട  ഏറ്റെവയ  പ്രധപ്പാനമേപ്പായടി  മുമ്പടില്നടില്ക്കുന്നതല്.   ആ  സടിസതടിലന്റ
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ഏമകപ്പാപനമേടിലലനള്ള ഗഉൗരവമേപ്പായ പരപ്പാതടിയപ്പാണല് നമളടിവടിലട ഉന്നയടിചതല്.

ആ സടിസയ  പ്രവരതടിക്കുന്നടില.    കൂടുതല് മേരണങ്ങള ഉണപ്പായ കപ്പാലെതല്

നമലളലപ്പാ  വകുപ്പുകളുലടയുയ  ഏമകപ്പാപനയലകപ്പാണല്  അവടിലടയുണപ്പാക്കടിയ

പദ്ധതടികള,  അവടിലട  ലചയ  സയവടിധപ്പാനങ്ങള  എന്നടിവലകപ്പാണപ്പാണല്

മേരണനടിരക്കല്  ഗണരമേപ്പായടി  കുറച്ചുലകപ്പാണ്ടുവരപ്പാന  സപ്പാധടിചതല്.  ഇമപപ്പാള  ആ

സയവടിധപ്പാനയ പ്രവരരതടിക്കുന്നടില. ആ മേണ്ഡലെലത പ്രതടിനടിധപ്പാനയ ലചയ്യുന്ന

ഒരു  എയ.എല്.എ.  നടിയമേസഭയടില്വന്നല്   അവടിടലത  ഇലെകടിസടിറ്റെടി  കട്ടല്

ലചയലവന്നല് ലവറുലത പറയുമമേപ്പാ; അവടിലട ഇലെകടിസടിറ്റെടി കട്ടല് ലചയ,  അവരക്കല്

ലവള്ളയ  കടിട്ടപ്പാത  അവസ്ഥയുണപ്പായടി.  അതടിവടിലട  എയ.എല്.എ.  വന്നല്

പറയുമമ്പപ്പാള......  മേനടിക്കല് കടിട്ടടിയ മേറുപടടി ഉമദരപ്പാഗസ്ഥര ലകപ്പാടുക്കുന്നതമല;

അങ്ങടിമപപ്പാള  ഇവടിലടയടിരുന്നപ്പാണമലപ്പാ  അമനസ്വഷടിചതല്;  ഉമദരപ്പാഗസ്ഥര

അമങ്ങയല്  സഭയടില്തന്ന  മേറുപടടിയമല;  അവടിലട  പ്രതടിനടിധപ്പാനയ  ലചയ്യുന്ന

എയ.എല്.എ. വളലര ഗഉൗരവമതപ്പാടുകൂടടി ഒരപ്പാമക്ഷേപയ ഉന്നയടിച്ചു.  മകപ്പാട്ടതറ

ആദടിവപ്പാസടി  ആശുപതടിയടിലലെ  ഇലെകടിസടിറ്റെടി  കട്ടല്  ലചയ.  അതുമപപ്പാലലെ

ലവള്ളതടിലന്റ  കുറവണല്.  അവടിടലത  എയ.എല്.എ.  ഇഉൗ  കപ്പാരരങ്ങലളലപ്പായ

ഇവടിലട വന്നലപ്പാലത അമദഹയ എവടിലടയപ്പാണല് പറയുന്നതല്?   അമദഹയ ആ
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വടിഷയയ  ഇന്നല്  സഭ  നടിരതടിവചല്  ചരച  ലചയ്യണലമേന്നല്  ആവശരലപട്ടല്

മനപ്പാട്ടസ്പീസല്  ലകപ്പാടുത്തു.   അവടിടലത  എയ.എല്.എ.  ആ  ആശുപതടിയടിലലെ

കറണല്  കട്ടല്  ലചയ,   ലവള്ളമേടില,  സയവടിധപ്പാനങ്ങളടില,  മഡപ്പാക്ടരമേപ്പാരടില,

സപ്പാഫടില  എന്നല്  പറഞ.  ആമരപ്പാഗര  വകുപ്പുമേനടി  പറഞ

ആമരപ്പാഗരവകുപടിലന്റ  പ്രവരതനങ്ങള  അവടിലട  തുടങ്ങടിയടിട്ടടില  എന്നപ്പാണല്

അമദഹയ പറഞതല്. അവടിലട മബപ്പാക്കല് പഞ്ചപ്പായതടിലന്റ ചടിലെ പ്രവൃതടികള

അലപ്പാലത  ആമരപ്പാഗരവകുപടിലന്റ  വരക്കുകള  നടക്കുന്നടില.  ആമരപ്പാഗരവകുപല്

മനരലത ലചയ ചടിലെ സയവടിധപ്പാനങ്ങളുണവടിലട, അവടിലട ലടകസ്പീഷരനമേപ്പാരടില,

ബഹുമേപ്പാനലപട്ട മേനടി അമനസ്വഷടിമചപ്പാ;  മേനടി അവടിലട ലചന്നടിട്ടല് അവടിടലത

സൂപ്രണ്ടുമേപ്പായടിട്ടുണപ്പായ  പ്രശ്നതടിലന്റ  മപരടില്  ഏറ്റെവയ  കമടിറ്റെഡപ്പായടി

പ്രവരതടിചടിരുന്ന എലപ്പാവരക്കുയ ഇഷ്ടമുള്ള ആ സൂപ്രണടിലന സ്ഥലെയ മേപ്പാറ്റെടി.

ബഹുമേപ്പാനലപട്ട മേനടി അവടിലട സന്ദരശടിക്കുന്ന മനരതല് തടിരുവനന്തപുരതല്

ഒരു  മയപ്പാഗയ  നടക്കുനലണന്നല്  പറഞല്  ലതറ്റെപ്പായടി  അമദഹലത

വടിളടിച്ചുവരുതടി,  അമദഹയ  യപ്പാതലചയല്  ലകപ്പാലലതതടിയമപപ്പാള

ആശുപതടിയടില്നടിന്നല്  വടിളടിചല്   മേനടി  അവടിലട  സന്ദരശടിക്കുകയപ്പാലണന്നല്

പറഞ.  മേനടി  സന്ദരശടിക്കുന്നമവളയടില്  മേനദുഃപൂരവ്വയ  അവടിടലത
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സൂപ്രണടിലന  ഇവടിലടലയപ്പാരു  മയപ്പാഗമുലണന്നല്  ലതറ്റെടിദ്ധരടിപടിചല്  ഇവടിലട

വടിളടിച്ചുവരുതടി.  അമദഹയ  ലകപ്പാലലതതടിയമപപ്പാള  മേനടി  അവടിടയ

സന്ദരശടിച്ചു.  ഇലതപ്പാലക്ക  ശരടിയപ്പാമണപ്പാലയന്നല്  നടിങ്ങള  പരടിമശപ്പാധടിക്കണയ.

ഇതുമപപ്പാലലെയുള്ള  നടിരവധടിയപ്പായ  പ്രശ്നങ്ങളുണല്.   പ്രസ്പീമനറ്റെല്  ലകയറുയ

മപപ്പാസല്മനറ്റെല് ലകയറുയ അവടിലട നടക്കുന്നടില. 

മുഖരമേനടി  (ശസ്പീ  .    പടിണറപ്പായടി  വടിജയന):  സര,  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട

ആമരപ്പാഗര  വകുപ്പുമേനടിക്കല്  എമന്തപ്പാ  പറയപ്പാനുലണന്നല്  പറഞമലപ്പാ;

ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  അയഗയ  പറഞല്  അവസപ്പാനടിപടിക്കുന്നതടിനുമുമ്പല്  ഒന്നല്

വഴങ്ങടിയപ്പാല് നലതപ്പായടിരടിക്കുയ.

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന:  സര,  ആമരപ്പാഗരവകുപ്പുമേപ്പായടി  ബനലപട്ട

ഗഉൗരവമേപ്പായടിട്ടുള്ള  കുലറ  വടിഷയങ്ങളുണല്.  ഞപ്പാന  അതല്  പറഞല്

തസ്പീരതതടിനുമശഷയ  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മേനടിക്കല്  വഴങ്ങടിലക്കപ്പാടുക്കപ്പായ,

അമപപ്പാള  മേനടിക്കല്  ഒരുമേടിചല്  മേറുപടടി  പറയപ്പാമേമലപ്പാ;  ഓമരപ്പാ  കപ്പാരരവയ

പറയുമമ്പപ്പാള  മേനടി  എഴുമന്നറ്റെല്  മേറുപടടി  പറയണ.  എലപ്പാകപ്പാരരങ്ങളക്കുയകൂടടി

ഒരുമേടിചല് മേനടിക്കല് മേറുപടടി നല്കപ്പാമേമലപ്പാ;  പ്രസ്പീമനറ്റെല് ലകയറുയ മപപ്പാസല്മനറ്റെല്

ലകയറുയ  നന്നപ്പായടി  നടക്കുന്നടില.  മപപ്പാഷകപ്പാഹപ്പാരയ  മനരലത
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ലകപ്പാടുത്തുലകപ്പാണടിരുന്നതല്  കൃതരമേപ്പായടി  ലെഭടിക്കുന്നടില.  ഇഉൗ  ആശുപതടിയടില്

ജസ്പീവനക്കപ്പാരടില,  59 ജസ്പീവനക്കപ്പാലര  കൂട്ടമതപ്പാലട  പടിരടിച്ചുവടിട്ടു.   ലെപ്പാബല്

ലടകസ്പീഷരനമേപ്പാരടില,  ആവശരതടിനുള്ള  മഡപ്പാക്ടരമേപ്പാരടില,  ലഫബ്രുവരടി

മേപ്പാസതടില് പറഞ അമത മേറുപടടിയപ്പാണല്  ഇമപപ്പാള ജൂലലലെ മേപ്പാസതടിലുയ

പറയുന്ന  സ്ഥടിതടിയടിലെപ്പാണല്.  അന്നല്  മേനടി  പറഞതടില്നടിനയ  യപ്പാലതപ്പാരു

മേപ്പാറ്റെവയ അവടിലട ഉണപ്പായടിട്ടടില. ബഹുമേപ്പാനലപട്ട മേനടിക്കല് സയസപ്പാരടിക്കപ്പായ.

ആമരപ്പാഗര-വനടിത-ശടിശുവടികസന  വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീമേതടി  വസ്പീണപ്പാ

മജപ്പാരജല്):  സര,  ബഹുമേപ്പാനരനപ്പായ പ്രതടിപക്ഷേ മനതപ്പാവല് ഇവടിലട സൂചടിപടിച്ചു,

ഇ.എയ.എസല്.  സഹകരണ ആശുപതടിക്കല്  അധടികയതുക ലകപ്പാടുത്തുലവന്നതല്

വസ്തുതപ്പാവടിരുദ്ധമേപ്പായ  കപ്പാരരമേപ്പാണല്.  സഹകരണവകുപല്  അതടിനപ്പായടി

നസ്പീക്കടിവചടിട്ടുള്ള തുകയടില് സടി.എസല്.ആര.  ഫണടില്നടിമന്നപ്പാ അലപ്പാലതമയപ്പാ

അതവടിലട  ഉപമയപ്പാഗടിചടിട്ടുണപ്പാവപ്പായ.  പമക്ഷേ  ഇഉൗ  രസ്പീതടിയടിലുള്ള  കപ്പാരരങ്ങള

വസ്തുതപ്പാവടിരുദ്ധമേപ്പാണല്  എനള്ളതല്  പ്രമതരകമേപ്പായടി  പറയപ്പാന  ഞപ്പാന

ആഗഹടിക്കുകയപ്പാണല്.  ആമരപ്പാഗരവകുപല്  അങ്ങലന  പണയ  ലകപ്പാടുതടിട്ടടില.

അതുമപപ്പാലലെ സപ്പാഫുമേപ്പായടി ബനലപട്ട കപ്പാരരയ പറഞ. അവടിലട സ്ഥടിരമേപ്പായടി

84 തസടികകളുണല്.  അതുകൂടപ്പാലത എചല്.എയ.സടി.  വഴടി  46 മപര,  കപ്പാസല് വഴടി
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34 മപര,  എന.എചല്.എയ.  വഴടി  29 മപര,  അതുകൂടപ്പാലത  8 മപര.

117 തപ്പാല്ക്കപ്പാലെടിക  ജസ്പീവനക്കപ്പാര  അങ്ങലനയപ്പാണല്  201 ജസ്പീവനക്കപ്പാരുള്ളതല്.

അട്ടപപ്പാടടി  മകപ്പാട്ടപ്പാതറ  ആദടിവപ്പാസടി  ആശുപതടിക്കുമവണടി

നവജപ്പാതശടിശുക്കളക്കുമവണടിയടിട്ടുള്ള  തസ്പീവ്രപരടിചരണ  യൂണടിറ്റെല്,

ഇമപപ്പാഴവടിലട  64 ലെക്ഷേയ രൂപയല്.....ഇഉൗ വടിഷയങ്ങലളപ്പാലക്ക ബഹുമേപ്പാനലപട്ട

എയ.എല്.എ.-യല് മനരടിട്ടറടിയപ്പാവന്ന വടിഷയമേമല; ബഹുമേപ്പാനലപട്ട അയഗയ ആ

ആശുപതടി സന്ദരശടിക്കണയ. (ബഹളയ).....

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ഇതടിലലെന്തപ്പാണല് പ്രശ്നയ;  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട മേനടി കപ്പാരരങ്ങള

വടിശദസ്പീകരടിക്കുകയമല.   മേനടി  മേറുപടടി  പറയുന്നതമല;  അതടിലലെന്തടിനപ്പാണല്

പ്രമകപ്പാപടിതരപ്പാകുന്നതല്; എന്തല് പ്രമകപ്പാപനമേപ്പാലണന്നല് മേനസടിലെപ്പാകുന്നടില. 

ശസ്പീമേതടി വസ്പീണ മജപ്പാരജല്:  സര, വളലര പ്രധപ്പാനലപലട്ടപ്പാരു വടിഷയമേപ്പാണല്.

മേടി  .   സസ്പീക്കര:  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട മേനടി മേറുപടടി പറയുന്നതമല; അലതപ്പാലക്ക

അമങ്ങപ്പാട്ടുമേടിമങ്ങപ്പാട്ടുയ  എലപ്പാവരുയ  പറയുയ.  മേനടി  കപ്പാരരങ്ങള

വടിശദസ്പീകരടിക്കുകയപ്പാണല്. (സഭ അല്പസമേയമതയല് നടിരതടിവയ്ക്കുന.)

(രപ്പാവടിലലെ 10.50-നല് സഭ തപ്പാത്കപ്പാലെടികമേപ്പായടി നടിരതടിവച്ചു)

(രപ്പാവടിലലെ 10.50-നല് നടിരതടിവച സഭ  11.10-നല് പുനരപ്പാരയഭടിച്ചു.)
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മേടി  .   സസ്പീക്കര: സഭപ്പാ നടപടടികള സുഗമേമേപ്പായടി നടതടിലക്കപ്പാണ്ടു മപപ്പാകപ്പാന

കഴടിയപ്പാത  സപ്പാഹചരരതടിലെപ്പാണല്  സഭ  നടിരതടിവചതല്.  അടുത

നടപടടികളടിമലെക്കല് കടക്കുന്നതപ്പാണല് ഉചടിതലമേന്നല് മതപ്പാനന. 

പ്രതടിപക്ഷേമനതപ്പാവല്  (ശസ്പീ  .    വടി  .  ഡടി  .    സതസ്പീശന):  സര,  ഞപ്പാന

ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മേനടിക്കല്  വഴങ്ങടിയതമല ;  എലന്റ  പ്രസയഗയ  എനടിക്കല്

പൂരതടിയപ്പാക്കമണ? 

മേടി  .    സസ്പീക്കര:  ദയവപ്പായടി  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  പ്രതടിപക്ഷേമനതപ്പാവല്

ഒഉൗപചപ്പാരടികമേപ്പായടി അവസപ്പാനടിപടിക്കണയ. 

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന:  സര,  സപ്പാധപ്പാരണ അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനല്

മനപ്പാട്ടസ്പീസല്  അവതരടിപടിചല്  കഴടിഞപ്പാല്   ബഹുമേപ്പാനലപട്ട   മേനടി  മേറുപടടി

നല്കുയ.  മേനടി  ഇവടിലട  മേറുപടടി  നല്കടി. കണക്ടല്  ലചയടിട്ടുള്ള ഏലതങടിലുയ

മകസല് വന്നപ്പാല് ബനലപട്ട അവതപ്പാരകന എലന്തങടിലുയ പറഞടിട്ടുലണങടില്

മവലറ ഏലതങടിലുയ മേനടിക്കല് മേറുപടടി നല്കണലമേങടില് അമപപ്പാള പറയപ്പായ.

ബഹുമേപ്പാനലപട്ട ആമരപ്പാഗര വകുപ്പുമേനടി അമപപ്പാലഴപ്പാനയ മേറുപടടി നല്കടിയടില.

എലന്റ  വപ്പാക്കഉൗട്ടല്  പ്രസയഗതടിനടിടയടില്  ഞപ്പാന  വഴങ്ങടിയതടിനുമശഷമേപ്പാണല്

മേറുപടടി നല്കടിയതല്.   പറയുമമ്പപ്പാള,  അമപപ്പാള നല്കടിയ അവസരയ ഞപ്പാന
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സൂചടിപടിചടിട്ടുള്ള  കപ്പാരരങ്ങള  കപ്പാരടിലലഫ  ലചയ്യപ്പാന  മവണടിയമല

ഉപമയപ്പാഗടിമക്കണതല്.  അതടിനുപകരയ ഇവടിലട അവതരടിപടിച എയ.എല്.എ.-

ലയ അധടിമക്ഷേപടിച്ചുലകപ്പാണല് സയസപ്പാരടിചതല് വളലര തടികഞ അനഉൗചടിതരവയ

ദഉൗരഭപ്പാഗരകരവമേപ്പായടിമപപ്പായടി.   ശസ്പീ.  എന.  ഷയസുദസ്പീന അവടിലട

മപപ്പാകപ്പാതതുലകപ്പാണലമലപ്പാ  മൂന്നപ്പാമേലത  തവണയുയ  ജയടിചല്  ഇവടിലട

വന്നടിരടിക്കുന്നതല്. ഓടല് ലപപ്പാളടിചല് വന്നതലമലപ്പാ ശസ്പീ. എന. ഷയസുദസ്പീന. സസ്വന്തയ

നടിമയപ്പാജക മേണ്ഡലെതടിലലെ ഗഉൗരവതരമേപ്പാലയപ്പാരു പ്രശ്നയ ഇഉൗ നടിയമേസഭയടില്

ഒരു  എയ.എല്.എ.  ഉന്നയടിക്കുമമ്പപ്പാള  ബനലപട്ട  ഉതരവപ്പാദടിതസ്വമുലള്ളപ്പാരു

മേനടി  എയ.എല്.എ.-ലയ  അധടിമക്ഷേപടിചല്  സയസപ്പാരടിചതല്

ദഉൗരഭപ്പാഗരകരമേപ്പായടിമപപ്പാലയന്നല്  ഒനകൂടടി  എലന്റ ലപ്രപ്പാട്ടസല്  ഇവടിലട  രജടിസര

ലചയ്യപ്പാന ആഗഹടിക്കുന.  ഇവടിലട ഞങ്ങള പറഞതല് ഒന്നല്,  സരക്കപ്പാരടിലന്റ

മകപ്പാ-ഓഡടിമനഷനടില.  അതല്  ഗഉൗരവതരമേപ്പായടി  പരപ്പാജയലപട്ടു.  രണല്,

ആമരപ്പാഗര  വകുപല്  ദയനസ്പീയമേപ്പായടി  പരപ്പാജയലപട്ടു.  ഇഉൗ  വപ്പാചകമേടടിയലപ്പാലത

അവടിലടയുള്ള പപ്പാവങ്ങലളയുയ കുഞങ്ങലളയുയ അവടിലടയുള്ള ഗരഭടിണടികളപ്പായ

സസ്പീകലളയുയ  സയരക്ഷേടിക്കപ്പാനുള്ള  ഒരു  നടപടടിയുയ  ഇല.  എലപ്പായ

കടലെപ്പാസടിലെപ്പാണല്.
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മേടി  .   സസ്പീക്കര: ലയസല്  ലയസല്… .  … ചുരുക്കണയ.

ശസ്പീ  .   വടി  .  ഡടി  .   സതസ്പീശന: സര, അതുലകപ്പാണല് ഇതല് മകരളതടിനല് മുഴുവന

അപമേപ്പാനകരമേപ്പായ  കപ്പാരരമേപ്പാണല്.  ഇതല്  ശടിശുമേരണങ്ങളല,  നമ്മുലട

സടിസതടിലന്റ  failure  ലകപ്പാണ്ടുണപ്പാകുന്ന  ലകപ്പാലെപപ്പാതകങ്ങളപ്പാണല്.

അക്കപ്പാരരങ്ങള  ഗഉൗരവതരമേപ്പായടി  സഭപ്പാനടപടടികള  നടിരതടിവചല്  ചരച

ലചയ്യപ്പാതതടില് പ്രതടിമഷധടിചല് ഞപ്പാനുയ എലന്റ പപ്പാരട്ടടിയുയ വപ്പാക്കഉൗട്ടല് ലചയ്യുന.

(ഗവണ്ലമേന്റല്  നടിലെപപ്പാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചല്  പ്രതടിപക്ഷേമനതപ്പാവയ

അമദഹതടിലന്റ പപ്പാരട്ടടിയടില്ലപട്ട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിട്ടല് പുറത്തുമപപ്പായടി)

മഡപ്പാ  .    എയ  .    ലക  .    മുനസ്പീര:  സര,  ഇവടിലട  വളലര  ഗഉൗരവമുലള്ളപ്പാരു

വടിഷയമേപ്പാണല്  ശസ്പീ.  എന.  ഷയസുദസ്പീന  അവതരടിപടിചതല്.  ഞപ്പാന

അതടിമലെലക്കപ്പാനയ ആഴതടില് കടനലചല്ലുന്നടില. ഇതല് ചരച ലചമയ്യലണപ്പാരു

വടിഷയമേപ്പാലണനള്ള  അഭടിപ്രപ്പായതടില്  ഞപ്പാന  ഉറചല്  നടില്ക്കുകയപ്പാണല്.

അതടില്  രണല്  അഭടിപ്രപ്പായയ  രണല്  വടിഭപ്പാഗതടിലുള്ള  ആളുകളക്കുണപ്പാകപ്പാന

സപ്പാധരതയടില.  കപ്പാരണയ അട്ടപപ്പാടടിയടിലുള്ള ജനങ്ങളുലട  പ്രശ്നയ,  അവടിടലത

ശടിശുമേരണയ  ഇലതപ്പാലക്ക  എലപ്പാവരക്കുയ  ഒരുമപപ്പാലലെ  തപ്പാല്പരരമുള്ള

വടിഷയമേമല?  അതല്  നടിരത്തുക  എനള്ളതുയ  കുറച്ചുലകപ്പാണ്ടുവരടിക
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എനള്ളതുയ....,   കഴടിഞ  ഗവണ്ലമേന്റടിലന്റ  ഭരണകപ്പാലെലതപറ്റെടി  ഇവടിലട

പറയുകയുണപ്പായടി.  ഞങ്ങള ആ കപ്പാലെതടിമലെലക്കപ്പാനയ കടക്കുന്നടില.  പമക്ഷേ,

ചരടിതതടില്  ആദരമേപ്പായടി  കമമ്മ്യൂണടിറ്റെടി  കടിചന  എനപറയുന്ന

സയവടിധപ്പാനമുണപ്പാക്കടിയതല്  ലഎകരജനപ്പാധടിപതര  മുന്നണടിയുലട

കപ്പാലെഘട്ടതടിലെപ്പാണല്. അന്നപ്പാണല് നമ്മ്യൂട്രെെസ്പീഷന മപപ്പാളടിസടിയുണപ്പാക്കടിയതല്. Fire in

the  Belly  എന്ന  പ്രശസ  പുസകലമേഴുതടിയതുയ  ഭക്ഷേര  സുരക്ഷേപ്പാ

നടിയമേമുണപ്പാക്കടിയ  Mr.  Harsh  Mander ആണല്  മകരളതടിനുമവണടിയുള്ള

നമ്മ്യൂട്രെെസ്പീഷന  മപപ്പാളടിസടിയുണപ്പാക്കടിയതല്.  ആ  മപപ്പാളടിസടിയടിലെപ്പാണല്  ആദരമേപ്പായടി

കമമ്മ്യൂണടിറ്റെടി  കടിചലനന്നല്  അമദഹയ  പറയുന്നതല്.  ആ  കമമ്മ്യൂണടിറ്റെടി  കടിചന

ആദരയ നടപടിലെപ്പാക്കടിയതല് അട്ടപപ്പാടടിയടിലെപ്പാണല്. മേപ്പാതമേല അവടിലട റപ്പാബടിയടിലുയ

ലതനയടിലുമുണപ്പാക്കുന്ന പ്രപ്പാമദശടികമേപ്പായ  ഭക്ഷേണങ്ങള മകപ്പായപടിലമേന്ററടിയപ്പായടി

ലകപ്പാടുക്കപ്പാന മവണടിയടിട്ടപ്പാണല്.  അലപ്പാലത ഉള്ള ഭക്ഷേണതടിലന്റ ഭപ്പാഗമേപ്പായടിട്ടല.

ഇലതലപ്പായ  അവരുലട  അനസ്പീമേടിയ  കുറയപ്പാനുയ  അതുമപപ്പാലെതലന്ന  നമ്മ്യൂട്രെെസ്പീഷന

ശക്തടിലപടുതപ്പാനുയ  അതുവഴടി  ശടിശുമേരണ  നടിരക്കല്  ഇലപ്പാതപ്പാക്കപ്പാനുമേപ്പാണല്.

ഇലതപ്പാക്ക  ചരച  ലചയ്യപ്പാന  ധപ്പാരപ്പാളമുണല്.  അതുലകപ്പാണല്  ഞപ്പാന  അതടിവടിലട

ചരച  ലചയ്യുന്നടില.  പമക്ഷേ,  ഒരു  കപ്പാരരയ  പറയപ്പായ;  ഇന്നല്  ചരച  ലചയ്യപ്പാന
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അനുവദടിചടിട്ടടിലലങടിലുയ  സസ്പീകളുലടയുയ  കുട്ടടികളുലടയുയ  കമടിറ്റെടിയടിലലെ

ഒരയഗയകൂടടിയപ്പാണല് ഞപ്പാന. ഞങ്ങള ഒരു റടിമപപ്പാരട്ടല് ഇവടിലട സമേരപടിക്കുനണല്.

റടിമപപ്പാരട്ടുകള ചരചലചയ്യപ്പാലമേന്നല്  മുമ്പല്   പറഞടിരുന്നമലപ്പാ.  ദയവലചയല്  ആ

റടിമപപ്പാരട്ടല്  ചരചയ്ലക്കടുക്കപ്പാന  തയ്യപ്പാറപ്പാകണയ.  അതടിമനപ്പാടല്

ശസ്പീമേതടി യു. പ്രതടിഭ അടക്കയ അനുകൂലെടിക്കുലമേന്നല് ഞപ്പാന വടിശസ്വസടിക്കുകയപ്പാണല്.

അതല്  ചരചയ്ലക്കടുക്കണയ.  അലതങടിലുയ  ചരചയ്ലക്കടുക്കണലമേന്നല്

പറഞലകപ്പാണല്  ഇമപപ്പാള  ചരചയ്ലക്കടുക്കപ്പാതതടില്  ഞപ്പാനുയ  എലന്റ

കക്ഷേടിയുയ വപ്പാക്കഉൗട്ടല് നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമേന്റല്  നടിലെപപ്പാടടില്  പ്രതടിമഷധടിചല്  മഡപ്പാ.  എയ.  ലക.  മുനസ്പീറുയ

അമദഹതടിലന്റ പപ്പാരട്ടടിയടില്ലപട്ട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിട്ടല് പുറത്തുമപപ്പായടി)

ശസ്പീ  .    അനൂപല്  മജക്കബല്:  സര,  2013-നല്  മശഷമുണപ്പായ  മേരണങ്ങള,

അതടിനുമശഷമുള്ള  ഇടലപടല്  ആ  പ്രമദശലത  ശടിശുമേരണനടിരക്കടക്കയ

കറച്ചുലകപ്പാണ്ടുവനലവന്നതല്  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മേനടി  സൂചടിപടിച

കണക്കുകളടിലുണല്.  2017-നല്  മശഷയ  2018  കപ്പാലെയളവടില്  അതല്  വസ്പീണ്ടുയ

വരദ്ധടിച്ചുവരുന.  അതടിനുമശഷമുണപ്പാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളപ്പാണല്  ഇവടിലട

ചൂണടികപ്പാട്ടടിലക്കപ്പാണടിരുന്നതല്.  ഞപ്പാന  കഴടിഞ  പ്രപ്പാവശരലത  ശടിശുമേരണ
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നടിരക്കുയ കഴടിഞ ആറുമേപ്പാസലത  ശടിശുമേരണ നടിരക്കുയ വപ്പായടിക്കപ്പാന ഞപ്പാന

ആഗഹടിക്കുന്നടില. പമക്ഷേ, ഇവടിലട ശടിശുക്കളുലട മേരണയ ഒരടിക്കലുമുണപ്പാകപ്പാന

പപ്പാടടില,  ഒരു  പ്രമദശങ്ങളടിലുമുണപ്പാകപ്പാന  പപ്പാടടില.  ഇഉൗ  അടടിയന്തടിര

പ്രമമേയതടിലന്റ പൂരണ സടിരടിറ്റെല് ഗവണ്ലമേന്റല് എടുതടിട്ടുമണപ്പാലയന്നല് എനടിക്കല്

സയശയമുണല്.  ഒരു  വപ്പാക്കഉൗട്ടടിനുമവണടിമയപ്പാ  ഒരു

വപ്പാദപ്രതടിവപ്പാദതടിനുമവണടിമയപ്പാ  അല.  ഒരു  പ്രമദശലത  ജനസമൂഹയ

അനുഭവടിക്കുന്ന  പ്രമതരകടിചല്  ആദടിവപ്പാസടി  വടിഭപ്പാഗങ്ങളനുഭവടിക്കുന്ന  ഏറ്റെവയ

ഗുരുതരമേപ്പാലയപ്പാരു  പ്രതടിസനടി  സരക്കപ്പാരടിലന്റ  ശദ്ധയടില്

ലകപ്പാണ്ടുവരടികയപ്പാണല്.  അവടിലട  ഉണപ്പായടിരുന്ന  മകപ്പാ-ഓരഡടിമനഷന

ഇമപപ്പാഴടിലലന്നതല്  യപ്പാഥപ്പാരതരമേപ്പാണല്.  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട  മേനടി  ഇവടിലട

സൂചടിപടിചതുമപപ്പാലലെ  അവരുലട  പുനരധടിവപ്പാസലമേന്ന  നടിലെയടില്  സരക്കപ്പാര

മപപ്പാകരുലതന്നപ്പാണല്  എലന്റ അഭടിപ്രപ്പായയ.  അവരുലട  ആവപ്പാസവരവസ്ഥയടില്

നടിന്നല്  മേപ്പാറ്റെടി  മേലറ്റെപ്പാരു പ്രമദശമതക്കല് ലകപ്പാണ്ടുമപപ്പായടി  പുനരധടിവസടിപടിക്കുക

എന്നതല്  പ്രപ്പാമയപ്പാഗടികമേപ്പാലയപ്പാരു  കപ്പാരരമേല.   അവടിലട  മറപ്പാഡല്,  ലലവദദ്യുതടി

എന്നടിവയപ്പായടി  മകപ്പാടടിക്കണക്കടിനല്  രൂപ  ലചലെവപ്പാകുലമേന്നല്  ബഹുമേപ്പാനലപട്ട

മേനടി ഇവടിലട സൂചടിപടിക്കുകയുണപ്പായടി.  
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മേടി  .    സ  ുസ്പീക്കര:  ലയസല്  ലയസല്  നമള അലതലപ്പായ വടിശദമേപ്പായടി ചരച… …

ലചയകഴടിഞ.

ശസ്പീ  .    അനൂപല്  മജക്കബല്:  സര,  എതമകപ്പാടടികള മുടമക്കണടി വന്നപ്പാലുയ

അവലര  ആ  പ്രമദശങ്ങളടില്തലന്ന  നടിലെനടിരതപ്പാനുള്ള

നടപടടിയുണപ്പാകണലമേന്നപ്പാണല്  എലന്റ  അഭടിപ്രപ്പായയ.  ഇഉൗ  വടിഷയയ  ചരച

ലചമയ്യണ ഒനതലന്നയപ്പായടിരുന. അതല് ചരച ലചയ്യപ്പാതതടില് പ്രതടിമഷധടിചല്

ഞപ്പാന വപ്പാക്കഉൗട്ടല് നടത്തുന.

(ഗവണ്ലമേന്റല് നടിലെപപ്പാടടില് പ്രതടിമഷധടിചല് ശസ്പീ.  അനൂപല് മജക്കബല് സഭ

വടിട്ടല് പുറത്തുമപപ്പായടി.

സഭവടിട്ടല്  പുറത്തുമപപ്പായ  പ്രതടിപക്ഷേപ്പായഗങ്ങള  അല്പസമേയതടിനുളളടില്

വസ്പീണ്ടുയ  സഭയടില് ഹപ്പാജരപ്പായടി.)


