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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല 

(1) ഭക്ഷക്ഷ്യ സസ്വയയംപരക്ഷ്യര്യാപ്തതയര്യാവശക്ഷ്യമര്യായ സമഗ്ര പരണിഷര്യാരങ്ങള

ശ്രശ  .    തതര്യാമസസ്  കക  .    തതര്യാമസസ്:  സര,  തകരളതണികന്റെ  കര്യാരഷണിക

തമഖലയണില മുകമര്യാന്നുമണിലര്യാത ഒരു പുതന് ഉണരവര്യാണസ് കഴണിഞ്ഞ ഏതര്യാനയം

വരഷങ്ങളര്യായണി കര്യാണര്യാന് കഴണിഞ്ഞതസ്.  കൃഷണികയയയം കര്യാരഷണിക തമഖലകയയയം

കരഷകകരയയം കരഷകകതര്യാഴണിലര്യാളണികകളയയം സയംക്ഷണിക്കുന്നതണിനര്യായണി വണിവണിധ

പദ്ധതണികളര്യാണസ്  പലഘട്ടങ്ങളണില  ഇഇൗ  സരക്കര്യാര  വണിജയകരമര്യായണി

നടപര്യാക്കണിയണിട്ടുള്ളതസ്.  അതണില പ്രധര്യാനമര്യായള്ള ചുവടുവയ്പര്യാണസ്  'എലര്യാവരുയം

പര്യാടതതയസ്'  എന്ന  പദ്ധതണി.   കര്യാരഷണിക  മൂലക്ഷ്യവരദ്ധണിത  ഉലപന്നങ്ങളുകട

ഉലര്യാദനയം  തപ്രര്യാതര്യാഹണിപണിചസ്  കയറ്റുമതണിയളകപകട  ലക്ഷക്ഷ്യയം  വയ്ക്കുന്ന

പദ്ധതണികളുകട വണിളമരമര്യാണസ്  'കകവഗ'  കര്യാരഷണിക തമള.  ഇതപര്യാള അതണികന്റെ

ആറര്യായം  പതണിപസ്  പുതരണിക്കണയം  കകമതര്യാനണിയണില  നടന്നുവരണികയര്യാണസ്.

രര്യാഷശയ  എതണിരര്യാളണികളതപര്യാലയം  അത്ഭുതകപടുന്ന  എത്രതയര്യാ  പദ്ധതണികളുയം

പരണിപര്യാടണികളുമര്യാണസ്  കൃഷണിവകുപണികന്റെ  തനതൃതസ്വതണില  ഇഇൗ  സരക്കര്യാര

വണിജയകരമര്യായണി നടപണിലര്യാക്കണിവരുന്നതസ്.  എകന്റെ ജന്മസ്ഥലവയം തകരളതണികന്റെ

കനലറയമര്യായ കുട്ടനര്യാടുയം മകറര്യാരു കര്യാരഷണിക തമഖലയര്യായ പര്യാലക്കര്യാടുമുളകപകട
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കര്യാരഷണിക  തമഖലയസ്  കൂടുതല  കരുതസ്  പകരുവര്യാന്  ഇനണിയയം  ഒട്ടനവധണി

കര്യാരക്ഷ്യങ്ങള  നമുക്കസ്  ആസൂത്രണിതമര്യായണി  നടപണിലര്യാതക്കണതുണസ്.  എകന്റെ

ജന്മസ്ഥലമര്യായ  കുട്ടനര്യാടണില   ഏറവമധണികയം  കരഷകര  ആവലര്യാതണികപടുന്ന,

പ്രതണിസനണിയള്ള ഒരു കര്യാഘട്ടമര്യാണസ് മണ്സൂണ് കര്യാലഘട്ടയം.  ഇഇൗ സമയകത

മടവശഴ്ചയര്യാണസ്   ഞങ്ങകള  ഏറവയം  അലട്ടുന്ന  ഒരു  വണിഷയയം.   ഇതസ്

പരണിഹരണിക്കര്യാന്  വണിവണിധ  വകുപ്പുകള  മുഖര്യാനണിരയം  പര്യാടതശഖരങ്ങളുകട

പുറയംബണ്ടുകള  ബലകപടുതണി  കൃഷണി  സയംരക്ഷണിക്കുവര്യാന്  ഇതവണ

ബഡ്ജറണില പ്രതതക്ഷ്യകമര്യായ സര്യാമതണികര്യാനമതണി തന്നണിട്ടുണസ്.  ഏകതദശയം 100

തകര്യാടണിയണിലധണികയം  രൂപ  ഇതണിനര്യായണി  അനവദണിചണിട്ടുണസ്.   ഇതണികന്റെ

പ്രതതക്ഷ്യകമര്യായ  ഒരു  കര്യാരണയം  പറയര്യാനള്ളതസ്,  ഒന്നര്യായം  കുട്ടനര്യാടസ്  പര്യാതക്കജസ്

തകരത്തുകളഞ, അതസ് കചെതയ്യേണ രശതണിയണില പ്രര്യാതയര്യാഗണികമര്യായണി കുട്ടനര്യാടണില

കചെയ്യുവര്യാന്  സര്യാധണിചണിട്ടണില.   അവരണിന്നസ്  പല  സമരങ്ങളുമര്യായണി  വരുന്നുണസ്.

ഞങ്ങളുകട മര്യാതവലണിക്കര എയം.പണി.-യയം മുന്മനണിയമര്യായണിരുന്ന ശ്രശ.  പണി.  കജ.

തജര്യാസഫസ് സര്യാറുമര്യായണിട്ടുള്ള ഇതന്റെണല കകഫറര്യാണസ് ഒന്നര്യായം കുട്ടനര്യാടസ് പര്യാതക്കജസ്

തകരുവര്യാനയം അതസ് ഫലപ്രദമര്യായ രശതണിയണില കുട്ടനര്യാടണില നടപണിലര്യാക്കുവര്യാനയം

സര്യാധണിക്കര്യാകത  തപര്യായതണികന്റെ  പ്രധര്യാന  കര്യാരണയം.  അങ്ങകനകയര്യാരവസ്ഥ
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ഇനണിയണര്യാകരുതസ്.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറണില  100  തകര്യാടണി  രൂപ

അനവദണിചണിരണിക്കുന്നതണികന്റെ  പ്രധര്യാന  കര്യാരണയം  വളകര  വക്ഷ്യക്തമര്യായണി

അതണികലഴുതണിയണിട്ടുണസ്.  ബലക്ഷയമുള്ള,  അതര്യായതസ് മടവശഴ്ചയസ് സര്യാധക്ഷ്യതയള്ള

പ്രതദശങ്ങള  പരണിഗണനയണികലടുത്തുകകര്യാണസ്  അതസ്  ബലകപടുത്തുവര്യാനള്ള

സയംവണിധര്യാനയം  തവണകമന്നതര്യാണസ്  പ്രധര്യാനയം.   കര്യാരണയം  സണി  തബര്യാക്കസ്  എന്ന

വലണിയ  പര്യാടതശഖരതണില  മടവശഴ്ച  ഉണര്യായതണികനത്തുടന്നസ്  ആറസ്

തകര്യാടണിയണിലധണികയം  രൂപയകട  നഷ്ടമുണര്യായണി.   അന്നസ്  തതര്യാമസസ്

ചെര്യാണണിതയര്യാകടര്യാപയം  ഞര്യാനയം  ആ  പ്രതദശത്തുണര്യായണിരുന്നു.   അവണികട

ബലഹശനമര്യായ  ഒരു  തമര്യാതട്ടര്യാര  തറയണസ്.   ആ  തമര്യാതട്ടര്യാര  തറ

ശക്തണിയള്ളകതകലന്നസ് പറഞ്ഞണിട്ടുയം അതസ് കൂട്ടര്യാക്കര്യാന് അന്നകത ഉതദക്ഷ്യര്യാഗസ്ഥര

തയ്യേര്യാറര്യായണികലന്ന  ഒറക്കര്യാരണതര്യാല  കഴണിഞ്ഞ  പ്രര്യാവശക്ഷ്യയം  അവണികട  മടവശഴ്ച

ഉണര്യായണി. ആ കരഷകനസ് ആറസ് തകര്യാടണിയണിലധണികയം രൂപയകട നഷ്ടയം സയംഭവണിച.

എന്നര്യാല  ഗവണ്കമന്റെണികന്റെ  ഭര്യാഗത്തുനണിന്നുയം  ഒരു  സഹര്യായവയം  ആ

കരഷകനണര്യായണില.   അവര  വണിള  ഇന്ഷസ്വര  കചെയണില  എന്നതര്യായണിരുന്നു

അതണികന്റെ പ്രധര്യാന കര്യാരണയം.  അതുകകര്യാണസ് അങ്ങയകട ശ്രദ്ധയണിലകപടുതര്യാന്

ഉതദ്ദേശണിക്കുന്ന  ഒരു  കര്യാരക്ഷ്യമണിതര്യാണസ്,   ഇഇൗ  തുക  ഉതദക്ഷ്യര്യാഗസ്ഥതലതണില
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അതങ്ങര്യാട്ടുമണിതങ്ങര്യാട്ടര്യായം മര്യാറണിതപര്യാകര്യാകത, അതസ് വണിനണിതയര്യാഗണിതക്കണ സ്ഥര്യാനതസ്

എയം.  എല.എ.-കയ  കൂകട  ഉളകപടുതണികക്കര്യാണസ്  ഒരു  ഒരു  കമണിറണി

രൂപശകരണിക്കണയം എന്നര്യാണസ് എനണിക്കസ് പറയര്യാനള്ളതസ്. 

മണി  .   കഡെപപ്യൂട്ടണി സശക്കര: പശസസ് കണ്ക്ലൂഡെസ്.....

ശ്രശ  തതര്യാമസസ്  കക  .    തതര്യാമസസ്:  സര,  ഞര്യാന്  കപകട്ടന്നസ്

പറഞ്ഞവസര്യാനണിപണിക്കര്യായം.  അതസ്  വളകര  നലരശതണിയണില  ഫലപ്രദമര്യായണി

ഉപതയര്യാഗകപടുതര്യാന്  അങ്ങയകട  ഇടകപടല  തവണയം.  ആറുകളുകടയയം

തതര്യാടുകളുകടയയം ആഴയം കൂട്ടര്യാനര്യായണി 56 തകര്യാടണി രൂപ അനവദണിചണിട്ടുണസ്.  അതുയം

ഫലപ്രദമര്യായ  രശതണിയണില  ഉപതയര്യാഗണിക്കണയം.   ഇകതര്യാക്ക  കൃഷണിവകുപണിനസ്

സര്യാധണിക്കുന്ന  കര്യാരക്ഷ്യമര്യായതണിനര്യാലയം  ജലതസചെനവകുപ്പുയം  കൃഷണിവകുപ്പുയം  കൂടണി

കചെതയ്യേണ  കര്യാരക്ഷ്യമര്യായതണിനര്യാലമര്യാണസ്  ഇതസ്  ഞര്യാന്  അങ്ങയകട

ശ്രദ്ധയണിലകപടുത്തുന്നതസ്.  ഇതസ് നലരശതണിയണില കചെയ്തുകഴണിഞ്ഞര്യാന്  കര്യാരഷണിക

തമഖലയണികല  പ്രതണിസനണികകള  അതണിജശവണിക്കര്യാന്  ഞങ്ങളക്കസ്  സര്യാധണിക്കുയം.

അതുകകര്യാണസ്  അങ്ങയകട  പ്രതതക്ഷ്യകമര്യായ  ഇടകപടല  ഇഇൗ

വണിഷയതണിലണര്യാകണയം  എന്നസ്  അഭക്ഷ്യരതണിക്കുന്നു.   തശരചയര്യായയം  അങ്ങസ്

വളകര  നലരശതണിയണില  ഞങ്ങതളര്യാടസ്  ഇടകപടുന്ന  ഒരു  മനണിയര്യാണസ്.   എലര്യാ
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കര്യാരക്ഷ്യങ്ങളണിലയം മുന്പനണിയണിലമുണസ്.  എലര്യാ പര്യാടതശഖരങ്ങളണിലയം ടര്യാക്ടര തറര്യാഡെസ്

അനണിവര്യാരക്ഷ്യമര്യാണസ്.   ടര്യാക്ടര  തറര്യാഡെസ്  ഇലര്യാകത കൃഷണി  കചെയ്യേര്യാന് സര്യാധണിക്കണില.

പണകതതപര്യാകല  തജര്യാലണിക്കര്യാകര  കണിട്ടര്യാന്  പ്രയര്യാസമര്യാണസ്.   ടര്യാക്ടര  തറര്യാഡെസ്

ഉകണങണില  വളമര്യായര്യാലയം  വണിതര്യായര്യാലയം  കകര്യായസ്  യനങ്ങളര്യായര്യാലയം  എലര്യാ

സയംവണിധര്യാനങ്ങളുയം എതണിക്കര്യാന് സര്യാധണിക്കുകമന്നതര്യാണസ്  ഒരു കര്യാരക്ഷ്യയം.   രണസ്,

ഒരു  മഴ  കപയസ്  കചെറുതര്യായണി  കവള്ളകപര്യാക്കയം  വന്നര്യാല,  മടവശണര്യാലതപര്യാലയം

കനലസ്ല്ല് ടര്യാക്ടര തറര്യാഡുകളുകട മുകളണിലവചസ് രക്ഷകപടുതര്യാന് സര്യാധണിക്കുയം.  രണ്ടുയം

മൂന്നുയം  ഏക്കര  കൃഷണിയണിടങ്ങളുള്ള  ആളുകളുകട  ദയനശയര്യാവസ്ഥ

മനസണിലര്യാക്കണികക്കര്യാണസ്  പുറയംബണ്ടുകളുകട  ബലവയം  ടര്യാക്ടര  തറര്യാഡുകളുകട

നണിരമര്യാണവയം അനണിവര്യാരക്ഷ്യമര്യായണി കചെയ്യേണകമന്ന പ്രതതക്ഷ്യക ആവശക്ഷ്യയം അങ്ങയകട

ശ്രദ്ധയണിലകപടുത്തുകയര്യാണസ്.   പുറയംബണ്ടുകള ബലകപടുത്തുതമര്യാള അതണികന്റെ

പുറകണിലൂകട  ഒരു  തറര്യാഡെസ്  വരര്യാനള്ള  സര്യാധക്ഷ്യതയകണന്നതുയം  അങ്ങയകട

ശ്രദ്ധയണിലകപടുത്തുകയര്യാണസ്.   അങ്ങകന വന്നര്യാല അതസ്  പുറയംബണ്ടുകളക്കുയം

ബലമര്യാണസ്.   പലരുയം  പറയന്നതസ്  ടര്യാക്ടര  തറര്യാഡുകള  ജല  ഗമന-നണിരഗമന

മര്യാരഗ്ഗതണിനസ് തടസമര്യാകണന്നര്യാണസ്.  അങ്ങകനകയര്യാരു തടസമണില.     ടര്യാക്ടര

തറര്യാഡുകള  വരുതമര്യാള  അതണികന്റെ  നടുവണിലൂകട  കളതവരട്ടുകള  വരുന്നുണസ്.
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ഒരണിക്കലയം  ഇങ്ങകന  അനര്യാവശക്ഷ്യമര്യായണി  പരത്തുന്ന  വര്യാരതകള  അങ്ങസ്

വണിശസ്വര്യാസതണികലടുക്കരുതസ്.   കര്യാരണയം ഒരു ടര്യാക്ടര തറര്യാഡുകളുയം  എങയം ജല

ഗമന-നണിരഗമന  മര്യാരഗ്ഗതണിനസ്  തടസമല.   അതുകകര്യാണസ്  അങ്ങയകട

പ്രതതക്ഷ്യകമര്യായ  പരണിഗണന  ഇഇൗ  വണിഷയതണിലണര്യാകണയം.   കൃഷണി

വണിജയകരമര്യായണിതശരണകമങണില വളകര ശക്തമര്യായ രശതണിയണിലള്ള ഇടകപടല

ഉകണങണില  മര്യാത്രതമ  സര്യാധണിക്കുകയള.   കുട്ടനര്യാടണില  411  പര്യാടതശഖരമുണസ്.

അതണില  ഏകതദശയം  120  പര്യാടതശഖരങ്ങള  മര്യാത്രതമ  ബണസ്  കകട്ടണി

ബലകപടുതണിയണിട്ടുള.   ബര്യാക്കണി  മുന്നൂറണിലധണികയം  പര്യാടതശഖരങ്ങളുയം  ബണസ്

കകട്ടര്യാനള്ളതര്യാണസ്.   കകകനകരണിക്കര്യാരര്യായര്യാലയം  കര്യാവര്യാലത്തുകര്യാരര്യായര്യാലയം

കനടുമുടണിക്കര്യാരര്യായര്യാലയം  ചെമക്കുളത്തുകര്യാരര്യായര്യാലയം  ഞങ്ങളുകടകയലര്യായം  അവസ്ഥ

ഞങ്ങളുകട  പര്യാടതശഖരങ്ങളക്കസ്  ബലമണികലന്നതര്യാണസ്.   അതുകകര്യാണസ്  എലര്യാ

സയംവണിധര്യാനവയം  അങ്ങയകട  ഭര്യാഗത്തുനണിന്നുയം  ഉണര്യാകണമന്നസ്

അഭക്ഷ്യരതണിചകകര്യാണസ്  ഇഇൗ  സഭയകട  ശ്രദ്ധ  ഞര്യാന്  ഇഇൗ  വണിഷയതണിതലയസ്

ക്ഷണണിക്കുന്നു.  

കൃഷണി വകുപ്പുമനണി (ശ്രശ  .   പണി  .   പ്രസര്യാദസ്  ): സര, ആദരണശയനര്യായ കുട്ടനര്യാടസ്

എയം.എല.എ. കുട്ടനര്യാടുമര്യായണി ബനകപട്ട കര്യാരക്ഷ്യങ്ങള മര്യാത്രമല, തകരളതണികന്റെ
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കര്യാരഷണികതമഖലയമര്യായണി  ബനകപട്ട  കര്യാരക്ഷ്യങ്ങളുയം   ഇവണികട

സൂചെണിപണിക്കുകയണര്യായണി.   കര്യാരഷണിക തമഖലയണില  ഇടതുപക്ഷ ജനര്യാധണിപതക്ഷ്യ

സരക്കര്യാരുകള നടപണിലര്യാക്കുന്ന പ്രവരതനങ്ങള ഇഇൗ തമഖലയകട ഉണരവണിനസ്

കര്യാരണമര്യായണിട്ടുണസ്.   2014-15-ല  കര്യാരഷണിക  തമഖലയണികല  വളരചര്യാനണിരക്കസ്

(-)4.67 ശതമര്യാനമര്യായണിരുന്നതസ്  2020-21-ല 0.21  ശതമര്യാനവയം 2021-22-ല

4.64 ശതമര്യാനമര്യായണി വരധണിചതസ് ഇഇൗ സരക്കര്യാരുകളുകട തനട്ടമര്യാണസ്.  തകര്യാവണിഡെസ്

കര്യാലതസ് സരക്കര്യാര ആരയംഭണിച  'സുഭണിക്ഷ തകരളയം'  പദ്ധതണിയയം ഇഇൗ സരക്കര്യാര

അധണികര്യാരതണില വന്നതണിനതശഷയം ആസൂത്രണയം കചെയസ് നടപണിലര്യാക്കണിവരുന്ന

'ഞങ്ങളുയം  കൃഷണിയണിതലയസ്'  പദ്ധതണിയയം  ഇഇൗ  ഉണരവണിനസ്  തഹതുവര്യായണിട്ടുണസ്.

'ഞങ്ങളുയം കൃഷണിയണിതലയസ്'  പദ്ധതണിയകട ഭര്യാഗമര്യായണി ഉണര്യായ കൃഷണിക്കൂട്ടങ്ങളുകട

രൂപശകരണവയം  അവരുകട  ഉലര്യാദന-തസവന-സയംഭരണ-വണിപണന

തമഖലയണികല  പ്രവരതനങ്ങളുയം  കൂടുതല  ജനവണിഭര്യാഗകത

കൃഷണിയണിതലയ്കക്കതണിച.   9086.1  കഹക്ടര കനലകൃഷണിയയം  1440  കഹക്ടര

സ്ഥലതസ്  പചക്കറണി  കൃഷണിയയം  14463.9  കഹക്ടര  സ്ഥലതസ്  മറസ്  വണിളകളുയം

പുതുതര്യായണി  കൃഷണി  കചെയ്യേര്യാന്  സര്യാധണിചതുയം  സരക്കര്യാരണികന്റെ  കര്യാരഷണിക

തമഖലയണികല പ്രവരതനങ്ങളുകട മണികവര്യാണസ്.  പചക്കറണി ഉലര്യാദനതണില ഇഇൗ
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സരക്കര്യാരണികന്റെ കര്യാലതസ് സരവ്വകര്യാല കറതക്കര്യാരഡെര്യായ 16.1  ദശലക്ഷയം ടണണില

എതണിചസ്  1.08  ലക്ഷയം  കഹക്ടര  സ്ഥലതസ്  പചക്കറണി  കൃഷണി

വക്ഷ്യര്യാപണിപണിക്കുന്നതണിനസ്  സര്യാധക്ഷ്യമര്യായണി.   ഉലര്യാദണിപണിക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള

സയംഭരണിക്കുന്ന കര്യാരക്ഷ്യതണില ഇഇൗ സരക്കര്യാര മുന്ഗണന നലകുന്നു.  കഴണിഞ്ഞ

മൂന്നസ്  വരഷങ്ങളര്യായണി  കനലസ്ല്ല്  സയംഭരണയം  7  ലക്ഷയം  ടണണിലധണികമര്യാണസ്.

ഉലര്യാദനയം,  ഉലര്യാദനക്ഷമത  എന്നണിവ  വക്ഷ്യര്യാപണിപണിക്കുന്ന  കര്യാരക്ഷ്യതണിലയം  ഉലര്യാദന

വണിപണന പര്യാന് തയ്യേര്യാറര്യാക്കണി കര്യാരഷണിക തമഖലയണില വക്ഷ്യക്തമര്യായ ആസൂത്രണയം

കകര്യാണ്ടുവരര്യാനയം  കൃഷണിവകുപസ്  നടപടണികള  പൂരതശകരണിചകഴണിഞ.

കരഷകരുകട  വരുമര്യാനയം  ഉയരതര്യാനള്ള  നടപടണികളുയം  ഘട്ടയംഘട്ടമര്യായണി

സരക്കര്യാര കകകകക്കര്യാണ്ടുവരണികയര്യാണസ്.  കൃഷണിയണിടര്യാധണിഷ്ടണിത സമശപനതണിലൂകട

കൃഷണിരശതണികള  വക്ഷ്യര്യാപകമര്യാക്കണികക്കര്യാണണിരണിക്കുന്നു.   മൂലക്ഷ്യവരദ്ധന  കൃഷണി,

മൂലക്ഷ്യവരദ്ധണിത ഉല്പന്നങ്ങള എന്നണിവയസ് പ്രര്യാധര്യാനക്ഷ്യയം നലകുന്ന കൃഷണിരശതണികള

തകരളതണില നടപണിലര്യാക്കണിത്തുടങ്ങണി.  അതദ്ദേഹയം ഇവണികട സൂചെണിപണിചതു തപര്യാകല

ആറര്യാമകത  എഡെണിഷനര്യായ  'കകവഗ'  ഇഇൗ  കര്യാരക്ഷ്യങ്ങകളകയലര്യായം

തകര്യാഡെശകരണിചകകര്യാണസ്  നടത്തുന്ന  സുപ്രധര്യാനമര്യായ  ഒരു  പ്രവരതനമര്യാണസ്.

അതസ്  തണിരുവനനപുരയം  പുതരണിക്കണയം  കകമതര്യാനണിയണില
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നടന്നുകകര്യാണണിരണിക്കുകയര്യാണസ്.   കരഷകക്കൂട്ടര്യായ്മകള,  എഫസ്.പണി.ഒ.  എന്നണിവ

തകനശകരണിചസ്  കൃഷണി  വക്ഷ്യര്യാപകമര്യാക്കര്യാനള്ള  ശ്രമങ്ങളണിലയം  ഇഇൗ  സരക്കര്യാര

ഏരകപട്ടുകഴണിഞ.   മൂലക്ഷ്യവരദ്ധണിത  കര്യാരഷണിക  മണിഷന്,  തകരള  അഗ്രണി

ബണിസണിനസസ്  കമനണി  എന്നണിവ  മൂലക്ഷ്യവരദ്ധന  തമഖലയണികല  സരക്കര്യാരണികന്റെ

ഏറവയം പ്രധര്യാനകപട്ട കര്യാലവയ്പ്പുകളര്യാണസ്.  പ്രതതക്ഷ്യക കര്യാരഷണിക തമഖലകള

തകനശകരണിചള്ള പ്രവരതനങ്ങളക്കസ് സരക്കര്യാര പ്രര്യാധര്യാനക്ഷ്യയം നലകുന്നതണികന്റെ

ഭര്യാഗമര്യായര്യാണസ്  കുട്ടനര്യാടസ്  ഏതകര്യാപന  കഇൗണ്സണില  രൂപശകരണിചണിട്ടുള്ളതസ്.

കുട്ടനര്യാടണിനസ്  സയംസ്ഥര്യാന  സരക്കര്യാര  പ്രതതക്ഷ്യകമര്യായ  ഒരു  സമഗ്ര  പരണിഗണന

നലകുന്നുകണന്ന കര്യാരക്ഷ്യയം കൂടണി ഞര്യാന് ഈ സഭയകട മുമര്യാകക അറണിയണിക്കുന്നു.

കുട്ടനര്യാടണികന്റെ  കര്യാരഷണിക  തമഖലയയം  കുട്ടനര്യാടണികന്റെ  കരഷകകരയയം  കരഷക

കതര്യാഴണിലര്യാളണികകളയകമലര്യായം  സഹര്യായണിക്കുന്നതണിനയം  സയംരക്ഷണിക്കുന്നതണിനയം

ഉതകുന്ന എലര്യാതരയം നടപടണികളുയം സരക്കര്യാരണികന്റെ ഭര്യാഗത്തുനണിന്നുയം ഉണര്യാകുയം.

വണിള ഇന്ഷുറന്സസ്,  പ്രകൃതണിതക്ഷര്യാഭ ദുരണിതര്യാശസ്വര്യാസയം പ്രതതക്ഷ്യക വണിളകളക്കുള്ള

ധനസഹര്യായയം  എന്നണിവ  സരക്കര്യാരണികന്റെ  കര്യാരഷണിക  തമഖലയണിലള്ള

ഇടകപടലകളണില  പ്രധര്യാനകപട്ടതര്യാണസ്.   സരക്കര്യാര  ഇതരയം

പ്രവരതനങ്ങളണിലൂകട തകരളതണികന്റെ കര്യാരഷണിക തമഖലകയ പുഷ്ടണികപടുതര്യാന്
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ശ്രമണിക്കുന്നുകണങണിലയം  കര്യാലര്യാവസ്ഥര്യാ  വക്ഷ്യതണിയര്യാനയം,  അടണിക്കടണിയണര്യാകുന്ന

കവള്ളകപര്യാക്കയം,  മറസ്  പ്രകൃതണിതക്ഷര്യാഭയം  എന്നണിവ  തകരളതണികല  കര്യാരഷണിക

തമഖലയസ് പ്രശ്നങ്ങള സൃഷ്ടണിക്കുന്നുണസ്.  ഇവകയ തനരണിടുവര്യാന് സരക്കര്യാര പല

മുന്കരുതലകളുയം സസ്വശകരണിക്കുന്നുണസ്.  ബണ്ടുകള ബലകപടുത്തുക, കനര്യാലകള

ചെര്യാലകള  തുടങ്ങണിയവയണിലൂകടയള്ള  നശകരര്യാഴുക്കസ്  സുഗമമര്യാക്കുക,  പമണിയംഗസ്

സയംവണിധര്യാനയം കമചകപടുത്തുക, പര്യാടതശഖരങ്ങളുകട മറസ് അടണിസ്ഥര്യാന സഇൗകരക്ഷ്യയം

വണികസണിപണിക്കുക,  പരമര്യാവധണി  യനവലക്കരണയം  തപ്രര്യാതര്യാഹണിപണിക്കുക

തുടങ്ങണിയ  നടപടണികള  സരക്കര്യാര  കകകകക്കര്യാണ്ടുവരുന്നു.

അകര്യാലതണിലണര്യാകുന്ന  കര്യാലവരഷയംമൂലയം  കരഷകരക്കസ്  കനല

സയംഭരണതണില  പ്രശ്നങ്ങളുണര്യാക്കര്യാതണിരണിക്കര്യാന് ഡ്രയറുകള,  സസതലര്യാകള,

തഗര്യാഡെഇൗണുകള,  കചെറുകണിട  സയംസ്കരണ  യൂണണിറ്റുകള,  തകര്യാമണ്

കഫസണിലണിറശസസ്  കസന്റെറുകള  തുടങ്ങണിയവ  ആരയംഭണിക്കര്യാനള്ള  നടപടണികള

ഘട്ടയംഘട്ടമര്യായണി സകകക്കര്യാണ്ടുവരുന്നുണസ്.  അതദ്ദേഹതണികന്റെ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

തനര്യാട്ടശസണില പ്രധര്യാനമര്യായയം  പറഞ്ഞതസ്  തതര്യാട്ടയംതമഖലയണികല കര്യാരക്ഷ്യങ്ങളര്യാണസ്.

തകനസരക്കര്യാരണികന്റെ കയറ്റുമതണി-ഇറക്കുമതണി നയങ്ങളുയം അനര്യാരര്യാഷ കരര്യാറുകളുയം

തതര്യാട്ടയം  തമഖലയകട  തകരചയസ്  കര്യാരണമര്യാകുന്നുണസ്.   അവണികടയയം
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ഗവണ്കമന്റെണികന്റെ ഇടകപടലണര്യാകുകമന്നുകൂടണി  അറണിയണിക്കുന്നു.  മണ്സൂണ് മട

വശഴ്ച  പരണിഹരണിക്കുന്ന  കര്യാരക്ഷ്യകതക്കുറണിചയം  പുറയം  ബണ്ടുകള

ബലകപടുത്തുന്നതണികനക്കുറണിചയം  സണി  തബര്യാക്കണികല  പ്രശ്നവയം  ബഹുമര്യാനകപട്ട

അയംഗയം  പ്രതതക്ഷ്യകമര്യായണി  ഉന്നയണിച.  ഇക്കര്യാരക്ഷ്യങ്ങളണില  കൃഷണി  വകുപണികന്റെ

ഇടകപടലണര്യാകണകമന്നുയം  മശറണിയംഗസ്  വണിളണിക്കണകമന്നുയം  അതദ്ദേഹയം

പറയകയണര്യായണി.   ബഹുമര്യാനക്ഷ്യനര്യായ  എയം.എല.എ.പകങടുക്കുന്ന  തരതണില

ഇഇൗ  മര്യാസയംതകന്ന  അതുമര്യായണി  ബനകപട്ട  തയര്യാഗയം  തചെരന്നണിരുന്നു.   മര്യാരചസ്

മര്യാസതണില  വശണ്ടുയം  തയര്യാഗയം  തചെരര്യായം.   ബഹുമര്യാനകപട്ട  മുഖക്ഷ്യമനണി

അദ്ധക്ഷ്യക്ഷനര്യായര്യാണസ്  കുട്ടനര്യാടണികന്റെ   സമഗ്ര  വണികസനതണിനസ്  വണികസന

ഏതകര്യാപന കഇൗണ്സണില വന്നണിരണിക്കുന്നതസ്.   വണിവണിധ വകുപ്പുകള കുട്ടനര്യാട്ടണില

വണിവണിധങ്ങളര്യായ  പദ്ധതണികള  നടപണിലര്യാക്കുന്നുണസ്.   അതണികന്റെ  ഏതകര്യാപനയം

ഉറപ്പുവരുത്തുക,  സമയബനണിതമര്യായണി  നടപണിലര്യാക്കുകകയന്ന  തരതണില

ജനപ്രതണിനണിധണികകളലര്യായം  അടങന്ന സമണിതണിയര്യായണിട്ടര്യാണസ്  അതസ്  പ്രവരതനയം

ആരയംഭണിക്കര്യാന്  തപര്യാകുന്നതസ്.   ഉതദക്ഷ്യര്യാഗസ്ഥരുകട  തനതൃതസ്വതണിലള്ള  മകറര്യാരു

സമണിതണി  അതണിതനര്യാകടര്യാപയം  തകന്നയണര്യാകുയം.   ജണിലര്യാ  പഞര്യായതസ്

പ്രസണിഡെന്റുമര്യാര  ഉളകപടുന്ന  മറസ്  തതദ്ദേശസസ്വയയംഭരണ  സ്ഥര്യാപനങ്ങളുകട
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പ്രതണിനണിധണികളുയം  ഇതണിനകതസ്  ഉളകപടുന്നതുകകര്യാണസ്  ഒരു  വണിശര്യാലമര്യായ

ജനര്യാധണിപതക്ഷ്യ ഇടമര്യായണിതകന്ന അതണികന കര്യാണര്യാന് സര്യാധണിക്കുയം.  ആകരങണിലയം

തമണിലള്ള  അഭണിപ്രര്യായവക്ഷ്യതക്ഷ്യര്യാസങ്ങളമൂലയം  കുട്ടനര്യാട്ടണില  നടപണിലര്യാതക്കണ

വണികസന  പ്രവരതനങ്ങള  തടസകപട്ടസ്  തപര്യാകരുകതന്ന  കര്യാരക്ഷ്യതണില  ഈ

സരക്കര്യാരണിനസ്  ശര്യാഠക്ഷ്യമുണസ്.   അതുകകര്യാണസ്  ജനപ്രതണിനണിധണികകളകയലര്യായം

വണിശസ്വര്യാസതണികലടുത്തുയം  അവണിടുകത  കരഷകകര  വണിശസ്വര്യാസതണികലടുത്തുയം

അവരുമര്യായണി ആശയവണിനണിമയയം നടതണിയമര്യായണിരണിക്കുയം കുട്ടനര്യാട്ടണില ഏകതര്യാരു

കര്യാരക്ഷ്യവയം  നടപണിലര്യാക്കുകയളകവന്നസ്  ഇതണിനമുമയം  പറഞ്ഞണിട്ടുണസ്.   അതസ്

വശണ്ടുയം  ഈ  സഭയകട  മുമര്യാകകയയം  ആവരതണിക്കുകയര്യാണസ്.  കുട്ടനര്യാട്ടണികല

സര്യാധര്യാരണ  മനഷക്ഷ്യരക്കസ്,  കരഷകരക്കസ്,  കരഷകകതര്യാഴണിലര്യാളണികളക്കസ്

ബുദ്ധണിമുട്ടുണര്യാകുന്ന  ഒരുകര്യാരക്ഷ്യങ്ങളണിലയം  ഏരകപടുകയണില.   പ്രതതക്ഷ്യകമര്യായ

ഇടകപടലണര്യാകുയം.  ഇന്ഷസ്വറന്സണികന്റെ കര്യാരക്ഷ്യയം പറഞ.  വണിള ഇന്ഷസ്വറന്സസ്

കചെയ്യുതമര്യാള  നമ്മുകടകയലര്യായം  സഹര്യായവയം  ഇടകപടലയം

അതക്ഷ്യനര്യാതപക്ഷണിതമര്യാണസ്.   ടര്യാക്ടര  തറര്യാഡെണികനക്കുറണികചലര്യായം  ഇവണികട

പറയകയണര്യായണി.  അതണികന്റെ സര്യാധക്ഷ്യതര്യാ പരണിതശര്യാധന നടതതണതര്യായണസ്.

ബനകപട്ട എജന്സണികള നടത്തുന്ന പരണിതശര്യാധനകളുകട അടണിസ്ഥര്യാനതണില
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സര്യാധക്ഷ്യമര്യായ  എലര്യാകര്യാരക്ഷ്യങ്ങളുയം  കചെയ്യുയം.   അതദ്ദേഹയം  തകന്ന  ഉന്നയണിച

കവള്ളര്യാമകത  തറര്യാഡെണികന്റെ  കര്യാരക്ഷ്യതണിലര്യായര്യാലയം  കുടണികവള്ള  പദ്ധതണിയകട

കര്യാരക്ഷ്യതണിലര്യായര്യാലയം  അവണികട  നണിലയം  നണികതതണതസ്  അനണിവര്യാരക്ഷ്യമര്യാകണന്നസ്

കണതപര്യാള  അതണിനസ്  അനമതണി  സരക്കര്യാര  നലകണിയണിട്ടുണസ്.   കുട്ടനര്യാട്ടണികല

ജനതതയര്യാകടര്യാപമര്യാണസ്  ഈ  സരക്കര്യാര  നണിലനണിലക്കുന്നകതന്നതണികന്റെ

കതളണിവകളര്യാകണന്നസ് ഈ സഭകയ അറണിയണിക്കുകയര്യാണസ്.  

ശ്രശ  .    തതര്യാമസസ് കക  .    തതര്യാമസസ്:  സര,  കരഷണിക കലണര അനസരണിചസ്

കൃഷണി  കചെയ്യുവര്യാനയം  നശണിചതപര്യാകര്യാകത  സമയബനണിതമര്യായണി  കനലസ്ല്ല്

കകര്യാണ്ടുതപര്യാകുവര്യാനയം  ചൂഷണയം കചെയ്യുന്ന ഏജന്റുമര്യാരുകട പ്രവരതനങ്ങളക്കസ്

അറുതണി വരുത്തുന്നതതര്യാകടര്യാപയം തക്ക സമയതസ് ഇവരക്കസ് സപസ കണിട്ടര്യാനള്ള

സയംവണിധര്യാനയം  ഒരുക്കുന്നതണിനയം  അങ്ങയകട  അടണിയനര  ഇടകപടല

ഉണര്യാകുതമര്യാ?

ശ്രശ  .    പണി  .    പ്രസര്യാദസ്:   കനലസ്ല്ല്  സയംഭരണവമര്യായണി  ബനകപട്ടസ്  പണയം

വണിതരണതണികല  ബുദ്ധണിമുട്ടസ്  പരണിഹരണിക്കുന്നതണിതലയര്യായണി  ആദരണനശയനര്യായ

ഭക്ഷക്ഷ്യ-കപര്യാതുവണിതരണ  വകുപ്പുമനണിയയം  ആദരണശയനര്യായ  സഹകരണ-

രജണിതസ്ട്രേഷന്  വകുപ്പുമനണിയയം  തചെരന്നസ്  ധര്യാരണയണികലത്തുകയയം  തകരള
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ബര്യാങണിലനണിന്നസ് പണയം ലഭക്ഷ്യമര്യാക്കുകയയം കചെയണിട്ടുണസ്.  കുട്ടനര്യാട്ടണില ഉയരന്നുവന്ന

ഒരു  പ്രശ്നയം,  എലര്യായണിടങ്ങളണിലയം  തകരള  ബര്യാങണികന്റെ

ബര്യാഞ്ചുകളണികലന്നുള്ളതര്യാണസ്.   ഇക്കര്യാരക്ഷ്യയം  ബഹുമര്യാനക്ഷ്യനര്യായ  മനണിയകട

ശ്രദ്ധയണിലകപടുതണിയതപര്യാള  ബര്യാങണികന്റെ  ബര്യാഞ്ചുകളണിലര്യാതയണിടങ്ങളണില

തനരണിട്ടസ്  ഉതദക്ഷ്യര്യാഗസ്ഥകരതണി  കരഷകരക്കസ്  സണിതറര്യാ  ബര്യാലന്സസ്  അക്കഇൗണസ്

ആരയംഭണിക്കുന്നതണിനള്ള  സയംവണിധര്യാനയം  ഒരുക്കണിയണിട്ടുണസ്.   ഇവണികട  സൂചെണിപണിച

തപര്യാകല  സയംഭരണതണികന്റെയയം  മറ്റുയം  കര്യാരക്ഷ്യതണില  സസതലര്യാകള  ഉളകപകട

വരുതണി ശര്യാശസ്വതമര്യായ പരണിഹര്യാരമുണര്യാക്കുന്നതണിനള്ള ഇടകപടലകളുണര്യാകുയം.  

(2) തകര്യാവണിഡെര്യാനനര മര്യാരകതരര്യാഗങ്ങള നണിയനണിക്കര്യാന് മുന്കരുതലകളുയം
പ്രതണിവണിധണികളുയം

ശ്രശ  .    ഷര്യാഫണി  പറമണില:  സര,  ഒരു  വലണിയ  ആശങ  തകരളതണികല

കചെറുപക്കര്യാരുകടയയം  മുതണിരന്നവരുകടയയം  ഇടയണില

ഉണര്യായണികക്കര്യാണണിരണിക്കുകയര്യാണസ്.   തപര്യാസസ് തകര്യാവണിഡെണികന്റെ സര്യാഹചെരക്ഷ്യതണില

ആളുകളക്കുണര്യാകുന്ന  ആതരര്യാഗക്ഷ്യപ്രശ്നങ്ങള  പ്രര്യായതഭദകമതനക്ഷ്യ  ഗുരുതരമര്യായ

പ്രശ്നമര്യായണി  മര്യാറുന്നതസ്  ചുറ്റുപര്യാടുകളണിലനണിന്നസ്  മനസണിലര്യാക്കര്യാന്  സര്യാധണിക്കുയം.

തണിരുവനനപുരകത ജണിലര്യാ പഞര്യായതസ് കമമര ശ്രശ.  വണിതനര്യാദസ് തകര്യാട്ടുകര്യാല
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നമ്മുകട  സഹപ്രവരതകനര്യാണസ്,  കചെറുപക്കര്യാരനര്യാണസ്.   ഇതദ്ദേഹയം   തസ്ട്രേര്യാക്കസ്

വന്നസ്  ശ്രശചെണിത്രര്യാ  ആശുപത്രണിയണില  ഇതപര്യാഴുയം  ഐ.സണി.യ.-വണില

കഴണിയകയര്യാണസ്.  പര്യാലക്കര്യാടസ് സഇൗതസ്  തകര്യാണ്ഗ്രസസ്  കമണിറണിയകട പ്രസണിഡെന്റെസ്

ശ്രശ.  നര്യാസര,  തസ്ട്രേര്യാക്കസ്  വന്നണിട്ടസ്  ചെണികണിത കഴണികഞ്ഞങണിലയം അതദ്ദേഹതണികന്റെ

റശഹര്യാബസ്  മുഴുവന്  പൂരതണിയര്യാക്കണിയണിട്ടണില.   അതദ്ദേഹതണിനസ്  സയംസര്യാരണിക്കര്യാന്

കഴണിയന്നണില,  ചെലനതശഷണി  പൂരണ്ണമര്യായയം  വശണ്ടുകണിട്ടണിയണിട്ടണില.   അതുതപര്യാകല

എതന്നര്യാകടര്യാപയം പഠണിച ശ്രശ.  അനശഷസ്  പട്ടയംകുളയം എന്ന ഇടപര്യാളണികല എകന്റെ

സഹപ്രവരതകന്....  ഞര്യാന് ഇതസ് പറയര്യാന് കര്യാരണയം തനരണിട്ടസ് പരണിചെയമുള്ള

നണിരവധണിതപരക്കസ്  ഇതരയം  പ്രയര്യാസങ്ങള  ഉണര്യാകുന്നതര്യായണി

മനസണിലര്യാകുന്നുണസ്.   ഇതുമര്യായണി  ബനകപട്ടസ്  പല പഠനങ്ങളുയം  വര്യാരതകളുയം

വരുന്നു.  Heart disease risk soars after covid-even with a mild case,

തകര്യാവണിഡെസ് വന്നവരക്കസ് ഹൃദയസയംബനമര്യായ അസുഖയം വരുതമര്യാള അതണികന്റെ

അപകടസര്യാധക്ഷ്യതകള വളകര കൂടുന്നുകവന്ന രശതണിയണിലള്ള പഠനങ്ങളുണര്യാകുന്നു.

അതുതപര്യാകലതകന്ന,  The chances of stroke are especially high among

Covid  patients  with   diabetes  and  hypertension.   The  virus  could

cause blood vessel inflammation  resulting in the rupture  of blood
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vessels.  തകര്യാവണിഡെസ്  വന്നയര്യാളുകളണില സഹപര കടന്ഷനയം ഡെയബറണിസുമുള്ള

ആളുകളക്കസ്  തസ്ട്രേര്യാക്കസ്  ഉളപകട  വരര്യാനള്ള  സര്യാധക്ഷ്യതകള  കൂടുതലര്യാകണന്ന

തരതണിലള്ള വര്യാരതകള വരുന്നുണസ്.   ഹൃദയസയംബനമര്യായ അസുഖങ്ങള,

കര്യാരഡെണിതയര്യാ  വസ്ക്കുലര്യാര  തപര്യാലള്ള  അസുഖങ്ങള,  തസ്ട്രേര്യാക്കസ്,

കണിഡ്നണിയണിലണര്യാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങകളലര്യായം  കചെറുപക്കര്യാകര  ഉളകപകട

ബര്യാധണിക്കുന്നു.   പണസ്   60-65  വയസ്സുള്ള  ആളുകളക്കര്യാണസ്  തസ്ട്രേര്യാക്കസ്

വന്നണിരുന്നകതങണില  ഇന്നസ്  30-40-നയം  ഇടയണില  പ്രര്യായമുള്ള

നണിരവധണിയര്യാളുകകളയര്യാണസ് ബര്യാധണിക്കുന്നതസ്.  പതക്ഷ ഇതസ്  ഉഹര്യാതപര്യാഹങ്ങളുകട

അടണിസ്ഥര്യാനതണില അഡ്രസസ് കചെതയ്യേണ വണിഷയമലകയന്നുള്ള തബര്യാധക്ഷ്യമുണസ്.

ഇതണിനസ്  സബ്സര്യാന്ഷണിതയറസ്  കചെയ്യുന്ന  പഠനങ്ങള  കൃതക്ഷ്യമര്യായണി

നടതതണതുണസ്.   ഈ  പറയന്ന  കണക്കുകളണില  കര്യാരക്ഷ്യമര്യായ

വരദ്ധനവണര്യായണിട്ടുണസ്.  പല  തഹര്യാസണിറലകളണികല  അധണികൃതരുമര്യായണി

സയംസര്യാരണിക്കുതമര്യാള ദശരഘകര്യാലമര്യായണി തകര്യാവണിഡുമര്യായണി ബനകപട്ടസ് അസുഖയം

ബര്യാധണിചവരക്കസ്  ദശരഘകര്യാല പ്രയര്യാസങ്ങളുണര്യാകുന്നുകണന്നസ് മനസണിലര്യാക്കര്യാന്

സര്യാധണിച.   മണിക്കവരക്കുയം ശസ്വര്യാസതടസവയം ക്ഷശണവമുണര്യാകുന്നു,  എകര്യാഗ്രത

നഷ്ടകപടുന്നു,  സനണി  തവദനയണര്യാകുന്നു,  വളകര  ഗുരുതരമര്യായ
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തസ്ട്രേര്യാക്കുണര്യാകുന്നു,  പലരക്കുയം  ഹൃദയഘര്യാതമുണര്യാകുന്നു.   എത്ര

കചെറുപക്കര്യാരര്യാണസ്  ഹൃദയര്യാഘര്യാതയം  വന്നസ്  മരണിചകവന്നുള്ള  വര്യാരതകള

നവമര്യാധക്ഷ്യമങ്ങളണിലനണിന്നുയം  നമ്മുകട  ചുറ്റുപര്യാടുകളണില  നണിന്നുകമര്യാകക്ക  നമള

കര്യാതണണണിവരുന്നതസ്.   ഇതണികന  സയംബനണിചസ്  ശര്യാസശയമര്യായ  പഠനങ്ങള

നടതണി,  ഒരുതരതണിലള്ള  അപവര്യാദ  പ്രചെര്യാരണങ്ങളുയം  അസയംപ്ഷനകതളര്യാ

നടതര്യാൻ  അവസരയം  കകര്യാടുക്കര്യാകത  എനര്യാണസ്  യഥര്യാരതതണില

സയംഭവണിചകകര്യാണണിരണിക്കുന്നകതന്നുയം ഇനണി നര്യാകളകളണിലയം ഈ പ്രശ്നയം തുടരര്യാൻ

സര്യാധക്ഷ്യതയതണര്യാകയന്നുയം  സയംഭവണിചകകര്യാണണിരണിക്കുന്ന  കര്യാരക്ഷ്യങ്ങകള  അഡ്രസസ്

കചെയ്യുന്നതണിനയം  നമ്മുകട  സയംവണിധര്യാനങ്ങകള  prepare  കചെതയ്യേണതുണസ്.

തകര്യാവണിഡെസ് വന്നതപര്യാള നമള അതണികനര്യാരു സണിസയം കകര്യാണ്ടുവന്നസ് എലര്യാവരുയം

അതണിതലയസ് വന്നു.   ഇനണി തപര്യാസസ് തകര്യാവണിഡുണര്യാക്കുന്ന പ്രയര്യാസങ്ങളണിതലയസ്

ഇതുതപര്യാകല  ശ്രദ്ധതപര്യാതകണതുതണര്യാ  തുടങ്ങണിയ  കര്യാരക്ഷ്യങ്ങകള  സയംബനണിച

സമഗ്രമര്യായ  പഠനവയം  ഇടകപടലകളുയം  ഗവണ്കമന്റെണികന്റെ

ഭര്യാഗത്തുനണിന്നുണര്യാതകണതസ്  ഒരു  വലണിയ  അനണിവര്യാരക്ഷ്യതയര്യാകണന്നര്യാണസ്

പറയര്യാനള്ളതസ്.   നണിരവധണി  പഠനങ്ങള  അനര്യാരര്യാഷ  തലതണിലതകന്ന

നടന്നതണികന  സയംബനണിചസ്  പറയന്നതസ്  ഇതരയം  സര്യാധക്ഷ്യതകള
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കൂടുന്നുകവന്നുള്ളതര്യാണസ്.  കര്യാരഡെണിതയര്യാവസ്ക്കുലര്യാര തകര്യാപണിതക്കഷന്സസ് തകര്യാവണിഡെസ്

വന്നതണിനതശഷയം  കൂടുന്നുകവന്നസ്  പറയന്നുണസ്.   ഇതണികന  വര്യാകണിനമര്യായണി

ബനകപടുതണി പറയന്നതുകകര്യാണസ് ഗവണ്കമന്റെസ് കൃതക്ഷ്യമര്യായയം ശര്യാസശയമര്യായയം

അഡ്രസസ്  കചെതയ്യേണതണികന്റെ  ആവശക്ഷ്യകതയണസ്.   അകതര്യാന്നുയം  ഓഫസ്

ഹര്യാന്ഡെര്യായണിതട്ടര്യാ  ഫശ  ഹര്യാന്ഡെര്യായണിതട്ടര്യാ  പറതയണതതര്യാ  പ്രചെരണിതക്കണതതര്യാ

ആയ  കര്യാരക്ഷ്യങ്ങളല.   ഈ  പഠനങ്ങള  നടതണിയവര  വര്യാകണിനമര്യായണി

ബനമണികലന്നസ്  പറയന്നുണസ്.   ഗവണ്കമന്റെസ്  തലതണില,  ജനങ്ങളുകട ഭയവയം

ആശങയയം  ഇലതര്യാക്കര്യാനയം  ആത്മവണിശസ്വസയം  വരതക്ക  രശതണിയണിലമുള്ള  ഒരു

സതപര്യാരട്ടസ്  സണിസയം  ഇതുമര്യായണി  ബനകപട്ടുവരണയം.   മധക്ഷ്യവയസ്കരക്കണിടയണില

തസ്ട്രേര്യാക്കസ്  വരുന്നവരുകടകയണ്ണയം  വരദ്ധണിചവരുന്നതര്യായണി  റണിതപര്യാരട്ടുകളുണസ്.

ശരശരതണികന്റെ  പലഭര്യാഗത്തുയം  രക്തയം  കട്ട  പണിടണിക്കുന്നതുമര്യായണി  ബനകപട്ടുള്ള

പ്രയര്യാസങ്ങള  സയംബനണിചയം  പ്രര്യായയം  കുറഞ്ഞ  ആളുകളണില  തസ്ട്രേര്യാക്കസ്

കൂടണിവരുന്നതര്യായമുള്ള  റണിതപര്യാരട്ടുകളുണസ്.   തരര്യാഗലക്ഷണങ്ങള  വരുതമര്യാള

ആളുകള അതണികന അവഗണണിക്കുന്നതര്യായള്ള അപകടവമുണസ്.  അതസ് കചെറണിയ

ക്ഷശണതണികന്റെതര്യാകണന്നസ് വണിചെര്യാരണിക്കുയം, അതസ് കഴണിഞ്ഞസ് തവകറ ഏകനങണിലയം

ആകണന്നസ്  വണിചെര്യാരണിക്കുയം.    ഈ  പ്രര്യായതണിലങ്ങകനകയര്യാന്നുയം  വരര്യാനള്ള
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സര്യാധക്ഷ്യതകള കുറവര്യാകണന്നസ് വണിചെര്യാരണിചസ് അതണികന കര്യാരക്ഷ്യമര്യാക്കര്യാകത ഇരുന്നണിട്ടസ്

അവസര്യാനയം  ഗുരുതരമര്യായണിട്ടുള്ള  അവസ്ഥയണില  വരണികയയം  പണികന്ന  തസ്ട്രേര്യാക്കസ്

വന്നസ്  ഗുരുതരര്യാവസ്ഥയണില  അവര  അഡണിറസ്  കചെയ്യേകപടുകയയം  കചെതയ്യേണ

സര്യാഹചെരക്ഷ്യമുണര്യാകുന്നു.  ഇതുവന്ന പലരക്കുയം ഫണിസണിതയര്യാകതറര്യാപണി തര്യാങ്ങര്യാന്

കഴണിയര്യാത പല കുടുയംബങ്ങളുമുണസ്.   ഫണിസണിതയര്യാകതറര്യാപണി  സ്ഥര്യാപനങ്ങളണില

തപര്യായണി കചെയ്യേര്യാന് വയ്യേര്യാത രശതണിയണില അസുഖയം ബര്യാധണിചവരുണസ്.  അവരക്കസ്

അതസ്  അവണികട  തപര്യായണി  കചെയ്തു  കകര്യാടുക്കുന്ന  സയംവണിധര്യാനമുണര്യാകണയം.

പ്രര്യാഥമണികര്യാതരര്യാഗക്ഷ്യ  തകനങ്ങളണിലയം  ഫര്യാമണിലണി  കഹലതസ്  കസന്റെറര്യായണി

അപ്തഗ്രഡെസ്  കചെയ സ്ഥലങ്ങളണിലകമര്യാകക്ക ഫണിസണിതയര്യാകതറര്യാപണി  കചെയ്യേര്യാനള്ള

സഇൗകരക്ഷ്യയം  അനണിവര്യാരക്ഷ്യമര്യായണി  മര്യാറുന്നതണിനര്യാല  അതണികന്റെ  കഫസണിലണിറണി

ഒരുക്കണകമന്നുള്ളതസ്  വലണിയ  ഡെണിമര്യാന്ഡെര്യായണി  ഗവണ്കമന്റെണികന്റെ  മുന്നണില

വരണികയര്യാണസ്.   ഇതണികന  സയംബനണിച  അശങകള  പരണിഹരണിക്കകപടുന്ന

തരതണില,  ആളുകളക്കസ് ക കൃതക്ഷ്യമര്യായ അത്മവണിശസ്വര്യാസയം നലകുന്ന തരതണില,

തഫര്യാതളര്യാപസ്  ഉണര്യാകുന്ന  തരതണില  സമഗ്രമര്യായ  പഠനവയം  തുടരചയര്യായള്ള

ഇന്റെരകവന്ഷനയം നടതര്യാൻ ഗവണ്കമന്റെസ് നടപടണി എടുക്കണകമന്നുള്ളതര്യാണസ്

ഈ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂകട   പറയര്യാനള്ളതസ്.   
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ആതരര്യാഗക്ഷ്യ-വനണിത-ശണിശുവണികസന  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശമതണി  വശണര്യാ

തജര്യാരജസ്):  സര,  സയംസ്ഥര്യാനതസ്  ഇതപര്യാള  തകര്യാവണിഡെ സ്

നണിയനണവണിതധയമര്യാണസ്.     തകര്യാവണിഡെണികന്റെ  സദനയംദണിന  തകസുകളണില

വരദ്ധനവതണര്യാകയന്നുയം  എവണികടകയങണിലയം   ക്ലസര  തഫര്യാരതമഷന്

ഉണര്യാകുന്നുതണര്യാകയന്നുയം  പുതണിയ  വകതഭദങ്ങള  ഉണര്യാകുന്നുതണര്യാകയന്നുയം

ജനണിതകതശ്രണശകരണതണിലൂകടയകമര്യാകക്ക  പരണിതശര്യാധണിക്കകപടുന്നുണസ്.

തകര്യാവണിഡെസ്  നണിയനണവണിതധയമര്യാകണങണിലയം  തപര്യാസസ്  തകര്യാവണി ഡെസ്  തരര്യാഗങ്ങള

പല  രശതണിയണിലയം  പല  തശവ്രതയണിലയം  ആളുകളണില

അനഭവകപടുന്നുകണന്നുള്ളതസ്   യര്യാഥര്യാരതക്ഷ്യമര്യാണസ്.    ചെണിലതപര്യാള  ഇതസ്

ഗുരുതരസസ്വഭര്യാവയം  സകവരണിക്കുന്നുകവന്നതുയം  സവദക്ഷ്യശര്യാസരയംഗതസ്

ആതഗര്യാളതലതണിലതകന്ന  പുതണിയ  കവല്ലുവണിളണികള സൃഷ്ടണിചണിരണിക്കുകയര്യാണസ്.

തപര്യാസസ്  തകര്യാവണിഡെസ്  തരര്യാഗങ്ങള  ശരശരതണികന്റെ  എലര്യാ  അവയവങ്ങകളയയം

ബര്യാധണിക്കുന്നതര്യായര്യാണസ്   ഇതുവകരയള്ള  കണക്കുകള  സൂചെണിപണിക്കുന്നതസ്.

ശസ്വര്യാസതകര്യാശ  തരര്യാഗങ്ങള,  ഹൃതദര്യാഗങ്ങള,  മര്യാനസണികര്യാസസ്വര്യാസ്ഥക്ഷ്യങ്ങള,

സനണി/തപശണി തവദന, ഉറക്കക്കുറവസ്, ഓരമക്കുറവസ് തുടങ്ങണിയവയര്യാണസ് തപര്യാസസ്

തകര്യാവണി ഡെസ്  തരര്യാഗങ്ങളര്യായണി  കപര്യാതുകവ കകണതണിയണിട്ടുള്ളതസ്.    യവര്യാക്കളണില
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ഹൃദയ  സയംബനമര്യായതുയം  ശസ്വര്യാസതകര്യാശ  സയംബനമര്യായതുയം  വൃക്ക,  കരള

എന്നണിവകയ  ബര്യാധണിക്കുന്നതുമര്യായ  വണിവണിധ  തരര്യാഗങ്ങള  അടുതകര്യാലതര്യായണി

വരദ്ധണിചവരുന്നതര്യായണിട്ടര്യാണസ്  തലര്യാകര്യാതരര്യാഗക്ഷ്യ  സയംഘടനയകട  ഉളകപകടയള്ള

കണക്കുകള സൂചെണിപണിക്കുന്നതസ്.  ശസ്വര്യാസതകര്യാശയം ചുരുങകയയം കട്ടണിയര്യാവകയയം

കചെയ്യുന്ന  അസുഖങ്ങളര്യായ  പളമണറണി  സഫതബര്യാസണിസസ്,  ഓരഗസനസണിയംഗസ്

നന്യുതമര്യാണണിയ  എന്നണിവയയം   ശസ്വര്യാസതകര്യാശതണികന്റെ  രക്തക്കുഴലകളണില

ദശരഘകര്യാലയം രക്തയം കട്ടപണിടണിക്കുകയയം തന്മൂലമുണര്യാകുന്ന ശസ്വര്യാസതകര്യാശതണികല

രക്തക്കുഴലകളണികല  രക്തര്യാതണിസമരദ്ദേവമര്യാണസ്  ശസ്വര്യാസതകര്യാശ  സയംബനമര്യായ

സങശരണ്ണതകള.   തലതചര്യാറണികനയയം  നര്യാഡെശവപ്യൂഹങ്ങകളയയം  ബര്യാധണിക്കുന്ന

ഗണിലന്ബര്യാരണി  സണിന്ഡ്രയം,  പക്ഷര്യാഘര്യാതയം,   കസറണിബല  വശനസസ്

തത്രര്യായംതബര്യാസണിസസ്,  തകര്യാണണികസ്   ഫറശഗസ്  സണിന്ഡ്രയം  (അമണിതമര്യായ  ക്ഷശണയം)

മുതലര്യായവയയം  തകര്യാവണിഡെര്യാനനരയം  തരര്യാഗണികളണില  കര്യാണകപടുന്നു.

ഹൃദയസയംബന  സങശരണ്ണതകളര്യായ  ഹൃദയസയംഭനയം,  ഹര്യാരട്ടസ്  കഫയ് ലണിയര,

വണിനസസ്  തത്രര്യായംതബര്യാ  എയംതബര്യാളണിസയം  (ഏകതങണിലയം  സണിരകളണില  രക്തയം

കട്ടപണിടണിക്കുന്ന  അവസ്ഥ),  കപരണികര്യാരസഡെറണിസസ്  (ഹൃദയതണികന്റെ

ആവരണമര്യാണസ്  കപരണികര്യാരഡെണിയയം)  മുതലര്യായവയയം  തപര്യാസസ്  തകര്യാവണി ഡെസ്
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സണിന്തഡ്രര്യാമണികന്റെ ഭര്യാഗമര്യായണി കണ്ടുവരുന്നു.  തകര്യാവണിഡെസ് ബര്യാധണിചവരണില തരര്യാഗയം

മര്യാറണിയതണിനതശഷവയം   രക്തയം  കൂടുതലര്യായണി  കട്ടപണിടണിക്കുന്നതര്യായയം

കണ്ടുവരുന്നുണസ്.  

തകര്യാവണിഡെ ര്യാനനര  ഹൃതദര്യാഗ  സര്യാദ്ധക്ഷ്യത  മറസ്  ആതരര്യാഗക്ഷ്യ  പ്രശ്നങ്ങള

തശവ്രമര്യായള്ളവരണില   കൂടുതലര്യായണി  കര്യാണകപടുന്നുണസ്.   തര്യാകഴപറയന്ന

വണിഭര്യാഗങ്ങളണിലര്യാണസ് ഹൃതദര്യാഗ സര്യാദ്ധക്ഷ്യത കൂടുതലര്യായണിട്ടുള്ളതസ്.  

1. തശവ്രരശതണിയണില തകര്യാവണിഡെ സ്-19 തരര്യാഗബര്യാധയണര്യായ ആളുകള.

2. തകര്യാവണിഡെസ് വരുന്നതണിനമുമതകന്ന മറസ് തരര്യാഗങ്ങളുള്ള വക്ഷ്യക്തണികള. കടുത

പ്രതമഹതരര്യാഗണികള,  കരള  തരര്യാഗണികള,  വൃക്ക  തരര്യാഗണികള,  കര്യാന്സര

ചെണികണിത തതടണിയവര മുതലര്യായവര.

3. തകര്യാവണിഡെസ്-19  ബര്യാധണിക്കുന്ന  സമയതസ്  ശരശരതണികന്റെ  വണിവണിധങ്ങളര്യായ

പ്രധര്യാന  അവയവ  ശയംഖലകകളയയം  പ്രതണികൂലമര്യായണി  ബര്യാധണിക്കുന്ന

Multisystem  Inflammatory  Syndrome  (MIS)  തരര്യാഗതണിനസ്

അടണിമകപട്ടവര.  
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പ്രര്യായമുള്ള ആളുകളണിലര്യാണസ്  ഗുരുതര തകര്യാവണി ഡെസ് ബര്യാധയയം ശസ്വര്യാസതകര്യാശ,

ഹൃതദര്യാഗ  പ്രശ്നങ്ങളുയം  ബര്യാധണിക്കുന്നകതങണിലയം  കചെറുപക്കര്യാരണിലയം

കചെറുപതണിതലയള്ള  ഹൃദയര്യാഘര്യാതയം,  ശസ്വര്യാസതകര്യാശ  ഞരമകളണില  രക്തയം

കട്ടപണിടണിചണര്യാകുന്ന  'പളമണറണി  എയംതബര്യാളണിസയം'  എന്നണിവ  കണ്ടുവരുന്നു.

തകര്യാവണി ഡെര്യാനനര  അവസ്ഥയമര്യായണി  ഇതണിനസ്  ബനമുതണര്യാ  എന്നുള്ളതണില

ഗതവഷണയം നടക്കുന്നുണസ്.  നമ്മുകട ജനസയംഖക്ഷ്യയണില ഭൂരണിഭര്യാഗയം ജനങ്ങളക്കുയം

തകര്യാവണിഡെസ്  തരര്യാഗയം  വന്നുതപര്യായണിട്ടുള്ളതണിനര്യാല  ഇതപര്യാഴുണര്യാകുന്ന  ഗുരുതര

തരര്യാഗങ്ങള  തകര്യാവണിഡെസ്  തരര്യാഗതണികന്റെ  പശര്യാതലതണിലര്യാകണന്നസ്  പറയര്യാന്

പൂരണ്ണമര്യായയം കഴണിയണില.  എങണിലയം ഇതണികന്റെ പഠനയം നടത്തുന്നുണസ്.  

വരദ്ധണിചവരുന്ന  തകര്യാവണിഡെര്യാനനര  തരര്യാഗങ്ങകള  കചെറുക്കുന്നതണിനസ്

സയംസ്ഥര്യാന  ആതരര്യാഗക്ഷ്യ  വകുപസ്  തപര്യാസസ്  തകര്യാവണിഡെസ്  ക്ലണിനണിക്കുകള  എലര്യാ

ജണിലകളണിലയം ആരയംഭണിചണിട്ടുണസ്.  ആതരര്യാഗക്ഷ്യ വകുപണിനകശഴണില തകര്യാവണിഡെര്യാനനര

തരര്യാഗങ്ങളുകട  പ്രതണിവര്യാര  കണക്കുകള  എലര്യാ  ജണിലകളണിലനണിന്നുയം  ആതരര്യാഗക്ഷ്യ

സ്ഥര്യാപനങ്ങളണിലനണിന്നുയം  തശഖരണിചവരണികയയം  അവതലര്യാകനയം  കചെയ്യുകയയം

കചെയ്യുന്നുണസ്.   ആ കണക്കുകള ഇപ്രകര്യാരമര്യാണസ്.     സയംസ്ഥര്യാനകത  1190

തപര്യാസസ്  തകര്യാവണി ഡെസ്  ക്ലണിനണിക്കുകളണില നണിന്നര്യായണി  386136  തപരക്കസ്  പ്രര്യാഥമണിക
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തലതണിലയം   142000  തപരക്കസ്  കസക്കന്ഡെറണി  തലതണിലയം  ചെണികണിത

നലകണിയണിട്ടുണസ്.  ഇതണില  15  ശതമര്യാനതതര്യാളയം  തപരക്കസ്  ശസ്വര്യാസതകര്യാശ

സയംബനമര്യായ  തരര്യാഗങ്ങളക്കുയം   5  ശതമര്യാനതതര്യാളയം  തപരക്കസ്

തപശശതരര്യാഗങ്ങളക്കുയം  1.98   ശതമര്യാനയം  തപരക്കസ്  ഹൃദയസയംബനമര്യായ

തരര്യാഗങ്ങളക്കുയം 1.8 ശതമര്യാനയം തപരക്കസ് നര്യാഡെശസയംബനമര്യായ തരര്യാഗങ്ങളക്കുയം

1   ശതമര്യാനയം  തപരക്കസ്  മര്യാനസണിക  തരര്യാഗങ്ങളക്കുയം  മറസ്  തരര്യാഗങ്ങളുള്ള  8.2

ശതമര്യാനയം  തപരക്കുയം  ചെണികണിത  നലകണിയണിട്ടുണസ്.  410000  തപരക്കസ്

കടലണികമഡെണിസണിന് സയംവണിധര്യാനതണിലൂകട തകര്യാവണിഡെര്യാനനര തരര്യാഗങ്ങളക്കര്യായണി

ചെണികണിത  നലകണിയണിട്ടുണസ്.  തപര്യാസസ്  തകര്യാവണി ഡെസ്  തരര്യാഗങ്ങകള

ചെണികണിതണിക്കുന്നതണിനസ്  ഒരു  ചെണികണിതര്യാ  മര്യാനദണയം  (മര്യാതനജുകമന്റെസ്

തപ്രര്യാതട്ടര്യാതക്കര്യാള)  സയംസ്ഥര്യാന  ആതരര്യാഗക്ഷ്യ  വകുപസ്  പുറതണിറക്കുകയണര്യായണി.

അതരര്യാഗക്ഷ്യ വകുപണികല ജശവനക്കര്യാരക്കുയം തഡെര്യാക്ടരമര്യാരക്കുയം തപര്യാസസ് തകര്യാവണിഡെസ്

ചെണികണിതകയക്കുറണിചള്ള  വണിവണിധ  പരണിശശലന  പരണിപര്യാടണികള  കമഡെണിക്കല

തകര്യാതളജുകളുകട  സഹര്യായതതര്യാകട   ആതരര്യാഗക്ഷ്യവകുപസ്  സയംഘടണിപണിചണിട്ടുണസ്.

തപര്യാസസ്  തകര്യാവണി ഡെസ്  ക്ലണിനണിക്കുകള  കൂടുതല  ശര്യാക്തശകരണിക്കുന്നതണിനയം

സയംസ്ഥര്യാനകത  എലര്യാ  ജണിലകളണിലയം  കൂടുതല  ആരയംഭണിക്കുന്നതണിനമര്യായണി
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ബ ഡ്ജറണില  പ്രതതക്ഷ്യകമര്യായണി  തുക  വകയണിരുതണിയണിട്ടുണസ്.   സരക്കര്യാരണികന്റെ

ശക്തമര്യായ ഇടകപടലമൂലയം  ഈ രശതണിയണില തശവ്രതരര്യാഗബര്യാധ തനരണിടര്യാനള്ള

എലര്യാ  സജശകരണങ്ങളുയം  കമപ്യൂണണിറണി  കഹലതസ്  കസന്റെറുകളണിലയം  ജണിലര്യാ

ജനറല  ആശുപത്രണികളണിലയം  മറസ്  റഫറല  ആശുപത്രണികളണിലയം  കമഡെണിക്കല

തകര്യാതളജസ്  ആശുപത്രണികളണിലയം   സജ്ജമര്യാക്കണി  കമചകപട്ട  നണിലയണില

നടപണിലര്യാക്കണിയണിട്ടുണസ്.  

• നണിശണിത  ഇടതവളകളണില  പ്രതതക്ഷ്യക  പരണിതശര്യാധനകള

ശസ്വര്യാസതകര്യാശതണികന്റെ  പ്രവരതനയം  പരണിതശര്യാധണിക്കുന്ന  സസതറര്യാകമടണി,

ഇ.സണി.ജണി.,   എതക്കര്യാ,  എകതറ,  6  Minute  walk  test,  D-Dimer,

ലണിപണിഡെസ്  കപ്രര്യാസഫല,  എസസ്.ജണി.ഒ.ടണി.,  എസസ്.ജണി.പണി.ടണി.  തുടങ്ങണിയവ

കമഡെണിക്കല തകര്യാതളജുകളണില നടതണിവരുന്നു.  

• സങശരണ്ണമര്യായതതര്യാ  അലര്യാകതയള്ളതതര്യാ  ആയ  തകര്യാവണി ഡെസ്  തരര്യാഗയം

ബര്യാധണിച  തരര്യാഗണികളക്കസ്  ഹൃതദര്യാഗ  സര്യാദ്ധക്ഷ്യത  കൂട്ടുന്ന  മറസ്   പ്രതമഹയം,

രക്തര്യാതണി സമരദ്ദേയം,  അമണിതമര്യായ കകര്യാളതസ്ട്രേര്യാള എന്നണിവയതണര്യാകയന്നസ്

പരണിതശര്യാധണിക്കുന്നുണസ്.  ഈ നടപ്പുസര്യാമതണിക വരഷയം ആരയംഭണിച ഒരു

വലണിയ  പദ്ധതണിയണസ്.   നവതകരള  കരമപദ്ധതണി  II-കന്റെ  ഭര്യാഗമര്യായണി
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ആരദയം  II-ലൂകട  സയംസ്ഥര്യാനകത   കചെറുപക്കര്യാര  മുതല  എലര്യാ

ആളുകകളയയം സശന് കചെയ്യുന്ന പരണിപര്യാടണിയര്യാണതസ്.  നണിലവണില 82 ലക്ഷയം

തപകര  സശന്  കചെയണിട്ടുണസ്.   എലര്യാ  വരഷവയം  ഈ  ആതരര്യാഗക്ഷ്യ

പരണിതശര്യാധന  തുടരുന്നതര്യാണസ്.   ഈ  നടപ്പുവരഷയം  ഇതുവകര  സശന്

കചെയ്യേകപട്ട  8245719   തപരണില   277310  തപകര  ശസ്വര്യാസതകര്യാശ

സയംബനമര്യായ  സശനണിയംഗണിനസ്  റഫര  കചെയണിട്ടുണസ്.   ഇതുമര്യാത്രമല

ഡെയബറണിസുയം   സഹപര  കടന്ഷനയം  ഹൃതദര്യാഗവയം  കര്യാന്സറുകമര്യാകക്ക

സകസക്ടസ്  കചെയ്യുന്നവകര  കഹലതസ്  കസന്റെറണികലതണിചസ്   മറസ്

തുടരചെണികണിതകള ഉറപര്യാക്കുന്നുമുണസ്.  

• കമഡെണിക്കല  തകര്യാതളജുകളണില  ആധുനണിക  തപര്യാസസ്  തകര്യാവണിഡെസ്

കര്യാരഡെണിയര്യാകസ്  ക്ലണിനണിക്കുകള  തുടങ്ങണിയണിട്ടുണസ്.   അതുവഴണി

ആവശക്ഷ്യമര്യായണിവരുന്ന തരര്യാഗണികളക്കസ്  ആന്ജണിതയര്യാഗ്രര്യായം,  കര്യാരഡെണിയര്യാകസ്,

എയം.ആര.ഐ./സണി.ടണി.  മുതലര്യായവ  കചെയ്യുകയയം  ആവശക്ഷ്യമുള്ള

തരര്യാഗണികളക്കസ് തുടരചെണികണിതയയം നലകുന്നുണസ്.  

• സരക്കര്യാര തലതണില  പുതണിയ സ്കശമുകള  (ഉദര്യാ:  'ശസ്വര്യാസസ്' -  ആസ് ത്മ,

COPD  തുടങ്ങണിയ  അസുഖങ്ങളുള്ളവരക്കസ്   Inhalers,  Spacers,
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ഫണിസണിതയര്യാകതറര്യാപണി,  ഭക്ഷണ കമശകരണയം  തുടങ്ങണിയവ ആവണിഷരണിചസ്

നടപണിലര്യാക്കണിവരുന്നു.  തബര്യാധവലക്കരണ  പ്രവരതനങ്ങള

നടത്തുന്നുണസ്.   

അതതര്യാകടര്യാപയം  ഈ  ഘട്ടതണില  പ്രതണിതരര്യാധയം  വളകര  പ്രധര്യാനമര്യാണസ്.

അതുകകര്യാണസ്   തകര്യാവണിഡെസ്  തടയന്നതണിനയം   പ്രതണിതരര്യാധതണിനമര്യായണി

പര്യാലണിതക്കണ മര്യാരഗ്ഗനണിരതദ്ദേശങ്ങള അതതസ് ഘട്ടങ്ങളണില സയംസ്ഥര്യാന സരക്കര്യാര

ഇറക്കുന്നുണസ്.   ഞര്യാനതണികന്റെ  വണിശദമര്യായ  കര്യാരക്ഷ്യങ്ങള  പറയന്നണില.  ഈ

ഘട്ടതണില തകര്യാവണിഡെസ് വര്യാകണിതനഷന്,  ശസ്വര്യാസതകര്യാശ പുനരധണിവര്യാസ പ്രകണിയ

(പളമണറണി  റശഹര്യാബണിലണിതറഷന്),  നണിയനണിത  രശതണിയണിലള്ള  വക്ഷ്യര്യായര്യാമയം,

ആവശക്ഷ്യതണിനസ്  വണിശ്രമയം,   സമശകൃതര്യാഹര്യാരയം,  ധര്യാരര്യാളയം  പര്യാനശയങ്ങളുയം

പചക്കറണികളുയം  പഴങ്ങളുയം  ഭക്ഷണതണില  ഉളകപടുത്തുക  എന്നശ  മര്യാരഗ്ഗങ്ങള

തപര്യാസസ്  തകര്യാവണിഡെസ്  സണിന്ഡ്രയം  തടയര്യാന്  സഹര്യായകരമര്യാകുന്നുകണന്നുള്ളതസ്

കകണതണിയണിട്ടുണസ്.  തകര്യാവണിഡെസ് വന്ന തരര്യാഗണികളണില ഒരു വരഷക്കര്യാലയളവണില

ഏകതങണിലയം  തരര്യാഗലക്ഷണങ്ങളുണര്യായര്യാല  അതസ്  നണിസര്യാരവലക്കരണിക്കരുതസ്.

സവദക്ഷ്യസഹര്യായയം തതടണയം.  തഡെര്യാക്ടരമര്യാകര കണ്സളട്ടസ് കചെയ്യേണയം. ആവശക്ഷ്യയം

ചെണികണിത  നണിരതദ്ദേശണിക്കുകയര്യാകണങണില  അതസ്  സസ്വശകരണിക്കുകയയം
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ജശവണിതസശലശ മര്യാറങ്ങളര്യാണസ്  നണിരതദ്ദേശണിക്കുന്നകതങണില അതസ് ജശവണിതതണില

വരുത്തുകയയം  കചെതയ്യേണതര്യായണിട്ടുണസ്.   ശരശരതണില  തകര്യാവണിഡെര്യാനനര

സൂചെകങ്ങളര്യായ  തരര്യാഗലക്ഷണങ്ങളുള്ളവര  പരണിതശര്യാധനകള  കൃതക്ഷ്യമര്യായണി

നടത്തുന്നുകവന്നുള്ളതസ് ഉറപര്യാക്കണയം.  

ഒരു  ഇന്റെതഗ്രറഡെര്യായണിട്ടുള്ള  സമശപനയം  അതര്യായതസ്  ആയഷസ്

തമഖലതയയയംകൂടണി  സഹകരണിപണിചസ്  പ്രര്യാഥമണിക  തലതണിലതകന്ന ജനകശയ

ക്ലബ്ബുകള  രൂപശകരണിചകകര്യാണസ്  ജശവണിതസശലണിയണില  മര്യാറങ്ങള

വരുത്തുന്നതണിനതവണണിയള്ള  ഇടകപടല   ആതരര്യാഗക്ഷ്യവകുപണിതന്റെതര്യായണി  ഈ

ഘട്ടതണിലണര്യാവകയര്യാണസ്.   കഹലതണി സലഫസ്  കര്യാമയണിനണികന്റെ  ശക്തമര്യായ

തബര്യാധവലക്കരണ പ്രവരതനങ്ങളുയം ഇതണികന്റെ ഭര്യാഗമര്യായണി ആതരര്യാഗക്ഷ്യ വകുപസ്

ആസൂത്രണയം കചെയസ് നടപണിലര്യാക്കര്യാന് തപര്യാകുകയര്യാണസ്.

ശ്രശ  .    ഷര്യാഫണി  പറമണില:  സര,  ബഹുമര്യാനകപട്ട  മനണി  ഇവണികട

സൂചെണിപണിചതുതപര്യാകല ജശവണിതസശലശ തരര്യാഗങ്ങള, പ്രതതക്ഷ്യകണിചസ് ഡെയബറണിസസ്,

ഫര്യാസസ് ഫുഡെസ്,  കൃതക്ഷ്യതയണിലര്യാത ജശവണിതസശലണി,  പുകവലണി,  വക്ഷ്യര്യായര്യാമക്കുറവസ്

ഇകതര്യാകക്ക ഇതണിതലയസ് നയണിക്കുന്നുകവന്നസ് പറയന്നു. ആതരര്യാഗക്ഷ്യ തമഖലയണികല

വണിവണിധ  വകുപ്പുകളുകട  ഏതകര്യാപനയം  എന്നതണിനപ്പുറയം  വണിവണിധ  വകുപ്പുകള
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തമണിലള്ള  ഏതകര്യാപനയം,  പ്രതതക്ഷ്യകണിചസ്  കര്യായണികയം,  വണിദക്ഷ്യര്യാഭക്ഷ്യര്യാസയം  തുടങ്ങണിയ

വകുപ്പുകകളക്കൂടണി  ഉളകപടുതണയം.  കചെറണിയ  കുട്ടണികളക്കണിടയണികല  obesity

ഉളകപകട  ഇകതര്യാകക്ക  വലണിയ  പ്രശ്നങ്ങളണിതലയസ്  പണിന്നശടസ്  നയണിക്കുകയര്യാണസ്.

കൂടുതല  വക്ഷ്യര്യായര്യാമ  സഇൗകരക്ഷ്യങ്ങളുളകപകട  പ്രര്യാതദശണികമര്യായണി

സൃഷ്ടണിക്കുന്നതണിനതവണണി  വളകര  ഗഇൗരവതരമര്യായ  ഇടകപടല  വകുപ്പുകള

തമണിലള്ള ഏതകര്യാപനതണിലൂകട നടതതണതര്യാണസ്.  വണിദക്ഷ്യര്യാഭക്ഷ്യര്യാസയം,  കര്യായണികയം

തുടങ്ങണിയ  വകുപ്പുകള  തമണില  തകര്യാ-ഓരഡെണിതനറസ്  കചെയര്യാല  അതണിനള്ള

സഇൗകരക്ഷ്യങ്ങള കൂടുതല കകര്യാടുതക്കണവകര  prioritise  കചെയ്യേര്യാന് സര്യാധണിക്കുയം.

സര്യാധര്യാരണ  തസര്യാരട്സസ്  ഇന്ഫര്യാസ്ട്രേക്ചെര  മര്യാത്രമര്യായണി  അതണികന

കര്യാണുകയര്യാണസ്.  അതല,  ഇതസ്  മനഷക്ഷ്യകന്റെ  ജശവകന്റെ  പ്രശ്നമര്യാകണന്ന

തലതണിതലയസ്   നമ്മുകട  ഇതപര്യാഴകത തരര്യാഗവസ്ഥ എതണിക്കുന്നുണസ്.  അതസ്

last  page  priority  ആകര്യാകത  വണിവണിധ  വകുപ്പുകള  തമണിലള്ള

ഏതകര്യാപനതണിലൂകട അതരയം ഇന്ഫര്യാസ്ട്രേക്ചെര കൂടുതലര്യായണി ഏരകപടുതര്യാന്

സരക്കര്യാര ശ്രമണിക്കുതമര്യാ?

ശ്രശമതണി  വശണര്യാ  തജര്യാരജസ്:  സര,  വളകര  പ്രധര്യാനകപട്ട  കര്യാരക്ഷ്യമര്യാണസ്

ബഹുമര്യാനകപട്ട  അയംഗയം  ഉന്നയണിചതസ്.  വണിവണിധ  വകുപ്പുകളുകട
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ഏതകര്യാപനതണിലൂകടയര്യാണസ്  ഇതസ്  നടക്കുന്നതസ്.  ഇതപര്യാള  ആരയംഭണിക്കര്യാന്

തപര്യാകുന്ന  കഹലതണി  സലഫസ്  കര്യാമയണിനണില  ഭക്ഷണയം,  വക്ഷ്യര്യായര്യാമയം  മറസ്

ജശവണിതശശലങ്ങള തുടങ്ങണിയവയണസ്.  ഈ സരക്കര്യാരണികന്റെ കര്യാലതസ് നവതകരള

കരമപദ്ധതണി  II-കന്റെ  ഭര്യാഗമര്യായണി  നടപര്യാക്കര്യാന്  ഏകറടുത   പതസ്

കര്യാരക്ഷ്യങ്ങളണില  ഒകരണ്ണമര്യാണണിതസ്.  അത്ര  പ്രര്യാധര്യാനക്ഷ്യതതര്യാകടയര്യാണസ്  ഇതണികന

കര്യാണുന്നതസ്.  ആ  രശതണിയണില  പ്രര്യാധര്യാനക്ഷ്യയം  കകര്യാടുത്തുകകര്യാണസ്  കചെയ്യുതമര്യാള

വണിദക്ഷ്യര്യാഭക്ഷ്യര്യാസ തമഖലയമര്യായണി ബനകപട്ടസ് വളകര പ്രധര്യാനകപട്ട ഒരു കര്യാരക്ഷ്യമുണസ്.

ബഹുമര്യാനകപട്ട  മുഖക്ഷ്യമനണിയകട  നണിരതദ്ദേശതണികന്റെ  അടണിസ്ഥര്യാനതണില

വണിദക്ഷ്യര്യാഭക്ഷ്യര്യാസയം,  ആതരര്യാഗക്ഷ്യയം എന്നശ വകുപ്പുകളുമര്യായണിതചരന്നസ്  'സ്കൂള കഹലതസ്'

എന്ന  തപ്രര്യാഗ്രര്യായം  വളകര  ശക്തമര്യായണി  പുനരുജ്ജശവണിപണിക്കര്യാനള്ള

പ്രവരതനമര്യാണസ്  നടത്തുന്നതസ്.   ഓതരര്യാ  കുഞ്ഞണികനയയം  വര്യാരഷണിക

പരണിതശര്യാധനയസ്  വണിതധയമര്യാക്കുയം.  അതണില  എലര്യാ  പരണിതശര്യാധനകളുമുണര്യാകുയം.

അതതര്യാകടര്യാപയം  From  Child  to  Home  എന്നുള്ളതുകൂടണി  അതണികന്റെ

ഭര്യാഗമര്യായണിട്ടുണസ്.  ഈ   ആതരര്യാഗക്ഷ്യശശലങ്ങള  കുഞ്ഞണിലൂകട  വശട്ടണിതലയ്ക്കുയം

സമൂഹതണിതലയ്ക്കുയം  എതകപടുന്നു  എന്നുള്ളതുകകര്യാണസ്  എലര്യാവരുകടയയം
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പങര്യാളണിതതതര്യാകട സ്കൂള കഹലതസ് എന്ന തപ്രര്യാഗ്രര്യായം   വളകര ശക്തമര്യായണി

പുനരുജ്ജശവണിപണിക്കുകയര്യാണസ്.    


