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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1)  സസ്വകകാരര്യ കശുവണണി ഫകാക്ടറണികള് തുറനന്ന് പ്രവര്തണിപണികക്കണതണിനന
ആവശര്യകത

ശ്രശ  .    കകകാവൂര്  കുഞ്ഞുകമകാന:  സര്,  കകരള  സസംസകാനതന്ന്  സസ്വകകാരര്യ

മുതലകാളണിമകാര് നടത്തുന ഏകകദേശസം 700-ഓളസം കശുവണണി ഫകാക്ടറണികള് ഇനന്ന്

അടഞ്ഞുകണിടക്കുകയകാണന്ന്.  അതണിനന  ഭകാഗമകായണി  കകരളതണിനല  2

ലക്ഷകതകാളസംവരുന  കശുവണണി  നതകാഴണിലകാളണികള്ക്കന്ന്  അവരുനട  നതകാഴണില

നഷ്ടനപടണിരണിക്കുകയകാണന്ന്.  ഇടതുപക്ഷ  ജനകാധണിപതര്യമുനണണി  ഗവണ്നമനന്ന്

അധണികകാരതണില വരുകമകാനഴലകാസം പരമരകാഗത വര്യവസകായ കമഖലയന്ന് മണികച

സസംഭകാവനകളകാണന്ന്  നലകണിനക്കകാണണിരണിക്കുനതന്ന്.  നമ്മുനട  സസംസകാനതന്ന്

ഏകകദേശസം  160-ഓളസം  കശുവണണി  ഫകാക്ടറണികള്  അടച്ചുപൂടല  ഭശഷണണി

കനരണിടുകയകാണന്ന്.  അതന്ന്  ഗവണ്നമനസം  അതുകപകാനലതനന  വകുപസം

തശരുമകാനണിചതണിനന  അടണിസകാനതണിലകാണന്ന്,   ഇനണി  ആ  ഫകാക്ടറണികള്ക്കന്ന്

ഒരണിക്കലസം  തുറന്നുപ്രവര്തണിപണിക്കകാന  കഴണിയണിനലനന്ന്  തശരുമകാനണിചതന്ന്.

കകരളതണിനല  95  ശതമകാനകതകാളസം  സശ  നതകാഴണിലകാളണികള്  മകാതസം

പണണിനയടുക്കുന കശുവണണി വര്യവസകായ കമഖലയണില കശുവണണി വണികസന

കകകാര്പകറഷനന 30 ഫകാക്ടറണികളസം കകാനപകണിനന പതന്ന് ഫകാക്ടറണികളസം വളനര
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നല  നണിലയണില  തുറന്നുപ്രവര്തണിച്ചുനകകാണണിരണിക്കുകയകാണന്ന്.  കശുവണണി

വണികസന  കകകാര്പകറഷനണിനല  നതകാഴണിലകാളണികള്ക്കന്ന്  യ.ഡണി.എഫന്ന്.-നന

ഭരണകകാലതന്ന്  ഗകാറ്റുവണിറണി  നകകാടുതണിരുനണില.  ഇടതുപക്ഷ

ജനകാധണിപതര്യമുനണണി ഗവണ്നമനന്ന് അധണികകാരതണില വനകപകാള്  85  കകകാടണി

രൂപയകാണന്ന്  11  വര്ഷനത ഗകാറ്റുവണിറണി കുടണിശണികയകായണി  നകകാടുത്തുതശര്തതന്ന്.

ബഹുമകാനനപട മനണി കഴണിഞ്ഞയകാഴ്ച നകകാലതന്ന് വനന്ന് ഏറവസം അവസകാനനത

ഗഡു  നലകണി.  ഒരു  ഫകാക്ടറണിയണിനല  നതകാഴണിലകാളണിക്കന്ന്  മകാകനജര്  വണിടുതല

സര്ടണിഫണിക്കറന്ന്  നലകുനതണിനന  പണികറദേണിവസസംതനന  ഗകാറ്റുവണിറണി

നലകുകയകാണന്ന്.  ഇതന്ന്  കകരളതണിനല  ആദേര്യനത  ചരണിത  സസംഭവമകാണന്ന്.

സസംസകാന  വര്യവസകായ  വകുപമനണിയസം  ധനകകാരര്യ  വകുപമനണിയസം

കശുവണണിനതകാഴണിലകാളണികളനട  കക്ഷമതണിനസം  പുകരകാഗതണിക്കുസംകവണണി

ഫലപ്രദേമകായണി ഇടനപടതണിനന ഭകാഗമകായകാണന്ന്  85  കകകാടണി രൂപ ഇഇൗ കമഖലയന്ന്

അനവദേണിചതന്ന്.   വര്യവസകായ വകുപമനണികയയസം  ധനകകാരര്യ വകുപമനണികയയസം

ഇഇൗയവസരതണില  ഞകാന  അഭണിനനണിക്കുകയകാണന്ന്.  കശുവണണി  വണികസന

കകകാര്പകറഷനന ഫകാക്ടറണികളണില  യ.ഡണി.എഫന്ന്.-നന ഭരണ കകാലഘടതണില

ഒരു  നതകാഴണിലകാളണികയയസം  അധണികമകായണി  നണിയമണിചണില.  ഇടതുപക്ഷ
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ജനകാധണിപതര്യമുനണണി  ഗവണ്നമനന്ന്  അധണികകാരതണില  വനകപകാള്  ഏറവസം

അവസകാനമകായണി  4,500  പുതണിയ  നതകാഴണിലകാളണികനള  നണിയമണിച്ചുനകകാണന്ന്  ഇഇൗ

വര്യവസകായ കമഖല നല നണിലയണില പ്രവര്തണിച്ചുനകകാണണിരണിക്കുകയകാണന്ന്. വളനര

പ്രധകാനനപട വണിഷയമകാണന്ന് ഞകാനണിവണിനട അവതരണിപണിക്കുനതന്ന്.  ഇതരതണില

ഫകാക്ടറണികള്  അടഞ്ഞുകണിടക്കുനതണിനകാല  നതകാഴണിലകാളണികള്ക്കന്ന്  യകാനതകാരു

ഗുണവസം  ലഭണിക്കുനണില.  നകകാലസം  ജണിലയണിലതനന  നണിരവധണി  ഫകാക്ടറണികള്

അടഞ്ഞുകണിടക്കുന്നു,  കകരളതണില  നപകാതുനവയസം.  നകകാലസം  ജണിലയണിനല  ഒരു

മുതലകാളണിയനട 11 ഫകാക്ടറണികള് ഇകപകാഴസം അടഞ്ഞുകണിടക്കുകയകാണന്ന്. കബകാണസന്ന്

നലകുനണില;  കുടണിശണിക  കബകാണസസം  നലകുനണില.  അവരുനട  കപ്രകാവണിഡനന്ന്

ഫണന്ന് സഞണിതനണിധണിയണികലയ്ക്കുള്ള  വണിഹണിതസം അടയ്ക്കുനണില.  നതകാഴണിലകാളണിയനട

വണിഹണിതവസം  മകാകനജന്ന് നമനണിനന  വണിഹണിതവസം  അടയ്ക്കുകമകാഴകാണന്ന്  സസംസകാന

ഗവണ്നമനന്ന് മൂനകാമനത വണിഹണിതസം ഒരു നതകാഴണിലകാളണിക്കുകവണണി അടയ്ക്കുനതന്ന്.

എനകാല  ഇതന്ന്  കകരളതണില  നടക്കുനണില.  പലപ്രകാവശര്യസം  സസംസകാന

മുഖര്യമനണിയസം നതകാഴണില വകുപമനണിയസം വര്യവസകായ വകുപമനണിയസം ധനകകാരര്യ

വകുപമനണിയനമലകാസം  ഈ  കമഖലയണില  കയകാഗസം  വണിളണിച്ചുകചര്തണിട്ടുകപകാലസം

ചണില  മുതലകാളണിമകാര്  പല  ഘടങ്ങളണിലകായണി  നണികഷധകാത്മക  നണിലപകാടുകള്
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സസ്വശകരണിക്കുനതുനകകാണന്ന്  നതകാഴണിലകാളണികള്ക്കന്ന്  നതകാഴണില  നഷ്ടനപടുന

അവസയകാണന്ന്  ഇനന്ന്  ഉണകായണിനക്കകാണണിരണിക്കുനതന്ന്.  അതുനകകാണന്ന്  വളനര

ഗഇൗരവമുള്ള ഈ വണിഷയതണില അങ്ങന്ന് ഇടനപടന്ന്  സസ്വകകാരര്യ മുതലകാളണിമകാരുനട

അടഞ്ഞുകണിടക്കുന  ഫകാക്ടറണികള്  തുറന്നുപ്രവര്തണിപണിച്ചുനകകാണന്ന്

നതകാഴണിലകാളണികള്ക്കകാവശര്യമകായ നതകാഴണില ദേണിനങ്ങള് നലകണനമന്നുകൂടണി ഈ

അവസരതണില ഞകാന അങ്ങനയ അറണിയണിക്കുകയകാണന്ന്.

നണിയമസം,  വര്യവസകായസം,  കയര് വകുപമനണി  (ശ്രശ  .    പണി  .    രകാജശവന്ന്):  സര്,

ബഹുമകാനര്യനകായ അസംഗസം ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട ഇവണിനട ഉനയണിചതന്ന് വളനര

ഗഇൗരവകമറണിനയകാരു  പ്രശ്നമകാണന്ന്.  അകദ്ദേഹസം  സൂചണിപണിചതുകപകാനല,  കകാഷഷ

കകകാര്പകറഷനണിലസം  കകാനപകണിലസം  പരമകാവധണി  നതകാഴണില  ദേണിനങ്ങള്

ഉറപവരുതകാന  സര്ക്കകാര്  ശ്രമണിക്കുന്നുണന്ന്.  അതണിനകവണണി  കകാഷഷ

കബകാര്ഡുവഴണി  വണികദേശത്തുനണിനന്ന്  കശുവണണി  ഇറക്കുമതണി  നചയ്യുന്നുണന്ന്.

ശരകാശരണി  10,000  നമടണികന്ന്  ടണ്  കശുവണണിയകാണന്ന്  നമ്മള്  ഇറക്കുമതണി

നചയ്തുനകകാണണിരണിക്കുനതന്ന്.  ഇകപകാള്  അവണിടനത  രകാജര്യങ്ങളണിനല

ഗവണ്നമനമകായണി  കനരണിടന്ന്  ചര്ച  നടത്തുകയകാണന്ന്.  കകാഷഷ  കബകാര്ഡണിനന

ഉകദ്ദേശര്യലക്ഷര്യതണില പറയനതുകപകാനല, ആ ചര്ച ഇകപകാള് നല രശതണിയണില
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മുകനറണിയണിട്ടുണന്ന്.  അടുത വര്ഷസം വണിവണിധ രകാജര്യങ്ങളണിലള്ള ഗവണ്നമനണിനന

ഏജനസണികളണിലനണിന്നുതനന കതകാടണണി കനരണിടന്ന്  വകാങ്ങകാന കഴണിയനമനകാണന്ന്

സര്ക്കകാര്  പ്രതശക്ഷണിക്കുനതന്ന്.  അങ്ങനന  വനകാല  നമുക്കന്ന്  കുറഞ്ഞ  വണിലയന്ന്

ഗുണകമന്മ ഉറപവരുതണിനക്കകാണ്ടുള്ള കതകാടണണി ഇറക്കുമതണി നചയകാന കഴണിയസം.

കകാഷഷ  കബകാര്ഡന്ന്  വണിഭകാവന  നചയ്യുനതുകപകാനല  കശുവണണി  വണികസന

കകകാര്പകറഷനസം  കകാനപകണിനസം  മകാതമല,  ആവശര്യനമങണില  സസ്വകകാരര്യ

സസംരസംഭകര്ക്കുസം  കശുവണണി  ലഭര്യമകാക്കകാന  ഈ  സസംവണിധകാനസം

വണിനണികയകാഗണിക്കകാന സകാധണിക്കുസം.  നപകാതുനവ കശുവണണി വര്യവസകായസം  വലണിയ

പ്രതണിസനണി  കനരണിടുന്നുണന്ന്.  വണിയറന്ന്നകാമണിലനണിന്നുള്ള  കശുവണണിയനട  വരവന്ന്,

കതകാടണണിക്കന്ന്  കകന്ദ്ര  സര്ക്കകാര്  ഏര്നപടുതണിയ  ഇറക്കുമതണി  ചുങസം,

സസംസകാനസം തുടര്ചയകായണി അഭണിമുഖശകരണിച പ്രകൃതണി ദുരന്തങ്ങള്, 2020 മുതല

ആരസംഭണിച  കകകാവണിഡന്ന്  എനണിങ്ങനനയള്ള  പല  ഘടകങ്ങള്  നപകാതുനവ

പ്രതണിസനണിയണിലകായണിരുന  കശുവണണി  രസംഗനത  കുകറക്കൂടണി

പ്രതണിസനണിയണിലകാക്കണിയണിരണിക്കുകയകാണന്ന്. 

ഞകാന  കനരനത  സൂചണിപണിചതുകപകാനല,  നമ്മുനട  സസംസകാനതന്ന്  ഒരു

ബകാഗന്ന് കശുവണണി കപ്രകാസസന്ന് നചയകാന 4,200 രൂപയകാണന്ന് നചലവന്ന് വരുനതന്ന്.
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അന്തകാരകാഷ്ട്ര  തലതണില  അതന്ന്  1,000  രൂപയന്ന്  തകാനഴയസം  മറന്ന്

സസംസകാനങ്ങളണില  1,200  മുതല  2,000  രൂപ  വനരയമകാണന്ന്.  നചലവന്ന്

വര്ദ്ധണിക്കുനതന്ന് പ്രതണിസനണിയണകാക്കുന്നുണന്ന് എനനതകാരു യകാഥകാര്തര്യമകാണന്ന്.

ഇതരസം  കകാരര്യങ്ങളകാനക  പഠണിക്കുനതണിനകായണി  സര്ക്കകാര്  ഒരു  വണിഗഗ

സമണിതണിനയ  നണികയകാഗണിചണിട്ടുണന്ന്.  മനണിനയന  നണിലയണില  ഞകാന  കടഡന്ന്

യൂണണിയനകളമകായസം  വര്യവസകായണികളമകായസം  ആ  കമഖലയമകായണി  ബനനപട

എലകാവരുമകായണി  നടതണിയ  ചര്ചകളനട  അടണിസകാനതണിലകാണന്ന്  IIT,  IIM

കമഖലകളണിലള്ള  വണിദേഗര്  ഉള്നപനടയള്ള  ഒരു  സമണിതണിനയ  നണികയകാഗണിചതന്ന്.

പ്രസസ്തുത  സമണിതണി  ഫകാക്ടറണികള്  സനര്ശണിചണിരുന്നു.  കടഡന്ന്  യൂണണിയന

പ്രതണിനണിധണികള്,  വര്യവസകായ  പ്രതണിനണിധണികള്,  ബകാങന്ന്  പ്രതണിനണിധണികള്,

കകാനപകന്ന്,  കശുവണണി വണികസന കകകാര്പകറഷന,  കശുമകാവകൃഷണി വണികസന

ഏജനസണി,  കകാഷഷ  എകന്ന്കപകാര്ടന്ന്  നപ്രകാകമകാഷന  കഇൗണ്സണില

എനണിവരുനമകാനക്കയകായണി  ചര്ച  നടതണിനക്കകാണന്ന്  ഒരു  ഇടക്കകാല  റണികപകാര്ടന്ന്

ഗവണ്നമനണിനന്ന്  സമര്പണിക്കുകയണകായണി.  പ്രസ്തുത  റണികപകാര്ടണിനന

അടണിസകാനതണില  ഗവണ്നമനന്ന്  ഇകപകാള്  രണന്ന്  പദ്ധതണികള്  ഒരു

പകാകക്കജുകപകാനല  പ്രഖര്യകാപണിചണിട്ടുണന്ന്.  കനരനത  ബകാങ്കുകളമകായണി  ചര്ച
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നടതണിനക്കകാണന്ന്  അവരുനട  എന.പണി.എ.  ആയണിട്ടുള്ള  അക്കഇൗണ്ടുകള്

അതണിലനണിനന്ന്  വണിമുക്തമകാക്കുനതണിനള്ള  ഒരു  പദ്ധതണി

ആവണിഷ്കരണിചണിട്ടുണകായണിരുന്നു.  രണ്ടുകകകാടണി  രൂപവനരയകാണന്ന്  വകായ്പനയങണില

പലണിശയസം  പണിഴപലണിശയസം  എഴതണിതള്ളണി  അവരുനട  പ്രണിനസണിപണിള്

എമഇൗണണിനന  50%  അടയണനമന്നുള്ളതകായണിരുന്നു  ഒരു  ധകാരണ.

രണ്ടുകകകാടണിക്കുസം  പത്തുകകകാടണിക്കുസം  ഇടയണിലള്ളതകാനണങണില  പ്രണിനസണിപണിള്

എമഇൗണണിനന  60%  അടയണസം.  പലണിശയസം പണിഴപലണിശയസം  എഴതണിതളസം.

ഇതരതണില  ഒരു   ധകാരണയണകാക്കണി.  അതണിനന്ന്  തയകാറകാകുനവര്  ഈ

പറയന  50  ശതമകാനതണിനനകയകാ  അനലങണില  60  ശതമകാനതണിനനകയകാ

എതയകാണന്ന്  തുക  വരുനതന്ന്  അതണിനന  10%  ആദേര്യനത  ആറന്ന്

മകാസതണിനള്ളണില  അടയണനമനതകായണിരുന്നു  വര്യവസ.

അതനസരണിച്ചുനകകാണന്ന്  കുകറകയനറ  വര്യവസകായണികള് അവരുനട  എന.പണി.എ.

മകാറകാന  തയകാറകായണിട്ടുണന്ന്.  എനകാല  അതണില  ചണിലര്  കകകാടതണിയണിലകപകായണി

സഹകരണിക്കകാത ബകാങ്കുകള്നക്കതണിനര കകസന്ന്  നകകാടുതകപകാള്,  സസംസകാന

ഗവണ്നമനണിനന്ന്  ഇങ്ങനന  തശരുമകാനണിക്കകാന  അധണികകാരമണില  എന്നുനള്ളകാരു

വണിധണി  ഇകപകാള്  കകകാടതണിയണിലനണിന്നുസം  വനണിട്ടുണന്ന്.  അതന്ന്  വസ്തുതയകാണന്ന്.
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കകാരണസം,  ഇവരുമകായള്ള  ധകാരണയനട  അടണിസകാനതണിലകാണകലകാ  നമ്മള്

ബകാങ്കുകളമകായണി ചര്ച നചയന്ന്  ഒരു നപകാതുസസംവണിധകാനതണികലയന്ന്  എതണിചതന്ന്;

ആ പരണിമണിതണി ഇകപകാള് നണിലനണിലക്കുന്നുണന്ന്.

ഇകപകാള്  കശുവണണി  കമഖലയനട  പുനരുജശവന  പകാകക്കജണിനന്ന്  30

കകകാടണി  രൂപ  ബഡ്ജറണില  പ്രഖര്യകാപണിചതനസരണിചന്ന്  മൂനന്ന്  ഹ്രസസ്വകകാല

പദ്ധതണികള് പ്രഖര്യകാപണിചണിട്ടുണന്ന്.  ഒനന്ന്,  സസ്വകകാരര്യ  വര്യവസകായ സസംരസംഭങ്ങളണില

നതകാഴണിലകാളണികളനട നതകാഴണില സസംരക്ഷണിക്കുനതണിനകാണന്ന് ഗവണ്നമനന്ന്  പ്രധകാന

പരണിഗണന നലകുനതന്ന്.  അതുനകകാണന്ന് സസ്വകകാരര്യ കശുവണണി ഫകാക്ടറണികളണില

നതകാഴണിലകാളണികള്ക്കുള്ള  പണി.എഫന്ന്.,  ഇ.എസന്ന്.നഎ.,  മറന്ന്  നവലനഫയര്

ഫണ്ടുകള്...  സകാററ്റ്യൂടറണിയകായണിട്ടുള്ള അതരസം സസംവണിധകാനങ്ങളണില വര്യവസകായണി

അടയ്കക്കണതണിനന ഭൂരണിപക്ഷവസം സര്ക്കകാര്തനന അടയകാസം എനതകാണന്ന് ഒരു

വര്യവസ. 20  കകകാടണി രൂപ അതണിനകവണണി മകാറണി വചണിട്ടുണന്ന്.  വര്യവസകായണികള്

അവരുനട  നറകസകാണ്സണിബണിലണിറണി  എനഷസ്വര്  നചയകാന  ഒരു  നചറണിയ

ഭകാഗസംമകാതസം അടചകാല മതണിനയനകാണന്ന് കണണിട്ടുള്ളതന്ന്. ബഹുമകാനര്യനകായ അസംഗസം

ചൂണണിക്കകാണണിചതന്ന് വളനര ശരണിയകാണന്ന്.  ഈ കമഖലയണില മഹകാ ഭൂരണിപക്ഷവസം

സശ  നതകാഴണിലകാളണികളകാണുള്ളതന്ന്.  സശകള്ക്കന്ന്  അനകൂലമകായ  നതകാഴണിലണിടസം
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ഉറപവരുത്തുനതണിനകായണി സസ്വകകാരര്യ വര്യവസകായണികള് നടത്തുന ശ്രമങ്ങള്ക്കന്ന് 5

കകകാടണി രൂപവനര ഗവണ്നമനന്ന് മകാറണി വയ്ക്കുന്നുണന്ന്. 5 കകകാടണി രൂപ നഷലണിസംഗണിനന

കമകാഡനനണകസഷനകവണണി  മകാറണി  വചണിട്ടുണന്ന്.  ഇതുകൂടകാനത  7  കകകാടണി  രൂപ

വര്യവസകായ  വകുപവഴണി  കനരനത  പ്രഖര്യകാപണിചണിരുന്നു.  പ്രസ്തുത  തുക  രണന്ന്

കകമകാണനകായണിടകാണന്ന്  വണിതരണസം  നചയ്യുനതന്ന്.  സസ്വകകാരര്യ  കശുവണണി

ഫകാക്ടറണികള്ക്കന്ന്  modernization,  upgradation  of  technology,

അകതകാനടകാപസംതനന  യനഭകാഗങ്ങളനട  നമകാഡനനണകസഷന

എനണിവയകാവശര്യമകായ പണസം അവര് മുടക്കുന്നുനവങണില അതണിനന്ന്  40  ലക്ഷസം

രൂപവനര ഗവണ്നമനന്ന് കര്യകാപണിറല ഇനനസനശവകായണി നലകുന്നുണന്ന്.  സശകള്,

നചറുപക്കകാര്  എനണിങ്ങനനയള്ള  സസംരസംഭകര്ക്കന്ന്  10%  അധണികസം  മൂലധന

സബ്സണിഡണിയകായണി നലകകാനകാണന്ന്  തശരുമകാനണിചണിട്ടുള്ളതന്ന്.  ഇതുകൂടകാനത അവര്

അഭണിമുഖശകരണിക്കുനനകാരു പ്രതണിസനണി വര്ക്കണിസംഗന്ന് കര്യകാപണിറലകാണന്ന്.  വര്ക്കണിസംഗന്ന്

കര്യകാപണിറല  അവനരടുക്കുകമകാള്  അതണിനന്ന്  നലകകണണി  വരുന  പലണിശയനട

50%  (പരമകാവധണി  10  ലക്ഷസം  രൂപ)  ഗവണ്നമനന്ന്  വഹണിക്കുസം.  സസ്വകകാരര്യ

സസംരസംഭകനരടുക്കുന വകായ്പയനട പലണിശയനട പകുതണി ഗവണ്നമനന്ന് വഹണിക്കുസം.

അതന്ന്  ഈ  കമഖലയന്ന്  പുതണിയ  ഉണര്വ്വുനലകുനമനകാണന്ന്  പ്രതശക്ഷണിക്കുനതന്ന്.
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വണിദേഗ സമണിതണിയനട അന്തണിമ റണികപകാര്ടന്ന് ലഭണിച്ചുകഴണിഞ്ഞകാല അതുസസംബനണിചന്ന്

എലകാവണിഭകാഗസം ആളകളമകായസം ചര്ച നടതണിനക്കകാണന്ന് ആ രസംഗതന്ന് സമൂലമകായ

മകാറസം  വരുതണി കശുവണണി വര്യവസകായസം ലകാഭകരമകാക്കകാനസം ബഹുമകാനര്യനകായ

അസംഗസം  ചൂണണിക്കകാണണിചതുകപകാനല  നതകാഴണിലകാളണികള്ക്കന്ന്  ഇ.എസന്ന്.നഎ.

ആനകൂലര്യസം  ലഭണിക്കുനതണിനകാവശര്യമകായ  നതകാഴണില  ദേണിനങ്ങള്  മകാതമല,

മകാനര്യമകായണി  ജശവണിക്കകാന  കഴണിയന  രൂപതണിലള്ള  നതകാഴണിലദേണിനസം

ഉറപവരുതകാനകാവശര്യമകായ  നടപടണികളസം  ഈ  റണികപകാര്ടണിനന

അടണിസകാനതണില  സസ്വശകരണിക്കുനമനകാണന്ന്  സര്ക്കകാരണിനന്ന്

സൂചണിപണിക്കുവകാനള്ളതന്ന്.

ശ്രശ  .    കകകാവൂര്  കുഞ്ഞുകമകാന:  സര്,  നമ്മുനട  നതകാഴണിലകാളണികള്ക്കന്ന്

കകാലതണിനന  മകാറതണിനനസരണിചന്ന്  കൂലണി  വര്ദ്ധനവണകാകണസം.

അതുകപകാനലതനന  നതകാഴണിലകാളണികള്ക്കന്ന്  നതകാഴണില  നഷ്ടനപടകാനത

നമക്കനനനകസഷന  നകകാണ്ടുവരുനതണിനകവണണി  ഒരു   സമണിതണിനയ

നണികയകാഗണിക്കണനമന്നുകൂടണി  ഞകാന  ഈ  അവസരതണില

ആവശര്യനപടുകയകാണന്ന്.  എനന  പ്രധകാനനപനടകാരു  കചകാദേര്യസം,  ഒരു  സശസണ്

വര്യവസകായനമന  നണിലയണില  നതകാഴണിലകാളണികള്ക്കന്ന്  ഇ.എസന്ന്.നഎ.-യനട
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പ്രശ്നമുണന്ന്.  78  നതകാഴണില  ദേണിനസം  എനതകാണന്ന്  വര്യവസ.  പ്രസ്തുത  നതകാഴണില

ദേണിനങ്ങള്  നതകാഴണിലകാളണിക്കുസം  കുടുസംബതണിനസം  ലഭണിക്കുനതണിനകാവശര്യമകായണി....

കകന്ദ്ര  ഗവണ്നമനന്ന്  ഒന്നുസം  നചയ്യുനണില.  ഈ  ഹകാജര്നണില

ലഭണിക്കുനതണിനകാവശര്യമകായണി  കകരള  നണിയമസഭ,  ഭരണപക്ഷ-പ്രതണിപക്ഷ

വര്യതര്യകാസമണിലകാനത നഎകകകണ്ഠേന ഒരു പ്രകമയസം പകാസകാക്കുകമകാ എനതകാണന്ന്

എനന പ്രധകാനനപനടകാരു കചകാദേര്യസം?

ശ്രശ  .    പണി  .    രകാജശവന്ന്:  സര്,  ഇ.എസന്ന്.നഎ.-യനട  ഈ  വര്യവസ  കകന്ദ്ര

സര്ക്കകാരണികനതകാണന്ന്.  പരമരകാഗത  വര്യവസകായകനര

സസംബനണിചണിടകതകാളനമങണിലസം അതണില മകാറസം വരുതണനമന്നുതനനയകാണന്ന്

സര്ക്കകാരണിനന  നണിലപകാടന്ന്.  കകന്ദ്ര  ഗവണ്നമനന്ന്  സസ്വശകരണിച്ചുനകകാണണിരണിക്കുന

സമശപനസം  പ്രതണിസനണിയണിലകായ  ഈ  വര്യവസകായനത  കുകറക്കൂടണി

പ്രതണിസനണിയണികലയന്ന്  തള്ളണിവണിടുനതകാണന്ന്.  കതകാടണണിയനട  ചുങനതക്കുറണിചന്ന്

ഞകാന  കനരനത  സൂചണിപണിച്ചുനവങണില  ഇകപകാള്  ഒടുവണിലണിറങ്ങണിയ  കകന്ദ്ര

സര്ക്കകാര് ഉതരവന്ന്,  കശുവണണിപരണിപന്ന്  ഇറക്കുമതണി നചയ്യുനതണിനന്ന്  കനരനത

മണിനണിമസം നനപ്രസന്ന് ഉണകായണിരുന്നു; അതണിനനക്കകാള് തകാനഴ ഇറക്കുമതണി നചയകാന

പകാടണില.  ഇകപകാള്  മണിനണിമസം  നനപ്രസന്ന്  മകാറണിയണിട്ടുണന്ന്.  ഇതന്ന്  എകന്ന്കപകാര്ടന്ന്
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കപ്രകാസസണിസംഗന്ന് കസകാണണികലയന്ന് മകാതമകാനണങണിലസം ആ മണിനണിമസം നനപ്രസണിലകാനത

കുറഞ്ഞ  വണിലയന്ന്  മറന്ന്  രകാജര്യങ്ങളണിലനണിനന്ന്  കശുവണണിപരണിപന്ന്  ഇകങ്ങകാടന്ന്

വരണികയസം അതന്ന് എകന്ന്കപകാര്ടണിനന്ന് മകാതകമ ഉപകയകാഗണിക്കകാവൂ എന്നുള്ള വര്യവസ

ഉനണങണിലകപകാലസം  അതന്ന്  മറന്ന്  കശുവണണിപരണിപമകായണി  കൂടണിക്കലര്തണി

വണിലക്കുവകാനള്ള സകാധര്യതയണകാക്കുന്നു. അങ്ങനന വനകാല ഈ വര്യവസകായസം

തണിരണിച്ചുകയറകാന  കഴണിയകാത  രൂപതണിലള്ള  വലണിയ  പ്രതണിസനണിയണികലയന്ന്

എത്തുസം.  ആ നയവസം കകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് തണിരുകതണതുണന്ന്.  കൂലണി വര്ദ്ധനവന്ന്

നതകാഴണിലകാളണികള്  ആവശര്യനപടുന്നുണന്ന്.  നതകാഴണിലകാളണികളനട

ജശവണിതനചലവണിലണകായ വര്ദ്ധനവന്ന്,  സകാപനങ്ങള്ക്കന്ന്  നലകകാന കഴണിയന

സകാമതണിക  ഘടകസം  എനണിവ  രണ്ടുസം  പരണിഗണണിച്ചുകവണസം  കൂലണിവര്ദ്ധനവന്ന്

എനതുതനനയകാണന്ന് സര്ക്കകാരണിനന കകാഴ്ചപകാടന്ന്.      

(2) മൃതസഞശവനണി പദ്ധതണി കകാരര്യക്ഷമമകായണി നടപകാകക്കണതണിനന
ആവശര്യകത

ശ്രശ  .    എ  .    പണി  .    അനണില കുമകാർ:  സര്,  ആധുനണിക നനവദേര്യശകാസതണിനന

വളര്ചനയന്നുപറയനതന്ന്  അതണികവഗതണിലകാണന്ന്.  ആ  വളര്ചയനട  ഗുണസം

കകരളതണിനല  സകാധകാരണക്കകാരകായ  കരകാഗണികള്ക്കന്ന്

ലഭര്യമകാക്കുകനയന്നുളളതകാണന്ന്  ഇഇൗ   ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട  ഞകാന
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ഗവണ്നമനണികനകാടന്ന്  അഭര്യര്തണിക്കുനതന്ന്.  മുനപന്ന്  മനഷര്യശരശരതണിനല

അവയവങ്ങള്ക്കന്ന്  വരുന  മകാരകമകായ  കരകാഗങ്ങള്ക്കന്ന്  മരുന്നുകനണതകാന

കഴണിയകാത  സകാഹചരര്യമകായണിരുന്നുനവങണില  ഇനന്ന്  ആധുനണിക

നനവദേര്യശകാസതണിനന  വളര്ച  അവയവമകാറങ്ങളണിലൂനട  ജശവണിതസം

തണിരണിച്ചുപണിടണിക്കകാന  കഴണിയന്നുനവന  ഒരു  സകാഹചരര്യമകാണുളളതന്ന്.  കണിഡ്നണി,

കരള്,  ഹൃദേയസം  എനണിവ  മകാറണിവയ്ക്കുന  ശസകണിയകള്  ഇനന്ന്  രകാജര്യതന്ന്

സകാര്വ്വതണികമകായണി  മകാറണിക്കഴണിഞ്ഞു.  കകരളതണിനല  ചണില  സസ്വകകാരര്യ

ആശുപതണിയണില  ഇതന്ന്  വര്യകാപകമകായണി  നല രശതണിയണില നടക്കുന്നു.  എനകാല

ഗവണ്നമനന്ന്  ആശുപതണികളണില  ഇതന്ന്  കവണരശതണിയണില

നടക്കകാനതകപകാകുന്നുനവന്നുളളതന്ന്  ഇഇൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട  ഞകാന

സര്ക്കകാരണിനന  പ്രകതര്യകണിചന്ന്  ബഹുമകാനനപട  ആകരകാഗര്യ  വകുപമനണിയനട

ശ്രദ്ധയണിലനപടുത്തുകയകാണന്ന്.  അവയവമകാറ  ശസകണിയയമകായണി  ബനനപടന്ന്

ഇനന്ന്  ഒരുപകാടന്ന്  സകാകങതണികപ്രശ്നങ്ങള്  വന്നുനകകാണണിരണിക്കുകയകാണന്ന്.

അവയവമകാറതണിനകവണണിയളള  അസംഗശകകാരസം  ലഭണിക്കുനതണിനളള

നടപടണികമങ്ങള്  വളനര  വലതകാണന്ന്.  അതന്ന്  ലഘൂകരണിക്കണനമന്നുളളതകാണന്ന്

ഏറവസം  പ്രധകാനനപട  ആവശര്യമകായണി  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട  ഞകാന
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സര്ക്കകാരണികനകാടന്ന്  ആവശര്യനപടുനതന്ന്.  യ.ഡണി.എഫന്ന്.-നന കകാലതന്ന് ആരസംഭണിച

മൃതസഞശവനണി  സശമണില  കപരന്ന്  രജണിസര്  നചയ്യുന  അവയവമകാറതണിനളള

കരകാഗണികളണിലനണിന്നുസം  രണകായണിരവസം  അയകായണിരവസം  രൂപനയകാനക്ക

വകാങ്ങുകയകാണന്ന്.  ആയണിരക്കണക്കണിനന്ന്  അകപക്ഷകള്  ലഭണിക്കുന്നുനണങണിലസം

പ്രസ്തുത സശസംപ്രകകാരസം നടക്കുന ശസകണിയകള് തുകലകാസം കുറവകാണന്ന്.  നനപസ

വകാങ്ങണിവയ്ക്കുന്നുനവനലകാനത  സമയബനണിതമകായണി  ശസകണിയ

നടതകാതതണിനകാല  പലരുസം  പണിനശടന്ന്  മരണനപട്ടുകപകാകുന  സകാഹചരര്യസം

വനരയണകാകുന്നുണന്ന്.  അതുനകകാണന്ന്  ആ  ഫശസന്ന്  ഒഴണിവകാക്കുനതണിനനക്കുറണിചന്ന്

ആകലകാചണിക്കണനമനകാണന്ന് സൂചണിപണിക്കകാനളളതന്ന്.  

ഇനന്ന് ഒരു അവയവമകാറ ശസകണിയ നടതണനമങണില സസ്വകാഭകാവണികമകായസം

ഒടനവധണി കടമകള് കടന്നുനകകാണകാണന്ന് ആ ഒരു തലതണികലയ്നക്കത്തുനതന്ന്.

അതണിനന്ന്  കകാലതകാമസനമടുക്കുകയകാണന്ന്.  ഇഇൗ  അടുത  കകാലതന്ന്  നമ്മുനട

സുപ്രസണിദ്ധ  സശരണിയല-സണിനണിമകാ  തകാരസം  സുബണി  സുകരഷന്ന്

മരണനപടതണിലകപകാലസം ഇതരതണിലള്ള കകാലതകാമസസം ഉണകായണിരുന്നുനവനന്ന്

സൂചണിപണിക്കുന  വകാര്തകള്  വന്നു.  മകാരകമകായ  അസുഖസം

വരണികനയനതുതനന ഏറവസം പ്രയകാസകരമകാണന്ന്,  പ്രകതര്യകണിചന്ന്  അവയവമകാറ
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കകാരര്യങ്ങള്.  അതരസം  ഒരു  സകാഹചരര്യതണിനലതണി  നണിലക്കുന  ഒരു

കരകാഗണിനയയസം  അവരുനട  കുടുസംബകാസംഗങ്ങനളയസം  സസംബനണിചണിടകതകാളസം

പണിനശടന്ന്  ഇതണിനകവണണിയള  നൂലകാമകാലകള്ക്കന്ന്

പണിറകകനടകക്കണണിവരണികയകാണന്ന്;  ഏതകാണന്ന്  68-ഓളസം  സര്ടണിഫണിക്കറ്റുകളകാണന്ന്

ഹകാജരകാകക്കണണി വരുനതന്ന്.  കപകാലശസന്ന് കസഷന കണിയറനസന്ന് സര്ടണിഫണിക്കറന്ന്,

വണികലജന്ന് ഓഫശസര് സര്ടണിഫണിക്കറന്ന്,  എസം.എല.എ.-യസം  എസം.പണി.-യസം കപകാലസം

സര്ടണിനനഫ  നചകയണ  സകാഹചരര്യസം.  ഇങ്ങനന  വരുകമകാള്  ഒരു  കണിഡ്നണി

കരകാഗണിയകാനണങണില  ഡയകാലണിസണിസന്ന്  നടതണി  നടതണി  മുകനകാടന്ന്  കപകാകകാന

കഴണിയകാതകതകാ ഓപകറഷന നടതകാന കഴണിയകാത രശതണിയണില ആകരകാഗര്യസം

തളരുന  സകാഹചരര്യകമകാ  ചണിലനരകാനക്ക  മരണിച്ചുകപകാകുന  സകാഹചരര്യകമകാ

വനരയണകാകുന്നു.  അതുനകകാണന്ന്  അതന്ന്  ലഘൂകരണിക്കുവകാനളള  നടപടണി

സസ്വശകരണിക്കണനമനകാണന്ന്  അഭര്യര്തണിക്കകാനളളതന്ന്.  ഇന്തര്യയണില

ആകരകാഗര്യരസംഗതന്ന്  മുനണില  നണിലക്കുന  സസംസകാനമകാണന്ന്  കകരളസം.

മൃതസഞശവനണി  കപ്രകാഗകാസം  നടപകാക്കണിയ  കകാലതന്ന്  നൂറുസം  നൂറണിയനപതുസം

അവയവമകാറ  ശസകണിയകള്  നടന്നുനവങണില  ഇനന്ന്  കകരളതണിനല

ഗവണ്നമനന്ന് ആശുപതണികളണിലസം നമഡണിക്കല കകകാകളജുകളണിലസം എന്തുനകകാണന്ന്
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അവയവമകാറ  ശസകണിയകള്  നടക്കുനണില?  ഒരുപകാടന്ന്  കകാരണങ്ങള്

പറകഞ്ഞയകാസം;  മസണിഷ്കമരണസം  സസംഭവണിക്കുന  ആളകളനട  അവയവസം

മകാറണിവയ്ക്കുനതുമകായണി  ബനനപട  കകാരര്യങ്ങളണില  ഒരുപകാടന്ന്  പ്രയകാസമുണന്ന്,

സകാകങതണിക  ബുദ്ധണിമുട്ടുണന്ന്  എനനകാനക്ക  പറകഞ്ഞയകാസം.  ഇനനത

സകാഹചരര്യനമന്നു  പറയനതന്ന്  നമ്മുനട  ആളകനളകാനക്ക  പലകപകാഴസം

ചണികണിത്സയകായണി അനര്യസസംസകാനങ്ങളണില കപകാകുകയകാണന്ന്.  ആകരകാഗര്യരസംഗതന്ന്

കകരളസം  ഏറവസം  മുനനണിരയണില  നണിലക്കുകമകാള്  നമ്മുനട  കരകാഗണികള്

കര്ണകാടകയണിലസം  മസംഗലകാപുരത്തുസം  തമണിഴകാടണിനല  കകകായമത്തൂരണിലസം

കപകാകകണ സകാഹചരര്യസം ഉണകാകുന്നു.  എന്തുനകകാണന്ന് അവര്ക്കന്ന് കകരളതണില

സഇൗകരര്യനമകാരുക്കകാന  കഴണിയനണില?  ബഹുമകാനനപട  മനണിക്കന്ന്  അറണിയകാവന

കകാരര്യമകാണന്ന്,  നമ്മുനട  നകാലഞന്ന്  നമഡണിക്കല  കകകാകളജുകളണില  നണിലവണില

രക്തബനമുള്ള (ബ്ലഡന്ന് റണികലറഡന്ന്) ആളകളനട അവയവമകാറ ശസകണിയയകാണന്ന്

പ്രകാധകാനര്യസം  നകകാടുക്കുനതന്ന്.  എന്തുനകകാണന്ന്  ബന്ധുകവതര  (അണ് റണികലറഡന്ന്)

ശസകണിയ  നമ്മള്  കപ്രകാത്സകാഹണിപണിക്കുനണില.  വളനര  ചുരുങ്ങണിയ,  നകാകലകാ

അകഞകാ  ശസകണിയകളകാണന്ന്  ഇതുവനര  നമുക്കന്ന്  നടതകാന  കഴണിഞ്ഞതന്ന്.

അതുനകകാണന്ന്  ഇവനരകാനക്ക  ഇനന്ന്  പുറത്തുകപകാകുന  സകാഹചരര്യകമകാ
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അതനലങണില  കകരളതണിനല  മറന്ന്  സസ്വകകാരര്യ  ആശുപതണികളണില

ലക്ഷക്കണക്കണിനന്ന്  രൂപ  നകകാടുത്തുനകകാണന്ന്  ശസകണിയ  നടകതണ

സകാഹചരര്യകമകാ  ആണുള്ളതന്ന്.  ആകരകാഗര്യ  രസംഗതന്ന്  ഏറവസം  മുനപന്തണിയണില

നണിലക്കുന്നുനവനന്ന്  അവകകാശനപടുകമകാഴസം  എന്തുനകകാണന്ന്

മകാരകകരകാഗങ്ങള്ക്കുളള  അവയവമകാറ  ശസകണിയകള്  നമുക്കന്ന്  നടതകാന

കഴണിയനണില.  അതുനകകാണന്ന്  ബഹുമകാനപട  മനണികയകാടന്ന്  എനണിക്കന്ന്

സൂചണിപണിക്കകാനള്ളതന്ന്,  ബ്ലഡന്ന്  റണികലഷനകായകാലസം  അണ്  റണികലറഡകായകാലസം

നമ്മുനട കഹകാസണിറലകളണില അവയവമകാറ ശസകണിയ നടതകാന കഴണിയണസം.

ഇനന്ന്  നമ്മുനട  നകാടണില  ബണിരണിയകാണണി  ചലഞന്ന്,  കദേകാതണി  ചലഞന്ന്  എനണിവ

നടതണിയസം അതുകപകാനല മറന്ന് രശതണിയണിലസം പണസം കനണതണി മുപതുമുപതഞന്ന്

ലക്ഷസം രൂപ നചലവഴണിച്ചുനകകാണന്ന് കണിഡ്നണി ടകാനസകാനന്ന് നടത്തുകയകാണന്ന്.  ഇതന്ന്

നമ്മുനട  ഗവണ്നമനന്ന്  കഹകാസണിറലകളണില  നടതകാന  കഴണിഞ്ഞകാല

സസ്വകാഭകാവണികമകായസം  പരമകാവധണി  നചലവന്ന്  നകാകലകാ  അകഞകാ  ലക്ഷസം  രൂപ

മകാതമകാക്കണി  നചലവന്ന്  കുറയകാന  കഴണിയസം.  അതുനകകാണന്ന്  നമ്മുനട  ആകരകാഗര്യ

രസംഗതണിനന വളര്ചയനട അളവകകകാല പ്രകാഥമണിക ആശുപതണിയനട എണസം

കനകാക്കണിയല,  മറണിചന്ന് അകതകാനടകാപസം നമ്മുനട ഗവണ്നമനന്ന് കഹകാസണിറലകളണില
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ഏറവസം മകാരകമകായ കരകാഗങ്ങള്ക്കുകപകാലസം ചണികണിത്സ നലകകാന കഴണിയനനകാരു

അന്തരശക്ഷസം സൃഷ്ടണിനചടുക്കണസം.  അവയവമകാറ  ശസകണിയയനട  കകാരര്യതണില

കകരളതണിനല  കഹകാസണിറലകള്  സജമകാക്കണസം.  രക്തബനമുള്ളതുസം

ഇലകാതതുമകായ  ശസകണിയകള്  നടതകാനള്ള  സഇൗകരര്യനമകാരുക്കണസം.

അകതകാനടകാപസം ഇതണിലളള സകാകങതണിക ബുദ്ധണിമുട്ടുകള് പരമകാവധണി ഒഴണിവകാക്കകാന

ശ്രമണിക്കുകയസം  5000  രൂപനയകാനക്ക  ഫശസന്ന്  വകാങ്ങുന  സകാഹചരര്യസം

ഒഴണിവകാക്കുനതണിനനക്കുറണിച്ചുസം  ആകലകാചണിക്കണസം.  ഗവണ്നമനന്ന്  ഇക്കകാരര്യതണില

ഏറവസം ശക്തമകായ നണിലപകാടന്ന് എടുത്തുനകകാണന്ന് ആകരകാഗര്യകമഖലയണില നമ്മുനട

വളര്ചയസം  അവയവമകാറ  ശസകണിയയണിലസം  ഇന്തര്യയണില  ഒനകാമതന്ന്

കകരളതണിനല  നമഡണിക്കല  കകകാകളജുകളകാനണന  തലതണിനലതണിക്കകാനള്ള

ശ്രമസം  ഗവണ്നമനണിനന  ഭകാഗത്തുനണിന്നുമുണകാണനമനകാണന്ന്  ഞകാന  ഇഇൗ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനട അവതരണിപണിക്കുനതന്ന്. 

ആകരകാഗര്യ-വനണിത-ശണിശുവണികസന  വകുപമനണി  (ശ്രശമതണി  വശണകാ

കജകാര്ജന്ന്):  സര്,  ബഹുമകാനനപട  അസംഗസം  സൂചണിപണിച  പ്രണിയങരണിയകായണിരുന

കലകാകകാരണി  സുബണി  സുകരഷണിനന  വണികയകാഗസം  നനമ്മനയലകാസം

സസംബനണിചണിടകതകാളസം  വളനര  കവദേനണിപണിക്കുനതകാണന്ന്.
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ഹകാസര്യകാഭണിനയതണിലൂനട  ചണിരണിപണിച്ചുനകകാണണിരുന  ഒരകാള്  നനമ്മ

നനകാമരനപടുതണി  നപനടനന്ന്  കടന്നുകപകായണിനയനതന്ന്  വളനര

കവദേനകാജനകമകായ  കകാരര്യമകാണന്ന്.  സുബണിയനട  ഓര്മ്മകള്ക്കുമുമണില

ആദേരകാഞലണികള്  അര്പണിക്കുന്നു.  ബഹുമകാനനപട  അസംഗസം  സൂചണിപണിച

സുബണിയനട  ഓര്ഗന  ടകാനസന്ന് പകാനമകായണി  ബനനപട  വണിഷയതണില

കളമകശരണി നമഡണിക്കല കകകാകളജണില ഇങ്ങനനനയകാരു ടകാനസന്ന് പകാനന്ന് നടക്കകാന

സകാദ്ധര്യതയനണന്നുകണന്ന് ഗവണ്നമനണില അകപക്ഷ എത്തുനതണിനമുമ്പുതനന

ഗവണ്നമനന്ന്  അതണിനള്ള  നടപടണികള്  സസ്വശകരണിക്കുകയസം  അകപക്ഷ  ലഭണിചന്ന്

മണണിക്കൂറുകള്ക്കകസംതനന  ലണിവര്  ടകാനസന്ന് പകാകനഷനള്ള  അനമതണി

നമഡണിക്കല കബകാര്ഡന്ന് നലകുകയസം നചയണിരുന്നു.  പനക്ഷ ആ ദേണിവസസംതനന

സുബണി  മരണനപടുകയസം  നചയ്തുനവനതകാണന്ന്  യകാഥകാര്തര്യസം;  അതന്ന്

വണിഷമകരമകാണന്ന്. 

ഇവണിനട  ബഹുമകാനനപട  അസംഗസം  സൂചണിപണിച  വണിഷയസം,  ജശവന

നണിലനണിര്തകാനകവണണി  അവയവമകാറസം  അനണിവകാരര്യമകായണി  വരുന  ആളകള്

നണിസഹകായരകായണികപകാകുന  അവസ  തണിരണിചറണിഞ്ഞുനകകാണകാണന്ന്  സര്ക്കകാര്

ഇഇൗ  കമഖലയണില  നണിരവധണിയകായ  പ്രവര്തനങ്ങളസം  ഇടനപടലകളസം
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നടത്തുനതന്ന്. 1994-നല മനഷര്യകാവയവങ്ങളനട മകാറണിവയല നണിയമതണിനനയസം

(Transplantation  of  Human  Organs  Act)  പ്രസ്തുത  നണിയമതണിനന

അടണിസകാനതണില  2014-ല  നണിലവണില  വന  ചടങ്ങളനടയസം

(Transplantation  of  Human  Organs  and  Tissues  Rules)

അടണിസകാനതണിലകാണന്ന്  സസംസകാനതന്ന്  അവയവമകാറവമകായണി  ബനനപട

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടക്കുനതന്ന്.  പ്രധകാനമകായസം  മൂന്നുവണിധതണിലള്ള

അവയവദേകാനമകാണന്ന് സകാദ്ധര്യമകായണിട്ടുള്ളതന്ന്.  ഒനന്ന്,  മരണകാനന്തര അവയവദേകാനസം.

രണന്ന്,  കരകാഗണിയനട  ബന്ധുക്കളണിലനണിന്നുള്ള  അവയവദേകാനസം.  മൂനന്ന്,

ജശവകകാരുണര്യപരമകായ കകാരണങ്ങളകാല അവയവദേകാനസം നചയകാന തയകാറകാകുന

ബന്ധുകവതര  അവയവദേകാനസം.  ബന്ധുക്കള്  തമ്മണിലള്ള  അവയവദേകാനസം

ടകാനസന്ന് പകാനന്ന് നടക്കുന ആശുപതണികള്തനന രൂപശകരണിചണിട്ടുള്ള നമഡണിക്കല

കബകാര്ഡന്ന്  കകകാസംപശറനന്ന്  അകതകാറണിറണിയകാണന്ന്  നണിയനണിക്കുനതന്ന്.  അതലകാനത

നണിര്ദ്ദേണിഷ്ട  നമഡണിക്കല  കകകാകളജുകളണിനല  നമഡണിക്കല  കബകാര്ഡന്ന്  അതണിനന്ന്

അനവകാദേസം  നലകകണതണില.  എനകാല  ബന്ധുകവതര  അവയവദേകാനസം

നടത്തുനതണിനന്ന്  ജണിലകാതലതണില  രൂപശകരണിക്കനപടണിട്ടുള്ള  ഓതനനറകസഷന

കമ്മണിറണിയനട അനമതണി ആവശര്യമകാണന്ന്.  കമലപറഞ്ഞ മൂന്നുതരസം അവയവദേകാന
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രശതണികളണിലസം  കൂടുതല  നടപടണികമങ്ങളള്ളതന്ന്  ബന്ധുകവതര

അവയവദേകാനതണിനകാണന്ന്.  ഇതന്ന്  അവയവദേകാന  രസംഗതന്ന്  യകാനതകാരു

തരതണിലമുള്ള  കചവട  തകാലപരര്യങ്ങളസം  കടന്നുകയറുനണിലകാനയനന്ന്

ഉറപവരുത്തുനതണിനകാണന്ന്.  മുമ്പുപറഞ്ഞ നണിയമങ്ങളണിലസം ചടങ്ങളണിലസം വര്യവസ

നചയണിട്ടുള്ള  പ്രകകാരമകാണന്ന്  നടപടണികമങ്ങള്  ആവണിഷ്കരണിചണിട്ടുള്ളതന്ന്.  പകക്ഷ

ഇതുകൂടുതല  ലഘൂകരണിക്കുനതണിനകാണന്ന്  ശ്രമണിചണിട്ടുള്ളതന്ന്.  ഉദേകാഹരണസം

പറഞ്ഞകാല  ഇഇൗ  സര്ക്കകാരണിനന  ഭരണകകാലതന്ന്  പ്രണിനസണിപല  നസകടറണി

കനരണിടന്ന്  ഓതനനറകസഷന  കമ്മണിറണിയണില  പനങടുക്കണനമന്നുണകായണിരുന്നു.

അതുമകാറണി  അകദ്ദേഹതണിനന  പ്രതണിനണിധണി  നമഡണിക്കല  കകകാകളജുകളണില

ഓതനനറകസഷന  കമ്മണിറണിയണില  പനങടുതകാല  മതണിനയന

രശതണിയണിലകാക്കണിയണിട്ടുണന്ന്.  ഇതണിനകായണി  ദേകാതകാവസം  സസ്വശകര്തകാവസം  തമ്മണില

പണമണിടപകാടുകള്  ഒന്നുമണിലകാനയനതുസം  പൂര്ണമകായസം  ജശവകകാരുണര്യപരമകായ

കകാരണങ്ങളകാലകാണന്ന് അവയവദേകാനസം നചയ്യുനനതന്നുസം നതളണിയണിക്കുന കരഖകള്

ശസകണിയ  നചയ്യുന  ആശുപതണി  മുഖകാന്തരസം  ജണിലകാതല  ഓതനനറകസഷന

കമ്മണിറണി  മുമകാനക സമര്പണിചന്ന്  അനമതണി  വകാകങ്ങണതകാണന്ന്.  കമ്മണിറണി  പ്രസ്തുത

കരഖകള്  പരണികശകാധണിചതണിനകശഷമകാണന്ന്  ശസകണിയയന്ന്  അനവകാദേസം
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നലകുനതന്ന്.  കമ്മണിറണിയനട  തശരുമകാനതണില  തൃപണിയണിനലങണില

സസ്വശകര്തകാവണിനന്ന്  സര്ക്കകാരണിനന്ന്  അപശല  അകപക്ഷ  നലകകാവനതകാണന്ന്.

2014-നല  മനഷര്യകാവയവങ്ങളനടയസം  ടണിഷറ്റ്യൂകളനടയസം  ടകാനസന്ന് പകാകനഷന

ചടങ്ങളണിനല  13-ാം  ചടമനസരണിചന്ന്  ജണിലകാതല  ഓതനനറകസഷന  കമ്മണിറണി

പ്രവര്തണിച്ചുവരുന്നു.  ഇങ്ങനനയള്ള  അവയവദേകാനതണില  സസ്വശകര്തകാവസം

ദേകാതകാവസം തമ്മണില വകാണണിജര്യപരമകായ ഒരു ഇടപകാടുമണിനലനതുസം നണിയമതണില

പരകാമര്ശണിചണിരണിക്കുനതുകപകാനല  പണകമകാ  മകറകാ  ദേകാതകാവണിനന്ന്

നലകണിയണിടണിലകാനയനതുസം  അനലങണില  ദേകാതകാവന്ന്  അനലങണില  മകറനതങണിലസം

വര്യക്തണിക്കന്ന് നലകകാനമനന്ന് വകാഗകാനസം നചയണിടണിലകാനയനതുസം ഇടനണിലക്കകാരകനകാ

തടണികപകാ  ഇലകാനയനതുസം  വകാണണിജര്യ  ഇടപകാടുകള്  തടയക  എന

ലക്ഷര്യതണിനന  അടണിസകാനതണില  ഇരുവരുനടയസം  നണില  തമ്മണിലളള

ഏനതങണിലസം  കടുത  അസമതസ്വസം  ഇലകാനയന്നുള്ളതുസം  ഉറപകാക്കണിനക്കകാണകാണന്ന്

ഇഇൗ  അസംഗശകകാരസം  നലകുനതന്ന്.  ഒരു  അവയവസം  ദേകാനസം  നചയകാനള്ള

ദേകാതകാവണിനന  ഉകദ്ദേശര്യനതക്കുറണിച്ചുസം  അവകബകാധനതക്കുറണിച്ചുസം  ദേകാതകാവസം

സസ്വശകര്തകാവസം  തമ്മണിലള്ള  ബനതണിനന  ആധണികകാരണികതനയക്കുറണിച്ചുസം

ദേകാനതണിനള്ള  കകാരണങ്ങനളക്കുറണിച്ചുസം  ദേകാതകാവണിനന  അടുത  ബന്ധുക്കളനട
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അഭണിമുഖസം  നടതണിയസം  എതണിര്പകളണിലകാനയന്നുള്ളതുസം  കയകാജണിപകാനണന്നുസം

കരഖനപടുകതണനതന്നുള്ളതന്ന്  ഇഇൗ  ചടതണിനനയസം  നണിയമതണിനനയസം

അടണിസകാനതണിലള്ളതകാണന്ന്.  സസംസകാനതന്ന്  നണിലവണില  തണിരുവനന്തപുരസം,

ആലപഴ,  കകകാടയസം,  എറണകാകുളസം  തൃശ്ശൂര്,  കകകാഴണികക്കകാടന്ന്  നമഡണിക്കല

കകകാകളജുകളണില  ഓതനനറകസഷന  കമ്മണിറണികള്  രൂപശകരണിചണിട്ടുണന്ന്.  ഇഇൗ

കമ്മണിറണികള്  കൃതര്യമകായണികചര്നന്ന്  മുനപുപറഞ്ഞ  നണിയമങ്ങളനടയസം

ചടങ്ങളനടയസം  അടണിസകാനതണില,  ലഭണിക്കുന  അകപക്ഷകള്  പരണികശകാധണിചന്ന്

തശരുമകാനനമടുക്കകാറുണന്ന്.  ലണിവര്  ടകാനസകാകനഷനന  കകാരര്യതണില

ഓതനനറകസഷന  കമ്മണിറണി  എനനങണിലസം  കൂടണിയകാല  കപകാരകാ,  അതണിനന്ന്  ഒരു

കകാലതകാമസവസം ഉണകാകകാന പകാടണില. കകാരണസം ലണിവര് ടകാനസകാകനഷന വളനര

അടണിയന്തരമകായണി  കവണതകാണന്ന്.  ആയതണിനകാല  അതണില  വളനര  കുറചന്ന്

മണണിക്കൂറുകള്ക്കുളളണിലതനന  തശരുമകാനനമടുത്തുനകകാടുക്കുന്നുനവന്നുളളതന്ന്

ഉറപകാകക്കണതകായണിട്ടുണന്ന്.  ഇവണിനട  ബഹുമകാനനപട  അസംഗസം  ബന്ധുകവതര

അവയവദേകാനനതക്കുറണിചന്ന്  പറഞ്ഞു.  ജശവകകാരുണര്യപരമകായണിട്ടുളള

കകാരണങ്ങളകാല അവയവസം ദേകാനസം നചയകാസം.  പ്രസകാനങ്ങള് എന നണിലയണില,

സസംഘടനകള്  എന  നണിലയണില,  നമ്മനളലകാസം  അതണിനന
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കപ്രകാത്സകാഹണിപണിക്കുന്നുമുണന്ന്.  ഏതകാനസം  ആഴ്ചകള്ക്കന്ന്  മുനപന്ന്  വയനകാടണില

സണി.പണി.നഎ.(എസം.)-നന ഒരു ബകാഞന്ന് നസകടറണി മണണികണ്ഠേന രണ്ടു കുടണികളനട

ഉമ്മയന്ന്  അകദ്ദേഹതണിനന  വൃക്ക  ദേകാനസം  നചയ്തു.   എത  മഹതരമകായ

കകാരര്യമകാണതന്ന്, അതന്ന് നമ്മള് കപ്രകാത്സകാഹണിപണിക്കുനനകാരു കകാരര്യമകാണന്ന്. 

സര്ക്കകാര്  കമഖലയണില  നണിലവണിലളള  നമഡണിക്കല  കകകാകളജുകളണില

തണിരുവനന്തപുരസം, കകകാടയസം എനശ നമഡണിക്കല കകകാകളജുകളണില കരള്, വൃക്ക,

ഹൃദേയമകാറ  ശസകണിയകള്ക്കുളള  സഇൗകരര്യങ്ങള്  ലഭര്യമകാണന്ന്.  ആലപഴ,

കകകാഴണികക്കകാടന്ന്  നമഡണിക്കല കകകാകളജുകളണില വൃക്ക മകാറണിവയല ശസകണിയയന്ന്

സഇൗകരര്യമുണന്ന്.  വളനര  പ്രധകാനനപട  ഒരു  ഇനര്നവനഷന  ഇഇൗ

കകാലഘടതണില  ഉണകായണിട്ടുണന്ന്.  സസ്വകകാരര്യ  ആശുപതണികളണിനല  കരള്

മകാറണിവയല  ശസകണിയയന്ന്  40-45  ലക്ഷസം  രൂപ  ആകുനമനകാണന്ന്

പറഞ്ഞുകകള്ക്കുനതന്ന്.  അകപകാള് ഇതന്ന് സര്ക്കകാര് കമഖലയണില എന്തുനകകാണന്ന്

നടതണിക്കൂടകാനയനന്ന്  ആകലകാചണിച്ചു.  അതണിനന  അടണിസകാനതണില  ആദേര്യസം

കകകാടയസം നമഡണിക്കല കകകാകളജണില അതണിനകായണി ഒരു ടശസം രൂപശകരണിക്കുകയസം

സജശകരണങ്ങള് ഒരുക്കുകയസം  2022  നഫബ്രുവരണി മകാസസം  14-ാം തശയതണി

കകരളതണില സര്ക്കകാര് കമഖലയണിനല നമഡണിക്കല കകകാകളജണില ആദേര്യനത
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വണിജയകരമകായ  കരള്  മകാറണിവയല  ശസകണിയ  ഒരു  വര്ഷസം  മുനപന്ന്  നമുക്കന്ന്

നടതകാന  കഴണിയകയസം  നചയ്തു.  അവണിനട  മൂനന്ന്  ശസകണിയകള്  നടന്നു,

തണിരുവനന്തപുരസം  നമഡണിക്കല  കകകാകളജണിലസം  നടതണി,  ഇഇൗ  ശസകണിയകള്

സര്ക്കകാര്  കമഖലയണിനല  നമഡണിക്കല  കകകാകളജുകളണില  പൂര്ണമകായസം

സഇൗജനര്യമകായണി നടത്തുന്നു. കകകാഴണികക്കകാടന്ന് നമഡണിക്കല കകകാകളജണില അതണിനന

ടശസം  സജമകായണി,  കരള് മകാറണിവയല ശസകണിയ അവണിനടയസം  ആരസംഭണിക്കകാന

കപകാകുന്നു.  വളനര പ്രധകാനനപനടകാരു കകാരര്യസം ബഹുമകാനനപട മുഖര്യമനണിയനട

കനതൃതസ്വതണില  ഗവണ്നമനനടുനതകാരു  തശരുമകാനമുണന്ന്,

ടകാനസകാകനഷനകവണണി മകാതമകായണി  കകകാഴണികക്കകാടന്ന്  നമ്മള് ഒരു ഇനസണിററ്റ്യൂടന്ന്

സകാപണിക്കുകയകാണന്ന്.  എലകാവണിധതണിലളള  ടകാനസകാകനഷനകളസം  അവണിനട

സകാധര്യമകാകുസം,  അതന്ന്  പൂര്ണമകായസം  സഇൗജനര്യമകായസം  അനലങണില  മണിതമകായ

രശതണിയണില,  കരകാഗണികനള  സസംബനണിചണിടകതകാളസം  ഏറവസം  മണികച ശസകണിയ

മകാതമല,  അതണിനന  തുടര്  ചണികണിത്സകളസം  മുനപുളള  ചണികണിത്സകളസം

ലഭര്യമകാക്കുകനയന്നുളളതകാണന്ന്  ഉകദ്ദേശണിക്കുനതന്ന്.  അതന്ന്  നണിശ്ചമകായസം

കദേശശയതലതണിലതനന  ഏറവസം  മണികനചകാരു  സകാപനമകായണി

രൂപശകരണിക്കുകനയനതകാണന്ന് ഉകദ്ദേശണിക്കുനതന്ന്.
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ബഹുമകാനനപട അസംഗസം പറഞ്ഞതുകപകാനല,  കകരളതണില മരണകാനന്തര

അവയവമകാറ  പദ്ധതണിയകായ  മൃതസഞശവനണി  2012-ലകാണന്ന്  ആരസംഭണിചതന്ന്.

ചണികണിത്സണിചന്ന്  കഭദേമകാകകാതവണിധസം  അവയവങ്ങള്  തകരകാറണിലകാകുന

കരകാഗണികളണില  അവയവമകാറ  ശസകണിയ  മകാതമകാണന്ന്  ജശവന

നണിലനണിര്ത്തുനതണിനള്ള  ഏക  പ്രതണിവണിധണി.  വൃക്കകള്,  കരളണിനന  ഒരുഭകാഗസം

എനണിവ  മകാതകമ  ജശവണിചണിരണിക്കുന  ഒരു  വര്യക്തണിയണിലനണിന്നുസം  കരകാഗണിക്കന്ന്

നലകകാന  സകാധണിക്കുകയളള.  എനകാല  മസണിഷ്കമരണസം  സസംഭവണിക്കുന

കരകാഗണികളണിലനണിന്നുസം,  കരകാഗണികളനട  ബന്ധുക്കളനട  സമ്മതപ്രകകാരസം  8

അവയവങ്ങള് വനര ദേകാനസം നചയകാന സകാധണിക്കുനതകാണന്ന്.  ഇതണിനകാവശര്യമകായ

പശ്ചകാതല  സഇൗകരര്യങ്ങള്  സര്ക്കകാര്  ആശുപതണികളണില  ഒരുക്കണിയസം

കബകാധവലക്കരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏകകകാപണിപണിച്ചുസം  സര്ക്കകാര്  ഇഇൗ

സസംരസംഭനത  കപ്രകാത്സകാഹണിപണിചണിട്ടുണന്ന്.  ഇതുസസംബനണിച്ചുളള  മകാനസണികമകായ

തടസങ്ങള് മകാറണിനക്കകാണ്ടുവരുനതണിനകാണന്ന് സര്ക്കകാര് ശ്രമണിക്കുനതന്ന്. 2012-ല

പദ്ധതണി ആരസംഭണിചതുമുതല 2022 ഡണിസസംബര് വനര ആനക 350 മരണകാനന്തര

അവയവദേകാനസം  നടത്തുകയസം  1007  അവയവങ്ങള്  മകാറണിവയ്ക്കുകയസം  വഴണി

കരകാഗണികള്ക്കന്ന് പുതുജശവന നലകുകയസം നചയണിട്ടുണന്ന്. നണിലവണില സസംസകാനതന്ന്
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മൃതസഞശവനണി വഴണി രജണിസര് നചയണിട്ടുളള കരകാഗണികളനട എണസം 3156 ആണന്ന്.

അവയവസം  ദേകാനസം  നചയ്യുനതണിനന്ന്  പണിനണില  സഹജശവണി  കസ്നേഹസം

തനനയകാനണനന്ന്  ഉറപവരുത്തുനതണിനകായണി  ഞകാന  മുനപു

പറഞ്ഞതുകപകാനലയളള പരകാമര്ശങ്ങനളകാനക്ക നണിയമപ്രകകാരസം അക്കകാരര്യങ്ങള്

ഉറപവരുത്തുനതണിനകവണണിയളള  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നുണന്ന്.  ഇതണിനന

വണിശദേമകായ കപ്രകാകടകാകക്കകാള് തയകാറകാക്കുനതണിനള്ള നടപടണികള് കകരള കസറന്ന്

ഓര്ഗന ആനഡന്ന് ടണിഷഷ ടകാനസകാനന്ന് ഓര്ഗനനനകസഷന (നക-കസകാകടകാ)-നന

കനതൃതസ്വതണില  ആരസംഭണിചണിട്ടുണന്ന്.  ഇതുമകായണി  ബനനപട  നടപടണികമങ്ങള്

ലഘൂകരണിക്കുനതണിനസം  സുതകാരര്യമകാക്കുനതണിനസംകവണണി  ഈ  സര്ക്കകാരണിനന

കകാലതന്ന്  രൂപശകരണിചതകാണന്ന്  കക-കസകാകടകാ.  അവയവങ്ങളനട  ലഭര്യതയകായണി

ഇഇൗ  പദ്ധതണിയനട  കശഴണില  കപരന്ന്  രജണിസര്  നചയ്യുനതണിനന്ന്  18-03-2013-നല

ഗവണ്നമനന്ന് ഉതരവന്ന് പ്രകകാരമകാണന്ന് സര്ക്കകാര് ഫശസന്ന് ഇഇൗടകാക്കണി വരുനതന്ന്.

2013-നല സര്ക്കകാര് ഉതരവണിനന അടണിസകാനതണില വൃക്കയന്ന് 2000 രൂപയസം

മറന്ന്  അവയവങ്ങളകായ  കരള്,  ഹൃദേയസം,  പകാനകണിയകാസന്ന്,  നചറുകുടല,

ശസ്വകാസകകകാശസം,  നനകകള്  എനണിവയന്ന്  5000  രൂപയമകാണന്ന്  ഇഇൗടകാക്കുനതന്ന്.

ചടസം 9-ല പരകാമര്ശണിചണിട്ടുളളതുകപകാനല “Cost for maintenance of cadaver
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or retrieval or transportation or preservation of organs or tissues”

എന  കകന്ദ്ര  നണിയമനത  അടണിസകാനമകാക്കണിയണിട്ടുളള  ചടങ്ങളനട

അടണിസകാനതണിലകാണന്ന്  അങ്ങയനട  കകാലതന്ന്  ഗവണ്നമനന്ന്  2013-ല  ആ

ഉതരവന്ന്  ഇറക്കണിയണിട്ടുളളതന്ന്.  പകക്ഷ  സമശപകകാലതന്ന്  വകാര്തകളണിലൂനട

കണതന്ന്  കകന്ദ്ര  സര്ക്കകാര്  അങ്ങനനയലകാനത  ഒരു  തശരുമകാനനമടുത്തു

എനതകാണന്ന്.  പകക്ഷ  ഇതുസസംബനണിച നണിര്കദ്ദേശനമകാന്നുസം  സസംസകാനതണിനന്ന്

ലഭണിചണിടണില.  ഇഇൗ  പ്രവര്തനങ്ങള്  സസംബനണിചന്ന്  അതകായതന്ന്

ടകാനകസകാര്കടഷനസം  മറ്റു  കകാരര്യങ്ങള്ക്കുമകായളള  പണസം

കനണത്തുനതുള്നപനടയളള  കകാരര്യങ്ങളണില  പുതണിയതകായണി  കകന്ദ്ര

നണിര്കദ്ദേശങ്ങള്  ഉകണകാനയന്നുളള  കകാരര്യങ്ങള്  നണിശ്ചയമകായസം

പരണികശകാധണിക്കുകയസം അതണിനന അടണിസകാനതണില ആവശര്യമകായ നടപടണികള്

സസ്വശകരണിക്കുകയസം നചയകാവനതകാണന്ന്.

ശ്രശ  .    എ  .    പണി  .    അനണില കുമകാര്:  സര്,  ഞകാന പ്രധകാനമകായസം സൂചണിപണിച

കകാരര്യസം  2012-ല  ആരസംഭണിച  മൃതസഞശവനണി  പദ്ധതണിപ്രകകാരസം,  2013-ല

ഏതകാണന്ന്  150-ഓളസം  അവയവമകാറ  ശസകണിയ  നടന്നു,  2014-ലസം  നടന്നു,

പകക്ഷ പണിനശടന്ന്  എണസം കുറഞ്ഞുവരണികയകാണന്ന്.  സസ്വകാഭകാവണികമകായസം  കൂടണിക്കൂടണി
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വരുനതണിന  പകരസം  കുറഞ്ഞുവരണികയകാണന്ന്  നചയതന്ന്.  എനകാല  സസ്വകകാരര്യ

ആശുപതണികളണില  ഇതരസം  ശസകണിയകള്  കൂടണി  വരുന്നു,  എലകാകപരുസം

സസ്വകകാരര്യ ആശുപതണികനള സമശപണികക്കണ സകാഹചരര്യമുണകാകുന്നു.  ഒറനപട

നകാകലകാ  അകഞകാ  ബന്ധുകവതര  ശസകണിയകള്  മകാതമകാണന്ന്  നമ്മുനട

നമഡണിക്കല  കകകാകളജുകള്  ഇതുവനര  ഏനറടുതതന്ന്.  എന്തുനകകാണന്ന്

ബന്ധുകവതര ശസകണിയകള് നടത്തുവകാനളള സഇൗകരര്യസം നമ്മുനട നമഡണിക്കല

കകകാകളജുകളണില  ഗവണ്നമനന്ന്  ഉറപകാക്കുനണിലകാനയന്നുളളതണിനന്ന്  അകങ്ങയന്ന്

മറുപടണി നലകകാന കഴണിയകമകാ?

ശ്രശമതണി  വശണകാ  കജകാര്ജന്ന്:  സര്,  നനലവന്ന്  ടകാനസകാനകാണന്ന്  അകദ്ദേഹസം

ഉകദ്ദേശണിചതന്ന്,  മറുപടണിയണില  അതുസസംബനണിചന്ന്  പറഞ്ഞണിരുന്നു.  കരള്

മകാറണിവയല  ശസകണിയനയകാനക്ക  നമ്മള്  നടതണിയതന്ന്  നനലവന്ന്  കഡകാണറണില

നണിനകാണന്ന്,  ബന്ധുക്കളണിലനണിനകാണന്ന്  നടതണിയണിട്ടുളളതന്ന്.  മൃതസഞശവനണി

വഴണിയല.  ഞകാന ആദേര്യസം പറഞ്ഞ  2022  നഫബ്രുവരണി മകാസസം  14-ാം തശയതണി

നടന  ശസകണിയ,  വകാലനനനസന്ന്  കഡയകായതണിനകാലകാണന്ന്  കഡറന്ന്

ഓര്തണിരണിക്കുനതന്ന്,  അനന്ന് ഭര്തകാവണിനന്ന് കരള് പകുതന്ന് നകകാടുതതന്ന് സസ്വന്തസം

ഭകാരര്യയകാണന്ന്.  ആ  രശതണിയണില  ബന്ധുക്കളണിലനണിന്നുളള  അവയവദേകാനസം
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കപ്രകാത്സകാഹണിപണിക്കുന്നുണന്ന്.  ഇതണില  മകാചണിസംഗന്ന്  കഡകാണനറ  കണിട്ടുകനയന്നുളളതന്ന്

വളനര പ്രധകാനനപനടകാരു കകാരര്യമകാണന്ന്,  ഒകടനറ കസംകപകാണനസുണന്ന്;  ധകാരകാളസം

പരണികശകാധനകള്  നടകതണതുണന്ന്.  ആഴ്ചകകളകാ  മകാസങ്ങകളകാ

നശണ്ടുനണിലക്കുന  പ്രകണിയയണിലൂനടയകാണന്ന്  ദേകാതകാവണിനന  അവയവസം

സസ്വശകര്തകാവണിനന്ന്  മകാചണിസംഗന്ന്  ആകണകാനയനന്ന്  പരണികശകാധണിക്കുനതന്ന്.

ബഹുമകാനനപട  അസംഗസം  പറഞ്ഞ  മൃതസഞശവനണി  പദ്ധതണിപ്രകകാരസം  നടന

ശസകണിയകളനട കണക്കന്ന് എനന കയണിലണന്ന്. 2012-ല 9 കപരകാണന്ന് അവയവസം

ദേകാനസം  നചയതന്ന്,  2013-ല  36,  തുടര്ന്നുള്ള  വര്ഷങ്ങളണില  നടനതണില

വലണിനയകാരു  വര്യതര്യകാസസം  കകാണുനണില.  2023-ല  ഇതുവനര  2

കഡകാകണഴണിലനണിന്നുളള  ഓര്ഗനസന്ന്  നമുക്കന്ന്  കണിടണിയണിട്ടുണന്ന്.  അങ്ങനനയകാണന്ന്

350-ല എതണിനണിലക്കുനതന്ന്. വലണിയവര്യതര്യകാസസം ആ കഡറയണില കകാണുനണില.

അങ്ങന്ന്  പറഞ്ഞതന്ന്  വളനര  ശരണിയകാനയകാരു കകാരര്യമകാണന്ന്,  കകാരണസം  അവയവസം

ദേകാനസം നചയ്യുനതണിനള്ള  മടണിയസം അതണിലള്ള തടസങ്ങളസം മകാകറണതുണന്ന്.  അതന്ന്

മകാറണിനയടുക്കുനതണിനകവണണിയസം  അതുകപകാനല  ബയണിന  നഡതന്ന്

സസംഭവണിചവരുനട  8  അവയവങ്ങള്  ആളകളനട  ജശവന

രക്ഷണിക്കുനതണിനകവണണി  നമുക്കന്ന്  ഉപകയകാഗണിക്കകാന  കഴണിയസം.  ആ
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രശതണിയണിലനള്ളകാരു  കബകാധവലക്കരണപ്രവര്തനസം  നടതണസം.   ഇതണിനന്ന്

തയകാറകാകുന  കഡകാകക്ടഴണിനന  നണിയമക്കുരുക്കുകളണികലയന്ന്  വലണിചണിഴക്കകാന

കവണണിയളള  ചണില  കബകാധപൂര്വ്വമകായ  ശ്രമങ്ങളസം  നടത്തുന്നുണന്ന്.  ഇഇൗ

വണിഷയങ്ങനളകാനക്ക കകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരണിനന  മുമകാനക  നമ്മള് ഉനയണിചണിട്ടുണന്ന്.

സുതകാരര്യമകായസം  കൂടുതല  എളപതണില  കരകാഗണികള്ക്കന്ന്  പ്രകയകാജനനപടുന

രശതണിയണിലസം ഞകാന കനരനത പറഞ്ഞതുകപകാനല സഇൗജനര്യമകായണി അനലങണില

മണിതമകായ  രശതണിയണില  ഇതണിനന  ശസകണിയകളസം  അനബന  തുടര്

ചണികണിത്സകളസം  ലഭര്യമകാകക്കണതുണന്ന്.  സര്ക്കകാരണിനന  നയതണിനന

അടണിസകാനതണില  ജണിലകാ  പഞകായത്തുകളകടയസം  തകദ്ദേശസസ്വയസംഭരണ

സകാപനങ്ങളനടയസം  ഫണ്ടുകള് നശക്കണിവച്ചുനകകാണന്ന്  ടകാനസകാനണിനകശഷമുളള

മരുന്നുകള് ലഭര്യമകാക്കുന നടപടണികള് 14 ജണിലകളണിലസം സസ്വശകരണിക്കുന്നുണന്ന്. ഇഇൗ

കമഖലനയ  അതണിനന  സമഗതയണില  കണ്ടുനകകാണന്ന്  സകാധര്യമകായ  എലകാ

ഇടനപടലകളസം  അങ്ങന്ന്  പറഞ്ഞതുകപകാനല  നമുക്കന്ന്  കയകാജണിചന്ന്

ഇതണിനനതണിനരയളള തടസങ്ങള് നശക്കുനതണിനകവണണിയളള പ്രവര്തനങ്ങള്

നടതകാവനതകാണന്ന്.    


