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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

(1) ഇ  -  പപപോസസ് മമെഷഷീനുകളുമടെ പ്രവര്ത്തനനം മമെച്ചമപ്പെടുത്തണി പറേഷന
വണിതരണനം കുറ്റമെറ്റതപോക്കല

ശ്രഷീ  .   ഇ  .   ടെണി  .   ടടെസണ് മെപോസ്റ്റര്:  സര്, നമ്മുമടെ സനംസപോനത്തസ് ഭക്ഷക്ഷ്യഭദ്രതപോ

നണിയമെനം നടെപ്പെപോക്കണിയതണിമനത്തുടെര്നസ് പറേഷന വണിതരണനം സുതപോരക്ഷ്യമെപോക്കുനതണിനുനം

സപോര്ടപോക്കുനതണിനുനം  മുഴുവന  പറേഷന  കടെകളണിലനം  ഇ-പപപോസസ്  മമെഷഷീന

സപോപണിച്ചതനം  പരമക്ക  സസപോഗതനം  മചെയ്യമപ്പെടതപോണസ്.   പറേഷന  വണിതരണ

സമ്പ്രദപോയനം അഴണിമെതണിരഹണിതമെപോയണി മുപനപോട്ടുമകപോണ്ടുപപപോകുനതണില നണിര്ണപോയക

പങപോണസ്  ഇ-പപപോസസ്  മമെഷഷീന  വഹണിച്ചണിട്ടുള്ളതസ്.   മപപോതവണിതരണ

സമ്പ്രദപോയത്തണിമന്റെ  ചെരണിത്രത്തണില  ഇന്നുവമരയണിലപോത്ത  രഷീതണിയണില  പറേഷന

കടെകള്  ഓപരപോ  മെലയപോളണിയുമടെയുനം  ജഷീവണിതത്തണില  അവണിഭപോജക്ഷ്യഘടെകമെപോയണി

മെപോറേണിയണിരണിക്കുകയപോണസ്.   കഴണിഞ്ഞ  കുറേച്ചസ്  മെപോസങ്ങളപോയണി  ഇ-പപപോസസ്

മമെഷഷീമനക്കുറേണിച്ചസ്  വക്ഷ്യപോപക  പരപോതണികള്  ഉയരുകയപോണസ്.  മെപോസപോവസപോനനം

സപോധനങ്ങള്  വപോങ്ങപോന  വരുപമപോള്  മമെപോടബൈല  പഫപോണണിപലയസ്  ഒ.ടെണി.പണി.

കൃതക്ഷ്യമെപോയണി  വരുനണിമലനസ്  മെപോത്രമെല  ബൈപയപോമമെടണികസ്  സനംവണിധപോനനം
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പപോതണിവഴണിയണില നണിശ്ചലമെപോകുകയുനം ബൈണില വരപോമതതമന സപോധനങ്ങള് പറേഷന

കടെകളണിമല  പസ്റ്റപോക്കണില  നണിന്നുനം  കുറേയുനതമെപോയുള്ള  നണിരവധണി  പരപോതണികളപോണസ്

കഴണി ഞ്ഞ ദണിവസങ്ങളണിലണപോയതസ്.   എനപോല മെപോസത്തണിമന്റെ ആദക്ഷ്യ  ആഴ്ചകളണില

ഇത്രകണസ്  പരപോതണികള്  ഉയരുന്നുമെണില.   മെരനം  കയറ്റ  മതപോഴണിലപോളണികള്ക്കുനം

ആസണിഡസ്  കയ്യണിമലടുക്കുന  പലതരനം  മെപോര്ബൈണിള്  ടടെപ്പെസ്  മതപോഴണിലപോളണികള്ക്കുനം

വണിരലണിമന്റെ  പപോടുകള്  മെപോഞ്ഞു  പപപോകുനതണിനപോല  ബൈപയപോമമെടണികസ്  സനംവണിധപോനനം

ഉപപയപോഗമപ്പെടുത്തപോന സപോധണിക്കുനണിമലന പരപോതണിയുനം ഉയരുന്നുണസ്.  ഒ.ടെണി.പണി.

സനംവണിധപോനനം  ഉപപയപോഗണിക്കുനവരുമടെ  മെമറ്റപോരു  പരപോതണി,  ഒരു  പഫപോണ്  നമര്

മെപോത്രമെപോണസ് പറേഷന കപോര്ഡുമെപോയണി ലണിങസ് മചെയ്യപോന സപോധണിക്കുനതസ്.  ഈ പഫപോണ്

മെക്കളുപടെതപോമണങണില അവര് പഠണിക്കപോപനപോ, പജപോലണിപക്കപോ പപപോകുപമപോള് ഒ.ടെണി.പണി.

എടുക്കപോന  ബുദ്ധണിമുപടറുകയപോണസ്.   ഇതണിനുപകരനം  ഒനണിലധണികനം  പഫപോണ്

നമറുകള് ലണിങസ്  മചെയ്യുകയപോമണങണില ഒ.ടെണി.പണി.  വഴണിയുള്ള പറേഷന കുമറേക്കൂടെണി

എളുപ്പെമെപോകുമമെന ചെര്ച്ചയുനം  ഉയരുന്നുണസ്.   ഇ-പപപോസസ്  മമെഷഷീമന്റെ നണിലവണിലള്ള

മസര്വ്വറേണിമന്റെ  കപ്പെപോസണിറ്റണി  മെതണിയപോകുനണിമലന്നുനം  പകള്ക്കുന്നുണസ്.   88

ലക്ഷമുണപോയണിരുന പറേഷന കപോര്ഡസ്  ഇപപ്പെപോള്  92  ലക്ഷപമെപോ  അതണിലധണികപമെപോ
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ആയണി  ഉയര്നണിട്ടുണസ്.   ആതന്റെണിപക്കഷന  നടെത്തപോന,  നണിലവണില  പറേഷന

വപോങ്ങപോനുള്മപ്പെമടെയുള്ള  സമെയനം  ഇപപ്പെപോള്  ഏകപദശനം  പത്തസ്  മെണിനണിറ്റസ്

എടുക്കുന്നുമവനസ്  പറേയുന്നു.   പണസ്  ഏകപദശനം  മൂനസ്  മെണിനണിറ്റുമകപോണസ്

നടെനണിരുനതപോണസ്.   ഇപപ്പെപോള്  പറേഷന  കടെകളണില  കക്യൂവപോണസ്.   കുറേച്ചുകൂടെണി

പ്രയപോസകരമെപോയ  സണിതണിയണിപലയസ്  വരണികയപോണസ്.  സങ്കുചെണിത  രപോഷഷീയ

ലക്ഷക്ഷ്യപത്തപോമടെയുനം  ഇതസ്  എങ്ങമനയുനം  തകര്ക്കണമമെനസ്  ആഗ്രഹണിക്കുനവരുനം

ഈ വപോര്ത്തകള് അനപോവശക്ഷ്യമെപോയണി സപോമൂഹക്ഷ്യമെപോധക്ഷ്യമെങ്ങളണില പ്രചെരണിപ്പെണിക്കുകയുനം

മതറ്റണിദ്ധരണിപ്പെണിക്കുകയുനം  ഇ-പപപോസസ്  മമെഷഷീമനതണിരപോയ  മപപോതഅഭണിപ്രപോയനം

രൂപഷീകരണിക്കുനതണിനുള്ള  ഗൂഢശ്രമെങ്ങള്  നടെത്തുനതപോയുനം  കപോണുന്നുണസ്.

സനംസപോനത്തസ്  ഇ-പപപോസസ്   മുപഖേനയുള്ള പറേഷന വണിതരണത്തണിലണപോയതപോയണി

പറേയമപ്പെടുന  ഈ  ബുദ്ധണിമുട്ടുകമളലപോനം  പരണിഹരണിക്കുനതണിനപോവശക്ഷ്യമെപോയ

അടെണിയന്തര  ശ്രദ്ധയുണപോകണമമെന്നുനം  വക്ഷ്യപോജ  പ്രചെരണങ്ങള്

തടെയുനതണിനപോവശക്ഷ്യമെപോയ  നടെപടെണികള്  സസഷീകരണിക്കണമമെന്നുനം  ബൈഹുമെപോനമപ്പെട

ഭക്ഷക്ഷ്യ-മപപോതവണിതരണ  വകുപ്പുമെനണിപയപോടുനം  സര്ക്കപോരണിപനപോടുനം  പ്രപതക്ഷ്യക

ശ്രദ്ധക്ഷണണിച്ചുമകപോണസ് ഞപോന എമന്റെ വപോക്കുകള് അവസപോനണിപ്പെണിക്കുന്നു.  
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ഭക്ഷക്ഷ്യ-മപപോതവണിതരണ  വകുപ്പുമെനണി  (ശ്രഷീ  .    ജണി  .    ആര്  .    അനണില):   സര്,

ബൈഹുമെപോനമപ്പെട  അനംഗനം  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലപോയണി  അവതരണിപ്പെണിച്ചതസ്  വളമര

ഗഗൗരവപമെറേണിയ  വണിഷയമെപോണസ്.  ഇത്തരനം  ഘടങ്ങളണില ഭരണപ്രതണിപക്ഷ

എനം.എല.എ.മെപോര്    എപനപോടെസ്  പനരണിടസ്  ഇഗൗ  വണിഷയങ്ങളുമെപോയണി  ബൈന്ധമപ്പെട

സനംശയങ്ങള്  ആരപോയുന  സണിതണിയുണപോയണിട്ടുണസ്.  അതമകപോണ്ടുതമന

ഇതസനംബൈന്ധണിച്ച വക്ഷ്യക്തമെപോയ ചെണില വസ്തുതകള്  സഭ അറേണിയണമമെനസ്  ഞപോന

ആഗ്രഹണിക്കുകയപോണസ്.  2013-മല പദശഷീയ ഭക്ഷക്ഷ്യഭദ്രതപോ   നണിയമെനം  പകരളത്തണില

നടെപ്പെപോക്കണിയതണിമന്റെ  ഭപോഗമെപോയണി  2017  മുതലപോണസ്  സനംസപോനത്തസ്  പറേഷന

വണിതരണനം  ആധപോര്  അധണിഷണിതമെപോയ  ഇ -പപപോസസ്  മമെഷഷീനവഴണി

നടെപ്പെപോക്കണിയണിട്ടുള്ളതസ്.   മമഹദ്രബൈപോദസ്  ആസപോനമെപോയ  National  Informatics

Centre (NIC)-നപോണസ് ഇതണിമന്റെ ചുമെതല നലകണിയണിട്ടുള്ളതസ്.  ഗുണപഭപോക്തപോക്കളുമടെ

വണിരലടെയപോളനം  ഉപപയപോഗണിച്ചസ്   ബൈപയപോമമെടണികസ്  ആതന്റെണിപക്കഷനവഴണി  പറേഷന

വണിതരണനം  നടെത്തുനതണിനപോല   മപപോതവണിതരണ  സമ്പ്രദപോയനം  കൂടുതല

സുതപോരക്ഷ്യമെപോവുകയുനം  യഥപോര്ത്ഥ  ഗുണപഭപോക്തപോവണിനുതമന  അര്ഹതമപ്പെട

ഭക്ഷക്ഷ്യധപോനക്ഷ്യങ്ങള്  ലഭക്ഷ്യമെപോക്കുനതണിനുനം  സപോധണിക്കുന്നു.  ബൈപയപോമമെടണികസ്
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ആതന്റെണിപക്കഷന   ഉപപയപോഗണിച്ചുള്ള  പറേഷന  വണിതരണനം  സപോധക്ഷ്യമെപോകുനതസ്

Authentication User Agency (AUA),  Authentication  Service Agencies

(ASA), Unique Identification Authority of India (UIDAI)  എനണിവയുമടെ

ഒരുമെണിച്ചുള്ള  പ്രവര്ത്തനത്തണിലൂമടെയപോണസ്.   പറേഷനകടെയണിമലത്തുന  ഒരു

ഗുണപഭപോക്തപോവണിമന്റെ  പറേഷനകപോര്ഡസ്  നമര്/ആധപോര്  നമര്  ഇ-പപപോസസ്

മമെഷഷീനണില  നലകുപമപോള്  പ്രസ്തുത  സപന്ദേശനം  പസ്റ്ററ്റസ്  ഡപോറ്റപോ  മസന്റെറേണിമല

പണി.ഡണി.എസസ്. സര്വ്വറേണില എത്തുകയുനം കപോര്ഡനംഗങ്ങളുമടെ വണിവരങ്ങള് പശഖേരണിച്ചസ്

പ്രസ്തുത  മമെഷഷീനണില  എത്തണിക്കുകയുനം  മചെയ്യുകയപോണസ്.  അടുത്തഘടനം

ബൈപയപോമമെടണികസ്  പരണിപശപോധനയപോണസ്,  ഇതണിനപോയണി    പറേഷന

വപോങ്ങപോമനത്തുനയപോളുമടെ പപരസ് മസലകസ് മചെയസ് വണിരല ഇ-പപപോസസ് മമെഷഷീനണിമല

സപോനറേണില പതണിപ്പെണിക്കുന്നു.  മൂനപോമെതപോയണി,  പ്രസ്തുത  ബൈപയപോമമെടണികസ്  വണിവരങ്ങള്

പണി.ഡണി.എസസ്.  സര്വ്വര്  വഴണി  പകരള  മഎ.ടെണി.  മെണിഷമന്റെ  നണിയനണത്തണിലള്ള

Authentication  User  Agency  സര്വ്വറേണിപലയനം  അവണിമടെനണിന്നുനം

ബൈണി.എസസ്.എന.എല.  മമകകപോരക്ഷ്യനം  മചെയ്യുന  Authentication  Service

Agencies  സര്വ്വറേണിപലയനം  പണിനഷീടെസ്  ആധപോര്  സര്വ്വറേണിപലയനം  വണിവരങ്ങള്
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മമകമെപോറ്റനം നടെത്തണി ആതന്റെണിപക്കഷന ഉറേപ്പുവരുത്തുകയപോണസ്.  ആതന്റെണിപക്കഷന

ഉറേപ്പുവരുത്തണിയ  വണിവരനം  അപത  ചെപോനലണിലൂമടെ  തണിരണിമക  ഇ-പപപോസസ്  മെണിഷനണില

എത്തുകയപോണസ്.  ഇത്രയുനം  നടെപടെണിക്രമെങ്ങള്  പൂര്ത്തണിയപോകുപമപോള്  മെപോത്രമെപോണസ്

ഒരപോള്ക്കസ്  പറേഷന  ലഭണിക്കുനതസ്.   പമെല  പരപോമെര്ശണിച്ച  നടെപടെണിക്രമെങ്ങള്

പൂര്ത്തണിയപോക്കുനതണിനസ്  സപോധപോരഗതണിയണില  45-60  മസക്കണ്ടുവമര

സമെയമെപോമണടുക്കുനതസ്.  ബൈപയപോമമെടണികസ്   ആതന്റെണിപക്കഷന  പരപോജയമപ്പെടപോല

എന്തസ്  മചെയ്യണമമെന പചെപോദക്ഷ്യനം ബൈഹുമെപോനമപ്പെട അനംഗനം  ഉനയണിക്കുകയുണപോയണി.

ആധപോര്  ആതന്റെണിപക്കഷന  പരപോജയമപ്പെടുപമപോഴപോണസ്  ഒ.ടെണി.പണി.  മുപഖേന  പറേഷന

വണിതരണനം നടെത്തപോന ശ്രമെണിക്കുനതസ്.  ഒ.ടെണി.പണി.യുനം പരപോജയമപ്പെടപോല   പറേഷന

കപോര്ഡുമെപോയണി  ബൈന്ധമപ്പെടുത്തണിയണിട്ടുള്ള  മമെപോമമബൈല  നമരണിപലയസ്   Centre  for

Development of Advanced Computing (C-DAC)-മന്റെ പഗറ്റസ് പവ മുഖേപോന്തരനം

ഒ.ടെണി.പണി.  നലകണി ആയതസ് ഇ -പപപോസസ് മമെഷഷീനണില പരഖേമപ്പെടുത്തണിയപോണസ് പറേഷന

വണിതരണനം  നടെത്തുനതസ്.  ആധപോര്  ആതന്റെണിപക്കഷനുനം  ഒ.ടെണി.പണി.  സഗൗകരക്ഷ്യവുനം

പരപോജയമപ്പെടപോല  മെപോനസലപോയണി  ബൈണിമലഴുതണി   പറേഷന  വണിതരണനം  നടെത്തപോന

കഴണിയുന  സപോഹചെരക്ഷ്യനം  നണിലവണിലണസ്.   എനപോല  സപോധപോരണഗതണിയണില
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ബൈണിമലഴുതണി  മെപോനസലപോയുള്ള  പറേഷന  വണിതരണമത്ത  പകന്ദ്രസര്ക്കപോര്

അനംഗഷീകരണിക്കണില.  കപോരണനം  യഥപോര്ത്ഥ  കപോര്ഡുടെമെയസ്  പറേഷന  കണിടണിമയനസ്

ഉറേപ്പെണിക്കപോന  ഇഗൗ  സനംവണിധപോനത്തണില  മതളണിവണിമലനപോണസ്  പകന്ദ്രനം  പറേയുനതസ്,

മെപോത്രവുമെല,  പ്രസ്തുത  പറേഷന   വണിതരണവുമെപോയണി  ബൈന്ധമപ്പെടസ്  സനംസപോന

സര്ക്കപോരണിനസ്  ലഭണിപക്കണ ടപോനപസപോര്പടഷന കൂലണി,  കമഷീഷന തടെങ്ങണിയ തക

ലഭക്ഷ്യമെപോകപോത്ത  സപോഹചെരക്ഷ്യവുനം  ഇതണിലൂമടെയുണപോകുന്നു.  ആയതണിനപോല  ആധപോര്

ആതന്റെണിപക്കഷന,  ഒ.ടെണി.പണി.  എനഷീ  സനംവണിധപോനങ്ങള്  ഉപപയപോഗണിച്ചുമെപോത്രപമെ

നണിലവണിമല  സപോഹചെരക്ഷ്യത്തണില  പറേഷന  വണിതരണനം  നടെത്തപോല

സപോധണിക്കുന്നുള്ളൂമവന വസ്തുത അനംഗങ്ങള് അറേണിപയണതണസ്.  ഇഗൗ വണിഷയമത്ത

സനംബൈന്ധണിച്ചസ്  വണിദഗ്ദ്ധരുമെപോയണി  പലവടനം  ചെര്ച്ച  നടെത്തുകയുണപോയണി.

സനംസപോനമത്ത പറേഷനവണിതരണത്തണില പനരണിടുന പ്രധപോനപ്രശനം മെപോസത്തണിമന്റെ

അവസപോന ദണിവസങ്ങളണില കപോര്ഡുടെമെകള് ഒരുമെണിച്ചസ്   പറേഷന വപോങ്ങപോമനത്തുന

സപോഹചെരക്ഷ്യമെപോണസ്.  പറേഷന  വപോങ്ങുനവരണില  45-50  ശതമെപോനനംപപരുനം

ഭക്ഷക്ഷ്യധപോനക്ഷ്യങ്ങള്  വപോങ്ങപോന  പറേഷന  കടെകളണിമലത്തുനതസ്  മെപോസത്തണിമന്റെ

അവസപോനദണിനങ്ങളണിലപോണസ്.  ആയണിരക്കണക്കണിനസ്  ഇടെപപോടുകള്
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ഒപരസമെയത്തുണപോകുനതസ്  സണിസ്റ്റത്തണില  തടെസ്സത്തണിനസ്

കപോരണമെപോപയക്കപോമമെനപോണസ്  വണിദഗ്ദ്ധര്  പറേയുനതസ്.   ഇതണിമന്റെ

അടെണിസപോനത്തണിലപോണസ് ഏഴസ് ജണിലകളണില രപോവണിമലയുനം ബൈപോക്കണി ഏഴസ് ജണിലകളണില

മമവകുപനരവുമെപോയണി  ക്രമെഷീകരണിച്ചസ്  സമെയനം  നലകണിയതസ്.  എനപോല  ഇത്തരനം

ക്രമെഷീകരണനം  ഏര്മപ്പെടുത്തണിയണിട്ടുനം  മെപോസത്തണിമന്റെ  അവസപോനദണിവസങ്ങളണില

മെപോത്രമെപോണസ്   കപോര്ഡുടെമെകള്  പറേഷന  വപോങ്ങപോമനത്തുനമതന്നുള്ളതമകപോണസ്

പ്രതഷീക്ഷണിച്ച  പ്രപയപോജനനം  ഉണപോയണിടണില.  പറേഷന  വണിതരണവുമെപോയണി  ബൈന്ധമപ്പെട

ഇഗൗ വസ്തുതകള്  സഭ അറേണിപയണതപോണസ്.  സനംസപോനത്തസ് പറേഷന വണിതരണനം

സപോപങതണിക  തകരപോറുകളപോല  ആമക  കുഴപ്പെത്തണിലപോമണനസ്  വരുത്തപോന

ശ്രമെണിക്കുനവര്  ഒരു  കപോരക്ഷ്യനം  മെനസ്സണിലപോപക്കണതണസ്.  ഇഗൗ  സനംഭവമത്ത

പര്വ്വതഷീകരണിച്ചുകപോണണിക്കുന  സപോപങതണിക  തകരപോറുകള്ക്കണിടെയണിലനം

സനംസപോനമത്ത  അഞ്ചുമെപോസത്തണിനണിടെയണിമല   പറേഷന  വണിതരണപത്തപോതസ്   80

ശതമെപോനത്തണിലധണികമെപോണസ്. ഇതസ് കഴണിഞ്ഞ ഒപകപോബൈറേണില 79.75-ഉനം നവനംബൈറേണില

84.69  ശതമെപോനവുമെപോണസ്.  അതണില  എ.എ.മമവ.കപോര്ഡുകപോര്  97.85-ഉനം

പണി.എച്ചസ്.എച്ചസ്  കപോര്ഡുകപോര്  96.25  ശതമെപോനവുമെപോണസ്.  ഡണിസനംബൈര് മെപോസത്തണില
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78.33 ശതമെപോനമെപോണസ്.  അതണില  എ.എ.മമവ. കപോര്ഡുകപോര് 96.67 ശതമെപോനവുനം

പണി.എച്ചസ്.എച്ചസ്  കപോര്ഡുകപോര്  93.96  ശതമെപോനവുമെപോണസ്.  ജനുവരണിയണില   ആമക

77.31  ശതമെപോനമെപോണസ്;  അതണില എ.എ.മമവ.  കപോര്ഡുകപോര്  97.59  ശതമെപോനവുനം

പണി.എച്ചസ്.എച്ചസ്  കപോര്ഡുകപോര്  93.17  ശതമെപോനവുമെപോണസ്.   മഫബ്രുവരണി  27-ാ

തഷീയതണിയപോണസ്   പകരളത്തണിമല  മപപോതവണിതരണരനംഗനം  ആമക  തകരപോറേണിലപോയണി

എന  പ്രചെരണമുണപോയതസ്.  അപന  ദണിവസനം  7,95,038  കപോര്ഡുടെമെകള്

പകരളത്തണില പറേഷന വപോങ്ങണിയണിട്ടുണസ്.  മഫബ്രുവരണി  മെപോസനം   83.46  ശതമെപോനനം

പറേഷന  കപോര്ഡുടെമെകളപോണസ്  ഭക്ഷക്ഷ്യധപോനക്ഷ്യങ്ങള്  വപോങ്ങണിയണിരണിക്കുനതസ്.  അതണില

എ.എ.മമവ  കപോര്ഡുകപോര്  97.65-ഉനം   പണി.എച്ചസ്.എച്ചസ്.  കപോര്ഡുകപോര്  95.70

ശതമെപോനവുമെപോണസ്. സനംസപോനമത്ത എ.എ.മമവ, പണി.എച്ചസ്.എച്ചസ് കപോര്ഡുടെമെകളണില

97  ശതമെപോനനംപപരുനം   എലപോമെപോസവുനം  പറേഷന വണിഹണിതനം  മമകപ്പെറ്റുന്നുവനപോണസ്

പരഖേകള് കപോണണിക്കുനതസ്. സനംസപോനമത്ത നഷീല, മവള്ള കപോര്ഡുകളുപപയപോഗണിച്ചസ്

പറേഷന  വപോങ്ങുനവരുമടെ  എണത്തണില  കഴണിഞ്ഞ  കപോലങ്ങമള  അപപക്ഷണിച്ചസ്

വലണിയ വര്ദ്ധനവുണപോയണിട്ടുമണങണിലനം   മവള്ള കപോര്ഡുടെകളണില ഏകപദശനം  30

ശതമെപോനനം പപരുനം പറേഷന വണിഹണിതനം മമകപ്പെറ്റുനണിമലനപോണസ് കണക്കുകളണിലൂമടെ
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കപോണപോന  കഴണിയുനതസ്.  ഇഗൗ  വണിഷയത്തണിനസ്  പരണിഹപോരനം  കപോണപോന  പല

പരണിശ്രമെങ്ങളുനം നടെത്തണി. ഒരു മെപോസത്തണില 20 ദണിവസപത്തപോളനം പറേഷന വപോങ്ങപോന

അവസരമുള്ളപപ്പെപോള് മെപോസത്തണിമന്റെ അവസപോനമത്ത നപോലഞ്ചുദണിവസങ്ങള് മെപോത്രനം

പറേഷന  വപോങ്ങപോമനത്തുന  രഷീതണിയണില  മെപോറ്റനം  വരുത്തണമമെനതപോണസ്

മപപോതവപോയണി  വന  ഒരു  നണിര്പദ്ദേശനം.   രണസ്,  മെഞ്ഞ,  പണിങസ്,  നഷീല,  മവള്ള

കപോര്ഡുടെമെകള്ക്കസ്  പറേഷന  വപോങ്ങുനതണിനസ്  പ്രപതക്ഷ്യക

ദണിവസങ്ങളപോക്കുനതണിമനക്കുറേണിച്ചസ്  ആപലപോചെണിക്കുനതണിനസ് ഒരു ചെര്ച്ച പവണമമെന

നണിര്പദ്ദേശവുനം ഉയര്ന്നുവനണിട്ടുണസ്.  അതണിമനക്കുറേണിച്ചുനം  ആപലപോചെണിക്കുന്നുണസ്.  മൂനസ്,

പറേഷന  വണിതരണത്തണിമല  സപോപങതണിക  പ്രശങ്ങള്  പരണിഹരണിക്കുനതണിമന്റെ

ഭപോഗമെപോയണി  ബൈന്ധമപ്പെടവരുമെപോയണി  ഇതണിപനപോടെകനം  നണിരവധണി  ചെര്ച്ചകള്  നടെത്തണി.

മമഹദ്രബൈപോദസ്  ആസപോനമെപോയണി  പ്രവര്ത്തണിക്കുന  എന.മഎ.സണി.യണില  ഞപോന

പനരണിടസ്  പപപോയണി  ഉപദക്ഷ്യപോഗസരുമെപോയണി   ഇഗൗ  വണിഷയനം  ചെര്ച്ച  നടെത്തണിയപപ്പെപോള്

ഉയര്ന്നുവന  നണിര്പദ്ദേശങ്ങളുമടെയുനം  നണിലവണിമല  സനംഭവ  വണികപോസങ്ങളുമടെ

അടെണിസപോനത്തണില ഇഗൗ മെപോസനം 10-ാ തഷീയതണി  എന.മഎ.സണി. മമഹദ്രബൈപോദണിമല

ഉപദക്ഷ്യപോഗസരടെക്കനം  പ്രസ്തുത പമെഖേലകളണിമല മുഴുവന ഉപദക്ഷ്യപോഗസരുമടെയുനം ഒരു
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പയപോഗനം തലസപോനത്തസ്  വണിളണിച്ചണിട്ടുണസ്.  പ്രസ്തുത ചെര്ച്ചകളണിലൂമടെ  ഉയര്ന്നുവരുന

നണിര്പദ്ദേശങ്ങളുമടെ  അടെണിസപോനത്തണില  ഇക്കപോരക്ഷ്യത്തണിനസ്  ശപോശസത  പരണിഹപോരനം

കപോണപോന കഴണിയുമമെനപോണസ് ഞപോന പ്രതഷീക്ഷണിക്കുനതസ്. 

ശ്രഷീ  .    ഇ  .    ടെണി  .    മമടെസണ്  മെപോസ്റ്റര്:   സര്,  ഇപപ്പെപോള്  ഉപപയപോഗണിക്കുന

മടെപകപോളജണി  അപ്പഡറ്റസ് മചെയ്യപോന നടെപടെണി സസഷീകരണിക്കുപമെപോ; ഒറ്റമപ്പെട ഉഗൗരുകളുനം

മെലപയപോര  പമെഖേലകളുനം  ഉള്മപ്പെട  ആദണിവപോസണിപമെഖേലകളണില   ഇന്റെര്മനറ്റസ്

കണകണിവണിറ്റണിമയയുനം ഇക്കപോരക്ഷ്യത്തണില ശരണിയപോയ അറേണിവണിലപോത്തതണിനപോലണപോകുന

നണിരവധണി  വണിഷയങ്ങള്  ഉയര്ന്നുവരുന്നുണസ്.  അവ  പരണിഹരണിക്കപോന  പ്രപതക്ഷ്യക

പരണിപപോടെണി സര്ക്കപോര് ആപലപോചെണിക്കുന്നുപണപോ?

ശ്രഷീ  .    ജണി  .    ആര്  .    അനണില:   സര്,  ബൈഹുമെപോനമപ്പെട  അനംഗനം  സൂചെണിപ്പെണിച്ച

ഉഗൗരുകളടെക്കനം  പകരളത്തണിമല  134  ആദണിവപോസണി  ഉഗൗരുകളണില   പനരണിടസ്

ഭക്ഷക്ഷ്യധപോനക്ഷ്യങ്ങള് എത്തണിച്ചുമകപോടുക്കുകയപോണസ്.  അത്തരനം പ്രശങ്ങള് പൂര്ണമെപോയണി

മെപോറേണിയണിട്ടുമണനതപോണസ് യപോഥപോര്ത്ഥക്ഷ്യനം.  അതപപപോമല പക്ഷമെ സപോപനങ്ങള്ക്കുനം

ഏറ്റവുനം  ദുര്ബൈലര്ക്കുനം  സമൂഹത്തണില  ഏറ്റവുനം   പണിനപോക്കനം  നണിലക്കുനവര്ക്കുനം

അതണിദരണിദ്രര്ക്കുനം  ഇത്തരനം  ഉല്പനങ്ങള്  കൃതക്ഷ്യമെപോയണി  പനരണിമടത്തണിക്കപോനുള്ള
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നടെപടെണി ഗവണ്മമെന്റെസ് സസഷീകരണിച്ചണിട്ടുണസ്.   അതണിമന്റെ അടെണിസപോനത്തണിലപോണസ്  97-

98  ശതമെപോനനം  എ.എ.മമവ,  പണി.എച്ചസ്.എച്ചസ്.  കപോര്ഡുകപോര്  കൃതക്ഷ്യമെപോയണി  പറേഷന

വപോങ്ങുനതണിമന്റെ കണക്കുകള് ഞപോനണിവണിമടെ സൂചെണിപ്പെണിച്ചതസ്.  

(2) ആപരപോഗക്ഷ്യപമെഖേലയണിമല അടെണിസപോന സഗൗകരക്ഷ്യങ്ങളുമടെ അപരക്ഷ്യപോപ്തത

ശ്രഷീ  .   പണി  .   അബ്ദുല ഹമെഷീദസ്:  സര്, അടെണിസപോന സഗൗകരക്ഷ്യങ്ങളുമടെ പരണിമെണിതണി,

ആവശക്ഷ്യത്തണിനുള്ള  ജഷീവനക്കപോരുമടെ  അഭപോവനം,  മെരുന്നുകളുമടെ  ലഭക്ഷ്യതക്കുറേവസ്

എനണിവയപോണസ്  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണിമല  ആപരപോഗക്ഷ്യപമെഖേല  പനരണിടുന  പ്രധപോന

പ്രതണിസന്ധണികള്.   ഇക്കപോരണത്തപോല  ജണിലയണിമല  പണി.എച്ചസ്.സണി.  മുതല

മമെഡണിക്കല  പകപോപളജുവമര  ഗുരുതരമെപോയ  പ്രതണിസന്ധണികള്  പനരണിടുകയപോണസ്.

ജനസനംഖേക്ഷ്യയണില  1000  പപര്ക്കസ് ഒരു പഡപോകര് പവണമമെനപോണസ് പലപോകപോപരപോഗക്ഷ്യ

സനംഘടെനയുമടെ  നണിഷ്കര്ഷത.  എനപോല  പകരളത്തണില  6000  പപര്ക്കസ്   ഒരു

പഡപോകര് എനപോണസ് അനുപപോതനം.  ഇതണിലത്തമന മെലപ്പുറേനം ജണിലയണിമല സണിതണി

അതണിരൂക്ഷമെപോണസ്.  1970-മല  സ്റ്റപോഫസ് പപോപറ്റണപോണസ് പ്രപോഥമെണിക ആപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രനം

മുതല  ജനറേല ആശുപത്രണികളണിലവമര ഇപപ്പെപോഴുമുള്ളതസ്. ജണിലയണില ആമകയുള്ള

പഡപോകര്മെപോരണില  ബൈഹുഭൂരണിഭപോഗവുനം  വണിവണിധ  ഭരണചുമെതലകളണിലമെപോണസ്.  പുതണിയ
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പദ്ധതണികള്  സര്ക്കപോര്  പ്രഖേക്ഷ്യപോപണിക്കുന്നുമണങണിലനം  അവയുമടെ  നണിര്വ്വഹണവുനം

ഏപകപോപനവുനം  കൃതക്ഷ്യമെപോയണി  നടെക്കപോത്തതണിനപോല  ആപരപോഗക്ഷ്യവകുപ്പെണിമന്റെ

പ്രവര്ത്തനനം  ജണിലയണിലപോമക  തപോളനംമതറ്റണിയണിരണിക്കുകയപോണസ്.  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണില

ഇഗൗ  പമെഖേല  പനരണിടുന  പ്രധപോന  പ്രശങ്ങള്  സഭയുമടെ  ശ്രദ്ധയണില

മകപോണ്ടുവരുനതണിനുപവണണിയപോണസ്  ഇഗൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല  പ്രപമെയനം

അവതരണിപ്പെണിക്കുനതസ്.  ജനസനംഖേക്ഷ്യയണില ഏറ്റവുനം മുമണില നണിലക്കുന ജണിലയപോണസ്

മെലപ്പുറേനം,  ഏകപദശനം  50  ലക്ഷപത്തപോളമെപോണസ്  ഇവണിടെമത്ത  ജനസനംഖേക്ഷ്യ.

ദഗൗര്ഭപോഗക്ഷ്യകരമമെന്നുപറേയമട,  ജനസനംഖേക്ഷ്യയസ്  ആനുപപോതണികമെപോയണി

ആപരപോഗക്ഷ്യപമെഖേലയണില  അടെണിസപോനസഗൗകരക്ഷ്യങ്ങള്  ഒന്നുനംതമനയണില.

സഷീകളുമടെയുനം  കുടണികളുമടെയുനം  എണത്തണില  ഏമറേ  മുനണിലനണിലക്കുന  മെലപ്പുറേനം

ജണിലയണില  സഷീകള്ക്കുനം  കുടണികള്ക്കുനം  കൃതക്ഷ്യമെപോയണി  ഒരു  ആശുപത്രണി  സര്ക്കപോര്

പമെഖേലയണിലണില  എനതസ്  പഖേദകരമെപോണസ്.  ആപരപോഗക്ഷ്യരനംഗത്തസ്  ജണില  പനരണിടുന

അവഗണനയുമടെ   പനര്സപോക്ഷക്ഷ്യനം  കൂടെണിയപോണണിതസ്.   ജനസനംഖേക്ഷ്യയണിലനം

വണിസ്തൃതണിയണിലനം ഏമറേ മുനണിലനണിലക്കുന ജണിലയണില ജനസനംഖേക്ഷ്യപോനുപപോതണികമെപോയണി

പഡപോകര്മെപോപരപോ,  നഴ്സുമെപോപരപോ,  ഫഷീലഡസ്  വര്ക്കര്മെപോപരപോ,  മെറ്റസ്  പപോരപോമമെഡണിക്കല
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ജഷീവനക്കപോപരപോ ഇമലന്നുള്ളതപോണസ്  സതക്ഷ്യനം. ജനസനംഖേക്ഷ്യയുമടെയുനം വണിസ്തൃതണിയുമടെയുനം

കപോരക്ഷ്യത്തണില മെലപ്പുറേനം ജണിലപയക്കപോള് ഏമറേ പണിനണില നണിലക്കുന മെറ്റസ് ജണിലകളുമടെ

ആപരപോഗക്ഷ്യരനംഗമത്ത  അടെണിസപോന സഗൗകരക്ഷ്യനണിലവപോരനം എത്രപയപോ മമെച്ചമെപോണസ്. മെറ്റസ്

ജണിലകളണിമല പനടങ്ങമള ഞപോന സങ്കുചെണിത ചെണിന്തപയപോമടെ പനപോക്കണികപോണുകയല;

മെറേണിച്ചസ്  മെലപ്പുറേമത്ത  പശപോചെനഷീയപോവസ  ചൂണണികപോണണിക്കുനതണിനുപവണണി

മെപോത്രമെപോണസ് ഈ വണിഷയനം അവതരണിപ്പെണിക്കുനതസ്. മെറ്റു ജണിലകളണിലനം ആപരപോഗക്ഷ്യരനംഗനം

ഏമറേ  മമെച്ചമപ്പെപടെണതണസ്.  ജനറേല  ആശുപത്രണികളുമടെ

കണമക്കടുക്കുകയപോമണങണില  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണില  മെപഞ്ചേരണിയണില  ഒരു  ജനറേല

ആശുപത്രണി  മെപോത്രമമെ  ഉണപോയണിരുന്നുള്ളൂ.  എനപോല  മെപഞ്ചേരണി  ജനറേല

ആശുപത്രണിമയ മമെഡണിക്കല പകപോപളജസ് ആക്കണിമെപോറ്റണി പകരനം ജനറേല ആശുപത്രണി

പവണമമെനസ്  ജണിലയുമടെ  ആവശക്ഷ്യനം  ഇതവമര  നടെപ്പെണിലപോയണിലമയനതസ്  ഏമറേ

പഖേദകരമെപോണസ്.  ജണിലപോ  ആശുപത്രണികളുമടെ  കപോരക്ഷ്യമമെടുക്കുകയപോമണങണില  ആമക

മൂനസ്  ജണിലപോ  ആശുപത്രണികളപോണസ്  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണിലള്ളതസ്.  ഈ  മൂമനണവുനം

അടുത്ത  കപോലത്തസ്  തപോലൂക്കസ്  ആശുപത്രണികള്   ജണിലപോ  ആശുപത്രണികളപോയണി

ഉയര്ത്തണിയവയപോണസ്.  ജണിലപോ ആശുപത്രണികളപോയണി ഉയര്ത്തണിമയങണിലനം ഫലത്തണില
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ഇവ  ഇപപ്പെപോഴുനം  തപോലൂക്കസ്  ആശുപത്രണികളുമടെ  നണിലവപോരത്തണിലപോണസ്

പ്രവര്ത്തണിക്കുനതസ്.  ജണിലപോ  ആശുപത്രണികളണിമല  പഡപോകര്മെപോര്ക്കസ്  അധണിക

ചുമെതലകളപോയ കുത്തണിവയസ്,  വണി.ഐ.പണി.  ഡക്യൂടണി,  പകപോടെതണി  ഡക്യൂടണി  എനണിങ്ങമന

നലകുപമപോള്  ടദനനംദണിനനം  മൂവപോയണിരപത്തപോളനം  വരുന  പരപോഗണികമള

പരണിപശപോധണിക്കപോനുള്ള പഡപോകര്മെപോരുമടെ പസവനനം ഫലത്തണില ലഭണിക്കപോറേണില. മെണിക്ക

ആശുപത്രണികളണിലൂനം  പ്രധപോന  വണിഭപോഗമെപോയണി  ടഗനപക്കപോളജണി,  പഷീഡണിയപോടണികസ്,

ഇ.എന.ടെണി.  പഡപോകര്മെപോരുമടെ ഒഴണിവുകള് നണികത്തപോത്ത അവസയപോണസ്.  തപോലൂക്കസ്

ആശുപത്രണികളുമടെ  കണക്കസ്  എടുക്കുകയപോമണങണില  മെറ്റു  ജണിലകമളക്കപോള്

ആശുപത്രണികള് ആവശക്ഷ്യമുള്ള മെലപ്പുറേത്തണിനസ് മവറുനം ആറേസ് തപോലൂക്കപോശുപത്രണികള്

മെപോത്രമമെയുള്ളൂ.  കമക്യൂണണിറ്റണി  മഹലത്തസ്  മസന്റെറുകളണിപലയസ്   വനപോലനം  മവറുനം

ഇരുപമതണനം മെപോത്രമമെയുള്ളൂ.  പണി.  എച്ചസ്.  മസന്റെറുകള് ആമക 66  ആണുള്ളതസ്.

മെലപ്പുറേനം  ജണിലയുമടെ  പകുതണി ജനസനംഖേക്ഷ്യയുള്ള മെറ്റു പല ജണിലകളണിലനം  ഇവയുമടെ

എണത്തണില ഗണക്ഷ്യമെപോയ വര്ദ്ധനവുണസ്.  അതണിമന്റെ വണിശദപോനംശങ്ങളണിപലയസ് ഞപോന

കടെക്കുനണില.   ആശുപത്രണികളുമടെയുനം  കണിടെക്കകളുമടെയുനം  പഡപോകര്മെപോരുമടെയുനം

കപോരക്ഷ്യത്തണിപലക്കസ്  വനപോലനം ഇപത അവസയപോണസ്.  മെലപ്പുറേനം ജണിലയുമടെ പകുതണി
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മെപോത്രനം  ജനസനംഖേക്ഷ്യയുള്ള  ആലപ്പുഴയണില  3,424  കണിടെക്കകളുള്ളപപ്പെപോള്  മെലപ്പുറേനം

ജണിലയണില  ആകമട  അതസ്  മവറുനം  2,604  എണനം  മെപോത്രമെപോണസ്.  മമെഡണിക്കല

പകപോപളജണിമന്റെ  കപോരക്ഷ്യനം  എടുക്കുകയപോമണങണില  സൂപ്പെര്  മസഷക്ഷ്യപോലണിറ്റണി  ചെണികണിത

ലഭണിക്കപോത്തതകപോരണനം  മെപഞ്ചേരണി  മമെഡണിക്കല  പകപോപളജണിലനണിന്നുനം  റേഫറേല

പകസുകള്  കൂടെണിയണിരണിക്കുകയപോണസ്.  അതക്ഷ്യപോഹണിതമെപോയണി  വനപോല  പകപോഴണിപക്കപോടെസ്

മമെഡണിക്കലപകപോപളജസ് ആശുപത്രണിയണിപലക്കസ് വണിടുനം. നക്യൂപറേപോളജണി, കപോര്ഡണിപയപോളജണി,

എമെര്ജനസണി  മമെഡണിസണിന  യൂണണിറ്റസ്,  ക്രണിടണിക്കല  മകയര്  വണിഭപോഗനം

എനണിവണിടെങ്ങളണില  മെതണിയപോയ  സഗൗകരക്ഷ്യങ്ങളണില.  പല  യൂണണിറ്റണിലനം  സഷീനണിയര്

റേസണിഡന്റെസ്സസ്  പഡപോകര്മെപോരണില.  ജനറേല  ആശുപത്രണികളണിമല  കണിടെക്കകളണില

നപോമെമെപോത്ര  വര്ദ്ധനവസ്  മെപോത്രമെപോണസ്  ഉണപോയതസ്.  അറ്റകുറ്റ  പണണികള്ക്കപോയണി

ഓപ്പെപറേഷന തണിപയറ്റര് പൂടണിയണിടസ് മെപോസങ്ങളപോയണി. ആര്ദ്രനം പദ്ധതണിയുമടെ ഭപോഗമെപോയണി

ജണിലയണിമല ടപ്രമെറേണി മഹലത്തസ് മസന്റെറുകമള കുടുനംബൈപോപരപോഗക്ഷ്യ പകന്ദ്രങ്ങളപോക്കണി

മെപോറ്റണി.  ഫപോമെണിലണി  മഹലത്തസ്  മസന്റെറുകളുമടെ  കഷീഴണിലള്ള  മൂനസ്  പഡപോകര്മെപോരണില

ഒരപോളുമടെ പവതനനം ബൈന്ധമപ്പെട ഗ്രപോമെ പഞ്ചേപോയത്തസ് നലകണമമെനപോണസ് സര്ക്കപോര്

ഉത്തരവസ്.  ബൈഹുഭൂരണിപക്ഷനം  വരുന  പഞ്ചേപോയത്തുകളുനം  സപോമത്തണിക
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മഞരുക്കത്തണില  ആയതണിനപോല  പഡപോകര്മെപോരുമടെ  ശമളനം  നലകുവപോന

സപോധണിക്കുനണില.  ആയതണിനപോല  മെണിക്ക  ഇടെങ്ങളണിലനം  ടവകുപനരനം

മൂന്നുമെണണിപയപോമടെ  ഫപോമെണിലണി  മഹലത്തസ്  മസന്റെറുകള്  അടെച്ചണിപടെണ

അവസയപോണസ്.  തപോലൂക്കപോശുപത്രണികളണില  സ്റ്റപോഫസ്  നഴ്സുമെപോര്  ഇത്തരനം

സഗൗകരക്ഷ്യങ്ങള്  കണസ്  ഫപോമെണിലണി  മഹലത്തസ്  മസന്റെറുകളണിപലക്കസ്  നണിയമെനനം

വപോങ്ങുകയപോണസ്.  അതകപോരണനം തപോലൂക്കസ് ആശുപത്രണികളണില രപോത്രണി കപോലങ്ങളണില

ഡക്യൂടണി  പനപോക്കപോന ആളണിലപോത്ത  അവസയപോണസ്.  അതപപപോമലതമന  ഫപോമെണിലണി

മഹലത്തസ് മസന്റെറുകളണില ലപോബൈസ് സഗൗകരക്ഷ്യനം ഒരുക്കുവപോന സര്ക്കപോര് നണിര്പദ്ദേശനം

നലകണിയണിട്ടുണസ്.  എനപോല  ലപോബൈണിമല  ജഷീവനക്കപോരുമടെ  തസണിക  സൃഷണിച്ചണിടണില.

ജണിലയണില ആര്ദ്രനം പദ്ധതണിയണില രണപോനം ഘടത്തണില രൂപഷീകരണിച്ച സലങ്ങളണില

ഒന്നുനംതമന  പുതണിയ  തസണിക  സൃഷണിച്ചണിടണില.  ഇക്കപോരക്ഷ്യങ്ങള്  എലപോനം

കണക്കണിമലടുത്തസ്  മെലപ്പുറേനം ജണിലയണില ആപരപോഗക്ഷ്യ പമെഖേലയണില നണിലനണിലക്കുന

അസന്തുലണിതപോവസ  പരണിഹരണിച്ചസ്  മമെച്ചമപ്പെട  അടെണിസപോന  സഗൗകരക്ഷ്യങ്ങളുനം

പസവനനം  നലകുനതണിനുള്ള  ജഷീവനക്കപോരുനം  ആവശക്ഷ്യത്തണിനസ്  മെരുന്നുകളുനം

ലഭക്ഷ്യമെപോക്കണമമെനസ്  ഈ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂമടെ  ഞപോന  ആവശക്ഷ്യമപ്പെടുന്നു.
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പകപോഴണിപക്കപോടെസ് ജണിലയണിമല ഫപോത്തണിമെ ആശുപത്രണിയണില ഒരു പഡപോകമറേ കപയ്യറ്റനം

മചെയതകപോരണനം  അവണിമടെ  സമെരനം  നടെക്കുകയപോണസ്.  ഇന്തക്ഷ്യന  മമെഡണിക്കല

അപസപോസണിപയഷനുനം  അതപപപോമലതമന  പകരള  മമെഡണിക്കല  ഓഫഷീപസഴസ്

അപസപോസണിപയഷനുനം ഈ സമെരത്തണില പങപോളണികളപോണസ്.  പപോവമപ്പെട പരപോഗണികള്

ഇതമൂലനം കഷമപ്പെടുകയപോണസ്.  അതമകപോണസ് സമെരനം ഒഴണിവപോക്കപോനുള്ള അടെണിയന്തര

നടെപടെണികള് സസഷീകരണിക്കണമമെന്നുകൂടെണി ഞപോന അപപക്ഷണിക്കുന്നു.

ആപരപോഗക്ഷ്യ-വനണിത-ശണിശുവണികസന വകുപ്പുമെനണി (ശ്രഷീമെതണി വഷീണപോ പജപോര്ജസ്):

സര്,  ബൈഹുമെപോനമപ്പെട അനംഗനം ഇവണിമടെ അവസപോനമെപോയണി ഉനയണിച്ച വണിഷയനം ഒരു

സസകപോരക്ഷ്യ ആശുപത്രണിയണില ഒരു പഡപോകമറേ വളമര ക്രൂരമെപോയണി ആക്രമെണിച്ചതമെപോയണി

ബൈന്ധമപ്പെടപോണസ്.  ഒരു കപോരണവശപോലനം അനംഗഷീകരണിക്കപോന കഴണിയപോത്ത അതക്ഷ്യന്തനം

അപലപനഷീയമെപോയണിട്ടുള്ള കപോരക്ഷ്യമെപോണസ്.  അപദ്ദേഹനം ഇപപ്പെപോള് ആശുപത്രണിയണിലപോണസ്.

അതസ്  വളമര  ഗഗൗരവപത്തപോടുകൂടെണി  കപോണുകയുനം  വളമര  കര്ശനമെപോയണിട്ടുള്ള

നടെപടെണികള് അതണില സസഷീകരണിക്കുകയുനം മചെയ്യുനം. ഈ  സസകപോരക്ഷ്യ ആശുപത്രണിയണില

ഉണപോയ  നണിര്ഭപോഗക്ഷ്യകരമെപോയണിട്ടുള്ള  സനംഭവനം  ഒരണിടെത്തുനം  ആവര്ത്തണിക്കപോന

കഴണിയണിലമയനസ്  പനരമത്തതമന  വക്ഷ്യക്തമെപോക്കണിയണിട്ടുണസ്.
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ആപരപോഗക്ഷ്യപ്രവര്ത്തകരുമടെ സനംരക്ഷണവുമെപോയണി ബൈന്ധമപ്പെടസ് നണിലവണിലള്ള നണിയമെനം

ആവശക്ഷ്യപോനുസരണനം  അതണില  പഭദഗതണി  ഉള്മപ്പെമടെ  വരുത്തുനതണിനസ്  സര്ക്കപോര്

ആപലപോചെണിച്ചണിട്ടുണസ്,  തഷീരുമെപോനമമെടുത്തണിട്ടുണസ്,  വകുപ്പെസ്  അതണിമന്റെ  നടെപടെണികള്

ആരനംഭണിച്ചണിട്ടുമുണസ്. 

പദശഷീയതലത്തണില  ഇന്തക്ഷ്യയണിമല  മപപോതസപോഹചെരക്ഷ്യനം  പനപോക്കുപമപോള്

ജനസനംഖേക്ഷ്യപോനുപപോതണികമെപോയണി  ഏറ്റവുമെധണികനം  ആശുപത്രണികളുനം

ആപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങളുനം  പഡപോകര്മെപോരുനം  മെറ്റസ്  ആപരപോഗക്ഷ്യപ്രവര്ത്തകരുമുള്ള

സനംസപോനനം  പകരളമെപോണസ്.  മതപോടടുത്തുതമന  പകന്ദ്രസര്ക്കപോരണിമന്റെ

ഇതസനംബൈന്ധണിച്ചണിട്ടുള്ള പുരസപോരനം ലഭണിച്ചതസ് പകരളത്തണിനപോണസ്.  മെലപ്പുറേനം ജണിലമയ

സനംബൈന്ധണിച്ചണിടെപത്തപോളനം  ആപരപോഗക്ഷ്യ  കുടുനംബൈപക്ഷമെ  ആയുഷസ്  വകുപ്പുകളണിലപോയണി

സനംസപോനമത്ത ഏറ്റവുനം കൂടുതല ആപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങള് സപോപനങ്ങളുള്ള ജണില

മെലപ്പുറേനം  ജണിലയപോണസ്.  ആപരപോഗക്ഷ്യ  വകുപ്പെണില  മഹലത്തസ്  സര്വ്വഷീസസസ്

ഡണിപ്പെപോര്ടസ്മമെന്റെണില  മെപോത്രമെപോയണി  ആശുപത്രണികള്  ഉള്മപ്പെമടെ  773

ആപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങള്  ജണിലയണിലണസ്.  ഇതണിനുപുറേമമെ  ആപരപോഗക്ഷ്യ  വണിദക്ഷ്യപോഭക്ഷ്യപോസ

രനംഗത്തസ്  നല  നണിലയണില  പ്രവര്ത്തണിച്ചുവരുന  മെപഞ്ചേരണിയണിമല  സര്ക്കപോര്
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മമെഡണിക്കല  പകപോപളജസ്,  ഈ  സര്ക്കപോരണിമന്റെ  കപോലത്തസ്  അമതപോരു  അണര്

ഗ്രപോപജസറ്റസ്  പകപോപളജപോയണിരുന്നു.  എനം.ബൈണി.ബൈണി.എസസ്.  മെപോത്രമമെ  ഉണപോയണിരുന്നുള്ളൂ.

പമക്ഷ,  ഇപപ്പെപോള്  അവണിമടെ  പപപോസ്റ്റസ്  ഗ്രപോപജസഷന  ആരനംഭണിച്ചണിട്ടുണസ്,  പണി.  ജണി.

പകപോപളജപോയണി  അതസ്   ഉയര്ത്തുകയുണപോയണി.  അതമെപോത്രമെല  ഈ  നടെപ്പു

സപോമത്തണിക വര്ഷനം അവണിമടെ പുതണിയ നഴണിനംഗസ് പകപോപളജസ് മെപഞ്ചേരണിയണില നമുക്കസ്

ആരനംഭണിക്കപോന കഴണിഞ്ഞു. നഴണിനംഗസ് അഡണിഷന ആരനംഭണിച്ചു, 60  കുടണികള് അവണിമടെ

നഴണിനംഗസ്  പകപോപളജണില  പഠണിക്കുന്നുണസ്.  ഈ  നണിലയണില  ജണിലയണിമല  ആപരപോഗക്ഷ്യ

പമെഖേലയുമെപോയണി ബൈന്ധമപ്പെട പ്രവര്ത്തനങ്ങള് വളമര പ്രപോധപോനക്ഷ്യപത്തപോടുകൂടെണിയപോണസ്

സര്ക്കപോര്  കപോണുനതസ്.  അതപപപോമല  ഭപോരതഷീയ  ചെണികണിതപോ  വകുപ്പെണിനസ്  കഷീഴണില

ആയുര്പവ്വദ  ആശുപത്രണികളുള്മപ്പെമടെ  മമെപോത്തനം  125  ആപരപോഗക്ഷ്യസപോപനങ്ങളുനം

പഹപോമെണിപയപോപ്പെതണി  വകുപ്പെണിമന്റെ  കഷീഴണില  ആശുപത്രണികളുള്മപ്പെമടെ  103

ആപരപോഗക്ഷ്യസപോപനങ്ങളുനം  ജണിലയണില  പ്രവര്ത്തണിക്കുന്നുണസ്.  തപോമഴ  പറേയുന

വണിധത്തണിലപോണസ്,  ജനറേല  ആശുപത്രണി  ആണസ്  ഗവണ്മമെന്റെസ്  മമെഡണിക്കല

പകപോപളജപോയണി അനസ് പബൈപോര്ഡസ് മെപോറ്റണിവച്ചതസ്.  കഴണിഞ്ഞ സര്ക്കപോരണിമന്റെ കപോലത്തസ്

അതണിമന്റെ  നണിര്മപോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നല  രഷീതണിയണില  നമുക്കസ്
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മുപനപോട്ടുമകപോണ്ടുപപപോകപോന  കഴണിഞ്ഞു.  ഈ  സര്ക്കപോരണിമന്റെ  കപോലത്തസ്

പഹപോസ്റ്റലകളുള്മപ്പെമടെയുള്ളവയുമടെ  നണിര്മപോണനം  നമുക്കസ്  പൂര്ത്തഷീകരണിക്കപോന

കഴണിഞ്ഞു.  ജണിലപോ  ആശുപത്രണികളുമടെ  എണനം  മൂന്നുനം  തപോലൂക്കസ്  ആസപോന

ആശുപത്രണികളുപടെതസ്   നപോലനം  ആണസ്.  തപോലൂക്കസ്  ആശുപത്രണികള്  മൂനസ്,

സപോമൂഹക്ഷ്യആപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങള്  പതണിനപോറേസ്,  കുടുനംബൈപോപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങള്

അമലങണില പ്രപോഥമെണിക ആപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങള് 89, മപപോനപോനണിയണില സഷീകളുമടെയുനം

കുടണികളുമടെയുനം ആശുപത്രണിയുണസ്.  മപപോനപോനണി മെലപ്പുറേനം ജണിലയണിലപോണസ്. അപദ്ദേഹനം

അങ്ങമനമയപോരു ആശുപത്രണി ഇലമയനസ് പറേഞ്ഞു.  സഷീകളുമടെയുനം കുടണികളുമടെയുനം

ആശുപത്രണി മപപോനപോനണി,  ജണിലപോ  ടെണി.  ബൈണി.  മസന്റെര് മെലപ്പുറേനം,  ടെണി.  ബൈണി.  കണിനണികസ്

മപപോനപോനണി  ഡണിമസനസറേണികള്/മമെപോടബൈല  യൂണണിറ്റസ്/മഹലത്തസ്  കണിനണികസ്-6,

കുടുനംബൈപക്ഷമെ ഉപപകന്ദ്രങ്ങള്-589,  നഗര പ്രപോഥമെണിക ആപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങള്-13,

നഗര  കുടുനംബൈപക്ഷമെ ഉപപകന്ദ്രങ്ങള്-46  എനണിവയപോണസ്.  ഇതകൂടെപോമത ഞപോന

മുമസ്  പറേഞ്ഞതപപപോമല  മമെഡണിക്കല  പകപോപളജുനം  നഴണിനംഗസ്  പകപോപളജുമുണസ്.

ഭപോരതഷീയ  ചെണികണിതപോ  വകുപ്പെണിമന്റെ  കഷീഴണില,  ആയുഷസ്  വകുപ്പെണിമന്റെ  കഷീഴണില

ആയുര്പവ്വദ  ആശുപത്രണികള്-12,  ആയുര്പവ്വദ  ഡണിമസനസറേണികള്-77,  ആയുഷസ്
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ടപ്രമെറേണി മഹലത്തസ് മസന്റെറുകള്-34, പഹപോളണിസ്റ്റണികസ് മസന്റെര് (ആയുഷസ് മെണിഷന)-

2 എനണിങ്ങമനയപോണുള്ളതസ്. 

പഹപോമെണിപയപോപ്പെതണി വകുപ്പെണിന കഷീഴണിലള്ളതസ്  പഹപോമെണിപയപോ ആശുപത്രണികള്-4,

പഹപോമെണിപയപോ  ഡണിമസനസറേണികള്-56,  എന.എച്ചസ്.എനം.  ഡണിമസനസറേണികള്-36,

എന.സണി.പണി. ഡണിമസനസറേണികള്-4,  മപരണിഫറേല  ഒ.പണി.  മസന്റെറുകള്-3

എനണിവയപോണസ്.  ഇതണില  മെപഞ്ചേരണിയണിമല  സര്ക്കപോര്  മമെഡണിക്കല  പകപോപളജസ്

ആശുപത്രണി  (ജനറേല  ആശുപത്രണി),  മപപോനപോനണി  സഷീകളുമടെയുനം  കുടണികളുമടെയുനം

ആശുപത്രണി,  മൂനസ്  ജണിലപോ  ആശുപത്രണികള്,  നപോലസ്  തപോലൂക്കസ്  ആസപോന

ആശുപത്രണികള്,  മൂനസ്  തപോലൂക്കസ്  ആശുപത്രണികള്,  15  സപോമൂഹണികപോപരപോഗക്ഷ്യ

പകന്ദ്രങ്ങള്,  നപോലസ്  കുടുനംബൈപോപരപോഗക്ഷ്യ/പ്രപോഥമെണികപോപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങള്

എനണിവണിടെങ്ങളണില കണിടെത്തണി ചെണികണിതപോ സഗൗകരക്ഷ്യങ്ങളുണസ്. 581 വണിവണിധ വണിഭപോഗനം

പഡപോകര്മെപോരുമടെയുനം  പപോരപോമമെഡണിക്കല  വണിഭപോഗനം  ജഷീവനക്കപോരുപടെതനം  ഉള്മപ്പെമടെ

ആപരപോഗക്ഷ്യവകുപ്പെസ്  ഡയറേകസ്പറേറ്റണിനുകഷീഴണില  4,210  സണിരനം തസണികകള് മെലപ്പുറേനം

ജണിലയണിലണസ്.  കഴണിഞ്ഞ  സര്ക്കപോരണിമന്റെയുനം  ഈ  സര്ക്കപോരണിമന്റെയുനം

കപോലത്തുമെപോത്രമെപോയണി  368  തസണികകളപോണസ്  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണില സൃഷണിച്ചണിട്ടുള്ളതസ്.
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നപോഷണല മഹലത്തസ്  മെണിഷമന്റെ കഷീഴണില വണിവണിധ തസണികകളണില  1,400-ഓളനം

ജഷീവനക്കപോരപോണസ്  ജണിലയണിമല  ആപരപോഗക്ഷ്യ  സപോപനങ്ങളണില  അവമര  നണിയമെണിച്ചസ്

പസവനനം  ലഭക്ഷ്യമെപോക്കണി  വരുനതസ്.  മപപോതജനപോപരപോഗക്ഷ്യരനംഗത്തസ്

ആപരപോഗക്ഷ്യപ്രവര്ത്തകര്ക്കസ് സഹപോയവുനം സഹകരണവുനം നലകണി വരുനതണിനപോയണി

വണിവണിധ സര്ക്കപോര് പദ്ധതണികള് വണിജയണിപ്പെണിക്കുനതണിപലക്കപോയണി  3,185  ആശമെപോര്

നമ്മുമടെ  ജണിലയണിമല  വണിവണിധ  ആപരപോഗക്ഷ്യസപോപനങ്ങളണില  പകന്ദ്രഷീകരണിച്ചസ്

പ്രവര്ത്തണിക്കുന്നുണസ്. 

നവപകരള  കര്മ  പദ്ധതണി  ആര്ദ്രനം  മെണിഷമന്റെ  ഭപോഗമെപോയണി  88  പ്രപോഥമെണിക

ആപരപോഗക്ഷ്യ  പകന്ദ്രങ്ങമളയപോണസ്  കുടുനംബൈപോപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങളപോക്കണി  മെപോറ്റുനതണിനസ്

ഉത്തരവപോയതസ്.  അതണില ആദക്ഷ്യഘടത്തണില  17,  രണപോനം ഘടത്തണില  42,  മൂനപോനം

ഘടത്തണില  29  എനണിവയപോണസ്.  ഇതണില  48  സപോപനങ്ങളുമടെ  നണിര്മപോണ

പ്രവൃത്തണികള് പൂര്ത്തണിയപോയണി. കുടുനംബൈപോപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങള് ഏതപോണസ് പൂര്ണമെപോയണി.

അങ്ങമന  കുടുനംബൈപോപരപോഗക്ഷ്യ  പകന്ദ്രങ്ങളപോയണി  മെപോറേണികഴണിഞ്ഞു.  ബൈപോക്കണിയുള്ളവയുമടെ

നണിര്മപോണ പ്രവൃത്തണികള് ദ്രുതഗതണിയണില പുപരപോഗമെണിച്ചുവരുന്നു. ഇതണിമന്റെ ഭപോഗമെപോയണി

13 പകപോടെണി 20 ലക്ഷനം രൂപയപോണസ് നണിര്മപോണ പ്രവൃത്തണികള്ക്കപോയണി അനുവദണിച്ചതസ്.
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ഇതകൂടെപോമത  15  സണി.എച്ചസ്.സണി.-കമള  രണ്ടുഘടത്തണില  ഉള്മപ്പെടുത്തണി  പബപോക്കസ്

എഫസ്.എച്ചസ്.സണി.-കളപോക്കണി  മെപോറ്റപോന  മതരമഞ്ഞടുത്തു.  രണ്ടു  സപോപനങ്ങളുമടെ

നണിര്മപോണ  പ്രവൃത്തണി  പൂര്ത്തഷീകരണിച്ചു.  അതസ്  ഇപപ്പെപോഴപോണസ്  നടെപ്പെപോക്കണിയതസ്.  മെറ്റു

സപോപനങ്ങളണില പ്രവൃത്തണികള് നടെന്നുവരുന്നു.  ആയതണിനസ്  5  പകപോടെണി  17  ലക്ഷനം

രൂപയപോണസ് അനുവദണിച്ചതസ്. 314 ആപരപോഗക്ഷ്യ ഉപപകന്ദ്രങ്ങമള മൂനസ് ഘടങ്ങളണിലപോയണി

ഉള്മപ്പെടുത്തണി  മഹലത്തസ്  ആനഡസ്  മവലനസസ്  മസന്റെറുകളപോയണി,  ജനകഷീയ

പകന്ദ്രങ്ങളപോക്കണി  ഉയര്ത്തുനതണിനസ്  21  പകപോടെണി  91  ലക്ഷനം  രൂപയപോണസ്

അനുവദണിച്ചതസ്. ഇതണില 20 എണനം പൂര്ത്തണിയപോയണി കഴണിഞ്ഞു. ബൈപോക്കണിയുള്ളവയുമടെ

നണിര്മപോണ  പ്രവൃത്തണികള്  വണിവണിധ  ഘടങ്ങളണിലപോയണി  പുപരപോഗമെണിച്ചുവരണികയപോണസ്.

തപദ്ദേശസസയനംഭരണ  സപോപനങ്ങള്  മുപഖേനയപോണസ്  ഈ  നണിര്മപോണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെത്തുനതസ്.  79  കൂടുനംബൈപോപരപോഗക്ഷ്യപകന്ദ്രങ്ങളണില  ടവകണിടസ്  6

മെണണിവമര ഒ.  പണി.  പ്രവര്ത്തണിക്കുന്നുണസ്.  മുഴുവന കുടുനംബൈപോപരപോഗക്ഷ്യ പകന്ദ്രങ്ങളണിലനം

ടവകണിടസ്  6  മെണണിവമര  ഒ.പണി.  ഉണപോകണമമെന്നുള്ളതപോണസ്.  ബൈഹുമെപോനക്ഷ്യനപോയ

അനംഗനം  പറേഞ്ഞതപപപോമല  രണ്ടു  പപരണില  ഒരപോള്  പണി.എസസ്.സണി.-യണിലനണിന്നുനം

എല.എസസ്.ജണി.ഡണി.-യണിലനണിന്നുനം  നണിയമെണിക്കുകമയന്നുള്ളതപോണസ്.  അടെണിസപോന
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സഗൗകരക്ഷ്യ  വണികസന  പമെഖേലയണില  നണിലവണില  കണിഫ്ബൈണിയണിലൂമടെ  എലപോ

ആശുപത്രണികളണിലനം  ഭരണപോനുമെതണി  നലകണി  തടെര്പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരനംഭണിച്ചണിട്ടുണസ്.  ജണിലപോ ആശുപത്രണി നണിലമ്പൂര് - 9 പകപോടെണി 38 ലക്ഷനം രൂപ  ജണിലപോ

ആശുപത്രണി  മപരണിന്തലമെണ  -11  പകപോടെണി  89  ലക്ഷനം  രൂപ,  തപോലൂക്കപോസപോന

ആശുപത്രണി,  തണിരൂരങ്ങപോടെണി  - 10  പകപോടെണി  42  ലക്ഷനം രൂപ,  തപോലൂക്കസ് ആസപോന

ആശുപത്രണി,  മപപോനപോനണി  -  9  പകപോടെണി  രൂപ,   തപോലൂക്കപോസപോന  ആശുപത്രണി,

മകപോപണപോടണി  -   36  പകപോടെണി  19  ലക്ഷനം രൂപ,  തപോലൂക്കപോശുപത്രണി,  അരഷീപക്കപോടെസ്

എനണിവയപോണവ. 

നബൈപോര്ഡസ്  പദ്ധതണിയണിലള്മപ്പെടുത്തണി തണിരൂര്  ജണിലപോ  ആശുപത്രണിയണില  33

പകപോടെണി  70  ലക്ഷനം  രൂപ  അനുവദണിച്ചപോണസ്  പുതണിയ  മകടണിടെ  നണിര്മപോണനം

പൂര്ത്തണിയപോക്കണിയണിരണിക്കുനതസ്.  ഊര്ങ്ങപോടണിരണി  സപോമൂഹണികപോപരപോഗക്ഷ്യ  പകന്ദ്രത്തണില

നബൈപോര്ഡസ് മുപഖേനയുള്ള നണിര്മപോണ പ്രവൃത്തണി പൂര്ത്തണിയപോയണിട്ടുണസ്.  ജണിലയണില 16

നണിപയപോജകമെണ്ഡലങ്ങളണില  ഓപരപോനണിലമുള്മപ്പെടുന  ആപരപോഗക്ഷ്യസപോപനത്തണില

10  മബൈഡ്ഡുകപളപോടുകൂടെണിയ  മഎമസപോപലഷന  വപോര്ഡുകള്  നണിര്മണിക്കുനതണിനുള്ള

നടെപടെണി  സസഷീകരണിച്ചുവരുന്നു.  2023  മെപോര്ച്ചസ്  മെപോസത്തണില  സനംസപോനത്തസ്
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നണിലവണിലള്ള  എഴുപത്തണിയപഞ്ചേപോളനം  മഎമസപോപലഷന  പബപോക്കുകളുനം

പൂര്ത്തണിയപോകുനം.  ഇപപ്പെപോള്  വകുപ്പെസ്  നടെത്തുന  മെറ്റസ്   പ്രവര്ത്തനങ്ങളുനം

സപോക്ഷപോത്കരണിച്ച കപോരക്ഷ്യങ്ങളുനംകൂടെണി  മപമടനസ് വപോയണിക്കപോന ആഗ്രഹണിക്കുകയപോണസ്. 

നപോഷണല  മഹലത്തസ്  മെണിഷന  മുപഖേന  2022-24  കപോലഘടത്തണില  15

പകപോടെണി  14  ലക്ഷനം  രൂപയുമടെ  അധണിക  നണിര്മപോണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

അനുവദണിച്ചണിട്ടുണസ്. പകപോവണിഡസ് പ്രതണിപരപോധ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമടെ ഭപോഗമെപോയണി  മെലപ്പുറേനം

ജണിലയണിമല  7  പമെജര്  ആശുപത്രണികളണില   പഷീഡണിയപോടണികസ്  മഎ.സണി.യു.,  മമഹ

ഡണിമപ്പെനഡനസണി  യൂണണിറ്റസ്  (HDU),  മനഗറ്റഷീവസ്  പ്രഷര്  വപോര്ഡസ്,  മഎ.സണി.യു.

തടെങ്ങണിയവ സപോപണിക്കുനതണിനുനം ഫഷീലഡസ് പഹപോസണിറ്റല വണിഭപോഗത്തണില മെറ്റസ് രണസ്

പ്രധപോന ആശുപത്രണികളുമടെ  വണികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുമെപോയണി  15  പകപോടെണി  11

ലക്ഷനം രൂപ അനുവദണിക്കുകയുനം ഇതണില മുഴുവന സപോപനങ്ങളുമടെയുനം പ്രവൃത്തണി

പൂര്ത്തഷീകരണിക്കുകയുനം  മചെയ.  ജണിലപോ  ആശുപത്രണി,  മപരണിന്തലമെണ,  മപപോനപോനണി

സഷീകളുമടെയുനം കുടണികളുമടെയുനം ആശുപത്രണി എനണിവണിടെങ്ങളണില  15  പഷീഡണിയപോടണികസ്

ഓകണിജന സപപ്പെപോര്ടഡസ് മബൈഡ്ഡുകളുനം  6  എച്ചസ്.ഡണി.യു.  മബൈഡ്ഡുകളുനം അനുവദണിച്ചു.

ജണിലപോ ആശുപത്രണി നണിലമ്പൂര്  35 മബൈഡസ് മനഗറ്റഷീവസ് പ്രഷര്  വപോര്ഡണിനസ് 2 പകപോടെണി
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28 ലക്ഷനം രൂപ അനുവദണിച്ചപോണസ് സപോധക്ഷ്യമെപോക്കണിയതസ്. തപോലൂക്കപോസപോന ആശുപത്രണി

തണിരൂരങ്ങപോടെണിയണില 8 മബൈഡസ് മനഗറ്റഷീവസ് പ്രഷര് മഎ.സണി.യു.,  മനഗറ്റഷീവസ് പ്രഷര്

ഓപ്പെപറേഷന  തണിപയറ്റര്,  ബൈപയപോമമെഡണിക്കല  പവസ്റ്റസ്  ഡണിപസപോസല  യൂണണിറ്റസ്

എനണിവയനം  എമെര്ജനസണി  ഡണിപ്പെപോര്ട്ടുമമെന്റെസ്,  ഒ.പണി.  പബപോക്കസ്  എനണിവയുമടെ

നവഷീകരണത്തണിനുനം  നണിര്മപോണത്തണിനുമെപോയണി  3  പകപോടെണി  രൂപയപോണസ്

അനുവദണിക്കമപ്പെടസ് പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടെക്കുനതസ്.  

ഒരു  മെണണിക്കൂര്  വപോയണിച്ചപോലനം  തഷീരപോത്തത്ര  ലണിസ്റ്റുണസ്.  ജണിലപോ  ആശുപത്രണി

തണിരൂരണില  10  മഎ.സണി.യു.  മബൈഡ്ഡുകളുനം  തപോലൂക്കപോസപോന  ആശുപത്രണികളപോയ

തണിരൂരങ്ങപോടെണി,  മെലപ്പുറേനം,  തപോലൂക്കപോശുപത്രണി  കുറ്റണിപ്പുറേനം  എനണിവണിടെങ്ങളണിലപോയണി  5

മഎ.സണി.യു.  മബൈഡ്ഡുകള്  വഷീതവുനം  അനുവദണിച്ചു.  മപപോനപോനണി  സഷീകളുമടെയുനം

കുടണികളുമടെയുനം  ആശുപത്രണിയണില  9  പഫപോപടപോമതറേപോപ്പെണി  എനം.എന.സണി.യു.

മബൈഡ്ഡുകള്  അനുവദണിച്ചു.  കപോവനൂര്  പണി.എച്ചസ്.സണി.-യണില  പുതണിയ  മകടണിടെനം

നണിര്മണിക്കുനതണിനസ്  1  പകപോടെണി  14  ലക്ഷനം രൂപയുനം പരപ്പെനങ്ങപോടെണി  പണി.എച്ചസ്.സണി.-

യണില  പുതണിയ  മകടണിടെനം  നണിര്മണിക്കുനതണിനസ്  1  പകപോടെണി  43  ലക്ഷനം  രൂപയുനം

വപോളപന്തപോടെസ്  മമടബൈല  ഹബണിനുപവണണി  മകടണിടെനം  നണിര്മണിക്കുനതണിനസ്
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അറുപത്തണിപയഴസ്  ലക്ഷത്തണി  അനപതണിനപോയണിരനം  രൂപയുനം  തണിരൂരങ്ങപോടെണി

തപോലൂക്കപോസപോന  ആശുപത്രണിയണില  സസഷീപവജസ്  ടഷീറ്റസ്മമെന്റെസ്  പപോന്റെസ്

സപോപണിക്കുനതണിനസ്  1.5  പകപോടെണി  രൂപയുനം  അനുവദണിച്ചണിട്ടുണസ്.  ചെപോത്തല്ലൂര്

എഫസ്.എച്ചസ്.സണി.-യണില   30  ലക്ഷനം  രൂപ  മചെലവണില  നണിര്മണിക്കുന  പുതണിയ

പബപോക്കണിമന്റെ  നണിര്മപോണനം  പുപരപോഗമെണിക്കുന്നു.  ഇങ്ങമന  നണിരവധണി

നണിര്മപോണപ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെക്കുകയപോണസ്.  ജണിലയണിമല  17  ആപരപോഗക്ഷ്യ

സപോപനങ്ങള്ക്കസ്  ഈ  ഘടത്തണില  NQAS  (National  Quality  Assurance

Standards) അനംഗഷീകപോരനം ലഭണിച്ചണിട്ടുണസ്. കസപോളണിറ്റണി അഷസര് മചെയതമകപോണപോണതസ്.

കുടുനംബൈപോപരപോഗക്ഷ്യ  പകന്ദ്രങ്ങളപോയ  തണിരുനപോവപോയ,  ചെപോലണിയപോര്,  അമെരമലനം,

പപോണണിക്കപോടെസ്,  പകപോടയല,  പചെപോക്കപോടെസ്,  വഴണിക്കടെവസ്,  മമെപോറേയൂര്,  അത്തപോണണിക്കല,

ഒഴൂര്, കരുളപോയണി അര്ബൈന കുടുനംബൈപോപരപോഗക്ഷ്യ പകന്ദ്രങ്ങളപോയ മുമ്മുള്ളണി, മെനംഗലപശ്ശേരണി,

എരവണിമെനംഗലനം,  ബൈണിയ്യനം,  മപപോനപോനണി,  പവപടപക്കപോടെസ്  എനണിവയപോണസ്  NQAS

അനംഗഷീകപോരനം ലഭണിച്ചണിട്ടുളളതസ്.

മെണി  .   മഡപക്യൂടണി സഷീക്കര്: മെണിനണിസ്റ്റര്, ഇനണി ഒരുപപോടെസ് സമെയനം പവണണിവരുപമെപോ?

ശ്രഷീമെതണി വഷീണപോ പജപോര്ജസ്:  സര്,  ജണിലയണിമല പമെലപ്പെറേഞ്ഞ  17  ആപരപോഗക്ഷ്യ
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പകന്ദ്രങ്ങള്ക്കസ്  KASH (Kerala  Accreditation  Standards  for  Hospitals)

അനംഗഷീകപോരവുനം  ലഭണിച്ചു.   ഡബബ.&.സണി.  മപപോനപോനണി,  ജണിലപോശുപത്രണി  നണിലമ്പൂര്,

തപോലൂക്കപോശുപത്രണി  മെലപ്പുറേനം,  ജണിലപോശുപത്രണി  മെപഞ്ചേരണി,  തപോലൂക്കപോശുപത്രണി

തണിരൂരങ്ങപോടെണി  എനഷീ  അഞ്ചേസ് സപോപനങ്ങള്ക്കസ്  MBFHI അനംഗഷീകപോരവുനം

ഡബബ.&.സണി.  മപപോനപോനണിക്കസ്  ലക്ഷക്ഷ്യ  അനംഗഷീകപോരവുനം  ലഭണിച്ചു.  ഇമതപോമക്ക

ഇനഫപോസ്ട്രക്ചെറുമെപോയണി ബൈന്ധമപ്പെടതപോണസ്. 

ഹൃദക്ഷ്യനം  പപ്രപോഗ്രപോമെണില   (ഒനര  വയസ്സുവമരയുള്ള  കുഞ്ഞുങ്ങള്ക്കസ്)  2230

പപരപോണസ്  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണില  നണിന്നുമെപോത്രനം  രജണിസ്റ്റര്  മചെയതസ്.  അതണില  1160

പപര്ക്കസ് സഗൗജനക്ഷ്യമെപോയണി ഹൃദയ ശസക്രണിയകള് നടെത്തുനതണിനസ് സപോധണിച്ചു.  ഈ

പദ്ധതണി  വലണിയരഷീതണിയണില  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണില  നടെത്തപോന  സപോധണിച്ചു.

കുഞ്ഞുങ്ങളുമടെ ഇനഫന്റെസ് പമെപോര്ടപോലണിറ്റണി പറേറ്റസ് കുറേയപോന സപോധണിച്ചു.

മെണി  .    മഡപക്യൂടണി  സഷീക്കര്:  മെണിനണിസ്റ്റര്,  ഇമതലപോനം  മെലപ്പുറേത്തപോപണപോ

മകപോടുക്കുനതസ്?

ശ്രഷീമെതണി വഷീണപോ പജപോര്ജസ്:  സര്,  മെലപ്പുറേത്തുള്ളതപോണസ്.  പനരപത്ത പറേഞ്ഞ

773  കൂടെപോമത  14  അര്ബൈന പണി.എച്ചസ്.സണി.-കളുമടെ  കഷീഴണിലപോയണി   42  അര്ബൈന
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മഹലത്തസ് ആനഡസ് മവലനസസ് മസന്റെറുകള് ആരനംഭണിക്കുനതണിനപോയണി നടെപടെണികള്

പുപരപോഗമെണിക്കുന്നു.  ഇതസ്  വപോയണിച്ചുപകള്ക്കുപമപോള്  എലപോ  എനം.എല.എ.-മെപോരുനം

അവരവരുമടെ  മെണ്ഡലങ്ങമള  പരണിഗണണിക്കണമമെനസ്  ആവശക്ഷ്യമപ്പെടുന്നുണസ്.

ബൈഹുമെപോനക്ഷ്യനപോയ  മചെയറുനം  അപദ്ദേഹത്തണിമന്റെ  മെണ്ഡലമത്തയുനം

പരണിഗണണിക്കണമമെനസ്  പറേഞ്ഞു.  അര്ബൈന  മഹലത്തസ്  ആനഡസ്  മവലനസസ്

മസന്റെറുകള്  ഒരു  മെണണി  മുതല  8  മെണണിവമരയപോണസ്.  സഗൗജനക്ഷ്യ  ടഷീറ്റസ്മമെന്റെസ്,

സഗൗജനക്ഷ്യ  മെരുന്നുകള്,  സഗൗജനക്ഷ്യ  പരണിപശപോധന എനണിവ അര്ബൈന മഹലത്തസ്

മസന്റെറുകളണില  നടെപ്പെണിലപോക്കണിവരണികയപോണസ്.  42  എണത്തണിമന്റെ  നണിര്മപോണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളപോണസ് പുപരപോഗമെണിക്കുനതസ്. 

ഇതകൂടെപോമത  സര്ക്കപോര്  മമെഡണിക്കല  പകപോപളജുമെപോയണി  ബൈന്ധമപ്പെടസ്  ചെണില

കപോരക്ഷ്യങ്ങള് കൂടെണിയുണസ്.  മെലപ്പുറേത്തസ് സൂപ്പെര് മസഷക്ഷ്യപോലണിറ്റണി ആശുപത്രണി ഇമലനസ്

പറേഞ്ഞു.  മെപഞ്ചേരണി  സര്ക്കപോര്  മമെഡണിക്കല പകപോപളജസ്  ആശുപത്രണിയണില കപോത്തസ്

ലപോബൈസ്  സപോപണിക്കുനതണിനസ്  8  പകപോടെണി  രൂപ  അനുവദണിച്ചണിട്ടുണസ്.  ബൈന്ധമപ്പെട

പ്രവൃത്തണികള്  പൂര്ത്തഷീകരണിച്ചസ്  ഹൃദയ  ചെണികണിത  നലകണി  വരുന്നുണസ്.

ഹൃപദ്രപോഗബൈപോധണിതരപോയ  പരപോഗണികളുമടെ  പരപോഗ  നണിര്ണയത്തണിനുനം  ചെണികണിതയനം
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ഉതകുന ആനജണിപയപോഗ്രപോനം ആനജണിപയപോപപോസ്റ്റണി ചെണികണിത സജ്ജമെപോക്കണിയണിട്ടുണസ്.

ആര്ദ്രനം  പദ്ധതണിയുമടെ  ഭപോഗമെപോയണി  ആശുപത്രണിയണിമല  ഒ.പണി.  നവഷീകരണത്തണിനുനം

മെറ്റസ്  പ്രവൃത്തണികള്ക്കുമെപോയണി  വണിവണിധ ഘടങ്ങളണിലപോയണി  2 പകപോടെണി  85  ലക്ഷനം രൂപ

അനുവദണിക്കുകയുനം  നണിര്മപോണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  പൂര്ത്തഷീകരണിക്കുകയുനം

മചെയണിട്ടുണസ്.  ഈമയപോരു  ഘടത്തണില  അവണിമടെ  ഒപടമറേ  നണിര്മപോണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തണിയപോക്കണിയണിട്ടുണസ്. 

മെണി  .    മഡപക്യൂടണി  സഷീക്കര്:  ബൈപോക്കണി  ഭപോഗനം  പമെശപ്പുറേത്തുവയപോനം.

ശ്രഷീ. പണി. അബ്ദുലഹമെഷീദസ്, അപങ്ങയസ് ഇനണി പചെപോദക്ഷ്യമെണിലപലപോ.

ശ്രഷീ  .    പണി  .    അബ്ദുല  ഹമെഷീദസ്:  സര്,  പകരളത്തണില  ഏറ്റവുനം  കൂടുതല

വൃക്കപരപോഗണികളുള്ളതനം  ഡയപോലണിസണിസസ്  മചെയ്യുനവരുള്ളതനം  മെലപ്പുറേനം

ജണിലയണിലപോണസ്.  ഈ ജണിലയണിലളള വൃക്ക പരപോഗണികള് പകപോഴണിപക്കപോടെസ്,  പപോലക്കപോടെസ്,

എറേണപോകുളനം മുതലപോയ മെറ്റസ് ജണിലകളണില പപപോയപോണസ് ഡയപോലണിസണിസസ് മചെയ്യുനതസ്.

മെലപ്പുറേനം ജണിലയണില സര്ക്കപോര് മുതലമുടെക്കണിലള്ള ഡയപോലണിസണിസസ് പകന്ദ്രങ്ങളണില.

മെപഞ്ചേരണി മമെഡണിക്കല പകപോപളജണില ഡയപോലണിസണിസസ്  പകന്ദ്രമെണിമലന്നുള്ളതസ്  ഞപോന

ചൂണണിക്കപോണണിക്കുകയപോണസ്.  അതപപപോമലതമന  തണിരുവനന്തപുരനം  ആര്.സണി.സണി.
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കപോനസര് മസന്റെറേണിപലയസ് മെലബൈപോറേണിലനണിന്നുനം വരുന പരപോഗണികളണില ഏറ്റവുമെധണികനം

പരപോഗണികള്  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണില  നണിന്നുമെപോണസ്.  ഇതസ്  പരണിഗണണിച്ചുമകപോണപോണസ്

മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണിമല  ഊരകത്തസ്  ഇനമകല  എന  മപപോതപമെഖേലപോ

സപോപനത്തണിമന്റെ പക്കലള്ള സലത്തസ് തലപശ്ശേരണി പമെപോഡല കപോനസര് മസന്റെര്

ആരനംഭണിക്കപോന  തഷീരുമെപോനമമെടുത്തതസ്.  ഇതണിമന്റെ  തടെര്നടെപടെണികള്

പവഗത്തണിലപോക്കപോന നടെപടെണി സസഷീകരണിക്കുപമെപോ?

മെണി  .    മഡപക്യൂടണി  സഷീക്കര്:  പചെപോദക്ഷ്യനം  മെനസ്സണിലപോയണി.  ഒറ്റപച്ചപോദക്ഷ്യനം

പചെപോദണിപക്കണതപോണസ്. 

ശ്രഷീമെതണി  വഷീണപോ  പജപോര്ജസ്:  സര്,  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണില  വണിവണിധ

ആശുപത്രണികളണില  കണിഡ്നണി  പപഷക്ഷ്യന്റെസ്സണിനുപവണണിയുള്ള  ഡയപോലണിസണിസസ്

നടെത്തുന്നുണസ്.  അപങ്ങയറേണിയപോവുന  കപോരക്ഷ്യമെപോണസ്.  ഡയപോലണിസണിസസ്  പകന്ദ്രനം  ഇല

എനപോണസ് അപദ്ദേഹനം പറേഞ്ഞതസ്.  എത്ര മമെഷഷീനസസ്,  എത്ര പപഷക്ഷ്യന്റെസ്സസ്,  എത്ര

ആശുപത്രണികളണില  ഡയപോലണിസണിസസ്  നടെത്തുന്നുമണന്നുള്ളതസ്  അങ്ങസ്  ഇവണിമടെ

പചെപോദണിച്ചതമകപോണസ്  അതണിമന്റെ  വണിശദപോനംശനം  ലഭക്ഷ്യമെപോക്കുനതപോണസ്.  വളമര

പ്രധപോനമപ്പെട  കപോരക്ഷ്യനം  ജഷീവണിതമമശലഷീപരപോഗങ്ങളുമടെ  ചെണികണിതയ്മക്കപോപ്പെനംതമന
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മപരണിപറ്റപോണണിയല ഡയപോലണിസണിസസ് ഉള്മപ്പെമടെ ആവണിഷ്കരണിച്ചണിട്ടുണസ്. അതസ് മെലപ്പുറേനം

ജണിലയണിലള്മപ്പെമടെയുണസ്.  ജഷീവണിതമമശലഷീപരപോഗങ്ങളുമടെ

പ്രതണിപരപോധത്തണിനുപവണണി, അതപോയതസ് ചെണികണിതയ്മക്കപോപ്പെനം പ്രധപോനമെപോണസ് പരപോഗനം

വരപോതണിരണിക്കുക  എനതണിനനുസരണിച്ചസ്  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണില  30  വയസ്സണിനസ്

മുകളണിലള്ള  1524832  പപമര  06-03-2023  വമര  സഷീന  മചെയണിട്ടുണസ്.  ഇതസ്

കസപോളണിറ്റണിയുമെപോയണി  ബൈന്ധമപ്പെട്ടുള്ളതപോണസ്.  ഈ  രഷീതണിയണിലള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

വളമര സജഷീവമെപോയണിത്തമന നടെക്കുന്നുണസ്. ആപരപോഗക്ഷ്യപമെഖേലയുമെപോയണി ബൈന്ധമപ്പെടസ്

വളമര  പ്രപോധപോനക്ഷ്യപത്തപോടുകൂടെണിയപോണസ്  മെലപ്പുറേനം  ജണിലയണിമല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

കണണിട്ടുള്ളതസ്. അതസ് കൂടുതല ഊര്ജ്ജണിതമെപോയണി തടെരുകയുനം മചെയ്യുനം.  


