
Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

1

ധനകകാരരര

2023-2024   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിലല
ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേലുളള ചര്ച്ചയര തവകാലട്ടെടുപര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XVIII  –  ലലവദരസഹകായരരഗവര 
 ലപകാതുജനകാതരകാഗരവര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XIX          -  കുടുരബതക്ഷേമര

ആതരകാഗര-വനത്തിത-ശത്തിശുവത്തികസന  വകുപമനത്തി  (ശശ്രീമതത്തി  വശ്രീണകാ

തജകാര്ജജ  ):  സര്,   ലലവദരസഹകായരരഗവര  ലപകാതുജനകാതരകാഗരവര  എന

XVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര  കുടുരബതക്ഷേമര എന  XIX-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര  തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ലത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത  ധനകാഭരര്ത്ഥനകള്ക്കുതനലര  5-ാം

തകകാളതത്തില് യഥകാക്രമര കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുളള തുകകള്  2023-2024  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷലത  ലചലവകള്  പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമന

പ്രതമയര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്
ത്ഥന
നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ
തപരജ

ബഡ്ജറജ എസത്തിതമറജ 2023-2024

സഭയലടെ തവകാട്ടെത്തിനജ സമര്പ്പത്തിക്കുന
ധനകാഭരര്ത്ഥന തുക

റവനന
(₹)

മൂലധനര
(₹)

ആലക
(₹)
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(1) (2) (3) (4) (5)

XVIII 
ലലവദരസഹകായരരഗ
വര
ലപകാതുജനകാതരകാഗരവര

9155,02,74,0
00

275,73,11,0
00

9430,75,85,00
0

XIX കുടുരബതക്ഷേമര
508,67,78,00

0 - 508,67,78,000

ഗതകാഗത വകുപമനത്തി (ശശ്രീ  .   ആന്റണത്തി രകാജ): സര്, ഞകാന് പ്രതമയലത

പത്തിനകാങ്ങുന.

ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  (ശശ്രീ  .    ലക  .    എന്  .    ബകാലതഗകാപകാല്):  സര്,

ലലവദരസഹകായരരഗവര  ലപകാതുജനകാതരകാഗരവര  എന  XVIII-ാംനമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  കുടുരബതക്ഷേമര  എന  XIX-ാംനമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  സരബനത്തിക്കുന സബ്ജകജ കമത്തിറത്തികളുലടെ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലല

ശത്തിപകാര്ശകളത്തിതന്മേല്  ചട്ടെര  236  (3)  പ്രകകാരമുളള  പ്രസകാവന  ഞകാന്

തമശപറതജ വയ്ക്കുന.

(ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള്ക്കജ  തനകാട്ടെശ്രീസജ  നല് കത്തിയ  അരഗങ്ങള്

സശ്രീറത്തിലത്തിലകാതത്തിരുനതത്തിനകാല്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തില.) 

തഡകാ  .   സുജത്തിതജ വത്തിജയന്പത്തിള്ള: സര്, ആതരകാഗര-വനത്തിത-ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപമനത്തി ശശ്രീമതത്തി വശ്രീണകാ തജകാര്ജജ അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ലലവദരസഹകായരരഗവര
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ലപകാതുജനകാതരകാഗരവര  എന XVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര

കുടുരബതക്ഷേമര  എന  XIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  ഞകാന്

പത്തിനകാങ്ങുന.

ലപകാതുജനകാതരകാഗര  രരഗതര  തരകാഗപ്രതത്തിതരകാധ  രരഗതര

മകാതൃകകാപരമകായ  തനട്ടെര  ലലകവരത്തിച്ച  സരസകാനമകാണജ  തകരളര.  ഇതര

സരസകാനങ്ങളുര  മറജ  രകാജരങ്ങളുര  തകരളതത്തിലന്റ  ആതരകാഗരതമഖലലയ

പലഘട്ടെങ്ങളത്തിലുര നത്തിരശ്രീക്ഷേത്തിക്കുകയര മകാതൃകയകായത്തി പത്തിന്തുടെരകാന് ശമത്തിക്കുകയര

ലചയത്തിട്ടുണജ.  തകകാവത്തിഡജ  പ്രതത്തിതരകാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കത്തിടെയത്തിലുര

അഭത്തിമകാനകരമകായ തനട്ടെങ്ങളകാണജ വകുപ്പജ സസ്വനമകാക്കത്തിയതജ.  നശ്രീതത്തി ആതയകാഗജ

സൂചത്തികയത്തില്   തുടെര്ച്ചയകായത്തി  ഒനകാര  സകാനലതതകാന്  തകരളതത്തിനജ

സകാധത്തിച്ചതജ  വകുപ്പത്തിലന്റ  മത്തികവകാര്ന  പ്രവര്തനരലകകാണകാണജ.  മകാതൃ-ശത്തിശു

മരണനത്തിരക്കജ  ഏറവര  കുറവള്ള  സരസകാനര  തകരളമകാണജ.  എസജ.എ.ടെത്തി.

ആശുപതത്തിലയ  ലസന്റര്  തഫകാര്  എക്സലന്സകായത്തി  ഉയര്തത്തിലക്കകാണ്ടുവരകാന്

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷര  കകാസജ പവഴത്തി  1400  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ

സസൗജനര  ചത്തികത്തിത്സ  തകരളതത്തിലല  സകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങള്ക്കജ

നല്കകാന് കഴത്തിഞ. ഇതരുണതത്തില് ഓര്തക്കണതജ, ലവറര 138 തകകാടെത്തി രൂപ
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തകനര  വത്തിഹത്തിതമകായത്തി  നല്കത്തിയ  സമയതകാണജ  സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിനജ

കകാസജ പവഴത്തി  1400  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  സസൗജനര  ചത്തികത്തിത്സ  ലഭരമകാക്കകാന്

സകാധത്തിച്ചതജ.  157  ആതരകാഗര  സകാപനങ്ങള്ക്കജ   National  Quality

Assurance Standards (NQAS)-ലന്റ സര്ട്ടെത്തിഫത്തിതക്കഷന് ലഭത്തിക്കുകയണകായത്തി.

അതുതപകാലല രകാജരലത ഏറവര കൂടുതല് സസൗജനര ചത്തികത്തിത്സ നല്കത്തിയതത്തിനജ

തകനസര്ക്കകാരത്തിലന്റ   ആതരകാഗര  മന്ഥന്  പുരസകാരവര  ഇസൗ  കകാലയളവത്തില്

തകരളതത്തിനജ  ലഭത്തിക്കുകയണകായത്തി.  പകര്ച്ചവരകാധത്തികളുര   പകര്തച്ചതര

വരകാധത്തികളുര  (communicable  and  non  communicable  diseases)

തടെയനതത്തിനുര  അവ  മുന്കൂട്ടെത്തി  കലണതത്തി  ചത്തികത്തിത്സത്തിക്കുനതത്തിനുമകാണജ

ഇതപ്പകാള് ആതരകാഗര വകുപ്പജ മുനത്തിയ പരത്തിഗണന നല്കുനതജ.

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവജ (ശശ്രീ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശ്രീശന്): സര്,........

മത്തി  .   സശ്രീക്കര്: അങ്ങജ തഫകാര് ഓര്ഡറത്തിലകാക്കണര. 

(ഡയസത്തിനുമുനത്തില്നത്തിനജ  മുദകാവകാകരര  വത്തിളത്തിച്ചുലകകാണത്തിരുന

പ്രതത്തിപക്ഷേകാരഗങ്ങള് അവരവരുലടെ ഇരത്തിപ്പത്തിടെങ്ങളത്തിതലയജ തപകായത്തി.)

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവജ  (ശശ്രീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശ്രീശന്):  സര്,  തകരളലത

കൂടുതല് പ്രയകാസലപ്പടുതകയര ലകകാച്ചത്തി നഗരലതയര പരത്തിസരപ്രതദശലത
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ജനങ്ങലളയര  ബുദത്തിമുട്ടെത്തിലകാക്കുകയര  ലചയ  ഗസൗരവതരമകായ  വത്തിഷയമകാണജ

പ്രതത്തിപക്ഷേര ഇവത്തിലടെ ഉനയത്തിച്ചതജ. അതത്തിനുപത്തിനത്തില് ഒരു ക്രത്തിമത്തിനല് ആക്ടുണജ.

മകാലത്തിനരര  മനനഃപൂര്വര  കതത്തിക്കകാന്  ശമത്തിച്ചതകാണജ.  അതത്തിലനതടെര്നള്ള

അതനസ്വഷണമകാണജ  പ്രതത്തിപക്ഷേര  ആവശരലപ്പട്ടെതജ.  (.........ബഹളര......)

(ഭരണപക്ഷേകാരഗങ്ങള് അവരവരുലടെ സശ്രീറത്തില് എഴുതനറ്റുനത്തിനജ ബഹളര വച്ചു.)

പതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനജ  ആളുകലള വത്തിഷപകയത്തില് മുക്കത്തിലക്കകാലകാന് ശമത്തിച്ച

ഇസൗ  ക്രത്തിമത്തിനല്  ആകത്തിലനതത്തിരകായത്തി  ഒരു  സത്തി.ബത്തി.ലഎ.  അതനസ്വഷണര

തവണലമനജ ഞങ്ങള് ശക്തമകായത്തി ആവശരലപ്പടുകയകാണജ.  അതനസ്വഷണതത്തിനജ

തയകാറകാകകാലത സസ്വനക്കകാരകായ കരകാറകകാലര രക്ഷേത്തിക്കകാന് സര്ക്കകാര് നടെതന

ശമതത്തില്  പ്രതത്തിതഷധത്തിച്ചജ  ഞങ്ങള്  സഭകാനടെപടെത്തികള്  ബഹത്തിഷ്കരത്തിക്കുന.

അതത്തിലന്റ  ദുരത്തിതര  അനുഭവത്തിക്കുനതജ  പകാവലപ്പട്ടെ  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളകാണജ.

ഭരണപക്ഷേര അവരുലടെ  ഉതരവകാദത്തിതസ്വര നത്തിറതവറ്റുനത്തില.  വത്തിഷപുക ശസ്വസത്തിച്ചജ

ജനങ്ങളുലടെ  ആതരകാഗരര  വഷളകാക്കകാന്  കൂട്ടുനത്തിന  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിനുര

എല്.എസജ.ജത്തി.ഡത്തി.-ക്കുലമതത്തിലര ശക്തമകായ പ്രതത്തിതഷധര തരഖലപ്പടുതന. 
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(സര്ക്കകാര് നത്തിലപകാടെത്തില് പ്രതത്തിതക്ഷേധത്തിച്ചജ പ്രതത്തിപക്ഷേകാരഗങ്ങള് ബകാനറകള്

ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ചജ  മുദകാവകാകരര  വത്തിളത്തിച്ചുലകകാണജ  സഭ  ബഹത്തിഷ്കരത്തിച്ചജ

പുറതതപകായത്തി.)

മത്തി  .   സശ്രീക്കര്: തഡകാ. സുജത്തിതജ വത്തിജയന്പത്തിള്ളയജ ചര്ച്ച തുടെരകാവനതകാണജ.   

തഡകാ  .    സുജത്തിതജ  വത്തിജയന്പത്തിള്ള:  സര്,  നത്തിലവത്തില്   ആതരകാഗര  വകുപ്പജ

നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന  പ്രധകാന  പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലലകാനജ

പകര്ച്ചവരകാധത്തികലളയര പകര്തച്ചതര വരകാധത്തികലളയര  മുന്കൂട്ടെത്തികണ്ടുലകകാണജ

ചത്തികത്തിത്സത്തിക്കുന  വത്തിധതത്തില്  ആശുപതത്തികലള  സജ്ജമകാക്കുന

പരത്തിപകാടെത്തികളുമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുകലയനളളതകാണജ.  ഇതരുണതത്തില്

എനത്തിക്കജ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതജ,  2022  നവരബര്  മകാസതത്തില്  ചവറ

മണ്ഡലതത്തില്  ലകകാലര തകകാര്പ്പതറഷന് പരത്തിധത്തിയത്തിലല മശ്രീനതതച്ചരത്തി മൂനകാര

ഡത്തിവത്തിഷനത്തില് ലഡങത്തി ഒസൗട്ടെജതബ്രേക്കജ ഉണകായതപ്പകാഴുള്ള അനുഭവമകാണജ.

[അദരക്ഷേതവദത്തിയത്തില് മത്തി. ലഡപനട്ടെത്തി സശ്രീക്കര്]

ആയത്തിരതത്തില്തകാലഴ  ജനസരഖരയള്ള  ഡത്തിവത്തിഷലന്റ  ഭകാഗമകായ  എതട്ടെകാളര

തുരുതകളത്തില്  നകാല്പതത്തിയതഞകാളര  ലഡങത്തി  തരകാഗത്തികളുള്ളതകായത്തി
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റത്തിതപ്പകാര്ട്ടുലചയലപ്പട്ടു.  അനജ  ഞകാനുര  അവത്തിടെലത  ഡത്തിവത്തിഷന്

കസൗണ്സത്തിലറകായത്തിരുന  യശനഃശരശ്രീരനകായ  രകാജ  നശ്രീലകണ്ഠന്,   ഡത്തി.എര.ഒ.,

ലമഡത്തിക്കല് ഓഫശ്രീസറടെക്കര  ഡത്തിസത്തികജ  ലവകര് കണ്തടകാള് യൂണത്തിറത്തിലന്റയര

ലജ.എച്ചജ.ലഎ./ലജ.പത്തി.എച്ചജ.എന്.-മകാരുലടെയര  സരയക്ത  തയകാഗതത്തില്

പ്രധകാനമകായര  ഇതജ  എങ്ങലന  പൂര്ണ്ണമകായര  തുടെച്ചുനശ്രീക്കണലമനതു

സരബനത്തിച്ചജ ചര്ച്ച ലചയ്യുകയര അതത്തിലന്റ അടെത്തിസകാനതത്തില് സമഗ്രമകായ ഒരു

നശ്രീക്കമുണകാകുകയര ലചയ. അവത്തിലടെ തസറജ എപ്പത്തിലഡമത്തികജ കണ്തടകാള് ലസല്

അടെക്കര കരകാമ്പജ ലചയലകകാണജ  തകകാര്പ്പതറഷനത്തിലല സകാഫര ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടെജലമന്റജ

സകാഫര  ഡത്തിലലവ.എഫജ.ലഎ.-യലടെ നൂതറകാളര തവകാളന്റത്തിയര്മകാരുര തചര്നജ  ആ

പതദത്തിവസര  നടെതത്തിയ  പ്രയത്നതത്തിലന്റ  ഫലമകായത്തി  2022  ഡത്തിസരബര്

ആയതപ്പകാതഴയ്ക്കുര ലഡങത്തിബകാധത്തിതരുലടെ എണ്ണര  പൂജരതത്തിതലയജ ലകകാണ്ടുവരകാന്

സകാധത്തിച്ചു.  അനലത  അവത്തിലടെയളള  ലവകറത്തിലന്റ  (ലകാര്വയലടെ)

സത്തിതത്തിയനുസരത്തിച്ചജ അതജ ലലഫനല് തസജത്തിതലയജ എതത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ലലഫനല്

തസജത്തില്  എതത്തിയകാല്  ഏകതദശര  അഞ്ഞൂറത്തില്പ്പരര  തരകാഗത്തികളുണകാകകാന്

സകാധരതയള്ള  സകാനതജ  എലകാവരുലടെയര  സമഗ്രമകായ  പ്രതത്തിതരകാധ

പ്രവര്തനരലകകാണകാണജ  ഡത്തിസരബര്  മകാസതത്തില്  അതജ  പൂജരമകാക്കകാന്
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സകാധത്തിച്ചതജ.  ആ  കകാലഘട്ടെതത്തില്  ആതരകാഗര  വകുപ്പജ  തനടെത്തിലയടുത

ഇതുതപകാലുളള  നത്തിരവധത്തി  ഉദകാഹരണങ്ങളുണജ.  അലതകാനര   കകാണകാത

പ്രതത്തിപക്ഷേമകാണജ  നമുക്കുള്ളലതനളളതജ  ഏറവര  സങടെകരമകാണജ.

തരകാഗസകാധരതകലള  മുന്കൂട്ടെത്തി  കണജ  ചത്തികത്തിത്സത്തിക്കകാനുര  അതുവഴത്തി  വത്തിലലപ്പട്ടെ

ജശ്രീവനുര  മകാനവതശഷത്തിയലടെ  തരകാഗകാവസ  മകാറകാനുര  ചത്തികത്തിത്സകാലചലവജ

കുറയ്ക്കുവകാനുര  ഇതുവഴത്തി  സകാധരമകാകുനണജ.  ഇതത്തിനകായത്തി  നത്തിരവധത്തി

സശ്രീനത്തിരഗജ  തപ്രകാഗ്രകാമുകളകാണജ  വകുപ്പജ  നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.

ധകാരകാളര  സബ്ലസന്ററകലള  ലഹല്തജ  ആന്ഡജ  ലവല്നസജ

ലസന്ററകളകാക്കത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.   ഇതത്തിതനകാടെകര  ഏതകാണജ  77  ലക്ഷേര

ജനങ്ങലള ആതരകാഗരപ്രവര്തകര് സശ്രീന് ലചയകഴത്തിഞ.  കമനണത്തിക്കബത്തിള്

ഡത്തിസശ്രീസുര  തനകാണ്  കമനണത്തിക്കബത്തിള്   ഡത്തിസശ്രീസുര  ഇതുവഴത്തി  സശ്രീന്

ലചയകഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ. അതത്തിലന്റ ചത്തികത്തിത്സകാ നടെപടെത്തികളുര ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ. 

ആര്ദര  പദതത്തി  വഴത്തി  ആരരഭത്തിച്ച  ഫകാമത്തിലത്തി  ലഹല്തജ  ലസന്ററകള്

സമഗ്രമകായ  ഗര്ഭകകാല  പരത്തിചരണര,  പ്രതത്തിതരകാധ  കുതത്തിവയ്പുകള്,

ജശ്രീവത്തിതലലശലശ്രീതരകാഗങ്ങള്,  അതത്തിനജ  ചത്തികത്തിത്സനല്കുന  കത്തിനത്തിക്കുകള്,

ഡയബറത്തികജ  ലററത്തിതനകാപ്പതത്തി  അടെക്കമുള്ള  കത്തിനത്തിക്കുകള്,  ശസ്വകാസതകകാശ
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സരബനമകായ  തരകാഗങ്ങള്ക്കുള്ള  COPD  കത്തിനത്തിക്കുകള്,  മകാനസത്തിക

ആതരകാഗരതത്തിനുള്ള  ആശസ്വകാസജ  കത്തിനത്തിക്കുകള്  തുടെങ്ങത്തി  നത്തിരവധത്തി

അഭത്തിമകാനകരമകായ പ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണജ.  

തകാലൂക്കജ  ആശുപതത്തികലള  മള്ട്ടെത്തി  ലസഷരകാലത്തിറത്തി  ലസന്ററകളകായത്തി

ഉയര്തന  നടെപടെത്തികളുമകായര  എലകാ  തകാലൂക്കജ  ആശുപതത്തികളത്തിലുര

ഡയകാലത്തിസത്തിസജ  അടെക്കമുള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങള്  ഒരുക്കുവകാനുള്ള

തയകാലറടുപകളുമകായര  സര്ക്കകാര്  മുതനകാട്ടുലപകായ്ലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.

ജത്തിലകാ/ജനറല്  ആശുപതത്തികലള  സൂപ്പര്  സജ ലപഷരകാലത്തിറത്തി  ലസന്ററകളകാക്കത്തി

മകാറ്റുനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  കകാതജ  ലകാബുകളുര  തസകാക്കജ  കത്തിനത്തിക്കുകളുര

ഇതത്തിതനകാടെകര  പല  ലസന്ററകളത്തിലുര സകാപത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.  മുഴുവന്

ജത്തിലകാ/ജനറല്  ആശുപതത്തികളത്തിതലയ്ക്കുര  ഇതജ  വരകാപത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള

നടെപടെത്തികളുമകായത്തി  സര്ക്കകാര്  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണജ.  ഒരു  വര്ഷരലകകാണജ

ഏകതദശര  724  ലഎ.സത്തി.യ.  കത്തിടെക്കകളുര  878  ഓക്സത്തിജന്  കത്തിടെക്കകളുര

സജ്ജമകാക്കകാന്  ഇതുവഴത്തി സകാധരമകായത്തിട്ടുണജ. കൂടെകാലത ഓക്സത്തിജലന്റ കകാരരതത്തില്

സസ്വയരപരരകാപ്തത തനടെകാനുര സകാധത്തിച്ചു. 
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ആര്ദര  മത്തിഷലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  ഭസൗതത്തിക  സകാഹചരരങ്ങള്

ലമച്ചലപ്പടുതകവഴത്തി  തകാലൂക്കജ  ആശുപതത്തികള്,  ജത്തിലകാ  ആശുപതത്തികള്,

ജനറല്  ആശുപതത്തികള്,  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജജ  എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിലല

ഒസൗട്ടെജതപഷരന്റജ  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റുകള്  ജനസസൗഹൃദമകാക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

ഇതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  'ഇ-ലഹല്തജ'  പദതത്തി

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  അതുവഴത്തി  വശ്രീട്ടെത്തിലത്തിരുനലകകാണ്ടുതലന

ഓണ്ലലലനകായത്തി  അതപ്പകായത്തിന്റജലമന്റജ  എടുക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  അതുതപകാലല

ബ്ലഡജ  റത്തിസള്ട്ടുകള്ക്കകായത്തി  കസൗണറകള്ക്കുമുമ്പത്തില്  കന  നത്തില്തക്കണ

ആവശരവമത്തില.  എസജ.എര.എസജ.-ആയര  ഓണ്ലലലനകായര  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടുകള്

ലഭരമകാക്കുന  അവസയത്തിതലയജ  എതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  പകാലത്തിതയറശ്രീവജ

ലകയര്  രരഗതര  മത്തികച്ച  പ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി  സര്ക്കകാര്

മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണജ.  തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  സകാപനതത്തിലന്റ

സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി  വശ്രീടുകളത്തില്   ലചനജ  തരകാഗത്തികള്ക്കജ  സകാനസ്വനചത്തികത്തിത്സ

നല്കുന  ലലപ്രമറത്തി  പകാലത്തിതയറശ്രീവജ  ലകയര്  പദതത്തി  ഇതത്തിതനകാടെകര

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിക്കഴത്തിഞ.   അതത്തിലന  കൂടുതല്   വത്തിപുലശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

'അരത്തിലക'  എന പദതത്തി വഴത്തി വത്തിവത്തിധ തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ സകാപനങ്ങളുര
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വത്തിവത്തിധ  വകുപകളുര  മറജ  സരഘടെനകളുര  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി  സരഘടെനകളുര

ലലകതകകാര്തലകകാണജ പകാലത്തിതയറശ്രീവജ ലകയറത്തിലന കൂടുതല് ജനകശ്രീയമകാക്കുന

പ്രവൃതത്തികളുമകായത്തി മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണജ. 

 അതുതപകാലല  നവജകാതശത്തിശുക്കള്,  അങണവകാടെത്തി,  കത്തിന്റര്ഗകാര്ഡന്,

തപ്ലേസ്കൂള്  എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിലല  കുട്ടെത്തികള്ക്കകായത്തി  വത്തിപുലശ്രീകരത്തിച്ച  ലഹല്തജ

സശ്രീനത്തിരഗജ   കരകാമ്പജ  നടെതനണജ.   'ശലഭര'   പദതത്തിവഴത്തി  ഇവര്ക്കുള്ള

തുടെര്ചത്തികത്തിത്സയര  ലമഡത്തിക്കല്  ലചക്കപലമലകാര  ഉറപവരുതന.  സ്കൂള്

കുട്ടെത്തികള്ക്കകായത്തി,  അതകായതജ,  യ.ലക.ജത്തി.  മുതല് പ്ലേസജ ടു വലരയള്ള  (2  മുതല്

18  വയസ്സുവലരയള്ള)  കുട്ടെത്തികള്ക്കജ   ആതരകാഗരര  പ്രതത്തിനത്തിധകാനര

ലചയ്യുനതത്തിനകായത്തി  വത്തിവത്തിധ  പദതത്തികള്  നടെപ്പകാക്കത്തിവരുന.  ആതരകാഗര,

വത്തിദരകാഭരകാസ,  കകായത്തിക,  തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  വകുപകളുലടെ  സരയക്ത

സഹകരണതതകാടുകൂടെത്തിയകാണജ ഇങ്ങലനയള്ള പദതത്തികള് നടെപ്പത്തിലകാക്കുനതജ.

അതുവഴത്തി  ജന്മേനകായള്ള  ലലവകലരങ്ങളുള്ലപ്പലടെയള്ളവയജ  തവണത്തിയള്ള

ശസ്ത്രക്രത്തിയകള്,  മറജ  കത്തിടെതത്തി  ചത്തികത്തിത്സകള്  എലകാര  പൂര്ണ്ണമകായര

സസൗജനരമകായത്തി ലഭത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള പദതത്തികള് നടെപ്പകാക്കത്തിവരുന. 
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 ലലസനല്  മസ്കുലകാര്  അതടകാഫത്തി (SMA)  അടെക്കമുള്ള  അപൂര്വ

തരകാഗങ്ങളുലടെ  ചത്തികത്തിത്സയജ  സര്ക്കകാര്  മുനത്തിയ  പരത്തിഗണന

നല്കുനലണനളളതജ  വളലര  അഭത്തിമകാനകരമകാണജ.  തത്തിരുവനനപുരതള്ള

എസജ.എ.ടെത്തി.  ആശുപതത്തിലയ നകാഷണല്  ലറയര് ഡത്തിസശ്രീസജ ഏജന്സത്തിയലടെ

ഭകാഗമകായത്തി ലസന്റര് ഓഫജ എക്സലന്സകായത്തി ഉയര്തത്തിയത്തിട്ടുണജ.  എസജ.എര.എ.

ചത്തികത്തിത്സ  സസൗജനരമകായത്തി  നല്കത്തിയ  അപൂര്വ  സരസകാനങ്ങളത്തില്,  ആദര

സരസകാനമകാണജ  തകരളര.  ഇങ്ങലനയള്ളള  നത്തിരവധത്തി  തനട്ടെങ്ങള്ക്കത്തിടെയത്തിലുര

വത്തിഷമകരമകായ  ഒരു  കകാരരലമനപറയനതജ  ആതരകാഗരതമഖലയത്തില്

അടെത്തിക്കടെത്തിയണകാകുന കതയറങ്ങളകാണജ.  ആതരകാഗര പ്രവര്തകര്ക്കുതനലരയര

ആതരകാഗര  സകാപനങ്ങള്ക്കുതനലരയര  കഴത്തിഞ്ഞ  ഓതരകാ  വര്ഷലതയര

തതകാതജ  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചുതനകാക്കത്തിയകാല്  80  മുതല്  100  വലര

ആക്രമണമുണകാകുന.  കഴത്തിഞ്ഞ  മൂനജ  വര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില്  ഏതകാണജ

മുന്നൂതറകാളര  ആക്രമണങ്ങളകാണജ  തരഖലപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതജ.  പതക്ഷേ

ഫലപ്രദമകായ  ഒരു  പ്രതത്തിതരകാധപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുര  തനതൃതസ്വര  നല്കകാന്

നമുക്കജ  ഇതുവലര  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  2012-ല്  നടെപ്പകാക്കത്തിയ  ലപ്രകാഫഷണല്

ലപ്രകാട്ടെക്ഷേന്  ആക്ടുകളുണജ.  പതക്ഷേ  ആ  നത്തിയമങ്ങള്ലകകാണ്ടുര  ഇങ്ങലനയള്ള
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ആക്രമണങ്ങള്  തടെയകാന്  സകാധത്തിക്കുനത്തില.  മകാര്ച്ചജ  4 -ാം  തശ്രീയതത്തി

ദസൗര്ഭകാഗരകരമകായ  ഒരു  സരഭവമകാണജ  തകകാഴത്തിതക്കകാടുണകായതജ.

കകാര്ഡത്തിതയകാളജത്തിസകായ തഡകാ.  പത്തി.  ലക.  അതശകാകനുതനലര കതയറമുണകായത്തി.

എനകാല്  അതത്തിലനതത്തിലര  മകാതൃകകാപരമകായ  ഒരു  ശത്തിക്ഷേകാനടെപടെത്തിയര

സസ്വശ്രീകരത്തിക്കകാന്  ഇതുവലര  സകാധത്തിച്ചത്തിലലനള്ളതജ  സങടെകരമകാണജ.

കകായത്തികപരമകായ  ആക്രമണങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചജ  മകാതമകാണജ  ഞകാന്  പറയനതജ.

ശരത്തിക്കുര  പറഞ്ഞകാല്   സ്ത്രശ്രീകളടെക്കമുള്ള  ആതരകാഗരപ്രവര്തകര്ക്കുതനലര

തനകാട്ടെരലകകാണ്ടുര ലപരുമകാറര ലകകാണ്ടുര ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനജ ആക്രമണങ്ങളകാണജ

ദത്തിനരപ്രതത്തി  ഉണകായത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.  അലതകാനര  കണക്കത്തിലലടുക്കകാലത

ആതരകാഗരപ്രവര്തകര്  മുതനകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാഴകാണജ  ഇങ്ങലനയള്ള

പ്രതത്തിസനത്തികള്  തനരത്തിടുനതജ.  തഡകാകര്മകാര്ക്കുതവണത്തിതയകാ  തഹകാസത്തിറല്

മകാതനജജ ലമന്റത്തിനുതവണത്തിതയകാ  അല  ഞകാന്  സരസകാരത്തിക്കുനതജ.  ഇതത്തിലന്റ

ഫലമകായത്തി  തഡകാകര്മകാര്ക്കജ  വലത്തിയരശ്രീതത്തിയത്തിലുള്ള  മകാനസത്തിക

സരഘര്ഷമുണകാകുകയര  സര്ജറത്തി  നടെതകാതനകാ  കത്തിടെതത്തി  ചത്തികത്തിത്സ

നല്കകാതനകാ  പ്രസവ  ശുശ്രൂഷ  നല്കകാതനകാ  കഴത്തിയകാത  രശ്രീതത്തിയത്തില്

തകസ്സുകലളലകാര  റഫര്  ലചയ്യുകയകാണജ  ലചയ്യുനതജ.  പല
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ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുലടെയര  അവസയറത്തിയകാര.  ലകകാലതള്ള  മത്തിക്ക

തകകാ-ഓപ്പതററശ്രീവജ  തഹകാസത്തിറലുകളത്തിലുര  ഒരു  കത്തിടെക്കയ്ക്കുതവണത്തി

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികള് വത്തിളത്തിക്കുകയകാണജ.  കകാരണലമനകാണജ;  ലപരത്തിഫറത്തിയത്തിലുള്ള

ഇടെതരര തഹകാസത്തിറലുകലളലകാര തപകാളത്തി കത്തിനത്തിക്കുകളകായത്തി മകാറകയകാണജ. അവര്

ചത്തികത്തിത്സത്തിക്കകാന്  തയകാറകാകകാലത  എലകാവലരയര  റഫര്  ലചയ്യുകയകാണജ.

അലലങത്തില്  കകാഷസ്വല്റത്തിയത്തിതലയകാണജ  വരുനതജ.  ലചറത്തിയ

തഹകാസത്തിറലുകളത്തിതലയജ  തരകാഗത്തികള്  വരുതമ്പകാള്തലന  തവലറ

എവത്തിലടെലയങത്തിലുര ലകകാണ്ടുതപകാകതണകാ എനകാണജ ആദരര തചകാദത്തിക്കുനതജ.

 മത്തി  .   ലഡപനട്ടെത്തി സശ്രീക്കര്: പ്ലേശ്രീസജ കണ്ക്ലൂഡജ.....

 തഡകാ  .    സുജത്തിതജ വത്തിജയന്പത്തിള്ള: സര്,  തഡകാകര്മകാര്തക്കകാ തഹകാസത്തിറല്

മകാതനജജ ലമന്റത്തിനുതവണത്തിതയകാ  അല  ഞകാന്  ഇതുപറയനതജ.  ഇങ്ങലനയള്ള

അവസ  കകാരണര  സകാധകാരണക്കകാരകായ  തരകാഗത്തികള്ക്കജ  ലപരത്തിലഫറത്തിയത്തില്

മത്തിതമകായ  ചകാര്ജ്ജത്തില്  സര്വശ്രീസജ  നടെതകാന്  പറകാത  അവസയകാണജ  പല

ആശുപതത്തികളത്തിലുമുളളതജ.  ഇതത്തിലനതത്തിലര  ശക്തമകായ  നത്തിലപകാടുണകാകണര.

2012-ലല  ലപ്രകാഫഷണല്  ലപ്രകാട്ടെക്ഷേന്  ആകജ  (The  Kerala  Healthcare

Service  Persons  and Healthcare  Service  Institutions  (Prevention of
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Violence  and  Damage  to  Property)  Act,  2012) കകാതലകാചത്തിതമകായത്തി

പരത്തിഷ്കരത്തിച്ചുലകകാണജ  മകാതൃകകാപരമകായ  ശത്തിക്ഷേ  നല്കുനലവനജ

ഉറപവരുതണര.  അതത്തിനജ  തയകാറകാകകാത  ഉതദരകാഗസര്ലക്കതത്തിലര  കൂടെത്തി

നടെപടെത്തിലയടുക്കണര. ഒരു നത്തിയമസഭകാ സബ്കമത്തിറത്തിതയതയകാ ഒരു ജഡശ്രീഷരല്

കമശ്രീഷലനതയകാ  നത്തിയമത്തിച്ചജ   ഈലയകാരു  അവസലയക്കുറത്തിച്ചജ  സമഗ്രമകായത്തി

ചര്ച്ച  ലചയജ  നത്തിയമര  ശക്തമകാക്കണലമനജ  ഇതരുണതത്തില്  വത്തിനശ്രീതമകായത്തി

അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണജ,  ആ  നടെപടെത്തിയമകായത്തി  വകുപ്പജ  മുതനകാട്ടുതപകാകുലമനള്ള

ആഗ്രഹര  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണജ  ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിനകാങ്ങത്തിലക്കകാണജ നത്തിര്തന.

 ശശ്രീമതത്തി സത്തി  .    ലക  .    ആശ:  സര്, 2023-24  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷലത

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് പൂര്ണ്ണമകായര പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

തകരളതത്തിലന്റ  ആതരകാഗരതമഖല  ഒതട്ടെലറ  കകാരരങ്ങളത്തില്  രകാജരതത്തിനുര

തലകാകതത്തിനുര  മകാതൃകയകാണജ.  സകാമൂഹത്തിക  വത്തികസനതത്തിലൂലടെ  തനട്ടെങ്ങള്

ലലകവരത്തിച്ചുലവനതകാണജ തകരളതത്തിലന്റ ആതരകാഗരതമഖലയലടെ വത്തിപ്ലേവകരമകായ

മകാറങ്ങളുലടെ  ആണത്തിക്കലജല്ല്  എനതജ  ഇതരുണതത്തില്  പ്രസക്തമകാണജ.

ഇടെതുപക്ഷേ  പ്രസകാനങ്ങളുലടെയര  സര്ക്കകാരുകളുലടെയര  നത്തിരനരമകായ
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സകാമൂഹത്തിക  ഇടെലപടെലുകള്  മലറലകാ  വത്തികസന  സൂചത്തികകലളയരതപകാലല

തപകാഷണലതയര  സസ്വകാധശ്രീനത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  ഭൂപരത്തിഷ്കരണ  നത്തിയമങ്ങളത്തിലൂലടെ

ആളുകള്ക്കജ മണ്ണത്തിലന്റ തമലുണകായ അവകകാശര സസ്വകാഭകാവത്തികമകായര ദകാരത്തിദരലത

ഇലകാതകാക്കകാന്  സഹകായത്തിച്ചുലവനതജ  നകാര  മനസത്തിലകാതക്കണ  വസ്തുതയകാണജ.

ആദര  കമനണത്തിസജ  സര്ക്കകാര്  തുടെക്കമത്തിട്ടെ  സസൗജനരവര  സകാര്വതത്തികവമകായ

വത്തിദരകാഭരകാസ  നയര  ആളുകലള,  പ്രതതരകത്തിച്ചജ,  സ്ത്രശ്രീകലള

വത്തിദരകാസമ്പനരകാക്കുകയര  ആതരകാഗരകരമകായ  തപകാഷണ  ശശ്രീലങ്ങളത്തിതലയജ

നയത്തിക്കുകയര  ലചയ.  ഇതത്തിലന്റലയലകാര  ഫലമകായത്തി  തകരളതത്തിലല

ആതരകാഗരതമഖലയത്തില്  വലത്തിയ  മുതനറര  നടെതകാന്  നമുക്കജ  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

എങത്തിലുര സകാമൂഹത്തികമകായര സകാമ്പതത്തികമകായര പത്തിനകാക്കര നത്തില്ക്കുനവരുലടെ

ആതരകാഗരപ്രശ്നങ്ങള്  പരത്തിഹരത്തിക്കകാന്  സര്ക്കകാര്  ഇതപ്പകാഴുര

ശമത്തിക്കുനലണനള്ളതജ സസ്വകാഗതകാര്ഹമകായ കകാരരമകാണജ.  

നവതകരള കര്മ പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പട്ടെ ആര്ദര മത്തിഷന്-1-ലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി

സരസകാനലത  ആതരകാഗരതമഖലയത്തില്  വരകാപകമകായ  പശകാതല

സസൗകരരങ്ങലളകാരുക്കുനതത്തിനകാണജ  മുന്ഗണന  നല്കത്തിയലതങത്തില്  ആര്ദര

മത്തിഷന്-2-ലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  തസവനങ്ങളുലടെ  ഗുണനത്തിലവകാരര
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വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനകാണജ  മുന്ഗണന നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതജ.  ആശുപതത്തികലള

ഡത്തിജത്തിറലലലസജ  ലചയ്യുനതത്തിനജ  പ്രതതരക  പദതത്തി  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചുലകകാണജ

ആതരകാഗരതമഖലയത്തില്  വലത്തിയ  മുതനറമകാണജ  നടെതനതജ.  എലന്റ

മണ്ഡലതത്തിലല  ലലവക്കര  തകാലൂക്കകാശുപതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പലടെ  നത്തിരവധത്തി

ആശുപതത്തികളുലടെ ഭസൗതത്തിക സകാഹചരര വത്തികസനര  ആര്ദര-1-ലന്റ കശ്രീഴത്തില്

നടെനലവങത്തില് ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല മറജ  കകാരരങ്ങളത്തില്,  അതകായതജ

തസവനതമഖലയത്തിലല ഗുണനത്തിലവകാരര വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള കകാരരങ്ങളകാണജ

ഇതപ്പകാള് നടെക്കുനലതനള്ളതജ സതനകാഷകരമകായ കകാരരമകാണജ.  

ആതരകാഗരതമഖലയത്തിലല  പുതരകാഗതത്തിലക്കകാപ്പര  ചത്തികത്തിത്സയ്ക്കുര

തരകാഗപ്രതത്തിതരകാധതത്തിനുര  വലത്തിയ  പ്രകാധകാനരര  നല്കത്തിവരുനണജ.

ജശ്രീവത്തിതലലശലശ്രീതരകാഗതത്തിനജ  പുതത്തിയ  ചുവടുവയജ  നടെതത്തിയതത്തിലന്റ  ഫലമകായത്തി

30  വയസത്തിനുമുകളത്തിലുള്ള  77  ലക്ഷേതത്തിലധത്തികര  തപലര  ആതരകാഗര

പ്രവര്തകര്  വശ്രീട്ടെത്തിലലതത്തി  സശ്രീനത്തിരഗജ  നടെതത്തിലയനതജ  ഈ  തമഖലയത്തിലല

വലത്തിയ  മുതനറതത്തിലന്റ  തുടെക്കമകാണജ.  ഇതത്തിതനകാലടെകാപ്പര  ഒരു  കകാരരരകൂടെത്തി

പറയകാനുള്ളതജ,  ജശ്രീവത്തിതലലശലശ്രീതരകാഗങ്ങളുലടെ സശ്രീനത്തിരഗജ  നടെതത്തിയതുതപകാലല

തകകാവത്തിഡത്തിനുതശഷമുള്ള  ഹകാര്ട്ടെജ  അറകാക്കജ  മരണങ്ങള്,  അതകായതജ  50
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വയസത്തിനുതകാലഴയള്ളവരുലടെ  മരണ  നത്തിരക്കജ  കൂടുതലകാലണന  വത്തിഷയതത്തില്

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ഒരു  ഇടെലപടെലുണകാകണര.  തപകാസജ  തകകാവത്തിഡത്തിലന്റ

പ്രശ്നങ്ങളകാതണകാ  മതറലതങത്തിലുര  തരതത്തിലുള്ള  ആതരകാഗരപ്രശ്നങ്ങള്

മൂലമകാതണകാലയനജ  കലണതണര.  ജശ്രീവത്തിതലലശലശ്രീതരകാഗങ്ങളുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെജ  അതരതത്തിലുള്ള  വത്തിഷയങ്ങളുണകാകകാര.  കകാരണര  എലന്റ

മണ്ഡലതത്തില്  40,  45,  50  വയസ്സുള്ളവരുലടെ  ഒതട്ടെലറ  മരണങ്ങള്

തകകാവത്തിഡത്തിനുതശഷര  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെജ  ലചയലപ്പടുകയണകായത്തി.  അക്കകാരരതത്തില്

വളലര  ആശങയലണനള്ളതജ  സര്ക്കകാരത്തിലന  അറത്തിയത്തിക്കകാന്  ഞകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണജ.  അക്കകാരരതത്തില്  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ഭകാഗതനത്തിനര  ഒരു

ഇടെലപടെല്  ഉണകാകുലമനജ  ഞകാന്  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന.  ഇവത്തിലടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല  മറ്റു  പകര്ച്ചവരകാധത്തികളുര  പ്രളയകാനനര

ലവല്ലുവത്തിളത്തികളുമുലണനജ  നമുക്കറത്തിയകാര.  തകകാവത്തിഡത്തിനുതശഷര  തകകാവത്തിഡത്തിലന്റ

പ്രശ്നങ്ങലളയര  പ്രളയകാനനരര  ഉണകാകകാന്  സകാധരതയള്ള

പകര്ച്ചവരകാധത്തികലളയര  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുനതത്തിനജ  ആതരകാഗരവകുപ്പത്തിലന്റ

ഇടെലപടെലുകള്ലകകാണജ സകാധത്തിച്ചുലവനതജ ആ വകുപ്പത്തിലന്റ തനട്ടെങ്ങളത്തില് ഏറവര

സുപ്രധകാനമകായ കകാരരമകായത്തി ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണജ.
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സത്തിനത്തിമ-സശ്രീരത്തിയല്  തമഖലയത്തില്  പ്രവര്തത്തിച്ചജ  പ്രശസത്തിയകാര്ജ്ജത്തിച്ച

സുബത്തി  സുതരഷത്തിലന്റ മരണവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസങ്ങളത്തില്

അവയവദകാനലതക്കുറത്തിച്ചജ  വളലരതയലറ  ചര്ച്ച  ലചയലപ്പട്ടു.

അവയവദകാനതത്തിനകായത്തി  കകാതത്തിരത്തിക്കുനവരുലടെ  എണ്ണര

വര്ദത്തിച്ചുവരത്തികയകാണജ.  അവയവദകാനതത്തിനുതവണത്തി  കകാതത്തിരത്തിക്കുനവര്

ഒതട്ടെലറയലണന  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെകാണജ  എര.എല്.എ.  ഓഫശ്രീസുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ

ലഭത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.  പതക്ഷേ  നശ്രീണ  കകാതത്തിരത്തിപ്പത്തിനുതശഷര  മകാതതമ

നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള് പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി അവര്ക്കജ അവയവര ദകാനര ലചയ്യുനതത്തിതനകാ

അലലങത്തില്  സസ്വശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിതനകാ   സകാധത്തിക്കുകയള.  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങളുലടെ

ബകാഹുലരര  ആ  നടെപടെത്തിലയ  തവഗതത്തിലകാക്കുനതത്തിനജ  പ്രതത്തിതരകാധര

തശ്രീര്ക്കുനലണനകാണജ  മനസത്തിലകാകുനതജ.  മകാതമല  പലതപ്പകാഴുര

അവയവദകാനതത്തിനജ തയകാറകാകുനവരുലടെ എണ്ണര കുറഞവരുനണജ.  മസത്തിഷ്ക

മരണര  സരഭവത്തിച്ചവരുലടെ  അവയവങ്ങള്  ദകാനര  ലചയ്യുനതത്തിനുതപകാലുര

സസ്വജനങ്ങള്  പലതപ്പകാഴുര  വത്തിമുഖത  കകാണത്തിക്കുനണജ.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്

അവരത്തില്  അവതബകാധര  സൃഷത്തിതക്കണതജ  ഈ  കകാലഘട്ടെതത്തിലന്റകൂടെത്തി

ആവശരമകാണജ.  അതുലകകാണജ  അവയവദകാനലതക്കുറത്തിച്ചജ  കുട്ടെത്തികളത്തില്
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തബകാധവല്ക്കരണര  നടെതനതത്തിനകായത്തി  സ്കൂള്  പകാഠരപദതത്തിയത്തില്  ഇസൗ

വത്തിഷയര  ഉള്ലപ്പടുതതണതത്തിലന്റ  ആവശരകതലയക്കുറത്തിച്ചജ  ഞകാന്   തചകാദരര

ഉനയത്തിച്ചത്തിരുന.  ആശകാവര്ക്കര്മകാരുള്ലപ്പലടെയള്ള  ആതരകാഗരപ്രവര്തകര്

സജശ്രീവമകായത്തി  ആതരകാഗരതമഖലയത്തില്  ഇടെലപട്ടുലകകാണത്തിരത്തിക്കുന

സകാഹചരരതത്തില്  അവലരലയകാലക്ക  കൂട്ടെത്തിതയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണജ  അവയവദകാന

സകാക്ഷേരത  തകരളതത്തില്  നടെപ്പത്തിലകാതക്കണ  സകാഹചരരമകാണുള്ളതജ.

തനതദകാനര  ലചയ്യുനതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  ജനങ്ങളത്തില്  തബകാധവല്ക്കരണര

നടെതത്തിയതത്തിനുതശഷര വലത്തിയ മകാറമകാണജ സമൂഹതത്തില് കകാണകാന് സകാധത്തിച്ചതജ.

പതക്ഷേ ശരശ്രീരതത്തില്നത്തിനര  കത്തിഡ്നത്തി,  കരള് ഉള്ലപ്പലടെ  ദകാനര  ലചയകാവന

അവയവങ്ങള്  ദകാനര  ലചയ്യുനതത്തിനുള്ള  തബകാധവല്ക്കരണരകൂടെത്തി  ഇനത്തിയള്ള

കകാലഘട്ടെങ്ങളത്തില്  ആതരകാഗര  വകുപ്പജ  കൃതരമകായത്തി  നടെതതണതകാലണനള്ള

അഭത്തിപ്രകായവര  ഞകാന്  ഈ  അവസരതത്തില്  പങ്കുവയ്ക്കുവകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണജ.  മകാതമല  അതത്തിലന്റ  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങളുര  തവഗതത്തില്

പൂര്തശ്രീകരത്തിതക്കണതുണജ.  അതത്തിനകാല്  എതയര  തവഗര  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള്

പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള ഇടെലപടെലുകള്കൂടെത്തി നടെതത്തിയകാല് ഒതട്ടെലറ ജശ്രീവന്

രക്ഷേത്തിക്കകാന്  സഹകായകരമകാകുലമനകൂടെത്തി   ഈ  അവസരതത്തില്  പറയകാന്
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ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണജ. 

ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല  എലകാവര്ക്കുര  പ്രകാപരമകായതുര

തുലരതയള്ളതുര  തകാങ്ങകാനകാവനതുര  ഗുണതമന്മേയള്ളതുമകായ

ആതരകാഗരതസവനങ്ങള് ലക്ഷേരര വയ്ക്കുനതകാണജ സരസകാനതത്തിലന്റ ലപകാതുജന

ആതരകാഗരസരരക്ഷേണ  നയര.  ഉയര്ന  ആയര്ദദര്ഘരര,  ശത്തിശു

മരണനത്തിരക്കജ,  മകാതൃ  മരണനത്തിരക്കജ,  ജനസരഖരയത്തില്  പുരുഷന്മേകാരുലടെയര

സ്ത്രശ്രീകളുലടെയര അനുപകാതര തുടെങ്ങത്തിയ ആതരകാഗര സൂചത്തികകളത്തില് സരസകാനര

രകാജരതജ  മുനത്തില്തലന  തുടെരുകയകാണജ.  അതുതപകാലലതലനയകാണജ

മകാനസത്തികകാതരകാഗരര,  ലഹരത്തിവസ്തുക്കളുലടെ  ദുരുപതയകാഗര,  കസൗമകാരക്കകാരുലടെ

ആതരകാഗരര,  വരകാപകമകായ തറകാഡജ ടകാഫത്തികജ അപകടെങ്ങള് തുടെങ്ങത്തിയവയത്തിലുര

പട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പട്ടെത്തികവര്ഗ,  മത്സരലതകാഴത്തിലകാളത്തി,  തതകാട്ടെര  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികള്

എനത്തിവര്  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  പ്രതതരക  വത്തിഭകാഗങ്ങളുലടെ  വത്തിഷയങ്ങളത്തിലുര

സരസകാനര  സസ്വശ്രീകരത്തിച്ച  ആതരകാഗരനയര  മറജ  സരസകാനങ്ങളത്തില്നത്തിനജ

തകരളലത  പട്ടെത്തികയത്തില്  ഏറവര  മുകളത്തില്  നത്തിര്തനലവനതജ

അഭത്തിമകാനകരമകാണജ.  എനത്തിരുനകാലുര  ആതരകാഗരതമഖല  വളലരതയലറ

ലവല്ലുവത്തിളത്തികള്  തനരത്തിടുന  വര്ഷര  കൂടെത്തിയകാണത്തിതജ.  ഈ  ലവല്ലുവത്തിളത്തികലളലകാര
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തനരത്തിടുതമ്പകാഴുര  ഏറവര  ലമച്ചലപ്പട്ടെ  തസവനര ജനങ്ങള്ക്കജ  നല്കത്തിയ

തമഖലയകായര  ഒതട്ടെലറ  തനട്ടെങ്ങള്  ലകകായ  വകുപകൂടെത്തിയകായത്തി  മകാറകയകാണജ

ആതരകാഗരതമഖല.  നശ്രീതത്തി  ആതയകാഗത്തിലന്റ  തദശശ്രീയ  ആതരകാഗര  സൂചത്തികയത്തില്

ഏറവര  കുറഞ്ഞ  മകാതൃ-ശത്തിശു  മരണനത്തിരക്കുള്ള  സരസകാനമകായത്തി  തകരളര

ഒനകാമതകാണജ.  ഇവത്തിലടെ  തനരലത  തഡകാ.  സുജത്തിതജ  വത്തിജയന്പത്തിള്ള

പറഞ്ഞതുതപകാലല കകാരുണര ആതരകാഗര സുരക്ഷേകാ പദതത്തി (കകാസജ) വഴത്തി ഇരട്ടെത്തി

സസൗജനര ചത്തികത്തിത്സ നല്കകാന് കഴത്തിഞ.  അതത്തില് എടുതപറതയണ കകാരരര

700  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തില്നത്തിനജ  1400  തകകാടെത്തി  രൂപയകാക്കത്തി  അതലകാതക്കഷന്

വര്ദത്തിപ്പത്തിലച്ചങത്തിലുര അതത്തില് 138  തകകാടെത്തിരൂപ മകാതമകാണജ തകന ഗവണ്ലമന്റജ

നല്കുനതജ. ബകാക്കത്തി തുക മുഴുവന് സരസകാന സര്ക്കകാര് നല്കത്തിലക്കകാണകാണജ

സസൗജനര ചത്തികത്തിത്സ നല്കുനലതനള്ളതകാണജ അതത്തിലല ഏറവര പ്രസക്തമകായ

കകാരരര. 

തദശശ്രീയ സകാമൂഹര പുതരകാഗതത്തി റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തില് ആതരകാഗരപരത്തിചരണതത്തിലുര

തപകാഷകകാഹകാരതത്തിലുര തകരളര ഏറവര മുനത്തില് നത്തില്ക്കുനണജ.  പറഞ്ഞകാല്

തശ്രീരകാതതയര  തനട്ടെങ്ങള്  ആതരകാഗര  വകുപ്പജ  ഈ  തമഖലയത്തില്

തനടെത്തിയത്തിട്ടുലണനളളതജ  വസ്തുതയകാണജ.  അതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തിലകാണജ
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ആതരകാഗരവകുപ്പത്തിനജ  പതത്തിലനകാനജ  പുരസകാരങ്ങള്  ലഭത്തിച്ചതജ.  ഗവണ്ലമന്റുര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ആതരകാഗര  വകുപമനത്തിയര  ഉതദരകാഗസരുര  ജനങ്ങളുലടെ

ആതരകാഗരപ്രശ്നങ്ങളത്തില്  അടെത്തിയനര  ഇടെലപടെലുകള്  നടെതത്തി  അവരുലടെ

ജശ്രീവനജ  കൂടുതല്  സരരക്ഷേണര  ഉറപ്പകാക്കുനലവനതത്തിലന്റ

അടെത്തിസകാനതത്തില്ക്കൂടെത്തിയകാണജ  പതത്തിലനകാനജ  പുരസകാരങ്ങള്

ആതരകാഗരവകുപ്പത്തിനജ  തനടെകാന്  സകാധത്തിച്ചതജ.  അതത്തില്  ചത്തിലതുമകാതര

പരകാമര്ശത്തിക്കകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  ആതരകാഗരരരഗതജ  മത്തികച്ച

പ്രവര്തനര കകാഴ്ചവച്ച സരസകാനതത്തിനുള്ള ഇനര ടുലഡ അവകാര്ഡജ 2022-ല്

തകരളതത്തിനജ  ലഭത്തിച്ചു.  ഏറവര  കൂടുതല്  സസൗജനര  ചത്തികത്തിത്സ  നല്കത്തിയ

സരസകാനതത്തിനുള്ള  തകന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  2021-ലലയര  2022-ലലയര

ആതരകാഗര  മന്ഥന്  പുരസകാരര,  ക്ഷേയതരകാഗ  നത്തിവകാരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കജ

തദശശ്രീയ  പുരസകാരര,  വനത്തിത  വത്തികസന  തകകാര്പ്പതറഷന്,  ഏറവര  മത്തികച്ച

തദശശ്രീയ  ചകാനദലസത്തിരഗജ  ഏജന്സത്തിലയന  തനട്ടെര  അങ്ങലന  പറഞ്ഞകാല്

തശ്രീരകാതത  തനട്ടെങ്ങളുര  പുരസകാരങ്ങളുര  തനടെത്തിയ  കകാലഘട്ടെര  കൂടെത്തിയകാണജ

ആതരകാഗരവകുപ്പത്തിതന്റതജ.  അതരതത്തിലുള്ള  കകാരരങ്ങള്  ഇനത്തിയര  നമ്മുലടെ

ആതരകാഗര  തമഖലയത്തിലല  ആശുപതത്തികളുലടെ  ഭസൗതത്തിക  സകാഹചരര
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വത്തികസനതത്തിനുര  അതത്തിതനകാലടെകാപ്പര  ഏറവര  ഗുണനത്തിലവകാരമുള്ള  ചത്തികത്തിത്സ

തരകാഗത്തികള്ക്കജ  ലഭരമകാകുനതത്തിനുര  തരകാഗശ്രീ  സസൗഹൃദമകായ  അനരശ്രീക്ഷേര

ആശുപതത്തികളത്തില് സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനുമകായത്തി ആതരകാഗര വകുപ്പത്തിനജ കൂടുതല് ധനര

ആവശരമുണജ.  അതുലകകാണജ  ആതരകാഗരവകുപ്പത്തിനജ  ഈ  ബഡ്ജറത്തില്

കൂടുതലകായത്തി ആവശരലപ്പട്ടെത്തിട്ടുള്ള തുകകള് അനുവദത്തിച്ചജ നല്കണലമനള്ള ഈ

പ്രതമയലത പൂര്ണ്ണമകായര പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ്രീമതത്തി ലദലശ്രീമ:  സര്,  ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ആതരകാഗരമുള്ള  ശരശ്രീരതത്തിലനകാപ്പര  ആതരകാഗരമുള്ള  മനസ്സുര

ഉണകായത്തിരത്തിക്കണലമന ഓര്മലപ്പടുതലകാണജ ഇടെതുപക്ഷേര സസ്വശ്രീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതജ.

എവത്തിലടെയര  തരകാഗത്തികലള  സൃഷത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  പരമകാവധത്തി

കരുതതലകാലടെയകാണജ  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  മുതനകാട്ടുലപകായ്ലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.

വത്തിധത്തി  ഒരു  തരകാഗത്തിലയ  സൃഷത്തിച്ചകാല്  തരകാഗത്തിക്കജ  ആത്മവത്തിശസ്വകാസര

നല്കത്തിലക്കകാണജ ഒപ്പര നത്തില്ക്കകാന് ഇസൗ സമൂഹര മുഴുവനുര ബകാദരസരകാണജ.

തരകാഗത്തികലള  സൃഷത്തിക്കകാലത  തരകാഗത്തികള്ക്കജ  ഒപ്പര  നത്തില്ക്കുനതത്തിലന്റ

ലതളത്തിവകാണജ  ഇനജ  ആതരകാഗരരരഗതള്ള  മുതനറര.  ഇനജ  കൂട്ടുകുടുരബ

വരവസത്തിതത്തിയത്തില്നത്തിനജ  അണുകുടുരബ വരവസത്തിതത്തിയത്തിതലയജ മകാറത്തിയ ജശ്രീവത്തിത
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സകാഹചരരങ്ങളത്തില്  നമുക്കജ  നഷലപ്പട്ടെ  മൂലരവതകായ  കകാരരങ്ങള്

ജശ്രീവത്തിതതത്തിതലയജ  തത്തിരത്തിച്ചുലകകാണ്ടുവരത്തികയര  വരുരതലമുറയജ  അതരര

കകാരരങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചജ  ദത്തിശകാതബകാധര  നല്കുകയര  ലചയകാന്  നകാര

ബകാധരസരകാണജ.  ജശ്രീവത്തിതലലശലത്തി,  ഭക്ഷേണക്രമര  എനത്തിവയത്തില്  നമള്

പുലര്തത്തിയത്തിരുന  മരരകാദകള്  നഷലപ്പട്ടുലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.

ജശ്രീവത്തിതതത്തിരക്കുകള്ക്കത്തിടെയത്തിലുര  ശകാരശ്രീരത്തിക  വരകായകാമങ്ങള്ക്കജ  പ്രകാധകാനരര

ലകകാടുതക്കണതത്തിലന്റ  ആവശരകത  മുന്നത്തിര്തത്തിയകാണജ  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

കകാലതജ  എലകാ  പഞകായതകളത്തിലുര  ഒരു  കളത്തിസലവര  വരകായകാമര

ലചയകാനുള്ള സസൗകരരവലമകാലക്ക ഒരുക്കുനതജ.  തരകാഗര വരകാതത്തിരത്തിക്കകാന് നകാര

ശദത്തിതക്കണതകാണജ.  ഭക്ഷേണക്രമതത്തില്  പുലര്തതണ  അനുപകാതവര

മത്തിതതസ്വവര കൂടെകാലത പുകയത്തില, മദരപകാനര മറ്റു ലഹരത്തി വസ്തുക്കളുലടെ ഉപതയകാഗര

തുടെങ്ങത്തി  സകല  ലഹരത്തി  വസ്തുക്കതളയര  ഒഴത്തിവകാക്കല്,  ലകകാഴുപ  കൂടുതലകായത്തി

അടെങ്ങത്തിയ  ലറഡജ  മശ്രീറജ,  ടെത്തിന്ഫഡജ,  എണ്ണയത്തില്  വറത  മറ്റു  ഭക്ഷേണ

സകാധനങ്ങള് എനത്തിവയലടെ   ഉപതയകാഗതത്തിലുള്ള നത്തിയനണര ഇവലയലകാര

നകാര  സസ്വയര  നമ്മുലടെ  ആതരകാഗരതത്തിനുതവണത്തി  തരകാഗതത്തിലനതത്തിലര

ഉപതയകാഗത്തിക്കകാവന പ്രതത്തിതരകാധ ആയധങ്ങളകാണജ. ജശ്രീവത്തിതലലശലശ്രീതരകാഗങ്ങള്
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പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുനതത്തിനജ സരസകാന ആതരകാഗര വകുപ്പജ ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ച ജനകശ്രീയ

കരകാലമ്പയത്തിനുര  സശ്രീനത്തിരഗുര  ആതരകാഗര  രരഗതജ  രകാജരലത  മത്തികച്ച

മകാതൃകയകായത്തിട്ടുണജ.  

പ്രളയര,  നത്തിപ,  തകകാവത്തിഡജ  തുടെങ്ങത്തിയ  പ്രകൃതത്തി  ദുരനങ്ങള്  നലമ

തവട്ടെയകാടെത്തിയതപ്പകാഴുര  തളരകാലതയര  തകര്നടെത്തിയകാലതയര  മുതനകാട്ടുള്ള

പ്രയകാണതത്തിനജ  ജനങ്ങള്ക്കജ  ശക്തത്തി  പകര്നതജ  തകരളതത്തിലല  ഇടെതുപക്ഷേ

സര്ക്കകാരുര  ആതരകാഗര  തമഖലയമകാണജ.  മറ്റു  വത്തികസത്തിത  രകാജരങ്ങളത്തില്

തകകാവത്തിഡുകകാലതജ  വൃദരകായ  ജനവത്തിഭകാഗലത  മരണതത്തിതലയജ

തള്ളത്തിവത്തിട്ടെതപ്പകാഴുര  ഇസൗ  ലകകാച്ചു  തകരളതത്തില്  തലന്റ  ജനതലയ

മരണതത്തില്നത്തിനര  ശക്തമകായ  പ്രതത്തിതരകാധര  തശ്രീര്തലകകാണജ

കരകയറ്റുകയകായത്തിരുന നമ്മുലടെ ആതരകാഗര തമഖലയര സര്ക്കകാരുലമനജ നമുക്കജ

അഭത്തിമകാനതതകാലടെ പറയകാന് സകാധത്തിക്കുര.

എലകാവര്ക്കുര  പ്രകാപരമകായതുര  തുലരതയള്ളതുര  തകാങ്ങകാവനതുര

ഗുണതമന്മേയള്ളതുമകായ  ആതരകാഗരതസവനങ്ങള്  ലക്ഷേരര  വയ്ക്കുനതകാണജ

സരസകാനതത്തിലന്റ  ലപകാതുആതരകാഗരസരരക്ഷേണര.  ഉയര്ന

ആയര്ലലദര്ഘരര,  കുറഞ്ഞ  ശത്തിശുമരണനത്തിരക്കജ,  ജനസരഖരയത്തില്
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പുരുഷന്മേകാരുലടെയര  സ്ത്രശ്രീകളുലടെയര  അനുപകാതര  തുടെങ്ങത്തി  ആതരകാഗര

സൂചത്തികകളത്തില് സരസകാനര രകാജരതത്തിനുതലന മകാതൃകയകായത്തി തുടെരുകയകാണജ.

മകാനസത്തിക-ആതരകാഗരര,  ലഹരത്തി വസ്തുക്കളുലടെ ദുരുപതയകാഗര,  കസൗമകാരക്കകാരുലടെ

ആതരകാഗരര,  വരകാപകമകായ  തറകാഡജ  ടകാഫത്തികജ  അപകടെങ്ങള്  തുടെങ്ങത്തിയ

വത്തിഷയങ്ങളത്തില് സരസകാനനയര കൂടുതല് ശദലചലുതന.  പട്ടെത്തികജകാതത്തി-

പട്ടെത്തികവര്ഗക്കകാര്,  മത്സരലതകാഴത്തിലകാളത്തികള്,  തതകാട്ടെര  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികള്

എനത്തിവര്  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  പ്രതതരക  വത്തിഭകാഗങ്ങളുലടെ  ആതരകാഗരതത്തിലുര

സരസകാനര പ്രതതരകര ശദലചലുതന.  ഇതുതപകാലല ഒട്ടെനവധത്തി തനട്ടെങ്ങള്

ദകവരത്തിക്കകാന് ഈ സര്ക്കകാരത്തിനജ കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.  അവയത്തില് ചത്തിലതുമകാതര

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  

ആശുപതത്തികളത്തിലലതകാലത  തരകാഗത്തികള്ക്കജ  വശ്രീടുകളത്തില്തലന

സസൗജനര  ഡയകാലത്തിസത്തിസജ  ലചയകാന്  കഴത്തിയന  ലപരത്തിതട്ടെകാണത്തിയല്

ഡയകാലത്തിസത്തിസജ പദതത്തി 12 ജത്തിലകളത്തിലകായത്തി നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി.  അധത്തികദൂരര യകാത

ലചയകാലത  അവരവരുലടെ  ജത്തിലകളത്തില്തലന  സസൗജനര  തസകാക്കജ  ചത്തികത്തിത്സ

ലഭരമകാക്കുന  സരവത്തിധകാനര  10  ജത്തിലകളത്തില്  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കത്തി.   എലകാ

ആശുപതത്തികളത്തിലുര  ആഴ്ചയത്തില്  ഒരത്തിക്കല്  കകാന്സ ര്  പ്രകാരരഭ  പരത്തിതശകാധനകാ
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കത്തിനത്തിക്കുകള്  ആരരഭത്തിക്കകാന്  നടെപടെത്തി  സസ്വശ്രീകരത്തിച്ചു.   സരസകാനലത  509

ആശുപതത്തികളത്തില്  ഇ-ലഹല്തജ  സരവത്തിധകാനര  സജ്ജമകാക്കത്തി.   ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജകളുര  അനുബന  ആശുപതത്തികളുര  കൂടെകാലത  16  ജത്തിലകാ  ജനറല്

ആശുപതത്തികള്,  73  തകാലൂക്കകാശുപതത്തികള്,  25  സകാമൂഹത്തികകാതരകാഗര

തകനങ്ങള്,  380  പ്രകാഥമത്തിക  കുടുരബകാതരകാഗര  തകനങ്ങള്,  ഒരു  പബ്ലത്തികജ

ലഹല്തജ  ലകാബജ  എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിലകാണജ  ഈ  പദതത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയതജ.

സരസകാനലത  മുഴുവന്  സര്ക്കകാര്  ആശുപതത്തികളത്തിലുര  ഈ  പദതത്തി

നടെപ്പത്തിലകാക്കുലമന  പ്രഖരകാപനര  ഏറവര  അഭത്തിനന്ദനകാര്ഹമകാണജ.   സര്ക്കകാര്

ആശുപതത്തികളത്തില്  അവയവമകാറ  ശസ്ത്രക്രത്തിയ  അത്ഭുതമകായത്തി  കണത്തിരുന

സരസകാനതജ  കൂടുതല്  ആശുപതത്തികളത്തില്  അവയവമകാറ  ശസ്ത്രക്രത്തിയയജ

സസൗകരരലമകാരുക്കുലമന പ്രഖരകാപനര ആതരകാഗരതമഖലയത്തിലല  വത്തിപ്ലേവകരമകായ

മകാറമകാണജ. 

ജശ്രീവത്തിതദശലശ്രീതരകാഗ  നത്തിര്ണ്ണയതത്തിനുര  ചത്തികത്തിത്സയ്ക്കുമകായത്തി  ശസ്വകാസജ

കത്തിനത്തികജ  ആരരഭത്തിച്ചതുര  ജശ്രീവത്തിതദശലശ്രീതരകാഗങ്ങള്  നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തിനജ

സഹകായകമകായത്തിട്ടുണജ.  കസൗമകാരക്കകാരത്തിലുര സ്ത്രശ്രീകളത്തിലുര വരകാപകമകായത്തി കകാണുന

ആതരകാഗര  പ്രശ്നമകായ അനശ്രീമത്തിയ തടെയകാന് സര്ക്കകാര്  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയ  'വത്തിവ'
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കകാമ്പയത്തിന് ഈ രരഗതജ വലത്തിയ മകാറമുണകാക്കകാന് സകാധത്തിച്ചു.  തകരളതത്തിലല 6

പകര്ച്ചവരകാധത്തികലള നത്തിര്മകാര്ജ്ജനര ലചയകാന് ആതരകാഗര  വകുപ്പജ  പ്രതതരക

കര്മപദതത്തികള് തലന  തയകാറകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  ആര്ദര-II-ലന്റ

പ്രധകാന  ലക്ഷേരങ്ങളത്തിലലകാനകാണജ  നവതകരളര  കര്മ  പദതത്തി.  ഈ

പദതത്തിയലടെ ഭകാഗമകായത്തി മതലറത്തിയ,  കകാലകാ അസര്,  മനജ,  ക്ഷേയര,  മശ്രീസത്തില്സജ,

റലബല  എനശ്രീ  തരകാഗങ്ങളകാണജ  സമയബനത്തിതമകായത്തി  നത്തിര്മകാര്ജ്ജനര

ലചയകാന് ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനതജ.   ഓതരകാ  ജത്തിലയത്തിലുര  ലചതയണ പ്രവര്തനങ്ങള്

അടുക്കുര  ചത്തിട്ടെതയകാടുരകൂടെത്തി  നടെപ്പകാക്കത്തി  ഈ  പദതത്തി

മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുനതത്തില് നകാര അഭത്തിമകാനത്തിതക്കണവരകാണജ.  ഈ അടുത

കകാലഘട്ടെതത്തിലകായത്തി  ഭക്ഷേരസുരക്ഷേയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുവന  പ്രശ്നങ്ങള്

പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനജ  ഭക്ഷേരസുരക്ഷേകാ  പരത്തിതശകാധനയകായത്തി  പ്രതതരക

ദസൗതരതസന  രൂപശ്രീകരത്തിച്ചതജ  ഏലറ  പ്രശരസനശ്രീയമകാണജ.

ഭക്ഷേരവത്തിഷബകാധതപകാലുള്ള  അടെത്തിയനരഘട്ടെങ്ങളത്തില്  ആവശരമകായ

തുടെര്നടെപടെത്തികള്  എടുക്കുക,  മകാര്ക്കറത്തില്  മകായരതചര്ന  ഭക്ഷേരവസ്തുക്കള്

എതനതജ തടെയക,  രഹസര സസ്വഭകാവതതകാലടെയള്ള അതനസ്വഷണര നടെതത്തി

കൃതരമകായ  ശത്തിക്ഷേ  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി  ആതരകാഗര  സരവത്തിധകാനര  ലമച്ചലപ്പടുതക
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എനത്തിവയകാണജ  ഇതത്തിലന്റ  ലക്ഷേരര.   സരസകാനതജ  ഭക്ഷേണ  വരകാപകാരര

സുരക്ഷേത്തിതമകാക്കകാന്  കര്ശന  നടെപടെത്തിലയടുതജ  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണജ

സര്ക്കകാര്.  പഴകത്തിയ  ഭക്ഷേണങ്ങള്  വത്തില്ക്കുനതുര  കകാലകാവധത്തി  കഴത്തിഞ്ഞവ

സൂക്ഷേത്തിക്കുനതുര  കലണതത്തി  ആവശരമകായ  നടെപടെത്തിലയടുക്കകാന്  ഇതത്തിലൂലടെ

സകാധത്തിക്കുന.  തകന സര്ക്കകാരത്തിലന്റ 'ആതരകാഗര മനന്' പദതത്തിയത്തില് ഏറവര

കൂടുതല്  സസൗജനര  ചത്തികത്തിത്സ  നല്കത്തിയ  സരസകാനതത്തിനുള്ള  അവകാര്ഡജ

തകരളതത്തിനകായത്തിരുന  എനതജ  നമുതക്കലറ  അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാവന  തനട്ടെമകാണജ.

സരസകാനതത്തിലന്റ  കകാരുണര  ആതരകാഗര  സുരക്ഷേകാ  പദതത്തിയകാണജ  ഏറവര

ഉയര്ന  പദതത്തി  വത്തിനത്തിതയകാഗതത്തിനുള്ള  അവകാര്ഡത്തിനജ  തകരളലത

അര്ഹമകാക്കത്തിയതജ.   രകാജരലത പദതത്തി വത്തിനത്തിതയകാഗതത്തില് ഏറവര മുനത്തില്

നത്തില്ക്കുനതജ  തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ,  തകകാട്ടെയര  സര്ക്കകാര്  ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജകളകാണജ.  കു ഞ ഹൃദയങ്ങളുലടെ ജശ്രീവന് രക്ഷേകാ പദതത്തിയകായ 'ഹൃദരര'

നമുക്കജ  അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാവന  തനട്ടെമകാണജ.  ശത്തിശുമരണ  നത്തിരക്കജ  കുറയകാന്

ആതരകാഗര  വകുപ്പജ  രൂപര  നല്കത്തിയ  ഹൃദരര  പദതത്തിയത്തിലൂലടെ  ഒട്ടെനവധത്തി

കുഞങ്ങളുലടെ  ജശ്രീവന്  രക്ഷേത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചുലവനള്ളതജ  അത്ഭുതകരമകായ

തനട്ടെരതലനയകാണജ.  ഹൃദയസരബനമകായ  ഗുരുതര  തരകാഗങ്ങളുള്ള
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കുഞങ്ങള്ക്കജ  സര്ക്കകാര്-സസ്വകകാരര  ആശുപതത്തികള്  വഴത്തി  സസൗജനര

ശസ്ത്രക്രത്തിയ  നടെതനതകാണജ  ഹൃദരര  പദതത്തി.  ഇങ്ങലന  ഒട്ടെനവധത്തി

പദതത്തികളത്തിലൂലടെ  ആതരകാഗരരരഗര  മുതനകാട്ടുകുതത്തിക്കുതമ്പകാഴുര  എലന്റ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലമകായ  അരൂരത്തില്  ലചറത്തിയ  തപകാരകായ്മകള്  ജനങ്ങള്ക്കജ

തനരത്തിതടെണത്തിവരുനണജ.  എലന്റ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിലല

ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനജ ആളുകള് ആശയത്തിക്കുന തുറവൂര് തകാലൂക്കകാശുപതത്തിയത്തില്

ലസഷരലത്തിസജ  തഡകാകര്മകാരുലടെ  കുറവജ  വലത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തിയണകാക്കുനണജ.

തദശശ്രീയപകാതതയകാടെജ  തചര്നനത്തില്ക്കുന  ആശുപതത്തിയകായതത്തിനകാല്  മറജ

പ്രതദശങ്ങളത്തിലല  തരകാഗത്തികളുര  ഈ  ആശുപതത്തിലയയകാണജ  ആശയത്തിക്കുനതജ.

തദശശ്രീയപകാതയത്തിലല  അപകടെങ്ങളത്തില്  ലപലട്ടെനജ  തരകാഗത്തിലയ  എതത്തിക്കകാവന

ഏക  ആശുപതത്തിയകാണത്തിതജ.  ഈ  ആശുപതത്തിക്കജ  മതത്തിയകായ  ലകട്ടെത്തിടെ

സസൗകരരങ്ങളുലണങത്തിലുര ലസഷരലത്തിസജ തഡകാകര്മകാരുലടെയര പകാരകാലമഡത്തിക്കല്

സകാഫത്തിലന്റയര  കുറവജ  വലത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തിയണകാക്കുനണജ.   ആയതത്തിനകാല്

ഈ  കകാരരതത്തില്  അടെത്തിയനര  ശദ  തവണലമനജ  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

ആയത്തിരതത്തി  അഞ്ഞൂതറകാളര  ഒ.പത്തി.-യള്ള  പ്രസ്തുത  ആശുപതത്തിയത്തില്  എനര

ജനങ്ങളുലടെ തത്തിക്കുരതത്തിരക്കുമകാണജ.  കന നത്തിനജ തളര്നതപകാകുന മനുഷരരകാണജ
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ഏലറയര.  സലര  എര.എല്.എ.  എന  നത്തിലയജ  പലപ്രകാവശരവര  എലന

വത്തിളത്തിച്ചജ ഈ കകാരരങ്ങള് തബകാധത്തിപ്പത്തിക്കകാറണജ.  അതുലകകാണജ ഈ കകാരരതത്തില്

അടെത്തിയനര  ശദപതത്തിപ്പത്തിക്കണര.  അതുതപകാലലതലന  അരൂക്കുറത്തി

കുടുരബകാതരകാഗര  തകനതത്തിനജ  ഏക്കറകണക്കത്തിനജ  സലമുലണങത്തിലുര

ആവശരതത്തിനജ  ലകട്ടെത്തിടെവര  തഡകാകര്മകാരുര  പകാരകാലമഡത്തിക്കല്  സകാഫമത്തില.

പുഴയലടെ  തശ്രീരതകായത്തി  സത്തിതത്തി  ലചയ്യുന  അതത്തിമതനകാഹരമകായ  ഒരു

ആശുപതത്തിയകാണത്തിതജ.   തരകാഗത്തികള്ക്കജ  വളലര മകാനസത്തിതകകാലകാസര നല്കുന

വത്തിധതത്തില്  തരകാഗശ്രീസസൗഹൃദ  അനരശ്രീക്ഷേര  സൃഷത്തിക്കകാവന  പ്രതദശര

കൂടെത്തിയകാണത്തിതജ.  പകാവലപ്പട്ടെ  മനുഷരര്ക്കകായത്തി  ഈ  ആശുപതത്തിയലടെ

വത്തികസനതത്തിനജ  പ്രതതരക  ശദലചലുതതണതകായത്തിട്ടുണജ.   കുടുരബകാതരകാഗര

തകനങ്ങളുലടെ  ഒ.പത്തി.  സമയര  ദവകുതനരര  6.00  മണത്തി  വലര  ആക്കത്തിയതജ

മണ്ഡലതത്തിലല  ജനങ്ങള്ക്കജ  വലത്തിയ  സഹകായമകായത്തിട്ടുണജ.   ഒ.പത്തി.  സമയര

ക്രമലപ്പടുതതമ്പകാള്  ആവശരമകായ  തഡകാകര്മകാരുലടെയര  പകാരകാലമഡത്തിക്കല്

സകാഫത്തിലന്റയര  അഭകാവര  വലത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തിയണകാക്കുന.  അതത്തിനജ

അടെത്തിയനര ശദലചലുതണലമനജ അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  ആതരകാഗരതമഖലയ്ക്കുര

തഡകാകര്മകാര്ക്കുര തനലരയള്ള ആക്രമണര കൂടുനതുകകാരണര തഡകാകര്മകാര്ക്കജ
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സസ്വതനമകായത്തി തരകാഗത്തികലള  ചത്തികത്തിത്സത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാത

അവസയണകാകുകയര  തരകാഗത്തികലള  മറജ  ആശുപതത്തിയത്തിതലയജ

ലകകാണ്ടുതപകാതകണ്ടുന പ്രതത്തിസനത്തിഘട്ടെര ഉണകാകുകയര ലചയ്യുര. അതുലകകാണജ

അവര്ക്കുതനലരയള്ള  ആക്രമണതത്തില്നത്തിനര  പ്രതതരകര  ലപ്രകാട്ടെക്ഷേന്

ഒരുക്കണലമനജ  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  ആതരകാഗരരരഗതജ

മുന്പനത്തിയത്തില്നത്തില്ക്കുന  സരസകാനമകായത്തി  ലകകാച്ചുതകരളലത  ഉയര്തത്തിയ

സര്ക്കകാരത്തിതനയര  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിതനയര  അഭത്തിനന്ദത്തിച്ചുലകകാണജ  ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണജ നത്തിര്തന.  

ശശ്രീ  .    ലസബകാസരന് കുളതങല്  : സര്, ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണജ.   നമ്മുലടെ  സരസകാനര  പല  കകാരരങ്ങളത്തിലുര

രകാജരതത്തിനുതലന  മകാതൃകയകാണജ.   അതജ  പ്രധകാനമകായര  സകാമൂഹത്തിക

സുരക്ഷേത്തിതതസ്വര,  വത്തിദരകാഭരകാസര,  ആതരകാഗരര  എനശ്രീ  തമഖലകളത്തിലകാണജ.

ആതരകാഗര തമഖലയത്തില് തകരള സരസകാനര കഴത്തിഞ്ഞ സമശ്രീപ നകാളുകളത്തിലകായത്തി

ദകവരത്തിച്ച  തനട്ടെങ്ങള്  സമകാനതകളത്തിലകാതതകാണജ.   കഴത്തിഞ്ഞ  കുതറലയലറ

കകാലങ്ങളകായത്തി സകാരക്രമത്തിക തരകാഗങ്ങള് തലകാകതകാലക പടെര്നപത്തിടെത്തിക്കുതമ്പകാള്

ഇനരകാ  രകാജരതജ  ഏറവര  നല  രശ്രീതത്തിയത്തില്  ആ  സകാരക്രമത്തിക  തരകാഗങ്ങലള
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പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കകാനുള്ള  നടെപടെത്തികള്  സസ്വശ്രീകരത്തിച്ചതജ  തകരള  സരസകാനവര

ആതരകാഗര തമഖലയമകാണജ.  തകകാവത്തിഡ ജ  പ്രതത്തിതരകാധതത്തില് ഈ സരസകാനര

ദകവരത്തിച്ച തനട്ടെങ്ങള് രകാജരകാനര ശദതലന പത്തിടെത്തിച്ചുപറത്തിയതകാലണനള്ളതജ

നകാര എലകാവരുര കണതകാണജ.   മുന് ആതരകാഗര വകുപമനത്തി ആദരണശ്രീയകായ

ലക. ലക. ദശലജ ടെശ്രീച്ചറത്തിലന്റ തനതൃ തസ്വതത്തില് ആ കകാലഘട്ടെതത്തില് നടെതത്തിയ

സമകാനതകളത്തിലകാത  പ്രവര്തനര  ഈ  സരസകാനതത്തിലന്റ

ചരത്തിതതത്തില്തലന  തരഖലപ്പടുതലപ്പടുനതകാണജ.  ഇതപ്പകാഴുര  അതത

രൂപതത്തില്തലന,  അതത്തിലന്റ  ശക്തത്തിയര  ഊര്ജ്ജവര  പ്രവര്തന  മത്തികവര

ഒട്ടുരതചകാരകാലതതലന  നമുക്കജ  മുതനകാട്ടുതപകാകകാന്  കഴത്തിയനലണനജ

എടുതപറയകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണജ.   ആയര്ദദര്ഘരതത്തിലന്റ

കകാരരതത്തില് ഇനരകാ  മഹകാരകാജരതജ  തകരളര  ഇതപ്പകാഴുര  ഒനകാര  സകാനതജ

നത്തില്ക്കുനലവനള്ളതജ അതത്തിലന്റ പ്രധകാന സകാക്ഷേരപതമകാണജ.   ശത്തിശുമരണ

നത്തിരക്കത്തിലന്റയര  മകാതൃമരണനത്തിരക്കത്തിലന്റയര  കകാരരതത്തില്  തകരളര

ഇനരയത്തില്തലന ഏറവര ഉയര്ന സകാനങ്ങളത്തില് നത്തില്ക്കുനലവനള്ളതുര

ലപകാതു ആതരകാഗര തമഖലയലടെ കകാരരതത്തില് നശ്രീതത്തി ആതയകാഗത്തിലന്റ തരഖകള്

പ്രകകാരര തകരളര ഒനകാമതുതലന നത്തില്ക്കുനലവനള്ളതുര എടുതപറതയണ
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ഒരു  കകാരരമകാണജ.  ആതരകാഗര  തമഖലയത്തില്  ഇനജ  ഒരുപകാടെജ

അനഭത്തിലഷണശ്രീയമകായ  പ്രവണതകള്,  പ്രതതരകത്തിച്ചജ  സസ്വകകാരര

ചത്തികത്തിത്സകാരരഗതജ  ഉണകായത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള്  അതത്തിലനലയകാലക്ക

പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കകാന്  നമ്മുലടെ  സരസകാനതത്തിനജ  കഴത്തിയനലവനള്ളതജ  ലപകാതു

ആതരകാഗരതമഖലയലടെ  കരുതത്തിലന്റ  ഏറവര  വലത്തിയ  പ്രതത്തിഫലനമകാലണനജ

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണജ.  സസൗജനര

ചത്തികത്തിത്സകാരരഗതജ നകാനകാപ്രകകാരതത്തിലുള്ള പദതത്തികള്, യശ്ശശരശ്രീരനകായ ലക.

എര.  മകാണത്തി  തുടെങ്ങത്തിവച്ച  കകാരുണര  ചത്തികത്തിത്സകാ  പദതത്തി,  ഹൃദരര  പദതത്തി

ഉള്ലപ്പലടെ  എതതയകാ  സസൗജനര  ചത്തികത്തിത്സകാ  പദതത്തികള്  വത്തിവത്തിധ

വത്തിഭകാഗങ്ങള്ക്കകായത്തി  ഈ  സരസകാനലത  ലപകാതു  ആതരകാഗരരരഗതജ

ഉലണനള്ളതജ  എലകാവരുര  പ്രശരസത്തിക്കുനതുര  എലകാവര്ക്കുര

മകാതൃകയകാക്കകാവനതുമകാണജ.   അതനുസരത്തിച്ചുള്ള  ഔനതരങ്ങളുര  തനട്ടെങ്ങളുര

അരഗശ്രീകകാരങ്ങളുര തനടെത്തിലയടുക്കകാന് കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുലണനള്ളതജ എടുതപറയകാന്

ഈ സന്ദര്ഭര ഞകാന് വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുകയകാണജ. 

എലന്റ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലവമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ ഒനരണ്ടുകകാരരങ്ങള്കൂടെത്തി

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  എലന്റ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലര  വളലര
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വത്തിസ്തൃതത്തിയള്ളതുര  ലപകാതു  ആതരകാഗരതമഖലയലടെ  കൂടുതല്  പ്രവര്തനങ്ങള്

ആവശരലപ്പടുനതുമകായ  ഒരു  തമഖലയകാണജ.   ഈരകാറ്റുതപട്ടെ  കുടുരബകാതരകാഗര

തകനര  തകാലൂക്കകാശുപതത്തി  പദവത്തിയത്തിതലയജ  ഉയര്തത്തി  ലമച്ചലപ്പട്ടെ  ചത്തികത്തിത്സകാ

സസൗകരരങ്ങള്  ഒരുക്കണലമനള്ളതജ  ആ  പ്രതദശതള്ള  ജനങ്ങളുലടെ

ദശ്രീര്ഘകകാലമകായ  ഒരകാവശരമകാണജ.  അതുതപകാലല  കത്തിഴക്കത്തിലന്റ  കവകാടെമകായ

മുണക്കയതള്ള കുടുരബകാതരകാഗര തകനതത്തില് പ്രതത്തിദത്തിനര അഞ്ഞൂറജ അറന്നൂറജ

ആളുകള്  രകാവത്തിലലത  ഒ.പത്തി.-യത്തില്  എതന  സത്തിതത്തിയണജ.   അവത്തിലടെയര

കൂടുതല്  ലമച്ചലപ്പട്ടെ  ചത്തികത്തിത്സകാ  സസൗകരരങ്ങളുര  പദവത്തി  ഉയര്തലുര

അതരകാവശരമകാണജ.  എരുതമലത്തിയത്തിലല  സകാമൂഹത്തിക  ആതരകാഗരതകനര

തശ്രീര്ത്ഥകാടെനവമകായത്തി ബനലപ്പട്ടുര അലകാത കകാലഘട്ടെതത്തിലുലമകാലക്ക കൂടുതല്

ചത്തികത്തിത്സകാ  സസൗകരരങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുതതണ  ഏറവര  അതരകാവശരമുള്ള

ആതരകാഗരതകനതത്തിലന്റ  പരത്തിധത്തിയത്തില്  വരുനതകാണജ.  എലന്റ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിലല  എരുതമലത്തി  സകാമൂഹത്തിക  ആതരകാഗരതകനര,

ഈരകാറ്റുതപട്ടെ, മുണക്കയര കുടുരബകാതരകാഗര തകനങ്ങള് എനത്തിവയലടെ ലമച്ചലപ്പട്ടെ

പ്രവര്തനതത്തിനുര പദവത്തി ഉയര്തലത്തിനുര കൂടുതല് ചത്തികത്തിത്സകാ സസൗകരരങ്ങള്

ഏര്ലപ്പടുതനതത്തിനുമുള്ള നടെപടെത്തികള് ഉണകാകണലമനകൂടെത്തി ഈ ചര്ച്ചയത്തില്
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ആവശരലപ്പടെകാന്  ഈ  അവസരര  ഞകാന്  ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണജ.

ആതരകാഗരരരഗതജ  വകുപ്പത്തിലന്റ  തനതൃതസ്വതത്തില്  നടെതന  ശതദയമകായ

പ്രവര്തനങ്ങള്,  സബജ  ലസന്ററകള്  ലഹല്തജ  ആന്ഡജ  ലവല്ലനസജ

കത്തിനത്തിക്കുകളകായത്തി  പദവത്തി  ഉയര്തനതത്തിനുര  അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  കൂടുതല്

സസൗകരരങ്ങള്  ഏര്ലപ്പടുതനതത്തിനുലമകാലക്ക  നടെതന  ശമങ്ങലള

പ്രതതരകമകായത്തി  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണജ.  ആതരകാഗര  വകുപമനത്തി  വളലര

ഊര്ജ്ജസസ്വലമകായര  ചുറചുറതക്കകാലടെയര  കകാരരക്ഷേമമകായര  പ്രവര്തത്തിക്കുന

ആളകാണജ.   തശ്രീര്ച്ചയകായര  ആ  പ്രവര്തനമത്തികലവലകാരതലന  വകുപ്പത്തിനജ

ചുരുങ്ങത്തിയ  നകാളുകള്ക്കുള്ളത്തില്  ദകവരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുലണനള്ളതജ

എടുതപറയകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണജ.  പണമത്തിലകാതതത്തിലന്റ  തപരത്തില്

ഒരകാള്ക്കുതപകാലുര  ചത്തികത്തിത്സ  നത്തിതഷധത്തിക്കലപ്പട്ടെജ  മരണതത്തിതലയ്തക്കകാ  മറജ

ദുരനതത്തിതലയ്തക്കകാ തപകാകുനത്തിലലനജ ഉറപവരുതകാന് കഴത്തിയന രശ്രീതത്തിയത്തില്

സകാമൂഹത്തിക  സുരക്ഷേത്തിതതസ്വതത്തിലന്റയര  സകാമൂഹത്തിക  പുതരകാഗതത്തിയതടെയര

ഉദകാതമകായ മകാതൃക സൃഷത്തിക്കകാന് എലകാ നത്തിലയത്തിലുര തകരളതത്തിലന്റ ആതരകാഗര

തമഖലയജ  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുലണനള്ളതജ  ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി  അടെത്തിവരയത്തിട്ടെജ

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണജ  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  സര്വകാത്മനകാ
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പത്തിന്തുണയ്ക്കുനതകായത്തി അറത്തിയത്തിച്ചജ എലന്റ വകാക്കുകള് ഉപസരഹരത്തിക്കുന.  

ശശ്രീ  .    പത്തി  .    മമത്തിക്കുട്ടെത്തി:  സര്,  ഇനജ  ആതരകാഗര  വകുപമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  സരബനത്തിച്ച  ചര്ച്ച  നടെക്കുന  ദത്തിവസമകാണജ.

തകരളതത്തിലല  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി  ഇസൗ  രരഗതജ

നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന  പ്രവര്തനങ്ങള്  സമചത്തിതതതയകാലടെ

ഇവത്തിലടെയത്തിരുനജ  തകള്ക്കകാനുള്ള  ആതരകാഗരര  യ.ഡത്തി.എഫജ.-കകാര്ക്കജ

നഷലപ്പട്ടുലവനള്ളതുലകകാണകാണജ അവര് ഈ  ചര്ച്ച ബഹത്തിഷ്കരത്തിച്ചതജ.  ഒനകാര

പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് ഗവണ്ലമന്റജ അധത്തികകാരതത്തില്വനതപ്പകാള് നടെപ്പകാക്കത്തിയ

പദതത്തികലളയര രണകാര പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് ഗവണ്ലമന്റജ അധത്തികകാരതത്തില്

വനതപ്പകാള്  നടെപ്പകാക്കത്തിയ  പദതത്തികലളയര  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  തനട്ടെങ്ങലളയര

സരബനത്തിച്ചജ ചര്ച്ച നടെന സമയതജ,  ബഹുമകാനരനകായ അരഗര തത്തിരുവഞ്ചൂര്

രകാധകാകൃഷ്ണന്  പറഞ്ഞതജ  ഇനത്തി  എലനലകാര  മകാറങ്ങളകാണജ

വരകാനത്തിരത്തിക്കുനലവനര  പ്രകൃതത്തിതക്ഷേകാഭങ്ങളുര  പ്രളയവര  മഹകാമകാരത്തികളുര

അതുതപകാലലതലന  തശ്രീപത്തിടെത്തിതങ്ങളുലമലകാര  ഇനത്തിയമുണകാകുലമനമകാണജ.

അതപ്പകാള്  അവര്ക്കജ  ജനങ്ങളത്തില്  യകാലതകാരു  പ്രതശ്രീക്ഷേയമത്തില.

പ്രകൃതത്തിതക്ഷേകാഭങ്ങള്, തശ്രീപത്തിടെത്തിതര, ലവള്ളലപ്പകാക്കര തുടെങ്ങത്തിയ  ദുരനങ്ങളത്തിലുര
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പ്രതശ്രീക്ഷേയര്പ്പത്തിച്ചുലകകാണജ  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി

ഗവണ്ലമന്റത്തിലനതത്തിരകായ  നയ  നത്തിലപകാടെജ  സസ്വശ്രീകരത്തിക്കകാന്  നത്തിന  ഒരു

പ്രതത്തിപക്ഷേമകാണജ ഇനജ തകരളതത്തിലുള്ളതജ.  അതകാണജ ഇനത്തിവത്തിലടെ ഇടെയത്തിടെയജ

കണ്ടുലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.  ഇനജ  അടെത്തിയനര  പ്രതമയര  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

സന്ദര്ഭതത്തിലുര  അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  ജനങ്ങളുലടെ  ദുരത്തിതങ്ങതളകാ

ബുദത്തിമുട്ടുകതളകാ  ഒനമല  അവര്ക്കജ  പ്രശ്നര.  ഇസൗ  പ്രശ്നര  അങ്ങലനതലന

നത്തിലനത്തില്ക്കണലമനര  തശ്രീ  ലകടുതകാന്  പകാടെത്തിലകായത്തിരുനലവനര  പുക

ധകാരകാളമകായത്തി  ഉണകാകണലമനമകായത്തിരുന  അവരുലടെ  ആഗ്രഹര.

ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനജ  ആളുകള്  തഹകാസത്തിറലലലസജ  ലചയണര  അലലങത്തില്

മരണലപ്പടെണര  എലനകാലക്കയള്ള  ഒരു  വലത്തിയ  മനതക്കകാട്ടെയകായത്തിരുന

ലകകാച്ചത്തിയത്തിലല  ഇസൗ  ദുരനവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  പ്രതത്തിപക്ഷേര

പ്രതശ്രീക്ഷേത്തിച്ചത്തിരുനതജ.   വളലര  സമതയകാചത്തിതമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  മനത്തിമകാര്,

ഗവണ്ലമന്റജ,  അവത്തിടെലത  ഭരണ  സരവത്തിധകാനങ്ങളുലമലകാര

ഒരുമത്തിച്ചുതചര്നലകകാണജ  അതജ  നത്തിയനണവത്തിതധയമകാക്കത്തി,  അതത്തില്

സതനകാഷര പങ്കുവയ്ക്കുകയകാണജ തവണതജ.  വലത്തിയ ദുരനതത്തിതലയജ ലകകാച്ചത്തിയര

തകരളവര  തപകാകുനതത്തില്നത്തിനര  തടെയകാന്  കഴത്തിഞ്ഞതത്തില്  അഭത്തിമകാനര
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ലകകാള്ളുകയകാണജ തവണതജ.  ശശ്രീ. തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് പറഞ്ഞതുതപകാലല

പ്രകൃതത്തിതക്ഷേകാഭവര  പ്രളയവര  മറജ  ദുരനങ്ങളുര  വനതത്തില്  ആശസ്വകാസര

കലണതത്തി  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  ജനങ്ങലള  കൂലടെ  നത്തിര്തകാലമനജ

പ്രതശ്രീക്ഷേത്തിക്കുന പ്രതത്തിപക്ഷേര, ആശയ ദകാരത്തിദരതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തിട്ടെകാണജ ഇനര

അവര്  അടെത്തിയനര  പ്രതമയര  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചജ,   ചത്തില  തകകാലകാഹലങ്ങള്

കകാണത്തിച്ചജ  ഇറങ്ങത്തിതപ്പകായലതനകാണജ  അതത്തിലന സരബനത്തിച്ചജ  പറയകാനുള്ളതജ.

മലറകാനജ, ഇസൗ പ്രകൃതത്തിദുരനവമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെജ പറയന ആളുകള്... ഇവത്തിലടെ

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  വകുപമനത്തി  പറഞ്ഞതജ,  കഴത്തിഞ്ഞ

ഒനരണ്ടു  വര്ഷങ്ങള്ക്കജ  മുമ്പകാലണനജ  തതകാനന,  പഞകാബജ,  ഹരത്തിയകാന

തുടെങ്ങത്തിയ  സരസകാനങ്ങളത്തില്  കൃഷത്തിക്കകാര്  വയ്തക്കകാല്  കതത്തിച്ചതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  ഡല്ഹത്തിയത്തില്  ഒരു  മകാസക്കകാലരവലര  ആലക  പുകയകായത്തിരുന.

ആളുകള്ക്കജ  പുറതത്തിറങ്ങകാന്  നത്തിവൃതത്തിയണകായത്തിരുനത്തില.  വലത്തിയ

രശ്രീതത്തിയത്തിലുള്ള  പ്രകൃതത്തി  ദുരനങ്ങളുര  ദുരത്തിതങ്ങളുര  അതുതപകാലലതലന

തരകാഗങ്ങളുലമലകാര  അവത്തിലടെയള്ളവലര  പത്തിടെത്തിലപട്ടു.  അതുമകായത്തി

തട്ടെത്തിച്ചുതനകാക്കുതമ്പകാള്,  ഇങ്ങലനലയകാരു  സരഭവര  ഇവത്തിലടെ  നടെക്കകാന്

പകാടെത്തിലകായത്തിരുനലവനതജ  ശരത്തിയകാണജ.  പലക്ഷേ  അങ്ങലന  അങ്ങലന
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സരഭവത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞകാല്  അതജ  ചത്തികത്തിത്സത്തിച്ചജ  തഭദമകാക്കകാതനകാ  അലലങത്തില്

അതത്തിലന  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കകാതനകാ  ആ  തശ്രീയണയകാനകാവശരമകായ  നടെപടെത്തി

സസ്വശ്രീകരത്തിക്കകാതനകാ മകാതലമ ഒരു ഭരണകൂടെതത്തിനജ  കഴത്തിയൂ.  അങ്ങലന ലചയകാന്

കഴത്തിയന കകാരരങ്ങള് വളലര  ഫലപ്രദമകായര  സമര്ത്ഥമകായര ദ്രുതഗതത്തിയത്തിലുര

അവത്തിലടെ  നടെപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുലണന  ആശസ്വകാസതത്തിലകാണജ   തകരളതത്തിലല

ജനങ്ങള് നത്തില്ക്കുനതജ.  അതുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടുലകകാണകാണജ പ്രതത്തിതഷധത്തിച്ചജ

പ്രതത്തിപക്ഷേര  ഇനജ  ഇറങ്ങത്തിതപകായതജ.  തകരളതത്തിലന്റ  ആതരകാഗര

പരത്തിപകാലനവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ,  സകാമ്പതത്തികമകായ  ബുദത്തിമുട്ടുകളുര

പ്രയകാസങ്ങളുര   ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  ഇനജ  തനരത്തിടുനലണങത്തിലുര....  തനരലത

ശശ്രീ.  ലസബകാസരന്  കുളതങല്  പറഞ്ഞതുതപകാലല  ജനങ്ങളുലടെ

ആതരകാഗരവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ,  പകാവലപ്പട്ടെ  മനുഷരരുലടെ  ജശ്രീവന്

രക്ഷേത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  തകരളതത്തില്   അതലകാപ്പതത്തി  ചത്തികത്തിത്സകാ

സമ്പ്രദകായതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായള്ള  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജകള്  മുതല്

സബ്ലസന്ററകള്  വലര  പ്രവര്തത്തിക്കുനണജ.  കൂടെകാലത  ആയര്തവദ,

തഹകാമത്തിതയകാപ്പതത്തി  ആശുപതത്തികളുര  ഇവത്തിലടെ  പ്രവര്തത്തിക്കുനണജ.  ഇതുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെജ  ഇതയര  വലത്തിയ  സമഗ്രമകായ  ചത്തികത്തിത്സകാ  സരവത്തിധകാനമുള്ള
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സരസകാനര ഇനരകാ രകാജരതജ തവലറ ഏതകാണുള്ളതജ? പകാവലപ്പട്ടെ ആളുകള്ക്കജ

സസൗജനര ചത്തികത്തിത്സ നല്കുനതത്തില് ഏറവര മുന്പനത്തിയത്തില് നത്തില്ക്കുന ഒരു

സരസകാനര  തകരളമകാണജ.  അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  തകന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

ഒതട്ടെലറ  അവകാര്ഡുകളുര  അരഗശ്രീകകാരങ്ങളുര  നമലള  തതടെത്തിലയതകയകാണജ.

അലതകാനര  ഇവര്ക്കജ  സഹത്തിക്കുനത്തില.  ആ  അരഗശ്രീകകാരവര  ആദരവര

തനടെത്തിലയടുക്കുനതത്തിനകായത്തി  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റജ  നടെതന  ജനതക്ഷേമകരമകായ

പദതത്തികള് അവര്ക്കജ സഹത്തിക്കുനത്തില. അതുലകകാണകാണജ ഇടെയത്തിടെയജ ഇങ്ങലന

തത്തികട്ടെത്തിവരുനതജ.  ഞകാന്  കഴത്തിഞ്ഞ  ഒരു  സഭയത്തില്  പറഞ്ഞ  കകാരരര  ഓര്മ

വരത്തികയകാണജ.  അവര്ക്കജ  വത്തിഷകാദതരകാഗര  ബകാധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  ആ

തരകാഗതത്തില്നത്തിനര  ഉത്ഭൂതമകാകുന  ചത്തില  കകാരരങ്ങളകാണജ  ഇവത്തിലടെ  വനജ

പ്രകടെത്തിപ്പത്തിക്കുനതജ.  അസരബ്ലത്തി  ചട്ടെങ്ങള്  നനകായത്തി  ഉദരത്തിക്കുന  പ്രതത്തിപക്ഷേ

തനതകാവള്ലപ്പലടെയള്ളവര്  ചട്ടെവത്തിരുദമകായത്തി  എത  തവണയകാണജ  ഇസൗ

സഭയത്തില്  പ്രസരഗത്തിച്ചതജ;  അതജ  ഏതജ  ചട്ടെതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തിലകാണജ?

തകരളലത  സരബനത്തിച്ചജ  ഇതപ്പകാള്  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പട്ടെ  ബഡ്ജറത്തില്

2828.33  തകകാടെത്തി  രൂപ  ആതരകാഗര  പരത്തിപകാലനവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

വത്തിവത്തിധങ്ങളകായ  തമഖലയ്ക്കുതവണത്തി  വകയത്തിരുതത്തിലയനജ  പറയനതജ
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അഭത്തിമകാനകരമകായ  കകാരരമകാണജ.  സര്ക്കകാരത്തിനജ  പ്രയകാസങ്ങളുര

ബുദത്തിമുട്ടുകളുലമലകാമുണജ.  നമുക്കജ  തകനര  ഫണജ  തരുനത്തില,  ഉള്ള  തകന

വത്തിഹത്തിതര  ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കുകയകാണജ,  അര്ഹതലപ്പട്ടെ  വത്തിഹത്തിതര  തരുനത്തില,

ജത്തി.എസജ.ടെത്തി.  നഷപരത്തിഹകാരര  അനുവദത്തിക്കുനത്തില,  റവനന  കമത്തി

നത്തികതനതത്തിനകാവശരമകായ  ഫണജ  തരുനത്തില.  അവരുലടെ  ഒസൗദകാരരലമകാനര

തവണ,  തകരളതത്തിനജ  അര്ഹതലപ്പട്ടെ,  നമുക്കജ  നല്തകണത്തിയത്തിരുന  ഫണത്തില്

40,000  തകകാടെത്തി  രൂപ  കമത്തിയകാലണനകാണജ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര

വകുപമനത്തി  തനരലത  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതജ.  അങ്ങലനയള്ള  ഒരു

സന്ദര്ഭതത്തില് ആതരകാഗര പരത്തിപകാലന തമഖലയജ പതജ ശതമകാനതതകാളര തുക

നശ്രീക്കത്തിലവച്ചജ,  ജനങ്ങലള തചര്തപത്തിടെത്തിച്ചജ തപകാകുന ഇടെതുപക്ഷേ ജനകാധത്തിപതര

മുനണത്തി  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ധനകാഭരര്ത്ഥനയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  ചര്ച്ചകള്

തകള്ക്കകാന്തപകാലുര തയകാറലലങത്തില് അവര് ഏതജ ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തിയകാണജ

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളകായത്തി  ഇവത്തിലടെ  എതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതജ?  ഏലതങത്തിലുര  ഒരു

സന്ദര്ഭതത്തില്,  ജനതക്ഷേമകരമകായതതകാ  വത്തികസനവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെതതകാ

ആയ  കകാരരങ്ങള്  ചര്ച്ച  ലചയ്യുതമ്പകാള്  സഭ  ബഹത്തിഷ്കരത്തിച്ചജ  തപകാകകാതമകാ?

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികലളന  നത്തിലയജ  ഇലതലകാര  അവരുലടെ
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ഉതരവകാദതത്തില്ലപ്പടുനതതല;  ഇങ്ങലന  ചത്തില  കൂട്ടെലരയകാതണകാ  ഞങ്ങള്

ലതരലഞ്ഞടുതയച്ചലതതനകാര്തജ  ഇവലര  ലതരലഞ്ഞടുത  ജനങ്ങള്  ഇനജ

പശകാതപത്തിക്കുകയകാണജ.   കഴത്തിഞ്ഞ  പകാര്ലലമന്റജ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില്  19

യ.ഡത്തി.എഫജ.  എര.പത്തി.-മകാലര  ലതരലഞ്ഞടുത  തകരളതത്തിലല  ആളുകള്

അതത്തിനുതശഷമുള്ള  അനുഭവതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തില്  ഇതപ്പകാള്

പശകാതപത്തിക്കുകയകാണജ.  തകരളതത്തിനുതവണത്തി ശബത്തിക്കകാത,  തകരളതത്തിലന്റ

തകാല്പരരതത്തിനുതവണത്തി  ശബത്തിക്കകാത,  തകരളലത

അപകശ്രീര്തത്തിലപ്പടുതകാന്തവണത്തി  ശമത്തിക്കുന,  തകരളതത്തിനജ  ആവശരമകായ

ഭക്ഷേരധകാനരങ്ങള്  നല്കകാത,  വത്തികസന  പദതത്തികള്ക്കജ  അരഗശ്രീകകാരര

നല്കകാത  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  നടെപടെത്തിലക്കതത്തിരകായത്തി

പ്രതത്തിതഷധത്തിക്കകാന്തപകാലുര  പ്രസ്തുത  19  പകാര്ലലമന്റജ  അരഗങ്ങള്

തയകാറകാകുനത്തില.  ലതരലഞ്ഞടുത  ജനങ്ങലള  അവര്  വഞത്തിക്കുകയകാണജ.

അതുതപകാലലതലനയകാണജ  തകരളതത്തിലല  41  യ.ഡത്തി.എഫജ.-ലന്റ

പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുര.  അവര്  ആര്ക്കുതവണത്തിയകാണജ  നത്തിയമസഭയത്തില്  വരുനതജ;

എനത്തിനുതവണത്തിയകാണജ  അവര്  സരസകാരത്തിക്കുനതജ;  അതുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടുലകകാണ്ടുള്ള  കകാരരങ്ങലളലകാരതലന  വളലര  സവത്തിസരമകായര
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ഗസൗരവമകായര  തകരളതത്തില് ചര്ച്ച ലചയലപ്പടുലമന കകാരരതത്തില് യകാലതകാരു

തര്ക്കവമത്തില.  2016  മുതല്  2021  വലരയള്ള ഗവണ്ലമന്റത്തില്  91  സശ്രീറകാണജ

എല്.ഡത്തി.എഫജ.-നജ ലഭത്തിച്ചലതങത്തില് അതത്തിനുതശഷര നടെന ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില്

99 സശ്രീറജ ലഭത്തിച്ചു.  ഈ നത്തിലപകാടെകാണജ അവര് സസ്വശ്രീകരത്തിക്കുനലതങത്തില് അടുത

ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില്  ജനങ്ങള്  അവലര  ഇരുതതണത്തിടെതജ  ഇരുതലമന

കകാരരതത്തില് യകാലതകാരു തര്ക്കവമത്തില. 

ഇവത്തിലടെ  സബ്ലസന്ററകള്  5415,  പത്തി.എച്ചജ.സത്തി.-കള്  848,  അര്ബന്

ലഹല്തജ ലസന്ററകള്, സത്തി.എച്ചജ.സത്തി.-കള് 227,  തകാലൂക്കകാശുപതത്തികള് 87,

ജത്തിലകാ ആശുപതത്തി 18, ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജജ 14, ജനറല് ആശുപതത്തികള് 18,

ലസഷരല്  ആശുപതത്തികള്  17,  മറ്റുള്ളവ  62.  അങ്ങലന  ഒതട്ടെലറ

ആശുപതത്തികള്  പ്രവര്തത്തിക്കുനണജ.  ആയര്തവദതത്തിലന്റയര  മറ്റുര

ആശുപതത്തികള്  തവലറയമുണജ.  ഇങ്ങലനയലള്ളകാരു  മഹകാശരഖല  ജനങ്ങലള

സരരക്ഷേത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  ഇവത്തിലടെയലകാലത  തവലറ  എവത്തിലടെയര

പ്രവര്തത്തിക്കുനത്തില.  അങ്ങലനയള്ള  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  നടെപടെത്തികലള  നത്തിങ്ങള്

ശകാഘത്തിതക്കണ.  പണകാതരകാ  പറഞ്ഞതുതപകാലല,  ഭത്തിക്ഷേ  തനത്തിലലങത്തിലുര

പട്ടെത്തിലയവത്തിട്ടെജ  കടെത്തിപ്പത്തിക്കരുതജ.  ഭത്തിഷയ്ക്കുതവണത്തി വശ്രീട്ടെത്തിതലയജ കയറത്തിലച്ചനവര്ക്കജ
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ഭത്തിക്ഷേ ലകകാടുക്കകാലത പട്ടെത്തിലയവത്തിട്ടെജ കടെത്തിപ്പത്തിക്കുന നത്തിലപകാടെകാണജ സസ്വശ്രീകരത്തിച്ചതജ.

നത്തിങ്ങള്  ഭത്തിക്ഷേ  തനത്തിലലങത്തിലുര  പട്ടെത്തിലയവത്തിട്ടെജ  കടെത്തിപ്പത്തിക്കരുലതനകാണജ

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപക്ഷേക്കകാതരകാടെജ ഇവത്തിലടെ പറയവകാനുള്ളതജ.

മലറകാനജ  എലന്റ  ജത്തിലയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുലകകാണജ  പകാലക്കകാടെജ  ഒരു

ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജജ  പ്രവര്തത്തിക്കുനണജ.  എസജ.സത്തി.,  എസജ.റത്തി.

തമഖലയത്തിലകാണജ  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതജ.  അതത്തിലന്റ  ലകട്ടെത്തിടെനത്തിര്മകാണര,

പശകാതല  സസൗകരരങ്ങളുലടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  എനത്തിവലയലകാര  വളലര

നനകായത്തി  നടെക്കുനണജ.  എനകാല്  അവത്തിലടെയത്തിതപ്പകാള്  ഒ.പത്തി.  (Outpatient)

മകാതമകാണജ  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതജ.  എതയരതവഗര  അതത്തിലന്റ  ഫള്  സസ്വത്തിരഗത്തില്

ലഎ.പത്തി.  (Inpatient)  ഉള്ലപ്പലടെ  ആരരഭത്തിച്ചുലകകാണജ  ഒരു  ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജത്തില്നത്തിനര  ജനങ്ങലളനകാണജ  പ്രതശ്രീക്ഷേത്തിക്കുനതജ  അതത്തിനനുസരത്തിച്ചജ

അതത്തിലന  ഉയര്തകാനകാവശരമകായ  ഇടെലപടെലുര  നടെപടെത്തിയര  സസ്വശ്രീകരത്തിക്കണര.

പകാലക്കകാടെജ  വളലര  പത്തിനകാക്കര  നത്തില്ക്കുലനകാരു  പ്രതദശമകാണജ.  ഒരുഭകാഗതജ

മുഴുവന്  പട്ടെത്തികജകാതത്തി/പട്ടെത്തികവര്ഗ  തമഖലയര  തമത്തിഴജ തമഖലയമകാണജ.  എലകാ

തമഖലയത്തിലുര  വളലര  പത്തിനകാക്കമുള്ളവരകാണുള്ളതജ.  അവര്ക്കജ  ഇതപ്പകാള്

ഒനകത്തില്  തൃശ്ശൂര്  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജജ  അലലങത്തില്  തകകായമ്പത്തൂര്
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ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  തപകാകണര.  അങ്ങലനലയകാരു  സത്തിതത്തിയള്ള  ഈ

സന്ദര്ഭതത്തില്  പകാലക്കകാടെജ  നമള്  ആരരഭത്തിച്ച  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിലന്റ

ഉതദ്ദേശരലക്ഷേരങ്ങള് പൂര്ണ്ണ അര്ത്ഥതത്തില്തലന ലകകാണ്ടുവരകാനകാവശരമകായ

ഇടെലപടെല്  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിലന്റയര  എസജ.സത്തി./എസജ.റത്തി.  വകുപ്പത്തിലന്റയര

ഭകാഗതനത്തിനര  ഉണകാകണലമനകാണജ  വത്തിനയപുരസരര

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുവകാനുള്ളതജ.

മലറകാരുകകാരരര,  എലന്റ  മണ്ഡലമകായ  ലഷകാര്ണ്ണൂരത്തില്  രണജ

മുനത്തിസത്തിപ്പകാലത്തിറത്തിയര  6  പഞകായതകളുമുണജ.  പലക്ഷേ,  അവത്തിലടെ

തകാലൂക്കകാശുപതത്തിയത്തില.  സകാതങതത്തികമകായത്തി  ഒരു  തകാലൂക്കത്തില്  ഒരു

തകാലൂക്കകാശുപതത്തിലയനജ  പറയനതജ  ശരത്തിയകാണജ.  പലക്ഷേ,  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ

കണക്കുതനകാക്കത്തിയതപ്പകാള് 75 തകാലൂക്കുകളകാണജ നമുക്കുള്ളതജ. എനകാല് ആലക

87  തകാലൂക്കകാശുപതത്തികള്  പ്രവര്തത്തിക്കുനണജ.  തകാലൂക്കകാശുപതത്തിയലടെ

തഗ്രഡത്തില്  ചത്തില  ആശുപതത്തികള്  പ്രവര്തത്തിക്കുനണജ.  അതത്തിലന  കുറര

പറയകാനുര  പറത്തില.  ആ  തഗ്രഡത്തിനനുസരത്തിച്ചജ  ലകകാണ്ടുവനകാല്  അവലര

ലപ്രകാതമകാട്ടെജ  ലചയജ  തകാലൂക്കകാശുപതത്തിയലടെ  പശകാതല

സസൗകരരമുണകാക്കത്തിലക്കകാണജ  അതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  ഏര്പ്പകാടുകള്  ലചയണര.



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

48

അതുലകകാണജ  ലഷകാര്ണ്ണൂര്  മണ്ഡലതത്തിലുള്ളവര്ക്കജ  ഒനകത്തില്

തൃശ്ശൂരത്തിതലയ്തക്കകാ  ലപരത്തിനല്മണ്ണയത്തിതലയ്തക്കകാ  തപകാകണര.  അലലങത്തില്

തകാലൂക്കകാശുപതത്തി സസൗകരരതത്തിനുതവണത്തി ഒറപ്പകാലതതയകാണജ തപകാതകണതജ.

അതത്തിനജ സകാധരതയര സസൗകരരവര സലസസൗകരരവമുള്ള ലചര്പളതശ്ശരത്തിയത്തില്

തകാലൂക്കകാശുപതത്തിയലടെ  തഗ്രഡത്തിതലയജ  അതജ  മകാറലപ്പടുകയകാലണങത്തില്

ഉപകകാരമകായത്തിരത്തിക്കുര.  ഒറപ്പകാലര  തകാലൂക്കകാശുപതത്തി  ജത്തിലകാ  തഗ്രഡത്തിതലയജ

ലപ്രകാതമകാട്ടെജ  ലചയലപ്പടുന  എനജ  തകള്ക്കുനണജ.  അങ്ങലന  വരുതമ്പകാള്

ലഷകാര്ണ്ണൂര്  മണ്ഡലതത്തിലന്റ  തകനമകായ  ലചര്പളതശ്ശരത്തിയത്തില്

തകാലൂക്കകാശുപതത്തിയലടെ  പദവത്തിയത്തിലുലള്ളകാരു  ആശുപതത്തി  ആരരഭത്തിക്കകാനുള്ള

നടെപടെത്തി  സസ്വശ്രീകരത്തിക്കണലമനകാണജ  അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുലകകാണജ

പറയവകാനുള്ളതജ.

തകകാവത്തിഡജ-19-നജ മുമ്പജ ലചര്പളതശ്ശരത്തി ആശുപതത്തിയത്തില് തപകാസജതമകാര്ട്ടെര

നടെതത്തിയത്തിരുന.  എനകാല്  തകകാവത്തിഡജ-19  വനതത്തിനുതശഷര  തപകാസജതമകാര്ട്ടെര

നത്തിര്തത്തി.  അതത്തിലനനകാണജ  സകാതങതത്തികമകായ  പ്രയകാസലമനജ

മനസത്തിലകാകുനത്തില.  തനരലത  ഉണകായത്തിരുനതകാണജ.  തകകാവത്തിഡത്തിനജ  മുമ്പജ

അവത്തിലടെ  തപകാസജതമകാര്ട്ടെര  നടെനത്തിരുന.  ലഷകാര്ണ്ണൂര്  കമനണത്തിറത്തി  ലഹല്തജ
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ലസന്ററത്തില്  ലഎ.പത്തി.  ഉണകായത്തിരുന.  അവത്തിലടെയത്തിതപ്പകാള്  നത്തിര്ബനര

ലചലുതത്തി, മുനത്തിസത്തിപ്പകാലത്തിറത്തിതലന രണജ നഴ്സുമകാലരലയകാലക്ക വച്ചകാണജ ലഎ.പത്തി.

ആരരഭത്തിച്ചതജ.  തകകാവത്തിഡജ19-നജ  മുമ്പജ  നത്തിലവത്തിലുണകായത്തിരുന  സകാറസജ

തകകാവത്തിഡത്തിനജ തശഷവര  നത്തിലനത്തിര്തത്തി തപകാകുനതത്തിനകാവശരമകായ ഇടെലപടെല്

നടെതണലമനകാണജ അതുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെജ പറയവകാനുള്ളതജ. 

മലറകാനജ,  എലന്റ  മണ്ഡലതത്തില്ലപ്പടുനതകാണജ  ലഷകാര്ണ്ണൂര്  ICCONS

(Institute  for  Communicative  and  Cognitive  Neuro  Sciences).

ജന്മേനകാല്തലന വത്തികലകാരഗതസ്വവര ഓട്ടെത്തിസവര ബകാധത്തിച്ച കുട്ടെത്തികള്, മുതത്തിര്നവര്

എനത്തിവര്ലക്കകാലക്കയലള്ളകാരു  ചത്തികത്തിത്സകാ  തകനലമനള്ള  നത്തിലയത്തിലകാണജ

ICCONS  അവത്തിലടെ  സകാപത്തിക്കലപ്പട്ടെതജ.  തനരലത  തത്തിരുവനനപുരതര

ICCONS  ഉണകായത്തിരുന.  അതജ  1998-ലകാണജ  ആരരഭത്തിച്ചതജ.  അതുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടുലകകാണ്ടുതലനയകാണജ  2000-ല്  ലഷകാര്ണ്ണൂരത്തില്  ആരരഭത്തിക്കുനതജ.

അവത്തിലടെ ധകാരകാളര സസൗകരരങ്ങളുണജ. ബഹുമകാനരയകായ ആതരകാഗര വകുപമനത്തി

അവത്തിടെര  സന്ദര്ശത്തിച്ചത്തിക്കുകയര  അവര്ക്കജ  കകാരരങ്ങള്  തബകാധരമകാകുകയര

ലചയത്തിട്ടുണജ.  നമള്  പറഞ്ഞതനുസരത്തിച്ചജ  ICCONS  എനകാലണനജ

പഠത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  അവരവത്തിലടെ  വനത്തിരുന.  ICCONS  എന
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സകാപനവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുലകകാണജ  പറയവകാനുള്ളതജ,  വര്ഷതത്തില്

ലഭത്തിക്കുന  രണജ  ചത്തിലസ്വകാനര  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  ഒരു  ഗ്രകാന്റത്തിലന്റ

അടെത്തിസകാനതത്തിലകാണജ  അവത്തിലടെ  ശമ്പളര  ലകകാടുതതപകാകുനതജ.

അതുലകകാണ്ടുമകാതര കൃതരമകായത്തി ശമ്പളര ലകകാടുക്കകാന് കഴത്തില.  അഞജ തകകാടെത്തി

രൂപലയങത്തിലുര  ഗ്രകാന്റകായത്തി  നല്കത്തിയകാല്  മകാതതമ  അവത്തിലടെയള്ള  തകാലകാലത്തിക

ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കജ ഇതപ്പകാള് നല്കത്തിലകകാണത്തിരത്തിക്കുന തവതനലമങത്തിലുര നല്കകാന്

കഴത്തിയകയള.  സത്തിരര  ജശ്രീവനക്കകാര്  കുറവകാണജ.  ഒരു  ലതകാഴത്തിലുറപ്പജ

ലതകാഴത്തിലകാളത്തിക്കജ  ദത്തിവസര  300  രൂപയത്തിലധത്തികര  നമ്മുലടെ  തകരളതത്തില്

ലഭത്തിക്കുനലണനകാണജ  ഞകാന്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചതപ്പകാള്  മനസത്തിലകായതജ.  പലക്ഷേ

അവത്തിലടെ  250  രൂപ  മകാതമകാണജ  കശ്രീനത്തിരഗുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  സ്ത്രശ്രീ

ലതകാഴത്തിലകാളത്തികള്ക്കജ  ലഭത്തിക്കുനതജ.  അതുതപകാലല  18  ലകകാലമകായത്തി  അവത്തിലടെ

തജകാലത്തിലചയ്യുന  ഫത്തിസത്തിതയകാ  ലതറകാപ്പത്തിസ്റ്റുകള്  രണ്ടുതപരുണജ.  അവര്ക്കജ

ലഭത്തിക്കുനതജ  18,000  രൂപയകാണജ.  തകാലകാലത്തിക  ജശ്രീവനക്കകാര്ക്കുര

കരകാറടെത്തിസകാനതത്തില്  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികള്ക്കുര  സര്ക്കകാര്

തശ്രീരുമകാനപ്രകകാരര കകാറഗറത്തി അടെത്തിസകാനതത്തില് ഒരു തവജജ നത്തിശയത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

ആ  തുകലയങത്തിലുര  അവര്ക്കജ  നല്തകണതകാവശരമകാണജ.  തകാലകാലത്തിക
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ജശ്രീവനക്കകാരുര  കരകാറടെത്തിസകാനതത്തില്  പണത്തിലയടുക്കുനവരുര  കുതറതപര്

അവത്തിലടെയണജ.  അരഗദവകലരമുള്ള,  സരസകാരത്തിക്കകാന്  വയകാത  കുട്ടെത്തികലള

പരത്തിചരത്തിക്കകാന് ഒരകാള് മകാതര മതത്തിയകാകത്തില, രണ്ടുര മൂനര തപര് ആവശരമകായത്തി

വരുര. അതത്തിലന്റ ഗതവണത്തിരഗജ തബകാഡത്തിയത്തിലല ചത്തില ഉതരവകാദലപ്പട്ടെ ആളുകള്,

അവര്  ഐ.എ.എസജ.-കകാലരകാലക്കയകാണജ.  പലക്ഷേ  ഈ

സകാപനലമനകാലണനജ  അറത്തിയകാലത  പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിട്ടെജ  കകാരരമത്തില.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തിക്കജ തനരത്തിട്ടെജ അക്കകാരരര തബകാധരമകായതകാണജ.  ലഹല്തജ

ലസക്രട്ടെറത്തി,  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പല് ലസക്രട്ടെറത്തി  അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  ലസക്രട്ടെറത്തിമകാര്

തചര്നജ ഗതവണത്തിരഗജ തബകാഡത്തി കൂടുര. ആ ഗതവണത്തിരഗജ തബകാഡത്തി തലന രണര

ലകകാലതത്തിനത്തിടെയജ  ഒരു പ്രകാവശരര മകാതമകാണജ കൂടെത്തിയത്തിട്ടുള്ളതജ.   ICCONS-ല്

അവര് വനജ അവത്തിടെലത സത്തിതത്തിലയകാലക്ക തബകാധരലപ്പട്ടെകാല് അവര്ക്കജ കുലറ

കകാരരങ്ങളത്തില് തശ്രീരുമകാനലമടുതതപകാകുനതത്തിനജ  സകാധത്തിക്കുര.   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മനത്തി  ഇക്കകാരരതത്തില്  എലകാസമയവര  തകാല്പരരലമടുക്കുനണജ.  ആ

തകാല്പരരലത  ഞകാന്  പ്രകശ്രീര്തത്തിക്കുന.   ICCONS-ലല  തകാലകാലത്തിക

ജശ്രീവനക്കകാലര  സത്തിരലപ്പടുതനതുവലരലയങത്തിലുര  തകാലകാലത്തികകകാര്ക്കജ

സര്ക്കകാര്  നത്തിശയത്തിച്ച  തവതനര  ലകകാടുക്കകാനുള്ള  ഉതരവണകാകണര
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എനമകാതര  അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണജ  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  മുക്തകണ്ഠര

പ്രശരസത്തിക്കുകയര  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയര ലചയലകകാണജ ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പകാസകാക്കണലമനജ അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണജ ഞകാന് നത്തിര്തന. നന്ദത്തി

ശശ്രീ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    ശശ്രീനത്തിജന്:  സര്,  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിലന സരബനത്തിച്ച

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണജ.  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകള്

ചര്ച്ചയ്ലക്കടുക്കുതമ്പകാള്  ഇനജ   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാവജ

ബ്രേഹ്മപുരര  മകാലത്തിനര  പ്ലേകാന്റുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  അടെത്തിയനര  പ്രതമയര

ലകകാണ്ടുവരത്തികയണകായത്തി.  പലക്ഷേ  അതുസരബനത്തിച്ചജ  ചര്ച്ച  ലചയ്യുതമ്പകാള്,

അവര്  ഈ  സഭയത്തിലുമത്തില.  ഞകാന്  ആ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലലത

പ്രതത്തിനത്തിധശ്രീകരത്തിക്കുന നത്തിയമസഭകാരഗമകാണജ.  കഴത്തിഞ്ഞ  3-ാം തശ്രീയതത്തി  മുതല്

ഇനലലവലര  ഈ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡ ലതത്തില്  നടെക്കുന  പ്രവര്തനങ്ങലള

തനരത്തിട്ടുകണജ തബകാധരലപ്പട്ടെത്തിട്ടുള്ള ആളകാണജ ഞകാന്.  മുഖരമനത്തിലയ ഞകാന് ഈ

അവസരതത്തില്  പ്രതതരകര  നന്ദത്തിതയകാടുകൂടെത്തി  ഓര്ക്കുകയകാണജ.   ബ്രേഹ്മപുരര

മകാലത്തിനര  സരസരണ  പ്ലേകാന്റത്തിതലയജ  പ്ലേകാസത്തികജ  ലകകാണ്ടുവരരുതജ  എനള്ളതജ

കഴത്തിഞ്ഞ  കുലറ  വര്ഷങ്ങളകായത്തി  ഞങ്ങളുലടെ  നത്തിരനമകായത്തിട്ടുള്ള

ആവശരമകായത്തിരുന.  ഇതപ്പകാള്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  തലന  തനരത്തിട്ടെജ
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ഇടെലപട്ടുലകകാണജ  പ്ലേകാസത്തികജ  ഒഴത്തിവകാക്കകാന്  എടുത  തശ്രീരുമകാനതത്തില്

കുനതനകാടെജ നത്തിതയകാ ജകമണ്ഡലതത്തിലല മുഴുവന് ആളുകള്ക്കുരതവണത്തി ഞകാന്

ഈ  സഭയത്തില്  അതദ്ദേഹലത  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണജ.  ഇതത്തിലല  വസ്തുതകള്

പ്രതത്തിപക്ഷേര  മനസത്തിലകാക്കണര.  ഇതപ്പകാള്  തഘകാരതഘകാരര  പ്രസരഗത്തിച്ച

പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാവടെക്കര  എതതപര്  പ്രതത്തിപക്ഷേതനത്തിനജ  ഈ ബ്രേഹ്മപുരര

മകാലത്തിനര  പ്ലേകാന്റജ  സന്ദര്ശത്തിച്ചത്തിട്ടുലണനള്ളതജ  മനസത്തിലകാക്കണര.  കഴത്തിഞ്ഞ

പനണജ വര്ഷമകായത്തി അതകായതജ, 2010 മുതല് 2015 വലരയര അതത്തിനുതശഷര

2015  മുതല്  2020  വലരയര  ലകകാച്ചത്തിന്   തകകാര്പ്പതറഷന്  ഭരത്തിച്ചതജ

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  രണജ  തമയര്മകാരകാണജ.  ആ  രണജ  കകാലഘട്ടെങ്ങളത്തിലുര

ഏലതങത്തിലുര തരതത്തിലുള്ള നടെപടെത്തി ബ്രേഹ്മപുരര മകാലത്തിനര തകനതത്തിനുതവണത്തി

ഇവര്   ലചയത്തിട്ടുതണകാ;  അതത്തിനു  പകരര  ഇവര്  എനകാണജ  ലചയതജ;

ശശ്രീ.  തടെകാണത്തി  ചമണത്തിയലടെ  കകാലഘട്ടെതത്തില്  ലനല്കൃഷത്തി  നടെതകയകാണജ

ലചയതജ.  നമള്  മനസത്തിലകാക്കണര,  ഇതയര  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനജ  രൂപ

ലചലവഴത്തിച്ചുലകകാണജ ഒരു മകാലത്തിനര പ്ലേകാന്റുണകാക്കുതമ്പകാള്.... ഈ മകാലത്തിനര പ്ലേകാന്റജ

ലകകാണ്ടുവരുനതജ  എല്.ഡത്തി.എഫജ.-ലന്റ  തമയറകായത്തിരുന  ശശ്രീമതത്തി  തമഴത്തി

വത്തിലരരസത്തിലന്റ  കകാലഘട്ടെതത്തിലകായത്തിരുന.  അനലത  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ
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മുഖരമനത്തി  ശശ്രീ. വത്തി. എസജ. അച്ചുതകാനന്ദനകാണജ ആറജ മകാസതത്തിനുള്ളത്തില് പ്ലേകാന്റജ

സകാപത്തിക്കണലമനജ  ദഹതക്കകാടെതത്തിയലടെ നത്തിര്തദ്ദേശര ഉണകായതത്തിലനതടെര്നജ

യദകകാലകാടെത്തിസകാനതത്തില് ആ പ്ലേകാന്റത്തിലന്റ പണത്തി  പൂര്തശ്രീകരത്തിച്ചതജ.  പലക്ഷേ

അങ്ങലന പൂര്തശ്രീകരത്തിച്ചതത്തിനകാല് ആ പ്ലേകാന്റത്തില് പത്തിനശ്രീടെജ ധകാരകാളര സകാതങതത്തിക

തകരകാറകള്  വരത്തികയര  അതജ  നത്തിലച്ചുതപകാകുകയമകാണജ  ലചയതജ.  പലക്ഷേ

പത്തിനശ്രീടെജ  വന  യ.ഡത്തി.എഫജ-ലന്റ   തമയര്മകാര്  ഏലതങത്തിലുര  തരതത്തിലുള്ള

പദതത്തികള് വച്ചുലകകാണജ  ഒരു  പ്ലേകാന്റജ സകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാ;  ജനകശ്രീയകാസൂതണര

വഴത്തി  തകകാടെത്തി  കണക്കത്തിനജ  രൂപയലടെ  പദതത്തിലയകാലക്ക  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന

സമയമകായത്തിരുന.  പലക്ഷേ  ഒരു  പദതത്തി  തപകാലുര  നടെപ്പകാക്കകാന്  അവര്ക്കജ

കഴത്തിഞ്ഞത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസര രണജ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തിമകാര് എറണകാകുളര

ജത്തിലയത്തില്  ഒരു  മശ്രീറത്തിരഗജ  നടെതകയണകായത്തി.    ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവടെക്കമുളള  ജത്തിലയത്തിലല  മുഴുവന് എര.എല്.എ.മകാരുര  എലകാ

മുനത്തിസത്തിപ്പകാലത്തിറത്തികളത്തിലലയര  ലചയര്മകാന്മകാരുമുള്ലപ്പലടെ   ആ  മശ്രീറത്തിരഗത്തില്

പലങടുക്കുകയണകായത്തി.   കഴത്തിഞ്ഞ  9  ദത്തിവസങ്ങളകായത്തി  നഗരസഭയത്തില്

ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുന മകാലത്തിനരങ്ങള് നശ്രീക്കര ലചയകാന്  ഞങ്ങള് ലഎകകതണ്ഠരന

തശ്രീരുമകാനലമടുത.   പതക്ഷേ   അടുതദത്തിവസര  അവത്തിടുലത  ജത്തിലകാ  യൂതജ
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തകകാണ്ഗ്രസജ  കമത്തിറത്തിയലടെ  തനതൃതസ്വതത്തില്  ലകകാച്ചത്തിന്  തകകാര്പ്പതറഷന്

സമരവമകായത്തി  മുതനകാട്ടെജ  തപകായത്തി.    അവത്തിലടെലയകാരു  തശ്രീരുമകാനലമടുത;

അതത്തിലനതത്തിലര ഇനജ യൂതജ തകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാര് ലകകാച്ചത്തിന് തകകാര്പ്പതറഷനത്തിലല

മകാലത്തിനരര  നശ്രീക്കര  ലചയണലമനജ  പറഞ്ഞജ  സമരര  നടെതത്തി.   എലന്റ

മണ്ഡലതത്തിലല  പുതന്കുരത്തിശജ  പഞകായതജ  ഭരത്തിക്കുനതജ  എല്.ഡത്തി.എഫജ.

ആണജ.   അവത്തിലടെ  ഇനജ  യൂതജ  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  മണ്ഡലര  കമത്തിറത്തി  ഇസൗ

മകാലത്തിനരര  ലകകാണ്ടുവരരുലതനജ  പറഞ്ഞജ   പഞകായതത്തിലനതത്തിലര  സമരര

നടെതകയകാണജ.    ഇവര്ക്കജ  ഇരട്ടെതകാപ്പജ  നയങ്ങളകാണജ.   ഒരു  രകാഷശ്രീയ

പകാര്ട്ടെത്തിക്കജ എലനങത്തിലുലമകാരു നത്തിലപകാടെജ  തവതണ?   ഇവത്തിലടെ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവജ  തഘകാരതഘകാരര  ഇതത്തിലനതത്തിലര  പ്രസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള്

അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  തനതൃതസ്വതത്തിലുളള  പകാര്ട്ടെത്തിയത്തിലല  യൂതജ

തകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാലരതപ്പകാലുര  അതദ്ദേഹതത്തിനജ  നത്തിയനത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയനത്തില.

കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസങ്ങളത്തിലകായത്തി  ബഹുമകാനരരകായ  രണജ  വകുപമനത്തിമകാരുര

പഞകായതജ  പ്രസത്തിഡന്റുമകാരുര  പഞകായതജ   ലമമ്പര്മകാരുര

ഞങ്ങലളതപ്പകാലലയളള  നത്തിരവധത്തിയകാളുകളുര  ഫശ്രീല്ഡത്തില്  നത്തില്ക്കുകയകാണജ.

അവരുലടെ  മതനകാവശ്രീരരര  തകര്ക്കുന തരതത്തിലകാണജ  മകാധരമങ്ങള്  അവരുലടെ
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പ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി മുതനകാട്ടുതപകാകുനതജ.   മകാധരമങ്ങള് എനകാണജ കഴത്തിഞ്ഞ

ദത്തിവസങ്ങളത്തിലലകാലക്ക  പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ?  ഇതത്തില്  നമുക്കജ

ഒരുമത്തിച്ചജ  നത്തിനലകകാണജ,  ബ്രേഹ്മപുരര  മകാലത്തിനരപ്ലേകാന്റത്തില്  അടെത്തിയനരമകായത്തി

സര്ക്കകാര്  സസ്വശ്രീകരത്തിതക്കണ  നത്തിലപകാടുണജ.   അതകാണജ  ഇതത്തില്  ഏറവര

തപകാസത്തിറശ്രീവകായത്തി  നകാര  കകാതണണതജ.   ആ  തലതത്തിതലയകാണജ  സര്ക്കകാര്

ഇതപ്പകാള്  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതജ.   അവത്തിലടെ  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ഫയര്

ഓഫശ്രീസര്മകാര്,  സത്തിവത്തില്  ഡത്തിഫന്സത്തിലുളള  ആളുകള്,  നത്തിരവധത്തി

സനദപ്രവര്തകര്,  ലപകാതുപ്രവര്തകര്,  ഇവലരലയലകാര  മകാറത്തി  നത്തിര്തത്തി

വത്തിമര്ശത്തിച്ചുലകകാണജ.....,  എ.സത്തി.  റൂമത്തിലത്തിരുനജ  വത്തിമര്ശത്തിക്കകാന്

വളലരലയളുപ്പമകാണജ.  മത്തിനത്തിഞ്ഞകാനജ  രകാതത്തി   ഞകാന്  അവത്തിലടെനത്തിനര

പുറലപ്പടുതമ്പകാള് രകാതത്തി  12  മണത്തിയകായത്തി.  അവത്തിലടെയള്ള നത്തിരവധത്തിയകാളുകള്ക്കജ

പ്രശ്നമുണജ; ഇലലലനകാനര പറയനത്തില. പലക്ഷേ ആ പ്രശ്നങ്ങള് പരത്തിഹരത്തിക്കകാന്

സര്ക്കകാര് മുതനകാട്ടെജ വരുതമ്പകാള് അതത്തിലനലയലകാര അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുനതത്തിനുപകരര

നത്തിശത്തിതമകായത്തി  വത്തിമര്ശത്തിക്കുലനകാരു  സമശ്രീപനമകാണജ  ഇതപ്പകാള്  പ്രതത്തിപക്ഷേര

ലലകലക്കകാളളുനതജ.  
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ശശ്രീമതത്തി  യ  .    പ്രതത്തിഭ:  സര്,   കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസങ്ങളത്തിലുണകായ

പ്രശ്നങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചജ  സഭ  ചര്ച്ച  ലചയത്തിരുന.  അവത്തിലടെ  സത്തിവത്തില്  ഡത്തിഫന്സജ

ടെശ്രീമത്തിലന്റ നത്തിതകാനജകാഗ്രതതയകാടുകൂടെത്തിയ പ്രവര്തനര നടെക്കുനണജ, അങ്ങയലടെ

മണ്ഡലരകൂടെത്തിയകാണജ.  സത്തിവത്തില്  ഡത്തിഫന്ലസനജ  പറഞ്ഞകാല്  സസ്വയര

സജ്ജരകായത്തി നമ്മുലടെ നകാടെത്തിലന്റ ദുരനമുഖങ്ങളത്തിലലതനവരുര നത്തിഷ്കകാമകര്മര

ലചയ്യുനവരുമകാണജ.   മറജ ആതരകാപണങ്ങള് ഉയര്നവരുതമ്പകാള് ഇസൗ സത്തിവത്തില്

ഡത്തിഫന്സത്തിലുള്ള ആളുകളുലടെ മതനകാവശ്രീരരരകൂടെത്തി നഷലപ്പടുകയകാണജ.   2018-ല്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി പറഞ്ഞതപ്പകാള്  സസ്വയര  സജ്ജരകായത്തി

വനവരകാണത്തിവര്.  യകാലതകാരു തരതത്തിലുളള ആനുകൂലരതമകാ തവതനതമകാ ഇവര്

ലലകപ്പറ്റുനത്തില.  അവര്ക്കജ  ഇന്ഷസ്വറന്സജ  പരത്തിരക്ഷേ

നടെപ്പകാക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയലള്ളകാരു  ഇടെലപടെല്  അങ്ങയലടെ  ഭകാഗതനത്തിനര

ഉണകാകുതമകാലയനതജ ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന് ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന.

ശശ്രീ  .   പത്തി  .   വത്തി  .   ശശ്രീനത്തിജത്തിന്: സര്,  തശ്രീര്ച്ചയകായര, ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര

ശശ്രീമതത്തി യ.  പ്രതത്തിഭ പറഞ്ഞതജ വളലര പ്രകാധകാനരമര്ഹത്തിക്കുന വത്തിഷയമകാണജ.

നത്തിസസ്വകാര്ത്ഥ തസവനര നടെതനതത്തിനകായത്തി  2018-ല് ഇതരലമകാരു തസനലയ

രൂപശ്രീകരത്തിക്കുകയര  ഏകതദശര  50-  ഓളര  വരുന  സത്തിവത്തില്  ഡത്തിഫന്സജ
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തവകാളന്റത്തിതയഴജ  ഇനജ  ബ്രേഹ്മപുരതജ  രകാവര  പകലുമത്തിലകാലത

പണത്തിലയടുക്കുകയമകാണജ.   അവരുലടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കജ  ഇസൗ  സഭയലടെ

തപരത്തില് ഞകാന് പ്രതതരകര നന്ദത്തി  തരഖലപ്പടുതന.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല  അവര്ക്കജ  ഏലതങത്തിലുര  തരതത്തിലുളള  ആനുകൂലരങ്ങള്

ലകകാടുക്കുനതത്തിനജ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  ഇടെലപട്ടെജ  അതത്തിലലകാരു  തശ്രീരുമകാനര

ഉണകാകണലമനജ  ഞകാന്  ഇസൗ  അവസരതത്തില്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

ബ്രേഹ്മപുരലത പ്രശ്നതത്തിനജ   ശകാശസ്വത പരത്തിഹകാരവമകായത്തി സര്ക്കകാര് മുതനകാട്ടെജ

തപകാകുകയകാണജ.     ഞകാന്  ഇസൗയവസരതത്തില്  സര്ക്കകാരത്തിലന  പ്രതതരകര

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണജ.    2023-24  -ലല  ബഡ്ജറത്തില്  എലന്റ  സര്ക്കകാര്

ആതരകാഗരരരഗതജ നത്തിരവധത്തിയകായ പദതത്തികളകാണജ മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുനതജ.  ആരുര

ശദത്തിക്കകാലതതപകായ  നനടകാസനട്ടെത്തിക്കല്സജ  എന തപ്രകാജകത്തിനജ  ഏകതദശര  5

തകകാടെത്തി രൂപ മകാറത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.   നല ഭക്ഷേണര നല ഒസൗഷധമകായത്തിരുന

കകാലഘട്ടെതത്തില്  നത്തിനജ  ഇനജ  ഭക്ഷേണക്രമങ്ങളകാലക   മകാറത്തി.   ഇനലത

ഭക്ഷേണക്രമങ്ങളത്തിന്നത്തിനര  നമള്  വത്തിചകാരത്തിക്കുന  തപകാഷകകാഹകാരങ്ങള്

കത്തിട്ടുനത്തില.   അതജ  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  ഇനജ  ആതഗകാള

വത്തിപണത്തിയത്തില്തലന  ഏകതദശര  100  ബത്തിലരണ്  യ.എസജ.  തഡകാളറത്തിലന്റ
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(82,000  തകകാടെത്തി  രൂപ)  വത്തിപണത്തിയകാണജ  മുതനകാട്ടെജ  വയ്ക്കുനതജ.  എലന്റ

മണ്ഡലതത്തില്തലന  ഇസൗ  പദതത്തി  സത്തിലലനറജ  എന  വലത്തിയ  ഗ്രൂപ്പജ

ഏലറടുതലകകാണജ   6  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണജ  ഇന്ലവസജ  ലചയത്തിരത്തിക്കുനതജ.

അവര്  അടുത  10  വര്ഷതതയജ  100  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  വത്തിപണത്തിയകാണജ

ലക്ഷേരമത്തിടുനതജ.   തശ്രീര്ച്ചയകായര  നമുക്കകാവശരമുളള  തപകാഷകകാഹകാരങ്ങള്

കരകാപ്സൂള് രൂപതത്തിലകാക്കത്തി മകാറ്റുനതത്തിനുതവണത്തിയകാണജ  ഇസൗ പദതത്തി.   നമ്മുലടെ

സര്ക്കകാര് 5 തകകാടെത്തി രൂപയകാണജ ഇതത്തിനുതവണത്തി മകാറത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുനതജ. അതരര

കകാരരങ്ങളത്തില്  സര്ക്കകാര്  കകാണത്തിക്കുന  ഇടെലപടെലുകലള  ഇസൗയവസരതത്തില്

ഞകാന്  പ്രതതരകര  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണജ.   നത്തിരവധത്തി  പദതത്തികളകാണജ

ആതരകാഗരതക്ഷേമതത്തിനകായത്തി  നമ്മുലടെ  സര്ക്കകാര്  മുതനകാട്ടെജ  വയ്ക്കുനതജ,

പ്രതതരകത്തിച്ചജ  അനശ്രീമത്തിയ  മുക്ത  തകരളതത്തിനകായത്തി  'വത്തിവ  (വത്തിളര്ച്ചയത്തില്നത്തിനജ

വളര്ച്ചയത്തിതലയജ)  തകരളര'  എലനകാരു  പദതത്തി  മുതനകാട്ടെജ  വയ്ക്കുനണജ.

തകരളതത്തിലല  സ്ത്രശ്രീകളുലടെ  ആതരകാഗരര  സരബനത്തിച്ച  സുപ്രധകാനമകാലയകാരു

തശ്രീരുമകാനമകാണജ.  ഏകതദശര  18  നുര  59  നുര വയസത്തിനത്തിടെയത്തിലുളള സ്ത്രശ്രീകളുലടെ

ആതരകാഗരരക്ഷേയകാണജ  ഇതുവഴത്തി  ലക്ഷേരമത്തിടുനതജ.   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ ആതരകാഗര

വകുപമനത്തിതയകാടെജ  എനത്തിലക്കകാരു  അഭരര്ത്ഥനയളളതജ  ഇനജ  പ്രസവകാനനര
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കകാലതജ സ്ത്രശ്രീകള് ഏറവര കൂടുതല് അനുഭവത്തിക്കുലനകാരു  പ്രശ്നമകാണജ തപകാസജ

പകാര്ട്ടെര ഡത്തിപ്രഷന്.  ഞകാന് കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസങ്ങളത്തില് ഇതത്തിലന്റലയകാരു സര്ലവ

ഗൂഗത്തിളത്തില്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചത്തിരുന.    വളലര  കുറച്ചകാളുകള്  മകാതലമ

ഇതത്തിലനക്കുറത്തിലച്ചകാരു  സഡത്തി/സര്തവ  നടെതത്തിയത്തിട്ടുളള.    നത്തിരവധത്തി  സ്ത്രശ്രീകള്

പ്രസവതത്തിനുതശഷര  മകാനസത്തികമകായ  പ്രശ്നങ്ങള്  അഭത്തിമുഖശ്രീകരത്തിക്കുന.

ലകകാലര  ജത്തിലയത്തിലല  23  വയസ്സുളള  ഒരു  സ്ത്രശ്രീ  അവരുലടെ  കുഞ്ഞത്തിലന

പ്രസവത്തിച്ചയടെന്തലന  ലകകാലലപ്പടുതത്തിയ സരഭവര  നമുതക്കകാര്ക്കകാര.

കകാസര്തഗകാഡജ   ജത്തിലയത്തില്  29  വയസ്സുളള ഒരു സ്ത്രശ്രീ,  അവരുലടെ  കുഞ്ഞത്തിലന

ജനത്തിച്ചയടെലനതലന  ലകകാന.   ഇലതലകാര  മകാനസത്തികകാതരകാഗരമകായത്തിട്ടുളള

പ്രശ്നങ്ങള്  ലകകാണകാലണനജ  പത്തിനശ്രീടെജ  ലതളത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.   ഇതജ

പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനകാവശരമകായ  പ്രചരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നമുക്കജ

നടെതതണതുണജ.  നത്തിലവത്തില് തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ വകുപര കുടുരബശശ്രീയമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടുള്ള  പ്രവര്തനമകാണജ നടെക്കുനതജ.   അതുകൂടെകാലത

ആതരകാഗരവകുപതലന  മുന്ദകലയടുതലകകാണജ  തബകാധവത്കരണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതതണതുണജ.  തകരളതത്തിലല  നത്തിരവധത്തി  സ്ത്രശ്രീകലള

ബകാധത്തിക്കുന  വത്തിഷയമകാണത്തിതജ. വളലര  ലചറപ്പതത്തില്തലന  ഇതത്തിലന്റ
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പ്രശ്നങ്ങലള  ലപകാതുസമൂഹതത്തിനജ,   പ്രതതരകത്തിച്ചജ  കലരകാണര  കഴത്തിഞ്ഞജ

വശ്രീടുകളത്തില്  ലചല്ലുതമ്പകാള്  അവത്തിലടെയള്ള  ആളുകലള അലലങത്തില്

ഭര്തകാക്കന്മേകാലര  തബകാധവത്കരത്തിതക്കണ  ആവശരര   നമ്മുലടെ  മുനത്തിലുണജ.

അതജ തശ്രീര്ച്ചയകായര പരത്തിഹരത്തിക്കണര.

 എലന്റ  മണ്ഡലതത്തിലല  വടെതവകാടെജ  സകാമൂഹരകാതരകാഗരതകനതത്തില്  ഒരു

തഡകാകറലടെയര  ഒനരണജ  സകാഫകളുലടെയര  തഷകാര്തട്ടെജണജ.   ഇതത്തില്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  ഇടെലപടെണലമനജ  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണജ.

ബ്രേഹ്മപുരവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  ഏറവര  കൂടുതല്  പ്രവര്തനര  നടെതനവര്

അവരകാണജ.   എറണകാകുളര  ഡത്തി.എര.ഒ.-ലയയര  വടെതവകാടെജ  തഹകാസത്തിറലത്തിലല

തഡകാകതറയര  അവത്തിടുലത  ആതരകാഗരപ്രവര്തകതരയര  പ്രതതരകര

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കകാന്കൂടെത്തി  ഇസൗയവസരര  വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുകയകാണജ.   ഇതയര

പറഞലകകാണ്ടുര  ആതരകാഗരവകുപ്പജ  മുതനകാട്ടെജ  വയ്ക്കുന  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ഞകാന് സസ്വകാഗതര ലചയലകകാണ്ടുര പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടുര  ഞകാന് നത്തിര്തന.

ശശ്രീ  .    ലക  .    ബത്തി  .    ഗതണഷജ  കുമകാര്:  സര്,  2023-24  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതതയ്ക്കുളള  ബഡ്ജറത്തില്  2828.33  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണജ

ആതരകാഗരതമഖലയ്ക്കുതവണത്തി   ധനകകാരര  വകുപമനത്തി   മകാറത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുനതജ.
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സബ്ജകജ  കമത്തിറത്തി  കൂടെത്തിയത്തിട്ടെജ  ഇതുതപകാര  കുറച്ചുകൂടെത്തി  പണര  തവണലമന

ആവശരവര  അരഗശ്രീകരത്തിക്കണലമനജ  പറഞലകകാണകാണജ  ഞകാന്  ഇസൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  പത്തിന്തുണയ്ക്കുനതജ.   സബ്ജകജ  കമത്തിറത്തിയത്തില്  പുതത്തിയ

ആശയങ്ങള്  കൂടെത്തി  ഉള്ലപ്പടുതത്തി  ആവശരങ്ങള്  ഉനയത്തിക്കകാന്  കകാരണര...,

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്

വനതത്തിനുതശഷര,  കഴത്തിഞ്ഞ  7  വര്ഷങ്ങളകായത്തി  തകരള  ചരത്തിതതത്തില്

ആതരകാഗരരരഗതജ ഏറവര വലത്തിയ വളര്ച്ചയകാണജ ഉണകായത്തിരത്തിക്കുനതജ.   മുന്

ആതരകാഗര  വകപമനത്തിയര  ഇതപ്പകാഴലത  മനത്തിയര  വളലര  സജശ്രീവമകായത്തി,

എലന്റലയകാരു  സതഹകാദരത്തിലയതപ്പകാലല  ഞകാന്  തസ്നേഹത്തിക്കുന  ഇതപ്പകാഴലത

മനത്തി,  ആ  ഒരു  ആത്മകാര്ത്ഥമകായ  പ്രവര്തനര  അവരുലടെ  ഭകാഗതനത്തിനര

ഉണജ.  പലക്ഷേ  അതത്തിലനലയകാലക്ക  നത്തിറര  മങ്ങത്തിക്കകാനുളള  സകാമൂഹരമകാലയകാരു

ശമര  ഇവത്തിലടെ  നടെക്കുന.   അതജ  ചത്തില  മകാധരമങ്ങളത്തിലൂലടെ  നടെതലനകാരു

പ്രചരണതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകാലണനജ  ഞകാന്  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന.  ഇലതലകാര

മറത്തികടെക്കകാന്  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി  സര്ക്കകാരത്തിനജ  കഴത്തിയര.

പലതപ്പകാഴുര ഞകാന് ഓതരകാ കകാരരങ്ങള് പറയതമ്പകാഴുര ചത്തിലര് പറയര ഇയകാള്

സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലര പ്രസരഗത്തിച്ചതകാലണനജ.  അങ്ങലനലയകാരു സരഭവതമയത്തില.
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ഞകാന്  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിയലടെ  സകാനകാര്ത്ഥത്തിയകായത്തി

മല്സരത്തിച്ചജ,  പകാര്ട്ടെത്തി  പ്രവര്തകരുലടെ/ഇടെതുപക്ഷേ  മുനണത്തി  പ്രവര്തകരുലടെ

പത്തിന്തുണതയകാലടെ ജയത്തിച്ചജ  വന ഒരു എര.എല്.എ.-യകാണജ.  ഞകാന് അങ്ങലന

മകാറത്തിപറയകയത്തില;  ചത്തില  സതരങ്ങള്  പറയര;  അതജ

ഗവണ്ലമന്റത്തിലനതത്തിലരയകാലണനജ  ആരുര  ലതറത്തിദരത്തിക്കരുതജ,  ഞകാന്

നത്തിലവത്തിലുള്ള  ലതറകായ  വരവസത്തിതത്തിലക്കതത്തിലരയകാണജ  പറയനതജ.   ഞകാന്

സര്ക്കകാര്  വരവസത്തിതത്തികള്ലക്കതത്തിലര  പലതപ്പകാഴുര  സരസകാരത്തിക്കകാറണജ.

അലതകാരത്തിക്കലുര  ആരുര  ലതറത്തിദരത്തിക്കരുതജ,  അതജ  രകാഷശ്രീയമല,  അതജ

സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലരയല,  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലനതത്തിലരയല,  ഞകാന്  പറയനതജ

നമ്മുലടെ  വരവസത്തിതത്തികള്  മകാതറണ  കകാലര  കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.

ആതരകാഗരരരഗതജ  ഏതജ  സൂചത്തികലയടുതജ  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാലുര  തകരളതത്തിലല

ആതരകാഗരരരഗര  വളലര മുനത്തിലകാണജ.   ഇതജ  ഉപകകാരവമകാണജ,  ഉപദവമകാണജ.

ഇസൗ  സൂചത്തിക ഉയര്നജ  നത്തില്ക്കുനതജ  നമുക്കജ  അഭത്തിമകാനകരമകാണജ.   പലക്ഷേ,

തകന  ഗവണ്ലമന്റജ  പറയനതജ,  മകാനദണ്ഡങ്ങള്  ഉയര്നതുലകകാണജ

തകരളതത്തിനജ സഹകായര ലചതയണ എലനകാരു നത്തിലപകാലടെടുക്കുതമ്പകാള് തകന

സഹകായര  ലഭത്തിക്കുനതത്തിനജ  ബുദത്തിമുട്ടുണജ.   ആതരകാഗര  രരഗതജ  വളലര
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സുതകാരരവര  നൂതനവമകായ  പദതത്തികള്  ലകകാണ്ടുവരുനതത്തിലനപ്പറത്തി  നമള്

ആതലകാചത്തിക്കുകയര  അതരര  പദതത്തികള്  തയകാറകാക്കത്തി  തകന

ഗവണ്ലമന്റത്തിലനയര  മറജ  ഏജന്സത്തികലളയര  ഏല്പത്തിച്ചജ   വലത്തിയ  തനട്ടെങ്ങള്

ലലകവരത്തിക്കകാനുര  ഇനത്തിയര  നകാര  ബഹുദൂരര  സഞരത്തിതക്കണതുണജ.   നമ്മുലടെ

പ്രകാഥമത്തിക  ആതരകാഗര  തകനങ്ങളുലടെ  നവശ്രീകരണതത്തിനജ  സര്ക്കകാര്  വളലര

മുന്തൂക്കര  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണജ.   അതത്തിലന  പത്തിന്തുടെര്നജ  ഞകാന്  എലന്റ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്  8  പത്തി.എച്ചജ.സത്തി. -കളത്തില്  7  എണ്ണവര നവശ്രീകരത്തിച്ചു.

എട്ടെകാമതതതത്തിനജ 1.99 തകകാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തിച്ചു.  ഇസൗ അടുതദത്തിവസങ്ങളത്തില്

മൂനജ  തകകാടെത്തി  രൂപ  ലചലവഴത്തിച്ചജ  നത്തിര്മത്തിച്ച  ആയര്തവദ  ആശുപതത്തി,

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ ആതരകാഗര വകുപമനത്തി ഉദ്ഘകാടെനര ലചയ.  മൂനജ ആഴ്ചമുന്പജ

1.75  തകകാടെത്തി  രൂപയജ  ഒരു  പ്രകാഥമത്തികകാതരകാഗരതകനര  നത്തിര്മത്തിച്ചതജ

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സശ്രീക്കര് ഉദ്ഘകാടെനര ലചയ.  അതത്തില് തവലറകാരു ഫണ്ടുമത്തില,

എര.എല്.എ.  ഫണജ  മകാതര  ഉപതയകാഗത്തിച്ചജ  മതനകാഹരമകായ  രശ്രീതത്തിയത്തിലകാണജ

അതജ നത്തിര്മത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതജ.  ഇസൗയടുതകകാലതജ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി

വളലര  നലലകാരു  കകാരരര   പറഞ,  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  ഒരു  പ്രസകാവനയണജ

സര്ക്കകാര് ജശ്രീവനക്കകാതരകാടെജ മുഖരമനത്തി- "ലലകക്കൂലത്തി വകാങ്ങത്തി ജത്തിവത്തിക്കകാലമനര
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തകാന്  ഇരത്തിക്കുന  കതസരയടെക്കര  തലന്റ  അധത്തികകാര  പരത്തിധത്തിയത്തിലുള്ളലതലകാര

തലന്റ അവകകാശമകാണനമുള്ള നത്തിലയത്തില് ജനങ്ങലള തദകാഹത്തിക്കുന ഒരകാലളയര

വച്ചുലപകാറപ്പത്തിക്കത്തില”ഇങ്ങലനയകാണജ   പറഞ്ഞലതനജ  നകാര  ഓര്ക്കണര.

അങ്ങലന  പറഞ്ഞ  സന്ദര്ഭതത്തിലുര  സരഭവത്തിച്ച  ഒരു  കകാരരര  ഞകാന്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ആതരകാഗര  വകുപമനത്തിയലടെ  ശദയത്തില്ലപ്പടുതകയകാണജ.

ഞകാന്  രണജ  തകകാടെത്തി  രൂപയടുതജ  എര.എല്.എ.  ഫണത്തില്നത്തിനര  ഒരു

പ്രകാഥമത്തിക  ആതരകാഗര  തകനതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിച്ചു.  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിലല

പത്തി.ഡബ്ലന.ഡത്തി  വത്തിഭകാഗര  ലകട്ടെത്തിടെതത്തിലന്റ  ഡത്തിലലസന്  വരയ്ക്കുകയര

ഇതുസരബനത്തിച്ചജ  ഞകാന് അവത്തിലടെയള്ള തഡകാകര്മകാതരകാടെജ  സരസകാരത്തിക്കുകയര

പ്ലേകാന് ഡത്തി.എര.ഒ.യര ഡത്തി.എച്ചജ.എസജ.-ഉര ആതരകാഗര വകുപ്പജ ലസക്രട്ടെറത്തിയടെക്കര

അരഗശ്രീകരത്തിക്കുകയരലചയ.  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തില്നത്തിനര  ഫയല്   ധനകകാരര

വകുപ്പത്തിതലയജ  തപകാകുകയര  പണര  ലചലവഴത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  അനുമതത്തി

ലഭരമകാകുകയരലചയ.  പദതത്തി  ലടെണര്  ലചയകാന്  തപകാകുനതത്തിനുമുമ്പജ

ഡത്തി.എച്ചജ.എസജ-ല്നത്തിനര ഒരു തഡകാകര്,  ദസൗര്ഭകാഗരവശകാല് അവരുലടെ തപരജ

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ആതരകാഗര  വകുപമനത്തിയതടെതുതലനയകാണജ,  അതുലകകാണജ

തപരജ ഞകാന് എടുതപറതയണതത്തിലതലകാ, അലകാലതതലന മനസത്തിലകാകുമതലകാ,
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ആ ഫയലത്തില് കുറത്തിലപ്പഴുതുകയകാണജ. പ്ലേകാന് വരച്ച എഞത്തിനശ്രീയര് X-ray Room,

Doctor's  waiting  Room,  Nurse's  waiting  Room  എലനലകാര  പ്ലേകാനത്തില്

അടെയകാളലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണജ.  ഇസൗ  പറഞ്ഞ  തഡകാകര്   ഫയലത്തിലല  കുറത്തിപ്പത്തില്

തചകാദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതജ,  നത്തിലവത്തിലുള്ള  ലകട്ടെത്തിടെങ്ങള്  എനത്തിനജ  ഉപതയകാഗത്തിക്കകാര,

തമകാര്ച്ചറത്തിയകാക്കകാര-  എനകാണജ.  പ്രകാഥമത്തിക  ആതരകാഗരതകനങ്ങളത്തില്

തമകാര്ച്ചറത്തിയതണകാ?  ലകട്ടെത്തിടെര  വളലര  പഴക്കമുള്ളതകാണജ,  എലന്റ  അച്ഛന്

എര.എല്.എ.  സകാനര  വഹത്തിച്ച  കകാലതജ  നത്തിര്മത്തിച്ചതകാണജ.  എനകാല്

ഇതപ്പകാഴതജ  ഉപതയകാഗശൂനരമകായത്തി.  തമകാര്ച്ചറത്തിയകായത്തി  ഉപതയകാഗത്തിക്കകാന്

സകാധരവമല,  കകാരണര  തകാലൂക്കജ  ആശുപതത്തിയത്തിതല  തമകാര്ച്ചറത്തി

സരവത്തിധകാനമുള.   പഴയ ലകട്ടെത്തിടെലമലകാര  ലപകാളത്തിച്ചജ  നത്തിര്മത്തിതത്തിക്കകാവശരമകായ

ഭൂമത്തി  ശരത്തിയകാക്കത്തിലയടുതതജ  പഞകായതകാണജ.  എലകാര  ലറഡത്തിയകായതപ്പകാള്

ബനലപ്പട്ടെവര് ഇതരര തചകാദരങ്ങള് തചകാദത്തിക്കുകയകാണജ,  ഇലതകാനര ഞകാന്

ലവറലത  പറയനതല,  വത്തിവരകാവകകാശരവച്ചജ  ഞകാന്  എടുപ്പത്തിച്ചതകാണജ.  ആ

തഡകാകര്  സസ്വനര  ലലകപ്പടെയത്തിലകാണജ  ഇതത്തില്  എഴുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതജ.  X-ray

Room  തവണലമനജ  ഞകാന്  നത്തിഷ്കര്ച്ചത്തിട്ടുണകായത്തിരുന,  അതജ  ചുടുകട്ടെലകകാണജ

നത്തിര്മത്തിക്കണര,  തഹകാതളകാബ്രേത്തിതക്സകാ,  സത്തിമന്റജ  കട്ടെതയകാ  ഉപതയകാഗത്തിച്ചജ
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നത്തിര്മത്തിക്കകാന് പകാടെത്തില. എനത്തിനകാണജ   X-ray Room തവണലമനജ പറഞ്ഞതജ;

അതത്തിനകായത്തി  അവത്തിലടെ  ഓര്തതകാ  വത്തിഭകാഗര  തഡകാകര്  ഉതണകാലയനകാതണകാ

തനകാതക്കണതജ?  നമള്  ക്ഷേയതരകാഗര  നത്തിര്മകാര്ജ്ജനര  ലചയകാന്

ശമത്തിക്കുകയകാണജ. ലചസജ ഇന്ഫക്ഷേന് ഇതപ്പകാള് വരകാപകമകാണജ.  ലകകാതറകാണ

തരകാഗതത്തിനുതശഷര  എനത്തിക്കടെക്കര  നനതമകാണത്തിയ  വനജ  വളലരയധത്തികര

ബുദത്തിമുട്ടെത്തി.   നനതമകാണത്തിയയതണകാ  ലചസത്തിനകതജ  ടെത്തി.ബത്തി.യലടെ

സകാനത്തിദരമുതണകാ  എലനകാലക്ക  അറത്തിയകാനകായത്തി  ലനഞത്തിലന്റ  ഒരു   X-ray

എടുക്കണലമങത്തില്  അതത്തിനുള്ള  സരവത്തിധകാനര  ആവശരമകാണജ.  ഇലതലകാര

ആതരകാഗര  വകുപ്പജ  തരണലമനജ  ഞകാന്  പറയനത്തില,  എര.എല്.എ.യജ

അതത്തിനുള്ള  സരവത്തിധകാനമുണകാക്കകാര,  ഗ്രകാമ-തബ്ലകാക്കജ-ജത്തിലകാ

പഞകായതകളടെക്കര   ആലരങത്തിലുര   അതത്തിനുള്ള  സരവത്തിധകാനര  ലചയ്യുര.

ചത്തിലതപ്പകാള്  പഞകായതതലന  ശമ്പളര  നല്കത്തിലക്കകാണജ  X-ray

ലടെകജ  നശ്രീഷരലന  നത്തിയമത്തിക്കുര.   ഇതരര  വത്തിഷയങ്ങലളകാനര  തമല്പ്പറഞ്ഞ

തഡകാകര്  അറത്തിതയണ  കകാരരമത്തില.   ലടെണര്  നടെപടെത്തികളത്തിതലയജ  തപകാകുന

ഘട്ടെതത്തിലകാണജ  തഡകാകര് ഇസൗ ഫയല് പത്തിടെത്തിച്ചുവച്ചത്തിരത്തിക്കുനതജ.  ഞകാന്തലന

അവതരകാടെജ ഇക്കകാരരര സരസകാരത്തിച്ചത്തിരുന, ഇലതലകാര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ ആതരകാഗര
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വകുപമനത്തിയലടെ  ശദയത്തില്ലകകാണ്ടുവരത്തികയര  മനത്തി  ഇടെലപടുകയര

ലചയത്തിരുന.  ഞകാന്  വത്തിവരകാവകകാശ  നത്തിയമപ്രകകാരര  ഫയലത്തിലന്റ  സത്തിതത്തി

സരബനത്തിച്ച  വത്തിവരങ്ങള്  വകാങ്ങത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  ഭരണകക്ഷേത്തിയത്തില്ലപ്പട്ടെ

ഒരു എര.എല്.എ.യകായ എനത്തിക്കജ വത്തിവരകാവകകാശര വഴത്തി വകാങ്ങത്തിവയ്തക്കണത്തി

വനത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  ഞകാന്  സത്തിസതത്തിനജ  എതത്തിലരയകാണജ

പ്രസരഗത്തിക്കുനലതനജ  പറഞവതലകാ,  അതജ  ശരത്തിയതല?  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മനത്തിയലടെ  ശദയത്തിതലയജ  മലറകാരു  കകാരരര  ലകകാണ്ടുവരത്തികയകാണജ.

തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിനജ  ഒരു  ഉപതദശക  സമത്തിതത്തിയണജ.

ഇസൗയടുതകകാലതജ എലന്റ നകാട്ടെത്തിലല കുഴപ്പക്കകാരനകായ ഒരു കക്ഷേത്തിക്കജ നകാട്ടെത്തില്

സസ്വശ്രീകരണര  ലകകാടുക്കുന.  തത്തിരുവനനപുരലത  ഒരു  രകാഷശ്രീയ  പകാര്ട്ടെത്തിയലടെ

പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയകായത്തി  അതദ്ദേഹര  തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിലന്റ

ഉപതദശക സമത്തിതത്തിയത്തില് ഉള്ലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണജ. തരകാഗത്തികലള ലകകാണ്ടുവനജ തഡകാകലറ

കകാണത്തിക്കുനതത്തിനുര  മുന്ഗണന  മറത്തികടെനജ  അനധത്തികൃതമകായത്തി  സകാനത്തിരഗജ

നടെതനതത്തിനുര സസൗകരരര ലചയലകകാടുക്കുന ഇസൗ മഹകാനജ ഒരു സസ്വശ്രീകരണര

ലകകാടുക്കുകയകാണജ.  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജജ  ഉപതദശക  സമത്തിതത്തി

വത്തിളത്തിച്ചുതചര്ക്കകാറത്തിലലനജ  ഞകാന്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിതയകാടെജ
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പരകാതത്തിപറഞ്ഞതപ്പകാള് മൂനജ മകാസര മുമ്പജ  വത്തിളത്തിച്ചുലവനകാണജ പറഞ്ഞലതങത്തിലുര

എലന്റ  പകാര്ട്ടെത്തി  പ്രതത്തിനത്തിധത്തിലയ  തയകാഗതത്തിതലയജ  വത്തിളത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില,  എസജ.എ.ടെത്തി.

ആശുപതത്തിയത്തിലല  പ്രസ്തുത  സമത്തിതത്തിയലടെ  തയകാഗതത്തിതലയ്ക്കുര  ഞങ്ങളുലടെ

പ്രതത്തിനത്തിധത്തിലയ  വത്തിളത്തിക്കകാറത്തില.  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികലളന  തപരത്തില്  തഡകാകര്മകാലര

ഭശ്രീഷണത്തിലപ്പടുതകയര  അവലരലക്കകാണജ  കകാരരങ്ങള്  സകാധത്തിച്ചജ

മറ്റുള്ളവരത്തില്നത്തിനജ  പണര  വകാങ്ങുകയര  ലചയ്യുന  ഇതരര  ആളുകലള

ആശുപതത്തികളത്തില്നത്തിനര  ഓടെത്തിച്ചുവത്തിടെണര.  പത്തിലന

ലസകനരത്തിറത്തിക്കകാലരക്കുറത്തിച്ചകാലണങത്തില്,   കണ്ണകാശുപതത്തിയത്തില്  തപകായകാല്

എര.എല്.എ.  ആയകാലുരശരത്തി  അടെത്തിക്കുര.  പഞകായതജ  ലമമ്പറലടെ

കകാരരമകാലണങത്തില്  പറതയണ!  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളകാലണങത്തിലുര  അവര്  തല്ലുര.

ഇതരര  കുതറ  ലസകനരത്തിറത്തിക്കകാരുണജ,  ഇവലര  ആദരര  മരരകാദ

പരത്തിശശ്രീലത്തിപ്പത്തിക്കണര.  മകാനരമകായര  ലപകാലലളറകായര  ലപരുമകാറകാന്

പഠത്തിപ്പത്തിക്കണര.   

ഇതപ്പകാള് നമ്മുലടെ നകാട്ടെത്തില് കകാണുന ഒരു പ്രക്രത്തിയയണജ,  എനകാണതജ?

തഡകാകര്മകാലര  തല്ലുകയകാണജ. തരകാഗത്തിയലടെ  കൂട്ടെത്തിരുപകകാരുര  നട്ടുകകാരുലമകാലക്ക

തഡകാകര്മകാലര  തല്ലുകയകാണജ,  അലതകാനര  ഒരു  നലകകാരരമകാലണനജ  ഞകാന്
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ഒരത്തിക്കലുര പറയത്തില. പതക്ഷേ ചത്തിലര്ക്കജ ലകകാതള്ളണതകാലണനജ ഞകാന് പറയര,

കകാരണര എലന്റ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിലല വത്തിധവയകായ ഒരു സ്ത്രശ്രീ,  അവര്ക്കജ

48 വയസ്സുണജ, അവരുലടെ തപരജ ഞകാന് ഇവത്തിലടെ വകായത്തിക്കുനത്തില.  മുളര് നത്തിരപ്പജ

എന  സലതകാണജ  തകാമസത്തിക്കുനതജ.  ഞകാന്  ഇസൗ  പറയന  കകാരരര

ഇവത്തിലടെയത്തിരത്തിക്കുന  ഉതദരകാഗസരടെക്കര  എലകാവരുര  ശദത്തിക്കണര.  കഴത്തിഞ്ഞ

ഡത്തിസരബറത്തില്  പകാരത്തിപ്പള്ളത്തി  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  ഇസൗ  സ്ത്രശ്രീ  ഒരു

സര്ജറത്തിക്കജ  വത്തിതധയയകായത്തി.  സര്ജറത്തി  ലചയതത്തിനുതശഷര  വത്തിദഗ്ദ്ധ  ചത്തികത്തിത്സ

തവണലമനജ  പറഞലകകാണജ  അവലര  തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജത്തിതലയജ അയയ്ക്കുകയകാണജ.  2022 ഡത്തിസരബര് മകാസര 17-ാം തശ്രീയതത്തി

തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില്വച്ചജ  അവര്ക്കജ  ഒരു സര്ജറത്തികൂടെത്തി

ലചയ.  ആ  സര്ജറത്തിയലടെ  ഫലര  ഞകാന്  ഇവത്തിലടെ  കകാണത്തിക്കുകയകാണജ,

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സശ്രീക്കര് അനുവദത്തിക്കുകയകാലണങത്തില് ഞകാന് ഇസൗ വശ്രീഡത്തിതയകാ

തടെബത്തിളത്തില്  വയകാര.  (ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര  തലന്റ  ലമകാലലബല്  ഉയര്തത്തി

മുറത്തിവത്തിലന്റ  ദൃശരര  കകാണത്തിച്ചു.)  ആ  സതഹകാദരത്തിയലടെ  വയറജ

ചക്കലവട്ടെത്തിലപ്പകാളത്തിച്ചതുതപകാലലതയകാ,  ഒരു  അലമകാര

തുറനത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുനതുതപകാലലതയകാ  ലവട്ടെത്തി  വച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ,  Still  now,
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ഇതപ്പകാഴുര അങ്ങലനയകാണുള്ളതജ,  ഓപ്പതറഷന് ലചയ മുറത്തിവജ  ഇതുവലര സത്തിച്ചജ

ലചയത്തിട്ടെത്തില.  അതജ എന്തുലകകാണകാണ?   ഞകാന് തഡകാകറല,  ഞകാന് സയന്സജ

പഠത്തിച്ചത്തിട്ടുമത്തില,  ഞകാന് അതയര വലത്തിയ കകാരരങ്ങലളകാനര അറത്തിയന ആളുമല.

പതക്ഷേ, തഡകാകര്മകാരുലടെ സരഘടെനയ്ക്കുര തഡകാകര്ക്കുര ഇതുസരബനത്തിച്ചജ നകാലള

ഒരു  നരകായര  പറയകാന്  കകാണുര,   എനകാല്  ഇതജ  എനജ  നരകായമകാലണനജ

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുര  മകാധരമങ്ങളുലമലകാര  ആതലകാചത്തിക്കണര.  ഇവത്തിലടെയള്ള

മകാധരമങ്ങള് കകാണത്തിച്ചകാല്മകാതതമ നമള് അതത്തിലന്റ പുറതക തപകാകുകയള?

ഞകാന് കകാണത്തിക്കകാര,  (ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര തലന്റ ലമകാലലബല് ഉയര്തത്തി

മുറത്തിവത്തിലന്റ  വശ്രീഡത്തിതയകാ  ദൃശരര  കകാണത്തിച്ചു.)  അവര്  സസ്വനമകായത്തി

വശ്രീഡത്തിതയകാലയടുതജ  എനത്തിക്കജ  അയച്ചുതന  ദൃശരമകാണത്തിതജ,   ലവട്ടെത്തി

ലപ്പകാളത്തിച്ചുവച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.   എനത്തിട്ടുര  ലക.എസജ.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസത്തില്

കയറത്തി ഇസൗ പകാവര സ്ത്രശ്രീ നത്തിരനരമകായത്തി തത്തിരുവനനപുരര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജജ

ആശുപതത്തിയത്തില്  വരത്തികയകാണജ.  എനത്തിനകാണജ  ഇങ്ങലന

ലവട്ടെത്തിലപ്പകാളത്തിച്ചുവച്ചത്തിരത്തിക്കുനതജ;  അതജ  തയ്ചുകൂതടെ;  ഇതത്തിനജ  ഒരു  പരത്തിഹകാരര

തവതണ?   വത്തിഷയര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയലടെ  ശദയത്തില്ലകകാണ്ടുവന.

ആതരകാഗര വകുപമനത്തി ആശുപതത്തി സൂപ്രണത്തിലന തനരത്തിട്ടെജ വത്തിളത്തിച്ചു.  മനത്തിയലടെ
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ലലപ്രവറജ  ലസക്രട്ടെറത്തിയര  വത്തിളത്തിച്ചു.  ഇവര്  രണ്ടുതപരുര

വത്തിളത്തിച്ചതുലകകാണകായത്തിരത്തിക്കകാര  ആശുപതത്തി  സൂപ്രണത്തിലന്റ  ലപരുമകാറര  വളലര

നലതകായത്തിരുന.  അതദ്ദേഹര  തരകാഗത്തിലയ  വത്തിളത്തിച്ചുവരുതകാന്  പറഞ.  എലന്റ

ഓഫശ്രീസത്തില്നത്തിനര  പ്രസ്തുത  കകാരരര  വത്തിളത്തിച്ചുപറഞ്ഞജ  പുനലൂര്

ആശുപതത്തിയത്തില്നത്തിനര  ഡത്തിസജ ചകാര്ജ്ജജ  വകാങ്ങത്തിച്ചജ  ഇവത്തിലടെ  ലകകാണ്ടുവനജ

അഡജ മത്തിറജ  ലചയ.  അഡജ മത്തിറജ  ലചയകാന്  ലകകാണ്ടുവനതപ്പകാള്

അവത്തിലടെയണകായത്തിരുന  ഒരു  തഡകാകര്,  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  തപരജ  ഞകാന്

ലവളത്തിലപ്പടുതകാര,  എനത്തിക്കതത്തിനജ  തപടെത്തിലയകാനമത്തില.  ഏതജ  സരഘടെന

എതത്തിര്തകാലുര  എനജ  പ്രസകാവന  ലലവകത്തിട്ടെജ  ഇറക്കത്തിയകാലുര  പ്രശ്നമത്തില,

ലഎ.എര.എ.  ആയകാലുര   ലക.ജത്തി.എര.ഒ.എ ആയകാലുര  കുഴപ്പമത്തില,  എനത്തിക്കജ

ഒരു തപടെത്തിയമത്തില,  അവലരകാനര എലന ഒനര ലചയത്തില.  ഞകാന് പറയനതജ

സതരമകാണജ.  അനജ  ഡനട്ടെത്തിയത്തിലുണകായത്തിരുന ശശ്രീകുമകാര്  എന തഡകാകര്  ആ

സ്ത്രശ്രീലയ  അഡജ മത്തിറജ  ലചയത്തില.  സര്ജറത്തിയലടെ  ചുമതലയള്ളതജ

അതദ്ദേഹതത്തിനകായത്തിരുന.  സൂപ്രണജ  അഡജ മത്തിറജ  ലചയകാന്  പറഞ്ഞതപ്പകാള്

അതദ്ദേഹര മകാറത്തിക്കളഞ. വശ്രീണ്ടുര അവതരകാടെജ തത്തിരത്തിച്ചുതപകാകകാനകാണജ     ആര്.

സത്തി.  ശശ്രീകുമകാര് എന ആ തഡകാകര് പറഞ്ഞതജ,  അതദ്ദേഹര തത്തിരുവനനപുരര
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ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തിലല  ജനറല് സര്ജറത്തി  വത്തിഭകാഗര  തലവകാനലണനകാണജ

അറത്തിയനതജ,  HOD  ആതണകാലയന  കകാരരതത്തില്  എനത്തിക്കജ  വരക്തതയത്തില,

ഏതകായകാലുര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തിക്കജ അറത്തിയകാമകായത്തിരത്തിക്കുര.  ഞകാന് പറഞ്ഞ

തപരജ ഇവത്തിലടെയത്തിരത്തിക്കുന ബനലപ്പട്ടെ ഉതദരകാഗസര് എലകാവരുര തകള്ക്കണര.

പ്രസസ്തുത തഡകാകര്   ആ സ്ത്രശ്രീലയ തത്തിരത്തിച്ചയച്ചതജ എനത്തിനകാണജ?  ഒരു പകാവലപ്പട്ടെ

സ്ത്രശ്രീയകാണജ,  വത്തിധവയകാണജ.        സ്ത്രശ്രീവത്തിതമകാചനര,  സ്ത്രശ്രീകള്ക്കുതവണത്തി

ലപകാരുതുന,  സ്ത്രശ്രീകളുലടെ  ഉനമനതത്തിനുതവണത്തി  പരത്തിശമത്തിക്കുനവര്

എലനകാലക്ക  പ്രസരഗത്തിക്കുന  നമള്   ഇതരര  കകാരരങ്ങള്കൂടെത്തി

മനസത്തിലകാക്കണര. ഇലതകാനര ചര്ച്ചലചയകാന്തപകാലുര ആരുമത്തില. ഒരു ചകാനലുര

ഇതത്തിലനപ്പറത്തിലയകാനര  ചര്ച്ചലചയത്തില.  ആശുപതത്തി  സൂപ്രണത്തിലന്റ

നത്തിര്തദ്ദേശപ്രകകാരര വനതത്തിനകാല് തത്തിരത്തിച്ചയയകാന് പറകാതതുലകകാണജ  ശശ്രീകുമകാര്

എന  ഇസൗ  തഡകാകര്  അവത്തിലടെനത്തിനര  മുങ്ങുകയകാണജ  ലചയതജ.  മലറകാരു

ഗുരുതരമകായ  കകാരരരകൂടെത്തി  പറയകാനുണജ,   ഇസൗ  സ്ത്രശ്രീ  ശശ്രീകുമകാര്  തഡകാകലറ

വശ്രീട്ടെത്തില്തപ്പകായത്തി  കണത്തിട്ടുണജ,  അവത്തിലടെ  എന്തുലകകാടുത,  എന്തുലചയലവനജ

ഞകാന്  ഇതപ്പകാള്  വരക്തമകാക്കുനത്തില,  അതുസരബനത്തിച്ചജ  ഒരു  വത്തിജത്തിലന്സജ

അതനസ്വഷണര വനകാല് ഞകാന് കകാരരങ്ങള് പറഞലകകാടുക്കകാര.  ആ സ്ത്രശ്രീയലടെ
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വയര്  ഇതപ്പകാഴുര  തുറനതലന  ഇരത്തിക്കുകയകാണജ,  പഴുപ്പജ  പുറതതയജ

ഒഴുകുകയകാണജ.  ഇതപ്പകാള്  വശ്രീണ്ടുര  ഒരു  സര്ജറത്തിക്കജ  ആശുപതത്തി  സൂപ്രണജ

ഏര്പ്പകാടെജ  ലചയത്തിരുന,  അവര്  ജശ്രീവനുരലകകാണജ  തപടെത്തിച്ചജ  വശ്രീട്ടെത്തിതലയജ

ഓടെത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  ഇലതകാലക്ക  നമ്മുലടെ  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിനജ

അഭത്തിമകാനത്തിക്കതക്കതകാതണകാ?  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ആതരകാഗര  വകുപമനത്തി

ഇലതകാനര  അറത്തിയനത്തിലലങത്തില്,  ഇതരര  തഡകാകര്മകാലര  ആളുകള്  കയറത്തി

ഇടെത്തിക്കുനതത്തില്  ഒരുലതറ്റുമത്തില.   യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  ലതറകാണജ  ലചയ്യുനതജ,

പതക്ഷേ,  ഇതരര  ആളുകള്ക്കജ  ഇടെത്തികത്തിട്ടുനതത്തില്  നമുക്കജ  കുറര  പറയകാന്

കഴത്തിയത്തിലലനജ  ഞകാന്  ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണജ.  ഇവലരകാലക്ക  അടെത്തി  തചകാദത്തിച്ചു

വകാങ്ങത്തിക്കുകയകാണജ, അതുലകകാണജ കുറര പറയകാന് കഴത്തിയത്തില.  

അതുതപകാലല കതത്തിക കണത്തിലലന വകാര്തയണകായത്തി,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മനത്തിക്കജ അറത്തിയകാര, വയറത്തില് കതത്തിക കുടെങ്ങത്തിലയന കകാരരര അതനസ്വഷത്തിക്കകാന്

തകരള തപകാലശ്രീസത്തിനജ സകാധത്തിക്കുര.  കകാരണര ഇസൗ തകസത്തിലല മൂനജ ഓപ്പതറഷന്

നടെതത്തിയതുര  സര്ക്കകാര്  ആശുപതത്തിയത്തിലകാണജ.  ശസ്ത്രക്രത്തിയയത്തില്  രലണണ്ണര

തകാലൂക്കജ ആശുപതത്തിയത്തിലുര ഒലരണ്ണര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തിലുമകാണജ ലചയതജ.

കതത്തിക  എനകായകാലുര  സര്ക്കകാരത്തിതന്റതകാണജ.  ഏതജ  കകാലതജ,  ആരജ
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വയറത്തിനകതജ മറനവച്ചു;  മനത്തിക്കജ കതത്തിക മറനവയകാന് പറ്റുതമകാ;  ഇതത്തില്

മനത്തിക്കുര  മുന്മനത്തിക്കുര ഡത്തി.എച്ചജ.എസജ.-നുര  എന്തുകകാരരമകാണുള്ളതജ?  ആ

ഓപ്പതറഷന്  ലചയ  തഡകാകര്  ആലരനജ  കലണതകാന്  തപകാലശ്രീസത്തിലന

ഏല്പ്പത്തിക്കണര.  രകാജശ്രീവജ ഗകാനത്തി  വധര  എങ്ങലനലയനജ  കലണതത്തിയ

നകാടെകാണജ,  ലബല്റജ  തബകാരബജ  ലപകാട്ടെത്തിച്ചകാണജ  രകാജശ്രീവജ ഗകാനത്തിലയ  ലകകാനതജ,

അനജ  ലബല്റജ  തബകാരലബനജ  ആദരമകായത്തി  തകള്ക്കുകയകാണജ.  അതജ

കണ്ടുപത്തിടെത്തിച്ച  നകാടെകാണജ,  നല  തപകാലശ്രീസജ  ഉതദരകാഗസര്  നമുക്കുണജ,  അവലര

തകസജ  ഏല്പ്പത്തിച്ചജ  ഇസൗ  ക്രത്തിമത്തിനല്  കുറര  ലചയതജ  ആരകാലണനജ

കണ്ടുപത്തിടെത്തിക്കണര.  യൂടസത്തിനജ  മുകളത്തില്  കതത്തികവച്ചജ  മറനതജ  ക്രത്തിമത്തിനല്

കുറമകാണജ.  ഇതത്തില് പരകാമര്ശത്തിക്കലപ്പട്ടെ സതഹകാദരത്തി ലലബക്കജ ഓടെത്തിക്കുതമ്പകാള്

മറത്തിഞവത്തിഴുകയര കതത്തിക ഒടെത്തിഞ്ഞജ പുറതതയജ തള്ളത്തിവരത്തികയരലചയ. തവദന

സഹത്തിക്കകാലത വനതത്തിനകാല് X-ray എടുതതപ്പകാഴകാണജ ഇസൗ സകാധനര കണതജ.

ഇലതകാലക്ക നമള് മനസത്തിലകാക്കണര.

അവയവദകാന  ശസ്ത്രക്രത്തിയലയക്കുറത്തിച്ചുര  അതുതപകാലല  പറയകാനുണജ.

ഇതത്തിനകായത്തി ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റതലന മൃതസഞശ്രീവനത്തി എന  പദതത്തിയണതലകാ,

അതത്തില്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  തനരത്തിട്ടെജ  ഇടെലപടെണര.    മൃതസഞശ്രീവനത്തി
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പദതത്തിയത്തില് രജത്തിസര് ലചയവര് ഒരു വൃക്ക മകാറത്തിവയ്ക്കുനതത്തിനജ  2000  രൂപയര

കരള് മകാറത്തിവയ്ക്കുനതത്തിനജ 5000 രൂപയര അടെച്ചജ രജത്തിസര് ലചയണര.  ഇങ്ങലന

ലഭരമകായ  2  തകകാടെത്തി  രൂപയണജ.  ഇസൗ  തുക  ടഷറത്തിയത്തില്  അടെയണലമനജ

സര്ക്കകാര് ആവശരലപ്പട്ടെത്തിട്ടുര അടെയ്ക്കുനത്തില. ആളുകള് അവയവര ദകാനര ലചയകാന്

കഴത്തിയകാലത  കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  വരവസത്തിതത്തിയലടെ  ഊരകാക്കുടുക്കത്തില്ലപ്പട്ടെജ

ജനങ്ങള്  മരത്തിക്കുകയകാണജ.  'സുബത്തി'ലയന  കലകാകകാരത്തി  മരത്തിച്ചതപ്പകാഴുര  ഇതത

ആതരകാപണരവന.  ആ  ആതരകാപണര  ശരത്തിതയകാ  ലതതറകാലയനജ  എനത്തിക്കജ

അറത്തിയത്തില.  എനകായകാലുര  ഇസൗ  വത്തിഷയങ്ങള്  നമള്  പരത്തിഹരത്തിക്കണര.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ആതരകാഗര  വകുപമനത്തി  ഇക്കകാരരങ്ങളത്തിലലലകാര  ഇടെലപടെണര,

ഉപതദശക സമത്തിതത്തിക്കകാലര നത്തിയനത്തിക്കണര,  തഡകാകര്മകാലരയര അതുതപകാലല

ലസകനരത്തിക്കകാതരയര  ലപകാലലളറകാക്കണര.  വരുനവലര  അടെത്തിക്കുന

നടെപടെത്തിലയകാനര  നലകകാരരമല.  നമ്മുതടെതജ  ഒരു  ഇടെതുപക്ഷേ  സര്ക്കകാരകാണജ,

നമുലക്കകാരു ജനകശ്രീയ മുഖമുണജ.  ആ ജനകശ്രീയ മുഖതത്തില് കരത്തിവകാരത്തിതതയകാന്

ശമത്തിക്കുന ആതരയര നമള് അരഗശ്രീകരത്തിക്കകാന് പകാടെത്തില,  അതത്തില് ശക്തമകായ

നടെപടെത്തി സസ്വശ്രീകരത്തിക്കണര.  ഞകാന് തനരതത സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച സതഹകാദരത്തിയലടെ വയറജ

തുനത്തി  ഒനജ  ശരത്തിയകാക്കത്തിലക്കകാടുക്കകാന്  മനത്തി  തനരത്തിട്ടെജ  ഇടെലപട്ടുലവനതത്തില്



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

77

എനത്തിക്കജ  നന്ദത്തിയണജ.   ഞകാന്  പറഞ്ഞ  ദത്തിവസരതലന  മനത്തിയര  ലലപ്രവറജ

ലസക്രട്ടെറത്തിയര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിതലയജ  വത്തിളത്തിച്ചു.  അതുതപകാലലതലന

ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജജ  സൂപ്രണത്തിതനകാടുര  എനത്തിക്കജ  നന്ദത്തിയണജ,  അതദ്ദേഹവര

വത്തിഷയതത്തില്  വളലര  ശക്തമകായത്തി  ഇടെലപട്ടെത്തിരുന.  ശസ്ത്രക്രത്തിയ  ലചയ

തഡകാകറകാണജ  കുഴപ്പക്കകാരന്.  അതുതപകാലല  തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജത്തില്   കത്തിഡ്നത്തി  മകാറത്തിവയകാന്  അവസരര  കത്തിട്ടെകാലത  മൂനതപര്

മരത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  തത്തിരുവനനപുരര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തിലുണകായത്തിരുന തഡകാകര്

തകകാട്ടെയതതയജ  ജശ്രീവനുരലകകാണജ  സലരമകാറത്തിതപ്പകായതപ്പകാള്  അവത്തിലടെ

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തികൂടെത്തി  ഇടെലപട്ടുലകകാണജ  കരള്  മകാറ  ശസ്ത്രക്രത്തിയ  നടെന.

അതജ തത്തിരുവനനപുരര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില്  എന്തുലകകാണജ നടെതകാന്

സകാധത്തിച്ചത്തില;  ഇവത്തിലടെ  ലതകാഴുതത്തില്കുതകാണജ  നടെക്കുനതജ.   ഈ

ലതകാഴുതത്തില്കുലതകാലക്ക  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര.  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ഒരു

ജനകശ്രീയ  മുഖര  തഡകാകര്മകാര്  അനുകരത്തിതച്ച  മതത്തിയകാകൂ.  അവരുലടെ

സസൗകരരതത്തിനജ  ലചയ്യുന  പരത്തിപകാടെത്തി  തവണ.  അവര്ക്കജ

സരഘടെനകാബലമുലണങത്തില്  അതജ  അവരുലടെ  കയത്തില്വച്ചകാല്മതത്തി.

നമലളലകാതപരുര  ഒതരകാ  സരഘടെനയലടെ  തനതകാക്കളകാണജ.  നമുക്കുര
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യൂണത്തിയനുര  രകാഷശ്രീയപ്രവര്തനവലമകാലക്കയണജ.  നമ്മുലടെ  അതലയകാനര

രകാഷശ്രീയ  പ്രവര്തനര  അവര്ക്കത്തില.   ആ  തവലയര

തപടെത്തിപ്പത്തിക്കലുലമകാനരതവണ.  ലസകനരത്തിറത്തിക്കകാര്  മുതല്  തഡകാകര്മകാര്വലര

ജനങ്ങതളകാടുര ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികതളകാടുര മകാനരമകായത്തി ലപരുമകാറണര.  ആലരയര

നമള്  ശലരരലചയ്യുനത്തില.  അഴത്തിമതത്തി  നടെതരുലതലനകാനര  ഞങ്ങള്

പറയനത്തില. നത്തിങ്ങള് കകാലശകാലക്ക വകാങ്ങത്തിതച്ചകാള.

ഒരത്തിക്കല്  കത്തിഡ്നത്തി  മകാറത്തിവയകാന്  വന   രണജ  തഡകാകര്മകാര്  തമത്തില്

വഴക്കുണകായത്തി   അങ്ങലന  കത്തിഡ്നത്തി  മകാറത്തിവയകാന്  സകാധത്തിക്കകാലത  തരകാഗത്തി

മരത്തിക്കുകയര  ലചയ.  അതുസരബനത്തിച്ച  പതവകാര്ത

രണ്ടുദത്തിവസതമയണകായത്തിരുനള.  അതുകഴത്തിഞ്ഞജ  അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചജ  ആരുര

ചത്തിനത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  പലക്ഷേ  ഞകാന്  ചത്തിനത്തിച്ചു.  ഇതത്തില്  ഒരു  തഡകാകര്

എനത്തിക്കറത്തിയകാവന  ഒരു  തരകാഗത്തിലയ  വശ്രീട്ടെത്തില്  വത്തിളത്തിച്ചുവരുതത്തി

ഇരുപതത്തിയയകായത്തിരര രൂപ ലലകക്കൂലത്തി വകാങ്ങത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ. ഇവലരലയകാലക്ക വച്ചജ

തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പത്തിക്കതണകാ?  അതുലകകാണജ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിതയകാടെജ  ഞകാന്

ഇസൗ  സഭയത്തില്  പരസരമകായത്തി  പറയകയകാണജ,    നമള്  ഇതത്തിലനതത്തിലര

ശക്തമകായ നത്തിലപകാലടെടുക്കണര. നമ്മുലടെ സര്ക്കകാരത്തിലനകാരു ജനകശ്രീയ മുഖമുണജ,
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പകാവലപ്പട്ടെവലന്റ  സര്ക്കകാരകാണജ  തകരളര  ഭരത്തിക്കുനതജ.  ആ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

ഭകാഗതനത്തിനജ പകാവലപ്പട്ടെ ആളുകള്ക്കുണകാകുന  ഇതരര ദുരത്തിതങ്ങളത്തില്നത്തിനജ

തമകാചനര തനടെണര.  അതകാണജ ഇസൗ ബഡ്ജറജ ചര്ച്ചയത്തില് നമള് പറയനതജ.

ഇസൗ വത്തിഷയതത്തിനജ രകാഷശ്രീയമത്തില. 

മത്തി  .   സശ്രീക്കര്  : എലകാ തഡകാകര്മകാരുര അങ്ങലനയളള ആളുകളല. 

ശശ്രീ  .    ലക  .    ബത്തി  .    ഗതണഷജ  കുമകാര്:  സര്,  അലത എലകാ തഡകാകര്മകാരുര

അങ്ങലനയല.  മുപ്പതജ  ശതമകാനര  മകാതതമ  കുഴപ്പക്കകാരകായള്ളു.  ബകാക്കത്തി  70

ശതമകാനര  തപരുര  നലവരുര  അവര്  മരുനലകകാടുക്കുനതത്തിനപറര

വകാക്കുകള്ലകകാണ്ടുര  തസ്നേഹരലകകാണ്ടുര  തരകാഗര  മകാറത്തിലകകാടുക്കുന  നല

ഹൃദയമുളളവരുമകാണജ.  അതരര  ആളുകലള  തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പത്തിക്കണര.

അലകാതവലര  ലലകകകാരരര  ലചയകാനുള്ള  നടെപടെത്തി  സസ്വശ്രീകരത്തിക്കണര.

അതത്തിലലകാരു  വത്തിട്ടുവശ്രീഴ്ചയമുണകാകകാന്  പകാടെത്തില.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി

പറഞ്ഞ വകാക്കുകള് ഞകാന് ഒരത്തിക്കല്കൂടെത്തി ഓര്മലപ്പടുതകയകാണജ.  അഴത്തിമതത്തി

നടെതത്തിയര  തനത്തിഷര  കകാട്ടെത്തിയര  സര്ക്കകാര്  തസവനതത്തിലത്തിരുനലകകാണജ

ജനങ്ങലള  തദകാഹത്തിക്കുന  ഒരു  ഉതദരകാഗസലരയര

തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പത്തിക്കത്തിലകാലയന  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  തസറജലമന്റജ  നമള്
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മുഖവത്തിലയ്ലക്കടുതലകകാണജ  ഈ  പ്രശ്നലത  സമശ്രീപത്തിക്കണര.   ഇനത്തിയര

ഒരുപകാടെജ  ആശുപതത്തികലളകാലക്ക  നമള്  നത്തിര്മത്തിക്കുര,  എര.എല്.എ.-മകാര്

എലകാതപരുര  അതത്തിനുതവണത്തി  പണര  ലചലവഴത്തിക്കണര.  പ്രകാഥമത്തികകാതരകാഗര

തകനങ്ങളുര  സബജ ലസന്ററകളുലമകാലക്ക  നവശ്രീകരത്തിക്കകാന്  സര്ക്കകാരത്തിനജ

പണരലകകാടുതലകകാണജ  ഇടെതുപക്ഷേ  മുനണത്തി  മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുന  ആതരകാഗര

രരഗലത വലത്തിയ പരത്തിഷ്കകാരങ്ങളുര പുതരകാഗതത്തികളുര  ഇനരയ്ക്കുര തലകാകതത്തിനുര

മുനത്തില്  അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന  വലത്തിയ  തനട്ടെങ്ങളുണകാക്കകാന്  കഴത്തിയര.

അതത്തിനജ  വശ്രീഴ്ചവരുതന,  ആ  പദതത്തിയലടെ  മുഖതജ  കരത്തിവകാരത്തി  തതയ്ക്കുന

ഇതരര  ആളുകലള  തകകാര്ണര്  ലചയലകകാണജ  കകാരരങ്ങള്

മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകതട്ടെലയനജ  ആശരസത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കജ  അഭത്തിനന്ദനവര  പത്തിന്തുണയര  നല്കത്തിലകകാണ്ടുര  ഇസൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി ശക്തമകായത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണജ.

ശശ്രീ  .    എര  .    വത്തിജത്തിന്:  സര്,  ഞകാന്  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 1957-ല് തകരളതത്തിലല ആദര മുഖരമനത്തിയകായത്തിരുന സഖകാവജ

ഇ.  എര.  എസജ.  തനതൃതസ്വര  ലകകാടുത  കമനണത്തിസജ  സര്ക്കകാര്  തുടെക്കമത്തിട്ടെ

ലപകാതുജനകാതരകാഗര സരരക്ഷേണ നയതത്തിലന്റ തുടെര്ച്ചയകാണജ ശശ്രീ.  പത്തിണറകായത്തി
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സര്ക്കകാര്  ഏറവര  സജശ്രീവമകായത്തി  നടെപ്പകാക്കത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.

തകരളതത്തിലന്റ  ആതരകാഗരതമഖലയത്തില്  നടെതത്തിയ  ഒതട്ടെലറ  കകാരരങ്ങള്

രകാജരതത്തിനുര  തലകാകതത്തിനുര  മകാതൃകയകാണജ.  അതുലകകാണ്ടുതലനയകാണജ

തകരളതത്തിലന്റ  ആതരകാഗര  തമഖലലയക്കുറത്തിച്ചജ  വകാഷത്തിരഗ്ടെണ്  തപകാസജ

തപകാലലയളള  തലകാതകകാതര  മകാധരമങ്ങള്  തലഖന  പരമ്പരകള്തപകാലുര

തയകാറകാക്കുന  സകാഹചരരമുണകായതജ.  തകരളതത്തിലന്റ  ആതരകാഗരതമഖല

ലലകവരത്തിച്ച തനട്ടെങ്ങള്  നമുക്കറത്തിയകാര. സകാമൂഹത്തിക വത്തികസനതത്തില്ക്കൂടെത്തിയകാണജ

ആ തനട്ടെങ്ങള് ദകവരത്തിച്ചതജ. ഇനജ തലകാകലമമ്പകാടുര ആതരകാഗരതമഖല വലത്തിയ

ഭശ്രീക്ഷേണത്തികളുലടെ കകാലഘട്ടെതത്തിലൂലടെയകാണജ  കടെനലപകായ്ലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.

ഉയര്നവരുന  തരകാഗകാതുരതയര  പുതന്  പകര്ച്ചവരകാധത്തികളുര  നത്തിരനരമകായ

ഭശ്രീഷണത്തി  ആതരകാഗര  രരഗതജ  ഉയര്തത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന

ഘട്ടെതത്തില്ക്കൂടെത്തിയകാണജ  തകരളര  തലകാകതത്തിനജ  മകാതൃകയകായത്തി  ശക്തമകായത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുനതജ. നവതകരളര കര്മ പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പട്ടെ ആര്ദര മത്തിഷന്-

I-ലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  സരസകാനലത  ആതരകാഗര  തമഖലയത്തില്  വരകാപകമകായത്തി

പശകാതല സസൗകരരതത്തിലന്റ വത്തിപുലശ്രീകരണതത്തിനജ മുന്ഗണന നല്കത്തിയകാണജ

മുതനകാട്ടുതപകാകുനതജ. എനകാല്  രണകാര പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാര് ആര്ദര II-ലന്റ
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ഭകാഗമകായത്തി  തസവനങ്ങളുലടെ  ഗുണനത്തിലവകാരര  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനകാണജ

മുന്ഗണന  നല്കത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുനതജ.  ആതരകാഗര  തമഖലയത്തിലല

പുതരകാഗതത്തിലക്കകാപ്പര  ചത്തികത്തിത്സയ്ക്കുര  തരകാഗ  പ്രതത്തിതരകാധതത്തിനുര  വലത്തിയ

പ്രകാധകാനരമകാണജ തകരളതത്തിലല ഗവണ്ലമന്റജ ഇനജ നല്കത്തിലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.

നത്തിരവധത്തിയകായ  പദതത്തികള്,  എലകാ  പദതത്തികലളക്കുറത്തിച്ചുര  വത്തിശദശ്രീകരത്തിച്ചജ

തപകാകകാന് ഇസൗ സമയര മതത്തിയകാകത്തിലകാലയനജ എലകാതപര്ക്കുമറത്തിയകാര.  വത്തിളര്ച്ച

മുക്ത തകരളതത്തിനകായത്തി ആതരകാഗര വകുപ്പജ ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ച പദതത്തിയകാണജ  'വത്തിവ'.

'വത്തിളര്ച്ചയത്തില്നത്തിനജ  വളര്ച്ചയത്തിതലയജ'  എന  ഏലറ  മകാതൃകകാപരമകായ

ഇടെലപടെല്,  അതകായതജ  സ്ത്രശ്രീകളത്തില്  അനശ്രീമത്തിയ  കലണതത്തി  ചത്തികത്തിത്സ

ഉറപ്പകാക്കുന  പദതത്തി  മത്തികച്ച  രശ്രീതത്തിയത്തില്തലന  തകരളതത്തിലന്റ

ആതരകാഗരവകുപ്പജ  നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  ആര്ദര  മത്തിഷനത്തില്

ഉള്ലപ്പടുതത്തിലക്കകാണജ സരസകാനലത പ്രകാഥമത്തികകാതരകാഗര തകനങ്ങള് മുതല്

ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജവലരയളള   സകാപനങ്ങളുലടെ  അടെത്തിസകാന  സസൗകരര

വത്തികസനതത്തിനജ  ഒരു  കുതത്തിച്ചുച്ചകാട്ടെര  നടെതകാന്  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിനജ

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  അതത്തിതലറവര  വലത്തിയ  പങജ  കത്തിഫ്ബത്തിക്കുലണന  കകാരരര

ആര്ക്കുര  മറച്ചുവയകാന്  പറത്തില.  5884.49  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണജ  ആതരകാഗര
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വകുപ്പത്തിനജ കത്തിഫ്ബത്തി അനുവദത്തിച്ചജ നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതജ. തകനര എലകാതമഖലയത്തിലുര

തകരളലത  അവഗണത്തിച്ചുലകകാണകാണജ  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതജ.  ആതരകാഗര

തമഖലയത്തിലുര  വലത്തിയ  അവഗണനയകാണജ  തകന  ഗവണ്ലമന്റജ

കകാണത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.  എനകാലുര  ആ  ലവല്ലുവത്തിളത്തികള്ക്കത്തിടെയത്തിലുര

തദശശ്രീയ  തലതത്തില്  ആതരകാഗര  തമഖലയത്തിലല  ഏതജ  അവകാര്ഡുകലളടുതജ

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാലുര   ഒനകാര  സകാനര  നത്തിലനത്തിര്തകാന്  തകരളതത്തിനജ

സകാധത്തിക്കുനലവനതജ അഭത്തിമകാനകരമകായ കകാരരരതലനയകാണജ.  ഉതര്പ്രതദശജ,

രകാജസകാന്  തുടെങ്ങത്തിയ  സരസകാനങ്ങളത്തിലുര  ഇനരയത്തിലലവത്തിലടെയര  ലപകാതു

ആതരകാഗരതമഖലലയ  അവഗണത്തിച്ചജ  മുതനകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള്  തകരളര  ഇവത്തിലടെ

ഒരു  ബദല്  മകാതൃക  സൃഷത്തിച്ചുലകകാണജ   മുതനകാട്ടുതപകാകുനലയനളളതജ

അഭത്തിമകാനകരമകാണജ.  ലപകാതുജനകാതരകാഗര  രരഗലത  മത്തികച്ച  പ്രവര്തനര

കണക്കത്തിലലടുതലകകാണകാണജ  ഇനരകാ  ടുലഡ  ഏര്ലപ്പടുതത്തിയ  തദശശ്രീയ

പുരസകാരര  ഇതവണയര  തകരളതത്തിനജ  ലഭത്തിക്കുന  സകാഹചരരമുണകായതജ.

2022-ലല  ഏറവര  ഉയര്ന  പ്രതത്തിശശ്രീര്ഷക  ആതരകാഗര  ലചലവജ  തദശശ്രീയ

ശരകാശരത്തിയലടെ  മൂനത്തിരട്ടെത്തിയത്തിലധത്തികര  തുക  ലചലവഴത്തിച്ചുലകകാണജ   ആതരകാഗര

പരത്തിരക്ഷേ  പദതത്തികള്  തകരളതത്തില്  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി  മകാതൃക  സൃഷത്തിച്ചതത്തിനജ
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എന്.കന.എ.എസജ.  അരഗശ്രീകകാരര  ഏറവര  കൂടുതല്  തനടെത്തിയ

സരസകാനങ്ങള്ക്കുളള  പുരസകാരര  ഇസൗ  ലകകാച്ചു  തകരളലത  തതടെത്തിലയതന

സകാഹചരരമുണകായത്തി. രകാജരതജ  ഏറവര  കൂടുതല്  തരകാഗത്തികള്ക്കജ  KASP

പദതത്തിവഴത്തി സസൗജനര ചത്തികത്തിത്സ നല്കത്തിയതത്തിനജ  'ആതരകാഗരമനന്' പുരസകാരര

തകരളതത്തിനകാണജ  ലഭത്തിച്ചതജ.  2021-ല്  KASP  പദതത്തിക്കകായത്തി   സരസകാനര

1400  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണജ  ലചലവഴത്തിച്ചതജ.   എനകാല്  തകന  വത്തിഹത്തിതര

തകവലര  138  തകകാടെത്തി  രൂപ  മകാതമകാണജ.  തകരളര  അവത്തിലടെയര  മകാതൃക

കകാണത്തിച്ചുലകകാണജ,  ആ  അവഗണനയത്തില്തപ്പകാലുര  മകാറത്തിനത്തില്ക്കകാലത

തകരളതത്തിലല ജനങ്ങളുലടെ ആതരകാഗരതത്തിനുതവണത്തി ഇടെലപട്ടുലവനതജ ഏറവര

പ്രധകാനമകായത്തി  എടുതപറയകാന്  പറ്റുന  കകാരരമകാണജ.  രണകാര  പത്തിണറകായത്തി

സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതമറതത്തിനുതശഷര  പതത്തിലനകാനജ  പുരസകാരങ്ങളകാണജ

തകരളതത്തിലന്റ  ആതരകാഗരതമഖലലയ  തതടെത്തിലയതത്തിയതജ.  സര്ക്കകാര്

ആതരകാഗരതമഖലലയ  എതമകാതര  ലലധരരതതകാടുകൂടെത്തി  ലലകകകാരരര

ലചയ്യുനലവനതത്തിലന്റ  ലതളത്തിവകൂടെത്തിയകാണതജ.  നവജകാത  ശത്തിശുക്കളുലടെ

മരണനത്തിരക്കജ തകരളതത്തില് ആയത്തിരതത്തില് നകാലജ മകാതമകായത്തി.  2030-ഓടുകൂടെത്തി

അതജ  പനണത്തില്  തകാലഴ  എതത്തിക്കണലമനജ  ആതഗകാളതലതത്തില്
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ഗസൗരവതരമകായത്തി  ആതലകാചത്തിക്കുതമ്പകാള്  തകരളതത്തിനജ  ഇതപ്പകാള്തലന

നകാലത്തിതലയജ  എതകാന്  സകാധത്തിച്ചതജ  അഭത്തിമകാനകരമകാണജ.  അഞജ

വയസത്തിനുതകാലഴയളള  കുട്ടെത്തികളുലടെ  മരണനത്തിരക്കജ  ആയത്തിരതത്തില്  എട്ടെജ

മകാതമകായത്തി കുറയകാന് ഇസൗ തകരളതത്തിനജ സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  ശത്തിശുമരണ നത്തിരക്കജ

കുറയ്ക്കുനതത്തില്  തകരളതത്തിലന്റ  ആതരകാഗരവകുപ്പജ  രൂപര  നല്കത്തിയ  'ഹൃദരര'

പദതത്തിക്കജ  ഒരു  വലത്തിയ  പങ്കുണജ.  അലതകാരു  വലത്തിയ  വത്തിജയമകാണജ.  5041

കുട്ടെത്തികള്ക്കജ  സര്ക്കകാര്  ആശുപതത്തികളുര  സസ്വകകാരര  ആശുപതത്തികളുര  വഴത്തി

സസൗജനരമകായ  ഹൃദയ  ശസ്ത്രക്രത്തിയ  നടെതത്തിലക്കകാണജ  ഹൃദരര  പദതത്തി  ഇനജ

ജനങ്ങളുലടെ ഹൃദയര ഏലറടുത ഒരു പദതത്തിയകായത്തി  മകാറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.

മകാതൃമരണ  നത്തിരക്കജ  നത്തിയനത്തിക്കകാന്  സരസകാനര  അഭത്തിമകാനകരമകായ  തനട്ടെര

സസ്വനമകാക്കുകയണകായത്തി.  വതയകാജനങ്ങളുലടെ  ചത്തികത്തിത്സയജ  ജത്തിലകള്ക്കജ

പ്രതതരക  ഫണജ  നല്കത്തി.  അതതകാലടെകാപ്പരതലന  കകാഴ്ച  പ്രശ്നമുളള  മുഴുവന്

വതയകാജനങ്ങള്ക്കുര തത്തിമത്തിര ശസ്ത്രക്രത്തിയകായത്തി  'തത്തിമത്തിര മുക്ത തകരളര'   പദതത്തി

മുതനകാട്ടുവച്ചു.  നമ്മുലടെ  നകാടെജ  അഭത്തിമുഖശ്രീകരത്തിക്കുന ഏറവര  വലത്തിയ പ്രശ്നമകാണജ

ജശ്രീവത്തിത  ലലശലശ്രീതരകാഗങ്ങള്.  അതജ  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  സരസകാന

ആതരകാഗരവകുപ്പജ  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ച  ജനകശ്രീയ  കകാമ്പയത്തിന്  ആതരകാഗര  രരഗതജ
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രകാജരലതതലന  മത്തികച്ച  മകാതൃകയകായത്തി  മകാറ്റുനതത്തിനകായത്തി  സകാധത്തിച്ചു.

എന്തഡകാസള്ഫകാന്  ദുരത്തിതബകാധത്തിതരുള്ലപ്പലടെയള്ളവരുലടെ  ചത്തികത്തിത്സയജ

കകാസര്തഗകാഡജ ജത്തിലയത്തില് ആദരമകായത്തി ഒരു നനതറകാളജത്തി തസത്തികയര സൃഷത്തിച്ചു.

എലന്റ നത്തിതയകാജക മണ്ഡലതത്തിലല  കണ്ണൂര് ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തിലനയകാണജ

അവര്  ആശയത്തിച്ചത്തിരുനതജ.  പലക്ഷേ  കകാസര്തഗകാഡുതലന  ആ  തപകാസജ

അനുവദത്തിച്ചുലകകാണജ  ഒരു ഇടെലപടെല് സര്ക്കകാര് നടെതത്തി.  Spinal  Muscular

Atrophy  (SMA)  ബകാധത്തിച്ച  മുഹമദജ  എന  ഒനരവയസ്സുകകാരന്  എലന്റ

മണ്ഡലതത്തിലുള്ള  കുട്ടെത്തിയകാണജ.  ആ  കുട്ടെത്തിയലടെ  ജശ്രീവനുതവണത്തി   48  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണജ   ഇസൗ  നകാട്ടെത്തിലല  ജനങ്ങള്  സരഭകാവനയകായത്തി  നല്കത്തിയതജ.

SMA ബകാധത്തിച്ച  കുട്ടെത്തികളുലടെ  പ്രശ്നര   ഗസൗരവതമറത്തിയതകാലണനജ  നമ്മുലടെ

സര്ക്കകാര്  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞലകകാണകാണജ  Spine  Scoliosis  സര്ജറത്തിക്കകായത്തി

സര്ക്കകാര്  തമഖലയത്തില്  ആദരമകാലയകാരു  സരവത്തിധകാനര  ഇസൗ  ലകകാച്ചുതകരളര

ഒരുക്കത്തിയതജ.  509  ആശുപതത്തികളത്തിലകാണജ   ഇ-ലഹല്തജ   പദതത്തി

നടെപ്പത്തിലകാക്കുനതജ.  ഇ-സഞശ്രീവനത്തി പദതത്തിയത്തിലൂലടെ ഏറവര മത്തികച്ച രശ്രീതത്തിയത്തില്

തഡകാകറലടെ  തസവനര  കൃതരമകായത്തി  വശ്രീട്ടെത്തിലത്തിരുനജ  പ്രതയകാജനലപ്പടുതനതജ

നകാലര  ലക്ഷേതത്തിലധത്തികര  ആളുകളകാണജ.  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജജ
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ആശുപതത്തിയത്തില്  ലതബകാറട്ടെറത്തി  സരവത്തിധകാനര  കൂടുതല്

സുതകാരരമകാക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  ഇന്റതഗ്രറജ  ലതബകാറട്ടെറത്തി  സരവത്തിധകാനങ്ങളുര

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണജ.  അങ്ങലന  സകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി

നത്തിരവധത്തി  കകാരരങ്ങളകാണജ  ഈ  സര്ക്കകാര്  ലചയത്തിട്ടുള്ളതജ.  ഇവത്തിലടെ

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള് അവയവമകാറ ശസ്ത്രക്രത്തിയലയക്കുറത്തിച്ചജ  സരസകാരത്തിച്ചു.

തത്തിരുവനനപുരര,  തകകാട്ടെയര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജകളത്തില്  കരള്മകാറ

ശസ്ത്രക്രത്തിയ  ഇതപ്പകാള് യകാഥകാര്ത്ഥരമകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ. തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ ഓര്ഗന്

ടകാന്സകാന്റത്തിരഗജ  ഇന്സത്തിറനട്ടെജ  സകാപത്തിക്കുന.  നമ്മുലടെ  ഗ്രകാമങ്ങളത്തിതലയജ

1352 പത്തി.ജത്തി.  തഡകാകര്മകാരുലടെ  തസവനര  ലഭരമകാക്കുന.  തകരളതത്തിലല

സര്ക്കകാര്  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജകളത്തിലല  1655  സശ്രീറ്റുകളത്തില്   ഒരു  വര്ഷര

25,000  രൂപ  മകാതര  വകാങ്ങത്തിയകാണജ  പഠത്തിക്കകാനുളള  സകാഹചരരര

ഒരുക്കത്തിയത്തിട്ടുളളതജ. പുതത്തിയ തസത്തികകള് സൃഷത്തിക്കുകയര ആതരകാഗര തമഖലയത്തില്

ലതകാഴത്തില്  സകാധരതകലള  ശക്തത്തിലപ്പടുതന  ഇടെലപടെലുകള്  നമ്മുലടെ

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ ഭകാഗതനത്തിനമുണകാകുകയര ലചയ്യുന. ആതരകാഗരതമഖലയത്തില്

മകാതൃകകാപരമകായത്തി  ഈ  ഗവണ്ലമന്റജ   മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണജ.  ഇനജ

നത്തിയമസഭയത്തില്  പ്രതത്തിപക്ഷേമത്തില.  ബ്രേഹ്മപുരലത  മകാലത്തിനരതത്തിനജ
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തശ്രീപത്തിടെത്തിച്ചതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങള്  ആതരകാപത്തിച്ചജ

തശ്രീപത്തിടെത്തിച്ചതുതപകാലലയകാണജ  പ്രതത്തിപക്ഷേര  സഭയത്തില്നത്തിനര  ഇറങ്ങത്തിതപ്പകായതജ.

അവത്തിടെലത  പുകയലടെ  തപരുപറഞലകകാണജ  നത്തിയമസഭയകതജ  പുകമറ

സൃഷത്തിക്കകാനകാണജ  പ്രതത്തിപക്ഷേര  ശമര  നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.

ബ്രേഹ്മപുരതജ തശ്രീ പത്തിടെത്തിച്ചതുര അണച്ചതുമകാണജ ചര്ച്ച. പതക്ഷേ അതത്തില് ഏറവര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെതജ  അവത്തിടെലത  മകാലത്തിനരപ്രശ്നമകാണജ.  മകാലത്തിനരപ്രശ്നതത്തിലന്റ

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ഉതരവകാദത്തിതസ്വര  ആര്ക്കകാണജ?  2007-ലല  ദഹതക്കകാടെതത്തി

വത്തിധത്തിയണജ.  ഞകാന് അതത്തിലന്റ വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയജ  തപകാകുനത്തില. 2008-ല്

എല്.ഡത്തി.എഫജ.  ഗവണ്ലമന്റജ  ഇടെലപട്ടെകാണജ  സലതമലറടുതജ  ഖരമകാലത്തിനര

സരസരണ  പ്ലേകാന്റജ  ബ്രേഹ്മപുരതജ  ആരരഭത്തിച്ചതജ.  2011  മുതലകാണജ  അവത്തിലടെ

പ്ലേകാസത്തികജ  മകാലത്തിനരങ്ങളുലടെ  കൂമ്പകാരമകായത്തി  മകാറത്തിയതജ.  അനജ  തകകാര്പ്പതറഷന്

ഭരത്തിക്കുനതജ  തകകാണ്ഗ്രസകാണജ.  തകരളര  ഭരത്തിക്കുനതജ  യ.ഡത്തി.എഫജ.-ലന്റ

തനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള  ഗവണ്ലമന്റകാണജ.  2011  മുതലുള്ള  പ്ലേകാസത്തികജ

മകാലത്തിനരക്കൂമ്പകാരതത്തിനകാണജ  ബ്രേഹ്മപുരതജ  തശ്രീപത്തിടെത്തിക്കുന

സകാഹചരരമുണകായതജ.  തകകാണ്ഗ്രസജ  പതവര്ഷര  തുടെര്ച്ചയകായത്തി

തകകാര്പ്പതറഷന് ഭരത്തിച്ചു.  തകരളതത്തില് 5 വര്ഷര യ.ഡത്തി.എഫജ. ഭരണമുണകായത്തി.
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ആ ഘട്ടെങ്ങലളലകാര  നകാര  കണതതല.   തകകാണ്ഗ്രസജ  തകകാര്പ്പതറഷന് ഭരത്തിച്ച

കകാലതര  തകരള  ഗവണ്ലമന്റജ  തകകാണ്ഗ്രസജ  ഭരത്തിച്ച  കകാലതര  യകാലതകാരു

പരത്തിഹകാരവര  കണത്തിട്ടെത്തില.  അക്കകാലലത  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങളത്തില്  തകകാണ്ഗ്രസജ

ഭരണസമത്തിതത്തിക്കജ  നത്തിരവധത്തി  പത്തിഴ  ഏറ്റുവകാതങ്ങണത്തി  വന.  എത  തകസ്സുകള്

അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  വന?  ഇലതലകാര  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി,

മകാലത്തിനരകൂമ്പകാരമുണകാക്കത്തി,  ഒരു  തരതത്തിലുര  പരത്തിഹകാരര  കകാണകാത

നടെപടെത്തികളുമകായത്തി മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകായത്തി. പ്ലേകാസത്തികജ കൂമ്പകാരമുണകാക്കത്തിയതത്തിലന്റ

ഉതരവകാദത്തിതസ്വര  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുര  ഇവത്തിടെലത  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനുമകാണജ.

എനകാല് സരസകാനതടെനശ്രീളര കൃതരമകായത്തി മകാലത്തിനര സരസരണര  നടെതന

സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലര  പുകമറയണകാക്കത്തി  തത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടെകാനകാണജ  ഇവത്തിടെലത

തകകാണ്ഗ്രസ്സുര  പ്രതത്തിപക്ഷേവര  ശമത്തിക്കുനതജ.  ഇനജ  ആതരകാഗരതമഖലയത്തിലല

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ ചര്ച്ചയകാണജ നടെക്കുനതജ.  തകകാണ്ഗ്രസത്തിതനകാ യ.ഡത്തി.എഫജ-തനകാ

സഭയകതത്തിരുനജ ആതരകാഗരരരഗലത വത്തിമര്ശത്തിക്കകാന്തപകാലുര കഴത്തിയത്തിലലനജ

നമുക്കറത്തിയകാര.  എന്തുലകകാണജ  വത്തിമര്ശത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില?  ഇനരയജ

മകാതൃകയകാണജ  തകരളതത്തിലല  ആതരകാഗരരരഗര.  യ.ഡത്തി.എഫജ.  കകാലതജ

ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തില്  അതശ്രീവശദതയകാലടെ  നടെതത്തിയ  ഏക
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സരഗതത്തിലയനപറയനതജ  അഴത്തിമതത്തി  മകാതമകാണജ.  എതതയകാ  കണക്കുകള്

നമ്മുലടെ മുനത്തിലുണജ.  യ.ഡത്തി.എഫജ.  എലകാ ജത്തിലയത്തിലുര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജജ

പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.  ജത്തിലകാ  ആശുപതത്തികള്ക്കുമുനത്തില്  തബകാര്ഡജ  വച്ചതലകാലത

മലറകാനര ലചയത്തില. പകാലക്കകാടെജ ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില് 170 തകാല്ക്കകാലത്തിക

ജശ്രീവനക്കകാലര സത്തിരലപ്പടുതകാന്,  പത്തിന്വകാതത്തില് നത്തിയമനര നടെതകാന്  ശമര

നടെതത്തിയവരകാണജ  ഇവത്തിടെലത  തകകാണ്ഗ്രസജ.  സകാധകാരണക്കകാര്  തപകാകുന

പ്രകാഥമത്തികകാതരകാഗര തകനങ്ങളത്തില്  തഡകാകര്മകാര് തപകാലുമുണകായത്തിരുനത്തില. അനജ

യ.ഡത്തി.എഫജ.  ഭരത്തിക്കുതമ്പകാള്  3  പത്തി.എച്ചജ.സത്തി.-ക്കജ  ഒരു

തഡകാകറകാണുണകായത്തിരുനതജ.  എനകാല് ഇനജ  തകരളതത്തിലന്റ കുടുരബകാതരകാഗര

തകനതത്തില് ഒ.പത്തി. ദവകുതനരര വലരയകാണജ.   അതത്തിമത്തികവകാര്ന നത്തിലയത്തില്

പ്രവര്തത്തിക്കുന  തകരളതത്തിലല  കുടുരബകാതരകാഗര  തകനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുര  ഏതജ

തകകാണത്തിലത്തിരുനര  അഭത്തിമകാനപൂര്വര  പങ്കുവയകാന്  കഴത്തിയന

സകാഹചരരമുണകാക്കത്തിയതജ  തകരളതത്തിലല  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരകാണജ.

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  ഇരട്ടെതകാപ്പജ,  ലപകാതറകാട്ടുനകാടെകങ്ങള്  തകരളതത്തിലല

ജനങ്ങള് തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകതലന ലചയ്യുര.  തകരളതത്തിലല ആതരകാഗര വകുപ്പത്തിലന്റ

തനതൃതസ്വതത്തില് മത്തികച്ച പ്രവര്തനങ്ങളകാണജ ഇനര നടെനലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.
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തഹകാട്ടെലുകളത്തില്  ഭക്ഷേരപരത്തിതശകാധന  കകാരരക്ഷേമമകാക്കുകയര  കകാററത്തിരഗജ

ദലസന്സജ  നത്തിര്ബനമകാക്കുകയര  ലചയതജ  ഈ  ഗവണ്ലമന്റകാണജ.

തരകാഗപ്രതത്തിതരകാധമകാണജ  ആതരകാഗരസരരക്ഷേണതത്തിനജ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെലതനജ

കണ്ടുലകകാണജ  മകാലത്തിനരനത്തിര്മകാര്ജ്ജനതത്തിനജ  വലത്തിയ  പങ്കുവഹത്തിച്ചു.

മഴക്കകാലപൂര്വ  ശുചശ്രീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  വര്ഷകാവര്ഷങ്ങളത്തില്  മത്തികച്ച

രശ്രീതത്തിയത്തില്  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  ഏലറടുത.   എലന്റ  മണ്ഡലതത്തിലല

പരത്തിയകാരര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജജ  സര്ക്കകാര്  ഏലറടുതലകകാണജ  വടെതക്ക

മലബകാറത്തിലന്റ  സര്ക്കകാര്  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജജ  എന  ജനങ്ങളുലടെ

ദശ്രീര്ഘകകാലകാഭത്തിലകാഷതത്തിനജ  പരത്തിഹകാരര  കകാണുകയണകായത്തി.  ഒനകാര

പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  2019  മകാര്ച്ചത്തിലകാണജ  ആ  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള്

പൂര്തശ്രീകരത്തിച്ചതജ. മറജ ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജകള്തപകാലല  കണ്ണൂര് ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജത്തിലല  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുര  മത്തികച്ചരശ്രീതത്തിയത്തില്  സർക്കകാര്  തനതൃതസ്വര

നല്കുനണജ.  പരത്തിയകാരര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജജ  2019-ല് ഏലറടുത കകാലര

മുതല്,  തകകാവത്തിഡജ കകാലഘട്ടെമകായതത്തിലനതടെര്നജ തകകാവത്തിഡജ തഹകാസത്തിറലകായത്തി

മത്തികച്ച  പ്രവര്തനര  നടെതത്തിയതുതപകാലല,  ലമഡത്തിലസപജ  പദതത്തിയര

മകാതൃകകാപരമകായത്തി നടെതത്തി. ഗവണ്ലമന്റത്തിലല വത്തിവത്തിധ പദതത്തികള്  കൃതരമകായത്തി
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ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  ലഭത്തിക്കുനലണങത്തിലുര  ചത്തില  പരത്തിമത്തിതത്തികളത്തിലൂലടെ

ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജജ  കടെനതപകാകുനണജ.  അറകുറപ്പണത്തികള്ക്കകായത്തി

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില് 34 തകകാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ. തടകാമകാലകയര് യൂണത്തിറത്തിലന്റ

ആദരഘട്ടെതത്തിനജ  54  തകകാടെത്തി  രൂപ അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  ആധുനത്തിക ക്രത്തിട്ടെത്തിക്കല്

ലകയര് സരവത്തിധകാനതത്തിനജ  23  തകകാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  തഹകാസലുകള്

നവശ്രീകരത്തിക്കകാന്  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനജ  രൂപയലടെ  പദതത്തികള്  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണജ.

എനകാല്  ജശ്രീവനക്കകാരുലടെ  ആഗത്തിരണപ്രക്രത്തിയ  നടെനവരത്തികയകാണജ.  521

നഴ്സുമകാരുലടെയര  141  തഡകാകര്മകാരുലടെയര  ആഗത്തിരണപ്രക്രത്തിയ

പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണജ.  എനകാല് ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തിലല പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

കകാര്ഡത്തിതയകാളജത്തി  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റത്തിലല  തഡകാകര്മകാരുലടെ  ആഗത്തിരണപ്രക്രത്തിയ

പൂര്തശ്രീകരത്തിതക്കണതുണജ.   ഫകാര്മസത്തി,  ലഡന്റല്  ഒകാഫശ്രീസജ  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള

722  ജശ്രീവനക്കകാരുലടെ  ആഗത്തിരണപ്രക്രത്തിയയര  പൂര്തശ്രീകരത്തിതക്കണതുണജ.

അവത്തിടെലത  പത്തി.ജത്തി.  കുട്ടെത്തികളുലടെ  എണ്ണര  37  മകാതമകാണജ.  പുതത്തിയ  പത്തി.ജത്തി.

തകകാഴ്സുകള്  അനുവദത്തിച്ചജ  നത്തിലവത്തിലല  പത്തി.ജത്തി.  സശ്രീറ്റുകള്  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണജ

ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില് തഡകാകര്മകാരുലടെ തസവനര ഉറപവരുതനതത്തിനുള്ള

ഇടെലപടെല്കൂടെത്തി  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ഭകാഗതനത്തിനമുണകാകണര.  അതതകാലടെകാപ്പര
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എലന്റ മണ്ഡലതത്തിലല ആയര്തവദ തകകാതളജത്തില് പുതത്തിയ പത്തി.ജത്തി.  തകകാഴ്സുകള്

അനുവദത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര  പുതത്തിയ  അക്കകാഡമത്തികജ  തബ്ലകാക്കത്തിനജ  തുക

അനുവദത്തിച്ചുലകകാണ്ടുമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുകൂടെത്തി  തനതൃതസ്വര  ലകകാടുക്കകാന്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയലടെ  ഭകാഗതനത്തിനര  ഇടെലപടെലുണകാകണലമനജ

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  തലകാകതത്തിനജ  മകാതൃകയകായത്തി  വളലര  വരതരസമകായത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുന തകരളതത്തിലന്റ ആതരകാഗര തമഖലലയ അഭത്തിനന്ദത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടുര  എലന്റ  വകാക്കുകള്

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

 ശശ്രീ  .    ജത്തി  .    എസജ  .    ജയലകാല്:  സര്,  നവലത്തിബറല് നയങ്ങളുലടെ കകാലതജ

ലപകാതുജനകാതരകാഗര  തമഖലയത്തില്നത്തിനജ  തകനസര്ക്കകാര്  പത്തിന്മേകാറതമ്പകാള്

ആതഗകാള  തകകാര്പ്പതററ്റുകള്  ഈ  തമഖലലയ  കയടെക്കുതമ്പകാള്

സകാധകാരണക്കകാര്ക്കുര  നത്തിശത്തിത  വരുമകാനക്കകാര്ക്കുര  ചത്തികത്തിത്സ

പ്രകാപരമകാക്കുകയര കുടുരബ ബഡ്ജറത്തിലന പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തിര്തകയര ലചയ്യുന ഒരു

നയസമശ്രീപനവമകായകാണജ  തകരളതത്തിലല  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി

സര്ക്കകാര് ആതരകാഗര വകുപ്പത്തിലന്റ പ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി മുതനകാട്ടുതപകാകുനതജ.

മറജ  തമഖലകലളതപ്പകാലല  ഒരു  ഇടെതുപക്ഷേ  ബദല്  ഇടെതുപക്ഷേ  സര്ക്കകാര്
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സൃഷത്തിക്കുകയകാണജ.  തരകാഗതത്തിനുര  ചത്തികത്തിത്സയ്ക്കുര  രകാഷശ്രീയമത്തിലലന

തബകാധരതത്തില്നത്തിനതവണര  ഈ  പ്രവര്തനങ്ങലള  വത്തിലയത്തിരുതതണതജ.

നകാടെജ  അങ്ങലനയകാണജ ഇതത്തിലന കകാണുനതജ.  രകാഷശ്രീയ ദുഷലകാക്കത്തിലന്റപുറതജ

വത്തിവകാദങ്ങളുണകാക്കത്തി  അതരര  പ്രവര്തനങ്ങലള  തകാഴത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന്

ശമത്തിക്കുനതജ  പ്രതത്തിപക്ഷേമുള്ലപ്പലടെ  ആരജ  ലചയകാലുര  അതജ  സസ്വയര

കുഴത്തിതതകാണ്ടുനതത്തിനജ  തുലരമകാണജ.  നമ്മുലടെ  ആതരകാഗരതമഖല  എലകാവര്ക്കുര

പ്രകാപരമകായതുര  തുലരമകായതുര  തകാങ്ങകാനകാവനതുര  ഗുണതമന്മേയള്ളതുമകായ

ആതരകാഗരതസവനങ്ങള്  ലഭരമകാക്കുനതകാണജ.  എലകാ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  തദശശ്രീയ

സൂചത്തികകളത്തിലുര  തകരളര  ഒനകാമതകാണജ.  ഏറവര  മുകളത്തിലകാണജ  തകരളതത്തിലന്റ

സകാനര.  നശ്രീതത്തി  ആതയകാഗത്തിലന്റ  2019-20-ലല  സരസകാന  ആതരകാഗര

സൂചത്തികയനുസരത്തിച്ചജ  തകരളര  82.2  തസകാതറകാടുകൂടെത്തിയള്ള  സകാനതകാണജ.

ലതകാട്ടെടുതള്ള  സരസകാനങ്ങളുലടെ  തസകാര്  ബഹുദൂരര  പത്തിനത്തിലകാണജ.

തമത്തിഴകാടെജ-72,  ലതലുങകാന-69  എന  രശ്രീതത്തിയത്തിലകാണജ.  തകരളതത്തിലന്റ  ഈ

തമഖലയത്തിലല  ഇടെലപടെലത്തിലനയകാണജ  ഇതജ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുനതജ.  രണകാര

പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്  വനജ  ഒനരവര്ഷതത്തിനകതജ  11

വത്തിവത്തിധ അവകാര്ഡുകളകാണജ ആതരകാഗര കുടുരബതക്ഷേമ വനത്തിതകാ ശത്തിശുവത്തികസന
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വകുപ്പജ  തനടെത്തിയത്തിട്ടുള്ളതജ  എനതജ  വളലര  സതനകാഷകരവര

അഭത്തിനന്ദനകാര്ഹവമകാണജ. 2022-ലല ഏറവര ഉയര്ന പ്രതത്തിശശ്രീര്ഷ ആതരകാഗര

ലചലവജ  തദശശ്രീയ  ശരകാശരത്തിയലടെ  മൂനത്തിരട്ടെത്തിയത്തിലധത്തികര  തുക

ലചലവഴത്തിച്ചുലകകാണകാണജ.  ആതരകാഗര  തമഖലലയ  ശകാക്തശ്രീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര

ആതരകാഗരപരത്തിരക്ഷേകാ പദതത്തികള് നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയമകാണജ  ഈ മകാതൃക തകരളര

സൃഷത്തിച്ചതജ.  ആശുപതത്തികള് ജനസസൗഹൃദമകാക്കുക,  തരകാഗവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

ലചലവകള്  കുറയ്ക്കുക,  ജനകശ്രീയ  പങകാളത്തിതതതകാലടെ  ആതരകാഗരകരമകായ

ജശ്രീവത്തിതര സരബനത്തിച്ച അവതബകാധര സൃഷത്തിക്കുക എനതത്തിലൂലടെ ഒരു സുസത്തിര

വത്തികസനമകാണജ  തകരളതത്തില് ആര്ദര-2  പദതത്തിയത്തിലൂലടെ  ആതരകാഗര  വകുപ്പജ

ലക്ഷേരമത്തിടുനതജ.  അതജ  സകാധകാരണക്കകാരലന്റ  ജശ്രീവത്തിതലത

സരബനത്തിച്ചത്തിടെതതകാളര  കകാഴ്ചപ്പകാടെത്തിലന്റ  ഭകാഗമകാണജ.   സകാധകാരണക്കകാരുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെജ  സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള്,  ദശ്രീര്ഘനകാളകായത്തി കകാണുന സുഹൃതത്തിതനകാടെജ

എങ്ങലനയണജ ജശ്രീവത്തിതര എനതചകാദത്തിക്കുതമ്പകാള് അവര് പറയന പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

രണജ  കകാരരങ്ങളുണജ.   ഒനജ,  തരകാഗലമകാനര  വനത്തിലലങത്തില്  അതരകാവശരര

ജശ്രീവത്തിച്ചുതപകാകകാര.  ചത്തികത്തിത്സകാലച്ചലവകള്  തകാങ്ങകാന്  കഴത്തിയനത്തില

എനതകായത്തിരുന  തകരളതത്തിലല  സത്തിതത്തി.  അതത്തിലനയകാണജ  ഗവണ്ലമന്റജ
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അഡ്രസജ  ലചയ്യുനതജ.  രണകാമതകായത്തി  പറയനതജ,  കുട്ടെത്തികളുലടെ

വത്തിദരകാഭരകാസലച്ചലവത്തിലന  സരബനത്തിച്ചകാണജ.  തകരളതത്തിലല  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തി ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ സുസത്തിരമകായ ഇടെലപടെലത്തിലൂലടെ വലത്തിയ

മകാറമകാണജ  ഈ  രണജ  വത്തിഷയങ്ങളത്തിലുര  സൃഷത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതജ.   ഇതരര

പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലൂലടെ  സര്ക്കകാര് തമഖലയത്തിലല ചത്തികത്തിത്സകാ സരവത്തിധകാനങ്ങലള

ആശയത്തിക്കുന  ജനങ്ങളുലടെ  എണ്ണതത്തില്വന  വര്ദനവജ,  ഏതകാണജ  30

ശതമകാനതത്തില്തകാലഴ  ആളുകള് മകാതര  ആശയത്തിച്ചത്തിരുന സര്ക്കകാര്  തമഖല

ഇനജ  60  ശതമകാനതത്തിലധത്തികര  ആളുകള്  ആശയത്തിക്കുന  തമഖലയകായത്തി

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  കുടുരബകാതരകാഗര  തകനങ്ങള്  മുതല്  ലമഡ ത്തിക്കല്

തകകാതളജജ  വലരയള്ള  തസവനതത്തിലന്റ  ലമച്ചമകാണജ  അതത്തിലൂലടെ  കകാണുനതജ.

ഇനജ സസ്വകകാരര പ്രകാകശ്രീസജ നടെതന പല തഡകാകര്മകാരുലടെയര വരക്തത്തിപരമകായ

പ്രതത്തികരണങ്ങളത്തില്  നത്തിരകാശയകാണജ.  തരകാഗത്തികളുലടെ  എണ്ണര  കുറയന

അവസയകാണജ അവര് പ്രകടെത്തിപ്പത്തിക്കുനതജ. സസ്വകകാരര സ്കൂളുകള്പൂട്ടുനതുതപകാലല

സസ്വകകാരര  ആശുപതത്തികള്തപകാലുര  ആശങയത്തിലകാണജ.  ഞകാന്  അതത്തിലന്റ

വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയജ  കടെക്കുനത്തില.  കുടുരബ  ബഡ്ജറത്തിലന  സരരക്ഷേത്തിക്കുന

നയര ആതരകാഗര വകുപ്പജ നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയകാണജ.  5 തപരുള്ള ഒരു കുടുരബതത്തില്
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പനത്തി  വനകാല്  സസ്വകകാരര  ആശുപതത്തിയത്തില്തപകായത്തി  ചത്തികത്തിത്സത്തിക്കുനതത്തിനജ

ഒരുവര്ഷര  ലചലവകാകുന  തുക  സരബനത്തിച്ചജ  നമുക്കറത്തിയകാര.  ആ  കുടുരബ

ബഡ്ജറത്തിലനയകാണജ  ഗവണ്ലമന്റജ  ഈ  നയങ്ങളത്തിലൂലടെ  പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തിര്തനതജ.

സകാധകാരണക്കകാരലന്റ  ഗവണ്ലമന്റകായത്തി  മകാറനതജ  അങ്ങലനയകാണജ.

തകരളതത്തില്  കകാസജ പജ  (കകാരുണര  ആതരകാഗര  സുരക്ഷേകാ  പദതത്തി)

പദതത്തിയത്തിലൂലടെയര  ലമഡത്തിലസപജ  പദതത്തിയത്തിലൂലടെയര  ഏതകാണജ

ഒരുതകകാടെത്തിയത്തിലധത്തികര  ആളുകള്ക്കജ  ചത്തികത്തിത്സകാ  സുരക്ഷേ  ഉറപ്പകാക്കുന

ഗവണ്ലമന്റകാണത്തിതജ.  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തിലല  സകാധകാരണക്കകാലര  സരബനത്തിച്ചജ

പണമത്തിലലങത്തില് ചത്തികത്തിത്സയത്തിലകാലയന ആശങയകാലക മകാറത്തി. ഇസൗ നയതത്തിലന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകലയനതജ  നകാട്ടെത്തിലല  സകാധകാരണ  മനുഷരലന  തസ്നേഹത്തിക്കുന

ഏലതകാരു  വരക്തത്തിയലടെയര  ചുമതലയകാണജ.  അതത്തില്  ഭരണ-പ്രതത്തിപക്ഷേ

വരതരകാസമത്തില.  അതജ  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ലലശലത്തിലയ

സരബനത്തിച്ചജ പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര.  കകാസത്തിലന സരബനത്തിച്ചജ ഇവത്തിലടെ പറഞ.

തകരളതത്തിലല  ഗവണ്ലമന്റജ  1300  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തിലധത്തികര  കകാസജ

പദതത്തിയത്തിലൂലടെ  കകാരുണര  ആതരകാഗര  സുരക്ഷേകാരരഗതജ  ലചലവഴത്തിക്കുതമ്പകാള്

തകന സര്ക്കകാരത്തിലന്റ വത്തിഹത്തിതര 138 തകകാടെത്തി രൂപ  (10 ശതമകാനര) മകാതമകാണജ.
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90  ശതമകാനര  ലയബത്തിലത്തിറത്തിയകാണജ.  പ്രധകാനമനത്തിയലടെ  ആതരകാഗര  സുരക്ഷേകാ

പദതത്തി  21.5  ലക്ഷേര  കുടുരബങ്ങള്ക്കുമകാതര  നടെപ്പകാക്കുനതത്തിനകായത്തി

നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കുതമ്പകാള്, തകരളതത്തില് 42 ലക്ഷേര കുടുരബങ്ങള്ക്കജ  നടെപ്പകാക്കുന.

അതത്തിലന്റ  വത്തിശദകാരശങ്ങള്  പറയകാന്  സമയലമടുക്കുനത്തില.   ഇലതകാരു

നയതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകാണജ.  ആ  നയതത്തിലനയകാണജ  തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പത്തിതക്കണതജ.

തദശശ്രീയ  ബദലകാണജ  രൂപലപ്പടുനതജ.   ചത്തികത്തിത്സത്തിക്കകാന്  പണമത്തിലകാലത

മനുഷരന്  മരത്തിക്കുകയര  അവലന്റ  ശവശരശ്രീരലമടുതജ  നദത്തിയത്തിലലകാഴുക്കുകയര

ലചയ്യുന രകാജരതകാണത്തിതജ നടെക്കുനതജ.  ആ നയലത തനകാക്കത്തിക്കകാണകാനുളള

മത്തിനത്തിമര  മകാനസത്തിക  നത്തിലലയങത്തിലുര  തകരളതത്തിലല

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുണകാകണലമനകാണജ പറയകാനുളളതജ.  

ആതരകാഗരതമഖലയലടെ  ശകാക്തശ്രീകരണലത  സരബനത്തിച്ചജ  പലരുര

പറഞ.  കരള്  മകാറത്തിവയല്,  കത്തിഡ്നത്തി  മകാറത്തിവയല്  ഉള്ലപ്പലടെയളള

ശസ്ത്രക്രത്തിയകള്ക്കജ  സര്ക്കകാര്  ആശുപതത്തിലയ  ആശയത്തിക്കുന  ജനങ്ങളുലടെ

എണ്ണര ഇക്കകാലഘട്ടെതത്തില് വര്ദത്തിക്കുന. എസജ.എര.എ. (Spinal Muscular

Atrophy)  തപകാലലയളള  തരകാഗങ്ങലള  സരബനത്തിച്ചജ  തനരലത  ഇവത്തിലടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ഇതപ്പകാള്  മനുഷരരത്തില്  രക്തജനരതരകാഗങ്ങളടെക്കര
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അപൂര്വതരകാഗങ്ങള്  കകാണലപ്പടുനണജ.  എസജ.എര.എ.  തപകാലലയള്ള

തരകാഗങ്ങള്ക്കജ  രണ്ടുരമൂനര തകകാടെത്തി രൂപയകാണജ  ചത്തികത്തിത്സകാ ലചലവവരുനതജ.

അവത്തിലടെലയലകാര  ഗവണ്ലമന്റജ  അഡ്രസജ  ലചയ്യുകയകാണജ.  എസജ.എ.ടെത്തി.

തപകാലലയളള  ആശുപതത്തികലള  ഇതത്തിനുളള  ലസഷരല്  തകനമകാക്കത്തി

മകാറത്തിലയടുക്കുനതത്തിനകാവശരമകായ  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള്   തകന  ഗവണ്ലമന്റുമകായത്തി

തചര്ലനടുക്കുനതജ വളലര ആശസ്വകാസകരമകായത്തിരത്തിക്കുലമന ഒരു നത്തിര്തദ്ദേശമകാണജ

എനത്തിക്കജ പറയകാനുളളതജ.  എസജ.എര.എ.  തപകാലലയളള അപൂര്വ തരകാഗങ്ങലള

സരബനത്തിച്ചജ ഗസൗരവമകായ ചര്ച്ച നടെക്കുന കകാലമകാണത്തിതജ.  ഇതുസരബനത്തിച്ചജ

തനരലത  മലറകാരു  എര.എല്.എ.-യര  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരുന.  ഭത്തിനതശഷത്തി

സരബനത്തിച്ച  പ്രശ്നങ്ങള്  തുടെക്കതത്തില്തലന  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന്  കഴത്തിയന

പ്രവര്തനങ്ങള്  ഗവണ്ലമന്റജ  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.   തത്തിരുവനനപുരലത

ലലചല്ഡജ ലഡവലപ്ലമന്റജ ലസന്ററത്തിനജ കുറച്ചുകൂടെത്തി അടെത്തിസകാന സസൗകരരങ്ങള്

നല്കത്തി ആ പ്രവര്തനങ്ങലള ശകാക്തശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനജ ശമത്തിക്കണര.  

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ മുഖലമനജ പറയനതജ നമ്മുലടെ പ്രതദശലത സര്ക്കകാര്

തസവനങ്ങള്  നല്കുന  ഇടെങ്ങളുലടെ  അടെത്തിസകാന  സസൗകരരങ്ങളകാണജ.

തകരളതത്തില്  വരകാപകമകായത്തി  എലകാ  ആതരകാഗര  സകാപനങ്ങളുര  N.Q.A.S.
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(National  Quality  Assurance  Standards)  തനടെത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.

ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റജ  അധത്തികകാരതത്തില്  വനതത്തിനുതശഷര  93  ആതരകാഗര

സകാപനങ്ങള്  എന്.കന.എ.എസജ.  തനടെത്തിലയനകാണജ  എലന്റ  ഓര്മ.

അതനുസരത്തിച്ചുളള പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കജ നത്തിരവധത്തി എര.എല്.എ.-മകാര് തനതൃതസ്വര

നല്കുനണജ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തിതയകാടെജ എനത്തിക്കജ അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുളളതജ,

എലന്റ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്  'ആതരകാഗരരക്ഷേ-ചകാതന്നൂര്'  എന

പദതത്തിയമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെജ   എന്.കന.എ.എസജ.   തനടുന പ്രവര്തനങ്ങള്

ആരരഭത്തിച്ചത്തിരുന.  ആര്ദര  പദതത്തിയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  അതജ

പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനജ ആതരകാഗര വകുപ്പജ  ഉതരവജ നല്കത്തിയ ഒരു മണ്ഡലര

കൂടെത്തിയകാണതജ.  അതജ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ആതരകാഗര  വകുപമനത്തിയലടെ

ശദയത്തില്വരത്തികയര  അതുസരബനത്തിച്ച  മശ്രീറത്തിരഗജ  വത്തിളത്തിച്ചുതചര്തജ  അതത്തിലന്റ

പ്രവര്തനങ്ങള്  ശകാക്തശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനജ  നടെപടെത്തികള്  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കുകയര

ലചയത്തിട്ടുണജ.  അതജ  സമയബനത്തിതമകായത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കണര.  എലന്റ

വരക്തത്തിപരമകായ  നത്തിരശ്രീക്ഷേണതത്തില്  അവത്തിലടെ  80  ശതമകാനതത്തിലധത്തികര

വര്ക്കുകള് പൂര്തത്തിയകായത്തി. 20%  വര്ക്കുകള് ഗരകാപജ അലസസജ ലചയജ ഫത്തില്

ലചയകാല് മണ്ഡലതത്തിലല എലകാ ആശുപതത്തികളുര എന്.കന.എ.എസജ. തനടുന
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വത്തിധതത്തിലുളള  പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.   അതത്തിനജ

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തിയലടെ ശദ അധത്തികമകായണകാകണലമനജ ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണജ.  എലന്റ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിലകാണജ  പകാരത്തിപ്പളളത്തി

ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജജ  സത്തിതത്തിലചയ്യുനതജ.  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജകളുലടെ

ചരത്തിതതത്തില്  ഏറവര  കൂടുതല്  തവഗതത്തില്  വത്തികസത്തിച്ചതകാണജ  പകാരത്തിപ്പളളത്തി

ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജജ. യ.ഡത്തി.എഫജ. ഭരണകകാലതജ തബകാര്ഡജ സകാപത്തിക്കല്

മകാതതമ  ഉണകായത്തിരുനളള.  ഒരു  സൂപ്രണത്തിലന്റതയകാ  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പകാളത്തിലന്റതയകാ

തപകാസ്റ്റുതപകാലുമുണകായത്തിരുനത്തില.  ആ ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തിലനയകാണജ ഒനകാര

പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്  വനതത്തിനുതശഷര  തസത്തികകള്

സൃഷത്തിച്ചജ  നത്തിലവത്തിലല  സത്തിതത്തിയത്തിലലതത്തിച്ചതജ.  അവത്തിലടെ

കകാര്ഡത്തിതയകാളജത്തിസത്തിലന്റയര  നനതറകാളജത്തിസത്തിലന്റയര  ലനതഫകാളജത്തിസത്തിലന്റയര

തസത്തികകളത്തില,  എങത്തിലുര  വര്ക്കത്തിരഗജ  അതറഞജലമന്റത്തിലൂലടെ  ഇടെക്കത്തിടെയജ

ഗവണ്ലമന്റജ ഇടെലപടെലുകള് നടെതനണജ.  പലക്ഷേ അതജ ഫലപ്രദമകായത്തിട്ടെത്തില.

അവത്തിലടെ കകാര്ഡത്തിതയകാളജത്തിയത്തിലുണകായത്തിരുന തഡകാകര് ആതരകാഗരപ്രശ്നങ്ങളകാല്

ലശ്രീവത്തിലകാണജ.  നനതറകാളജത്തിയത്തിലുണകായത്തിരുന  തഡകാകറര  ഇതപ്പകാഴത്തില.

ലനതഫകാളജത്തിസജ  ഇലകാതതത്തിനകാല്  ഡയകാലത്തിസത്തിസജ  തരകാഗത്തികള്  വളലര
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പ്രയകാസങ്ങള് തനരത്തിടുനണജ.  വര്ക്കത്തിരഗജ അതറജജ ലമന്റത്തിലലങത്തിലുര പകാരത്തിപ്പളളത്തി

ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിലല  ഇസൗ  തസത്തികകളത്തിലല  തഡകാകര്മകാരുലടെ  കുറവജ

നത്തികതനതത്തിനുള്ള   അടെത്തിയനര   ഇടെലപടെലുണകാകണര.  അതുതപകാലല,

തകകാവത്തിഡജ  കകാലതജ  മരുനത്തിലന്റ  ഇന്തവകായ്സജ  നല്കുനതുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടുണകായ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  വത്തിഷയമുണജ.  തകരളതത്തില്  തകകാവത്തിഡത്തിലന്റ

കകാലതജ  മരുനത്തിലന്റ  ഡത്തിമകാന്ഡജ  കുറഞ്ഞതപ്പകാള്  ഇന്തവകായ്സജ

നല്കുനതത്തില് വന പ്രശ്നര കകാരണര, അധത്തിക ഇന്തവകായ്സജ നല്കത്തി മരുനജ

ലഭരമകാക്കുന  ലക.എര.എസജ.സത്തി.എല്.-ലന്റ  പ്രവര്തനതത്തില്  കുറച്ചുകൂടെത്തി

ജകാഗ്രതയണകാകുനതജ നലതകാണജ.   തനരലത ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല,

പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലല  ജനകശ്രീയത  നത്തിലനത്തിര്തനതത്തിനജ  കകാലകാനുസൃതമകായ

ലചറത്തിയ ഇടെലപടെലുകള് നടെതതണതുലണനജ സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുന.  ഇതരതത്തില്

ലമച്ചലപ്പട്ടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കജ  തനതൃതസ്വര  നല്കുന  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിലന്റ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ ഞകാന് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ്രീ  .   മുരളത്തി ലപരുലനലത്തി: സര്,  2023-24 വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിലല

ദവദരസഹകായരരഗവര  ലപകാതുജനകാതരകാഗരവര  കുടുരബതക്ഷേമവര  എനശ്രീ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ജനങ്ങള്ക്കജ  എളുപ്പതത്തില്  പണര
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നല്കുനതജ  അവലര  മടെത്തിയന്മേകാരകാക്കുര,  ഒരു  പരത്തിധത്തിവത്തിട്ടെജ  അവലര

സഹകായത്തിക്കകാന്  പകാടെത്തില,  ആതഗകാളവത്കരണ  നയര  തുടെങ്ങത്തിവച്ച

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റയര  അതത്തിതപ്പകാള്  ശക്തമകായത്തി  നടെപ്പകാക്കത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെയര അതത്തിലന പത്തിന്തുണയ്ക്കുനവരുലടെയര വകാദഗതത്തിയകാണത്തിതജ.

എനകാല്  എല്.ഡത്തി.എഫജ.  നയര  ജനങ്ങള്ക്കജ  പരമകാവധത്തി  സഹകായര

നല്കുകലയനതകാണജ.   അതത്തിനജ  സഹകായകമകാണജ  ബഡ്ജറജ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്

എനതുലകകാണജ  അതത്തിശക്തമകായത്തി  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയല്

ആവശരലപ്പടുന  പല  പ്രതത്തിപക്ഷേ  ലമമ്പര്മകാരുലടെയര  ഉപതക്ഷേപങ്ങള്

വകായത്തിക്കകാനത്തിടെവന.  മകാനസത്തികകാതരകാഗര  തകനങ്ങളുലടെ  പ്രവര്തനര

ലമച്ചലപ്പടുതതണതത്തിലന്റ  ആവശരകതലയ  സരബനത്തിച്ചജ  അവലരലകാവരുര

ഊനത്തിപ്പറയനണജ.  9,430,75,85,000/- രൂപയലടെ ധനകാഭരര്ത്ഥനയകാണജ

സഭയലടെ തവകാട്ടെത്തിനജ സമര്പ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതജ.  സഭയത്തിലല പ്രതത്തിപക്ഷേ പ്രകടെനര

കകാണുതമ്പകാള്  മകാനസത്തികകാതരകാഗര  തകനങ്ങളത്തിലല  പ്രവര്തനര  ഇനത്തിയര

ലമച്ചലപ്പടുതതണത്തിവരുലമന  കകാരരതത്തില്  ഒരു  തര്ക്കവമത്തില.

അടെത്തിയനരപ്രതമയ  ചര്ച്ചയത്തില്  മതനകാനത്തില  ലതറത്തിയ  പ്രതത്തിപക്ഷേതതയര
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പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിലനയമകാണജ  നമളത്തിതപ്പകാള്  കണതജ.  ആതരകാഗര

വകുപമനത്തിലക്കതത്തിലരതപകാലുര നുണകള് പറഞലകകാണജ മറപടെത്തി പറയകാനുള്ള

അവസരരതപകാലുര  നല്കകാതത്തിരത്തിക്കുന  മതനകാനത്തിലയത്തിലകാണജ  ഇതപ്പകാള്

പ്രതത്തിപക്ഷേര.  ഇവരുലടെ  മകാനസത്തികകാതരകാഗരര  വശ്രീലണടുക്കകാന്  സര്ക്കകാര്

നലരശ്രീതത്തിയത്തില്  പകാടുലപതടെണത്തിവരുലമനതജ  തര്ക്കമത്തിലകാത  കകാരരര

തലനയകാണജ.  

തകരളതത്തിലല ആതരരകാഗരതമഖലയത്തില്  മുലമ്പകാരുകകാലതമത്തിലകാത

ഇടെലപലകാണജ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ആതരരകാഗര  വകുപമനത്തി  ശശ്രീമതത്തി  വശ്രീണകാ

തജകാര്ജര  ആതരകാഗര പ്രവര്തകരുര   നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ.  രണകാര

പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാര് അധത്തികകാരതമറജ രണ്ടുവര്ഷര പൂര്തത്തിയകാകുനതത്തിനുമുമ്പജ

നത്തിരവധത്തി  പുരസകാരങ്ങളകാണജ  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിലന  തതടെത്തിവനത്തിരത്തിക്കുനതജ.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള്  പറഞ്ഞ  കകാരരങ്ങള്  വശ്രീണ്ടുര  ഞകാന്

ആവര്തത്തിക്കുനത്തില.  മകാതൃമരണ  നത്തിരക്കജ  കുറയ്ക്കുന  കകാരരതത്തില്  ലബസജ

ലപര്തഫകാമത്തിരഗജ  സരസകാനതത്തിനുള്ള  തദശശ്രീയ  അവകാര്ഡജ  ലഭത്തിച്ചതജ

തകരളതത്തിനകാണജ.  ഇനരയത്തില്  മകാതൃമരണ  നത്തിരക്കജ  97  ആകുതമ്പകാള്

തകരളതത്തില്   19-ഉര  യ.പത്തി.-യത്തില്   167-ഉര  ആണജ.   ഏറവര   കൂടുതല്



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

105

സസൗജനര ചത്തികത്തിത്സ നല്കത്തിയതത്തിനജ 2021-22-ല് ആതരകാഗര മന്ദന് പുരസകാരര

ലഭത്തിച്ചതുര  തകരളതത്തിനകാണജ.  എന്.കന.എ.എസജ.  അരഗശ്രീകകാരര  കൂടുതല്

കരസമകാക്കത്തിയ  സരസകാനമകാണജ  തകരളര,  157  ആശുപതത്തികള്ക്കജ

ലഭത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ക്ഷേയതരകാഗ നത്തിവകാരണതത്തില് തദശശ്രീയ പുരസകാരര,  ഭക്ഷേര

സുരക്ഷേകാ സൂചത്തികയത്തില്  രണകാര സകാനര, ഇനര ടുതഡ-യലടെ ലഹല്തജ  ഗത്തിരത്തി

പുരസകാരര,  ഇ-സഞശ്രീവനത്തി,  കകാരുണര  ലബനവലന്റജ  ഫണജ  എനത്തിവയജ

Governance  Now-ലന്റ ഡത്തിജത്തിറല്  ടകാന്സ്ഫര്തമഷന്  അവകാര്ഡജ  ലഭത്തിച്ചതുര

തകരളതത്തിനകാണജ.  അങ്ങലന  നത്തിരവധത്തി  അവകാര്ഡുകള്  ആതരകാഗര

വകുപ്പത്തിലനതതടെത്തി തകരളതത്തില് വനലവനതജ ലചറത്തിയ കകാരരമല.  ആതരകാഗര

വകുപ്പത്തിലന്റ  ശക്തമകായ  ഇടെലപടെലത്തിലന്റ  ലതളത്തിവകാണജ  ഇതജ  കകാണത്തിക്കുനതജ.

ഒരത്തിക്കലുര  വശ്രീഴകാതത്തിരത്തിക്കുനതത്തിലല,  മറത്തിച്ചജ,  ഓതരകാ  തവണ  വശ്രീഴുതമ്പകാഴുര

എഴുതനല്ക്കുനതത്തിലകാണജ  മഹതസ്വലമനജ  മഹകാനകായ  ലനല്സണ്  മതണല

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.  സര്ക്കകാരത്തിനുര  മുഖരമനത്തിക്കുര  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ

കുടുരബകാരഗങ്ങള്ക്കുര  പകാര്ട്ടെത്തി  തനതകാക്കള്ക്കുലമതത്തിലര  ചകാതവറകലളതപ്പകാലല

ആളത്തിലകാ  സമരര  നടെതത്തി  ഇതപ്പകാള്  വശ്രീണുകത്തിടെക്കുകയകാണജ  തകരളതത്തിലല

പ്രതത്തിപക്ഷേര.  അവര്ക്കജ എഴുതനല്ക്കകാതന കഴത്തിയനത്തില.  വശ്രീണത്തിടെതജ കത്തിടെനജ
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ഉരുളുകയകാണവര്.  നമുക്കതജ  കകാണകാന്  കഴത്തിയര.  ലവള്ളതത്തില്

മുങ്ങത്തിതകാഴുതമ്പകാഴുര  ഒരു  വയ്തക്കകാല്  തുമ്പജ  ലലകയത്തില്  കത്തിട്ടെത്തിയകാല്

അതത്തില്പ്പത്തിടെത്തിച്ചജ  രക്ഷേലപ്പടെകാന്  ആരകായകാലുര  പരത്തിശമത്തിക്കുലമനതജ

തര്ക്കമത്തിലകാത  കകാരരമകാണജ.  അതകാണജ  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റജ

ശശ്രീ.  ലക.  സുധകാകരലന്റ പ്രസകാവന ലതളത്തിയത്തിക്കുനലതനജ നമുക്കജ  കകാണകാന്

കഴത്തിയര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലക്കതത്തിലര  യ.ഡത്തി.എഫജ.  നടെതന

സമരങ്ങള്  മകാധരമങ്ങള്  ഏലറടുക്കണലമനകാണജ  ഇതപ്പകാള്  അതദ്ദേഹര

പറയനതജ. സമരര പകാളത്തിതപ്പകായത്തിലയനതകാണജ അതജ കകാണത്തിക്കുനതജ. തങ്ങള്

സമരര  നടെതത്തിയത്തിട്ടുര  മുഖരമനത്തി  ജനങ്ങള്ക്കത്തിടെയത്തില്  തലയയര്തത്തി

നടെക്കുകയകാലണനകാണജ  പറയനതജ.  ശശ്രീ.  ലക.  സുധകാകരനകാണത്തിതജ

പറയനതജ.  അങ്ങലന തലയയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ചജ നടെക്കുര,  ആ കകാരരതത്തില് ഒരു

തര്ക്കവമത്തില.  ജനങ്ങള്  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിനുര

മുഖരമനത്തിക്കുലമകാപ്പമകാലണനതുലകകാണ്ടുതലന തല ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ചജ,  നലട്ടെലജല്ല്

നത്തിവര്തത്തിനത്തിനജ  ശശ്രീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന്റ  തനതൃതസ്വതത്തില്  ഇസൗ

തകരളതത്തില് സര്ക്കകാര് മുതനകാട്ടുതപകാകുര. ഇങ്ങലന തലയയര്തത്തി നടെക്കുനതജ

അനുവദത്തിക്കരുലതനജ  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റജ മകാധരമങ്ങതളകാടെകാണജ
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പറയനതജ.  മകാധരമങ്ങള്  പ്രതത്തിപക്ഷേവമകായത്തി  സഹകരത്തിക്കണലമനകാണജ

അതദ്ദേഹര  പറയനതജ.  തങ്ങളുലടെ  സമരര  പരകാജയമകാലണനള്ള

ആത്മഗതമകാണജ ശശ്രീ. ലക. സുധകാകരന്വഴത്തി ഇതപ്പകാള് പുറതവനത്തിരത്തിക്കുനതജ

എനള്ളതജ നമുക്കജ കകാണകാന് കഴത്തിയര. “To avoid criticism, say nothing,

do  nothing,  be  nothing”എനതജ  അരത്തിതസകാട്ടെത്തിലത്തിലന്റ  വകാക്കുകളകാണജ.

ഇനരയത്തിലല  ജനങ്ങലള  ലകകാള്ളലചയജ  തടെത്തിച്ചുവശ്രീര്ക്കുന

തകകാര്പ്പതററ്റുകള്ക്കുതവണത്തി  ചത്തില  മകാധരമ  പത്തിന്ബലതതകാടുകൂടെത്തിയര

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെയര  അവരുലടെ  അതനസ്വഷണ  ഏജന്സത്തികളുലടെയര

സഹകായതതകാലടെയര  സഖകാവജ  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  തനതൃതസ്വര  നല്കുന

സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലര  നുണപ്രചരണങ്ങള്  കുതത്തിലയകാഴുകുലമനകണജ  ഒനര

ലചയകാലതയര  പ്രവര്തത്തിക്കകാലതയമത്തിരത്തിക്കുന  നത്തിലപകാടെല  തകരളതത്തിലല

ഇടെതുപക്ഷേ  സര്ക്കകാരത്തിതന്റതജ.  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി  ഓതരകാ

സന്ദര്ഭതത്തിലുര  ഇടെലപട്ടെജ  പ്രവര്തത്തിക്കുകയകാണജ.  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന്റ

ആതരകാപണങ്ങള്തകട്ടെജ  ലവറലതയത്തിരത്തിക്കുകയല.  സമസതമഖലയത്തിലുര

തകരളതത്തിലല  ഇടെതുപക്ഷേ  സര്ക്കകാര്  ഇടെലപടുകയകാണജ.  ആതരകാഗരര,

വത്തിദരകാഭരകാസര,  കകാര്ഷത്തികര,  വരവസകായര  തുടെങ്ങത്തി  ഏതജ  തമഖലകള്
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പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാലുര  മുലമ്പകാരുകകാലതമത്തിലകാത  വത്തിധതത്തില്  വലത്തിയ

മുതനറങ്ങള്  തകരളതത്തില്  നടെനലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  ഇനജ

അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തിലന്റ  വത്തിഷയലമനകായത്തിരുന?  ബ്രേഹ്മപുരലത

പുകമൂലമുള്ള ആതരകാഗര പ്രശ്നങ്ങള് പരത്തിഹരത്തിക്കണലമനള്ള പ്രതമയമകായത്തിരുന

ഇനതതതജ.  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിലന്റ  ധനകാഭരര്ത്ഥന  സരബനത്തിച്ച  ചര്ച്ച

നടെക്കുന  ദത്തിവസരതലനയകാണജ  ഇസൗ  പ്രതമയര  വനലതന  കകാരരര

ശതദയമകാണജ.  ആതരകാഗര  വകുപമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പ്രശ്നമകാണജ  ഇനത്തിവത്തിലടെ

ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതജ.  ആതരകാഗരവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പ്രശ്നമകായത്തിരുന

അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തിലന്റ  വത്തിഷയവര.  ഇവത്തിലടെ  അഞജ  പ്രതത്തിപക്ഷേ

അരഗങ്ങള്ക്കജ  നകാല്പ്പതത്തിനകാലജ  മത്തിനത്തിറജ  ചര്ച്ച  ലചയകാനുള്ള

അവസരമുണകായത്തിരുന.  അവര്  ആ  അവസരര  കളഞകുളത്തിച്ചു

എനപറഞ്ഞകാല്  അതത്തിനര്ത്ഥലമനകാണജ?  ഇലകാത  നുണ

പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  ഒരു  അടെത്തിയനരപ്രതമയലമനലകാലത  അതത്തിലന

കകാണകാന്  കഴത്തിയത്തില.  ഇസൗ  വത്തിഷയതത്തിലൂനത്തിനത്തിനലകകാണജ

സരസകാരത്തിക്കുനതത്തിനുപകരര  ആതരകാഗര-വനത്തിത-ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപമനത്തിലക്കതത്തിലര കള്ളപ്രചകാരതവല/നുണ പറയതമ്പകാള് അതത്തിനജ മറപടെത്തി
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നല്കകാന്  സമയര  നല്കണലമനജ  ആവശരലപ്പടുതമ്പകാള്,

അതനുവദത്തിക്കത്തിലകാലയന  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിലന്റ  നത്തിലപകാടെജ  ഒരു

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിനുര  തയകാജത്തിച്ചതല.  ഇതത്തിനുമുമര  നത്തിരവധത്തി  പ്രതത്തിപക്ഷേ

തനതകാക്കന്മേകാലര  തകരളര  കണത്തിട്ടുള്ളതകാണജ.  ലകകാച്ചത്തിക്കകാതരകാടുള്ള

തസ്നേഹരലകകാണകാതണകാ  പ്രതത്തിപക്ഷേര  സഭയത്തില്നത്തിനജ  ഇറങ്ങത്തിതപ്പകായതജ?

അങ്ങലനയലലനജ  മനസത്തിലകാക്കകാന് പകാഴൂര്പടെത്തി  വലര തപകാതകണ യകാലതകാരു

ആവശരവമത്തില.  എനകാണജ  യഥകാര്ത്ഥ  പ്രശ്നലമനജ  കകാതണണതുണജ.

2004-05-ല് ലവലത്തിരഗ്ടെണ് ലഎലന്ഡത്തില് യകാലതകാരു തടെസതമകാ പരകാതത്തിതയകാ

ഇലകാലത  നടെതത്തിയത്തിരുന  മകാലത്തിനര  സരസരണര  രകാഷശ്രീയ  കകാരണങ്ങളകാല്

2007-ല്  തകന  പ്രതത്തിതരകാധ  മനകാലയര  ഇടെലപട്ടെജ  മുനറത്തിയത്തിപ്പത്തിലകാലത

തടെസലപ്പടുതകയകാണുണകായതജ.  അവത്തിലടെ മകാലത്തിനര സരസരണലത മകാധരമ

സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി  യ.ഡത്തി.എഫജ.,  ബത്തി.ലജ.പത്തി.,  ജമകാഅലത  ഇസജ ലകാമത്തി

തുടെങ്ങത്തിയവലരലകാര  തചര്നജ  തടെസലപ്പടുതന  കകാഴ്ചയകാണജ  അനജ  കണതജ.

അനലത  വത്തി.  എസജ.  അച്ചുതകാനന്ദന്  സര്ക്കകാര്,  പ്രതതരകത്തിച്ചജ  അനലത

ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസജ  ലഎസകജ  ഇടെലപട്ടെജ

ലകകാച്ചത്തിക്കുതവണത്തി  60  ഏക്കര്  ഭൂമത്തി  അകസ്വത്തിസത്തിഷന്  തകകാസജ  ലകകാടുതജ
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നഗരസഭയജ  ലകകാടുക്കുകയണകായത്തി.  ഇതത്തിലന്റ  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള്

പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനുമുമ്പജ തകകാടെതത്തി ഉതരവജ വനതത്തിനകാല് ചതുപ്പത്തില് പ്ലേകാന്റജ

നത്തിര്മകാണര  ആരരഭത്തിതക്കണത്തിവരത്തികയര  2008-ല്  നത്തിര്മകാണര

പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുകയര ലചയ.  അനജ  ശശ്രീ.  വത്തി.  എസജ.  അച്ചുതകാനന്ദന് പ്ലേകാന്റജ

ഉദ്ഘകാടെനര  ലചയ്യുകയമുണകായത്തി.  ഇവത്തിലടെ  മകാലത്തിനര  സരസരണര  കുറമറ

രശ്രീതത്തിയത്തില് നടെതനതത്തിനജ  ഗവണ്ലമന്റജ  ലസക്രട്ടെറത്തി  ശശ്രീ.  ടെത്തി.  ലക.  തജകാസജ,

ലഎ.എ.എസജ.  കൂടെത്തി  ഇടെലപട്ടുലകകാണജ  ലസന്റര്  തഫകാര്  എന്വതയകാണ്ലമന്റജ

ആന്ഡജ  ലഡവലപ്ലമന്റജ  (CED)  എന  സകാപനവമകായത്തി  കരകാറണകാക്കത്തി.

'തനകാ  തലകാസജ,  തനകാ  തപ്രകാഫത്തിറജ'  എനയടെത്തിസകാനതത്തില്  ആ  പദതത്തി

നടെപ്പകാക്കത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകായത്തിരുന.  ഇസൗ  നത്തിലയത്തില്

കകാരരക്ഷേമതതയകാടുകൂടെത്തി  നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങളുലടെ  ഫലമകായത്തി  2009-ല്

ഇനരയത്തിലല  ഏറവര  മത്തികച്ച  സശ്രീതറകാ  തവസജ  സത്തിറത്തിക്കുള്ള  തകന  സര്ക്കകാര്

അവകാര്ഡജ  ലകകാച്ചത്തി  തകകാര്പ്പതറഷനകാണജ  ലഭത്തിച്ചതജ.  അനലത  ലകകാച്ചത്തി

തകകാര്പ്പതറഷന്  തമയര്  തമഴത്തി  വത്തിലരരസജ,  വര്ക്കജസജ സകാന്ഡത്തിരഗജ  കമത്തിറത്തി

ലചയര്മകാന്  അഡസ്വ.  എര.  അനത്തില്കുമകാര്  തുടെങ്ങത്തിയവര്  തചര്നജ

ശശ്രീ.  ജയ് പകാല് ലറഡത്തിയത്തില്നത്തിനജ  അവകാര്ഡജ  ഏറ്റുവകാങ്ങുനതത്തിലന്റ തഫകാതട്ടെകാ
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ലകകാച്ചത്തി  തകകാര്പ്പതറഷനത്തിലുണജ.  ടെസൗണ്  ഹകാളത്തില്  അനവര്ക്കജ  ലകകാച്ചത്തി

പസൗരകാവലത്തി  അനുതമകാദന  സതമളനവര  നടെതകയണകായത്തി.  2010-ല്

യ.ഡത്തി.എഫജ.  അവത്തിലടെ  അധത്തികകാരതമറതതകാടുകൂടെത്തി  ചത്തില  ഉതദരകാഗസരുലടെ

പത്തിന്ബലതതകാലടെ  മകാലത്തിനര  സരസരണര  അട്ടെത്തിമറത്തിക്കുകയകാണുണകായതജ.

ഇനലത  അവസയലടെ  ഉതരവകാദത്തിതസ്വതത്തില്നത്തിനജ  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനുര

യ.ഡത്തി.എഫജ.  തനതൃതസ്വതത്തിനുര  ഒഴത്തിഞമകാറകാന്  കഴത്തിയത്തില.  മകാതമല  പൂര്ണ്ണ

ഉതരവകാദത്തിതസ്വര  യ.ഡത്തി.എഫജ.-നകാലണനജ  കകാണകാന്  കഴത്തിയര.

എല്.ഡത്തി.എഫജ.  വശ്രീണ്ടുര അധത്തികകാരതത്തില് വരത്തികയര റൂട്ടെജ  മകാപ്പജ അനുസരത്തിച്ചജ

തസകാട്ടെജ കളക്ഷേന് ഉള്ലപ്പലടെയള്ള നടെപടെത്തികള് ആരരഭത്തിക്കുകയര ലചയ. പുതത്തിയ

പ്ലേകാന്റജ  നത്തിര്മകാണവര  വത്തിതകനശ്രീകൃത  സരസരണവര  തലനയകാണജ

പ്ലേകാന്റത്തിനുണകായ  ദുരവസയജ  പരത്തിഹകാരര.  അതത്തിനുള്ള  ശമര  തുടെരുന

സന്ദര്ഭതത്തില്  പ്രതമയകാവതരണര കഴത്തിഞള്ള ധനകാഭരര്ത്ഥന

ചര്ച്ചകാതവളയത്തിലുര  ഇതരര  വത്തിഷയങ്ങള്  ഉനയത്തിച്ചുലകകാണജ

പ്രശ്നപരത്തിഹകാരതത്തിനകാവശരമകായ  മകാര്ഗങ്ങള്  ആരുര

നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കുകയണകായത്തില.  അങ്ങലന  ലചയകാന്  കഴത്തിയമകായത്തിരുന  ആ

അവസരവര  കളഞകുളത്തിക്കുന  നത്തിലപകാടെകാണജ  തകരളതത്തിലല  പ്രതത്തിപക്ഷേര
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സസ്വശ്രീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതജ. 2015 തമയജ 9-നജ ശശ്രീ. വത്തി. എര. സുധശ്രീരലന്റ വകാക്കുകള്

പതങ്ങള്  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെജ  ലചയത്തിരുന.  "ആതരകാഗരതമഖലയത്തിലടെക്കര

നത്തിയമനങ്ങളത്തിലുര  സലരമകാറതത്തിലുര  പൂര്ണ്ണ അഴത്തിമതത്തിയകാണജ.  തകകാണ്ഗ്രസജ

മനത്തിമകാര്  മറജ  മനത്തിമകാര്ക്കജ  മകാതൃകയകാകണര.  തതദ്ദേശസകാപനങ്ങളത്തിലല

സഹകരണ  സരഘങ്ങളത്തില്  അഴത്തിമതത്തി  ലകകാടുകുതത്തി  വകാഴുകയകാണജ.

തക്ഷേമലപന്ഷന് മകാസങ്ങളകായത്തി കുടെത്തിശ്ശത്തികയകാണജ,  നശ്രീതത്തികരത്തിക്കകാന് കഴത്തിയത്തില,

കകാരരങ്ങള്  തനരകായ  വഴത്തിക്കല  തപകാകുനതജ,  തത്തിരത്തിച്ചടെത്തിയണകാകുര,

തത്തിരുതണര"  എനകാണജ  അതദ്ദേഹമനജ  പറഞ്ഞതജ.  ശശ്രീ.  ഉമന്  ചകാണത്തി

തനതൃതസ്വര നല്കത്തിയ യ.ഡത്തി.എഫജ. സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലര ഉയര്ന തകകാണ്ഗ്രസജ

തനതകാവജ ശശ്രീ.  വത്തി.  എര.  സുധശ്രീരലന്റ വത്തിമര്ശനര ഇതനവലര ഉള്ലക്കകാള്ളകാന്

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനജ  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടെത്തിലലനള്ളതകാണജ  അവരുലടെ  പ്രവര്തനര

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്  കകാണകാന്  കഴത്തിയനതജ.  ഇനലല   മലറകാരു  തകകാണ്ഗ്രസജ

തനതകാവജ  വകാര്തകാസതമളനതത്തില്  ഒരു  കകാരരര  പറയകയണകായത്തി.

"ശശ്രീ.  പത്തി.  രകാജശ്രീവജ  മനത്തിയകായതത്തിനുതശഷര  തകരളതത്തിലന്റ  വരവസകായ

അനരശ്രീക്ഷേരതലന മകാറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  എച്ചജ.എന്.എല്. (ഹത്തിന്ദുസകാന്

നനസജ പ്രത്തിന്റജ  ലത്തിമത്തിറഡജ)  ഏലറടുതതജ  അഭത്തിനന്ദനകാര്ഹമകാണജ.  മനത്തിയലടെ
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പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കജ  പൂര്ണ്ണ  പത്തിന്തുണ  പ്രഖരകാപത്തിക്കുന"  എനകാണജ  മുന്

എര.എല്.എ.-യര  ഇതപ്പകാള്  എര.പത്തി.-യമകായ  ശശ്രീ.  ദഹബത്തി  ഈഡന്

പറഞ്ഞതജ.    ഈ സര്ക്കകാരത്തിനുള്ള പത്തിന്തുണയകായത്തി നമുക്കതത്തിലന കകാണകാന്

കഴത്തിയര. 

'സ്മൃതത്തികള്തന് ശശ്രീതകകാവത്തിലത്തിലകായധര നത്തിര്മത്തിക്കുര

കൃതയഗ തവദകാന വകാദത്തികതള

ഇതുകതണകാ മനമലഴത്തിമതത്തികളറതശ്രീടെകാന് 

പുതത്തിലയകാരു ജശ്രീവത്തിത ശകാസ്ത്ര ഖ ഡ്ഗര

വരത്തികയകാണത്തിനത്തി ഞങ്ങള്

പുതത്തിയയഗതത്തിലന്റ സതന്ദശ വകാഹകര്

പുതത്തിയ സരസകാരതത്തിന് ഗകായകന്മകാര് 

വഴത്തിവക്കത്തില്നത്തിലനകാന മകാറക 

ഞങ്ങള്ക്കജ മുഴുമത്തിക്കകാനുണത്തിനത്തി അശസ്വതമധര.' 

അഴത്തിച്ചുവത്തിട്ടെ കുതത്തിരലയതപ്പകാലല ഇടെതുപക്ഷേ ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തിലയന

യകാഗകാശസ്വര   തകരളതത്തിലല  പത്തിനത്തിരത്തിപ്പന് ശക്തത്തികലള കത്തിടെത്തിലര  ലകകാള്ളത്തിച്ചജ

മുതനകാട്ടുകുതത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  ഈ  യകാഗകാശസ്വലത  പത്തിടെത്തിച്ചുലകട്ടെകാന്
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2021-ല് വലത്തിലയകാരു പരത്തിശമര നടെതത്തി.  എലകാ  ജകാതത്തി-മത പത്തിനത്തിരത്തിപ്പന്

ശക്തത്തികലളയര  കൂട്ടെത്തിയത്തിണക്കത്തിലക്കകാണജ,  മകാധരമങ്ങളുലടെയര  ചത്തില

സസ്വര്ണ്ണകുമകാരത്തിമകാരുലടെയര  പത്തിന്ബലതതകാടുകൂടെത്തി   ഇടെതുപക്ഷേ ജനകാധത്തിപതര

മുനണത്തിലക്കതത്തിരകായത്തി  കള്ളപ്രചകാരതവലകള്  സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണജ

2021-ലല  നത്തിയമസഭകാ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില്  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര

മുനണത്തിലയന യകാഗകാശസ്വലത പത്തിടെത്തിച്ചുലകട്ടെകാലമനജ തകകാപകൂട്ടെത്തിയവര്ക്കജ വളലര

നത്തിരകാശയകാണജ  ആ  സന്ദര്ഭതത്തിലുണകായതജ.  നത്തിരകാശമൂതകാല്  ഭകാനകാകുര,

മതനകാനത്തില ലതറ്റുര. അങ്ങലന മതനകാനത്തില ലതറത്തിയ ഒരു പ്രതത്തിപക്ഷേലതയകാണജ

ഇനജ തകരളതത്തില് കകാണകാന് കഴത്തിയനതജ. തകരളതത്തിലല ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി

ധകാരകാളര കകാരരങ്ങള് ലചയലകകാണജ ഈ രണജ വര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില് ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി  മുതനകാട്ടുതപകായത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.

ആര്.എസജ.എസജ.-നജ  ഇടെര  നല്കകാതത്തിരത്തിക്കകാനകാണജ  തങ്ങള്

ശമത്തിക്കുനലതന പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവജ ശശ്രീ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശ്രീശലന്റ വകാദമുണജ.

തകകാണ്ഗ്രസകാണത്തിതജ  പറയനതജ.   ഒരു  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  എര.പത്തി.-ക്കജ  തകരള

നത്തിയമസഭയത്തില്  എര.എല്.എ.  ആയത്തി കടെനവരകാനകാവശരമകായ  അവസരര

ഒരുക്കത്തിലക്കകാടുത  ആളകാണജ,  'തങ്ങള്  ആര്.എസജ.എസജ.-നജ  ഇടെര
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നല്കകാതത്തിരത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികളകാണജ  ഇവത്തിലടെ  കകാഴ്ചവയ്ക്കുനതജ'  എനജ

പറയനതജ.  തകരളതത്തില്  ആര്.എസജ.എസജ.-നജ  കടെനവരകാതത്തിരത്തിക്കകാനുള്ള

നടെപടെത്തിലയടുതലകകാണജ  അവലര  വട്ടെപൂജരമകാക്കത്തി  മകാറത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതജ

തകരളതത്തിലല  ഇടെതുപക്ഷേജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിയകാലണനതജ

തര്ക്കരഹത്തിതമകായ  കകാരരമകാണജ.  വര്ഗശ്രീയ  തശ്രീവ്രവകാദ  ശക്തത്തികള്ക്കജ  തപടെത്തി

സസ്വപ്നമകായത്തി,  തകരളലത  തകര്ക്കകാന്  ശമത്തിക്കുന  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  തകന

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  നയങ്ങലള  ലചറതജ  തതകാല്പ്പത്തിച്ചുലകകാണജ,  മകാധരമ

രകാക്ഷേസന്മേകാരുലടെ  തശ്രീ  തുപന  നുണപ്രചരണങ്ങള് കകാറത്തില്പ്പറതത്തിലക്കകാണജ,

യ.ഡത്തി.എഫജ.-ലന്റ  സമരകാഭകാസങ്ങലള  തകര്തലകകാണജ  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിലയന  ഈ  യകാഗകാശസ്വര  കുളമ്പടെത്തിച്ചജ,  തകരളശ്രീയ

സമൂഹതത്തിലന്റ  തസ്നേഹകാദരവകള്  തനടെത്തി  മുതനകാട്ടെജ

കുതത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ. ആരുണത്തിവത്തിലടെ തടുക്കകാന്?  ഈ കുളമ്പടെത്തിയത്തില്

വശ്രീണുരുളുന  യ.ഡത്തി.എഫജ.-ലന്റ  അവസ  പരമദയനശ്രീയമകാണജ.  അവലര

രക്ഷേത്തിക്കകാന് ആര്ക്കുര കഴത്തിയത്തില,  കകാരണര ഇതജ   ജനങ്ങളുലടെ  ഭരണമകാണജ.

ജനങ്ങള്ക്കുതവണത്തി കൂടുതല് പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണജ അടുത ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തിലുര

കൂടുതല്  സശ്രീറ്റുകള്  തനടെത്തി  ഈ  യകാഗകാശസ്വര  മുതനകാട്ടുതപകാകുര.  ആര്ക്കുര
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തടുക്കകാതനകാ  ആരുവത്തിചകാരത്തിച്ചകാലുര  പത്തിടെത്തിച്ചുലകട്ടെകാതനകാ  കഴത്തിയത്തില  എനമകാതര

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണജ ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള പൂര്ണ്ണമകായര പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ആതരകാഗര-വനത്തിത-ശത്തിശുവത്തികസന  വകുപമനത്തി  (ശശ്രീമതത്തി  വശ്രീണകാ

തജകാര്ജജ):  സര്,  ദവദരസഹകായരരഗവര  ലപകാതുജനകാതരകാഗരവര,

കുടുരബതക്ഷേമര എനശ്രീ രണജ ധനകാഭരര്ത്ഥനകളുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെജ  സഭയത്തില്

സരസകാരത്തിച്ച  ബഹുമകാനരരകായ എലകാ  എര.എല്.എ.-മകാതരകാടുര  ആദരതമ  നന്ദത്തി

പറയകയകാണജ.  വളലര  ക്രത്തിയകാത്മകമകായ  ചര്ച്ചയകാണജ  ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേല്  ഇവത്തിലടെ  നടെനതജ.  സകാമൂഹത്തിക  വത്തികസനതത്തിലൂലടെ

ലമച്ചലപ്പട്ടെ  ആതരകാഗരകാവസ  ദകവരത്തിച്ച  സരസകാനമകാണജ  തകരളര.  ആദര

ഇ.എര.എസജ.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലലത  സകാര്വതത്തിക  വത്തിദരകാഭരകാസ

നത്തിയമതത്തില് തുടെങ്ങത്തി, ഭൂപരത്തിഷ്കരണ നത്തിയമര, പുതത്തിയ നത്തിയമനത്തിര്മകാണങ്ങള്,

നത്തിരനരമകായത്തിട്ടുള്ള  സകാമൂഹത്തിക  ഇടെലപടെലുകള്  തുടെങ്ങത്തിയവയലടെലയലകാര

ഫലമകായത്തി  രകാജരകാനരതലതത്തില്  ആതരകാഗര  സൂചകങ്ങള്  വത്തികസത്തിത

രകാജരങ്ങളുതടെതത്തിനജ  സമകാനമകായ  നത്തിലയത്തിലലതത്തിക്കുനതത്തിനജ  തകരളതത്തിനജ

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.  ബഹുമകാനരരകായ  എലകാ  എര.എല്.എ.-മകാരുര  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച,

കുറഞ്ഞ മകാതൃ-ശത്തിശു മരണ നത്തിരക്കജ, സ്ത്രശ്രീ-പുരുഷകാനുപകാതര, ആയര്ദദര്ഘരര
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തുടെങ്ങത്തിയ  കകാരരങ്ങളത്തിലലലകാര  ഇനരയത്തിലല  മറജ  സരസകാനങ്ങതളക്കകാള്

തകരളര  ബഹുദൂരര  മുനത്തിലകാണജ.  നശ്രീതത്തി  ആതയകാഗത്തിലന്റ  സുസത്തിര  വത്തികസന

സൂചത്തികയത്തില്  ആതരകാഗരരരഗതജ  തകരളര  തുടെര്ച്ചയകായത്തി  ഒനകാര

സകാനതകാണജ.  ആതരകാഗരരരഗതര  വത്തിദരകാഭരകാസരരഗതര  തകരളര  ഒനകാര

സകാനതകാണജ.  തരകാഗതത്തിലന്റ മുനത്തില് മനുഷരര് നത്തിസഹകായരകായത്തി തപകാകുന

സകാഹചരരമുണജ.   ഏതുതരകാഗര  വനകാലുര,  എതസങശ്രീര്ണ്ണമകാലണങത്തിലുര

അതത്തിനുമുമ്പത്തില് നത്തിസഹകായരകാകുന മനുഷരര്ക്കജ  ധനപ്രതത്തിസനത്തിയണകാകകാന്

പകാടെത്തില,  അങ്ങലനയള്ളവര്ക്കജ  സസൗജനരമകായത്തി  അലലങത്തില്  ഏറവര

മത്തിതമകായ  നത്തിലയത്തില്  സരസകാനതജ  ചത്തികത്തിത്സ  ലഭരമകാകുന

സകാഹചരരമുണകാകണലമനള്ളതകാണജ  തകരളര  ഭരത്തിക്കുന  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനപരമകായത്തിട്ടുള്ള  നയര.

സരസകാനതജ  പകാവലപ്പട്ടെ  തരകാഗത്തികള്ക്കജ  സസൗജനര  ചത്തികത്തിത്സ

ഉറപവരുതനതത്തിനകായത്തി  തസറജ ലഹല്തജ ഏജന്സത്തി മുഖകാനരര കകാരുണര

ആതരകാഗര സുരക്ഷേകാ പദതത്തി നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിവരുനണജ. 42 ലക്ഷേര കുടുരബങ്ങള്

നത്തിലവത്തില്  ഈ  പദതത്തിയത്തില്  അരഗങ്ങളകാണജ.  ഗുണതഭകാക്തകാക്കളകായ

കുടുരബങ്ങള്ക്കജ  പരമകാവധത്തി  അഞജ  ലക്ഷേര  രൂപ  വലരയള്ള  ചത്തികത്തിത്സകാ
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ആനുകൂലരര  ഈ  പദതത്തിയത്തില്  എരപകാനല്  ലചയത്തിട്ടുള്ള  എലകാ

സര്ക്കകാര്-സസ്വകകാരര ആശുപതത്തികളത്തിലുര ലഭരമകാക്കത്തിവരുന. ഈ പദതത്തിയലടെ

പ്രകാരരഭഘട്ടെതത്തില്  എരപകാനല്  ലചയ  ആശുപതത്തികളുലടെ  എണ്ണര  404

ആയത്തിരുന.  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലഘട്ടെതത്തില്  അതജ  761  ആയത്തി

വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  2020-21  കകാലഘട്ടെതത്തില്  ചത്തികത്തിത്സ  ലഭത്തിച്ച

ഗുണതഭകാക്തകാക്കളുലടെ  എണ്ണര  3,18,912  ആയത്തിരുലനങത്തില്  ചത്തിട്ടെയകായ

പ്രവര്തനങ്ങളുലടെ  ഫലമകായത്തി       2021-22-ല്  5,41,233

ഗുണതഭകാക്തകാക്കള്ക്കുര  ഇസൗ  സകാമ്പതത്തികവര്ഷര  2022  ഡത്തിസരബര്

മകാസരവലര 5,08,120 ഗുണതഭകാക്തകാക്കള്ക്കുര  സസൗജനര ചത്തികത്തിത്സ നല്കകാന്

കഴത്തിഞ.  മുന്വര്ഷങ്ങലളയതപക്ഷേത്തിച്ചജ  ഇരട്ടെത്തിയത്തിലധത്തികര  തുകയകാണജ

ഇസൗയത്തിനതത്തില്  സര്ക്കകാര്  ലചലവഴത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതജ.  2020-ല്  700  തകകാടെത്തി

രൂപതയകാളമകാണജ സസൗജനര ചത്തികത്തിത്സയകായത്തി വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിച്ചലതങത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ

സകാമ്പതത്തികവര്ഷര  1400 തകകാടെത്തി  രൂപതയകാളമകാണജ  സരസകാന  സര്ക്കകാര്

ലചലവഴത്തിച്ചതജ.  ഇസൗ  1400  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തില്  തകനസര്ക്കകാര്

സരസകാനതത്തിനജ  നല്കുന  വത്തിഹത്തിതര  ലവറര  ഒമ്പതജ

ശതമകാനതത്തിനടുതമകാതമകാണജ.  ഇന്ഷസ്വറന്സജ  പദതത്തിക്കകായത്തി  138  തകകാടെത്തി
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രൂപയകാണജ തകനസര്ക്കകാര് നല്കുനതജ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ എര.എല്.എ.-മകാര്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല,  തകരളര  ലലകവരത്തിച്ച  ആതരകാഗരസൂചകങ്ങളുലടെ

അടെത്തിസകാനതത്തില് തകനവത്തിഹത്തിതര നല്കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാതണകാ ലചതയണതജ?

അങ്ങലനലയകാരു  സത്തിതത്തിയണകാകരുലതനള്ളതകാണജ.  ഒരു  ലഫഡറല്

സരവത്തിധകാനതത്തില്  സരസകാനങ്ങള്ക്കര്ഹമകായ  തകനവത്തിഹത്തിതര

നല്തകണതകാണജ.   ഇസൗ  കകാലഘട്ടെതത്തില്  ആതരകാഗരവകുപ്പത്തിനജ  നത്തിരവധത്തി

പുരസകാരങ്ങള്   ലഭത്തിക്കുകയണകായത്തി.  അതുസരബനത്തിച്ചജ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

എര.എല്.എ.-മകാര് ഇവത്തിലടെ പറഞ്ഞതുലകകാണജ ഞകാനതജ ആവര്തത്തിക്കുനത്തില. 

സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിനുകശ്രീഴത്തില്  6701

ആതരകാഗരസകാപനങ്ങളകാണുള്ളതജ.  1287  ആതരകാഗര സകാപനങ്ങള്ക്കുപുറതമ

കുടുരബകാതരകാഗര  തകനങ്ങള്,  സത്തി.എച്ചജ.സത്തി.-കള്  തകാലൂക്കകാശുപതത്തികള്,

ജത്തിലകാശുപതത്തികള്  എനത്തിവയമുള്ലപ്പടുര.   ഇതുകൂടെകാലത  5414 കുടുരബതക്ഷേമ

ഉപതകനങ്ങളുര  പ്രവര്തത്തിക്കുനണജ.  ഡത്തി.എച്ചജ.എസജ.-നുകശ്രീഴത്തിലല

ആശുപതത്തികളത്തിലല  കത്തിടെക്കകളുലടെ  എണ്ണര  38,525 ആണജ.  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്

അധത്തികകാരതത്തില്  വനതത്തിനുതശഷര  ആതരകാഗരവകുപ്പത്തിനുകശ്രീഴത്തില്  2946

ഉതദരകാഗകാര്ത്ഥത്തികള്ക്കജ  പത്തി.എസജ.സത്തി.  മുതഖന  നത്തിയമനര  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണജ.
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ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിനുകശ്രീഴത്തില്  നത്തിലവത്തില്  11 ജത്തിലകളത്തില്  കകാതജ  ലകാബുകള്

പ്രവര്തത്തിക്കുനണജ.  സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  നവതകരള  കര്മ

പദതത്തിയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  'ആര്ദര'  മത്തിഷനത്തിലൂലടെ  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ച  പദതത്തിയകാണജ

ജത്തിലകളത്തിതലതജ.  ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജകളത്തില്മകാതര ലഭരമകായത്തിരുന ഹൃതദകാഗ

ചത്തികത്തിത്സയര  ആന്ജത്തിതയകാപ്ലേകാസത്തിയര  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  ലപ്രകാസശ്രീജവറകള്

വത്തിതകനശ്രീകരത്തിച്ചുലകകാണജ  ആ  സസൗകരരര  11  ജത്തിലകാശുപതത്തികളത്തില്

ലഭരമകാക്കകാന്  കഴത്തിഞ.  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലഘട്ടെതത്തില്  തൃശ്ശൂരത്തിലുര

കണ്ണൂരത്തിലുര  കകാസര്തഗകാഡുര  തകകാഴത്തിതക്കകാടുര  ലകകാലര ജത്തിലയത്തിലല പകാരത്തിപ്പള്ളത്തി

ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിലുര  കകാതജ  ലകാബജ  സജ്ജമകാക്കത്തി  ജനങ്ങള്ക്കകായത്തി

തുറനലകകാടുക്കുനതത്തിനജ  കഴത്തിഞ.  വയനകാടെജ  ഒരു  ആസത്തിതറഷണല്

ഡത്തിസത്തികകാണജ.  വയനകാടെജ  ജത്തിലയലടെ  ഭൂമത്തിശകാസ്ത്രപരമകായ  പ്രതതരകതകള്

കണക്കത്തിലലടുതജ അവത്തിലടെലയകാരു കകാതജ ലകാബജ അനത്തിവകാരരമകാണജ.  അതത്തിലന്റ

നത്തിര്മകാണപ്രവര്തനങ്ങള്  ഏതകാണജ  പൂര്തത്തിയകായത്തിട്ടുണജ.

രണ്ടുമകാസതത്തിനുള്ളത്തില് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി   കകാതജ ലകാബജ ഉദ്ഘകാടെനര

ലചയകാന്  തപകാകുകയകാണജ.  എറണകാകുളര  ജനറല്  ആശുപതത്തിയത്തില്

രണകാമലത  കകാതജ  ലകാബുര  പ്രവര്തത്തിച്ചുവരുനണജ.  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ
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കകാലഘട്ടെതത്തില്  ആതരകാഗര  തമഖലയത്തില്  ചരത്തിതപരമകായ  തനട്ടെര

ലലകവരത്തിക്കകാന്  നമുക്കജ  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.  രകാജരതത്തിലന്റ

ആതരകാഗരതമഖലയമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ ചരത്തിതതത്തില്  ജനറല് ആശുപതത്തിയത്തില്

ഒരു  ഓപ്പണ്  ഹകാര്ട്ടെജ  സര്ജറത്തി  വത്തിജയകരമകായത്തി  നടെതനതത്തിനുര  അതജ

തുടെര്നതപകാകുനതത്തിനുര  നമുക്കജ  കഴത്തിയനണജ.  എറണകാകുളര  ജനറല്

ആശുപതത്തിയത്തിലകാണജ ഓപ്പണ് ഹകാര്ട്ടെജ സര്ജറത്തികള് നടെക്കുനതജ.     ആതരകാഗര

തമഖലയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  കകാസര്തഗകാഡജ  ജത്തിലയത്തില്  വളലര  കൃതരമകായ

സമശ്രീപനര  സര്ക്കകാര്  എടുതത്തിട്ടുണജ.   എന്തഡകാസള്ഫകാന് ഇരകളകായത്തിട്ടുള്ള

സതഹകാദരങ്ങള് ധകാരകാളമുള്ള കകാസര്തഗകാഡജ  ജത്തിലയത്തില്  നനതറകാളജത്തിസത്തിലന്റ

സത്തിരര  തസത്തിക  സൃഷത്തിച്ചജ   നനതറകാളജത്തിസ്റ്റുകലള  നത്തിയമത്തിച്ചുലകകാണകാണജ  ഈ

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലഘട്ടെതത്തില് നത്തിരവധത്തി  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കജ  തുടെക്കമത്തിട്ടെതജ.

കകാസര്തഗകാഡജ  ജത്തിലയത്തിലല  കകാഞ്ഞങ്ങകാടെജ   ജത്തിലകാശുപതത്തിയത്തില്  സകാപത്തിച്ച

കകാതജ  ലകാബത്തില്നത്തിനര  ആന്ജത്തിതയകാപ്ലേകാസത്തി,  ആന്ജത്തിതയകാഗ്രകാര

ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  തസവനങ്ങള്  നല്കത്തിവരുനണജ.  ഇതുകൂടെകാലത

നനതറകാളജത്തിസ്റ്റുകളുലടെ തസവനതത്തിലന്റ അടെത്തിസകാനതത്തില് അവത്തിലടെ ഇലതകകാ

എന്ലസഫതലകാഗ്രകാഫത്തി  (ഇ.ഇ.ജത്തി.)  ലമഷശ്രീനുര  ഇ.ഇ.ജത്തി.  ലടെകശ്രീഷരലനയര
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ലഭരമകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണജ.   നനതറകാളജത്തിയമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ മറജ സകാന് സസൗകരരങ്ങള്

എതയര  ലപലട്ടെനജ  അവത്തിലടെ  ലഭരമകാക്കുനതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികളകാണജ

സസ്വശ്രീകരത്തിച്ചുവരുനതജ.  

തകരളതത്തിലല  103  ആശുപതത്തികളത്തിലകാണജ   ഡയകാലത്തിസത്തിസജ  തകനങ്ങള്

പ്രവര്തത്തിച്ചുവരുനതജ.  ആശുപതത്തികളത്തിലലതകാലത  തരകാഗത്തികള്ക്കജ

വശ്രീട്ടെത്തില്തലന  സസൗജനരമകായത്തി  ഡയകാലത്തിസത്തിസജ  ലചയകാന്  കഴത്തിയന

ലപരത്തിതറകാണത്തിയല്  ഡ യകാലത്തിസത്തിസജ  പദതത്തി  തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പത്തിക്കുനണജ.

നത്തിലവത്തില് 11  ജത്തിലകളത്തില്  ലപരത്തിതറകാണത്തിയല് ഡ യകാലത്തിസത്തിസജ   നടെക്കുനണജ.

മൂനജ  ജത്തിലകളത്തില്ക്കൂടെത്തി  ഈ  പദതത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്  തപകാകുകയകാണജ.

250-ലധത്തികര  തരകാഗത്തികള്ക്കകാണജ  ലപരത്തിതറകാണത്തിയല്   ഡയകാലത്തിസത്തിസത്തിലൂലടെ

തസവനര ലഭരമകാകുനതജ.  ഈ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലയളവത്തില്  347  പുതത്തിയ

തസത്തികകള് ആതരകാഗര വകുപ്പജ ഡ യറകതററത്തിലന്റ കശ്രീഴത്തില്മകാതര സൃഷത്തിക്കകാന്

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  

ആദത്തിവകാസത്തി  സതഹകാദരങ്ങള്  ധകാരകാളമുള്ള  ഒരു  ജത്തിലയകാണജ  വയനകാടെജ.

ഇടുക്കത്തി  ജത്തിലയത്തിലല  ഇടെമലക്കുടെത്തിയര  ഒരു  ദടബല്  പഞകായതകാണജ.

ഇടെമലക്കുടെത്തിയത്തിലുര   ചട്ടെമൂനകാറത്തിലുര  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിനജ  സത്തിരര
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തസത്തികകളുണകായത്തിരുനത്തില.   അതുലകകാണ്ടുതലന  അവത്തിടെലത  ആതരകാഗര

തകനതത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കജ  ഒരു  സത്തിരമകായ  രശ്രീതത്തിയണകായത്തിരുനത്തില.

ഈ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലഘട്ടെതത്തില്  ഇടെമലക്കുടെത്തി,  ചട്ടെമൂനകാര്  എനശ്രീ

കുടുരബകാതരകാഗര തകനങ്ങളത്തില് എട്ടുവശ്രീതര പുതത്തിയ തസത്തികകള് സൃഷത്തിച്ചതജ ഈ

347  തസത്തികകളത്തിലുള്ലപ്പടുര.  കകാസര്തഗകാഡജ  ജത്തിലയലടെ  പ്രതതരകത

കണക്കത്തിലലടുതജ  നനതറകാളജത്തിസ്റ്റുകളുലടെ  തസത്തിക  സൃഷത്തിച്ചതജ  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള്  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച

മലറകാരു കകാരരര ഹൃദരര പദതത്തിയകാണജ.    സരസകാനതജ ശത്തിശു മരണനത്തിരക്കജ

കുറഞ്ഞജ  നത്തില്ക്കുനതജ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  വളലര  കൃതരമകായ  ഇടെലപടെല്

ലകകാണകാണജ.   നവജകാത  ശത്തിശുക്കളുലടെ  മരണങ്ങളത്തില്  കൂടുതലുര

ഹൃദയസരബനമകായ  തരകാഗങ്ങളകാലണനജ  കലണതത്തിലക്കകാണജ  ഇതുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെജ  ഹൃദരര  പദതത്തി  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചു.  നവജകാത

ശത്തിശുക്കള് മകാതമല  18  വയസത്തിനുതകാലഴ പ്രകായമുള്ള,  ജന്മേനകാ ഹൃതദകാഗമുള്ള,

കുട്ടെത്തികള്ക്കജ സസൗജനര ചത്തികത്തിത്സ  ഉറപ്പകാക്കുകയര തഫകാതളകാഅപജ നടെപടെത്തികള്

ഏകശ്രീകരത്തിക്കുകയര ലചയ്യുനതതകാലടെകാപ്പര പൂര്ണ്ണകാതരകാഗരതതകാലടെ കുഞങ്ങലള

ജശ്രീവത്തിതതത്തിതലയജ  തത്തിരത്തിച്ചുലകകാണ്ടുവരുനതത്തിനുള്ള  സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ
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പദതത്തിയകാണജ ഹൃദരര. 2023 ലഫബ്രുവരത്തി മകാസര വലര സരസകാനതജ 16373

തകസുകള്  രജത്തിസര്  ലചയതത്തില്   5552  തപര്ക്കജ  ഇതത്തിതനകാടെകര  ഹൃദയ

ചത്തികത്തിത്സ  നല്കത്തി.   അതത്തില്  3000  തപര്ക്കുര  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

കകാലയളവത്തില്  ഹൃദരര  പദതത്തിയത്തിലൂലടെയകാണജ  ശസ്ത്രക്രത്തിയ  ലചയജ  അവലര

ജശ്രീവത്തിതതത്തിതലയജ തത്തിരത്തിച്ചുലകകാണ്ടുവരകാന് സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതജ. ഈ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

കകാലതജ  രജത്തിസര്  ലചയവരുലടെ  എണ്ണര  8468  ആണജ.  ഹശ്രീതമകാഫശ്രീലത്തിയ,

ഹശ്രീതമകാതഗകാബത്തിതനകാപ്പതത്തി  തരകാഗത്തികള്ക്കജ   വത്തിതകനശ്രീകൃത  പരത്തിചരണര

ഉറപ്പകാക്കുനതത്തിനുള്ള  പദതത്തിയകാണജ   ആശകാധകാരകാ.  14  ജത്തിലകാ  തഡലകയര്

ലസന്ററകളുര  രണജ  പ്രകാതദശത്തിക  ചത്തികത്തിത്സകാ  തകനങ്ങളുര  സകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

തനരലത ജത്തിലകാശുപതത്തികളത്തില് മകാതമുണകായത്തിരുന തസവനര വത്തിതകനശ്രീകരത്തിച്ചജ

എലകാ  തകാലൂക്കകാശുപതത്തികള്  വഴത്തിയര  ലഭരമകാക്കുനതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികള്

സസ്വശ്രീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  ഡകാറകാ  തബസജ   ക്രത്തിതയറജ

ലചയ്യുനതുള്ലപ്പലടെയള്ള  ശകാസ്ത്രശ്രീയമകായ  ചത്തില  സമശ്രീപനങ്ങളുര  ഇതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  സസ്വശ്രീകരത്തിക്കുനണജ.   ആതരകാഗരതമഖലലയ  തരകാഗശ്രീസസൗഹൃദവര

ജനസസൗഹൃദവമകാക്കുനതത്തിനജ  അടെത്തിസകാനസസൗകരര  വത്തികസനവമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെനവരത്തികയകാണജ.   പ്രകാഥമത്തികകാതരകാഗര
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തകനങ്ങലള   കുടുരബകാതരകാഗര  തകനങ്ങളകാക്കുകയര  സത്തി.എച്ചജ.സത്തി.-കലള

തബ്ലകാക്കുതല  കുടുരബകാതരകാഗര  തകനങ്ങളകാക്കുകയര  ജത്തിലകാശുപതത്തികളത്തിലുര

തകാലൂക്കകാശുപതത്തികളത്തിലുര ഒ.പത്തി. ടകാന്ലസ്ഫകാര്തമഷന് നടെതനതുര ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജകളത്തില്  ആധുനത്തിക  ചത്തികത്തിത്സകാ

സസൗകരരങ്ങലളകാരുക്കുനതുള്ലപ്പലടെയള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുര  നടെക്കുനണജ.

സരസകാനലത  157  ആതരകാഗര സകാപനങ്ങള്ക്കകാണജ നകാഷണല് കസ്വകാളത്തിറത്തി

അക്രഡത്തിതറഷന് സത്തിസര പ്രകകാരമുള്ള അക്രഡത്തിതറഷന് ലഭത്തിച്ചതജ.       5 ജത്തിലകാ

ആശുപതത്തികള്,  4 തകാലൂക്കകാശുപതത്തികള്, 8  സകാമൂഹത്തികകാതരകാഗര തകനങ്ങള്,

101  ദപ്രമറത്തി ലഹല്തജ ലസന്ററകള്,  ഫകാമത്തിലത്തി ലഹല്തജ ലസന്ററകള്, 39

അര്ബന്   കുടുരബകാതരകാഗര  തകനങ്ങള്  എനത്തിങ്ങലന  രകാജരലത  ഏറവര

കൂടുതല്  കസ്വകാളത്തിറത്തി  അതഷസ്വര്ഡജ  ആയത്തിട്ടുള്ള  എന്.കക.എ.എസജ.

അക്രഡത്തിതറഷന് ലഭത്തിച്ച ആതരകാഗരസകാപനങ്ങളുള്ള സരസകാനര തകരളമകാണജ.

10 ആശുപതത്തികള്ക്കജ തദശശ്രീയ ലക്ഷേര സര്ട്ടെത്തിഫത്തിതക്കഷന് ലഭത്തിച്ചു.  അതത്തില് 2

ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജകളുര  7  ജത്തിലകാശുപതത്തികളുര  1  തകാലൂക്കകാശുപതത്തിയമുണജ.

ഏഷരയത്തിലലതലന   ഏറവമധത്തികര  പ്രസവങ്ങള്  നടെക്കുന  ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജകാണജ  തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ.  അവത്തിടെലത  സ്ത്രശ്രീകളുലടെയര  കുട്ടെത്തികളുലടെയര
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ആശുപതത്തിക്കജ  ഉയര്ന  തസകാതറകാഡുകൂടെത്തി  ലക്ഷേര  അലക്രഡത്തിതറഷന്

ലഭത്തിക്കുകയണകായത്തി.   സരസകാനതജ   മകാതൃ-ശത്തിശു  സസൗഹൃദ  പദതത്തി  ഈ

കകാലഘട്ടെതത്തില്  ആരരഭത്തിക്കകാനുര  സര്ക്കകാര്  അശുപതത്തികലളയര  സസ്വകകാരര

ആശുപതത്തികലളയര  ഈ  പദതത്തിയത്തിതലയജ  ലകകാണ്ടുവരുനതത്തിനുര  കഴത്തിഞ.

തലകാകകാതരകാഗര  സരഘടെന  ആന്റത്തി  ദമതക്രകാബത്തിയല്   ലറസത്തിസന്സുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ ഇടെലപടെലുകള് നടെതണലമനജ തലകാക രകാഷങ്ങതളകാടെജ ആഹസ്വകാനര

ലചയതപ്പകാള്  അതത്തില് ആദരര നടെപടെത്തിലയടുത ഒരു സരസകാനര തകരളമകാണജ.

ഈ  വര്ഷര  നമുക്കജ  ആന്റത്തി  ബതയകാഗ്രകാര  പുറതത്തിറക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചു.  ആന്റത്തി

ബതയകാഗ്രകാര  പുറതത്തിറക്കുന  ആദരലത  സരസകാനമകാണജ  തകരളര.

തകകാവത്തിഡജ കകാലഘട്ടെതത്തിലല തകരളതത്തിലന്റ പ്രവര്തനങ്ങലള അരഗശ്രീകരത്തിച്ച

തലകാകകാതരകാഗര  സരഘടെന  (WHO)  എടുതപറഞ്ഞ  കകാരരര

ആതഗകാളതലതത്തില്തലന  ഓക്സത്തിജന്  ഉറപ്പകാക്കത്തിയതത്തില്  തകരളര

മകാതൃകയകാലണനകാണജ.   ഇനരയത്തിലകാദരമകായത്തി  'വണ്  ലഹല്തജ  പദതത്തി'

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി.  ലപകാതുജനകാതരകാഗരര  ഏകകാതരകാഗര  സമശ്രീപനതത്തില്

അധത്തിഷത്തിതമകായത്തിരത്തിക്കണലമനള്ളതകാണജ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാഴ്ചപ്പകാടെജ.   അതജ

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയതജ  തകരളമകാണജ.  ഡത്തിജത്തിറല്  ലഹല്തജ



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

127

സകാക്ഷേകാത്ക്കരത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  നടെപടെത്തികള്  ആരരഭത്തിച്ചു.

ഇ-ലഹല്തമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  നമ്മുലടെ  മകാതൃകയകാണജ  മറജ  സരസകാനങ്ങളുര

സസ്വശ്രീകരത്തിക്കുനതജ.  ഇതുവലര 528 സകാപനങ്ങളത്തിലകാണജ ഇ-ലഹല്തജ പദതത്തി

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതജ.    തത്തിരുവനനപുരര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജജ ഉള്ലപ്പലടെ

528  സകാപനങ്ങളത്തിലുര  തനരത്തിട്ടുതപകായത്തി  ഒ.പത്തി.  ടെത്തിക്കലറടുക്കകാലത

വശ്രീടുകളത്തിലത്തിരുനജ ഓണ്ലലലനകായത്തി ഒ.പത്തി.  ടെത്തിക്കറജ ബുക്കുലചയകാന് സകാധത്തിക്കുര.

തലകാകലതവത്തിലടെയത്തിരുനര  ഒ.പത്തി.  ടെത്തിക്കറ്റുകള്  ബുക്കജ  ലചയലകകാണജ

ആശുപതത്തികളത്തില്  കൃതരസമയതജ  എതത്തിതച്ചരുനതത്തിനജ  സകാധത്തിക്കുര.

ഡത്തി.എച്ചജ.എസജ.-മകായത്തി ബനലപ്പട്ടെജ ചത്തില ആശുപതത്തികളത്തില് ഒ.പത്തി.  ടെത്തിക്കറത്തിനജ

പണര  ഇസൗടെകാക്കുന  വത്തിഷയര  ശദയത്തില്ലപ്പട്ടെത്തിരുന.   അതുകൂടെത്തി  ഇതപ്പകാള്

പരത്തിഹരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.   528  സകാപനങ്ങളത്തില്  320-ഉര  ഇസൗ

കകാലഘട്ടെതത്തിലകാണജ  ഇ-ലഹല്തജ പദതത്തിയത്തിതലയജ  വനത്തിട്ടുള്ളതജ.   കൂടെകാലത

തപപ്പര്രഹത്തിത  ആശുപതത്തികളകാക്കുകലയനള്ളതകാണജ  നമ്മുലടെ  ലക്ഷേരര.

അതുവഴത്തി  തരകാഗത്തികള്ക്കജ  ഒരു  ലഎ.ഡത്തി.  ഉലണങത്തില്  സരസകാനലത

ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിതലകാ,  കുടുരബകാതരകാഗര  തകനങ്ങളത്തിതലകാ  ജത്തിലകാ

ആശുപതത്തികളത്തിതലകാ എവത്തിലടെയകാലണങത്തിലുര ആ ലഎ.ഡത്തി.-ലൂലടെ തരകാഗത്തികളുലടെ
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ആതരകാഗരപരമകായ  ചരത്തിതലമനകാലണനള്ളതജ  മനസത്തിലകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.

അതകാണജ തരകാഗത്തികള്ക്കുണകാകുന ഗുണര.   249 ആശുപതത്തികലള പൂര്ണ്ണമകായത്തി

തപപ്പര്ലലസജ  ഇന്സത്തിറനഷനുകളകാക്കുനതത്തിനജ  നമുക്കജ  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.

ഇസൗഘട്ടെതത്തില്  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിലന്റ  കശ്രീഴത്തിലുള്ള  മത്തിക്ക  ഡയറകതററ്റുകളുര

സര്ക്കകാര്  നയതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തില്  ഇ-ഓഫശ്രീസകാക്കുനതത്തിനജ

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.   ആതരകാഗര  വകുപ്പജ  ഡറയറകതററജ    ഇ-ഓഫശ്രീസകാക്കുകയര

ജത്തിലകാ  ലമഡത്തിക്കല്  ഓഫശ്രീസുകളത്തില്  ഇ-ഓഫശ്രീസജ  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി  വരത്തികയര

ലചയ്യുന.   അതുതപകാലല  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തില്  പഞത്തിരഗജ  ആരരഭത്തിച്ചു.

ലഎ.സത്തി.യ.-കളുര  ലവന്റത്തിതലററകളുര  വലത്തിയതതകാതത്തില്  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കകാന്

കഴത്തിഞ.  ഒരു വര്ഷര ലകകാണജ 724 ലഎ.സത്തി.യ. കത്തിടെക്കകളുര 878 ഓക്സത്തിജന്

കത്തിടെക്കകളുര സജ്ജമകാക്കത്തി. പുതുതകായത്തി 939 ലവന്റത്തിതലററകളകാണജ സകാപത്തിച്ചതജ.

സരസകാനലത  ആശുപതത്തികള്  ഓക്സത്തിജന്  ഉല്പ്പകാദനതത്തില്

സസ്വയരപരരകാപ്തത തനടെത്തിലയനള്ളതകാണജ ഇസൗ ഘട്ടെതത്തിലല വളലര പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതതരകത.   സര്ക്കകാര്-സസ്വകകാരര  തമഖലകളത്തിലകായത്തി  നത്തിലവത്തില്  2095.63

ലമടത്തികജ ടെണ് ലത്തികസ്വത്തിഡജ ഓക്സത്തിജന് സരഭരണതശഷത്തിയണജ.  
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സരസകാനതജ  കകാന്സര്  ചത്തികത്തിത്സകാരരഗതജ

വന്  മുതനറമുണകാക്കുനതത്തിനജ  സകാധത്തിച്ചു.  നവതകരള  കര്മ  പദതത്തിയലടെ

ഭകാഗമകായത്തി  ആര്ദര  മത്തിഷനത്തില്  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  പദതത്തികളത്തില്

ഗുണനത്തിലവകാരമുറപ്പകാക്കലുര  തരകാഗനത്തിര്മകാര്ജ്ജനവര  ജശ്രീവത്തിതലലശലത്തി

തരകാഗങ്ങലള  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കലുമുണജ.   30  വയസത്തിനജ  മുകളത്തിലുള്ള  മുഴുവന്

ആളുകലളയര  ജശ്രീവത്തിതലലശലത്തി  തരകാഗങ്ങലള  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുനതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  സശ്രീന്  ലചയ്യുകയകാണജ.  ഇസൗ  പദതത്തിയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  ഇനലല

ലലവകുതനരര വലര ലതകാണ്ണൂറജ ലക്ഷേതത്തിലധത്തികര തപലര സരസകാനതജ സശ്രീന്

ലചയ്യുനതത്തിനജ  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  അതകായതജ  ടെകാര്ജറജ  തപകാപതലഷനത്തില്  52

ശതമകാനര തപലര ആ രശ്രീതത്തിയത്തില് സശ്രീന് ലചയ്യുനതത്തിനജ നമുക്കജ സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

പ്രതമഹര,  രക്തസമര്ദ്ദേര,  ഹൃതദകാഗര, കകാന്സര് തുടെങ്ങത്തിയ എലകാ തരകാഗങ്ങളുര

ഇതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി വരുര.  സശ്രീന് ലചയജ തരകാഗര സരശയത്തിച്ചകാല് ആതരകാഗര

തകനതത്തിലലതത്തി  തഡകാകലറ  കകാതണണതുണജ.   തഡകാകര്  തരകാഗത്തിലയ

സരബനത്തിച്ചജ  ആവശരമകായത്തിട്ടുള്ള  പരത്തിതശകാധനയജ  ലകാബുകളത്തിതലയ്തക്കകാ  മറജ

ആശുപതത്തികളത്തിതലയ്തക്കകാ അയയ്ക്കുര.     ഇസൗ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലതജ ഒരു

കകാന്സര്  ഗ്രത്തിഡജ  രൂപശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനജ  നമുക്കജ  സകാധത്തിച്ചു.   റശ്രീജത്തിയണല്
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കകാന്സര് ലസന്റര് - തത്തിരുവനനപുരര, മലബകാര് കകാന്സര് ലസന്റര്, ലകകാച്ചത്തിന്

കകാന്സര്  ലസന്റര്  എനശ്രീ  മൂനജ  കരകാന്സര്  ലകയര്  ലസന്ററകള്

പൂര്ണ്ണതതകാതത്തില്  പ്രവര്തനര  ആരരഭത്തിക്കകാന്  തപകാകുനതതയള്ളു.

ആര്.സത്തി.സത്തി.-യര  എര.സത്തി.സത്തി.-യമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  മറജ  തകനങ്ങള്

അതത്തിലന്റ  സകാറലലലറജ  തകനങ്ങളകായത്തി  വച്ചുലകകാണകാണജ  കകാന്സര്  ഗ്രത്തിഡജ

പദതത്തി  സരസകാനതജ  നടെപ്പത്തിലകാക്കുനതജ.     ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി

ഉദ്ഘകാടെനര  ലചയ  കകാന്സര്  സനട്ടെജ  ഇതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായണകായത്തിട്ടുള്ളതകാണജ.

അതുതപകാലലതലന  സസൗജനര  തസകാക്കജ  ചത്തികത്തിത്സ,  അധത്തിക  ദൂരര

യകാതലചയകാലതതലന അവരവരുലടെ ജത്തിലകളത്തില്.....

മത്തി  .   സശ്രീക്കര്: ടെനമര് തബകാര്ഡുകള് എലകായത്തിടെതമുതണകാ?

ശശ്രീമതത്തി വശ്രീണകാ തജകാര്ജജ:  അലത.  മലബകാര് കകാന്സര് ലസന്ററമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെജ  നടെക്കുന പ്രവര്തനങ്ങള് വളലര  നല രശ്രീതത്തിയത്തിലറത്തിയനയകാള്

കൂടെത്തിയകാണജ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സശ്രീക്കര്.  അധത്തികദൂരര  യകാതലചയകാലത

അവരവരുലടെ  ജത്തിലകളത്തില്  സസൗജനര  തസകാക്കജ  ചത്തികത്തിത്സ  ലഭരമകാക്കുന

സരവത്തിധകാനലമകാരുക്കത്തിയത്തിട്ടുണജ.  അതജ  പതജ  ജത്തിലകളത്തില്

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കുനതത്തിനജ കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.  
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എലത്തിപ്പനത്തിയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ഇന്റര്ലവന്ഷനുര

ഇസൗ  കകാലഘട്ടെതത്തില്    ലചയത്തിട്ടുണജ.    സകാമ്പത്തിള്  അയച്ചകാല്  റത്തിസള്ട്ടെജ

ലഭത്തിക്കുനതത്തിനജ  ഏഴജ  ദത്തിവസര   കകാലതകാമസമുണകാകുനലവനള്ളതകായത്തിരുന

ഈ വത്തിഷയതത്തില് നമള് തനരത്തിട്ടെ പ്രശ്നര. അതപ്പകാതഴയ്ക്കുര തരകാഗത്തിയലടെ അവസ

വഷളകാകുന  സകാഹചരരമുണജ.  എതയര  ലപലട്ടെനജ  പരത്തിതശകാധനകാ  ഫലര

ലഭത്തിക്കുകലയനള്ളതജ  വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകായത്തിരുന.    എലത്തിപ്പനത്തി

തരകാഗനത്തിര്ണ്ണയര തവഗതത്തില് നടെതകാന് സരസകാനലത പതജ ലകാബുകളത്തില്

ലലപ്തറകാലലസതറകാസത്തിസജ,  ആര്.ടെത്തി.പത്തി.സത്തി.ആര്.  പരത്തിതശകാധന നടെതകാനുള്ള

സരവത്തിധകാനലമകാരുക്കത്തി.  മണത്തിക്കൂറകള്ക്കകര തലന റത്തിസള്ട്ടെജ ലഭത്തിക്കുനതത്തിനജ

സകാധത്തിക്കുര.  തരകാഗത്തിയലടെ  നത്തില  വഷളകാകുനതത്തിനുമുമതലന

എലത്തിപ്പനത്തിയകാലണനജ  കലണതത്തി ആവശരമകായ ചത്തികത്തിത്സ ഉറപ്പകാക്കുനതത്തിനജ

സകാധത്തിക്കുര.  199  ആശുപതത്തികളകാണജ  ആന്റത്തി  റകാബത്തിസജ  കശ്രീനത്തിക്കുകള്

സകാപത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള അനുമതത്തി നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതജ.  

ആദത്തിവകാസത്തി  തമഖലലയ  സരബനത്തിച്ചുള്ള  കകാരരര  ഞകാന്  പറഞ.

അട്ടെപ്പകാടെത്തിക്കകായത്തി ലസഷരല് ഇന്റര്ലവന്ഷന് പ്ലേകാന് തയകാറകാക്കത്തി. 'ലപന്ടത്തിക

കൂട്ടെ' എന  തപരത്തില്  അങണവകാടെത്തികളുലടെയര  ആശകാപ്രവര്തകരുലടെയര
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കൂട്ടെകായ്മയത്തില്  ഗര്ഭത്തിണത്തികള്ക്കുര  പരത്തിചരണര  ആവശരമുള്ള  സ്ത്രശ്രീകള്ക്കുര

പ്രതതരക  ശദ  നല്കുര.   ലലടബല്  തമഖലയത്തിലല  ആശുപതത്തികളുലടെ

വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കകായത്തി  11  തകകാടെത്തി  78  ലക്ഷേര  രൂപയകാണജ

പുതുതകായത്തി അനുവദത്തിച്ചജ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതനതജ.  തകകാട്ടെതറ ലലടബല്

ലസഷരകാലത്തിറത്തി  ആശുപതത്തിയത്തില്  നത്തിരവധത്തി  നത്തിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെതനണജ.   സത്തിക്കത്തിള്ലസല്  അനശ്രീമത്തിയയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  വളലര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ ഒരു കകാരരര ഇസൗ ഘട്ടെതത്തില് നമള് ലചയത്തിട്ടുണജ.    വയനകാടെജ,

പകാലക്കകാടെജ  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  ജത്തിലകളത്തില്  ഇടെയ്ക്കുവച്ചജ  നത്തിലച്ചുതപകായ

സത്തിക്കത്തിള്ലസല്  അനശ്രീമത്തിയ  സശ്രീനത്തിരഗജ  പുനരകാരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.   പ്രതതരകത്തിച്ചജ

നവജകാത  ശത്തിശുക്കള്ക്കത്തിടെയത്തിലുര  സ്കൂളുകളത്തിലുമുള്ലപ്പലടെ  സശ്രീനത്തിരഗജ

പുനരകാരരഭത്തിക്കുനതത്തിനജ  നമുക്കജ  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.   ജനകശ്രീയ  തസവന

പ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  ജശ്രീവത്തിതലലശലത്തി  തരകാഗങ്ങളുലടെ  കകാരരര

പറഞ.   ജത്തിലകാ  കകാന്സര്  നത്തിയനണ  പരത്തിപകാടെത്തി  എലകാ  ജത്തിലകളത്തിലുര

ജത്തിലകാപഞകായതകളുലടെ സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി നടെപ്പത്തിലകാക്കുനതത്തിനജ സകാധത്തിച്ചു.

ലകാബജ  ലനറജ വര്ക്കത്തിരഗജ  സരവത്തിധകാനമകാണജ  വളലര  പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാരു

കകാരരര.  വളലര സമഗ്രമകായ ഒരു ലകാബജ ലനറജ വര്ക്കത്തിരഗജ  സത്തിസര നത്തിലവത്തില്
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എറണകാകുളതര  മലപറര  ജത്തിലയത്തിലുര  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.   ഇതജ  മറജ

ജത്തിലകളത്തിലുരകൂടെത്തി  ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികള്  ഇതത്തിതനകാടെകര

പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണജ.   ആയഷജ  വകുപമകായത്തി  തചര്നജ  ലകാബജ  ലനറജ വര്ക്കജ

ശക്തത്തിലപ്പടുതനതത്തിനുള്ള ചര്ച്ചകളുര നടെനവരുനണജ.  വതയകാജന സകാനസ്വന

പരത്തിചരണവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  പുതുക്കത്തിയ  പകാലത്തിതയറശ്രീവജ

നയതരഖയനുസരത്തിച്ചുള്ള  ആക്ഷേന്  പ്ലേകാന്  തയകാറകാക്കുകയര  അതത്തിലന്റ

പ്രവര്തനങ്ങള് നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയര ലചയ്യുകയകാണജ.  2022-23  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷലത ബഡ്ജറത്തില് പകാലത്തിതയറശ്രീവജ  ലകയറത്തിനകായത്തി നശ്രീക്കത്തിവച്ച  5  തകകാടെത്തി

രൂപ  ഉപതയകാഗത്തിച്ചജ  അതജ  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്

അവസകാനഘട്ടെതത്തിലകാണജ.  തകരളതത്തില്  1110  ലലപ്രമറത്തി  പകാലത്തിതയറശ്രീവജ

ലകയര് യൂണത്തിറ്റുകളകാണജ പ്രവര്തത്തിക്കുനതജ.  നത്തിലവത്തില് പ്രസ്തുത യൂണത്തിറ്റുകളത്തില്

രജത്തിസര്  ലചയ  രണജ  ലക്ഷേതത്തി  പതത്തിനകാറകായത്തിരതത്തിലധത്തികര  തരകാഗത്തികള്ക്കജ

വശ്രീടുകളത്തില്  ലചനള്ള  പരത്തിചരണര  നല്കത്തി  വരുനണജ.   കുടുരബകാതരകാഗര

തകനങ്ങളുലടെ പത്തിന്തുണതയകാടുകൂടെത്തി കമനണത്തിറത്തി നഴത്തിലന്റയര പരത്തിശശ്രീലനര ലഭത്തിച്ച

സനദപ്രവര്തകരുലടെയര  തനതൃതസ്വതത്തിലകാണജ  വശ്രീടുകളത്തില്  പരത്തിചരണര

നല്കുനതജ.   ഒകാതരകാ  മകാസവര  ഇരുപതത്തിനകായത്തിരതത്തിലധത്തികര  കത്തിടെപ്പത്തിലകായ
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തരകാഗത്തികളുലടെ  യൂറത്തിന്  ടെനബുകള് വശ്രീടുകളത്തില്ലചനജ  ഇവര്  മകാറ്റുനണജ.   227

കമനണത്തിറത്തി  ലഹല്തജ  ലസന്ററകളത്തിലുര  112  തമജര്  ആശുപതത്തികളത്തിലുര

ലസക്കണറത്തി  പകാലത്തിതയറശ്രീവജ  ലകയര്  യൂണത്തിറ്റുകള്  പ്രവര്തത്തിക്കുനണജ.

നകാല്പ്പതത്തി  നകാലകായത്തിരതത്തിലധത്തികര  തരകാഗത്തികള്  വത്തിദഗ്ധ

പരത്തിചരണതത്തിനുതവണത്തി  ലസക്കണറത്തി  യൂണത്തിറ്റുകളത്തില്  രജത്തിസര്  ലചയത്തിട്ടുണജ.

160  യൂണത്തിറ്റുകളത്തില്  പ്രതതരക  ലലലസന്സജ  ആവശരമുള്ള  തമകാര്ഫത്തിന്

ഗുളത്തികകള് വത്തിതരണര ലചയ്യുനതത്തിനുള്ള സരവത്തിധകാനര ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണജ.

രണകായത്തിരതത്തി  അഞ്ഞൂറത്തിലധത്തികര  തരകാഗത്തികള്ക്കജ  തവദന  മകാറ്റുനതത്തിനുള്ള

തമകാര്ഫത്തിന്  ഗുളത്തികകള്  നത്തിലവത്തില്  നല്കത്തി  വരുനണജ.   36  ആയര്തവദ

ആശുപതത്തികളത്തിലുര  20  തഹകാമത്തിതയകാ  ആശുപതത്തികളത്തിലുര  വത്തിദഗ്ധ

പകാലത്തിതയറശ്രീവജ  പരത്തിചരണര  നല്കുനതത്തിനുള്ള  പ്രതതരക  സരവത്തിധകാനവര

ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ, അതത്തിലന്റ പ്രവര്തനവര നടെനവരത്തികയകാണജ.  440-ലധത്തികര

സനദസരഘടെനകള്  തരകാഗത്തികളുലടെ  വശ്രീടുകളത്തില്നത്തിനജ  പകാലത്തിതയറശ്രീവജ

പരത്തിചരണര നല്കത്തി വരുനണജ.   തകരളതത്തില് സര്ക്കകാര് തമഖലയത്തില്  14

പകാലത്തിതയറശ്രീവജ  പരത്തിശശ്രീലന തകനങ്ങളുര  സനദതമഖലയത്തില്  5  തകനങ്ങളുര

പ്രവര്തത്തിക്കുനണജ.   പരത്തിശശ്രീലന  തകനങ്ങള്  മുതഖന  നടെനവരുന  13
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പകാലത്തിതയറശ്രീവജ  ലകയര്  തകകാഴ്സുകള്ക്കജ  സരസകാനതലതത്തില്  ഏകശ്രീകൃത

പകാഠരപദതത്തി ലമകാഡനള് ഇസൗ വര്ഷര തയകാറകാക്കകാന് സകാധത്തിച്ചു.   തകരളലത

ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ സകാനസ്വന പരത്തിചരണ സരസകാനമകായത്തി മകാറ്റുകലയനള്ളതകാണജ

നമ്മുലടെ  ലക്ഷേരര.   ഓതരകാ  കത്തിടെപതരകാഗത്തിയലടെ  അടുതതയ്ക്കുര  അലലങത്തില്

സകാനസ്വന  പരത്തിചരണര  ആവശരമുള്ള  ഓതരകാ  വരക്തത്തിയലടെ  അടുതതയ്ക്കുര

തവകാളന്റത്തിയര് കൃതരമകായ ഇടെതവളകളത്തില് എതനലണനള്ളതുര ആവശരമകായ

പരത്തിചരണര  നല്കുനലണനള്ളതുര  ഉറപവരുതനതത്തിനുരതവണത്തിയള്ള

സമ്പൂര്ണ്ണ  സകാനസ്വന  പരത്തിചരണമകാണജ  നമള്  ലക്ഷേരമത്തിടുനതജ.

സമയബനത്തിതമകായത്തിതലന  അതത്തിതലയ്ലക്കതനതത്തിനജ  നമുക്കജ  സകാധത്തിക്കുര.

തകരളതത്തില് 10 ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജകളത്തില്  രണജ മകാസതത്തിനുള്ളത്തില്തലന

പകാലത്തിതയറശ്രീവജ  ലകയര്  വകാര്ഡുകള്  സകാധരമകാക്കുനതത്തിനജ  സകാധത്തിക്കുര.

കകായകല്പ്പ  മകാതൃകയത്തില്  പകാലത്തിതയറശ്രീവജ  ലകയര്  യൂണത്തിറ്റുകളുലടെ

ഗുണനത്തിലവകാരര  ലമച്ചലപ്പടുതനതത്തിനുള്ള  തപ്രകാഗ്രകാര  ഏപ്രത്തില്  മകാസതത്തില്

ആരരഭത്തിക്കകാന്  തപകാകുകയകാണജ.  അതത്തിലന്റ  കസ്വകാളത്തിറത്തികൂടെത്തി

ഉറപവരുതണലമനള്ളതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തിലകാണജ  ഇതരര  ഇടെലപടെല്

നടെതനതജ.    ഞകാന് തനരലത പറഞ്ഞ സശ്രീനത്തിരഗത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി  ആശ
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വര്ക്കര്മകാര്  വശ്രീടുകളത്തില്ലചനജ  ലലശലത്തി  ആപ്പജ  മുതഖന  കത്തിടെപ്പത്തിലകായ

തരകാഗത്തികളുലടെ  ലത്തിസ്റ്റുര  തശഖരത്തിക്കുനണജ.   ഇങ്ങലന  കലണതന  ഓതരകാ

തരകാഗത്തിക്കുര  പരത്തിശശ്രീലനര  ലഭത്തിച്ച  സനദപ്രവര്തകരുലടെ  സകാനത്തിദരര  ഇസൗ

വര്ഷര  അവസകാനതതകാടുകൂടെത്തി  ഉറപ്പകാക്കുര.   പകാലത്തിതയറശ്രീവജ  ലകയര്

തമഖലയത്തില് സര്ക്കകാര്  സരവത്തിധകാനങ്ങളുര  സനദസരഘടെനകളുര  നടെതന

തസവനപ്രവര്തനങ്ങള്  തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  സകാപനങ്ങളുലടെ

തനതൃതസ്വതത്തില്  ഏതകകാപത്തിപ്പത്തിക്കുര.   അര്ഹരകായ  എലകാ  തരകാഗത്തികള്ക്കുര

പരത്തിചരണര ലഭത്തിക്കുനലണനള്ളതുര ഇസൗ ഘട്ടെതത്തില് ഉറപ്പകാക്കുര.  

 തകരളതത്തിലന്റ  ആതരകാഗര  വത്തിദരകാഭരകാസതത്തില്  ഒരു  വലത്തിയ  ചരത്തിതര

സൃഷത്തിച്ച വര്ഷമകാണജ  2022-23.   തകകാനത്തി,  ഇടുക്കത്തി എനശ്രീ രണജ  സര്ക്കകാര്

ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജകളത്തിലകാണജ ഇസൗ വര്ഷര നൂറജ വശ്രീതര എര.ബത്തി.ബത്തി.എസജ.

സശ്രീറജ  ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  അനുവകാദര  നകാഷണല്  ലമഡത്തിക്കല്

കസൗണ്സത്തില്  തകരളതത്തിനജ  നല്കത്തിയതജ.   അവത്തിലടെലയലകാര  ഇസൗ  വര്ഷര

കകാസ്സുകള്  ആരരഭത്തിക്കുകയര ലചയ.    ലകകാലര   പകാരത്തിപ്പള്ളത്തിയത്തിലുര    മലപറര 

മതഞരത്തി ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തിലുര അറപതജ സശ്രീറ്റുവശ്രീതമുള്ള പുതത്തിയ തനഴത്തിരഗജ

തകകാതളജകള്  ആരരഭത്തിക്കകാനുര  കഴത്തിഞ.   ഇസൗ  സര്ക്കകാര്
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അധത്തികകാരതത്തില്വനതത്തിനുതശഷര  26  ലസഷരകാലത്തിറത്തി സശ്രീറ്റുകള്ക്കുര  9  സൂപ്പര്

ലസഷകാലത്തിറത്തി  സശ്രീറ്റുകള്ക്കുര  അനുമതത്തി  തനടെത്തിലയടുക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.

നത്തിലവത്തിലുള്ള നഴത്തിരഗജ  തകകാതളജകളത്തില് അതകായതജ തത്തിരുവനനപുരര നഴത്തിരഗജ

തകകാതളജള്ലപ്പലടെ  പതത്തിറകാണ്ടുകളുലടെ  ചരത്തിതമുള്ള  നഴത്തിരഗജ  തകകാതളജകളത്തില്

ബത്തി.എസജ.സത്തി.  നഴത്തിരഗജ  സശ്രീറ്റുകള് വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചു.  92  ബത്തി.എസജ.സത്തി.  നഴത്തിരഗജ

സശ്രീറ്റുകള് സര്ക്കകാര് തമഖലയത്തില് മകാതര വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചതുള്ലപ്പലടെ ലമഡത്തിക്കല്

രരഗതജ  1330  സശ്രീറ്റുകളകാണജ  ലപകാതുലവ  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതജ.  832  നഴത്തിരഗജ

സശ്രീറ്റുകള്  ഇതത്തിലുള്ലപ്പടുര.  തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിലല

എസജ.എ.ടെത്തി.  ആശുപതത്തിയത്തില്  പശ്രീഡത്തിയകാടത്തികജ,  കകാര്ഡത്തിതയകാളജത്തി

വത്തിഭകാഗതത്തില്  നൂതന  സസൗകരരങ്ങതളകാടുകൂടെത്തിയ  ഹൃദയ  ശസ്ത്രക്രത്തിയകാവത്തിഭകാഗര

ഈ കകാലഘട്ടെതത്തില് ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനജ കഴത്തിഞ.  സരസകാനതകാദരമകായത്തി

സര്ക്കകാര്  തമഖലയത്തില്   SMA  (Spinal  muscular  atrophy)-യമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  ഒരു  കത്തിനത്തികജ  തത്തിരുവനനപുരര  എസജ.എ.ടെത്തി.  ആശുപതത്തിയത്തില്

ആരരഭത്തിച്ചു.  ഏതകാനുര  ആഴ്ചകള്ക്കുള്ളത്തില്  അവത്തിലടെ  ജനറത്തിക്സജ  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടെജലമന്റജ

ആരരഭത്തിക്കകാന്  തപകാകുകയകാണജ.  അപൂര്വതരകാഗങ്ങളുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ

കുഞങ്ങള്ക്കുര  മകാതകാപത്തിതകാക്കള്ക്കുര  നത്തിരവധത്തി  പരത്തിതശകാധനകള്  ഇവത്തിലടെ
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നടെതതണതകായത്തി വരുന.  ഈ പരത്തിതശകാധനകള്ക്കജ  വലത്തിയ രശ്രീതത്തിയത്തിലുള്ള

ലചലവജ  വരുനതത്തിനകാല്   സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജകളത്തില്   നടെപ്പത്തിലകാക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  നടെപടെത്തികള്

സസ്വശ്രീകരത്തിക്കുകയകാണജ.  രകാജരലത 10 ആശുപതത്തികലള അപൂര്വതരകാഗങ്ങളുലടെ

ചത്തികത്തിത്സയ്ക്കുള്ള  മത്തികവത്തിലന്റ  തകനങ്ങളകായത്തി  തകന  സര്ക്കകാര്

ലതരലഞ്ഞടുതതത്തില്  ഒനജ  തത്തിരുവനനപുരലത  എസജ.എ.ടെത്തി.-

യകാലണനള്ളതജ  വളലര  സതനകാഷമുള്ള  കകാരരമകാണജ.  കത്തിനത്തിക്കുര

ഫത്തിസത്തിതയകാലതറകാപ്പത്തി  യൂണത്തിറ്റുര  ആരരഭത്തിച്ചതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ   നടെതന

പ്രവര്തനങ്ങളുലടെ  ഭകാഗമകായത്തിട്ടെകാണജ  ഇസൗലയകാരു  പദവത്തി  തകന  സര്ക്കകാര്

നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതജ.  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനജ  രൂപയകാണജ  അപൂര്വതരകാഗങ്ങളുലടെ

ചത്തികത്തിത്സയകായത്തി  തവണത്തിവരുനതജ.  ചത്തിലയത്തിടെങ്ങളത്തില്   കുഞങ്ങള്ക്കകായത്തി

ക്രസൗഡജ  ഫണത്തിരഗജ  വലത്തിയ  രശ്രീതത്തിയത്തില്  നടെക്കുന.  ഇനരയത്തില്  അതജ

അനുവദത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടെത്തിലലങത്തിലുര  18  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  ചത്തില  മരുനകള്

ലഭരമകാക്കുനതജ  നകാര  കണ്ടു.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിയര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

ലലഹതക്കകാടെതത്തിയര  ഇതുസരബനത്തിച്ചജ  നല്കത്തിയ  നത്തിര്തദ്ദേശതത്തിലന്റ

അടെത്തിസകാനതത്തില്  കുഞങ്ങള്ക്കുതവണത്തിയള്ള  അപൂര്വതരകാഗങ്ങളുലടെ
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ചത്തികത്തിത്സയകായത്തി  പ്രതതരക  ഫണജ  ആതരകാഗരവകുപ്പജ  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പല്

ലസക്രട്ടെറത്തിയലടെ  തപരത്തില്  തുടെങ്ങുകയര  200  തപഷരന്റജസജ  അതത്തില്  രജത്തിസര്

ലചയത്തിട്ടുള്ളതുമകാണജ. തത്തിരുവനനപുരര, തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  തുടെങ്ങത്തി മറജ ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജകളത്തിലുര  ഇസൗ  ചത്തികത്തിത്സകാസസൗകരരര  ലഭരമകാക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള് ആരരഭത്തിച്ചു കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  

തത്തിരുവനനപുരര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില് എമര്ജന്സത്തി ലമഡത്തിസത്തിനത്തില്

മൂനജ  പത്തി.ജത്തി.  സശ്രീറ്റുകള്ക്കജ   അനുമതത്തി  ലഭരമകാക്കത്തി  തകകാഴജ  ആരരഭത്തിക്കുകയര

4.16  തകകാടെത്തി  രൂപ ലചലവഴത്തിച്ചജ  സര്ക്കകാര് തമഖലയത്തിലല ആദരലത നനതറകാ

കകാതജ ലകാബജ പ്രവര്തനസജ്ജമകായത്തിരത്തിക്കുകയമകാണജ.  ഇനരന് കസൗണ്സത്തില്

ഓഫജ  ലമഡത്തിക്കല്  റത്തിസര്ച്ചത്തിലന്റ  തസകാക്കജ  രജത്തിസത്തി  ലസന്ററകായത്തി

തത്തിരുവനനപുരര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തിലല നനതറകാളജത്തി  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടെജലമന്റത്തിലന

ലതരലഞ്ഞടുതത്തിരത്തിക്കുനതജ  അഭത്തിമകാനതതകാലടെ പറയകാവന ഒരു കകാരരമകാണജ.

സകാധകാരണനത്തിലയത്തില്  രക്തധമനത്തികളത്തില്  തബ്ലകാക്കുണകായകാല്  മരുനമൂലര

അലത്തിഞതപകാകകാതതത്തിലന  തതകാരതബകാളത്തിസത്തിസജ ലചയ്യുകലയനള്ളതജ

ശമകരമകായത്തിട്ടുള്ള  കകാരരമകാണജ.  വലത്തിയ  രക്തക്കുഴലുകളകാകുതമ്പകാള്   അതജ

വളലര  ശമകരമകായത്തിട്ടുള്ള  ദസൗതരമകാണജ.  നനതറകാ  കകാതജ  ലകാബത്തില്  ഈ
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ലപ്രകാസശ്രീഡകവര് മത്തിനത്തിമര സമയതത്തിനുള്ളത്തില് ലചയകാന് കഴത്തിയലമനള്ളതകാണജ.

തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിലല  എമര്ജന്സത്തി  ലമഡത്തിസത്തിന്

വത്തിഭകാഗലതകുറത്തിച്ചജ  ഞകാന്  പറഞ.  അതരകാഹത്തിത  വത്തിഭകാഗര  ആരരഭത്തിച്ചു;

ജനറത്തിക്സജ   വത്തിഭകാഗര  എസജ.എ.ടെത്തി.-യത്തില്   ആരരഭത്തിക്കകാന്  തപകാകുകയകാണജ;

ലജറത്തിയകാടത്തികര  ക്രത്തിട്ടെത്തിക്കല്  ലകയര്  ലമഡത്തിസത്തിന്  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടെജലമന്റുര

ആരരഭത്തിക്കുന.   ലത്തിനകാകജ  ലമഷശ്രീന്  സകാപത്തിച്ചജ  അതത്തിലന്റ  പ്രവര്തനര

ആരരഭത്തിക്കുകയര  പശ്രീഡത്തിയകാടത്തികജ  ഗരകാതസകാ  വത്തിഭകാഗര  ആരരഭത്തിക്കുകയര

ലചയത്തിട്ടുണജ. തത്തിരുവനനപുരതജ 100 ലഎ.സത്തി.യ. കത്തിടെക്കകളുര പ്രതതരകമകായത്തി

അതത്തിലന്റ  തബ്ലകാക്കുര  സകാപത്തിച്ചു.   2009  കകാലഘട്ടെതത്തില്  തകന

സര്ക്കകാരത്തിതനകാടെജ  അതപക്ഷേത്തിച്ചതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തില്  അനുവദത്തിക്കലപ്പട്ടെ

രണജ  തബ്ലകാക്കുകളത്തില്,  തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  സര്ജറത്തി

ലസഷരകാലത്തിറത്തി  തബ്ലകാക്കത്തിലന്റയര  ആലപഴ  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  സൂപ്പര്

ലസഷരകാലത്തിറത്തി  തബ്ലകാക്കത്തിലന്റയര  നത്തിര്മകാണര  അതത്തിമതനകാഹരമകായത്തി

പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി   ആധുനത്തികസസൗകരരങ്ങതളകാലടെ  അതത്തിലന്റ  ഉദ്ഘകാടെനര

ഏതകാനുര  ആഴ്ചകള്ക്കുമുമ്പജ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  നത്തിര്വഹത്തിച്ചജ  അതജ

ജനങ്ങള്ക്കജ തുറനലകകാടുക്കുകയണകായത്തി. 
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സരസകാനതജ പതജ ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജകളത്തില് ഓതരകാ ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജത്തിനുര  പകാലത്തിതയറശ്രീവജ  ലകയര്  യൂണത്തിറ്റുകള്  ആരരഭത്തിക്കുകയകാണജ.

സര്ക്കകാര്  നയതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തില്  ഉനതവത്തിദരകാഭരകാസരരഗലത

ഗതവഷണലത  തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പത്തിക്കുകലയനള്ളതജ  വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

കകാരരമകാണജ.  തസറജ  തബകാര്ഡജ  ഓഫജ  ലമഡത്തിക്കല്  റത്തിസര്ച്ചജ   സകാപത്തിച്ചജ

സരസകാനതല ഓഫശ്രീസജ അലപ്പക്സജ തടകാമകാ എമര്ജന്സത്തി ആന്ഡജ തലണത്തിരഗജ

ലസന്ററത്തില് അതജ സജ്ജമകാക്കുനതത്തിനജ നടെപടെത്തികളകാരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ. 

അവയവമകാറ  ശസ്ത്രക്രത്തിയലയക്കുറത്തിച്ചജ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള്

പറഞ.  സര്ക്കകാര്  തലതത്തില്  കരള്  മകാറത്തിവയല്  ശസ്ത്രക്രത്തിയ

നടെക്കുനണകായത്തിരുനത്തില.  ഏകതദശര നകാല്പതത്തിയഞജ ലക്ഷേര രൂപയത്തിലധത്തികര

ആവശരമകായത്തിവരുന ഇസൗ ശസ്ത്രക്രത്തിയ സര്ക്കകാര്  തമഖലയത്തില് നടെതണലമന

ലക്ഷേരതതകാലടെ തകകാട്ടെയര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില് ആദരമകായത്തി അതത്തിലനകാരു

ടെശ്രീര രൂപശ്രീകരത്തിക്കുകയര അതത്തിലന്റ ക്രമശ്രീകരണങ്ങലളകാരുക്കത്തി 2022 ലഫബ്രുവരത്തി

മകാസര  14-ാം  തശ്രീയതത്തി  തകരളതത്തിലല  ആദരലത  കരള്  മകാറത്തിവയല്

ശസ്ത്രക്രത്തിയ  വത്തിജയകരമകായത്തി  നടെതകയമുണകായത്തി.  അതജ  പൂര്ണ്ണമകായര

സസൗജനരമകായത്തി  നടെതകയര  അതത്തിലന്റ  തുടെര്ച്ചയകായത്തി  കരള്  മകാറത്തിവയല്
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ശസ്ത്രക്രത്തിയ നടെനവരത്തികയമകാണജ.  തത്തിരുവനനപുരര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തിലുര

കരള്  മകാറത്തിവയല്  ശസ്ത്രക്രത്തിയ  വത്തിജയകരമകായത്തി  നടെതനതത്തിനജ

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ. തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തിലുര സൂപ്പര് ലസഷരകാലത്തിറത്തി

തബ്ലകാക്കജ നത്തിര്മത്തിച്ചജ പ്രവര്തനമകാരരഭത്തിച്ചതതകാലടെ കരള് മകാറത്തിവയല് ശസ്ത്രക്രത്തിയ

ആരരഭത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിയലടെ  നത്തിര്തദ്ദേശതത്തിലന്റ

അടെത്തിസകാനതത്തില്  സരസകാനതജ  ടകാന്സകാതന്റഷനജ  മകാതമകായത്തി  ഒരു

ഇന്സത്തിറനട്ടെജ  ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  ഒരു  ലസഷരല്  ഓഫശ്രീസലറ

നത്തിയമത്തിച്ചുകഴത്തിഞ. തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ തസ്വക്കജ തരകാഗകാശുപതത്തിയലടെ തകകാമ്പസൗണത്തില്

അതത്തിനജ  സലര  കലണതകയര  വലത്തിയ  രശ്രീതത്തിയത്തിലുള്ള  ഒരു  സകാപനര

അവത്തിലടെ  നത്തിര്മത്തിക്കകാന്  തപകാകുകയമകാണജ.  അവയവമകാറവമകായര

അവയവതരകാഗങ്ങളുമകായര ബനലപ്പട്ടുള്ള എലകാ ചത്തികത്തിത്സയര ടകാന്സകാതന്റഷന്

സസൗകരരങ്ങളുര അവത്തിലടെയണകായത്തിരത്തിക്കുര. 

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  എര.എല്.എ.  ശശ്രീമതത്തി  സത്തി.  ലക.  ആശ

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല,  അവയവമകാറവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  ശസ്ത്രക്രത്തിയയലടെ

കകാലതകാമസര  ഒഴത്തിവകാക്കണലമനള്ളതജ  സരസകാന സര്ക്കകാരുര  കണത്തിട്ടുണജ.

തകന  നത്തിയമതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തിലകാണജ  ഇസൗ  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള്
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നടെനവരുനതജ.   രണ്ടുമൂനജ  രശ്രീതത്തിയത്തിലകാണത്തിതജ  നടെക്കുനതജ.  ഒനജ,

ബന്ധുക്കള്ക്കജ  അവയവര  ദകാനര  ലചയകാര;  രണജ,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

എര.എല്.എ.  ശശ്രീ.  ലക.  ബത്തി.  ഗതണഷജ  കുമകാര്  പറഞ്ഞതുതപകാലല,

മൃതസഞശ്രീവനത്തി  വഴത്തി  അവയവര ദകാനര  ലചയകാര;  അതകായതജ  മരണകാനനരര

അവയവര ദകാനര ലചയകാര.  മൂനജ,  ജശ്രീവകകാരുണരപ്രവര്തനങ്ങളുലടെ ഭകാഗമകായത്തി

അവയവര ദകാനര ലചയകാര.   ഏതകാനുര ആഴ്ചകള്ക്കുമുമ്പജ വയനകാടെജ സത്തി.പത്തി.ലഎ.

(എര.)-ലന്റ ബ്രേകാഞജ ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തിരുന ശശ്രീ.  മണത്തികണ്ഠന് മൂനജ മക്കളുലടെ

ഉമയകായ ഒരു സ്ത്രശ്രീക്കജ  വൃക്ക നല്കത്തിയ  വളലര മകാതൃകകാപരമകായ പ്രവര്തനര

നടെതകയണകായത്തി.  അതദ്ദേഹര  ഡത്തി.ലലവ.എഫജ.ലഎ.-യത്തില്

പ്രവര്തത്തിക്കുതമ്പകാള്  അവയവര  ദകാനര  ലചയകാലമന

പ്രതത്തിജ്ഞലയടുതലകകാണജ  അതത്തിനുതവണത്തി  നടെന  കരകാമ്പത്തിലകാണജ  സമതര

എഴുതത്തി നല്കത്തിയതജ. അടുതത്തിലടെ വൃക്ക  ദകാനര ലചയ വളലര ശകാഘനശ്രീയമകായ

പ്രവൃതത്തിയണകായത്തി. 

എലകാവരുലടെയര  പ്രത്തിയങരത്തിയകായത്തിരുന  ഹകാസരതകാരവര

അഭത്തിതനതത്തിയമകായ  സുബത്തി  സുതരഷത്തിലന്റ  മരണവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെകാണജ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതജ.  ടകാന്സകാതന്റഷന്  സകാധരതയലണനജ  പ്രതശ്രീക്ഷേത്തിച്ചകാണജ
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കളമതശ്ശരത്തി  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  ഈ  അതപക്ഷേ  കത്തിട്ടുനതത്തിനുമുമ്പജ

ഇതുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ കകാരരങ്ങള് സജ്ജമകാക്കത്തിയത്തിരുന.   കരള് മകാറത്തിവയല്

ശസ്ത്രക്രത്തിയയജ  എതയര ലപലട്ടെനതലന അനുമതത്തി നല്തകണതുണജ.  അതജ

ഒതനകാ  രതണകാ  ദത്തിവസര  തകാമസത്തിക്കകാന്  പകാടെത്തില.  അതപക്ഷേ  ലഭത്തിച്ചജ

മണത്തിക്കൂറകള്ക്കകര സുബത്തി സുതരഷത്തിലന്റ കരള് മകാറത്തിവയല് ശസ്ത്രക്രത്തിയയ്ക്കുള്ള

അനുമതത്തി  സര്ക്കകാര്  ലകകാടുതത്തിരുനലവങത്തിലുര  ആ  സമയതതലന

സുബത്തിയലടെ  വത്തിതയകാഗമുണകായത്തി  എനതജ  വളലര  ദു:ഖകരമകായ  കകാരരമകാണജ.

ടകാന്സകാരന്റകായത്തി   കകാരരങ്ങള്  നടെക്കണലമനള്ളതകാണജ  സര്ക്കകാര്

ആഗ്രഹത്തിക്കുനതജ.  തകന  നത്തിയമങ്ങളുലടെ  അടെത്തിസകാനതത്തില്  KSOTTO

(Kerala  State  Organ  and  Tissue  Transplant  Organisation)   എന

ലസകാദസറത്തി രൂപശ്രീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ. തകകാവത്തിഡജ കകാലതജ പ്രത്തിന്സത്തിപ്പല് ലസക്രട്ടെറത്തി

ഓതരകാ  കമത്തിറത്തിയത്തിലുര  ഓതരകാ  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിലുര  തപകായത്തി  അതത്തിനജ

അനുവകാദര  നല്കണലമനള്ള  സത്തിതത്തിയകായത്തിരുന.  ഇതപ്പകാള്  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പല്

ലസക്രട്ടെറത്തിയലടെ ഒരു ലറപ്രസതന്ററശ്രീവജ   ജത്തിലയത്തില് പലങടുതകാല് മതത്തിലയന

തശ്രീരുമകാനലമടുതത്തിട്ടുണജ.   നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള് കൂടുതല് എളുപ്പതത്തിലകാക്കകാനകാണജ

അങ്ങലനലയകാരു  സരവത്തിധകാനര  സസ്വശ്രീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതജ.  തകന  നത്തിയമതത്തിലന്റ
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പരത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിനലകകാണജ  കൂടുതലകായത്തി  ലചയകാന്  കഴത്തിയന  കകാരരങ്ങള്

എലനകാലക്കയകാലണനള്ളതജ സര്ക്കകാര് പരത്തിതശകാധത്തിച്ചുവരത്തികയകാണജ.  

തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  ലപറജ  സകാന്  സകാപത്തിക്കകാന്

അനുമതത്തി  നല്കത്തി.  കണ്ണൂര്  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  പ്ലേകാസത്തികജ  സര്ജറത്തി

വത്തിഭകാഗവര തൃശ്ശൂര് ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില് എലസറത്തികജ ലഡര്മതറകാളജത്തി സനട്ടുര

ആരരഭത്തിച്ചു.  തടകാമകാ ലസന്ററത്തിലന്റ നത്തിര്മകാണര ഏതകാണജ പൂര്തത്തിയകായത്തിവരുന,

അതത്തിലന്റ പ്രവര്തനമകാരരഭത്തിക്കകാന് തപകാകുകയകാണജ.  ഇനരയത്തിലല  സര്ക്കകാര്

ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജകളത്തില് ആദരമകായത്തി തകകാട്ടെയര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില്

DM  Infectious  Disease  Course  ആരരഭത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ.  പകാരത്തിപ്പള്ളത്തി

ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  കകാതജ  ലകാബുര  തൃശ്ശൂര്  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്

നത്തിതയകാ  ലനതറകാളജത്തി  വത്തിഭകാഗവര  ആരരഭത്തിച്ചു.  തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജത്തില്  ലപറജ  സകാന്  സകാപത്തിക്കുനതത്തിനജ  ബഡ്ജറത്തില്  അനുമതത്തി

നല്കുകയര ലചയ.  തകകാട്ടെയര,  തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജകള്ക്കജ

ലക്ഷേര സര്ട്ടെത്തിഫത്തിതക്കഷന്  ലഭത്തിച്ചതകായത്തി തനരലത സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരുന.  തൃശ്ശൂര്

ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജജ  കരകാമ്പസത്തിലന്റ നത്തിരശ്രീക്ഷേണതത്തിനുര സുരക്ഷേയ്ക്കുരതവണത്തി

ഒരു  തകകാടെത്തിയത്തിലധത്തികര  രൂപ  മുതല്മുടെക്കത്തി  നത്തിരശ്രീക്ഷേണ  കരകാമറകാ  സത്തിസര
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സകാപത്തിച്ചു.  ആധുനത്തിക ലനഗറശ്രീവജ  പ്രഷര് സരവത്തിധകാനതതകാടുകൂടെത്തി കുട്ടെത്തികളുലടെ

ലഎ.സത്തി.യ.-വര  അനുബന  സസൗകരരങ്ങളുര  89  ലക്ഷേര  രൂപ  ലചലവഴത്തിച്ചജ

തൃശ്ശൂര് ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില് സകാപത്തിച്ചു.  തൃശ്ശൂരത്തില് ലത്തികസ്വത്തിഡജ  ഓക്സത്തിജന്

പ്ലേകാന്റുര  രണരതക്കകാടെത്തിയത്തിലധത്തികര  രൂപ  ലചലവത്തില്  ഓക്സത്തിജന്  ജനതറഷന്

പ്ലേകാന്റുര  സകാപത്തിച്ചു.  ആധുനത്തിക  സസൗകരരങ്ങതളകാടുകൂടെത്തി  വത്തിവത്തിധ  പരത്തിശശ്രീലന

പരത്തിപകാടെത്തികള് നടെതകാന് സകാധത്തിക്കുരവത്തിധര ലവല് ലടയത്തിനത്തിരഗജ ലസന്റര് തൃശ്ശൂര്

ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില് സകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ. ഓതരകാ ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെജ ഇതുതപകാലല നത്തിരവധത്തി വത്തിഷയങ്ങളുണജ. 

ശശ്രീ  .    എ  .    പ്രഭകാകരന്:  സര്,  തമത്തിഴജ നകാട്ടെത്തിലുര  കര്ണ്ണകാടെകയത്തിലുലമകാലക്ക

ലപകാള്ളതലറ  ആള്ക്കകാര്ക്കജ  സത്തിന്  ലകകാടുക്കുന  സത്തിന്  ബകാങത്തിരഗജ

സരവത്തിധകാനമുണജ.   ഡയറകറലടെ  ലപര്മത്തിഷനുലണങത്തില്  മകാതതമ  അതജ  മറജ

സരസകാനങ്ങളത്തില്  നത്തിനര  ലഭത്തിക്കുകയളലവനകാണജ  മനസത്തിലകാക്കുനതജ.

ആയതജ തകരളതത്തില് ആരരഭത്തിക്കുവകാന്  പരത്തിപകാടെത്തിയതണകാ? 

ശശ്രീമതത്തി  വശ്രീണകാ  തജകാര്ജജ:  സര്,  ഉണജ.  തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജത്തില്  തബണ്സജ  യൂണത്തിറജ  വളലര  മത്തികച്ചതുര  ആധുനത്തികവമകായ

രശ്രീതത്തിയത്തില് സജ്ജമകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണജ.  ഇതത്തിതനകാടെനുബനത്തിച്ചുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള്
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ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ. തൃശ്ശൂര് ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില് 13 തകകാടെത്തി 72 ലക്ഷേര  രൂപ

ലചലവത്തില്  7  നത്തിലകളത്തിലുള്ള  രണജ  പത്തി.ജത്തി.  തഹകാസലുകള്  പൂര്ണ്ണമകായര

പ്രവര്തനസജ്ജമകാക്കത്തി.  ഇതുകൂടെകാലത  ഭത്തിനതശഷത്തി,  ഓട്ടെത്തിസര  എനത്തിവ

ബകാധത്തിച്ച  കുട്ടെത്തികള്ക്കുള്ള  പരത്തിശശ്രീലന  പദതത്തികളുര  അവരുലടെ

മകാതകാപത്തിതകാക്കലള  പരരകാപ്തമകാക്കുന പരത്തിശശ്രീലന പരത്തിപകാടെത്തികളുര  ലചയത്തിട്ടുണജ.

7  തകകാടെത്തിയത്തിലധത്തികര രൂപ മുതല്മുടെക്കത്തി തടകാമകാ ലകയര് ലസന്റര്  (തടകാമകാ  &

ടയകാഗജ സരവത്തിധകാനര) നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി.

മത്തി  .    സശ്രീക്കര്:  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മത്തിനത്തിസര്,  ഇനത്തിയര കുതറ സമയര തവണത്തി

വരുതമകാ?

ശശ്രീമതത്തി  വശ്രീണകാ  തജകാര്ജജ:  സര്,  കുറച്ചു  കകാരരങ്ങള്കൂടെത്തി  പറയകാനുണജ.

തത്തിരുവനനപുരലത  തബണ്സജ  യൂണത്തിറത്തിലന്റ  കകാരരര  പറഞ്ഞതുതപകാലല

തൃശ്ശൂരത്തിലുര  2.68 തകകാടെത്തി രൂപ ലചലവഴത്തിച്ചജ ആധുനത്തിക രശ്രീതത്തിയത്തിലുള്ള തബണ്സജ

യൂണത്തിറജ സകാപത്തിച്ചു. മകാസര് പ്ലേകാനത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തിട്ടുള്ള 18.50 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ

തറകാഡജ  നവശ്രീകരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുര  തമല്പ്പകാലമുള്ലപ്പലടെ  36  തകകാടെത്തി

രൂപയലടെ  പ്രവര്തനങ്ങളുര  തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്

നടെതത്തി.  തകകാട്ടെയര ഫകാര്മസത്തി തകകാതളജത്തിലന്റ  7  നത്തിലകളത്തില്  6224  സസ്വയര്
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മശ്രീറര് ലകട്ടെത്തിടെതത്തിലന്റ നത്തിര്മകാണര  27.50  തകകാടെത്തി  രൂപയജ   പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി.

തകകാട്ടെയര ലമഡത്തിക്കല്തകകാതളജത്തില് 1 തകകാടെത്തി രൂപ മുടെക്കത്തി 4D Echo Machine,

Portable  Echo  Machine  എനത്തിവയര  ജനറല്  സര്ജറത്തി  വത്തിഭകാഗതത്തില്

ലകാതപ്രകാതസകാപ്പത്തി  യൂണത്തിറ്റുര  സകാപത്തിച്ചു.  രണരതക്കകാടെത്തി  രൂപ  ലചലവത്തില്

ലമഡത്തിക്കല്തകകാതളജത്തില് അതരകാഹത്തിതവത്തിഭകാഗതത്തില്  തമകാഡുലര് ഓപ്പതറഷന്

തത്തിതയറര് സജ്ജമകാക്കത്തി.  തകകാട്ടെയര ലമഡത്തിക്കല്തകകാതളജത്തില് ഒരുതകകാടെത്തി  രൂപ

ലചലവകാക്കത്തി  ഇന്റതഗ്രറഡജ  അനലലലസറര  കുട്ടെത്തികളുലടെ  ആശുപതത്തിയത്തില്

ഒരുതകകാടെത്തി  രൂപ  മുടെക്കത്തി  ഓക്സത്തിജന്  ജനതറററര  സബ്തസഷന്,  ലക.വത്തി

ജനതററര്,  ലനതഫകാളജത്തി ലകാബജ എനത്തിവയര സകാപത്തിച്ചു.  മതഞരത്തി സര്ക്കകാര്

ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജജ ആശുപതത്തിയത്തില് കകാതജ ലകാബജ സകാപത്തിക്കുനതത്തിനജ  8

തകകാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുകയര  ബനലപ്പട്ടെ  പ്രവൃതത്തികള്

പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുകയര  ലചയത്തിട്ടുണജ.  അവത്തിലടെ  എഫ്ലുവന്റജ  ടശ്രീറജലമന്റജ  പ്ലേകാന്റത്തിലന്റ

നത്തിര്മകാണവര പൂര്തശ്രീകരത്തിച്ചു.  വയനകാടെജ സര്ക്കകാര് ലമ ഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില്

എര.ബത്തി.ബത്തി.എസജ.  അഡത്തിഷന് ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനജ  Kerala  University  of

Health  Sciences  (KUHS)-ലന്റ  അഫത്തിലത്തിതയഷന്  ലഭത്തിച്ചു.  ഇടുക്കത്തിയത്തിലുര

തകകാനത്തിയത്തിലുര  എര.ബത്തി.ബത്തി.എസജ.  കകാസ്സുകള്  തുടെങ്ങത്തിയ  സകാഹചരരതത്തില്
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ലകാബജ,  ഡത്തിസക്ഷേന് ഹകാള്,  ലക്ചര് ഹകാള്,  പഠതനകാപകരണങ്ങള് തുടെങ്ങത്തിയ

സസൗകരരങ്ങള് സജ്ജശ്രീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില്

Pradhan  Mantri  Swasthya  Suraksha  Yojana  (PMSSY)-നജ  കശ്രീഴത്തിലുള്ള

ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളുലടെ കകാരരര സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  PET-CT സകാന് 9,94,00,000 (9 തകകാടെത്തി

94  ലക്ഷേര)  രൂപയകാണജ  തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്

സകാപത്തിക്കകാന് തപകാകുനതജ. 

തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  നവജകാത  ശത്തിശുക്കളുലടെ  പരത്തിചരണവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ

രകാജരതത്തിനുതലന  മകാതൃകയകായത്തിട്ടുള്ള  ഒരു  സരവത്തിധകാനര  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

സകാധകാരണ  നവജകാത  ശത്തിശുവത്തിലനതയകാ,  കുറച്ചജ  മുതത്തിര്ന  കുഞങ്ങലളതയകാ

ഐ.സത്തി.യ.-വത്തില് ആക്കുതമ്പകാള് അമമകാര് പുറതത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ ലചയ്യുനതജ.

പ്രസവത്തിച്ചജ  കഴത്തിഞ്ഞ  ഉടെലന  പകാല്  ലകകാടുക്കണലമങത്തില്  അമമകാര്ക്കജ

അവത്തിലടെതപ്പകായത്തി  ലകകാടുതക്കണ  സകാഹചരരമകാണുള്ളതജ.  അമയലടെ

സകാമശ്രീപരമുലണങത്തില്  കുഞങ്ങളുലടെ  തരകാഗര  വളലര  ലപലട്ടെനജ  തഭദമകാകുര.

അതുലകകാണജ   അമയ്ക്കുര കുഞ്ഞത്തിനുര ഒരുതപകാലല ഐ.സത്തി.യ.-ല് കഴത്തിയകാന്

സകാധത്തിക്കുന  ഒരു  മദര്  ആന്ഡജ  ദചല്ഡജ  ഐ.സത്തി.യ.  സരവത്തിധകാനര

രകാജരതതലന  ആദരമകായത്തി  തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്
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ആരരഭത്തിച്ചു;  അതത്തിലന്റ  ഉദ്ഘകാടെനര  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണജ.  മത്തില്ക്കജ  ബകാങത്തിലന

സരബനത്തിച്ചജ  പറയകയകാലണങത്തില്,  ആറജ  മകാസരവലര  അമയലടെ  മുലപ്പകാല്

വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണജ;  അമയലടെ  വത്തിതയകാഗതമകാ,  ആതരകാഗരകാവസ

കകാരണതമകാ അതജ കത്തിട്ടെകാത ഒരുപകാടെജ  കുഞങ്ങള് ഉണകാകകാര.  അതുലകകാണജ

ഒരു മത്തില്ക്കജ  ബകാങജ  തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില് തുടെങ്ങത്തി അതജ

പകാസ്ചലലറസജ  ലചയജ  ശകാസ്ത്രശ്രീയമകായ  രശ്രീതത്തിയത്തില്  കുഞങ്ങള്ക്കജ

നല്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങളുര  ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണജ.

1,60,00,000 (ഒരു തകകാടെത്തി അറപതജ ലക്ഷേര രൂപ)  ലചലവത്തില് തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ

ഒകാര്തതകാ  ഐ.സത്തി.യ.,  12  തകകാടെത്തി  രൂപ  മുടെക്കത്തി  ലറസത്തിഡന്സജ  കസ്വകാതട്ടെഴജ

നത്തിര്മകാണര എനത്തിവ പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി.  തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ മകാതൃശത്തിശു സരരക്ഷേണ

തകനതത്തില്  രണരതക്കകാടെത്തി  രൂപ  മുടെക്കത്തി  16  Slice  CT,  ആധുനത്തിക

സരവത്തിധകാനങ്ങതളകാടുകൂടെത്തിയ അള്ടകാസസൗണജ  ലമഷശ്രീന്  എനത്തിവ  സകാപത്തിച്ചു.

തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  ലനഞ്ചുതരകാഗ  ആശുപതത്തിയത്തില്  ക്രത്തിട്ടെത്തിക്കല്  ലകയര്  യൂണത്തിറജ

പ്രവര്തനസജ്ജമകാക്കത്തി.   തകനസര്ക്കകാര്  തകാമരതശ്ശരത്തി  തകാലൂക്കത്തില്

എയത്തിരസജ  അനുവദത്തിക്കുനതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  കത്തിനകാലൂരത്തില്  സലര

അനുവദത്തിക്കുനതജ  വളലര പ്രധകാനലപ്പട്ടെ കകാരരവര എതതയകാ നകാളുകളകായത്തിട്ടുളള
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നമ്മുലടെ ആവശരവമകാണജ. കഴത്തിഞ്ഞ തകന ബഡ്ജറത്തിലുര അതജ അനുവദത്തിച്ചത്തില.

200 ഏക്കര് സലതത്തില് സരസകാന വരവസകായവകുപ്പത്തിനു കശ്രീഴത്തിലുളള  150

ഏക്കര്  സലര  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിതലയജ  ടകാന്സ്ഫര്  ലചയ്യുന  നടെപടെത്തികള്

പൂര്തത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണജ.  അതതകാലടെകാപ്പര  ലവളളവര  മറ്റുലലവദകതത്തി

സരവത്തിധകാനങ്ങലളലകാമുണജ.  എയത്തിരസജ  അനുവദത്തിക്കണലമനജ  വശ്രീണ്ടുര

തകനതത്തിതനകാടെജ  ആവശരലപ്പടുകയര  അതത്തിലന്റ  നടെപടെത്തികള്

മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുകയര  ലചയത്തിട്ടുണജ. 

എറണകാകുളര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  1,69,00,000  (1  തകകാടെത്തി  69

ലക്ഷേര  രൂപ)  ലചലവത്തില്  ഡത്തിജത്തിറല്  മകാതമകാഗ്രഫത്തി  സരവത്തിധകാനര

സകാപത്തിക്കുകയര  ഡയകാലത്തിസത്തിസജ  തബ്ലകാക്കജ  വത്തിപുലശ്രീകരത്തിച്ചജ  പ്രവര്തനര

ആരരഭത്തിക്കുകയര  ലചയത്തിട്ടുണജ.  പരത്തിയകാരര  ലമഡത്തിക്കല്തകകാതളജജ  സര്ക്കകാര്

ഏലറടുതതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി നത്തിലവത്തിലുളള ജശ്രീവനക്കകാരുലടെ ആഗത്തിരണ പ്രക്രത്തിയ

ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  അതജ  പൂര്തത്തിയകാക്കുനതത്തിനകായത്തി  147  തഡകാകര്മകാര്  521

തനഴത്തിരഗജ ജശ്രീവനക്കകാര്, പരത്തിയകാരര തനഴത്തിരഗജ തകകാതളജജ,  ഫകാര്മസത്തി തകകാതളജജ,

പകാരകാലമഡത്തിക്കല്  ജശ്രീവനക്കകാര്,  മത്തിനത്തിസത്തിരശ്രീയല്  ജശ്രീവനക്കകാര്,

എഞത്തിനശ്രീയറത്തിരഗജ  ജശ്രീവനക്കകാര്  എനത്തിവലര  ആഗത്തിരണര  ലചയ്യുനതത്തിനകായത്തി
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772  തസത്തികള്  സൃഷത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  എര.എല്.എ.  ഇവത്തിലടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച  തശഷത്തിക്കുന  ജശ്രീവനക്കകാര്,  ആദരഘട്ടെതത്തില്  ഇസൗ

ആഗത്തിരണപ്രക്രത്തിയയത്തില് തചരകാന് സനദരലകാതവരുര ഉള്ലപ്പലടെ സര്ക്കകാര്

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുനണജ.  പരത്തിയകാരര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  കകാതജ ലകാബജ,

ഹകാര്ട്ടെജ  ലരഗജ  ലമഷശ്രീന്, അനതസഷര  വര്ക്കജ  തസഷന് തുടെങ്ങത്തിയ

ഉപകരണങ്ങള് സകാപത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  1,69,00,000  (1 തകകാടെത്തി  69  ലക്ഷേര

രൂപ)  അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  തകകാനത്തി  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തില്  ലലമനര്

ഓപ്പതറഷന്  തത്തിതയററത്തില്  30  ഒകാക്സത്തിജന്  ലബഡ്ഡുകള്,  24  മണത്തിക്കൂര്

പ്രവര്തത്തിക്കുന ലകാബജ,  ഫകാര്മസത്തി തുടെങ്ങത്തിയവ ആരരഭത്തിക്കുകയര  128 Slice

CT  Machine  സകാപത്തിക്കുകയര  ഓക്സത്തിജന്  പ്ലേകാന്റജ  പൂര്തത്തിയകാക്കുകയര

ലചയത്തിട്ടുണജ.  അക്കകാഡമത്തികജ  തബ്ലകാക്കത്തില്  അനകാട്ടെമത്തി,  ബതയകാലകമത്തിസത്തി,

ഫകാര്മതക്കകാളജത്തി  ലകാബുകള്,  ലലലബ്രേറത്തി,  ലക്ച്ചര്  ഹകാളുകള്,  അനകാട്ടെമത്തി

മനസത്തിയര  തുടെങ്ങത്തിയവ  സജ്ജശ്രീകരത്തിച്ചു.  തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജത്തിനുകശ്രീഴത്തിലുളള  അര്ബന്  ലഹല്തജ  ലസന്റര്  പകാങ്ങപ്പകാറയലടെ

ലചറവയല് സബജ ലസന്ററത്തിനജ പുതത്തിയ ലകട്ടെത്തിടെര അനുവദത്തിച്ചു. 

 ശശ്രീമതത്തി ശകാനകുമകാരത്തി ലക  .: സര്, ഒരു കകാരരര.....
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മത്തി  .    സശ്രീക്കര്:  ചര്ച്ചലയകാനര അനുവദത്തിക്കുനത്തില.  ഇതത്തിങ്ങലന വഴങ്ങകാന്

കഴത്തിയത്തില.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മത്തിനത്തിസര്...  നത്തിങ്ങളുലടെ  സമയര

അതത്തിക്രമത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന. .... 

 ശശ്രീമതത്തി  ശകാനകുമകാരത്തി  ലക  .: സര്,  ഇങ്ങലനയളള  സരവത്തിധകാനങ്ങള്

നമ്മുലടെ സര്ക്കകാര് ആശുപതത്തികളത്തിലലലകാര സകാപത്തിച്ചുവരുതമ്പകാഴുര 1995 മുതല്

നത്തിലവത്തിലുളള  എച്ചജ.എര.സത്തി.  കളത്തില്  കത്തിനത്തിരഗജ  സകാഫകള്,  ലസകനരത്തിറത്തി

സകാഫകള്,  അഡശ്രീഷണല്  സകാഫകള്  ഇവലരലയലകാര  അവര്

നത്തിയമത്തിക്കുകയകാണജ.  പതക്ഷേ നത്തിയമപ്രകകാരര  50  ശതമകാനര വരുന വരുമകാനര

മകാതതമ ഇതരര ആളുകള്ക്കജ ലകകാടുക്കകാന് സകാധത്തിക്കുകയള്ളുലവന വരവസ

നത്തിലനത്തില്ക്കുകയകാണജ.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില് പഞകായതകലളലകാരതലന പുതത്തിയ

സരരരഭങ്ങള് തുടെങ്ങുകയര എച്ചജ.എര.സത്തി.വഴത്തി അതത്തിലന്റ വരുമകാനലമടുക്കുകയര

ലചയ്യുതമ്പകാള്  ഇസൗ  പറഞ്ഞ  50  ശതമകാനര  പ്രശ്നര  നത്തിലനത്തില്ക്കുകയകാണജ.

പലലരയര  നത്തിയമത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയനത്തില.  അതരലമകാരു  വത്തിഷയര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയലടെ  ശദയത്തിലുതണകാ;  അതജ  നമുക്കജ  പരത്തിഹരത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയതമകാ? 

മത്തി  .    സശ്രീക്കര്:  മനത്തിമകാര്ക്കുള്ള  മറപടെത്തിയലടെ  സമയര  30  മത്തിനത്തിറകാണജ.
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ഇതപ്പകാള് 37 മത്തിനത്തിറകായത്തി. ഇലതകാരു ചര്ച്ചയകാക്കകാന് ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനത്തില.

ശശ്രീമതത്തി വശ്രീണകാ തജകാര്ജജ: സര്,ചുരുക്കകാര ...

ശദയത്തില്ലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണജ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര  പറഞ്ഞകകാരരങ്ങള്

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  പരത്തിഗണനയത്തിലകാണുളളതജ.  തത്തിരുവനനപുരതജ  എസജ.എ.ടെത്തി.

ആശുപതത്തിയത്തില്  നവശ്രീകരത്തിച്ച  പശ്രീഡത്തിയകാടത്തികജ  കകാഷസ്വകാലത്തിറത്തി  പ്രവര്തനര

ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  തകകാട്ടെയര  സര്ക്കകാര്  ദനല്  തകകാതളജത്തിനജ  ആതരകാഗര

സര്വകലകാശകാലയലടെ  QAS  Accreditation  പ്രകകാരര  'എ'  തഗ്രഡജ  ലഭത്തിച്ചു.

തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  ദനല്  തകകാതളജത്തില്  പുതത്തിയ  ദനല്  ചത്തികത്തിത്സകാ

സസൗകരരങ്ങതളകാടുകൂടെത്തിയ  ബസജ  വകാങ്ങുകയര  മറനുബന  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെതകയര  ലചയ.  തകകാട്ടെയര  സര്ക്കകാര്  തനഴത്തിരഗജ  തകകാതളജത്തിനജ  Kerala

University of Health Science (KUHS)-ലന്റ Quality Assurance Scheme

(QAS)  അലക്രഡത്തിതറഷന്പ്രകകാരര 'എ പ്ലേസജ'  തഗ്രഡജ ലഭത്തിക്കുകയര 5 തകകാടെത്തി

രൂപ മുതല് മുടെക്കത്തി എക്സകാമത്തിതനഷന്  ലലലബ്രേറത്തി ലകട്ടെത്തിടെര, തകകാതളജജ ലമയത്തിന്

തബ്ലകാക്കജ എനത്തിവ പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി ഉദ്ഘകാടെനര നടെതകയര ലചയത്തിട്ടുണജ.  

ആര്.സത്തി.സത്തി.-യമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ Preventive Oncology Clinic OPD

സരവത്തിധകാനര  പുലയനകാര്തകകാട്ടെയത്തില്  രണകാര  കരകാമ്പസകായത്തി
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വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയത്തിട്ടുളള  നടെപടെത്തികള്  ആരരഭത്തിക്കുകയര  അതത്തിനജ

11.68  ഏക്കര്  സലര  ഭൂമത്തി  ഡത്തിസരബര്  മകാസകാവസകാനര  ആര്.സത്തി.സത്തി

ഏലറടുതജ  അവത്തിലടെ  Preventive  Oncology  Clinic  ആരരഭത്തിക്കുകയര

ലചയത്തിട്ടുണജ.  ഇതുകൂടെകാലത സത്തി.ആര്.എസജ.  ഫണകായത്തി ലഭത്തിച്ച 45  ലക്ഷേര രൂപ

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിച്ചജ  ഇസൗ സകാമ്പതത്തികവര്ഷര  Advanced Clinical  Laboratory

പ്രവര്തനര  ആരരഭത്തിക്കുകയര  തകകാവത്തിഡജ  ലടെസജ  ഉള്ലപ്പലടെയളള

പരത്തിതശകാധനകള്ക്കകായത്തി  ലലമതക്രകാ  ബതയകാളജത്തി  വത്തിഭകാഗതത്തില്  Molecular

Lab  ആരരഭത്തിക്കുകയര  ലചയത്തിട്ടുണജ.  തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില്

അതജ ശക്തത്തിലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുമുണജ. നനകത്തിയര് ലമഡത്തിസത്തിന് വത്തിഭകാഗതതത്തിതലയജ 77

ലക്ഷേര  രൂപ  വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിച്ചജ  ഗകാലത്തിയര68  ഓതട്ടെകാതമറഡജ  ജനതറററര

സത്തിനലലസസറര  റത്തി.എല്.സത്തി-സകാനറര സകാപത്തിച്ചു. 

ഇസൗ  കകാലഘട്ടെതത്തില്  കരകാന്സര്  ശസ്ത്രക്രത്തിയയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ

തറകാതബകാട്ടെത്തികജ  സര്ജറത്തി  സരവത്തിധകാനര  ആര്.സത്തി.സത്തി.-യത്തിലുര  (റശ്രീജത്തിയണല്

കരകാന്സര്  ലസന്റര്)  എര.സത്തി.സത്തി.-യത്തിലുര  (മലബകാര്  കരകാന്സര്  ലസന്റര്)

നടെതകാനകായത്തി  മനത്തിസഭ  അനുവകാദര  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണജ.  2023

ലസപ്റരബതറകാടുകൂടെത്തി ഈ സരവത്തിധകാനര സകാധരമകാക്കകാന് കഴത്തിയര. സൂക്ഷ്മമകായ
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കരകാന്സര്  തകകാശങ്ങലള  ശസ്ത്രക്രത്തിയയത്തിലൂലടെമകാറത്തി  ആ  വരക്തത്തിയലടെ

ആതരകാഗരപരത്തിചരണര  ഉറപ്പകാക്കുനതത്തിനജ  ഇതത്തിലൂലടെ  സകാധത്തിക്കുര.

ആര്.സത്തി.സത്തി.-യത്തില്  പുതത്തിയ  14  നത്തില  ലകട്ടെത്തിടെതത്തിലന്റ  പണത്തി

പൂര്തത്തിയകാക്കുനതത്തിലന്റ  അവസകാനഘട്ടെതത്തിലകാണജ.  2023-24 സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷര 51  തകകാടെത്തി രൂപയലടെ ഉപകരണങ്ങള് വകാങ്ങത്തി സകാപത്തിക്കുനതത്തിനകാണജ

ആര്.സത്തി.സത്തി.  ലക്ഷേരമത്തിടുനതജ.  മലബകാര് കരകാന്സര് ലസന്ററത്തില് ഈ വര്ഷര

Ocular  Oncology  വത്തിഭകാഗര  ആരരഭത്തിച്ചു.  തനത ഓതങകാളജത്തിയത്തില് കണ്ണത്തിലുര

ചുറപകാടെത്തിലുമുണകാകുന മുഴകളുലടെ പഠനവര ചത്തികത്തിത്സയര ഉള്ലപ്പടുനണജ.  ഇസൗ

മുഴകള്  നത്തിരുപദവകരര  മുതല്  ജശ്രീവന്  അപകടെതത്തില്ലപ്പടുതകാന്

സകാധരതയളളവയര  ചത്തിലതപ്പകാള്  കകാഴ്ച  നഷലപ്പടുനവയര  ആകകാര.  ഇസൗ

ഘട്ടെതത്തില്  പശ്രീഡത്തിയകാടത്തികജ സര്ജറത്തിയര  നനതറകാ  ഓതങകാ  സര്ജറത്തി  യൂണത്തിറജ

ആരരഭത്തിക്കുകയര  ലചയ.  Ocular  Oncology  വത്തിഭകാഗതത്തില്  15  തപരകാണജ

ചത്തികത്തിത്സ  തതടെത്തിയതജ.  നനതറകാ  ഓതങകാ  സര്ജറത്തി  യൂണത്തിറത്തില്  മസത്തിഷ്കതത്തിലുര

നകാഡശ്രീവനഹതത്തിലുര  കരകാന്സറളള  തരകാഗത്തികള്ക്കജ  അതരകാധുനത്തിക  ചത്തികത്തിത്സ

നല്കുനതത്തിനകായത്തി  പ്രതതരക  ടെശ്രീര  രൂപശ്രീകരത്തിച്ചജ  തലതച്ചകാറത്തിലലയര  സുഷുമ

നകാഡത്തിയത്തിലലയര  മുഴകള്ക്കുളള  ശസ്ത്രക്രത്തിയകള്  പതത്തിവകായത്തി  നടെതനണജ.
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മസത്തിഷ്ക മുഴകള്ക്കുളള ഒരു സമ്പൂര്ണ്ണ പരത്തിചരണര  കരകാന്സര് ലസന്ററത്തിലന്റ

കുടെകശ്രീഴത്തില് ലകകാണ്ടുവരത്തികയര ലചയ്യുനണജ. 

2023-24  കകാലഘട്ടെതത്തില്  തപകാസജ  ഗ്രകാതജസ്വറജ  റത്തിസര്ച്ചജ  ലസന്ററകായത്തി

എര.സത്തി.സത്തി.-ലയ  ലതരലഞ്ഞടുതത്തിട്ടുണജ.  2023  ലസപ്റരബതറകാടുകൂടെത്തി

തറകാതബകാട്ടെത്തികജ സര്ജറത്തി ഇവത്തിലടെ ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനജ സകാധത്തിക്കുര. അതുതപകാലല

ലസല്ലുലകാര്,  ജശ്രീന്ലതറകാപ്പത്തി എനത്തിവയലടെ പ്രധകാന തകനമകായത്തി സകാപനലത

വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കുകയര ലചയത്തിട്ടുണജ. Tumor-infiltrating lymphocyte therapy

(TILS), Engineered T-cell receptor therapy, Chimeric antigen receptor

(CAR)  cell  therapy,  Natural  killer  cell  therapy  എനത്തിവ

വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കകാന് ഇസൗ വര്ഷര പദതത്തിയത്തിടുനണജ. 

ആയഷജ തമഖലയമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെജ കണ്ണൂരത്തില്  രകാജരകാനര ഗതവഷണ

തകനതത്തിലന്റ  നത്തിര്മകാണ  പ്രവര്തനര  ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനജ  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

സമയബനത്തിതമകായത്തി  ഇതത്തിലന്റ  നത്തിര്മകാണപ്രവര്തനങ്ങള്

പൂര്തത്തിയകാക്കണലമനകാണജ ആതലകാചത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതജ.  ലഹല്തജ സര്വശ്രീസസത്തില്

എനതുതപകാലലതലന  ആയഷജ  തമഖലയത്തിലുര  Indian  System  of

Medicine(ISM),  തഹകാമത്തിതയകാ  എനത്തിവയര  ജത്തിലകളത്തിലല  ഓഫശ്രീസുകളുര
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ഇ-ഓഫശ്രീസജ  സരവത്തിധകാനതത്തിതലയജ  മകാറ്റുനതത്തിനജ  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

ഒസൗഷധസസരങ്ങളുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  വലത്തിയ  സകാധരതകളകാണജ

തകരളതത്തിനുളളതജ.  വകാണത്തിജരപരമകായത്തി  ഒസൗഷധസസരങ്ങള്  നടുനതത്തിനുര

വത്തില്ക്കുനതത്തിനുരതവണത്തി  ലമഡത്തിസത്തിനല്  പ്ലേകാന്റജ  തബകാര്ഡുകള്  ഓതരകാ

ഗ്രകാമപഞകായതകളത്തിലുര  വകാര്ഡുകളത്തിലുര  കുടുരബശശ്രീകള്,  അയല്ക്കൂട്ടെങ്ങള്

എനത്തിവരുലടെ  തനതൃതസ്വതത്തില്  ഒസൗഷധസസരങ്ങള്  കൃഷത്തി  ലചയലകകാണജ

വത്തിപണനര നടെതനതത്തിനുതവണത്തിയളള കര്മപരത്തിപകാടെത്തി  തസറജ ലമഡത്തിക്കല്

തബകാര്ഡത്തിലന്റ  സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി  ആയഷജ  തമഖലയത്തില്  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

അതുതപകാലല  ആയര്തവദ  ലമഡത്തിസത്തിന്  standardise  ലചയ്യുനതത്തിനുള്ള

നടെപടെത്തികള്  ആരരഭത്തിച്ചു.  ഇസൗ  ബഡ്ജറത്തില്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ഒരു  കകാരരര

തകരളലത ലഹല്തജ ഹബകാക്കത്തി  മകാറ്റുകലയനളളതകാണജ.  അതത്തിനജ ആയഷജ

തമഖലയജ  വലത്തിയ  പ്രധകാനരമകാണുളളതജ.  14  ജത്തിലകളത്തിലലയര  ആയഷജ

തകനങ്ങലള  (ഉദകാഹരണതത്തിനജ  വര്ക്കലയത്തിലല  നകാചസ്വതറകാപ്പതത്തിയലടെ

ഇന്സത്തിറനട്ടെജ വളലര മതനകാഹരമകായത്തിട്ടുളള സലതകാണജ  സത്തിതത്തി ലചയ്യുനതജ)

2023-24 സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര ലവല്ലനസജ ലസന്ററകളകാക്കത്തി, വളലര മത്തികച്ച

രശ്രീതത്തിയത്തിലുളള നത്തിര്മകാണര സകാധരമകാക്കത്തി അവത്തിലടെ മറ്റുളള സലങ്ങളത്തില്നത്തിനര
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വത്തിതദശതജ  നത്തിനലമകാലക്ക  ആളുകലള  എതത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയത്തിട്ടുളള

ശമമകാണജ  നടെക്കുനതജ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  എര.എല്.എ.-മകാര്

ആതരകാഗരപ്രവര്തകര്ക്കജ  തനലരയണകാകുന  ആക്രമണങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചജ

ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  2011-ലല  നത്തിയമര

പരത്തിഷ്കരത്തിതക്കണതുലണനകാണജ  കകാണുനതജ;  അതജ  തശ്രീര്തര

അപലപനശ്രീയമകാണജ.   ആതരകാഗരപ്രവര്തകര്ക്കുതനലരയള്ള  ആക്രമണര

അവരുലടെ  മതനകാവശ്രീരരര  തകര്ക്കുനതകാണജ.  അതുലകകാണജ  ഒരു  സമഗ്രമകായ

നത്തിയമര തവണലമനജ  സരസകാനസര്ക്കകാര് മനസത്തിലകാക്കുകയര അതത്തിനുതവണ

പ്രവര്തനങ്ങള്  ആരരഭത്തിക്കുകയര  ലചയത്തിട്ടുണജ.  ആശുപതത്തികളുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെജ  പ്രവര്തത്തിക്കുനവര്ക്കജ  ഈ  നത്തിയമതത്തിലൂലടെ  പരത്തിരക്ഷേ

ഉണകാകണലമന  രശ്രീതത്തിയത്തില്  ആ  നത്തിയമര  മകാറണര.  തകകാവത്തിഡകാനനര

സകാഹചരരതത്തില്  ഹൃദയകാഘകാതര   കൂടുതനകാലയനജ   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

എര.എല്.എ. സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച വത്തിഷയതത്തിനജ ഇവത്തിലടെ ശദക്ഷേണത്തിക്കലത്തിനജ മറപടെത്തി

പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതകാണജ.  ആതഗകാളതലതത്തില്  ശകാസ്ത്രശ്രീയമകായ  കലണതല്

ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുണകായത്തിട്ടെത്തില.  എനകാല്  തകകാവത്തിഡകാനനര  ഹൃതദകാഗ

സകാദരത  മറജ  ആതരകാഗര  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉള്ളവരത്തില്  കൂടുതലകാലണനജ
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കലണതത്തിയത്തിട്ടുണജ.  ഇക്കകാരരങ്ങള്  സഭകാതരഖകളത്തിലുണജ.  ഇതത്തിലന്റ  മറപടെത്തി

വളലര  വത്തിശദമകായത്തി  പറഞ്ഞത്തിട്ടുമുണജ.  പ്രകായമുള്ള  ആളുകളത്തിലുര  ഗുരുതര

തകകാവത്തിഡജ  ബകാധയണകായ  ആളുകളത്തിലുര;  അതജ  ലചറപ്പക്കകാരത്തിലുമകാകകാര,

ശസ്വകാസതകകാശ-ഹൃതദകാഗ  പ്രശ്നങ്ങള്  ബകാധത്തിക്കുനലതനജ  കണ്ടുവരുനണജ.

ഇതുകൂടെകാലത  വളലര  ലചറപ്പകകാലതതലന  ഹൃദയകാഘകാതര,  ശസ്വകാസതകകാശ

ഞരമകളത്തില്  രക്തര  കട്ടെപത്തിടെത്തിച്ചുണകാകുന  പള്മനറത്തി  എരതബകാളത്തിസര

എനത്തിവയര  കണ്ടുവരുനണജ.   തകകാവത്തിഡകാനനര  അവസയമകായത്തി  ഇതത്തിനജ

ബനമുതണകാലയന  കകാരരതത്തില്  ആതഗകാളതലതത്തില്  ഗതവഷണര

നടെക്കുനണജ.   

അവയവമകാറവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുര  ആഹകാര

ശശ്രീലങ്ങളത്തില് വരുതതണ മകാറങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുര ഇവത്തിലടെപറഞ.  സരസകാന

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  നവതകരള  കര്മ  പദതത്തി  2-ലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  ആര്ദര

മത്തിഷനത്തിലൂലടെ  ജശ്രീവത്തിത  ദശലശ്രീതരകാഗങ്ങളുലടെ  പ്രതത്തിതരകാധതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി

ആഹകാര  ശശ്രീലങ്ങളത്തില്  മകാറമുണകാകണലമനതലനയകാണജ  നമള്

മനസത്തിലകാക്കുനതജ.  വത്തിവ  (വത്തിളര്ച്ചയത്തില്നത്തിനര  വളര്ച്ചയത്തിതലയജ)

പദതത്തിലയക്കുറത്തിച്ചജ  ബഹുമകാനരരകായ  എര.എല്.എ.-മകാര്
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സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണകായത്തി.  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ച  ഒരു

പദതത്തിയകാണത്തിതജ.  15 -59  വയസ്സുവലര  പ്രകായമുള്ള  സ്ത്രശ്രീകള്ക്കജ

രക്തപരത്തിതശകാധന  നടെതത്തി  വത്തിളര്ച്ച  ഉതണകാലയനജ

കലണതനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  പദതത്തിയലടെ  ഉദ്ഘകാടെനര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തി,   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സശ്രീക്കറലടെ  മണ്ഡലമകായ  തലതശ്ശരത്തിയത്തിലകാണജ

നത്തിര്വഹത്തിച്ചതജ.  ഇതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  എലകാതമഖലകലളയര  ഒനത്തിച്ചജ

പലങടുപ്പത്തിച്ചകാണജ  ഈ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതനതജ.  ഏതകാണജ

അമ്പതത്തിലയകാന്പതത്തിനകായത്തിരതത്തിലധത്തികര  സ്ത്രശ്രീകള്  രക്തപരത്തിതശകാധനയജ

വത്തിതധയമകായതപ്പകാള്  1006  തപര്  വളലര  സത്തിവത്തിയറകായത്തിട്ടുള്ള

അനശ്രീമത്തിയയളളവരകാലണനജ  കലണതത്തി.  അവര്ക്കജ  അകനട്ടെജ  അനശ്രീമത്തിയ

ഉലണനര  കത്തിനത്തിക്കല്  ഇന്റര്ലവന്ഷന്  ആവശരമകായത്തിട്ടുള്ളവരുമകാണജ.

പനണകായത്തിരതത്തിലധത്തികമകാളുകളത്തില് ആഹകാരശശ്രീലങ്ങളത്തില് മകാറര ലകകാണ്ടുവനകാല്

മതത്തിയകാകുര.  ജശ്രീവത്തിതദശലത്തിയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  ആഹകാരശശ്രീലങ്ങള്

മകാറണലമനള്ളതുലകകാണകാണജ  ഒരു  ലഹല്തജ  കരകാമ്പയത്തിന്

സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചജ സരസകാന സര്ക്കകാര് ആതലകാചത്തിച്ചത്തിക്കുനതജ.

സബജ  ലസന്ററകലള  ജനകശ്രീയകാതരകാഗര  തകനങ്ങളകാക്കത്തി  മകാറത്തി,  ജനകശ്രീയ
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കബ്ബുകള് തകാലഴതട്ടെത്തില് ആരരഭത്തിക്കുകയര വരകായകാമര ലചയ്യുനതുള്ലപ്പലടെയള്ള

സസൗകരരങ്ങള് അവത്തിലടെ ക്രമശ്രീകരത്തിക്കകാനുര ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനണജ.

തുറവൂര്  തകാലൂക്കകാശുപതത്തി,  അരൂക്കുറത്തി  ആശുപതത്തി,  നശ്രീരകാറ്റുതപട്ടെ,

എരുതമലത്തി എനശ്രീ ആശുപതത്തികളത്തില് കത്തിടെതത്തി ചത്തികത്തിത്സ ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനജ

തശ്രീരുമകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  എര.എല്.എ.-മകാര്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച

അവത്തിലടെയള്ള  കകാരരങ്ങള്  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തികൂടെത്തി

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചജ  തശ്രീരുമകാനത്തിക്കുനതകാണജ.  ഐതക്കകാണ്സത്തിലന്റ  (ഇൻസത്തിറനട്ടെജ

തഫകാർ  കമനണത്തിതക്കറശ്രീവജ  ആൻഡജ  തകകാഗത്തിറശ്രീവജ  നനതറകാ  സയൻസസജ)

വത്തികസനര  നലരശ്രീതത്തിയത്തില്  മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുകയര  Transcranial

magnetic stimulation (TMS) സകാപത്തിക്കുനതത്തിനജ നടെപടെത്തി സസ്വശ്രീകരത്തിക്കുകയര

ലചയ്യുനതകാണജ.  ഐതക്കകാണ്സജ തത്തിരുവനനപുരതജ  4000  സസ്വയര്  ഫശ്രീറജ

ലകട്ടെത്തിടെനത്തിര്മകാണര പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുകയര ആവശരമകായ കകാസജ റൂര, കത്തിനത്തിക്കല്

റൂര  സജ്ജശ്രീകരത്തിക്കല്വഴത്തി  പുതത്തിയ  തകകാഴജ  ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനുര  ജനത്തിറത്തികജ

ലകാബജ  ക്രമശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനുര സകാധത്തിക്കുനതകാണജ.  ഓഡത്തിതയകാളജത്തി  ലകാബത്തിലന്റ

ശബക്രമശ്രീകരണതത്തിനകായത്തി Acoustic തജകാലത്തികള് പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുനതകാണജ.
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ബ്രേഹ്മപുരര  മകാലത്തിനരപ്ലേകാന്റജ  തശ്രീപത്തിടുതവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ  അവത്തിലടെ

പ്രവര്തത്തിച്ച അഗത്തിശമന തസനകാരഗങ്ങള്, സത്തിവത്തില് ഡത്തിഫന്സജ തസനയത്തിലല

അരഗങ്ങള് എനത്തിവര്ക്കജ സമഗ്രമകായ ആതരകാഗര പരത്തിതശകാധന സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

ആതരകാഗര  സകാപനങ്ങളത്തില്  തുടെര്ച്ചയകായത്തി  സകാധരമകാക്കുനതത്തിനുര

ആവശരമുള്ളവര്ക്കജ  സസൗജനര  ചത്തികത്തിത്സ  സര്ക്കകാര്  ആശുപതത്തിയത്തില്

ഒരുക്കുനതത്തിനുര  കഴത്തിയനതകാണജ.  അതുതപകാലല  വനത്തിതകാ-ശത്തിശുവത്തികസന

വകുപ്പജ   തപകാസജപകാര്ട്ടെര ഡത്തിപ്രഷനുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ പഠനര ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

ആ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലന്റയടെത്തിസകാനതത്തില്  ആതരകാഗരവകുപമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെജ

മകാനസത്തികകാതരകാഗര  വത്തിദഗ്ദ്ധലര  ഉള്ലപ്പടുതത്തിലക്കകാണജ  അതത്തിലന്റ

കര്മപരത്തിപകാടെത്തി ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുനതകാണജ. 

ശശ്രീ.  ലക.  ബത്തി.  ഗതണഷജ  കുമകാര്  എര.എല്.എ.  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച

തകനവത്തിഹത്തിതവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ കകാരരങ്ങള് ശരത്തിയകാണജ. ഇന്ഷസ്വറന്സത്തിലന്റ

കകാരരതത്തില്  138  തകകാടെത്തി  രൂപ  മകാതമകാണജ  നമുക്കജ  ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതജ.

പതനകാപുരതജ  ഒരു സ്ത്രശ്രീയലടെ ശസ്ത്രക്രത്തിയയമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ കകാരരരപറഞ.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  എര.എല്.എ.-കൂടെത്തി  ആവശരലപ്പട്ടെതത്തിലന്റയടെത്തിസകാനതത്തില്

ഇതുസരബനത്തിച്ച  വളലര  സമഗ്രമകായ  അതനസ്വഷണര  നടെതനതകാലണനതജ
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ഈ  സഭലയ  അറത്തിയത്തിക്കകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  ഈ  തമഖലയത്തില്  നമ്മുലടെ

ലമഡത്തിക്കല് വത്തിദരകാഭരകാസ വകുപ്പത്തിലന്റയര ഡത്തി.എച്ചജ.എസജ.-ലന്റയര കശ്രീഴത്തിലുള്ള

ആശുപതത്തികളത്തില്  വളലര  തരകാഗപൂര്ണ്ണമകായ  തസവനമനുഷത്തിക്കുന

ധകാരകാളമകാളുകളുണജ. 

കലഞ്ഞൂരത്തില് ഒരു  ലപണ്കുട്ടെത്തിലയ  ഭര്തകാവജ  ഉപദവത്തിക്കുകയര  അവര്

രണകായത്തി  തകാമസത്തിക്കുകയര  ലചയ്യുനതത്തിലന്റ  ലലവരകാഗരതത്തില്  ആ

ലപണ്കുട്ടെത്തിയലടെ  ലലക രണകായത്തി  ലവട്ടെത്തിമുറത്തിച്ചു.  കലഞ്ഞൂരത്തിനജ  അടുതളള ഒരു

ലചറപ്പക്കകാരനുര കുടുരബകാരഗങ്ങളുര തചര്നജ ലവട്ടെത്തിമകാറലപ്പട്ടെ കയ്യുലടെ ഭകാഗങ്ങള്

കൂട്ടെത്തിതച്ചര്തജ  തുണത്തിലകകാണജ  ലപകാതത്തിഞ്ഞജ  തത്തിരുവനനപുരര  ലമഡത്തിക്കല്

തകകാതളജത്തിതലയജ ലകകാണ്ടുവന.  സസ്വകകാരര  ആശുപതത്തിയത്തില്

ലകകാണ്ടുതപകായതപ്പകാള്  10  ലക്ഷേര  രൂപ  തവണലമനര  ഇവത്തിലടെ  ശസ്ത്രക്രത്തിയ

നടെതകാന്  സകാധത്തിക്കത്തിലലനര  പറഞ.  ആ  പകാവങ്ങള്ക്കജ  രകാതത്തിയത്തില്  10

ലക്ഷേര  രൂപ  എവത്തിലടെനത്തിനജ  എടുക്കകാനകാണജ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര

വകുപമനത്തിയലടെ  നകാട്ടെത്തിലകാണജ  ഇസൗ  സരഭവര  നടെനതജ.  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ

ഓഫശ്രീസത്തില്നത്തിനജ  വത്തിളത്തിച്ചുപറഞ്ഞജ  അനജ  രകാതത്തി  12  മണത്തിതയകാടുകൂടെത്തി

തത്തിരുവനനപുരര ലമഡത്തിക്കല് തകകാതളജത്തില് എലകാ സജ്ജശ്രീകരണങ്ങതളകാടുരകൂടെത്തി
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രണജ  ശസ്ത്രക്രത്തിയകള്  നടെതകയര  ലലകകള്  തുനത്തിതച്ചര്തജ  രക്തതയകാട്ടെര

ഉറപ്പകാക്കത്തി  ആ  കുട്ടെത്തി  ജശ്രീവത്തിതതത്തിതലയജ  തത്തിരത്തിച്ചുവനത്തിരത്തിക്കുകയമകാണജ.  ഇതത

ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിലകാണജ  തപരറത്തിയകാത  ഒരു  ലചറപ്പക്കകാരന്

അപകടെതത്തില്ലപ്പട്ടുവനതജ.  മകാസങ്ങതളകാളര   ചത്തികത്തിത്സത്തിച്ചതത്തിനുതശഷര

അതദ്ദേഹതത്തിനജ സസ്വതബകാധര വനജ തത്തിരത്തിച്ചുതപകായത്തി.  ഇങ്ങലന പ്രവര്തത്തിക്കുന

ആളുകളുളള  ഇടെങ്ങളത്തില്  അപവകാദമകായത്തി  ചത്തിലരുലണനതജ  വളലര

നത്തിര്ഭകാഗരകരമകായ  കകാരരമകാണജ.  പ്രതതരകത്തിച്ചജ   തരകാഗര   നത്തിസഹകായത

സൃഷത്തിക്കുര.  അങ്ങലനയളളവരത്തില്നത്തിനജ  2,000  രൂപ,  3,000  രൂപ

എനത്തിങ്ങലന  തനരലത  പറഞ്ഞ  തരതത്തില്  വകാങ്ങുകലയനപറയനതജ

ഒരുതരതത്തിലുര അരഗശ്രീകരത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുകയത്തില. ലമഡത്തിക്കല് വത്തിദരകാഭരകാസ

വകുപ്പത്തിലല തഡകാകര്മകാര്ക്കജ സസ്വകകാരര പ്രകാകശ്രീസജ അനുവദനശ്രീയമല.

മത്തി  .    സശ്രീക്കര്:  ഈ  പ്രതതരക  തകസജ  സഭയത്തില്  ഉനയത്തിക്കലപ്പട്ടെ

വത്തിഷയമകാണജ. അതത്തിലന്റ നടെപടെത്തി എനകാലണനജ സഭലയ അറത്തിയത്തിക്കണര.

ശശ്രീമതത്തി വശ്രീണകാ തജകാര്ജജ: സര്, സഭയത്തില് ഉനയത്തിക്കലപ്പട്ടെ വത്തിഷയതത്തില്

ആതരകാഗര  വകുപ്പജ,  ലമഡത്തിക്കല്  വത്തിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പജ  എനത്തിവ  സമഗ്രമകായ

അതനസ്വഷണര നടെതലമനതജ ഇതത്തിതനകാടെകര സഭലയ അറത്തിയത്തിച്ചതകാണജ.



Uncorrected/Not for Publication
13.03.2023

166

മത്തി  .    സശ്രീക്കര്:  ഇതത്തിലന്റ  അതനസ്വഷണ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെജ  എനകാലണനജ

സഭലയക്കൂടെത്തി അറത്തിയത്തിക്കണര.

ശശ്രീമതത്തി വശ്രീണകാ തജകാര്ജജ:  സര്, അതുലചയകാര.  അതതകാലടെകാപ്പര ഇസൗ ഒരു

വത്തിഷയതത്തില്  ഡത്തി.എച്ചജ.എസജ.-ല് സസ്വകകാരര പ്രകാകശ്രീസജ  അനുവദനശ്രീയമകാണജ.

പലക്ഷേ  ചട്ടെപ്രകകാരര  അതജ  വശ്രീട്ടെത്തില്  നടെതകാവനതകാണജ.  ആശുപതത്തിയത്തില്

ചത്തികത്തിത്സയ്ക്കുളള  തരകാഗത്തികതളകാ  അവരുലടെ  ബന്ധുക്കതളകാ  അവരുലടെ  വശ്രീട്ടെത്തില്

തപകാതകണതത്തില.  സര്ക്കകാര് ആശുപതത്തികള് ജനങ്ങളുലടെ ആശുപതത്തികളകാണജ.

ജനങ്ങള്ക്കജ പരമകാവധത്തി തസവനങ്ങള് ഉറപ്പകാക്കണര. ആശുപതത്തിയലടെ തഗറജ

കടെക്കുനതുമുതലുളള  സമശ്രീപനങ്ങളുര  ലപരുമകാറങ്ങളുലമലകാര

തരകാഗശ്രീസസൗഹൃദമകാകുനതത്തിനുര  ജനസസൗഹൃദമകാകുനതത്തിനുര  തവണത്തിയകാണജ

ശമത്തിക്കുനതജ.  ബഹുഭൂരത്തിപക്ഷേരതപരുര  വളലര  തരകാഗപൂര്ണ്ണമകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുതമ്പകാള്  അങ്ങലനയലകാലത  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ചത്തിലരുമുണജ

അവര്കൂടെത്തി അതജ തത്തിരുതണലമനകാണജ പറയകാനുള്ളതജ. 

 ശശ്രീ  .    ലക  .    ബത്തി  .    ഗതണഷജ  കുമകാര്:  സര്,  പറഞ്ഞ  കകാരരങ്ങതളകാടെജ

തയകാജത്തിക്കുനണജ.  ലലപ്രവറജ  പ്രകാകശ്രീസജ  അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.  ഒരു  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

തഡകാകര് തരകാഗത്തിയലടെ നമ്പറത്തില് വത്തിളത്തിച്ചജ വശ്രീട്ടെത്തില് വരുതത്തി പണര വകാങ്ങുനതജ
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ശരത്തിയല.  ഞകാന്  ഉനയത്തിച്ച  മലറകാരു  കകാരരര  കൂടെത്തിയണജ,  അലലഡസ്വസറത്തി

തബകാര്ഡജ  ലമമ്പര്മകാലരനപറഞ്ഞജ  കകാശജ  വകാങ്ങുനവലര  തടെയണര.

അലതകാനര  നടെക്കകാന്  പകാടെത്തില.  സകാധകാരണക്കകാലര  അങ്ങലനലയകാനര

ചൂഷണര ലചയകാന് പകാടെത്തില.

ശശ്രീമതത്തി  വശ്രീണകാ  തജകാര്ജജ:  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  എര.എല്.എ.

പറഞ്ഞതജ  വളലര  കൃതരമകായ  കകാരരമകാണജ.  വളലര  കര്ശനമകായ

നത്തിലപകാടുതലനയകാണജ ഇക്കകാരരതത്തില് സസ്വശ്രീകരത്തിക്കുനതജ.  ഇസൗ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

കകാലഘട്ടെതത്തില്  സര്ക്കകാര്  സസ്വശ്രീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  നടെപടെത്തികള്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്

മനസത്തിലകാകുനതകാണജ.  വളലര  കൃതരമകായ  നത്തിലപകാടെജ  സസ്വശ്രീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണജ.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  എര.എല്.എ.  ഉതരവകാദത്തിതസ്വതതകാടുകൂടെത്തി  ഇസൗ  സഭയത്തില്

പറഞ്ഞ  വത്തിഷയര  നത്തിശയമകായത്തി  അതനസ്വഷത്തിക്കുകയര  അതത്തിതന്മേലുളള

നടെപടെത്തികള്  സസ്വശ്രീകരത്തിക്കുകയര  ലചയ്യുര.  കതത്തിക  വയറത്തില്തപ്പകായ

വത്തിഷയവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരര  പറഞ.  2012-ലുര  2016  മകാര്ച്ചജ

മകാസതത്തിലുര  2017  നവരബര് മകാസതത്തിലുമകാണജ  ആ യവതത്തി  സത്തിതസറത്തിയനജ

വത്തിതധയമകായതജ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ എര.എല്.എ. പറഞ്ഞതുതപകാലല ആദരലത

രണജ  സത്തിതസറത്തിയന് തകാമരതശ്ശരത്തി  തകാലൂക്കജ  ആശുപതത്തിയത്തിലുര  മൂനകാമതതതജ
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തകകാഴത്തിതക്കകാടെജ  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജത്തിലുമകായത്തിരുന.  എവത്തിലടെയകാലണങത്തിലുര

സര്ക്കകാര് ആശുപതത്തിയത്തിലല ശസ്ത്രക്രത്തിയയത്തിലൂലടെയകാണജ സരഭവര നടെനത്തിട്ടുളളതജ.

ആദരര  ഒരു  അതനസ്വഷണര  നടെതകയര  അതജ  തൃപ്തത്തികരമലലനജ

തതകാനത്തിയതുലകകാണകാണജ ഞകാന് രണകാമതജ അതനസ്വഷത്തിക്കണലമനജ പറഞ്ഞതജ.

അതുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ നടെപടെത്തികള് അനത്തിമ ഘട്ടെതത്തിലകാണജ.  അതതകാലടെകാപ്പര

ഇസൗ  പറഞ്ഞതുതപകാലലയളള  കകാരരങ്ങളുര  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  സര്ക്കകാര്

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുനണജ. 

ആതരകാഗര  തമഖല  എനപറയതമ്പകാള്  ആതരകാഗര  വകുപ്പജ  ഒരു

വരക്തത്തിയല,  എലകാവരുരകൂടെത്തിതച്ചരുനതകാലണനജ രകാവത്തിലല ശദക്ഷേണത്തിക്കലത്തില്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  മറപടെത്തി  പറയകയണകായത്തി.

ആശവര്ക്കര്മകാര്,  ലജ.പത്തി.എച്ചജ.എന്.-മകാര്,  ലജ.എച്ചജ.ലഎ.-മകാര്,  തനഴ്സുമകാര്,

തനഴത്തിരഗജ  അസത്തിസന്സജ,  തഡകാകര്മകാര്,  ഡത്തി.എര.ഒ.-മകാര്,  ലമഡത്തിക്കല്

വത്തിദരകാഭരകാസ  വകുപ്പത്തിലല  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പല്,  അഡത്തിനത്തിതസറശ്രീവജ  തലതത്തിലുര

മനത്തിയര,  മുഖരമനത്തിയര  അങ്ങലനലയലകാവരുര  അടെങ്ങുനതകാണജ  ആതരകാഗര

വകുപ്പജ.  ഇതജ  ഒരു  ചങ്ങലയത്തിലല  കണ്ണത്തികള്  തപകാലലയകാണജ.  നത്തിശയമകായര

വളലര  പ്രതത്തിബദതതയകാടുകൂടെത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ആതരകാഗരവകുപ്പത്തിലല
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ആതരകാഗര  പ്രവര്തകര്തലനയകാണജ  ആതരകാഗരവകുപ്പത്തിലന്റ സസ്വതജ.  പതക്ഷേ

അതത്തിനത്തിടെയത്തില്  ജനങ്ങലള  ബുദത്തിമുട്ടെത്തിപ്പത്തിക്കുന  ജനതദകാഹപരമകായ

ഇങ്ങലനയള്ള  സമശ്രീപനങ്ങള്  സസ്വശ്രീകരത്തിക്കുനവര്ലക്കതത്തിലര  കര്ശനമകായ

നടെപടെത്തികള്  സസ്വശ്രീകരത്തിക്കുനതകാലണനജ  പറഞലകകാണജ  ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകള് പകാസകാക്കത്തി നല്കണലമനജ അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണജ. 

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് -XVIII

ദവദരസഹകായരരഗവര ലപകാതുജനകാതരകാഗരവര 

മത്തി  .    സശ്രീക്കര്: ദവദരസഹകായരരഗവര  ലപകാതുജനകാതരകാഗരവര എന

XVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലത്തിസത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയജ തനലര V-ാം തകകാളതത്തില്

കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവകള്

പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമന പ്രതമയലത

അനുകൂലത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുനവര്.......

പ്രതമയര സഭ പകാസകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഗ്രകാന്റജ അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.
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ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് -XIX

കുടുരബതക്ഷേമര 

മത്തി  .    സശ്രീക്കര്: കുടുരബതക്ഷേമര എന XIX-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ

തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയജ  തനലര  V-ാം തകകാളതത്തില് കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക  2023-24

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവകള്  പൂര്തശ്രീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന പ്രതമയലത

അനുകൂലത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുനവര്.... .…

പ്രതമയര സഭ പകാസകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഗ്രകാന്റജ അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭ  ഇതപ്പകാള്  പത്തിരത്തിയനതുര  നകാലള

രകാവത്തിലല 9.00 മണത്തിക്കജ വശ്രീണ്ടുര സതമളത്തിക്കുനതുമകാണജ.

(2023 മകാര്ച്ചജ മകാസര 14-ാം തശ്രീയതത്തി ലചകാവകാഴ്ച്ച രകാവത്തിലല 9.00 മണത്തിക്കജ

വശ്രീണ്ടുര സതമളത്തിക്കുനതത്തിതലയകായത്തി സഭ ഉച്ചയ്ക്കുതശഷര 2.21-നജ പത്തിരത്തിഞ.)

* * * * * 


