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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

1.സമ്പൂര്ണ്ണ കകകോവണിഡഡ് വകോകണികനേഷന് പ്രവര്ത്തനേങ്ങളളും നേഷ്ടപരണിഹകോരളും
നേലകലളും 

ശ്രശ  .    എ  .    എന്  .    ഷളുംസശര്:  സര്,  കലകോകതത്ത  നേടുക്കണിയ   കകകോവണിഡഡ്

മഹകോമകോരണി  ഇനഡ്  18  മകോസളും  പണിനണിടുകയകോണഡ്.  18  മകോസളും  പണിനണിടുകമകോള

കലകോകത്തണികപകോഴളും ഇഇൗ കരകോഗളും ആളകതളെ വണിറപണിച്ചുതകകോണണിരണിക്കുകയകോണഡ്.  ഒര

ഭകോഗത്തഡ്  രണകോളും  തരളുംഗളും  അവസകോനേണിച്ചുതവന്നു  പറയുകമകോള  വശണളും

വനവര്ക്കുതതന കരകോഗളും വരന പശകോത്തലമകോണുള്ളതഡ്. ഇതണിനുള്ള പരണിഹകോരളും

സമ്പൂര്ണ്ണ വകോകണികനേഷനേകോണഡ്. സമ്പൂര്ണ്ണ വകോകണികനേഷനേലകോതത ഒര പരണിഹകോരവളും

കകകോവണിഡഡ്  കരകോഗത്തണിനേണില.  ഇത്തരളും  ഒര  ഘട്ടത്തണിലകോണഡ്  കകരളെളും

മകോതൃകകോപരമകോയ  പ്രവര്ത്തനേളും  നേടത്തണിയണിട്ടുള്ളതഡ്.  കകരളെളും  മകോതൃകകോപരമകോയ

പ്രവര്ത്തനേളും നേടത്തണിയതണിനേഡ്  ഇനനകോ ടുകഡ-യുതട തഹലത്തഡ് ഗണിരണി അവകോര്ഡളും

ലഭണിച്ചു.  ഇഇൗ  മകോതൃകകോപരമകോയ  പ്രവര്ത്തനേത്തണിനേഡ്  കനേതൃതതളും  തകകോടുത്ത

ആകരകോഗനമനണിതയയുളും  ആകരകോഗനവകുപണിതനേയുളും  ഞകോന്  ഇഇൗ  ഘട്ടത്തണില

അഭണിനേനണിക്കുകയകോണഡ്.  അകതകോതടകോപളുംതതന  ഒര  ഭകോഗത്തഡ്  കകരളെളും

മകോതൃകകോപരമകോതണനഡ്  പറയുകമകോള,  ഇനനന്  പ്രധകോനേമനണിയകോയ  നേകരന
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കമകോദണിയുതട സകോമത്തണിക ഉപകദഷ്ടകോവകോയണിരന അരവണിനഡ്   സുബ്രഹ്മണനത്തണിതന

ഒര സ്റ്റഡണി റണികപകോര്ട്ടഡ്  പുറത്തുവന്നു. 2020-നുളും  2021-നുമണിടയണില ഒഇൗകദനകോഗണിക

കണക്കുപ്രകകോരളും  ഇനനകോ  ഗവണ്തമനഡ്  പുറത്തുവണിട്ടതഡ്  നേകോകലകകോല  ലക്ഷളും

മരണമകോണഡ്.  പകക്ഷ  അരവണിനഡ്  സുബ്രഹ്മണനളും    ഉത്തകരനനയണിതല  സകോമണിള

സ്റ്റഡണിയണിലൂതടയുളുംമറളും പഠനേ റണികപകോര്ട്ടഡ് പുറത്തുവണിട്ടകപകോള 34 ലക്ഷളും മുതല  49

ലക്ഷളും  വതര  മരണളും  നേടന്നുതവനഡ്  പറയുന്നു.   അതഡ്  ശരണിവയ്ക്കുന

വകോര്ത്തകളെകോയണിരന്നു നേമുക്കഡ് ലഭണിച്ചതളും.  ഗളുംഗയണില ശവങ്ങതളെകോഴകണി;  മറവതചെയ

ശവങ്ങള  പുറത്തുവന്നു;  കണിമകറകോറണിയങ്ങളക്കുമുനണില  ജനേളും

സളുംസ്കരണത്തണിനുകവണണി കകോത്തുനേണിന്നു. അത്തരതമകോര സകോഹചെരനളും ഇനനയണിതല

ഉത്തകരനനന് സളുംസകോനേങ്ങളെണിലണകോതയങണിലളും നേമ്മുതട സളുംസകോനേത്തുണകോയണില.

പകക്ഷ  നേമ്മുതട  സളുംസകോനേതത്ത  ആസൂതണിതമകോയണി  തകര്ക്കകോനുള്ള  ശ്രമളും

നേടന്നുതവന്നുള്ളതകോണഡ്.  കകകോവണിഡഡ്  പ്രതണികരകോധ  പ്രവര്ത്തനേത്തണിതന  തടക്കളും

മുതല  മകോതൃകകോപരമകോയ  പ്രവര്ത്തനേളും  നേടത്തണിയ  എല.ഡണി.എഫണിതന

ശ്രശ.  പണിണറകോയണി  വണിജയന്  കനേതൃതതളും  തകകോടുത്ത  ഒനകോളും  സര്ക്കകോരളും  രണകോളും

സര്ക്കകോരളും   (തതശലജ  ടശച്ചറകോകതട്ട  ഒപളും  ശ്രശമതണി  വശണകോ  കജകോര്ജകോകതട്ട)
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മകോതൃകകോപരമകോയ  പ്രവര്ത്തനേമകോണഡ്  കകോഴ്ചവച്ചണിട്ടുള്ളതഡ്.  പകക്ഷ  ആസൂതണിതമകോയണി

കകരളെ  കമകോഡലണിതനേ  അട്ടണിമറണിക്കകോനുളും  കകരളെതത്ത  ദുര്ബലതപടുത്തകോനുളും  ശ്രമളും

നേടന്നുതവന്നുള്ളതകോണഡ്. ഇവണിതടയണികപകോള ഏറവളും കൂടുതല വകോകണികനേഷന് നേടന

5  സളുംസകോനേങ്ങതളെടുത്തകോല  അതണിതലകോനഡ്  കകരളെമകോണഡ്.  അതണിതനേക്കുറണിച്ചഡ്

പ്രതണിപക്ഷവളും മറഡ്  മകോധനമങ്ങളളും ഒന്നുളും പറയുനണില.  വകോകണികനേഷന് തതഡ്രെെവണില

അഞഡ്   സളുംസകോനേങ്ങതളെടുക്കുകമകോള അതണില ഏറവളും  പ്രധകോനേതപട്ട  സകോനേളും

അലങരണിക്കുന  സളുംസകോനേളും  കകരളെമകോണഡ്.  കകരളെത്തണിതന  കണക്കുകള

സൂചെണിപണിക്കുനതഡ്,  എറണകോകുളെളും,  18  വയസണിനു  മുകളെണില  പ്രകോയമുള്ള  100

ശതമകോനേളും ആളകളളും ഒനകോളും കഡകോസഡ് എടുത്തു കഴണിഞ്ഞുതവന്നുള്ളത സളുംബനണിച്ചഡ്

ഒകകകോബര്  2-  നേഡ്  ബഹുമകോനേതപട്ട  വനവസകോയ  വകുപ്പുമനണി  പ്രഖനകോപനേളും

നേടത്തുകയുളുംതചെയ.  വകോകണികനേഷതന കകോരനളും പരണികശകോധണിക്കുകമകോള കകരളെത്തണില

18  വയസണിനു  മുകളെണിലള്ളതണില  93%  കപര്ക്കഡ്  പൂര്ണ്ണമകോയുളും  ഒനകോളും  റഇൗണഡ്

വകോകണികനേഷന്  നേടത്തണി.  അതഡ്  ആതക  ജനേസളുംഖനയുതട  ഏതകോണഡ്  70

ശതമകോനേമകോണഡ്.  രണകോളും  റഇൗണഡ്  വകോകണികനേഷന്  ഏതകോണഡ്  ഒകനകകോലകക്കകോടണി,

ഏതകോണഡ്  45  ശതമകോനേമകോണഡ്.  അങ്ങതനേ  ഏതകോണഡ്   മൂന്നുകകകോടണി
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അറുപതലക്ഷകത്തകോളെളും  വകോകണികനേഷന്  ഇതണികനേകോടകളും  നേമ്മുതട  സളുംസകോനേളും

നേടത്തണിക്കഴണിഞ്ഞുതവന്നുള്ളതഡ്  മകോതൃകകോപരമകോയ  പ്രവര്ത്തനേമകോണഡ്.  അതണില

തകദ്ദേശ  ഭരണ  സകോപനേങ്ങളളും  പബണികഡ്  തഹലത്തഡ്  തസനറുകളളും

ആകരകോഗനവകുപ്പുതമലകോളും  കകകോ-ഓര്ഡണികനേറഡ്  തചെയതകകോണഡ്  നേല  പങഡ്

വഹണിച്ചുതവന്നുള്ളതകോണഡ്.   ഇകപകോള  സ്കൂളകളളും  കകകോകളെജുകളളും  ആരളുംഭണിക്കുന്നു;

ഇനതല  മുതല   കകകോകളെജുകളെണില  അദ്ധനയനേവര്ഷളും  ആരളുംഭണിച്ചു.  അകപകോള

കകകോകളെജഡ്  വണിദനകോര്തണികളക്കുളതപതട  വകോകണികനേഷന്;  ഒനകോളും  വകോകണികനേഷന്

വരകമകോള  തമഡണിക്കല  സയന്സണില  പറയുനതഡ്   ഇതണിതന  സണിവണിയരണിറണി

കുറയുതമന്നുള്ളതകോണഡ്.   രണ വകോകണികനേഷതനേടുത്തകോല  കരകോഗണിയകോവണില;  മരണളും

ഉണകോവണിതലനകോണഡ്.  എനകോല ഒറതപട്ട മരണങ്ങളതണന്നുള്ളതഡ് കവതറകോരഭകോഗളും.

ഇങ്ങതനേ  പൂര്ണ്ണമകോയുളും  വകോകണികനേഷനേണിലൂതട  മകോതകമ  ഇതണിതനേകോര

പരണിഹകോരമുണകോക്കകോന്  കഴണിയുകയുള.  എലകോക്കകോലത്തുളും  മൂടുപടമണണിഞ്ഞുളും

അകലളുംപകോലണിച്ചുളും  നേമുക്കഡ്  മുകനകോട്ടുകപകോകകോന്  സകോധണിക്കണില,  സകോമത്തണികമകോയണി

നേമ്മുതട  സളുംസകോനേളും  തകര്ച്ചയണികലയ്തക്കത്തുളും.  അതതകകോണഡ്  സകോമത്തണിക

തകര്ച്ചയ്ക്കുള്ള  പരണിഹകോരളും  പൂര്ണ്ണമകോയുളും  വകോകണികനേഷന്  മകോതമകോണഡ്.  ആ
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വകോകണികനേഷന്  തതഡ്രെെവണിനേഡ്  നേല  പണിന്തുണയകോണഡ്  സളുംസകോനേ  സര്ക്കകോര്

നേലകണിയണിട്ടുള്ളതഡ്. അതണില നേകോളും ഒര പരണിധണിവതര വണിജയണിച്ചു.  

മരണനേണിരക്കണിതനേക്കുറണിച്ചഡ്  സൂചെണിപണിക്കുകമകോള,  സളുംസകോനേ  സര്ക്കകോര്

നേടത്തണിയ  ആദനതത്ത  ഇടതപടലകോണഡ്  നേമ്മുതട  സളുംസകോനേത്തഡ്  മരണനേണിരക്കഡ്

കുറച്ചതഡ്.   തസപളുംബര്  27  വതര  24,661  കപര്  മരണിച്ചുതവന്നുള്ളതകോണഡ്

സളുംസകോനേതത്ത  കണക്കുകള  സൂചെണിപണിക്കുനതഡ്.  കകകോവണിഡഡ്  മരണവമകോയണി

ബനതപട്ടഡ് പറയുകമകോള ഒരപകോടഡ് അനുഭവങ്ങളള്ള ആളകളെകോണഡ് നേമ്മതളെകോതക്ക.

ഒരപകോടഡ്  കവണതപട്ടവര്  കകകോവണിഡണിതന  ഭകോഗമകോയണി  മരണിച്ചുതവന്നുള്ളതകോണഡ്.

കകകോവണിഡണിതന  മരണനേണിരക്കഡ്  ഒര  ഭകോഗത്തുണഡ്.  എനകോല  ഇനനയണിതല  മറ

സളുംസകോനേങ്ങളമകോയണി  തകോരതമനളും  തചെയ്യുകമകോള  മരണനേണിരക്കഡ്  കകരളെത്തണില

വളെതരക്കുറവകോണഡ്. 

ഇനഡ്  രകോവണിതല  മകോധനമങ്ങളെണില  കകട്ടതഡ്   സശകറകോ  കപകോസണിറണിവണിറണി

നേണിരക്കണിതന  കണക്കഡ്  പുറത്തുവരകോന്  കപകോകുന്നുതവനകോണഡ്.  ആ  റണികപകോര്ട്ടഡ്

പുറത്തുവകനകോ ഇലകയകോ എതനനേണിക്കറണിയണില.  ഇനഡ് വരതമനകോണഡ് പറയുനതഡ്.

കകകോവണിഡഡ് മൂലളും  മരണമടഞ്ഞവതര  സഹകോയണിക്കുനതണിനുളും  അവര്തക്കകോര
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സകോമത്തണികസഹകോയളും  നേലകുനതണിനുമുള്ള  ഉത്തരവകോദണിത്തളും  സളുംസകോനേ

സര്ക്കകോരണിനുണഡ്.  കകനസര്ക്കകോരണിതന  പ്രഖനകോപനേതത്ത

അടണിസകോനേതപടുത്തണിതക്കകോണഡ്,  കകകോവണിഡഡ്  ബകോധണിച്ചഡ്  മരണിച്ചവര്   എന്നു

പറയുകമകോള കകവലളും കകകോവണിഡഡ് ബകോധണിച്ചു മരണിച്ചവര് മകോതമല;  മറണിച്ചഡ് കപകോസ്റ്റഡ്

കകകോവണിഡണിതന ഭകോഗമകോയണി മരണിച്ചവരളതപതട  കണക്കുകൂട്ടണി വരകമകോള ഏതകോണഡ്

130  കകകോടണിരൂപ  വരതമനകോണഡ്  കണക്കകോക്കുനതഡ്.  അകപകോള  കകകോവണിഡഡ്

ബകോധണിച്ചഡ്  മരണിച്ചവര്ക്കഡ്  സകോമത്തണികസഹകോയളും  നേലകകോനുള്ള  നേടപടണികൂടണി

സളുംസകോനേ  സര്ക്കകോരണിതന  ഭകോഗത്തുണകോകണളും.  ഇഇൗതയകോര

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂതട  ഞകോന്  സളുംസകോനേ  സര്ക്കകോരണിതന

ശ്രദ്ധയണിലതപടുത്തുനതഡ്  വകോകണികനേഷന്  തതഡ്രെെവഡ്  ഇനേണിയുളും  ശകണിതപടുത്തുക;

കകകോകളെജഡ് വണിദനകോര്തണികളക്കഡ് നേലകുക;  അകതകോതടകോപളും മരണിച്ച കുടുളുംബങ്ങളക്കഡ്

ഒരകോശതകോസളും  നേലകുക.  ചെണിലര്  പൂര്ണ്ണമകോയുളും  അനേകോഥരകോകുളും.  ഇത്തരളും  ഒര

പശകോത്തലത്തണില  അനേകോഥരകോയണികപകോയ  കുട്ടണികതളെ  എങ്ങതനേ  സളുംരക്ഷണിക്കുളും;

അതണിനേഡ്  എതനലകോളും  നേടപടണികള  സതശകരണിക്കകോന്  സകോധണിക്കുളും;  

ആകരകോഗനപ്രവര്ത്തകര്  എതകപര്  മരണിച്ചണിട്ടുണഡ്;   അവര്തക്കതനങണിലളും
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തസ്പെഷനല  പകോകക്കജഡ്  ഏര്തപടുത്തകോന്  സകോധണിക്കുകമകോ;

-ആകരകോഗനപ്രവര്ത്തകതരന്നു  പറയുകമകോള  യഥകോര്തത്തണില  രക്ഷകോ

പ്രവര്ത്തനേത്തണിനേഡ് കനേതൃതതളും തകകോടുത്തഡ് മരണിക്കുനവരകോണഡ്- അവതര എതനങണിലളും

തരത്തണില  സഹകോയണിക്കകോന്  വല  പകോകക്കജുമുകണകോ?  ഇഇൗ  കകോരനങ്ങള

ബഹുമകോനേതപട്ട  മനണി  എതന  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനേഡ്  മറുപടണി  പറയുകമകോള

സൂചെണിപണിക്കണതമനഡ് ഞകോന് വണിനേയകത്തകോതട അഭനര്തണിക്കുകയകോണഡ്. 

ആകരകോഗന-വനേണിത-ശണിശുവണികസനേ  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശമതണി  വശണകോ

കജകോര്ജഡ്):  സര്,  സളുംസകോനേതത്ത  കകകോവണിഡഡ്  വനകോപനേളും  നേണിയനണ

വണികധയമകോക്കുനതണിതന ഭകോഗമകോയണി  സമ്പൂര്ണ്ണ വകോകണികനേഷന് ലക്ഷനമണിട്ടുതകകോണഡ്

ഉഇൗര്ജണിതമകോയ  രശതണിയണിലകോണഡ്  പ്രവര്ത്തനേങ്ങള  നേടന്നുവരനതഡ്.

സളുംസകോനേത്തഡ് ഇതവതര,  അതകോയതഡ് ഒകകകോബര് 4 വതര 18 വയസണില കൂടുതല

പ്രകോയമുള്ളവരണില 2,47,91,363 കപര്ക്കഡ് ഒനകോളും കഡകോസുളും 1,12,65,424 കപര്ക്കഡ്

രണകോളും  കഡകോസുളും  നേലകണിയണിട്ടുണഡ്.  കകരളെത്തണിതല  2021-തല  എസ്റ്റണികമറഡ്

ജനേസളുംഖന  കണക്കകോക്കണിയകോല  92.8%  കപര്ക്കഡ്  ഒനകോളും  കഡകോസഡ്  വകോകണിനുളും

42.2% ശതമകോനേളും കപര്ക്കഡ് രണകോളും കഡകോസഡ് വകോകണിനുളും നേലകണിയണിട്ടുണഡ്. വകോകണിന്
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ലഭനമകോകുന  മുറയഡ്  ഒനകോളും  കഡകോസഡ്  എടുത്തയകോളെണിനേഡ്  രണകോളും  കഡകോസണിനുള്ള

സമയമകോകുന മുറയഡ് വകോകണികനേഷന് വളെതര കവഗത്തണില പൂര്ത്തണിയകോക്കുനതണിനുള്ള

നേടപടണികളെകോണഡ് പുകരകോഗമണിച്ചുവരനതഡ്. 18 വയസണിനു മുകളെണിലള്ള സളുംസകോനേതത്ത

മുഴവന്  ജനേങ്ങളക്കുളും  വകോകണികനേഷന്  നേലകുനതണിനേകോയണി  വണിപുലമകോയ

സളുംവണിധകോനേങ്ങളെകോണഡ്  സര്ക്കകോര്  ഏര്തപടുത്തണിയണിരണിക്കുനതഡ്.  സളുംസകോനേത്തഡ്

വണിവണിധ  ജണിലകളെണിലകോയണി,  സര്ക്കകോര്  കമഖലയണില  മകോതളും  1200  കകകോവണിഡഡ്

വകോകണികനേഷന് തസനറുകള പ്രവര്ത്തണിച്ചുവരന്നുണഡ്. മുഴവന് ജനേവണിഭകോഗങ്ങതളെയുളും

വകോകണികനേഷന് നേടത്തുനതണിനേകോയണി  വണിവണിധങ്ങളെകോയ പരണിപകോടണികള ആസൂതണളും

തചെയനേടപണിലകോക്കണി.  സളുംസകോനേതത്ത  മുഴവന്  ഗര്ഭണിണണികളക്കുളും  കകകോവണിഡഡ്

വകോകണിന് നേലകകോന്  'മകോതൃകവചെളും'എന കപരണില ആകരകോഗനവകുപഡ്  കനകോതമയ്ന്

നേടത്തണിയണിരന്നു.  ഭണിനകശഷണിക്കകോര്ക്കഡ്  പ്രകതനക  വകോകണികനേഷന്  കനകോമ്പുകള

വണിവണിധ ജണിലകളെണില സളുംഘടണിപണിച്ചു.  ഇതകൂടകോതത ജൂണ് മകോസളും ആദനളും  മുതല

കണിടപ്പുകരകോഗണികളക്കഡ്  അവരതട  വശടുകളെണിലകപകോയണി  വകോകണികനേഷന്  നേലകണി

വരന്നുണഡ്.  കകരളെമകോണഡ്  ഇതസളുംബനണിച്ചഡ്   കദശശയതലത്തണില  ആദനമകോയണി

തതഗഡഡ് തതലന്സഡ്  പുറത്തണിറക്കണിയതഡ്.  ഇതഡ്  കദശശയതലത്തണില ശ്രദ്ധകനേടുകയുളും
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പല  സളുംസകോനേങ്ങളളും  പണിന്തുടരകയുളും  തചെയ.  സതനമകോയണി  രജണിസ്റ്റര്  തചെയകോന്

അറണിയകോത്തവരളും  സഇൗകരനമണിലകോത്തവരമകോയ  സളുംസകോനേതത്ത   ബണി.പണി.എല.

വണിഭകോഗത്തണിലതപട്ടവതര വകോകണികനേഷനേഡ്  രജണിസ്റ്റര് തചെയകോനേകോയണി  'കവവഡ്'  (Wave)

'വകോകണിന്  സമതതത്തണിനേകോയണി  മുകനറകോളും'  എന  കപരണില  ആശകോവര്ക്കര്മകോരതട

കസവനേമുപകയകോഗണിച്ചഡ്  വകോകണികനേഷന് രജണികസ്ട്രേഷന് കനകോതമയ്ന് നേടപണിലകോക്കണി. 

സളുംസകോനേതത്ത തതരതഞ്ഞടുത്ത കകനങ്ങളെണില തതഡ്രെെവഡ് ത്രൂ വകോകണികനേഷന്

(Drive  Through  Vaccination)  സഇൗകരനകമര്തപടുത്തണിയണിട്ടുണഡ്.  ഇഇൗ

കകനങ്ങളെണില  ഗുണകഭകോകകോക്കളക്കഡ്  സതനളും  വകോഹനേങ്ങളെണിലത്തതന  വനഡ്

പ്രതണികരകോധകുത്തണിവയ്തപടുക്കകോന്  കഴണിയുനതകോണഡ്.  അരമണണിക്കൂര്

നേണിരശക്ഷണത്തണില  അവണിതടത്തതനയണിരണിക്കകോനുള്ള  സഇൗകരനങ്ങളളും

ഒരക്കണിയണിട്ടുണഡ്.  വൃദ്ധസദനേങ്ങള,  അഗതണിമനണിരങ്ങള  എനണിവണിടങ്ങളെണിതല

അകനവകോസണികളക്കുളും ആദണിവകോസണി പ്രകോകനേ കഗകോത സമൂഹങ്ങളക്കുളും എസഡ്.ടണി.

ജനേവണിഭകോഗങ്ങളക്കുളും പ്രതണികരകോധകുത്തണിവയ്പണിനേകോയണി പ്രകതനക കമശകരണങ്ങള

തചെയണിട്ടുണഡ്. മുന്ഗണനേകോ വണിഭകോഗത്തണില ഇവതര ഉളതപടുത്തുകയുളും വകോകണികനേഷന്

തതരണിതതപടുത്തുകയുളും ഇതവതര  99%  കപര്ക്കഡ് ആദന കഡകോസഡ് വകോകണിനുളും  56%
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കപര്ക്കഡ്  രണഡ്  കഡകോസഡ്  വകോകണിനുളും  നേലകുകയുളും  തചെയ.  വകോകണികനേഷതന

കകോരനത്തണില   കദശശയ  ശരകോശരണിതയക്കകോള  വളെതരകയതറ  മുനണിലകോണഡ്

സളുംസകോനേളും.  വകോകണിന്  വണിമുഖതയുള്ളവകരകോടഡ്  ആകരകോഗനപ്രവര്ത്തകര്  കനേരണിട്ടഡ്

സളുംസകോരണിച്ചഡ്  വകോകണിതനേടുക്കകോന് കപ്രരണിപണിക്കുന്നുണഡ്.   കകന ആകരകോഗന കുടുളുംബ

കക്ഷമമനകോലയത്തണിതന  മകോര്ഗ്ഗകരഖ പ്രകകോരളും  അലര്ജണിയുള്ളവര്ക്കഡ് കകകോവണിഡഡ്

വകോകണിന് നേലകകോന് കഴണിയണില.  കകരളെത്തണില പതണിതനേട്ടഡ് വയസണിനേഡ് മുകളെണിലള്ള

എലകോവര്ക്കുളും ഒനകോളും കഡകോസഡ് വകോകണിന് ഒകകകോബര് മകോസകത്തകോടുകൂടണിയുളും  രണകോളും

കഡകോസഡ്  2022  ജനുവരണി  മകോസകത്തകോടുകൂടണിയുളും  നേലകകോന്  സകോധണിക്കുതമനകോണഡ്

പ്രതശക്ഷണിക്കുനതഡ്.   രണകോമതത്ത കഡകോസഡ് വകോകണിന് ഡഡ  അകുനതണിതന കൂടണി

കണക്കണിതലടുത്തകോണഡ്   ഇതഡ്  പറഞ്ഞണിരണിക്കുനതഡ്.   കകകോവണിഡഡ്-19 മൂലളും

മരണമടഞ്ഞവരതട  കുടുളുംബത്തണിനുള്ള  നേഷ്ടപരണിഹകോരളും  സളുംബനണിച്ചുളും

സളുംസകോനേളും ഇകപകോള കമശകരണങ്ങള ഏര്തപടുത്തണിയണിട്ടുണഡ്.   കകകോവണിഡഡ്-19

മരണങ്ങള  റണികപകോര്ട്ടഡ്   തചെയ്യുനതണിനുള്ള   പ്രകണിയ  കകരളെത്തണില

ഐ.സണി.എളും.ആര്  കലകോകകോകരനകോഗന  സളുംഘടനേയുതട  മകോര്ഗ്ഗ  നേണിര്കദ്ദേശങ്ങതളെ

അടണിസകോനേമകോക്കണിയകോണഡ്  തചെയ  വരനതഡ്.  കകകോവണിഡഡ്-19 മൂലളും  സളുംസകോനേത്തഡ്
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മരണിച്ചവരതട പട്ടണിക തയകോറകോക്കുനതണിനേകോയണി ഇ-തഹലത്തഡ് ഒര death reporting

and  auditing portal  വണികസണിപണിതച്ചടുത്തണിട്ടുണഡ്.  2021  ജൂണ് മകോസളും  16-ാ

തശയതണി  മുതല  എലകോ  കകകോവണിഡഡ്-19  മരണങ്ങളളും  ഒകോണ്ലലനേകോയണി  ഈ

കപകോര്ട്ടല  വഴണിയകോണഡ്   റണികപകോര്ട്ടഡ്  തചെയതപടുനതഡ്.    തപകോതജനേങ്ങളക്കഡ്

മരണതശയതണി  അടണിസകോനേമകോക്കണി   ദണിവസവളും  റണികപകോര്ട്ടഡ്  തചെയതപടുന

കകകോവണിഡഡ്-19  മരണളും  death information portal  വഴണി  കകോണകോന് കഴണിയുളും.

കൂടകോതത അതകോതഡ്   ജണില  തമഡണിക്കല ഒകോഫശസര്മകോര്  നേലകുന  covid  death

declaration document   അടണിസകോനേമകോക്കണിയുള്ള മറഡ്  വണിശദകോളുംശങ്ങളളും  ഈ

കപകോര്ട്ടലണില  ലഭനമകോണഡ്.   ബഹുമകോനേതപട്ട  സുപ്രശളും  കകകോടതണി  വണിധണിയുതട

അടണിസകോനേത്തണില കകകോവണിഡഡ് മരണത്തണിന നേണിര്വ്വചെനേത്തണില കകന സര്ക്കകോര്

മകോറളും വരത്തുകയുണകോയണി.   ഇതഡ്  പ്രകകോരളും  rt  pcr rapid antigen test   മറഡ്

കമകോളെണിക്കുലകോര് പരണികശകോധനേ വഴണി കരകോഗളും സണിരശകരണിച്ചവതരയുളും ചെണികണിതണിക്കുന

കഡകോകര്  മറഡ്  പരണികശകോധനേകള  വഴണി  കകകോവണിഡഡ്-19  കരകോഗളും

സണിരശകരണിച്ചവതരയുമകോണഡ്  കകകോവണിഡഡ്  കരകോഗണികളെകോയണി  കണക്കകോക്കുനതഡ്.

നേണിലവണില കകകോവണിഡഡ്  മരണങ്ങളതട പട്ടണികയണില  ഉളതപടകോത്ത  മരണങ്ങള
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കതണത്തകോന്  ഒര  പുതണിയ  കപകോര്ട്ടല  കകരളെ  സര്ക്കകോര്

വണികസണിപണിതച്ചടുത്തണിട്ടുണഡ്.  ഈ കപകോര്ട്ടല വഴണി മരണിച്ച വനകണിയുതട ബന്ധുവണിനേഡ്

മരണതപട്ട  വനകണിയുതട  മരണളും  കകകോവണിഡഡ്  19 മൂലമകോതണനഡ്  സണിരശകരണിച്ചഡ്

ലഭണിക്കുവകോനുളും  കകകോവണിഡഡ്  മരണങ്ങളതട  പട്ടണികയണില  ഉളതപടുത്തണി  നേണിര്ദ്ദേണിഷ്ട

കകകോവണിഡഡ്  ഡത്തഡ്  സര്ട്ടണിഫണിക്കറഡ്   ലഭണിക്കകോനുമുള്ള   അകപക്ഷ സമര്പണിക്കകോളും.

കകന  സര്ക്കകോരണിതന   പുതണിക്കണിയ  മകോര്ഗ്ഗ  നേണിര്കദ്ദേശ  പ്രകകോരളും  വശടുകളെണികലകോ

ആശുപതണികളെണികലകോ  മരണതപട്ടതളും  എളും.സണി.സണി.ഡണി.  കഫകോളും  4  എ പ്രകകോരളും

തമഡണിക്കല സര്ട്ടണിഫണിക്കറണില കകകോവണിഡഡ് -19 മരണതമനഡ് കരഖതപടുത്തണിയവതയ

കകകോവണിഡഡ്-19  മരണങ്ങളെകോയണി കണക്കകോക്കകോളും.  സകോമണിള എടുത്ത നേകോള മുതകലകോ

കകകോവണിഡഡ്  കരകോഗബകോധ  സരശകരണിച്ച  നേകോള  മുതകലകോ  30

ദണിവസത്തണിനേകളുംവതരയുള്ള  മരണങ്ങതളെ  കകകോവണിഡഡ്  മരണങ്ങളതട  പട്ടണികയണില

ഉളതപടുത്തകോവനതകോണഡ്. മകോതമല ആശുപതണി/കണിടത്തണി ചെണികണിതകോ കകനത്തണില

പ്രകവശണിപണിക്കതപട്ട കകകോവണിഡഡ്  19  ബകോധണിച്ച ഒരകോള അകത അഡണിഷനേണില  30

ദണിവസങ്ങളക്കപ്പുറവളും  തടരതവ  മരണതപടുകയകോതണങണില  അതഡ്  കകകോവണിഡഡ്

മരണമകോയണി  കണക്കകോക്കകോവനതകോണഡ്.  കകന  സര്ക്കകോരണിതന  പുതക്കണിയ  മകോര്ഗ്ഗ
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നേണിര്കദ്ദേശങ്ങളതട  അടണിസകോനേത്തണില  കകകോവണിഡഡ്  മരണ  നേണിര്ണ്ണയത്തണിനുളും

കകകോവണിഡഡ്  19  മരണളും  സളുംബനണിച്ച  ഒഇൗകദനകോഗണികകരഖ   മരണതപട്ടയകോളെണിതന

ബന്ധുക്കളക്കഡ് നേലകുനതണിനുമകോയണി വണിശദമകോയ മകോര്ഗ്ഗകരഖ പുറതപടുവണിച്ചണിട്ടുണഡ്.

കകകോവണിഡഡ്  ബകോധതയത്തുടര്നഡ്  മരണതപട്ട  ആളെണിതന  അടുത്ത  അവകകോശണിക്കഡ്

നേലകതപട്ട തമഡണിക്കല സര്ട്ടണിഫണിക്കറണില അവര്ക്കഡ് പരകോതണിയുതണങണില അതഡ്

പരണിഹരണിക്കുനതണിനേഡ്  സളുംസകോനേളും  ഒര  കമ്മണിറണിതയ  നേണികയകോഗണിച്ചു.   ഇതണിനേഡ്

പരണിഹകോരളും  കതണത്തണതമന്നുള്ള മകോര്ഗ്ഗ നേണിര്കദ്ദേശത്തണിതന അടണിസകോനേത്തണില

കകകോവണിഡഡ്  മരണങ്ങളമകോയണി  ബനതപട്ട  പരകോതണികള  പരണികശകോധണിക്കുവകോന്

സളുംസകോനേതത്ത  എലകോ  ജണിലകളെണിലളും  അഡശഷണല  ജണിലകോ  മജണികസ്ട്രേറഡ്,  ജണിലകോ

തമഡണിക്കല  ഓഫശസര്,  അഡശഷണല ജണിലകോ  തമഡണിക്കല ഓഫശസര്/ജണിലകോ

സര്വയലന്സഡ്  ഓഫശസര്,  തമഡണിക്കല  കകകോകളെജണിതല  തമഡണിസണിന്  വണിഭകോഗളും

തലവന്,  കനേകോണ്  കകകോവണിഡഡ്  വണിഭകോഗളും  ജണിലകോ  സര്വയലന്സഡ്  ഓഫശസര്,

ബനതപട്ട  വണിദഗ്ദ്ധന്/സബ്ജകഡ്  എകഡ്കപര്ട്ടഡ്  എനണിവരടങ്ങുന  കകകോവണിഡഡ്  19

തഡത്തഡ്  അസലറനേണിളുംഗഡ്  കമ്മണിറണി  രൂപശകരണിക്കകോന്  തശരമകോനേണിച്ചണിട്ടുണഡ്.   ഇഇൗ

സമണിതണി പരകോതണി ലഭണിച്ചഡ് 30 ദണിവസത്തണിനേകളും തശര്പഡ് കലപണിക്കുനതകോണഡ്.  കകന
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ദുരന നേണിവകോരണ അകതകോറണിറണിയുതട മകോനേദണ്ഡമനുസരണിച്ചഡ് കകകോവണിഡഡ് 19 ബകോധണിച്ചഡ്

മരണമടഞ്ഞ  വനകണിയുതട  ഏറവളും  അടുത്ത  ബന്ധുവണിനേഡ്/നേണിയമപരമകോയ

അവകകോശണിക്കഡ്  സളുംസകോനേ  ദുരന  നേണിവകോരണ  പ്രതണികരണ  നേണിധണിയണിലനേണിന്നുളും

50,000  രൂപ  ധനേസഹകോയളും  നേലകകോന്  ഉത്തരവകോയണിട്ടുണഡ്.   അതനുസരണിച്ചഡ്

സളുംസകോനേ  ദുരന   പ്രതണികരണ  നേണിധണിയുതട  മകോനേദണ്ഡളും  പുതക്കണിതകകോണഡ്

കകകോവണിഡഡ്  19  ബകോധണിച്ചഡ് മരണമടഞ്ഞ വനകണിയുതട ഏറവളും അടുത്ത ബന്ധുവണിനേഡ്

സളുംസകോനേ  ദുരന  നേണിവകോരണ  പ്രതണികരണ  നേണിധണിയണിലനേണിന്നുളും  50,000  രൂപ

ധനേസഹകോയളും  നേലകുനതണിനേഡ്  25-09-2021-തല  സണി.എളും.ഡണി.  പ്രകകോരളും

ഗവണ്തമനഡ് ഉത്തരവനേമര്....3/2021 പ്രകകോരളും സളുംസകോനേ സര്ക്കകോര് ഉത്തരവഡ്

പുറതപടുവണിച്ചണിട്ടുണഡ്.   രകോജനത്തഡ്  റണികപകോര്ട്ടഡ്  തചെയ  ആദനതത്ത  കകകോവണിഡഡ്  19

കകസണിതന തശയതണി മുതല കകകോവണിഡഡ് 19 ദുരനമകോയണി പ്രഖനകോപണിച്ചഡ് വണിജകോപനേളും

റദ്ദുതചെയ്യുനതവതരകയകോ  ഇതസളുംബനണിച്ചഡ്  പുതക്കണിയ  ഉത്തരവഡ്

പുറതപടുവണിക്കുനതവതരകയകോ ഇഇൗ ധനേസഹകോയളും ബകോധകമകോണഡ്.   ധനേസഹകോയ

വണിതരണളും  സുഗമവളും  സുതകോരനവമകോക്കുനതണിനേകോയണി  ലകോനഡ്  റവനേഡ  കമ്മശഷണര്

രൂപകലപനേ  തചെയ  റണിലശഫഡ്  കപകോര്ട്ടല  വഴണി  ധനേസഹകോയളും  വണിതരണളും
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തചെയകോനുള്ള  നേണിര്കദ്ദേശളും  നേലകുകയുളും  തചെയണിട്ടുണഡ്.   ഇഇൗ  കപകോര്ട്ടല  വഴണി

അകപക്ഷകര്ക്കഡ്  ഒകോണ്ലലനേകോയണി  ധനേസഹകോയത്തണിനേകോയണി

അകപക്ഷണിക്കകോവനതകോണഡ്.  കപകോര്ട്ടല   പൂര്ണ്ണകതകോതണിലപ്രവര്ത്തനേമകോരളുംഭണിച്ചഡ്

അകപക്ഷകള   ലഭനമകോകുന  മുറയഡ്  ധനേസഹകോയ  വണിതരണളും  കവഗത്തണില

പൂര്ത്തണിയകോക്കകോവനതകോണഡ്.   കകകോവണിഡഡ് മൂലളും  മകോതകോപണിതകോക്കള  നേഷ്ടതപട്ട

കുഞ്ഞുങ്ങളക്കുള്ള  ധനേസഹകോയളും  കനേരതത്തതതന  സളുംസകോനേ  സര്ക്കകോര്

പ്രഖനകോപണിച്ചണിരന്നു.   ഇവര്ക്കഡ്  പഠനേ  സഹകോയളും  നേലകുനതണിനുള്ള

നേടപടണികളെകോരളുംഭണിച്ചണിട്ടുണഡ്.

ശ്രശ  .    എ  .    എന്  .    ഷളുംസശര്:  സര്,  വകോകണികനേഷതന ഭകോഗമകോയണി  എനങണിലളും

കദകോഷവശങ്ങള  ഉണകോകുനതകോയണി റണികപകോര്ട്ടഡ് തചെയതപട്ടണിട്ടുകണകോ; ഇതഡ് പറയകോന്

കകോരണളും  എതന  നേണികയകോജകമണ്ഡലത്തണില  സണിറകോതജനഡ്  കപരള്ള  45

വയസ്സുകകോരന്   വകോകണികനേഷനുകശഷളും   ചെണില  സണിളുംറളുംസഡ്  കകോണണിക്കുകയുളും

അതണിനുകശഷളും കകോഴ്ച നേഷ്ടതപടുകയുളും തളെര്ന്നുകപകോകുകയുളും  തടര്നഡ് മരണിക്കുകയുളും

തചെയ.    ഇതഡ്  വകോകണികനേഷതന  ഭകോഗമകോയകോതണനകോണഡ്  കുടുളുംബളും  പറയുനതഡ്.

ഇത്തരളും കകസുകള  സളുംസകോനേത്തഡ് റണികപകോര്ട്ടഡ് തചെയതപട്ടതകോയുളും ബഹുമകോനേതപട്ട
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മനണിയുതട ശ്രദ്ധയണിലകണകോ? 

ആകരകോഗന-വനേണിത-ശണിശു  വണികസനേ  വകുപ്പുമനണി (ശ്രശമതണി  വശണകോ

കജകോര്ജഡ്):സര്, ഇത്തരളും  കകസുകള  സളുംസകോനേത്തഡ്  വണിരളെമകോയണി  റണികപകോര്ട്ടഡ്

തചെയണിട്ടുണഡ്.    ഇത്തരളും  കകോരനങ്ങള  കനേരണിട്ടഡ്  കകന  സര്ക്കകോരണിതനേ

അറണിയണിക്കണതമനകോണഡ്  കകന ആകരകോഗനമനകോലയളും അറണിയണിച്ചണിരണിക്കുനതഡ്. ആ

സകോഹചെരനത്തണില   അങ്ങതനേയുണകോയണിട്ടുള്ള   കകസുകതളെലകോളും  കകന

സര്ക്കകോരണിതനേ അറണിയച്ചണിട്ടുണഡ്.    അതകൂടകോതത  ഈ കകസുകള സളുംബനണിച്ചഡ്

സളുംസകോനേ ആകരകോഗനവകുപഡ് ഒര പഠനേവളും  ഇതണിതന ഭകോഗമകോയണി നേടത്തുന്നുണഡ്

ഇക്കകോരനങ്ങള  കകനളും  കനേരണിട്ടുതതനയകോണഡ്  ഇതണിതന  റണികപകോര്ട്ടുകള

സതശകരണിക്കുനതളും   ബകോക്കണികകോരനങ്ങള  തചെയ്യുനതളും  പകക്ഷ   ആകരനകോഗന

വകുപണിതന ഭകോഗമകോയണി  ഒര പഠനേളും നേടത്തുന്നുണഡ്. 

2. തഷകോര്ണ്ണൂര്  -  നേണിലമ്പൂര് തറയണിലപകോത

ശ്രശ  .    എ  .    പണി  .    അനേണില  കുമകോർ:  സര്,   തറയണിലതവ  കമഖലയണില,

തഷകോര്ണ്ണൂര്-നേണിലമ്പൂര്  തറയണിലതവ ലലന്  ആരളുംഭണിക്കകോന് തശരമകോനേണിച്ചണിട്ടഡ്  നൂറഡ്

വര് ഷളും   തണികയുന  സനര്ഭമകോണണിതഡ്.  1921  ഒകകകോബര്  മകോസളും  26-ാ
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തശയതണിയകോണഡ്  തറയണിലതവ കബകോര്ഡഡ് എഞണിനേശയര്  ഇന് ചെശഫഡ് ശ്രശ. കജകോണ്

ഇസകോറണിന് ദക്ഷണികണനനന് തറയണിലതവ  കമനേണി  നേലകുന  പ്രകദശങ്ങളെണില

പുതണിയ  തറയണിലതവ  ലലനുകള  ഉണകോക്കകോന്  തശരമകോനേണിക്കുകയുളും   അതണിതന

അടണിസകോനേത്തണില  തഷകോര്ണ്ണൂര്- നേണിലമ്പൂര്  തറയണിലതവ ലലന്  ആരളുംഭണിക്കകോന്

തശരമകോനേണിക്കുകയുളും  തചെയ.  ഇതണിതന  ആദനഘട്ടളും  1927-ല  പൂര്ത്തശകരണിച്ചു.

ഏതകോണഡ് നൂറ്   വര്ഷത്തണികലയഡ് കടക്കുകയകോണഡ് ഇകപകോള തഷകോര്ണ്ണൂര്- നേണിലമ്പൂര്

തറയണിലകവ  ലലന്.    ഏറവളും  പ്രധകോനേതപട്ട   ഒര  തറയണിലതവ  ലലനേകോയണി

തഷകോര്ണ്ണൂര്-നേണിലമ്പൂര്  തറയണിലതവ  ലലന്  ഇതണിനേകളും  മകോറണിക്കഴണിഞ്ഞു.

കകകോവണിഡണിനുമുമഡ് നേണിലമ്പൂരണിലനേണിനഡ്  ഏതകോണഡ് എട്ടഡ്  പകോസഞര്  തട്രെയണിനുകള

ഉണകോയണിരന്നു.   അകതകോതടകോപളും  തണിരവനേനപുരകത്തയഡ്  വരന രകോജനറകോണണി

എകഡ്പ്രസഡ്  ആരളുംഭണിച്ചു.  അങ്ങതനേ  നേല  വണികസനേളും   ഈ  കമഖലയണില

ഉണകോയണിരന്നു.   എനകോലളും ഒരപകോടഡ് പ്രശ്നങ്ങള അകപകോഴളും ബകോക്കണിയകോയണിരന്നു.

ഇകപകോള  കകകോവണിഡമകോയണി ബനതപട്ടഡ് തറയണിലതവ എലകോയണിടത്തുളും തട്രെയണിനുകള

നേണിര്ത്തണിയതണിതന  അടണിസകോനേത്തണില   നേണിലമ്പൂരണിലനേണിന്നുളും  ആരളുംഭണിക്കുന

തട്രെയണിനുകളളും  നേണിര്ത്തണിവച്ചണിരന്നു.  അടുത്തകകോലത്തകോയണി  നേണിലമ്പൂര്-
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തണിരവനേനപുരളും  രകോജനറകോണണി  എകഡ്പ്രസഡ്  ആരളുംഭണിച്ചു.  ഏഴകോളും  തശയതണി  ഒര

പകോസഞറുളും  തടങ്ങുന്നു  എനഡ്  അറണിയുകയുണകോയണി.   ഇതമകോയണി  ബനതപട്ട

നേകോലഞഡ് പ്രധകോനേതപട്ട കകോരനങ്ങളെകോണഡ് സളുംസകോനേതത്ത തറയണിലകവ വകുപണിതന

ചുമതല  വഹണിക്കുന  ബഹുമകോനേതപട്ട  മനണിയുതട  മുനണില  അവതരണിപണിക്കുനതഡ്.

ഏറവളും  പ്രധകോനേതപട്ടകകോരനളും,  തഷകോര്ണൂര്-നേണിലമ്പൂര്  തറയണിലകവ  തതലന്

തതവദദ്യുതശകരണിക്കുനതമകോയണി  ബനതപട്ട  നേടപടണികമങ്ങള  ആരളുംഭണിച്ചണിട്ടഡ്

വളെതരയധണികളും നേകോളകളെകോയണി.  ഇകതകോതടകോപളും ആരളുംഭണിച്ച പകോലക്കകോടഡ്-തപകോള്ളകോച്ചണി

തറയണിലകവ  തതലനുമകോയണി  ബനതപട്ട  തതവദദ്യുതശകരണ  പ്രവര്ത്തനേങ്ങള

ഇതണിനേകളും  ആരളുംഭണിച്ചുകഴണിഞ്ഞു.   തഷകോര്ണൂര്-നേണിലമ്പൂര് തറയണിലകവതതലനേണിതന

തതവദദ്യുതശകരണവമകോയണി  ബനതപട്ട  എലകോ  നേടപടണികമങ്ങളളും  തടണര്

നേടപടണികള  ഉളതപതട  പൂര്ത്തശകരണിച്ചുകഴണിഞ്ഞു  എനകോണഡ്  ഞകോന്

മനേസണിലകോക്കുനതഡ്.   പകക്ഷ,  ഇതവതര  അതണിതന  പ്രവൃത്തണി  ആരളുംഭണിച്ചണിട്ടണില.

അതതകകോണഡ്  എതയുളും  തപതട്ടനഡ്  തറയണിലകവ  വകുപഡ്  ഉകദനകോഗസരമകോയണി

ബനതപട്ടഡ്  തഷകോര്ണൂര്-നേണിലമ്പൂര്  തറയണിലകവ  തതലന്

തതവദദ്യുതശകരണത്തണിനേകോയുള്ള കകോരനങ്ങള തതരണിതതപടുത്തുനതണിനേഡ് ആവശനമകോയ
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നേടപടണിയുണകോകണതമനകോണഡ് എനേണിക്കഡ്  സൂചെണിപണിക്കുവകോനുള്ളതഡ്.  

രണകോമതകോയണി  എനേണിക്കഡ്  പറയകോനുള്ളതഡ്,  ഏതകോണഡ്  66  കണികലകോമശറര്

തതദര്ഘനമുള്ള തഷകോര്ണൂര്-നേണിലമ്പൂര് തറയണിലകവ തതലനേണിനേഡ്  അങ്ങകോടണിപ്പുറത്തുളും

വകോണണിയമലത്തുളും മകോതമകോണണികപകോള തറയണിലകവ കകകോസണിളുംഗഡ്  കസ്റ്റഷനുള്ളതഡ്.

തറയണിലകവ  വണികസനേത്തണിനുളും  കൂടുതല  തട്രെയണിനുകളക്കഡ്  സര്വ്വശസഡ്

നേടത്തുനതണിനുളും കകകോസണിളുംഗഡ് കസ്റ്റഷനുകള അതനകോവശനമകോണഡ്.  ഇനഡ് നേണിലവണില

അങ്ങകോടണിപ്പുറത്തുനേണിന്നുളും വകോണണിയമലളും തറയണിലകവ കസ്റ്റഷനേണികലയ്ക്കുള്ള ദൂരളും  28

കണികലകോമശററകോണഡ്.  യഥകോര്തത്തണില  തറയണിലകവയുതട  കണക്കനുസരണിച്ചഡ്

സകോധകോരണ  6  മുതല  9  കണികലകോമശററണിനേണിടയഡ്  കകകോസണിളുംഗഡ്  കസ്റ്റഷനുകളണകോവളും.

അങ്ങതനേയുതണങണില  മകോതകമ  സുഗമമകോയ  ട്രെകോഫണികഡ്  നേടക്കുകയുള.   പകക്ഷ,

ഇവണിതട  28  കണികലകോമശററുണകോയണിട്ടുളും  കകകോസണിളുംഗഡ്  കസ്റ്റഷന്  നേണിലവണിലണില.

അങ്ങകോടണിപ്പുറളും  വകോണണിയമലളും  കസ്റ്റഷനുകളതട  ഇടയണിലള്ള  തവ്വൂര്  കസ്റ്റഷന്

കകകോസണിളുംഗഡ്  കസ്റ്റഷനേകോക്കണി  മകോറണിയകോല  തശര്ച്ചയകോയുളും  ഇഇൗ  പകോതയണിലള്ള

തറയണിലകവ വണികസനേത്തണിനേഡ് വളെതരകയതറ മുകനറമുണകോകുതമന്നുള്ള കകോരനത്തണില

സളുംശയമണില.   വകോണണിയമലളും  തറയണിലകവ കസ്റ്റഷനേണിതല രണകോളും  പകോറഡ്  കഫകോളും
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നേണിര്മ്മകോണവമകോയണി  ബനതപട്ട  കകോരനങ്ങളക്കഡ്   അനഡ്  എതന  എളും.എല.എ.

ഫണകോണഡ്  അനുവദണിച്ചതഡ്.   തവ്വൂര്  കകകോസണിളുംഗഡ്  കസ്റ്റഷനേകോക്കുനപക്ഷളും

പകോറഡ്കഫകോമണിനേകോവശനമകോയ എളും.എല.എ. ഫണഡ് ആസണിവണികസനേ ഫണണിലനേണിന്നുളും

നേലകകോന്  കഴണിയുളും.   പകക്ഷ,  യഥകോര്ത  പ്രശ്നളും  അതല,   കകകോസണിളുംഗഡ്

കസ്റ്റഷനേകോക്കണി മകോറണതമങണില വലണിതയകോര തക കവണളും.  ഇകപകോള ഇതമകോയണി

ബനതപട്ടഡ് തറയണിലകവ ഉകദനകോഗസന്മകോര്  രണതവണ ഇതണിതന എസ്റ്റണികമറളും

മറതമടുത്തഡ്  തറയണിലകവയഡ്  അയച്ചുകഴണിഞ്ഞു.   പകക്ഷ,  തക  കൂടുതലകോകുളും

എനതതകകോണകോണഡ്  തവ്വൂര്  കസ്റ്റഷതനേ  കകകോസണിളുംഗഡ്  കസ്റ്റഷനേകോക്കണി  മകോറകോന്

കഴണിയകോത്തതഡ്.   അതതകകോണഡ്  സളുംസകോനേ  ഗവണ്തമനഡ്  ഒരതക

നേലകുകയകോതണങണില  തറയണിലകവ  അതണികന്മേല  വളെതര  കപകോസണിറശവകോതയകോര

നേണിലപകോതടടുക്കുതമനകോണഡ്  ഞകോന്  മനേസണിലകോക്കുനതഡ്.   അതണിനേകോവശനമകോയ

നേടപടണിതയടുക്കകോന്  ഗവണ്തമനഡ്  തയകോറകോകണതമനകോണഡ്  എനേണിക്കഡ്

സൂചെണിപണിക്കകോനുള്ളതഡ്.  

അതകപകോതല  ഏറവളും  പ്രധകോനേതപട്ട  തട്രെയണിനേകോണഡ്  തണിരവനേനപുരളും-

തകകോച്ചുകവളെണി രകോജനറകോണണി എകഡ്പ്രസഡ്.  അതഡ് കകകോവണിഡണിനുകശഷളും പുനേനഃരകോരളുംഭണിച്ചു.
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കനേരകത്ത  ഞകോന്  ഇഇൗ  സഭയണില  സൂചെണിപണിച്ചതകോണഡ്.   നേണിലവണിലള്ള

സകോഹചെരനത്തണില  ഇഇൗ  തട്രെയണിന്  നേണിര്ത്തുനതഡ്  തകകോച്ചുകവളെണിയണിലകോണഡ്.

മലബകോറണിലനേണിന്നുളും  പ്രകതനകണിച്ചഡ്  മലപ്പുറളും  ജണിലയണില  നേണിന്നുളും  ആര്.സണി.സണി.,

ശ്രശചെണിത  തടങ്ങണിയ  കഹകോസ്പെണിറലണികലയഡ്  വരന  കരകോഗണികള  ആശ്രയണിക്കുന

തട്രെയണിനേകോണഡ്  രകോജനറകോണണി  എകഡ്പ്രസഡ്.  അതളും  അതണിരകോവണിതല  4.00  മണണിക്കഡ്

എത്തണികച്ചരകയകോണഡ്.   അവണിതട ഇറങ്ങുന ആളകള വളെതരയധണികളും ബുദ്ധണിമുട്ടഡ്

അനുഭവണിച്ചുതകകോണണിരണിക്കുകയകോണഡ്.  അതതകകോണഡ്  ആ  തട്രെയണിന്

തണിരവനേനപുരകത്തയഡ് നേശട്ടുനതണിനുള്ള നേടപടണിയുണകോകണളും.  തണിരവനേനപുരളും

തസന്ട്രെല  കസ്റ്റഷനേണില   ട്രെകോഫണികഡ്  വളെതര  കൂടുതലകോയതതകകോണഡ്

കഴണിയണിലകോതയനകോണഡ് പറയുനതഡ്.  പകക്ഷ, ഇഇൗ തട്രെയണിന് നേകോഗര്കകകോവണില വതര

നേശട്ടണിയകോല  തശര്ച്ചയകോയുളും  തണിരവനേനപുരത്തഡ്  ഇറങ്ങകോനുള്ള  സഇൗകരനമുണകോകുളും

എനകോണഡ്  പറയുനതഡ്.  ആ ഒര കകോരനത്തണിലകൂടണി  ഗവണ്തമനഡ്  ശ്രദ്ധണിക്കണളും.

അതണിനുള്ള  ഇടതപടല  ഉണകോകണതമനഡ്  ഞകോന്  അഭനര്തണിക്കുകയകോണഡ്.

അകതകോതടകോപളും  കുകറനേകോളകളെകോയണി  പറയുന  നേണിലമ്പൂര്-നേഞന്കകകോടഡ്

തറയണിലകവയുമകോയണി  ബനതപട്ടകകോരനളും.  ഇത  സളുംബനണിച്ചഡ്  ബഹുമകോനേതപട്ട
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എളും.പണി., ശ്രശ. രകോഹുലഗകോനണി പകോര്ലതമനണില ഉനയണിച്ചു. അകദ്ദേഹളും മനണിയുമകോയണി

കനേരണിട്ടഡ്  സളുംസകോരണിച്ചതണിതന  അടണിസകോനേത്തണില  തറയണിലകവ  വകുപ്പുമനണി

അകദ്ദേഹത്തണിതനേകോര  കത്തഡ്  തകകോടുത്തണിരണിന്നു.   ആ  കത്തണില  പറഞ്ഞണിരനതഡ്,

നേണിലമ്പൂര്-നേഞന്കകകോടഡ് തറയണിലകവ ആരളുംഭണിക്കുനതഡ് സളുംബനണിച്ചഡ് Kerala Rail

Infrastructure  Ltd.-തനേ  ഡണി.പണി.ആര്.  തയകോറകോക്കുനതണിനേഡ്

ചുമതലതപടുത്തണിയണിട്ടുണഡ്  എനകോണഡ്.  അതമകോതമല  അവകശഷണിക്കുന

അതതലന്തമനണിനേഡ് അളുംഗശകകോരത്തണിനേകോയണി കകരളെ-കര്ണകോടക സളുംസകോനേങ്ങളതട

ചെശഫഡ്  തസകട്ടറണിമകോര്  തമ്മണില  ചെര്ച്ച  നേടത്തകോന്  നേണിര്കദ്ദേശണിക്കതപട്ടണിട്ടുതണന്നുളും

കകനമനണി  അറണിയണിച്ചണിരന്നു.   അതണിതന  നേടപടണികളളും  തതരണിതതപടുത്തണളും.

അത്തരത്തണിലള്ള എതനങണിലളും ചെര്ച്ച നേടകനകോ; ഇതലങണില അതഡ് നേടത്തകോനുള്ള

നേടപടണി  സതശകരണിക്കുകമകോ;  ഇനഡ്  തഷകോര്ണൂര്-നേണിലമ്പൂര്  തറയണിലകവ  തതലന്

വണികസനേരളുംഗത്തഡ്  അനുഭവണിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള  പരണിഹരണിക്കകോന്  പ്രകതനക

നേടപടണിതയടുക്കണളും.  അവണിതട  ആക്ഷന്  കഇൗണ്സണിലളും  വണിവണിധ  രകോഷശയ

പകോര്ട്ടണികളളും  നേണിരനരമകോയ  സമരത്തണിലകോണഡ്.  അതഡ്  അകങ്ങയറണിയകോളും.

അതതകകോണഡ്   ഇക്കകോരനത്തണില  ഒര  ഇടതപടല  നേടത്തുവകോന്  ഗവണ്തമനഡ്
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തയകോറകോകണതമനകോണഡ് എനേണിക്കഡ് അഭനര്തണിക്കകോനുള്ളതഡ്.

കകോയണികളും,  വഖഫഡ്,  ഹജഡ്  തശര്തകോടനേ  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    വണി  .

അബ്ദുറഹണിമകോന്  ):  ബഹുമകോനേതപട്ട വണ്ടൂര് അളുംഗളും ശ്രശ.  എ.  പണി.  അനേണിലകുമകോര്

ഉനയണിച്ച  കകോരനങ്ങള  തറയണിലകവ  വകുപ്പുമകോയണി  ചെര്ച്ച  തചെയണിരന്നു.

കകകോവണിഡണിനുമുമഡ് നേണിലവണിലണകോയണിരനതളും പണിനശടഡ് നേണിര്ത്തണിയതമകോയ തട്രെയണിന്

സര്വ്വശസഡ്  പുനേരകോരളുംഭണിക്കുക,  പകോസഞര്  തട്രെയണിനേണിലടക്കളും  ഏര്തപടുത്തണിയ

റണിസര്കവഷന് സളുംവണിധകോനേളും പണിന്വലണിക്കുക,  യകോതക്കകോര്ക്കഡ് വശണളും സശസണ്

ടണിക്കറഡ്  ഏര്തപടുത്തുക  എനശ  കകോരനങ്ങള  തപകോത  തശരമകോനേത്തണിനേകോയണി

തറയണിലകവ  ജനേറല  മകോകനേജര്,  ചെശഫഡ്  ഓപകററണിളുംഗഡ്  മകോകനേജര്,  പ്രണിന്സണിപല

ചെശഫഡ്  തകകോകമഴനല  മകോകനേജര്,  ഡണിവണിണല  മകോകനേജര്  തണിരവനേനപുരളും

പകോലക്കകോടഡ്  എനണിവരമകോയണി  29-09-2001-ല  ചെര്ച്ച  നേടത്തണിയണിരന്നു.

തണിരവനേനപുരളും തസന്ട്രെലണില രകോവണിതല എത്തണികച്ചരന വണിവണിധ തട്രെയണിനുകള,

ഉകദനകോഗസരടക്കളും  തപകോതജനേങ്ങളതട  സഇൗകരനകോര്തളും  09.45-നേഡ്

എത്തണികച്ചരനവണിധളും  സമയളും  കമശകരണിക്കുകതയന  കകോരനവളും  തറയണിലകവ

കബകോര്ഡണിതന പരണിഗണനേയഡ് സമര്പണിക്കകോന് ഇഇൗ ചെര്ച്ചയണില ധകോരണയകോയണിട്ടുണഡ്.
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06-10-2001  മുതല  9  പകോസഞര്  തട്രെയണിനുകള  പുനേരകോരളുംഭണിക്കകോന്   ഇഇൗ

ചെര്ച്ചയ്ക്കുകശഷളും  തറയണിലകവ  നേടപടണിതയടുത്തണിട്ടുണഡ്.   അണ്-റണിസര്വ്ഡഡ്

എകഡ്പ്രസഡ്  തട്രെയണിനുകളെകോയകോണഡ്  ഇതഡ്  സര്വ്വശസഡ്  നേടത്തുക.   നേണിലമ്പൂര്-

തകകോച്ചുകവളെണി  രകോജനറകോണണി  എകഡ്പ്രസഡ്  തണിരവനേനപുരളും  വതര  നേശട്ടുനകകോരനവളും

ഇഇൗ ചെര്ച്ചയണില ഞങ്ങള ഉനയണിച്ചണിരന്നു.  സലപരണിമണിതണിയുളും  മറളും  കകോരണളും

ഇകപകോള അതഡ് പരണിഗണണിക്കകോന് സകോധനമതലങണിലളും ഇക്കകോരനതത്തക്കുറണിച്ചഡ് വശണളും

ചെര്ച്ച തചെയകോതമന്നുള്ള ധകോരണ വരത്തണിയണിട്ടുണഡ്.   29-9-2001-തല ചെര്ച്ചയുതട

അടണിസകോനേത്തണില  തറയണിലകവ  മുഖകോനരമുള്ള  ചെരക്കഡ്  ഗതകോഗതളും  കൂടുതല

ശകണിതപടുത്തകോനുള്ള  ഒര  കയകോഗളും  ഗതകോഗത  പ്രണിന്സണിപല  തസകട്ടറണിയുതട

അദ്ധനക്ഷതണില  വണിളെണിച്ചുകചെര്ക്കകോന്  തശരമകോനേണിച്ചണിട്ടുണഡ്.   തഷകോര്ണൂര്-നേണിലമ്പൂര്

തറയണിലകവ പകോതയുതട തതവദദ്യുതശകരണളും  Central Organization for Railway

Electrification,  അലഹബകോദണിതന  പരണിധണിയണിലകോണഡ്  വരനതഡ്.   അവരമകോയണി

ചെര്ച്ച  തചെയകോന്  ഒര  തശയതണി  നേണിശയണിച്ചണിട്ടുണഡ്.   നേണിലമ്പൂര്-കകകോയമത്തൂര്

തട്രെയണിന് സര്വ്വശസഡ് ആരളുംഭണിക്കുന വണിഷയളും ഇഇൗ  29-നേഡ്  നേടത്തണിയ ചെര്ച്ചയണില

നേമ്മള  ഉനയണിച്ചണിരന്നു.   ചെണില  സകോകങതണിക  കകോരണങ്ങളെകോല  ഇകപകോള
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പരണിഗണണിക്കകോന്  കഴണിയണില.  എനണിരനകോലളും  ഇക്കകോരനളുംകൂടണി  തറയണിലകവ

അധണികൃതര്  പരണിഹരണിക്കകോതമനഡ്  പറഞ്ഞണിട്ടുണഡ്.  തവ്വൂര്  തറയലകവ  കസ്റ്റഷന്

കകകോസണിളുംഗഡ്  കസ്റ്റഷനേകോക്കുനതഡ്  സളുംബനണിച്ചഡ്  നേണിലവണില  ശണിപകോര്ശതയകോന്നുളും

ലഭണിച്ചണിട്ടണിലകോതയന്നുള്ളതകോണഡ് തറയണിലകവ അറണിയണിച്ചണിട്ടുള്ളതഡ്.  എങണിലളും മലപ്പുറളും

ജണിലയണില ഏറവളും പ്രധകോനേതപട്ട കണിഴക്കഡ്  ഭകോഗത്തു കണിടക്കുന ഒര കകനതമന

നേണിലയണില  ടൂറണിസ്റ്റഡ്  കകകോച്ചുകള  അതണില  വരണളും.  കകോരണളും,  തതമസൂര്,  ഉഇൗട്ടണി

കപകോലള്ള ഹണില കസ്റ്റഷനുകളക്കഡ് കപകോകുന വണിധത്തണില അത്തരളും ടൂറണിസ്റ്റുകളക്കഡ്

വരകോനുള്ള കകകോച്ചുകളകൂടണി ഘടണിപണിക്കണതമന്നുള്ള ഒരകോവശനവളും നേമ്മള മുകനകോട്ടു

വച്ചണിട്ടുണഡ്.  ഇഇൗ കകോരനവളും ഘട്ടളുംഘട്ടമകോയണി പരണിഗണണിക്കകോതമനകോണഡ് തറയണിലകവ

അധണികൃതര് അറണിയണിച്ചതഡ്.  

ശ്രശ  .    എ  .    പണി  .    അനേണിലകുമകോര്:  സർ,   നേണിലവണില  നേണിലമ്പൂരണില  നേണിന്നുളും

തഷകോര്ണ്ണൂരണികലയഡ്  തട്രെയണിനുണഡ്.   തഷകോര്ണ്ണൂരണില നേണിന്നുളും  കകകോയമത്തൂരണികലയ്ക്കുളും

പകോസഞറുണഡ്.   തട്രെയണിന് നേളും.  56612,  56604.  നേണിലമ്പൂരണില നേണിന്നുളും കപകോയണി

തഷകോര്ണ്ണൂരണിലണിറങ്ങണി  പണിതന  തഷകോര്ണ്ണൂരണില  നേണിന്നുളും  തണിരവനപുരകത്തയകോണഡ്

കപകോകുനതഡ്.  കനേരകത്ത  മറഡ്  തട്രെയണിനുകതളെകോതക്ക  ഇതകപകോതലയകോയണിരന്നു.
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തണിരവനേനപുരളും തട്രെയണിനുളും ഇതകപകോതലയകോയണിരന്നു.  തഷകോര്ണ്ണൂര് കപകോയണി മകോറണി

കയറുന്നു.  പണിനശടഡ്  തണിരവനപുരകത്തയഡ്  കപകോകുന്നു.   അതകോണഡ്  ഇകപകോള

രകോജനറകോണണി ഒരമണിച്ചഡ് നേണിലമ്പൂര് നേണിന്നുളും എടുക്കുനതഡ്.  ഇഇൗ തറയണിലകവയുമകോയണി

ബനതപട്ടഡ്  നേണിലമ്പൂരണില  നേണിന്നുളും  തഷകോര്ണ്ണൂരണികലയ്ക്കുളും  തഷകോര്ണ്ണൂരണില  നേണിന്നുളും

കകകോയമത്തൂരണികലയ്ക്കുളും  മകോറണിക്കയറുനതണിനേഡ്  പകരളും  ഇതഡ്  രണളും

ബനണിപണിക്കകോനുതള്ളകോര നേടപടണി ഗവണ്തമനഡ് സതശകരണിക്കുകമകോ? 

ശ്രശ  .    വണി  .    അബ്ദുറഹണിമകോന്:  സര്,  ഇഇൗ  കകോരനങ്ങള  രണഡ്  മൂനഡ്

തവണയകോയണിട്ടകോണഡ്  ചെര്ച്ച  തചെയതഡ്.   വളെതര  കൃതനമകോയണിട്ടകോണഡ്  നേമ്മുതട

ആവശനങ്ങള  ഉനയണിച്ചതഡ്.   കകകോവണിഡമൂലളും  നേണിര്ത്തലകോക്കണിയ  നേണിരവധണി

സളുംവണിധകോനേങ്ങള  വശണളും  തകകോണവരണികയകോണഡ്.  അതണികനതകോയ  തണിരക്കുകളളും

മറമുണഡ്.  നേല  രശതണിയണിലത്തതന  കകോരനങ്ങള  തചെയകോതമനഡ്  നേമ്മകളെകോടഡ്

പറഞ്ഞണിട്ടുണഡ്.  നേണിലമ്പൂര്-നേഞന്കകകോടഡ്  പകോതയടക്കമുള്ള  കകോരനങ്ങളെണില  നേല

സമശപനേമകോണഡ്  തറയണിലകവയ്ക്കുള്ളതഡ്.   അതമകോയണി  ബനതപട്ടഡ്  ബഹുമകോനേതപട്ട

മുഖനമനണി  കഴണിഞ്ഞ  ദണിവസങ്ങളെണില  ചെര്ച്ച  നേടത്തണിയണിരന്നു.  വശണളും

അക്കകോരനങ്ങളെണില  നേല  രശതണിയണിലള്ള  നേണിലപകോടകോണുള്ളതഡ്.   നേണിലമ്പൂര്-
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നേഞന്കകകോടഡ്  പകോത  ആവശനമകോതണന്നുതതനയകോണഡ്  ഗവണ്തമനണിതന

അഭണിപ്രകോയളും.


