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II അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് ദുരടിതബഡോധടിതര് മനേരടിടുന്ന പ്രതടിസനടി

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  പുനേരധടിവഡോസ  പദ്ധതടികളള

എമകഡോപടിപടിക്കുന്ന ളറെളമേഡടിമയഷന് ളസല് (Endosulfan Victims Relief and

Remediation  Cell)  നേടിഷടിയമേഡോയതടിളനേത്തുടര്ന്നന്ന്  ആനുകൂലല്യങ്ങളയ

നേഷ്ടപരടിഹഡോരങ്ങളയ ലഭല്യമേഡോകഡോത്തതുമൂലയ എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് ദുരടിതബഡോധടിതര്

പ്രതടിസനടിയടിലഡോയതഡോയടി  പറെയളപടുന്ന  സടിതടിവടിമശേഷയ  സഭഡോനേടപടടികള്

നേടിര്ത്തടിവചന്ന്  ചര്ചളചയ്യണളമേന്നഡോവശേല്യളപടന്ന്   സര്വ്വശസ്പീ  എന്.  എ.

ളനേലടിക്കുന്നന്ന്,   സജസ്പീവന്ന്  മജഡോസഫന്ന്,  മമേഡോന്സന്ന്  മജഡോസഫന്ന്,  അനൂപന്ന്  മജക്കബന്ന്,

മേഡോണടി സടി. കഡോപന്, ശസ്പീമേതടി ളക. ളക. രമേ എന്നസ്പീ അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകഡോരയ

മനേഡോടസ്പീസന്ന് നേല്കടിയടിട്ടുണന്ന്. 

ഉന്നതവടിദല്യഡോഭല്യഡോസ-സഡോമൂഹല്യനേസ്പീതടി  വകുപ്പുമേനടി  (മഡഡോ  .    ആര്  .    ബടിന):

സര്,  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ദുരടിതബഡോധടിത  ജനേവടിഭഡോഗങ്ങളളട  പ്രയഡോസങ്ങള്

മകരള  സമൂഹത്തടിനേഡോളക  വളളരമയളറെ  ഉത്കണ്ഠയയ  മവദനേയയ  ഉളവഡോക്കുന്ന

കഡോരല്യമേഡോണന്ന്.  അവളര  സഹഡോയടിക്കഡോനുയ  ആശേശഡോസളമേത്തടിക്കഡോനുയ
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പുനേരധടിവസടിപടിക്കഡോനുയ  നേടന്നുവരുന്ന പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്ക്കന്ന്  മകരളസ്പീയ സമൂഹയ

ഒന്നഡോളക  വലടിയ  പടിന്തുണയഡോണന്ന്  നേല്കടിമപഡോരുന്നളതന്ന  കഡോരല്യയ

ആശേശഡോസകരമേഡോണന്ന്.  ഇഇൗ  നേടപടടികള്  വടിട്ടുവസ്പീഴ്ചയടിലഡോളത

മുമമഡോട്ടുളകഡോണ്ടുമപഡോകഡോന് പ്രതടിജഡോബദ്ധമേഡോയ ഒരു സര്ക്കഡോരഡോണന്ന് ഇടതുപക

ജനേഡോധടിപതല്യ  മുന്നണടി  സര്ക്കഡോര്.  പുനേരധടിവഡോസ  പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്

ഏമകഡോപടിപടിക്കഡോനേഡോയടി  പ്രവര്ത്തടിച്ചുവരുന്നതന്ന്  ളറെമേഡടിമയഷന്  ളസലഡോണന്ന്

(Endosulfan  Victims  Relief  and  Remediation  Cell).

ളതരളഞ്ഞെടുപടിനുമശേഷയ  ആ  ളസല്  പുനേനഃസയഘടടിപടിക്കുന്നതടിനുമവണടിയള

നേടപടടികള്  നേടന്നുവരടികയഡോണന്ന്.  എങടില്മപഡോലയ  ജടിലഡോതല  അവമലഡോകനേ

സമേടിതടി ഇക്കഴടിഞ്ഞെ ആഗസന്ന്  24-ാം തസ്പീയതടി മയഡോഗയമചര്ന്നന്ന് അവമലഡോകനേയ

നേടത്തുകയയ  സശസ്പീകരടിമക്കണ  നേടപടടികള്  സയബനടിചന്ന്  നേടിര്മദ്ദേശേങ്ങള്

നേല്കുകയയ ളചയടിട്ടുണന്ന്.

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമേഡോനേളപട  അയഗങ്ങള്  സഭയടില്  ക്രമേയ

പഡോലടിമക്കണതഡോണന്ന്, കൂടയകൂടടിനേടിന്നന്ന് സയസഡോരടിക്കരുതന്ന്. 

മഡഡോ  .   ആര്  .   ബടിന: സര്, കഡോസര്മഗഡോഡന്ന് ജടിലയടിളല എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്
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ദുരടിതബഡോധടിതരുളട  പുനേരധടിവഡോസവുമേഡോയടി  ബനളപടന്ന്  ളറെമേഡടിയല്  ളസല്

എടുത്ത  തസ്പീരുമേഡോനേപ്രകഡോരയ  നേഷ്ടപരടിഹഡോര  സഡോമത്തടിക  സഹഡോയമേഡോയടി   171

മകഡോടടി  രൂപയയ,  ചടികടിതഡോ  സഹഡോയമേഡോയടി  16.83  മകഡോടടി  രൂപയയ  വഡോയ

എഴുതടിത്തളടിയ ഇനേത്തടില് 6.82 മകഡോടടി രൂപയയ ളപന്ഷനേഡോയടി 81.42 മകഡോടടി

രൂപയയ ദുരടിതബഡോധടിതളര പരടിചരടിക്കുന്നതടിനുള ളപന്ഷന് ഇനേത്തടില്  4.54

മകഡോടടി  രൂപയയ  ദുരടിതബഡോധടിത  കുടുയബത്തടിളല  12-ാം  കഡോസന്ന്  വളരയള

കുടടികളളട  മസഡോളര്ഷടിപടിനേത്തടില്  4.44  മകഡോടടി  രൂപയയ  സഇൗജനേല്യ  മറെഷന്

ഇനേത്തടില്  82  ലകയ  രൂപയയ  സര്ക്കഡോര്  നേല്കടിയടിട്ടുണന്ന്.   കൂടഡോളത

ദുരടിതബഡോധടിത  കുടുയബങ്ങള്ക്കന്ന്  200  യൂണടിറന്ന്  വളര  ളളവദദ്യുതടി  ഇളവുയ

ദുരടിതബഡോധടിതളര  പരടിചരടിക്കുന്നതടിനേന്ന്  ളമേഡോളളബല്  ളമേഡടിക്കല്  യൂണടിറയ

ചടികടിതയന്ന് സഇൗജനേല്യ യഡോതഡോസഇൗകരല്യവുയ ഏര്ളപടുത്തടിയടിട്ടുണന്ന്. ബഹുമേഡോനേളപട

സുപ്രസ്പീയമകഡോടതടി  വടിധടിപ്രകഡോരയ  285.17  മകഡോടടി  രൂപ  നേഷ്ടപരടിഹഡോരമേഡോയടി

നേല്കടിയടിട്ടുണന്ന്.   ജസ്പീവടിചടിരടിക്കുന്നവരടില്  മേഡോനേസടിക  വളര്ചളയത്തഡോത്ത

1498 മപര്ക്കന്ന്  മുപതന്ന്  മകഡോടടി  മുപത്തടിളത്തടന്ന്  ലകത്തടി  അന്പതടിനേഡോയടിരയ

രൂപയയ കടിടപടിലഡോയ 269 മപര്ക്കന്ന് പതടിമൂന്നന്ന് മകഡോടടി നേഡോല്പത്തടിയഞന്ന് ലകയ
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രൂപയയ  ഇതടിനേകയ  നേല്കടിക്കഴടിഞ.  കഡോന്സര് ബഡോധടിതരഡോയ  699  മപരടില്

580  മപര്ക്കന്ന് മൂന്നന്ന് ലകയ രൂപ വസ്പീതയ ളമേഡോത്തയ പതടിമനേഴന്ന് മകഡോടടി നേഡോല്പതന്ന്

ലകയ  രൂപ നേല്കടിയടിട്ടുണന്ന്.   ശേഡോരസ്പീരടിക  ളളവകലല്യമുള  1189  മപരടില്  988

മപര്ക്കന്ന് മൂന്നന്ന് ലകയ രൂപ വസ്പീതയ ഇരുപളത്തഡോന്പതന്ന് മകഡോടടി അറുപത്തടിനേഡോലന്ന്

ലകയ  രൂപ  നേല്കടിയടിട്ടുണന്ന്.  ദുരടിതബഡോധടിതര്ക്കന്ന്  മൂന്നന്ന്  രസ്പീതടിയടില്

മസ്നേഹസഡോന്തശനേയ  പദ്ധതടി  നേടപഡോക്കടിവരുന്നു.  വടികലഡോയഗ  ളപന്ഷന്

ലഭടിക്കുന്നവര്ക്കന്ന്  പ്രതടിമേഡോസയ  1700  രൂപവസ്പീതയ  നേല്കടിവരുന്നു.  1413  മപര്

ഇതടിളന്റെ ഗുണമഭഡോകഡോക്കളഡോയടിട്ടുണന്ന്.  വടികലഡോയഗ ളപന്ഷന് ലഭടിക്കഡോത്തവര്ക്കന്ന്

പ്രതടിമേഡോസയ  2200  രൂപവസ്പീതയ  നേല്കടിവരുന്നു.  1432  മപര്  ഇതടിളന്റെ

ഗുണമഭഡോകഡോക്കളഡോയണന്ന്.   മേറന്ന്  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ബഡോധടിതര്ക്കന്ന്  1200

രൂപവസ്പീതയ  നേല്കടിവരുന്നു.  2501  മപര്  ഇതടിളന്റെ  ഗുണമഭഡോകഡോക്കളഡോയണന്ന്.

ഇങ്ങളനേ  ആളക  5346  മപര്  മസ്നേഹസഡോന്തശനേയ  പദ്ധതടിപ്രകഡോരയ  ആനുകൂലല്യയ

സശസ്പീകരടിച്ചുവരുന്നു.  2021-22  സഡോമത്തടിക  വര്ഷത്തടില്  30.09.2021  വളര

നേഡോലന്ന് മകഡോടടി മുപത്തടിരണന്ന് ലകത്തടി എഴുപത്തഞന്ന് രൂപ ഇഇൗ പദ്ധതടി പ്രകഡോരയ

ആനുകൂലല്യമേഡോയടി  നേല്കടിയടിട്ടുണന്ന്.  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ദുരടിതബഡോധടിതരുളട
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കഡോരല്യത്തടില്  പുനേരധടിവഡോസത്തടിനുയ  ആശേശഡോസനേടപടടികള്ക്കുയ

വടിട്ടുവസ്പീഴ്ചയടിലഡോത്ത  പ്രവര്ത്തനേങ്ങളടിലഡോണന്ന്  എല്.ഡടി.എഫന്ന്.  സര്ക്കഡോര്

ഏര്ളപടടിട്ടുളതന്ന്.   കഡോസര്മഗഡോഡന്ന്  ളമേഡടിക്കല്  മകഡോമളജടിളന്റെ  നേടിര്മഡോണ

പ്രവൃത്തടികള്  ആരയഭടിചതുയ  ഉഇൗര്ജടിതമേഡോയടി  നേടന്നുതുടങ്ങടിയതുയ  കഴടിഞ്ഞെ

ഇടതുപക  സര്ക്കഡോര്  അധടികഡോരത്തടില്  വന്നമശേഷമേഡോണന്ന്.   ളമേഡടിക്കല്

മകഡോമളജടിളന്റെ അക്കഡോദമേടികന്ന് മബഡോക്കടിളന്റെ നേടിര്മഡോണയ പൂര്ത്തടിയഡോയടിക്കഴടിഞ.

ആശുപതടി  മബഡോക്കടിളന്റെ  നേടിര്മഡോണ  പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്  നേടന്നുവരടികയഡോണന്ന്.

ളമേഡടിക്കല്  മകഡോമളജന്ന്  പ്രവര്ത്തടിക്കഡോനേഡോവശേല്യമേഡോയ  272  തസടികകള്

പുതടിയതഡോയടി  സൃഷ്ടടിചടിട്ടുണന്ന്.   ദുരടിതബഡോധടിതരുളട  ശേഡോരസ്പീരടികവുയ

മേഡോനേസടികവുമേഡോയ സമേഗ്രപുനേരധടിവഡോസയ ലകല്യമേഡോക്കടി കഡോസര്മഗഡോഡന്ന് ജടിലയടിളല

മൂളടിയഡോറെടില്  ദുരടിതബഡോധടിതര്ക്കന്ന്   പുനേരധടിവഡോസ  വടിമലജന്ന്  നേടിര്മടിക്കഡോനുള

പ്രവര്ത്തനേങ്ങള് നേടന്നുവരടികയഡോണന്ന്.   ആദല്യഘട നേടിര്മഡോണത്തടിനേന്ന്  5  മകഡോടടി

രൂപ അനുവദടിച്ചു.  പുനേരധടിവഡോസ വടിമലജടിളന്റെ നേടിര്മഡോണ പ്രവര്ത്തനേങ്ങള്ക്കന്ന്

ഉഇൗരഡോളങല് മലബര് മകഡോണ്ടഡോകന്ന് ളസഡോളളസറടിളയ നേടിയമേടിചന്ന് ഉത്തരവഡോയടിട്ടുണന്ന്.

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ദുരടിതബഡോധടിതരുളട  പുനേരധടിവഡോസവുയ  മകമേവുയ
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ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതടിനുള  നേടപടടികളഡോണന്ന്  ഇഇൗ  സര്ക്കഡോര്  സശസ്പീകരടിച്ചുവരുന്നതന്ന്.

അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടില്  ഉന്നയടിചടിട്ടുള  ഒരഡോശേങയമുണഡോമകണ  ഒരു

സഡോഹചരല്യവുയ ഇമപഡോള് നേടിലവടിലടില.  അതുളകഡോണന്ന് ഇഇൗ അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

സഭ നേടിര്ത്തടിവചന്ന്  ചര്ച ളചമയ്യണ ആവശേല്യമേടില.

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ളനേലടിക്കുന്നന്ന്:   സര്,  മകരളത്തടിളന്റെ  വടമക്കയറത്തുള

കഡോസര്മഗഡോഡന്ന്  ജടില  ഹടിമരഡോഷടിമേമപഡോളല  ഒരു  ദുരന്തഭൂമേടിയഡോളണന്നന്ന്

നേമുളക്കലഡോവര്ക്കുമേറെടിയഡോയ. ആ ദുരന്തഭൂമേടിയടില് മേരടിചതടിളനേഡോപയ ജസ്പീവടിചടിരടിക്കുന്ന

കുമറെ  ഹതഭഡോഗല്യരുളട  ദയനേസ്പീയഡോവസ  ഇഇൗ  സഭയളടയയ  സര്ക്കഡോരടിളന്റെയയ

മുമടില്  ളകഡോണ്ടുവരുന്നതടിനുമവണടിയഡോണന്ന്  ഇഇൗ  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനേന്ന്

മനേഡോടസ്പീസന്ന്  നേല്കടിയതന്ന്.  മനേഡോടസ്പീസന്ന്  നേല്കടിയതന്ന്  ബഹുമേഡോനേളപട

മുഖല്യമേനടിക്കഡോണന്ന്.  പമക  ഇവടിളട  മേറുപടടി  പറെഞ്ഞെതന്ന്  സഡോമൂഹല്യനേസ്പീതടി

വകുപ്പുമേനടിയഡോണന്ന്.  ഇഇൗ  സര്ക്കഡോര്  അധടികഡോരത്തടില്  വന്നമശേഷയ

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ബഡോധടിതരുളട  പ്രശ്നങ്ങള്  ചര്ച  ളചയ്യുന്നതടിനേന്ന്

മുഖല്യമേനടിയളട  സഡോന്നടിദ്ധല്യത്തടില്  മയഡോഗയ  മചര്ന്നടിരുമന്നഡോളയന്നന്ന്

വല്യകമേഡോക്കഡോമമേഡോ; എങടില് എത മയഡോഗങ്ങള് മചര്ന്നടിട്ടുളണന്നുയ തസ്പീരുമേഡോനേങ്ങള്
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എളന്തഡോളക്കയഡോയടിരുളന്നന്നുയ  വല്യകമേഡോക്കഡോമമേഡോളയന്നന്ന്  07.03.2018-ല്  ഇഇൗ

സഭയടില്  ഒരു  മചഡോദല്യമുന്നയടിചടിരുന്നു.   അതടിനുകടിടടിയ  ഉത്തരയ  'വടിവരങ്ങള്

മശേഖരടിച്ചുവരുന്നു'  എന്നഡോണന്ന്.  ഇവടിളട  മേനേസടിലഡോമക്കണതന്ന്  ബഹുമേഡോനേളപട

മുഖല്യമേനടിമയഡോടഡോണന്ന്  മമേല്പറെഞ്ഞെ  മചഡോദല്യയ  മചഡോദടിചളതന്നഡോണന്ന്.

അമമേരടിക്കയടിളല  ളളവറന്ന്ഹഇൗസടിളന്റെ  കഡോരല്യളത്തക്കുറെടിചല  മചഡോദടിചതന്ന്.   ഇന്നന്ന്

2021  ഒമകഡോബര്  6-ാം തസ്പീയതടിയഡോണന്ന്.  ഒരു മേഡോസയ കഴടിഞ്ഞെന്ന് ഇഇൗ സഭയടിളല

ഒരയഗയ,   ബഹുമേഡോനേളപട മുഖല്യമേനടി ഇന്നന്ന്  (2021  ഒമകഡോബര്  6)-ാം തസ്പീയതടി

ഇഇൗ  സഭയടില്  ഉമണഡോളയന്നന്ന്  മചഡോദടിചഡോല്   അതടിനുത്തരയ  'വടിവരയ

മശേഖരടിച്ചുവരുന്നു'  എന്നഡോണന്ന്.  വളളര നേടിസയഗതമയഡോളടയഡോണന്ന് ഇഇൗ കഡോരല്യങ്ങള്

സര്ക്കഡോര് മനേഡോക്കടിക്കഡോണുന്നളതന്നുളള കഡോരല്യത്തടില് യഡോളതഡോരു സയശേയവുമേടില.

അതുമപഡോളലതളന്ന കശുമേഡോവടിന് മതഡോടങ്ങളടില്  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് ആകഡോശേ

മേഡോര്മഗ്ഗേനേ തളടിച  പഡോമന്റെഷന് മകഡോര്പമറെഷന് ളമേഡോത്തയ  53.105  മകഡോടടി  രൂപ

ഇഇൗടഡോക്കടിയടിട്ടുണന്ന്.  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ദുരടിതബഡോധടിതരുളട  ശേഡോരസ്പീരടികവുയ

മേഡോനേസടികവുമേഡോയ സമേഗ്ര പുനേരധടിവഡോസയ ലകല്യമേഡോക്കടി ഒരു റെടിഹഡോബടിലടിമറഷന്

ളസന്റെര്  കഡോസര്മഗഡോഡന്ന്  ജടിലയടിളല  മൂളടിയഡോര്  വടിമലജടില്  സഡോപടിക്കുന്നതടിനേന്ന്
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തസ്പീരുമേഡോനേമേഡോയടിട്ടുണന്ന്.  ഇതടിനേഡോയടി   മൂളടിയഡോര്  പഞഡോയത്തടില്  പഡോമന്റെഷന്

മകഡോര്പമറെഷളന്റെ  ളളകവശേമുളള  ഭൂമേടിയടില്നേടിന്നന്ന്   റെടിഹഡോബടിലടിമറഷന്

വടിമലജടിനേനുമയഡോജല്യമേഡോയ  25  ഏക്കര്ഭൂമേടി  അനുവദടിച്ചുകടിടടിയടിട്ടുണന്ന്.   കൂടഡോളത

ബനളപട  കമനേടികളടില്നേടിന്നുയ  ധനേസഹഡോയയ  ലഭല്യമേഡോക്കുന്നതടിനുളള

നേടപടടികളയ  സശസ്പീകരടിച്ചുവരുന്നു.    ബഹുമേഡോനേളപട  സുപ്രസ്പീയമകഡോടതടിയളട

വടിധടിപ്രകഡോരയ എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് ദുരടിത ബഡോധടിതര്ക്കന്ന്  5  ലകയ രൂപ വസ്പീതയ

ധനേസഹഡോയയ അനുവദടിമക്കണടി വരുമമഡോള് ആളക 292.4  മകഡോടടി രൂപയഡോണന്ന്

മവണതന്ന്.   ഇതുവളര  ധനേസഹഡോയയ  അനുവദടിച  തുക  കുറെയ്ക്കുമമഡോള്  ബഡോക്കടി

ധനേസഹഡോയയ  അനുവദടിക്കുന്നതടിനേന്ന്   200  മകഡോടടി  രൂപമയഡോളയ

മവണടിവരുളമേന്നഡോണന്ന്  കണക്കഡോക്കടിയടിരടിക്കുന്നതന്ന്.   ആവശേല്യമേഡോയ  ഫണടിനുളള

നേടപടടികള്  സശസ്പീകരടിച്ചുവരുന്നു.   ഇതുയ  നേടിയമേസഭയടില്  29-2-2017-  നേന്ന്

ബഹുമേഡോനേളപട  മുഖല്യമേനടി  നേല്കടിയ  മേറുപടടിയഡോണന്ന്.  ഇമപഡോഴളത്ത  അവസ

എന്തഡോളണന്നുകൂടടി  അറെടിയഡോന്  തഡോല്പരല്യമുണന്ന്.   എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്

ദുരടിതബഡോധടിതരുളട  പടടികയടില്  ഉള്ളപടുത്തുന്നതടിനുളള  ളമേഡടിക്കല്

പരടിമശേഡോധനേ  ഉദഡോരമേഡോക്കണളമേന്നുയ  അര്ഹരഡോയ  പരഡോതടിക്കഡോളര



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

9

ദുരടിതബഡോധടിതരുളട  പടടികയടില്  ഉള്ളപടുത്തടി  എലഡോ  സഹഡോയങ്ങളയ

നേല്കണളമേന്നുയ    2018  ഏപ്രടില്  21-ലളള  ഉത്തരവടിലൂളട  മേനുഷല്യഡോവകഡോശേ

കമസ്പീഷന്  ആവശേല്യളപടടിരുന്നു.  എന്തന്ന്  നേടപടടികളഡോണന്ന്  സര്ക്കഡോര്

സശസ്പീകരടിചളതന്നറെടിയഡോന് തഡോല്പരല്യമുണന്ന്.   മദശേസ്പീയ മേനുഷല്യഡോവകഡോശേ കമസ്പീഷളന്റെ

ശേടിപഡോര്ശേ പ്രകഡോരയ  1446  മപര്ക്കന്ന്  5  ലകയ രൂപയയ  1568  മപര്ക്കന്ന്  3  ലകയ

രൂപയയ ആശേശഡോസ ധനേയ നേല്കടി. ബഹുമേഡോനേളപട സുപ്രസ്പീയമകഡോടതടി 2017 ജനുവരടി

10-ാംതസ്പീയതടി പുറെളപടുവടിച വടിധടി മുഴുവന് ദുരടിതബഡോധടിതര്ക്കുയ 5  ലകയ രൂപ

വസ്പീതയ   നേല്കണളമേന്നഡോയടിരുന്നു.   ഇമപഡോള് ദുരടിതബഡോധടിതരുളട  പടടികയടിലളള

6727 മപരടില്  5 ലകയ രൂപ കടിടടിയവര് 1446 മപര് മേഡോതയ.  3713 മപര്ക്കന്ന് 5

ലകയ രൂപയയ 1568  മപര്ക്കന്ന് 2 ലകയ രൂപയയ ലഭടിക്കണയ. വടിധടി ഇമപഡോഴുയ

നേടപടിലഡോക്കഡോന്  സഡോധടിചടിടടില.  മുന്കളകര്  24-7-2020-നേന്ന്  സഡോമൂഹല്യനേസ്പീതടി

വകുപടിനേന്ന്  റെടിമപഡോര്ടന്ന്  നേല്കടിയതഡോയടി  മേനേസടിലഡോക്കുന്നു.   ആ  റെടിമപഡോര്ടടിളല

പടടികയടിലള   6270  മപര്ക്കുയ  ളമേഡടിക്കല്  മബഡോര്ഡന്ന്  രൂപസ്പീകരടിചന്ന്

പുനേ:പരടിമശേഡോധടിക്കണളമേന്നഡോണന്ന് ആവശേല്യളപടടിട്ടുണന്ന്.  ആ കളകറുളട റെടിമപഡോര്ടന്ന്

സര്ക്കഡോരടിളന്റെ  നേടിലപഡോടഡോമണഡോളയന്നന്ന്  ബഹുമേഡോനേളപട  മുഖല്യമേനടി
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വല്യകമേഡോക്കണളമേന്നഡോണന്ന്   എനേടിക്കന്ന്  ഇഇൗ  അവസരത്തടില്  പറെയഡോനുളളതന്ന്.

ജടിലയടിലളള  5000-മത്തഡോളയ  കശുമേഡോവടിന്മതഡോടങ്ങളടില്  കഡോല്നൂറഡോണന്ന്

കഡോലമേഡോയടി  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  തളടിചതടിളന്റെ  ദുരന്തഫലമേഡോണടിന്നന്ന്

കഡോസര്മകഡോളട    ഹതഭഡോഗല്യരഡോയ  ജനേങ്ങള്  ഇന്നന്ന്  അനുഭവടിക്കുന്നതന്ന്.  വടിഷയ

തളടിക്കുന്നതന്ന്  നേടിര്ത്തടിയടിടന്ന്  രണന്ന്  ദശേകക്കഡോലയ  കഴടിഞ്ഞെടിട്ടുയ  ജനേങ്ങളളട

ദുരടിതത്തടിനേന്ന്  ഇന്നുയ  അറുതടിവന്നടിടടില.   അനേല്യഗൃഹങ്ങളടിളല  വടിചടിത

ജസ്പീവടികളളമപഡോളല  അയഗളളവകലല്യമുളള  കുഞങ്ങള്  മേരടിചതടിളനേഡോപയ

ജസ്പീവടിചടിരടിക്കുന്ന കഡോഴ്ചയഡോണന്ന് നേമുക്കവടിളട കഡോണഡോന് കഴടിയന്നതന്ന്.  കുഞങ്ങളള

ളനേമഞഡോടന്ന്  മചര്ത്തുപടിടടിചന്ന്  അമമേഡോര്  ളകഡോടുക്കുന്നതന്ന്   മുലപഡോലല,

വടിഷമേഡോളണന്നന്ന്  പഡോവളപട  അമമേഡോര്  അറെടിയന്നടില.  ..(… ബഹളയ)

.… മകഡോഴടിമക്കഡോടന്ന്  ളമേഡടിക്കല്  മകഡോമളജടിളല  പഠനേ  സയഘയ  പുറെത്തുവടിട

റെടിമപഡോര്ടടില്  കഡോസര്മഗഡോഡടിളന്റെ  സുന്ദരമേഡോയ  ഗ്രഡോമേങ്ങളടിളല  ളവളത്തടിലയ

മേണടിലയ  രകത്തടിലയ  അപകടകരമേഡോയ  അളവടില്  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്

കലര്ന്നടിട്ടുളണന്നന്ന്  വല്യകമേഡോക്കടിയടിട്ടുണന്ന്.  16000-മത്തഡോളയ  മരഡോഗടികളഡോണന്ന്

വടിവടിധ ളമേഡടിക്കല് മകഡോമളജുകളടില് എത്തടിമചര്ന്നതന്ന്.  അതടില്  4300-ഓളയ
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മപര്  ഗുരുതരഡോവസയടിലളളവരഡോയടിരുന്നു.  1963-ലഡോണന്ന്  മകരളത്തടിളന്റെ

കഡോര്ഷടിക  വകുപന്ന്   എന്മേകളജ  പഞഡോയത്തടിളല  ളപളഡ്രെയടിലയ  മേറന്ന്

സലങ്ങളടിലയ  കശുമേഡോവന്ന് ളളതകള് നേടഡോന് തുടങ്ങടിയതന്ന്.  1978-ല് ഇഇൗ മതഡോടയ

മകരള  സര്ക്കഡോരടിളന്റെ  കസ്പീഴടിലളള  പഡോമന്റെഷന്  മകഡോര്പമറെഷന്  ഓഫന്ന്  മകരള

ഏളറടുത്തു.  1977-ലഡോണന്ന്  കസ്പീടനേഡോശേടിനേടി  തളടിക്കഡോന് തുടങ്ങടിയതന്ന്.   ആദല്യളത്ത

രണന്ന് വര്ഷയ എന്ടടിന് എന്ന കസ്പീടനേഡോശേടിനേടി ഹഡോന്റെന്ന്  ളളപപന്ന് ഉപമയഡോഗടിചഡോണന്ന്

തളടിചതന്ന്.   റടി-മമേഡോസടിമറഡോ  എന്നറെടിയളപടുന്ന  കസ്പീടളത്ത  തുരത്തഡോനേഡോണന്ന്  ഇതന്ന്

ളചയതന്ന്.  1979-ല്  പഡോമന്റെഷന്  മകഡോര്പമറെഷന്  ളഹലടിമകഡോപ്ടര്  ഉപമയഡോഗടിചന്ന്

ആകഡോശേ മേഡോര്മഗ്ഗേനേ എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് തളടിക്കഡോന് തുടങ്ങടി.  അമതഡോളടയഡോണന്ന്

നേഡോടഡോളക ദുരന്തഭൂമേടിയഡോയടി മേഡോറെഡോന് തുടങ്ങടിയതന്ന്.  നേഡോഡസ്പീവവ്യൂഹത്തടിളല തകരഡോര്,

തലമചഡോറെടിളനേ  ബഡോധടിക്കുന്ന  തളര്വഡോതയ,  മേഡോനേസടികവുയ  ശേഡോരസ്പീരടികവുമേഡോയ

ളളവകലല്യങ്ങള്,   അപസഡോരയ  തുടങ്ങടിയ  മരഡോഗങ്ങള്  വല്യഡോപകമേഡോയടി.   ലടിവര്

കല്യഡോന്സര്,  ബഡന്ന് കല്യഡോന്സര്,  ഗര്ഭഡോശേയ സയബനമേഡോയ മരഡോഗങ്ങള് എന്നടിവ

വര്ദ്ധടിച്ചുവന്നു.   എനേടിക്കന്ന്  അറെടിമയണതന്ന്  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  വടിഷയത്തടില്

ഇഇൗ  സര്ക്കഡോരടിളന്റെ  നേടിലപഡോടന്ന്  എന്തഡോളണന്നഡോണന്ന്;  ഒരു  ജടിലയടിളല  കളകര്
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ആരഡോണന്ന്;  ഒരു  ജടിലയടിളല  കളകര്  എന്നുപറെയന്നതന്ന്  സര്ക്കഡോരടിളന്റെ

പ്രതടിനേടിധടിയഡോണന്ന്.  ആ  കളകര്  ആ  ജടിലയടിളല  സര്ക്കഡോരടിളന്റെ  നേഡോവുയ

തലമചഡോറുമേഡോണന്ന്. ജടിലയടിളല സര്ക്കഡോരടിളന്റെ പ്രതടിനേടിധടിയഡോണന്ന് ജടിലഡോകളകര്. ആ

സര്ക്കഡോരടിളന്റെ  നേയയ  പറെമയണതുയ   നേയയ  നേടപടിലഡോമക്കണതുയ

ജടിലഡോകളകറെഡോണന്ന്.  പളക,  നേമ്മുളട  കഡോസര്മഗഡോഡന്ന്  മുന്  ജടിലഡോകളകര്

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് വടിഷയത്തടില് സശസ്പീകരടിച നേടിലപഡോടന്ന് എന്തഡോയടിരുന്നുളവന്നന്ന്

നേമളടിവടിളട  പരടിമശേഡോധടിമക്കണടിയടിരടിക്കുന്നു.  എളന്റെ  കയ്യടില്  മേലയഡോളയ

വഡോരടികയഡോണുളളതന്ന്.  (വഡോരടിക  ഉയര്ത്തടിക്കഡോണടിച്ചു)  ഇതടില്  കളകറുളട  ഒരു

മലഖനേയ  വന്നടിട്ടുണന്ന്.  മലഖനേത്തടിളന്റെ  മപരന്ന്  'മനേഡോവലകളല,  ശേഡോസ്ത്രമേഡോണന്ന്

തസ്പീരുമേഡോനേളമേടുക്കുക'  എന്നഡോണന്ന്.  അമദ്ദേഹയ പറെയന്നു,  'ഞഡോന് അഗ്രടിക്കള്ചറെല്

സയന്സുകൂടടിയഡോണന്ന്,   അഗ്രടിക്കള്ചറെല്  മഡഡോകമറെറന്ന്  കഴടിഞ്ഞെന്ന്

 ആറെര  ളകഡോലയ   കഡോര്ഷടിക  ശേഡോസ്ത്രയ  പഠടിപടിച  ഞഡോന്  ഇതുവളര  പഠടിചതുയ

പഠടിപടിചതുയ  ളതറഡോളണന്നന്ന്  പറെയമണഡോ;  അമതഡോ  അയബടികഡോ  സുതന്

മേഡോങ്ങഡോടടിളനേമപഡോളലയള  സഡോഹടിതല്യകഡോരനഡോര്  പറെയന്നതന്ന്  വടിശേശസടിക്കമണഡോ;

നേമ്മുളട  ഭരണഘടനേ  പറെയന്നതുതളന്ന  ശേഡോസ്ത്രയ  വളര്ത്തഡോനേമല,  അലഡോളത
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സഡോഹടിതല്യയ വളര്ത്തഡോനേല.  സതല്യയമേഡോതളമേ ജയടിക്കഡോന് പഡോടുള.  ഇവടിളട ലടിസന്ന്

ഉണഡോക്കടിയ  മഡഡോകര്മേഡോളരലഡോയ  എന്തന്ന്  പറെയന്നതടിളന്റെ  അടടിസഡോനേത്തടിലഡോണന്ന്

ഇതുണഡോക്കടിയതന്ന്  '   ബഹുമേഡോനേളപട  സസ്പീക്കര്,   അങ്ങളയമപഡോലളള

എഴുത്തുകഡോളരയയ സഡോഹടിതല്യകഡോരനഡോളരയയ  അപമേഡോനേടിക്കുളന്നഡോരു മലഖനേമേഡോണന്ന്

ജടിലഡോകളകര്   ഇഇൗ  മേലയഡോളയ  വഡോരടികയടില്  എഴുതടിയടിട്ടുളളതന്നന്ന്  ഞഡോന്

പറെയഡോന്  ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  എളന്റെ  കയ്യടില്  'സയഘപരടിവഡോറുയ  മകഡോര്പമറെറന്ന്

രഡോഷസ്പീയവുയ'  എന്ന  പുസകമുണന്ന്.  ഇഇൗ  പുസകയ  ബഹുമേഡോനേളപട  സസ്പീക്കര്

എഴുതടിയതഡോണന്ന്.    മകഡോര്പമറെറഡന്ന് രഡോഷസ്പീയളത്ത വടിറന്ന് കഡോശേഡോക്കുന്ന ആളഡോണന്ന്

ശസ്പീ.  എയ.  ബടി.  രഡോമജഷന്ന് എന്നുപറെഞ്ഞെഡോല് ആളരങടിലയ വടിശേശസടിക്കുമമേഡോ;  ഒരു

എഴുത്തുകഡോരളന്റെ  സൃഷ്ടടി  എമപഡോഴഡോണുണഡോകുന്നളതന്നന്ന്  ഞഡോന്  അങ്ങമയഡോടന്ന്

പറെഞതമരണ  കഡോരല്യമേടില.  നേമ്മുളട  സഡോമൂഹല്യ  ജസ്പീവടിതത്തടിളല  ദുരവസ  ഒരു

എഴുത്തുകഡോരളന്റെ  മേനേസടിലണഡോക്കുന്ന  ചലനേമേഡോണന്ന്  സഡോഹടിതല്യസൃഷ്ടടിളയന്നന്ന്

നേമുളക്കലഡോവര്ക്കുമേറെടിയഡോയ.  അയബടികഡോസുതന്  മേഡോങ്ങഡോടന്ന്   പറെഞ്ഞെടിട്ടുളതന്ന്

കഠടിനേമേഡോയ  അസശഡോസല്യങ്ങളഡോണന്ന്  എളന്ന  രചനേകളടിമലയന്ന്

എടുളത്തറെടിയന്നളതന്നഡോണന്ന്.  അതുളകഡോണഡോണന്ന്  ഒരു  എഴുത്തുകഡോരന് എമപഡോഴുയ



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

14

ഒരു മനേഡോവലഡോയഡോലയ  കവടിതയഡോയഡോലയ  മേമറതന്ന്  പുസകമേഡോയഡോലയ   ആ പുസകയ

രചടിക്കുന്നതടിനേന്ന്  എഴുത്തുകഡോരളനേ  മപ്രരടിപടിക്കുന്നതന്ന്  അത്തരയ  ചുറപഡോടുകളഡോണന്ന്.

അയബടികഡോസുതന്  മേഡോങ്ങഡോടന്ന്  'എന്മേകളജ'  എളന്നഡോരു  മനേഡോവല്

എഴുതടിയടിട്ടുളണങടില്  ആ  മനേഡോവളലഴുതഡോന്  അമദ്ദേഹളത്ത   മപ്രരടിപടിചതന്ന്

കഡോസര്മഗഡോഡന്ന്  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ദുരടിതബഡോധടിതരുളട  ദുരടിതപൂര്ണമേഡോയ

ജസ്പീവടിതമേഡോണന്ന്.  ആ എഴുത്തുകഡോരളനേയഡോണന്ന്  കളകര്  അപമേഡോനേടിചതന്ന്.   എനേടിക്കന്ന്

സര്ക്കഡോരടിമനേഡോടന്ന് മചഡോദടിക്കഡോനുളതന്ന് സര്ക്കഡോരടിളന്റെ നേടിലപഡോടഡോമണഡോ ഈ കളകര്

പറെ ഞ്ഞെടിട്ടുളതന്ന് എന്നഡോണന്ന്.  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് കമനേടിക്കുമവണടി,   അവരുളട

വകഡോവഡോയടി കളകര് മേഡോറെടിയടിട്ടുളണന്നന്ന്  സയസഡോരമുണന്ന്.  ഇതന്ന് അമനേശഷണത്തടിനേന്ന്

വടിമധയമേഡോക്കണളമേന്നഡോണന്ന്  എനേടിക്കന്ന്  പറെയഡോനുളതന്ന്.  എളന്റെ  കയ്യടില്

മഫസ്ബുക്കന്ന് മപഡോസ്റ്റുണന്ന്,

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: ദയവഡോയടി അവസഡോനേടിപടിക്കണയ.

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ളനേലടിക്കുന്നന്ന്:  ഞഡോന് അവസഡോനേടിപടിക്കഡോയ.  മഫസ്ബുക്കന്ന്

മപഡോസന്ന്  ഞഡോന്  വഡോയടിക്കഡോയ.  'മേതനേടിരമപക,  അഴടിമേതടി  വടിമുക,   വടികസടിത

ളപഡോതുമകരള  സൃഷ്ടടിക്കഡോയള  നേവമകരള  മേഡോര്ചന്ന്  ഇന്നന്ന്  കഡോസര്മഗഡോഡന്ന്
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ഉപളയടില്നേടിന്നന്ന് ആരയഭടിക്കുകയഡോണന്ന്.  ഞങ്ങള് ഇന്നളലത്തളന്ന കഡോസര്മഗഡോഡന്ന്

എത്തടി.  ജഡോഥയളട  നേഡോയകന്  സഖഡോവന്ന്  പടിണറെഡോയടി  വടിജയളന്റെ  കൂളട

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ദുരടിതബഡോധടിത  മമേഖല  സന്ദര്ശേടിച്ചു.

ലഡോഭത്തടിനുമവണടിയള  ളനേമടഡോടത്തടില്  മുതലഡോളടിത്തയ  കടപുഴക്കടിയ

ജസ്പീവടിതങ്ങള്  മചഡോദല്യചടിഹ്നങ്ങളഡോയടി  ഞങ്ങളളട  മുമടില്നേടിന്നു.  ഒന്നുറെപഡോണന്ന്.

ഇടതുപക  ജനേഡോധടിപതല്യ  മുന്നണടി  അധടികഡോരത്തടില്  വന്നഡോല്

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ദുരടിതബഡോധടിതരുളട  കണസ്പീളരഡോപ്പുയ;  അവര്ക്കന്ന്  മേടികച

ജസ്പീവടിതയ  ഉറെപ്പുവരുത്തുയ.  പതടിളനേഡോന്നന്ന്  പഞഡോയത്തുകളടിലഡോയടി  ദുരടിതയ

വടിതചടിരടിക്കുകയഡോണന്ന് ഈ ജസ്പീവനേഡോശേടിനേടി.

 മേടി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങന്ന് അവസഡോനേടിപടിക.

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ളനേലടിക്കുന്നന്ന്:  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്

ദുരടിതബഡോധടിതര്ക്കുമവണടി പല പദ്ധതടികളയ പരടിപഡോടടികളയ ആസൂതണയ ളചയന്ന്

നേടപഡോക്കടി.  എങടിലയ  ഇന്നളല ഞങ്ങള്ക്കന്ന്   കഡോണഡോന് കഴടിഞ്ഞെതന്ന്  അതല്യന്തയ

ദയനേസ്പീയമേഡോയ  കഡോഴ്ചയഡോണന്ന്.'   പ്രടിയളപട  എയ.  വടി.  മഗഡോവടിന്ദന്  മേഡോഷടിളന്റെ

മഫസ്ബുക്കന്ന്  മപഡോസഡോണടിതന്ന്.  ബഹുമേഡോനേളപട  മുഖല്യമേനടി  ശസ്പീ.  പടിണറെഡോയടി
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വടിജയമനേഡോളടഡോപയ   അന്നന്ന്  അങ്ങന്ന്  ജഡോഥ  ഉദ്ഘഡോടനേയ  ളചയ്യഡോന് വന്നമപഡോഴുള

അങ്ങയളട മഫസ്ബുക്കന്ന് മപഡോസഡോണടിതന്ന്. 

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങന്ന് വടിഷയയ അവതരടിപടിച്ചുകഴടിഞ. 

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ളനേലടിക്കുന്നന്ന്: എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് ഇരയഡോയ ഒരു കുടടിളയ

ആലടിയഗനേയ  ളചയ്യുന്ന  ഒരു  മഫഡോമടഡോ  അതടിലണന്ന്.  ഭരണത്തടിളലത്തടിയമപഡോള്

ഇളതഡോളക്ക  നേടിങ്ങള്  മേറെന്നുമപഡോമയഡോ  എന്നഡോണന്ന്  എനേടിക്കന്ന്  മചഡോദടിക്കഡോനുളതന്ന്.

ചടില കഡോരല്യങ്ങള്കൂടടി പറെയഡോന് അനുവദടിക്കണയ.

 മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  കഴടിഞ്ഞെ  രണന്ന്  ദടിവസങ്ങളടില്  തന്നതടിമനേക്കഡോള്  സമേയയ

തന്നു. അങ്ങന്ന്  ളപളടന്നന്ന് അവസഡോനേടിപടിക്കണയ.

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ളനേലടിക്കുന്നന്ന്: ഒരു മേടിനേടിടന്ന്....

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങന്ന് അവസഡോനേടിപടിക്കഡോനേഡോണന്ന്. ഒരു മേടിനേടിടടില.  

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ളനേലടിക്കുന്നന്ന്:  മുന്  മേനടി  ശസ്പീ.  ളക.  പടി.  മമേഡോഹനേന്

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  മയഡോഗത്തടിളന്റെ  ളചയര്മേഡോനേഡോയടിരുന്നു.  അമദ്ദേഹയ  അന്നന്ന്

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  മയഡോഗത്തടിനേന്ന്  ഒരു  മേടിനേടിടന്ന്  വവകടിളയത്തടിയമപഡോള്

അമദ്ദേഹത്തടിളന്റെ  കയ്യടിലണഡോയടിരുന്ന  കടലഡോസന്ന്  പടിചടിചസ്പീന്തടിളയറെടിഞ്ഞെ
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ആളകളഡോണന്ന്  ഇമപഡോള്  ഇവടിളട  ഇരടിക്കുന്നതന്ന്...  … എനേടിക്കന്ന്  ബഹുമേഡോനേല്യനേഡോയ

മുന്മേനടി  ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രമശേഖരമനേഡോടന്ന്  ഒരു  മചഡോദല്യയ  മേഡോതയ  മചഡോദടിക്കഡോനുണന്ന്.

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് ...(വമേക്കന്ന് ഓഫന്ന്) 

ഉന്നത  വടിദല്യഡോഭല്യഡോസ-സഡോമൂഹല്യനേസ്പീതടി  വകുപ്പുമേനടി  (മഡഡോ  .    ആര്  .    ബടിന):

സര്,  ഉത്തരയ പറെയഡോന് അനുവദടിക്കണയ.

മേടി  .   സസ്പീക്കര്: വമേക്കന്ന് അമങ്ങയഡോണന്ന്.

 മഡഡോ  .    ആര്  .    ബടിന:  സര്,  മകരള  മേനേനഃസഡോകടിളയ  പതടിറഡോണ്ടുകളഡോയടി

മവടയഡോടടിളക്കഡോണടിരടിക്കുന്ന  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  വടിപത്തടില്  മുതലഡോളടിത്ത

ആര്ത്തടിയളട  ഇരകളഡോക്കളപടവര്ക്കുമവണടി  ഏറവുയ  സക്രടിയമേഡോയടി

ഇടളപടുന്നതുയ  ആശേശഡോസ  നേടപടടികള്ക്കുയമവണടി

പ്രവര്ത്തടിച്ചുളകഡോണടിരടിക്കുന്നതുയ  മകരളത്തടിളല  ജനേകസ്പീയ  രഡോഷസ്പീയ

പ്രവര്ത്തകരുയ ഇടതുപക പുമരഡോഗമേനേ യവജനേ പ്രവര്ത്തകരുമേഡോണന്ന് എന്നുളതന്ന്

അഭടിമേഡോനേപൂര്വ്വയ ഈ സഭയളട മുമഡോളക ചൂണടിക്കഡോണടിക്കഡോന് ഞഡോനേസ്പീ അവസരയ

ഉപമയഡോഗടിക്കുകയഡോണന്ന്.  ബഹുമേഡോനേളപട  മുഖല്യമേനടിയളടയയ  ശസ്പീ.  എയ.  വടി.

മഗഡോവടിന്ദന്  മേഡോഷടിളന്റെയളമേഡോളക്ക  ഇതന്ന്  സയബനടിച  ഉത്കണ്ഠകള്
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ബഹുമേഡോനേളപട  ളമേമര്  ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ളനേലടിക്കുന്നന്ന്  ഇവടിളട

ചൂണടിക്കഡോണടിക്കുകയണഡോയടി.  മുതലഡോളടിത്തത്തടിളന്റെ  അപമേഡോനേവസ്പീകരണയ

നേടിറെഞ്ഞെ  സമേസ്പീപനേയ,  ദുരടിതത്തടിലഡോക്കടിയ  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്

ദുരടിതബഡോധടിതരുളട സങടങ്ങളയ നേടിവൃത്തടിമകടുകളയ ഏളറടുക്കുന്നതന്ന് ഇടതുപക

പുമരഡോഗമേനേ പ്രസഡോനേത്തടിളന്റെ പ്രവര്ത്തകരഡോളണന്നുളതന്ന്, ഡടി.വവ.എഫന്ന്.ളഎ.

എന്ന  യവജനേസയഘടനേ  സുപ്രസ്പീയ  മകഡോടതടിവളര  മപഡോയടി  വടിട്ടുവസ്പീഴ്ചയടിലഡോത്ത

നേടിയമേമപഡോരഡോടയ  നേടത്തടിയതടിളന്റെ  ഭഡോഗമേഡോയടിടഡോണന്ന്  ഈ  ദുരടിതബഡോധടിതര്ക്കന്ന്

നേഡോളടിതുവളര  സയരകണവുയ  ആനുകൂലല്യങ്ങളയ  ലഭടിച്ചുമപഡോരുന്നളതന്നുളതന്ന്

സഭയളട  മുമഡോളക  ചൂണടിക്കഡോണടിക്കഡോന്  ഞഡോന്  ഈ  അവസരയ

ഉപമയഡോഗടിക്കുകയഡോണന്ന്.  2010-2019   കഡോലയളവടില്  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്

പ്രവര്ത്തനേവുമേഡോയടി  ബനളപടന്ന്  ദുരടിതബഡോധടിതളര  കളണത്തുന്നതടിനേഡോയടി  38

കല്യഡോമ്പുകള്  സയഘടടിപടിക്കുന്നതടിനേന്ന്  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ളസല്

മുന്കളയ്യടുക്കുകയണഡോയടി.  അപ്രകഡോരയ  നേടത്തടിയ  കല്യഡോമ്പുകള്  പ്രകഡോരയ

സര്ക്കഡോരടിളന്റെ  സമേഡോശേശഡോസ  നേടപടടികള്ക്കര്ഹരഡോയടി  6727  മപളര

ളതരളഞ്ഞെടുക്കളപടടിട്ടുളതഡോണന്ന്.  അപ്രകഡോരയ  ഒഡോമരഡോ  കല്യഡോമടിലയ
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ളതരളഞ്ഞെടുക്കളപട മരഡോഗബഡോധടിതളര  വടിവടിധ വടിഭഡോഗങ്ങളഡോയടി തടിരടിച്ചുളകഡോണന്ന്

സഡോമത്തടിക സഹഡോയയ നേല്കടിവരടികയഡോണന്ന്.  ജസ്പീവടിചടിരടിക്കുന്നവരടില് mentally

retarded  ആയ  1498 മപരഡോണന്ന്  അപ്രകഡോരമുളതന്ന്.  അവര്ക്കന്ന്  ആളക

30,38,50,000  രൂപ  ഇതടിനേകയ  നേല്കടിക്കഴടിഞ്ഞെടിട്ടുണന്ന്.  ശേയ്യഡോവലയബടികളഡോയ

269 മപര്ക്കന്ന്  13,45,00000  ഇതടിനേകയ  നേല്കടിക്കഴടിഞ്ഞെടിട്ടുണന്ന്.  ഇവര്ക്കന്ന്

സഇൗജനേല്യ  ചടികടിത,  ബഡോങന്ന്  കടയ  എഴുതടിത്തളല്,  പ്രതടിമേഡോസ  ളപന്ഷന്,

സഇൗജനേല്യ  മറെഷന്,  വവദദ്യുതടി  നേടിരക്കടില്  ഇളവന്ന്,  വടിദല്യഡോഭല്യഡോസ  മസഡോളര്ഷടിപന്ന്

എന്നടിവ നേല്കടിവരുന്നു. കല്യഡോന്സര് ബഡോധടിതരഡോയ 699 മപരടില് 580 മപര്ക്കന്ന് 3

ലകയ  രൂപ  വസ്പീതയ  17 മകഡോടടി  40  ലകയ  രൂപ  നേല്കടിയടിട്ടുണന്ന്.  കൂടഡോളത

ഇവര്ക്കുയ  സഇൗജനേല്യ  ചടികടിത,  ബഡോങന്ന്  കടയ  എഴുതടിത്തളല്,  പ്രതടിമേഡോസ

ളപന്ഷന്,  സഇൗജനേല്യ  മറെഷന്,   വവദദ്യുതടി  നേടിരക്കടില്  ഇളവന്ന്,  വടിദല്യഡോഭല്യഡോസ

മസഡോളര്ഷടിപന്ന്  എന്നടിവ  നേല്കടിവരുന്നു.  ഭടിന്നമശേഷടി  വടിഭഡോഗത്തടില്ളപട  1189

മപര്ക്കന്ന്  3  ലകയ  രൂപ  വസ്പീതയ  ആളക  29 മകഡോടടി  64  ലകയ  രൂപ

നേല്കടിയടിട്ടുണന്ന്. എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് ലടിസടില്ളപട മുഴുവന് ദുരടിതബഡോധടിതര്ക്കുയ

നേടിലവടില്  ചടികടിതഡോ  ധനേസഹഡോയയ  നേല്കടിവരുന്നു.  നേഡോളടിതുവളര  ഈ
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ഇനേത്തടില്  16,83,22,305  രൂപ  സര്ക്കഡോര്  ളചലവഴടിചടിട്ടുണന്ന്.  സശകഡോരല്യ

ആശുപതടികളടില്  സമേര്പടിക്കുന്ന  ബടില്ലുകളടില്  ഒഡോഡടിറന്ന്  നേടത്തുന്നതടിനേഡോയടി

മദശേസ്പീയ  ആമരഡോഗല്യ  ദഇൗതല്യയ  കഡോസര്മഗഡോഡന്ന്  കഡോരല്യഡോലയളത്ത

ഏല്പടിക്കഡോവുന്നതഡോണന്ന്.  നേഡോളടിതുവളര  2153  ദുരടിതബഡോധടിതരുളട  6,82,70,833

രൂപയളട  ബഡോങന്ന്  വഡോയകള്  എഴുതടിത്തളടിയടിട്ടുണന്ന്.  വടിദല്യഡോഭല്യഡോസ  വഡോയ,

വടിദല്യഡോഭല്യഡോസ  മസഡോളര്ഷടിപ്പുകള്  എന്നടിവ  ആവശേല്യഡോനുസരണയ  നേല്കടി

വരുന്നുണന്ന്.  മസഡോളര്ഷടിപന്ന് ഇനേത്തടില് നേഡോളടിതുവളര  4,44,1075  രൂപ നേല്കടി

കഴടിഞ്ഞെടിട്ടുണന്ന്. ഈ ദുരടിതബഡോധടിതളര ഉമദ്ദേശേടിച്ചുളകഡോണന്ന് പ്രമതല്യകയ ളമേഡടിക്കല്

കല്യഡോമ്പുകള്  നേടത്തുകളയന്നുളകഡോരല്യയ  ആമരഡോഗല്യ  വകുപന്ന്  നേടിഷ്കര്ഷമയഡോടുകൂടടി

നേടത്തടിവരുന്നുണന്ന്.   ഇത്തരത്തടില്  നേഡോനേഡോമുഖമേഡോയടിട്ടുള  പുനേരധടിവഡോസ

പ്രവര്ത്തനേങ്ങളഡോണന്ന്  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ദുരടിതബഡോധടിതര്ക്കുമവണടി

നേഡോളടിതുവളര  സര്ക്കഡോര്  നേടപഡോക്കടിവരുന്നതന്ന്.   ജടിലഡോ  കളകര്  അമദ്ദേഹത്തടിളന്റെ

കത്തടില്  പ്രകഡോശേടിപടിചടിട്ടുള  ആശേയയ  സര്ക്കഡോരടിമന്റെതഡോളണന്ന  നേടിലയടില്

അയഗസ്പീകരടിക്കളപടടിടടില.   ളറെമേഡടിമയഷന്  ളസല്  പുതടിയ  നേടിയമേസഭയളട

രൂപസ്പീകരണളത്തത്തുടര്ന്നന്ന് ഉടളനേതളന്ന ആ പ്രക്രടിയ പൂര്ത്തസ്പീകരടിക്കുന്നതഡോണന്ന്.
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തസ്പീര്ചയഡോയയ എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് വടിപത്തടില് ഇരകളഡോക്കളപട ഹതഭഡോഗല്യരഡോയ

സമഹഡോദരങ്ങള്ളക്കഡോപമേഡോണന്ന്  ഇടതുപക  ജനേഡോധടിപതല്യ  മുന്നണടി  സര്ക്കഡോര്.

നേഡോളടിതുവളര അതടിനുമവണടി ആതഡോര്ത്ഥമേഡോയടി പ്രവര്ത്തടിചടിട്ടുളതന്ന് ഇടതുപക

പുമരഡോഗമേനേ പ്രസഡോനേത്തടിളന്റെ യവ സുഹൃത്തുക്കളഡോണന്ന്. നേടിയമേ മപഡോരഡോടത്തടിലൂളട

അവര്   മനേടടിളയടുത്ത  സയരകണത്തടിളന്റെ  കവചയ  കൂടുതല്  ശേകമേഡോയടി

ഉറെപടിളചടുക്കഡോന്  പ്രതടി ജഡോബദ്ധമേഡോണന്ന്  ഇടതുപകജനേഡോധടിപതല്യ  മുന്നണടി

സര്ക്കഡോര്.  ബഹുമേഡോനേളപട ളമേമര് വളളര കഡോല്പനേടികമേഡോയ രസ്പീതടിയടില്ത്തളന്ന

ചടില  കഡോരല്യങ്ങള്  അവതരടിപടിക്കുകയണഡോയടി.  സഡോഹടിതല്യവുയ  മഫസന്ന്  ബുക്കന്ന്

മപഡോസ്റ്റുകളയ  ചൂണടിക്കഡോണടിക്കുകയണഡോയടി.  വളളര  മൂര്ത്തമേഡോയ  നേടിലയടില്

പ്രയഡോസയ  അനുഭവടിക്കുന്നവരുളട  സങടങ്ങളയ  കണസ്പീരുയ  ഹൃദയമേടിടടിപ്പുകളയ

ഏളറടുക്കുന്ന ഒരു പ്രസഡോനേത്തടിളന്റെ പ്രതടിനേടിധടിയഡോയടിടഡോണന്ന് ഇടതുപക ഭരണയ

മുമന്നഡോട്ടുമപഡോയടിളകഡോണടിരടിക്കുന്നളതങടില് തസ്പീര്ചയഡോയയ യഡോളതഡോരു വടിധത്തടിലയ

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ദുരടിതബഡോധടിതര്  ആശേങളപമടണ  കഡോരല്യമേടിളലന്നന്ന്  അടടി

വരയടിടന്ന്  സൂചടിപടിച്ചുളകഡോണന്ന്  ഈ  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനേന്ന്  ഇമപഡോള്

പ്രസകടിയടിളലന്നുയ  അതന്ന്  അനുവദടിമക്കണതടിളലന്നുയ  സവടിനേയയ
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ചൂണടിക്കഡോണടിക്കുകയഡോണന്ന്. 

മേടി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമേഡോനേളപട  മേനടിയളട  വടിശേദസ്പീകരണത്തടിളന്റെ

അടടിസഡോനേത്തടില്  അടടിയന്തരപ്രമമേയത്തടിനേന്ന്   അവതരണഡോനുമേതടി

നേടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയഡോവതരണത്തടിനേന്ന് അനുമേതടി നേടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപകമനേതഡോവന്ന്  (ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശേന്):  സര്,  Rachel Carson-

ളന്റെ  മലഡോകപ്രശേസമേഡോയ  ഒരു  പുസകമേഡോണന്ന്  'Silent  Spring'.  മലഡോകയ  മുഴുവന്

മേഡോറടിമേറെടിച  ളഞടടിക്കുന്ന  ചടില  വടിവരങ്ങള്  ആ  പുസകത്തടിലണഡോയടിരുന്നു.

അതടിളനേത്തുടര്ന്നഡോണന്ന് മേഡോരകവടിഷമേഡോയ  DDT  മലഡോകയ മുഴുവന് നേടിമരഡോധടിചതന്ന്.

സടിന്തറടികന്ന് കസ്പീടനേടിശേടിനേടിളക്കതടിരഡോയടി അവര് നേടത്തടിയ മപഡോരഡോടത്തടിനേന്ന് ഒപമമേഡോ

അതടിനേന്ന് മേസ്പീളതമയഡോ ആണന്ന് കഡോസര്മഗഡോഡന്ന് ജടിലയടിളല ഒരു കൃഷടി ഓഫസ്പീസടിളല

ജസ്പീവനേക്കഡോരടിയഡോയടിരുന്ന ലസ്പീലഡോകുമേഡോരടി  അമയയ മേഡോധല്യമേപ്രവര്ത്തക ശസ്പീഭദ്രയയ

മഡഡോകറെഡോയ  ശസ്പീ.  ളളവ.  എസന്ന്.  മമേഡോഹന്കുമേഡോറുയ  'എന്മേകളജ'  എന്ന

മനേഡോവളലഴുതടി  നേളമ  കരയടിച  അയബടികഡോസുതല്  മേഡോങ്ങഡോടുയ അടക്കമുള

നേടിരവധടി  വല്യകടികളയ  സയഘടനേകളയ  നേടത്തടിയ
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എന്മഡഡോസള്ഫഡോളനേതടിരഡോയടിട്ടുള  മപഡോരഡോടയ.  Rylands  Vs  Fletcher  എന്ന

പ്രസടിദ്ധമേഡോയ  ഒരു  ഇയഗസ്പീഷന്ന്  മകഡോടതടി  വടിധടിയളട  അടടിസഡോനേത്തടില്  strict

liability  എന്നുള  ഒരു  തതശമേഡോണന്ന്  മലഡോകയ  മുഴുവന്  അയഗസ്പീകരടിചടിരുന്നതന്ന്.

എന്നഡോല്  മഭഡോപഡോല്  ദുരന്തത്തടിനേന്ന്  മശേഷമുണഡോയ  M.  C.  Mehta മകസുകളളട

ഭഡോഗമേഡോയടി  ബഹുമേഡോനേളപട  സുപ്രസ്പീയമകഡോടതടി  വളളര  നേടിര്ണഡോയകമേഡോയ

വടിധടിനേല്യഡോയയ  പുറെളപടുവടിക്കുകയണഡോയടി.  മലഡോകയ  മുഴുവന്  അയഗസ്പീകരടിചടിരുന്ന

ഇയഗസ്പീഷന്ന്  മകഡോടതടി  വടിധടികളള  മേറെടികടന്നുളകഡോണന്ന്  strict  liability  എന്നുള

തതശയ  മേഡോറടി  absolute  liability  എന്നഡോക്കടി  മേഡോറടി.  'Polluter has  absolute

liability' എന്നഡോണന്ന് ബഹുമേഡോനേളപട സുപ്രസ്പീയമകഡോടതടിയളട കണ്ക്ലൂഷന്. 'Let the

polluter  pay the money'  എന്നഡോണന്ന്.  ഇവടിളട ആരഡോണന്ന്  polluter?  ആരഡോണന്ന്

ഇഇൗ ഇരകളള ഉണഡോക്കടിയതന്ന്.  മസറഡോണന്ന്.  ഏതന്ന് ഗവണ്ളമേന്റെഡോണന്ന് എന്നുളതല.

നേമളളലഡോവരുയ  മസറടിളന്റെ  ഭഡോഗമേഡോയടി  നേടില്ക്കുമമഡോള്  ഇഇൗ  മസറടിനേഡോണന്ന്

അതടിളന്റെ  പൂര്ണമേഡോയ  ഉത്തരവഡോദടിത്തമുളതന്ന്.  ഇഇൗ  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്

ഇരകളളക്കുറെടിചന്ന് ബഹുമേഡോനേല്യനേഡോയ എയ.എല്.എ. എന്. എ. ളനേലടിക്കുന്നന്ന് വളളര

വടിശേദമേഡോയയ  വടികഡോരപരമേഡോയയ  പറെയകയണഡോയടി.  അമദ്ദേഹയ  എലഡോ  ദടിവസവുയ
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കണ്ടുളകഡോണടിരടിക്കുകയഡോണന്ന്.  ഞഡോനുയ  കഴടിഞ്ഞെ  ദടിവസങ്ങളടില്  അവളര

സന്ദര്ശേടിചടിരുന്നു.  കണസ്പീമരഡോളടയലഡോളത നേമുക്കഡോര്ക്കുയ അവടിളടനേടിന്നന്ന് മേടങ്ങഡോന്

കഴടിയടില. മപഡോകുന്നവര്ളക്കലഡോവര്ക്കുയ സങടങ്ങള് മേഡോതയ ബഡോക്കടിവചന്ന്,  നേമ്മുളട

മേക്കളളക്കുറെടിചന്ന്  ആമലഡോചടിചന്ന്,  ആ  കുഞങ്ങളളട  സങടയ  കണന്ന്

കണസ്പീമരഡോളടയലഡോളത  ഒരഡോള്ക്കുയ  അവടിളടനേടിന്നുയ  മേടങ്ങടിവരഡോന്  കഴടിയടില.

അവരുളട  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കന്ന്  പരടിഹഡോരമുണഡോമക്കമണ?  ഇന്നടിമപഡോള്

ളസക്രമടറെടിയറടിളന്റെ  നേടയടില്  അവര്  വസ്പീണ്ടുയ  വന്നന്ന്  സമേരമേടിരടിക്കുകയഡോണന്ന്.

അതലഡോളത  അവര്ക്കന്ന്  മേഡോര്ഗ്ഗേമേടില.  നേടിവൃത്തടിയടിലഡോളതയഡോണന്ന്

കഡോസര്മഗഡോഡുനേടിന്നന്ന്  ളടയടിന്  കയറെടി  അവരടിവടിളടവന്നന്ന്  സമേരയ  ളചയ്യുന്നതന്ന്.

ളറെമേഡടിമയഷന് ളസല്  ഉണഡോക്കുളമേന്നന്ന്  മേനടി  പറെഞ.  ഇഇൗ ളറെമേഡടിമയഷന്

ളസലഡോണന്ന്  അവടിളട  നേടക്കുന്ന  എലഡോ  പ്രവര്ത്തനേങ്ങളളടയയ  ഏമകഡോപനേയ

നേടത്തുന്നതന്ന്. വടിവടിധ വകുപ്പുകളണന്ന്. ഇതന്ന് സഡോമൂഹല്യനേസ്പീതടി വകുപ്പുമേഡോതയ ളചയ്യുന്ന

ഒരു  കഡോരല്യമേല  എന്നതടിനേഡോലഡോണന്ന്  ഞങ്ങള്  ബഹുമേഡോനേളപട  മുഖല്യമേനടിക്കന്ന്

മനേഡോടസ്പീസന്ന്  ളകഡോടുത്തതന്ന്.  ഇതന്ന്  വടിവടിധ വകുപ്പുകളളട ഏമകഡോപനേയ ആവശേല്യമുള

വളളര പ്രധഡോനേളപട ഒരു കഡോരല്യമേഡോണന്ന്. മുഖല്യമേനടിക്കന്ന് അതന്ന് നേന്നഡോയടി അറെടിയകയയ
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ളചയ്യഡോയ.  01.02.2019-ല്  ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ളനേലടിക്കുന്നുതളന്ന  ഇഇൗ  വടിഷയയ

നേടിയമേസഭയടില്  അവതരടിപടിചമപഡോള്  മുഖല്യമേനടിയഡോണന്ന്  അതടിനേന്ന്  മേറുപടടി

പറെഞ്ഞെതന്ന്.  2016-ളല  ളതരളഞ്ഞെടുപടിനേന്ന്  മുമന്ന്  അമദ്ദേഹയ  അവടിളട  ജഡോഥ

നേടത്തടിളയന്നന്ന്  പറെഞ.  രഡോഷസ്പീയമനേതഡോക്കളളലഡോവരുയ  അവടിളട  മപഡോയടിട്ടുണന്ന്.

ബഹുമേഡോനേളപട  മുഖല്യമേനടിക്കന്ന്  വളളര  നേന്നഡോയടി  അറെടിയഡോവുന്ന  വടിഷയമേഡോണന്ന്.

ളതരളഞ്ഞെടുപന്ന്  കഴടിഞ്ഞെതടിനുമശേഷയ  മേഡോതമേല,  ഒരു  ളകഡോലമേഡോയടിടന്ന്

ളറെമേഡടിമയഷന്  ളസല്  കൂടുന്നടില.  ആ  ളറെമേഡടിമയഷന്  ളസലഡോണന്ന്  പരഡോതടി

പറെയഡോനുയ  പരടിഹരടിക്കഡോനുമുള  ഏറവുയ  വലടിയ  പഡോറന്ന്മഫഡോയ.  എലഡോവര്ക്കുയ

അവടിളടനേടിന്നഡോണന്ന് പ്രശ്നങ്ങള് അപമപഡോള് ളസറടില് ളചയ്തുളകഡോണടിരുന്നതന്ന്. അതന്ന്

കൂടഡോന്മവണടിയള  യഡോളതഡോരു  സയവടിധഡോനേവുമേടില.  ഗവണ്ളമേന്റെന്ന്  വന്നടിടന്ന്

മൂന്നുനേഡോലന്ന്  മേഡോസമേഡോയടി.  ശസ്പീ.  ളക.  പടി.  മമേഡോഹനേനുയ  മുന്മേനടിയഡോയടിരുന്ന

ശസ്പീ.  ഇ.  ചന്ദ്രമശേഖരനുളമേഡോളക്കയഡോയടിരുന്നു മുന്കഡോലങ്ങളടിളല ളചയര്മേഡോന്മേഡോര്.

ആദല്യകഡോലങ്ങളടിളലലഡോയ ആ ളസല് വളളര ഭയഗടിയഡോയടി മചര്ന്നടിരുന്നു. ഇമപഡോള്

അതന്ന്  കൂടുന്നടില,  പരടിഹഡോരമുണഡോകുന്നടില.  ളചറുതുയ  വലതുമേഡോയ  നേടിരവധടി

പ്രശ്നങ്ങള്  അവര്  മനേരടിടുന്നുണന്ന്.  2019  ളഫബ്രുവരടി  3-നേന്ന്  ബഹുമേഡോനേളപട
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മുഖല്യമേനടിയളട  മനേതൃതശത്തടില്  കൂടടിയ  മയഡോഗത്തടിളലടുത്ത തസ്പീരുമേഡോനേങ്ങളടില്

പലതുയ  നേടപഡോക്കടിയടിടടില.  അതുളകഡോണഡോണന്ന്  മുഖല്യമേനടി   ബഹുമേഡോനേളപട

മേനടിമയഡോടന്ന്  മേറുപടടി  പറെയഡോന്  പറെഞ്ഞെതന്ന്  എന്നഡോണന്ന്  എനേടിക്കന്ന്  മതഡോന്നുന്നതന്ന്.

2017-ളല  ളമേഡടിക്കല്  കല്യഡോമടില്  കളണത്തടിയ  1905  മപരടില്  1031  മപളര

ഇതുവളര  പടടികയടില്  ഉള്ളപടുത്തടിയടിടടില.  ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ളനേലടിക്കുന്നന്ന്

ഉന്നയടിച ആ പ്രശ്നത്തടിനേന്ന്  മേനടി മേറുപടടി  പറെഞ്ഞെടില.  ഒഡോമരഡോ  കഡോലഘടത്തടില്

ളമേഡടിക്കല്  കല്യഡോമന്ന്  നേടത്തടിയടിടഡോണന്ന്  ലടിസടില്  ഉള്ളപടുമത്തണവളര

കളണത്തുന്നതന്ന്.  അങ്ങളനേ ളമേഡടിക്കല് കല്യഡോമന്ന്  നേടത്തടി  കളണത്തടിയ  1031

മപളര  നേഡോലന്ന്  വര്ഷമേഡോയടിട്ടുയ  ഇതുവളര  പടടികയടില്  ഉള്ളപടുത്തടിയടിടടില.

പ്രമതല്യകമേഡോയ ളമേഡടിക്കല് കല്യഡോമന്ന് നേടത്തഡോയ എന്നുള  2019  ളഫബ്രുവരടി  3-നേന്ന്

ബഹുമേഡോനേളപട  മുഖല്യമേനടിയളട  മയഡോഗത്തടിളലടുത്ത  തസ്പീരുമേഡോനേയ  രണര

വര്ഷമത്തഡോളമേഡോയടിട്ടുയ  ഇതുവളര  നേടപഡോക്കടിയടിടടില.  അവടിളടയള

പ്രശ്നളമേന്തഡോണന്ന്?  വടിദഗ്ദ്ധ  ചടികടിത  ളകഡോടുക്കുന്നുളണന്നന്ന്  പറെയന്നു.  എന്തന്ന്

ചടികടിതയഡോണന്ന്?  ഇളതലഡോയ  ളനേര്വ്സുമേഡോയടി  ബനളപട  മകസുകളഡോണന്ന്.

അവടിളട  വടിദഗ്ദ്ധ  മഡഡോകര്മേഡോരടില.  ബഹുമേഡോനേളപട  ആമരഡോഗല്യ-വനേടിത-ശേടിശു
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വടികസനേ  വകുപ്പുമേനടി  ഇക്കഡോരല്യങ്ങള്  ശദ്ധടിക്കണയ.  ഒരു  മടഡോമേഡോ  ളകയര്

ളസന്റെര്  ഇലഡോത്ത  ജടിലയഡോണന്ന്.  ഒരു  നേവ്യൂമറെഡോളജടിസടില.  കഡോഞ്ഞെങ്ങഡോടന്ന്

ആശുപതടിയടിലയ കഡോസര്മഗഡോഡന്ന് ആശുപതടിയടിലയ നേവ്യൂമറെഡോളജടിസന്ന് ഇല എന്നുള

കഡോരല്യയ  അമദ്ദേഹത്തടിനേന്ന്  അറെടിയഡോയ.  ഇളതലഡോയ  നേവ്യൂമറെഡോളജടിയമേഡോയടി  ബനളപട

അസുഖങ്ങളഡോണന്ന്.  വടിദഗ്ദ്ധ  ചടികടിത  കടിടഡോളത  കുടടികള്

മേരടിച്ചുളകഡോണടിരടിക്കുകയഡോണന്ന്. എലഡോവരുയ മേയഗലഡോപുരളത്ത ആശയടിക്കുകയഡോണന്ന്.

ഇഇൗ  മകഡോവടിഡന്ന്  മേഹഡോമേഡോരടിയളട  കഡോലത്തന്ന്  മേയഗലഡോപുരത്തന്ന്  എത്തഡോന്

പറഡോത്തതുളകഡോണന്ന്  ഇരുപതന്ന്  മപര്  അവടിളട  മേരടിചടിട്ടുണന്ന്.  കുഞങ്ങളഡോണന്ന്

മേരടിച്ചുളകഡോണടിരടിക്കുന്നതന്ന്.  അവടിളട  സയവടിധഡോനേങ്ങളടിലഡോത്തുളകഡോണഡോണന്ന്

ഇങ്ങളനേ  മേരടിക്കുന്നതന്ന്.  നേമുക്കന്ന്  അവടിളട  നേവ്യൂമറെഡോളജടിസടിളനേ  നേടിയമേടിക്കമണ;

അവടിളട  നേടിര്ബനമേഡോയയ  വടിദഗ്ദ്ധ  മഡഡോകര്മേഡോരുയ  മടഡോമേഡോ  ളകയര്  ളസന്റെറുയ

മവമണ?  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്  ഇരകളഡോയ  മരഡോഗടികള്  മേഡോതയ   6000-7000

ഉണന്ന്.  അവളര  പരടിമശേഡോധടിക്കഡോനുള  ചടികടിതഡോ  സയവടിധഡോനേയ

ളമേചളപടുമത്തമണ.  ബഹുമേഡോനേളപട  സുപ്രസ്പീയമകഡോടതടിയളട  വടിധടിളയക്കുറെടിചന്ന്

മേനടി ഇവടിളട സൂചടിപടിച്ചു.  അതടിനുമുമന്ന്  2012-ല് നേഡോഷണല് ഹവ്യൂമേന് ളളറെറസന്ന്



Uncorrected/Not for Publication
06-10-2021

28

കമസ്പീഷളന്റെ  വടിധടി  വന്നടിട്ടുണഡോയടിരുന്നു.  അന്നളത്ത  ഗവണ്ളമേന്റെന്ന്  കുമറെ

നേഷ്ടപരടിഹഡോരങ്ങള് ളകഡോടുത്തടിരുന്നു.  ഇമപഡോള് ബഹുമേഡോനേളപട സുപ്രസ്പീയമകഡോടതടി

വടിധടിയടില്  പറെഞ്ഞെടിരടിക്കുന്നതന്ന്  എന്തഡോണന്ന്.  ഡടിളളവ.എഫന്ന്.ളഎ.  ആണന്ന്

മകഡോടതടിയടില്  മപഡോയതന്ന്.  വളളര  നേല  കഡോരല്യയ.  ഞഡോന്  അവളര

അഭനേന്ദടിക്കുകയഡോണന്ന്.   “to  release  the  entire  undisbursed  payment  of

compensation, quantified as ₹5 lakhs each, to all the affected persons,

within three months from today”  എന്നഡോണന്ന് മകഡോടതടി പറെഞ്ഞെടിരടിക്കുന്നതന്ന്.

2017  ജനുവരടി  10-ളല  വടിധടിയഡോണടിതന്ന്.  3713  മപര്ക്കന്ന്  നേഡോലന്ന്  വര്ഷമേഡോയടിട്ടുയ

ഇതുവളര  നേയഡോളളപസ  കടിടടിയടിടടില.  1446  മപര്ക്കന്ന്  അഞന്ന്  ലകയ  രൂപയയ

1568 മപര്ക്കന്ന് മൂന്നന്ന് ലകയ രൂപയയ കടിടടി. ഇഇൗ ലടിസടിലള 3713 മപര്ക്കന്ന് മൂന്നന്ന്

മേഡോസത്തടിനേകയ  ഇഇൗ  നേഷ്ടപരടിഹഡോരയ  ളകഡോടുക്കണളമേന്നന്ന്  ബഹുമേഡോനേളപട

സുപ്രസ്പീയമകഡോടതടി  പറെഞ്ഞെന്ന്  നേഡോലന്ന്  വര്ഷയ  കഴടിഞ്ഞെടിട്ടുയ  അതന്ന്  ളകഡോടുത്തടിടടില.

ആജസ്പീവനേഡോന്ത  ചടികടിത  നേല്കണളമേന്നഡോണന്ന്  ബഹുമേഡോനേളപട  സുപ്രസ്പീയമകഡോടതടി

പറെഞ്ഞെടിട്ടുളതന്ന്.  അതടിനുള  സഇൗകരല്യങ്ങള്  അവടിളടയടില.  ചടികടിത

നേടക്കുന്നടില. പത്തുയ ഇരുപത്തടിയഞയ മുപതുയ നേഡോല്പതുയ വയസ്സുളവളരളയഡോളക്ക
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എടുത്തഡോണന്ന്  മേയഗലഡോപുരമത്തയന്ന്  ളകഡോണ്ടുമപഡോകുന്നതന്ന്.  അവളര  മനേഡോക്കുന്ന

മേഡോതഡോപടിതഡോക്കളളട  സങടവുയ  കഡോണണയ.   ഇമപഡോള്  മേയഗലഡോപുരമത്തയന്ന്

മപഡോകണളമേങടില് ആര്.ടടി.പടി.സടി.ആര്.  ളടസന്ന്  റെടിസള്ടന്ന്  മവണയ.  എളന്തലഡോയ

പ്രശ്നങ്ങളയ  തടസങ്ങളമേഡോണന്ന്.  ഒരു  സയവടിധഡോനേവുയ  അവടിളടയടില.  മുഴവന്

ദുരടിതബഡോധടിതരുളടയയ  കടയ  എഴുതടിത്തളയ  എന്നന്ന്  പറെഞ്ഞെടിട്ടുണഡോയടിരുന്നു.

വളളര കുറെചന്ന് ആളകളളട കടയ മേഡോതമമേ എഴുതടിത്തളടിയടിട്ടുള. ഒരുപഡോടുമപരുളട

കടയ  എഴുതടിത്തളഡോനുണന്ന്.  ആ  കുടുയബങ്ങള്ക്കന്ന്  ഒരു  നേടിവൃത്തടിയമേടില.  പല

കുടുയബങ്ങളടിലയ  ഒന്നുയ  രണ്ടുയ  മപര്  ഇരകളഡോണന്ന്.  ആ  കുടുയബങ്ങളളട

പ്രതസ്പീകയഡോയടിരുന്ന  ആളകളഡോണന്ന്  ഇരകളഡോയടി  മേഡോറെടിയടിരടിക്കുന്നതന്ന്.  2013-ളല

സര്ക്കഡോര് ഉത്തരവന്ന് അനുസരടിചന്ന് ഇഇൗ ദുരടിതബഡോധടിതളരലഡോവരുയ ബടി.പടി.എല്.

കഡോര്ഡുടമേകളഡോയടിരുന്നു.  ഇമപഡോള് ഒരുപഡോടുമപര് അതടില്നേടിന്നന്ന്  പുറെത്തുമപഡോയടി.

അതന്ന്  പുനേനഃസഡോപടിക്കഡോനുള  നേടപടടി  സശസ്പീകരടിക്കണയ.  എട്ടുവര്ഷയ  മുമന്ന്

നേടിശ്ചയടിചടിരടിക്കുന്ന  ളപന്ഷനേഡോണന്ന്  ഇമപഡോഴുമുളതന്ന്.  അതടിനേടിടയടില്  മവളറെ

ഏളതലഡോയ തരത്തടിലള ളപന്ഷന് ഉയര്ത്തടി. ആ പഡോവങ്ങളളട ളപന്ഷന്കൂടടി

ഉയര്ത്തണയ.  വളളര ഗഇൗരവമത്തഡോടുകൂടടി ശസ്പീ.  എന്.  എ.  ളനേലടിക്കുന്നന്ന് ഇവടിളട
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പറെഞ്ഞെ  ഒരു  വടിഷയമുണന്ന്.  ഗവണ്ളമേന്റെന്ന്  തയ്യഡോറെഡോക്കടിയടിരടിക്കുന്ന

എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് ഇരകളളട ലടിസന്ന് മുഴുവന് പരടിമശേഡോധടിക്കണയ, ഇതന്ന് മുഴുവന്

കുഴപമേഡോളണന്നഡോണന്ന്  മുന്കളകര്  പറെഞ്ഞെടിരടിക്കുന്നതന്ന്.  എങ്ങളനേയഡോണന്ന്  ലടിസന്ന്

ഉണഡോക്കടിയടിരടിക്കുന്നതന്ന്.  ഇഇൗ  ലടിസന്ന്  വസ്പീണ്ടുയ  ഉണഡോക്കണളമേന്നഡോണന്ന്

പറെഞ്ഞെടിരടിക്കുന്നതന്ന്.  മൂന്നന്ന്  ഘടങ്ങളടിലള  പരടിമശേഡോധനേകളടിലൂളടയഡോണന്ന്

നേടിലവടിലള  ലടിസന്ന്  തയ്യഡോറെഡോക്കടിയടിരടിക്കുന്നതന്ന്.  പടി.എചന്ന്.സടി.-സടി.എചന്ന്.സടി.

തലങ്ങളടില്  നേടക്കുന്ന  പ്രഡോഥമേടിക  പരടിമശേഡോധനേയടിലൂളട  ളസഷല്യലടിസന്ന്

ളമേഡടിക്കല്  കല്യഡോമ്പുകളടില്  പളങടുപടിമക്കണ  മരഡോഗടികളള  ളമേഡടിക്കല്

ഓഫസ്പീസര്മേഡോര്  കളണത്തുകയയ  അതന്ന്  ജടിലഡോ  ളമേഡടിക്കല്  ഓഫസ്പീസര്ക്കന്ന്

ളകഡോടുക്കുകയയ ളചയ്യുന്നതഡോണന്ന്  ആദല്യ  ഘടയ.  ജടിലഡോ  ളമേഡടിക്കല് ഓഫസ്പീസറുളട

മനേതൃതശത്തടില്  ഒരു  ളമേഡടിക്കല്  ടസ്പീയ  ഇഇൗ  ലടിസന്ന്  സൂക്ഷ്മമേഡോയടി  പരടിമശേഡോധടിചന്ന്

ളസഷല്യലടിസന്ന്  ളമേഡടിക്കല്  കല്യഡോമടില്  പളങടുപടിമക്കണവരുളട  പടടിക

തയ്യഡോറെഡോക്കുന്നതഡോണന്ന്  രണഡോയ  ഘടയ.  അമപഡോള് അവടിളട  ഒരു സസ്പീനേടിയഗന്ന്  ഉണന്ന്.

സയസഡോനേളത്ത  വടിവടിധ  ളമേഡടിക്കല്  മകഡോമളജുകളടിളല  പതടിളനേഡോന്നന്ന്

ളസഷല്യഡോലടിറടികളടില്നേടിന്നുള  മഡഡോകര്മേഡോര്  കല്യഡോമ്പുകളടില്വചന്ന്  മരഡോഗടികളള
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പരടിമശേഡോധടിചന്ന്  ആ  റെടിമപഡോര്ടടിളന്റെയയ  ഫസ്പീല്ഡന്ന്  തല  അമനേശഷണത്തടിളന്റെയയ

അടടിസഡോനേത്തടില്  ദുരടിത  ബഡോധടിതരുളട  പടടിക  തയ്യഡോറെഡോക്കുന്നതഡോണന്ന്

മൂന്നഡോമേളത്ത  ഘടയ.  വടിവടിധ  സര്ക്കഡോരുകളളട  കഡോലത്തന്ന്  ഇഇൗ  നേടിലയടില്

പരടിമശേഡോധടിച്ചുണഡോക്കടിയ  പടടിക  ശേരടിയളലന്നുയ

പുനേനഃപരടിമശേഡോധടിക്കണളമേന്നുമേഡോണന്ന് ഇഇൗ കളകര് പറെയന്നതന്ന്. മേഡോതമേല, അമദ്ദേഹയ

ളകഡോടുത്ത  ഇന്റെര്വവ്യൂവടില്  ഇഇൗ  മരഡോഗടികളളക്കുറെടിച്ചുയ  അവര്ക്കുമവണടി

സയസഡോരടിക്കുന്നവളരക്കുറെടിച്ചുയ  പറെയന്നതന്ന്,  ളളപങടിളടി  മനേഡോവലകളടിളല

കഥഡോപഡോതങ്ങളളമപഡോളലയഡോണന്ന്  ഇവര്  സയസഡോരടിക്കുന്നതന്ന്.  'ഞഡോനേഡോണന്ന്

ശേഡോസ്ത്രജന്, കഡോര്ഷടിക മമേഖലയടില് ഗമവഷണയ നേടത്തടിയ ഒരഡോളഡോണന്ന് ഞഡോന്,

ഇതന്ന് എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് ഇരകളല' എന്നന്ന് ഒരു കളകര് പറെയകയഡോണന്ന്. കളകര്

സര്ക്കഡോരടിളന്റെ  പ്രതടിനേടിധടിയമല?  സര്ക്കഡോരടിളന്റെ  പ്രതടിനേടിധടിയഡോയടി  എലഡോ

ഉത്തരവഡോദടിത്തവുയ ഏല്പടിചന്ന് അയയ്ക്കുന്ന ഒരു കളകര് ഇതന്ന് എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്

ഇരകളല  എന്നുപറെഞ്ഞെഡോല്  അയഡോള്  സര്ക്കഡോരടിളന്റെ  പ്രതടിനേടിധടിയഡോയടിരുമന്നഡോ;

കസ്പീടനേഡോശേടിനേടി  കമനേടിയളട  ഏജന്റെഡോയടിരുമന്നഡോ?  ഇതന്ന്  ആരുയ  കണടിമല?

സമേരസമേടിതടിക്കഡോര്  എലഡോവരുയ  വന്നന്ന്  പരഡോതടി  ളകഡോടുത്തമലഡോ.  ഇവടിളട  മേനടി
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പറെഞ,  'ളസല്  ഇളലങടിളലന്തഡോ  അവടിളട  ജടിലഡോതല  ഏമകഡോപനേ

സമേടിതടിയണമലഡോ'  എന്നന്ന്.  അവടിളട  ളചല്ലുന്ന  മരഡോഗടികമളഡോടുയ  അവരുളട

ബന്ധുക്കമളഡോടുയ  ളപരുമേഡോറുന്നതന്ന്  ഒന്നന്ന്  അമനേശഷടിച്ചുമനേഡോക്കണയ,  അഹന്ത

നേടിറെഞ്ഞെ  രസ്പീതടിയടിലഡോണന്ന്.  അവളര  അപമേഡോനേടിചഡോണന്ന്  അവടിളടനേടിന്നുയ

അയയ്ക്കുന്നതന്ന്.  അവര്  ഏമതഡോ  ഒഇൗദഡോരല്യയ  ളളകപറഡോന്മവണടി

വന്നടിരടിക്കുന്നവരഡോണന്ന്  എന്നുള  രസ്പീതടിയടില്  വളളര  മമേഡോശേമേഡോയടിടഡോണന്ന്  അവളര

ളളകകഡോരല്യയ ളചയ്യുന്നതന്ന്. ഒരു സര്ക്കഡോരടിളന്റെ പ്രതടിനേടിധടിയഡോയ ജടിലഡോ കളകര് ഇഇൗ

നേടിലയഡോണന്ന് സശസ്പീകരടിക്കുന്നളതങടില് അതടിളന്റെ തഡോളഴയള ഉമദല്യഡോഗസനഡോര് ഇഇൗ

പഡോവങ്ങമളഡോടന്ന്  എങ്ങളനേ  ളപരുമേഡോറുയ?  മനേഡോവല്  എഴുതടിയതടിളനേക്കുറെടിചന്ന്

അവമഹളടിചന്ന് പറെയകയഡോണന്ന്. 'എന്മേകളജ' എന്ന മനേഡോവല് വഡോയടിക്കഡോത്ത ആരുയ

ഇവടിളട  കഡോണടില.   നേമളളലഡോവരുയ  വളളര  മനേരളത്ത  വഡോയടിചതഡോണന്ന്.

അത്തരത്തടില് ഒരുപഡോടന്ന്  പുസകങ്ങള് ആളകളള സശഡോധസ്പീനേടിചടിട്ടുണന്ന്.  അവരുളട

സങടങ്ങള് കണഡോല്,  ഇതന്ന് എന്മഡഡോസള്ഫഡോന് ദുരന്തബഡോധടിതരല എളന്നഡോരു

നേടിലപഡോടന്ന്  ഗവണ്ളമേന്റെടിനുമണഡോ?  ഇതന്ന്  എന്മഡഡോസള്ഫഡോന്

ദുരന്തബഡോധടിതരഡോണന്ന്.   ഞങ്ങള്  മവളറെഡോന്നടിനുമേല  പറെയന്നതന്ന്,
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ഉമദല്യഡോഗസനഡോരുളട  ളളകകളടിമലയന്ന്  ളകഡോടുമക്കണ  ഒരു  കഡോരല്യമേലടിതന്ന്.   മേനടി

പറെഞ്ഞെമലഡോ  'ഇതന്ന്  ഇടതുപകമേഡോണന്ന്,  ജനേപകമേഡോണന്ന്,  ഹൃദയപകമേഡോണന്ന്'

എളന്നഡോളക്ക.  അങ്ങളനേയഡോകണയ  എന്നഡോണന്ന്  എളന്റെ  അഭല്യര്ത്ഥനേ.

ഉമദല്യഡോഗസനഡോരുളട  ളളകകളടിമലയന്ന്  ളകഡോടുക്കഡോളത  ഇഇൗ  പഡോവങ്ങളള

ഹൃദയമത്തഡോടന്ന്  മചര്ത്തന്ന്  നേടിര്ത്തണയ.   മുഖല്യമേനടി  മുന്കളയ്യടുക്കണയ.  നേമള്

ഉറെപ്പുളകഡോടുത്തടിട്ടുള കഡോരല്യങ്ങള് മേഡോതയ ളചയഡോല് മേതടി,  പുതടിയ liability  ഒന്നുയ

വരുത്തണ.   മുഖല്യമേനടി  അവമരഡോടന്ന്  വടിളടിചന്ന്  സയസഡോരടിചന്ന്  അവര്ക്കന്ന്

ളകഡോടുത്തടിട്ടുള ഉറെപ്പുയ അവര്ക്കന്ന് ളചമയ്യണ കഡോരല്യങ്ങളയ കൃതല്യമേഡോയടി ളചയ്യുകയയ

അതന്ന് പരടിമശേഡോധടിക്കഡോന്മവണടിയള   remediation cell-ഉയ രൂപസ്പീകരടിക്കണയ.

മുഖല്യമേനടി വടിചഡോരടിചഡോല്  24  മേണടികറെടിനേകയ അതന്ന്  സഡോധടിക്കുയ.  അങ്ങന്ന്  അതന്ന്

ളചയ്യണയ എന്നഡോണന്ന് ഞങ്ങളളട അഭല്യര്ത്ഥനേ.  അങ്ങയളട പ്രതടികരണയ കൂടടി

അറെടിയഡോന് ഞഡോന് ആഗ്രഹടിക്കുകയഡോണന്ന്.

ശസ്പീ  .    പടി  .    ളക  .    കുഞ്ഞെഡോലടിക്കുടടി:  സര്,  ഞങ്ങള്  വഡോക്കഇൗളടഡോന്നുയ

നേടത്തുന്നടില.  ഞങ്ങള്  ഇതടില്നേടിന്നുയ  ഒരു  റെടിസള്ടഡോണന്ന്  പ്രതസ്പീകടിക്കുന്നതന്ന്.

കഡോരണയ  വളളര  ദയനേസ്പീയമേഡോയ  ഇഇൗ  സടിതടിവടിമശേഷയ  ഹൃദയസര്ശേടിയഡോയ
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രസ്പീതടിയടില്തളന്നയഡോണന്ന് ശസ്പീ. എന്. എ. ളനേലടിക്കുന്നന്ന് ഇവടിളട അവതരടിപടിചതന്ന്.

അതുമപഡോളല പ്രതടിപക മനേതഡോവുയ അമത ഉഇൗര്ജയ ഉള്ളക്കഡോണ്ടുതളന്നയഡോണന്ന്

ഇവടിളട  സയസഡോരടിചതന്ന്.  നേടിങ്ങള്  മനേരളത്ത  എടുത്ത  നേടിലപഡോടഡോണന്ന്,  ഞങ്ങള്

അതന്ന്  അയഗസ്പീകരടിക്കുന്നു.  ളപഡോളടിറടിക്കല്  പഡോര്ടടി  എന്നുള  നേടിലയ്ളക്കഡോന്നുയ

മചഡോദല്യയ ളചയ്യുന്നടില.  പളക ഫലത്തടില് വരുമമഡോള് ഇഇൗ പഡോവങ്ങള്ക്കന്ന് ഒന്നുയ

കടിട്ടുന്നടില.  ലടിസടിലളവര്തളന്ന ഇമപഡോഴുയ നേയഡോളളപസ കടിടഡോളത നേടില്ക്കുന്നു.

ഇഇൗ  സടിതടിവടിമശേഷയ  ദയവഡോയടി  പരടിഹരടിക്കണയ  എന്നുമേഡോതമമേ  ഞങ്ങള്

ആവശേല്യളപടുന്നുള.  


