
 
 

 

 

 

 

കെസിബിസി വർഷൊല സമ്മേളനാനന്തരം പുറകെടുവിക്കുന്ന പ്രസ്താവന 

 

കൊച്ചി: മ്മൊവിഡ്-19 കെ വയാപനം വളകര ശക്തമായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ, മ്മെരള സർക്കാരം 

സന്നദ്ധ പ്രവർത്തെരം മ്മെരള െമ്മത്താലിക്കാ സഭയികല രൂപതെളം സമർെിതസമൂഹങ്ങളം 

വിവിധ ഏജൻസിെളം കെയ്ുവരന്ന പ്രതിമ്മരാധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കെ. സി. ബി. സി 

സമ്മേളനം വിലയിരത്തുെയം സംതൃപ്തി മ്മരഖകെടുത്തുെയം അവകര അഭിനന്ദിക്കുെയം 

കെയ്ു. എന്നാൽ, കൂടുതൽ ജാഗ്രത എല്ലാവരകെയം 'ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടാമ്മെണ്ടുണ്ട്. 

മ്മൊവിഡികെ മൂന്നാം തരംഗം ഉണ്ടായാൽ അത് ഏകറ ബാധിക്കാൻ സാധയതയള്ളത് 

കുട്ടിെൾക്കാണ്. അവരകെ പരിരക്ഷയ്ക്കു മ്മവണ്ട മുൻെരതൽ എല്ലാവരം സവീെരിക്കുെയം 

പ്രാമ്മേശിെതലങ്ങളിൽ മ്മബാധവൽക്കരണം നെത്തുെയം കെയ്യണം. വാെ് സിൻ ലഭയത 

ഉറപ്പുവരത്തി എല്ലാ വിഭാഗം ജനങ്ങൾക്കും വാെ് സിൻ എടുക്കാൻ സർക്കാർ സൗെരയം 

ഒരക്കണം. മ്മലാെ്ഡൗണിൽ ക്രമാനുഗതമായി വരത്തുന്ന ഇളവുെളിൽ ദേവാലയങ്ങളികല 

െർേങ്ങൾ നിശ്ചിത ജനപങ്കാളിത്തമ്മത്താകെയം ആവശയമായ മുൻെരതലുെൾ സവീെരിച്ചം 

നെത്തുന്നതിനുള്ള അനുവാേവും ഉൾകെടുത്തണം. 

രാഷ്ട്രനിർേിതിയിൽ സ്ുതയർഹമായ മ്മസവനം നല്െികക്കാണ്ടിരിക്കുന്ന സവാശ്രയ 

മ്മമഖലകയ ഹാനിെരമായി ബാധിക്കുന്ന തരത്തിൽ സവാശ്രയ മ്മൊമ്മളജ് അധയാപെ-

അനധയാപെ നിയമനം, മ്മസവന വയവസ്ഥ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച പുതികയാര ഓർഡിനൻസ് 

2021 കെബ്രുവരി 19-ന് സർക്കാർ അസാധരണ ഗസറ്റ് വഴി പുറകെടുവിച്ചത് സവാശ്രയ 

മ്മൊമ്മളജുെളകെ പ്രവർത്തനങ്ങകള വലിയ മ്മതാതിൽ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കും. ആയതിനാൽ 

പ്രസ്ുത ഓർഡിനൻസ് നിയമമാക്കുന്നതിനുമുമ്പ് മാമ്മനജുകമന്റുെളമായി െർച്ച നെത്തി 

ആശങ്കെൾ ദുരീെരിച്ച് ആവശയമായ മ്മഭേഗതി കൊണ്ടുവരണം. 

നൂനപക്ഷ മ്മക്ഷമപദ്ധതിെളമായി ബന്ധകെട്ട് ഈ അടുത്ത ൊലത്ത് ഉണ്ടായ 

മ്മൊെതിവിധിയകെ വിവിധ വശങ്ങൾ സമ്മേളനം വിശേമായി െർച്ച കെയ്ു. ഭരണഘെന 

വിഭാവനം കെയ്യുന്ന ുലയനീതി എല്ലാ നൂനപക്ഷങ്ങൾക്കും ഉറപ്പുവരത്തുന്നതാണ് 

ബഹുമാനകെട്ട മ്മൊെതിയകെ ഈ വിധി. എല്ലാ നൂന—പക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്കും 

മ്മക്ഷമപദ്ധതിെളിലും ഇതരപദ്ധതിെളിലും അർഹമായ വിഹിതം ജനസംഖയാെിസ്ഥാനത്തിൽ 



 
 

 

 

ലഭയമാകുന്നുകണ്ടന്ന് ഉറപ്പുവരമ്മത്തണ്ട ഉത്തരവാേിതവം സർക്കാരിനുകണ്ടന്ന് ബഹുമാനകെട്ട 

മ്മൊെതി വയക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. നൂനപക്ഷ അവൊശങ്ങളം സംവരണാവൊശങ്ങളം 

മ്മവർതിരിച്ചൊണണകമന്ന ദഹമ്മക്കാെതി നിരീക്ഷണം അംഗീെരിച്ചകൊണ്ട് ഈ 

വിഷയകത്ത കൂടുതൽ ക്രിയാത്മെമായി സമീപിക്കണം. അമ്മതാകൊെം തകന്ന പ്രമ്മതയെമായ 

അവശതെൾ അനുഭവിക്കുന്ന േളിത് ദക്രസ്തവർ, ലത്തീൻ െമ്മത്താലിക്കർ ുെങ്ങിയവർക്ക് 

സവിമ്മശഷ പരിഗണന നല്കുന്ന മാർഗനിർമ്മേശം നല്െണം. എല്ലാ നൂനപക്ഷങ്ങകളയം 

ുലയരായി െണ്ടുകൊണ്ട് അർഹമായ അവൊശങ്ങൾ നൽകുന്നതിനാവശയമായ നെപെിെൾ 

സർക്കാർ സവീെരിക്കണം. രാഷ്ട്രീയമായം വർഗീയമായം ദവൊരിെമായം ഈ വിഷയകത്ത 

സമീപിക്കുമ്മമ്പാഴാണ് സമൂഹത്തിൽ വിഭജനമുണ്ടാകുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വിവിധ 

മതവിഭാഗങ്ങൾ തേിൽ ഭിന്നതെളണ്ടാെരത്. മ്മെരളത്തികെ തനിമയം പാരമ്പരയവും 

മതസൗഹാർേത്തിമ്മെതാണ്. ഈ മ്മൊെതിവിധിയകെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിവിധ 

മതവിഭാഗങ്ങൾ തേിലുള്ള നല്ല ബന്ധത്തിനു ഹാനിെരമാകുന്ന വിധത്തിലുള്ള 

പ്രസ്താവനെമ്മളാ അഭിപ്രായപ്രെെനങ്ങമ്മളാ ഉണ്ടാൊതിരിക്കാൻ ബന്ധകെട്ട എല്ലാവരം 

ശ്രദ്ധിക്കണകമന്ന് മ്മെരള െമ്മത്താലിക്കാ കമത്രാൻ സമിതി ആഗ്രഹിക്കുന്നു. 

മ്മെരളത്തികെ തീരമ്മേശങ്ങളിൽ ജീവിക്കുന്നവരകെ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരമ്മത്തണ്ട ചുമതല 

സർക്കാരിനുണ്ട്. ഈ അടുത്ത നാളെളിലുണ്ടായ ൌെ് മ്മെ, യാസ ചുഴലിക്കാറ്റുെളകെയം 

െെൽമ്മക്ഷാഭത്തികെയം കെടുതിെൾ അനുഭവിക്കുന്ന കെല്ലാനത്തും മറ്റു തീരമ്മേശങ്ങളിലും 

വസിക്കുന്നവമ്മരാകൊെം മ്മെരള െമ്മത്താലിക്കാസഭ മ്മെർന്നുനിൽക്കുന്നു. കെല്ലാനത്തിനു 

മ്മവണ്ടത് ശാശവത പരിഹാരമാണ്. തീരസംരക്ഷണത്തിനായി ഇതിനെം സർക്കാർ 

മുമ്മന്നാട്ടുവച്ച പദ്ധതിെകളകുറിച്ച ജനങ്ങൾക്കു പ്രതീക്ഷയണ്ട്. എത്രയംമ്മവഗം അവ 

നെെിലാക്കണം. ഇത്തരം േീർഘൊലപദ്ധതിെൾ ആവിഷ് ക്കരിച്ച കെല്ലാനം മ്മപാകല 

െെലാക്രമണം മ്മനരിടുന്ന മറ്റു പ്രമ്മേശങ്ങളം സംരക്ഷിക്കുെയം കെയ്യണം. 

അതിവർഷം മൂലം കുട്ടനാടുമ്മപാലുള്ള പ്രമ്മേശങ്ങളിൽ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്ന കൃഷി നാശത്തിൽ 

ബുദ്ധിമുട്ടിലായ െർഷെർക്ക് ആശവാസ ധനസഹായം സർക്കാർ നല്െണം. മാത്രമല്ല, 

െനാലുെളകെയം മ്മതാടുെളകെയം ആഴം വർധിെിച്ച് തെസ്സം കൂൊകത  നീകരാഴുക്ക് 

സാധയമാക്കാൻ ആവശയമായ നെപെിെൾ ദെകക്കാള്ളണം. കുട്ടനാട്ടിലും തീരപ്രമ്മേശങ്ങളിലും 

പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ മൂലം വീടുെൾ നഷ്ടകെട്ടവർക്ക് ഉെിതമായ നഷ്ടപരിഹാരം നൽെി 

സഹായിമ്മക്കണ്ടതാണ്. 

പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷിക്കകെെണം എന്നതാണ് സഭയകെ എക്കാലമ്മത്തയം നിലപാെ്. 

എന്നാൽ, െർഷെരകെ ജീവിതം ദുസ്സഹമാക്കുന്ന നിയമനിർമാണങ്ങളിൽ െടുത്ത 

ആശങ്കയണ്ട്.  പരിസ്ഥിതിമ്മലാലപ്രമ്മേശങ്ങൾ പ്രഖയാപിക്കുമ്മമ്പാൾ 'ൊലാൊലങ്ങളായി 

ഭൂമിയകെ മ്മമൽ ഉെമസ്ഥാവൊശമുള്ളവരകെ അവൊശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കകെെണം. അവികെ 



 
 

 

 

കൃഷികെയ്യുന്നവരകെ ജീവമ്മനാപാധിെൾ നഷ്ടകെടുന്നില്ലാകയന്നു സർക്കാർ ഉറപ്പുവരത്തണം. 

ബെർ മ്മസാണുെൾ  വനാതിർത്തിക്കുള്ളിൽത്തകന്ന ഒുക്കി നിർത്തണം. 

ൊർഷിെ ഉത്പന്നങ്ങളകെ വിലയിെിവ്, കൃഷിയിെങ്ങളികല വനയജീവി ആക്രമണം ുെങ്ങി 

നിരന്തരമായി െർഷെർ മ്മനരിടുന്ന പ്രശ് നങ്ങൾക്ക് ശാശവത പരിഹാരം ൊണുന്നതിനും 

നെപെിെൾ ഉണ്ടാെണം. പട്ടയം ഇുവകര ലഭിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എല്ലാ െർഷെർക്കും പട്ടയം 

നൽകുെയം മലമ്മയാര മ്മമഖലെകള സാരമായി ബാധിക്കുന്ന 1964-കലയം 1993-കലയം 

ഭൂപതിപ്പു െട്ടങ്ങൾ ൊലാനുസൃതമായി പരിഷ് െരിക്കുെയം കെയ്യണകമന്നും മ്മെരള 

െമ്മത്താലിക്കാ കമത്രാൻ സമിതി സർക്കാരിമ്മനാെ് അഭയർത്ഥിക്കുന്നു. 

 

ൊർഡിനൽ മ്മജാർജ്  ആലമ്മേരി 

പ്രസിഡെ്, കെസിബിസി 

 

 

ബിഷപ് മ്മഡാ. വർഗീസ് െക്കാലയ്ക്കൽ                   ബിഷപ് മ്മഡാ. മ്മജാസെ് മാർ മ്മതാമസ് 

ദവസ് പ്രസിഡെ്, കെസിബിസി                               കസക്രട്ടറി ജനറൽ, കെസിബിസി 


