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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര...... ഓരഡര....... ചചചോദദദ്യം നമ്പര *271. 

അചഗചോ ബസചോറുകള് 

(*271) ശസ്പീ  .   കക  .   രചോജന:

 ശസ്പീ  .   സമ  .   ദമവചോകരന:

 ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടമ  .   കകടസണ് മചോസ്റ്റര:

ശസ്പീമതമ ഗസ്പീതചോ ചഗചോപമ:  തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക് കൃഷമ വകുപ്പുമനമ

സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനതക്ക്  അചഗചോ  ബസചോറുകള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനക്ക്

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുചണചോ; ഉകണങമല് എവമകടകയലചോകമന്നക്ക് കവളമകപ്പെടുതചോചമചോ;

(ബമ)  അചഗചോ  ബസചോറുകളുകട  ഉചദ്ദേശദലകദങ്ങള്  എകന്തെലചോകമന്നക്ക്

വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  ഇഇൗ  ബസചോറുകളമലൂകട  ഏകതലചോദ്യം  ഉല്പന്നങ്ങള്  വമറ്റഴെമക്കുന്നതമനചോണക്ക്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നകതന്നക്ക് വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡമ)  ഏകതലചോദ്യം  വചനചോല്പന്നങ്ങള്  അചഗചോബസചോറമലൂകട

ലഭദമചോക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നുകണന്നക്ക് കവളമകപ്പെടുത്തുചമചോ?

കൃഷമ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   വമ  .   എസക്ക്  .   സുനമല്കുമചോര): സര, 
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(എ) ഉണക്ക്. ആദദഘട്ടകമന്ന നമലയമല് തമരുവനന്തെപുരദ്യം, തൃശ്ശൂര, ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്

എന്നസ്പീ  ജമലകളമലചോണക്ക്  അചഗചോ  ബസചോറുകള്  തുടങ്ങുവചോന  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുളളതക്ക്.

ഘട്ടദ്യംഘട്ടമചോയമ  എലചോ  ജമലകളമചലയദ്യം  അചഗചോബസചോറുകള്  വദചോപമപ്പെമക്കുവചോനചോണക്ക്

സരക്കചോര ലകദമമടുന്നതക്ക്. 

(ബമ)  സരക്കചോര  ഫചോമുകള്,  കചോരഷമക  സരവ്വകലചോശചോല,  കവറ്ററമനറമ

സരവ്വകലചോശചോല,  ചകന-സദ്യംസചോന  കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനങ്ങള്

എന്നമവമടങ്ങളമല് ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന ഗുണചമന്മയുളള നടസ്പീല് വസ്തുക്കള്,  മൂലദവരദമത

ഉല്പന്നങ്ങള്,  കചോരഷമചകചോപകരണങ്ങള്,  കകജവ കസ്പീടനചോശമനമകള്,  കകജവവളങ്ങള്

തുടങ്ങമയവ  നദചോയമചോയ  വമലയക്ക്  കരഷകരക്കക്ക്  ഒരു  കുടക്കസ്പീഴെമല്  ലഭദമചോക്കുക

എന്നതചോണക്ക് അചഗചോ ബസചോറുകള്കകചോണക്ക് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്. 

(സമ) ഗുണചമന്മയുളള നടസ്പീല് വസ്തുക്കള്, വമത്തുകള്, നചോളസ്പീചകര ഉല്പന്നങ്ങളചോയ

കവളമകചണ,  ചതങ്ങചോകപ്പെചോടമ  തുടങ്ങമയവ,  കുട്ടനചോടക്ക്  അരമ,  കപചോക്കചോളമ  അരമ,

അരമയുകട മൂലദവരദമത ഉല്പന്നങ്ങളുദ്യം ഗുണചമന്മയുളള പഴെദ്യം,  പചക്കറമയുദ്യം അവയുകട

മൂലദവരദമത ഉല്പന്നങ്ങളുദ്യം കകജവപചക്കറമകള്, സരട്ടമകകഫഡക്ക് പചക്കറമകള്, ചതന,

കചോരഷമചകചോപകരണങ്ങള്,  കകജവവളങ്ങള്,  കകജവകസ്പീടനചോശമനമകള്  തുടങ്ങമയ

ഉല്പന്നങ്ങളചോണക്ക്  നദചോയമചോയ  വമലയക്ക്  ഉപചഭചോക്തചോക്കള്ക്കക്ക്  അചഗചോ  ബസചോറുകള്വഴെമ
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വമറ്റഴെമക്കചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.

(ഡമ)  വനദ്യം  വകുപ്പെമകന്റെ  കസ്പീഴെമല്  ലഭദമചോയ  നടസ്പീല്  വസ്തുക്കള്,  കചോട്ടുചതന,

മുളയരമ,  കൂവകപ്പെചോടമ,  കചോട്ടുനചോരങ്ങപ്പെട്ട,  മറയൂര ശരക്കര തുടങ്ങമയ ഭചകദചോല്പന്നങ്ങള്,

കുന്തെമരമക്കദ്യം,  മുളയുല്പന്നങ്ങള്  തുടങ്ങമയ  മറ്റക്ക്  ഉല്പന്നങ്ങള്  എന്നമവ  അചഗചോ

ബസചോറമലൂകട ലഭദമചോക്കുവചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോജന:  സര,  ചകരളതമകല കൃഷമവകുപ്പെക്ക് വളകര  സമുജജ്ജ്വലമചോയ

ഒരു  തസ്പീരുമചോനമചോണക്ക്  അചഗചോ  ബസചോറുകള്  ആരദ്യംഭമക്കുവചോനുളള

കപചോതുതസ്പീരുമചോനതമലൂകടകയടുതമട്ടുളളതക്ക്.  വളകര  അഭമനന്ദനചോരഹമചോയ

തസ്പീരുമചോനമചോണതക്ക്.  കരഷകര  പരമ്പരചോഗതമചോയമ  സദ്യംരകമച്ചുവരുന്നതുദ്യം

അനദദ്യംനമന്നുചപചോകുന്നതുമചോയ  അചനകദ്യം  അമൂലദങ്ങളചോയ  നചോടന  വമത്തുകളുണക്ക്.

പ്രചതദകമച്ചുദ്യം  ആദമവചോസമ  ചകചോളനമകളമല്  അവര  സദ്യംരകമച്ചുവരുന്ന,    നമുക്കക്ക്

കപചോതുവമപണമയമല്നമന്നുദ്യം  ലഭദമചോകചോത  അപൂരവ്വയമനദ്യം  നചോടനവമത്തുകളുദ്യം

കകജവസരട്ടമഫമചക്കഷന  ചനടമയ  പചക്കറമ  ഉല്പന്നങ്ങളുമുണക്ക്.  ഇവകൂടമ   അചഗചോ

ബസചോറുകളമലൂകട വമതരണദ്യം കചയക്ക്  ഒരു കപചോതു മൂലദസചോധദത  അതമനുണചോക്കചോന

കഴെമയുചമചോ  എന്നുളളതചോണക്ക് എകന്റെ ചചചോദദദ്യം. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്കുമചോര:  സര,   ആദമവചോസമകളുള്കപ്പെകടയുളള
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ജനവമഭചോഗങ്ങളുദ്യം  പരമ്പരചോഗതമചോയമ  നമ്മുകട  കൃഷമക്കചോരുദ്യം  കൃഷമകചയ്തുചപചോന്നമരുന്ന

നമരവധമ  കചോരഷമക  ഉല്പന്നങ്ങളുണക്ക്.   അവ  ഇന്നക്ക്  അനദദ്യംനമന്നുകഴെമഞമരമക്കുന്ന

ഉല്പന്നങ്ങളചോണക്ക്.  വളകര വലമയ നന്യൂടസ്പീഷസക്ക് വചോലല്യു ഉളള കമഴെങ്ങുവരഗ്ഗങ്ങളുദ്യം പചക്കറമ

ഉല്പന്നങ്ങളുകമചോകക്ക  അതമല്  ഉള്കപ്പെടുദ്യം.   പ്രചതദകമചോയ  പരമചരണകമചോന്നുദ്യം

ഇലചോകതതകന്ന   ഇതക്ക്  ഉല്പചോദമപ്പെമക്കചോന  കഴെമയുന്നതചോണക്ക്.  അതമകന  ചവണത

ചപ്രചോതചോഹമപ്പെമക്കചോന  കൃഷമവകുപ്പെക്ക്   തയചോറചോയമരുന്നമല.  എന്നചോല്

പരമ്പരചോഗതമചോയമട്ടുളള  ഇതരദ്യം  കചോരഷമചകചോല്പന്നങ്ങള്  ഇഇൗ  ഗവണ്കമന്റുതകന്ന,

കൃഷമവകുപ്പുതകന്ന ചപ്രചോതചോഹമപ്പെമക്കചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നു.  ചകരളതമചന്റെതചോയമ  200 -

ല്  അധമകദ്യം  കനല്വമത്തുകള്   ഉണചോയമരുന്നതചോണക്ക്.   ആ  കനല്വമത്തുകള്

ഉള്കപ്പെകടയുളള   നമ്മുകട  പരമ്പരചോഗത  വമത്തുകളുദ്യം  കചോരഷമചകചോല്പന്നങ്ങളുദ്യം

സദ്യംരകമക്കുന്നതമനുചവണമ  അന്തെചോരചോഷ്ട്ര  നമലവചോരമുളള  ഒരു  വമതക്ക്  ബചോങക്ക്

ചകരളതമല് സചോപമക്കചോന  കൃഷമവകുപ്പെക്ക് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കക  .    രചോജന:  സര,  അടുത  ചചചോദദദ്യം  ഇതമകന്റെ  സദ്യംഘചോടനവുമചോയമ

ബന്ധകപ്പെട്ടുകകചോണ്ടുളളതചോണക്ക്.  ഇതരദ്യം  സചോധങ്ങള്  അചഗചോ  ബസചോറുകളമചലയക്ക്

കകചോണ്ടുവരുന്നതമനുളള  വമവമധ ഏജനസമകകളക്കുറമചക്ക്  (ബമ) ചചചോദദതമല്  മനമ

മറുപടമ  നല്കമയമട്ടുണക്ക്.  എന്നചോല്  എകന്റെ  സദ്യംശയദ്യം  നമുക്കക്ക്  ചകരളതമല്  അമൂല്
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ചമചോഡല്  ഫചോരചമഴമകന്റെ  റസ്പീകട്ടയമല്   കസചോകകസറ്റമകള്  രൂപസ്പീകരമച്ചുകകചോണക്ക്

അചഗചോഫചോമമചലയളള   സചോധനങ്ങള്  സദ്യംഭരമക്കചോന  ചവണമ  കരഷകരക്കുകൂടമ

മുനകകയടുക്കചോന  കഴെമയുന്നതരതമല്   അവരുകടകൂടമ  അറമവുദ്യം  സമ്പത്തുദ്യം

ഉപചയചോഗകപ്പെടുതചോന  കഴെമയുന്ന  തരതമലുളള  ഒരു   സദ്യംഘചോടനതമചലയക്ക്  അതക്ക്

കകചോണ്ടുവരചോന  കഴെമയുചമചോ  എന്നചോണക്ക്.  അതുചപചോകല  ഉദചോഹരണതമനക്ക്  എകന്റെ

മണ്ഡലതമല്   സമ.പമ.സമ.ആര.കഎ -യുകട  ചനതൃതജ്ജ്വതമല്,  36  ഏക്കര

ചകനഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  ഫചോദ്യം  ഇചപ്പെചോള്  കൃഷമവകുപ്പെമകന്റെ  കയമലചോണക്ക്.   അകതലചോദ്യം

ഉപചയചോഗകപ്പെടുതമ   അവമകടയുള്കപ്പെകട  അതരകമചോരു  ചകനദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കചോന

കഴെമയുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്കുമചോര:  സര,   ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  അദ്യംഗദ്യം പറഞ

തൃശ്ശൂരമകല  ഇഇൗ  സചോപനദ്യം,  അവമകടയുളള  സലതക്ക്  വചോനമലയുദ്യം  ചതനുദ്യം

ഉള്കപ്പെകടയുളള  മൂലദവരദമത  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉണചോക്കചോനചവണമ  ഒരു  പചോരക്കക്ക്

ആരദ്യംഭമക്കചോനചോണക്ക്   ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.   അചതചോകടചോപ്പെദ്യം  ഇഇൗ  പറയുന്ന  രസ്പീതമയമല്

ചലചോക്കല്  കലവല്  ക്ലസ്റ്ററുകള്  കൃഷമവകുപ്പെമകന്റെ  ചനതൃതജ്ജ്വതമലുദ്യം  കൃഷമക്കചോരുകട

കൂട്ടചോയ്മയുകട ചനതൃതജ്ജ്വതമലുളള നമരവധമ ഗ്രൂപ്പുകളുദ്യംവഴെമ  ഉല്പന്നങ്ങള് വചോങ്ങുന്നതമനുദ്യം

സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനുദ്യം  വമതരണദ്യം  കചയ്യുന്നതമനുമുളള  സദ്യംവമധചോനമുണക്ക്.  പകക  അതക്ക്
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ഒന്നുകൂടമ  ശക്തമകപ്പെടുതമകക്കചോണക്ക്   വമതക്ക്  മുതല്   മചോരക്കറ്റമദ്യംഗുവകരയുളള

കചോരദങ്ങളമല്  കൃഷമക്കചോകര  സഹചോയമക്കചോന  കഴെമയുന്ന  ഒരു  ചകനസ്പീകൃതമചോയ

സദ്യംഘടനചോസദ്യംവമധചോനമുണചോക്കചോന  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുണക്ക്.

അതമനുചവണമയുളള ചരച നടന്നുകകചോണമരമക്കുകയചോണക്ക്.  

ശസ്പീ  .    സമ  .    ദമവചോകരന:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  മനമ  ഇവമകട  സഭയമല്

ചചചോദദതമനക്ക് ഉതരമചോയമ പറഞതക്ക് മമക്കവചോറുദ്യം എലചോ ജമലകളമലുദ്യം  അചഗചോ 

ബസചോറുകള്  സചോപമക്കുകമന്നചോണക്ക്.  വളകര  ഭചോവനചോപൂരണമചോയ  ഒരു  കചോരഷമക

പരമഷചോരമചോണക്ക്  അചഗചോ  ബസചോറുകള്.   എകന്റെ  ചചചോദദദ്യം,   ഇന്നക്ക്  കകജവകൃഷമ

നടത്തുന്നവരക്കക്ക്  വദചോപകമചോയ ചതചോതമലുളള  നഷദ്യം  വരമകയചോണക്ക്.   കചമ്പചോളതമല്

അവരുകട ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കക്ക് നദചോയമചോയ വമല കമട്ടുന്നമല.  ചകചോസ്റ്റക്ക് ഓഫക്ക് കപ്രചോഡകന

വളകര കൂടുതലചോണക്ക്.  അതുകകചോണചോണക്ക്  മചോയദ്യം ചചരതതചോകണങമലുദ്യം വമല കുറഞക്ക്

കമട്ടുചമ്പചോള് ജനങ്ങള് അതക്ക് വചോങ്ങുന്നതക്ക്.  അതുകകചോണക്ക് കകജവ ഉല്പചോദന ചമഖലയമല്

ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന പചക്കറമകളുകടയുദ്യം പഴെവരഗ്ഗങ്ങളുകടയുദ്യം  വമല നമയനമക്കചോന  ഒരു

കകപ്രസക്ക് മചോചനജുകമന്റെക്ക്  ഇതമനകതക്ക് നടതചോന സചോധമക്കുചമചോകയന്നക്ക് ബഹുമചോനകപ്പെട്ട

മനമ പരമചശചോധമക്കണദ്യം. 

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസക്ക്  .   സുനമല്കുമചോര: സര, കകജവ ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കക്ക്  സജ്ജ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം
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ഉല്പചോദനകചലവക്ക്  കൂടുതലചോണക്ക്.  ഉല്പചോദനകചലവക്ക്  കുറച്ചുകകചോണ്ടുവരുന്നതമനക്ക്

കമക്കകകനചസഷന ചവണമവരുദ്യം.  ഇതമനക്ക് ചവണമവരുന്ന നടസ്പീല് വസ്തുക്കള് മുതലുളള

എലചോ കചോരദങ്ങളമലുദ്യം  കചലവക്ക്  വരദമക്കുദ്യം.  ഇചപ്പെചോള് ഉദചോഹരണതമനക്ക്   നമ്മുകട

ചപചോളമ ഹഇൗസുകളമല്  നടതമകക്കചോണമരമക്കുന്ന കൃഷമയുകട ഒരു പ്രധചോനകപ്പെട്ട പ്രശദ്യം

വമതമകന്റെ വമലയചോണക്ക്.  മള്ട്ടമ നചോഷണല് കമ്പനമകള് ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന  വമതചോണക്ക്

കകചോടുക്കുന്നതക്ക്.  ഒരു കുക്കുമ്പറമകന്റെ  വമതമകന്റെ വമല  4  രൂപയചോണക്ക്.  അതുകകചോണക്ക്

യൂണമചവഴമറ്റമതകന്ന  ചപചോളസ്പീഹഇൗസുകള്ക്കക്ക്  അകത്തുളള   വമത്തുകള്

ഉല്പചോദമപ്പെമക്കചോനചവണമയുളള  ഗചവഷണങ്ങള്  നടതമ  വമജയമചമട്ടുണക്ക്.  അചപ്പെചോള്

വളകര  കുറഞ  വമലയക്ക്   വമത്തുകള്  കകചോടുക്കചോന  കഴെമയുദ്യം.  അതുചപചോകല  കകജവ

കൃഷമക്കക്ക്  ആവശദമചോയ  നടസ്പീല്  വസ്തുക്കള്  മുതല്  അചഗചോ  കകജവവളങ്ങളുദ്യം  കകജവ

കസ്പീടനചോശമനമകളുദ്യം ഏറ്റവുദ്യം ചുരുങ്ങമയ കചലവമല് കകചോടുക്കചോനുദ്യം കമക്കകകനചസഷന

കകചോണ്ടുവരചോനുദ്യം  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  സചപ്പെചോരട്ടുകൂടമ  മചോരക്കറ്റക്ക്  കലവലമലുദ്യം

ഇടകപടചോനുദ്യംകൂടമ   കഴെമഞചോല്   ഇഇൗ  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കക്ക്  വമല   കുറചക്ക്  കകചോടുക്കചോന

കഴെമയുദ്യം.  പകക  തമമഴചോട്ടമല്നമന്നക്ക്  വരുന്ന  പചക്കറമയുകട അതയുദ്യം വമല കുറചക്ക്

കകചോടുക്കചോന  ബുദമമുട്ടചോയമരമക്കുദ്യം.  എങമലുദ്യം ഇന്നക്ക് കകജവ ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കക്ക് ഡമമചോന്റെക്ക്

കമട്ടമകക്കചോണമരമക്കുന്ന  സമയമചോണക്ക്.  അതുകകചോണക്ക്   കൃഷമക്കചോരക്കക്ക്    അതമകന്റെ
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മചോരക്കറ്റമദ്യംഗക്ക്  സദ്യംവമധചോനതമല്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ചസചോങ്ങചോയമ  ഇടകപട്ടുകഴെമഞചോല്

അവരക്കക്ക് ലചോഭകരമചോയമ നടതചോന കഴെമയുകമന്നചോണക്ക് വമചചോരമക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടമ  .    കകടസണ്  മചോസ്റ്റര:   സര,   ഗുണചമന്മയുളള  നടസ്പീല്  വസ്തുക്കള്

ലഭമക്കുക എന്നക്ക് പറയുന്നതക്ക് കരഷകരുകട ഒരു വലമയ ഭചോഗദമചോണക്ക്.  ഇങ്ങകനയുളള

നല  ഗുണചമന്മയുളള  നടസ്പീല്  വസ്തുക്കള്  ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുവചോന    എകന്തെലചോദ്യം

മുനകരുതലുകളചോണക്ക് സരക്കചോര സജ്ജ്വസ്പീകരമചകതന്നക്ക്  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;  അചതചോകടചോപ്പെദ്യം

തകരന്നുകമടക്കുന്ന നമ്മുകട നചോളസ്പീചകര  കരഷകകര  രകമക്കചോനചവണമ നസ്പീര  കൂടമ

അചഗചോ  ബസചോറുകള്വഴെമ   വമതരണദ്യം  കചയചോനുളള   നടപടമകള്  സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കചോന

കഴെമയുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്കുമചോര:  സര,  നസ്പീര അതമല് ഉള്കപ്പെടുന്നതചോണക്ക്.  നസ്പീര

കൃഷമവകുപ്പുമചോയമ  ബന്ധകപ്പെട്ടുകകചോണ്ടുളള  കപചോതുസചോപനങ്ങളമല്

ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുന്നതചോണക്ക്.  നമ്മുകട  യൂണമചവഴമറ്റമ  അതുചപചോകലതകന്ന

വമ.എഫക്ക്.പമ.സമ.കക. ഉള്കപ്പെകടയുളള  സചോപനങ്ങളുദ്യം  കചോരഷമക  ഡമപ്പെചോരട്ടുകമന്റുദ്യം

നടസ്പീല് വസ്തുക്കള് ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുന്നുണക്ക്.  ഇതക്ക് വമചകനസ്പീകരമച്ചുകകചോണക്ക് ഗുണചമന്മയുളള

നടസ്പീല്വസ്തുക്കള്  ഉല്പചോദമപ്പെമക്കചോനചവണമയുളള   പരമശസ്പീലനദ്യം   കൃഷമക്കചോരക്കുതകന്ന

ചനരമട്ടക്ക്   കകചോടുത്തുകകചോണക്ക്  ചബചോക്കക്ക്  തലതമലുളള  അചഗചോ  സരവ്വസ്പീസക്ക്
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കസന്റെറുകള്വഴെമ   കൃഷമക്കചോരക്കക്ക്  ആവശദമചോയ  ഏറ്റവുദ്യം  ഗുണചമന്മയുളള  നടസ്പീല്

വസ്തുക്കള്   ശചോസസ്പീയമചോയമ  ഉല്പചോദമപ്പെമക്കചോനചവണമയുളള  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്

ഒരുക്കുന്നുണക്ക്.  അചതചോകടചോപ്പെദ്യം നമ്മുകട സരവ്വകലചോശചോലയുകട  ചകനങ്ങള്വഴെമ തകന്ന

നടസ്പീല്  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉണചോക്കചോന  സചോധമക്കുദ്യം.  അതമനക്ക്  ഇനകഡന്റെക്ക്

കകചോടുത്തുകഴെമഞചോല്   എതചവണകമങമലുദ്യം  ഉല്പചോദമപ്പെമക്കചോന   തയചോറചോകണന്നക്ക്

സരവ്വകലചോശചോല  പറഞമട്ടുണക്ക്.  അതമനനുസൃതമചോയമട്ടുളള  സദ്യംവമധചോനദ്യം

ഉണചോക്കുന്നതചോണക്ക്. 

ശസ്പീമതമ ഗസ്പീതചോ ചഗചോപമ:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട്ട മമനമസ്റ്റര ഇവമകട  പ്രഖദചോപമച

ജമലചതചോറുദ്യം  അചഗചോ  ബസചോറുകള്  സചോപമക്കുന്നതക്ക്  കരഷകനക്ക്  ഏറ്റവുദ്യം  നല

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യംതകന്നയചോണക്ക്.  നമ്മുകട  പഞചോയതക്ക്  തലതമല്   കൃഷമ

ഡമപ്പെചോരട്ടുകമന്റെമകന്റെ  ചനതൃതജ്ജ്വതമലുള്ള  പഴെയ  കകട്ടമടങ്ങളമലചോണക്ക്

കൃഷമയുപകരണങ്ങളുദ്യം  കനലക്ക്ല്ല്  ഉള്കപ്പെകട  സൂകമക്കുന്നതക്ക്.  അകതചോകക്ക  വളകര

പഴെകമയതുദ്യം   ഉപചയചോഗശൂനദവുമചോയമട്ടുളളവയചോണക്ക്.   ഇഇൗ  അവസരതമല്

അകതചോകക്ക ഏകറ്റടുതക്ക്  വളകര കമയചോത്മകമചോയമ,  അടമസചോനപരമചോയമ  അവരക്കക്ക്

അതക്ക്  ഉപചയചോഗമക്കചോന  കഴെമയുന്ന   ഒരു  സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കുചമചോ;   അചഗചോ

ബസചോറുകള് വഴെമ,  അങ്ങക്ക് പറഞ ഇഇൗ നമരചദ്ദേശങ്ങള്വഴെമ  ഭകദസുരകയുകട ഒരു
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പരമധമവകരകയങമലുദ്യം  നമുക്കക്ക്  ഉറപ്പെചോക്കചോന  കഴെമയുചമചോ;  അതമനക്ക്

ഏകതചോകക്കതരതമല്  അചഗചോ  ബസചോറുകള്ക്കക്ക്  സഹചോയമക്കചോനചോകുകമന്നക്ക്

വമശദസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്കുമചോര:  സര,  കൃഷമവകുപ്പെമകന്റെ  കസ്പീഴെമലുളള

കൃഷമഭവനുകള്  സഖചോവക്ക്  വമ.  വമ.  രചോഘവന  കൃഷമമനമയചോയമരമക്കുന്ന  കചോലതക്ക്

ആരദ്യംഭമചതചോണക്ക്.  അകതചോരു  വലമയ  വമപ്ലവമചോയമരുന്നു.   അതമനുചശഷദ്യം  നമ്മുകട

കൃഷമഭവനുകകള  അചഗചോക്ലമനമക്കുകളചോക്കചോനചവണമ   കഴെമഞ  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ

കചോലതക്ക് ചമല തസ്പീരുമചോനങ്ങളുണചോയമ. 118 സലതക്ക് അചഗചോക്ലമനമക്കുകള് ആരദ്യംഭമച്ചു.

പകക  അതമല്  34  ക്ലമനമക്കുകളചോണക്ക്  വളകര  സജസ്പീവമചോയമ  പ്രവരതമച്ചു

കകചോണമരമക്കുന്നകതന്നചോണക്ക് ഞചോന മനസമലചോക്കുന്നതക്ക്.  ഇതവണ പ്ലചോന്റെക്ക് കഹല്തക്ക്

ക്ലമനമക്കുകള്  എന്ന  നമലയമല്  200   അചഗചോ  ക്ലമനമക്കുകളചോയമ   ഉയരതചോനുദ്യം

അവമകട  മണക്ക്  പരമചശചോധനയുള്കപ്പെകടയുളള  എലചോവമധതമലുളള  സഇൗകരദങ്ങളുദ്യം

കൃഷമക്കചോരക്കക്ക്  ലഭദമചോകുന്ന  ക്ലമനമക്കക്ക്  രൂപതമചലയക്ക്  നമ്മുകട  കൃഷമഭവനുകകള

വളരതമകയടുക്കചോനുദ്യം  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നു.  വരുദ്യം  വരഷങ്ങളമല്   ഇതക്ക്  500

ക്ലമനമക്കുകളമചലയക്ക്  വരദമപ്പെമക്കചോനചോണക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.  അങ്ങകന

കൃഷമക്കചോരക്കുദ്യം    സചോധചോരണക്കചോരചോയ ആളുകള്ക്കുദ്യം  ഏറ്റവുദ്യം  അടചോകസ്പീവചോയമട്ടുളള
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സചോപനമചോയമ   കൃഷമഭവനുകകള   മചോറ്റചോനുദ്യം  അതമകന  ആധുനമകവത്ക്കരമക്കചോനുദ്യം

ചവണമയുളള  പ്രവരതനങ്ങളചോണക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നടതചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    സമ  .    എഫക്ക്  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,   അചഗചോ  ബസചോറുകള്വഴെമ  കചോരഷമക

ഉല്പന്നങ്ങളുദ്യം  വമല്പനയചോയമ  ഒരുക്കുകമന്നക്ക്  പറഞ.  പകക  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനതക്ക്

ഇചപ്പെചോഴെകത   വലമയ  പ്രശദ്യം   ചമല  പ്രചതദക  ചകനങ്ങളമല്   വളകര  കൂടുതല്

പചക്കറമകള്  ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുന്നുണക്ക്.  അതക്ക്  സദ്യംസചോനത്തുടനസ്പീളദ്യം  വമതരണദ്യം

കചയചോനുളള   സദ്യംവമധചോനവുദ്യം     ശസ്പീതസ്പീകരമചക്ക്   വയചോനുളള   സദ്യംവമധചോനവുദ്യം

ചവണതയമല.  അതുകകചോണക്ക് ചകടുകൂടചോകത ഇതക്ക് സൂകമക്കുവചോനുളള സദ്യംവമധചോനങ്ങള്

അടമയന്തെര പ്രചോധചോനദദ്യംകകചോടുതക്ക് ആരദ്യംഭമക്കചോന  നടപടമ സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

 ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്കുമചോര:  സര,  ബഹുമചോനദനചോയ  അദ്യംഗദ്യം   പറഞ

കചോരദദ്യം വളകര ശരമയചോണക്ക്.  ഇചപ്പെചോള് ഏറ്റവുദ്യം പ്രധചോനകപ്പെട്ട പ്രശദ്യം  ചമല ഉല്പന്നങ്ങള്

ചമല  സലങ്ങളമല്   കൂടുതലചോയമ  ഉണചോകുന്നുകവന്നതചോണക്ക്.   പചോലക്കചോടക്ക്  ചപചോലുളള

ജമലകളമല്   പചോവയ  വനചതചോതമല്  ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുന്നു.   എന്നചോല്  അതക്ക്  മറ്റക്ക്

സലങ്ങളമല്  എതമക്കചോന  കഴെമയുന്നമല.   വട്ടവട,  കചോന്തെല്ലൂര  ചപചോകലയുളള

സലങ്ങളമല്  ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള്   ചസ്പീഞചപചോകുദ്യം  എന്നുളളതുകകചോണക്ക്

സദ്യംഭരമക്കചോന കഴെമയുന്നമല. അതുകകചോണക്ക്  ഇങ്ങകനയുളള ചകനങ്ങളമല് മചോരക്കറ്റമദ്യംഗക്ക്
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സദ്യംവമധചോനദ്യം  ശക്തമകപ്പെടുത്തുന്നതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  ഫസ്പീസമദ്യംഗക്ക്  യൂണമറ്റുകള്

പ്രധചോനകപ്പെട്ട  5 ചഹചോട്ടക്ക് ചസചോട്ടുകള് ചകനസ്പീകരമച്ചുകകചോണക്ക് ആരദ്യംഭമക്കചോന ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ആചലചോചമക്കുന്നുണക്ക്.   കൃഷമക്കചോര  ഉല്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന   അമമതമചോയ    ഉല്പന്നങ്ങള്

സദ്യംഭരമച്ചുവയചോനുദ്യം  അവരക്കക്ക്   നദചോയമചോയ  വമല  കമട്ടചോനുദ്യം  ഉചദ്ദേശമച്ചുകചോണചോണക്ക്

നടപ്പെമലചോക്കചോന ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.  മൂന്നചോറമല്  ചനരകത ആരദ്യംഭമച  യൂണമറ്റക്ക് ചവണത

പ്രവരതമക്കുന്നമല  എന്നുളളതുകകചോണക്ക്  അതക്ക്  ശക്തമകപ്പെടുതചോനചവണമയുളള

തസ്പീരുമചോനവുകമടുതമട്ടുണക്ക്.   വസ്പീണ്ടുദ്യം  അതമകന്റെ  പ്രവരതനദ്യം

പുനരചോരദ്യംഭമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    കക  .    സമ  .    മമ്മതക്ക്  ചകചോയ:  സര,   ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്  ചവചങ്ങരമയമല്

കനല്കൃഷമ  കചയമരുന്ന  40  ഏക്കര  വയലമല്  യൂചറചോപദന  യൂണമയകന്റെ

സഹചോയചതചോടുകൂടമ കചോരഷമക വമപണന ചകനദ്യം സചോപമച്ചു. ആ ചകനതമല് ഇന്നക്ക്

നചോമമചോതമചോയമട്ടുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  മചോതമചോണക്ക്  നടക്കുന്നതക്ക്.  ഒരു

പ്രചയചോജനവുമമലചോത  പ്രവരതനമചോണക്ക്  ഇവമകട  നടക്കുന്നതക്ക്.  അവമകട   നകലചോരു

മചോതൃക കൃഷമചതചോട്ടവുദ്യം വമപണനചകനവുദ്യം സചോപമചക്ക് അതക്ക് പ്രചയചോജനകപ്പെടുത്തുചമചോ;

ഇന്നക്ക്  ഇഇൗ  സലദ്യം  കലദചോണങ്ങള്ക്കുദ്യം  നഴറമക്കചോരക്കുദ്യം  മറ്റുദ്യം  വചോടകയക്ക്

കകചോടുക്കുകയചോണക്ക്  കചയ്യുന്നതക്ക്.  കൃഷമക്കക്ക്  എന്നു  പറഞക്ക്  വചോങ്ങമയമട്ടക്ക്
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അതമനനുസരമച്ചുള്ള  യചോകതചോരു  പ്രവരതനവുദ്യം  ഇചപ്പെചോള്  അവമകട  നടക്കുന്നമല.

അതുകകചോണക്ക് അതക്ക് പ്രചയചോജനകപ്പെടുതചോന ആവശദമചോയ നടപടമ സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?  

ശസ്പീ  .   വമ  .   എസക്ക്  .   സുനമല് കുമചോര: സര, കൃഷമ വകുപ്പെമകന്റെ കസ്പീഴെമല് 64 ഫചോമുകള്

പ്രവരതമക്കുന്നുണക്ക്. പചക, അതമല് ഒരുപചോടക്ക് ഏരമയകള് തരമശചോയമ കമടക്കുകയുദ്യം

ചവണത  ഉപചയചോഗകപ്പെടുതചോതമരമക്കുകയുദ്യം  കചയ്യുന്നുണക്ക്.  അതുകകചോണക്ക്

ഇതുസദ്യംബന്ധമചക്ക് ഒരു മചോസ്റ്റര പ്ലചോന തയചോറചോക്കുന്നുണക്ക്.  കൃഷമമനമ എന്ന നമലയമല്

25-ാം തസ്പീയതമ ചവചങ്ങരമ ഉള്കപ്പെകടയുള്ള സലതക്ക്  ചപചോകുന്നുണക്ക്. ബഹുമചോനകപ്പെട്ട

അദ്യംഗദ്യം  പറഞതുചപചോകല  അവമകട  യൂചറചോപദന  യൂണമയകന്റെ  സഹചോയചതചോകട

ആരദ്യംഭമച  മചോരക്കറ്റക്ക്  പുനനഃസചോപമക്കചോന  നടപടമ  സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണക്ക്.  ചകരള

അഗമകള്ചറല്  യൂണമചവഴമറ്റമക്കക്ക്  ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്  മചോതമചോണക്ക്  ചകനദ്യം  ഇലചോതതക്ക്.

അതുകകചോണക്ക്  ചവചങ്ങരമ ചകനസ്പീകരമചക്ക്  അഗമകള്ചറല്  യൂണമചവഴമറ്റമയുകട  ഒരു

പ്രധചോനകപ്പെട്ട കസന്റെര ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുദ്യം

 നടപടമ സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണക്ക്.       

ശസ്പീ  .    ടമ  .    വമ  .    ഇബചോഹമദ്യം:  സര,  വലമയ  സബ്സമഡമ  നല്കമകകചോണചോണക്ക്

ചപചോളസ്പീഹഇൗസുകള്  സചോപമക്കുന്നതക്ക്.  എന്നചോല്  ഇഇൗ  ചപചോളസ്പീഹഇൗസുകളമല്  നമന്നക്ക്

ഉത്പചോദമപ്പെമക്കകപ്പെടുന്ന  വമത്തുകളുകട  ആദചോയദ്യം  കകചോണ്ടുമചോതദ്യം  ഇതമകന



Uncorrected/Not for publication
14

സചോമ്പതമകമചോയമ  നമലനമരതമകകചോണക്ക്  ചപചോകചോന  കരഷകനു  സചോധമക്കചോത

അവസ ഇചപ്പെചോഴുണക്ക്.  അതമനക്ക് പ്രധചോനമചോയുദ്യം കചോരണദ്യം ഗുണചമന്മയുള്ള വമത്തുകളുദ്യം

അതല്യുല്പചോദനചശഷമയുള്ള  വമത്തുകളുമമലചോതതചോണക്ക്.  ഇചപ്പെചോള്  വമചദശ

രചോജദങ്ങളമല്  നമകന്നചോകക്കയചോണക്ക്  ഇവമകട  വമത്തുകള്  കകചോണ്ടുവരുന്നതക്ക്.

അതുകകചോണക്ക്  ഗുണചമന്മയുള്ള  വമത്തുകള്  വമചദശത്തുനമന്നചോകണങമലുദ്യം

കകചോണ്ടുവരചോനുള്ള  അവസരദ്യം  ഉണചോക്കുചമചോ;  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  തകന്ന  അതക്ക്  വമതരണദ്യം

കചയ്യുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  ചപചോളമഹഇൗസുകളുകട  കചോരദതമല്

അചദ്ദേഹദ്യം  പറഞതക്ക്  വളകര  ശരമയചോണക്ക്.  ചപചോളമഹഇൗസുകളമല്  ലമകജ്ജ്വമഡക്ക്

കഫരട്ടമകകലസറചോണക്ക് ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണമരമക്കുന്നതക്ക്.  അതമനക്ക് വലമയ വമലയചോണക്ക്.

അതമനചോല് ഉത്പചോദനകചലവക്ക് കൂടുതലചോണക്ക്.  അതുചപചോകല പരചോഗണദ്യം തടഞമട്ടുള്ള

പ്രചതദകമചോയമ  ഉണചോക്കുന്ന  വമത്തുകളചോണക്ക്  അവര  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതക്ക്.  അതക്ക്

ഇന്തെദയമല്തകന്ന ഉത്പചോദമപ്പെമക്കുന്നതക്ക് വളകര കുറവചോണക്ക്. ഇചപ്പെചോള് കരണചോടകയമകല

യൂണമചവഴമറ്റമ  ഉത്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന  വമത്തുകളുണക്ക്.  ചകരള  അഗമകള്ചറല്

യൂണമചവഴമറ്റമ  കവള്ളരമയുകട  വമതക്ക്  അടുതവരഷദ്യം  മുതല്  വദചോപമപ്പെമക്കുവചോന

ചപചോകുകയചോണക്ക്.  ഇവമകടതകന്ന ഗചവഷണദ്യം നടതമ നമ്മുകട ചപചോളമഹഇൗസുകള്ക്കക്ക്
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അനുചയചോജദമചോയമട്ടുള്ള വമത്തുകള് ഉല്പചോദമപ്പെമക്കചോന അഗമകള്ചറല് യൂണമചവഴമറ്റമക്കക്ക്

നമരചദ്ദേശദ്യം  കകചോടുതമട്ടുണക്ക്.  ഗചവഷണതമനചോവശദമചോയ  ഫണക്ക്  സദ്യംസചോന  കൃഷമ

വകുപ്പെക്ക്   നല്കചോകമന്നുദ്യം  പറയുകയുണചോയമട്ടുണക്ക്.  കൃഷമ  വകുപ്പുദ്യം  അഗമകള്ചറല്

യൂണമചവഴമറ്റമയുദ്യം  ഇതുസദ്യംബന്ധമചക്ക്  ധചോരണയമല്  എതമയമട്ടുണക്ക്.  അതമകന്റെ

അടമസചോനതമല് നമുക്കക്ക്  ആവശദമചോയമട്ടുള്ള വമത്തുകള് ഏറ്റവുദ്യം  കുറഞ വമലയക്ക്

കമട്ടചോനചവണമയമട്ടുള്ള  നടപടമകള്  സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണക്ക്.

സബ്സമഡമകകചോടുതതുകകചോണ്ടു  മചോതദ്യം  കചോരദമമല.  ഇതക്ക്  ഏകറ്റടുതമരമക്കുന്ന

കൃഷമക്കചോരക്കക്ക് ആവശദമചോയ പരമശസ്പീലനദ്യം കകചോടുക്കചോകതചപചോയതുകകചോണചോണക്ക് നമ്മള്

ഏല്പ്പെമച  1138  ചപചോളസ്പീഹഇൗസുകളമല് പലതുദ്യം പ്രവരതമക്കചോകത ചപചോയമരമക്കുന്നതക്ക്.

അതുകകചോണക്ക്  ഇഇൗ  കൃഷമക്കചോരക്കക്ക്  ആവശദമചോയ  ശചോസസ്പീയ  പരമശസ്പീലനദ്യം

കകചോടുത്തുകകചോണക്ക്  അതക്ക്  റസ്പീവചോമ്പക്ക്  കചയചോനുദ്യം  ആവശദമചോയ  നടപടമകള്

സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    ചദവസമ:  സര,  ലകക്കണക്കമനക്ക് ടൂറമസ്റ്റുകള് കടന്നുചപചോകുന്ന

ചചോലക്കുടമ,  അതമരപ്പെമള്ളമ  ചറചോഡമചനചോടക്ക്  ചചരന്നക്ക്  കമടക്കുന്ന  അചഗചോ  റമസരചക്ക്

ചസ്റ്റഷന വക സലത്തുദ്യം കചോറ്റമല് ബസ്പീഡക്ക്  ഫചോദ്യം  വക സലത്തുദ്യം ഫചോദ്യം  ടൂറമസവുദ്യം

വമണനചകനങ്ങളുദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കചോന  ഏകറ  സചോധദതയുള്ള  കചോരദദ്യം  അങ്ങയുകട
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ശദയമല്കപ്പെടുത്തുകയചോണക്ക്.  അചതചോകടചോപ്പെദ്യംതകന്ന  എകന്റെ

നമചയചോജകമണ്ഡലതമല്കപ്പെട്ട  അതമരപ്പെമള്ളമ  പഞചോയതമകല  പ്ലചോചന്റെഷന

ചകചോരപ്പെചറഷന  വക  സലകത  എണപ്പെനചതചോട്ടതമല്  ഉത്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന

എണക്കുരു  സദ്യംസ്കരമക്കചോനുള്ള  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്  അവമകടയമല.  അതക്ക്

സദ്യംസ്കരമക്കുന്നതക്ക്  കകചോലദ്യം  ജമലയമകല  അഞലമല്  കകചോണ്ടുചപചോയമട്ടചോണക്ക്.  ഇതുമൂലദ്യം

വളകരചയകറ  സചോമ്പതമക  നഷദ്യം  ഉണചോകുകയചോണക്ക്.  അതുകകചോണക്ക്  അതമരപ്പെമള്ളമ

പഞചോയതമകല  എണപ്പെനചതചോട്ടതമല്  ഉത്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന  എണക്കുരു

സദ്യംസ്കരമക്കുന്നതമനക്ക്  അവമകട  തകന്ന  ഒരു  ഫചോകറമ  ആരദ്യംഭമക്കചോന  നടപടമ

സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  അദ്യംഗദ്യം

പറഞതുചപചോകല  തുമ്പൂരമൂഴെമയമലചോണക്ക്  പ്ലചോചന്റെഷന  ചകചോരപ്പെചറഷകന്റെ

എണപ്പെനചതചോട്ടമുള്ളതക്ക്.  എല്.ഡമ.എഫക്ക്  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കചോലതക്ക്  അവമകട

എണപ്പെനക്കുരു  സദ്യംസ്കരണ  യൂണമറ്റക്ക്  ആരദ്യംഭമക്കചോന  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണചോയമരുന്നു.

ഇചപ്പെചോള്  സദ്യംസ്കരമക്കുന്നതമനചോയമ  പുനലൂരമല്  കകചോണ്ടുചപചോകണദ്യം.  അതുചപചോകല

ഇതമകന്റെ  ഫ്രൂട്ടക്ക്  24  മണമക്കൂറമനകതക്ക്  സലതക്ക്  എതമചമകലങമല്  അതമകന്റെ

കജ്ജ്വചോളമറ്റമ  നഷകപ്പെടുകമന്നുള്ളതുകകചോണക്ക്  ഇവമകട  ഉത്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന  പലതുദ്യം
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ഡചോചമജചോയമചപചോകുന്നുകയന്ന  പരചോതമയുണക്ക്.  ഇവമകടതകന്ന  ഒരു  യൂണമറ്റക്ക്

ഉണചോക്കമക്കഴെമഞചോല്  അതക്ക്  ലചോഭകരമചോയമ  നടതചോകമന്നുള്ള  നമരചദ്ദേശമുള്ള

സചോഹചരദതമല് അവമകട ഒരു യൂണമറ്റക്ക് ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ആചലചോചമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. അതമനുള്ള നടപടമ സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.    

ശസ്പീ  .    അനമല് അക്കര:  സര,  ഇന്നക്ക് കകജവകരഷകര ഉപചയചോഗമക്കുന്ന ഏറ്റവുദ്യം

ഒരു  പ്രധചോനകപ്പെട്ട  പ്രശദ്യം  നമുക്കക്ക്  കൃഷമകചയ്യുന്നതമനുചവണമ  വമഷമമലചോത  വമതക്ക്

കമട്ടചോനമല.  വദചോപകമചോയ  രസ്പീതമയമല്  കപസ്റ്റമകകസഡക്ക്  ഉപചയചോഗമച്ചുകകചോണക്ക്  ടസ്പീറ്റക്ക്

കചയ  വമത്തുകളചോണക്ക്  ഇന്നക്ക്  കചോരഷമക  സരവ്വകലചോശചോലയമല്നമന്നുദ്യം

ഇന്റെരനചോഷണല്  കമ്പനമകളമല്നമന്നുദ്യം  ലഭമക്കുന്നതക്ക്.  ആ  വമതക്ക്  കഴുകമയചോണക്ക്

കകജവകരഷകര ഉപചയചോഗമക്കുന്നതക്ക്. അതുകകചോണ്ടുതകന്ന അതമകന്റെ ഉത്പന്നതമകന

ഓരഗചോനമകക്ക്  ചപ്രചോഡകക്ക്  എന്നക്ക്  പറയചോന  കഴെമയമല.    ശചോസസ്പീയമചോയ  രസ്പീതമയമല്

പരമചശചോധമചചോല്  അതമകന്റെ  അകതക്ക്  വമഷദ്യം  കചോണചോന  കഴെമയുദ്യം.   അതുകകചോണക്ക്

കകജവകൃഷമക്കചോകര  അകലങമല്   ഭകണദ്യം  കഴെമക്കുന്ന  നമ്മകള

സദ്യംബന്ധമചമടചതചോളദ്യം ഏറ്റവുദ്യം അടമസചോനപരദ്യം എന്നക്ക്  പറയുന്നതക്ക്  വമഷമമലചോത

വമതക്ക്  കമട്ടുക  എന്നതചോണക്ക്.  വമഷമമലചോത  പചക്കറമ  കമട്ടചോകനചോന്നുദ്യം  ബുദമമുട്ടമല.

പചക,  വമഷമമലചോത വമതക്ക്  കമട്ടചോന  കഴെമയുന്നമല.  അതക്ക്  അചഗചോ  ബസചോര  വഴെമ
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കമട്ടചോനുള്ള സചോഹചരദദ്യം ഉണചോക്കുചമചോ?     

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  ചപചോളസ്പീഹഇൗസമനകതക്ക്  നടക്കുന്നതക്ക്

ഓരഗചോനമകക്ക്  ആകണന്നക്ക്  പറയചോന  കഴെമയമല.  വണ്ടുകചളചോ  പൂമ്പചോറ്റകചളചോ

ചമതശലഭങ്ങചളചോ  ഒന്നുദ്യം  കടക്കചോത  രസ്പീതമയമലചോണക്ക്  ചപചോളമഹഇൗസുകള്

പ്രവരതമക്കുന്നതക്ക്.  അതമനകതക്ക്  ചപചോളമചനഷന  തടഞ  വമത്തുകളചോണക്ക്

ഉപചയചോഗമക്കുന്നതക്ക്.  ഇചപ്പെചോള്  കവള്ളരമയുകട  കപണ്പൂ  മചോതചമ  ഉണചോകുന്നുള,

ആണ്പൂവക്ക്  ഉണചോകുന്നമല.  ആ  രസ്പീതമയമല്  മചോറ്റദ്യം  വരുതമയമട്ടുള്ള  വമതചോണക്ക്

അതമനകതക്ക്  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതക്ക്.  അതുകകചോണക്ക്  ഓരഗചോനമകക്ക്  എന്ന

കണ്കസപ്റ്റമചനചോടക്ക്  അകതതമചോതദ്യം  ചയചോജമക്കുന്നതചോകണന്നക്ക്  എനമക്കക്ക്  അറമയമല.

ശസ്പീ.  അനമല്  അക്കര  കകജവകൃഷമ  കചയ്തുകകചോണമരമക്കുന്ന  ഒരചോളചോയതുകകചോണക്ക്

അചദ്ദേഹതമനക്ക്  അറമയചോവുന്ന കചോരദമചോണക്ക്.  കചോരഷമക സരവ്വകലചോശചോലകയ കകചോണക്ക്

നമുക്കചോവശദമചോയ നമ്മുകട തകന്ന വമത്തുകള് ഉത്പചോദമപ്പെമക്കുക എന്നുള്ളതചോണക്ക് ഒരു

മചോരഗ്ഗദ്യം.  അതുകകചോണക്ക്  ചകരളതമകന്റെ  ആവശദകതകയ  ചകനസ്പീകരമച്ചുകകചോണ്ടുള്ള

ഗചവഷണ  പ്രവരതനങ്ങളമല്  പൂരണമചോയമട്ടുദ്യം  ഇടകപടണകമന്ന  നമരചദ്ദേശദ്യം

കചോരഷമക സരവ്വകലചോശചോലയക്ക് കകചോടുതമട്ടുണക്ക്.  ഇചപ്പെചോള് കചോരഷമക സരവ്വകലചോശചോല

കചയ്യുന്ന  പല  ഗചവഷണപ്രവരതനങ്ങളുദ്യം  ചകരളതമകന്റെ  ആവശദകതകയ  മചോതദ്യം
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ചനചോക്കമകകചോണ്ടുള്ളതല.  മറ്റക്ക്  പല  തചോല്പരദങ്ങളുദ്യം  വച്ചുകകചോണ്ടുള്ള ഗചവഷണങ്ങള്

അവമകട നടക്കുന്നുണക്ക്.  അചപ്പെചോള്,  ചകരളതമകന്റെ ആവശദകതകയ ചകനസ്പീകരമച്ചുള്ള

ഗചവഷണങ്ങള്  നടതചോന  ചവണമ  കചോരഷമക  സരവകലചോശചോല  മുതമരന്നചോല്

അതമകന്റെ ഫലമചോയമ  പല ചനട്ടങ്ങളുദ്യം കൃഷമക്കചോരക്കുണചോകുദ്യം.   

ശസ്പീ  .    ഡമ  .    കക  .    മുരളമ:  സര,  കൃഷമക്കചോരക്കചോവശദമചോയ  പമ്പക്ക്കസറ്റക്ക്,  കകചോയക്ക്

യനദ്യം  മുതലചോയ  കചോരഷമക  ഉപകരണങ്ങള്  അചഗചോ  ബസചോര  മുഖചോന്തെമരദ്യം

സബ്സമഡമചയചോടുകൂടമ വമതരണദ്യം കചയചോന നടപടമ സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?  

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല് കുമചോര:  സര,  നമ്മുകട കപചോതുചമഖലചോ സചോപനങ്ങള്

ഉത്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന  കചോരഷമക  ഉപകരണങ്ങള്  ഉള്കപ്പെകടയുള്ളവ   അചഗചോ

ബസചോറമലൂകട ലഭദമചോക്കചോനചോണക്ക് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.  മചോതമല,  അനദസദ്യംസചോനങ്ങളമല്

നമന്നുള്കപ്പെകടയുള്ള  ഏറ്റവുദ്യം പുതമയ ഉത്പന്നങ്ങളുദ്യം അവമകട വമല്പ്പെനയക്ക് വയചോന

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുണക്ക്.  അതുചപചോകല പദതമയുകട അടമസചോനതമലചോണക്ക് കൃഷമക്കചോരക്കക്ക്

സബ്സമഡമ  കകചോടുക്കുന്നതക്ക്.  അചഗചോ  ബസചോറമല്നമന്നക്ക്  സബ്സമഡമ  ചററ്റമല്

കകചോടുക്കചോന  കഴെമയമല.  പചക,  സരക്കചോരമകന്റെ  കപചോതുചമഖല  സചോപനതമനു

കകചോടുക്കചോന കഴെമയചോവുന്ന അതയുദ്യം വമലക്കുറചക്ക് അചഗചോ ബസചോറമലൂകട കകചോടുക്കചോന

ആവശദമചോയ നടപടമകള് സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.  
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ചഡചോ  .    എന  .    ജയരചോജക്ക്:  സര,  നമ്മുകട നചോട്ടമകല ഏറ്റവുദ്യം പ്രധചോനകപ്പെട്ട വമഷയദ്യം

ഇടനമലക്കചോരുകട  ചൂഷണതമല്  നമന്നക്ക്  കൃഷമക്കചോകര  രകമക്കചോനചവണമയമട്ടുള്ള

പ്രവരതനങ്ങളചോണക്ക്.  എകന്റെ  നമചയചോജകമണ്ഡലതമലുദ്യം  പൂഞചോര  ഉള്കപ്പെകടയുള്ള

ചമഖലയമലുദ്യം  'ഹരമതകകമതമ'   എന്ന  ചപരമല്  കരഷക  വമപണമകള്  വളകര

സജസ്പീവമചോയമ പ്രവരതമക്കുന്നുണക്ക്.  ആദരണസ്പീയനചോയ നമ്മുകട ധന വകുപ്പു മനമയുകട

മണ്ഡലതമല്  പചക്കറമ  കൂടുതലചോയമ  കൃഷമ  കചയ  സമയതക്ക്  അതക്ക്

എടുക്കചോനചോളമകലന്നക്ക്  പറഞക്ക്  അചദ്ദേഹദ്യം  കഫയ്സക്ക്  ബുക്കമല്  ചപചോസ്റ്റമട്ടചപ്പെചോള്

ഞചോനചദ്ദേഹവുമചോയമ ബന്ധകപ്പെടുകയുദ്യം അതമകന്റെ ഫലമചോയമ ഇചപ്പെചോള്   അവമകടനമന്നക്ക്

വളകര  കൃതദമചോയമ  കചോഞമരപ്പെള്ളമയമല്  സചോധനങ്ങള്  എത്തുകയുദ്യം  കചയ്യുന്നുണക്ക്.

കൃഷമക്കചോര  തകന്നയുള്ള  കൂട്ടചോയ്മയചോയമട്ടചോണക്ക്  ഇതക്ക്  നടത്തുന്നതക്ക്.  22-ാം  തസ്പീയതമ

ബഹുമചോനകപ്പെട്ട കൃഷമ വകുപ്പുമനമ അവമകട ഒരു ചടങ്ങമല് പകങടുക്കുന്നുണക്ക്.  എകന്റെ

പ്രശദ്യം  കൃഷമക്കചോരുകട ഇഇൗ കൂട്ടചോയ്മകയ ആരുദ്യം സചപ്പെചോരട്ടക്ക് കചയചോനമല.  അതുകകചോണക്ക്

സദ്യംസചോന  ഗവണ്കമന്റെമല്  നമന്നക്ക്  ഇതരദ്യം  കചോരഷമക  വമപണമകള്ക്കക്ക്  കമ്പന്യൂട്ടര

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  അടമസചോന  സഇൗകരദങ്ങള്  ലഭദമചോക്കചോനുള്ള  നടപടമകള്

സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?   

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല് കുമചോര:  സര,  കൃഷമക്കചോര മുനകകകകയടുതക്ക്  വളകര
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നല  നമലയമല്  പ്രവരതമക്കുന്ന  ഇതുചപചോലുള്ള  സദ്യംഘങ്ങളുണക്ക്.  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ

പൂരണമചോയ  സചപ്പെചോരട്ടക്ക്  ഇകലങമല്തകന്ന  നന്നചോയമ  പ്രവരതമക്കുന്ന  ഒരുപചോടക്ക്

സദ്യംഘങ്ങളുണക്ക്.  ഇതമനക്ക് കൃഷമ വകുപ്പെമകന്റെ ചലചോക്കലചോയമട്ടുള്ള സചപ്പെചോരട്ടക്ക്  ഉണക്ക്.  ഈ

സചോപനങ്ങളുകട  പ്രവരതനങ്ങകള  ഏചകചോപമപ്പെമക്കചോനുദ്യം  അതമനചോവശദമചോയ

അടമസചോന സഇൗകരദങ്ങള് നല്കചോനുദ്യം അചതചോകടചോപ്പെദ്യം സരക്കചോരമകന്റെ സദ്യംവമധചോനദ്യം

ശക്തമകപ്പെടുതചോനുമചോണക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.  ഇതുചപചോകല  കൃഷമക്കചോരുകട

മുനകകകയമല്  ആരദ്യംഭമചമരമക്കുന്ന  എലചോ  പ്രസചോനങ്ങള്ക്കുദ്യം

അടമസചോനസഇൗകരദങ്ങള്  ലഭദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം  സചോമ്പതമകസഹചോയദ്യം

ഉള്കപ്പെകടയുള്ള  കചോരദങ്ങള്  കചയ്യുന്നതമനുദ്യം  സരക്കചോര  സന്നദമചോണക്ക്.  അതമനക്ക്

ആവശദമചോയ നടപടമ സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    ആര  .   രചോചജഷക്ക്: സര, ആലപ്പുഴെ ജമലയമകല ജമലചോ കൃഷമചതചോട്ടവുദ്യം ജമലചോ

സസ്പീഡക്ക് ഫചോമുദ്യം എകന്റെ മണ്ഡലതമലചോണക്ക്.  കഴെമഞ അഞക്ക് വരഷക്കചോലതമനമടയമല്

ഈ ജമലചോ കൃഷമചതചോട്ടകത തകരക്കചോന മൂന്നക്ക്  തവണ ശമമുണചോയമ.  ജമലയമകല

മുഴുവന  മചോലമനദങ്ങളുദ്യം  കകചോണ്ടുവന്നക്ക്  നമചകപമക്കുന്ന  ഒരു  മചോലമനദ  നമചകപ

ചകനമചോക്കമ  അതമകന  മചോറ്റചോന  തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ഈ  കചോലഘട്ടതമല്

അങ്ങകന  ഉണചോകചോന  പചോടമലചോകയന്നക്ക്  കൃഷമ  വകുപ്പുമനമ  തസ്പീരുമചോനമക്കണദ്യം.  ഈ
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ജമലചോ കൃഷമചതചോട്ടതമലചോണക്ക്  അചഗചോ ററസക്ക്  പചോരക്കക്ക്  പ്രഖദചോപമചമട്ടുള്ളതക്ക്.  അതക്ക്

അവമകടതകന്ന ആരദ്യംഭമക്കചോന ആവശദമചോയ നടപടമ  സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കണദ്യം.   ഏകചദശദ്യം

അനപചതചോളദ്യം  സജ്ജ്വതന കചോരഷമക ക്ലബുകള് അവമകട പ്രവരതമക്കുന്നുണക്ക്.   ഈ

കൃഷമചതചോട്ടദ്യം  ചകനസ്പീകരമച്ചുകകചോണക്ക്  അചഗചോ  ബസചോര  ആരദ്യംഭമചക്ക്  കചോരഷമക

ക്ലബുകള്ക്കചോവശദമചോയ സഹചോയദ്യം കചയ്യുന്നതമനുള്ള നടപടമകൂടമ സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കണദ്യം. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  അവമകടയുള്ള  കൃഷമചതചോട്ടകത

സദ്യംബന്ധമചക്ക് ചനരകത ചമല വമവചോദങ്ങളുണചോയമരുന്നു.  ഒരു കചോരണവശചോലുദ്യം കൃഷമ

വകുപ്പെമകന്റെ കസ്പീഴെമലുള്ള കൃഷമചതചോട്ടകത മറ്റക്ക് ആവശദങ്ങള്ക്കുചവണമ വമട്ടുകകചോടുക്കുന്ന

പ്രശദ്യം ഉദമക്കുന്നമല.  അതക്ക്  സജസ്പീവ ചകനമചോക്കമ മചോറ്റചോന ആവശദമചോയ നടപടമകള്

സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം. ഇതുസദ്യംബന്ധമചക്ക് റമചപ്പെചോരട്ടക്ക് ആവശദകപ്പെട്ടമട്ടുണക്ക്. ആ കൃഷമചതചോട്ടകത

മചോതൃകചോ കൃഷമചതചോട്ടമചോക്കമ മചോറ്റുന്നതമനചോവശദമചോയ പ്രവരതനദ്യം നടത്തുദ്യം.  അചഗചോ

പചോരക്കുകള് ആരദ്യംഭമക്കചോന  ഏറ്റവുദ്യം ഉചമതമചോയ സലദ്യം ആലപ്പുഴെ ജമലയചോകണന്നക്ക്

ബഹുമചോനകപ്പെട്ട അദ്യംഗദ്യം എഴുതമതന്നമട്ടുണക്ക്. അതക്ക് പരമഗണമച്ചുകകചോണക്ക് ആവശദമചോയ

നടപടമ സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   സമ  .   ചജചോരജക്ക്: സര, അചഗചോ ബസചോറുമചോയമ ബന്ധകപ്പെട്ട  ഗവണ്കമന്റെക്ക്

ചപചോളമസമ  കരഷകകര  സദ്യംബന്ധമചക്ക്  വളകര  ഗുണകരമചോണക്ക്.  അവര   ഈ
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ചപചോളമസമകയ  സജ്ജ്വചോഗതദ്യം  കചയ്യുകയചോണക്ക്.   ഇവമകട   ചഡചോ.  എന.  ജയരചോജമകന്റെ

ചചചോദദതമനക്ക്  അങ്ങക്ക്  ഉതരദ്യം  നല്കമയചപ്പെചോള്  അതക്ക്  പൂരണമചോയമരുന്നമല.

അതുകകചോണചോണക്ക്  ഞചോനമതമല്  ഇടകപട്ടതക്ക്.  ഇചപ്പെചോള്  കമഴെക്കന  ചമഖലയമല്

കരഷകര  തകന്ന  ഇതുചപചോകലയുള്ള  മചോരക്കറ്റക്ക്  തുടങ്ങുകയുദ്യം  സചോധനങ്ങള്  അവമകട

ചലലദ്യം കചയക്ക് കകചോടുക്കുകയുമചോണക്ക്.  ആ ചലലതമല് മമനമമദ്യം വമല നമശ്ചയമചമട്ടുണക്ക്.

ചമലചപ്പെചോള് സചോധനങ്ങള് മമചദ്യം വരുന്നതമലൂകട കരഷകരക്കക്ക് നഷദ്യം സദ്യംഭവമക്കചോറുണക്ക്.

ഇതരതമല്  മമചദ്യംവരുന്ന  സചോധനങ്ങള്  കചലവഴെമക്കചോന  കഴെമയചോകത  കരഷകര

ബുദമമുട്ടുകയചോണക്ക്.  നഷദ്യം  അവരതകന്ന  വസ്പീതമചക്ക്  കകചോടുക്കുന്നുകണങമലുദ്യം  അതക്ക്

എതനചോള്  കകചോടുക്കചോന  സചോധമക്കുദ്യം?   ആയതമനചോല്  ഇതരദ്യം  മചോരക്കറ്റുകള്ക്കക്ക്

പ്രചതദകമചോയ  സഹചോയദ്യം  കചയക്ക്  കരഷകകര   ചപ്രചോതചോഹമപ്പെമക്കചോനുദ്യം  അതക്ക്

വദചോപകമചോക്കചോനുമുള്ള നടപടമ സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കചോന ഗവണ്കമന്റെക്ക് തയചോറചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്  കുമചോര:  സര,  കൃഷമ  വദചോപമപ്പെമക്കണകമന്നക്ക്

പറയുചമ്പചോഴുള്ള ഏറ്റവുദ്യം പ്രധചോനകപ്പെട്ട പ്രശദ്യം അതമകന്റെ മചോരക്കറ്റമദ്യംഗക്ക് ആണക്ക്.  ഇവമകട

കൃഷമ  വകുപ്പെമനക്ക്  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗക്ക്  സദ്യംവമധചോനമുണക്ക്.  കൂടചോകത  അഗമക്കള്ചറല്

യൂണമചവഴമറ്റമക്കക്ക്  ഒരു മചോരക്കറ്റമദ്യംഗക്ക്  കസകനുമുണക്ക്.  പചക ഇകതചോന്നുദ്യം ആകസ്പീവല.

അതുകകചോണക്ക്  ഏറ്റവുദ്യം  ആദദദ്യം  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  കചയചോന  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്  മചോരക്കറ്റമദ്യംഗക്ക്



Uncorrected/Not for publication
24

സദ്യംവമധചോനകത  ശക്തമകപ്പെടുത്തുക  എന്നതചോണക്ക്.  അതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

എവമകടകയലചോദ്യം  ഏകതലചോദ്യം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  ഉല്പ്പെചോദമപ്പെമക്കചോന

സചോധമക്കുകമന്നതമകനക്കുറമചക്ക്  മുനകൂട്ടമ  മനസമലചോക്കചോന  സചോധമക്കുന്ന  രസ്പീതമയമലുള്ള

ഒരു സമസ്റ്റദ്യം വമകസമപ്പെമകചടുക്കുകയചോണക്ക്.  എവമകടകയലചോദ്യം ഏകതലചോദ്യം ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്

ഉല്പ്പെചോദമപ്പെമക്കകപ്പെട്ടമട്ടുണക്ക്, ഓചരചോ മചോരക്കറ്റമലുമുള്ള ചററ്റക്ക് തുടങ്ങമയ കചോരദങ്ങകളക്കുറമചക്ക്

അറമയചോന സചോധമക്കുന്ന ചകനസ്പീകൃതമചോയ ഒരു സമസ്റ്റദ്യം ഇവമകട വമകസമപ്പെമകചടുതചോല്

മചോതചമ  ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപ്പെമച  കചോരദതമനക്ക്  പരമഹചോരദ്യം

ഉണചോക്കമകയടുക്കചോന സചോധമക്കുകയുള.  തമമഴചോട്ടമല് ഇതക്ക്  വളകര  നല രസ്പീതമയമല്

നടക്കുന്നുണക്ക്.  ചകരളദ്യം ഇതക്ക് മചോതൃകയചോയമ സജ്ജ്വസ്പീകരമച്ചുകകചോണക്ക് ആ രസ്പീതമയമലുള്ള ഒരു

മചോരക്കറ്റമദ്യംഗക്ക്  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ശക്തമകപ്പെടുതമകക്കചോണക്ക്  ഈ  പ്രശതമനക്ക്

പരമഹചോരമുണചോക്കചോന ഗവണ്കമന്റെക്ക് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നുണക്ക്.  

പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക് തനതക്ക് വരുമചോനദ്യം കകണതചോന പദതമ

(*272)     ശസ്പീ  .   കക  .   ഡമ  .   പ്രചസനന:

ശസ്പീ  .   കക  .   ദചോസന:

ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   നഇൗഷചോദക്ക്:

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  സര,  തചോകഴെക്കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക്

തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണവുദ്യം  നന്യൂനപകചകമവുദ്യം  വഖഫക്ക്  ഹജക്ക്  തസ്പീരതചോടനവുദ്യം

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ?
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(എ)  തനതക്ക് വരുമചോന ചസചോതസ്സുകള് കകണത്തുന്നതമല് സദ്യംസചോനകത  60

ശതമചോനദ്യം പഞചോയത്തുകളുദ്യം പരചോജയകപ്പെട്ടുകവന്ന കസന്റെര ചഫചോര പബമകക്ക് ചപചോളമസമ

റമസരചമകന്റെ പഠനദ്യം ശദയമല്കപ്പെട്ടമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  നമകുതമ  നമകുതമചയതര  മചോരഗ്ഗങ്ങളമലൂകട  തനതക്ക്  തുക  കകണതചോന

പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക് കഴെമയുന്ന വമധതമലുളള പദതമകള് തയചോറചോക്കുചമചോ?

തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണവുദ്യം  നന്യൂനപകചകമവുദ്യം  വഖഫക്ക്  ഹജക്ക്  തസ്പീരതചോടനവുദ്യം

വകുപ്പുമനമ (  ചഡചോ  .   കക  .   ടമ  .   ജലസ്പീല്  ): സര, 

(എ)  ചഡചോ.  മചോരട്ടമന പചോടമകക്ക്  ചനതൃതജ്ജ്വദ്യം  നല്കുന്ന കസന്റെര ചഫചോര പബമകക്ക്

ചപചോളമസമ  റമസരചക്ക്  എറണചോകുളദ്യം  ജമലയമകല  അഞക്ക്  പഞചോയത്തുകകള

അടമസചോനമചോക്കമ  നടതമയ  പഠനദ്യം  ശദയമല്കപ്പെട്ടമട്ടുണക്ക്.  നമ്മുകട

ഗചോമപഞചോയത്തുകളുകട  തനതക്ക്  വരുമചോനവുദ്യം  അതുചപചോകലതകന്ന  നമകുതമചയതര

വരുമചോനവുദ്യം കുറഞക്ക് വരുന്നു എന്നതചോണക്ക് ആ പഠനതമല് പറഞമരമക്കുന്നതക്ക്.  

(ബമ)  നമകുതമ,  നമകുതമചയതര  വരുമചോനദ്യം  വരദമപ്പെമചക്ക്  തചദ്ദേശ  സജ്ജ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങകള  ശക്തമചോക്കുവചോന  നമരവധമ  പദതമകള്  സരക്കചോരമകന്റെ  മുന്നമലുണക്ക്.

വസ്തു  നമകുതമ  കചോചലചോചമതമചോയമ  പരമഷ്കരമക്കുക,  പരസദ  നമകുതമ  പമരമകചടുക്കുക,

നമകുതമ കുടമശമക ഇലചോതചോക്കുക, റലസനസക്ക് ഫസ്പീസുകള് കചോലചോനുസൃതദ്യം ഉയരത്തുക
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എന്നമങ്ങകനയുള്ള  വമവമധ  കപ്രചോചപ്പെചോസലുകള്  സരക്കചോരമകന്റെ  മുന്നമല്  വന്നമട്ടുണക്ക്.

അവചയയുദ്യം  അവയുകട  സചോധദതകചളയുദ്യം  സദ്യംബന്ധമചക്ക്  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  പഠമചക്ക്

വരമകയചോണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കക  .    ഡമ  .    പ്രചസനന:  സര,  ഗചോമപഞചോയത്തുകളമല് റലസനസക്ക്  ഫസ്പീ

ഏരകപ്പെടുതചോവുന്ന  സചോപനങ്ങളുകട  ലമസ്റ്റക്ക്  രണക്ക്  പതമറ്റചോണ്ടുകള്ക്കുമുമ്പക്ക്

തയചോറചോക്കകപ്പെട്ടതചോണക്ക്. 1994-ല് തയചോറചോക്കമയ ഈ ലമസ്റ്റമല് 185 സചോപനങ്ങളുണക്ക്.

എന്നചോല്  പുതമയ  കചോലഘട്ടതമല്  രൂപകപ്പെട്ട  ചവ  ബമഡ്ജക്ക്,  ഇന്റെരകനറ്റക്ക്  കചഫ

തുടങ്ങമയ  സചോപനങ്ങകളചോന്നുദ്യം  ഇതമല്  ഇല.  ഇതമകനലചോദ്യം  പുതമയ  സചോബക്ക്

തയചോറചോക്കമ  റലസനസക്ക്  ഫസ്പീ  ഏരകപ്പെടുതണദ്യം.   അചതചോകടചോപ്പെദ്യംതകന്ന  കജ്ജ്വചോറമ,

കകഷര  തുടങ്ങമയവയക്ക്  പ്രതമവരഷദ്യം  പതക്ക്  രൂപ  മുതല്  നചോലചോയമരദ്യം  രൂപവകര

മചോതമചോണക്ക്  റലസനസക്ക്  ഫസ്പീ.  ഇതക്ക്  കചോലചോനുസൃതമചോയമ  വരദമപ്പെമക്കുന്നചതചോകടചോപ്പെദ്യം

അവമകടനമന്നക്ക് ഖനനദ്യം കചയ്കതടുക്കുന്ന വസ്തുക്കള്ക്കക്ക് റവനന്യൂ വകുപ്പെക്ക് ഏരകപ്പെടുത്തുന്ന

ചറചോയല്റ്റമ ഫസ്പീസമകന്റെ ഒരു പങക്ക് ഗചോമപഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക് അനുവദമക്കചോന കഴെമയമചല

എന്നതചോണക്ക് എകന്റെ സദ്യംശയദ്യം. 

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  പഞചോയത്തുകളുകട  തനതക്ക്  വരുമചോനദ്യം

വരദമപ്പെമക്കചോന  കചോലചോനുസൃതമചോയ  നടപടമകളുണചോയമകലങമല്  നമ്മുകട
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തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങള് വലചോകതചോരു സദ്യംഭനചോവസയമചലക്കക്ക്  ചപചോകുദ്യം.

നമലവമല്  അറുപതക്ക്  ശതമചോനദ്യം  പഞചോയത്തുകള്ക്കുദ്യം  ഓണ്  ഫണക്ക്  ഉപചയചോഗമചക്ക്

റദനദ്യംദമന  കചലവുകള്ചപചോലുദ്യം  നടതചോന  സചോധമക്കചോത  അവസയചോണുള്ളതക്ക്.

അതുചപചോകലതകന്ന  ഇരുപതമയഞക്ക്  ശതമചോനദ്യം  മുനമസമപ്പെചോലമറ്റമകളുദ്യം  ഈ

ഗണതമല്  വരുന്നവയചോണക്ക്.   ഓണ്  ഫണ്ടുകള്  വരദമപ്പെമച്ചുകകചോണക്ക്  മചോതചമ

തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങകള  ശക്തമചോക്കുവചോന  സചോധമക്കൂ.  ബഹുമചോനകപ്പെട്ട

അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപ്പെമചതുചപചോകല  ഗചോമപഞചോയത്തുകളമല്  റലസനസക്ക്  ഫസ്പീ

ഏരകപ്പെടുതചോവുന്ന സചോപനങ്ങളുകട ലമസ്റ്റക്ക്  1994-ല് നമശ്ചയമചമട്ടുള്ളതചോണക്ക്.  പുതമയ

കചോലഘട്ടതമല്  രൂപദ്യംകകചോണ  സചോപനങ്ങകളക്കൂടമ  നമകുതമ  നല്കചോനുള്ള

സചോപനങ്ങളുകട ലമസ്റ്റമല് ഉള്കപ്പെടുത്തുന്നതക്ക് സദ്യംബന്ധമചക്ക് സരക്കചോര ഗഇൗരവപൂരവ്വദ്യം

ആചലചോചമക്കുദ്യം.   തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുകട  ഓണ്  ഫണക്ക്

വരദമപ്പെമക്കുന്നതമനുദ്യം   ജനങ്ങള്ക്കക്ക്  ഭചോരമചോകചോത  വമധദ്യം  ഇതക്ക്

പ്രചയചോഗവല്ക്കരമക്കുന്നതമനുദ്യം സരക്കചോര മുന്തെമയ പരമഗണന നല്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    കക  .    ഡമ  .    പ്രചസനന:  സര,  മചോകമമദ്യം  2,500  രൂപയചോണക്ക്  ഇചപ്പെചോള്

കപ്രചോഫഷണല് ടചോകചോയമ വചോങ്ങമകക്കചോണമരമക്കുന്നതക്ക്.  യു.ഡമ.ക്ലരക്കക്ക് അടയന്ന തുക

തകന്നയചോണക്ക് ലകക്കണക്കമനക്ക് രൂപ ശമ്പളദ്യം വചോങ്ങുന്ന മറ്റക്ക്  ഉന്നത ഉചദദചോഗസരുദ്യം
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ഇചപ്പെചോള്  അടയന്നതക്ക്.  ഭരണഘടനയുകട  പമനബലതമല്  തുടരുന്ന  ഈ

അശചോസസ്പീയത പരമഹരമക്കചോന ഈ ഗവണ്കമന്റെക്ക് പരമശമദ്യം നടത്തുചമചോ? 

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  നമലവമല് കപ്രചോഫഷണല് ടചോകക്ക്  പമരമക്കുന്നതക്ക്

ചകന നമയമതമകന്റെ അടമസചോനതമലചോണക്ക്.  കപ്രചോഫഷണല് ടചോകക്ക് മചോകമമദ്യം  2,500

രൂപചയ  പചോടുളകവന്നക്ക്  ചകനനമയമതമല്  നമഷ്കരഷമചമട്ടുണക്ക്.  ശസ്പീ.  കക.ഡമ.

പ്രചസനന  സൂചമപ്പെമചതക്ക്  വളകര  ശരമയചോയമട്ടുള്ള  കചോരദമചോണക്ക്.   കചറമയ  ശമ്പളദ്യം

വചോങ്ങുന്ന ഒരചോളുദ്യം ഉയരന്ന ശമ്പളദ്യം വചോങ്ങുന്ന ഒരചോളുദ്യം ഒചര തുകയചോണക്ക് കപ്രചോഫഷണല്

ടചോകചോയമ  നല്ചകണമ  വരുന്നതക്ക്.  ഇതക്ക്  പരമഹരമക്കചോന  ചകരളതമനക്ക്  മചോതമചോവമല.

ഇതമല്  ചകനസരക്കചോരമകന്റെ  ശക്തമചോയ  ഇടകപടല്  ആവശദമചോണക്ക്.  കൂടചോകത  ഇതക്ക്

നടപ്പെമലചോക്കണകമങമല് ഭരണഘടനചോ ചഭദഗതമ,     നമയമതമല്തകന്ന ചഭദഗതമ

അനമവചോരദമചോയമ  വരുദ്യം.  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ഈ ആവശദദ്യം  ചകനസരക്കചോരമകന്റെ മുന്നമല്

സദ്യംസചോന സരക്കചോര ഉന്നയമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    കക  .    ദചോസന:  സര,  പഞചോയത്തുകളുകട  വരുമചോനദ്യം  വളകര

പരമമമതമചോയമട്ടചോണക്ക്  ഓചരചോ  പഞചോയതമനുദ്യം  ലഭദമചോകുന്നതക്ക്.  അതമല്  ഏറ്റവുദ്യം

പ്രധചോനമചോയ  കചോരണദ്യം  അവരക്കക്ക്  ഭുമമ  ഇലചോകയന്നുളളതചോണക്ക്.  ഭൂമമ

ഏകറ്റടുക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  നടപടമകള്  വളകരയധമകദ്യം  സചോചങതമക  പ്രശങ്ങളുകട
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നൂലചോമചോലയമല്  കുടുങ്ങമക്കമടക്കുകയചോണക്ക്.  മചോതമല  ഭൂമമ  ഏകറ്റടുക്കുന്നതമനുള്ള

അനുവചോദതമനചോയമ  ഗവണ്കമന്റെമകന  സമസ്പീപമക്കുചമ്പചോള്  പലചപ്പെചോഴുദ്യം  പല

ഇടകപടലുകളുകടയുദ്യം ഭചോഗമചോയമ  അതക്ക്  അദ്യംഗസ്പീകരമചക്ക്  കമട്ടുന്നമല.  ഇതരതമല് ഭൂമമ

ഏകറ്റടുക്കുന്നതമനക്ക്  ബചോങക്ക്  ചലചോണുദ്യം  അതുചപചോലുള്ള  വചോയചോ  സഇൗകരദങ്ങളുദ്യം  വളകര

പരമമമതമചോണക്ക്.  ഇക്കചോരദതമല്  അടമയന്തെരമചോയ  എകന്തെങമലുദ്യം  നടപടമ

ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ ഭചോഗത്തുനമന്നുണചോകുചമചോ?

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  ഏകതചോരു  സചോപനവുമചോയമ  ബന്ധകപ്പെട്ട

വമകചോസതമലുദ്യം  ഭൂമമയുകട ലഭദത വലമയ പങക്ക് വഹമക്കുന്നുണക്ക്.  നമലവമല് തമതല

പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  ഭൂമമ  ഏകറ്റടുക്കുന്നതമനക്ക്  ധചോരചോളദ്യം  കുരുക്കുകള്  നമലനമല്ക്കുന്നു

എന്നക്ക്  ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ശദയമല്കപ്പെടുതമയതക്ക്  ശരമയചോണക്ക്.   ഇതരദ്യം

കചോരദങ്ങള്  സരക്കചോരമകന്റെ  മുന്നമല്  ഭചോവമയമല്  വരുചമ്പചോള്  സുഗമമചോദ്യംവമധദ്യം

പ്രയചോസരഹമതമചോയമ  തമതല  പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  ഭൂമമ  ഏകറ്റടുക്കുന്നതമനുള്ള

നടപടമകള് ഗവണ്കമന്റെക്ക് റകകക്കചോളദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    നഇൗഷചോദക്ക്:  സര,  പഞചോയത്തുകളുകട  വരുമചോനക്കുറവമകനക്കുറമചക്ക്

ബഹുമചോനകപ്പെട്ട മനമ സൂചമപ്പെമക്കുകയുണചോയമ.  ഇചപ്പെചോള് പഞചോയത്തുകളുകട ചമലവക്ക്

ധചോരചോളദ്യം  വരദമചമട്ടുണക്ക്.  ശമ്പളദ്യം,  കപനഷന,  കറണക്ക്  ചചോരജക്ക്,  വചോട്ടര  ചചോരജക്ക്,



Uncorrected/Not for publication
30

കപചോതുമരചോമതക്ക്  പണമകളുകട  എകക്ക്കപനഡസ്പീചര  തുടങ്ങമയവ  കമചോതസ്പീതമചോയമ

വരദമക്കുചമ്പചോള്  തനതക്ക്  വരുമചോനദ്യം  വരദമപ്പെമക്കുന്നതമനുള്ള  പുതമയ

നമരചദ്ദേശകമചോന്നുദ്യംതകന്ന  നമലവമലുണചോയമട്ടമല.  ഏറ്റവുദ്യം  പ്രധചോനകപ്പെട്ട  വരുമചോന

മചോരഗ്ഗമചോയ വസ്തു നമകുതമ കഴെമഞ ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ കചോലതക്ക് പരമഷ്കരമച്ചു.  പചക

ഇരുപതമയഞക്ക് വരഷതമനുമുമ്പക്ക് നൂറക്ക്  രൂപ നമശ്ചയമചമരുന്നതക്ക് പരമഷ്കരമചചപ്പെചോള്

അതമല് അറുപതക്ക് രൂപ കൂടമ ഉള്കപ്പെടുതമ ആകക നൂറ്റമഅറുപതക്ക് രൂപ മചോതചമ ആ

ഇനതമല് വരുന്നുളള. നമകുതമ നമരക്കുകള് ഒരുമമചക്ക് വരദമപ്പെമക്കുചമ്പചോള് ജനങ്ങളുകട

ഭചോഗത്തുനമന്നക്ക്  സജ്ജ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  എതമരപ്പുണചോകുദ്യം.  അതുകകചോണക്ക്  ഓചരചോ  വരഷവുദ്യം

നമശ്ചയമചമട്ടുള്ള നമകുതമ കചോലചോനുസൃതമചോയമ പരമഷ്കരമചതമനുചശഷദ്യം ഓചരചോ വരഷവുദ്യം

ഇത  ശതമചോനദ്യം  തുക  നമശ്ചയമചക്ക്  ചപചോയചോല്  അതക്ക്  പരമഹരമക്കചോന  സചോധമക്കുദ്യം.

ആയതമനചോല് ആ തരതമലുള്ള നടപടമകള് സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  തമതല  പഞചോയത്തുകളുകട  വരുമചോനദ്യം

സചോയമയചോയമ നമല്ക്കുകയചോണക്ക്.  അതമല് വരദനകവചോന്നുദ്യം ഉണചോകുന്നമല.  എന്നചോല്

അവരുകട  കചലവുകള്  ഓചരചോ  വരഷവുദ്യം  വരദമച്ചുകകചോണമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ഓചരചോ

ശമ്പളപരമഷരണമുണചോകുചമ്പചോഴുദ്യം  അതമകന്റെ  പചോപഭചോരദ്യം  മുഴുവന

ഏറ്റുവചോചങ്ങണമവരുന്നതക്ക്  തമതല  പഞചോയത്തുകളചോണക്ക്.  ഏറ്റവുദ്യം  ചുരുങ്ങമയതക്ക്
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ശമ്പളപരമഷരണതമകന്റെ  സമയകതങമലുദ്യം  നമകുതമ  വരദമപ്പെമക്കുന്നതമനക്ക്

വദക്തമചോയമട്ടുള്ള ഒരു സജ്ജ്വചോതനദദ്യം ഗചോമപഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്....

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,  ജസ്പീവനക്കചോരക്കക്ക് ശമ്പളവരദനവക്ക് കകചോടുക്കുന്നതക്ക്

പചോപഭചോരമചോചണചോ? 

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  ഞചോന അങ്ങകനയല ഉചദ്ദേശമചതക്ക്....അതമകന

അങ്ങകന ദുരവദചോഖദചോനദ്യം കചചയണ കചോരദമുചണചോ? അതമകന്റെ മുഴുവന ഭചോണ്ഡവുദ്യം, ഭചോരദ്യം

എന്നക്ക് ചവണകമങമല് പറയചോദ്യം.....

മമ  .   സസ്പീക്കര: അതമകന്റെ ബചോദദത എന്നചോണക്ക് അചദ്ദേഹദ്യം ഉചദ്ദേശമചതക്ക്....

ചഡചോ  .   കക  .   ടമ  .   ജലസ്പീല്: ഭചോരകമന്നലചോകത മകറ്റന്തെചോണക്ക് അതമകന കുറമചക്ക് പറയുക.

ഏതചോയചോലുദ്യം തമതല പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക് വരുമചോനദ്യം വരദമപ്പെമക്കചോനുള്ള മചോരഗ്ഗങ്ങള്

സരക്കചോരമനക്ക് ആചലചോചമചക്കണതചോയമട്ടുണക്ക്. തമതല പഞചോയത്തുകചളയുദ്യം മുനമസമപ്പെല്

ചകചോരപ്പെചറഷനുകചളയുദ്യം  സദ്യംബന്ധമചമടചതചോളദ്യം  ചപ്രചോപ്പെരട്ടമ  ടചോകക്ക്  മചോതമചോണക്ക്  ഒരു

പ്രധചോനകപ്പെട്ട വരുമചോന മചോരഗ്ഗദ്യം. കമചോതദ്യം വരുമചോനതമകന്റെ 70 ശതമചോനവുദ്യം ചപ്രചോപ്പെരട്ടമ

ടചോകമല്  നമന്നചോണക്ക്  ലഭമക്കുന്നതക്ക്.  ചനരകത  ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപ്പെമചതുചപചോല  20  വരഷദ്യം മുനപചോണക്ക് നമ്മുകട സദ്യംസചോനതക്ക് ചപ്രചോപ്പെരട്ടമ ടചോകക്ക്

റമവമഷന  നടതമ  നമശ്ചയമചതക്ക്.  അതമനക്ക്  ചശഷദ്യം  2013-ല്  ചപ്രചോപ്പെരട്ടമ  ടചോകക്ക്
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പുനരനമരണയമക്കുവചോനുള്ള  ഒരു  ശമദ്യം  നടന്നു.  ആ  ശമദ്യം  യഥചോരതതമല്

വമജയമചമരുന്നു.  ഏതചോണക്ക്  90  ശതമചോനദ്യം  പഞചോയത്തുകളുദ്യം  ചപ്രചോപ്പെരട്ടമ  ടചോകക്ക്

പമരമകചടുക്കുന്നതമല്  വമജയമച്ചു.  ദഇൗരഭചോഗദവശചോല്  അതുമചോയമ  മുചന്നചോട്ടക്ക്  ചപചോകചോന

സചോധമചമല.  ചപ്രചോപ്പെരട്ടമ  ടചോകദ്യം  കകലസനസക്ക്  ടചോകദ്യം  -  നമകുതമ-നമകുതമചയതര

വരുമചോനങ്ങള്  വരദമപ്പെമക്കചോനുള്ള  ശമങ്ങള്  നടതണകമന്നക്ക്  സരക്കചോര

ആഗഹമക്കുന്നുണക്ക്,  ജനങ്ങള്ക്കക്ക് പ്രയചോസമമലചോത വമധദ്യം എങ്ങകന നടപ്പെമലചോക്കചോന

കഴെമയുദ്യം എന്നുള്ളതമകന കുറമചചോണക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് ആചലചോചമക്കുന്നതക്ക്.

ശസ്പീ  .    എ  .    എന  .    ഷദ്യംസസ്പീര:  സര,  പഞചോയത്തുകളുകട  സചോമ്പതമക

പരചോധസ്പീനതകകളക്കുറമകചലചോദ്യം  ഇവമകട  പല  കമമ്പരമചോരുദ്യം  സൂചമപ്പെമച്ചു.

പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  നമകുതമചയതര  ചസചോതസ്സുകളമല്  നമന്നുദ്യം  ആകക  കമട്ടുന്ന

വരുമചോനദ്യം  4  ശതമചോനദ്യം  മചോതമചോണക്ക്.  ഇതക്ക്  വരദമപ്പെമക്കുന്നതമനക്ക്  എകന്തെചോകക്ക

നടപടമകളചോണക്ക്  ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  ഭചോഗത്തുനമന്നക്ക്  സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുന്നതക്ക്;  അതക്ക്

എങ്ങകനയചോകണന്നക്ക് വമശദസ്പീകരമക്കചോന സചോധമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്: സര, നമകുതമചയതര വരുമചോനദ്യം വളകര കുറചക്ക് മചോതകമ

പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക് ലഭമക്കുന്നുള.  അതക്ക് ഫലവതചോയമ വരദമപ്പെചക്കണതചോയമട്ടുണക്ക്.

ചനരകത  സൂചമപ്പെമചതുചപചോകല  കകലസനസക്ക്  ഫസ്പീ  എന്റെരകടയമനകമന്റെക്ക്  ഫസ്പീ
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തുടങ്ങമയമട്ടുള്ള  ഫസ്പീകളചോണക്ക്  നമകുതമചയതര  വരുമചോനമചോയമ  ലഭമക്കുന്നതക്ക്.

ഇകതചോകക്കതകന്ന  നമശ്ചയമചമട്ടക്ക്  പതമരുപതക്ക്  വരഷങ്ങള്  കഴെമഞ.

കചോലചോനുസൃതമചോയമട്ടുള്ള  ഉയരച  ഇഇൗ  രദ്യംഗകതചോകക്ക  ഉണചോചവണതുണക്ക്.  എങമല്

മചോതകമ  നമുക്കക്ക്  തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങകള  ശക്തമകപ്പെടുതമ  മുചന്നചോട്ടക്ക്

ചപചോകുക എന്ന ലകദദ്യം സചോകചോത്കരമക്കചോന സചോധമക്കു. 

പ്രതമപക  ചനതചോവക്ക്  (ശസ്പീ  .    രചമശക്ക്  കചന്നമതല):  സര,  കഴെമഞ

ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ കചോലതചോണക്ക്   സദ്യംസചോന ധനകചോരദ  കമ്മസ്പീഷന അദദകനചോയമ

ചഡചോ.  ബമ.  എ.  പ്രകചോശമകന നമചയചോഗമചതക്ക്.  ആ ധചോനകചോരദ കമ്മസ്പീഷകന്റെ റമചപ്പെചോരട്ടക്ക്

ഗവണ്കമന്റെമനക്ക്  സമരപ്പെമചമട്ടുണക്ക്.  ആ  ധനകചോരദ  കമ്മസ്പീഷന  റമചപ്പെചോരട്ടമകന്റെ

അടമസചോനതമല്  തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങള്ക്കക്ക്  കൂടുതല്  വരുമചോനദ്യം

ഗവണ്കമന്റെമല്  നമന്നക്ക്  ലഭദമചോക്കുക  എന്നുള്ളതചോണക്ക്  അതമകന്റെ  ലകദദ്യം.  അതക്ക്

സദ്യംബന്ധമചക്ക്  എകന്തെങമലുദ്യം  നടപടമകള്  ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണചോ;  ഉകണങമല്  ധനകചോരദ

വകുപ്പുദ്യം   തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുദ്യം  ഇതുമചോയമ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  എകന്തെങമലുദ്യം

ചരചകള് നടതമയമട്ടുചണചോ; ഉകണങമല് അതമകന്റെ പുചരചോഗതമ കവളമകപ്പെടുതചോചമചോ?

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര, 941  പഞചോയത്തുകളമല് 21  പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്

ഓണ്  ഫണ്ടുദ്യം  ജനറല്  പരപ്പെസക്ക്  ഫണ്ടുദ്യം  ഉപചയചോഗമചചോല്  തകന്നയുദ്യം  അവരുകട
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കകദനദ്യംദമന കചലവുകള് നടതമകക്കചോണ്ടുചപചോകചോന സചോധമക്കമല.  നചോലചോദ്യം ധനകചോരദ

കമ്മസ്പീഷകന്റെ  ഒരു  ശമപചോരശയുണചോയമരുന്നു.  അതനുസരമചചോണക്ക്  ഇതരദ്യം

തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങള്ക്കക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക്  ഗദചോപ്പെക്ക്  ഫണ്ടുകള് നല്കമയതക്ക്.

അഞചോദ്യം  ധനകചോരദ  കമ്മസ്പീഷകന്റെ  റമചപ്പെചോരട്ടക്ക്  സമരപ്പെമചമട്ടുണക്ക്.  തസ്പീരചയചോയുദ്യം

തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങകള  ശക്തമകപ്പെടുത്തുവചോന  ഉതകുന്ന  നമരചദ്ദേശങ്ങള്

ഫലപ്രദമചോയമ  നടപ്പെമലചോക്കചോന  തകന്നയചോകുദ്യം  ഗവണ്കമന്റെക്ക്  മുന്തെമയ  പരമഗണന

നല്കുക. 

ശസ്പീ  .    കക  .    വമ  .    വമജയദചോസക്ക്:  സര,  സദ്യംസചോനതമകന്റെ  സചോമ്പതമക

അഭമവൃദമക്കക്ക്  ഉത്പചോദന  ചമഖലയമകല  പദതമകളുകട  നടപ്പെചോക്കല്  വളകര

അതദന്തെചോചപകമതമചോണക്ക്.  എന്നചോല്  കഴെമഞ  സരക്കചോരമകന്റെ  കചോലതക്ക്  2014-15

വരഷതമല്  സദ്യംസചോനതക്ക്  തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങള്

ഉത്പചോദനചമഖലയമല്  വകയമരുതമയ  തുകയുകട  41.66  ശതമചോനദ്യം  മചോതമചോണക്ക്

യഥചോരതതമല് വമനമചയചോഗമചതക്ക്. 2014-15  തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങള്ക്കക്ക്

അനുവദമച  തുകയമല്  15.4  ശതമചോനദ്യം  സറണര  കചയ്യുകയുദ്യം  കചയ്തു.  ഇപ്രകചോരദ്യം

ഫണമകന്റെ  കുറഞ  ഉപചഭചോഗതമനക്ക്  കചോരണമചോയതക്ക്  എകന്തെലചോമചോകണന്നക്ക്

പരമചശചോധമക്കുചമചോ; കൂടുതല് ഫണക്ക് കചലവഴെമക്കചോനുള്ള പദതമകള് നടപ്പെമലചോക്കുചമചോ?
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ചഡചോ  .   കക  .   ടമ  .   ജലസ്പീല്: സര, ചനരകത 40 ശതമചോനദ്യം ഉത്പചോദനചമഖലയചോയമ

നസ്പീക്കമവയണകമന്ന  നമബന്ധനയുണചോയമരുന്നു.  എന്നചോല്  കഴെമഞ  സരക്കചോരമകന്റെ

കചോലതക്ക്  ക്ലമപ്തമചോയ  ശതമചോനദ്യം  എന്നുള്ളതക്ക്  എടുത്തുകളയുന്ന  സചോഹചരദമുണചോയമ.

അചതചോടുകൂടമ  ഉത്പചോദനചമഖലയക്ക്  കുറച്ചുമചോതദ്യം  പണദ്യം  നസ്പീക്കമവയന്ന

സമതമയചോണുണചോയതക്ക്.  ഇഇൗ  നസ്പീക്കമവയന്ന  തുക  തകന്ന  കചലവഴെമക്കകപ്പെടചോത

സചോഹചരദവുമുണചോയമ.  അവസചോനദ്യം  ഇതമകനചോകക്ക  നസ്പീക്കമവച  പണദ്യം  മറ്റക്ക്

ചമഖലകളമചലയക്ക് കകഡവരട്ടക്ക് കചയക്ക് ചപചോകുന്ന സചോഹചരദദ്യം ഉടകലടുത്തു. 41 ശതമചോനദ്യം

കചലവഴെമക്കകപ്പെടചോതതചോയമട്ടുണക്ക്  എന്നക്ക്  പറയുന്നതക്ക്  ശരമയചോണക്ക്,  അതമകന്റെ

കചോരണങ്ങള്  സരക്കചോര  പരമചശചോധമചചപ്പെചോള്  ഒന്നുരണക്ക്  കചോരണങ്ങളചോണക്ക്

സരക്കചോരമകന്റെ  ശദയമല്കപ്പെട്ടതക്ക്.  ഒന്നക്ക്,  പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  ആവശദചോനുസൃതമുള്ള

സചോചങതമക സഹചോയദ്യം നല്കചോന സചോധമക്കുന്നമല. രണചോമചതതക്ക്, നമരന്തെരമചോയമട്ടുള്ള

ചമചോണമറ്ററമദ്യംഗുകളചോയമരുന്നു  ഉത്പചോദനചമഖലയമല്  പണദ്യം  കചലവഴെമക്കുന്നതമനക്ക്

വലമയ  സഹചോയകമചോയമരുന്നതക്ക്.  ഇതക്ക്  രണ്ടുദ്യം  പഞചോയത്തുകളമല്  നടക്കചോകത

ചപചോയതുകകചോണചോണക്ക് ഉത്പചോദനചമഖലയമല് പണദ്യം കുറഞക്ക് കചലവഴെമക്കുന്ന സമതമ

ഉണചോയകതന്നചോണക്ക് സരക്കചോരമകന്റെ ശദയമല്കപ്പെട്ടമട്ടുള്ളതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    അനവര  സചോദതക്ക്:  സര,  പഞചോയത്തുകകളചപ്പെചോകല  തകന്ന  ചബചോക്കക്ക്
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പഞചോയത്തുകള്ക്കുദ്യം തനതക്ക് ഫണമല. അവമകട പ്ലചോന ഫണചോണക്ക് കമട്ടുന്നതക്ക്. കഴെമഞ

ദമവസദ്യം  ഞചോന  എകന്റെ  ചബചോക്കക്ക്  പഞചോയതമകന്റെ  വമകസന  കസമമനചോറമല്

പകങടുക്കചോന  ചപചോയചപ്പെചോള്  അവമകട  പറഞതക്ക്  അവരക്കക്ക്  ആകക  3  ചകചോടമ

ചമലജ്ജ്വചോനദ്യം രൂപയചോണക്ക് പ്ലചോന ഫണചോയമ ലഭമക്കുന്നതക്ക്. നമലവമല് ചബചോക്കക്ക് പഞചോയത്തു

കമമ്പരമചോരക്കക്ക് വമകസന പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുചവണമ ഇഇൗ തുക വളകര പരമമമതമചോണക്ക്.

സതദദ്യം  പറഞചോല്  ചബചോക്കക്ക്  പഞചോയത്തുകള്  പലചപ്പെചോഴുദ്യം

ചനചോക്കുകുതമകളചോവുകയചോണക്ക്.  പല  വമകസന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുദ്യം  ചബചോക്കക്ക്

പഞചോയത്തു  പ്രസമഡന്റെമകന്റെയുദ്യം  ചബചോക്കക്ക്  കമമ്പറുകടയുദ്യംമറ്റുദ്യം  അടുതക്ക്  കചല്ലുചമ്പചോള്

അവരക്കക്ക്  മറുപടമ  പറയചോന  സചോധമക്കുന്നമല.   ചബചോക്കക്ക്  പഞചോയത്തുകളുകട  പ്ലചോന

ഫണക്ക്,  അവരക്കക്ക്  കൂട്ടമകക്കചോടുത്തുകകചോണക്ക്,  അവരക്കുദ്യം  നല  രസ്പീതമയമല്  തകന്ന

വമകസന പ്രവരതനങ്ങളമല് ജമലചോ പഞചോയത്തുചപചോകല,  പഞചോയത്തുകകളചപ്പെചോകല

മുചന്നചോട്ടക്ക് ചപചോകുവചോന അവരകക്കചോരു സചോഹചരദമുണചോക്കമകക്കചോടുക്കചോന സചോധമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  ചബചോക്കക്ക്  പഞചോയത്തുകളുകട  പ്രവരതന

രദ്യംഗത്തുണചോകുന്ന പ്രയചോസങ്ങകള സദ്യംബന്ധമചക്ക് ബഹുമചോനകപ്പെട്ട അദ്യംഗദ്യം സൂചമപ്പെമചതക്ക്

വളകര ശരമയചോണക്ക്.  ഇഇൗ പ്രശദ്യം പരമഹരമക്കുന്നതമനു ചവണമയചോണക്ക് ഇപ്രചോവശദകത

ബഡ്ജറ്റമല്  500  ചകചോടമ  രൂപ  ഉപചോധമരഹമത  ഫണചോയമ  വകയമരുതമയമട്ടുള്ളതക്ക്.
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ഇതക്ക്  ചബചോക്കക്ക്  പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  നല്കുവചോനചോണക്ക്  സരക്കചോര  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്.

ഇതമലൂകട  ചബചോക്കക്ക്  പഞചോയത്തുകളുകട  സചോമ്പതമകമചോയമട്ടുള്ള  പ്രയചോസകത

അവരക്കക്ക് മറമകടക്കചോനചോകുകമന്നക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് പ്രതസ്പീകമക്കുന്നു. 

ശസ്പീ  .   ബമ  .   സതദന: സര, 1996 മുതലചോണക്ക് തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങകള

ശചോക്തസ്പീകരമക്കചോന  ജനകസ്പീയചോസൂതണ  പദതമകള്  ആവമഷ്കരമക്കുകയുദ്യം  40

ശതമചോനതമനകതക്ക് വരുന്ന തുക ചലചോക്കല് ചബചോഡസ്പീസമനക്ക്  നല്കമത്തുടങ്ങമയതുദ്യം.

അതമനക്ക് മുനപുദ്യം തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങള് ഇവമകടയുണക്ക്.  അവര അവരുകട

പഞചോയത്തുകളമലുള്ള  വമഭവങ്ങള്  പരമചോവധമ  പ്രചയചോജനകപ്പെടുതമ  ടചോകക്ക്  പമരമവുദ്യം

മറ്റുമചോയമ  ജനകസ്പീയമചോയമ  ആ  പദതമകള്  നടപ്പെമലചോക്കമയമരുന്നു.  1996  നുചശഷദ്യം

ഇചങ്ങചോട്ടക്ക് വരുചമ്പചോള് തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ സചോപനങ്ങള്ക്കക്ക് ഇവമടുന്നക്ക് ആവമഷരമചക്ക്

നല്കുന്ന  പദതമപ്പെണവുദ്യം  ഫണ്ടുദ്യം  വന്നചതചോടുകൂടമയചോണക്ക്  തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങള് ആഗഹമക്കുന്ന നമലയമചലയക്ക് അവരക്കക്ക് ചവണ്ടുന്ന തനതക്ക് ഫണ്ടുകള്

കകണതചോന  പരമശമദ്യം  കചോണചോതതക്ക്  എന്ന  വസ്തുത   അങ്ങയുകട

ശദയമല്കപ്പെട്ടമട്ടുചണചോ?  

ചഡചോ  .   കക  .   ടമ  .   ജലസ്പീല്: സര, തനതക്ക് ഫണക്ക് വരദമക്കചോതതക്ക് പഞചോയത്തുകകള

സദ്യംബന്ധമചമടചതചോളദ്യം വലമയ ബുദമമുട്ടുതകന്നയചോണക്ക് വമകസന പ്രവരതനങ്ങളമല്
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ഉണചോക്കമകക്കചോണമരമക്കുന്നതക്ക്.  നമലവമലുള്ള  നമകുതമ  തകന്ന  പമരമകചടുക്കുന്നതമലുദ്യം

നമുക്കക്ക്  പൂരണമചോയമ  വമജയമക്കചോന  കഴെമഞമട്ടമല.  മുനകപചോകക്ക  100  ശതമചോനദ്യം

നമകുതമ  പമരമകചടുത  നമരവധമ  തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുണചോയമരുന്നു.

ഇന്നക്ക്  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനതക്ക്  222  ചകചോടമയമലധമകദ്യം  രൂപ  നമകുതമയമനതമല്

വമവമധ  പഞചോയത്തുകള്ക്കുദ്യം  മുനമസമപ്പെചോലമറ്റമകള്ക്കുദ്യം  ചകചോരപ്പെചറഷനുകള്ക്കുദ്യം

പമരമഞക്ക് കമട്ടുവചോനുണക്ക്.  ഏതചോണക്ക്  31.5  ശതമചോനദ്യം ഇഇൗയമനതമല് കുടമശമകയചോയമ

നമലനമല്ക്കുന്നു.  ഇഇൗ  കുടമശമക  പമരമകചടുക്കചോന

പഞചോയത്തുകള്/മുനമസമപ്പെചോലമറ്റമ/ചകചോരപ്പെചറഷനുകള്  തചോല്പരദദ്യം  കചോണമചചോല്

തസ്പീരചയചോയുദ്യം ഒരു പരമധമവകര തമതല പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക് ഒരു സമചോശജ്ജ്വചോസമചോകുദ്യം.

അതമനുചവണമയുള്ള കരമ്മ പദതമകള് സരക്കചോര ആവമഷരമച്ചുവരുന്നുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കക  .    ബചോബു:  സര,  പഞചോയത്തുകളുകട വരുമചോനദ്യം  വരദമപ്പെമക്കുന്നതമല്,

വസ്പീട്ടുനമകുതമയമനദ്യം  ഇഇൗടചോക്കുന്ന  കചോരദതമല്  600  സ്കജ്ജ്വയര  ഫസ്പീറ്റക്ക്  തചോകഴെയുള്ള

വസ്പീടുകള്ക്കക്ക് ടചോകക്ക് ചവണചോകയന്നചോണക്ക് തസ്പീരുമചോനമചമരമക്കുന്നതക്ക്.  എന്നചോല്, 25  ലകദ്യം

മുതല് 50 ലകദ്യം രൂപ വമലയവകര വചോങ്ങമക്കുന്ന ഫചോറ്റുകള്ക്കക്ക് 600 സ്കജ്ജ്വയര ഫസ്പീറ്റമനക്ക്

തചോകഴെയചോകണങമല്  നമകുതമ  ചവണ  എന്ന  ഗണതമലചോണക്ക്  കപടുന്നതക്ക്.  അതരദ്യം

ഫചോറ്റുകളമല് നമന്നക്ക് നമകുതമയസ്പീടചോക്കചോന കഴെമയുചമചോ?
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ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  2013-ല്  ചപ്രചോപ്പെരട്ടമ  ടചോകക്ക്  നമശ്ചയമച

സന്ദരഭതമല്  ഏതചോണക്ക്  എലചോവരുദ്യം  അതക്ക്  അദ്യംഗസ്പീകരമചതചോയമരുന്നു.  എന്നചോല്

കകചോചമഴദല്  ബമല്ഡമദ്യംഗുകളുമചോയമ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ചമല  പരചോതമകള്  ഉയരന്നു

വന്നതമകന്റെ  പശ്ചചോതലതമലചോണക്ക്  അതമല്  മചോറ്റദ്യം  വരുതചോന  അന്നകത

ഗവണ്കമന്റെക്ക് തസ്പീരുമചോനമചതക്ക്.  അതമനക്ക് മചോറ്റദ്യം വരുതമയചപ്പെചോള്  2000  സ്കജ്ജ്വയര ഫസ്പീറ്റക്ക്

വകരയുള്ള  വസ്പീടുകള്ക്കക്ക്  പഴെയ  നമകുതമ  മതമ  എന്നക്ക്  തസ്പീരുമചോനമച്ചു.  അചതചോകടചോപ്പെദ്യം

തകന്ന എ.പമ.എല്., ബമ.പമ.എല്. വദതദചോസമമലചോകത 660 സ്കജ്ജ്വയര ഫസ്പീറ്റക്ക് വകരയുള്ള

വസ്പീടുകള് മുഴുവന ടചോകമകന്റെ പരമധമയമല് നമന്നക്ക് ഒഴെമവചോക്കമ. പചോവകപ്പെട്ടവരുകട വസ്പീടുകള്

മചോതമല  ഇതമലൂകട  ഒഴെമവചോക്കകപ്പെട്ടതക്ക്.  ഇവമകട  ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപ്പെമചതുചപചോകല  25-ഉദ്യം  50-ഉദ്യം  ലകദ്യം  രൂപ  വമലമതമക്കുന്ന

പട്ടണപ്രചദശങ്ങളമകല ഫചോറ്റുകളുദ്യം ഇഇൗ 660 സ്കജ്ജ്വയര ഫസ്പീറ്റമല് നമകുതമ ഒഴെമവചോക്കകപ്പെട്ട

കൂട്ടതമല്  ഉള്കപ്പെടുന്നു.  സതദതമല്  ഇതക്ക്  വലമകയചോരു  അനദചോയമചോണക്ക്.

ഇതരതമലുള്ള  ഫചോറ്റുകള്ക്കക്ക്  നമകുതമ  ചുമത്തുന്നതമകന  കുറമചക്ക്  സരക്കചോര

ആചലചോചമക്കുന്നുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,  യശശരസ്പീരനചോയ രചോജസ്പീവക്ക് ഗചോന്ധമ കകചോണ്ടുവന്ന

പഞചോയതസ്പീരചോജക്ക്  നമയമതമകന്റെ  ചുവടുപമടമച്ചുകകചോണക്ക്  1991 -96-കല  യു.ഡമ.എഫക്ക്.
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ഗവണ്കമന്റെമകന്റെ  കചോലതക്ക്  ശസ്പീ.  എ.  കക.  ആന്റെണമ  ചകരളതമകന്റെ  മുഖദമനമ

ആയമരമക്കുചമ്പചോള്  പചോസചോക്കമയ  പഞചോയതസ്പീരചോജക്ക്  നമയമതമകന്റെ

ചുവടുപമടമച്ചുകകചോണ്ടുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  ഇന്നക്ക്  കൃതദമചോയ

ദമശചോചബചോധവുദ്യം  ജനങ്ങളുകട  പങചോളമതവുകമചോകക്ക  വന്നമരമക്കുകയചോണക്ക്.  ആ

പശ്ചചോതലതമല് ഇചപ്പെചോള് ഇവമകട ചരചകചയകപ്പെടുന്ന ഏറ്റവുദ്യം പ്രധചോനകപ്പെട്ട പ്രശദ്യം

തനതക്ക്  ഫണമകന്റെ  കുറവചോണക്ക്.  അതക്ക്  സദ്യംബന്ധമചക്ക്  പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  വദക്തമചോയ

ചമല  അഭമപ്രചോയങ്ങളുണക്ക്.  അചസചോസമചയഷനുകളുമചോയമ  സദ്യംസചോരമചചോല്  കചോരദങ്ങള്

മനസമലചോകുദ്യം,  എങമല്ചപചോലുദ്യം  ജമലചോതലതമല്  പഞചോയതക്ക്  പ്രസമഡന്റുമചോരുകട

ചയചോഗദ്യം  വമളമച്ചുകൂട്ടമ  ഇഇൗ വരുമചോനദ്യം  വരദമപ്പെമക്കചോന...  ഉദചോഹരണമചോയമ,  ചകബമള്

ടമ.വമ.  ചപചോലുള്ള  സദ്യംവമധചോനങ്ങളുകടയുദ്യംമറ്റുദ്യം  നമകുതമ,  കുറചക്ക്  പഞചോയതമനക്ക്

ലഭദമചോക്കചോന കഴെമയുചമചോ  -  എന്ന കചോരദമടക്കമുള്ള പുതമയ നമകുതമ മചോരഗ്ഗങ്ങകളപ്പെറ്റമ

പരമചശചോധമക്കചോന കഴെമയുചമചോ എന്നക്ക് ആചലചോചമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  ബഹുമചോനദനചോയ രചോജസ്പീവക്ക് ഗചോന്ധമ കകചോണ്ടുവന്ന

പഞചോയതസ്പീരചോജക്ക് നമയമദ്യം ഇന്തെദകയചോട്ടുക്കുദ്യം ബചോധകമചോയമട്ടുള്ളതചോയമരുന്നു.  എന്നചോല്

പഞചോയതസ്പീരചോജക്ക്  നമയമദ്യം   ലകദമമട്ടമരുന്ന  കചോരദങ്ങള്  ചകരളതമലചോണക്ക്

യചോഥചോരതദമചോക്കചോന  സചോധമചതക്ക്.  ഇടതുപക  ജനചോധമപതദമുന്നണമ  ഭരമക്കുന്ന
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സമയതക്ക്  ആരദ്യംഭമച  ജനകസ്പീയചോസൂതണ  പദതമയചോണക്ക്  അധമകചോര

വമചകനസ്പീകരണതമകന്റെ മധു സചോധചോരണക്കചോരക്കക്ക് നുകരചോനുള്ള സചോഹചരദകമചോരുക്കമ

കകചോടുതതക്ക്.  ഓണ് ഫണമകന സദ്യംബന്ധമചക്ക് ബഹുമചോനദനചോയ അദ്യംഗദ്യം സൂചമപ്പെമചതക്ക്

വളകര  കമയചോത്മകമചോകയചോരു  നമരചദ്ദേശമചോണക്ക്.  ഓണ്  ഫണക്ക്  വരദമപ്പെമക്കുന്നതമകന

സദ്യംബന്ധമചക്ക്  പഞചോയതക്ക്  പ്രസമഡന്റുമചോരുമചോയമ  ആചലചോചന  നടതണദ്യം.

ഇതമനകദ്യംതകന്ന പഞചോയതക്ക് അചസചോസമചയഷകന്റെ ഭചോരവചോഹമകള്,  ചചമ്പര ഓഫക്ക്

കചയരമചോന,  ചമയരമചോര  എന്നമവരുമചോയമ  ആചലചോചനകള്  നടതമക്കഴെമഞ.

എങ്ങകനകയചോകക്കയചോണക്ക് ഓണ് ഫണക്ക് വരദമപ്പെമക്കുക;  ഓണ് ഫണമകന്റെ ഇനങ്ങള്

ഇചപ്പെചോള്  പരമമമതമചോണക്ക്.  നചോലക്ക്  ഇനങ്ങളമലൂകടയചോണക്ക്  നമകുതമ-നമകുതമചയതര

വരുമചോനങ്ങള് ലഭമക്കുന്നതക്ക്. പുതമയ ചസചോഴ്സുകള് രൂപകപ്പെട്ടമട്ടുണക്ക്. ആ ചസചോഴ്സുകകളക്കൂടമ

പഞചോയതമകന്റെ പരമധമയമല് കകചോണ്ടുവരുന്നതമനക്ക് തസ്പീരചയചോയുദ്യം ശമമക്കുദ്യം.  ടൂറമസദ്യം

കഡസ്റ്റമചനഷനുകളമല്നമന്നക്ക്  ഒരു  റപസചപചോലുദ്യം  തമതലപഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്,

ഗചോമപഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  നമകുതമയചോയമ  ലഭമക്കുന്നമല.  കജ്ജ്വചോറമ,  കഷര  തുടങ്ങമയ

ചമഖലകളമല്നമന്നുദ്യം  റലസനസക്ക്  ഫസ്പീ  അലചോകത  മകറ്റചോന്നുദ്യംതകന്ന

തമതലപഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  ലഭമക്കുന്നമല.  ഇതരകമചോരു  സചോഹചരദദ്യം

നമലനമല്ക്കുന്നുണക്ക്.  ഇചതക്കുറമചക്ക്  പഞചോയതക്ക്  പ്രസമഡന്റുമചോര,  മുനമസമപ്പെല്
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കചയരമചോനമചോര,  ചകചോരപ്പെചറഷന ചമയരമചോര എന്നമവരുമചോയമ സദ്യംസചോരമചക്ക് അവരുകട

വരുമചോനദ്യം വരദമപ്പെമക്കുന്നതമനനുസൃതമചോയ നടപടമകള് സരക്കചോര റകകക്കചോളദ്യം.

സദ്യംചയചോജമത നസ്പീരതട പരമപചോലന പദതമ

3 (*273) ശസ്പീ  .   എ  .   പമ  .   അനമല് കുമചോര:

ശസ്പീ  .   പമ  .   ടമ  .   ചതചോമസക്ക്:

ശസ്പീ  .   എല്ചദചോസക്ക് കുന്നപ്പെമള്ളമ:

ശസ്പീ  .   കക  .   എസക്ക്  .   ശബരസ്പീനചോഥന:

(എ)  സദ്യംസചോനതക്ക് ഗചോമസ്പീണ ജനതയുകട വരുമചോന ചസചോതസക്ക് കമചകപ്പെടുതമ

ജസ്പീവമത നമലവചോരദ്യം  ഉയരത്തുന്നതമനക്ക്  സദ്യംചയചോജമത നസ്പീരതട പരമപചോലന പദതമ

എങ്ങകനയചോണക്ക് പ്രചയചോജനകപ്പെടുതമയതക്ക്; വമശദമചോക്കചോചമചോ?

(ബമ)  എകന്തെലചോദ്യം  ഉചദ്ദേശദലകദങ്ങളചോണക്ക്  ഇതുവഴെമ  റകവരമക്കചോന

ലകദമമട്ടമരുന്നതക്ക്; വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

(സമ)   പദതമ  നടതമപ്പെമനചോയമ  ചബചോക്കക്ക്  പഞചോയത്തുകകള സഹചോയമക്കചോന

എകന്തെലചോദ്യം നടപടമകളചോണക്ക് റകകക്കചോണതക്ക്; വമശദമചോക്കചോചമചോ? 

(ഡമ)  പദതമ  പ്രവരതനതമനക്ക്  ജമലചോ,  ചബചോക്കക്ക്  പഞചോയത്തുകകള

എങ്ങകനയചോണക്ക്  ശചോക്തസ്പീകരമചതക്ക്;  വമശദചോദ്യംശങ്ങള്  എകന്തെലചോമചോകണന്നക്ക്

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണവുദ്യം  നന്യൂനപകചകമവുദ്യം  വഖഫക്ക്  ഹജക്ക്  തസ്പീരതചോടനവുദ്യം

വകുപ്പുമനമ (ചഡചോ  .   കക  .   ടമ  .   ജലസ്പീല്): സര, 

(എ)   ചനരകതയുള്ള സദ്യംചയചോജമത  നസ്പീരതട പരമപചോലന  പദതമ  IWMP

സജ്ജ്വതനമചോകയചോരു  പദതമയചോയമരുന്നു.  ഇചപ്പെചോള്  PMKSY-യുകട  നചോലക്ക്

ഘടകങ്ങളമകലചോന്നചോയമ അതക്ക് മചോറമയമട്ടുണക്ക്. നസ്പീരതട പരമപചോലന പദതമയനുസരമചക്ക്

ഇതമനകദ്യം  സദ്യംസചോനകത  2760  Joint  Livelihood  Group  (JLG)  കള്ക്കചോയമ

7 ചകചോടമ  41  ലകദ്യം  രൂപ  പ്രചോരദ്യംഭമൂലധനമചോയമ  നല്കമയമട്ടുണക്ക്.  ആടക്ക്  വളരതല്,

ചകചോഴെമ  വളരതല്,  റജവപചക്കറമ  കൃഷമ,  കചറുകമട  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചോയ  തയല്

യൂണമറ്റക്ക്,  അചചോര,  കറമപഇൗഡര,  പപ്പെടദ്യം  നമരമ്മചോണ  യൂണമറ്റുകള്,  ഇഇൗറ്റ,  മുള

മുതലചോയവ  ഉപചയചോഗമച്ചുള്ള  കരകഇൗശല  വസ്തുക്കളുകട  നമരമ്മചോണദ്യം  എന്നമവയചോണക്ക്

ഇഇൗ പദതമക്കുകസ്പീഴെമല് നടന്നുവരുന്നതക്ക്.  

(ബമ)  മണക്ക്,  ജലദ്യം,  റജവസമ്പതക്ക് എന്നസ്പീ അടമസചോന പ്രകൃതമ വമഭവങ്ങള്

സദ്യംരകമക്കലുദ്യം  കചോരഷമക  ചമഖലയമല്  ഉല്പ്പെചോദനകമത  വരദമപ്പെമക്കലുദ്യം

ഗചോമസ്പീണജനതയുകട  ജസ്പീവമതനമലവചോരദ്യം  അഭമവൃദമകപ്പെടുതലുമചോണക്ക്  സദ്യംചയചോജമത

നസ്പീരതട പരമപചോലന പദതമയുകട ലകദദ്യം.

(സമ)   പദതമയുകട  നമരവ്വഹണ ഏജനസമയചോയമ  പ്രവരതമക്കുന്ന ചബചോക്കക്ക്
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പഞചോയത്തുകള്ക്കക്ക്  സചോചങതമക  സഹചോയദ്യം  നല്കുന്നതമനചോയമ  സചോചങതമക

വമദഗ്ദ്ധരടങ്ങമയ  Watershed  Development  Team  (WDT)  രൂപസ്പീകരമചക്ക്

പദതമയുകട  നമരവ്വഹണദ്യം  കചോരദകമമചോക്കുന്നതമനക്ക്  ശദമക്കുന്നുണക്ക്.  ചബചോക്കക്ക്

പ്രസമഡന്റെക്ക് അദദകനചോയുള്ള ചബചോക്കുതല         ചകചോ-ഒചോരഡമചനഷന കമ്മമറ്റമയുദ്യം

രൂപസ്പീകരമചക്ക് പദതമ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കക്ക് ചമല്ചനചോട്ടദ്യം വഹമച്ചുവരുന്നു.   

(ഡമ)  ജമലചോതലങ്ങളമല്  പദതമ  നമരവ്വഹണദ്യം  കചോരദകമമചോക്കചോന  ജമലചോ

പഞചോയതക്ക്  പ്രസമഡന്റെക്ക്  അദദകനചോയുള്ള  Watershed  Cell  cum  Data  Centre

(WCDC)  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണക്ക്.  നസ്പീരതടപദതമയുകട ആസൂതണവുദ്യം നമരവ്വഹണവുദ്യം

ജമലചോസൂതണ സമമതമക്കചോണക്ക്. DPCA ഇക്കചോരദതമല് സഹചോയമക്കുന്നതമനചോയമ ഒരു

ചകചോ-ഓരഡമചനഷന കമ്മമറ്റമയുദ്യം ജമലചോതലതമല് പ്രവരതമച്ചുവരുന്നു. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പമ  .   അനമല് കുമചോര:  സര, ബഹുമചോനകപ്പെട്ട മനമ ഇവമകട സൂചമപ്പെമച

സദ്യംചയചോജമത  നസ്പീരതട  പരമപചോലന  പദതമയുകട  ലകദങ്ങള്  വളകര  വലുതചോണക്ക്.

മുനകചോലങ്ങളമലുദ്യം  അങ്ങകനയചോണക്ക്.  കചോരഷമക  ചമഖലയുകട  മുചന്നറ്റദ്യം,

വരുമചോനചസചോതസക്ക്  ഉണചോക്കല്,  ജലസദ്യംരകണദ്യം  തുടങ്ങമയവകയചോക്ക  ഇതമകന്റെ

ഘടകങ്ങളചോണക്ക്.  രണചോയമരതമലധമകദ്യം  ചകനങ്ങളമല്  ഇതക്ക്  നടപ്പെചോക്കുചമ്പചോള്

കകചോടുത  തുക  വളകര  പരമമമതമചോകണന്നക്ക്  അങ്ങക്ക്  സ സൂചമപ്പെമക്കുകയുണചോയമ.  എകന്റെ
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ചചചോദദദ്യം, ഇന്നകത ഒരു പ്രചതദക സചോഹചരദതമല്, നമുക്കറമയചോദ്യം കചോലവരഷമചോണക്ക്.

നമ്മുകട  ജലചസചോതസ്സുകളമല്,  ജൂണ്-ജൂലചോയക്ക്  മചോസങ്ങളമല്ചപ്പെചോലുദ്യം  ആവശദമചോയ

ജലവമതചോനദ്യം  ഉയരന്നുവന്നമട്ടമല.  ഭൂജലനമരപ്പെക്ക്  കുറഞവരുന്നുകവന്നുള്ളതക്ക്

എലചോവരക്കുദ്യം  അറമവുള്ള  കചോരദമചോണക്ക്.  അതുകകചോണക്ക്  ഇതമകനചോരു  ചഫചോക്കസക്ക്

കകചോടുചക്കണതചോണക്ക്.  നസ്പീരതട പദതമയക്ക്   ഇതയധമകദ്യം  ലകദങ്ങള് ഉകണങമലുദ്യം

ഫണമകന്റെ  അപരദചോപ്തതമൂലദ്യം  നമ്മുകട  ജലചസചോതസ്സുകള്  ഏറ്റവുദ്യം  ശക്തമചോയ

രസ്പീതമയമല്  നമലനമരത്തുന്നതമനുചവണമ  കൂടുതല്  ഫണക്ക്  അതമനക്ക്  നസ്പീക്കമവയചോന

കഴെമയുന്ന  സചോഹചരദമുണചോകണദ്യം.  ഇന്നക്ക്  ഫണക്ക്  അനുവദമക്കുചമ്പചോള്തകന്ന  ചകചോഴെമ,

ആടക്ക്,  പചക്കറമ  കൃഷമ  ഉണചോക്കല് തുടങ്ങമയ ഓചരചോ  കചോരദതമനുദ്യം  പ്രചതദകമചോയമ

ഫണക്ക്  കകചോടുക്കുന്നു  എന്നുപറയുകയചോണക്ക്.  അചതചപചോകല  ലമമമറ്റക്ക്  കചയ്തുകകചോണചോണക്ക്

ഇന്നക്ക്  നസ്പീരതടങ്ങളമകല  ജലചസചോതസ്സുകള്  സദ്യംരകമക്കചോനുള്ള  ഫണ്ടുദ്യം

നസ്പീക്കമവയന്നതക്ക്.   ഇന്നകത  പ്രചതദക  സചോഹചരദതമല്,  ഇഇൗ  ആകക  വരുന്ന

തുകയമല്  ജലചസചോതസ്സുകള്  സദ്യംരകമക്കുന്നതമനക്ക്  ആവശദമചോയ  കൂടുതല്  ഫണക്ക്,

ഇതമനകത്തുനമന്നുകകചോണക്ക്  നസ്പീക്കമകവയചോനുള്ള  നമരചദ്ദേശദ്യം  ഗവണ്കമന്റെമനക്ക്

കകചോടുക്കചോന കഴെമയുചമചോ?  

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  എലചോ  ചകനചോവമഷ്കൃത  പദതമകള്ക്കുദ്യം
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അവരവരുചടതചോയ  നമയമങ്ങളുദ്യം  ചട്ടങ്ങളുദ്യം  നമലനമല്ക്കുന്നുണക്ക്.  ഏകതങമലുദ്യം  ഒരു

ചകചോചമ്പചോണന്റെമനുമചോതമചോയമ ആ സദ്യംഖദ പ്രചയചോജനകപ്പെടുതചോന കഴെമയമല.  വമവമധ

ചകചോചമ്പചോണന്റുകള്ക്കചോയമ ആ സദ്യംഖദ വകയമരുചതണതചോയമ വരുദ്യം. ബഹുമചോനകപ്പെട്ട

അദ്യംഗദ്യം പറഞതക്ക് വളകര പ്രചോധചോനദദ്യം അരഹമക്കുന്നതചോണക്ക്.  പുതമയ കചോലതക്ക് ഏറ്റവുദ്യം

കൂടുതല്  പ്രചോമുഖദദ്യം  നല്ചകണതക്ക്  ജലചസചോതസ്സുകള്  സദ്യംരകമക്കുന്നതമനചോണക്ക്.

ഇതുകകചോണചോണക്ക്  2016-ല്  ഏതക്ക്  പദതമകകളചോകക്കയചോണക്ക്  ഏകറ്റടുചക്കണതക്ക്,

എന്തെമകനചോകക്കയചോണക്ക് മുനഗണന നല്ചകണതക്ക് എന്നുള്ളതമകന സദ്യംബന്ധമചക്ക് ചരച

കചയചപ്പെചോള്  ഭചോരതപ്പുഴെയുകട  പുനരുജസ്പീവനതമനചോയമ  ഒരു  ബൃഹതക്ക്  പദതമ

ആവമഷ്കരമക്കുന്നതമനക്ക്  തസ്പീരുമചോനമചതുദ്യം  നമലവമലുള്ള  ജലസദ്യംഭരണമകള്

സദ്യംരകമക്കുന്നതമനക്ക്  പ്രചോധചോനദദ്യം നല്കണദ്യം എന്നുള്ള നമഗമനതമല് എതമയതുദ്യം.

ഇവകയ അടമസചോനമചോക്കമ ആയമരമക്കുദ്യം  2016-ല് ഇഇൗ പദതമയുമചോയമ ബന്ധകപ്പെട്ട

പദതമകള്ക്കുദ്യം പരമപചോടമകള്ക്കുദ്യം രൂപദ്യം നല്കുക എന്നക്ക് അറമയമക്കുകയചോണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   എ  .   പമ  .   അനമല് കുമചോര: സര, ബഹുമചോനകപ്പെട്ട മനമ സൂചമപ്പെമചതുചപചോകല

എലചോ  പഞചോയത്തുകളമചലയുദ്യം  നസ്പീരതടങ്ങള്  കഎഡന്റെമറഫ  കചയക്ക്  ഏകതചോകക്ക

പഞചോയത്തുകളുകട  റകവശദ്യം,   എവമകടകയചോകക്കയചോണക്ക്  ഇഇൗ  പദതമ

നടപ്പെചോചക്കണകതന്നക്ക്  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണക്ക്.  വരുദ്യംവരഷങ്ങളമല്  അതക്ക്  നടപ്പെചോക്കുകമന്നക്ക്
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പറയുന്നു.  ചദശസ്പീയ  കതചോഴെമലുറപ്പെക്ക്  പദതമയമകല  മചോനദണ്ഡങ്ങളമല്  മചോറ്റദ്യംവന്ന

സചോഹചരദതമല്  അതമകന്റെ  ഫണക്ക്  കൂടമ  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങള്ക്കക്ക്

വമനമചയചോഗമച്ചുകകചോണക്ക്  നസ്പീരതടപദതമകള്  നല  രസ്പീതമയമല്

നടപ്പെചോക്കുന്നതമകനക്കുറമചക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് ആചലചോചമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  തസ്പീരചയചോയുദ്യം.  ചദശസ്പീയ  കതചോഴെമലുറപ്പെക്ക്  പദതമ

അനുസരമചക്ക് നമ്മുകട സദ്യംസചോനതക്ക് ഇക്കചോലമതയുദ്യം നടന്ന പ്രവരതനങ്ങള് എന്തെക്ക്

എന്നക്ക്  ചചചോദമചചോല്  ഇന്നക്ക്  നമുക്കക്ക്  ചൂണമക്കചോണമക്കചോന  സചോധമക്കചോത  സമതമ

നമലനമല്ക്കുന്നുണക്ക്.  രചണചോ  മൂചന്നചോ  മചോസദ്യം  മചോതദ്യം  ആയുസ്സുള്ള  പ്രവൃതമകളചോണക്ക്

ചദശസ്പീയ  കതചോഴെമലുറപ്പെക്ക്  പദതമ  അനുസരമചക്ക്  നമ്മുകട  സദ്യംസതക്ക്  മഹചോഭൂരമഭചോഗവുദ്യം

നടന്നമട്ടുള്ളതക്ക്.  വളകര  കുറച്ചുമചോതദ്യം  സചോയമയചോയമട്ടുള്ള  ആസമ

ചൂണമക്കചോണമച്ചുകകചോടുക്കചോന  തക്കരൂപതമലുള്ളതക്ക്  നടന്നമട്ടുണക്ക്  എന്നുള്ളതക്ക്  ഞചോന

വമസ്മരമക്കുന്നമല.  എന്നചോല് മറ്റുപല സദ്യംസചോനങ്ങളമലുദ്യം പ്രചതദകമചക്ക് ആനചോപ്രചദശക്ക്

ചപചോലുള്ള സദ്യംസചോനങ്ങളമല് വളകര  ഫലപ്രദമചോയമ  അചഞചോ പചതചോ വരഷങ്ങള്

കഴെമഞചോലുദ്യം  ചൂണമക്കചോണമച്ചുകകചോടുക്കചോന  കഴെമയുമചോറുള്ള  പദതമകളചോണക്ക്  ചദശസ്പീയ

കതചോഴെമലുറപ്പെക്ക്  പദതമ അനുസരമചക്ക്  നമരവ്വഹമചമട്ടുള്ളതക്ക്.  അങ്ങകനയുള്ള പദതമകള്

നമരവ്വഹമക്കുന്നതമകനക്കുറമചക്ക് സരക്കചോര ഇചപ്പെചോള് ഗഇൗരവപൂരവ്വദ്യം ആചലചോചമക്കുന്നുണക്ക്.
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ഇഇൗ വരഷദ്യം ഞങ്ങള് 25 ചബചോക്കുകകള  റപലറ്റക്ക് ചബചോക്കുകളചോക്കമ എടുത്തുകകചോണക്ക്

ചദശസ്പീയ  കതചോഴെമലുറപ്പെക്ക്  പദതമയമല്  ഇതദചോദമപദതമകള്  ഏകറ്റടുക്കുന്നതമനക്ക്  -

ജലസദ്യംഭരണമകള്  സദ്യംരകമക്കുക,  കചക്കക്ക്  ഡചോമുകള്  നമരമ്മമക്കുക,  കവള്ളതമകന്റെ

ലഭദത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനക്ക്  ഉതകുന്ന  പദതമകള്,  കചോവുകള്  സദ്യംരകമക്കുക

മുതലചോയ  പദതമകള്ക്കക്ക്  പ്രചോമുഖദദ്യം  നല്കമയചോണക്ക്  സരക്കചോര  ഇതരതമലുള്ള

പദതമകള് നടപ്പെമലചോക്കണകമന്നക്ക് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതക്ക്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതചോമസക്ക്:  സര,  അങ്ങക്ക്  ചചചോദദതമനക്ക്  ഉതരദ്യം  പറഞചപ്പെചോള്

എനമക്കക്ക്  ചരഖചോമൂലദ്യം  തന്നമരമക്കുന്ന  ഉതരതമല്  ഇലചോത  കചോരദങ്ങളചോണക്ക്

പറഞതക്ക്.  ചചചോദദദ്യം  നമ്പര  'എ'  ക്കക്ക്  നല്കമയ മറുപടമയമല് അങ്ങമവമകട  വചോയമച

ഉതരവുദ്യം  എനമക്കക്ക്  ചരഖചോമൂലദ്യം  തന്നമരമക്കുന്ന  ഉതരവുദ്യം  തമ്മമല്  കചോരദമചോയ

ബന്ധമമല. അതക്ക് ഞചോന ചൂണമക്കചോണമച്ചു എചന്നയുള. എകന്റെ  ചചചോദദദ്യം,

ഇന്റെചഗറ്റഡക്ക്  വചോട്ടരകഷഡക്ക്  മചോചനജക്ക് കമന്റെക്ക്  ചപ്രചോഗചോദ്യം  പുനനഃസചോപമച്ചുകകചോണക്ക്

പ്രധചോനമനമ കൃഷമ സഞചോര ചയചോജന എന്ന പദതമ വന്നചപ്പെചോള് ആ പദതമക്കചോയമ

പഞചോയത്തുകളുമചോയമ ആചലചോചമചക്ക് ചബചോക്കക്ക് പഞചോയത്തുകചളചോടക്ക് പദതമ നമരചദ്ദേശദ്യം

സമരപ്പെമക്കചോന  ആവശദകപ്പെട്ടമട്ടുണചോയമരുന്നു.  അതമകന്റെ  അടമസചോനതമല്

പദതമകള് സമരപ്പെമക്കകപ്പെട്ടമട്ടുചണചോ; ചകരളതമകല എലചോ ചബചോക്കുകളുദ്യം പദതമകള്
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സമരപ്പെമക്കകപ്പെട്ടമട്ടുചണചോ;  ഉകണങമല്  അതമനക്ക്  ഫണക്ക്  അനുവദമചമട്ടുചണചോ;

അനുവദമചമട്ടുകണങമല് അതമകന്റെ വമഹമതദ്യം എതയചോണക്ക് എന്നക്ക് വമശദമചോക്കുചമചോ? 

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  ഇതമനചോയുള്ള കപ്രചോചപ്പെചോസലുകള് ചമല ചബചോക്കക്ക്

പഞചോയത്തുകളമല്നമന്നുദ്യം  ലഭമചമട്ടുണക്ക്.  ഇതമനക്ക്  പ്രചതദകമചോയമ  എത  ഫണചോണക്ക്

അനുവദമച്ചുവന്നമട്ടുള്ളതക്ക്  എന്നതക്ക്  സദ്യംബന്ധമച വദക്തമചോയ കണക്കക്ക് ലഭദമല.  അതക്ക്

അചനജ്ജ്വഷമചതമനുചശഷദ്യം ബഹുമചോനകപ്പെട്ട അദ്യംഗകത അറമയമക്കുന്നതചോണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    എല്ചദചോസക്ക്  കുന്നപ്പെമള്ളമ  : സര,  സദ്യംചയചോജമത  നസ്പീരതട  പരമപചോലന

പദതമയുകട  മുഖദ ലകദങ്ങളമല്  ഒന്നചോണക്ക്  കചോരഷമക  അനുബന്ധ  ചമഖലകളമല്

ഉല്പചോദനകമത  വരദമപ്പെമക്കുകകയന്നതക്ക്.  ഉല്പചോദനകമത  വരദമപ്പെമക്കചോനചവണമ

എകന്തെലചോദ്യം നൂതന പദതമകളചോണക്ക് ഗവണ്കമന്റെക്ക് ആവമഷ്കരമചമട്ടുള്ളതക്ക്; അചതചോകടചോപ്പെദ്യം

കചോരഷമക  ചമഖലയുകട  ഉല്പചോദനകമത  വരദമപ്പെമക്കണകമങമല്  കൃഷമ  വകുപ്പെമകന്റെ

സഹകരണദ്യംകൂടമ  ആവശദമചോണക്ക്.  എന്നചോല്  ഇഇൗ  പദതമ  കൃഷമ  വകുപ്പുമചോയമ

ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ചപചോകുന്നമല എന്നതചോണക്ക്  എനമക്കക്ക്  മനസമലചോക്കചോന  കഴെമഞതക്ക്.  ഇഇൗ

പദതമകയ കൃഷമ വകുപ്പുമചോയമ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക് ചപചോകുന്ന രസ്പീതമയമചലയക്ക് മചോറ്റമകയടുക്കചോന

സചോധമക്കുചമചോ?

 ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  ഇഇൗ  പദതമ  ഫലപ്രദമചോയമ
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നടപ്പെമലചോക്കണകമങമല് കൃഷമ വകുപ്പെമകന്റെകൂടമ സഹകരണദ്യം ആവശദമചോണക്ക്. ഇതുവകര

നടന്ന  പദതമകളമല്  വന്നമട്ടുള്ള  ചപചോരചോയ്മകള്,  അതക്ക്  ഏകതങമലുദ്യം  സരക്കചോരമകന്റെ

നമരുതരവചോദമതജ്ജ്വമമലചോയ്മയചോകണന്നക്ക്  ഞചോന  പറയുന്നമല,  കചോലചോകചോലങ്ങളചോയമ

തുടരന്നുവരുന്ന  രസ്പീതമകളമലുദ്യം  ശസ്പീലങ്ങളമലുദ്യം  മചോറ്റദ്യം  വരുതമ   ജനങ്ങള്ക്കക്ക്

ഫലപ്രദമചോയമ  പ്രചയചോജനകപ്പെടുദ്യംവമധദ്യം  ഇകതങ്ങകനയചോണക്ക്  ഉപചയചോഗകപ്പെടുത്തുക,

പ്രചതദകമചക്ക്  ഉല്പചോദനചമഖലയക്ക്  മുതല്ക്കൂട്ടചോകുദ്യംവമധദ്യം  ഇഇൗ  പദതമകകള

പ്രചയചോജനകപ്പെടുത്തുവചോന  എകന്തെചോകക്കയചോണക്ക്  മചോരഗ്ഗങ്ങള്  എന്നതക്ക്  സദ്യംബന്ധമചക്ക്

ഗവണ്കമന്റെക്ക് ആചലചോചമച്ചുവരുന്നുണക്ക്.  കൃഷമ വകുപ്പുമചോയമ ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  സദ്യംയുക്തമചോയമ

നടപ്പെമലചോക്കചോന കഴെമയുന്ന പദതമകള് ആ നമലയതകന്ന ഗവണ്കമന്റെക്ക് നടപ്പെമലചോക്കുദ്യം. 

കൃഷമ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    വമ  .    എസക്ക്  .    സുനമല്  കുമചോര):  സര,   ഇതരദ്യം

വമഷയങ്ങളമല്  തചദ്ദേശസജ്ജ്വയദ്യംഭരണദ്യം,   കൃഷമ,  ഇറമചഗഷന  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകള്

ഏചകചോപമപ്പെമചക്കണ  കചോരദങ്ങകളക്കുറമചക്ക്  ആചലചോചമക്കുന്നതമനുചവണമ

ബഹുമചോനകപ്പെട്ട  മുഖദമനമയുകട  ചനതൃതജ്ജ്വതമല്  ഇകന്നചോരു  മസ്പീറ്റമദ്യംഗക്ക്

വമളമച്ചുകൂട്ടമയമട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    കക  .    എസക്ക്  .    ശബരസ്പീനചോഥന:   സര,  വളകര  നല

ഉചദ്ദേശലകദചതചോടുകൂടമയചോണക്ക്  സദ്യംചയചോജമത  നസ്പീരതട  പരമപചോലന  പദതമ
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നടന്നുവരുന്നതക്ക്.  അതമകന്റെ  പ്രധചോനകപ്പെട്ട  ലകദദ്യം  അങ്ങക്ക്  എഴുതമ  തന്നതുചപചോകല

തകന്ന  അടമസചോന  പ്രകൃതമവമഭവങ്ങള്  സദ്യംരകമക്കുക,  മണമകന്റെ

ഫലപുഷമചശചോഷണദ്യം  തടയുക,  ഭൂജലവമതചോനദ്യം  കമചോനുഗതമചോയമ  ഉയരത്തുക

മുതലചോയവയചോണക്ക്.  എന്നചോല്  അതമകന്റെ  ഒരു  ഉചദ്ദേശലകദദ്യം  മചോതമചോണക്ക്  ആകക

പദതമത്തുകയുകട  9  ശതമചോനദ്യം  എടുത്തുകകചോണക്ക്  ദരമദ്രകുടുദ്യംബങ്ങള്ക്കുള്ള

ജസ്പീവചനചോപചോധമകള്  കമചകപ്പെടുത്തുക  എന്നുള്ളതക്ക്.  എകന്റെ  നമചയചോജകമണ്ഡലതമല്

പലസലങ്ങളമലുദ്യം  പ്രചതദകമചക്ക്  കനയചോരഡചോമുദ്യം  കള്ളമക്കചോടുദ്യം  ചചരന്നുള്ള

പ്രചദശങ്ങളമകലചോകക്ക ഇതക്ക് നടക്കുന്നുണക്ക്.  ഞചോന ഇതമല് കണ്ടുവന്ന ഒരു ബുദമമുട്ടക്ക്,

ഇതമചലറ്റവുദ്യം  കൂടുതല്  ഉചദദചോഗസരുചടയുദ്യം  ജനപ്രതമനമധമകളുചടയുദ്യം  എനരജമയുദ്യം

സമയവുദ്യം ചപചോകുന്നതക്ക്  ഇഇൗ  9  ശതമചോനദ്യം ഫണക്ക് ഏകതചോകക്ക  കബനഫമഷദറസ്പീസമനക്ക്

കകചോടുക്കുകമന്നുള്ള കചോരദതമലചോണക്ക്.  ഇതമചനക്കചോള് വലമയ ഒരു ഉചദ്ദേശലകദദ്യം ഇഇൗ

പദതമക്കുണക്ക്  എന്നുള്ളതക്ക്  ഇന്നക്ക്  ജനങ്ങള്  അറമയുന്നമല.  അതമകനക്കുറമചക്ക്

എകന്തെങമലുദ്യം കചയ്യുവചോനുള്ള തസ്പീരുമചോനങ്ങള് സരക്കചോര എടുതമട്ടുചണചോ?

ചഡചോ  .   കക  .   ടമ  .   ജലസ്പീല്: സര, പലചപ്പെചോഴുദ്യം നമ്മുകട ഫണ്ടുകള് വമനമചയചോഗമക്കുന്ന

കചോരദതമല്  മുനഗണനചോകമദ്യം  നമശ്ചയമക്കുചമ്പചോള്  അപ്രധചോനമചോയമട്ടുള്ള

കചോരദങ്ങള്ക്കചോണക്ക്  മുനഗണന  നല്കുക.  പ്രധചോനമചോയുദ്യം  മുനഗണന  നല്ചകണവ
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അവഗണമക്കകപ്പെടുകയുദ്യം കചയ്യുന്ന സമതമയുണക്ക്.  ജനപ്രതമനമധമകളുകട സജസ്പീവമചോയ

ഇടകപടല്  ഇക്കചോരദതമല്  അനമവചോരദമചോണക്ക്.  ബന്ധകപ്പെട്ട  ഉചദദചോഗസനമചോചരചോടക്ക്

ഇതുമചോയമ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ജനപ്രതമനമധമകളുകട  അഭമപ്രചോയവുദ്യംകൂടമ  ആരചോഞക്ക്

പദതമകള്  നടപ്പെമലചോക്കണദ്യം,  ആവമഷ്കരമക്കണദ്യം,  രൂപദ്യം  നല്കണദ്യം  എന്നക്ക്

വദക്തമചോയമ നമരചദ്ദേശമചമട്ടുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജചോയമ:  കഎ.ഡബല്യു.എദ്യം.പമ.യുമചോയമ  ബന്ധകപ്പെട്ടക്ക്  ചബചോക്കക്ക്

പഞചോയത്തുകകള  സഹചോയമക്കുന്നതമനക്ക്  വചോട്ടര  കഷഡക്ക് ടസ്പീമുണക്ക്.  ആ  ടസ്പീമമകന്റെ

കചോരദകമതകയ സദ്യംബന്ധമചക്ക് പരമചശചോധമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    കക  .    ടമ  .    ജലസ്പീല്:  സര,  വചോട്ടര  കഷഡക്ക്  കഡവലപ്കമന്റെക്ക്  ടസ്പീദ്യം

സചോചങതമകമചോയമ  ചബചോക്കക്ക്  പഞചോയത്തുകകള  ശക്തമചോക്കുവചോനചവണമ  രൂപദ്യം

നല്കമയമട്ടുള്ളതചോണക്ക്.  ഇതമലമചപ്പെചോള്  സചോമൂഹദ  ചചോലകന  (ചസചോഷദല്

കമചോബമറലസര),  കൃഷമ  വമദഗ്ദ്ധന  (അഗമ  എകക്ക്കപരട്ടക്ക്),  സമവമല്  എഞമനസ്പീയര,

ചഡറ്റചോ  ഓപ്പെചററ്റര  ഇവരചോണക്ക്  ഉള്കപ്പെടുന്നതക്ക്.  ഇഇൗ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  കചോരദകമമചോയമ

നടപ്പെമലചോക്കമ ചബചോക്കക്ക് പഞചോയത്തുകളമല് ഇഇൗ പദതമ യചോഥചോരതദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം

ഫലപ്രദമചോയമ  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതമനുദ്യം  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  സരക്കചോര  ആവശദമചോയമട്ടുള്ള

നടപടമകള് റകകക്കചോളദ്യം. 
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ചകചോട്ടക്കല് മണ്ഡലതമകല കുറ്റമപ്പുറത്തുദ്യം പരമസര പ്രചദശങ്ങളമലുദ്യം പടരുന്ന

ചകചോളറ ചരചോഗദ്യം

കപ്രചോഫ  .   ആബമദക്ക് ഹുകകസന തങ്ങള്: തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കക്ക് 

ആചരചോഗദവുദ്യം സചോമൂഹദനസ്പീതമയുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  മുന  സരക്കചോരമകന്റെ  കചോലതക്ക്  സദ്യംസചോനദ്യം  പചക്കറമ  കൃഷമയമല്

എകന്തെലചോദ്യം  ചനട്ടങ്ങള് റകവരമചമട്ടുണക്ക്; വമശദമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  സദ്യംസചോനതക്ക്  പചക്കറമയുകട  ഉത്പചോദനദ്യം  ഇക്കചോലതക്ക്  എതയചോയമ

വരദമപ്പെമക്കചോന കഴെമഞ; വമശദചോദ്യംശങ്ങള് എകന്തെലചോദ്യം;

(സമ)  ഈ ചനട്ടങ്ങള് റകവരമക്കചോന പദതമ നമരവ്വഹണതമല് എകന്തെലചോദ്യം

നടപടമകളചോണക്ക് റകകക്കചോണതക്ക്; വമശദമചോക്കുചമചോ?

ആചരചോഗദവുദ്യം സചോമൂഹദനസ്പീതമയുദ്യം വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീമതമ കക  .    കക  .    കകശലജ

ടസ്പീചര  ): സര, 

(എ) ശദയമല്കപ്പെട്ടമട്ടുണക്ക്.

(ബമ)  14-07-2016-  തസ്പീയതമ  മുതല്  17/07/2016  വകര  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമല്

കുറ്റമപ്പുറദ്യം  ഭചോഗതക്ക്  നമന്നക്ക്  ചരദ്ദേമ,  അതമസചോരദ്യം  ബചോധമച  84  ചപര മലപ്പുറദ്യം,  തൃശ്ശൂര

ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്  ജമലകളമകല  ആശുപതമകളമല്  ചമകമത  ചതടമയമട്ടുണക്ക്.  ഇതമല്  6
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ചപര തൃശ്ശൂര അമല ആശുപതമയമലുദ്യം 2 ചപര ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക് മമദ്യംസക്ക് ആശുപതമയമലുദ്യം

ഓചരചോ  ആള്  വസ്പീതദ്യം  തമരൂര  ജമലചോ  ആശുപതമയമലുദ്യം  ചകചോഴെമചക്കചോടക്ക്  കമഡമക്കല്

ചകചോചളജമലുദ്യം  ചമകമതയമലചോണക്ക്.  കുറ്റമപ്പുറദ്യം  സമ.എചക്ക്.സമ.യമല്  17.07.2016-നക്ക്

ചമകമത  ചതടമയവരമല്  2  ചപകര  കമടതമ  ചമകമതമക്കുകയുദ്യം  4  ചപകര

നമരസ്പീകണവമചധയമചോക്കുകയുദ്യം  കചയമട്ടുണക്ക്.  റമചപ്പെചോരട്ടക്ക്  കചയ  വയറമളക്ക

ചരചോഗങ്ങളമല്  2  ചപരക്കക്ക്  ചകചോളറ  ചരചോഗദ്യം  ലചബചോറട്ടറമ  പരമചശചോധന  വഴെമ

സമരസ്പീകരമചമട്ടുണക്ക്.  4   ചരചോഗമകള് മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമല് വസ്പീടുകളമല് ചമകമതയമല്

തുടരന്നുവരുന്നു.  ജമലചോകമഡമക്കല്  ആഫസ്പീസറുകട  ചനതൃതജ്ജ്വതമലുള്ള  ജമലചോതല

അചനജ്ജ്വഷണ  സദ്യംഘതമകന്റെ  വമശദമചോയ  അചനജ്ജ്വഷണതമല്  (Out  break

investigation)  കറയമല്ചവ  ചസ്റ്റഷന  പരമസരത്തുള്ള  2  ചഹചോട്ടലുകളമല്  നമന്നക്ക്

ഭകണദ്യം കഴെമചവരക്കചോണക്ക് ഇഇൗ ചരചോഗദ്യം ബചോധമചമട്ടുള്ളകതന്നക്ക് മനസമലചോക്കമയമട്ടുണക്ക്.

ഇതമകന്റെ  അടമസചോനതമല്  ഇഇൗ  ചഹചോട്ടലുകള്  അടചമടചോനുള്ള  നടപടമകള്

സജ്ജ്വസ്പീകരമചമട്ടുണക്ക്.  ഇഇൗ  ചഹചോട്ടലമകന്റെ  മുനവശത്തുദ്യം  പമനവശത്തുദ്യം  ഉള്ള

അഴുക്കുചചോലുകള്  കപചോട്ടമകപ്പെചോളമഞക്ക്  ദുരഗന്ധദ്യം  വമമക്കുന്ന  മലമനജലദ്യം

പരമസരകതചോകക്ക  വദചോപമക്കുന്നതചോയമ  ശദയമല്കപ്പെട്ടു.  മചോതമല,  കുറ്റമപ്പുറദ്യം

ടഇൗണമനകത്തുള്ള  ഓടകള്  പ്ലചോസ്റ്റമകക്ക്  അടക്കമുള്ള  വമവമധതരദ്യം  ഖരമചോലമനദങ്ങള്



Uncorrected/Not for publication
55

നമറഞമരമക്കുന്നതുമൂലദ്യം അടഞകമടക്കുകയചോണക്ക്.  മഴെ ശക്തമ പ്രചോപമക്കുചമ്പചോള് ഇഇൗ

ഓടകളമലുള്ള  മലമനവസ്തുക്കള്  പ്രചദശതക്ക്  ഇനമയുദ്യം  വദചോപമക്കചോനുദ്യം  കുടമകവള്ള

ചസചോതസ്സുകള്  മലമനകപ്പെടചോനുദ്യം  സചോധദതയുണക്ക്.  അടമയന്തെരമചോയമ  ഓടകള്

വൃതമയചോക്കുകയുദ്യം  ഖരമചോലമനദങ്ങള്  സദ്യംസ്കരമക്കുന്നതമനക്ക്  പഞചോയതമനുദ്യം

പമ.ഡബല്യു.ഡമ.ക്കുദ്യം  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കമയമട്ടുണക്ക്.  സദ്യംശയദ്യം  ചതചോന്നമയ

കപചോതുജലവമതരണ  പദതമ  നമരതമ  വയ്പ്പെമക്കുകയുദ്യം  സദ്യംശയചോസദമചോയ

ഭകദവസ്തുക്കളുദ്യം  കുടമകവള്ളവുദ്യം  സചോമ്പമളുകളുദ്യം  പരമചശചോധനയക്ക്  അയയകയുദ്യം

കചയമട്ടുണക്ക്.  ചരചോഗ  നമയനണ  പ്രവരതനങ്ങളുകട  ഭചോഗമചോയമ  തചോകഴെപ്പെറയുന്ന

പ്രവരതനങ്ങള് നടതമവരുന്നു.

• വസ്പീടക്ക്  വമടചോന്തെരദ്യം കയറമയമറങ്ങമയുള്ള നമയനണ പ്രവരതനങ്ങള് ആചരചോഗദ

ചബചോധവത്കരണ  പരമപചോടമയുകട  ഭചോഗമചോയമ  റമക്കക്ക്  അനഇൗണ്കസ്മന്റെക്ക്

പ്രചരണദ്യം എന്നമവ നടതമവരുന്നു.

• ചഡചോകമ  റസക്ലമന  പ്രതമചരചോധമരുന്നക്ക്  നല്കമ  കകചോണ്ടുള്ള

പ്രതമചരചോധപ്രവരതനവുദ്യം ഒ.ആര.എസക്ക്.-കന്റെ ലഭദതയുദ്യം ഉറപ്പുവരുതമയമട്ടുണക്ക്.

• തമളപ്പെമചചോറമയ കവള്ളദ്യം മചോതചമ കുടമക്കചോവൂ എന്ന സചന്ദശദ്യം നല്കമയമട്ടുണക്ക്.

• ആഹചോരതമനു മുമ്പക്ക് റകകള് ചസചോപ്പെക്ക് ഉപചയചോഗമചക്ക് കഴുകമ വൃതമയചോക്കചോനുള്ള
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ചബചോധവല്ക്കരണദ്യം നല്കമയമട്ടുണക്ക്.

• കുടമകവള്ള  ശുചമതജ്ജ്വദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ  കുടമകവള്ള

ചസചോതസ്സുകളുകട  ചക്ലചോറമചനഷന/സൂപ്പെര  ചക്ലചോറമചനഷന  എന്നമവ

നടതമയമട്ടുണക്ക്.

• ചരചോഗബചോധമത  പ്രചദശങ്ങളമകല  ചഹചോട്ടലുകളമല്  ആചരചോഗദപ്രവരതകര

സന്ദരശമചക്ക് കപചോതുജനചോചരചോഗദ നമയമപ്രകചോരദ്യം നടപടമ എടുത്തുവരുന്നു. 

• ആചരചോഗദപ്രവരതകര ജമലചോതലതമലുദ്യം സദ്യംസചോന തലതമലുദ്യം പ്രതമചരചോധ

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കക്ക്  ചനതൃതജ്ജ്വദ്യം  നല്കുകയുദ്യം  പ്രവരതനങ്ങള്  നമചതദന

ചമചോണമറ്റര കചയ്യുകയുദ്യം ചവണ നമരചദ്ദേശങ്ങള് നല്കുകയുദ്യം കചയ്യുന്നുണക്ക്.

• ഭകദസുരകചോവകുപ്പുദ്യം  തചദ്ദേശ  സജ്ജ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളുദ്യം  കളകറുകട

ചനതൃതജ്ജ്വതമലുള്ള  ജമലചോ  ഭരണകൂടവുദ്യം  ആചരചോഗദവകുപ്പുമചോയമ  ചചരന്നചോണക്ക്

പ്രതമചരചോധ പ്രവരതനങ്ങള് നടതമവരുന്നതക്ക്.

• 17.7.2016-നക്ക്  സദ്യംസചോന  എപ്പെമഡമമചയചോളജമസ്റ്റക്ക്  ചരചോഗബചോധമത  പ്രചദശദ്യം

സന്ദരശമചക്ക് സമതമ വമലയമരുതമ.

• ഏതചോനുദ്യം പുതമയ ചരചോഗബചോധമതര സമസ്പീപ പഞചോയതചോയ തമരുനചോവചോയയമല്

നമന്നുദ്യം ചമകമതകക്കതമയതചോയമ ശദയമല്കപ്പെട്ടമട്ടുണക്ക്.
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• പ്രതമചരചോധ പ്രവരതനങ്ങള് പ്രസ്തുത പഞചോയതമചലയദ്യം വദചോപമപ്പെമചമട്ടുണക്ക്.

എലചോവമധതമലുള്ള  പ്രതമചരചോധ  നടപടമകളുദ്യം  ആചരചോഗദ  വകുപ്പെക്ക്

സജ്ജ്വസ്പീകരമചമട്ടുണക്ക്.  

കപ്രചോഫ  .    ആബമദക്ക്  ഹുറസന  തങ്ങള്:  സര,  കഴെമഞ  ആഴ്ചയമലചോണക്ക്  ഇഇൗ

സഭയമല്തകന്ന  ഡമഫസ്പീരമയ  സദ്യംബന്ധമചക്ക്  അടമയന്തെരപ്രചമയചോവതരണദ്യം

ആവശദകപ്പെട്ടക്ക്   ചരച  നടത്തുകയുദ്യം  അതമനക്ക്  മറുപടമ  പറയുകയുദ്യം  കചയതക്ക്.

അതമനചോവശദമചോയ വചോകമനുകള് മലപ്പുറതക്ക് കമട്ടുന്നമല എന്നക്ക് പതങ്ങളമലൂകടയുദ്യം മറ്റുദ്യം

വചോരതകള്  വന്നമരുന്നു.  ചകചോളറ  ആചണചോകയന്നക്ക്  പരമചശചോധമക്കുന്നതമനക്ക്

ആവശദമചോയ ആദദകത കടസ്റ്റചോയ ഹചോദ്യംഗമദ്യംഗക്ക്  ചഡചോപക്ക്,  അതുകഴെമഞക്ക് രണചോമതക്ക്

അതക്ക് പരമപൂരണമചോയമ സമരസ്പീകരമക്കചോന കള്ചര എന്നമവയചോണക്ക് നടത്തുന്നതക്ക്.  ഇവ

രണമകന്റെയുദ്യം  പരമചശചോധനചോ  സഇൗകരദങ്ങള്  കുറ്റമപ്പുറദ്യം  തചോലൂക്കക്ക്  ആശുപതമയമല്

തസ്പീകരയമല. അതമകന്റെ  കതചോട്ടടുത്തുള്ള  മചഞരമ  കമഡമക്കല്  ചകചോചളജമലചോണുള്ളതക്ക്.

അതക്ക് ലഭമക്കചോനചോവശദമചോയ നടപടമകള് സജ്ജ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീമതമ  കക  .    കക  .    കകശലജ ടസ്പീചര:  സര,  നമുക്കക്ക്  ഇന്നക്ക്  നമലവമലുള്ള മൂന്നക്ക്

ലചബചോറട്ടറമകകള  ഉപചയചോഗകപ്പെടുതമകക്കചോണ്ടുതകന്ന  ഇഇൗ  പരമചശചോധന  നടതചോന

സചോധമക്കുന്നുണക്ക്.  ലചബചോറട്ടറമകളമല്  സഇൗകരദമമലചോതതമകന്റെ  ഭചോഗമചോയമ
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പരമചശചോധനകയചോന്നുദ്യം മുടങ്ങമയമട്ടമല.  ചകചോളറ എന്നക്ക് സദ്യംശയദ്യം ചതചോന്നമയ സലതക്ക്

അതക്ക്  കഎഡന്റെമറഫ  കചയമട്ടുണക്ക്.  രണ്ടുചപരക്കക്ക്  അതചോകണന്നചോണക്ക്  പറഞതക്ക്.

മറ്റുള്ളതക്ക്  സചോധചോരണ  വയറമളക്കമചോയചോണക്ക്  വരുന്നതക്ക്.  അതമകനലചോദ്യം  ചമകമത

നല്കമയമട്ടുണക്ക്. ചമകമത ഫലപ്രദമചോയമ വന്നമട്ടുമുണക്ക്. 

ശസ്പീ  .   കക  .   കൃഷ്ണന കുട്ടമ: സര, എകന്റെ നമചയചോജകമണ്ഡലതമല് മൂന്നുചപര മരമച്ചു.

127  ചപര  ചരചോഗബചോധമതരചോണക്ക്.  ഞചോനമന്നകല  ഇതുസദ്യംബന്ധമചക്ക്  സബ്മമഷന

തന്നമരുന്നു. അങ്ങക്ക് അനുവദമക്കചോകമന്നുദ്യം പറഞ. അതക്ക് അനുവദമക്കചോതതമല് വലമയ

വമഷമമുണക്ക്. നമചയചോജകമണ്ഡലതമകല ഇതയുദ്യം വലമയ പ്രശദ്യം ഇവമകട ഉന്നയമക്കചോന

പറ്റുന്നമകലങമല് പമകന്നങ്ങകനയചോണക്ക്? 

മമ  .   സസ്പീക്കര  : അങ്ങക്ക് ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    കക  .    കൃഷ്ണനകുട്ടമ:  സര,  അവമകട  ആശുപതമയമല്  ചഡചോകരമചോരമല,

അതുചപചോകലയുള്ള  ഒരുപചോടക്ക്  കചോരദങ്ങളുണക്ക്.  ഒരു  ചചചോദദതമല്  ഒതുക്കചോവുന്ന  ഒരു

കചോരദമല.  അതചോണക്ക്  സബ്മമഷനചോയമ  കകചോണ്ടുവന്നതക്ക്.  അതക്ക്  ഇന്നകല  അങ്ങക്ക്

അനുവദമചതചോണക്ക്.  അനുവദമചതമനുചശഷദ്യം അതമലചോതചോയതമല് വലമയ സങടമുണക്ക്.

എകന്തെലചോദ്യം  നടപടമകളചോണക്ക്  അവമകട  സജ്ജ്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതക്ക്;  മൂന്നക്ക്

ആശുപതമകളുള്ളതമല് മൂന്നമടത്തുദ്യം ചഡചോകരമചോരമലചോത അവസയുണക്ക്.  കമഡമക്കല്
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ടസ്പീകമചോകക്ക  അവമകട  വകന്നങമലുദ്യം  ആശുപതമകളമല്  ചഡചോകരമചോരുദ്യം

സ്റ്റചോഫുമമലചോതതമകന്റെ  വലമയ  പ്രശദ്യം  അവമകട  വരമകയചോണക്ക്.  അതുചപചോകല  മരമച

ആളുകളുകട  ആശമതരക്കക്ക്  എകന്തെങമലുദ്യം  നഷപരമഹചോരദ്യം  കകചോടുക്കചോനുള്ള

സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കചോന സചോധമക്കുചമചോ എന്ന കചോരദദ്യംകൂടമ ആചലചോചമക്കണദ്യം. 

ശസ്പീമതമ കക  .    കക  .    കകശലജ ടസ്പീചര:  സര,  പചോലക്കചോടക്ക്  ജമലയമകല പട്ടചഞരമ

പഞചോയതമല് നന്ദമചയചോടക്ക്  ചബചോക്കമല്  127  ചപരക്കക്ക്  വയറമളക്കദ്യം  ബചോധമചതചോയമ

റമചപ്പെചോരട്ടുണക്ക്.  അവമകടയുള്ള  ആളുകള്  അവമടകത  ജലനമധമയുകട  കുടമകവള്ള

വമതരണ  പദതമയമല്നമന്നചോണക്ക്  കവള്ളകമടുക്കുന്നതക്ക്.  അതമകന്റെ  കമണറുകളമല്

കണചോമമചനഷന  ഉണചോയമട്ടുള്ളതുകകചോണചോണക്ക്  ആ  കവള്ളകമടുതക്ക്  കുടമക്കുന്ന

ആളുകള്ക്കക്ക്  അസുഖമുണചോയമട്ടുള്ളതക്ക്.  പല  സചോഹചരദങ്ങളചോണക്ക്  അവമകടയുള്ളതക്ക്.

അവര റപപ്പെക്ക്  റലനമല്നമന്നുദ്യം ചനരമട്ടക്ക്  കവള്ളകമടുക്കുകയല കചയ്യുന്നതക്ക്,  കവള്ളദ്യം

കമട്ടചോകത  വരുചമ്പചോള്  റപപ്പെക്ക്  റലനമകന്റെ  ചുവടക്ക്  കുഴെമചക്ക്  അവമകടനമന്നുദ്യം

കവള്ളകമടുക്കുന്ന  സമതമയുണക്ക്.  അതുചപചോകലതകന്ന  ആ  പരമസരപ്രചദശത്തുള്ള

ചടചോയക്ക് കലറ്റുകളുകട ടചോങക്ക് കൃതദമചോയമ നമരമ്മമക്കചോതതുകകചോണക്ക് അതരതമലുള്ള ഒരു

ബുദമമുട്ടുദ്യം  അവമകട  വന്നമട്ടുണക്ക്.  കൂടചോകത  ആ  പ്രചദശതക്ക്  കുട്ടമകള്  തുറസചോയ

സലതക്ക്  മലവമസരജനദ്യം  കചയ്യുന്നതചോയമ  പരമചശചോധനയമല്  വദക്തമചോയമട്ടുണക്ക്.
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ചരചോഗ നമയനണ പ്രവരതനങ്ങളുകട ഭചോഗമചോയമ അകതലചോദ്യം പരമഹരമക്കചോനുള്ള ശമദ്യം

ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെക്ക്  നടത്തുന്നുണക്ക്.  അതമനക്ക് മചോറ്റദ്യം ഉണചോക്കചോന സചോധമക്കുദ്യം.  അവമകട

വയറമളക്കദ്യം ബചോധമചക്ക് മരണകപ്പെട്ടതക്ക് 80, 88 വയസക്ക് പ്രചോയദ്യം വരുന്ന രണക്ക് സസ്പീകളുദ്യം 60

വയസ്സുള്ള  ഒരചോളുമചോണക്ക്.  വയറമളക്കദ്യം  ബചോധമചചോണക്ക്  അവരക്കക്ക്  മരണദ്യം

സദ്യംഭവമചമട്ടുള്ളതക്ക്. നഷപരമഹചോരദ്യം കകചോടുക്കുന്നതുദ്യംമറ്റുമചോയ കചോരദങ്ങള് ബഹുമചോനകപ്പെട്ട

മുഖദമനമയുമചോയമ കൂടമയചോചലചോചമചക്ക് പറയചോദ്യം. 

ആശുപതമകളമല്  ചഡചോകരമചോരമലചോതതക്ക്  ഇവമകട  എലചോവരുദ്യം  ഉന്നയമക്കുന്ന

ഒരു പ്രശമചോണക്ക്. ഇതക്ക് അടമയന്തെരമചോയമ പരമഹരമക്കചോനുള്ള നടപടമ ഇഇൗ ഗവണ്കമന്റെക്ക്

സജ്ജ്വസ്പീകരമചമട്ടുണക്ക്.  പമ.എസക്ക്.സമ.  ലമസ്റ്റമല്നമന്നുദ്യം  നമയമനദ്യം

നടന്നുകകചോണമരമക്കുകയചോണക്ക്.  അതുചപചോകലതകന്ന  ഇതമല്  കസഷദറലസ്ഡക്ക്

ചഡചോകരമചോരുകട  കഇൗണ്സമലമദ്യംഗക്ക്  നടക്കുകയചോണക്ക്.  ഇതമകന്റെകയലചോദ്യം  ഫലമചോയമ

ആശുപതമകളമല്  ചഡചോകരമചോകര  കകചോടുക്കചോനമചപ്പെചോള്  ശമമച്ചുവരുന്നുണക്ക്.  അതക്ക്

വമജയമക്കുകമന്നുതകന്നയചോണക്ക് പറയചോനുള്ളതക്ക്. 

        (ചചചോചദദചോതരസമയദ്യം കഴെമഞ.) 


