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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല് 

 കഞണികക്കക്കോടട് ബണി  .  ഇ  .  എഎ  .  എല്  .   സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണഎ

ശ്രശ  .   പണി  .   കക  .   ശശണി: സര, പ്രതണികരക്കോധ കമേഖലയണില് തന്ത്രപരമേക്കോയണി വളകര

പ്രക്കോധക്കോനര്യമുള്ള  ഒരു  സക്കോപനമേക്കോണട്  ബണി.ഇ.എഎ.എല്.   കപക്കോതുകമേഖലക്കോ

സക്കോപനമേക്കോയ  ബണി.ഇ.എഎ.എല്.-കന  സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണിക്കക്കോന്കവണണിയുള്ള

തശരുമേക്കോനതണികലയട്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്  കടനണിരണിക്കുകയക്കോണട്.  കകന്ദ്ര

ഗവണ്കമേനട്  ഇതണിനുകവണണിയുള്ള  തക്കോല്പ്പരര്യപതഎ   ക്ഷണണിചണിരണിക്കുകയക്കോണട്.

നമ്മുകട  രക്കോജര്യതട്  നക്കോലട്  യൂണണിറ്റുകളണിലക്കോയണി  4160  ഏക്കര  സലമേക്കോണട്

ബണി.ഇ.എഎ.എല്-കന  കകകവശമുള്ളതട്.  ഏതക്കോണട്  56,000  കകക്കോടണി  രൂപയുകട

ആസണിയുള്ള  ഇഇൗ  മേണിനണി  നവരത്ന  കമ്പനണികയ  720  കകക്കോടണി  രൂപയട്

വണില്ക്കക്കോന്കവണണിയുള്ള  തശരുമേക്കോനമേക്കോണട്  ഇകപ്പക്കോള്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്

സസ്വശകരണിചണിരണിക്കുനതട്. നമ്മുകട രക്കോജര്യതണികന പ്രതണികരക്കോധ കമേഖലയുമേക്കോയണി ഏറ്റവഎ

അടുതട്  നണില്ക്കുന  സുപ്രധക്കോനമേക്കോയ  ഇഇൗ  സക്കോപനകത  കകക്കോരപ്പകറേറ്റുകള്ക്കട്

കകകമേക്കോറേക്കോനുള്ള  നശക്കകത  തടകയണതുണട്.  2010-ലക്കോണട്  പക്കോലക്കക്കോടട്

കഞണികക്കക്കോടട് ബണി.ഇ.എഎ.എല്-കന യൂണണിറ്റട് പ്രവരതനമേക്കോരഎഭണിക്കുനതട്.  അനട്

കകരളഎ ഭരണിചണിരുനതട് എല്.ഡണി.എഫട്.  ഗവണ്കമേനഎ കകന്ദ്രതണില് പ്രതണികരക്കോധ
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വകുപ്പുമേന്ത്രണി  ശ്രശ.  എ.  കക.  ആനണണിയുഎ  കകരളതണികന  വര്യവസക്കോയ

വകുപ്പുമേന്ത്രണി ശ്രശ. എളമേരഎ കരശമുമേക്കോയണിരുന.  ആ കക്കോലഘട്ടതണിലക്കോണട് പ്രസ്തുത

വര്യവസക്കോയ  സക്കോപനഎ  ആരഎഭണിക്കുനതണിനുകവണണി  375  ഏക്കര  സലഎ

സഎസക്കോന ഗവണ്കമേനട് കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേനണിനട് സഇൗജനര്യമേക്കോയണി കകക്കോടുതതട്.

ഇഇൗ ഭൂമേണി  ഉള്കപ്പകട   കകക്കോരപ്പകറേറ്റുകള്ക്കട്  ചുരുങണിയ വണിലയട്  കകകമേക്കോറേക്കോന്

കവണണിയക്കോണട്  ഇകപ്പക്കോള്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്  ശ്രമേഎ

നടതണികക്കക്കോണണിരണിക്കുനതട്. ഒനക്കോഎ കമേക്കോദണി സരക്കക്കോരണികന കക്കോലത്തുതകന 518

കകക്കോടണി  രൂപ  വണിലയണിട്ടട്  ഇഇൗ  സക്കോപനഎ  വണില്ക്കക്കോന്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്

തശരുമേക്കോനണിചണിരുന.  എനക്കോല്  അതണിശക്തമേക്കോയ  കതക്കോഴണിലക്കോളണി  സമേരങളഎ

ബഹുജന പ്രസക്കോനങളഎ ഉയരനവന ആ കക്കോലതട് അതണികന തുടരചയക്കോയണി

പക്കോരലകമേനണികല  ഇടതുപക്ഷ  എഎ.പണി.മേക്കോരുഎ  ഇക്കക്കോരര്യതണില്  സജശവമേക്കോയണി

ഇടകപ്പട.   അതുമേക്കോതമേല,  ബഹുമേക്കോനര്യനക്കോയ  കകരളതണികന  മുഖര്യമേന്ത്രണി

പണിണറേക്കോയണി  വണിജയന്,  പ്രസ്തുത  സക്കോപനഎ  കപക്കോതുകമേഖലയണില്

നണിലനണിരതണകമേനട് ശക്തമേക്കോയണി ആവശര്യഎ ഉനയണിക്കുകയുണക്കോയണി. അതണികന

ഭക്കോഗമേക്കോയണി  അനട്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്  ഇഇൗ  തശരുമേക്കോനതണില്നണിനഎ

പണിനക്കോറേണികയങണിലഎ ഇകപ്പക്കോള് വശണഎഇതട് സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണിക്കക്കോന്കവണണിയുള്ള
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ഉതരവണിറേക്കണിയണിരണിക്കുകയക്കോണട്.  ഇനര്യന് കകസനര്യതണികന നകട്ടലക്കോണട് ഇഇൗ

സക്കോപനഎ.  നമ്മുകട  കകസനണികരക്കക്കോവശര്യമേക്കോയ  കവചണിത  വക്കോഹനങള്,

കകഡ്രെെവര  ഇലക്കോകത  ഓടണിക്കക്കോന്  സക്കോധണിക്കുന  വക്കോഹനങള്,

അതുകപക്കോകലതകന  ചുരുങണിയ  സമേയഎകകക്കോണട്  ഒനരകണികലക്കോമേശറ്റര

കകദരഘര്യതണില്  ഉണക്കോക്കക്കോന്  സക്കോധണിക്കുന  സരവത  പക്കോലങള്,   കമേകടക്കോ

കകക്കോച്ചുകള്  ഇകതലക്കോഎ  ഉണക്കോക്കുന  ഇനര്യയണികല  ഏക  കപക്കോതുകമേഖലക്കോ

സക്കോപനമേക്കോണട്  ബണി.ഇ.എഎ.എല്.   ആകഗക്കോള  കുതക  സക്കോപനങകളക്കോടട്

മേത്സരണിച്ചുകക്കക്കോണക്കോണട്  കമേകടക്കോ  കകക്കോച്ചുകള്  ഉണക്കോക്കുനതണികന  ഭക്കോഗമേക്കോയണി

ബണി.ഇ.എഎ.എല്  ഏതക്കോണട്  16,000  കകക്കോടണി  രൂപയുകട  ഓരഡര

പണിടണികചടുതതട്.   ഒരു കമേകടക്കോ  കകക്കോചണിനട്  10 മുതല്  15  കകക്കോടണി  രൂപ വകര

ബഹുരക്കോഷ്ട്ര കുതക കമ്പനണികള് വണില ഇഇൗടക്കോക്കുകമ്പക്കോള് കകവലഎ  8  കകക്കോടണി

രൂപയട്  ഒരു കമേകടക്കോ  കകക്കോചട്  ഉണക്കോക്കണിതരക്കോകമേനട്  തശരുമേക്കോനകമേടുതട്  അതട്

പ്രക്കോവരതണികമേക്കോക്കുന കമ്പനണിയക്കോണട് ബണി.ഇ.എഎ.എല്.  ഇഇൗ സക്കോപനകത

സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണിക്കക്കോനക്കോണട്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്  തശരുമേക്കോനണിചണിരണിക്കുനതട്.

ബണി.ഇ.എഎ.എല്-കന  സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണഎ  കകരളതണികന

തക്കോല്പ്പരര്യങകളയക്കോകക  ബക്കോധണിക്കുനതക്കോണട്.  കകരളതണികന  സസ്വപ
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പദ്ധതണികകളയക്കോകക  ഗുരുതരമേക്കോയണി  ബക്കോധണിക്കുന  നശക്കമേക്കോണട്  കകന്ദ്ര

ഗവണ്കമേനട്  നടപ്പണിലക്കോക്കണികക്കക്കോണണിരണിക്കുനതട്.  സഎസക്കോന  ഗവണ്കമേനട്

അഭണിമേക്കോനപൂരവഎ  നടപ്പണിലക്കോക്കക്കോനുകദ്ദേശണിക്കുന  കക-കറേയണില്  പദ്ധതണിക്കട്

ഏതക്കോണട്  64,000-കതക്കോളഎ കകക്കോടണി രൂപയക്കോണട് പ്രതശക്ഷണിക്കുനതട്.  ഇതണില്

കകക്കോചട് വക്കോങക്കോന് 12,500 കകക്കോടണി രൂപ കവണഎ. കമേകടക്കോ കകക്കോചട് നണിരമണിക്കുന

ബണി.ഇ.എഎ.എല്  കകരളതണികന  കക-കറേയണില്  പദ്ധതണിക്കക്കോവശര്യമേക്കോയ

കകക്കോച്ചുകള്  നണിരമണിക്കുനതണിനട്  കണിന്ഫ്രയുമേക്കോയണി  ചരച  നടതണി

ധക്കോരണയണികലതണിയണിടകണനക്കോണട്  മേനസണിലക്കോക്കക്കോന്  സക്കോധണിക്കുനതട്.

സസ്വകക്കോരര്യ കകക്കോരപ്പകറേറ്റട്  കമ്പനണികള്  10  മുതല്  15  കകക്കോടണി  രൂപ വകരയക്കോണട്

കമേകടക്കോ കകക്കോചട് നണിരമണിക്കക്കോന് വണില ഇഇൗടക്കോക്കുനകതങണില് ഏതക്കോണട് 8 കകക്കോടണി

രൂപയട്  തക്കോകഴയക്കോണട്  ബണി.ഇ.എഎ.എല്  ഇഇൗ  കരക്കോര  ഏകറ്റടുക്കുനതട്.

സസ്വക്കോഭക്കോവണികമേക്കോയുഎ  ഇതട്  സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണിക്കുകമ്പക്കോള്  കകരളതണികന

വളരചയണില് വലണിയ തടസങളണക്കോകുഎ.  നമ്മുകട കകരളതണികന എലക്കോ സസ്വപ

പദ്ധതണികകളയുഎ  തകരക്കുന  ഒനക്കോണണിതട്.  ഇകത  സണിതണിതകനയക്കോണട്

കഞണികക്കക്കോടുള്ള  ഇന്സ്ട്രുകമേകനഷന്  ലണിമേണിറ്റഡട്  കമ്പനണിയുമേക്കോയണി  ബന്ധകപ്പട്ടട്

സൂചണിപ്പണിക്കക്കോനുള്ളതട്.  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്  ഇന്സ്ട്രുകമേകനഷന്  ലണിമേണിറ്റഡട്
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അടച്ചുപൂട്ടക്കോനുഎ സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണിക്കക്കോനുഎ തശരുമേക്കോനണിചകപ്പക്കോള് ബഹുമേക്കോനര്യനക്കോയ

കകരളതണികന  മുഖര്യമേന്ത്രണിയുഎ  വര്യവസക്കോയ  വകുപ്പുമേന്ത്രണിയുഎ ഇടകപടകകക്കോണട്

പ്രസ്തുത  സക്കോപനഎ  കകരള  ഗവണ്കമേനട്  ഏകറ്റടുക്കക്കോന്  തയക്കോറേക്കോകണനട്

പറേഞ.   നക്കോടണികന  അഭണിമേക്കോനമേക്കോയണിടള്ള  കപക്കോതുകമേഖലക്കോ  സക്കോപനങള്

ഇങകന അടച്ചുപൂട്ടക്കോനുഎ  സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണിക്കക്കോനുമുള്ളതല.   അങകന വണില

നണിശ്ചയണിചട്,  65  കകക്കോടണി  രൂപയട്  ഇതട്  ഞങള്  ഏകറ്റടുക്കക്കോകമേനട്  പറേഞ

ഗവണ്കമേനക്കോണട് കകരളതണികല ഇടതുപക്ഷ ജനക്കോധണിപതര്യ മുനണണി സരക്കക്കോര.

അതണികന  ഭക്കോഗമേക്കോയണി  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനമേക്കോയണി  ധക്കോരണക്കോപതവഎ  ഒപ്പുവച്ചു.

ഇന്സ്ട്രുകമേകനഷന്  ലണിമേണിറ്റഡട്  കമ്പനണിക്കട്  115  ഏക്കര  ഭൂമേണി  സഇൗജനര്യമേക്കോയണി

കകക്കോടുതതട് ഇടതുപക്ഷ ഗവണ്കമേനക്കോണട്. കകരള ഗവണ്കമേനട് സഇൗജനര്യമേക്കോയണി

കകക്കോടുത ഇഇൗ ഭൂമേണിക്കട് ഏക്കറേണിനട് ഒരു കകക്കോടണി രൂപ വണിലയണിട്ടട് ഏതക്കോണട് 120

കകക്കോടണികയക്കോളഎ രൂപ കൂടണി അധണികമേക്കോയണി കവണകമേനക്കോണട് കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേനട്

ആവശര്യകപ്പട്ടണിരണിക്കുനതട്.  നമ്മുകട നക്കോടണികന നണിലനണില്പ്പണിനുഎ അതണികന ഭക്കോവണി

തക്കോല്പ്പരര്യങള്ക്കുഎ  പ്രകതര്യകണിചട്  നമ്മുകട  രക്കോജര്യതണികന  കദശരക്ഷയുമേക്കോയണി

ബന്ധകപ്പടകകക്കോണട്  പ്രവരതണിക്കുന  ഇഇൗ  സക്കോപനങകള  നണിലനണിരതക്കോന്

സഎസക്കോന  ഗവണ്കമേനണികന  ഭക്കോഗത്തുനണിനഎ  ശക്തമേക്കോയണിടള്ള  ഇടകപടല്
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ഉണക്കോകകണതുകണനട്  ഇഇൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂകട  ഞക്കോന്

ആവശര്യകപ്പടുകയക്കോണട്.   ഇഇൗ തശരുമേക്കോനതണികന ഭക്കോഗമേക്കോയണി അവണികട കജക്കോലണി

കചയ്യുന  കതക്കോഴണിലക്കോളണികകള  പണിരണിച്ചുവണിടക്കോനുള്ള  നശക്കഎ  മേക്കോകനജട് കമേനണികന

ഭക്കോഗത്തുനണിനഎ  ഉണക്കോയണികക്കക്കോണണിരണിക്കുകയക്കോണട്.  പക്കോലക്കക്കോടട്  കഞണികക്കക്കോടട്

ഉള്കപ്പകട  ഇനര്യയണില്  പ്രവരതണിക്കുന  നക്കോലട്  യൂണണിറ്റുകളണിലഎ

കതക്കോഴണിലക്കോളണികള്  അനണിശ്ചണിതകക്കോലകതയട്  ശക്തമേക്കോയ  സമേരതണിലക്കോണട്.

ഏകതങണിലഎ  ഒരു  യൂണണിയനല  മുഴുവന്  കതക്കോഴണിലക്കോളണികളഎ

അണണിനണിരനകകക്കോണള്ള  പ്രകക്ഷക്കോഭമേക്കോണട്  നടക്കുനതട്.  ഇഇൗ  പ്രകക്ഷക്കോഭഎ

ശക്തമേക്കോയണി  മുകനക്കോട്ടട്  കകക്കോണകപക്കോകക്കോന്തകനയക്കോണട്  കതക്കോഴണിലക്കോളണി

പ്രസക്കോനങളക്കോകക  തശരുമേക്കോനണിചണിടള്ളതട്.  തശരചയക്കോയുഎ  നമ്മുകട  നക്കോടണികന

സഎബന്ധണിചണിടകതക്കോളഎ  നമ്മുകട  നക്കോടണികന  അഭണിമേക്കോനകരമേക്കോയ  ഇഇൗ

കപക്കോതുകമേഖലക്കോ സക്കോപനങകള കകക്കോരപ്പകറേറ്റുകള്ക്കട് വണിറ്റട് തുലയക്കോനുള്ള കകന്ദ്ര

ഗവണ്കമേനട്  നണിലപക്കോടണികനതണിരക്കോയണി  ശക്തമേക്കോയണി  ഇഇൗ  ഗവണ്കമേനട്

ഇടകപടണകമേനട് ഞക്കോന് അഭര്യരതണിക്കുകയക്കോണട്.

വര്യവസക്കോയവഎ  കസക്കോരട്സുഎ  യുവജനകക്കോരര്യവഎ  വകുപ്പുമേന്ത്രണി

(ശ്രശ  .    ഇ  .    പണി  .    ജയരക്കോജന്):  സര,  ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട  അഎഗഎ  ഇവണികട
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ചൂണണിക്കക്കോണണിചണിടള്ള കക്കോരര്യങകളലക്കോഎ വളകര ശരണിയക്കോണട്.  കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേനട്

നടപ്പണിലക്കോക്കണികക്കക്കോണണിരണിക്കുന  സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണതണികന  ഭക്കോഗമേക്കോയണി

നമ്മുകട  ഒട്ടനവധണി  കപക്കോതുകമേഖലക്കോ  സക്കോപനങള്

വണിറ്റഴണിച്ചുകകക്കോണണിരണിക്കുകയക്കോണട്.  തണിരുവനനപുരഎ  വണിമേക്കോനതക്കോവളഎ

അദക്കോനണിക്കുതകന  കകക്കോടുത്തുകഴണിഞ.   അതുകപക്കോകലതകന  കവള്ളൂര

ഹണിന്ദുസക്കോന് നന്യൂസട്  പ്രണിനട്  ഫക്കോക്ടറേണി  സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണതണികന ഭക്കോഗമേക്കോയണി

നടപടണി  സസ്വശകരണിചട്  പൂട്ടണിക്കണിടക്കുന  അവസയണികലയ്കക്കതണികയങണിലഎ

ഇകപ്പക്കോള്  സഎസക്കോന ഗവണ്കമേനട് അതണില് ഇടകപട്ടട് ആ സക്കോപനഎ കകന്ദ്ര

ഗവണ്കമേനട്  നണിശ്ചയണിച  വണിലയട്  ഏകറ്റടുക്കക്കോനുള്ള  നടപടണി

സസ്വശകരണിചണിരണിക്കുകയക്കോണട്.  ഇന്സ്ട്രുകമേകനഷന്  ലണിമേണിറ്റഡട്

സസ്വകക്കോരര്യവത്കരണതണികന  വഴണിയണില്  തകനയക്കോണുള്ളതട്.   കക്കോസരകഗക്കോഡട്

കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനണികന  നണിയന്ത്രണതണില്  പ്രവരതണിച്ചുകക്കക്കോണണിരണിക്കുന

ബണി.എചട്.ഇ.എല്. (ബണി.എചട്.ഇ.എല്.  ഇലകണിക്കല് കമേഷശന്സട്  ലണിമേണിറ്റഡട്)

എന സക്കോപനഎ ഏകറ്റടുക്കക്കോന് സഎസക്കോന ഗവണ്കമേനട് സനദ്ധമേക്കോണട്. കകന്ദ്ര

ഗവണ്കമേനണികന  നണിലപക്കോടുകകക്കോണട്  അതട്  പൂട്ടണിക്കണിടക്കുകയക്കോണട്.  ഒരു

ആനുകൂലര്യങളഎ അവണിടകത കതക്കോഴണിലക്കോളണികള്ക്കട് കകക്കോടുക്കുനണില. സഎസക്കോന
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ഗവണ്കമേനക്കോണട്  അവണിടകത  കതക്കോഴണിലക്കോളണികകള  സഎരക്ഷണിക്കക്കോനുള്ള

നടപടണികള്  സസ്വശകരണിച്ചുകകക്കോണണിരണിക്കുനതട്.  അതുഎ  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനണികന

നണിലപക്കോടുകകക്കോണട് കടുത പ്രതണിസന്ധണിയണിലക്കോണട്.  

വര്യവസക്കോയ രഎഗതട് മേക്കോതമേല കക്കോരഷണിക രഎഗത്തുഎ കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേനട്

നടപ്പണിലക്കോക്കണികക്കക്കോണണിരണിക്കുന  കരഷക  വണിരുദ്ധ  നയങള്  ഇനര്യയണില്

ഏറ്റവഎ  വലണിയ  പ്രശ്നമേക്കോണട്   സൃഷണിചണിരണിക്കുനതട്.  ഒകനക്കോനര

മേക്കോസക്കക്കോലതണിലധണികമേക്കോയണി  ഡല്ഹണിയണിലഎ  പ്രക്കോന

പ്രകദശങളണിലകമേക്കോകക്കയക്കോയണി  കരഷകജനഎ   ഉപകരക്കോധ  സമേരതണിലക്കോണട്.

കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേനണികന കരഷകവണിരുദ്ധ നയതണികന ഫലമേക്കോയണി കുഞകുട്ടണി

ആബക്കോലവൃദ്ധഎ  സമേരമുഖതക്കോണട്,  നണിരവധണികപര  മേരണിച്ചുവശഴുകയക്കോണട്.

പ്രമുഖരക്കോയണിടള്ള വര്യക്തണിതസ്വങകളലക്കോഎ അവരക്കട് ലഭണിച ഉപഹക്കോരങള് കകന്ദ്ര

ഗവണ്കമേനണിനട്  തണിരണിച്ചുകകക്കോടുക്കുകയക്കോണട്.   കഴണിഞ ഒനരമേക്കോസക്കക്കോലമേക്കോയണി

നടനകക്കക്കോണണിരണിക്കുന  സമേരതണിനുകനകര  മുഖഎ  തണിരണിച്ചുനണില്ക്കുന  ഒരു

നണിലപക്കോടക്കോണട്  കകന്ദ്ര  സരക്കക്കോര  സസ്വശകരണിചതട്.   ലക്ഷക്കണക്കണിനട്  സശകളഎ

കൃഷണിക്കക്കോരുഎ കുടുഎബസകമേതഎ വനട്   സമേരമുഖതട് അണണിനണിരനണിടകപക്കോലഎ

ജനക്കോധണിപതര്യ  സഎവണിധക്കോനതണിലണക്കോകകണ  ഒരു  നശതണിയുഎ
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ജനക്കോധണിപതര്യപരമേക്കോയ  ഒരു  സമേശപനങളഎ  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്

സസ്വശകരണിക്കുനണില.   ഇതരതണിലള്ള  ഒരു  സക്കോഹചരര്യമേക്കോണട്  വര്യവസക്കോയ

കമേഖലയണിലഎ  സസ്വശകരണിച്ചുകക്കക്കോണണിരണിക്കുനതട്.   കക്കോരഷണിക  കമേഖലയണില്

കൃഷണിക്കക്കോര  ഭൂമേണിയണില്നണിനഎ  അനര്യവല്കരണിക്കകപ്പടുകയക്കോണട്.   ഭൂമേണിയുകട

ഉടമേസക്കോവകക്കോശഎ  കകക്കോരപ്പകറേറ്റുകള്  കകകയടക്കുകയക്കോണട്.

അതുകപക്കോകലതകന  കക്കോരഷണികകക്കോല്പ്പനങളകടയുഎ  ധക്കോനര്യങളകടയുഎ  മേറ്റട്

വണിഭവങളകടയുകമേക്കോകക്ക  വണില  നണിശ്ചയണിക്കക്കോനുള്ള  അവകക്കോശഎ  സസ്വകക്കോരര്യ

കമ്പനണികകള ഏല്പ്പണിക്കുകയക്കോണട്. ഇങകന തണികച്ചുഎ ജനകദക്കോഹപരമേക്കോയണിടള്ള

കക്കോരഷണിക-വര്യക്കോവസക്കോയണിക  രഎഗകത  തകരക്കുന  നണിലപക്കോടട്  തകനയക്കോണട്

കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്  സസ്വശകരണിച്ചുകക്കക്കോണണിരണിക്കുനതട്.   ഇതണികനതണിരക്കോയുള്ള

പ്രതണികഷധങളഎ  ശക്തണികപ്പടുനണട്.   ഇനര്യന്  പക്കോരലകമേനണില്  തങള്ക്കട്

മൃഗശയഭൂരണിപക്ഷമുണട്   എകനക്കോരു  അഹനയക്കോണട്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനണികന

നയണിച്ചുകക്കക്കോണണിരണിക്കുനതട്.  ശ്രശ.  കഡക്കോണക്കോള്ഡട്  ടഎപട്  ഇകപ്പക്കോള്

സസ്വശകരണിച്ചുകക്കക്കോണണിരണിക്കുന,  ഒരണിക്കലഎ  ഒരു  ഗവണ്കമേനട്  സസ്വശകരണിക്കക്കോന്

പക്കോടണിലക്കോത  ഒരവസയക്കോണട്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനഎ  സസ്വശകരണിക്കുനകതനട്

പറേകയണണി  വരുനതട്  ദ:ഖകരമേക്കോണട്.  അതണികന  ഒരു  ഭക്കോഗഎ  തകനയക്കോണട്
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ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട  കഷക്കോരണൂര  അഎഗഎ  ശ്രശ.  പണി.  കക.  ശശണി  ഇവണികട

ഉനയണിചണിടള്ള  ഉദക്കോവല്ക്കരണനയതണികന  ഭക്കോഗമേക്കോയണിടള്ള  BEML

സസ്വകക്കോരര്യവല്കരണഎ സഎബന്ധണിചണിടള്ള വണിഷയഎ.   കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേനണികന

ഉദക്കോരവല്ക്കരണ  നയതണികന  ഭക്കോഗമേക്കോയണി  നശതണി  ആകയക്കോഗട്-കന  ശണിപക്കോരശ

പ്രകക്കോരഎ  കപക്കോതുകവ  കപക്കോതുകമേഖലക്കോ  സക്കോപനങളകട  ഓഹരണികകളലക്കോഎ

വണിറ്റഴണിക്കുന  നയതണികന  ഭക്കോഗമേക്കോയണി  ലക്കോഭതണിലള്ള  ഒരു  കപക്കോതുകമേഖലക്കോ

സക്കോപനമേക്കോയ  BEML-കന  ഒക്കോഹരണികള്  വണിറ്റഴണിക്കുനതണിനുകവണണിയുള്ള

നടപടണി  സസ്വശകരണിച്ചുവരണികയക്കോണട്.   ഇതട്  നമ്മുകട  സഎസക്കോനതണികന

വര്യക്കോവസക്കോയണിക  വളരചകയയുഎ  അതുകപക്കോകലതകന  ജശവനക്കക്കോരുകട

കതക്കോഴണിലണികനയുഎ  ബക്കോധണിക്കുന  ഒരു  വണിഷയമേക്കോണട്.   കപക്കോതുകമേഖലക്കോ

സക്കോപനങകള  കപക്കോതുകമേഖലയണില്തകന  നണിലനണിരതണികക്കക്കോണട്

മുകനക്കോടകപക്കോകുകയുഎ  അതുവഴണി  മേത്സരക്ഷമേതയുണക്കോക്കണികയടുത്തുകക്കക്കോണട്

വര്യക്കോവസക്കോയണിക-ഉല്പ്പക്കോദന  കമേഖലയണില്  ഒരു  ചലനഎ  സൃഷണിക്കക്കോന്

സക്കോധണിക്കണഎ എനമേക്കോണട്  ഗവണ്കമേനട്  ആഗ്രഹണിക്കുനതട്.   സഎസക്കോനതട്

പ്രവരതണിക്കുന  ഇതരഎ  കപക്കോതുകമേഖലക്കോ  സക്കോപനങളകട  ഓഹരണികള്

വണിറ്റഴണിക്കക്കോനുള്ള  നയഎ  ആരഎഭണിചകപ്പക്കോള്തകന  സഎസക്കോന  ഗവണ്കമേനട്
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ശക്തമേക്കോയ വണികയക്കോജണിപ്പട് പ്രകടണിപ്പണിചണിരുന.  ഇക്കക്കോരര്യതണില് കകരള നണിയമേസഭ

തകന  പല  സന്ദരഭങളണിലഎ  കഎകകകണര്യന  പ്രകമേയഎ  പക്കോസക്കോക്കണി  കകന്ദ്ര

സരക്കക്കോരണിനട്  അയച്ചുകകക്കോടുതണിടണട്.   ഇഇൗ  സക്കോപനങകളലക്കോഎ

കപക്കോതുകമേഖലയണില്  നണിരത്തുനതണിനുകവണണിയുള്ള  നല  ഇടകപടലക്കോണട്

സഎസക്കോന  ഗവണ്കമേനട്  നടതണികക്കക്കോണണിരണിക്കുനതട്.   പ്രധക്കോനമേന്ത്രണിക്കട്

നണിരവധണി തവണ ഇഇൗ ആവശര്യങള് ഉനയണിച്ചുകകക്കോണട് കത്തുകള് അയയ്ക്കുന

അവസയുഎ  ഉണക്കോയണിടണട്.   Bharat  Earth  Movers  Limited  അതക്കോണട്

BEML  എനട്  പറേയുനതട്.   അതട്  പക്കോലക്കക്കോടട്  കഷക്കോരണൂറേണിലക്കോണട്

പ്രവരതണിക്കുനതട്.   ഇതണികന  ഉടമേസക്കോവകക്കോശഎ  പൂരണ്ണമേക്കോയുഎ  കകന്ദ്ര

ഗവണ്കമേനണില്  നണിക്ഷണിപ്തമേക്കോണട്.   ഇവണികട  ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട  പണി.  കക.  ശശണി

എഎ.എല്.എ.  ചൂണണിക്കക്കോണണിചതുകപക്കോകല  2010 കമേയട്  മേക്കോസതണിലക്കോണട്  ഇഇൗ

സക്കോപനതണികന  പ്രവരതനഎ  ആരഎഭണിചതട്.   കറേക്കോളണിഎഗട്  കസക്കോക്കട്

മേക്കോനുഫക്കോക്ചറേണിഎഗട്  യൂണണിറ്റട്  സക്കോപണിക്കുനതണിനക്കോയണി  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്

ആയണിരഎ  ഏക്കര  ഭൂമേണി  അനുവദണിക്കണകമേനട്  അഭര്യരതണിചണിരുന.

അതനുസരണിചട്  374.59  ഏക്കര  ഭൂമേണി  ഏറ്റവഎ  കുറേഞ  നണിരക്കണിലള്ള

പക്കോട്ടവര്യവസയണില്  കണിന്ഫ്ര  മുഖക്കോനണിരമേക്കോണട്  നല്കണിയതട്.   ഇതണില്  170
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ഏക്കര  ഭൂമേണിയണിലക്കോണട്  ഇകപ്പക്കോള്   വണികസന  പ്രവരതനങള്

നടനകക്കക്കോണണിരണിക്കുനതട്.  നണിരവധണി കതക്കോഴണിലക്കോളണികള് കജക്കോലണി കചയ്തുവരുന

സക്കോപനമേക്കോണണിതട്.   ഇനര്യന്  കറേയണില്കവയ്ക്കുഎ  പ്രതണികരക്കോധ  കസനകള്ക്കുഎ

ആവശര്യമേക്കോയണിടള്ള  യന്ത്രസക്കോമേഗ്രണികളക്കോണട്  ഇവണികട  ഉല്പ്പക്കോദണിപ്പണിക്കുനതട്.

സസ്വകക്കോരര്യവല്ക്കരണതണികന  ഭക്കോഗമേക്കോയണി  ഇതണികന  പ്രവരതനഎ

നണിരതണിവയതക്ക നണിലയണിലള്ള നടപടണിയക്കോണട് ഇകപ്പക്കോള് കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേനട്

സസ്വശകരണിചണിടള്ളതട്.   BEML നല ലക്കോഭതണില് പ്രവരതണിച്ചുകക്കക്കോണണിരണിക്കുന

ഒരു  സക്കോപനമേക്കോണട്.   പതണിനക്കോയണിരഎ  കകക്കോടണി  രൂപയുകട  ഓരഡറുകള്

കനരകതതകന കനടണിയണിടണട്.  ഇവണികട  കകസനണിക വക്കോഹനങള്  കമേകടക്കോ

കകക്കോച്ചുകള് തുടങണിയവക്കോണട് പ്രധക്കോനമേക്കോയുഎ ഉല്പക്കോദണിപ്പണിക്കുനതട്.  പക്കോലക്കക്കോകട്ട

യൂണണിറ്റട്  ആയണിരതണിയഞ്ഞൂറേട്  കകക്കോടണി  രൂപയുകട  ഓരഡറുകള്  ഇകപ്പക്കോള്

നടപ്പണിലക്കോക്കണികക്കക്കോണണിരണിക്കുകയക്കോണട്.   ഇതുതകന  കമ്പനണിയുകട  കമേക്കോതഎ

സക്കോധര്യതകളകട  പതണിനഞട്  ശതമേക്കോനമേക്കോണട്.   നല  സക്കോധര്യതയുള്ള  ഒരു

സക്കോപനമേക്കോണണിതട്;  ഇതണികപ്പക്കോള്  പൂരണ്ണമേക്കോയുഎ  പ്രവരതണിച്ചുവരുനണട്;

ഇനണിയുഎ  കൂടുതല്  പ്രവരതനതണിനുള്ള  സക്കോധര്യതകളണട്;  അതണിനുള്ള

സജശകരണങളഎ  ഒരുക്കണിയണിടണട്.  ഇകപ്പക്കോള്  അവണികട  ഒരു  കഹലണിപ്പക്കോടട്
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ഉള്കപ്പകടയുള്ള അടണിസക്കോന സഇൗകരര്യങള് വണികസണിപ്പണിക്കുകയുഎ കചയണിടണട്.

ചശഫട്  ജനറേല്  മേക്കോകനജര  ഉള്കപ്പകട  മൂന്നൂകറേക്കോളഎ  ജശവനക്കക്കോര  കജക്കോലണി

കനക്കോക്കുനണട്.   BEML  ഒരു  മേണിനണി  നവരത്ന  വണിഭക്കോഗതണില്കപ്പടുന

ലക്കോഭകരമേക്കോയണി പ്രവരതണിക്കുന സക്കോപനവഎകൂടണിയക്കോണട്.  പക്കോലക്കക്കോടട് യൂണണിറ്റട്

കമേചകപ്പട്ട  ലക്കോഭതണിലക്കോണട്  ഇകപ്പക്കോള്  പ്രവരതണിച്ചുകക്കക്കോണണിരണിക്കുനതട്.

കദശശയ സുരക്ഷ കണക്കണികലടുതട്  കമ്പനണികയ കപക്കോതുകമേഖലക്കോ  യൂണണിറ്റക്കോയണി

നണിലനണില്കതണതുള്ളതുകകക്കോണട്  കമ്പനണിയുകട  ഓഹരണികള്  വണിറ്റഴണിക്കരുതട്.

പല എഎ.പണി.-മേക്കോരുഎ കടഡട് യൂണണിയനുകളകമേലക്കോഎ കപക്കോതുകവ ഇക്കക്കോരര്യതണില്

കയക്കോജണിച  നണിലപക്കോടക്കോണട്  സസ്വശകരണിചണിടള്ളതട്.   അവകരലക്കോഎ  നണികവദനങള്

സമേരപ്പണിക്കുകയുഎ  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനണില്  സമരദ്ദേഎ  കചലത്തുകയുഎ  ഇഇൗ

കക്കോരര്യതണില്  ഉത്കണയുള്ളവരുമേക്കോണട്.  ഇകപ്പക്കോഴകത  നശക്കഎ

സസ്വകക്കോരര്യവല്കരണതണികലയ്ക്കുതകനയക്കോണട്,  അതണികന  പ്രക്കോഥമേണികമേക്കോയ

നടപടണികള്  ഇകപ്പക്കോള്  സസ്വശകരണിച്ചുവരുനണട്.   അതുകകക്കോണട്  മുകളണില്

പറേഞണിരണിക്കുന അകലങണില് ഇവണികട വണിശദശകരണിചണിരണിക്കുന വസ്തുതകകളലക്കോഎ

കണക്കണികലടുത്തുകകക്കോണട്  ഇഇൗ  സക്കോപനഎ  കപക്കോതുകമേഖലയണില്

നണിലനണിരതക്കോനുഎ  സഎരക്ഷണിക്കക്കോനുഎ  ആവശര്യമേക്കോയ  നടപടണികള്
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സസ്വശകരണിക്കണഎ.   നവരത്ന  കമ്പനണികള്  സസ്വകക്കോരര്യവല്ക്കരണതണികന

ഭക്കോഗമേക്കോയണി കകക്കോരപ്പകറേറ്റുകള്ക്കട് നല്കരുതട്, തുടങണിയ കക്കോരര്യങളക്കോണട് ഇവണികട

ഉനയണിചണിടള്ളതട്.  ഇഇൗ  ആവശര്യങള്  ഉനയണിച്ചുകകക്കോണട്

ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട  മുഖര്യമേന്ത്രണി  05.01.2021-ല്  വശണഎ  ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട

പ്രധക്കോനമേന്ത്രണിക്കട്  കതയചണിടണട്.  നണിരനരമേക്കോയണി  ഇടകപടലകള്

നടതണികക്കക്കോണണിരണിക്കുകയക്കോണട്.  ഇനണിയുഎ ആകലക്കോചണിച്ചുകകക്കോണട് എകനക്കോകക്ക

കക്കോരര്യങള്  നണിരവഹണിക്കക്കോനുകണക്കോ  അകതക്കോകക്ക  നണിരവഹണിക്കക്കോകമേനഎ

നണിരവഹണിക്കുനതക്കോകണനഎകൂടണി  അറേണിയണിക്കുകയക്കോണട്.  ഇതക്കോണട്  ഇകപ്പക്കോള്

BEML-കന സണിതണി.  

ശ്രശ  .    പണി  .    കക  .    ശശണി:  സര,  കയണില് അധണികക്കോരമുകണനട് വചട്  വലണിയ

ധണിക്കക്കോരമേകല കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേനട്  കക്കോണണിക്കുനതട്?  സഎസക്കോന ഗവണ്കമേനട്

കകക്കോടുത  ഭൂമേണി  വണില്ക്കക്കോന്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനണിനട്  എനട്

അധണികക്കോരമേക്കോണുള്ളതട്?  എനണിക്കട്  കചക്കോദണിക്കക്കോനുള്ള  കചക്കോദര്യഎ,  നമ്മുകട

സഎസക്കോനതട്  കകന്ദ്ര  കപക്കോതുകമേഖലക്കോ  സക്കോപനങള്ക്കുകവണണി  സഎസക്കോന

ഗവണ്കമേനട്  എത  ഭൂമേണി  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനണിനട്  കകകമേക്കോറേണിയണിടണട്,  അതട്

നഷടകപ്പടക്കോതണിരണിക്കക്കോന്  എകനലക്കോഎ  മേക്കോരഗ്ഗങളക്കോണട്  നമുക്കട്  കചയക്കോന്
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സക്കോധണിക്കുക?

ശ്രശ  .    ഇ  .    പണി  .    ജയരക്കോജന്:  സര,  കകന്ദ്ര ഗവണ്കമേനട്  ആദര്യഎ  ആയണിരഎ

ഏക്കറേക്കോണട്  ആവശര്യകപ്പട്ടതട്.   ഇകപ്പക്കോള്  ഏതക്കോണട്  374.59 ഏക്കര  ഭൂമേണി

കുറേഞ  പക്കോട്ടക്കരക്കോര  വര്യവസയണില്  അവരക്കട്  നല്കണിയണിടണട്.

തണിരുവനനപുരതട്  വണിമേക്കോനതക്കോവളതണിനുകവണണി  സഎസക്കോന  ഗവണ്കമേനട്

കകക്കോടുത  ഭൂമേണിയക്കോണട്  ഇകപ്പക്കോള്  അദക്കോനണിക്കട്  കകക്കോടുതണിടള്ളതട്.   അതക്കോണട്

കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനണികന  മേകനക്കോഭക്കോവഎ.   ഇവണികട  ഇഇൗ  വര്യവസക്കോയഎ

നണിലനണിരതണകമേനഎ  ലക്കോഭകരമേക്കോയ  ഇഇൗ  നവരത്ന  കമ്പനണികയ

സഎരക്ഷണിക്കണകമേനമുള്ള  ഒരു  ധക്കോരണയണിലല  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്

പ്രവരതണിക്കുനതട്.  അവര  കകക്കോരപ്പകറേറ്റുകളകട  തക്കോല്പ്പരര്യഎ

സഎരക്ഷണിക്കുകയക്കോണട്.  കകക്കോരപ്പകറേറ്റുകള്ക്കുകവണണിയക്കോണട്  ഇകപ്പക്കോള്

കൃഷണിക്കക്കോകര  ബലണിയക്കോടുകളക്കോക്കണിയണിരണിക്കുനതട്.   അവരുകട  ഭൂമേണി  ഇഇൗ

കകക്കോരപ്പകറേറ്റുകള്ക്കട് കശഴ്പട്കപ്പടുതണികക്കക്കോടുക്കുകയക്കോണട്.  കക്കോരഷണിക രക്കോജര്യമേക്കോയ

ഇനര്യയണില് കരഷക ജനവണിഭക്കോഗകത ദരണിതതണിലക്കോഴ്ത്തുന ഇഇൗ നണിലപക്കോടക്കോണട്

കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനട്  സസ്വശകരണിക്കുനതട്.  തശരചയക്കോയുഎ  ഇഇൗ

നണിലപക്കോടണികനതണിരക്കോയുള്ള  കപക്കോതുവണികക്കോരഎ  ഇനര്യയണില്  വളരനവരുനണട്.
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ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട  ഒ.  രക്കോജകഗക്കോപക്കോല്,  അകദ്ദേഹഎ  ഉള്കപ്പകട  ഇഇൗ

കക്കോരര്യങകളക്കോകടക്കോപ്പഎനണിനട്  തണിരുത്തുനതണിനുകവണണി  കകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനണില്

സമരദ്ദേഎ  കചലത്തുനതട്  നലതക്കോയണിരണിക്കുഎ  എകനക്കോരു  അഭണിപ്രക്കോയഎകൂടണി

എനണിക്കുണട്.   അകദ്ദേഹഎ  സഎസക്കോരണിക്കക്കോന് ഉകദ്ദേശണിക്കുനകണനട്  കതക്കോനന.

അകദ്ദേഹതണികനകൂടണി ശ്രദ്ധയണില്കകക്കോണവരക്കോന് ഞക്കോന് ആഗ്രഹണിക്കുന.   

ശ്രശ  .    ഒ  .    രക്കോജകഗക്കോപക്കോല്:  സര,  വര്യവസക്കോയ  വകുപ്പുമേന്ത്രണി  വളകര

ഗഇൗരവമേക്കോയ കക്കോരര്യങളക്കോണട് പറേഞണിടള്ളതട്.  അതണില് മേണിക്ക കക്കോരര്യങകളക്കോടുഎ

എനണിക്കട്  കയക്കോജണിപ്പക്കോണുള്ളതട്.   പകക്ഷ  അതണില്  വസ്തുതക്കോപരമേക്കോയ  ഒരു

കതറ്റുണട്;  അതട്  ചൂണണിക്കക്കോണണിക്കക്കോന്  ഞക്കോന്  ആഗ്രഹണിക്കുകയക്കോണട്.   ഒനട്,

കപക്കോതുകമേഖലക്കോ  സക്കോപനഎ  കഷക്കോരണൂരക്കോണുള്ളകതനട്  പറേഞ.  അതട്

കഷക്കോരണൂരല  കഞണികക്കക്കോടക്കോണുള്ളതട്.  രണട്,  തണിരുവനനപുരഎ

എയരകപക്കോരട്ടണികന  സലഎ  അദക്കോനണിക്കട്  വണിറ്റട്  കഴണിഞണിരണിക്കുനകവനട്

അകദ്ദേഹഎ പറേഞ,  അതട്  വസ്തുതയല.   അതണിനുകവണണി ഒരു നശക്കമുണക്കോയ

അവസരതണില് കപക്കോതുജനങളകട ഭക്കോഗത്തുനണിനഎ എതണിരപ്പുണക്കോയണി.  എലക്കോ

അഭണിപ്രക്കോയങകളയുഎ മേക്കോനണിച്ചുകകക്കോണട് അതട് വണിറ്റണിട്ടണില.  വണിറ്റുകവനട് പറേയുനതട്

വസ്തുതക്കോപരമേക്കോയണി കതറ്റക്കോണട്.  
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മേണി  .   കഡപന്യൂട്ടണി സശക്കര: പരണികശക്കോധണിക്കക്കോഎ.

  ക്ഷശരകരഷകര അഭണിമുഖശകരണിക്കുന പ്രതണിസന്ധണി

ശ്രശ  .    അനൂപട്  കജക്കബട്:  സര,  ക്ഷശര  കമേഖലയുമേക്കോയണി  ബന്ധകപ്പട്ടട്

സഎസക്കോനതട് ഇനട് ഒട്ടനവധണി വണിഷയങള് നണിലനണില്ക്കുകയക്കോണട്.  അതണില്

ഗവണ്കമേനണികന  സജശവമേക്കോയ  ഇടകപടലണക്കോകണകമേനക്കോണട്  എനണിക്കട്

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂകട  ആവശര്യകപ്പടക്കോനുളളതട്.  അതണില്  ഏറ്റവഎ

പ്രധക്കോനകപ്പട്ടതക്കോണട്    കക്കോലണിതശറ്റയുകട  വണിലവരദ്ധനവട്.   ഏതക്കോനുഎ

മേക്കോസങള്ക്കുമുമ്പട്  കക്കോലണിതശറ്റയുകട വണില കുറേചണിരുന.  എനക്കോലതട്  വശണഎ

കൂട്ടക്കോന്  കപക്കോകുകയക്കോണട്.  കവനല്ക്കക്കോലമേക്കോകുകമ്പക്കോള്  ഇതണികന  വണില

വരദ്ധണിപ്പണിക്കുനതട് ഒരു സണിരഎ പരണിപക്കോടണിയക്കോയണി മേക്കോറേണികക്കക്കോണണിരണിക്കുകയക്കോണട്.

കകരള ഫശഡ്സട് വണില വരദ്ധണിപ്പണിക്കുനതണിനനുസരണിചട് മേറ്റട് കമ്പനണികളഎ വണില

വരദ്ധണിപ്പണിച്ചുകകക്കോണണിരണിക്കുകയക്കോണട്.  ഫശഡണികന  വണില  വരദ്ധണിപ്പണിക്കുനതട്

സക്കോധക്കോരണ  കരഷകരക്കട്  വലണിയ  ബുദ്ധണിമുടണക്കോക്കുകയക്കോണട്.  അകതക്കോകടക്കോപ്പഎ

കകരള  ഫശഡ്സണികന  ഉല്പ്പനകതക്കുറേണിച്ചുഎ  ഗുണനണിലവക്കോരകതക്കുറേണിച്ചുഎ

വര്യക്കോപകമേക്കോയ  പരക്കോതണി  ഉയരനവനകകക്കോണണിരണിക്കുകയക്കോണട്.  ഇക്കക്കോരര്യതണില്

ഗവണ്കമേനണികന ഭക്കോഗത്തുനണിനഎ അടണിയനര ശ്രദ്ധയുണക്കോകണഎ.   കൂടക്കോകത,
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വണില  വരദ്ധണിപ്പണിക്കുകമ്പക്കോള്  കരഷകരക്കുണക്കോകുന  പ്രയക്കോസഎ  മേനസണിലക്കോക്കണി

കക്കോലണിതശറ്റയട്  സബ്സണിഡണി  ഏരകപ്പടുതക്കോനുളള  നടപടണി  ഗവണകമേനണികന

പരണിഗണനയണില്  വരണകമേനതക്കോണട് എനണിക്കട് സൂചണിപ്പണിക്കക്കോനുളളതട്.  സമേഗ്ര

ഇന്ഷസ്വറേന്സട്  സശഎ  നടപ്പണിലക്കോക്കണിയണിടണട്.   എനക്കോല്  വരഷതണില്  എലക്കോ

മേക്കോസവഎ  ഇതണില്  കചരക്കോന്  കഴണിയണില,   അതണിനട്  നണിശ്ചണിതമേക്കോകയക്കോരു  കകടഎ

പണിരശഡക്കോണട് പറേഞണിരണിക്കുനതട്.  ഇക്കക്കോരണതക്കോല്   കരഷകര വളകരകയകറേ

ബുദ്ധണിമുടകയക്കോണട്.  അകതക്കോകടക്കോപ്പഎതകന  ഇന്ഷസ്വറേന്സട്  പ്രശമേണിയഎ  നണിരക്കുഎ

വളകര  ഉയരനതക്കോണട്.   അതണികലക്കോരു  വണിഹണിതഎ  ഗവണ്കമേനട്

വഹണിക്കുനകണങണിലഎ ഉയരന പ്രശമേണിയഎ നണിരക്കട്  പലകരയുഎ ഇന്ഷസ്വറേന്സട്

എടുക്കുനതണില്നണിനഎ  പണിനണിരണിപ്പണിക്കുനകവനതക്കോണട്  യക്കോഥക്കോരതര്യഎ.

ഇതണികന പ്രധക്കോന ലക്ഷര്യഎ കരഷകകര സഹക്കോയണിക്കുകയക്കോകണനള്ളതുകകക്കോണട്

പ്രശമേണിയഎ  കുറേയ്ക്കുവക്കോനുളള നടപടണി  അടണിയനരമേക്കോയണി  സസ്വശകരണിക്കണകമേനക്കോണട്

എനണിക്കട്  സൂചണിപ്പണിക്കക്കോനുളളതട്.  കൂടക്കോകത  പക്കോലണികന  ഇന്കസനശവട്

വരദ്ധണിപ്പണിക്കക്കോനുളള  നടപടണിയുണക്കോകണഎ.  ഇതണിനക്കോയണി  ഗവണ്കമേനട്  ഒരു

രൂപയക്കോണട്   ക്ഷശര  വര്യവസക്കോയ  വകുപ്പണിനട്  നല്കുനതട്.   അതുഎ  ഏതക്കോനുഎ

മേക്കോസങള്  മേക്കോതമേക്കോയണി  പരണിമേണിതകപ്പടുതണിയണിരണിക്കുകയക്കോണട്.   അതണിനക്കോല്
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യഥക്കോരത  പ്രകയക്കോജനഎ  കരഷകരക്കട്  ലഭണിക്കുനണില.   പന്ത്രണട്  മേക്കോസവഎ

ഇന്കസനശവട്  ലഭര്യമേക്കോക്കുനതണിനുള്ള  നടപടണി  സസ്വശകരണിക്കണഎ.   ഇകപ്പക്കോള്

തകദ്ദേശഭരണ സക്കോപനങളകട സഹകരണകതക്കോകടയക്കോണട് പലകപ്പക്കോഴുഎ അതട്

മുകനക്കോടകപക്കോകുനതട്.   ക്ഷശര  വണികസന  വകുപ്പണില്നണിനട്  ഇന്കസനശവട്

ലഭണിക്കണകമേനക്കോണട്  ഞക്കോന്  ഇവണികട  ആവശര്യകപ്പടുനതട്.  ക്ഷശര

കരഷകരക്കുളള  കപന്ഷന്  മേറ്റട്  കപന്ഷനുകളകണങണില്  ലഭണിക്കക്കോത

സക്കോഹചരര്യഎ ചണിലയണിടങളണിലണട്.  ഇതട് പരണിഹരണിക്കുനതണിനുള്ള നടപടണികള്

നണിരബന്ധമേക്കോയുഎ  ഉണക്കോകകണതക്കോയണിടണട്.   ഗുണകമേനയണിലക്കോത  പക്കോല്  മേറ്റട്

സഎസക്കോനങളണില്നണിനട് വരുനതട് വലണികയക്കോരു പ്രതണിസന്ധണി സൃഷണിക്കുനണട്.

അതുണക്കോക്കുന  ആകരക്കോഗര്യ  പ്രശ്നങള്  വളകര  വലതക്കോണട്.  സഭതകന

അതുസഎബന്ധണിചട്  ചരച  കചയതക്കോണട്.   അതണിനക്കോല്  അക്കക്കോരര്യഎ  സഭയുകട

അടണിയനര  ശ്രദ്ധയണികലയട്  കകക്കോണവരക്കോന്  ഞക്കോന്  ആഗ്രഹണിക്കുകയക്കോണട്.

ഫുഡട്  കസഫണി  അകതക്കോറേണിറ്റണിയുഎ  ക്ഷശര  വണികസന  വകുപ്പുഎ  പരണികശക്കോധനക്കോ

സഎവണിധക്കോനങള് കൂടുതല് കക്കോരര്യക്ഷമേമേക്കോക്കണഎ.  മേറ്റട് സഎസക്കോനങളണില്നണിനട്

കകക്കോണവരുന  പക്കോലണികന  ഗുണനണിലവക്കോരഎ   ഉറേപ്പുവരുതക്കോനുളള

നടപടണികളണക്കോകണകമേനക്കോണട്  എനണിക്കട്  സൂചണിപ്പണിക്കക്കോനുളളതട്.
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ആയണിരക്കണക്കണിനട്  കുടുഎബങളക്കോണട്  ക്ഷശരകമേഖലകയ  ആശ്രയണിചട്

ജശവണിക്കുനതട്.  കചറുതുഎ  വലതുമേക്കോയ  അവരുകട  പ്രശ്നങളണില്

ആധണികക്കോരണികമേക്കോയ  ഇടകപടല്  ഗവണ്കമേനണികന  ഭക്കോഗത്തുനണിനട്

ഉണക്കോകണകമേനക്കോണട്  ഇഇൗ സന്ദരഭതണില് പറേയക്കോനുള്ളതട്.

വനവഎ മൃഗസഎരക്ഷണവഎ മൃഗശക്കോലകളഎ വകുപ്പുമേന്ത്രണി (ശ്രശ  .   കക  .    രക്കോജ):

സര,    ശ്രശ.   അനൂപട്  കജക്കബട്  സഎസക്കോനകത  ക്ഷശര/മൃഗസഎരക്ഷണ

കമേഖലയുമേക്കോയണി  ബന്ധകപ്പടളള  ഒരു  പ്രധക്കോനകപ്പട്ട  വണിഷയഎ  തകനയക്കോണട്

സരക്കക്കോരണികന ശ്രദ്ധയണികലയട് കകക്കോണവനതട്. സരക്കക്കോര ഇതണികനക്കോടകഎതകന

ഇക്കക്കോരര്യതണില്  നണിരവധണി  നടപടണികളഎ  സസ്വശകരണിചണിടണട്.   സഎസക്കോനകത

ക്ഷശര കരഷകരക്കട് നര്യക്കോയവണിലയട് ഗുണനണിലവക്കോരമുളള കക്കോലണിതശറ്റ വണിതരണഎ

നടത്തുനതട്  സഎസക്കോനകത രണട്  കപക്കോതുകമേഖലക്കോ സക്കോപനങളക്കോയ കകരള

ഫശഡ്സുഎ  സഹകരണ  കമേഖലയണില്  പ്രവരതണിക്കുന  മേണില്മേയുമേക്കോണട്.

കകക്കോവണിഡട്  മേഹക്കോമേക്കോരണിയുകട  ആഘക്കോതഎമൂലഎ  സഎജക്കോതമേക്കോയ  നണിലവണികല

സക്കോഹചരര്യതണില്  കൂടുതല്  മുതല്മുടക്കട്/കകനപുണര്യഎ/സലസഇൗകരര്യഎ

ആവശര്യമേണിലക്കോത ക്ഷശരകമേഖലയണികലയട് കരഷകര, പ്രകതര്യകണിചട് പ്രവക്കോസണികള്

ഇകപ്പക്കോള്  ധക്കോരക്കോളമേക്കോയണി  ആകൃഷരക്കോയണി  കടനവരുനകണനളളതട്
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യക്കോഥക്കോരതര്യമേക്കോണട്.   കരഷകരക്കട്  ഉരുക്കളണില്  നണിനഎ  കൂടുതല്  ലക്കോഭഎ

ലഭണിക്കുനതണിനുഎ  ഉരുക്കളകട  ആകരക്കോഗര്യഎ  നണിലനണിരത്തുനതണിനുഎകവണണി

ഗുണനണിലവക്കോരമുളള  കക്കോലണിതശറ്റ  മേണിതമേക്കോയ  വണിലയട്  നല്കക്കോന്  പ്രതണികൂല

സക്കോഹചരര്യതണിലഎ  സരക്കക്കോര  പ്രതണിജക്കോബദ്ധമേക്കോണട്.  മേണില്മേയുഎ  കകരള

ഫശഡ്സുഎ  തണികച്ചുഎ  ഗുണനണിലവക്കോരമുളള  കക്കോലണിതശറ്റയക്കോണട്  ഉല്പ്പക്കോദണിപ്പണിചട്

വണിതരണഎ കചയ്യുനതട്.   കക്കോലണിതശറ്റ ഉലക്കോദനതണിനക്കോവശര്യമേക്കോയ അസഎസ്കൃത

പദക്കോരതങള്  കകരളതണില്നണിനഎ   വളകര  കുറേച്ചുമേക്കോതകമേ  ലഭണിക്കുനളള.

ആയതണിനക്കോല്  അസഎസ്കൃത  വസ്തുക്കള്   ഇ-കടണര  മുകഖന  വടക്കന്

സഎസക്കോനങളണില്  നണിനഎ  അവര  നണിശ്ചയണിക്കുന  വണിലയനുസരണിചക്കോണട്

വക്കോങണിവരുനതട്. ഇങകന ലഭണിക്കുന അസഎസ്കൃത വസ്തുക്കളകട ഗുണനണിലവക്കോര

പരണികശക്കോധന  നടതണിയതണിനുകശഷഎ  മേക്കോതമേക്കോണട്  ഉലക്കോദനതണിനട്

ഉപകയക്കോഗണിക്കുനതട്.  അസഎസ്കൃത  വസ്തുക്കളകട  വണില  വരദ്ധനവട്

കണക്കണികലടുതട് കക്കോലണിതശറ്റയുകട വണില വരദ്ധണിപ്പണികക്കണ സക്കോഹചരര്യമേക്കോണട്

നണിലവണിലളളതട്.   ആ  രശതണിയണിലളള  വണില  വരദ്ധനവട്  നമള്  ഇതുവകരയുഎ

നടപ്പണിലക്കോക്കണിയണിട്ടണില.   കക്കോലണിതശറ്റ  ഉല്പ്പക്കോദനതണിനക്കോവശര്യമേക്കോയ അസഎസ്കൃത

പദക്കോരതങളകട വണില  50%  മുതല്  75%  വകര വരദ്ധണിചണിടണട്.   എനക്കോലഎ
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അതണിനനുസൃതമേക്കോയണി  കക്കോലണിതശറ്റയുകട  വണില  മേണില്മേകയക്കോ  കകരള  ഫശഡ്കസക്കോ

വരദ്ധണിപ്പണിചണിട്ടണില.   സഎസക്കോനതട്  വണിതരണഎ  കചയ്തുവരുന  മേറ്റട്  സസ്വകക്കോരര്യ

സക്കോപനങളകട  കക്കോലണിതശറ്റകകളക്കക്കോള്  വണില  കുറേചക്കോണട്  മേണില്മേയുഎ  കകരള

ഫശഡ്സുഎ    വണില്പ്പന  നടത്തുനതട്.  പുറേത്തുനണിനകകക്കോണവരുന

കക്കോലണിതശറ്റയുകട  ഗുണനണിലവക്കോരഎ  പരണികശക്കോധണിക്കുനതണിനക്കോയണി  സരക്കക്കോര

തലതണില്  കടസണിഎഗട്  കസനറുകള്  സക്കോപണിക്കുനതട്  ഉചണിതമേക്കോണട്.  മേണില്മേ

കക്കോലണിതശറ്റ  ഉല്പ്പക്കോദണിപ്പണിചതണിനുകശഷഎ  കൃതര്യമേക്കോയ  ഇടകവളകളണില്

ഗവണ്കമേനട്/   ഗവണ്കമേനട്  അഎഗശകൃത  ലക്കോബുകളണിലഎ  മേണില്മേയുകട

ലക്കോബുകളണില്ക്കൂടണിയുഎ  കക്കോലണിതശറ്റയുകട  ഗുണനണിലവക്കോര  പരണികശക്കോധന

നടത്തുനണട്.  മേണില്മേയ്ക്കുഎ  കമേഖലക്കോ  യൂണണിയനുകള്ക്കുമുണക്കോകുന

പ്രവരതനലക്കോഭഎ കപ്രക്കോത്സക്കോഹന വണിലയക്കോയുഎ കക്കോലണിതശറ്റ സബ്സണിഡണിയക്കോയുഎ

അതക്കോതുസമേയങളണില്  ക്ഷശര  സഎഘങള്  വഴണി  കരഷകരക്കട്  കകകമേക്കോറേണി

വരണികയക്കോണട്.  കഫഡകറേഷന് നണിലവണില് കക്കോലണിതശറ്റ ചക്കോക്കട് ഒനണിനട് 70 രൂപ

ഡണിസഇൗണട്  നല്കണിവരുന.  മേണില്മേയുകട മേലബക്കോര കമേഖലക്കോ യൂണണിയന് 2020

ഏപ്രണില്,  കമേയട്  മേക്കോസങളണിലക്കോയണി  2.37  കകക്കോടണി  രൂപ  കക്കോലണിതശറ്റ

സബ്സണിഡണിയക്കോയണി  നല്കണിയണിടണട്.   കകക്കോവണിഡട്-19  കന പശ്ചക്കോതലതണില്
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കക്കോലണിതശറ്റ ചക്കോക്കട് ഒനണിനട്  400  രൂപ സബ്സണിഡണി  ഇനതണില് മേണില്മേയുഎ

കകരള  ഫശഡ്സുഎകൂടണി  കചരനട്  2.95 ലക്ഷഎ  ചക്കോക്കുകള്  1.95  ലക്ഷഎ

കരഷകരക്കട്  വണിതരണഎ  കചയണിടണട്.   കക്കോലണിതശറ്റയുകട  ഗുണനണിലവക്കോരഎ

ഉറേപ്പുവരുതക്കോന്  സരക്കക്കോര  സമേഗ്രമേക്കോയ  ഒരു  നണിയമേഎ  പക്കോസക്കോക്കക്കോന്

ഉകദ്ദേശണിക്കുനണട്.  അതണികന  പ്രക്കോരഎഭ  നടപടണികകളലക്കോഎ

പൂരതണിയക്കോയണിരണിക്കുകയക്കോണട്.  ഇനര്യയണില്തകന  ആദര്യമേക്കോയണിട്ടക്കോയണിരണിക്കുഎ

കക്കോലണിതശറ്റയുകട  ഗുണനണിലവക്കോരഎ  ഉറേപ്പുവരുത്തുനതണിനുകവണണിയുളള  ഒരു

നണിയമേഎ  കകക്കോണവരുനതട്.  

കറേവക്കക്കോരുകട  അഭക്കോവഎ  പരണിഹരണിക്കുനതണിനക്കോയണി  മേണില്മേ,

മൃഗസഎരക്ഷണ,  ക്ഷശരവണികസന  വകുപ്പുകള്  കറേവയന്ത്രഎ  വക്കോങ്ങുനതണിനട്

ധനസഹക്കോയഎ നല്കണിവരുന. മൃഗചണികണിത്സക്കോ കചലവട് ലഘൂകരണിക്കുനതണിനക്കോയണി

കമേഖലക്കോ  യൂണണിയനുകള്  വണികകന്ദ്രശകൃത  മൃഗചണികണിത്സക്കോ  യൂണണിറ്റുകള്

നടപ്പണിലക്കോക്കണിവരുനണട്.

ക്ഷശരസഎഘങള് വഴണി  2019-20 വരഷഎ  4018 കമേടണികട്  ടണ് പചപ്പുലട്

സബ്സണിഡണികയക്കോടുകൂടണി  കരഷകരക്കട്  ലഭര്യമേക്കോക്കണിയണിടണട്.  അകഞക്കര

സലതട്  വര്യക്കോവസക്കോയണിക  പുല്ക്കൃഷണി  നടത്തുനവരക്കട്  പ്രകതര്യക
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കപ്രക്കോത്സക്കോഹനഎ  നല്കണിവരുന.  കക്കോലണിതശറ്റയുകട  വണില

വരദ്ധണിച്ചുകകക്കോണണിരണിക്കുനതണിനക്കോല്  കരഷകര  കനകുട്ടണികകള  വണില്ക്കുന

സക്കോഹചരര്യഎ നണിലനണില്ക്കുനണട്. ആയതണിനക്കോല് കനകുട്ടണികള്ക്കട് കക്കോലണിതശറ്റ

സബ്സണിഡണിയക്കോയണി  നല്കുനതണിനുഎ  അങകന  കക്കോലണികളകട  എണ്ണതണില്

വരദ്ധനവണക്കോക്കുനതണിനുമുള്ള  പരണിശ്രമേഎ  ഗവണ്കമേനണികപ്പക്കോള്

നടപ്പണിലക്കോക്കണികക്കക്കോണണിരണിക്കുകയക്കോണട്. അനര്യസഎസക്കോനങളണില്നണിനഎ വരുന

പക്കോലണികന  ഗുണനണിലവക്കോരഎ  പരണികശക്കോധണിക്കണകമേനട്  ശ്രശ.  അനൂപട്  കജക്കബട്

ഒരു  നണിരകദ്ദേശഎ  വയ്ക്കുകയുണക്കോയണി.  അനര്യസഎസക്കോനങളണില്നണിനഎ  വരുന

പക്കോലണികന  ഗുണനണിലവക്കോരഎ  പരണികശക്കോധണിക്കുനതണിനക്കോയണി  ക്ഷശരവണികസന

വകുപ്പണികന  കനതൃതസ്വതണില്  ഡയറേണി  ലക്കോബുകള്  സക്കോപണിക്കുനണട്.

കകരളതണികല  മേണില്മേ  പക്കോനകളണികലലക്കോഎതകന  ഗുണനണിലവക്കോര

പരണികശക്കോധനയക്കോയുള്ള സുസജമേക്കോയ ലകബക്കോറേട്ടറേണികളണട്.  മേണിക്ക പക്കോനകളണിലഎ

കകന്ദ്ര -സഎസക്കോന  ഫണകളപകയക്കോഗണിച്ചുഎ  സസ്വനഎ  ഫണപകയക്കോഗണിച്ചുഎ

വക്കോങണിയ  നന്യൂതന  സക്കോകങതണികവണിദര്യ  ഉപകയക്കോഗണിചട്  പ്രവരതണിക്കുന

ഉപകരണങള്  സക്കോപണിചണിരണിക്കുനതണിലൂകട  പക്കോലണികന  വണിശദമേക്കോയ

പരണികശക്കോധനകള് കൃതര്യമേക്കോയണി കചയ്യുനതണിനട് സക്കോധണിക്കുനണട്.  കൂടക്കോകത ഇഇൗ
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ലക്കോബുകളണികലലക്കോഎതകന  പരണികശക്കോധനയട്  ഉപകയക്കോഗണിക്കുന  എലക്കോ

ഉപകരണങളഎ  കൃതര്യമേക്കോയണി  കക്കോലണിബകറേറ്റട്  കചയകപ്പട്ടവയുഎ  നണിരദ്ദേണിഷ

ഗവണ്കമേനട്  വകുപ്പുകള്  അനുശക്കോസണിക്കുന  പരണികശക്കോധനക്കോ  രശതണികള്

അവലഎബണിക്കുകയുഎ  കചയ്യുനവയക്കോണട്.  ഗുണനണിലവക്കോര  പരണികശക്കോധന

നടത്തുനതണിനട്  കയക്കോഗര്യരക്കോയ  ആളകളഎ  നൂതന  പരണികശക്കോധനക്കോ

സഎവണിധക്കോനങളമുള്ളതണിനക്കോല്  ലഭണിക്കുന  പക്കോലണികന  ഗുണനണിലവക്കോരഎ

ഉറേപ്പുവരുത്തുനതണിനട്  മേണില്മേയട്  സക്കോധണിക്കുനണട്.  മേണില്മേ  ഡയറേണികളകട

ലകബക്കോറേട്ടറേണികളണില്  ആനണിബകയക്കോട്ടണികട്  കടസട്,  അഡല്റ്റകറേഷന്  കടസട്,

പ്രണിസരകവറ്റശവട്  കടസട്,  ബക്കോക്ടശരണികയക്കോളജണിക്കല്  കടസട്  എനശ

പരണികശക്കോധനകള്കൂടണി  നടതണി  ഗുണനണിലവക്കോരഎ  ഉറേപ്പുവരുത്തുന.  കൂടക്കോകത

പുറേകമേയുള്ള  എന്.എ.ബണി.എല്.  അകക്രെഡണിറ്റഡട്  ലക്കോബുകള്വഴണി  മേണില്മേയുകട

ഡയറേണികള്  കഹവണികമേറ്റല്സട്,  ആനണിബകയക്കോട്ടണികട്,  കപസണികകസഡ്സട്

തുടങണിയവയുകട  പരണികശക്കോധനയുഎ  കൃതര്യമേക്കോയണി  നടതണിവരുന.  കൃതര്യമേക്കോയ

ഇടകവളകളണില്  ഗവണ്കമേനട്  ലക്കോബട്  അകലങണില്  ഗവണ്കമേനട്  അഎഗശകൃത

ലക്കോബുകളണിലൂകട  പക്കോലണികന  ഗുണനണിലവക്കോര  പരണികശക്കോധന  മേണില്മേ  നടത്തുകയുഎ

കചയ്യുനണട്.  ക്ഷശര  കരഷകര  ഗുണനണിലവക്കോരമുള്ള  പക്കോല്
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ഉല്പ്പക്കോദണിപ്പണിക്കുനകവനഎ ഉപകഭക്കോക്തക്കോക്കള്ക്കട് ശുദ്ധവഎ ഗുണനണിലവക്കോരവമുള്ള

പക്കോല്  മേക്കോരക്കറ്റണില്  ലഭണിക്കുനകണനഎ  ഉറേപ്പക്കോക്കുനതണിനക്കോയണി  സഎസക്കോന

അതണിരതണി  കചക്കട്കപക്കോസ്റ്റുകളക്കോയ  മേശനക്കോക്ഷണിപുരഎ,  ആരര്യങക്കോവട്

എനണിവണിടങളണില്  24  മേണണിക്കൂറുഎ  പ്രവരതണിക്കുന  സണിരഎ  പക്കോല്

പരണികശക്കോധനക്കോ  സഎവണിധക്കോനങള്  സക്കോപണിചണിടണട്.  മേശനക്കോക്ഷണിപുരതട്  ഇഇൗ

ഗവണ്കമേനട്  വനതണിനുകശഷഎ  സക്കോപണിച  പരണികശക്കോധനക്കോ  സഎവണിധക്കോനഎ

ഇകപ്പക്കോള്  കൂടുതല്  കമേചകപ്പടുതണി.  പുതണിയ  കകട്ടണിടഎ  പണണിതട്  എലക്കോ

സഇൗകരര്യങകളക്കോടുഎകൂടണി  ആ  ലക്കോബണികന  ഉദ്ഘക്കോടനവഎ  നണിരവഹണിച്ചു.

ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട  ജലവണിഭവ  വകുപ്പുമേന്ത്രണി  അവണികട  പകങടുതതക്കോണട്.

മേശനക്കോക്ഷണിപുരത്തുഎ  ആരര്യങക്കോവണിലഎ  24  മേണണിക്കൂര  പരണികശക്കോധനക്കോ

സഎവണിധക്കോനമേക്കോണട് ഇകപ്പക്കോള് ഏരകപ്പടുതണിയണിടള്ളതട്. പക്കോറേശക്കോലയണില്ക്കൂടണി ഇഇൗ

സഎവണിധക്കോനഎ  ഏരകപ്പടുതക്കോന്  ഉ കദ്ദേശണിക്കുന.  ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട  അഎഗഎ

സൂചണിപ്പണിചതുകപക്കോകല,  പക്കോല് സക്കോമ്പണിള് പരണികശക്കോധണിചട്  adulterate ആകണനട്

കണക്കോല്  ഫുഡട്  കസഫണി  വണിഭക്കോഗതണികനയക്കോണട്  ഏല്പ്പണിക്കുനതട്.

അവരക്കുമേക്കോതകമേ കകകസടുക്കക്കോനുള്ള അധണികക്കോരമുള്ളൂകവന കക്കോരര്യഎ നണിങള്ക്കട്

അറേണിയക്കോവനതക്കോണട്.  ആ ഒരു കപക്കോരക്കോയ്മ നണിലനണില്ക്കുനണട്.  ക്ഷശരവണികസന
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വകുപ്പണില്   പ്രകതര്യകമേക്കോയണി  പക്കോല്  ഗുണനണിലവക്കോര  നണിരണ്ണയ  പരണിപക്കോടണികള്

സഎഘടണിപ്പണിച്ചുഎ  ജണിലക്കോടണിസക്കോനതണിലള്ള  ഗുണനണിയന്ത്രണ  ലക്കോബുകളകടയുഎ

കമേക്കോകകബല്  ലക്കോബുകളകടയുഎ  പ്രവരതനങള്  ഏകകക്കോപണിപ്പണിച്ചുഎ

സഎസക്കോനകത  ഉപകഭക്കോക്തക്കോക്കള്ക്കട്  മേക്കോയഎ  കലരക്കോതതുഎ

ഗുണനണിലവക്കോരമുള്ളതുമേക്കോയ  പക്കോല്  ലഭണിക്കുനകണനട്  സരക്കക്കോര  ഉറേപ്പട്

വരുതണിയണിടണട്.  ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട അഎഗഎ സൂചണിപ്പണിചതുകപക്കോകല ലണിറ്ററേണിനട് ഒരു

രൂപ  എന  നണിലയണില്  ഡണിപ്പക്കോരടകമേനട്  പക്കോലണിനട്  സബ്സണിഡണി

കകക്കോടുക്കുകമ്പക്കോള്തകന  ബഹുഭൂരണിപക്ഷഎ  പഞക്കോയത്തുകളണിലഎ  തകദ്ദേശഭരണ

സക്കോപനങള് ഓകരക്കോ ലണിറ്റര പക്കോലണിനുഎ പരമേക്കോവധണി 4 രൂപ വകര സബ്സണിഡണി

കകക്കോടുക്കുനണട്.   ഡണിപ്പക്കോരടകമേനട്  കകക്കോടുക്കുന  1 രൂപയുഎ  തകദ്ദേശഭരണ

സക്കോപനങള്  കകക്കോടുക്കുനതുഎ  അധണികവണിലയക്കോയണി  കരഷകരക്കട്

ലഭണിക്കുനകണനള്ളതുഎ  ഞക്കോന്  ഇഇൗ  അവസരതണില്  സൂചണിപ്പണിക്കുകയക്കോണട്.

നമ്മുകട  സഎസക്കോനതട്  ഏറ്റവഎ  കമേചകപ്പട്ട  പക്കോലഎ  പക്കോലല്പ്പനങളഎ

ലഭര്യമേക്കോക്കുനതട്  മേണില്മേയക്കോകണന  കക്കോരര്യതണില്  ഒരു  സഎശയവമേണില.

പലകപ്പക്കോഴുഎ  മേണില്മേയുകട  ഉല്പ്പനങള്കക്കതണിരക്കോയണി  വര്യക്കോപകമേക്കോയ

പ്രചരണങളഎ  മേറ്റുകമേക്കോകക്ക  നടക്കുനണട്,  അതട്  യക്കോഥക്കോരതര്യമേല.



13/01/2021
Uncorrected/Not for publication

28

കക്കോലണിതശറ്റയുകട  കക്കോരര്യതണില്  കകരള  ഫശഡ്സണികന  ഉല്പ്പനങള്

ഗുണനണിലവക്കോരമുള്ളവയക്കോണട്.  കകരള  ഫശഡ്സണികന  ഉല്പ്പക്കോദനകശഷണി

വരദ്ധണിപ്പണിചട്  1500  ടണ്ണണിലധണികഎ  കക്കോലണിതശറ്റ  ഉല്പ്പക്കോദണിപ്പണിക്കുനണട്.

കതക്കോടുപുഴ,  കകക്കോഴണികക്കക്കോടട്  പക്കോനകള്  പ്രവരതനഎ  ആരഎഭണിച്ചു.  ആവശര്യമുള്ള

ഇന്ഗ്രശഡണിയനട്സട്  എലക്കോഎ  ഉറേപ്പുവരുതണികക്കക്കോണക്കോണട്  കകരളക്കോ  ഫശഡ്സുഎ

മേണില്മേയുഎ  കക്കോലണിതശറ്റ  ഉല്പ്പക്കോദണിപ്പണിക്കുനതട്.  ഇതണികനക്കക്കോകളലക്കോഎ  പ്രധക്കോനഎ,

ക്ഷശരകമേഖലയണില്   വലണിയകതക്കോതണില്  ഉല്പ്പക്കോദന  വരദ്ധനവട്  വരുതണി  നക്കോഎ

സസ്വയഎപരര്യക്കോപ്തതയണില്  എതണിക്കഴണിഞകവനതക്കോണട്.  ഇതട്  ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട

അഎഗഎ  മേനസണിലക്കോക്കുകമേനക്കോണട്  ഞക്കോന്  കരുതുനതട്.  മേലബക്കോര  കമേഖലയണില്

പക്കോല് അധണികമേക്കോണട്.  എറേണക്കോകുളഎ കമേഖലയണിലഎ പക്കോല് വണിപണനഎ കഴണിഞട്

അധണികമേക്കോകണനട്  ഇനകല  കമേഖലക്കോ  കചയരമേക്കോന്  റേണികപ്പക്കോരട്ടട്  കചയണിടണട്.

അങകനകയക്കോരു സക്കോഹചരര്യമേക്കോണട് ഇകപ്പക്കോഴുള്ളതട്.  എങണിലഎ പക്കോലല്പ്പനങള്

അധണികമേക്കോയണി  ഉല്പ്പക്കോദണിപ്പണിക്കുനതണിനുകവണ  പരണിശ്രമേമേക്കോണട്  ഇകപ്പക്കോള്

നടതണികക്കക്കോണണിരണിക്കുനതട്.  കകന്ദ്രസരക്കക്കോര,  വണികദശ

രക്കോജര്യങളമേക്കോയുണക്കോക്കുന കരക്കോറുകളണികലലക്കോഎ  പക്കോലണിനുഎ പക്കോലല്പ്പനങള്ക്കുഎ

ആ കമേഖലയണികല കരഷകരക്കുഎ വലണിയ തണിരണിചടണിയുണക്കോകുന സമേശപനമേക്കോണട്
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സസ്വശകരണിക്കുനതട്.   പക്കോലല്പ്പനങളഎ  പക്കോലഎ  ഇറേക്കുമേതണി  കചയക്കോനുള്ള

കരക്കോറുകളണില്  ഏരകപ്പടുന,  വണികദശരക്കോജര്യങളമേക്കോയണി  അതണിനുള്ള

ധക്കോരണകളണികലത്തുന  എനള്ള  വളകര  ഭശതണിജനകമേക്കോയ  ഒരനരശക്ഷഎ  ഇഇൗ

കമേഖലകയ സഎബന്ധണിചട് നണിലവണിലണട്.  യഥക്കോരതതണില് പ്രകമേയക്കോവതക്കോരകന്

അതുകൂടണി  സൂചണിപ്പണികക്കണതക്കോയണിരുന  എനകൂടണി  പറേഞകകക്കോണട്  ഞക്കോന്

അവസക്കോനണിപ്പണിക്കക്കോഎ. 

ശ്രശ  .    അനൂപട്  കജക്കബട്:  സര,  ഇതരതണിലള്ള  കകന്ദ്ര  സമേശപനഎ

എതണിരക്കകപ്പകടണതുതകനയക്കോണട്.  എനണിക്കട്  ഒരു  കചക്കോദര്യഎ  ബഹുമേക്കോനകപ്പട്ട

മേന്ത്രണികയക്കോടട്  കചക്കോദണിക്കക്കോനുള്ളതട്,  കവറ്ററേണിനറേണി  കഹക്കോസണിറ്റലകളകട

പ്രവരതനങള്  24  മേണണിക്കൂറേക്കോക്കണിയണിടണട്.  എനക്കോല്  അതട്

എലക്കോയണിടത്തുമേണില.   കകന്ദ്രശകൃതമേക്കോയ  സലങളണില്  മേക്കോതമേക്കോണട്.  ഓകരക്കോ

സലത്തുഎ ഇഇൗ കമേഖലയണികല പ്രക്കോധക്കോനര്യഎ  കണക്കക്കോക്കണി  അതരതണിലള്ള

സലങളണികല  മൃഗക്കോശുപതണികളകട  പ്രവരതനഎ  24 മേണണിക്കൂറേക്കോക്കണി

ഉയരകതണതട്  അനണിവക്കോരര്യമേക്കോണട്.  അതണിനുള്ള  നടപടണി  ഗവണ്കമേനണികന

ഭക്കോഗത്തുനണിനമുണക്കോകുകമേക്കോ?

ശ്രശ  .    കക  .    രക്കോജ:  സര,  ആ  ഉകദ്ദേശര്യഎതകനയക്കോണട്
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ഡണിപ്പക്കോരടകമേനണിനുമുള്ളതട്.  അതക്കോയതട്,  ചണില  പഞക്കോയത്തുകളണില്

രണക്കോയണിരതണിലധണികഎ  കനകക്കോലണികളണക്കോകുഎ,  500-ല്  തക്കോകഴ  മേക്കോതഎ

കനകക്കോലണികളള്ള  ചണില  കമേഖലകളമുണട്.  അതരഎ  സലങളണികല

ആശുപതണികളകട  പ്രവരതനങള്  ഒനകൂടണി  ക്രെമേശകരണികക്കണതുണട്.

അതണിനുകവണ  ഒരു  പുന:സഎഘടനകയ  സഎബന്ധണിചട്  ഡണിപ്പക്കോരടകമേനട്

ആകലക്കോചണിച്ചുകകക്കോണണിരണിക്കുകയക്കോണട്.  അതണിനക്കോവശര്യമേക്കോയ  ക്രെമേശകരണ

ങകളലക്കോഎ  ഇഇൗ  സരക്കക്കോരണികന  കക്കോലഘട്ടതണില്തകന  നടപ്പക്കോക്കക്കോന്

ഉകദ്ദേശണിക്കുനണട്.  24 മേണണിക്കൂര കസവനഎ എനതട് ഇകപ്പക്കോള് തുടങണിയതക്കോണട്.

സഎസക്കോനതട്  ഇകപ്പക്കോള്  29  ആശുപതണികളണില്  24  മേണണിക്കൂറുഎ

വണിളക്കണയക്കോത  കസവനഎ  ലഭര്യമേക്കോകുനണട്.  മേറ്റട്  സലങളണില്,  രണട്

ഷണിഫക്കോയുഎ  മേറ്റുഎ  പ്രവരതണിക്കുന,  തക്കോലൂക്കട്/കബക്കോക്കട്  അടണിസക്കോനതണിലള്ള

ഒരക്കോശുപതണികയ  കതരകഞടുതട്  അവണികട  കൂടുതല്  കഡക്കോക്ടരമേക്കോകര

ലഭര്യമേക്കോക്കുന  തരതണിലള്ള  സഎവണിധക്കോനഎ  ആകലക്കോചണിചട്  നടപ്പണിലക്കോക്കണി

വരണികയക്കോണട്.  അതുകപക്കോകലതകന  വണിവണിധ  ജണിലകളണില്  കമേക്കോകകബല്

ആശുപതണി യൂണണിറ്റുകള് സക്കോപണിക്കുനതട്  സഎബന്ധണിച്ചുഎ ആകലക്കോചണിചണിടണട്.

ഇകപ്പക്കോള്  കകക്കോലത്തുഎ  കകക്കോഴണികക്കക്കോടുഎ  മേക്കോതമേക്കോണട്  കമേക്കോകകബല്  കമേഡണിക്കല്
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യൂണണിറ്റട്  ആരഎഭണിചണിടള്ളതട്,  മേറ്റട്  ജണിലകളണില്ക്കൂടണി  ആരഎഭണിക്കുനതണിനുള്ള

ശ്രമേമേക്കോണട് നടതണികക്കക്കോണണിരണിക്കുനതട്.                    


