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ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല

(1)കുതണിരരാന് തുരങ്കതണിനന്റെയയും അനുബന്ധ ററരാഡുകളുനടെയയും നണിര്മരാണയും 

ശ്രശ  .    നക  .    രരാജന്:  സര്,  മണ്ണുതണി  വടെക്കരാറഞ്ചേരണി  റമഖലയണിലൂനടെ

കടെന്നുറപരാകുന, റകരളതണിനുമരാത്രമല, രണണ്ട് സയുംസരാനങ്ങള്ക്കുതനന ഏറ്റവയും

പ്രധരാനനപ്പെട്ട  യരാത്രരാസസൗകരര്യനമരാരുക്കണിനക്കരാടുറക്കണ  ഒരു  പരാത,

മരണപരാതയരായണി മരാറണിയതണിനന്റെ അപകടെയും സഭയനടെ ശ്രദ്ധയണിലനപ്പെടുത്തുനതണിനു

റവണണിയരാണണ്ട്  ഇസൗ  പ്രറമയയും  അവതരണിപ്പെണിക്കുനതണ്ട്.  2009  ആഗസണ്ട്  24-നണ്ട്

റദേശശയപരാത  അറതരാറണിറ്റണിയമരായണിയണരാക്കണിയ  ആറുവരണി  പ്പെരാതക്കുള്ള  കരരാര്

ഇറപ്പെരാഴയും  പൂര്തശകരണിചണിട്ടണിനലന്നു  മരാത്രമല  അപകടെകരമരായ  തലതണിലൂനടെ

അതണ്ട്  കടെന്നുറപരാവകയമരാണണ്ട്.  ഇസൗ  കരരാറണിനല  12(1)   റകരാസണ്ട്  പ്രകരാരയും  30

മരാസയും നകരാണണ്ട്  തശറരണ പദ്ധതണിയരാണണിതണ്ട്.  253  ദേണിവസയുംനകരാണണ്ട്  ആദേര്യനത

പതണ്ട്  ശതമരാനവയും  513  ദേണിവസയും  നകരാണണ്ട്  മുപ്പെതണിയഞ്ചേണ്ട്  ശതമരാനവയും  773

ദേണിവസയുംനകരാണണ്ട്  എഴപതണ്ട്  ശതമരാനവയും  913  ദേണിവസയുംനകരാണണ്ട്  പൂര്ണ്ണമരായയും

പൂര്തശകരണിക്കുനമന നണിലവരാരതണിലരാണണ്ട് ഇതണിനന്റെ കരരാര് ഉണരാക്കണിയണിട്ടുള്ളതണ്ട്.

617 റകരാടെണി രൂപയരാണണ്ട് ഇതണിനന്റെ നടെണര് നലകണിയതണ്ട്.  അതണില 243.99 റകരാടെണി

രൂപ റകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ ഗരാന്റെരാണണ്ട്.  എനരാല  2017  നവയുംബര് മരാസതണില
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ആഡണിറ്റണ്ട്  തയരാറരാക്കണിയറപ്പെരാള്  അതണിനുവരുന  നചെലവണ്ട്  1019  റകരാടെണി

രൂപയരായണി ഉയര്തണിയണിട്ടുണണ്ട്.  കരരാര്  കമ്പനണി ബരാങ്കണ്ട് കണ്റസരാര്ഷര്യതണിനണ്ട്

പലണിശയരായണി നകരാടുക്കരാനുള്ള  149.80  റകരാടെണി രൂപകൂടെണി ഇതണിനന്റെ നചെലവണില

കരാണണിചണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.  ചെരക്കുനശക്കതണിനണ്ട്  രണണ്ട് സയുംസരാനങ്ങള് തമണില

ബന്ധണിപ്പെണിക്കുന  ഒരു  പുതണിയ  ഇടെനരാഴണിനയന  റപരണിലരാണണ്ട്  ഇസൗ  വലണിയ

റപ്രരാജകണ്ട്  നകരാണ്ടുവനതണ്ട്.  ഇതണിനന്റെ  ഭരാഗമരായണി  2014-ല  കുതണിരരാന്

ഇരട്ടക്കുഴല  തുരങ്കതണിനന്റെ   പ്രവൃതണിയരാരയുംഭണിച.  200  റകരാടെണി  രൂപയരാണണ്ട്

ഇതണിനന്റെ അടെങ്കല തുക. 10  മശറ്റര് ഉയരവയും  14  മശറ്റര് വശതണിയയും  945  മശറ്റര്

നശളവമുള്ള ഇസൗ തുരങ്കതണിനന്റെ പണണിതുടെങ്ങണിയണിട്ടണ്ട് ഇത്രയയും കരാലമരായണിട്ടുയും അതണ്ട്

കമശഷന്  നചെയരാന്  കഴണിഞണിട്ടണില.  ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  നപരാതുമരരാമതണ്ട്

വകുപ്പുമനണിയയും ബഹുമരാനര്യനരായ മുഖര്യമനണി തനനയയും ഇക്കരാരര്യതണില പല

തവണ  ഇടെനപട്ടതരാണണ്ട്. റദേശശയപരാതയണില റകരള സയുംസരാന സര്ക്കരാരണിനന്റെ

ചുമതല  ഭൂമണി ഏനറ്റടുത്തുനകരാടുക്കലരാനണങ്കണിലയും റദേശശയപരാത  അറതരാറണിറ്റണിയയും

കരരാര്  കമ്പനണിയയും  തമണില  നടെത്തുന  അവണിശുദ്ധ  സഖര്യതണിനന്റെ

അപകടെകരമരായ  കഥയരാണണ്ട്   മരണപ്പെരാതയരായണി  മരാറണിയണിട്ടുളള  റദേശശയ

പരാതയണില  കരാണരാന്  കഴണിയനതണ്ട്.  2017-ല  തുരങ്കതണിനന്റെ  നണിര്മരാണ
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പ്രവര്തനങ്ങള്  പൂര്തശകരണിചനവനണ്ട്  അവകരാശനപ്പെടുന്നുനണങ്കണിലയും

ഇതുവനര  തുറക്കരാന്  സരാധണിചണിട്ടണില.  വകുപ്പെണ്ട്  12  പ്രകരാരയും  നണിര്മരാണയും

പൂര്തശകരണിക്കുനതുവനര നണിലവണിലള്ള ററരാഡണിനന്റെ പൂര്ണ്ണമരായ അറ്റകുറ്റപ്പെണണി

കരരാര്  കമ്പനണിയനടെ  ചുമതലയരാണണ്ട്.  വകുപ്പെണ്ട്  18  പ്രകരാരയും

സുരക്ഷരാമരാനദേണ്ഡങ്ങള് നടെപ്പെണിലരാറക്കണ ചുമതലയയും കരരാര് കമ്പനണിക്കരാണണ്ട്.

എനരാല  ആ  റമഖല   മരണപ്പെരാതയരാനയന്നുമരാത്രമല  322  റപരരാണണ്ട്

ഇതണിനകയും  അവണിനടെ   മരണിചവശണതണ്ട്.  സസരാഭരാവണികമരായ  ജലനണിര്ഗ്ഗമന

മരാര്ഗ്ഗങ്ങനളലരായും തടെഞ, ഏക്കറുകണക്കണിനണ്ട് കൃഷണി നശണിച,  അശരാസശയമരായ

നണിര്മരാണയുംമൂലയും  322  ആളുകളുനടെ മരണതണില കലരാശണിച.  നപരാതുമരരാമത്തു

വകുപ്പെണിനന്റെ  പ്രവര്തനയും  റകരളനത  റലരാകതണിനുമുമ്പണില

അടെയരാളനപ്പെടുതണിയ ഒരു കരാലഘട്ടമരാണണിതണ്ട്.  കുണന്നൂരണിലയും നനവറ്റണിലയണിലയും

നണിര്മണിച  പുതണിയ  പരാലങ്ങള്  കൃതര്യമരായ  സമയതണ്ട്  പൂര്തശകരണിചണ്ട്  കരരാര്

അടെങ്കല  തുകറയക്കരാള്  പതണിനഞ്ചുറകരാടെണി  രൂപ  ലരാഭമുണരാക്കണി  റലരാകശ്രദ്ധ

റനടെണിനയടുതതരാണണ്ട്.  പുതണിയ  കരാലയും,  പുതണിയ  നണിര്മരാണയും  എന  റപരണില

റകരളതണിനല  നപരാതുമരരാമതണ്ട്  വകുപ്പുണരാക്കണിയ   ഇസൗ  റനട്ടയും  റകന്ദ്ര

ഗവണ്നമനയും റദേശശയ പരാതരാ അറതരാറണിറ്റണിയയും കണ്ടുപഠണിക്കണയും. പതണിനനരാനണ്ട്
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വര്ഷക്കരാലമരായണി റദേശശയ പരാത അറതരാറണിറ്റണിയനടെ കശഴണിലള്ള പണണി ഇങ്ങനന

ഇഴഞറപരാകുനതണിനുള്ള കരാരണയും ഇവരുയും കരരാറുകരാരുയും തമണിലള്ള വളനര

റബരാധപൂര്വ്വമരായ  കള്ളക്കളണിയരാനണനണ്ട്  നരായും  കരുതണയും.  സര്,  ഞരാന്

നശട്ടുനണില,  സരാമ്പതണിക  പ്രതണിസന്ധണിയയും  നണിര്മരാണതണിനല  അപരാകതയയും

കരാരണയും  ഗുരുതരമരായ  വശഴ്ചയരാണണ്ട്  സയുംഭവണിചണിരണിക്കുനതണ്ട്.  പണണി

നണിര്തണിവയരാന്  നടെര്മണിറനഷന്  റനരാട്ടശസണ്ട്  നകരാടുതണിട്ടുയും  അങ്ങനനതനന

നണിലക്കുകയരാണണ്ട്.  എങ്ങനനയരാണണ്ട്  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമനയും  റദേശശയ  പരാതരാ

അറതരാറണിറ്റണിയയും കരരാര് ലയുംഘണിച കമ്പനണിക്കണ്ട് നരാലണ്ട് തവണ കരരാര് കരാലരാവധണി

ദേശര്ഘണിപ്പെണിചണ്ട് നലകണിയതണ്ട്?  2016 നവയുംബര് 23-നണ്ട് ഒരു തവണ മരാറ്റണിനലകണി,

2017  നസപ്റ്റയുംബര്  12-നുയും  2017  ഡണിസയുംബര്  31-നുയും   ഏറ്റവനമരാടുവണില

2015  ഡണിസയുംബര്  30-നുയും  കരാലരാവധണി  ദേശര്ഘണിപ്പെണിചണ്ട്  നലകണി.  മരാത്രമല

തുകയയും കൂട്ടണി നലകണി.  അവര് എലരാവറരയയും വഞ്ചേണിക്കുകയരാണണ്ട്.  സയുംസരാന

ഗവണ്നമന്റെണിനണ്ട്  പരണിമണിതണികളുനണങ്കണിലയും  പല  തവണ  ഇസൗ  കരാരര്യതണില

ഇടെനപട്ടു. ബഹുമരാനനപ്പെട്ട റകന്ദ്ര മനണിതനന റനരണിട്ടണ്ട് സന്ദര്ശനയും നടെതണി ഒരു

മരാസയുംനകരാണണ്ട്  പൂര്തണിയരാക്കുനമനണ്ട്  പ്രഖര്യരാപനയും  നടെതണിനയങ്കണിലയും

ഒരുകരാരര്യവമുണരായണില.  പരാലക്കരാറട്ടയണ്ട്  റപരാകുന  വഴണിയണില,  കുതണിരരാനണില
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മണണിക്കൂറുകള്  നശണ്ടുനണിലക്കുന  ഗതരാഗതക്കുരുക്കരാണണ്ട്  അനുഭവനപ്പെടുനതണ്ട്.

ഏറ്റവമവസരാനയും  നടെന ഒരു വരാഹനരാപകടെതണില  മൂനണ്ട്  സരാധരാരണക്കരാര്

മരണനപ്പെട്ടു.  ഇതുവനര  322  റപരുനടെ  ജശവന്  നഷ്ടനപ്പെട്ടണിട്ടുണണ്ട്.

സസന്തമരായണരാക്കണിയ  നരാണയത്തുട്ടുകളുപറയരാഗണിചണ്ട്  മനുഷര്യര്  വരാങ്ങണിയ  ഭൂമണി

പണിടെണിനചടുതണ്ട് റദേശശയ പരാതരാ  അറതരാറണിറ്റണിക്കണ്ട്  നലകണിയണിട്ടണ്ട്  ഒരു പതണിറ്റരാണണ്ട്

കഴണിഞ.  എന്തു  നതറ്റരാണണ്ട്  ഇസൗ  നരാട്ടണിനല  സരാധരാരണക്കരാരരായ  ആളുകള്

നചെയ്തതണ്ട്?  കുതണിരരാനന്റെ  ഒരു  തുരങ്കയും  തുറന്നുനകരാടുക്കരാന്  അടെണിയന്തരമരായ

നടെപടെണിയണരാകണയും.  കുതണിരരാനണിലൂനടെ  യരാത്ര  നചെയ്യുന

ആമ്പുലന്സുകള്ക്കുറപരാലയും  കടെന്നുറപരാകരാന്  നണിവൃതണിയണിലരാനത

മണണിക്കൂറുകറളരാളയും  കരാത്തുകണിടെക്കുകയരാണണ്ട്,  അതണിനന്റെ  ഇരുവശങ്ങളണിലമുള്ള

ററരാഡണിനന്റെ ഭരാഗയും ഇടെണിഞവശഴകയരാണണ്ട്, കരരാര് കമ്പനണി ഇടെനപടുനറതയണില.

വലണിയ  സമരങ്ങള്  നടെതണിയതണിനന്റെ  അടെണിസരാനതണില  ഇറപ്പെരാള്  നചെറണിയ

ചെണില  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുന്നുണണ്ട്.  അങ്ങണ്ട്  ഒരു  വര്ഷയും  മുമ്പണ്ട്  അവണിടെയും

സന്ദര്ശണിചണ്ട്  കര്ശന  നണിര്റദ്ദേശയും  നലകുകയയും  ഞങ്ങളുനടെ  ജണിലയണിനല  മൂനണ്ട്

മനണിമരാര്കൂടെണി  ആ കരാരര്യതണില ഇടെനപടുകയയും  നചെയ്തറപ്പെരാള് കുറച ദേണിവസയും

നമയണിന്റെനന്സണ്ട്  നടെതണി.  പണിനശടെണ്ട്  ഒരു  പണണിയയും  നടെക്കുനണില.  സര്വ്വശസണ്ട്
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ററരാഡുകനളലരായും  തരാറുമരാറരായണി  കണിടെക്കുകയരാണണ്ട്.   കുതണിരരാനണിനല  തുരങ്കയും

തുറക്കരാന് അടെണിയന്തരമരായ നടെപടെണിക്കണ്ട്  സര്ക്കരാരണിനന്റെ ഇടെനപടെലണരാകണയും.

ഇസൗ കരരാര് കമ്പനണിനയ കരണിമ്പട്ടണികയണിലനപ്പെടുതണി,  നണിര്മരാണചമതല റകന്ദ്ര

സര്ക്കരാരുയും  റദേശശയ  പരാതരാ  അറതരാറണിറ്റണിയയും  ഏനറ്റടുത്തുനകരാണണ്ട്  ഇസൗ

പരാതയണിലൂനടെ സഞ്ചേരണിക്കുന ജനങ്ങളുനടെ ജശവന് രക്ഷണിക്കുനതണിനണ്ട് സയുംസരാന

സര്ക്കരാര്  കടുത  സമര്ദ്ദേയും  നചെലതണയും.  റദേശശയ  പരാതരാ  അറതരാറണിറ്റണി

ഇറപ്പെരാള്  പറയനതണ്ട്  84.47  ശതമരാനയും റജരാലണിയയും  പൂര്തണിയരാനയനരാണണ്ട്,

ഇതണ്ട്  ശുദ്ധ നുണയരാണണ്ട്.  അതുനകരാണണ്ട്,  ഏനതലരായും തരതണില ഇടെനപടെരാന്

കഴണിയറമരാ,  ആ  തരതണില  അടെണിയന്തരമരായണി  ഇടെനപട്ടണ്ട്  തുരങ്കതണിനന്റെ  ഒരു

കവരാടെനമങ്കണിലയും തുറക്കുനതണിനുള്ള സയുംവണിധരാനവയും യരാത്ര സുഗമമരാക്കരാനുമുള്ള

ഇടെനപടെലമുണരാകണനമനണ്ട്  ഞരാന്  സവണിനയയും  ഇസൗ  സഭയനടെ

ശ്രദ്ധയണിലനപ്പെടുത്തുകയരാണണ്ട്. 

നപരാതുമരരാമത്തുയും രജണിറസ്ട്രേഷനുയും വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    ജണി  .    സുധരാകരന്):

സര്,  റദേശശയ  പരാതരാ  അറതരാറണിറ്റണിനയന  റപരുതനന  നമ്മുനടെ

രരാജര്യതണിനന്റെയരാനക  നണിര്മരാണ  വര്യവസയണില  മരാതൃകരാപരമരായണി

പ്രവര്തണിറക്കണ  ഒരു  സരാപനമരാണണ്ട്. പനക്ഷ,  റകരളനത
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സയുംബന്ധണിചണിടെറതരാളയും  നമ്മുനടെ  റദേശശയ  പരാതരാ  വണികസനതണിനണ്ട്  അവര്

തടെസയും  നണിലക്കുകയയും  പണിണറരായണി  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  അധണികരാരതണില

വനതണിനുറശഷയും റദേശശയപരാതരാ വണികസനതണിനണ്ട് കരാണണിച കരാലരാനുസൃതമരായ

പ്രവര്തനനത  പരമരാവധണി  തടെസനപ്പെടുത്തുകയയും  ഇറപ്പെരാള്  മനസണിലരാ

മനറസരാനടെ  കരാസര്റഗരാഡണ്ട്,  കണ്ണൂര്  ഭരാഗതണ്ട്  നടെണര്

നടെപടെണികളണിറലര്നപ്പെടുകയയും  മരാത്രമരാണണ്ട്  നചെയ്തണിട്ടുള്ളതണ്ട്.  എനരാലയും

ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  മുഖര്യമനണി,  പ്രധരാനമനണി,  ഉപരണിതല  ഗതരാഗതവകുപ്പുമനണി

തുടെങ്ങണിയ  അധണികരാരണികളുമരായള്ള  നണിരന്തരമരായ  ബന്ധനപ്പെടെലണിനന്റെയയും

റകരളതണിനല  നപരാതുമരരാമത്തു  വകുപ്പെണിനന്റെ  നണിരന്തരമരായ

ശലര്യനപ്പെടുതലകളുനടെയയും  ഭരാഗമരായണി  റദേശശയ  പരാതരാ  വണികസനയും

ആരയുംഭണിചനവനണ്ട്  നര്യരായമരായണി  പറയരായും,  നമ്മുനടെ  വലണിനയരാരു സസപ്നമണിറപ്പെരാള്

സരാക്ഷരാത്ക്കരണിക്കരാന് റപരാകുകയരാണണ്ട്.  പനക്ഷ, 2016-ല ഇസൗ ഗവണ്നമന്റെണ്ട്

നടെതണിയ  നശക്കങ്ങള്  അനവര്  അയുംഗശകരണിചണിരുന്നൂനവങ്കണില  ഇറപ്പെരാള്

കരാസര്റഗരാഡണ്ട് മുതല കളണിയണിക്കരാവണിള വനരയള്ള റദേശശയ പരാതരാ സര്വ്വശസണ്ട്

ററരാഡടെക്കയും  പത്തുവരണി  പരാതയരായണി  ഗതരാഗത  പദ്ധതണികള്

സുഗമമരാകുമരായണിരുന്നു. ഇവണിനടെ ബഹുമരാനനപ്പെട്ട ചെശഫണ്ട് വണിപ്പെണ്ട് ശ്രശ. നക. രരാജന്,
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കുണന്നൂര്-നനവറ്റണില  റമലപ്പെരാലങ്ങനളപ്പെറ്റണി  പറഞ.  അതണില  ഒരു

പരാലതണിനന്റെ  സലതണ്ട്  12  വരണി  ററരാഡരാണുള്ളതണ്ട്.  പരാലതണിനന്റെറമല

ആറുവരണിപ്പെരാതയമുണണ്ട്.   തരാനഴ  ആറണ്ട്  വരണിയയും  ഒരണിടെതണ്ട്  11  വരണിയമുണണ്ട്.

ഇനതലരായും  മൂനണ്ട്  വര്ഷക്കരാലയുംനകരാണണ്ട്  സസന്തയും  ഖജനരാവണിനല  പരണിമണിതമരായ

പണമുപറയരാഗണിചണ്ട്  സയുംസരാന  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  നചെയ്തതരാണണ്ട്.  എനരാല  617

റകരാടെണി  രൂപയണില  തുടെങ്ങണിയ  ഒരു  പദ്ധതണി  1,019  റകരാടെണി  രൂപയരായണി

വര്ദ്ധണിചണിട്ടുയും  അനതനണ്ട്  പൂര്തണിയരാകുനമനണ്ട്  പറയരാന്  കഴണിയരാനത,  എലരാ

അധണികരാരങ്ങളുമുള്ള  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  റദേശശയപരാതരാ  അറതരാറണിറ്റണി

ഉതരവരാദേണിതമണിലരാനത  പ്രവര്തണിക്കുനതരായരാണണ്ട്  നരായും  കരാണുനതണ്ട്.

സഭയണില  മൂനരാമതണ്ട്  തവണയരാണണ്ട്  ഇസൗ  വണിഷയയും  ഗതരാഗതതണിനുറവണണി

നണിരന്തരയും നപരാരുതുന അവണിടുനത  വളനര പ്രശസ്തനരായ നമമ്പര് ശ്രശ.  നക.

രരാജന് ഉനയണിക്കുനതണ്ട്. 2017 അവസരാനയും ഞരാന് അവണിനടെ റപരാകുകയയും ശ്രശ.

നക.  രരാജനടെക്കമുള്ള എയും.എല.എ.മരാരുയും എയും.പണി.മരാരുയും ജണിലരാകളകറുമടെക്കയും

റയരാഗയും  റചെരുകയയും  നചെയ.   അനണ്ട്  തകര്ന്നുകണിടെക്കുന  സലങ്ങളണിനലലരായും

സന്ദര്ശനയും നടെതണിയതണിനുറശഷയും, ഇവണിനടെ പറഞതുറപരാനല ററരാഡണിന്റെ ടെരാര്

റജരാലണികള് മരാത്രയും നചെയ്തണിട്ടുണണ്ട്. അതണിനുറശഷയും ഒരു പ്രവൃതണിയയും നടെനണിട്ടണില.
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അനണ്ട്  കരരാറുകരാരന്  ഉറപ്പുനലകണിയതണ്ട്  2018,  ജനുവരണിയണില  ഓപ്പെണ്

നചെയ്യുനമനരാണണ്ട്.  പണിനനയയും രണ്ടുവര്ഷയും കഴണിഞ. ഇതരാണണ്ട് റദേശശയ പരാതരാ

അറതരാറണിറ്റണിയനടെ  ഉതരവരാദേണിതസയും.  രരാജര്യനതലരായണിടെത്തുയും  അവര്

ഇങ്ങനനയരാനണനണ്ട്  ഞരാന്  പറയനണില.  പനക്ഷ  റകരളതണില

ഇങ്ങനനയരാണണ്ട്.  ഇവരുനടെ  അനരാസയനടെ  മനറ്റരാരു  ഉദേരാഹരണമരാണണ്ട്

കരാലണിക്കറ്റണ്ട്  നനബപ്പെരാസണ്ട്.  അതണിനന്റെ  റജരാലണികള്    തുടെറങ്ങണതരായണിരുന്നു,

ഇറപ്പെരാള് തുടെങ്ങണിയണിട്ടുറണരാനയന കരാരര്യയും സയുംശയമരാണണ്ട്.  അനണ്ട് കരരാനറടുത

കമ്പനണിയനടെ  നനകയണിലയും  ഇവരുനടെ  നനകയണിലയും  പണമണിലരായണിരുന്നു.

ചെരാലക്കുടെണിയണില ഒരു അണര് പരാസണിനന്റെ കരാരര്യയും,  അവണിടുനത എയും.എല.എ.-

യരായ  ശ്രശ.  ബണി.  ഡണി.  റദേവസണി  പല  തവണ  എനന്റെ

ശ്രദ്ധയണിലനപ്പെടുതണിയണിട്ടുണണ്ട്.   ഞരാന്  അവണിടെയും  സന്ദര്ശണിചറപ്പെരാള്.  റദേശശയ

പരാതരാ അറതരാറണിറ്റണി  6  മരാസതണിനകയും പണണി പൂര്തണിയരാക്കരാനമനണ്ട് എനണിക്കണ്ട്

ഉറപ്പുനലകണിയണിരുന്നു,  ഇറപ്പെരാള്  വര്ഷയും  രണണ്ട്  കഴണിഞ.   റകരളറതരാടുള്ള

അവഗണന,  റകരളതണിനല  ജനങ്ങളുനടെ  ജശവന്  വചണ്ട്  പന്തരാടുന

സണിതണിയരാണണ്ട് ഇതുവനര നടെതണിനക്കരാണണിരണിക്കുനതണ്ട്. അറതസമയയും ഇവരുനടെ

പണണിയനടെ  സശഡണ്ട്  കരാണണനമങ്കണില  കഴക്കൂട്ടത്തുറപരായരാല  മതണി.  എത്ര
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റവഗതണിലരാണണ്ട്  അവണിനടെ പണണി നടെക്കുനതണ്ട്.  ഇങ്ങനന പല തരതണിലരാണണ്ട്

നപരുമരാറുനതണ്ട്.  കുതണിരരാന് തുരങ്കവയും റദേശശയ പരാത 544-നല വടെക്കരാറഞ്ചേരണി

മുതല  തൃശ്ശൂര്  വനരയള്ള  പരാത  ആറണ്ട്  വരണിയരാക്കുനതുനമരാനക്ക,

യഥരാര്ത്ഥതണില ഇത്രയധണികയും പണയും മുടെക്കണി എന്തണിനരാണണ്ട്  ഇങ്ങനനനയരാരു

പദ്ധതണി നകരാണ്ടുവരുനനതനണ്ട് എനണിക്കണ്ട് സയുംശയമുണരായണിരുന്നു.  നണിലവണിലള്ള

പരാത  അറഞ്ചേരാ  ആററരാ  മശറ്റര്കൂടെണി  വശതണി  കൂട്ടണി  നചെറണിനയരാരു  വളനവലരായും

മരാറ്റണിയരാല അതണിമറനരാഹരമരായ റദേശശയ  പരാതയണരാകുയും.  പരമരാവധണി  രണണ്ട്

വര്ഷയും മതണിയരാകുയും.  അനതനന്തങ്കണിലമരാകനട്ട,  ആരുനടെറയരാ വശക്ഷണതണിറലരാ

വശക്ഷണമണിലരായ്മയണിറലരാ ഉണരായ ഒരു പരാതയരാണണ്ട്.  അതണിനന്റെ മുകളണിലക്കൂടെണി

ആനകള്നക്കലരായും  റപരാകരാനുള്ള  വഴണിയനണനരാണണ്ട്  പറയനതണ്ട്.  അതണിലൂനടെ

ആനകള്  അനലങ്കണിലയും  റപരായണിനക്കരാണണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.  തുരങ്കതണിനന്റെ

മുകളണില കുനറ  മണ്ണണ്ട്  നണിലപ്പുണണ്ട്,  അവണിനടെ  വനപ്രറദേശവമുണണ്ട്.  ഇടെയണ്ട്  വനയും

വകുപ്പെണിനന്റെ  ഭരാഗത്തുനണിന്നുയും  നണിര്മരാണപ്രവൃതണികനള  തടെസനപ്പെടുത്തുന്നുണണ്ട്.

ഇങ്ങനന  പല  തരതണിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങളരാണണ്ട്.  ഏതരായരാലയും  കരാരര്യങ്ങള്

അതര്യന്തയും  ദേസൗര്ഭരാഗര്യകരമരാണണ്ട്.  നമുക്കണ്ട്  ചെര്ചകളണിലൂനടെ  പറയരാനമനലരാനത

യരാനതരാരു  അധണികരാരവമണില.  പനക്ഷ  റകരളതണിനല  ചെണില  മരാനര്യവര്യകണികള്
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സയുംസരാന  ഗവണ്നമന്റെരാണണ്ട്  പണണിറയണനതനണ്ട്  പ്രചെരണയും

നടെതണിനക്കരാണണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.  ഒരുപരാടെണ്ട്  കരാരര്യങ്ങളണില  അങ്ങനനയണണ്ട്.

ഭരണഘടെന  എന്തരാനണനണ്ട്  അറണിയരാനത,  രരാജര്യതണിനന്റെ

വര്യവസനയന്തരാനണനണ്ട്  അറണിയരാനത  നവറുനതയണിങ്ങനന  അനരാവശര്യയും

പറയന കുനറ ആളുകള് ഇസൗ റകരളതണിലണണ്ട്. റദേശശയ പരാതനയനരാല അതണ്ട്

സയുംസരാന  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  വകയരാനണനണ്ട്  കരുതുന  ഒരു  വണിഭരാഗയും

ആളുകളുണണ്ട്.  അനതലരായും  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  അധണികരാരതണില  വരുന

പരാതകളരാണണ്ട്.  റദേശശയ  പരാതകളണിലതനന  സയുംസരാന  നപരാതുമരരാമതണ്ട്

വണിഭരാഗതണിനന്റെ  റദേശശയ  പരാതരാ  വണിഭരാഗനത  ഏലപ്പെണിച  സലങ്ങളുയും

എന്.എചണ്ട്.എ.ഐ റനരണിട്ടണ്ട് ഏനറ്റടുക്കുന സലങ്ങളുമുണണ്ട്. എന്.എചണ്ട്.എ.നഎ

റനരണിട്ടണ്ട്  ഏനറ്റടുത സലങ്ങള് മുഴവന് തകര്നണ്ട്  കണിടെക്കുകയരാണണ്ട്.  നമനള

ഏലപ്പെണിച  സലങ്ങളണിലരാണണ്ട്  വരാര്ഷണിക  നമയണിന്റെനന്സുയും  മറ്റുനമരാനക്ക

നടെത്തുനതണ്ട്.  ഇറപ്പെരാള്  തണിരുവനന്തപുരയും  മുതല  പരണിറശരാധണിചരാല  പ്രധരാന

ററരാഡുകള്നക്കരാന്നുയും റകടുപരാടുകളണില.  കഴക്കൂട്ടതണ്ട് പണണി പുറരരാഗമണിക്കുനതു-

നകരാണരാണണ്ട് കുറചണ്ട് റകടുപരാടുകളുള്ളതണ്ട്. 

ഒനര  വര്ഷയും  മുന്പണ്ട്  ഒരു  ദേണിവസയും  മുന്  ചെശഫണ്ട്  നസക്രട്ടറണിയരായണിരുന
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ശ്രശ.  സണി.  പണി.  നരായര് എനന വണിളണിചപറഞ, "ഞരാന് റദേശശയപരാത വഴണി

റപരായണി.  പതണ്ട്  വര്ഷതണിനുറശഷയും  ആദേര്യമരായണിട്ടരാണണ്ട്  സുഗമമരായണി  യരാത്ര

നചെയ്യുനതണ്ട്”എനണ്ട്.  ഒരുപരാടുറപര്  അങ്ങനന  പറയന്നുണണ്ട്.  കരാരണയും,

ററരാഡണിനണ്ട്  യരാനതരാരു  കുഴപ്പെവമണില  എനതുനകരാണരാണണ്ട്.

നരാലവരണിയരാകുനതണിനണ്ട്  മുന്പണ്ട്  നണിലവണിലള്ള  ററരാഡണിനന്റെ  കരാരര്യമരാണണ്ട്  ഞരാന്

പറയനതണ്ട്.  എന്.എചണ്ട്.എ.നഎ.-യനടെ  നനകവശമുള്ള  സലയും  നമരാതയും

കുഴപ്പെമരാണണ്ട്.  ഇവണിനടെ  മരാത്രമല.  സകല  സലത്തുയും  പ്രശ്നമരാണണ്ട്,  യരാനതരാരു

ഉതരവരാദേണിതസവമണില.  ഇവര്ക്കണ്ട്  വടെറക്ക  ഇന്തര്യയണിനല  കുറചണ്ട്

റകരാണ്ടരാറകഴ്സുണണ്ട്.  ഇവരുനടെ  ആരുനടെയയും  കയണില  പണമണിനലനരാണണ്ട്

പറയനതണ്ട്.  ഞരാന്  മനസണിലരാക്കണിയതണ്ട്,  രരാജര്യഭരണയും  നടെതണിയവരുയും

നടെതണിനക്കരാണണിരണിക്കുനവരുമരായ  ഉനത  അധണികരാര  റശ്രണണികളണില

ഇരണിക്കുന  ചെണില  രരാഷശയ  റനതരാക്കനരാരുറടെതരാണണ്ട്  ഖജനരാവണ്ട്

റചെരാര്തണിനയടുക്കരാനുള്ള  ഈ  കള്ളക്കമ്പനണികള്.  റദേശശയപരാതരാ

അറതരാറണിറ്റണിനയപ്പെറ്റണി അറമരണിക്കന് പരാര്ലനമന്റെണിനന്റെ ഒരു റണിറപ്പെരാര്ട്ടുണണ്ട്, വലണിയ

അഴണിമതണിയരാനണനരാണണ്ട് അവര് പറയനതണ്ട്. 2017-ല നക.എസണ്ട്.റ്റണി.പണി. ഇഷഷ

അവതരണിപ്പെണിചറപ്പെരാള്  അറമരണിക്കന്  പരാര്ലനമന്റെണില  വന  ആ  റരഖ
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ഞരാനണിവണിനടെ അവതരണിപ്പെണിചതരാണണ്ട്.  റകന്ദ്ര സര്ക്കരാരണിനന്റെ ഉതരവരാദേണിതസനപ്പെട്ട

ആളുകള്  ഈ  ചെര്ചനയ  ഗസൗരവമരായണിനട്ടടുതണ്ട്  തണിരുത്തുനതണിനണ്ട്  ശ്രമണിചരാല

നനരായണിരുന്നു.  ഏതരായരാലയും  ശരണി.  സഭയണില  വനണിരണിക്കുന  അതശവ

ഗസൗരവതരമരായ ഇസൗ വണിഷയയും ചെര്ച നചെയ്തണ്ട്  അറണിയണിക്കരാന് മരാത്രറമ നമുക്കണ്ട്

കഴണിയകയള.  എങ്കണിലയും നമള് അതണ്ട് ഒരണിക്കലക്കൂടെണി ചെര്ച നചെയ്യുകയരാണണ്ട്.

ബഹുമരാനര്യനരായ  ചെശഫണ്ട്  വണിപ്പെണ്ട്  ശ്രശ.  നക.  രരാജന്  ഇസൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

പ്രറമയയും ഉള്നപ്പെനടെ മൂനണ്ട് തവണയരാണണ്ട് ഇസൗ വണിഷയയും സഭയനടെ ശ്രദ്ധയണില

നകരാണ്ടുവനണിട്ടുള്ളതണ്ട്.  ഇതണ്ട്  റകരളതണിനന്റെ  പസൗരജശവണിതനതതനന

പ്രതണികൂലമരായണി  ബരാധണിനചരാരു  പരാതയരായണി  മരാറണിയണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.

സരാധരാരണയരായണി  നര്യരായമരായ  കരാരര്യങ്ങള്  പറഞരാല  റകള്ക്കുനതുയും

റകരളതണിനണ്ട്  ഒരുപരാടെണ്ട്  സഹരായയും  നചെയനകരാണണിരണിക്കുന  ആളുമരാണണ്ട്

ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  റകന്ദ്രമനണി  ശ്രശ.  നണിധണിന്  ഗഡ്കരണി.  അതണില  എനണിക്കണ്ട്

യരാനതരാരു സയുംശയവമണില.  അറദ്ദേഹനതക്കുറണിചണ്ട്  ഞരാന് നലതലരാനത ഒന്നുയും

പറയരാറണില.  ആലപ്പുഴ  നനബപ്പെരാസണ്ട്  പണണി  തശര്നണിട്ടണ്ട്  ഒരു  മരാസമരായണി.

ഉദ്ഘരാടെനതണിനരായണി  ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  പ്രധരാനമനണി  വരുനതണിനുറവണണി

ഞങ്ങള്  കരാതണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.  അവണിനടെ  എന്തരായരാലയും
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'വണി  റഫരാറു'കരാനരനയരാന്നുയും  കണണില.  അതണിനന്റെ  മുകളണില  കയറണിയരാല

അവരുനടെ കരാല  തലണിനയരാടെണിക്കുനമന കരാരര്യയും ഉറപ്പെരാണണ്ട്,  അതുനകരാണരാണണ്ട്

അവണിനടെ  വരരാതതണ്ട്.  എറണരാകുളതണ്ട്  ഇനണി  കയറരാനരാവണില.  ഇറപ്പെരാള്

അവണിടെത്തുകരാര്ക്കണ്ട് മനസണിലരായണി. പ്രസ്തുത ററരാഡണ്ട് നണിര്മരാണതണിനരായണി റകന്ദ്ര

സര്ക്കരാരണിനന്റെ  50  ശതമരാനയും  തുകയയും  സയുംസരാനതണിനന്റെ  50  ശതമരാനയും

തുകയമരാണണ്ട്  നചെലവഴണിചതണ്ട്.  നകരാലയും നനബപ്പെരാസണ്ട്  ഒറനകരാല വര്ഷയും മുമ്പണ്ട്

ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  പ്രധരാനമനണിതനന  തുറന്നു  നകരാടുതതരാണണ്ട്.   50:50

അനുപരാതതണിലരാണണ്ട്  അതുയും  നചെയ്തതണ്ട്.  സയുംസരാനയും  50  ശതമരാനയും  പങ്കണ്ട്

വചണിടെത്തുറപരാലയും  റടെരാള്  പണിരണിക്കണനമനരാണണ്ട്  അവര്  പറയനതണ്ട്.  200

റകരാടെണി  രൂപ മുടെക്കണി  നണിര്മണിച  നനവറ്റണിലയണിലയും  കുണന്നൂരുയും  നമള് റടെരാള്

പണിരണിക്കുനറതയണില.  അതണ്ട്  പണി.ഡബഷ.ഡണി.യനടെ  നയമരാണണ്ട്,  ഇസൗ

ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ നയമരാണണ്ട്. 

ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  മുഖര്യമനണിയനടെയയും  കര്യരാബണിനറ്റണിനന്റെയയും

അയുംഗശകരാരറതരാനടെ 24 സലങ്ങളണിനല റടെരാള് പണിരണിവണ്ട് ഞരാന് നണിര്തലരാക്കണി.

പണിരണിനചടുറക്കണ  റകരാണ്ടരാകറുനടെ  പണയും  സയുംസരാനയും  നകരാടുക്കുകയരാണണ്ട്.

കണിഫ്ബണി ഫണ്ടുപറയരാഗണിചണ്ട്  നണിര്മണിക്കുന ഒരു പരാലതണിനുയും റടെരാളണില.  172
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റകരാടെണി  രൂപ  സയുംസരാനവയും  അത്രറതരാളയും  റകന്ദ്രവയും  വഹണിചണ്ട്  നണിര്മണിച

നകരാലയും  ററരാഡണിനണ്ട്  റടെരാള്  പണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.  സയുംസരാനയും  മുടെക്കണിയ  172

റകരാടെണി  രൂപയറടെതണിനനങ്കണിലയും  റടെരാള്  പണിരണിക്കരാതണിരണിക്കരാന്

ആവശര്യനപ്പെനട്ടങ്കണിലയും  അതണിനണ്ട്  കഴണിയണിനലനരാണണ്ട്  അവരുനടെ  മറുപടെണി.

ഇതുതനനയരാണണ്ട് ആലപ്പുഴ നനബപ്പെരാസണിനുയും.  ഇങ്ങനനനയരാനക്കയരാനണങ്കണിലയും

റകന്ദ്രവമരായണി  നല രശതണിയണില സഹകരണിചനകരാണരാണണ്ട് നമള് പ്രവൃതണികള്

നടെത്തുനതണ്ട്.  പറക്ഷ  ഇസൗ  പരാതയനടെ  കരാരര്യതണില  നമുക്കണ്ട്  പ്രറക്ഷരാഭയും

നടെതരാറന  പറ്റുകയള,  ഇതണ്ട്  അവരുനടെ  പൂര്ണ്ണ  നണിയനണതണില

നടെക്കുനതരാണണ്ട്. അടെണിയന്തരമരായണി പണണി പൂര്തശകരണിക്കുനതണിനുറവണണിയള്ള

ശകമരായ  പ്രറമയയും  നണിയമസഭയണില  പരാസരാക്കണിയറശഷയും  അവണിറടെയണ്ട്

അയയരായും.  തുടെര്നണ്ട്  റനരണിട്ടണ്ട്  റകന്ദ്ര  മനണിനയ  ബന്ധനപ്പെടെരായും.  നമ്മുനടെ

എയും.പണി.മരാരുനടെയയും  സഹരായയും റതടെരായും.  ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  മുഖര്യമനണി നണിരവധണി

തവണ  ബന്ധനപ്പെട്ടതരാണണ്ട്.  അറദ്ദേഹയും  റനരണിട്ടണ്ട്  റകരാണ്ഫറന്സുയും

വണിളണിചണിട്ടുള്ളതരാണണ്ട്.  അറദ്ദേഹയും വഴണിയയും ബന്ധനപ്പെടെരായും.  അങ്ങനന നമുക്കണ്ട് ഈ

ശരാപയും  ഒരു  അനുഗഹമരാക്കണി  മരാറ്റരാന്  കഴണിയനട്ട  എന്നുമരാത്രയും  പറയകരാണണ്ട്.

ഇതണ്ട്  എറപ്പെരാഴയും  ഉനയണിക്കുന  ശ്രശ.  നക.  രരാജന്  റകരളതണിനന്റെ
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മനനഃസരാക്ഷണിനയയരാണണ്ട്  പ്രതണിനണിധശകരണിക്കുനതണ്ട്  എനതണില  യരാനതരാരു

സയുംശയവമണില. 

ശ്രശ  .    നക  .    രരാജന്:  സര്,  തരാലക്കരാലണികമരായണി  തുരങ്കയും

തുറക്കുനതണിനുറവണണിയയും  ററരാഡണ്ട്  പണണി  പൂര്തണിയരാക്കരാന്  റവണണിയയും

ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  മനണി  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമനമരായണി  സയുംസരാരണിക്കരായും

എന്നുപറഞതണില സറന്തരാഷമുണണ്ട്.  പറക്ഷ ഇവണിനടെ കരരാര് കമ്പനണി കണക്കണ്ട്

നകരാടുക്കുറമ്പരാള്,  റദേശശയപരാതരാ  അറതരാറണിറ്റണി  84.47  ശതമരാനയും  പണണി

പൂര്തണിയരായണി എന്നുപറയനതണ്ട് ററരാഡണില ടെരാര് ഇടെല മരാത്രമരാണണ്ട്.   ശ്രശ. ബണി.

ഡണി.  റദേവസണി  റനരനത  സൂചെണിപ്പെണിചതുറപരാനല,  ചെരാലക്കുടെണിയണില  നടെത്തുന

കരരാര്  ലയുംഘനയും  റപരാനല,  ഇവണിനടെ  കരരാര്  പൂര്തശകരണിക്കരാനത  റടെരാള്

പണിരണിക്കരാനുനള്ളരാരു ലക്ഷര്യയും ഇവര് നടെത്തുന്നുണണ്ട്.  കരരാര് പൂര്തശകരണിക്കരാനത

ഒരു  കരാരണവശരാലയും  റടെരാള്  പണിരണിക്കരാന്  അനുവദേണിക്കണില  എനതരതണില

റകരള  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  ഒരു  തശരുമരാനയും  എടുക്കുറമരാ  എനരാണണ്ട്  ഇതണിറനരാടെണ്ട്

അനുബന്ധമരായണി റചെരാദേണിക്കുവരാനുള്ളതണ്ട്.

ശ്രശ  .    ജണി  .    സുധരാകരന്:  സര്,  കുതണിരരാന് തുരങ്കയും പൂര്ണ്ണമരായയും കമശഷന്

നചെയരാനത  റടെരാള്  പണിരണിക്കരാന്  നണിയമപരമരായണി  കഴണിയനമനണ്ട്  എനണിക്കണ്ട്
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റതരാന്നുനണില.  പണണി പൂര്തണിയരാക്കരാനത റടെരാള് പണിരണിക്കരാന് നണിയമവര്യവസ

ഇനലനരാണണ്ട് ഞരാന് മനസണിലരാക്കുനതണ്ട്.

ശ്രശ  .   പണി  .   നക  .   ബഷശര്: സര്, (...മമക്കണ്ട് ഒരാഫണ്ട്...)

മണി  .    സശക്കര്:  അതണ്ട്  പണിനശടെണ്ട്  റചെരാദേര്യമരായണി  റചെരാദേണിചനകരാള.

ഇതണിനനരാനക്ക ചെണില ചെട്ടവയും റൂളുനമരാനക്കയണണ്ട്. 

ശ്രശ  .   ജണി  .   സുധരാകരന്: സര്, (...മമക്കണ്ട് ഒരാഫണ്ട്...)    ...(ബഹളയും)..

ശ്രശ  .   എയും  .   സസരരാജണ്ട്: സര്, റപരായണിന്റെണ്ട് ഓഫണ്ട് ഓര്ഡര്... ചെട്ട പ്രകരാരമരാണണ്ട്

നമ്മുനടെ  സഭ  നടെന്നുറപരാകുനതണ്ട്.  സരാധരാരണ  നണിലയണില  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

അവതരണിപ്പെണിചരാല  അതണ്ട്  അവതരണിപ്പെണിച  അയുംഗതണിനരാണണ്ട്  റചെരാദേര്യയും

റചെരാദേണിക്കരാനുള്ള  അവകരാശമുള്ളതണ്ട്.  ഇതണിനലരാന്നുയും  നപടെരാത  ഒരരാള്

എഴറനറ്റുനണിനണ്ട്  അറപ്പെരാള്  ഒരു  റചെരാദേര്യയും  റചെരാദേണിക്കുനതണ്ട്  ഓര്ഡറണിലരാറണരാ;

ഓര്ഡറണിലനലങ്കണില അങ്ങണ്ട് റൂളണിയുംഗണ്ട് നലകുറമരാ?

മണി  .    സശക്കര്:  ഓര്ഡറണിലല.  അനുവദേണിചണിട്ടണില.  നനമക്കണ്ട്  നകരാടുതണിട്ടണില.

റചെരാദേര്യയും അയുംഗശകരണിചണിട്ടുമണില.

(2) റബ്ബര് വണിലസണിരതരാ ഫണണ്ട് വര്ദ്ധണിപ്പെണിറക്കണതണിനന്റെയയും 
കരാര്ഷണിക ഉലപ്പെനങ്ങള്ക്കുള്ള തരാങ്ങുവണില പുനനഃക്രമശകരണിറക്കണതണിനന്റെയയും

ആവശര്യകത

ശ്രശ  .    റമരാന്സണ്ട് റജരാസഫണ്ട്:  സര്,  സയുംസരാനതണ്ട് റബ്ബര് വണിലസണിരതരാ
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ഫണണ്ട് പ്രകരാരമുള്ള കുറഞ വണില 250 രൂപയരാക്കണി വര്ദ്ധണിപ്പെണിറക്കണതണിനന്റെയയും

വണിവണിധ  കരാര്ഷണിക  ഉലപ്പെനങ്ങള്ക്കുള്ള  തരാങ്ങുവണില

പുനനഃക്രമശകരണിറക്കണതണിനന്റെയയും  ആവശര്യകതയണിറലയരാണണ്ട്  ബഹുമരാനനപ്പെട്ട

കൃഷണി വകുപ്പുമനണിയനടെ ശ്രദ്ധ ഞരാന് ക്ഷണണിക്കുനതണ്ട്.

റബ്ബറണിനന്റെ ഉപറയരാഗയും ഇതുവനര ഒരു ലക്ഷയും ടെണ് കഴണിഞണിട്ടുയും റബ്ബര്

കര്ഷകനണ്ട്  നര്യരായവണില  ലഭര്യമരാക്കരാന്  കഴണിയരാത  സരാഹചെരര്യമരാണണ്ട്  ഇനണ്ട്

നണിലനണിലക്കുനതണ്ട്.  ടെയര്  വണിലപ്പെനയയും  ആറഗരാള  ഉപറയരാഗവയും  കുതനന

ഉയര്നണിട്ടുയും  റബ്ബര്  വണില  കുതനന  തരാറഴയണ്ട്  റപരാകുന  സണിതണിവണിറശഷയും

സര്ക്കരാര്  കരാരര്യമരായണി  പരണിഗണണിക്കണനമനണ്ട്  അഭര്യര്ത്ഥണിക്കുകയരാണണ്ട്.  റബ്ബര്

ഉലരാദേനതണിനന്റെ  സരാമ്പതണിക  റനട്ടയും  ഏതരാനുയും  ടെയര്  കമ്പനണികള്ക്കണ്ട്

മരാത്രമരായണി  ചുരുങ്ങണിയണിരണിക്കുന്നു  എനതരാണണ്ട്  ഇനനത  അവസ.

ഇതണിനനതണിനര പ്രതണികരണിക്കരാന് റബ്ബര് കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട് കഴണിയനണില. 10 ലക്ഷയും

നചെറുകണിടെ  കര്ഷകര്  ഇനണ്ട്  വന്  നഷ്ടനത  റനരണിടുകയരാണണ്ട്.  റബ്ബര്  കൃഷണി

ഉറപക്ഷണിക്കരാന്തനന ആളുകള് നണിര്ബന്ധണിതമരാകുനനരാരു സരാഹചെരര്യയും ഇനണ്ട്

നണിലനണിലക്കുകയരാണണ്ട്.  റബ്ബര്  ഉലപ്പെരാദേനയും  നവയുംബര്  മരാസയും  90,000

ടെണ്ണണിറലയണ്ട്  ഉയര്നതരായണി  റബ്ബര്  റബരാര്ഡണിനന്റെ  തനന  കണക്കണില
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പറയന്നുണണ്ട്.  റബ്ബറണിനന്റെ  ഉപറയരാഗയും  കഴണിഞ  മരാസങ്ങളണില  ഒരു  ലക്ഷയും

ടെണ്ണണിനണ്ട്  മുകളണിനലതണിയണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.  എനരാല   ആ  കണക്കണ്ട്  പുറതണ്ട്

വണിടുനണില.  ഇതണ്ട്  രഹസര്യമരായണി  വയ്ക്കുനതണ്ട്  ടെയര്  കമ്പനണികള്ക്കുയും

വന്കണിടെകള്ക്കുയും  റവണണിയരാണണ്ട്.   റബ്ബര്  ഉപറയരാഗതണിനന്റെ  നനലരാരു

ശതമരാനയും ഇറക്കുമതണി നചെയ്ത റബ്ബറരാനണന്നുള്ളതരാണണ്ട് മനറ്റരാരു സതര്യയും.  റബ്ബര്

ഇറക്കുമതണി  വരുതണിനക്കരാണണ്ട്  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്   കൃഷണിക്കരാരുനടെ

നനട്ടനലരാടെണിക്കുകയരാണണ്ട്.  ഒരു കണിറലരാ റബ്ബര് ഉലപ്പെരാദേണിപ്പെണിക്കരാന് കര്ഷകര്ക്കണ്ട്

175  രൂപ  നചെലവണ്ട്  വരുനമനരാണണ്ട്  റബ്ബര്  റബരാര്ഡുതനന

കണക്കരാക്കണിയണിട്ടുള്ളതണ്ട്.  ഇതണ്ട്  8  വര്ഷയും  മുന്പണ്ട്  പുറത്തുവണിട്ട  റബ്ബര്

റബരാര്ഡണിനന്റെ  കണക്കരാണണ്ട്.  റബ്ബര്  കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട്  പണിടെണിചനണിലക്കരാന്

കഴണിയരാത സരാഹചെരര്യയും സര്ക്കരാര് വസ്തുതരാപരമരായണി പരണിഗണണിറക്കണതുണണ്ട്.

റബ്ബര്  കൃഷണിക്കരാര്  പ്രതണിസന്ധണിയണിലരായ  സരാഹചെരര്യയും  കണക്കണിനലടുതരാണണ്ട്

2015-16  കരാലഘട്ടതണില  അനനത  യ.ഡണി.എഫണ്ട്.  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  150

രൂപയനടെ  വണിലസണിരതരാ  പദ്ധതണി  പ്രഖര്യരാപണിചതണ്ട്.  ഇത്രയയും  വര്ഷയും

കഴണിഞണിട്ടുയും  ഇതണില യരാനതരാരുവണിധ വര്ദ്ധനവയും  വരുത്തുവരാന് ഗവണ്നമന്റെണ്ട്

തയരാറരായണിട്ടണില.  കൃഷണിക്കരാരുനടെ  ഉലപ്പെരാദേനനചലവകൂടെണി  കണക്കണിനലടുതണ്ട്



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

20

തരാങ്ങുവണില  നണിശ്ചയണിക്കരാന് തയരാറരായരാല  250  രൂപ റബ്ബര് വണിലസണിരതരാ

ഫണരായണി ഉയര്തനപ്പെറടെണതുണണ്ട് എനതണ്ട്  നര്യരായമരാനയരാരു ആവശര്യമരാണണ്ട്.

റബ്ബര് ഉലപ്പെരാദേനനചലവണിനന്റെ 50 ശതമരാനയുംകൂടെണി കണക്കുകൂട്ടണിറവണയും തറവണില

നണിശ്ചയണിക്കരാനനനണ്ട്  റഡരാ.  സസരാമണിനരാഥന്  കമശഷന്  2007-ല  ശണിപരാര്ശ

നചെയ്തണിട്ടുണണ്ട്.  അതണിനുറശഷയും  വര്ഷങ്ങള്  കഴണിഞണ്ട്  ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  ഉമന്

ചെരാണണി  മുഖര്യമനണി  ആയണിരുന  ഗവണ്നമന്റെണില  ധനകരാരര്യ

വകുപ്പുമനണിയരായണിരുന  നക.  എയും.  മരാണണിയരാണണ്ട്  150  രൂപയനടെ  റബ്ബര്

വണിലസണിരതരാ  ഫണണ്ട്  പ്രഖര്യരാപണിചതണ്ട്.  അതണ്ട്  കര്ഷകര്ക്കണ്ട്  വലണിനയരാരു

ആശസരാസമരായണിരുന്നു. 

റകരളതണില  റബ്ബര്  കൃഷണി   നണിലനണിര്തരാനുയും  റബ്ബര്  കര്ഷകനര

സഹരായണിക്കരാനുയും  ഉലപ്പെരാദേനനചലവകൂടെണി  കണക്കണിനലടുക്കുറമ്പരാള്  250

രൂപയനടെ  വണില  സണിരതരാ  ഫണണിറലക്കണ്ട്  വര്ദ്ധണിപ്പെണിക്കുകനയന  ആവശര്യയും

സയുംസരാന  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  അയുംഗശകരണിക്കണനമനരാണണ്ട്  എനണിക്കണ്ട്  ഇസൗ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂനടെ  ആവശര്യനപ്പെടെരാനുളള  പ്രധരാനനപ്പെട്ട  ഒരു  കരാരര്യയും.

അറതരാനടെരാപ്പെയും  150  രൂപതനന  ഒരു  വര്ഷമരായണി  കുടെണിശണികയരാണണ്ട്,

നകരാടുത്തുതശര്തണിട്ടണില.  കൃഷണിക്കരാര്  ബണില  നകരാടുതണിരണിക്കുന്നു,  കൃതര്യമരായണി
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ബണില  സബ്മണിറ്റണ്ട്  നചെയ്തണിട്ടുയും  ഒരു  വര്ഷറതരാളമരായണി  കുടെണിശണിക

നകരാടുത്തുതശര്ക്കരാന്  കഴണിയരാത  സരാഹചെരര്യയും  നണിലനണിലക്കുകയരാണണ്ട്.  ഇതണ്ട്

ഏറ്റവയും  വലണിയ  അനശതണിയരാണണ്ട്,  ഇതുറപരാനല  പ്രയരാസനപ്പെടുന ഘട്ടതണില,

റകരാവണിഡണിനന്റെ പ്രതണിസന്ധണി നണിലനണിലക്കുനതണിനണിടെയണില ഇത്രയയും കുടെണിശണിക

വരുത്തുകനയനതണ്ട്  അനര്യരായമരാണണ്ട്,  അതണ്ട്  എത്രയയും  നപനട്ടനണ്ട്

നകരാടുത്തുതശര്ക്കരാനുളള നടെപടെണിയണരാകണനമനണ്ട് അഭര്യര്ത്ഥണിക്കുകയരാണണ്ട്.

 മനറ്റരാരു  പ്രധരാനനപ്പെട്ട  കരാരര്യയും,  നമള്  ദേശര്ഘകരാലമരായണി

ആവശര്യനപ്പെടുനതരാണണ്ട് റബ്ബറണിനന കരാര്ഷണിറകരാലപ്പെനമരായണി അയുംഗശകരണിക്കരാന്

റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  തയരാറരാകുകനയന്നുളളതണ്ട്.  ഇതണില  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്

സസശകരണിചണിരണിക്കുന  നണിലപരാടെണ്ട്  നണിറഷധരാത്മകമരാണണ്ട്.  കരാര്ഷണികവണിളയരായണി

പ്രഖര്യരാപണിക്കരാന്  തയരാറരാകരാത  നണിലപരാടെണ്ട്  റകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്ട്

എടുതണിരണിക്കുന്നു.  പലപ്രരാവശര്യയും  ഞങ്ങനളരാനക്ക  നണിയമസഭയണില

ഉനയണിചണിട്ടുളളതരാണണ്ട്,  ഗവണ്നമന യും  ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  മുഖര്യമനണിയയും

ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  കൃഷണി  വകുപ്പുമനണിയയും  ഇസൗ  പ്രശ്നതണില  ഇടെനപട്ടുനകരാണണ്ട്

റബ്ബറണിനന  കരാര്ഷണിറകരാലപ്പെനമരായണി,  കരാര്ഷണികവണിളയരായണി

പ്രഖര്യരാപണിക്കുനതണിനണ്ട്  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണില  ആവശര്യമരായ  സമര്ദ്ദേയും
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നചെലതണനമന  ആവശര്യയും  ഉനയണിക്കുകയരാണണ്ട്.  റബ്ബര്  റപരാനലതനന

റകരളതണില  പ്രധരാനനപ്പെട്ടതരാണണ്ട്  നരാളണിറകരയും,  നരാളണിറകര  കൃഷണിക്കരാരുനടെ

കരാരര്യതണിലയും,  തരാങ്ങുവണില  40  രൂപയരാനയങ്കണിലയും  വര്ദ്ധണിപ്പെണിക്കണയും.

കഴണിഞദേണിവസയും ബഹുമരാനര്യനരായ പണി.  നജ.  റജരാസഫണ്ട്,  ഇവണിനടെ ചെര്ചയണില

പനങ്കടുത്തുനകരാണണ്ട് വണിശദേരായുംശങ്ങള് മുഴവന് അവതരണിപ്പെണിചതരാണണ്ട്.  ഇനണ്ട്  30

രൂപയണില  തരാനഴനയനണ്ട്  പറയറമ്പരാള്  നരാളണിറകര  കര്ഷകരുയും

പ്രയരാസനപ്പെടുകയരാണണ്ട്.  നരാളണിറകര  കൃഷണിക്കരാരുനടെ  കരാരര്യതണിലയും

റഡരാ. സസരാമണിനരാഥന് കമശഷന് മണിനണിമയും സറപ്പെരാര്ട്ടണ്ട് നനപ്രസണിനന്റെ പരണിധണിയണില

നകരാണ്ടുവരുന നടെപടെണികളണിറലക്കണ്ട് വനണ്ട്,  ആശസരാസ നടെപടെണി മുതല ഇതുവനര

വണിലയണിരുതണിയരാല  വര്ഷങ്ങള്  കടെന്നുറപരായണിട്ടുയും  നരാളണിറകര  കര്ഷകര്ക്കണ്ട്

ആവശര്യമരായ  സയുംരക്ഷണയും  നകരാടുക്കരാറനരാ  ആ  കൃഷണിനയ  സയുംരക്ഷണിക്കരാന്

കഴണിയന വണിധതണില ഒരു നണിലപരാനടെടുക്കരാറനരാ  പല കരാരണങ്ങള്നകരാണ്ടുയും

കഴണിയനണില.  ഇസൗ സണിതണിവണിറശഷവയും തണിരുതനപ്പെറടെണതരാണണ്ട്.  സയുംസരാന

ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  നരാളണിറകര  കൃഷണിയമരായണി  ബന്ധനപ്പെട്ടണ്ട്  തരാങ്ങുവണില

പുനനഃക്രമശകരണിക്കുനതണിനുളള  നടെപടെണി  സസശകരണിക്കണനമനണ്ട്  ഞരാന്

അഭര്യര്ത്ഥണിക്കുകയരാണണ്ട്.  
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നനലണിനന്റെ  കരാരര്യതണില,   തരാങ്ങുവണില  3000

രൂപയരാക്കണനമന്നുളളതരാണണ്ട്  കുട്ടനരാട്ടണിലയും  അപ്പെര്  കുട്ടനരാട്ടണിലയും  മറ്റണ്ട്

നനലകരാര്ഷണിക  റമഖലയണിലയും  ഉയര്ന്നുവനണിരണിക്കുന  ആവശര്യയും.   ഇറപ്പെരാള്

2748  രൂപയരാണണ്ട്  നകരാടുത്തുനകരാണണിരണിക്കുനതണ്ട്,  ഇതണ്ട്  3000

രൂപയരാക്കുകനയന്നുളളതണ്ട്  നര്യരായമരായ  ആവശര്യമരാണണ്ട്.  നനലകൃഷണി

റപ്രരാതരാഹണിപ്പെണിക്കരാന് ഗവണ്നമന്റെണ്ട് എലരാവണിധ ഇടെനപടെലകളുയും നടെത്തുറമ്പരാഴയും

അടെണിസരാന വണിഷയങ്ങള് പരണിഹരണിക്കനപ്പെടുനണിനലന കരാരര്യയും പ്രറതര്യകമരായണി

ചൂണണിക്കരാണണിക്കരാന്  ആഗഹണിക്കുന്നു.   നനലകൃഷണി  നചെയ്യുന  കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട്

ഇനണ്ട്  നകരാടുക്കുന  ഹരാന്റെണ്ട് ലണിയുംഗണ്ട്  ചെരാര്ജണ്ട്  100  രൂപനയങ്കണിലമരായണി

വര്ദ്ധണിപ്പെണിറക്കണതണ്ട് നര്യരായമരായ കരാരര്യമരാണണ്ട്, കരാരണയും ഇതണ്ട് 12 രൂപയണിലരാണണ്ട്

തുടെങ്ങണിയതണ്ട്,  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുന്പണ്ട്  തുടെങ്ങുറമ്പരാള് അന്നുണരായണിരുന ധരാരണ

ഹരാന്റെണ്ട് ലണിയുംഗണ്ട്  ചെരാര്ജണില  വരുന  നഷ്ടതണിനന്റെ  പകുതണി  കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട്

നകരാടുക്കുനമന്നുളളതരാണണ്ട്.  പനക്ഷ ഇന്നുവനര അതണ്ട് നകരാടുതണിട്ടണില.  തുടെങ്ങണിയ

കരാലതണ്ട് 12 രൂപയണിലനണിനണ്ട് ഇറപ്പെരാള് വനണിരണിക്കുന നചെലവണ്ട് ഒരു കസണിന്റെലണിനണ്ട്

150-160  രൂപവനരയരാണണ്ട്.   ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  കൃഷണി  വകുപ്പുമനണിക്കണ്ട്  അതണ്ട്

അടുതറണിയരായും. ഇത്രയയും രൂപ നചെലവണ്ട് വരുറമ്പരാഴയും  ഹരാന്റെണ്ട് ലണിയുംഗണ്ട് ചെരാര്ജണ്ട് 12
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രൂപയണിലതനന നണിലക്കുകയരാണണ്ട്,  പണിനനനയങ്ങനനയരാണണ്ട് നനലകൃഷണിനയ

റപ്രരാതരാഹണിപ്പെണിക്കുനതണ്ട്;  എങ്ങനനയരാണണ്ട്  നനലകര്ഷകര്

പണിടെണിചനണിലക്കുനതണ്ട്?  100  രൂപനയങ്കണിലമരായണി  ഹരാന്റെണ്ട് ലണിയുംഗണ്ട്  ചെരാര്ജണ്ട്

ഉയര്തണനമനണ്ട്  അഭര്യര്ത്ഥണിക്കുന്നു.  നഷ്ടയും  സഹണിചനകരാണണ്ട്

നനലകര്ഷകര്ക്കണ്ട് മുറനരാട്ടുറപരാകരാന് കഴണിയരാത വലണിയ പ്രതണിസന്ധണിയണണ്ട്,

അതണ്ട് പരണിഹരണിക്കണനമന്നുളളതണ്ട് സൂചെണിപ്പെണിക്കുന്നു.  

വണിതണ്ട്  നതരനഞടുക്കരാനുളള അവകരാശയും കൃഷണിക്കരാരനണ്ട്  നകരാടുക്കണയും.

ഇറപ്പെരാള്  റകരള  സശഡ്സണ്ട്  നകരാടുക്കന  വണിതണ്ട്  കണിളണിര്ക്കുക  റപരാലമണില.

പലസലത്തുയും  കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട്  പരരാതണിയയും  വണിഷമങ്ങളുമരാണണ്ട്,  ആരുയും

റനരാക്കരാനണിലരാത  അവസയണണ്ട്.   കൃഷണിക്കരാരനണ്ട്  വണിതണ്ട്

നതരനഞടുക്കരാനുളള  അവകരാശയും  നകരാടുക്കുക,  അതണിനുളള  സബ്സണിഡണി

കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട് റനരണിട്ടണ്ട് നകരാടുക്കുക.  ഇറപ്പെരാള് കൃഷണിക്കരാര്ക്കുളള സബ്സണിഡണി

റനരണിട്ടല കണിട്ടുനതണ്ട്,  അതുനകരാണണ്ട് കൃഷണിക്കരാരനണ്ട്  യരാനതരാരു ഗുണവമണിലരാത

അവസയരാണണ്ട്.  ഉലപ്പെരാദേന  റബരാണസണ്ട്,  വളയും/വണിതണ്ട്  സബ്സണിഡണി

എനണിവനയരാന്നുയും സമയതണ്ട് കണിട്ടരാറണില. കൃഷണിയയും കഴണിഞണ്ട്, കരാലവയും കഴണിഞണ്ട്

റപരാകുറമ്പരാള്  സബ്സണിഡണിയനടെ  ആനുകൂലര്യവയും  പറഞണ്ട്  വരണികയരാണണ്ട്.
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ഇതരയും  കഷ്ടപ്പെരാടുകള്ക്കണിടെയണിലരാണണ്ട്  നനലകര്ഷകര്  മുറനരാട്ടുറപരാകുനതണ്ട്.

നനലകര്ഷകനര  സഹരായണിക്കരാന്  കഴണിയന  വണിധതണില  വണിവണിധ

സബ്സണിഡണികള്  സമയബന്ധണിതമരായണി  നകരാടുക്കുനതണിനുളള

നടെപടെണിയണരാകണനമനണ്ട് അഭര്യര്ത്ഥണിക്കുന്നു. 

ഇസൗ റകരാവണിഡണ്ട് പശ്ചരാതലതണില ചുക്കണ്ട്, മഞള് തുടെങ്ങണിയവയണ്ട് വലണിയ

ആവശര്യയും  വനണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.  അതണിനന്റെ  ഉപറയരാഗയും  വര്ദ്ധണിചണിരണിക്കുന്നു,

ആവശര്യയും വര്ദ്ധണിചണിരണിക്കുന്നു.  ഇതണ്ട് കൃഷണിക്കരാര്തനന മരാറനജണ്ട് നചെയ്യുകയരാണണ്ട്.

ഇറപ്പെരാള് വനണിരണിക്കുന ആവശര്യകത വളനര  വലതരാണണ്ട്.  ആ ആവശര്യകത

കണക്കണിനലടുത്തുനകരാണണ്ട്  ചുക്കുയും,  മഞളുയും  ഉള്നപ്പെനടെയളള  കരാരര്യങ്ങളണില

നടെശല  വസ്തുക്കള്  ഗവണ്നമന്റെണിനുതനന  നകരാടുക്കരാന്  കഴണിയനനരാരു

സരാഹചെരര്യമുണരാക്കണയും.  റകരളതണിനന്റെ  കറുതനപരാനരായ  കുരുമുളകണിനന്റെ

വണിലയണിടെണിവണ്ട്  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  കരാരര്യമരായണി  ശ്രദ്ധണിറക്കണതരായണിട്ടുണണ്ട്.

ഇതരതണിലളള  കരാരര്യങ്ങളണില  കൃഷണിക്കരാനര  സഹരായണിക്കരാന്  കഴണിയന

വണിധതണിലളള  നണിലപരാനടെടുത്തുനകരാണണ്ട്  ഇസൗ  റകരാവണിഡണ്ട്  പശ്ചരാതലതണില

കര്ഷകര്ക്കണ്ട്  റവണണി  ഗവണ്നമന്റെണിനണ്ട്  കൂടുതലരായണി  നചെയരാന്കഴണിയന

പദ്ധതണികള്  ഗസൗരവമരായണി  ആറലരാചെണിക്കണനമന്നുകൂടെണി  അഭര്യര്ത്ഥണിചനകരാണണ്ട്
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ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ ശ്രദ്ധയണില ഇസൗ കരാരര്യങ്ങള് നകരാണ്ടുവരണികയരാണണ്ട്.

കൃഷണി  വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    വണി  .    എസണ്ട്  .    സുനണിലകുമരാര്):  സര്,

ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  അയുംഗയും  ശ്രശ.  റമരാന്സണ്ട്  റജരാസഫണ്ട്,  റബ്ബറുമരായണി  ബന്ധനപ്പെട്ട

വണിഷയമരാണണ്ട്  പ്രധരാനമരായയും  ഉനയണിചനതങ്കണിലയും  അറദ്ദേഹയും  എലരാ  വണിളകനള

സയുംബന്ധണിചയും  ഇവണിനടെ  വണിശദേമരായണി  പറഞണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.   സയുംസരാന

ഗവണ്നമനമരായണി  ബന്ധനപ്പെട്ട  കരാരര്യങ്ങള്  അറദ്ദേഹയും  ഉനയണിക്കുനതണ്ട്

ശരണിയരാനണങ്കണിലയും,  റബ്ബര്  റപരാനലയളള  നരാണര്യവണിളകളുമരായണി  ബന്ധനപ്പെട്ടണ്ട്

ഉണരാകുന  തകര്ചയനടെ  പ്രധരാനനപ്പെട്ട  ഉതരവരാദേണിതസയും

റകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണിനരാനണനണ്ട് അറദ്ദേഹതണിനണ്ട് നനരായണി അറണിയരായും.  അറദ്ദേഹയും

പലതവണ ഇസൗ വണിഷയങ്ങള് സഭയണില അവതരണിപ്പെണിച അയുംഗമരായതുനകരാണണ്ട്

പറയകയരാണണ്ട്.  ഒരു  തവണറപരാലയും  അറദ്ദേഹയും  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ

പ്രശ്നങ്ങള്നകരാണരാണണ്ട്  ഇതുറപരാനലയളള  സരാഹചെരര്യങ്ങള്  വരുനനതന

കരാരര്യയും  ചൂണണിക്കരാണണിക്കരാതണിരുനതണ്ട്  ശരണിയരായണിനലന്നുമരാത്രറമ  ഞരാന്

പറയന്നുളള.

റബ്ബറണിനന്റെ  വണിലയണിടെണിവമരായണി  ബന്ധനപ്പെട്ടുനകരാണ്ടുളള  പ്രശ്നയും  റകന്ദ്ര

ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  ആസണിയരാന്  കരരാറുമരായണി  അനുവര്തണിചവരുന
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നടെപടെണിക്രമങ്ങളുനടെ ഫലമരായരാണണ്ട്.  ഒരു ലക്ഷയും ടെണ് റബ്ബറണിനന്റെ നപ്രരാഡക്ഷന്

സയുംബന്ധണിചണ്ട് മറചവചണിരണിക്കുന്നുനവനണ്ട് അറദ്ദേഹയും പറഞ. ഇവണിടെനത റബ്ബര്

ഇന്ഡസ്ട്രേണിയമരായണി  ബന്ധനപ്പെട്ട  ഇന്ഡസ്ട്രേണിയനടെ  തരാലപ്പെരര്യപ്രകരാരമരാണണ്ട്

നചെയനകരാണണിരണിക്കുനതണ്ട്.  അറദ്ദേഹയും  ആദേര്യയും  മനസണിലരാറക്കണ  കരാരര്യയും,

റബ്ബറണിനന   കരാര്ഷണിക  ഉലപ്പെനമരായണി  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  ഇറപ്പെരാഴയും

അയുംഗശകരണിചണിട്ടണില.  അതണ്ട്  ഇറപ്പെരാഴയും  റകരാറമഴണ്ട്  ആന്റെണ്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രേണി

ഡണിപ്പെരാര്ട്ടുനമന്റെരാണണ്ട് നനകകരാരര്യയും നചെയ്യുനതണ്ട്.  റകന്ദ്ര കൃഷണി മനരാലയവമരായണി

റബ്ബറണിനണ്ട്  യരാനതരാരു  ബന്ധവമണില,  റകരാറമഴണ്ട്  ആന്റെണ്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രേണി

ഡണിപ്പെരാര്ട്ടുനമനമരായണിട്ടരാണണ്ട്  ബന്ധയും.  അങ്ങണ്ട്  ഇവണിനടെ

സൂചെണിപ്പെണിചതനുസരണിചരാനണങ്കണില  സസരാമണിനരാഥന്  കമശഷന്  റണിറപ്പെരാര്ട്ടണ്ട്

കരാര്ഷണിക  വണിഭവങ്ങനള  സയുംബന്ധണിചളളതരാണണ്ട്.  സസരാമണിനരാഥന്  കമശഷന്

റണിറപ്പെരാര്ട്ടണില  പറയന  തരാങ്ങുവണിലറപരാലയും  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്

അയുംഗശകരണിചനകരാടുതണിട്ടണില.   റകന്ദ്ര  സര്ക്കരാര്  തരാങ്ങുവണില

നണിശ്ചയണിചണിരണിക്കുന  25  വണിളകളണില  2  വണിളകള്,  നനലയും മണിലണിയുംഗ്നകരാപ്രയയും,

മരാത്രമരാണണ്ട് റകരളതണിനന ബരാധണിക്കുനതണ്ട്,  റബ്ബര് ഒരണിക്കലയും വനണിട്ടണിനലനണ്ട്

മരാത്രമല,  റബ്ബര്  ഇറപ്പെരാഴയും  റകരാറമഴണ്ട്  ആന്റെണ്ട്  ഇന്ഡസ്ട്രേണി  ഡണിപ്പെരാര്ട്ടുനമന്റെണിനന്റെ
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കശഴണിലരാണണ്ട്  നണിലക്കുനതണ്ട്.   22-02-2018-ല   സയുംസരാന  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്

നകരാടുത കതണില ഇക്കരാരര്യങ്ങള് വളനര വണിശദേമരായണി പറഞ.   നരാചസറല

റബ്ബറണിനന  കരാര്ഷണിക  ഉലപ്പെനമരായണി  മരാറ്റണയും,  കൃഷണിയരായണി

അയുംഗശകരണിക്കണനമനണ്ട്  2018  മുതല  ആവശര്യനപ്പെട്ടുനകരാണണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.

അതണിനുപുററമ, ''Government of India may take measures to safeguard

the natural rubber farmers from the distress caused due to the steep

fall  in its  price''  എന്നുപറഞനകരാണണ്ട് ഞങ്ങള് പലതവണ റകന്ദ്രതണിനണ്ട്

കതയച.  അതണിനന്റെ  അടെണിസരാനതണില  ടെരാസണ്ട്  റഫരാഴണിനന  നണിറയരാഗണിച.

സയുംസരാന  ചെശഫണ്ട്  നസക്രട്ടറണിനയതനന  നചെയര്മരാനരാക്കണിനക്കരാണണ്ട്,

റകരളതണിറന്റെയയും  ത്രണിപുരയറടെയയും  ചെശഫണ്ട്  നസക്രട്ടറണിമരാര്  അയുംഗങ്ങളരായണിട്ടുളള

വണിദേഗ്ദ്ധ  കമണിറ്റണിനയ  നണിറയരാഗണിച,  വണിദേഗ്ദ്ധരുനടെ  ആ  കമണിറ്റണി  ഇവണിനടെ  വന്നു,

അങ്ങണ്ട്  പറഞതുറപരാനല നക.എയും.മരാണണി  അടെക്കമുളള ആളുകളുമരായണി  ചെര്ച

നടെതണി,  24  ഇനയും  ആവശര്യങ്ങള്  ഉനയണിച.   അതണില  22  കരാരര്യങ്ങള്

ടെരാസണ്ട്റഫരാഴണ്ട്  അയുംഗശകരണിച.   അതണില  ഒരു  റപരായണിന്റെണ്ട്  ഇതണ്ട്  കൃഷണിയരായണി

അയുംഗശകരണിക്കണനമന്നുളളതരാണണ്ട്.  അറതരാനടെരാപ്പെയും,  നപ്രരാഡക്ഷന്

ഇന്നസന്റെശവണ്ട് എന്തുനകരാണരാണണ്ട് ഇവണിനടെ നകരാടുക്കുനനതനണ്ട്  ബഹുമരാനനപ്പെട്ട
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റമരാന്സണ്ട്  റജരാസഫണിനണ്ട്  അറണിയരാമറലരാ.  ആസണിയന്  കരരാറനുസരണിചണ്ട്  റബ്ബര്

കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട്  സബ്സണിഡണി നകരാടുക്കരാന് റകന്ദ്രയും അയുംഗശകരാരയും നകരാടുക്കണില.

അതുനകരാണരാണണ്ട്  റപരുമരാറ്റണി നപ്രരാഡക്ഷന് ഇന്നസന്റെശനവന റപരണില  150

രൂപ  തശരുമരാനണിചണിരണിക്കുനതണ്ട്.  റബ്ബര്  കര്ഷകര്ക്കണ്ട്  വണിരുദ്ധമരായണിട്ടുളള  ഒരു

കരരാറണിനന്റെ  റപരണിലരാണണ്ട്  റബ്ബര്  കൃഷണിക്കരാര്  ഇസൗ  പ്രശ്നയും

അനുഭവണിചനകരാണണിരണിക്കുനതണ്ട്.  ഇസൗ  സരാഹചെരര്യതണില  150  രൂപവശതയും

നകരാടുക്കരാന്  തശരുമരാനണിച,  അങ്ങണ്ട്  മനസണിലരാറക്കണ  കരാരര്യയും,  ഇസൗ  വര്ഷയും

നകരാടുക്കരാനുളള കുറചണ്ട്  കരാശണ്ട്  ബരാക്കണിയണണ്ട്.  അതണ്ട്  റബ്ബര് റബരാര്ഡണ്ട്  തരുന

മുറയരാണണ്ട്  കര്ഷകര്ക്കണ്ട്  നകരാടുത്തുനകരാണണിരണിക്കുനതണ്ട്.   ആര്.പണി.എസണ്ട്.

നകരാടുക്കുന കണക്കനുസരണിചണ്ട് റബ്ബര് റബരാര്ഡണ്ട് ലണിസണ്ട് തനരാല അതണ്ട് എലരായും

നകരാടുത്തുനകരാണണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.  അതണില കുടെണിശണികയനണങ്കണില  തശര്ക്കരാന്

ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  തയരാറരാണണ്ട്.  അങ്ങണ്ട്  മനസണിലരാറക്കണ കരാരര്യയും,  നക.എയും.മരാണണി

സരാറരാണണ്ട് നകരാണ്ടുവനനതങ്കണിലയും 2016-ല ഇസൗ ഗവണ്നമന്റെണ്ട് വനതണിനുറശഷയും

228  റകരാടെണി രൂപയരാണണ്ട് നകരാടുതണിരണിക്കുനതണ്ട്. 2016-17-ല  300.64  റകരാടെണി

രൂപയയും  2017-18-ല  225.60  റകരാടെണി രൂപയയും  2018-19-ല  358.93  റകരാടെണി

രൂപയയും 2019-20-ല 218.51 റകരാടെണി രൂപയയും 2020-21 ല ഇതുവനര 228.56
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റകരാടെണി  രൂപയമടെക്കയും  1331.4  റകരാടെണി  രൂപ  റബ്ബര്  കൃഷണിക്കരാര്ക്കുമരാത്രയും

നപ്രരാഡക്ഷന്  ഇന്നസന്റെശവണ്ട്  ഇനതണില  എല.ഡണി.എഫണ്ട്.  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്

നകരാടുത്തു.  എല.ഡണി.എഫണ്ട്.  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  റബ്ബര്  കൃഷണിക്കരാര്ക്കുറവണണി,

നരാമമരാത്ര കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട് റവണണി നകരാടുത കരാരര്യമരാണണ്ട് ഞരാന് പറയനതണ്ട്,

അതണിനുപുറനമ  സയുംസരാന  കൃഷണി  ഡണിപ്പെരാര്ട്ടുനമന്റെണ്ട്  തനന  റബ്ബര്

കര്ഷകര്ക്കുറവണണി  ഇടെവണിള  കൃഷണി  നചെയ്യുനതണിനരായണി   എലരാ  വര്ഷവയും

പ്രറതര്യകമരായ ഫണണ്ട്  മരാറ്റണിവയ്ക്കുനതണ്ട് ഇസൗ ഗവണ്നമന്റെണ്ട് വനതണിനുറശഷമരാണണ്ട്.

റബ്ബര്  കൃഷണിക്കരാനര  സയുംരക്ഷണിക്കരാന്റവണണിയളള  എലരാ  നടെപടെണികളുയും

സസശകരണിച.   ബഹുമരാനനപ്പെട്ട  മുഖര്യമനണിതനന  മുന്കനയടുത്തുനകരാണണ്ട്

സണിയരാല  റമരാഡല  കമ്പനണി  രൂപശകരണിക്കരാനുളള  നടെപടെണി  പൂര്തശകരണ

ഘട്ടതണിലരാണണ്ട്.   കൃഷണിക്കരാനരക്കൂടെണി  ബന്ധനപ്പെടുതണിനക്കരാണണ്ട്  നമള്

ഉലപ്പെരാദേണിപ്പെണിക്കുന  നരാചസറല  റബ്ബറണിലനണിന്നുയും  റകരളതണിലനണിന്നുതനന

മൂലര്യവര്ദ്ധണിത  ഉലപ്പെനങ്ങള്  ഉണരാക്കരാന് കഴണിയന  കര്ഷകരുനടെ  കമ്പനണി,

സണിയരാല  റമരാഡല  കമ്പനണി  ഉണരാക്കുനതണിനുളള  നടെപടെണി  പൂര്തശകരണ

ഘട്ടതണിലരാണണ്ട്.  ഇന്ഡസ്ട്രേശസണ്ട്  ഡണിപ്പെരാര്ട്ടുനമന്റെരാണണ്ട്  ചുമതല

ഏനറ്റടുതണിരണിക്കുനതണ്ട്,  സലയും  കനണതണിയണിട്ടുണണ്ട്,  ആ  സലതണ്ട്  കമ്പനണി
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ആരയുംഭണിചകഴണിഞരാല  നമള്  ഉലപ്പെരാദേണിപ്പെണിക്കുന  റബ്ബറണിലനണിന്നുയും

നമള്തനന  വരാലഷ  അഡശഷന്  ഉണരാക്കണി  നമ്മുനടെ  കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട്

സനസയണിനബണിളരായ  വണില  ലഭണിക്കരാന്  ആവശര്യമരായ  നടെപടെണി  ആദേര്യമരായണി

ആരയുംഭണിചണിരണിക്കുനതണ്ട്  ഇസൗ  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  വനതണിനുറശഷമരാനണനണ്ട്  ഞരാന്

അങ്ങനയ അറണിയണിക്കരാന് ആഗഹണിക്കുകയരാണണ്ട്.  

നനലകൃഷണി  നഷ്ടമരാനണനണ്ട്  അങ്ങണ്ട്  സൂചെണിപ്പെണിച.  ഇസൗ  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്

അധണികരാരതണില വനറശഷയും നനലകൃഷണി നഷ്ടമരാനണനണ്ട് ഒരു കൃഷണിക്കരാരനുയും

പറയണിനലനണ്ട് ഞരാന് വളനര ഉറച വണിശസരാസറതരാടുകൂടെണി അങ്ങറയരാടെണ്ട് പറയന്നു.

അതുമരാത്രമല,  ഇനണ്ട്  ഏറ്റവയും  ലരാഭകരമരായ  കൃഷണിയരായണി  നനലകൃഷണിനയ

മരാറ്റണിയതണ്ട്  ഇസൗ  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  വനറശഷമരാനണനതണില  ശ്രശ.  റമരാന്സണ്ട്

റജരാസഫണിനണ്ട്  ഒരു  സയുംശയവയും  റവണ.   റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  നനലണിനണ്ട്

നകരാടുക്കുന  തരാങ്ങുവണില  കണിറലരായണ്ട്  18.48  രൂപയരാണണ്ട്.  കര്ണ്ണരാടെക

സയുംസരാനതണ്ട്  റണിലയന്സണ്ട്  കമ്പനണി  ഏറ്റവയും  മണികച  നനലണിനുറപരാലയും

തരാങ്ങുവണിലയരായ  18.48 രൂപയ്ക്കുപുറനമ  80  നനപസ മരാത്രയും കൂട്ടണിനലകണിയരാണണ്ട്

നനലണ്ട്ലല  വരാങ്ങണി  സയുംഭരണിചതണ്ട്.  എനരാല  റകരളതണില  തരാങ്ങുവണിലയണ്ട്  പുററമ

കണിറലരായണ്ട് 9 രൂപ അധണികയും നലകണി 27 രൂപ 48 നനപസ നകരാടുതരാണണ്ട് നനലണ്ട്ലല
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സയുംഭരണിക്കുനതണ്ട്. ഇത്രയയും തുക തരാങ്ങുവണിലയരായണി നലകുന ഇന്തര്യയണിനല ഏക

സയുംസരാനയും റകരളയും മരാത്രമരാണണ്ട്. 

അങ്ങണ്ട് വണിതണിനന്റെ കരാരര്യതണിലയും നതറ്റണിദ്ധരാരണരാജനകമരായ ഒരു കരാരര്യയും

പറഞ,  75%  സബ്സണിഡണി  കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട്  റനരണിട്ടരാണണ്ട്  ലഭണിക്കുനതണ്ട്.

കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട് അവര്ക്കണിഷ്ടമുള്ള എതണ്ട് വണിത്തുയും വരാങ്ങണിക്കരായും. എന്.എസണ്ട്.സണി.

(National Seeds Corporation Limited)-യനടെ വണിതണ്ട് വരാങ്ങണിക്കരായും,  റകരള

സശഡ്സണിനന്റെ വണിതണ്ട് വരാങ്ങണിക്കരായും.  കൃഷണിക്കരാര് എന്.എസണ്ട്.സണി.-യനടെ വണിതണ്ട്

വരാങ്ങണിക്കുനതണ്ട്  കൃഷണി  വകുപ്പെണ്ട്  മുഖരാന്തരമരാണണ്ട്.  ഇതവണ

എന്.എസണ്ട്.സണി.യണിലനണിന്നുയും  വരാങ്ങണിയ  വണിതരാണണ്ട്  മുളയരാതണിരുനതണ്ട്.

ഗവണ്നമന്റെണ്ട് ഇടെനപട്ടുനകരാണണ്ട് അതണ്ട് എന്.എസണ്ട്.സണി.-നയനക്കരാണ്ടുതനന മരാറ്റണി

നലകണിച.  റകരള സശഡണ്ട് അറതരാറണിറ്റണി  (Kerala State  Seed Development

Authority)  നകരാടുതണിരണിക്കുന വണിതണ്ട്  മുളയരാതണിരുനണിട്ടണില.  എന്.എസണ്ട്.സണി.

നകരാടുതണിരണിക്കുന  വണിതണ്ട്  മുളയരാതണിരുനതണിനണ്ട്  കരാരണയും  വണിതണിനന്റെ

നജര്മണിറനഷനുമരായണി ബന്ധനപ്പെട്ട പ്രശ്നമരാണണ്ട്.  അതണ്ട്  പരണിഹരണിക്കരാന് നടെപടെണി

സസശകരണിചണിട്ടുണണ്ട്,  മുളയരാതണിരുന  എലരാ  വണിത്തുകളുയും  തണിരണിചവരാങ്ങണി  പകരയും

വണിതണ്ട്  നകരാടുതണിട്ടുണണ്ട്,  അവണിടെങ്ങളണില  കൃഷണി  പുനരരാരയുംഭണിചണിട്ടുമുണണ്ട്.  അങ്ങണ്ട്



14/01/2021
Uncorrected/Not for publication

33

ആശങ്കനപ്പെടുനതുറപരാനല  നനലവണിത്തുമരായണി  ബന്ധനപ്പെട്ടുനകരാണ്ടുള്ള  ഒരു

പ്രശ്നവയും  ഇവണിനടെ  ഉണരായണിട്ടണിനലന്നുള്ള  കരാരര്യയും  ഞരാന്  സൂചെണിപ്പെണിക്കരാന്

ആഗഹണിക്കുകയരാണണ്ട്. 

മനറ്റരാരു  കരാരര്യയും  പറഞതണ്ട്,  ഹരാന്ഡണ്ട് ലണിയുംഗണ്ട്  ചെരാര്ജണിനനക്കുറണിചരാണണ്ട്,

1995 മുതല സണിവണില സനനപ്ലെെസണ്ട് ഡണിപ്പെരാര്ട്ടുനമന്റെണിനണ്ട് ഹരാന്ഡണിലണിയുംഗണ്ട് ചെരാര്ജണ്ട്

നലകുനതണ്ട്  റകന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെരാണണ്ട്.  നനലണ്ട്ല  സയുംഭരണവമരായണി

ബന്ധനപ്പെട്ടുനകരാണണ്ട്  ഇറപ്പെരാള്  നകരാടുത്തുനകരാണണിരണിക്കുന  ആനുകൂലര്യതണില

നണിന്നുയും  ഒരു  കസണിന്റെലണിനണ്ട്  2  രൂപ  40  നനപസ  കുറചണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.  12

രൂപയരാണണ്ട് റകന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെണ്ട് നണിശ്ചയണിചണിരണിക്കുന ഹരാന്ഡണ്ട് ലണിയുംഗണ്ട് ചെരാര്ജണ്ട്.

റകന്ദ്രയും നലകുന ഹരാന്ഡണ്ട് ലണിയുംഗണ്ട് ചെരാര്ജലരാനത ഒരു കരാലത്തുയും സയുംസരാന

ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  ഹരാന്ഡണ്ട് ലണിയുംഗണ്ട്  ചെരാര്ജണ്ട്  നലകരാറണില,  അങ്ങനന  നലകരാന്

സരാധണിക്കണില.  സയുംഭരണതണിനന്റെ  ഉതരവരാദേണിതസയും  റകന്ദ്രതണിനുള്ളതരാണണ്ട്.

റനരനത  നലകണിനക്കരാണണിരുന  ഹരാന്ഡണ്ട് ലണിയുംഗണ്ട്  ചെരാര്ജണിലനണിന്നുയും

വര്ദ്ധനവണരാകണനമനണ്ട്  സയുംസരാന  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  നണിരന്തരയും

ആവശര്യനപ്പെട്ടണിട്ടുയും  അതണ്ട്  വര്ദ്ധണിപ്പെണിക്കരാനത  2  രൂപ  40  നനപസ

കുറയ്ക്കുകയരാണുണരായതണ്ട്.  അതണിനുപുറനമ  ഇസൗ  സയുംഭരണ  സയുംവണിധരാനയും
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റകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെണ്ട്  നണിര്തലരാക്കരാന്  റപരാകുകയരാണണ്ട്.  ഇതണ്ട്  വളനര

ഗസൗരവമരായ  വണിഷയമരാണണ്ട്.  റകരളതണിനല  നനലകൃഷണിയമരായണി

ബന്ധനപ്പെട്ടുനകരാണണ്ട്  നനലകൃഷണി  വണിസ്തൃതണിയനടെ  ഭരാഗമരായണി  സബ്സണിഡണി

വര്ദ്ധണിപ്പെണിച.  ഇറപ്പെരാള് 'സുഭണിക്ഷറകരളയും' പദ്ധതണിയനടെ ഭരാഗമരായണി 30000 രൂപ

സബ്സണിഡണിയള്ളതണ്ട്  40000  രൂപയരായണി  വര്ദ്ധണിപ്പെണിച.   നപ്രരാഡക്ഷന്

ഇന്നസന്റെശവമരായണി ബന്ധനപ്പെട്ടണ്ട് ഇറപ്പെരാള് നലകരാനുള്ള ഒരു വര്ഷനത പണയും

പൂര്ണ്ണമരായയും  നലകുനതണിനുള്ള  നടെപടെണി  സസശകരണിചനകരാണണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്,

അതണ്ട് ഇസൗ സരാമ്പതണിക വര്ഷയുംതനന നലകുനതണിനുള്ള നടെപടെണി സയുംസരാന

ഗവണ്നമന്റെണ്ട് സസശകരണിക്കുയും. 

അങ്ങണ്ട്  സൂചെണിപ്പെണിചതുറപരാനല  നടെശല വസ്തുക്കള് നകരാടുക്കരാനരാവശര്യമരായ

നടെപടെണിയയും  സസശകരണിചണിട്ടുണണ്ട്.  കണിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങളുയും  മറ്റണ്ട്  നടെശല  വസ്തുക്കളുയും

VFPCK  (Vegetable  and  Fruit  Promotion  Council  Keralam)

സയുംഭരണിചനകരാടുക്കുന്നുണണ്ട്.  ഇതുവഴണി  വര്യരാവസരായണികരാടെണിസരാനതണില  കൃഷണി

നചെയ്യുന  2,22,000-ഓളയും  കര്ഷകര്ക്കണ്ട്  പതണിനരായണിരറതരാളയും  വരുന

കര്ഷക  ഗ്രൂപ്പുകള്  വഴണി  ആവശര്യമരായ  നടെശല  വസ്തുക്കള്

നകരാടുത്തുനകരാണണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്. അതലരാത കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട് പഞ്ചേരായത്തുകള്
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തയരാറരാക്കുന  സശമുകള്വഴണി  അവര്ക്കരാവശര്യമരായ  നടെശല  വസ്തുക്കള്

എതണിചനകരാടുക്കരാനുള്ള നടെപടെണിയരാണണ്ട്  സസശകരണിചണിനകരാണണിരണിക്കുനതണ്ട്.  ഇസൗ

സയുംവണിധരാനതണില  എനന്തങ്കണിലയും  തരതണിലള്ള  കുറവകളുനണങ്കണില  അവ

പരണിഹരണിക്കരാനരാവശര്യമരായ  നടെപടെണികളുയും  സയുംസരാന  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്

സസശകരണിക്കുനതരാണണ്ട്.  നപ്രരാഡക്ഷന്  ഇന്നസന്റെശവണിനന്റെ  കരാരര്യതണിലയും

അങ്ങനനതനനയരാണണ്ട്. നരാളണിറകരതണിന്റെ തരാങ്ങുവണില 27 രൂപയരാണണ്ട്. നമള്

സയുംഭരണിക്കുനതണ്ട്  പചറതങ്ങയയും  റകന്ദ്രയും  സയുംഭരണിക്കുനതണ്ട്  മണിലണിയുംഗണ്ട്

നകരാപ്രയമരാണണ്ട്.   റകന്ദ്രയും  നകരാടുക്കുന  മണിലണിയുംഗണ്ട്  നകരാപ്രയനടെ  തരാങ്ങുവണില

റയക്കരാള് ആനുപരാതണികമരായണി ഉയര്നവണിലയരായ 27 രൂപയരാണണ്ട് ഒരു കണിറലരാ

പചറതങ്ങയണ്ട്  നമള്  നലകുനതണ്ട്.  പചറതങ്ങയണ്ട്  നപരാതുമരാര്ക്കറ്റണില

ഇറപ്പെരാള് 44 രൂപ വണിലയണണ്ട്.  44 രൂപയനണങ്കണിലയും അടെണിസരാന വണിലയരായണി

27  രൂപ  നണിശ്ചയണിചണിരണിക്കുനതണ്ട്  റകരളതണില  മരാത്രമരാണണ്ട്.  പചറതങ്ങ

സയുംഭരണിക്കരാന്  റകരളതണിനണ്ട്  അനുവരാദേയും  നലകണനമനണ്ട്  റകന്ദ്രറതരാടെണ്ട്

ആവശര്യനപ്പെട്ടണിട്ടുയും  മണിനണിമയും  സറപ്പെരാര്ട്ടണ്ട്  നനപ്രസണില  പചറതങ്ങനയ

ഉള്നപ്പെടുതരാന്  ഇതുവനര  റകന്ദ്രയും  സമതണിചണിട്ടണില.  റകരളതണില  ആരുയും

നകരാപ്ര  ഉണക്കണിനയടുക്കുനണില,  പചറതങ്ങയരായരാണണ്ട്  വണിലക്കുനതണ്ട്.
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അങ്ങനന  അനുവദേണിക്കരാതണിരുനണിട്ടുറപരാലയും  27  രൂപ  നലകണി  പചറതങ്ങ

നമള് സയുംഭരണിക്കുകയരാണണ്ട്, ഇതണിനന്റെ സയുംഭരണ വണില വര്ദ്ധണിപ്പെണിക്കുന കരാരര്യയും

സയുംസരാന  ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ  സരാമ്പതണിക  സണിതണിയനുസരണിചണ്ട്  മരാത്രറമ

പറയരാന്  സരാധണിക്കുകയള.  നരാനള  വരരാന്  റപരാകുന  ബഡ്ജറ്റണില

എങ്ങനനയരായണിരണിക്കുനമനണ്ട്  ഇറപ്പെരാള്  പറയരാന്  പറ്റണില,  ഇസൗ  വണിഷയയും

ഗവണ്നമന്റെണ്ട് സജശവമരായണി പരണിഗണണിചനകരാണണിരണിക്കുകയരാനണനണ്ട്  ധനകരാരര്യ

വകുപ്പുമനണി  തനന  ഇനനല  പറയകയണരായണി.  ഇതണിനുപുറനമ  ഇന്തര്യയണില

ആദേര്യമരായണി  16  ഇനയും പചക്കറണികള്ക്കണ്ട്   സയുംസരാന ഗവണ്നമന്റെണ്ട്  തറവണില

നണിശ്ചയണിചനകരാടുത്തു,  അക്കരാരര്യയും  ശ്രശ.  റമരാന്സണ്ട്  റജരാസഫണ്ട്  പറഞണില.

Perishable  Product-കള്ക്കണ്ട്  ഇന്തര്യയണിനലവണിനടെനയങ്കണിലയും  തരാങ്ങുവണില

നണിശ്ചയണിചതരായണി  റകട്ടണിട്ടുറണരാ?  ഇന്തര്യയണില  ആദേര്യമരായണി  16  ഇനയും

പചക്കറണികള്ക്കണ്ട്  തരാങ്ങുവണില  നണിശ്ചയണിച  ഗവണ്നമന്റെരാണണിതണ്ട്.  ഇവണിനടെയള്ള

നനലകര്ഷകര്,  പചക്കറണി  കൃഷണിക്കരാര്,  റബ്ബര്  കൃഷണിക്കരാര്,  മറ്റണ്ട്

നരാണര്യവണിളകള്   ഉത്പരാദേണിപ്പെണിക്കുന  കൃഷണിക്കരാര്  തുടെങ്ങണിയവനരനയലരായും

സയുംരക്ഷണിക്കുനതണില സയുംസരാന ഗവണ്നമന്റെണിനന്റെ എലരാ ഉതരവരാദേണിതസങ്ങളുയും

വളനര നലനണിലയണില  നണിര്വ്വഹണിക്കുന ഗവണ്നമന്റെരായതുനകരാണരാണണ്ട് ഞരാന്
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ഇനതലരായും  സൂചെണിപ്പെണിക്കുനതണ്ട്.  അങ്ങണ്ട്  ആവശര്യനപ്പെട്ടതുറപരാനല

കരാലരാനുസൃതമരായണി  മരാറ്റയുംവരുറതണ തരാങ്ങുവണിലയനടെ കരാരര്യയും ഗവണ്നമന്റെണ്ട്

ഗസൗരവതരമരായണി പരണിഗണണിചണ്ട് ആവശര്യമരായ നടെപടെണി സസശകരണിക്കുനതരാണണ്ട്.

ശ്രശ  .   റമരാന്സണ്ട് റജരാസഫണ്ട്: സര്, ബഹുമരാനനപ്പെട്ട കൃഷണി വകുപ്പുമനണിയനടെ

റനതൃതസതണില  കര്ഷകരുനടെ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരണിഹരണിക്കരാനനടുക്കുന  നല

നണിലപരാടുകനള വളനരയധണികയും സസരാഗതയും നചെയ്യുനവരരാണണ്ട് ഞങ്ങനളലരാവരുയും.

അതണില രരാഷശയനമരാന്നുമണില,  ആ നന കരാണുന്നുമുണണ്ട്.  പരണിഹരണിക്കനപ്പെറടെണ

വണിഷയങ്ങള് പരണിഹരണിചതനന റപരാകണനമന നല ഉറദ്ദേശര്യറതരാനടെയരാണണ്ട്

ഞരാന്  ഇവണിനടെ  വണിഷയങ്ങള്  ചൂണണിക്കരാണണിചതണ്ട്.  കൃഷണിക്കരാര്  ഉനയണിച

വണിഷയങ്ങളരാണണ്ട്  ഞരാന്  ഇവണിനടെ  അവതരണിപ്പെണിചതണ്ട്.  അങ്ങണിവണിനടെ

പറഞതുറപരാനല  16  ഇനങ്ങള്ക്കണ്ട്  തരാങ്ങുവണില  നണിശ്ചയണിചതണ്ട്  വളനര  നല

കരാരര്യമരാണണ്ട്.   ഇന്തര്യയണില  റകരളതണില  അങ്ങനന  നചെയ്തതണ്ട്  കര്ഷകര്ക്കണ്ട്

വളനര  ആശസരാസവമരാണണ്ട്.  ഇക്കരാരര്യതണില  ഇവണിനടെ  ഒരു  പ്രശ്നമുണണ്ട്,  ഒരു

പഞ്ചേരായതണില  ഒരു  റകന്ദ്രതണിലരാണണ്ട്  സരാധനങ്ങള്  വരാങ്ങണിക്കരാന്

കഴണിയനതണ്ട്.   ഉദേരാഹരണതണിനണ്ട്,  റകരാട്ടയയും  ജണിലയണില  അങ്ങുതനന  വനണ്ട്

ഉദ്ഘരാടെനയും  നചെയ്ത  'സയുംഘനനമത്രണി'  എന  നസരാനനസറ്റണിയണണ്ട്.  അതണ്ട്
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ജണിലയണിനല ഏറ്റവയും നല വണിപണന റകന്ദ്രമരാനണങ്കണിലയും അവണിനടെ സയുംഭരണിക്കരാന്

കഴണിയനണില.   VFPCK,  Horticorp,  മറ്റു നസന്റെറുകള് തുടെങ്ങണിയവയമുണണ്ട്,

എനരാല  ഒരു  സലത്തുമരാത്രറമ  സയുംഭരണിക്കരാന്  സരാധണിക്കുകയള.

കൃഷണിക്കരാരരാനണങ്കണില  പല  സലങ്ങളണില  നകരാടുത്തുനകരാണണിരണിക്കുകയരാണണ്ട്.

അതുനകരാണണ്ട്  ഗവണ്നമന്റെണ്ട്തനന   നണിര്റദ്ദേശയും  നകരാടുതരാല  ഒരു

പഞ്ചേരായതണില  റമല സൂചെണിപ്പെണിച രറണരാ മൂറനരാ റകന്ദ്രങ്ങളണില സയുംഭരണയും

നടെതരാന് കഴണിയന തരതണില നണിലവണിലള്ള സരാഹചെരര്യയും  തുടെരുനതണിനുള്ള

നടെപടെണി  സസശകരണിക്കുറമരാ?  അങ്ങനന നചെയ്തരാല കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട്  അതണ്ട്  ഏറ്റവയും

വലണിയ ആശസരാസമരാകുയും.

ശ്രശ  .    വണി  .    എസണ്ട്  .    സുനണിലകുമരാര്:  തരാങ്ങുവണില  നണിശ്ചയണിചണിരണിക്കുന  16

ഇനയും  ഉത്പനങ്ങളുയും  സയുംഭരണിക്കണനമങ്കണില  അവ  ഉത്പരാദേണിപ്പെണിക്കുന

കൃഷണിക്കരാര് എയണിയുംസണ്ട്  (Agriculture  Information  Management  System)

റപരാര്ട്ടലണില രജണിസര് നചെയണയും. 600 മരാര്ക്കറ്റുകള് ഇതണിനരായണി റനരാട്ടണിനനഫ

നചെയ്തണിട്ടുണണ്ട്.  ഇതണില 300 മരാര്ക്കറ്റുകള് സഹകരണ സരാപനങ്ങളുറടെതുയും 300

മരാര്ക്കറ്റുകള്   VFPCK,  Horticorp  ഉള്നപ്പെനടെ കൃഷണി വകുപ്പെണിറന്റെതുമരാണണ്ട്.

ഇപ്പെറഞ  600  സരാപനങ്ങളണിലരാണണ്ട്  ആദേര്യഘട്ടതണില  സയുംഭരണയും
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ഏര്നപ്പെടുതണിയതണ്ട്.  ഇവയണില  എവണിനടെ  നലകണനമന്നുള്ളതണ്ട്  കൃഷണിക്കരാര്ക്കണ്ട്

തശരുമരാനണിക്കരാന് സരാധണിക്കുയും.  ഇതണിറനക്കരാള് കൂടുതല സയുംഭരണ റകന്ദ്രങ്ങള്

ആവശര്യമുനണങ്കണില   ആവശര്യകതയനുസരണിചണ്ട്  വര്ദ്ധണിപ്പെണിക്കണനമന്നു

തനനയരാണണ്ട് ബന്ധനപ്പെട്ട ഉതരവണില പറഞണിരണിക്കുനതണ്ട്.  ആദേര്യഘട്ടതണില

600  എണ്ണയും മരാത്രമരാണുള്ളതണ്ട്.  60000-ഓളയും  റപര് എയണിയുംസണ്ട്  റപരാര്ട്ടലണില

ഇറപ്പെരാള്തനന  രജണിസര്  നചെയകഴണിഞ,  രജണിറസ്ട്രേഷന്  സമയയും

നശട്ടണിനലകണിയണിട്ടുണണ്ട്.  അഥവരാ  സയുംഭരണറകന്ദ്രങ്ങളണില  കുറവനണങ്കണില

കൂടുതല റകന്ദ്രങ്ങള് ആരയുംഭണിക്കുനതണിനുള്ള നടെപടെണി സസശകരണിക്കുനതരാണണ്ട്.


