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മമ  .   സസ്പീക്കര: ചചചോദദദ്യം നമ്പര (*121)

കക  -  സസമഫഫ 

(*121) ശസ്പീമതമ   കക  .   കക  .   രമ:
ശസ്പീ  .   ടമ  .   കജ  .   വമചനചോദഫ:
ശസ്പീമതമ     ഉമ ചതചോമസഫ: തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കഫ ഗതചോഗത

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ വമഭജമചഫ കക-സസമഫഫ എന്ന ചപരമല്

ഒരു  ഗതചോഗത  കമ്പനമ  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ;  എങമല്  വമശദചോദ്യംശദ്യം

കവളമകപ്പെടുത്തുചമചോ;

(ബമ) പ്രസസ്തുത കമ്പനമയുകട കസ്പീഴെമല് പുതമയ ബസ്സുകള് വചോങ്ങുന്നതമനദ്യം

പുതമയ  തസമകകള്  സൃഷമക്കുന്നതമനദ്യം  എകനചോകക്ക  നടപടമകളചോണഫ

സസസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതഫ; വമശദചോദ്യംശദ്യം നൽകചോചമചോ; 

(സമ)  നമലവമല് നഷതമല് പ്രവർതമക്കുന്ന കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-

കയ ലചോഭകരമചോക്കുന്നതമനപകരദ്യം കക-സസമഫഫ എന്ന ചപരമല് പുതമയ കമ്പനമ

രൂപസ്പീകരമചതഫ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട  തകരചയഫ  ആക്കദ്യം  കൂട്ടുകമന്ന

ആചക്ഷേപദ്യം ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണചോ; എങമല് ഇക്കചോരദദ്യം പരമചശചോധമചമട്ടുചണചോ

എന്നഫ വദക്തമചോക്കുചമചോ? 
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ഗതചോഗത വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ആന്റണമ രചോജ): സര, 

(എ&ബമ) കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ  വമഭജമചഫ  കക-സസമഫഫ  എന്ന

ചപരമല് ഒരു ഗതചോഗത കമ്പനമ രൂപസ്പീകരമചമടമല.

കക.എസഫ.ആർ.ടമ.സമ.-യുകട ദസ്പീർഘദൂര സർവസ്പീസുകൾ കചോരദക്ഷേമമചോയമ

പ്രവർതമപ്പെമക്കുക,  കമഫഫ ബമ  ചലചോൺ  മുഖചോനരവദ്യം പചോൻ  ഫണഫ

ഉപചയചോഗമചദ്യം വചോങ്ങുന്ന പുതമയ ബസ്സുകൾ,  നമലവമകല ദസ്പീർഘദൂര ബസ്സുകൾ

എന്നമവ  ഒരു  ചകനസ്പീകൃത  നമയനണ  സദ്യംവമധചോനതമനഫ  കസ്പീഴെമൽ

കചോരദക്ഷേമമചോയമ  പ്രവർതമപ്പെമക്കുക  എന്നസ്പീ  ഉചദ്ദേശദലക്ഷേദങ്ങചളചോകട

കക.എസഫ.ആർ.ടമ.സമ-സസമഫഫ എന്ന സസതന കമ്പനമ രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണഫ.

2021-22  സചോമ്പതമക  വരഷകത  പദ്ധതമ  വമഹമതമചോയമ  വചോഹന

വവ്യൂഹങ്ങളുകട  നവസ്പീകരണവദ്യം ആധുനമകവത്ക്കരണവദ്യം  എന്ന  പദ്ധതമയമല്

ഉള് കപ്പെടുതമ സരക്കചോര,  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ക്കഫ അനവദമച  50  ചകചോടമ

രൂപ  വമനമചയചോഗമചഫ  ദസ്പീരഘദൂര  സരവസ്പീസുകള്  നടത്തുന്നതമനചോയമ  116

ബസ്സുകള്  വചോങ്ങുകയുണചോയമ.  ഇതരതമല്  ലഭദമചോക്കമയ  ബസ്സുകള്

കക.എസഫ.ആർ.ടമ.സമ. സസമഫമകന്റ  ചപരമല്  രജമസഫ ചട്രേഷന്  നടപടമകള്

പൂരതസ്പീകരമചഫ  അനരസദ്യംസചോന  സരവസ്പീസുകള്  ഉള് കപ്പെകടയുളള  ദസ്പീരഘദൂര
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സരവസ്പീസുകളുകട  നടതമപ്പെമനചോയമ  കക.എസഫ.ആർ.ടമ.സമ.-സസമഫമനഫ

കകമചോറുകയുദ്യം കചയമട്ടുണഫ. അവയുകട വമശദചോദ്യംശദ്യം ചുവകട ചചരക്കുന.

20  എണദ്യം  Semi Premium Fully  Built  AC -Seater  ബസ്സുകളുദ്യം 8

എണദ്യം Premium Class Fully Built Multi Axle AC-Sleeper  ബസ്സുകളുദ്യം

88 എണദ്യം Fully Built Non-AC Air Suspension ബസ്സുകളുമചോണവ. 

കക.എസഫ.ആർ.ടമ.സമ.-സസമഫഫ  10 വർഷചതയ്ക്കുള്ള ഒരു തചോത്ക്കചോലമക

കമ്പനമയചോണഫ.  ആയതമനചോൽ  കക.എസഫ.ആർ.ടമ.സമ.-സസമഫമൽ  എലചോ

നമയമനങ്ങളുദ്യം കരചോർ അടമസചോനതമൽ മചോത്രമചോണഫ, യചോകതചോരു വമധതമലദ്യം

സമരനമയമനങ്ങൾ  ഉണചോയമരമക്കുന്നതല.  മചോചനജഫ കമന്റഫ  തലതമലള്ള

പുതമയ  5  തസമകകൾ,  5  വർഷകത  കരചോർ  അടമസചോനതമൽ

നമയമമക്കുന്നതമനഫ സ.ഉ.(കക) നദ്യം. 7/2021/TRANS തസ്പീയതമ 19.02.2021

പ്രകചോരദ്യം അനമതമ ലഭമചമട്ടുണഫ.

ബസ്സുകൾ  ഓടമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  കഡ്രൈവർ  കദ്യം  കണക്ടർമചോകര

ദമവസചവതനചോടമസചോനതമൽ  നമചയചോഗമക്കുന്നതമനചോണഫ

തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുള്ളതഫ.  ഇതഫ  പ്രകചോരദ്യം  489  കഡ്രൈവർ  കദ്യം  കണക്ടർമചോകര

നമചയചോഗമചമട്ടുണഫ.
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(സമ)  ആചക്ഷേപദ്യം  ശദ്ധയമല് കപ്പെടമടമല.  എന്നചോല്  KSRTC-യുകട

ദസ്പീരഘദൂര സരവസ്പീസുകള് കചോരദക്ഷേമമചോക്കചോനചോണഫ സസമഫഫ രൂപസ്പീകരമചതഫ. ഈ

ബസ്സുകളമല്  നമനള്ള  വരുമചോനദ്യം  KSRTC-യുകട  അക്കക്കൗണമചലയചോണഫ

അടയ്ക്കുന്നതഫ.

ശസ്പീമതമ  കക  .    കക  .    രമ:  സര,  കക-സസമഫഫ  പ്രവരതനദ്യം  ആരദ്യംഭമചഫ

നചോളുകള്  ഏകറെയചോയമട്ടുദ്യം  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കല  സരവസ്പീസുകള്

വരദ്ധമപ്പെമക്കുകചയചോ  പുനരുജസ്പീവന  പദ്ധതമകള്  നടപ്പെമലചോക്കുകചയചോ

കചയമടമല.  അചതസമയദ്യം ലചോഭതമല് ഓടമയമരുന്ന കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.

ദസ്പീരഘദൂര  റൂട്ടുകള്  കക-സസമഫമനചോയമ  പമടമകചടുതചതചോകട  ഇക്കൗ  റൂട്ടുകള്

കകകകചോരദദ്യം  കചയമരുന്ന ജസ്പീവനക്കചോര  കവറുകതയമരുന്നഫ  ശമ്പളദ്യം  വചോചങ്ങണ

സചോഹചരദമചോണഫ.   ഇതഫ  സസചോഭചോവമകമചോയമ  ചകചോരപ്പെചറെഷന്  അടചഫ

പൂട്ടുന്നതമചലയഫ  നയമക്കുചമചോ;  ഇകലങമല് ചകചോരപ്പെചറെഷന് ലചോഭതമലചോക്കചോന്

എകനചോകക്ക നടപടമകളചോണഫ സരക്കചോര സസസ്പീകരമക്കുക.  

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജ:  സര,  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ  ലചോഭതമല്

കകചോണ്ടുവരമക എന്ന ലക്ഷേദചതചോടുകൂടമയചോണഫ കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫഫ

രൂപസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതഫ.  കക-സസമഫഫ എകന്നചോരു കമ്പനമ കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-
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ക്കമല.  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫചോണുള്ളതഫ.  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ക്കഫ

ആവചറെജഫ  സചോലറെമ  കപര  ചപഴ്സണ്  34,723/-  രൂപയചോകണങമല്

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫമകന്റ  ആവചറെജഫ  സചോലറെമ  കപര  ചപഴ്സണ്

13,786/-  രൂപയചോണഫ,  അതചോയതഫ ഏതചോണഫ മൂന്നമല് ഒന്നഫ.  ക്രൂചവജസഫ കപര

കമ.മസ്പീറ്റര  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ക്കഫ  17.90  രൂപയചോകണങമല്

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫമനഫ  കവറുദ്യം  5.9  രൂപയചോണഫ.   കപ്രചോഡക്ടമവമറ്റമ

അതചോയതഫ  കമ.മസ്പീറ്റര  റെണ്  കകബ  എ  ക്രൂ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ല്  1940

കമ.മസ്പീറ്റര  കപര  ചപഴ്സണ്  ആകണങമല്  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫമല്

2709 ആണഫ.  ആവചറെജഫ ബസഫ യൂടമകകലചസഷന് കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ല്

340  കമ.മസ്പീറ്റര ഓടുചമ്പചോള് കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫമല്  492  കമ.മസ്പീറ്റര

ഓടുകയചോണഫ.  ഭചോവമയമല്  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ക്കഫ

ഗുണകരമചോകുന്നതമനചവണമയചോണഫ  ഇങ്ങകനയുള്ള  കമചകപ്പെട  സദ്യംവമധചോനദ്യം

കകചോണ്ടുവന്നതഫ.   കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫമകന്റ  എലചോ  ലചോഭവദ്യം

ആസമയുദ്യം പതഫ വരഷദ്യം കഴെമയുചമ്പചോള് കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ചലയഫതകന്ന

മടങ്ങുദ്യം.   നമലവമലള്ള  സദ്യംവമധചോനമനസരമചഫ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ

ലചോഭകരമചോക്കചോനള്ള സചോധദത വളകര പരമമമതമചോണഫ.  കചോരണദ്യം, നമലവമലള്ള
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സചോഫഫ ബസഫ ചറെചഷദചോ വളകര കൂടുതലചോണഫ.  കരണചോടകതമല് സചോഫഫ ബസഫ

ചറെചഷദചോ  4.93  ആകണങമല്  ചകരളതമല്  6.93  ആണഫ.   നചോഷണല്

ആവചറെജഫ  5.5  ആണഫ.   മചോത്രമല  ഇവമകട  യൂണമയനകളുമചോയമ

ഉണചോക്കമയമട്ടുള്ള  കരചോറുകള്  അനസരമചഫ,   ഒരുപകക്ഷേ  ചകരളതമല്  ഒരു

സചോപനതമനമുണചോകചോത  വമധദ്യം...  സചോധചോരണഗതമയമല്  സദ്യംസചോന

ഭചോരവചോഹമകളചോയ രചണചോമൂചന്നചോ ചപരക്കചോണഫ ചട്രേഡഫ യൂണമയന് കപ്രചോടക്ഷേന്

കകചോടുക്കുന്നതഫ.  എന്നചോല് കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ല് ഒരു യൂണമയനമകല മൂന്നഫ

ചപരക്കഫ  കപ്രചോടക്ഷേന്  കമട്ടുനണഫ.   ഏതചോണഫ  നചോനൂചറെചോളദ്യം   യൂണമയന്

ചനതചോക്കനചോരക്കഫ  കപ്രചോടക്ഷേന്  കകചോടുതചോല്  എങ്ങകനയചോണഫ  യൂണമറ്റഫ

തലതമല് ഉചദദചോഗസനചോരക്കഫ പ്രവരതമക്കചോന് കഴെമയുക.  എന്തുകചയചോലദ്യം

അവരക്കഫ  കപ്രചോടക്ഷേന്  ലഭമക്കുനണഫ.   അദ്യംഗസ്പീകൃത  യൂണമയനകള്കക്കലചോദ്യം

കപ്രചോടക്ഷേന്  കമട്ടുന്ന   ചകരളതമകല  ഏക  സചോപനമചോണഫ

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.   അതരദ്യം കചോരദങ്ങളമല് മചോറ്റദ്യം വരുതചോനള്ള ശമദ്യം

നടതമകകചോണമരമക്കുകയചോണഫ.   അതമനള്ള  ചരചകള്  ഉടന്  ആരദ്യംഭമക്കുദ്യം.

നമലവമലള്ള  സദ്യംവമധചോനതമല്  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ

ഒരുദമവസദ്യംകകചോണഫ  അഴെമചപണമയുക  അത്ര  എളുപ്പെമല.
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കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട സരവസ്പീസുകള് കമചകപ്പെടുതചോനള്ള ശമതമകന്റ

ഭചോഗമചോയമടചോണഫ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫഫ  എനള്ള സസതന കമ്പനമ

രൂപസ്പീകരമചഫ  പ്രവരതനദ്യം  നടതമയമരമക്കുന്നതഫ.   കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-

സസമഫമല്  പരമപൂരണമചോയമ  ചകചോണ്ട്രേചോക്ടഫ  ചബസമസമലചോണഫ  കകഡ്രൈവകറെ

നമയമമക്കുന്നതഫ.    എടഫ മണമക്കൂര ഓടുന്നതമനഫ കകഡ്രൈവരക്കഫ 715/-  രൂപചയ

ലഭമക്കുനള.   ഒരു  മണമക്കൂര  അധമകദ്യം  ഓടമയചോല്  75-100 രൂപചയ

അധമകമുള.   ഇതരദ്യം  വദവസകള്  അദ്യംഗസ്പീകരമചകകചോണചോണഫ

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫമല്  ചകചോണ്ട്രേചോക്ടഫ  അടമസചോനതമല്

കതചോഴെമലചോളമകകള എടുക്കുന്നതഫ.   ഇപ്രകചോരമലചോകത നമ്മുകട കപചോതുഗതചോഗത

സദ്യംവമധചോനമചോയ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ  നമലനമരതചോനദ്യം  ഇക്കൗ

അവസയഫ മചോറ്റദ്യം വരുതചോനദ്യം കഴെമയമല.  

ശസ്പീമതമ കക  .    കക  .    രമ:  സര,  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫമനചവണമ

700  പുതമയ  സമ.എന്.ജമ.  ബസ്സുകള്  വചോങ്ങചോന്  തസ്പീരുമചോനമുണചോയതചോയമ

അറെമയുന.  മറ്റഫ പല സദ്യംസചോനങ്ങളമലദ്യം സമ.എന്.ജമ. ബസ്സുകള് നഷകമന്നഫ

കരുതമ  ഉചപക്ഷേമചകകചോണമരമക്കുചമ്പചോഴെചോണഫ  ഇരടമ  എണദ്യം  ഡസ്പീസല്

ബസ്സുകള്  വചോങ്ങചോവന്ന  വമല  കകചോടുതഫ  സമ.എന്.ജമ.  ബസ്സുകള്
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വചോങ്ങമകകചോണമരമക്കുന്നതഫ.     സമ.എന്.ജമ.  പമ്പുകളുദ്യം  ഇവമകട  സുലഭമല.

പുതമയതചോയമ  വചോങ്ങുന്ന  ബസ്സുകള്ക്കഫ  സമ.എന്.ജമ.  ഇന്ധന  ലഭദത

ഉറെപ്പെചോക്കുന്നതമനചോയമ എകനചോകക്ക നടപടമകളചോണഫ സസസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതഫ.  

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജ:  സര,  അടുത  ചചചോദദദ്യം  സമ.എന്.ജമ.-

കയക്കുറെമചചോണഫ.   ആ  ചചചോദദതമചനചോകടചോപ്പെദ്യം  ഇതമനഫ  ഉതരദ്യം  പറെഞചോല്

മതമചയചോ?

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അടുത  ചചചോദദതമനഫ  പറെയചോനള്ള  ഉതരദ്യം  അടുത

ചചചോദദതമനഫ  നല്കുക.   ഇതമനഫ  ഉതരദ്യം  പറെയചോനകണങമല്  ഇചപ്പെചോള്

പറെയുക.  

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ രചോജ:  സര,  ഇതമല് സമ.എന്.ജമ.-യുമചോയമ ബന്ധകപ്പെട

ചചചോദദമചോണഫ  ചചചോദമചതഫ.   സസമഫമനചവണമ  700  സമ.എന്.ജമ.  ബസ്സുകള്

വചോങ്ങചോനള്ള തസ്പീരുമചോനകമടുകതങമലദ്യം നമരചദ്ദേശദ്യം വന്ന 2021 ഡമസദ്യംബറെമല്

സമ.എന്.ജമ.-യുകട  വമല  54.62  രൂപയചോയമരുന.  ആറെഫ  മചോസദ്യം

കഴെമഞചപ്പെചോള്  സമ.എന്.ജമ.-യുകട  വമല  83/-  രൂപയചോയമ.   ആറെഫ

മചോസദ്യംകകചോണഫ  സമ.എന്.ജമ.-ക്കഫ  കപര  കമ.ഗചോമമനഫ  30/-  രൂപയചോണഫ

വരദ്ധമചതഫ.  അചതസമയദ്യം ഡസ്പീസലമനഫ ഇക്കൗ കചോലയളവമല് വരദ്ധമചതഫ കവറുദ്യം
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12/-  രൂപയചോണഫ.  നമ്മള് ഇതമകനക്കുറെമചഫ  ആചലചോചമക്കുന്ന സമയതഫ  54/-

രൂപയചോയമരുന്നതഫ  ഇചപ്പെചോള്  83/-  രൂപയചോയമ.    ഇക്കൗ  കപ്രചപ്പെചോസല്

വന്നചപ്പെചോള്  വമല  വളകര  കുറെവചോയമരുന.  അതുകകചോണഫ  ഞങ്ങള്  ഇചപ്പെചോള്

ഇതമകനക്കുറെമചഫ ഗക്കൗരവമചോയമ പരമചശചോധമക്കുകയചോണഫ.  ഇതഫ സമ.എന്.ജമ.-

യമചലയഫ  മചോറുചമ്പചോള്  ഡസ്പീസലമകനക്കചോള്  വമലയചോണഫ  വരുന്നകതങമല്

നഷമുണചോകുദ്യം.   അങ്ങഫ  പറെഞതുചപചോകല  സമ.എന്.ജമ.  ബസ്സുകള്ക്കഫ

ഡസ്പീസല് ബസ്സുകചളക്കചോള് വമല ഇരടമയല.  ഡസ്പീസല് ബസ്സുകള്ക്കഫ  30-35

ലക്ഷേദ്യം  രൂപയചോകണങമല്  സമ.എന്.ജമ.  ബസ്സുകള്ക്കഫ  37-40  ലക്ഷേദ്യം  രൂപ

വകരയചോണഫ.   ഇലകമക്കഫ  ബസ്സുകള്ക്കചോണഫ  ഇരടമയമല്  കൂടുതല്  വമല

വരുന്നതഫ.  

ശസ്പീ  .    ടമ  .    കജ  .    വമചനചോദഫ:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട മനമയുകട മറുപടമയമല്

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട  ദസ്പീരഘദൂര  ബസ്സുകളമല്  ലചോഭകരമചോയമ

പ്രവരതമക്കുന്ന  ബസ്സുകളചോണഫ  ഇചപ്പെചോള്  കക-സസമഫഫ  എന്ന  കമ്പനമക്കഫ

കകകമചോറെമയമട്ടുള്ളകതന്നഫ പറെഞ.  ഇതമലൂകട ചകരളതമകല ഏറ്റവദ്യം വലമയ

കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനമചോയ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ  അതമകന്റ

സസചോഭചോവമക  മരണതമചലയചോണഫ  ഗവണ്കമന്റഫ  കകചോകണതമചമരമക്കുന്നതഫ.
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കക-സസമഫമകല  കകഡ്രൈവരമചോരക്കഫ  750/-  രൂപയചോണഫ  സചോലറെമ

കകചോടുക്കുന്നകതന്നഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമതകന്ന  സൂചമപ്പെമക്കുകയുണചോയമ.

ഇതുചപചോകല  പരമജചോനമുള്ള  കകഡ്രൈവരമചോരുകട  ചസവനദ്യം

ലഭദമചോകചോതതുമൂലദ്യം  എത്ര  ബസ്സുകള്  അപകടതമല്കപ്പെട്ടു;  എത്രചപര

മരണകപ്പെട്ടു?  ഇതുമൂലദ്യം  കക-സസമഫഫ  കമ്പനമക്കഫ  നചോളമതുവകര  എനഫ

നഷമചോണുണചോയമട്ടുള്ളതഫ എന്നതചോണഫ എകന്റ ചചചോദദദ്യം.    

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജ:  സര,  ഇകതചോകക്ക  കപരുപ്പെമചഫ  പറെയുന്ന

കണക്കുകളചോണഫ.   കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫഫ  പുതമയതചോയമ  ചറെചോഡമല്

ഇറെങ്ങമയചപ്പെചോള്...  ചകരളതമല്  ബസഫ  അപകടങ്ങളുകട  കണക്കഫ

ചനചോക്കമയചോല്,  സസകചോരദ  ബസ്സുകളുകട  അപകടവമചോയമ  തചോരതമദദ്യം

കചയ്യുചമ്പചോള്   കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫഫ,  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.

ബസ്സുകള് അപകടതമല്കപ്പെടുന്നതമകന്റ എണദ്യം വളകര കുറെവചോണഫ.  പകക്ഷേ,

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  എന്ന  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ചകരളതമകല  സസകചോരദ

ബസ്സുടമകളുകട  വരുമചോനദ്യം  കുറെയ്ക്കുകമന്നഫ  കണചപ്പെചോള് കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-

സസമഫമകനതമകര പ്രചരണവമചോയമ ചമല ശക്തമകള് രദ്യംഗത്തുവന.  ബസമകന്റ

മമറെചറെചോ കകസചഡചോ ഒന്നഫ തടമയചോല് അതഫ പത്രതമകന്റ മുന്ചപജഫ വചോരതയുദ്യം
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ചചോനലകളുകട  ചബ്രേക്കമദ്യംഗഫ  നവ്യൂസുമചോകുദ്യം.   കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  ബസഫ

മുചഖനയുള്ള  അപകടതമല്   ഒചന്നചോ  രചണചോ  മരണദ്യം  സദ്യംഭവമചമട്ടുണഫ.

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫഫ  ബസമകന്റ  മുന്വശതഫ  കദചോമറെയുണഫ.

അപകടതമല്കപ്പെട  സസമഫഫ  ബസമകന്റ  കദചോമറെ  പരമചശചോധമചചപ്പെചോള്

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  ബസ്സുചപചോയ  പചോതയമലൂകട  എതമരദമശയമല്

മറുവശചതയഫ  ചപചോചകണ  കചോര  ബസമചലയഫ  വന്നഫ  ഇടചഫ  കയറുന്ന

കചോഴ്ചയചോണഫ  കചോണചോന് സചോധമചതഫ.   ആ ദൃശദങ്ങള് ചചോനലകളമലൂകടകയലചോദ്യം

കണചലചോ.   ആരമടമചചോലദ്യം  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-സസമഫഫ  ഇടമചകവന്ന

വചോരതയചോണഫ  വരുന്നതഫ.   മകറ്റചോരു  സദ്യംഭവദ്യം  തൃശ്ശൂര  ജമലയമലണചോയമ.

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  -യുകട  മുന്നമലൂകടചപചോയ   ഒരു  പമക്കപ്പെഫ  വചോന്  ഒരു

വദക്തമകയ ചറെചോഡമല് തടമയമട്ടു.  പമക്കപ്പെഫ  വചോനമകന്റ കതചോട്ടുപുറെകമലൂകടയചോണഫ

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫഫ  ചപചോയതഫ.   സസചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  പതഫ  മസ്പീറ്റര

ദൂരതമല്   ചപചോകുന്ന ഒരു  വചോഹനതമകന്റ  ചബ്രേക്കഫ എത്ര  ചവമടമയചോലദ്യം

നമല്ക്കുകയമല.  കകഹചവകളമല്കൂടമ  ചപചോകുന്ന വചോഹനതമകന്റ കചോരദകത

സദ്യംബന്ധമചഫ  നമുക്കറെമയചോമചലചോ;  പമക്കപ്പെഫ  വചോനചോണഫ  തടമയമടതഫ.  എന്നചോല്

വചോരത  വന്നതഫ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫമകന്റ  ചപരമല്.  ഇതരദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
05-07-2022

12

വദചോജപ്രചരണങ്ങള്  വരുചമ്പചോള്  അതമകനകയലചോദ്യം  ഉയരതമപ്പെമടമചഫ

ആചഘചോഷമക്കചോനദ്യം  വമമരശമക്കചോനദ്യം  തുടങ്ങമയചോല്  ഇക്കൗ  കപചോതുചമഖല

സചോപനദ്യം എങ്ങകനയചോണഫ നന്നചോകുന്നതഫ;  അതുകകചോണഫ നമുകക്കങമലദ്യം ഒരു

ചമന  ചവചണ;  ഭരണദ്യം  അചങ്ങചോട്ടുമമചങ്ങചോട്ടുകമചോകക്ക  മചോറുദ്യം.  എകന്നക്കചോളുദ്യം

പ്രഗല്ഭനചോയ  ശസ്പീ.  തമരുവഞ്ചൂര  രചോധചോകൃഷ്ണന്  ഉള്കപ്പെകടയുളളവര  ഭരമചമട്ടുദ്യം

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  ഇക്കൗ അവസയമലചല എതമയതഫ;  എന്നചോലമചപ്പെചോള്

അതമകന  നന്നചോക്കമകയടുക്കചോന്   ചനചോക്കുചമ്പചോള്....  അചദ്ദേഹദ്യം  ഇതരദ്യം

ചചചോദദകമചോനദ്യം  ചചചോദമക്കമല.  അചദ്ദേഹതമനഫ  നലതുചപചോകല  അറെമയചോദ്യം.

അതുകകചോണഫ ഇചപ്പെചോള് കമചകപ്പെട……..

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര  രചോധചോകൃഷ്ണന്: സര,   അങ്ങുദ്യം  ശസ്പീ.  എദ്യം.  എദ്യം.

മണമയുകട ക്ലബമല് ആചണചോ; ..……

മമ  .    സസ്പീക്കര:  അചദ്ദേഹദ്യം  ഒരവസരദ്യം  ലഭമക്കുന്നതമനചവണമ

കചോതമരമക്കുകയചോണഫ.  അങ്ങഫ മറുപടമ പറെയൂ…….

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജ:   സര,  അചദ്ദേഹതമനഫ  ഞചോന്  മന:പൂരവദ്യം

അവസരദ്യം  നല്കമയതചോണഫ.   കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ  നന്നചോചക്കണതഫ

എലചോവരുചടയുദ്യം  ആവശദമചോണഫ.  യൂണമയനകള്  നമലനമല്ചക്കണതഫ
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യൂണമയനകളുകട  ആവശദവദ്യം  കതചോഴെമലചോളമകള്ക്കഫ  നദചോയമചോയ  ചവതനദ്യം

ലഭമചക്കണതഫ  കതചോഴെമലചോളമകളുകട  ആവശദവമചോണഫ.  എന്നചോല്

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ  നമലനമരത്തുക  എന്നതചോണഫ  ഗവണ്കമന്റമകന്റ

പ്രഥമ പരമഗണന. അതഫ നമലനമരതചോനളള പരമശമതമലചോണഫ സരക്കചോര. 

ശസ്പീമതമ  ഉമ  ചതചോമസഫ:   സര,  കക-സസമഫഫ  സസകചോരദ

കമ്പനമയചോകണങമല്  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട  ഗദചോചരജദ്യം

കഫസമലമറ്റസ്പീസുദ്യം  എങ്ങകനയചോണഫ  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതഫ;

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ക്കഫ  മചോത്രമചോയമ  അനവദമചമരമക്കുന്ന   ഇന്റരചസറ്റഫ

കപരമമറ്റുകള്  എങ്ങകനയചോണഫ  മകറ്റചോരു  കമ്പനമയുകട  ബസ്സുകള്

ഉപചയചോഗമക്കുന്നതഫ;   ആകരലചോമചോണഫ  ഇതമകന്റ ഡയറെക്ടരമചോര;  ഇവകയലചോദ്യം

വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജ:   സര,  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫഫ  ഒരു

സസകചോരദ  കമ്പനമയല.  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  നമയനണതമലളള  ഒരു

ഇന്ഡമകപന്ഡന്റഫ കമ്പനമയചോണഫ. ഇതഫ സസകചോരദ കമ്പനമയചോകണന്ന കതറ്റചോയ

വചോരത  നമ്മള്തകന്ന  പ്രചരമപ്പെമക്കരുതഫ.  ഇതമകന്റ  ഡയറെക്ടരമചോകര

നമശ്ചയമക്കുന്നതഫ  ഗവണ്കമന്റചോണഫ.  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫമകന്റ
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സമ.എദ്യം.ഡമ.  എനപറെയുന്നതഫ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട

സമ.എദ്യം.ഡമ.യചോണഫ.  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫമകന്റ  ഡയറെക്ടരമചോര

ട്രേചോന്ചസചോരടഫ വകുപ്പുമചോയമ ബന്ധകപ്പെട ഉചദദചോഗസരചോണഫ.  ഇകതചോരു സസകചോരദ

കമ്പനമയചോകണന്ന  കതറ്റമദ്ധചോരണയമലചോണഫ  പല  ആചക്ഷേപങ്ങളുദ്യം

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കക്കതമകര  പലരുദ്യം  ഉന്നയമക്കുന്നതഫ.  അതരദ്യം

കകണമയമല് നമ്മളുദ്യം വസ്പീണുചപചോകരുതഫ.

ശസ്പീ  .    കക  .    പമ  .    കുഞമ്മദഫ  കുടമ  മചോസര:   സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട

കകഹചക്കചോടതമയുകട  ഉതരവപ്രകചോരദ്യം  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യമല്നമനദ്യം

പമരമചവമടകപ്പെട എദ്യംപചോനല് ജസ്പീവനക്കചോകര       കക-സസമഫമല് ചജചോലമയമല്

പ്രചവശമപ്പെമക്കുന്നതമനഫ നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജ:   സര,  ഇതഫ  കക-സസമഫഫ  അല,

കക.സഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫഫ  ആകണന്നഫ ഞചോന്  വസ്പീണ്ടുദ്യം പറെയുന.............

അതഫ കതറ്റചോയമടചോണഫ വചോയമചതഫ.  ശരമയചോയമ പരസദദ്യം വചോയമക്കചോതതചോണഫ

ഇവമടകത പ്രശദ്യം.   ഇന്ഡസസ്പീസഫ ഡമപ്പെചോരട്ടുകമന്റമകന്റ പരസദമചോണഫ അങ്ങഫ

കണതഫ........  പരസദദ്യം വചോയമക്കുചമ്പചോള് പൂരണമചോയമ വചോയമക്കണദ്യം.   വളകര

പ്രധചോനകപ്പെട ചചചോദദമചോണഫ അചദ്ദേഹദ്യം ചചചോദമചതഫ.  എദ്യംപചോനല് ജസ്പീവനക്കചോകര
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പുനരധമവസമപ്പെമക്കുകകയന്ന  ലക്ഷേദദ്യം  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫഫ

രൂപസ്പീകരമക്കുചമ്പചോള്  ഉണചോയമരുന.  അക്കചോരദദ്യം  ഗവണ്കമന്റഫ  ആദദദ്യം

വദക്തമചോക്കമയമരുന.  അതമനചോണഫ  പ്രഥമപരമഗണന  നല്കചോന്  സരക്കചോര

ആഗഹമചമരുന്നതഫ.  എന്നചോല്   ബഹുമചോനകപ്പെട   കകഹചക്കചോടതമയുകട

നമലപചോടഫ  ഇതമനഫ  പ്രതമകൂലമചോണഫ.   വളഞ വഴെമയമലൂകട എദ്യംപചോനലകചോകര

നമയമമക്കചോന്  രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതചോണഫ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫഫ  എന്ന

നമഗമനതമകന്റ  അടമസചോനതമല്    അതമകന്റ  പ്രവരതനങ്ങളുമചോയമ

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നതമനഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  കകഹചക്കചോടതമ  തടസദ്യം

നമല്ക്കുകയചോണഫ  കചയതഫ.  അചതസമയദ്യം  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫഫ

എന്നതഫ  അനമവചോരദമചോയതുകകചോണഫ  അതരദ്യം  തടസങ്ങളുകട  മുന്നമല്

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫഫ  നമലചചപചോകരുതഫ,  അതമകന്റ  പ്രവരതനദ്യം

തുടങ്ങചോന്  കഴെമയചോകത  ചപചോകരുതഫ  എന്നതുകകചോണഫ  സരക്കചോര   ആ   ഒരു

ലക്ഷേദതമനഫ  പ്രഥമപരമഗണന  നല്കുന്നതമകന മചോറ്റമവച.  എന്നചോല്

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫമല്  ചകചോണ്ട്രേചോക്ടഫ  അടമസചോനതമല്

കതചോഴെമലചോളമകകള   നമയമമക്കുചമ്പചോള് അരഹരചോയ ഏകതങമലദ്യം  എദ്യംപചോനല്

ജസ്പീവനക്കചോരനകണങമല് അവരക്കഫ ചജചോലമ നല്കുന്നതമനഫ പ്രഥമപരമഗണന
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നല്കുനണഫ.   ചയചോഗദതയുളള കകഡ്രൈവര കദ്യം കണക്ടരമചോര എദ്യംപചോനലമല്

കുറെവചോണഫ.   എന്നചോല്  അചപക്ഷേ  സമരപ്പെമച  ചയചോഗദതയുളള  മുഴുവന്

എദ്യംപചോനല്  ജസ്പീവനക്കചോകരയുദ്യം  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫമല്

നമയമമക്കചോന് തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുണഫ.

ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന്:  സര, ഇകതചോരു സരക്കചോര ഇന്ഡമകപന്ഡന്റഫ

കമ്പനമയചോകണന്നചോണഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമ  ഉതരതമലൂകട

വദക്തമചോക്കമയതഫ.  അതമകന്റ സചോറ്റസഫ  എനമക്കഫ  ഇതുവകര മനസമലചോയമടമല.

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  ഏറ്റവദ്യം വലമകയചോരു കപചോതുചമഖലചോ സചോപനമചോണഫ.

കതചോഴെമല്  സമരതയമലചോയ്മയുണചോക്കുന്ന  പുതമയ  ചകചോരപ്പെചറെറ്റഫ  നയകത,

കശലമകയ  രൂക്ഷേമചോയമ  വമമരശമക്കുന്ന  ആളുകളചോണഫ  നമ്മകളലചോവരുദ്യം.

ഇവമകട ഉണചോയതഫ എനചോണഫ;  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  എന്ന കപചോതുചമഖലചോ

സചോപനതമകല  ഏറ്റവദ്യം  ലചോഭകരമചോയ  ദസ്പീരഘദൂര  സരവസ്പീസുകകള  മചോറ്റമ

കമ്പനമ  രൂപസ്പീകരമക്കുകയചോണഫ  കചയമരമക്കുന്നതഫ.  അവമകട  നമയമമക്കുന്നതഫ

മുഴുവന്  സമരതയമലചോത  കരചോര  കതചോഴെമലചോളമകകളയുദ്യം.    per  labour-നഫ

34,000/-  രൂപ  കകചോടുതമരുന്ന  സചോനതഫ  13,000/-രൂപയചോയമ

കുറെചമരമക്കുനകവന്നഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമ  അഭമമചോനചതചോടുകൂടമ  പറെഞ.
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ഒരു  കപചോതുചമഖലചോ  സചോപനകത  ദുരബ്ബലകപ്പെടുതമ  കതചോഴെമലചോളമ  വമരുദ്ധ,

കതചോഴെമല് സമരതയമലചോതചോക്കുന്ന ഈ നയദ്യം കമ്മവ്യൂണമസഫ പചോരടമ ചനതൃതസദ്യം

കകചോടുക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷേ മുന്നണമയുകട നയമചോചണചോ?

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജ:  സര,  ഇതഫ  സരക്കചോര  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുള്ള  ഒരു

സസതന  കമ്പനമയചോണഫ.   സരക്കചോരചോണഫ  ഇതമകന്റ   ഡയറെക്ടരമചോകര

നമശ്ചയമക്കുന്നതഫ.   കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  നമലനമന്നചോലചല

കതചോഴെമലചോളമകളുള.   ഇവമകട  കപചോതുഗതചോഗത  സദ്യംവമധചോനദ്യം

നമലനമല്ക്കചണ;  കക-സമഫഫ ബസഫ ഓടമക്കുന്നതഫ മുതലചോളമമചോരല,  അവമകട

ചജചോലമ  കചയ്യുന്നതഫ  കതചോഴെമലചോളമകളചോണഫ.   ഇന്നകത  ചസവന-ചവതന

വദവസവചകകചോണഫ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ക്കഫ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോന്

കഴെമയമകലന്നതഫ  യചോഥചോരതദമചോണഫ.   ആ  യചോഥചോരതദതമകന്റ  മുമ്പമല്

മറ്റുവരതമചോനദ്യം  പറെഞമടഫ  കചോരദമുചണചോ;   കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.

നമലനമല്ക്കചണ;  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട  നമലനമല്പ്പെചോണഫ  പ്രധചോനദ്യം.

ചകചോടമക്കണക്കമനഫ  ജനങ്ങള്ക്കഫ  കപചോതുഗതചോഗത  സക്കൗകരദദ്യം  ഒരുക്കമ

കകചോടുക്കുകകയന്നതചോണഫ  പ്രധചോന  ലക്ഷേദദ്യം.  മറ്റുകചോരദങ്ങകളചോകക്ക  അതമനഫ

അനബന്ധമചോയമ  വരുന്നതചോണഫ.   കതചോഴെമലചോളമകളുകട  ചവതനതമനദ്യം
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സമരതയ്ക്കുമചോണഫ  പ്രചോധചോനദദ്യം  നല്കുന്നകതങമല്  അതമനഫ  നമുക്കഫ  ചവകറെ

മചോരഗ്ഗങ്ങളുണചോക്കചോദ്യം.  അതമകന്റ  ചപരമല്  ചകരളതമകല  ചകചോടമക്കണക്കമനഫ

ജനങ്ങള്ക്കഫ  ഉപകചോരപ്രദമചോയ  കപചോതുഗതചോഗത  സദ്യംവമധചോനകത  നമുക്കഫ

തുലയചോന് കഴെമയുചമചോ;  അതമകന്റ നമലനമല്പ്പെചോണഫ പ്രധചോനദ്യം.  എനമചോത്രമല,

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫമലൂകട  ഉണചോക്കുന്ന  മുഴുവന്  വരുമചോനവദ്യം

പത്തുവരഷദ്യം  കഴെമയുചമ്പചോള്  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ചലയഫ

തമരമചവരുന്നചതചോടുകൂടമ കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  കൂടുതല് ശക്തമകപ്പെടുകയചോണഫ

കചയ്യുന്നതഫ.   ഈകയചോരു  കചോലഘടതമല്  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ

തകരചയമല്നമനദ്യം  രക്ഷേമക്കചോന്  ഇതലചോകത  മറ്റുമചോരഗ്ഗമമകലന്നഫ

കണതുകകചോണചോണഫ കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ. സസമഫഫ രൂപസ്പീകരമചതഫ. ദസ്പീരഘദൂര

സരവസ്പീസമനമചോത്രമല  കമഫ്ബമചപചോലള്ള  ഏജന്സമകള്  ഫണഫ  കചയ്യുന്ന

ബസ്സുകള്  ഉപചയചോഗമചഫ  നഷതമചലചോടുന്ന  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട

സമറ്റമ  ബസ്സുകളുദ്യം  ഓരഡമനറെമ  ബസ്സുകളുദ്യം  ഓടുന്ന  റൂട്ടുകളമല്

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.സസമഫഫ  ഓടമചഫ  ലചോഭതമലചോക്കചോന്  പരമശമമക്കുദ്യം.

അതുകകചോണഫ ലചോഭതമചലചോടുന്ന റൂട്ടുകള് മചോത്രകമടുതഫ കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.

സസമഫഫ  ഓടമക്കുകയുദ്യം  നഷതമചലചോടുന്ന  റൂട്ടുകകളലചോദ്യം... ...  … അതരകമചോരു
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ധചോരണ ചവണ.  സമറ്റമ  സരക്കുലറെമചലയഫ  പുതമയ  50  ഇലകമകഫ  ബസ്സുകള്

വചോങ്ങമയമട്ടുണഫ.  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട ചരമത്രതമല് ആദദമചോയമടചോണഫ

സസനമചോയമ ഇലകമകഫ ബസ്സുകള് വചോങ്ങുന്നതഫ.  ഭസ്പീമമചോയ നഷതമല്  പണഫ

ഇലകമകഫ ബസ്സുകള് വചോടകയഫ എടുതമട്ടുണഫ. ഞചോന് അതമചലയഫ കടക്കുന്നമല.

സമറ്റമ സരക്കുലര അങ്ങകനകയചോരു ലചോഭതമല് എതമയമടമകലങമലദ്യം കൂടുതല്

കമചകപ്പെടമട്ടുണഫ.  ആദദകചോലങ്ങളമല് ആയമരദ്യംചപര മചോത്രദ്യം യചോത്ര കചയമരുന്ന

സമറ്റമ  സരക്കുലറെമല്  കഴെമഞ  ദമവസകത  കണക്കഫ  പരമചശചോധമചചപ്പെചോള്

28,000  ചപര  യചോത്ര  കചയമരമക്കുന.   ഇതഫ  വലമയ  മചോറ്റമചല;

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫമകന്റ  കസ്പീഴെമല്  ഇലകമകഫ  ബസ്സുകള്  സമറ്റമ

സരക്കുലറെമചലയഫ  വരമകയചോണഫ.  ലചോഭദ്യം  ചനടുക  മചോത്രമല,  മമകച  ചസവനദ്യം

നല്കുന്നതമനദ്യം  ലചോഭകരമചോക്കചോനദ്യം  എകനലചോദ്യം  കചയചോചമചോ  അതഫ  മുഴുവന്

കചയ്യുന്നതമനചോണഫ കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സസമഫഫ രൂപസ്പീകരമചതഫ.  ഇകതചോരു

സസകചോരദ ഏരപ്പെചോടചോകണന്ന ധചോരണ മചോറ്റണദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    കക  .    വമജയന്:  സര,  ചകചോവമഡഫ  കചോലയളവമല്  ബസഫ

സരവസ്പീസുകള് കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ. കടഫ കചയമരുന. ലചോഭകരമചോയമ  ഓടുന്ന

ചമഖലകളമല്ചപചോലദ്യം പമന്നസ്പീടഫ ബസുകള് ഓടുന്നമലചോകയന്ന നമലയുണഫ. എകന്റ
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അനഭവതമല്  ചകരളതമല്  ഏറ്റവദ്യം  കൂടുതല്  ലചോഭമുണചോക്കമയ  ഒരു

യൂണമറ്റചോണഫ  കതചോടമല്പ്പെചോലദ്യം  ഡമചപ്പെചോ.  ജനങ്ങളുകട     അഭമലചോഷതമകന്റ

ഭചോഗമചോയമ പഞചോയതഫ മുന്കകയടുതഫ സക്കൗജനദമചോയമ നല്കമയതചോണഫ ആ

ഡമചപ്പെചോ  സമതമകടയ്യുന്ന  രചണക്കര  സലദ്യം.   ഇചപ്പെചോള്  ഇക്കൗ  ഗദചോചരജദ്യം

ഓഫസ്പീസുകമചോകക്ക  മചോറുനകണന്നഫ  സൂചമപ്പെമക്കുന.  എലചോമചോസവദ്യം

എദ്യം.എല്.എ.-യുകട  ചനതൃതസതമല്  കപചോളമറ്റമക്കല്  പചോരടമകള്,  ചട്രേഡഫ

യൂണമയനകള്  എന്നമവകര  ഉള്കപ്പെടുതമകക്കചോണ്ടുള്ള  ചമചോണമറ്ററെമദ്യംഗഫ

കമ്മമറ്റമകള് കൃതദമചോയമ ചചരുകയുദ്യം കചയമരുന. പചക്ഷേ ചകചോവമഡമനചശഷദ്യം

വലമയചതചോതമല് ബസുകള് കടഫ കചയമരമക്കുകയചോണഫ. മലചയചോര ചമഖലയമകല

കതചോഴെമലചോളമകള്, ജസ്പീവനക്കചോര, വമദദചോരതമകള്, ചരചോഗമകള് എന്നമവരക്കുള്ള

ആശയദ്യം  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  ബസചോണഫ.  അതമല്  ഏകതങമലദ്യം  റൂടമനഫ

ലചോഭദ്യം  കുറെവകണങമല് അതദചോവശദ സമയങ്ങളമല് അതചോയതഫ,  രചോവമകലയുദ്യം

കകവകമട്ടുദ്യം  ഒരു സരവസ്പീസഫ  എന്ന നമലയഫ  ഇക്കൗ ചമഖലകളമചലയഫ  ബസുകള്

ഓടമക്കചണ;  അതമകനചോരു  പരമഹചോരമുണചോക്കചോനള്ള

സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കണകമന്നചോണഫ  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമചയചോടഫ

സൂചമപ്പെമക്കചോനള്ളതഫ.
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ശസ്പീ  .    ആന്റണമ രചോജ:  സര,  സചോമൂഹമക പ്രതമബദ്ധതയുള്ള റൂട്ടുകളമകല

ഒരു  ബസഫ  സരവസ്പീസുചപചോലദ്യം  നമരതരുകതനള്ള  കരശനമചോയ  നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കമയമട്ടുണഫ.  എന്നചോല്  ഇചപ്പെചോള്  ഇവമകട  പറെഞചലചോ,  ഇല......ഞചോന്

പറെയകട.....

മമ  .    സസ്പീക്കര:  മനമ മറുപടമ  പറെയുകയചല;  സഭയമല് ഒരു രസ്പീതമയുണഫ.

നമങ്ങള് എലചോവരുദ്യംകൂടമ കൂടചതചോകട  സദ്യംസചോരമക്കുകയചോചണചോ...

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജ:  സര,  ചകചോവമഡമനമുമ്പഫ  28 ലക്ഷേദ്യം  മുതല്

30 ലക്ഷേദ്യംവകര  യചോത്രക്കചോരചോണഫ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  ബസമകന

ആശയമചമരുന്നതഫ.  എന്നചോല്  ചകചോവമഡമനചശഷദ്യം  അതഫ  കവറുദ്യം  18 ലക്ഷേദ്യം

യചോത്രക്കചോര,  ഏതചോണഫ  പകുതമ  അകലങമല്  മൂന്നമല്  രണചോയമ  കുറെഞ.

മൂന്നമകലചോന്നഫ  യചോത്രക്കചോര  പമനചോറുകയചോണുണചോയതഫ.  അങ്ങകന  വരുചമ്പചോള്

പല  ബസുകള്ക്കുദ്യം  ചനരകതയുള്ള  വരുമചോനദ്യം  ഇല.  ബസുകളുകട  എണദ്യം

കുറെയ്ക്കുന്നതഫ,  റൂട്ടുകള്  കടഫ  കചയ്യുന്നതഫ  കവറുകത  എനമകന്റകയങമലദ്യം  ഒരു

ശമപചോരശയുകട  അടമസചോനതമലല.  Earnings  per  kilometer  (EPKM)

ആണഫ  ചനചോക്കുന്നതഫ.  ഓചരചോ  ബസമകന്റയുദ്യം/റൂടമകന്റയുദ്യം  വസ്തുതകള്

ശചോസസ്പീയമചോയമ  അവചലചോകനദ്യം  കചയചോറുണഫ.   ഡസ്പീസലമനചപചോലദ്യം  പണദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
05-07-2022

22

കകണതചോന്  കഴെമയചോത  സരവസ്പീസഫ  റൂട്ടുകളമല്  ബസഫ  ഓടമക്കചോന്

സചോധമക്കമല.  എദ്യം.എല്.എ.-മചോരക്കുദ്യം  ചലചോക്കല്  ചബചോഡമകള്ക്കുദ്യം

അങ്ങകനകയചോരു  തചോല്പ്പെരദമുകണങമല്  എനഫ  നഷദ്യം  സഹമചദ്യം

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  സരവസ്പീസഫ  നടതചോന്  തയചോറെചോണഫ,    'ഗചോമവണമ'

പദ്ധതമയമല്  അദ്യംഗമചോയചോല്  മതമ,  ഏതഫ  റൂടമചലയ്ക്കുദ്യം  ബസഫ  സരവസ്പീസഫ

നടതചോന്  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ. തയചോറെചോണഫ. 

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.യഫ സമ.എന്.ജമ. ബസ്സുകള്

 (*122) ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   കമചോയസ്പീന്:
ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   മുചകഷഫ:
ശസ്പീ  .   പമ  .   നന്ദകുമചോര:
ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജമന്:   തചോകഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കഫ

ഗതചോഗത വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  വചോങ്ങുന്ന  ഡസ്പീസലമനഫ  വമപണമ

വമലകയക്കചോള്  എത്ര  രൂപ  അധമകമചോയമ  നല്ചകണമ  വരുനകണനദ്യം

പ്രതമമചോസദ്യം ശരചോശരമ എത്ര രൂപയുകട അധമക കചലവചോണഫ ഈ ഇനതമല്

ഉണചോകുന്നകതനദ്യം അറെമയമക്കചോചമചോ; 

(ബമ) കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ. ബസ്സുകള്ക്കഫ സസകചോരദ പമ്പുകളമല് നമന്നഫ

ഇന്ധനദ്യം നമറെയ്ക്കുന്ന കചോരദദ്യം പ്രചോചയചോഗമകമചോചണചോകയന്നഫ കവളമകപ്പെടുതചോചമചോ; 
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(സമ)  കമഫ്ബമ  ഫണ്ടുപചയചോഗമചഫ  പുതമയ  സമ.എന്.ജമ.  ബസ്സുകള്

വചോങ്ങചോന് തസ്പീരുമചോനമചോയമട്ടുചണചോ;

(ഡമ)  നമലവമലള്ള ഡസ്പീസല് ബസ്സുകള് സമ.എന്.ജമ.യമചലക്കഫ മചോറ്റുന്ന

കചോരദദ്യം പരമഗണമക്കുനചണചോകയന്നഫ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ഗതചോഗത വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .   ആന്റണമ രചോജ): സര, 

(എ)  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  ബള്ക്കഫ  കണ്സവ്യൂമര  എന്ന

വമഭചോഗതമലചോണഫ  വരുന്നതഫ.  2022  കഫബ്രുവരമക്കുമുമ്പുവകര  ബള്ക്കഫ

കണ്സവ്യൂമറെമനഫ  എണക്കമ്പനമകള്  ഡസ്പീസല്  നല്കമയമരുന്നതഫ  വമപണമ

വമലകയക്കചോള് കുറെഞ നമരക്കമലചോയമരുന. 2022 കഫബ്രുവരമ മചോസദ്യം മുതല്

ബള്ക്കഫ  കണ്സവ്യൂചമഴ്സമനഫ  നല്കുന്ന  ഡസ്പീസലമനഫ  വമപണമ  വമലകയക്കചോള്

കൂടമയ  നമരക്കചോണഫ  ഇക്കൗടചോക്കമവരുന്നതഫ.   ജനവരമയമല്  ലമറ്ററെമനഫ

84.74 രൂപയഫ ലഭമചകകചോണമരുന്ന ഡസ്പീസലമകന്റ വമല നമലവമല് ലമറ്ററെമനഫ 16-

06-2022-കല  നമരക്കഫ  132.94 രൂപ.  84.74 രൂപയമല്  നമന്നഫ

132.94 രൂപയചോയമ ഉയരന്നതഫ കഴെമഞ ആറുമചോസദ്യം കകചോണചോണഫ. അതചോയതഫ

ലമറ്ററെമനഫ  48.20 രൂപ  വരദ്ധനവഫ  ഉണചോയതഫ  ആറുമചോസങ്ങള്ക്കുള്ളമലചോണഫ.

ഏകചദശദ്യം  പ്രതമദമനദ്യം  മൂന്നഫ  ലക്ഷേദ്യം  ലമറ്റര  ഡസ്പീസല്  വചോങ്ങുന്ന
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കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യഫ  ഈ  കചോരണതചോല്  പ്രതമമചോസദ്യം  43.38 ചകചോടമ

രൂപയുകട  അധമക  സചോമ്പതമക  ബചോദ്ധദതയുണചോകുമചോയമരുന.  എന്നചോല്

അധമക  സചോമ്പതമക  ബചോദ്ധദത  നമയനമക്കുന്നതമനചോയമ

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട  നമലവമലള്ള  യചോത്രചോ  ഫവ്യൂവല്സഫ  റെസ്പീകടയമല്

ഒക്കൗടഫ കലറ്റുകളമല്നമനദ്യം    സസകചോരദ  പമ്പുകളമല്നമനദ്യം

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ക്കഫ  ഇന്ധനദ്യം  ലഭദമചോക്കുന്നതമനള്ള  ക്രമസ്പീകരണദ്യം

ഏരകപ്പെടുതമയമട്ടുണഫ.

(ബമ) സസകചോരദ പമ്പുകളമല്നമന്നഫ കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  ബസുകള്ക്കഫ

ഇന്ധനദ്യം  നമറെയ്ക്കുന്നതഫ  പല  കചോരണങ്ങള്കകചോണ്ടുദ്യം  പ്രചോചയചോഗമകമല.

പ്രധചോനമചോയുദ്യം  അളവമകല  കൃതദതയുദ്യം  ഗുണനമലവചോരവദ്യം  ഉറെപ്പെചോക്കചോന്

പ്രയചോസമചോണഫ.  കൂടചോകത സസകചോരദ പമ്പുകളമല് ചപചോയമ ഡസ്പീസല് നമറെയ്ക്കുവചോന്

അധമക ദൂരദ്യം വചോഹനദ്യം ഓടമചക്കണമവരുചമ്പചോള് പചോഴെഫ കചലവകളുദ്യം ഉണചോകുന.

ഇതുകൂടചോകത മുന്കൂര തുക അടചചോല് മചോത്രചമ  യചോത്രചോ  ഫവ്യൂവല്സമലചോയചോലദ്യം

സസകചോരദ പമ്പുകളമലചോയചോലദ്യം ഇന്ധനദ്യം ലഭദമചോക്കചോന് സചോധമക്കൂ.  കണ്സവ്യൂമര

പമ്പമല് ലഭമചകകചോണമരമക്കുന്ന ക്രഡമറ്റഫ  സക്കൗകരദദ്യം ഇതരതമല് ഇന്ധനദ്യം

വചോങ്ങുചമ്പചോള് ലഭദമല. 
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(സമ) 1010 ബസ്സുകള്ക്കുള്ള ചലചോണ് ലഭദമചോയമട്ടുണഫ. KSRTC-SWIFT-

ന ചവണമ 455 ചകചോടമ രൂപയുദ്യം കമഫ്ബമ വചോയ്പ ഉപചയചോഗമചഫ 705 CNG bus

കള്  വചോങ്ങുന്നതമനഫ  സ.ഉ.(കക)  25/2022/Trans  dated  23-05-2022

പ്രകചോരദ്യം ഭരണചോനമതമ നല്കമയമട്ടുണഫ.  എന്നചോല്  CNG -യുകട വലമയ വമല

വരദ്ധനവഫ കചോരണദ്യം അനമമ തസ്പീരുമചോനദ്യം കകകക്കചോണമടമല.

 (ഡമ)  ഡസ്പീസല് ബസുകള് സമ.എന്.ജമ.-യമചലയഫ  മചോറ്റമ  പ്രവരതനദ്യം

വമലയമരുത്തുന്നതമകന്റ  മുചന്നചോടമയചോയമ  പരസ്പീക്ഷേണചോരതദ്യം  ബസുകള്

സമ.എന്.ജമ.-യമചലയഫ  പരമവരതനദ്യം  കചയ്യുന്നതമനഫ  കടണര  ക്ഷേണമച.

അതമന്പ്രകചോരദ്യം  വരക്കഫ  ഓരഡര  നല്കമയമട്ടുണഫ.  ഒരു  ഡസ്പീസല്  ബസഫ

സമ.എന്.ജമ.-യമചലയഫ പരമവരതനദ്യം നടതമ  09-06-2022  മുതല് ആലവ

യൂണമറ്റമല്  പരസ്പീക്ഷേണചോരതദ്യം  സരവസ്പീസഫ  നടതമവരമകയചോണഫ.  വമവമധ

ചശണമയമലള്ള  അഞഫ  ബസുകള്  സമ.എന്.ജമ.-യമചലയഫ  മചോറ്റചോനചോണഫ

ഓരഡര നല്കമയമരമക്കുന്നതഫ. 

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന്:  സര,  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട ബള്ക്കഫ

പരചചസര  എന്ന  നമലയ്ക്കുള്ള  ഇന്ധന  കമ്പനമകളുകട  കകചോള്ള

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ക്കഫ  വലമയ  പ്രയചോസങ്ങള് സൃഷമചമട്ടുണഫ.  ചനരകത
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ഒരു ചചചോദദതമനഫ ബഹുമചോനകപ്പെട അദ്യംഗദ്യം മറുപടമ പറെഞചപ്പെചോള്,  കമഫ്ബമ

സഹചോയചതചോടുകൂടമയുള്ള  സമ.എന്.ജമ.  ബസുകളമചലയഫ  ചപചോകുചമ്പചോള്

സമ.എന്.ജമ.-യുകട  വമലയുദ്യം  ക്രമചോധസ്പീതമചോയമ  ഉയരുകയചോണഫ.  അതഫ

പുനരചോചലചോചനയമചലയഫ ചപചോകുന്ന ഘടതമല് കമഫ്ബമയുകട ഈ സഹചോയദ്യം

ഡസ്പീസല് ബസുകള് വചോങ്ങമക്കുന്നതമനചവണമ ഉറെപ്പുവരുതചോന് എകനങമലദ്യം

ആചലചോചന ഉചണചോ എനള്ളതചോണഫ എകന്റ ചചചോദദദ്യം?

ആന്റണമ  രചോജ:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപ്പെമചതഫ  വളകര

ശരമയചോണഫ.  സമ.എന്.ജമ.-യുകട  ഇചപ്പെചോഴെകത  വമല  ഒരു  കമചലചോയഫ

83 രൂപയചോണഫ.  അതഫ  വചോങ്ങുന്നതമകനക്കുറെമചഫ  ആചലചോചമക്കുന്ന  സമയതഫ

54 രൂപയചോയമരുന. ഇചപ്പെചോഴെകത ഡസ്പീസലമകന്റ ബള്ക്കഫ പരചചസമകന്റ വമല

138 രൂപയചോണഫ.  റെസ്പീകടയമല്  വമല  96.2 രൂപയചോണഫ.  ഡസ്പീസലമകനക്കചോള്

സമ.എന്.ജമ.-ക്കഫ നമലവമല് 13.7 ശതമചോനദ്യം വമല കുറെവചോണഫ.  ബഹുമചോനകപ്പെട

അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപ്പെമചതുചപചോകല  സമ.എന്.ജമ.-യുകട  വമല  ക്രമചോതസ്പീതമചോയമ

വരദ്ധമചവരമകയചോണഫ.  ചുരുങ്ങമയ  കചോലയളവമനള്ളമല്  30 രൂപ  വരദ്ധമച.

അങ്ങകന  വരുചമ്പചോള്  സമ.എന്.ജമ.  ബസുകള്  വചോങ്ങുന്ന  നടപടമ  അത്ര

ശുഭകരമചോകുകമന്ന പ്രതസ്പീക്ഷേയല ഇചപ്പെചോഴുള്ളതഫ.  കചോരണദ്യം ഇക്കൗ രസ്പീതമയമലചോണഫ
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ചപചോകുന്നകതങമല്  സമ.എന്.ജമ.  ബസുകള്  വചോങ്ങുന്നതഫ  അത്ര

ഗുണകരമചോകമല.  ആയതമനചോല്  ഇചപ്പെചോഴെകത  ഒരു  സചോഹചരദതമല്

ഇലകമക്കഫ  ബസുകള്  വചോങ്ങുന്നതമകനക്കുറെമചചോണഫ  ആചലചോചമക്കുന്നതഫ.

അതമനചവണമ  സരക്കചോരതലതമല്  കൂടുതല്  ചരചകള്  ചവണമവരുദ്യം.

ബസമകന്റ  വമല  ചനചോക്കുകയചോകണങമല്  ഡസ്പീസല്  ബസുകള്ക്കഫ  ഏകചദശദ്യം

30 ലക്ഷേദ്യം  മുതല്  35 ലക്ഷേദ്യം  രൂപവകര  ആകുചമ്പചോള്  സമ.എന്.ജമ.

ബസുകള്ക്കഫ  37 ലക്ഷേദ്യം  മുതല്  40 ലക്ഷേദ്യം  രൂപ  വകര  വമലയുണചോവദ്യം.

ഇലകമക്കഫ  ബസുകള്ക്കഫ  എ.എദ്യം.സമ.  ഉള്കപ്പെകട  ഏതചോണഫ  90 ലക്ഷേദ്യം

രൂപയമല്  കൂടുതല്  വരുദ്യം.  ഇക്കൗ  വസ്തുതകകളലചോദ്യം

വമലയമരുതമകക്കചോണ്ടുമചോത്രചമ  കൂടുതല്  ബസുകള്  വചോങ്ങുന്നതമനള്ള

നടപടമകളുമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുകയുള.  അതമനള്ള

പരസ്പീക്ഷേണചോടമസചോനതമലചോണഫ  ഡസ്പീസല്  എന്ജമന്  കണ്കവരടഫ

കചയ്യുന്നതമനള്ള ഒരു പഠനദ്യം നടത്തുന്നതുദ്യം പുതമയ ബസ്സുകള് ഓടമചഫ ട്രേയല്

നടത്തുന്നതുദ്യം.   ശരമയചോയ അവചലചോകനദ്യം നടതമ ഇതമകന്റ ലചോഭനഷങ്ങള്

വമലയമരുതചോകത ഒറ്റയടമയഫ  700 ബസുകള് വചോങ്ങമചമടചോല് ഭസ്പീമമചോയ നഷദ്യം

ഭചോവമയമല്  ഉണചോകചോന്  ഇടയുണഫ.  എല്.എന്.ജമ.-ക്കചോകണങമല്  ഇതുവകര
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ചകനഗവണ്കമന്റഫ  വമല  നമശ്ചയമചമട്ടുമമല.  ഇക്കൗ  വസ്തുതകകളലചോദ്യം  മുന്നമല്

നമല്ക്കുചമ്പചോള്  ഇക്കൗ  യചോഥചോരതദതമകന്റ  നടുവമല്നമനകകചോണ്ടുമചോത്രചമ,

സമ.എന്.ജമ.ആചണചോ,    എല്.എന്.ജമ.  ആചണചോ  ഇലകമകഫ  ആചണചോ

ഡസ്പീസല്  ആചണചോ  എനള്ള  കചോരദതമല്  അനമമതസ്പീരുമചോനദ്യം  എടുക്കചോന്

കഴെമയുകയുള.  പചക്ഷേ  ആറെഫ  മചോസതമനള്ളമല്  ഉണചോകുന്ന  ക്രമചോതസ്പീതമചോയ

മചോറ്റദ്യം  ശരമയചോയ  ഒരു  പഠനതമനഫ  വമചധയമചോക്കമയതമനചശഷദ്യം  മചോത്രചമ

അനമമ തസ്പീരുമചോനദ്യം കകകകക്കചോള്ളചോന് കഴെമയൂ.

ശസ്പീ  .    എ  .    സമ  .    കമചോയസ്പീന്:  സര,  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.

ലചോഭമുണചോക്കചോന്ചവണമമചോത്രമുള്ള ഒരു കപചോതുചമഖലചോ സചോപനല,  അകതചോരു

ചസവനദ്യം  കൂടമയചോണഫ.  ആ  ചസവനങ്ങള്  ഒരുപചോടഫ  നല്കുനമുണഫ.

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട  ഇന്നകത  ഇക്കൗ  അവസയമല്  ഇക്കൗ

ഗവണ്കമന്റമകന്റ  കചോലതഫ  എകനചോകക്ക  സചോമ്പതമക  സഹചോയമചോണഫ

ലഭദമചോക്കമയമട്ടുള്ളതഫ;   അതുചപചോകല ടമക്കറ്റമതര  വരുമചോനദ്യം  വരദ്ധമപ്പെമക്കചോന്

എനഫ നടപടമകളചോണഫ സരക്കചോര സസസ്പീകരമചമട്ടുള്ളകതന്നഫ വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ആന്റണമ  രചോജ:  സര,  ടമക്കറ്റമതര  വരുമചോനതമല്നമന്നഫ  പ്രതമമചോസദ്യം

ഏതചോണഫ   11 ചകചോടമ  രൂപചയചോളദ്യം  രൂപ  ലഭമച.    ഇതഫ  കറെചക്കചോരഡഫ
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കളക്ഷേനചോണഫ.    കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ  സദ്യംബന്ധമചമടചതചോളദ്യം

ഗവണ്കമന്റമല്നമന്നഫ ഇതരകമചോരു സചോമ്പതമക സഹചോയദ്യം ലഭമച ചവകറെചോരു

കചോലഘടദ്യം ഉണചോയമടമല.  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  ജസ്പീവനക്കചോരുകട കപന്ഷന്

അതചോതഫ  മചോസകമങമലദ്യം  കകചോടുക്കചോന്  കഴെമഞതഫ  ഇക്കൗ  ഗവണ്കമന്റഫ

അധമകചോരതമല് വന്നതമനചശഷദ്യം മചോത്രമചോണഫ.  ആ കപന്ഷന്  ഗവണ്കമന്റഫ

ചനരമടചോണഫ  കകചോടുക്കുന്നതഫ.    കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  ജസ്പീവനക്കചോരക്കഫ

കപന്ഷന്  കകചോടുക്കുന്ന  ഇനദയമകല  ഒചന്നചോ  രചണചോ  സദ്യംസചോനങ്ങളമല്

ഒന്നചോണഫ ചകരളദ്യം.  കഴെമഞവരഷദ്യം കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ക്കഫ  2037 ചകചോടമ

രൂപയചോണഫ  ഗവണ്കമന്റഫ  നല്കമയതഫ,  ഇതഫ  കറെചക്കചോരഡചോണഫ.  ഒരുപചക്ഷേ

ഇടതുപക്ഷേ  ജനചോധമപതദമുന്നണമ  ഗവണ്കമന്റമനഫ  ഒരു  തുടരഭരണദ്യം

വന്നതുകകചോണ്ടുമചോത്രമചോണഫ  ഇന്നഫ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.  നമലനമല്ക്കുന്നതഫ.

അത്രചയകറെ സചോമ്പതമക സഹചോയദ്യം കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-ക്കഫ  ഗവണ്കമന്റഫ

കചയ്യുനണഫ.  എന്നചോല്  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-കയ  സദ്യംബന്ധമചമടചതചോളദ്യം

പമണറെചോയമ  സരക്കചോര  നല്കമയ  വചോഗചോനദ്യം,   ഇക്കൗ  പ്രതമസന്ധമയമലദ്യം

ശമ്പളപരമഷ്കരണദ്യം  നടതമയ  സരക്കചോരചോണഫ  ഇടതുമുന്നണമ  സരക്കചോര.

പതമമൂന്നര  ചകചോടമരൂപയചോണഫ   പ്രതമമചോസദ്യം  ഇക്കൗ  ജനവരമ  മുതല്
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ശമ്പളപരമഷ്കരണതമനചോയമ  അധമകദ്യം  കകണചതണമവരുന്നതഫ.

എവമകടയചോണഫ  ഇകതലചോദ്യം  തചോളദ്യം  കതറ്റുന്നതഫ;   കഴെമഞ  ആറുമചോസദ്യംമുമ്പഫ

ബള്ക്കഫ  പരചചസമചലയഫ  മചോറെമയചോല്  43 ചകചോടമ  രൂപ അധമകദ്യംവരുന്ന ഒരു

സദ്യംവമധചോനതമചലയഫ മചോറുന.  റെസ്പീകടയമല് പരചചസഫ കചയ്യുചമ്പചോഴുദ്യം കചലവഫ

കൂടുന,  കസയരപചോഴ്സമനഫ  വമല  കൂടുന.  അപ്രതസ്പീക്ഷേമതമചോയമ  ഉണചോകുന്ന

കചലവകളചോണഫ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യുകട  കണക്കുകൂടലകകള

തചോളദ്യംകതറ്റമക്കുന്നതഫ.  അലചോകത മചോചനജഫ കമന്റമകന്റ കുഴെപ്പെചമചോ ഗവണ്കമന്റമകന്റ

സചപ്പെചോരടഫ  കുറെവകകചോചണചോ  മചോത്രമല.  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  സചപ്പെചോരടഫ

ഉള്ളതുകകചോണഫ മചോത്രമചോണഫ ഇന്നഫ കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ. നമലനമല്ക്കുന്നതഫ.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    മുചകഷഫ:  സര,  ഡസ്പീസല്  ബസുകളുമചോയമ  തചോരതമദദ്യം

കചയ്യുചമ്പചോള് സമ.എന്.ജമ.  ബസുകളുകട പ്രവരതനകചലവഫ എപ്രകചോരമചോണഫ;

സമ.എന്.ജമ.  യുകട  ലഭദതക്കുറെവഫ  ബസഫ  സരവസ്പീസുകകള  പ്രതമകൂലമചോയമ

ബചോധമക്കുകമന്നഫ കരുതുനചണചോ?

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ രചോജ: സര, ഡസ്പീസല് ബസുകള്ക്കഫ ഒരു കമചലചോമസ്പീറ്ററെമനഫ

ഏകചദശദ്യം  27  മുതല്  29  രൂപവകര കചലവഫ വരുദ്യം.  എന്നചോല് സമ.എന്.ജമ

ബസുകള്ക്കഫ ഒരു കമചലചോമസ്പീറ്ററെമനഫ  20  മുതല്  22  രൂപവകരയചോണഫ കചലവഫ.
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ഇലകമകഫ  ബസുകകള സദ്യംബന്ധമചമടചതചോളദ്യം കമചലചോമസ്പീറ്ററെമനഫ  17  മുതല്  18

രൂപവകരയചോണഫ കചലവഫ. ഇതചോണഫ ഇതമകന്റ തചോരതമദദ്യം. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    നന്ദകുമചോര:  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട മനമ ഇവമകട യൂണമയന്

ഭചോരവചോഹമകള്ക്കഫ  യൂണമറ്റടമസചോനതമല്  കപ്രചോടക്ഷേനകണന്നഫ

പറെയുകയുണചോയമ.  അക്കചോരദദ്യം  എഗമകമന്റമലചണചോകയന്ന  കചോരദദ്യം

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?  രണചോമകത  ചചചോദദദ്യം  സമ.എന്.ജമ.  ക്കഫ  ഇചപ്പെചോള്  വമല

വരദ്ധമചകകചോണമരമക്കുകയചോണഫ.  സമ.എന്.ജമ.  ബസുകള്ക്കുദ്യം

വമലക്കൂടുതലചോണഫ.  ഇക്കൗ പശ്ചചോതലതമല് ധൃതമപമടമചഫ  അതമലമടകപടചോകത

സമറ്റമ,  ചകചോസല്,  മലചയചോരദ്യം  എന്നമങ്ങകന  മൂന്നഫ  ചമഖലയചോയമ  തമരമചഫ…

മലചയചോരതഫ  ഫവ്യൂയല്  കണ്സപ്ഷന്  കൂടുദ്യം.  സസചോഭചോവമകമചോയുദ്യം  അവമകട

ഡസ്പീസലമനചോണഫ  സചോദ്ധദതയുള്ളതഫ.  ഡസ്പീസല്,  ഇലകമക്കല്,  സമ.എന്.ജമ

എന്നമങ്ങകന മൂന്നഫ ചമഖല തമരമചഫ ഏതചോണഫ ലചോഭകരകമന്നഫ മനസമലചോക്കമ ആ

രൂപതമലചോക്കചോനള്ള സദ്യംവമധചോനമുണചോക്കചോന് തയചോറുചണചോ?

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജ:  സര,  ഇവമകട  യൂണമയനകളുകട  കപ്രചോടക്ഷേന്

വളകര  പ്രധചോനകപ്പെകടചോരു  ചചചോദദമചോണഫ.  Long  Term  agreement-കന്റ

ഭചോഗമചോയമ  വളകരക്കചോലമചോയമ  നമലനമല്ക്കുകന്നചോരു  വദവസയചോണഫ
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അദ്യംഗസ്പീകൃത  ചട്രേഡഫ  യൂണമയനകളുകട  ഭചോരവചോഹമകള്  നമശ്ചയമക്കുകയുദ്യം,

മചോചനജഫ കമന്റഫ എഴുതമകക്കചോടുക്കുകയുദ്യം കചയ്യുന്നയചോളുകള്ക്കഫ ഓചരചോ അദ്യംഗസ്പീകൃത

യൂണമയനദ്യം  ഓചരചോ  പ്രതമനമധമ.  ഇചപ്പെചോള്  സമ.കഎ.റ്റമ.യു.,

കഎ.എന്.റ്റമ.യു.സമ.,  ബമ.എദ്യം.എസഫ.  എന്നമങ്ങകന  മൂന്നഫ  അദ്യംഗസ്പീകൃത

യൂണമയനകളചോണുള്ളതഫ.  ഓചരചോ അദ്യംഗസ്പീകൃത യൂണമയനദ്യം ഓചരചോ ആളുവസ്പീതദ്യം

ഓചരചോ യൂണമറ്റമലദ്യം കപ്രചോടക്ഷേനചോണഫ. 92  യൂണമറ്റുകളമലചോയമ ഏകചദശദ്യം  300

ഓളദ്യം  ചനതചോക്കനചോരക്കമചപ്പെചോള്  ഓചരചോ  യൂണമറ്റമലദ്യം  അവരക്കഫ

കപ്രചോടക്ഷേനചോണഫ.  ഇവരചോണഫ അവമകട ഇചപ്പെചോള് ഭരമക്കുന്നതഫ.  കചോരണദ്യം ഇവര

അവമകട സമരമചോണഫ. ഇവകര മചോറ്റചോന് സചോധമക്കുകയമല. എ.റ്റമ.ഒ., ഡമ.റ്റമ.ഒ.,

മറ്റഫ  ആളുകള്,  കദചോന്റസ്പീന് എടുക്കുന്ന ചകചോണ്ട്രേചോക്ടര എന്നമവര മചോറുദ്യം,  പചക്ഷേ

ഇവരക്കഫ  മചോത്രദ്യം  മചോറ്റമമല.  ഇതഫ  ചകരളതമല്  ഒരു  കപചോതുചമഖലചോ

സചോപനതമലമമല.  ഇലകമസമറ്റമ  ചബചോരഡമല്  ഓചരചോ  ചസഷനമലദ്യം,

ഓഫസ്പീസുകളമലദ്യം  കപ്രചോടക്ഷേന്  നല്കചോന്  തുടങ്ങമയചോല്  എനചോയമരമക്കുദ്യം

അവസ.  ഇതഫ  മചോറെചോകത  ഇക്കൗ  പ്രസചോനകത  നന്നചോക്കമകയടുക്കചോന്

ബുദ്ധമമുടചോണഫ.  ഇക്കചോരദതമല്  ഗക്കൗരവമചോയ  ഇടകപടല്

നടത്തുന്നതമകനക്കുറെമചഫ  ഗവണ്കമന്റഫ  ആചലചോചമചകകചോണമരമക്കുകയചോണഫ.
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സമ.എന്.ജമ,  എല്.എന്.ജമ.,  ചകചോസല്  ഏരമയ,  മലചയചോരദ്യം  അങ്ങകന

ചവരതമരമക്കചോന്  ബുദ്ധമമുടചോണഫ.  ദസ്പീരഘദൂര  ബസുകള്  ഒരറ്റത്തുനമനദ്യം

മചറ്റയറ്റചതക്കചോണഫ  ചപചോകുന്നതഫ.  ശസ്പീ.  സുശസ്പീല്  ഖന്ന  റെമചപ്പെചോരടമകന്റ

അടമസചോനതമല് ഇതമകന... 

മുഖദമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണറെചോയമ  വമജയന്):  സര,  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമ

പറെഞവസചോനമപ്പെമക്കചോന് ചനചോക്കമയ വചോചകമചോണഫ എനമക്കഫ പറെയചോനള്ളതഫ.

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.കയ  സദ്യംരക്ഷേമചക്കണതചോകണന്ന  കപചോതുവമകചോരമചോ

ണുള്ളതഫ.  അതഫ  തകന്നയചോണഫ  സരക്കചോറെമനമുള്ളതഫ.  അവമകടയുള്ള  പ്രശദ്യം

കചോരദങ്ങള്  പഠമചഫ  വമശദമചോകയചോരു  റെമചപ്പെചോരടഫ  ശസ്പീ.  സുശസ്പീല്  ഖന്ന

റെമചപ്പെചോരകടന്ന  ചപരമല്  നമലനമല്ക്കുനണഫ.  ബഹുമചോനകപ്പെട

ശസ്പീ. പമ. നന്ദകുമചോറെമകന്റ ചചചോദദമചോണഫ മറുപടമ പറെയചോന് എകന്ന ചപ്രരമപ്പെമചതഫ.

സുശസ്പീല് ഖന്ന റെമചപ്പെചോരടമലള്ള ശമപചോരശകള് നടപ്പെമലചോക്കുകകയന്നതഫ വളകര

പ്രധചോനമചോണഫ.  അതഫ  നടപ്പെമലചോക്കമകക്കചോണ്ടുമചോത്രചമ

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.യുകട  സദ്യംരക്ഷേണദ്യം  ശരമയചോയ  രസ്പീതമയമല്

ഉറെപ്പുവരുതചോനചോവകയുള. ചനരകത അതമനചോകയചോരു ശമദ്യം നടതമയമരുന.

പചക്ഷേ, പൂരണ വമജയതമകലതമയമല. അതഫ വസ്പീണ്ടുദ്യം ആരദ്യംഭമചക്കണതുണഫ.
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ഇക്കൗകയചോരു  ഘടതമല്  ഗവണ്കമന്റഫ  അതമനഫ  വളകര  മുന്ഗണന

നല്കുകയചോണഫ.  എലചോ  കതചോഴെമലചോളമ  സദ്യംഘടനകളുമചോയുദ്യം  വസ്പീണ്ടുദ്യം  ചരച

കചയണകമനതകന്നയചോണഫ ആഗഹമക്കുന്നതഫ.  കൃതദമചോയമ ആ റെമചപ്പെചോരടമകല

ശമപചോരശകള് നടപ്പെചോക്കമകക്കചോണഫ കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.കയ സദ്യംരക്ഷേമക്കുന്ന

നടപടമകള് മുചന്നചോടഫ കകചോണ്ടുചപചോചകണതചോയമട്ടുണഫ.

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജന്:  സര,  നഷദ്യം  സഹമചചോകണങമലദ്യം

ചകരളതമകല  കപചോതുഗതചോഗത  സദ്യംവമധചോനതമനഫ  തചോങ്ങുദ്യം  തണലമചോയമ

നമല്ക്കുന്ന  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.കയ  പ്രചതദകദ്യം  അഭമനന്ദമക്കുകയചോണഫ.

എകന്റ  ചചചോദദദ്യം  ചനരകത  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമ  സൂചമപ്പെമചതുചപചോകല

ഏകചദശദ്യം 20 ലക്ഷേദ്യം ആളുകള് ആവചറെജഫ കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ. സരവസ്പീസഫ

ഉപചയചോഗമക്കുനണഫ.  ഇതരദ്യം  ആളുകള്ക്കഫ  ഒരു  വരഷദ്യം

ചകരളതമകലവമകടയുദ്യം  ട്രേചോവല്  കചയചോനചോയമ  അഡസചോന്സചോയമ  ഒരു  ഗമഫഫ

കചോരഡഫ…,  ഉദചോഹരണതമനഫ കകകതറെമകയ സഹചോയമക്കചോനചോയമ വദവസചോയ

വകുകപ്പെടുതതുചപചോകലചോരു  തസ്പീരുമചോനദ്യം  സരക്കചോര  ഉചദ്ദേദചോഗസരുദ്യം,

കുടമകളുമടക്കമുള്ള ആളുകള്ക്കഫ ഉപചയചോഗമക്കചോന് കഴെമയുന്ന തരതമല് ഗമഫഫ

കചോരഡഫ  അവതരമപ്പെമക്കുകയചോകണങമല്  … 1000  രൂപ  വചഫ  20
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ലക്ഷേമചോകണങമല്  200  ചകചോടമ  രൂപ  സമചോഹരമക്കചോന്  കഴെമയുദ്യം.

അതരതമകലകനങമലകമചോരു  പദ്ധതമ  കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.-യമല്

ആവമഷ്ക്കരമക്കചോന് കഴെമയുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജ:  സര,  ഇതരകമചോരു  പദ്ധതമകയക്കുറെമചള്ള

പഠനവദ്യം  അതഫ  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതമനള്ള  പരമശമവദ്യം

കക.എസഫ.ആര.ടമ.സമ.യമല്  നടനവരമകയചോണഫ.  ഇതഫ

നടപ്പെമലചോക്കണകമങമല് ഇ.ടമ.എദ്യം.  (The Electronic  Ticketing  Machine)

കമഷസ്പീനകളമല് അതനസരമചള്ള ചസചോഫഫ കവയര കഡവലപ്പെഫ കചയചോനണഫ.

ഇ.ടമ.എദ്യം.കമഷസ്പീന്  ആ  രസ്പീതമയമല്  പുന:ക്രമസ്പീകരമചക്കണതചോയമട്ടുണഫ.

അകതചോരു  ബൃഹതചോയ  പദ്ധതമയചോണഫ.  ഇചപ്പെചോള്  നമ്മള്  പുതമയതചോയമ

വചോങ്ങുന്ന  ഇ.ടമ.എദ്യം.  കമഷസ്പീനകളമല്  ഇതരതമലള്ള  ക്രമസ്പീകരണദ്യം

നടതമയതമനചശഷദ്യം  മചോത്രചമ  ഇതരദ്യം  കചോരഡുകകളക്കുറെമചഫ

ആചലചോചമക്കചോന്  കഴെമയുകയുള.  എങമലദ്യം  ഘടദ്യംഘടമചോയമ  സമറ്റമ

സരക്കുലറെമല്  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഫ.  അതഫ  മറ്റഫ  ചമഖലകളമല്  വദചോപമപ്പെമക്കുന്ന

കചോരദതമലള്ള പരമശമദ്യം നടതമകക്കചോണമരമക്കുകയചോണഫ. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമ  ഇക്കചോരദതമല്
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നയപരമചോയമട്ടുള്ള വസ്തുത വദക്തമചോക്കമയതുകകചോണഫ ഇനമ ഇക്കൗ ചചചോദദങ്ങളുകട

ഉപചചചോദദതമചലയഫ  ചപചോചകണ  കചോരദമുകണന്നഫ  ചതചോനന്നമല.  അടുത

ചചചോദദതമചലയഫ കടക്കചോദ്യം.  

ഉന്നത വമദദചോഭദചോസ പരമഷഫ കചോര കമ്മസ്പീഷന്

(*123) ശസ്പീ  .   പ്രചമചോദഫ നചോരചോയൺ:
ശസ്പീ  .   ചജചോബഫ കമക്കമള്:
ചഡചോ  .   എൻ  .   ജയരചോജഫ:
ശസ്പീ  .   കസബചോസദൻ കുളത്തുങല്: തചോകഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കഫ

ഉന്നത വമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ) സദ്യംസചോനതഫ ഉന്നത വമദദചോഭദചോസതമകന്റ ഘടനയുദ്യം ഉള്ളടക്കവദ്യം

പരമഷഫ കരമക്കുന്നതമനഫ  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  പരമഷഫ കചോര  കമ്മസ്പീഷകന

നമയമമചമട്ടുചണചോ;  എങമല്  പ്രസസ്തുത  കമ്മസ്പീഷകന്റ  പഠന  റെമചപ്പെചോരട്ടുകള്

ലഭദമചോചണചോ; വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ) ക്ലചോസുകളമല്  ചനരമട്ടുള്ള  വമദദചോഭദചോസവദ്യം  ചകചോവമഡഫ  കചോലതഫ

നടതമയ  ഓണ്കലന്  വമദദചോഭദചോസവദ്യം  സദ്യംചയചോജമപ്പെമചള്ള  ടസ്പീചമങഫ

-ചലണമങഫ  സമ്പ്രദചോയദ്യം  പഠനചോനഭവകത  എങ്ങകന  ബചോധമക്കുകമന്നഫ

പഠമക്കചോന്  പ്രസ്തുത  കമ്മസ്പീഷചനചോടഫ  ആവശദകപ്പെടമട്ടുചണചോ;  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(സമ) ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമകല  പരമഷഫ കരണതമലൂകട
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അദ്ധദചോപകരക്കുദ്യം വമദദചോരതമകള്ക്കുദ്യം വമഷയ-ശചോഖചോനരമമലചോകത അറെമവദ്യം

കനപുണദവദ്യം  ചനടമകയടുക്കചോവന്ന  വമധതമല്  പചോഠദപദ്ധതമ

രൂപകപ്പെടുത്തുന്നതമനഫ ലക്ഷേദമമടമട്ടുചണചോ; വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ഡമ) യൂ  ടവ്യൂബഫ  വഴെമയുള്ളതഫ  ഉൾകപ്പെകട  ഓണ്കലനചോയമ  ക്ലചോസുകള്

ലഭദമചോകുന്നതഫ  ക്ലചോസഫ  മുറെമകളമകല  ചനരമട്ടുള്ള  അദ്ധദചോപനകത

എങ്ങകനകയലചോദ്യം  സസചോധസ്പീനമക്കുനകണന്നഫ  കകണത്തുവചോന്  പ്രസ്തുത

കമ്മസ്പീഷനഫ നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കുചമചോ?

ഉന്നത വമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ വകുപ്പുമനമ  (ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന):

സര, 

(എ) സദ്യംസചോനതഫ ഉന്നത വമദദചോഭദചോസതമകന്റ ഘടനയുദ്യം ഉള്ളടക്കവദ്യം

പരമഷ്ക്കരമക്കുന്നതമനഫ  ചഡചോ.  ശദചോദ്യം  ബമ.  ചമചനചോന്  അദ്ധദക്ഷേനചോയമ  ഉന്നത

വമദദചോഭദചോസ  പരമഷ്ക്കരണ  കമ്മസ്പീഷകന  നമയമമചമട്ടുണഫ.  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ

പരമഷ്ക്കരണ  കമ്മസ്പീഷൻ  അതമകന്റ  ഇടക്കചോല  റെമചപ്പെചോരടഫ  സരക്കചോരമനഫ

സമരപ്പെമചമട്ടുണഫ.  അനമമറെമചപ്പെചോർടഫ  ഉടൻ  സമർപ്പെമക്കുകമന്നഫ  കമ്മസ്പീഷൻ

അറെമയമചമട്ടുണഫ. 

(ബമ)  ചഡചോ.  ശദചോദ്യം ബമ.  ചമചനചോന് കചയരമചോനചോയ ഉന്നത വമദദചോഭദചോസ
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പരമഷ്ക്കരണ  കമ്മസ്പീഷചനചോടഫ  പരമ്പരചോഗത  പഠന-ചബചോധന  രൂപങ്ങളുദ്യം

അവയുകട  ഓണ്കലന്  രൂപങ്ങളുദ്യം  പഠമതചോവമകന്റ  അറെമവല്പചോദന

ലക്ഷേദങ്ങള്ക്കഫ  ഏറ്റവദ്യം  ചയചോജമച  വമധതമല്  സദ്യംചയചോജമപ്പെമക്കുന്നതമനഫ

യുക്തമസഹമചോയ നമരചദ്ദേശങ്ങള് സമരപ്പെമക്കചോന് ആവശദകപ്പെടമട്ടുണഫ.

(സമ  &  ഡമ) ഒന്നമലധമകദ്യം  വമഷയങ്ങള് ഉള്കപ്പെടുതമ  മള്ടമ  ചമജര

ചകചോഴ്സുകളമകല  വമദദചോരതമകള്ക്കഫ  അതമചലതഫ  വമഷയവദ്യം  പഠമക്കചോന്

കഴെമയുന്ന വമധതമല് നമയമങ്ങള് ലഘൂകരമക്കുന്ന കചോരദവദ്യം യു.ജമ.സമ-യുകട

മചോനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനസരമചഫ  പരമചശചോധമക്കചോനചോയമ  കമ്മസ്പീഷന്  ശമപചോരശ

കചയമട്ടുണഫ.  ഇന്റെരഡമസമപസ്പീനറെമയചോയമ കൂടുതല് ചകചോഴ്സുകള് ആരദ്യംഭമക്കചോനദ്യം

അതമനനസൃതമചോയ  രസ്പീതമയമല്  പചോഠദപദ്ധതമ  രൂപകപ്പെടുതചോനദ്യം  കമ്മസ്പീഷന്

ശമപചോരശ  കചയമട്ടുണഫ.  ഇതമകന്റ  ഭചോഗമചോയമ  സദ്യംസചോനകത  മുഴുവന്

സരവകലചോശചോലകളുദ്യം  സമഗമചോയ  കരമക്കുലദ്യം  സമലബസഫ  പരമഷ്കരണദ്യം

നടതചോന്  കമ്മസ്പീഷന്  ശമപചോരശ  കചയമട്ടുണഫ.  കരമക്കുലദ്യം

പരമഷ്കരമക്കുന്നതമനള്ള  സമഗപരമപചോടമകൾ  നടപ്പെമലചോക്കുന്നതമനഫ

ഉന്നതവമദദഭദചോസ  കക്കൗൺസമലമകന്റ  ചനതൃതസതമല്  നടപടമകൾ

സസസ്പീകരമക്കുന്നതചോണഫ.  ക്ലചോസഫ  റൂമുകളമല്  കമചകപ്പെട  ഡമജമറ്റല്



Uncorrected/Not for Publication
05-07-2022

39

സദ്യംവമധചോനങ്ങള്  ഒരുക്കചോന്  കമ്മസ്പീഷന്  ശമപചോരശ  കചയമട്ടുണഫ.  LMS

അടക്കമുള്ള  സദ്യംവമധചോനങ്ങളമല്  അദ്ധദചോപകകര  പരമശസ്പീലമപ്പെമക്കുന്ന

പരമപചോടമകള്  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  കക്കൗണ്സമലമകന്റ  ചനതൃതസതമല്

ആരദ്യംഭമചമട്ടുണഫ.  

ശസ്പീ  .    പ്രചമചോദഫ  നചോരചോയൺ:  സര,  നവ്യൂ  ചനചോരമല്  എന്നഫ

വമചശഷമപ്പെമക്കചോവന്ന ചകവമഡചോനനര വമദദചോഭദചോസ കചോലഘടതമല് ഓഫഫ

കകലന്  വമദദചോഭദചോസചതചോകടചോപ്പെദ്യം  കസല്ഫഫ  ചലണമങ്ങുദ്യം  ഓണ്കകലന്

ചലണമങ്ങുമചോണഫ  ഇനമ  ചലചോകതമകന്റ  വഴെമ.  ഇതമനചോവശദമചോയ  ഡമജമറ്റല്

ഉള്ളടക്കതമകന്റ നമരമ്മമതമയമല് ഇനദയമകല മചറ്റതഫ സദ്യംസചോനകതക്കചോളുദ്യം

മുന്നമല് വരചോന് ചകരള  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ വകുപ്പെമകന്റ ഇചചോശക്തമചയചോടുള്ള

ഇടകപടലചോല്  കഴെമഞമട്ടുണഫ.  പ്രധചോനകപ്പെട  പ്രശദ്യം  നമ്മുകട  ചകചോചളജഫ

അദ്ധദചോപകര രൂപകപ്പെടുത്തുന്ന ഡമജമറ്റല് ഉള്ളടക്കതമകന്റ ചശഖരണമചോണഫ.

ഇതമനചോവശദമചോയമട്ടുള്ള  സരവര  ചസസഫ  കകണത്തുക  എന്നതഫ  ഭചോരമച

പണചമലവകള്ളചോരു കചോരദമചോണഫ.  ചസറ്റഫ  ഡചോറ്റചോ  കസന്ററെമനഫ  മചോത്രദ്യം ഇതമകന്റ

ഉള്ളടക്കകത  ചശഖരമക്കചോന്  കഴെമയമല.  നമ്മുകട  ചകചോചളജകകള

സഹചോയമക്കുന്ന  തരതമല്  അമൂലദമചോയ  സൃഷമപരമചോയ  ഇക്കൗ  വമവരങ്ങള്
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ചശഖരമക്കചോന്  ഒരു  ചകചോമണ്  സരവര  ചസസഫ  സജമചോക്കചോന്

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ വകുപ്പെഫ നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  അദ്ധദചോപകര  തയചോറെചോക്കുന്ന  ചകചോഴ്സഫ

കമറ്റസ്പീരമയല്സഫ സമചോഹരമചഫ ചശഖരമക്കുന്നതമനഫ ഒരു ഡമജമറ്റല് റെമചപ്പെചോസമറ്ററെമ

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  കക്കൗണ്സമലമകന്റ  ആഭമമുഖദതമല്  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണഫ.

ബഹുമചോനകപ്പെട മുഖദമനമ ഇന്നഫ  ഉദ്ഘചോടനദ്യം കചയ്യുന്ന ഉന്നത വമദദചോഭദചോസ

ശചോക്തസ്പീകരണ  കരമ്മപദ്ധതമയുകട  ഭചോഗമചോയമ  അതുദ്യം  ഉദ്ഘചോടനദ്യം

കചയകപ്പെടുകയചോണഫ.  3500-ചലകറെ  ചകചോഴ്സഫ  കമറ്റസ്പീരമയല്സഫ  ഇതമനകദ്യം

ലഭദമചോയമട്ടുണഫ.  തുടരനദ്യം  സദ്യംസചോനകത  വമവമധ  ചകചോചളജകളമലദ്യം

സരവകലചോശചോലകളമലദ്യം  പഠമപ്പെമക്കുന്ന  അദ്ധദചോപകര  തയചോറെചോക്കുന്ന  ചകചോഴ്സഫ

കമറ്റസ്പീരമയല്സഫ കറെചപ്പെചോസമറ്ററെമയമചലയഫ സമചോഹരമക്കചോന് കഴെമയുദ്യം. അതമനള്ള

സചോചങതമകമചോയ  എലചോ  കചോരദങ്ങളുദ്യം  കചയമട്ടുണഫ.  ബ്ലന്ഡഡഫ  ചലണമദ്യംഗഫ

ചമചോഡമല്  മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോന്  തകന്നയചോണഫ  തസ്പീരുമചോനദ്യം.  അതമനചോവശദമചോയ

ക്രമസ്പീകരണങ്ങള്  കരമക്കുലദ്യം  ഫ്രയമദ്യംവരക്കമലദ്യം  തുടരന്നഫ  സമലബസമലദ്യം

ഉണചോചക്കണതുണഫ. അതമനള്ള ശമങ്ങള് ആരദ്യംഭമക്കുകയചോണഫ. 

ശസ്പീ  .    പ്രചമചോദഫ  നചോരചോയണ്:  സര,  ചലചോകകമമ്പചോടുമുള്ള വമദദചോരതമകകള
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ആകരഷമക്കുന്നതരതമല്  ചനചോളഡ്ജഫ  ഹബ്ബചോയമ  മചോറുകകയന്നതഫ

ചകരളതമകന്റ  സസപ്നവദ്യം  ഇനമയുള്ള  സഞചോരപചോതയുമചോണഫ.  ആവശദമചോയ

തരതമല് എലചോ സരവകലചോശചോലകളുകടയുദ്യം ചകചോചളജകളുകടയുദ്യം ചകചോഴ്സുകളുകട

ഡമകകസനമദ്യംഗഫ  പ്രധചോനമചോണഫ.  സയന്സമലദ്യം  മറ്റഫ  കകവജചോനമക

ശചോഖകളമലദ്യം  മചോനവചശഷമയുമചോയമ  ബന്ധകപ്പെട  ഗചവഷണ  സദ്യംവമധചോനവദ്യം

പ്രധചോനമചോണഫ.  യു.ജമ.സമ.-യുകട  ആകമലചറെറ്റര  മചോതൃകയമല്

അനരസരവകലചോശചോലകകളകയലചോദ്യം  സഹചോയമക്കചോന്  കഴെമയുകന്നചോരു

കപചോതുചകനദ്യം  സജമചോക്കചോന്  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  വകുപ്പെഫ  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  ഇചപ്പെചോള്  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ

കക്കൗണ്സമലചോണഫ  വമവമധ  സരവകലചോശചോലകകളയുദ്യം  ചകചോചളജകകളയുദ്യം

ഏചകചോപമപ്പെമചകകചോണ്ടുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  നടതമകക്കചോണമരമക്കുന്നതഫ.

ബഹുമചോനകപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ചൂണമക്കചോണമചതുചപചോലള്ള  ചകനങ്ങകളക്കുറെമചഫ

ആചലചോചമക്കചോവന്നതചോണഫ.  ബഡ്ജറ്റഫ  അവതരണചവളയമല്  അതമചലയ്ക്കുള്ള

സൂചനകള്  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ഉണചോയമട്ടുണഫ.  അതഫ  മുചന്നചോട്ടുകകചോണ്ടുചപചോകചോന്

കഴെമയുകമനതകന്നയചോണഫ  കരുതുന്നതഫ.  ഇന്റരഡമസമപമനറെമയചോയതുദ്യം  ഏറ്റവദ്യം
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നൂതനവമചോയ  കകവജചോനമക  ശചോഖകളുമചോയമ  ബന്ധകപ്പെട  ചകചോഴ്സുകള്

കുടമകള്ക്കഫ  നല്കചോന്  കഴെമയണകമനതകന്നയചോണഫ  സരക്കചോര

ആഗഹമക്കുന്നതഫ. ഇന്റരഡമസമപമനറെമ റെമസരചമനള്ള ചകനങ്ങള് മമകവമകന്റ

ചകനങ്ങകളന്ന  രസ്പീതമയമല്  30  എണദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കണകമന്നചോണഫ  സരക്കചോര

പ്രഖദചോപമചമട്ടുള്ളതഫ.  അതമല്  6  എണദ്യം  ഉടകന  ആരദ്യംഭമക്കചോന്

സജമചോയമട്ടുണഫ. 

ശസ്പീ  .    ചജചോബഫ കകമക്കമള്:  സര,  ഉന്നത വമദദചോഭദചോസ ചമഖലയമല് ഇക്കൗ

ഗവണ്കമന്റഫ നടത്തുന്ന പ്രവരതനങ്ങളമല് ജനങ്ങള് വലമയ പ്രതസ്പീക്ഷേയചോണഫ

അരപ്പെമക്കുന്നതഫ.  ഉന്നത  വമദദഭദചോസ  ചമഖലയുകട  ഉന്നമനതമനചോയമ  1000

ചകചോടമ  രൂപയചോണഫ  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറ്റമല്  വകയമരുതമയമരമക്കുന്നതഫ.  ഇക്കൗ

ചമഖലയമല്  ഉന്നതനമലവചോരദ്യം  പുലരത്തുന്ന  ചങ്ങനചോചശ്ശേരമ  കസന്റഫ

കബരചകമന്സഫ  ചകചോചളജഫ  പ്രവരതനദ്യം  ആരദ്യംഭമചമടഫ  100  വരഷങ്ങള്

പമന്നമടുകയചോണഫ.  ചകരളതമനഫ  അകത്തുദ്യം  പുറെത്തുദ്യം  അനവധമ  പ്രഗത്ഭകര

സൃഷമച  ഇക്കൗ  ചകചോചളജമകന  റൂസ-3-ല്  (Rashtriya  Uchchatar  Shiksha

Abhiyan-3)  ഉള്കപ്പെടുതമ  ഗചവഷണരദ്യംഗതഫ  അനചോരചോഷ

നമലവചോരതമചലയഫ ഉയരതചോന്ചവണ നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കചോചമചോ?
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ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  തസ്പീരചയചോയുദ്യം.  ചങ്ങനചോചശ്ശേരമ  എസഫ.ബമ.

ചകചോചളജഫ  വളകര  ശചോഘനസ്പീയമചോയ  പചോരമ്പരദമുള്ള  100

വരഷതമചലകറെക്കചോലകത  മഹമതമചോയ  ചരമത്രമുള്ള  ഒരു  കലചോലയദ്യം

തകന്നയചോണഫ.  റൂസചോ  3-ാം  കകസക്കമളമല്  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ചകചോചളജമകന്റ

ഗചവഷണപരമചോയ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കഫ സഹചോയദ്യം കചയചോന് കഴെമയുദ്യം.  റൂസചോ

പദ്ധതമ പ്രകചോരദ്യം സസകചോരദ ചകചോചളജകള്ക്കുദ്യം എയ്ഡഡഫ ചകചോചളജകള്ക്കുദ്യം

സഹചോയദ്യം  നല്കചോന്  കഴെമയുകമന്ന  സചോദ്ധദത  ഉപചയചോഗമചകകചോണഫ

ഗചവഷണചോനകമചോയ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കഫ ആ കലചോലയകത സഹചോയമക്കചോന്

കഴെമയുദ്യം. 

ചഡചോ  .    എന്  .    ജയരചോജഫ:  സര,  ചഡചോ.  ശദചോദ്യം  ബമ.  ചമചനചോകന്റ

ചനതൃതസതമലള്ള  കമ്മസ്പീഷന്  ഒരു  ഇടക്കചോല  റെമചപ്പെചോരടഫ  ഗവണ്കമന്റമനഫ

സമരപ്പെമചകഴെമഞകവന്നഫ  ഇവമകട  സൂചമപ്പെമക്കുകയുണചോയമ.  വളകര

പ്രധചോനകപ്പെടതുദ്യം  ഘടനചോപരവദ്യം  കരമക്കുലവമചോയമ  ബന്ധകപ്പെട  മചോറ്റങ്ങളചോണഫ

പ്രധചോനമചോയുദ്യം  വരുന്നതഫ.  വമവമധ  സരവകലചോശചോലകളുകട  നമയമങ്ങള്

യഥചോരതതമല്  ചക്രചോഡസ്പീകരമച  രസ്പീതമയമലല.  പലതുദ്യം  വദതദസമചോയ

നമയമങ്ങളചോയുദ്യം  നമല്ക്കുകയചോണഫ.  അതമചന്റതചോയ  ബുദ്ധമമുട്ടുകളുദ്യം
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ഉണചോകുനണഫ.  പുതമയ  ചകനവമദദചോഭദചോസനയദ്യം  വരുന്നചതചോടുകൂടമ

നമലവമലള്ള  സരവകലചോശചോലകളുകട  സസഭചോവതമല്  മചോറ്റമുണചോകചോന്

ചപചോകുകയചോണഫ.  അതമകന്റ  അടമസചോനതമല്  ചകരള

സരവകലചോശചോലകളമകല  നമയമങ്ങളമലദ്യം  അതമനനസൃതമചോയ  ചഭദഗതമകള്

വരുചതണതുണഫ. ഇക്കൗ  റെമചപ്പെചോരട്ടുമചോയമ  ബന്ധകപ്പെടഫ  അതരതമലള്ള

നമരചദ്ദേശങ്ങള്  റെമചപ്പെചോരടമകന്റ  ഭചോഗമചോയമ  ഗവണ്കമന്റമകന്റ  ഭചോഗത്തുനമനദ്യം

സമരപ്പെമചമട്ടുചണചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  അദ്യംചബ്ദേകര സരവകലചോശചോലയുകട സചോപക

കകവസഫ  ചചോന്സലറുദ്യം  കസന്ട്രേല്  ഇന്സമറ്റവ്യൂടഫ  ഓഫഫ  എഡവ്യൂചക്കഷനമകല

കപ്രചോഫസര  ഓഫഫ  എഡഡ്യുചക്കഷനമചോയ  ചഡചോ.  ശദദ്യം  ബമ.  ചമചനചോനചോണഫ

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  പരമഷ്കരണ  കമ്മമറ്റമയുകട  കചയരമചോനചോയമ

പ്രവരതമക്കുന്നതഫ.  ആ  കമ്മസ്പീഷനമകല  അദ്യംഗങ്ങകളചോകക്ക

വമദദചോഭദചോസരദ്യംഗതഫ  വളകരയധമകദ്യം  അനഭവ  സമ്പത്തുള്ളവരചോണഫ.  അവര

വച നമരചദ്ദേശങ്ങള് പരമഗണമചകകചോണഫ നമലവമല് സരവകലചോശചോലകളുമചോയമ

ബന്ധകപ്പെട  നമയമങ്ങളമകല  അപരദചോപ്തതകള്  പരമഹരമക്കുന്ന  വമധതമല്

കചോലചോനസൃതമചോയമ  അവകയ  പരമഷ്കരമക്കചോനതകുന്ന  രസ്പീതമയമല്  ഒരു
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നമയമപരമഷ്കരണ  കമ്മമഷകനക്കൂടമ  അചതസമയദ്യം  നമചയചോഗമചമട്ടുള്ളതചോണഫ.

ഇക്കൗ  നമയമപരമഷ്കരണ  കമ്മസ്പീഷന്  വളകര  വമശദമചോയ  റെമചപ്പെചോരടചോണഫ

തയചോറെചോക്കമയമരമക്കുന്നതഫ.  ഏതചോണഫ  1500-ഓളദ്യം ചപജകളുള്ള ആ റെമചപ്പെചോരടഫ

ഉടന്തകന്ന സരക്കചോരമനഫ സമരപ്പെമക്കുകമന്നചോണഫ കമ്മസ്പീഷന് അറെമയമചമട്ടുള്ളതഫ.

NUALS-കന്റ  മുന്  കകവസഫ  ചചോന്സലറെചോയമരുന്ന  ചഡചോ.  എന്.  കക.

ജയകുമചോറെചോണഫ  അതമകന്റ  അദ്ധദക്ഷേന്.  നമയമരദ്യംഗതഫ  വളകരയധമകദ്യം

അനഭവസമ്പത്തുള്ള  വദക്തമകളചോണഫ  ആ  കമ്മസ്പീഷകന്റ  അദ്യംഗങ്ങള്.  ചകരള

സരവകലചോശചോല നമയമങ്ങള്  കചോലഹരണകപ്പെട സമതമയചോണഫ  ഇനള്ളതഫ.

അതമകന ഇന്നകത കചോലതമനനസൃതമചോയ രസ്പീതമയമല് മചോറ്റമകയഴുതചോന് നല

രസ്പീതമയമലള്ള  മുന്കകക  ആണഫ  ആ  കമ്മസ്പീഷകന്റ  ഭചോഗത്തുനമനദ്യം

ഉണചോയമട്ടുള്ളതഫ. 

 ശസ്പീ  .    കസബചോസദന് കുളത്തുങല്:  സര,  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ രദ്യംഗതഫ

നമ്മുകട  രചോജദതഫ  ആദദകത  ഡമജമറ്റല്  സരവകലചോശചോല  വകര

രൂപസ്പീകരമചകകചോണഫ  നടത്തുന്ന  ശചദ്ധയമചോയ  ഇടകപടലകള്  ഏകറെ

അഭമനന്ദനചോരഹമചോണഫ.  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമകയയുദ്യം  വകുപ്പെമകനയുദ്യം

പ്രചതദകമചോയമ  അഭമനന്ദമക്കുന.  ചകന  വമദദചോഭദചോസ  പരമഷ്കരണങ്ങളുകട
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ഭചോഗമചോയമ നചോഷണല് കക്കൗണ്സമല് ചഫചോര ടസ്പീചര എഡഡ്യുചക്കഷന് ഇചപ്പെചോള്

നമരചദ്ദേശമചമരമക്കുന്നതഫ ബമ.എഡഫ. അദ്ധദചോപക ചയചോഗദതചോ ചകചോഴ്സഫ നചോലവരഷ

ഇന്റചഗറ്റഡഫ  ചകചോഴ്സചോയമ  മചോറ്റചോനചോണഫ.  ഇക്കചോരദദ്യം   ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണചോ;

അതഫ  നമ്മുകട  സദ്യംസചോനതഫ  നടപ്പെമലചോക്കചോന്  ആചലചോചനയുചണചോ;

ഉകണങമല്  എന്നചതയഫ;  അതമകന്റ  നടപടമക്രമകമനചോകണന്നഫ

വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  നചോലവരഷകത  ചകചോഴ്സഫ  ആരദ്യംഭമചക്കണതഫ

അനമവചോരദമചോയ  കചോരദമചോണഫ.  അതമനചോയമ  കരമക്കുലദ്യം  റെസ്പീ-ഡമകകസനമദ്യംഗഫ

അനമവചോരദമചോണഫ.  ഇചപ്പെചോള്  പഠമക്കുന്ന  കുടമകള്ക്കഫ  അദ്യംഗസ്പീകചോരതമകന്റ

കചോരദതമല്  പ്രശമമല.  പകക്ഷേ  നചോലവരഷകത  ചകചോഴ്സചോക്കമ  മചോറ്റുന്നതമകന

സദ്യംബന്ധമചഫ  ആചലചോചനകള്  നടചതണതുണഫ.  അതമകനക്കുറെമചള്ള

ആചലചോചനകള് നടതമവരമകയചോണഫ.  അടുതവരഷമചോകുചമ്പചോള് വദക്തമചോയ

ദമശചോചബചോധദ്യം ഇക്കചോരദങ്ങളമലണചോക്കമ എലചോ കചോരദങ്ങളമലദ്യം സുനമശ്ചമതമചോയ

നമലപചോടഫ  സസസ്പീകരമചഫ  കുടമകള്ക്കഫ  ബുദ്ധമമുടമലചോത  വമധതമല്  അതഫ

കകകകചോരദദ്യം കചചയണതുണഫ. 

കപ്രചോഫ  .    ആബമദഫ  ഹുകകസന് തങ്ങള്:  സര,  ഉന്നതവമദദചോസ രദ്യംഗതഫ
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വലമയ  മചോറ്റങ്ങള്ക്കഫ  ഇടവരുത്തുന്ന  തരതമലള്ള  മചോറ്റങ്ങള്  വരുതചോന്

ശമമക്കുനകവന്നഫ  ഇന്നകലയുദ്യം  ഇനദ്യം  ബഹുമചോനകപ്പെട  മനമ

ആവരതമക്കുന.  ബഹുമചോനകപ്പെട  മുഖദമനമയുദ്യം  ഇന്നകല  അക്കചോരദദ്യം

സൂചമപ്പെമച.  അങ്ങകന  വരുചമ്പചോഴുദ്യം  നമ്മുകട  യൂണമചവഴ്സമറ്റമകളമല്  ഒരുപചോടഫ

പ്രശങ്ങള്  നമലനമല്ക്കുകയചോണഫ.  പമ.എചഫ.ഡമ.  രജമചസഷനചോയമ  കുടമകള്

അചപക്ഷേ  നല്കുചമ്പചോള്  അവമടകത  കകഗഡുദ്യം  ഡമപ്പെചോരടഫകമനദ്യം  അചപക്ഷേ

സസസ്പീകരമചഫ  ചഷചോരടഫ  ലമസ്റ്റുണചോക്കമ  അതമല്നമന്നചോണഫ  അവകര

കതരകഞടുക്കുന്നതഫ.  അങ്ങകന  കതരകഞടുക്കുചമ്പചോള്  പമന്നചോക്ക

വമഭചോതമല്കപ്പെട  കുടമകള്ക്കഫ  അവഗണന  ചനരമചടണമ  വരുന്ന  ഒരവസ

മഹചോതചോഗചോന്ധമ യൂണമചവഴ്സമറ്റമയമലദ്യം കചോലമക്കടഫ  യൂണമചവഴ്സമറ്റമയമലദ്യം കണ്ടു.

യഥചോരതതമല്  അവരക്കതമല്  സദ്യംവരണമുണഫ.  ആ  സദ്യംവരണദ്യം

പചോലമചകകചോണഫ  കൃതദമചോയുദ്യം  പചോലമക്കുനചണചോകയന്നഫ  ചമചോണമറ്റര  കചയഫ

അവരുകട  അചപക്ഷേ  സസസ്പീകരമചഫ  അവരക്കതഫ  ലഭമക്കുന്നതമനചവണമയുള്ള

കൃതദമചോകയചോരു ഇടകപടലദ്യം നടപടമകളുമുണചോയചോല് ഇക്കൗ പ്രശദ്യം പരമഹരമക്കചോന്

കഴെമയുദ്യം. അതമനള്ള ഒരു നമലപചോടഫ ഗവണ്കമന്റഫ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  ഇക്കൗ  വമഷയകത  സചോമചോനദവത്കരമചഫ
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പറെയചോന്  കഴെമയമല.  ഒറ്റകപ്പെട  ചകസ്സുകളമല്  നസ്പീതമ

നമചഷധമുണചോയമട്ടുകണങമല്  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  പരമചശചോധമക്കചോദ്യം.

സചോമൂഹദനസ്പീതമക്കഫ  പ്രചോധചോനദദ്യം  കകചോടുത്തുകകചോണ്ടുള്ള  ഒരു  നമലപചോടചോണഫ

സരക്കചോരമനള്ളതഫ.  ഏകതങമലദ്യം  വമധതമല്  ചപചോരചോയ്മകളുകണങമല്

പരമഹരമക്കചോനള്ള നമലപചോടഫ തസ്പീരചയചോയുമുണചോകുദ്യം.

ശസ്പീ  .   കക  .   എദ്യം  .   സചമന്ചദവഫ: സര, പുതമയ ചദശസ്പീയ വമദദചോഭദചോസ നയദ്യം

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗകത  കചവടചകനമചോക്കമ  മചോറ്റുകമനദ്യം  അതമലൂകട

ചകരളദ്യം  ഇതുവകര  ചനടമയ  സചോമൂഹദനസ്പീതമയുകട  അടമതറെ  ഇലചോയ്മ

കചയകപ്പെടുകമനള്ളതഫ  ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണചോ;  അതരദ്യം  സചോഹചരദതമല്

സചോമൂഹദനസ്പീതമയമല്  ഉക്കൗന്നമയ  വമദദചോഭദചോസദ്യം  ഉറെപ്പുവരുതചോന്  സദ്യംസചോന

ഗവണ്കമന്റഫ എകനലചോദ്യം നടപടമകളചോണഫ സസസ്പീകരമക്കുന്നതഫ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  ചദശസ്പീയ  വമദദചോഭദചോസ  നയദ്യം  2020

സദ്യംബന്ധമചഫ  വമശദമചോയ  പഠനവദ്യം  പരമചശചോധനയുദ്യം  കപ്രചോഫ.  പ്രഭചോതഫ

പട്നചോയമകഫ  അദ്ധദക്ഷേനചോയമ  6  അദ്യംഗ  സമമതമ  നടത്തുകയുദ്യം  'ചദശസ്പീയ

വമദദചോഭദചോസ  നയവദ്യം  ചകരളവദ്യം'  എന്ന  ശസ്പീരഷകതമല്  ഒരു  റെമചപ്പെചോരടഫ

തയചോറെചോക്കമയമട്ടുമുണഫ.  സചോമൂഹദനസ്പീതമ  നമചഷധതമകന്റ  ഭചോഗദ്യം  വളകര



Uncorrected/Not for Publication
05-07-2022

49

കൃതദമചോയമ  പരമചശചോധമചകകചോണചോണഫ  ചകരളദ്യം  നമലപചോടഫ  സസസ്പീകരമക്കുന്നതഫ.

സദ്യംസചോനതഫ ചകന നയതമനഫ വദതദസമചോയ പ്രചോനവല്കൃത വമഭചോഗങ്ങകള

മുന്നമരയമചലയഫ  കകചോണ്ടുവരചോന്  കഴെമയുന്ന  വമധതമലള്ള

ക്രമസ്പീകരണങ്ങകളടുക്കചോനചോണഫ സരക്കചോര ശദ്ധമചമട്ടുള്ളതഫ. ഇതമകന്റ ഭചോഗമചോയമ

ചകന  വമദദചോഭദചോസ  നയതമല്  'റെമസരചവഷന്'  എന്ന  പദദ്യം

ചപചോലമമലചോകയന്നതഫ വളകര പ്രചോധചോനദചതചോടുകൂടമ നചോദ്യം കചോചണണതുണഫ.

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷ് കുമചോര  ചജചോസഫഫ:  സര,  തൃശ്ശൂര  ജമലയമകല

വമദദചോരതമകള്ക്കഫ  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമല്   പ്രചചചോദനമചോചകണ

ചചോലക്കുടമയമകല  ശചോസസചോചങതമക  മവ്യൂസമയദ്യം  നമരമ്മചോണ  തകരചോറുമൂലദ്യം

ചചചോരകന്നചോലമക്കുന്ന അവസയമലചോണഫ.  രണ്ടുവരഷദ്യം മുമ്പഫ  ഇറെക്കുമതമ കചയ

പചോനമചറ്റചോറെമയതമകന്റ 7  ചകചോടമ രൂപ കചലവവന്ന ഉപകരണങ്ങള് ഗദചോരന്റമ

കചോലചോവധമ  തസ്പീരുന്ന  അവസയമലചോണഫ.  ടമ  മവ്യൂസമയതമകന്റ  പണമ

പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനള്ള നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .   ആര  .   ബമന: സര, പ്രസസ്തുത മവ്യൂസമയവമചോയമ ബന്ധകപ്പെട പ്രശങ്ങള്

നമരവധമ  ചയചോഗങ്ങള്  ചചരന്നഫ  പരമഹരമക്കചോനള്ള  ശമങ്ങളമലൂകട  മുചന്നചോടഫ

ചപചോയമകക്കചോണമരമക്കുകയചോണഫ.  യനങ്ങള്  ഇന്ചസചോള്  കചയതമനചശഷദ്യം
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മചോത്രമചോണഫ  വചോറെന്റമ പസ്പീരസ്പീഡഫ ആരദ്യംഭമക്കുന്നതഫ. അതമനചോല് അതരതമലള്ള

സചോചങതമക പ്രശമമല.

ശസ്പീമതമ  കദലസ്പീമ:  സര,  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗതഫ  സദ്യംസചോന

സരക്കചോര  അഭമനന്ദനചോരഹമചോയ   പ്രവരതനങ്ങളചോണഫ

കചയ്തുകകചോണമരമക്കുന്നതഫ.  ചചരതല  കഎ.എചഫ.ആര.ഡമ.  ചകചളജമകല

ആണ്കുടമകള്ക്കഫ  ചഹചോസല്  സക്കൗകരദദ്യം  കുറെവചോണഫ.   കൂടചോകത   ചടചോയഫ ലറ്റഫ

സക്കൗകരദതമകന്റ  അഭചോവവമുണഫ.  ഇക്കചോരദദ്യം  അങ്ങയുകട

ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണചോ; പ്രസ്തുത വമഷയദ്യം പരമഹരമക്കചോനചോവശദമചോയ നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  ഇക്കചോരദദ്യം  പരമചശചോധമചഫ  ആവശദമചോയ

നടപടമകള് സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ചദശസ്പീയ വമദദചോഭദചോസ നയദ്യം

(*124) ശസ്പീ  .   കക  .   ബചോബു   (  കനനചോറെ  ):
   ശസ്പീ  .   എചഫ  .   സലചോദ്യം:
 ശസ്പീ  .    ഐ  .    ബമ  .    സതസ്പീഷഫ:  തചോകഴെക്കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കഫ

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  ചകന സരക്കചോരമകന്റ പുതമയ ചദശസ്പീയ വമദദചോഭദചോസ നയതമകന്റ
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ഫലമചോയമ  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസദ്യം  പണമുള്ളവരക്കഫ  മചോത്രമചോയമ

പരമമമതകപ്പെടുത്തുനകവന്ന  ആശങ  നമലനമല്ക്കുന്നതചോയമ

ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണചോ;  എങമല്  പ്രസ്തുത  സചോഹചരദതമല്  പുതമയ

നയതമകന്റ  ചുവടുപമടമചഫ  യു.ജമ.സമ.  പുറെതമറെക്കമയമരമക്കുന്ന

മചോരഗ്ഗനമരചദ്ദേശങ്ങള് പരമചശചോധന വമചധയമചോക്കമയമരുചന്നചോ;

(ബമ) അക്കചോദമമകഫ  ബചോങഫ  ഓഫഫ  കക്രഡമറ്റഫ  സദ്യംവമധചോനദ്യം  എലചോ

ചകചോചളജകകളയുദ്യം  സരടമഫമക്കറ്റഫ  അനവദമക്കചോന്  അധമകചോരചതചോടുകൂടമയ

സസയദ്യംഭരണ  ചകചോചളജകളചോയമ  പരമവരതമപ്പെമക്കചോന്

നമരബന്ധമതമചോക്കുകമന്ന ആശങ ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണചോ;

(സമ)  നചോലഫ  വരഷ ബമരുദദ്യം ആരദ്യംഭമക്കുന്നതുദ്യം ഏതഫ  സമയവദ്യം ചകചോഴ്സഫ

പൂരതമയചോക്കചോകത  പുറെത്തുചപചോകചോകമന്നതുദ്യം  അതരക്കചോരക്കഫ

സരടമഫമക്കചറ്റചോ ഡമചപചോമചയചോ ലഭമക്കുകമന്നതുദ്യം തചോഴ്ന്ന  വരുമചോനക്കചോര ചകചോഴ്സഫ

പൂരതമയചോക്കചോകത  കകചോഴെമഞചപചോകുന്ന  നമരക്കഫ

വരദ്ധമപ്പെമക്കചോനമടയചോക്കുകമന്ന  ആശങ  ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണചോ;  ചകന

സരക്കചോരമകന്റ  പ്രസസ്തുത  നയദ്യം  തമരുതചോന്  ആവശദകപ്പെടമട്ടുചണചോ;

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?
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ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ  വകുപ്പുമനമ  (ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന):

സര,  (എ)  ചദശസ്പീയ  വമദദചോഭദചോസ  നയകത  സമഗമചോയമ

പരമചശചോധമക്കുന്നതമനദ്യം  പഠനദ്യം   നടത്തുന്നതമനദ്യം  കപ്രചോഫ.  പ്രഭചോതഫ

പട്നചോയമകഫ  അദ്ധദക്ഷേനചോയമ  6 അദ്യംഗ  സമമതമകയ  നമചയചോഗമക്കുകയുദ്യം

'ചദശസ്പീയ  വമദദചോഭദചോസ  നയവദ്യം  ചകരളവദ്യം'  എന്ന  ശസ്പീരഷകതമല്  ഒരു

റെമചപ്പെചോരടഫ  തയചോറെചോക്കുകയുദ്യം  കചയമട്ടുണഫ. കൂടചോകത,  04-05-2022-ല്

വമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗകത  വമദഗ്ദ്ധര,  വമവമധ  യൂണമചവഴ്സമറ്റമകളമകല  കവസഫ

ചചോന്സലരമചോര,  യൂണമചവഴ്സമകളമചലയുദ്യം  ചകചോചളജകളമചലയുദ്യം  സരവസ്പീസഫ

സദ്യംഘടനചോ  പ്രതമനമധമകള്,  വമദദചോരതമ  സദ്യംഘടനചോ  പ്രതമനമധമകള്

എന്നമവകരയുള്കപ്പെടുതമ ചദശസ്പീയ വമദദചോഭദചോസ നയദ്യം  2020-വദ്യം യു.ജമ.സമ.

നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം സദ്യംബന്ധമച ശമല്പശചോല സദ്യംഘടമപ്പെമചമരുന.

(ബമ)  ഇക്കൗ വമഷയദ്യം ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുണഫ.  അക്കചോദമമകഫ ബചോങഫ ഓഫഫ

കക്രഡമറ്റഫ നടപ്പെമലചോക്കുന്നതുമൂലദ്യം വമദദചോഭദചോസ രസ്പീതമയമലണചോകുന്ന സമൂലമചോയ

മചോറ്റങ്ങള്  ശമല്പശചോലയമല്  ചരച  കചയമരുന.  ഇതുസദ്യംബന്ധമച  ചമല്

നടപടമകള് പരമചശചോധമചവരുകയചോണഫ.
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(സമ)  നമലവമല് കപ്രചോഫഷണല് ചപ്രചോഗചോമുകള് മമക്കവചോറുദ്യം  4  വരഷ

കദരഘദമുള്ളവയചോണഫ. 4  വരഷ ഡമഗമ ചകചോഴ്സുകള്ക്കചോവശദമചോയ കരമക്കുലദ്യം

ചടക്കൂടഫ/സമലബസഫ യു.ജമ.സമ.  നമരചദ്ദേശങ്ങളുകടയുദ്യം മറ്റുദ്യം അടമസചോനതമല്

സരവകലചോശചോലകള്  രൂപകല്പന  കചചയണതുണഫ.  നമലവമകല  3  വരഷ

ബമരുദ  ചപ്രചോഗചോമുകള്  4  വരഷ  ബമരുദ  ചപ്രചോഗചോമുകളചോയമ  യചോനമകമചോയമ

മചോറ്റചോന്  കഴെമയമല.  ഇതമനചോവശദമചോയ  അക്കചോദമമകഫ  പശ്ചചോതല

സക്കൗകരദങ്ങള്  സരവകലചോശചോലകളമലദ്യം  ചകചോചളജകളമലദ്യം  അധമകമചോയമ

കണചതണമവരുദ്യം.  ഇതഫ  വമദദചോരതമകളുകട  പഠനകചലവഫ  വരദ്ധമക്കചോനദ്യം

പഠനദ്യം  പൂരതസ്പീകരമക്കചോകതയുളള വമദദചോരതമകളുകട  കകചോഴെമഞചപചോക്കമനദ്യം

ഇടയചോക്കമചയക്കചോദ്യം.  

ശസ്പീ  .    കക  .    ബചോബു    (  കനനചോറെ  ):  സര,  ചകനദ്യം  ഭരമക്കുന്ന  എന്.ഡമ.എ.

സരക്കചോര  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമലള്കപ്പെകട  വരഗ്ഗസ്പീയ-ചകചോരപ്പെചറെറ്റഫ -

വചരണദവത്കരണദ്യം  നടപ്പെമലചോക്കുചമ്പചോള്  അതമനഫ  ബദലചോയമ  ഉന്നത

വമദദചോഭദചോസ ചമഖലയമലള്കപ്പെകട ജനചോധമപതദ രൂപതമല്  എലചോവരക്കുദ്യം

വമദദചോഭദചോസകമതമക്കചോന്  നടത്തുന്ന  പ്രവരതനങ്ങകള  ഞചോന്

അഭമനന്ദമക്കുന.  ചകചോചളജകകള  സസയദ്യംഭരണ  ചകചോചളജകളചോക്കമ  മചോറ്റമ
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അഫമചലഷന്  രസ്പീതമയമല്  പൂരണമചോയുദ്യം  അവസചോനമപ്പെമക്കുകകയന്നതചോണഫ

ചദശസ്പീയ  വമദദചോഭദചോസ  നയതമകല  ഒരു  പ്രധചോന  നമരചദ്ദേശദ്യം.  എന്നചോല്

അങ്ങകന  സദ്യംഭവമചചോല്  പമചന്നചോക്കദ്യം  നമല്ക്കുന്ന  പ്രചദശങ്ങളമലടക്കദ്യം

വമദദചോഭദചോസദ്യം  എതമക്കുന്നതമല്  അഫമലമചയറ്റഡഫ  ചകചോചളജഫ  വഹമച  പങഫ

നഷകപ്പെടുതമ  അതരദ്യം  പ്രചദശങ്ങളമല്  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  സക്കൗകരദദ്യം

ഇലചോതചോകുന്നതമനഫ കചോരണമചോകുകമനള്ളതഫ അങ്ങയുകട ശദ്ധയമകപ്പെടമട്ടുചണചോ;

അതഫ അനവദമക്കചോന് സരക്കചോര തയചോറെചോകുചമചോ?

ചഡചോ  .   ആര  .   ബമന: സര,  ഇക്കചോരദദ്യം ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുണഫ. 2030-ഓകട

അഫമലമചയഷന്  സമ്പ്രദചോയദ്യം  പൂരണമചോയുദ്യം  ഡമസഫ മചോന്റമല്

കചയണകമനള്ളതചോണഫ  ചകന  വമദദചോഭദചോസ  നയദ്യം  ആവശദകപ്പെടുന്നതഫ.

അതരകമചോരു  അവസയുണചോകുചമ്പചോള്  മലചയചോര  ചമഖലയമലദ്യം

തസ്പീരചദശചമഖലയമലമുള്ള  പചോവകപ്പെട  കുടമകളുദ്യം  ആദമവചോസമ  കുഞങ്ങളുദ്യം

ആശയമക്കുന്ന  കകചോചകലചോലയങ്ങള്  ഇലചോതചോയമ  തസ്പീരുകമനള്ള  ഒരു

സമതമയചോണുണചോകുന്നതഫ.   അതമകന്റ  ഭചോഗമചോയമ,  സചോമൂഹദനസ്പീതമ

നമചഷധതമകന്റ  തലങ്ങള്  വളകര  ശക്തമചോയമതകന്ന  ഉയരനവരുദ്യം.

അഫമലമചയറ്റമദ്യംഗഫ സദ്യംവമധചോനദ്യം കപകടന്നഫ നമരത്തുകകയനള്ളതഫ ചകരളകത
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ചപചോലള്ള  സദ്യംസചോനങ്ങളമല്  പ്രതമചലചോമകരമചോയമട്ടുള്ള

സമതമയുണചോക്കുകമനതകന്നയചോണഫ  കരുതുന്നതഫ.  പ്രചോനവത്കൃത

വമഭചോഗങ്ങകള  എങ്ങകനയചോണഫ  സമൂഹതമകന്റ  മുഖദധചോരയമചലയ്ക്കുദ്യം

ചനതൃനമരയമചലയ്ക്കുദ്യം കകചോണ്ടുവചരണതഫ എന്നതമകന സദ്യംബന്ധമചഫ യചോകതചോരു

പരമചശചോധനചയചോ  നമരചദ്ദേശങ്ങചളചോ  ചകന  വമദദചോഭദചോസ  നയതമലമല.

അതമകന്റ  ചനകര  എതമര  ദമശയമല്  ഇക്കൗകയചോരു  കചോരദതമനഫ  വലമയ

പരമഗണന  കകചോടുത്തുകകചോണ്ടുള്ള  സമസ്പീപനമചോണഫ  നചോദ്യം  ഇതുവകര

സസസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതഫ.  ഇനമയുദ്യം  അങ്ങകനതകന്നയചോണഫ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോന്

ശമമക്കുന്നതഫ.

ശസ്പീ  .    കക  .    ബചോബു    (  കനനചോറെ  ):  സര,  ഉന്നത വമദദചോഭദചോസ ചമഖലയമകല

അഖമചലനദചോ  എന്ചറെചോള്കമന്റഫ  ചറെചഷദചോ  ശരചോശരമ  26  ശതമചോനവദ്യം

ചകരളതമചന്റതഫ  37  ശതമചോനവമചോണഫ.  എന്ചറെചോള്കമന്റഫ  ചറെചഷദചോ  75

ശതമചോനമചോയമ  ഉയരത്തുകമന്ന  സരക്കചോര  പ്രഖദചോപനകത  അഭമനന്ദമക്കുന.

അതമനചോവശദമചോയ   എകനലചോദ്യം  പ്രവരതനങ്ങളചോണഫ  2021-22-ലദ്യം

തുടരനള്ള വരഷങ്ങളമലദ്യം നടപ്പെമലചോക്കചോന്  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുള്ളതഫ?



Uncorrected/Not for Publication
05-07-2022

56

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  എലചോ  ചമഖലയമലദ്യം  കുടമകള്ക്കഫ

സക്കൗകരദപ്രദമചോയ  വമധതമല്  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങള്

അകസമബമളചോകചോന്  കഴെമയുന്ന  വമധതമല്  വദചോപകമചോയമ  സചോപനങ്ങളുദ്യം

പുതമയ  ചകചോഴ്സുകളുദ്യം  ഉ ണചോകണകമനതകന്നയചോണഫ  സരക്കചോര

ആഗഹമക്കുന്നതഫ.  സദ്യംസചോനകത വമദദചോഭദചോസ ചമഖലയുമചോയമ ബന്ധകപ്പെട

എലചോ  ഏജന്സമകളുദ്യം  കൃതദമചോയുദ്യം   കചോരദക്ഷേമമചോയുദ്യം   ഭക്കൗതസ്പീക

സചോഹചരദങ്ങളുദ്യം  പഠനചോനരസ്പീക്ഷേവദ്യം  ഒരുക്കചോന്  തയചോറെചോകുന്ന  എലചോ

വമദദചോഭദചോസ  ഏജന്സമകള്ക്കുദ്യം  പമന്തുണനല്കചോന്  സരക്കചോര  തയചോറെചോണഫ.

ചലചോചകചോതര  സചോപനങ്ങളടക്കദ്യം  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ

ചമഖലയമലണചോക്കമകയടുക്കുകയുദ്യം  എലചോ   ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ

സചോപനങ്ങകളയുദ്യം  മമകവമകന്റ  ചകനങ്ങളചോക്കമ  മചോറ്റുകയുദ്യം  കചയ്യുകകയന്ന

ലക്ഷേദചതചോകട  കൂടുതല്  കുടമകകള  ഉള്കകചോള്ളചോന്  കഴെമയുന്ന  രസ്പീതമയമല്

അവയുകട  സക്കൗകരദങ്ങള്  വമകസമപ്പെമചകകചോണഫ  ഇതമനചോയമ  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കചോകമന്നചോണഫ  കരുതുന്നതഫ.  ഇതുവകരയമലചോത  ചമഖലകളമല്കൂടമ

ചകചോഴ്സുകള്  ആരദ്യംഭമക്കചോവന്ന  രസ്പീതമയമലള്ള  നടപടമകളുദ്യം

സസസ്പീകരമചക്കണതുണഫ.
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ശസ്പീ  .   എചഫ  .    സലചോദ്യം: സര, ചദശസ്പീയ വമദദചോഭദചോസ നയതമകന്റ ഭചോഗമചോയമ

ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗകത  നമയനമക്കുന്ന  നമയമങ്ങള്  ചകന

ഗവണ്കമന്റഫ സചോപമക്കുന്ന ഏജന്സമകള് നമക്ഷേമപ്തമചോകുന്ന സചോഹചരദമചോണഫ.

കഫഡറെല്  ഘടനയമലൂകടയുള്ള  കടനകയറ്റമചോയ  ഇക്കൗ  ആചക്ഷേപദ്യം

ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണചോ;  അതഫ  മറെമകടക്കചോന്  സരക്കചോരമനഫ  എകനലചോദ്യം

കചോരദങ്ങളചോണഫ കചയചോന് കഴെമയുന്നതഫ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  തസ്പീരചയചോയുദ്യം. അങണവചോടമ മുതല് റെമസരചഫ

വകരയുള്ള  എലചോ  പഠന  പ്രവരതനങ്ങകളയുദ്യം  ചകനസ്പീകരമക്കുന്ന  നമലയമല്

നമയനമക്കുന്ന  സമമതമകയനള്ള  നമലയമല്  പ്രധചോനമനമ

അദ്ധദക്ഷേനചോയമട്ടുള്ള  രചോഷസ്പീയ  ശമക്ഷേചോ  ആചയചോഗമകന  ചുവകട

കകചോണ്ടുവരണകമനള്ള  രസ്പീതമയമലള്ള  സമസ്പീപനമചോണഫ  ചകന  വമദദചോഭദചോസ

നയചരഖയ്ക്കുള്ളതഫ.  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  അതഫ   വലമയ  രസ്പീതമയമലള്ള

ചകനസ്പീകരണതമനദ്യം  കഫഡറെല്  തതസങ്ങളുകട  ലദ്യംഘനതമനദ്യം

വഴെമകതളമക്കുകമന്ന കചോരദതമല് യചോകതചോരുതരക്കവമമല.  റെമസരചമനചപചോലദ്യം

കറെഗുചലറ്റമദ്യംഗഫ  അചതചോറെമറ്റമകയനള്ള  രസ്പീതമയമല്   റെമസരചഫ  കക്കൗണ്സമല്

അതമല്  കപ്രചോചപ്പെചോസഫ  കചയ്യുനണഫ.  ഏതഫ  വമഷയമചോണഫ  ഗചവഷണദ്യം
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കചചയണകതനചപചോലദ്യം  ആ സമമതമ  നമരചദ്ദേശമക്കുകമനള്ള രസ്പീതമയമലചോണഫ

റെമചപ്പെചോടമനള്ളമല്  പരചോമരശമചമട്ടുള്ളതഫ.  തസ്പീരത്തുദ്യം  നമരഭചോഗദകരമചോയമട്ടുള്ള

കചോരദമചോണതഫ.  എലചോ  രസ്പീതമയമലദ്യം  അമമതമചോയമട്ടുള്ള  ചകനസ്പീകരണ

പരമശമങ്ങള്ക്കുള്ള നസ്പീക്കമചോണഫ ചകന വമദദചോഭദചോസ നയതമലള്ളതഫ. ഓചരചോ

സരവകലചോശചോലയ്ക്കുദ്യം   അതമചന്റതചോയ  കകജവ  പ്രകൃതമയുണഫ.  പ്രചദശമക

ജനതയുകട  ആവശദങ്ങചളചോടഫ  സദ്യംവദമചകകചോണഫ  മചോത്രചമ

സരവകലചോശചോലകള്ക്കുദ്യം കലചോലയങ്ങള്ക്കുദ്യം നമലനമല്പ്പുള.  അതമകനചോകക്ക

വമഘചോതദ്യം സൃഷമക്കുന്ന രസ്പീതമയമലള്ള പരചോമരശങ്ങളചോണഫ ചകന വമദദചോഭദചോസ

നയതമലള്ളതഫ.  അതമകന  മറെമകടക്കചോന്  കഴെമയുന്ന  രസ്പീതമയമലള്ള

നമലപചോടുകള് സസസ്പീകരമക്കചോനചോണഫ ചകരളദ്യം ശമമക്കുന്നതഫ.

ശസ്പീ.  ഐ.  ബമ.  സതസ്പീഷഫ  ചുമതലകപ്പെടുതമയതുപ്രകചോരദ്യം

(ശസ്പീ  .    കക  .    എദ്യം  .    സചമന്ചദവഫ  ):  സര,   ചദശസ്പീയ വമദദചോഭദചോസ നയതമകന്റ

ഭചോഗമചോയമ  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ രദ്യംഗകത നമയനമക്കുന്ന നമയമങ്ങള് ചകന

സരക്കചോര  സചോപമക്കുന്ന  ഏജന്സമകളമല്  നമക്ഷേമപ്തമചോകുന്നതഫ  കഫഡറെല്

ഘടനചയചോടുള്ള  കടനകയറ്റമചോകണന്ന  ആചക്ഷേപദ്യം  ശദ്ധയമല്കപ്പെടമട്ടുചണചോ;
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സദ്യംസചോന ഗവണ്കമന്റഫ അതുമചോയമ ബന്ധകപ്പെടഫ എകനലചോദ്യം നടപടമകളചോണഫ

സസസ്പീകരമചവരുന്നതഫ?

ചഡചോ  .   ആര  .   ബമന: സര, പ്രസ്തുത ചചചോദദതമനള്ള മറുപടമയചോണഫ ഞചോന്

ചനരകത  പറെഞതഫ.  വളകര  വലമയ  രസ്പീതമയമലള്ള  ചകനസ്പീകരണ

പരമശമങ്ങളചോണഫ വമദദചോഭദചോസ നയചരഖയുകട ഭചോഗമചോയമ മുചന്നചോട്ടുവചമട്ടുള്ളതഫ.

എലചോ  കചോരദങ്ങള്ക്കുദ്യം  ചകനസ്പീകൃത  സമമതമയുകട  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ചവണകമന്ന

നമലയുദ്യം ആ ചകനസ്പീകൃത സമമതമയുകട   നമരചദ്ദേശങ്ങള്ക്കനസൃതമചോയമ  പ്രസ്പീ-

കകപ്രമറെമ  തലദ്യം  മുതല്  ഗചവഷണ  തലദ്യംവകര  എലചോ  വമശദചോദ്യംശങ്ങളുദ്യം  ആ

സമമതമയുകട നമരചദ്ദേശങ്ങള്ക്കനസരമചഫ കചയണകമനള്ള രസ്പീതമ  വരുചമ്പചോള്

അതഫ  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  വലമയ  രസ്പീതമയമല്  ഏകശമലചോ  രൂപമയചോയമട്ടുള്ള  ഒരു

ഘടനയചോയമ ഉന്നതവമദദചോഭസ ചമഖലകയ മചോറ്റുദ്യം. 

(ചചചോചദദചോതര സമയദ്യം കഴെമഞ.)


