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 ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കല

   1. കശുവണണി വവ്യവസസായ മമേഖലയണിലല പ്രതണിസനണി

ശ്രശ  .    പണി  .    എസസ  .    സുപസാല:  സര,  മകരളതണിലല  പ്രധസാനലപ്പെട്ട  ഒര

പരമ്പരസാഗത  വവ്യവസസായ  മമേഖലയസാണസ  കശുവണണി  മമേഖല.

പതണിനസായണിരക്കണക്കണിനസ  ലതസാഴണിലസാളണികളസാണസ  ഇഇൗ  മമേഖലയണില

പണണിലയടുക്കുന്നതസ.  അതണില  ബഹുഭൂരണിപക്ഷവവും  സശ  ലതസാഴണിലസാളണികളസാണസ.

സവുംസസാനതസ  ഭൂരണിഭസാഗവും  വരന്ന  സസ്വകസാരവ്യ  ഫസാക്ടറണികളവും  അടഞസ

കണിടക്കുകയസാണസ.  ഇടതുപക്ഷ  ജനസാധണിപതവ്യ  മുന്നണണി  സരക്കസാര

അധണികസാരതണില  വരമമ്പസാഴസാണസ  കശുവണണി  വണികസന  മകസാരപ്പെമറഷനവും

കസാലപ്പെകസ  അടക്കമുള്ള  ലപസാതുമമേഖലസാ  ഫസാക്ടറണികളവും  തുറന്നസ

പ്രവരതണിക്കുന്നതസ.  ഇമപ്പെസാഴവും  ഇഇൗ ഫസാക്ടറണികള് തുറന്നുപ്രവരതണിക്കുന്നുണസ.

എന്നസാല മവണത്ര ലതസാഴണില ദണിനങ്ങള് നലകസാന് കഴണിയുന്നണിലല്ലെന്നുളളതസാണസ

യസാഥസാരതവ്യവും.  അതുലകസാണസ  പരമേസാവധണി  ലതസാഴണില  ദണിനങ്ങള്  നലകസാനള്ള

സസാഹചരവ്യലമേസാരക്കണവും.  അടഞ്ഞുകണിടക്കുന്ന മുഴവന് സസ്വകസാരവ്യ ഫസാക്ടറണികളവും

തുറന്നസ  പ്രവരതണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനസ  ആവശവ്യമേസായ  നടപടണികള്

സസ്വശകരണിക്കുന്നതണിനസ  ഗവണ്ലമേനസ  മുന്ലലക  എടുക്കണലമേന്നസ  ഞസാന്  ഇഇൗ
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അവസരതണില  അഭവ്യരതണിക്കുകയസാണസ.  കശുവണണിലതസാഴണിലസാളണികളലട

മേണിനണിമേവും  കൂലണി  കസാലസാകസാലങ്ങളണില  പുതണിക്കണി  നണിശ്ചയണിമക്കണതസാണസ.

വരഷങ്ങള്  പണിന്നണിടുമമ്പസാഴവും  മേണിനണിമേവും  കൂലണി  പുതുക്കണി  നണിശ്ചയണിക്കുന്നതണിനസ

ആവശവ്യമേസായ  നടപടണികളണസാകുന്നണില്ലെ.  ജശവണിതലച്ചെലവസ

വരദ്ധണിച്ചുലകസാണ്ടുരണിക്കുകയസാണസ.  കശുവണണിലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കസ  അവരലട

ജശവണിതവും  മുമന്നസാട്ടുലകസാണ്ടുമപസാകുന്നതണിനസായണി  മേണിനണിമേവും  കൂലണി  പുതുക്കണി

നണിശ്ചയണിക്കുന്നതണിനസ  ആവശവ്യമേസായ  നടപടണികള്  അടണിയന്തരമേസായണി

സസ്വശകരണിമക്കണതുണസ.  ഇ.എസസ.ലഎ.  ആനകൂലവ്യവും  എല്ലെസാ

ലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കുവും  ലഭണിമക്കണതസാണസ.  ആറസ  മേസാസതണില  78  ദണിവസവും

മജസാലണി  ലചയസാല  മേസാത്രമമേ ഇ.എസസ.ലഎ  ആനകൂലവ്യവും  ലഭണിക്കകയുള.  ഒര

വരഷതണില  156  ദണിവസവും  മജസാലണി  ലചയസാല  മേസാത്രമമേ അവരലട

കുടുവുംബസാവുംഗങ്ങള്ക്കസ  ഇ.എസസ.ലഎ  ആനകൂലവ്യവും  ലഭണിക്കകയുള.  കശുവണണി

വണികസന  മകസാരപ്പെമറഷലനയുവും  കസാലപ്പെകസ  തുടങ്ങണിയ  ലപസാതുമമേഖലയണില

പ്രവരതണിക്കുന്ന  ഫസാക്ടറണികളണിലല  ലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കുവും  അത്രയുവും  ദണിവസവും

മജസാലണി  ലഭണിക്കസാതതണിലന  അടണിസസാനതണില  അവരക്കസ  ഇ.എസസ.ലഎ.

ആനകൂലവ്യവും ലഭണിക്കസാത സസാഹചരവ്യമുണസ. അതുലകസാണസ പരമേസാവധണി ലതസാഴണില
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ദണിനങ്ങള് ഉറപ്പെസാക്കണി മുഴവന് കശുവണണിലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കുവും ഇ.എസസ.ലഎ.

ആനകൂലവ്യവും  ലഭണിക്കുന്നതണിനസാവശവ്യമേസായ  നടപടണികള്  സസ്വശകരണിമക്കണതസാണസ.

അതുമപസാലല  ഹസാജരണിലന  അടണിസസാനതണിലസാണസ  പണി.എഫസ.  ആനകൂലവ്യവും

നലകുന്നതസ.  3650  ഹസാജര ഉലണങണില മേസാത്രമമേ ലപന്ഷന് ലഭണിക്കുകയുള.

പതസ  വരഷവും  മജസാലണി  ലചയസാലവും  പണി.എഫസ.  ലപന്ഷന്  കണിട്ടസാത

അവസയസാണസ.  പതണിനഞസ വരഷവവും ഇരപതസ വരഷവവും മജസാലണി ലചയസാല

മേസാത്രമമേ  പണി.എഫസ.  ലപന്ഷന്  ലഭണിക്കുകയുള  എന്ന  അവസയസാണുളളതസ.

ഇതസ  ലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കസ  വലണിയ  പ്രയസാസമുണസാക്കുന്നുണസ.  ഇതസ  മകന

ഗവണ്ലമേനണിലന നണിലപസാടസാണസ. അതുലകസാണസ പരമേസാവധണി ലതസാഴണില ദണിനങ്ങള്

നലകസാന്  ആവശവ്യമേസായ  നടപടണികള്  സസ്വശകരണിക്കണവും.  നമ്മുലട

കശുവണണിലതസാഴണിലസാളണികളലട  മേക്കള്ക്കസ  ഇ.എസസ.ലഎ.  മകസാട്ടയണില

ഉള്ലപ്പെടുതണി ലമേഡണിക്കല പ്രമവശനതണിനസ അവസരമുണസ.  ഇവരക്കസ ഹസാജര

ഇല്ലെസാതതണിലന  മപരണില  അവരലട  മേണിടുക്കരസായ  പല  മേക്കള്ക്കുവും

ഇതരതണില  പഠണിക്കസാനള്ള  സസാഹചരവ്യങ്ങളണസാകുന്നണില്ലെ.  അതണിനള്ള

സസാഹചരവ്യലമേസാരക്കണവും.  ആഭവ്യന്തര  ഉലപ്പെസാദനവും  വരദ്ധണിപ്പെണിക്കസാനസാവശവ്യമേസായ

നടപടണികള്  സസ്വശകരണിക്കണവും.  ഇമപ്പെസാള്  വണിമദശത്തുനണിന്നസാണസ  മതസാട്ടണണി
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ലകസാണ്ടുവരന്നതസ.  നമ്മുലട  കസാഷഷ്യൂ  മബസാരഡണിനസാണസ  അതണിലന  ചുമേതല.

യഥസാരത  സസാഹചരവ്യങ്ങള്  മേനസണിലസാക്കണി  യഥസാസമേയവും  കശുവണണി

ഇറക്കുമേതണി ലചയസ മകസാരപ്പെമറഷനവും കസാലപ്പെകണിനലമേല്ലെസാവും നലകണി ആവശവ്യമേസായ

ലതസാഴണില ദണിനവും  ഉറപ്പെസാക്കുന്ന കസാരവ്യതണില  വശഴ്ചകളണസാകുന്നു.  അതുലകസാണസ

കസാഷഷ്യൂ  മബസാരഡുമേസായണി  ബനലപ്പെട്ടസ  പരമേസാവധണി  മവഗതണില

തടസങ്ങളണില്ലെസാലത കശുവണണി ലകസാണ്ടുവരന്നതണിനസ ആവശവ്യമേസായ നടപടണികള്

സസ്വശകരണിമക്കണതസായണിട്ടുണസ. 

മേണി  .   ലഡപഷ്യൂട്ടണി സശക്കര: ലയസസ…

ശ്രശ  .    പണി  .    എസസ  .    സുപസാല:  സര,  ഞസാന്  അവസസാനണിപ്പെണിക്കുകയസാണസ.

നമ്മുലട സവുംസസാനതസ ഇഇൗ മമേഖലയണില പ്രവരതണിച്ചെണിരന്ന വവ്യവസസായണികള്

മേറസ  സവുംസസാനങ്ങളണിമലക്കുവും  രസാജവ്യങ്ങളണിമലക്കുവും  ഇഇൗ  വവ്യവസസായവമേസായണി

ബനലപ്പെട്ടസ  മപസാകുകയസാണസ.  നമുക്കസ  അവലര  ഇവണിലട  പണിടണിച്ചു  നണിരതസാന്

കഴണിയണവും.  നമ്മുലട  പ്രധസാനലപ്പെലട്ടസാര  പരമ്പരസാഗത  വവ്യവസസായ

മമേഖലയസാണണിതസ.  അതുലകസാണസ  ചണില  ആനകൂലവ്യങ്ങള്  അവരക്കസ

ലകസാടുലതങണില  മേസാത്രമമേ  നമുക്കസ  ആ  വവ്യവസസായലത  ഇവണിലട

നണിലനണിരതസാന്  കഴണിയുകയുള.  അതുലകസാണസ  ഒര  പ്രമതവ്യക  പസാമക്കജസ
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പ്രഖവ്യസാപണിച്ചുലകസാണസ  കശുവണണി  വവ്യവസസായലത  സവുംരക്ഷണിക്കസാനവും

കശുവണണിലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കസ  മജസാലണി  ഉറപ്പുവരത്തുവസാനവും  അവരലട

മക്ഷമേവും  ഉറപ്പെസാക്കസാനവും  ആവശവ്യമേസായ  നടപടണികള്  സസ്വശകരണിക്കണലമേന്നസാണസ

ഇഇൗ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂലട ആവശവ്യലപ്പെടുന്നതസ. 

പട്ടണികജസാതണി,  പട്ടണികവരഗ,  പണിന്നസാക്ക  വണിഭസാഗ  മക്ഷമേ വവും  മദവസസ്വവവും

പസാരലലമേനറണികസാരവ്യവവും വകുപ്പുമേനണി  (ശ്രശ  .    ലക  .    രസാധസാകൃഷ്ണന്):  സര,  വളലര

ഗഇൗരവമേസായ പ്രശ്നമേസാണസ ബഹുമേസാനവ്യനസായ അവുംഗവും പണി.  എസ് .  സുപസാല ഇവണിലട

ഉന്നയണിച്ചെണിട്ടുള്ളതസ.  മകരളതണിലല  പരമ്പരസാഗത  വവ്യവസസായങ്ങളണില  പ്രമുഖമേസായ

കശുവണണി വവ്യവസസായലതയുവും ഇവണിലട മജസാലണി ലചയ്യുന്ന പതണിനസായണിരക്കണക്കണിനസ

ലതസാഴണിലസാളണികലളയുവും  സവുംരക്ഷണിക്കുന്നതണിനസ  സസാധവ്യമേസായ  എല്ലെസാ  നടപടണികളവും

സരക്കസാര സസ്വശകരണിക്കുന്നുണസ. എന്നസാല,  വണിയറസനസാവും ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള രസാജവ്യങ്ങളണില

യനവത്കരണവും നടപ്പെണിലസാക്കുന്നതണിലന ഭസാഗമേസായണി അന്തസാരസാഷ്ട്ര മേസാരക്കറണില  വന്ന

പ്രശ്നങ്ങളവും  മകരളവും  പ്രമതവ്യകമേസായണി  അഭണിമുഖശകരണിച്ചെ  പ്രളയവവും  അതണിനമശഷവും

ആമഗസാളമേസായണി മകസാവണിഡസ മേഹസാമേസാരണി സൃഷണിച്ചെ സസാമ്പതണിക മേസാനവ്യതയുലമേല്ലെസാവും ഇഇൗ

രവുംഗലത പ്രതണിസനണികള്  കുറച്ചുകൂടണി രൂക്ഷമേസാക്കണിയണിട്ടുണസ.  ഇതണിലന ഭസാഗമേസായണി

നണിരവധണി  സസ്വകസാരവ്യ  സസാപനങ്ങള്  അടച്ചുപൂട്ടുന്ന  സസാഹചരവ്യമുണസായണി.  ഇതണിലന

തുടരച്ചെയണില  ബഹുമേസാനലപ്പെട്ട  മുഖവ്യമേനണിയുലട  മനതൃതസ്വതണില  അതരവും
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സസാപനങ്ങലള സഹസായണിക്കുന്നതണിനമവണണി ബസാങസ തലതണിലള്ള സവുംവണിധസാനമേസായ

എസസ.എല.ബണി.സണി.-യുമേസായണി  മയസാഗവും  മചരകയുണസായണി.  അതണിലന തുടരച്ചെയസായണി

വവ്യവസസായ  മമേഖലലയ  തകരച്ചെയണിലനണിന്നസ  കരകയറ്റുന്നതണിനസായണി  ഒറതവണ

തശരപ്പെസാക്കല  പദ്ധതണി  സവുംബനണിച്ചെസ  ബസാങ്കുകളമേസായണി  സമേവസായതണിലലതസാന്

കഴണിഞ്ഞു.  സരക്കസാര അതുസവുംബനണിച്ചെസ ഉതരവസ പുറലപ്പെടുവണിച്ചെണിട്ടുണസ.  ഒറതവണ

തശരപ്പെസാക്കല  പദ്ധതണി  അവുംഗശകരണിച്ചെസ  ബസാങ്കുകളമേസായണി  കരസാറണിമലരലപ്പെടസാനള്ള

തശയതണി  മനരലതയുണസാക്കണിയ  ധസാരണയനസരണിച്ചെസ  മേസാരച്ചെസ  31  വലരയസായണിരന്നു.

അതസ  ബസാങ്കുകളമേസായണി  സവുംസസാരണിച്ചെസ  ഡണിസവുംബര  31  വലരയസായണി

നശട്ടണിലക്കസാടുതണിട്ടുണസ.  ബഹുമേസാനവ്യനസായ  അവുംഗവും  ഇവണിലട  സൂചണിപ്പെണിച്ചെതുമപസാലല

ഇ.എസസ.ലഎ.  ലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കസ  ആനകൂലവ്യവും  ലഭണിക്കുന്നതണിനസ  78  ഹസാജര

ആവശവ്യമേസാണസ.  ഇതസ  മകന  നണിയമേതണിലന  ഭസാഗമേസാണസ.  ഇ.എസസ.ലഎ.-യണില

അവുംഗമേസായ  വവ്യകണികള്ക്കുവും  അവരലട  കുടുവുംബസാവുംഗങ്ങള്ക്കുവും  ലതസാഴണിലണില

പ്രമവശണിക്കുന്ന  അന്നുമുതല  സസാധസാരണ  ചണികണിതസാനകൂലവ്യവും  ലഭണിക്കുവും.  അതണിനസ

ഇതസ  ബസാധകമേല്ലെ.  എന്നസാല,  ആറുമേസാസവും  പൂരതണിയസാക്കണി  78  ദണിവസവും  ലതസാഴണില

സവുംഭസാവന ലചയസാല മേസാത്രമമേ സൂപ്പെര ലസഷവ്യസാലണിറണി ചണികണിത ലഭണിക്കുകയുളള. അതസ

അമദ്ദേഹവും  പറഞതസ  ശരണിയസാണസ.  ഒര  വരഷവും  പൂരതണിയസാക്കണി   സവുംഭസാവനസാ

കസാലയളവണില കുറഞതസ  78  ദണിവസവും ലതസാഴണില ലചയസാല മേസാത്രമമേ വവ്യകണികളലട
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കുടുവുംബസാവുംഗങ്ങള്ക്കസ സൂപ്പെരലസഷവ്യസാലണിറണി ചണികണിത ലഭണിക്കുകയുള. അമതസാലടസാപ്പെവും

മേക്കളലട  വണിദവ്യസാഭവ്യസാസതണിലന  കസാരവ്യവും  ബഹുമേസാനവ്യയസായ  അവുംഗവും  ഇവണിലട

സൂചണിപ്പെണിക്കുകയുണസായണി.  ഇലതല്ലെസാവും  അഖണിമലന്തവ്യസാ  തലതണിലള്ള

നണിയമേമേസായതണിനസാല  മേസാറവും  വരത്തുന്നതണിനസ  മകന  സരക്കസാരണിലന  നണിലപസാടസ

ആവശവ്യമേസാണസ.   പരമേസാവധണി ലതസാഴണില നലകുന്നതണിനസാണസ  സവുംസസാന സരക്കസാര

ശ്രമേണിക്കുന്നതസ. മതസാട്ടണണി ഇറക്കുമേതണി ലചയസ കശുവണണി വണികസന മകസാരപ്പെമറഷനവും

കസാലപ്പെകണിനവും  നലകുന്നതണിനമവണണി  കസാഷഷ്യൂ  മബസാരഡസ  രൂപശകരണിച്ചു.

ലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കസ  ആവശവ്യസാനസരണവും  ലതസാഴണില  ദണിനങ്ങള്  ലഭവ്യമേസാക്കസാനവും

മതസാട്ടണണി  ക്ഷസാമേവും  പരണിഹരണിക്കസാനമേസാണസ  ശ്രമേണിച്ചുലകസാണണിരണിക്കുന്നതസ.  മകരള

കവ്യസാഷഷ്യൂ  മബസാരഡസ  സവുംഭരണിക്കുന്ന  മതസാട്ടണണി  ലപസാതുമമേഖലയണിലല  കശുവണണി

യൂണണിറ്റുകള്ക്കസ  എന്നമപസാലല  സസ്വകസാരവ്യ  മമേഖലയണിലല  യൂണണിറ്റുകള്ക്കുവും

ലഭവ്യമേസാക്കസാന്  മബസാരഡസ  ഉമദ്ദേശണിക്കുന്നുണസ.  ഇതണിലൂലട  കശുവണണി  വവ്യവസസായ

മമേഖലയണിലല  ലതസാഴണിലസാളണികളലട  ലതസാഴണില  ദണിനങ്ങള്  വരദ്ധണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനവും

വണിദവ്യസാഭവ്യസാസ  ആനകൂലവ്യങ്ങള്  ഉറപ്പുവരത്തുന്നതണിനവും  ഇ.എസസ.ലഎ.  ചണികണിതസാ

സഹസായമുള്ലപ്പെലടയുള്ള വണിവണിധ ആനകൂലവ്യങ്ങള് സമേയബനണിതമേസായണി ലഭവ്യമേസാക്കണി

ലതസാഴണിലസാളണികളലട  ജശവണിതനണിലവസാരവും  ലമേച്ചെലപ്പെടുത്തുന്നതണിനവും

സഹസായണിക്കുന്നതസാണസ.  പണി.എഫസ.  ലപന്ഷനസ  അരഹത  മനടുന്നതണിനസ  10
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വരഷലത സരവശസസ  അതസായതസ  3650  ഹസാജരണസായണിരണിക്കണലമേന്ന വവ്യവസ

പ്രസാബലവ്യതണില  ലകസാണ്ടുവന്നതുവും  മകന  സരക്കസാരസാണസ.  മതസാട്ടണണിയുലട  ക്ഷസാമേവും

പരണിഹരണിക്കുന്നമതസാടുകൂടണി  ലതസാഴണിലസാളണികള്ക്കസ  അധണികവും  ലതസാഴണില  ദണിനങ്ങള്

നലകസാനവും  ലതസാഴണിലസാളണികളലട  ഹസാജര  വരദ്ധണിപ്പെണിക്കസാനവും  സസാധണിക്കുന്നതുമൂലവും

പണി.എഫസ.  ലപന്ഷനസ  അരഹത  മനടുന്നതണിനസ  ഹസാജര  നണില  ഉറപ്പുവരതസാന്

കഴണിയുന്നതസാണസ.  2017-ല  സരക്കസാര  രൂപശകരണിച്ചെ  മകരള  കസാഷഷ്യൂ  മബസാരഡസ

ലണിമേണിറഡസ  2018-19  മുതല ആഫണിക്കന് രസാജവ്യങ്ങളണിലനണിന്നസ  46345  ലമേടണികസ ടണ്

മതസാട്ടണണി ഇറക്കുമേതണി ലചയസ കശുവണണി വണികസന മകസാരപ്പെമറഷനവും കസാലപ്പെകണിനവും

നലകണിയണിട്ടുണസ.  മതസാട്ടണണി  ഇറക്കുമേതണി  ലചയ്യുന്നതണിനള്ള  പ്രവരതന  മൂലധന

വസായ്പയസായണി  2022-23  സസാമ്പതണിക  വരഷവും  കസാഷഷ്യൂ  മബസാരഡണിനസ  സരക്കസാര

40.85 മകസാടണി രൂപ നലകണിയണിട്ടുണസ. Guinea Bissau-ല നണിന്നസ 5000 ലമേടണികസ ടണ്

മതസാട്ടണണി  ഇറക്കുമേതണി  ലചയ്യുന്നതണിനസാവശവ്യമേസായ  ലടണര  നടപടണികള്  കസാഷഷ്യൂ

മബസാരഡസ  സസ്വശകരണിച്ചെണിട്ടുണസ.  കൂടസാലത,  മേറസ  ആഫണിക്കന്  രസാജവ്യങ്ങളണിലനണിന്നുവും

ഗവണ്ലമേനസ  മുഖസാന്തരവും  മതസാട്ടണണി  ഇറക്കുമേതണി  ലചയസാനള്ള  സസാധവ്യതകൂടണി

കസാഷഷ്യൂമബസാരഡസ  ആരസാഞ്ഞുവരന്നുണസ.  എല്ലെസാ  ലപ്രസാസശജുവറുവും  പസാലണിച്ചുലകസാണസ

മേസാത്രമമേ  നമുക്കസ  ഇറക്കുമേതണി  ലചയ്യുവസാന്  സസാധണിക്കുകയുള.  അതണിമനതസായ

കസാലതസാമേസമുണസ.  കുറച്ചുകൂടണി  ശസാസശയമേസായണി  ബഹുമേസാനലപ്പെട്ട  അവുംഗവും
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സൂചണിപ്പെണിച്ചെതുമപസാലല  ക്രമേശകരണിക്കുന്നതണിനസ  ശ്രമേണിക്കുന്നതസായണിരണിക്കുവും.  സസ്വകസാരവ്യ

കശുവണണി  വവ്യവസസായലത  മപ്രസാതസാഹണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനവും

ഉമതജണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനമേസായണി  ബസാങസ  മലസാണ് കുടണിശണികയുള്ളവരക്കസ  പലണിശയണിളവസ

നലകുന്നതണിനവും  ലതസാഴണില  നലകുന്നതണിനനസരണിച്ചെസ  മപ്രസാതസാഹന  പദ്ധതണികള്

നടപ്പെണിലസാക്കുന്നതണിനമേസായണി ഇഇൗ ബഡ്ജറണില 30 മകസാടണി രൂപ വകയണിരതണിയണിട്ടുണസ.

ഇതുസവുംബനണിച്ചെസ ശണിപസാരശ സമേരപ്പെണിക്കസാന് ഒര കമ്മറണിലയ നണിമയസാഗണിക്കുന്നുണസ.

കൂടസാലത,  ജശവമനസാപസാധണികള്  നഷലപ്പെട്ട  അവസയണില  ലചറുകണിട/ഇടതര

കശുവണണി  ഫസാക്ടറണികള്  പ്രവരതന  മൂലധനവവും  ആധുനണികവത്കരണതണിനള്ള

മൂലധനസഹസായവവും  പലണിശ  സഹസായവവും  അലല്ലെങണില  ഇവലയ

പുനരദ്ധരണിപ്പെണിക്കുന്നതണിനസായണി ഏഴസ മകസാടണി രൂപ ഇഇൗ ബഡ്ജറണില നശക്കണിവച്ചെണിട്ടുണസ.

കശുവണണി മുതലസാളണിമേസാര മേറസ സവുംസസാനങ്ങളണിലല ഫസാക്ടറണികളണില  മപസാകുന്നുലവന്ന

കസാരവ്യവും  ബഹുമേസാനവ്യനസായ  അവുംഗവും  ഇവണിലട  ചൂണണിക്കസാണണിച്ചു.  അലതസാര

യസാഥസാരതവ്യമേസാണസ.  യഥസാരതതണില  80  കണിമലസായുലട  ഒര  പസാക്കറണിനകത്തുള്ള

മപ്രസാസസണിവുംഗസ  ചസാരജസ,  മകരളതണില  4,200/-  രൂപയസാണസ.  അതസ  നമ്മള്

പൂരണ്ണമേസായുവും  മേസാനസ്വലസായസാണസ  ലചയ്യുന്നതസ.  എന്നസാല,  വണിയറസനസാവും  ഉള്ലപ്പെലടയുള്ള

രസാജവ്യങ്ങളണിലവും  ഇന്തവ്യയണിലല  മേറസ  സവുംസസാനങ്ങളണിലവും  ഓമട്ടസാമേസാറണികസ

സവുംവണിധസാനതണില  800/-  രൂപയസ  ഇമത  കസാരവ്യവും  ലചയസാന്  സസാധണിക്കുവും.  800/-
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രൂപയസ  80  കണിമലസായുലട  പസാക്കറസ  പുറത്തുനണിന്നസ  വരമമ്പസാള് ഉലപ്പെസാദന ലചലവസ

മേസാത്രമേല്ലെ  മനസാക്കുന്നതസ,  മേറസ  കസാരവ്യങ്ങളവും  മനസാക്കണവും.  4,200/-  രൂപയസാണസ

മകരളതണിലല ലചലവസ.  ഇതസ കുറയ്ക്കുന്നതണിനസാവശവ്യമേസായ ആധുനണികവത്കരണവും ഇഇൗ

മമേഖലയസ  ആവശവ്യമേസാണസ.  ഇതുസവുംബനണിച്ചെസ  ഗഇൗരവമേസാലയസാര പഠനവും  നടതസാന്

സരക്കസാര ഉമദ്ദേശണിക്കുന്നുണസ.

ശ്രശ  .   പണി  .   എസ്   .   സുപസാല: സര, കശുവണണി ലതസാഴണിലസാളണികളലട മേണിനണിമേവും കൂലണി

പുതുക്കണി  നണിശ്ചയണിച്ചെണിട്ടസ  വരഷങ്ങള് പണിന്നണിടുകയസാണസ.  ലതസാഴണിലസാളണികള്  ജശവണിത

ലചലവണിനസായണി  ബുദ്ധണിമുട്ടുകള്  മനരണിടുകയസാണസ.  ആ  കുടുവുംബങ്ങള്ക്കസ  മുമന്നസാട്ടസ

മപസാകണവും.  അതുലകസാണസ  മേണിനണിമേവും  മവജസസ  പുതുക്കണി  നണിശ്ചയണിക്കുന്നതണിനസ

ആവശവ്യമേസായ നടപടണികള് സസ്വശകരണിക്കുമമേസാ? 

ശ്രശ  .    ലക  .    രസാധസാകൃഷ്ണന്:  സര,  മേണിനണിമേവും  കൂലണിയുലട  കസാരവ്യവും  മടഡസ

യൂണണിയനകള് ഉന്നയണിക്കുന്നുണസ. ജശവണിക്കസാനള്ള ലചലവണിമനസാലടസാപ്പെവും മേണിനണിമേവും

കൂലണി  ലകസാടുക്കസാന്  കഴണിയുമമേസാലയന്നുള്ളതസ  വവ്യവസസായതണിലന  സസാമ്പതണിക

സണിതണികൂടണി  പരണിഗണണിച്ചുലകസാണസ  മേസാത്രമമേ  തശരമേസാനലമേടുക്കസാന്

സസാധണിക്കുകയുള.  അതണിനസ അ നകൂലമേസായ സസാഹചരവ്യവും വരന്നതണിനനസരണിച്ചെസ

അതരവും കസാരവ്യങ്ങള് പരണിഗണണിക്കസാവന്നതസാണസ.
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2. സസാമൂഹവ്യവവും വണിദവ്യസാഭവ്യസാസപരവമേസായണി പണിമന്നസാമക്ക നണിലക്കുന്നവരലട 

ജസാതണി ലസന്സസസ

ശ്രശ  .    യു  .    എ  .    ലതശഫസ:  സര,  ഇന്തവ്യയണില  ഇതസ  ലസന്സസണിലന

വരഷമേസാണസ.  അമതസാലടസാപ്പെവും  ജസാതണി  ലസന്സസുവും  എടുക്കണലമേന്നതസാണസ

75  ശതമേസാനവും  വരന്ന  പണിന്നസാക്കക്കസാരലടയുവും  ആവശവ്യവും.  ഏലതസാലക്ക

ജസാതണികളണസ;  വണിവണിധ  ജസാതണികളലട  സസാമൂഹണിക-സസാമ്പതണിക-ലതസാഴണില-

വണിദവ്യസാഭവ്യസാസ  അവസകള്  എലന്തസാലക്കയസാണസ;  ഭരണകൂടതണിന  ലലകകള്

എതസാതതസ  എവണിലടലയസാലക്കയസാണസ;  വണിഭവങ്ങളലട  വണിതരണവും  ഏതസ

നണിലയസാണസ?  എന്നണിങ്ങലന  ഒട്ടനവധണി  മചസാദവ്യങ്ങള്ക്കസ  ഉതരവും  നലകസാന്

ജസാതണി ലസന്സസണിലൂലട സസാധണിക്കുവും. ജനസവുംഖവ്യയുലട മുക്കസാല പങ്കുവഹണിക്കുന്ന

ആളകള് ആവശവ്യലപ്പെട്ടണിട്ടുവും മകന/മകരള ഗവണ്ലമേന്റുകള് അതസ നടപ്പെസാക്കസാന്

തയസാറസാകുന്നണില്ലെ.  ഭരണവരഗവും  ജസാതണി  ലസന്സസണിലന  ഭയലപ്പെടുന്നു.   ജസാതണി

ലസന്സസണിലന  സവുംബനണിച്ചെസ  ലളണിതമേസായണി  പറഞസാല  അലതസാര

കണക്കസാണസ.  ആ  കണക്കണിലന  എന്തുലകസാണസാണസ  ഭയലപ്പെടുന്നതസ?  ഉതരവും

ലളണിതമേസാണസ.  ആ  കണക്കുകള്  ഇന്തവ്യന്/മകരള  യസാഥസാരതവ്യലത

ലവളണിലപ്പെടുത്തുവും,  പണിന്നസാക്ക  സമൂഹങ്ങളലട  അവസലയന്തസാലണന്നസ

മേനസണിലസാകുവും,  അധണികസാരങ്ങളവും   വണിഭവങ്ങളവും  എന്നതണിലന  ആധണികസാരണിക
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മരഖകള്  പുറത്തുവരവും,  സസ്വസാതനവ്യവും  ലഭണിച്ചെസ  മുക്കസാല  നൂറസാണസായണിട്ടുവും

സസാമൂഹവ്യനശതണിയുലട  കസാരവ്യതണില  രസാജവ്യവും  എവണിലട  നണിലക്കുന്നുലവന്നസ

ലവളണിലപ്പെടുവും.  അതുലകസാണസാണസ  അ ധണികസാരവും  ലലകവശമുള്ളവര  ജസാതണി

ലസന്സസസ  എന്ന കണക്കണിലന ഭയലപ്പെടുന്നതസ.  ബണിട്ടശഷസ  ഇന്തവ്യയണില  1931

വലര  ജസാതണി  ലസന്സസസ  നടന്നണിട്ടുണസ.  1955-ലല  Kaka  Kalelkar

Commision  സരക്കസാരണിനസ  മുമ്പസാലക  വച്ചെ  ശണിപസാരശകളണില  ആദവ്യമതതസ

1961-മുതല  ജസാതണി  ലസന്സസസ  എടുക്കണലമേന്നുള്ളതസാണസ.  ഇതുവലര

അങ്ങലനലയസാന്നസ  നടന്നണിട്ടണില്ലെ.  മേണ്ഡല  കമ്മശഷന്  റണിമപ്പെരട്ടണിനമശഷവും  ഇഇൗ

വണിഷയവും വശണ്ടുവും സജശവമേസായണി. ഭരണഘടനയുലട ആരട്ടണിക്കണിള് 15 (4), 16 (4)

എന്നണിവ  പണിന്നസാക്കക്കസാലര  അപസ ലണിഫസ  ലചയ്യുന്ന  അവസയണിമലയസ

ഇന്തവ്യയണിലല ജനങ്ങളലട ശ്രദ്ധ ക്ഷണണിക്കുന്നതസാണസ. എന്നസാല, മകനതണിലവും

മകരളതണിലവും  രണസ  നണിയമേങ്ങള്  പസാസസായണി.  മകനതണില  The  National

Commission for  Backward Classes Act,  1993 -  ഇതണിലല ഒന്പസാതസാവും

വകുപ്പെസ  ഇങ്ങലനലയസാര  ലണിസസ  ലകസാണ്ടുവരണലമേന്നുള്ളതസാണസ.  1993-ല

ലക.  കരണസാകരന് മകരളതണിലല മുഖവ്യമേനണിയസായണിരന്നമപ്പെസാള് The Kerala

State  Commission  for  Backward  Classes  Act, 1993  പസാസസായണി.
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അതണിലല 11-ാം വകുപ്പെസ മേസാത്രവും ഞസാന് വസായണിക്കസാവും,  The Government may

at any time, and shall at the expiration of ten years from the coming

into  force  of  this  Act  and  every  succeeding  period  of  ten  years

thereafter  undertake revision of  the lists  with  a  view to excluding

from such lists those classes who have ceased to be backward classes

or for including in such lists new backward classes. അതുവും നടപ്പെസായണില്ലെ.

പണിന്നസാക്കക്കസാരലട മേസാഗസാകസാരട്ടലയന്നസ അറണിയലപ്പെടുന്ന സുപ്രശവുംമകസാടതണി വണിധണി

Indra  Sawhney   & Others  Vs.   Union  Of  India എന്നതസ  1992-ലല

വണിധണിയസാണസ.  അതണില  ചശഫസ  ജസണിസസ  അടക്കമുള്ള  ഒന്പതസ  അവുംഗ

ഭരണഘടനസാ  ബഞസ  മരഖലപ്പെടുതണിയതസ,  'there  should  be  a  periodic

revision  of  these  lists  to  exclude  those  who  have  ceased  to  be

backward  or  for  inclusion  of  new  classes,  as  the  case  may  be.'

എന്നസാണസ.  മകരള  ലലഹമക്കസാടതണിയണിലല  WP(C)  3389/2021-ല  ചശഫസ

ജസണിസസ എസസ. മേനകുമേസാര അടങ്ങുന്ന ഡണിവണിഷന് ബഞസ ഇങ്ങലന ഒബ്സരവസ

ലചയ.  ഇതസ  അതവ്യസാവശവ്യമേസായതണിനസാല  ആറസ  മേസാസതണിനള്ളണില

നടപ്പെസാക്കണലമേന്നസ പറലഞങണിലവും അതസ നടന്നണില്ലെ.  അവസസാനവും,  ആറുമേസാസവും
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സമേയവും  തരലമേന്നുവും  നണിരബനമേസായുവും  നടപ്പെസാക്കണലമേന്നുവും  പറഞ്ഞു.

Contempt  മകസസാണസ  ഫയല  ലചയതസ  1998/21.  മകരള  ഗവണ്ലമേനസ

ഹസാജരസായണി പറഞതസ 12 മേസാസവുംകൂടണി സമേയവും നലകണലമേന്നസാണസ. മലസാക്കല

മബസാഡണി  ഇലക്ഷന്  പ്രഖവ്യസാപണിച്ചെതണിനസാല  code  of  conduct  നണിലവണില

വന്നതുലകസാണസാണസ  സമേയതസ  ലചയസാന്  സസാധണിക്കസാലത  മപസായലതന്നസ

പറഞ്ഞു.  12  മേസാസവും  ആവശവ്യലപ്പെലട്ടങണിലവും  ആറുമേസാസമേസാണസ  നലകണിയതസ.

03-08-2021 ആയമപ്പെസാള് ആ സമേയവവും കഴണിഞ്ഞു. ഇതുവലര നടപ്പെസാക്കണിയണില്ലെ.

അതുലകസാണസ അടണിയന്തരമേസായണി ജസാതണി ലസന്സസസ നടപ്പെസാക്കണവും.  അല്ലെസാലത

മപസായസാല  30  വരഷങ്ങള്ക്കസ  മുമ്പുള്ള  കണക്കനസരണിച്ചെസ  ഇമപ്പെസാള്

പണി.എസസ.സണി.-യുവും മേറസ സസാപനങ്ങളവും നടത്തുന്ന നണിയമേനങ്ങള് ഭരണഘടനസാ

വണിരദ്ധമേസായണിരണിക്കുവും.  ഇവണിലടയുള്ള  എസസ.സണി./എസസ.ടണി,  ഇഇൗഴവ,  മുസശവും,

ക്രണിസവ്യന് തുടങ്ങണിയ സവുംവരണ സമുദസായങ്ങള്ക്കസ അരഹതലപ്പെട്ട ആനകൂലവ്യവും

നഷലപ്പെടുവും.  അതുലകസാണസ  ഭൂരണിഭസാഗവും  വരന്ന  75  ശതമേസാനവും

പണിന്നസാക്കക്കസാരക്കുമവണണി  ഇഇൗ  ജസാതണി  ലസന്സസസ  ആരവുംഭണിച്ചെസ

നടപ്പെസാക്കണലമേന്നസ ഞസാന് ആവശവ്യലപ്പെടുകയസാണസ.

പട്ടണികജസാതണി,  പട്ടണികവരഗ,  പണിന്നസാക്ക  വണിഭസാഗ  മക്ഷമേ വവും  മദവസസ്വവവും
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പസാരലലമേനറണികസാരവ്യവവും  വകുപ്പുമേനണി  (ശ്രശ  .    ലക  .    രസാധസാകൃഷ്ണന്):  സര,

ബഹുമേസാനവ്യനസായ അവുംഗവും ശ്രശ. യു. എ. ലതശഫസ ഇവണിലട ഉന്നയണിച്ചെതസ  ഏറവവും

പ്രധസാനലപ്പെട്ട ഒര വണിഷയവും തലന്നയസാണസ. അതണില സവുംസസാന ഗവണ്ലമേനണിനസ

ലചയസാന്  കഴണിയുന്ന  കസാരവ്യങ്ങള്ക്കസ  ഏലറ  പരണിമേണിതണിയുലണന്നസ

അമദ്ദേഹതണിനതലന്ന അറണിയസാവും. മകന സരക്കസാര സരവശസുകളണില പണിന്നസാക്ക

വണിഭസാഗങ്ങള്ക്കസ  27  ശതമേസാനവും  സവുംവരണവും  അനവദണിച്ചെതണിലന  മചസാദവ്യവും

ലചയലകസാണ്ടുളള  Indra  Sawhney  &  Others Vs.  Union  Of  India

മകസണിലന കസാരവ്യവും  അമദ്ദേഹവും  ഇവണിലട  സൂചണിപ്പെണിക്കുകയുണസായണി.  ആ  മകസസ

അമദ്ദേഹവും  ഇവണിലട  ചൂണണിക്കസാണണിച്ചെതുമപസാലല  1992-ല  ആണസ.  ഒ.ബണി.സണി.

വണിഭസാഗങ്ങള്ക്കസ  സവുംവരണവും  അനവദണിച്ചെതസ  മചസാദവ്യവും  ലചയലകസാണ്ടുളള  ആ

മകസണില  ബഹുമേസാനലപ്പെട്ട  സുപ്രശവുംമകസാടണി  സവുംവരണവും  അനവദണിച്ചെതസ

ശരണിവച്ചുലകസാണസാണസ  ഉതരവസ  പുറലപ്പെടുവണിച്ചെതസ.  ആ  ഉതരവസ

പുറലപ്പെടുവണിക്കുന്നമതസാലടസാപ്പെവുംതലന്ന  സവുംവരണതണിലനണിന്നസ  പണിന്നസാക്ക

വണിഭസാഗങ്ങളണിലല  ക്രശമേണിലലയറണിലന  ഒഴണിവസാക്കണലമേന്നുവും  ഉതരവസായണിരന്നു.

ഇഇൗ  ഉതരവസ  മകനതണിലവും  സവുംസസാനതണിലവും  നടപ്പെണിലസാക്കണലമേന്നുവും

പറയുകയുണസായണി. അമതസാലടസാപ്പെവും മകനതണിലവും സവുംസസാനതണിലവും പണിന്നസാക്ക
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വണിഭസാഗ  കമ്മശഷനകള്  രൂപശകരണിക്കണലമേന്നുവും  പറഞ്ഞു.  അതസാണസ  അങ്ങസ

ഇവണിലട  പറഞതുമപസാലല  1993-ല  പണിന്നസാക്ക  വണിഭസാഗ  കമ്മശഷന്

മകരളതണില   രൂപശകരണിച്ചെതസ.  ആ  പണിന്നസാക്ക  വണിഭസാഗ  കമ്മശഷനകള്

ആവശവ്യമേസായ  വണിവരങ്ങള്  മശഖരണിച്ചെസ  പട്ടണികയണില  കസാലസാനസൃതമേസായ

കൂട്ടണിമച്ചെരക്കമലസാ അലല്ലെങണില ഒഴണിവസാക്കമലസാ വരതണലമേന്നുവും നണിരമദ്ദേശണിച്ചു.

അതണിനമശഷവും  സസാമൂഹണിക  സസാമ്പതണിക  വണിവരങ്ങള്  സസാമുദസായണിക

അടണിസസാനതണില  മശഖരണിക്കലപ്പെട്ടതസ  2012-ല  ആണസ.

മസസാമഷവ്യസാ-ഇക്കമണസാമേണികസ  കസാസസ  ലസന്സസസ  നടന്നതസ  2012-ല  ആണസ.

എന്നസാല  മശഖരണിക്കലപ്പെട്ട  വണിവരങ്ങള്  മകനസരക്കസാര  പ്രസണിദ്ധശകരണിച്ചെണില്ലെ.

അതണിനസ  പല  കസാരണങ്ങളവും  പറയുന്നുണസ.  സവുംവരണവും  കസാലസാനസൃതമേസായണി

പുനനഃക്രമേശകരണിക്കുന്നതണിനസ  ഇഇൗ  വണിവരങ്ങള്  ആവശവ്യമേസാണസ.  ലസന്സസസ

എന്നതസ ഭരണഘടനസാപരമേസായണി യൂണണിയന് ലണിസണില ഉള്ലപ്പെട്ട വണിഷയമേസാണസ,

മകന  സരക്കസാരണിലന  നയപരമേസായ  തശരമേസാനങ്ങളണിലലപ്പെട്ടതുമേസാണസ.

ആയതുലകസാണസ  സവുംസസാന  സരക്കസാര  തലതണില  സസാമുദസായണിക

അടണിസസാനതണിലളള ഒര സസാമൂഹണിക-വണിദവ്യസാഭവ്യസാസ-സസാമ്പതണിക ലസന്സസസ

നടത്തുകലയന്നതസ  സസാധണിക്കുന്ന  ഒര  കസാരവ്യമേല്ലെ.  സവുംസസാന  ഗവണ്ലമേനണിനസ
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അതണില  ഏലറ  പരണിമേണിതണിയുണസ.  മകന  ഗവണ്ലമേന്റുതലന്ന  നടതണിയ

സരമവയുലട റണിസലറസ പുറത്തുവണിടസാതണിരണിക്കുന്ന സസാഹചരവ്യതണില സവുംസസാനവും

സസാമൂഹണിക-വണിദവ്യസാഭവ്യസാസ-സസാമ്പതണിക  ലസന്സസസ  എടുതസ  അതണിലന

കണക്കസ  പുറത്തുവണിടുന്നതസ  ശരണിയല്ലെ.  എങണിലമപ്പെസാലവും  സവുംസസാനലത

സസാമൂഹണികമേസായുവും  സസാമ്പതണികമേസായുവും  പണിന്നസാക്കവും  നണിലക്കുന്ന

ജനവണിഭസാഗങ്ങളലട  തസാലപ്പെരവ്യങ്ങള്  സവുംരക്ഷണിക്കസാന്മവണണി  പരമേസാവധണി

ശ്രമേങ്ങള്  നടതണിയണിട്ടുണസ.  അതണിലന  ഭസാഗമേസായസാണസ  ഉന്നതവണിദവ്യസാഭവ്യസാസ

രവുംഗത്തുവും  അതുമപസാലല  ലതസാഴണില  രവുംഗത്തുവും  റണിസരമവഷന്  അനസരണിച്ചെസ

അവരക്കസ  കൂടുതല  അവസരങ്ങള്  സൃഷണിക്കസാനളള  നടപടണി  സവുംസസാന

സരക്കസാര  സസ്വശകരണിച്ചുവരന്നതസ.  സവുംസസാന  ഗവണ്ലമേനണിനസ  ഇക്കരവ്യതണില

പരണിമേണിതണിയുലണന്നസാണസ ഇതുസവുംബനണിച്ചെസ ചൂണണിക്കസാണണിക്കസാനളളതസ.

ശ്രശ  .    യു  .    എ  .    ലതശഫസ:  സര,  സവുംസസാന കമ്മശഷന് ആക്ടണിലല  11-ാം

വകുപ്പെനസരണിച്ചെസ ഇഇൗ ഗവണ്ലമേനണിമനസാടസ ലണിസസ തയസാറസാക്കസാന് ആവശവ്യലപ്പെട്ടു,

ഗവണ്ലമേനസ അതസ ലലഹമക്കസാടതണിയണില 12 മേസാസലത സമേയവും മചസാദണിച്ചു, ആറസ

മേസാസവും  അനവദണിച്ചു.  അമപ്പെസാള്  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമേനണിനസ  ജസാതണി  ലസന്സസസ

തയസാറസാക്കുന്നതണിനസ  യസാലതസാര  പ്രയസാസവമേണില്ലെ.  എന്തുലകസാണസാണസ  അതസ
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എടുക്കസാതതസ?  മേസാത്രമേല്ലെ  ലലഹമക്കസാടതണി  നണിരബനമേസായുവും  അതസ

നണിരമദ്ദേശണിക്കുകയുവും ലചയണിട്ടുണസ. 

ശ്രശ  .    ലക  .    രസാധസാകൃഷ്ണന്:  സര,  അതുതലന്നയസാണസ  ഇവണിലട  പറഞതസ.

2012-ല  മകന  ഗവണ്ലമേനസ  മസസാമഷവ്യസാ-ഇക്കമണസാമേണികസ  കസാസസ   സരമവ

നടതണിലയങണിലവും  ആ  സരമവ റണിസലറസ  ഇതുവലര  പറത്തുവണിട്ടണിട്ടണില്ലെ.  മകന

ഗവണ്ലമേനണിലന  സരമവയുലട  റണിസലറസ  പുറത്തുവണിടസാത  സസാഹചരവ്യതണില

ഒര  സവുംസസാനവും  ആ  ഉദവ്യമേവമേസായണി  മുമന്നസാട്ടുമപസാകുന്നതസ  എത്രകണസ

അഭണികസാമേവ്യമേസാകുലമേന്നതണിലന സവുംബനണിച്ചെസ പരണിമശസാധണിച്ചെതണിനമശഷമേസാണസ ആ

സരമവ  റണിമപ്പെസാരട്ടസ  പുറത്തുവണിടസാതണിരണിക്കുന്ന  സണിതണി  സസ്വശകരണിച്ചെതസ.

തശരച്ചെയസായുവും  സവുംസസാന  ഗവണ്ലമേനണിനസ  ഇക്കസാരവ്യതണില  ലചയസാവന്ന

സസാധവ്യമേസായ  കസാരവ്യങ്ങള്  എലന്തലക്കയസാമണസാ  അലതല്ലെസാവും  ലചയസാന്

ശ്രമേണിക്കുലമേന്നസാണസ പറയസാനളളതസ.


