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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഒഒാരഡര...... ഒഒാരഡര..... (ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *421)

ഉന്നത വമദദഒാഭദഒാസ ചമഖലയുടടെ ശഒാകസ്പീകരണദ്യം

(*421) ശസ്പീ  .   ആന്റണമ ചജഒാൺ
ശസ്പീ  .   കടെകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന

ശസ്പീ  .   എചച  .   സലഒാദ്യം

ശസ്പീ  .    ടക  .    ചപദ്യംകുമഒാര:  തഒാടഴെ  കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങൾക്കച

ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ - സഒാമൂഹദനസ്പീതമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമഒാ:

(എ) ഉന്നത  വമദദഒാഭദഒാസ  ചമഖലയുടടെ  ശഒാകസ്പീകരണതമനഒായമ

പുതുതഒായമ  ടതഒാണ്ണൂറമയഒാറച  ചകഒാടെമയമല്പരദ്യം  രൂപയുടടെ  പദ്ധതമകള്ക്കച

തുടെക്കദ്യം കുറമചമട്ടുചണഒാ; എങമല് അവ ഏടതലഒാമഒാടണന്നച വദകമഒാക്കഒാചമഒാ;

(ബമ)  പഠനദ്യം  വമലയമരുതല്,  പരസ്പീക്ഷ എന്നമവയച  ഓപ്പണ് ചസഒാഴച

ചലണമദ്യംഗച  മഒാചനജച ടമന്റച  സമസ്റ്റമഒായ  ചമഒാഡുലഒാര  ഒബ്ജകച  ഓറമയന്റഡച

ഡയനഒാമമകച  ചലണമദ്യംഗച  എനവചയഒാണ്ടമന്റച  പചയഒാജനടപ്പടുതഒാന

തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുചണഒാ;  എങമല്  ഇതമടന്റ  ചനട്ടങ്ങള്  എടന്തെലഒാടമന്നച

അറമയമക്കഒാചമഒാ;

(സമ)  സരവ്വകലഒാശഒാലകള്ക്കച  യു.ജമ.സമ.  സസൗജനദമഒായമ  നല്കമ

വന്നമരുന്ന  ഇ-ചജണല്  നമരതലഒാക്കമയ  സഒാഹചരദതമല്
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ഗചവഷണതമനച  സഹഒായകരമഒാകുന്നതമനച  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  ഇ-

ചജണല് കണ്ചസഒാരഷദദ്യം ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണഒാ?

ഉന്നത വമദദഒാഭദഒാസ-സഒാമൂഹദനസ്പീതമ വകുപ്പുമനമ (ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന):

സര, 

(എ)  സദ്യംസഒാനതച  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  രദ്യംഗതച  ബൃഹതഒായ

മഒാറങ്ങള്  ടകഒാണ്ടുവരുന്നതമനച  21-05-2022  തസ്പീയതമയമടല   747/2022

ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  വകുപ്പച  ഉതരവുപകഒാരദ്യം  തഒാടഴെപ്പറയുന്ന  സമഗ

പദ്ധതമകള് ആവമഷ്ക്കരമചമട്ടുണച.

• ഇ-ചജരണല് കണ്ചസഒാരഷദദ്യം.

•ടബ്രെയമന  ടഗയമന  -  (ചലഒാകടമമ്പഒാടുമുള  ചകരളസ്പീയ  അക്കഒാദമമകച

ഡയചസഒാറടയ കുറമച്ചുള ചഡറഒാചബസച).

•ചസ്റ്ററച അസടസ്മെന്റച ആന്റച അക്രഡമചറഷന ടസന്റര (SAAC).

•ഡമജമചകഒാള്.

•ചകരള  അക്കഒാദമമകച  ലലബ്രെറമ  ടനറച  വരക്കമടന്റ  (കഒാല്ടനറച)

വമകസനദ്യം.

•ചസ്പീഫച മമനമചസ്റ്റഴച നവചകരള ചപഒാസ്റ്റച ചഡഒാകറല് ടഫചലഒാഷമപ്പച.
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•ചകരള ഇനസ്റ്റമററ്റ്യൂഷണല് റഒാങമദ്യംഗച ടഫ്രെയമദ്യം വരക്കച (KIRF).

•അദ്ധദഒാപക പരമശസ്പീലന പദ്ധതമ.

•ഓൺലലന ഡമജമറല് ചശഖരദ്യം.

•എറുലഡറച ചസഒാളര ഇന ടറസമഡനസച ചപഒാഗഒാദ്യം.

•ചകഒാചളജുകളുടടെ ക്ലസ്റ്റര പദ്ധതമ. 

•ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ സരചവ്വ.

(ബമ) ചകരളതമടല എലഒാ ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ സഒാപനങ്ങളമലദ്യം

ഡമജമറല്  വമദദഒാഭദഒാസതമനച  സസൗകരദടമഒാരുക്കഒാന  ഉചദ്ദേശമച്ചുടകഒാണച

ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  കസൗണ്സമലദ്യം  ഡമജമറല്  സരവ്വകലഒാശഒാലയുദ്യം

സദ്യംയുകമഒായമ  ആവമഷ്ക്കരമചച  സമരപ്പമച  പദ്ധതമയഒാണച  'ഡമജമറല്

എചനബമള്ടമന്റച  ഓഫച  ഹയര  എഡറ്റ്യൂചക്കഷന  ഇനസ്റ്റമററ്റ്യൂഷനസച  ഇന

ചകരള'  (Digital  Enablement  of  Higher  Education  Institutions  in

Kerala).  'Let's  go  digital'  എന്നഒാണച   പദ്ധതമ  നഒാമകരണദ്യം

ടചയമരമക്കുന്നതച.  ചകരളതമടല  മുഴുവന  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ

സഒാപനങ്ങളമചലയുദ്യം  അദ്ധദയനദ്യം,  പഠനദ്യം,  വമലയമരുതല്,  പരസ്പീക്ഷ
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ഇവടയലഒാദ്യം  ടപഒാതുവഒായ  Moodle ചലണമദ്യംഗച  മഒാചനജച ടമന്റച  സമസ്റ്റതമല്

ടകഒാണ്ടുവരമകയഒാണച  ഡമജമറല്  എചനബമള്ടമന്റച  ഓഫച  ഹയര

എഡറ്റ്യൂചക്കഷന പദ്ധതമയമലൂടടെ ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതച. LMS നടെപ്പമലഒാക്കുന്നതമടന്റ

ഭഒാഗമഒായമ,  സദ്യംസഒാനതലതമലദ്യം ഓചരഒാ വമദദഒാഭദഒാസ സഒാപനതലതമലദ്യം

ആവശദമഒായ ഓൺലലന പഠന സദ്യംവമധഒാനമഒാണച പസ്തുത പദ്ധതമയമലൂടടെ

വമഭഒാവനദ്യം ടചയ്യുന്നതച.

അതമചവഗദ്യം  പഒാവരതമകമഒാക്കഒാന  കഴെമയുന്നതുദ്യം  എന്നഒാല്

ചമലവുകുറഞ്ഞതുമഒാടയഒാരു  ചകന്ദ്രസ്പീകൃത  മഒാതൃകയഒാണമതച.  Virtual  Machine

Docker  Containers  System  (VMDCS)  എന്ന  ടടെചകഒാളജമ

അടെമസഒാനടപ്പടുതമയഒാണച നടെപ്പമലഒാക്കുന്നതച.  ഈ മഒാതൃകയച പരമമമതമഒായ

ടമഷസ്പീന  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  മതമയഒാകുദ്യം.  സരവ്വകലഒാശഒാലകളമടലയുദ്യം,

ചകഒാചളജുകളമടലയുദ്യം എലഒാ വമദദഒാരതമകള്ക്കുദ്യം അദ്ധദഒാപകരക്കുദ്യം  Moodle

ചപഒാരട്ടല്  ലഭദത  ഇതച  ഉറപ്പഒാക്കുന.  ഓപ്പണ്  ചസഒാഴച  ചലണമദ്യംഗച

സമസ്റ്റമഒായമട്ടുള  ചമഒാഡുലഒാര  ഒബ്ജകച  ഓറമയന്റഡച  ഡയനഒാമമകച  ചലണമദ്യംഗച

എനവചയഒാണ്ടമന്റഒാണമതച.
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 ഇതമനഒാവശദമഒായ  സഒാചങതമക  സഹഒായവുദ്യം  ടസരവര  സസൗകരദവുദ്യം

ഡമജമറല്  യൂണമചവഴമറമ,  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  കസൗണ്സമലമനച  നല്കുന.

ഇതുപചയഒാഗമചച  ഓചരഒാ  ചകഒാചളജമനദ്യം  യൂണമചവഴമറമക്കുദ്യം  അവരുചടെതഒായ

അക്കഒാദമമകച പവരതനങ്ങള് നടെത്തുന്നതമനച ആവശദമഒായ  Moodle LMS

സദ്യംവമധഒാനദ്യം  ഒരുക്കഒാവുന്നതഒാണച.  അദ്ധദഒാപകരക്കച  ആവശദഒാനസരണദ്യം

പചയഒാജനടപ്പടുതഒാവുന്ന രസ്പീതമയമലഒാണമതച ആവമഷ്ക്കരമചമട്ടുളതച.

(സമ)  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  ഇ-ചജരണല്  കണ്ചസഒാരഷദദ്യം

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനഒായമ  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  കസൗണ്സമലമനച  അനമതമ

നല്കമയമട്ടുണച.  സരവ്വകലഒാശഒാലകള്ക്കച  യു.ജമ.സമ.  സസൗജനദമഒായമ

നല്കമവന്നമരുന്ന  ഇ-ചജരണല്  പദ്ധതമയഒായ INFLIBNET

നമരതലഒാക്കമയ  സഒാഹചരദതമല്,  സദ്യംസഒാനടത  എലഒാ

സരവ്വകലഒാശഒാലകള്ക്കുദ്യം ഉന്നത വമദദഒാഭദഒാസ സഒാപനങ്ങള്ക്കുദ്യം ഗചവഷണ

പവരതനതമനദ്യം  മറദ്യം  അനമവഒാരദമഒായ  ഇ-ചജരണല്  കണ്ചസഒാരഷദദ്യം

പവരതനക്ഷമമഒായമട്ടുണച.  പമുഖ പസഒാധകരുമഒായമട്ടുള കരഒാര നടെപടെമകള്

പൂരതസ്പീകരമചച പദ്ധതമ നമലവമല് വരമകയുദ്യം ടചയ.

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  ചജഒാണ്:  സര,  നമ്മുടടെ  കുട്ടമകള്ക്കച  ടകഒാടുക്കഒാന
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കഴെമയുന്ന  ഏറവുദ്യം  പധഒാനടപ്പട്ടകഒാരദദ്യം  ടമചടപ്പട്ട  വമദദഒാഭദഒാസദ്യം

നല്കുകടയന്നതഒാണച.  വമദദഒാഭദഒാസതമനഒായമ  നസ്പീക്കമവയ്ക്കുന്ന  ഓചരഒാ  രൂപയുദ്യം

ഭഒാവമയമചലയ്ക്കുള  നമചക്ഷപമഒാടണന്ന  കഒാഴ്ചപ്പഒാടെമല്തടന്നയഒാണച  ഒന്നഒാദ്യം

പമണറഒായമ  സരക്കഒാരുദ്യം  രണഒാമതച  അധമകഒാരതമടലതമയ  സരക്കഒാരുദ്യം

ഇടെടപട്ടുടകഒാണമരമക്കുന്നതച.  ഉന്നത  വമദദഒാഭദഒാസ  ചമഖല  മഒാറതമടന്റ

പഒാതയമലഒാണച.  ചകരള  സരവ്വകലഒാശഒാലയച  ലഭമച  ചദശസ്പീയ  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം

ചകരളതമന്റ  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  ചമഖലടയ  ചലഒാക

നമലവഒാരതമടലതമക്കുകടയന്ന ലക്ഷദചതഒാടടെ എല്.ഡമ.എഫച.  സരക്കഒാര

നടെപ്പഒാക്കുന്ന  പദ്ധതമകള്ക്കച  കരുത്തുപകരുന്നതഒാണച.  ഉന്നത

വമദദഒാഭദഒാസതമടന്റ ഗുണചമന്മടയ ടമചടപ്പടുത്തുന്നതമനചവണമ സദ്യംസഒാന

തലതമല് രൂപസ്പീകൃതമഒായ അടസസചടമന്റച  ആന്റച  അക്രഡമചറഷന ടസന്റര

ഏടതലഒാദ്യം തരതമല് സഹഒായകരമഒാകുടമന്നച വമശദസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  സദ്യംസഒാനടത  സരവ്വകലഒാശഒാലകടളയുദ്യം

ചകഒാചളജുകടളയുദ്യം  ഒസൗപചഒാരമകമഒായമ  വമലയമരുത്തുകടയന്ന

ലക്ഷദചതഒാടടെയഒാണച  ഉന്നത  വമദദഒാഭദഒാസ  കസൗണ്സമലമനകസ്പീഴെമല്

അടസസചടമന്റച  ആന്റച  അക്രഡമചറഷന  ടസന്റര  ആരദ്യംഭമചമട്ടുളതച.
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സദ്യംസഒാനടത  ചകഒാചളജുകടള,  NAAC  -ടന്റ  മഒാതൃകയമല്  ചമല

മഒാനദണ്ഡങ്ങള് കൂട്ടമചചരത്തുടകഒാണച വമലയമരുത്തുകടയന്നതഒാണച ഇതമലൂടടെ

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതച.  സദ്യംസഒാനടത  മുഴുവന  സരവ്വകലഒാശഒാലകളുദ്യം  സരക്കഒാര

എയ്ഡഡച  ചകഒാചളജുകളുദ്യം  സസ്വയദ്യംഭരണ  ചകഒാചളജുകളുദ്യം  സസ്വഒാശയ

ചകഒാചളജുകളുടമഒാടക്ക  State  Assessment  and  Accreditation  Centre

(SAAC) -ടന്റ അവചലഒാകന പരമധമയമല് വരുനണച. National Assessment

and  Accreditation  Council  (NAAC)   വമഭഒാവനദ്യം  ടചയമട്ടുള  5  ചകഒാര

വഒാലറ്റ്യൂസമനപുറചമ,  social  inclusiveness  –  സഒാമൂഹമകമഒായ  ഉള്ചചരല്,

equity  and  excellence  –  തുലദതയുദ്യം  മമകവുദ്യം,  scientific  temper  –

ശഒാസ്ത്രചബഒാധദ്യം,  secular  outlook  –  മതനമരചപക്ഷ  കഒാഴ്ചപ്പഒാടെച  എന്നസ്പീ

സദ്യംസഒാനഒാധമഷമത  മഒാനദണ്ഡങ്ങള്  കൂടെമ  SAAC  -ല്  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണച.

മഒാചവലമക്കര ബമഷപ്മൂര ചകഒാചളജച,  ഫറൂഖച  ടട്രെയമനമദ്യംഗച  ചകഒാചളജച  എന്നസ്പീ

ചകഒാചളജുകള്ക്കച SAAC 'A' Grade ലഭദമഒായമട്ടുണച. കൂടുതല് സഒാപനങ്ങടള

SAAC അക്രഡമചറഷനച വമചധയമഒാക്കഒാനള നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന.

ഇതരതമടലഒാരു  സദ്യംവമധഒാനതമടന്റ  ഭഒാഗമഒായമ  NAAC  റഒാങമദ്യംഗച

ടമചടപ്പടുത്തുന്നതമനദ്യം  ചദശസ്പീയവുദ്യം  അന്തെരചദശസ്പീയവുമഒായമട്ടുള  റമങമദ്യംഗമല്
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മുചന്നഒാട്ടുവരുന്നതമനദ്യം ആവശദമഒായ മഒാരഗനമരചദ്ദേശങ്ങള് ഉന്നത വമദദഒാഭദഒാസ

സഒാപനങ്ങള്ക്കച നലഒാന കഴെമയുകയുദ്യം പസ്തുത മഒാനദണ്ഡങ്ങടള സദ്യംബനമച

കഒാഴ്ചപ്പഒാടുകള് പഒാചയഒാഗമക തലതമല് ആവമഷ്കരമക്കഒാന സഹഒായമക്കുകയുദ്യം

ടചയഒാനഒാകുടമന്നതഒാണച പചതദകത. 

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  ചജഒാണ്:  സര,  സരവ്വകലഒാശഒാലകള്ക്കുളമല്

സസ്വയദ്യംഭരണഒാധമകഒാരമുള  ഇന്റരയൂണമചവഴമറമകളുദ്യം  സ്കൂളുകളുദ്യം

സഒാപമക്കുന്നതമനള  പവരതനങ്ങള്  ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണഒാ;  പസ്തുത

പവരതമയുടടെ പുചരഒാഗതമ അറമയമക്കുചമഒാ? 

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന: സര, 6  സഒാപനങ്ങടള മമകവമടന്റ ചകന്ദ്രങ്ങളഒായമ

ടതടരടഞ്ഞടുതച അവയുടടെ പഒാരദ്യംഭ പവരതനങ്ങളമചലയച ചപഒാകുകയഒാണച.

തുടെരന്നച മുപ്പചതഒാളദ്യം ഓചട്ടഒാണമസച ഇന്റര യൂണമചവഴമറമ, ഇന്റര ഡമസമപമനറമ

ടസന്ററുകള് സഒാപമക്കുടമന്നഒാണച പഖദഒാപമചമട്ടുളതച.  സരവ്വകലഒാശഒാലകളുദ്യം

ഇതര  സഒാപനങ്ങളുദ്യം  ഇതുസദ്യംബനമച  നമരചദ്ദേശങ്ങള്  സമരപ്പമചമട്ടുണച.

വമദഗ്ദരുദ്യം  പണ്ഡമതരുദ്യം  ബുദ്ധമജസ്പീവമകളുദ്യം  ഉള്ടപ്പടുന്ന  ചദശസ്പീയ

അടെമസഒാനതമലള  സമമതമയഒാണച  പസ്തുത  നമരചദ്ദേശങ്ങള്

പരമചശഒാധമച്ചുടകഒാണമരമക്കുന്നതച.  നമലവമല്  6  സഒാപനങ്ങള്ക്കഒാണച
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സമമതമയുടടെ  അനമതമ  ലഭദമഒായമട്ടുളതച.  പസ്തുത  സഒാപനങ്ങളുടടെ

പവരതനദ്യം ആരദ്യംഭമക്കുന്ന ഘട്ടതമചലയച കടെന്നമരമക്കുന. 

മമ  .  സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. കടെകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന..... (Not in the seat)

ശസ്പീ  .    എചച  .    സലഒാദ്യം:  സര,  ചകരളതമടന്റ  അനമവഒാരദതയഒായമ

തസ്പീരന്നമരമക്കുന്ന  ടടവജഒാനമക  സമൂഹതമചലയ്ക്കുള  മഒാറതമനച

കഒാലഘട്ടതമനനസരമച്ചുള  പുനനഃസദ്യംഘടെന  പധഒാനമഒാണച.  ഗചവഷകരക്കുദ്യം

വമദദഒാരതമകള്ക്കുദ്യം അദ്ധദഒാപകരക്കുദ്യം ലഭദമഒാക്കുന്ന തരതമല് ഓണ്ടടലന

ടടലബ്രെറമ സസൗകരദടമഒാരുക്കഒാന സരക്കഒാര പദ്ധതമ ആവമഷ്ക്കരമചമട്ടുചണഒാ?

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന: സര, സരവ്വകലഒാശഒാലകളമലദ്യം ചകഒാചളജുകളമലമുള

ടടലബ്രെറമകളമടല  ഡമജമറല്  ചശഖരങ്ങള്  സമഒാഹരമച്ചുടകഒാണച  അവമടടെ

ലഭദമഒായ  റമചസഒാഴസച  പരസരദ്യം  ബനമപ്പമച്ചുടകഒാണച  കഒാല്ടനറച എന്ന

ഡമജമടറസച  ടടലബ്രെറമ  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  ഒരുക്കുന്നതമനള  നടെപടെമകള്

ഏകചദശദ്യം  പൂരതസ്പീകരണഘട്ടതമല്  എതമയമരമക്കുന.

സരവ്വകലഒാശഒാലകളഒാണച  ആദദഘട്ടതമല്  ഇതമലള്ടപ്പടുന്നതച.  എലഒാ

കഒാറചലഒാഗുകളുദ്യം ഡമജമടടറസച ടചയച ലഭദമഒാക്കുദ്യം. ചകഒാചളജുകളുടടെ ഡമജമറല്

റമചസഒാഴസച  കൂടെമ  ഇതമചലയച  ബനമപ്പമക്കുന്നതമനള  നടെപടെമകള് തുടെരന്നച
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സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .   ടക  .   ചപദ്യംകുമഒാര: സര, ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ രദ്യംഗതച ഏറവുദ്യം മമകച

നമലയമലള  മുചന്നറങ്ങള്ക്കച  ചകരളദ്യം  തയഒാടറടുക്കുകയഒാണചലഒാ..

ബഹുമഒാനടപ്പട്ട മുഖദമനമയുടടെ നവചകരള ചപഒാസ്റ്റച ചഡഒാകറല് ടഫചലഒാഷമപ്പച

പദ്ധതമയമല് കൂടുതല് ഗചവഷകടര ഉള്ടപ്പടുത്തുചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട  മുഖദമനമയുടടെ  നവചകരള

ചപഒാസ്റ്റച ചഡഒാകറല് ടഫചലഒാഷമപ്പമല് ആദദ ഘട്ടടമന്ന രസ്പീതമയമല്  77  യുവ

ഗചവഷകടരയഒാണച  ടതടരടഞ്ഞടുതമട്ടുളതച.  500  ചപഒാസ്റ്റച  ചഡഒാകറല്

ടഫചലഒാഷമപ്പുകള്  5  വരഷദ്യംടകഒാണച  വമതരണദ്യം  ടചയ്യുടമന്നഒാണച

പഖദഒാപമചമട്ടുളതച.  ചകരളതമടന്റ  അടെമസഒാന  ചമഖലകളഒായ  കൃഷമ,

വദവസഒായദ്യം,  ആചരഒാഗദദ്യം  തുടെങ്ങമയ  ചമഖലകളമലദ്യം  റബ്ബര  ടടെചകഒാളജമ,

നഒാചനഒാ  സയനസച,  ജമചനഒാമമകച  തുടെങ്ങമയ  നവ  ടടവജഒാനമക

ചമഖലകളമലദ്യം  ആഴെതമല്  ഗചവഷണദ്യം  നടെതമ  ചകരളതമടന്റ

സമ്പദ്ഘടെനയുടടെ  വമപുലസ്പീകരണതമനദ്യം  ചകരളസ്പീയരുടടെ  ജസ്പീവമത

സസൗകരദങ്ങളുടടെ  ടമചടപ്പടുതലമനദ്യം  സഹഒായകരമഒായ  വമധതമലള

ഗചവഷണങ്ങള്  ആഴെതമല്  നടെത്തുന്നതമനഒാണച  നവചകരള  ചപഒാസ്റ്റച
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ചഡഒാകറല്  ടഫചലഒാഷമപ്പുകള്  അനവദമക്കുന്നതച.  സബ്മമറച  ടചയടപ്പട്ട

ടപഒാചപ്പഒാസലകളമല്  വമദഗ്ദ  സമമതമ  പരമചശഒാധമചച

ടതടരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ടവയഒാണച  77  ഗചവഷകരുടടെ  ടപഒാചപ്പഒാസലകള്.

അതമനഒാവശദമഒായ എലഒാ ചരഖകളുദ്യം ബഹുമഒാനദനഒായ മുഖദമനമ ടടകമഒാറമയ

വമപുലമഒാടയഒാരു പരമപഒാടെമ സദ്യംഘടെമപ്പമക്കടപ്പട്ടമരുന.  ഒട്ടുമമക്ക ഗചവഷകരുദ്യം

പസ്തുത ഗചവഷക പവരതനങ്ങളമചലയച എതമചചരന്നമരമക്കുകയഒാണച. 

ശസ്പീ  .    സണമ  ചജഒാസഫച:  സര,  പരസ്പീക്ഷകള്   കൃതദസമയതച

നടെത്തുകടയന്നതഒാണച  സരവ്വകലഒാശഒാലകളുടടെ  പധഒാന  ഉതരവഒാദമതസ്വദ്യം.

എന്നഒാല്  കണ്ണൂര  സരവ്വകലഒാശഒാല  ഇക്കഒാരദതമല്  കുപസമദ്ധമ

ചനടെമയമരമക്കുകയഒാണച.   പരസ്പീക്ഷഒാ  നടെതമപ്പമടല  ക്രമചക്കടുകള്

എലഒാവരഷവുദ്യം ആവരതമക്കുകയഒാണച.  കഴെമഞ്ഞ വരഷടത ചചഒാദദചപപ്പര

മുനവരഷടത  ചചഒാദദചപപ്പറമടന്റ   റസ്പീ-ടപഒാഡക്ഷനഒാണച;   അചത

ചചഒാദദചപപ്പരതടന്ന  വസ്പീണ്ടുദ്യം  ടകഒാടുക്കുകയഒാണച.   ഇതച  ഒരു  വരഷതമല്

മഒാത്രമല,  പല  വരഷങ്ങളമലദ്യം  ഇങ്ങടനയുണഒാകഒാറുണച.   അതരദ്യം

ആളുകള്ടക്കതമടര  നടെപടെമയുചണഒാ;  വമദദഒാരതമകളുടടെയുദ്യം

രക്ഷമതഒാക്കളുടടെയുദ്യം  ഇസൗ  വമഷയതമലള  പശ്നങ്ങളുദ്യം  പതമസനമകളുദ്യം
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പരമഹരമക്കഒാന  നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ;   ഇതരതമല്  ചചഒാദദചപപ്പര

വമതരണദ്യം ആവരതമക്കുന്നമടലന്നച ഗവണ്ടമന്റച ഉറപ്പുവരുത്തുചമഒാ? 

 ചഡഒാ  .   ആര  .   ബമന:  സര, ഇതച കഴെമഞ്ഞ സചമ്മേളനതമലദ്യം ഉന്നയമച

ഒരു കഒാരദദ്യം  തടന്നയഒാണച.  കണ്ണൂര സരവ്വകലഒാശഒാലയമല്  ഇതരതമലള

ആവരതനദ്യം   രണച  പരസ്പീക്ഷകളമലഒാണച  സദ്യംഭവമചതച.   ഇതുസദ്യംബനമചച

അതതച  വമഷയങ്ങള്  പരമചശഒാധമചച  നടെപടെമടയടുക്കുന്നതമനച

സമനഡമചക്കറമടന്റ  സബച  കമ്മേമറമകടള  ചുമതലടപ്പടുതമയമട്ടുണച;

ഇക്കഒാരദതമല് മഒാതൃകഒാപരമഒായ നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുകയഒാണച.   അതമലള

ഒരു പശ്നദ്യം,  ഇതര സരവ്വകലഒാശഒാലകളമടല അദ്ധദഒാപകരഒാണച ചചഒാദദചപപ്പര

തയഒാറഒാക്കുന്നതച  എന്നതഒാണച.   മഒാത്രമല,  ഇസൗ  ചചഒാദദചപപ്പറമടന്റ

വമശദഒാദ്യംശങ്ങള്   കൃതദമഒായമ  അറമയഒാനദ്യം  പരമചശഒാധമക്കഒാനമുള  ഒരു

സദ്യംവമധഒാനദ്യം  പരസ്പീക്ഷഒാ  കണ്ചട്രെഒാളരചക്കഒാ  ആരക്കുദ്യംതടന്നയമല.   അതച

രഹസദസസ്വഭഒാവദ്യം  സൂക്ഷമക്കുന്നതുമഒായമ  ബനടപ്പട്ടച  ഉതരവഒാദചതഒാടടെ

ലകകഒാരദദ്യം  ടചയടപ്പടുനടവനളതുടകഒാണ്ടുതടന്ന  ഇസൗ  അദ്ധദഒാപകര

സമരപ്പമക്കുന്ന  ചചഒാദദചപപ്പര  പരമചശഒാധമക്കഒാനള  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  ഇചപ്പഒാള്

നമലവമലമല.    ചചഒാദദചപപ്പര  ടപഒാട്ടമക്കുന്ന സന്ദരഭതമലഒാണച  പലചപ്പഒാഴുദ്യം
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അറമയഒാന  കഴെമയുന്നതച  എനള  ഒരു  നറ്റ്യൂനത  നമലനമല്ക്കുനണച.

വരുദ്യംകഒാലങ്ങളമല്  അതച  പരമഹരമക്കുന്നതമനള  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരമകയഒാണച.

ശസ്പീ  .   ടക  .   എദ്യം  .   സചമനചദവച: സര, എ. പമ. ടജ. അബ്ദുള് കലഒാദ്യം ശഒാസ്ത്ര

സഒാചങതമക  സരവ്വകലഒാശഒാലയുടടെ  ആസഒാന  ചകന്ദ്രദ്യം  നമരമ്മേമക്കുന്നതമനദ്യം

അതമന്റ വമപുലസ്പീകരണതമനദ്യം ആവശദമഒായ പദ്ധതമ സദ്യംസഒാന ഗവണ്ടമന്റച

ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ്ഞമട്ടുണച.  അതുമഒായമ  ബനടപ്പട്ട  നടെപടെമക്രമങ്ങള്

എത്രചതഒാളമഒായമ ? 

 ചഡഒാ  .   ആര  .   ബമന:  സര,  ഭൂമമ  ഏടറടുക്കുന്നതമനഒാവശദമഒായമട്ടുള

പണദ്യം  അനവദമചച  കഴെമഞ്ഞമട്ടുണച.  അതമടന്റ  നടെപടെമകള്

പുചരഒാഗമമച്ചുവരമകയഒാണച.  

ടപഒാഫ  .    ആബമദച  ഹുലസന  തങ്ങള്:  സര,

ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസരദ്യംഗടത  ആചഗഒാളതലതമചലയച  ഉയരതഒാനള

നടെപടെമകളുമഒായമ  അങദ്യം  ഇസൗ  ഗവണ്ടമനദ്യം  ചപഒാകുനടവന്നതച

സചന്തെഒാഷകരമഒാണച.   അചതസമയദ്യം,  ഇസൗ കഴെമഞ്ഞ മഒാസദ്യം ഇനഡദ ടുചഡ,

ഇനഡദയമടല ഏറവുദ്യം നല ചകഒാചളജച ഏതഒാടണന്നച ടതരഞ്ഞടുക്കുന്നതമനള
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ഒരു സരചവ്വ നടെതമയമരുന.  എലഒാ സരചവ്വകളുദ്യം ശരമയഒാകണടമന്നമല  But

some  are  useful  എന്ന  തരതമല്,  ചസഒാഷദല്  സയനസച  ടസകറമല്

രഒാജഗമരമ ചകഒാചളജച  മഒാത്രമഒാണച രണഒാദ്യം റഒാങമല് വന്നതച.   ആയമരചതഒാളദ്യം

സഒാപനങ്ങളുള നമ്മുടടെ സദ്യംസഒാനതച നമന്നച  ഒരു സഒാപനവുദ്യം അതമല്

വന്നമല.  ഇചപ്പഒാള്  ചകരള യൂണമചവഴമറമക്കച  എ പസച കമട്ടമ എടന്നഒാടക്ക

പറയുന,  ഇന്നടല  ചകരള യൂണമചവഴമറമയമടല നമയമനവുമഒായമ ബനടപ്പട്ടച

C&AG-യുടടെ  റമചപ്പഒാരട്ടച  വന്നമട്ടുണച.   നമുക്കച  കരഒാര  അടെമസഒാനതമല്

പത്തുശതമഒാനദ്യം  ആളുകടള  മഒാത്രചമ  നമയമമക്കഒാന  പഒാടുള.   എന്നഒാല്  23

ശതമഒാനദ്യം ആളുകടള ആ കരഒാറടെമസഒാനതമല് നമയമമചമരമക്കുന.  നമ്മുടടെ

വമദദഒാഭദഒാസ ചമഖല നന്നഒാവണടമങമല് നല വമദദഒാരതമകള് വരണദ്യം,  നല

അദ്ധദഒാപകടര  ടതടരടഞ്ഞടുക്കണദ്യം,   കരമക്കുലതമല്  ഒരു

ഫ്ലകമബമലമറമയുണഒാകണദ്യം,  ക്ലഒാസച റൂദ്യം അതുചപഒാടലതടന്ന അദ്ധദഒാപകരമലദ്യം

പരമഒാവധമ  ലവവമധദമുണഒാകണദ്യം.  ഇസൗടയഒാരു  തലതമചലയച   നമ്മുടടെ

യൂണമചവഴചറമകടളയുദ്യം സഒാപനങ്ങടളയുദ്യം ടകഒാണ്ടുവരഒാന ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ

കസൗണ്സമലദ്യം  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  വകുപ്പുദ്യം  ആവശദമഒായ  നയനമലപഒാടുകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ എന്നതഒാണച എടന്റ ചചഒാദദദ്യം?
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 ചഡഒാ  .   ആര  .   ബമന:  സര,  തസ്പീരചയഒായുദ്യം  സഒാധമക്കുദ്യം.   ഇനഡദഒാ

ടുചഡ-യുടടെ സരചവ്വടയ കുറമചച ആദദദ്യം സൂചമപ്പമക്കഒാദ്യം.  അടതഒാരു അദ്യംഗസ്പീകൃത

സരചവ്വയഒായമ നമുക്കച കണക്കഒാക്കഒാന കഴെമയമല.  ചദശസ്പീയഒാടെമസഒാനതമല്,

എന.ടഎ.ആര.എഫച. റഒാങമദ്യംഗമല് ചകരളതമടല നഒാലച സരവ്വകലഒാശഒാലകള്

ആദദടത  100-ല്ടപ്പടുനണച.  അതുചപഒാടലതടന്ന  ആദദടത  100

ചകഒാചളജുകളമല്  നമ്മുടടെ  സദ്യംസഒാനത്തുനമന്നച  17  ചകഒാചളജുകള്

ടതരടഞ്ഞടുക്കടപ്പട്ടമട്ടുണച.   ഇനഡദഒാ  ടുചഡ-യുടടെ  സരചവ്വ  മഒാനദണ്ഡങ്ങള്

അരബന കണസ്പീഷനസമടന്റ അടെമസഒാനതമലദ്യം കൂടെമയുളതഒാണച.  നഒാഗരമക

ചമഖലയമല്  പവരതമക്കുന്ന  ചകഒാചളജുകടളയഒാണച  പധഒാനമഒായുദ്യം  അവര

വമലയമരുത്തുന്നതച.  സസ്വഒാഭഒാവമകമഒായുദ്യം ഒരു ലപവറച ഏജനസമ അഥവഒാ ഒരു

പചതദക  മഒാധദമദ്യം  എനള  രസ്പീതമയമല്  തസ്പീരചയഒായുദ്യം  അവരുചടെതഒായമട്ടുള

മുനവമധമകള്  ആ  സരചവ്വയമലണഒായമരമക്കുടമന്ന  കഒാരദതമല്  യഒാടതഒാരു

തരക്കവുമമല.  അതമടന ഒരു മഒാനദണ്ഡമഒായമചട്ടഒാ അടലങമല്  സമമതമയുടടെ

ആഭമമുഖദതമലള  ഒരു  അദ്യംഗസ്പീകൃത  വമലയമരുതലഒായമചട്ടഒാ  നമുക്കച

കണക്കഒാക്കഒാന കഴെമയമല.  ധഒാരഒാളദ്യം  ആത്മനമഷ  ഘടെകങ്ങള് തസ്പീരചയഒായുദ്യം

അതമലണഒായമട്ടുടണനള  കഒാരദതമല്  യഒാടതഒാരു  തരക്കവുമമല.
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രണഒാമടത  കഒാരദദ്യം,  സരവ്വകലഒാശഒാലകളുടടെയുദ്യം  ചകഒാചളജുകളുടടെയുദ്യം

നമലവഒാരദ്യം  ഉയരത്തുന്നതമനചവണമ  വലമയ  രസ്പീതമയമലള

പവരതനങ്ങള്ക്കഒാണച  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  വകുപ്പച  ചനതൃതസ്വദ്യം

ടകഒാടുത്തുടകഒാണമരമക്കുന്നതച.   കരമക്കുലദ്യം  റമവമഷനമഒായമ  ബനടപ്പട്ടച

ഇചപ്പഒാള്  നമചയഒാഗമചമട്ടുള  മൂന്നച  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  കമ്മേസ്പീഷനകളുടടെയുദ്യം

റമചപ്പഒാരട്ടുകള്  ലഭദമഒാകുന്ന  സഒാഹചരദതമല്  ഉടെനതടന്ന  സമഗവുദ്യം

സമൂലവുമഒായമട്ടുള  പരമവരതനദ്യം  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസരദ്യംഗതച

സഒാദ്ധദമഒാകുന്നവമധതമലള  പരമഷ്കഒാരങ്ങള്  നമുക്കച  നടെപ്പഒാക്കഒാന  കഴെമയുദ്യം.

കരമക്കുലതമടന്റ  ഫ്ലകമബമലമറമയുടടെ  കഒാരദതമല്  കഒാലഒാനസൃതമഒായ

മഒാറങ്ങള്  നമുക്കുണഒാക്കഒാന  കഴെമയുടമന്ന  കഒാരദതമല്  യഒാടതഒാരു

സദ്യംശയവുമമല.  അതമനച  ഞങ്ങചളഒാടടെഒാപ്പദ്യം  നമല്ക്കണടമന്നഒാണച

പതമപക്ഷചതഒാടെച എനമക്കച അഭദരതമക്കഒാനളതച.  

ചഡഒാ  .    എന  .    ജയരഒാജച:  സര,  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസരദ്യംഗതച

ടതഒാണ്ണൂറമടയഒാന്നച കഒാലഘട്ടതമലഒാണച യു.ജമ.സമ.-യുടടെ  പഒാചക്കജച

നടെപ്പഒാക്കമയതച.  സമൂലമഒായ  ഉന്നമനമഒായമരുന അതമടന്റ ലക്ഷദദ്യം.  നമ്മേള്

30  വരഷദ്യം   മുചന്നഒാട്ടച  കണക്കഒാക്കുചമ്പഒാള്  യു.ജമ.സമ.-യുടടെ
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ഇദ്യംപമടമചന്റഷനടകഒാണച   അദ്ധദഒാപകരുടടെ  ചസവന-ചവതന

ചമഖലകളമടലഒാടക്ക   ഒരുപഒാടെച  മഒാറങ്ങളുണഒായമ.  പടക്ഷ,

അടെമസഒാനപരമഒായമ  അക്കഒാദമമകച  നമലവഒാരങ്ങളമല്  കഒാരദമഒായ

പുചരഒാഗതമയുണഒായമല  എനള  വമലയമരുതലകള്  ടകഒാണഒാണചലഒാ

ഇതരടമഒാരു സദ്യംവമധഒാനടതക്കുറമചച നമ്മേള് ചമന്തെമചക്കണമ വന്നതച.  എടന്റ

ചചഒാദദദ്യം,  ഇചപ്പഒാള് നടെപ്പഒാക്കഒാനചപഒാകുന്ന ഈ പദ്ധതമയുമഒായമ  ബനടപ്പട്ടച

നമലവമലള  അദ്ധദഒാപക  പരമശസ്പീലനദ്യം.....,  കഒാരണദ്യം  ഇടതലഒാദ്യം

നടെപ്പഒാക്കുചമ്പഒാള്  അദ്ധദഒാപകരക്കച  കൃതദമഒായ  പരമശസ്പീലനദ്യം  ലഭമക്കുദ്യം.

ഓറമയചന്റഷന,  റമഫ്രെഷര  ചകഒാഴ്സുകള്   ഉള്ടപ്പടടെയുളവ

നടെപ്പഒാക്കുനടണങമലദ്യം  ഇതച  നടെപ്പഒാക്കുന്ന സരവ്വകലഒാശഒാലയുടടെ  കസ്പീഴെമലള

സഒാപനങ്ങടളക്കൂടെമ  ശഒാകസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  അദ്ധദഒാപക  പരമശസ്പീലനദ്യം

നമരന്തെരമഒായ  ഒരു   പക്രസ്പീയയഒാക്കമ  മഒാറകയുദ്യം  ടചയ്ടതങമല്  മഒാത്രചമ

അടെമസഒാനപരമഒായമ  അക്കഒാദമമകച  നമലവഒാരദ്യം  വരദ്ധമപ്പമക്കഒാന

സഹഒായകരമഒാകുകയുള.  ആ കഒാരദതമല് ഗവണ്ടമന്റച എടുക്കഒാനചപഒാകുന്ന

നമലപഒാടുകള് എന്തെഒാടണനളതഒാണച എടന്റ ചചഒാദദദ്യം? 

 ചഡഒാ  .   ആര  .   ബമന:  സര, തസ്പീരചയഒായുദ്യം  അദ്ധദഒാപനതമടന്റയുദ്യം
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ചബഒാധനതമടന്റയുടമഒാടക്ക  കഒാരദതമല്  കഒാലഒാനസൃതമഒായമട്ടുള

പരമവരതനങ്ങള്  ഉണഒാചകണതുണച.   ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  കസൗണ്സമല്

ഇതമനകദ്യം 2500-ഓളദ്യം അദ്ധദഒാപകരക്കച ഇസൗടയഒാരു വരഷക്കഒാലതമനളമല്

മമകച  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കമക്കഴെമഞ്ഞമട്ടുണച.  തുടെരചയഒായമട്ടുള  ഒരു

ചപഒാസസഒായമ  അതമടന ടകഒാണ്ടുചപഒാകഒാന തടന്നയഒാണച  ഉചദ്ദേശമചമട്ടുളതച.

അതമനഒായമ  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  കസൗണ്സമലമടന്റ  ആഭമമുഖദതമല്തടന്ന

ഒരു അദ്ധദഒാപക പരമശസ്പീലന പദ്ധതമ ലക്ഷദദ്യം വയ്ക്കുനണച. ഈ ചചഒാദദതമടന്റ

മറുപടെമയമല്  ആ പദ്ധതമ ഉള്ടപ്പടുനണച.  അദ്ധദഒാപനതമചലയച ആദദമഒായമ

കടെനവരുന്ന  ഒരഒാള്ക്കച  'ഇനഡക്ഷന  ചകഒാഴച'  എന്നനമലയമലദ്യം  നമലവമല്

അദ്ധദഒാപനതമല്  തുടെരനവരുന്നവരക്കച  'റമഫ്രെഷര  ചകഒാഴ്സുകള്' എനള

നമലയമലദ്യം  ഏറവുദ്യം  പുതമയ  സഒാചങതമകവമദദ  ഉപചയഒാഗമക്കഒാന  അവടര

ലവദഗദദ്യം  നല്കമ  പഒാപ്തരഒാക്കുന്നതുവടരയുള  കഒാരദങ്ങള്

പരമശസ്പീലമപ്പമക്കുന്നവമധതമല്  വമശദമഒായ  പരമശസ്പീലന  പദ്ധതമകള്,

അതമനഒാവശദമഒായ  സമരദ്യം  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  എന്നതഒാണച  ആ  പദ്ധതമടകഒാണച

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതച.  

പതമപക്ഷചനതഒാവച  (ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന  ):  സര,
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ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ  ചമഖലയുടടെ  ശഒാകസ്പീകരണദ്യം  പുതമയതഒായമ  വരുന്ന

ചദശസ്പീയ  വമദദഒാഭദഒാസ  നയവുമഒായമ  കൂട്ടമചചരതച  വഒായമചക്കണമവരുദ്യം.

കഒാരണദ്യം,  അടെമസഒാനപരമഒായ ഒരുപഒാടെച മഒാറങ്ങളഒാണച ചദശസ്പീയ വമദദഒാഭദഒാസ

നയതമടന്റ  ഭഒാഗമഒായമട്ടുണഒാകുന്നതച.  ഇതച  മൂനതരതമലള

സരവ്വകലഒാശഒാലകള്  വഴെമ  ടചയഒാദ്യം.   അതനസരമചച  ചവണദ്യം  നമുക്കമതച

രൂപടപ്പടുതമടയടുക്കഒാന.  നമ്മുടടെ സദ്യംസഒാനടത  90  ശതമഒാനദ്യം സരക്കഒാര

ചകഒാചളജുകളമലദ്യം  ഇചപ്പഒാള്  സമരദ്യം  പമനസമപ്പല്മഒാര  ഇല.   ഇതച  വളടര

വമചമത്രമഒായ  സഒാഹചരദമഒാണച.  കഴെമഞ്ഞ  നഒാലവരഷക്കഒാലമഒായമ

ഒഴെമവുകടളഒാനദ്യം നമകതടപ്പട്ടമട്ടമല.  അതച  എത്രയുദ്യം ടപടട്ടന്നച പരമഹരമചച

അവമടടെ  സമരദ്യം  പമനസമപ്പല്മഒാടര   നമയമമക്കണദ്യം.  സമരദ്യം

പമനസമപ്പല്മഒാര  ഇടലങമല്  വമദദഒാഭദഒാസചമഖലയുടടെ  അക്കഒാദമമകച

കഒാരദങ്ങടള ഇതച ഗസൗരവമഒായമ ബഒാധമക്കുദ്യം.  അതച പരമഹരമക്കഒാനള നടെപടെമ

ഗവണ്ടമന്റച സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന:   സര, അതച  പരമഹരമക്കുന്നതമനള  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണച.   ചകരളതമല്   പമനസമപ്പല്മഒാരുടടെ  നമയമനദ്യം

എപകഒാരമഒാണച  നടെപ്പമലഒാചക്കണതച  എന്നതമടന  സദ്യംബനമചച
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വദകതവരുതമ  വമ.സമ.യുടടെ  ചനതൃതസ്വതമല്  അചപക്ഷ  ക്ഷണമചച

പമനസമപ്പല്  നമയമനതമനച  ചയഒാഗദരഒായവരുടടെ  ലമസ്റ്റച

പസമദ്ധസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  ടചയമട്ടുണച.   അതുസദ്യംബനമചച  ലഭമചമട്ടുള

പരഒാതമകള്  പരമചശഒാധമച്ചുവരുന.   അതമനചശഷദ്യം  സമരദ്യം

പമനസമപ്പല്മഒാടര എത്രയുദ്യം ടപടട്ടന്നച നമയമമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .   ഇ  .   ടെമ  .   ലടെസണ് മഒാസ്റ്റര:  ചകരളതമടല സരവ്വകലഒാശഒാല ഏറവുദ്യം

മമകച  നമലയമചലക്കച  എ  പസച  പസച  ചനടെമയ  സരവ്വകലഒാശഒാലയഒായമ

മഒാറമയമരമക്കുകയഒാണച.   ചകരളടത  ലവജഒാനമക  സമൂഹമഒാക്കുന്നതമനച

സദ്യംസഒാനതച  എനചറഒാള്ടമന്റച  ചറചഷദഒാ  വരദ്ധമപ്പമക്കുന്നതമനദ്യം  ബമരുദ

ബമരുദഒാനന്തെര  ചകഒാഴ്സുകളുടടെ  സസ്പീറകളുടടെ  എണവുദ്യം  ഗുണനമലവഒാരവുദ്യം

വരദ്ധമപ്പമക്കുന്നതമനദ്യം  സദ്യംസഒാന  സരക്കഒാര  സസ്വസ്പീകരമചമരമക്കുന്ന  തുടെര

നടെപടെമകളുടടെ സമതമ എന്തെഒാടണന്നച വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  സസ്പീറകളുടടെ വരദ്ധനവമടന്റ കഒാരദതമല്

കഴെമഞ്ഞ  വരഷദ്യം  സസ്വസ്പീകരമച  അചത  നടെപടെമയഒാണച  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതച.

ഇതമടന്റ ഭഒാഗമഒായമ ആവശദഒാനസരണദ്യം സസ്പീറകള് ഇചപ്പഒാള് നമലവമലള

ചകഒാഴ്സുകളമല്  കുട്ടമകള്ക്കച  ലഭദമഒാകുദ്യം.   അതുമഒാത്രമല  പുതുതലമുറ
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ചകഒാഴ്സുകളടെക്കദ്യം ആവശദമുള ചകഒാഴ്സുകള് ഈ അക്കഒാദമമകച വരഷതമല്

നല്കഒാനഒാണച തസ്പീരുമഒാനമചമട്ടുളതച.

ശസ്പീ  .    ടക  .    പമ  .    എ  .    മജസ്പീദച:   സര,  കഒാലമക്കറച  യൂണമചവഴമറമയുടടെ

പരസ്പീക്ഷ  നടെത്തുമഒായമ  ബനടപ്പട്ടഒാണച  എനമക്കച  ചചഒാദമക്കഒാനളതച.

പരസ്പീക്ഷഒാ  നടെതമപ്പമടല   ക്രമചക്കടുകളുദ്യം  പരസ്പീക്ഷകള്  കൃതദസമയതച

നടെതഒാതമരമക്കുകയുദ്യം റമസള്ട്ടച സമയതച പബമഷച ടചയഒാതമരമക്കുകയുദ്യം

ഉതരക്കടെലഒാസച  തടന്ന  അപതദക്ഷമഒാകുകയുദ്യം  ടചയ്യുന്ന  സദ്യംഭവങ്ങള്

കഒാലമക്കറച യൂണമചവഴമറമയമല് നമരന്തെരമഒായമ നടെക്കുന്നതച ബഹുമഒാനടപ്പട്ട

മനമയുടടെ  ശദ്ധയമല്ടപ്പട്ടമട്ടുചണഒാ;  ഉടണങമല്  ഭഒാവമയമല്  ഇതരദ്യം

കഒാരദങ്ങള്  ആവരതമരമക്കഒാന  എന്തെച  നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമക്കഒാനഒാണച

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതച?

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  സരവ്വകലഒാശഒാല പരസ്പീക്ഷകളുടടെ സമഗ

പരമഷ്കരണതമനചവണമ  നമരചദ്ദേശങ്ങള്  സമരപ്പമക്കുന്നതമനച  ഒരു

കമ്മേസ്പീഷടന  നമചയഒാഗമചമരുന.  ടെമ  കമ്മേസ്പീഷനമല്   വമവമധ

സരവ്വകലഒാശഒാലകളമല്നമനദ്യം  പരസ്പീക്ഷ  ചമഖലയമല്

പവരതനപരമചയമുള  വമദഗടരയഒാണച  അദ്യംഗങ്ങളഒായമ
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നമയമമചമരുന്നതച.  അവര  വളടര  മൂരദ്ധമഒായ  നമരചദ്ദേശങ്ങളഒാണച

സമരപ്പമചമട്ടുളതച.   അതമടന്റയടെമസഒാനതമല്  ഡമജമറല്

സസൗകരദങ്ങള്കൂടെമ  ഉപചയഒാഗമച്ചുടകഒാണച  പരസ്പീക്ഷ  പരമഷ്കരണതമനച

ഒരുങകയഒാണച.   ഈ  അക്കഒാദമമക  വരഷചതഒാടടെ  ആ

പശ്നങ്ങള്ടക്കഒാടക്ക  പരമഹഒാരദ്യം  കഒാണഒാന  കഴെമയുടമന്നഒാണച

പതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതച.   സരവ്വകലഒാശഒാലകടള  സദ്യംബനമചമടെചതഒാളദ്യം

കുട്ടമകളുടടെ എണക്കൂടുതല്ടകഒാണച ഏറവുദ്യം ഭഒാരമച ചുമതലയഒായമ പരസ്പീക്ഷ

ചുമതല  തുടെരുകയഒാണച.   ആ  ഒരു  സഒാഹചരദതമല്  പുതമയ

പരമഷ്കരണങ്ങള്  സഹഒായകരമഒാകുടമന്ന  കഒാരദതമല്  യഒാടതഒാരു

സദ്യംശയവുമമല.   ഈ  അക്കഒാദമമക  വരഷചതഒാടുകൂടെമ  ആധുനമക

രസ്പീതമയമല്  യഒാടതഒാരു  പമഴെവുമമലഒാടത  പരസ്പീക്ഷകള്  നടെതഒാന

സഒാധമക്കുടമന്നഒാണച പതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതച.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ചജഒായമ:   സര,  National  Institutional  Ranking

Framework (NIRF)-ടന്റ റഒാങമദ്യംഗമല് ചകരള സരവ്വകഒാലശഒാലയച എ പസച

പസച  ലഭമചതഒാണച.   അതുമഒായമ  ബനടപ്പട്ടച  നമ്മുടടെ

സരവ്വകലഒാശഒാലകള്ക്കുണഒാകുന്ന ചനട്ടങ്ങള് എടന്തെഒാടക്കയഒാണച?
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ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  ഉന്നത ചഗഡുദ്യം എ പസച പസച എന്ന

പദവമയുദ്യം  സരവ്വകലഒാശഒാലയുടടെ  perception  ഉയരത്തുകയുദ്യം

വമചദശങ്ങളമല്നമനദ്യം  ഇതരസദ്യംസഒാനങ്ങളമല് നമനടമഒാടക്ക കൂടുതല്

കുട്ടമകടള  ആകരഷമക്കഒാന  സഒാധമക്കുടമനമഒാത്രമല  ഏകചദശദ്യം  700

ചകഒാടെമ രൂപചയഒാളദ്യം വരുന്ന സദ്യംവമധഒാനങ്ങള്ക്കുള എലഒാ സഒാധദതകളുദ്യം

ഇതമടന്റ  ഭഒാഗമഒായമ  ലഭദമഒാകുന്നതഒാണച.   ഗചവഷണ  സസൗകരദങ്ങളുദ്യം

അടെമസഒാന  സസൗകരദങ്ങളുദ്യം  വമകസമപ്പമക്കുന്നതമലൂടടെ  വലമയ

സഒാധദതകളഒാണച സരവ്വകലഒാശഒാലയച ലഭമക്കുന്നതച. 

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സമ  .    ബഒാലകൃഷ്ണന:   സര,  പതമനഒാലഒാദ്യം  ചകരള

നമയമസഭയമലദ്യം  പതമനഞഒാദ്യം  ചകരള  നമയമസഭയമലദ്യം  ബചതരമ

നമചയഒാജകമണ്ഡലതമല്  സരക്കഒാര  ആരട്സച  ആനഡച  സയനസച

ചകഒാചളജച  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതുമഒായമ  ബനടപ്പട്ട  വമഷയദ്യം  ഞഒാന

സബ്മമഷനഒായമ  ഉന്നയമചമരുന.  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട  മുഖദമനമയുടടെ

നമരചദ്ദേശമനസരമചച  ഉന്നത  വമദദഒാഭദഒാസ  വകുപ്പച  സുല്തഒാന

ബചതരമയമല്  സരക്കഒാര  ചകഒാചള  ജച  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതുമഒായമ  ബനടപ്പട്ട

എലഒാ റമചപ്പഒാരട്ടുദ്യം ഗവണ്ടമന്റമലദ്യം അങ്ങയുടടെ മുനപമലദ്യം സമരപ്പമചമട്ടുണച.
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അവമടെടത  വമദദഒാരതമകളുടടെയുദ്യം  രക്ഷമതഒാക്കളുടടെയുദ്യം

ടപഒാതുജനങ്ങളുടടെയുദ്യം  പധഒാനടപ്പട്ട  ആവശദമഒാണമതച.   ഇക്കഒാരദദ്യം

ഗവണ്ടമന്റച  പരമഗണമക്കണടമന്നച  സഭചയഒാടെച

അഭദരതമക്കുന്നതമചനഒാടടെഒാപ്പദ്യംതടന്ന  അതച  എത്രയുദ്യം  ടപടട്ടന്നച

ആരദ്യംഭമക്കഒാനള നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന:   സര,  സരക്കഒാരമടന്റ  സഒാമ്പതമക

നമലയനസരമചച  കൂടുതല്  ഗവണ്ടമന്റച  ചകഒാചളജുകള്  അനവദമക്കഒാന

തസ്പീരുമഒാനടമടുക്കുന്ന  മുറയച  ഈയഒാവശദദ്യം  പരമഗണമക്കുന്നതഒാണച.

വയനഒാടെച  ജമല  ആദമവഒാസമ  ചമഖലയഒായതുടകഒാണച  നമുക്കച  നല

പരമഗണന നല്കഒാന സഒാധമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ടക  .    പശഒാന്തെച:   ബഹുമഒാനടപ്പട്ട  സസ്പീക്കര,

ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ ചമഖലയമല് വലമയ ചനട്ടദ്യം ആരജമചതുടകഒാണഒാണച

ചകരള  യൂണമചവഴമറമക്കച  എ  പസച  പസച  ചഗഡച  ലഭമചതച.

അതുചപഒാടലതടന്ന  എന.ഐ.ആര.എഫച.-ടന്റ  റഒാങമദ്യംഗമല്

തമരുവനന്തെപുരദ്യം  യൂണമചവഴമറമ  ചകഒാചളജമനച  ഉയരന്ന  സഒാനവുദ്യം

ലഭമചമരമക്കുകയഒാണച.   ചദശസ്പീയ  തലതമല്  ഇരുപതഒാദ്യം  റഒാങദ്യം
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ചകരളതമല് ഒന്നഒാദ്യം സഒാനവുദ്യം ലഭമചമരമക്കുകയഒാണച.  അതച വലമടയഒാരു

ചനട്ടമഒാണച.  ഒപ്പദ്യംതടന്ന സഒാചങതമക വമദദഒാഭദഒാസ സഒാപനങ്ങളമല്കൂടെമ

ഇടെടപടെഒാന  സഒാധമക്കുചമഒാ;  ചപഒാളമടടെകമക്കുകളമല്  പഒാരട്ടച-ലടെദ്യം

ചകഒാഴ്സുകള് ആരദ്യംഭമക്കഒാനദ്യം പദ്ധതമയുചണഒാ?

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന:   സര,  ഇചപ്പഒാള്  ചപഒാളമടടെകമക്കുകളുദ്യം

അടക്രഡമചറഷന  നടെപടെമകള്  പൂരതസ്പീകരമച്ചുവരമകയഒാണച.   മൂന്നച

ചപഒാളമടടെകമക്കുകള്ക്കച ചദശസ്പീയ അടക്രഡമചറഷന ലഭമചമട്ടുണച. Industry

on  campus  പദ്ധതമയഒാരദ്യംഭമചച  നടെപടെമകള്

പുചരഒാഗമമച്ചുടകഒാണമരമക്കുകയഒാണച.  ഈയടുത  വരഷങ്ങളമലഒായമ  നല

രസ്പീതമയമലള  അടെമസഒാന  സസൗകരദ  വമപുലസ്പീകരണദ്യം  നമ്മുടടെ

ചപഒാളമടടെകമക്കുകളമല് ഉണഒായമട്ടുണച.  വസ്പീണ്ടുദ്യം മമകവമടന്റ ചകന്ദ്രങ്ങളഒായമ

അവടയ വളരതഒാനഒാണച ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതച. ഇനഡസമയുമഒായമ ബനടപ്പട്ടച

ടടെകമക്കല് എഡറ്റ്യൂചക്കഷനകസ്പീഴെമലള എലഒാ സഒാപനങ്ങളമലദ്യം ഇചപ്പഒാള്

ആവശദമഒായ ചകഒാഴ്സുകള് വമഭഒാവനദ്യം ടചയച നടെപ്പഒാക്കമ മുചന്നറുകയഒാണച.  

ശസ്പീ  നജസ്പീബച  കഒാന്തെപുരദ്യം:   സര,  മലബഒാറമടല  പസച  വണ്

അഡമഷടനക്കഒാള്  പരമതഒാപകരമഒാണച  ഉന്നത  വമദദഒാഭദഒാസ  രദ്യംഗടത
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സമതമ.   അവമടടെ  കടുത  വമചവചനമഒാണച  നമലടകഒാള്ളുന്നതച.

പചതദകമച്ചുദ്യം  പസച  ടു  പഒാസഒായ  പതച  ശതമഒാനദ്യം  കുട്ടമകള്ക്കുചപഒാലദ്യം

അഡമഷന  ചനടെഒാന  സഒാധമക്കഒാത  സമതമയഒാണച  നമലനമല്ക്കുന്നതച.

മലബഒാറമല്  ജനസദ്യംഖദഒാനപഒാതമകമഒായമ  യു.ജമ./പമ.ജമ./റമടസരചച

സദ്യംവമധഒാനങ്ങളമല്  സസ്പീറകള്  ഏരടപ്പടുതഒാന  പചതദക  പദ്ധതമ

തയഒാറഒാക്കഒാന സരക്കഒാര ഉചദ്ദേശമക്കുനചണഒാ?

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന:    സര,  ഉന്നതവമദദഒാഭദഒാസ രദ്യംഗതച മലബഒാര

ചമഖലചയഒാടെച  യഒാടതഒാരു  വമചവചനവുദ്യം  നമലനമല്ക്കുന്നമല.  കഒാലമക്കറച

സരവ്വകലഒാശഒാലയുദ്യം  കണ്ണൂര  സരവ്വകലഒാശഒാലയുടമഒാടക്ക  ആ

കഒാഴ്ചപ്പഒാചടെഒാടുകൂടെമയഒാണച  രൂപസ്പീകൃതമഒായടതന്നച  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട

അദ്യംഗതമനച  അറമയഒാടമന്നച  പതസ്പീക്ഷമക്കുകയഒാണച.   കഴെമഞ്ഞ  വരഷദ്യം

നടെതമയ   സസ്പീറച  വരദ്ധനവമടനത്തുടെരന്നച,  സസ്പീറച

വരദ്ധമപ്പമചമടലങമല്ചപഒാലദ്യം  എലഒാ  കുട്ടമകടളയുദ്യം

ഉള്ടക്കഒാളഒാനഒാവശദമഒായ സസ്പീറകള് മലബഒാര ചമഖലമയമലണഒായമരുന.

വരദ്ധനവമനചശഷദ്യം സസ്പീറകള് ഒഴെമഞ്ഞു  കമടെക്കുന്ന പല ചകഒാചളജുകളുദ്യം

മലബഒാര  ചമഖലയമലടണന്ന  കഒാരദദ്യംകൂടെമ  സൂചമപ്പമക്കഒാന  ഞഒാന
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ഈയവസരദ്യം  ഉപചയഒാഗമക്കുകയഒാണച.   യഒാടതഒാരു  കഒാരണവശഒാലദ്യം

കുട്ടമകള്ക്കച  വമദദഒാഭദഒാസ  സഒാഹചരദങ്ങളുടടെ  ലഭദതക്കുറവച  അവമടടെ

ഉണഒാകുന്നതല.

ശസ്പീ  .    ടക  .    വമ  .    സുചമഷച:  സര, ഹയര എഡറ്റ്യൂചക്കഷന ചമഖലയമല്

ആധുനമകവല്ക്കരണതമനച  ഗവണ്ടമന്റച  ശകമഒായ  ചനതൃതസ്വദ്യം

നല്കുകയഒാണച.  ടപഒാഫഷണല് നറ്റ്യൂ ജനചറഷന ചകഒാഴ്സുകളുണച.  സസൗണച

എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  നമരമ്മേഒാണ ചമഖലയമല് വളടര അതദഒാവശദമുടളഒാരു

കഒാരദമഒാണമതച.  പടക്ഷ ആ ചകഒാഴച ബഒാദ്യംഗ്ലൂരമല് പഠമപ്പമക്കുനണച. നമ്മുടടെ

നഒാട്ടമലമല.    ഇതരദ്യം ചകഒാഴ്സുകള് ആരദ്യംഭമക്കഒാന ശമമക്കുചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ആര  .    ബമന:   സര,  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട  അദ്യംഗതമടന്റ

നമരചദ്ദേശതമനച  നന്ദമ  ചരഖടപ്പടുത്തുന.   ഇതമനഒാവശദമഒായ  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കഒാദ്യം.

ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടന്റ പവർതനദ്യം കഒാരദക്ഷമമഒാക്കഒാന നടെപടെമ

(*422) ശസ്പീമതമ ഒ  .   എസച  .   അദ്യംബമക  :
ശസ്പീ  .   ടക  .   ബഒാബു   (  ടനന്മഒാറ  ):
ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   രഒാജചഗഒാപഒാലന: 
ശസ്പീമതമ ശഒാന്തെകുമഒാരമ ടക  .: തഒാടഴെ  കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങള്ക്കച



Uncorrected/Not for Publication
21-07-2022

28

കൃഷമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ നല്കുചമഒാ:

(എ) വമപണമ  വമല  ഉയരന്നച  നമല്ക്കുചമ്പഒാഴുദ്യം  പചക്കറമ,  പഴെദ്യം

കൃഷമയമല്  ഏരടപ്പടുന്ന  കരഷകരുടടെ  ഉല്പ്പന്നങ്ങൾക്കച  നദഒായമഒായ  വമല

ലഭമക്കഒാത  സഒാഹചരദതമല്  ഇടെനമലക്കഒാരുടടെ  അമമത  ചൂഷണദ്യം

ഒഴെമവഒാക്കഒാന  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടന്റ  ഇടെടപടെല്  കഒാരദക്ഷമമഒാക്കഒാന

നടെപടെമടയടുതമട്ടുചണഒാ; 

(ബമ)  കൃഷമ  വകുപ്പമടന്റ  നമയനണതമലള  മഒാരക്കറകള്  കൂടുതല്

വമപുലടപ്പടുതമ സദ്യംഭരണതമടലയുദ്യം വമപണനതമടലയുദ്യം അമമത ചൂഷണദ്യം

നമയനമക്കഒാന ഉചദ്ദേശമക്കുനചണഒാ; 

(സമ)  പഴെദ്യം,  പചക്കറമ  കരഷകര  ചനരമടുന്ന  വമലതകരചയച

പരമഹഒാരടമന്ന  നമലയമല്  ശസ്പീതസ്പീകൃത  സദ്യംഭരണ  ശഒാലകള്  സഒാപമക്കുന്ന

കഒാരദദ്യം പരമഗണനയമലചണഒാ എന്നച വദകമഒാക്കഒാചമഒാ? 

കൃഷമ വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   പസഒാദച):  സര, 

(എ)  ഉണച.
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(ബമ)   ഉണച.  കൃഷമവകുപ്പമടന്റ  ചനരമട്ടുള  നമയനണതമല്  1208

മഒാരക്കറകളഒാണച  നമലവമലളതച.  ഈ  മഒാരക്കറകളുടടെ  പവരതനദ്യം

അവചലഒാകനദ്യം ടചയ ഏറവുദ്യം നന്നഒായമ പവരതമക്കുന്ന മഒാരക്കറകടള ചഗഡച

ടചയച  പവരതനക്ഷമമഒാക്കഒാനള  നടെപടെമകള്  നടെനവരമകയഒാണച.

വമപണന  ചമഖലയമല്  കൂടുതല്  "കൃഷമക്കൂട്ടദ്യം"-ങ്ങടള  സജമഒാക്കഒാനള

പവരതനങ്ങളുദ്യം നടെനവരുന.  കൂടെഒാടത,  പഴെദ്യം പചക്കറമകളുടടെ സദ്യംഭരണ-

വമതരണ  രദ്യംഗതച  ഉല്പ്പഒാദകചരയുദ്യം  ഉപചഭഒാകഒാക്കചളയുദ്യം  സദ്യംരക്ഷമക്കുക

എന്ന ദസൗതദവുമഒായമ പവരതമക്കുന്ന ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമനച സദ്യംസഒാനതച 13

ജമലഒാ  സദ്യംഭരണ  ചകന്ദ്രങ്ങളുദ്യം  6  ഉപസദ്യംഭരണ  ചകന്ദ്രങ്ങളുമുണച.  അവയുടടെ

കസ്പീഴെമല്  126  സസ്വന്തെദ്യം  സ്റ്റഒാളുകളുദ്യം  188  ലലസൻസമ  സ്റ്റഒാളുകളുമുണച.  ഈ

ചകന്ദ്രങ്ങള്  മുചഖന  ഇടെനമലക്കഒാടര  ഒഴെമവഒാക്കമടകഒാണച  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പച,

പഴെദ്യം പചക്കറമ സദ്യംഭരണ-വമതരണ രദ്യംഗതച കഒാരദക്ഷമമഒായമ ഇടെടപ്പടുനണച.

പഴെവുദ്യം പചക്കറമകളുദ്യം ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പുമഒായമ സഹകരമക്കുന്ന ടപഒാതുചമഖലഒാ

സഒാപനങ്ങളുടടെ  ഉല്പ്പന്നങ്ങളുദ്യം ടപഒാതുജനങ്ങള്ക്കച  മമതമഒായ വമലയച  ഒരു

സലത്തുനമനതടന്ന  ലഭദമഒാക്കുന്നതമനഒായമ  എലഒാ

നമചയഒാജകമണ്ഡലതമലദ്യം ജനപതമനമധമകളുടടെ സഹകരണചതഒാടുകൂടെമ 140
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ഗഒാമശസ്പീ  ചഹഒാരട്ടമ  ബസഒാറുകളുദ്യം  എലഒാ

പഞഒായതച/ചകഒാരപ്പചറഷന/മുനസമപ്പഒാലമറമ  എന്നമവമടെങ്ങളമല്  1,232

ഗഒാമശസ്പീ സൂപ്പരസ്റ്റഒാളുകളുദ്യം വരുദ്യം വരഷങ്ങളമല് ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനളള പഒാരദ്യംഭ

നടെപടെമയുദ്യം  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പച  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണച.  ഇതുകൂടെഒാടത  ചബഒാക്കുതല

സദ്യംഭരണ  ഉപചകന്ദ്രങ്ങളുദ്യം  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനളള  നടെപടെമകള്

ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പച സസ്വസ്പീകരമച്ചു വരുന. VFPCK യുടടെ ചനതൃതസ്വതമലള 289

സസ്വഒാശയകരഷക സമമതമകളുദ്യം കഒാരഷമക ഉല്പ്പന്നങ്ങളുടടെ വമപണനതമല്

സജസ്പീവമഒായമ ഇടെടപടുനണച.

(സമ)   ആര.ഐ.ഡമ.എഫച,  എദ്യം.ഐ.ഡമ.എചച  എന്നസ്പീ  ഫണ്ടുകള്

ഉപചയഒാഗമചച  ചകരള  ചസ്റ്ററച  ഭൂവമകസന  ചകഒാരപ്പചറഷന  മുചഖന  4

ഇന്റചഗറഡച  പഒാക്കച  ഹസൗസുകൾ  തമരുവനന്തെപുരദ്യം,  തൃശ്ശൂര,  ഇടുക്കമ,

എറണഒാകുളദ്യം  എന്നസ്പീ  ജമലകളമല്  നടെപ്പമലഒാക്കുവഒാനളള  നടെപടെമകള്

ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പച സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന.  അചതഒാടടെഒാപ്പദ്യം ആനവല് പഒാന 2022-

23  പദ്ധതമ  പകഒാരദ്യം  ഇടുക്കമ  ജമലയമല്  ചകഒാള്ഡച  ടചയമന  പദ്ധതമ

നടെപ്പമലഒാക്കുന്നതമനഒായമ  185  ലക്ഷദ്യം  രൂപയുടടെ  അനമതമയുദ്യം

ചഹഒാർട്ടമചകഒാർപ്പമനച നലമയമട്ടുണച. കൂടെഒാടത കൃഷമവകുപ്പമടന്റ 19 സഞരമക്കുന്ന



Uncorrected/Not for Publication
21-07-2022

31

ശമതസ്പീകരണ  സദ്യംഭരണശഒാലകളുദ്യം  ജമലകള്  ചകന്ദ്രസ്പീകരമചച  ഉടെന

പവരതനസജമഒാകുദ്യം.

ശസ്പീമതമ ഒ  .   എസച  .   അദ്യംബമക:  നമലവമല് ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമനച എത്ര

ചഷഒാപ്പുകളുദ്യം  ഫ്രെഒാലഞസമകളുമുണച;  അവയമല്  ലഒാഭതമല്

പവരതമക്കുന്നവ  എത്രടയനദ്യം  കഴെമഞ്ഞ  സഒാമ്പതമക  വരഷടത

വമറവരവമല്  ഉണഒായമട്ടുള  സഒാമ്പതമക  നഷദ്യം  എത്രടയനദ്യം

വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   പസഒാദച:  സര, ചകരളതമലനസ്പീളദ്യം 126 സസ്വന്തെദ്യം സ്റ്റഒാളുകളുദ്യം

188  ഫ്രെഒാലഞസമകളുമുണച.   ഇതമല്  12  സസ്വന്തെദ്യം  സ്റ്റഒാളുകള്  മഒാത്രമഒാണച

ലഒാഭതമല്  പവരതമക്കുന്നതച.   കഴെമഞ്ഞ  സഒാമ്പതമക  വരഷദ്യം  വമറ

വരവമലണഒായ  നഷദ്യം  ഏകചദശദ്യം  അനപതമരണച  ലക്ഷതമ

അനപതമനഒായമരചതഒാളദ്യം രൂപയഒാടണനകൂടെമ അറമയമക്കുന. 

ശസ്പീമതമ ഒ  .   എസച  .   അദ്യംബമക  : സര, സദ്യംസഒാനടത ചതന കരഷകടര

സഹഒായമക്കുന്നതമനച  എടന്തെലഒാദ്യം  പദ്ധതമകളഒാണച  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പുവഴെമ

നടെപ്പമലഒാക്കുന്നടതനദ്യം  നഒാഷണല്  ഹണമ  മമഷനമഒായമ  ബനടപ്പട്ടച

എടന്തെലഒാദ്യം  പവരതനങ്ങളഒാണച  നടെപ്പമലഒാക്കമ  വരുന്നടതനദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
21-07-2022

32

വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച:  സര,  നഒാഷണല് ഹണമ മമഷനമഒായമ ബനടപ്പട്ടച

നഒാലച  പദ്ധതമകള്ക്കച  ഇടെടപടെല്  നടെതമയമരുന.   ആലപ്പുഴെ,  ഇടുക്കമ

ജമലകളമചലയച  രണച  പദ്ധതമകള്  അനവദമചമട്ടുണച.   ചകരളതമടല  പഴെദ്യം

പചക്കറമ  ചമഖലയുമഒായമ  ബനടപ്പട്ട  കരഷകരമല്  നമനദ്യം  ഉല്പ്പന്നങ്ങള്

സമഒാഹരമക്കുന്നതമനദ്യം  വമപണനദ്യം  ടചയ്യുന്നതമനമുള  പദ്ധതമകളഒാണച

നടെപ്പമലഒാക്കമയമരമക്കുന്നതച.   ഇതമനച  ടതഒാട്ടുമുനപുള  ചചഒാദദതമനച

മറുപടെമയഒായമ  പറഞ്ഞതുചപഒാടല  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടന്റ  പവരതനതമനച

പുനനഃസദ്യംഘടെന അനമവഒാരദമഒാടണന്നഒാണച സരക്കഒാര കഒാണുന്നതച.  അതമനള

നടെപടെമയമചലക്കച നസ്പീങ്ങമയമട്ടുണച.

ശസ്പീ  .    ടക  .    ബഒാബു    (  ടനന്മഒാറ  ):  സര,  പഴെദ്യം-പചക്കറമ  ഉല്പ്പഒാദനതമല്

സസ്വയദ്യം  പരദഒാപ്തത  ലകവരമക്കുക,  സുരക്ഷമത  പചക്കറമ-പഴെദ്യം  ഉല്പ്പഒാദനദ്യം

ചപഒാല്സഒാഹമപ്പമക്കുകടയന്ന  ലക്ഷദചതഒാടുകൂടെമ  നടെതമയ

പവരതനതമടന്റ ഭഒാഗമഒായമ ഉല്പ്പഒാദനതമല് വലമയചതഒാതമല് വരദ്ധനവച

ഉണഒാക്കഒാന  കഴെമഞ്ഞതമല്  അഭമമഒാനമക്കുന.  കഒാലഒാവസഒാ

വദതമയഒാനതമടന്റ  ഭഒാഗമഒായമ  മഒാദ്യംചഗഒാ  സമറമ  എന്നറമയടപ്പടുന്ന  എടന്റ
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മണ്ഡലതമടല  മുതലമടെയമടല  മഒാങ്ങ  ഉല്പ്പഒാദന  രദ്യംഗതഒാടണങമലദ്യം

പചക്കറമ  ഉല്പ്പഒാദന  രദ്യംഗതഒാടണങമലദ്യം  വലമയ  ചതഒാതമലള

വമളനഒാശമഒാണച കഴെമഞ്ഞ വരഷമുണഒായമട്ടുളതച. ഏകചദശദ്യം നഒാല്പ്പതച മുതല്

എണ്പതച  ശതമഒാനദ്യം  വടര  വമളനഒാശമുണഒായമട്ടുണച.  അതരതമല്

വമളനഒാശദ്യം സദ്യംഭവമക്കുന്ന കരഷകടര സഹഒായമക്കഒാനഒാവശദമഒായ എടന്തെലഒാദ്യം

നടെപടെമകളഒാണച സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതച?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച  :   സര, വമളനഒാശവുമഒായമ ബനടപ്പട്ടച

പകൃതമചക്ഷഒാഭങ്ങളുടടെ പട്ടമകയമല്ടപ്പടുതമ  കരഷകടര  സഹഒായമക്കഒാനള

പദ്ധതമകളുദ്യം വമള ഇനഷസ്വറനസുമഒായമ ബനടപ്പട്ട പദ്ധതമകളുദ്യം നമലവമലണച.

ഈ പദ്ധതമകളമലൂടടെ കരഷകടര സഹഒായമക്കഒാനള പരമഒാവധമ  കഒാരദങ്ങള്

സരക്കഒാര  ടചയവരുനണച. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    രഒാജചഗഒാപഒാലൻ:  സര,  കഒാസരചഗഒാഡച  ജമലയമല്

ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപച  സദ്യംഭരണചകന്ദ്രദ്യം  ഇതുവടര  ആരദ്യംഭമചമട്ടമല.

ചഹഒാള്ടസയമല്  മഒാരക്കറച  തുടെങടമന്നച  പറഞ്ഞമരുനടവങമലദ്യം  അതുദ്യം

പഒാവരതമകമഒാക്കമയമട്ടമല.  ചകരളതമല്  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമനകസ്പീഴെമല്  എത്ര

സദ്യംഭരണചകന്ദ്രങ്ങളുദ്യം  വമപണന  ചകന്ദ്രങ്ങളുദ്യം  പവരതമക്കുനടണനദ്യം
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കഴെമഞ്ഞ മൂന വരഷതമനമടെയമല് സഒാപനതമടല ക്രമചക്കടുകളുടടെ ചപരമല്

എടന്തെങമലദ്യം നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണഒാടയന്നച വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച  :   സര,  സദ്യംഭരണ  ചകന്ദ്രങ്ങടളക്കുറമച്ചുദ്യം  വമല്പന

ചകന്ദ്രങ്ങടളക്കുറമച്ചുദ്യം ഞഒാന ചനരടത പറഞ്ഞമരുന. ബഹുമഒാനടപ്പട്ട അദ്യംഗദ്യം

ചചഒാദമചതുചപഒാടല  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടന്റ  കഒാരദതമല്  ഗസൗരവമഒാടയഒാരു

ഇടെടപടെല് നടെചതണതുടണന്നച കണക്കഒാക്കമയതമടന്റ അടെമസഒാനതമലള

പരമചശഒാധനകള്  നടെതമയമരുന.  അതമടന്റ  ഭഒാഗമഒായമ  ഈ  ഗവണ്ടമന്റച

അധമകഒാരതമല്  വന്നതമനചശഷദ്യം  പതമനഒാലചപരടക്കതമടര  നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം ചമല ചകസുകള് ചപഒാലസ്പീസമനച ലകമഒാറുകയുദ്യം ടചയമട്ടുണച.

മറചമല  ചകസുകള്  വമജമലനസമനച  ലകമഒാറുന്ന

നമലയമചലയ്ടക്കതമയമട്ടുണച.  അക്കഒാരദങ്ങളമടലലഒാദ്യം  യഒാടതഒാരു

വമട്ടുവസ്പീഴ്ചയുമമലഒാത  നമലപഒാടുകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതഒാണച.  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട

അദ്യംഗദ്യം  ചചഒാദമചതുചപഒാടല  നമലവമല്  കഒാസരചഗഒാഡച  ജമലയമല്

സദ്യംഭരണചകന്ദ്രദ്യം  ഇടലന്നതച  ഒരു  യഒാഥഒാരതദമഒാണച.  അനചയഒാജദമഒായ

സലദ്യം  ലഭദമഒാകുന്നതമനള  പയഒാസമഒാണച  ഇചപ്പഒാഴുളതച.  ചനരടത  ഈ

സഭയമല്  പറഞ്ഞ  കഒാരദമഒാണതച.  അവമടടെടയഒാരു  സദ്യംഭരണ
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ചകന്ദ്രമഒാരദ്യംഭമക്കുടമന്നതച  ടവറുടമഒാരു  പഖദഒാപനദ്യം  മഒാത്രമല.  ഇതമനഒായമ

അനചയഒാജദമഒാടയഒാരു  സലദ്യം  നമശ്ചയമക്കുചമ്പഒാള്  പഒാചദശമകമഒായ  മറ

പരമഗണനയല,  ഉല്പന്നങ്ങള്   സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനദ്യം  എലഒായമടെങ്ങളമലദ്യം

എതമക്കുന്നതമനദ്യം പറടന്നഒാരു സലമഒാണച അനമവഒാരദമഒായമ ചവണതച. അതച

കടണത്തുന്നതമനള  പയഒാസമുണഒായമട്ടുടണന്നച  ഞഒാന  സമ്മേതമക്കുന.

വളടര  ചവഗതമല്തടന്ന  കഒാസരചഗഒാഡച  സദ്യംഭരണചകന്ദ്രദ്യം

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതഒായമരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീമതമ  ശഒാന്തെകുമഒാരമ  ടക  .:  സര,  കരഷകര  ഉല്പ്പഒാദമപ്പമക്കുന്ന

ഉല്പ്പന്നങ്ങള്ക്കച മഒാനദമഒായ വമല ലഭദമഒാക്കുകയുദ്യം വമപണമ കടണത്തുകയുദ്യം

ഉപചഭഒാകഒാക്കള്ക്കച  നദഒായവമലക്കച  പഴെദ്യം-പചക്കറമ  തുടെങ്ങമയവ  ലഭദമഒാക്കമ

ടപഒാതുവമപണമയമല്  ഉണഒാകുന്ന  വമലക്കയറതമടന്റ  രൂക്ഷതയമല്നമന്നച

ടപഒാതുജനങ്ങടള  കരകയറന്ന  ദസൗതദദ്യം  വമജയകരമഒായമ  നടെപ്പമലഒാക്കുന്ന

സദ്യംസഒാനമഒാണച  ഈ ടകഒാച്ചു ചകരളദ്യം.  ആ നമലയമല് കരഷകരക്കച  ഏടറ

ആശസ്വഒാസകരമഒായ  വമളകള്ക്കച  തഒാങവമല  ലഭദമഒാക്കുകടയന്നതമടന്റ

അടെമസഒാനതമല്  ചകരളതമല്  ഏടതലഒാദ്യം  വമളകള്ക്കഒാണച  ഇചപ്പഒാള്
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തഒാങവമല  പഖദഒാപമചമട്ടുളടതനദ്യം  നടെപ്പമലഒാക്കമടക്കഒാണമരമക്കുന്നടതനദ്യം

വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച:   സര,  ചകരളതമല്  പതമനഒാറച  ഇനദ്യം  പഴെദ്യം-

പചക്കറമകള്ക്കഒാണച  ഇതരതമല്  തഒാങവമല  നമശ്ചയമചമട്ടുളതച.

പതമനഒാറമനങ്ങളുടടെയുദ്യം ചപരച  പചതദകമഒായമ പറയുന്നമല.  അതമടന്റ ലമസ്റ്റച

പചതദകമഒായമ  നല്കുന്നതഒായമരമക്കുദ്യം.  ചകരളതമടല  കരഷകടര

സഹഒായമക്കുകടയന്നതഒാണച  ഇതരദ്യം  കഒാരദങ്ങളമലൂടടെ  സരക്കഒാര

ആചലഒാചമചമട്ടുളതച.   ബഹുമഒാനടപ്പട്ട  അദ്യംഗദ്യം  ചചഒാദമചചപ്പഒാള്  ഒരു  കഒാരദദ്യം

കൂടെമ സൂചമപ്പമക്കുകയുണഒായമ. വമപണമ വമലയുടടെ കഒാരദതമല് ഒരു ഇടെടപടെല്

സസ്വസ്പീകരമചക്കണതഒായമട്ടുണച.  കഒാരണദ്യം,  വമപണമയമല്  പചക്കറമയുടടെ  വമല

ക്രമഒാതസ്പീതമഒായമ ഉയരനവരുന്ന സഒാഹചരദതമല് വമപണമ ഇടെടപടെല് എന്ന

ചപരമല്  പുറത്തുനമനചപഒാലദ്യം  പചക്കറമയമനങ്ങള്  ഇറചക്കണമവരുന.

പുറടമനമന്നച  പചക്കറമ  ടകഒാണ്ടുവന്നമട്ടച  ചകരളതമല്  വമപണനദ്യം

നടെത്തുകടയനളതല  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടന്റചയഒാ  കൃഷമവകുപ്പമടന്റചയഒാ

പധഒാനടപ്പട്ട  ഉചദ്ദേശദദ്യം.  ഇചപ്പഒാഴുദ്യം  അതമനല  പഒാധഒാനദദ്യം  ടകഒാടുക്കുന്നതച.

ഇവമടടെ  ഉല്പ്പഒാദമപ്പമക്കുന്ന  കഒാരഷമചകഒാല്പന്നങ്ങള്തടന്ന  കൂടുതല്
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ഉപചയഒാഗമക്കുകടയന്ന  തരതമചലക്കഒാണച  എചതണതച.  മലയഒാളമകളുടടെ

ഭക്ഷണശസ്പീലതമല്  ഉരുളക്കമഴെങദ്യം  സവഒാളയുദ്യം  തക്കഒാളമയുടമലഒാദ്യം

കയറമവന്നചപ്പഒാള്  നഒാടെന  ഇനങ്ങള്  ഒഴെമവഒാക്കുന്ന  തരതമചലടക്കതമ.

ഏറവുദ്യം  കൂടുതല്  ലഫബര  കണന്റച  ഉടണന്നച  പറയുന്ന  ചചനയുദ്യം  ചചമദ്യം

അടെക്കമുള  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഒഴെമവഒാക്കടപ്പടുകയുദ്യം  മറ  പലതുദ്യം  പുറടമനമന്നച

വരമകയുദ്യം ടചയ്യുന.  ഇചപ്പഒാള് മലയഒാളമക്കച ഉരുളക്കമഴെങ്ങമടലങമല് വലഒാത

പതമസനമയുണഒാകുനടവന്ന തരതമചലയച എത്തുകയഒാണച.  ഈ സമയതച

വമപണമ  ഇടെടപടെലഒാവശദമഒായതമടന്റ  ചപരമല്  പുറത്തുനമനചപഒാലദ്യം  ചമല

പചക്കറമകള് എടുത്തുടകഒാണ്ടുവചരണ അവസ ഉണഒാകുന്നതച. ചകരളതമടല

കരഷകര  ഉല്പ്പഒാദമപ്പമക്കുന്നതച  മഒാത്രമഒായമ  വമപണനദ്യം  നടെത്തുചമ്പഒാള്

ഉപചഭഒാകഒാവച  അചങ്ങഒാചട്ടയച  വരഒാത  ഒരവസയുണഒാകുടമന്നതച

യഒാഥഒാരതദമഒാണച.  അതുടകഒാണച  ചകരളതമനച  ആവശദമഒായ  പചക്കറമകള്

ഇവമടടെതടന്ന  ഉല്പ്പഒാദമപ്പമടചടുക്കുകടയനതടന്നയഒാണച  ഗസൗരവമഒായമ

ചമന്തെമക്കുന്നതച.  പതമനഒാറച  ലക്ഷദ്യം  ടെണ്  അധമകമഒാക്കമ  പചക്കറമ

ഉല്പ്പഒാദനടത  എതമക്കഒാന  നമുക്കച  കഴെമഞ്ഞമട്ടുണച.  കരഷകര

ഉല്പ്പഒാദമപ്പമക്കുന്ന  പചക്കറമകള്തടന്ന  ഉപചയഒാഗമക്കുന്ന  തരതമചലക്കച
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എത്തുന്നതമനള  സദ്യംവമധഒാനമുണഒാകുദ്യം.  അക്കഒാരദതമല്  ഫലപദമഒായ

ഇടെടപടെലണഒാകുടമന്നച അറമയമക്കുന.

ശസ്പീ  .    രചമശച  ടചന്നമതല:  സര,  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട  മനമ  ആദദടത

ചചഒാദദതമനച വമശദമഒായ മറുപടെമ പറഞ്ഞമല. ഇടെനമലക്കഒാരുടടെ ചൂഷണമഒാണച

കരഷകര ചനരമടുന്ന ഏറവുദ്യം വലമയ പശ്നദ്യം.  വമപണമയമല് വമല കൂടെമയഒാലദ്യം

കരഷകരക്കച ചവണത്ര വമല ലഭമക്കുന്നമല. അതുചപഒാടലതടന്ന നമരന്തെരമഒായമ

ഉയരനവരുന്ന  വഒാരതയഒാണച  വട്ടവടെയമല്  കരഷകര  ഉല്പ്പഒാദമപ്പമക്കുന്ന

പചക്കറമകള്ക്കച  നല്ചകണ  വമലയമചന്മല്  കുടെമശമകയുണഒാവുന.

യഥഒാസമയദ്യം  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കച  വമല  ലഭമക്കുന്നമലടയനള  പരഒാതമ

വദഒാപകമഒായമ  ഉയരനവരമകയഒാണച.  അചതഒാടടെഒാപ്പദ്യംതടന്ന  ലജവ

പചക്കറമകള് ടെമ ഒസൗട്ടച ലലറകളമലൂടടെ വമതരണദ്യം ടചയഒാനള നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാടയനളതഒാണച എനമക്കച ചചഒാദമക്കഒാനളതച?

കൃഷമ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച):   സര,  ലജവ പചക്കറമകള്

ഔട്ടച  ലലറകളമലൂടടെ വമതരണദ്യം ടചയഒാനള നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണച.

അകഒാരദതമല് എലഒാവമധ ഇടെടപടെലകളുദ്യം സരക്കഒാര നടെത്തുന്നതഒായമരമക്കുദ്യം.

ചകരളതമടല  പധഒാനടപ്പട്ട  പശ്നടമന്തെഒാടണനവചഒാല്  ശസ്പീതകഒാല
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പചക്കറമകളുടടെ  ഉല്പ്പഒാദനദ്യം  നടെക്കുന്ന ചമഖലകടളന്നച  വമചശഷമക്കടപ്പടുന്ന

വട്ടവടെ,  കഒാന്തെളര  ചപഒാലള  ചമഖലകളഒാണച.  അവമടടെ  പചക്കറമയുല്പഒാദന

സമയത്തുതടന്ന അതഒായതച,  കരഷകന കൃഷമ  ഇറക്കുചമ്പഒാള്തടന്ന മറപല

ചമഖലകളമലമുളവര  അവമചടെയച  എത്തുകയുദ്യം  പണദ്യം  കടെദ്യം  ടകഒാടുക്കുകയുദ്യം

തുടെരന്നച  കരഷകരക്കച  അവരുടടെ  ഉല്പ്പന്നദ്യം  ഇസൗ  ഇടെനമലക്കഒാരക്കുതടന്ന

ടകഒാടുചക്കണമവരമകയുദ്യം  ടചയ്യുടന്നഒാരു  സഒാഹചരദദ്യം  സരക്കഒാര  വളടര

ഗസൗരവകരമഒായമ  കഒാണുന.  ഞഒാന  ചുമതലചയടറടുതതമനചശഷദ്യം

വട്ടവടെയമലദ്യം  കഒാന്തെളരമലദ്യം  ചനരമട്ടുചപഒായമ  കൃഷമയമടെങ്ങള്  സന്ദരശമചച

കരഷകടരയുദ്യം  ജനപതമനമധമകടളയുദ്യം  വമളമച്ചുകൂട്ടമ  ആവശദമഒായ

ഇടെടപടെലകളമചലക്കച  നസ്പീങ്ങമയമട്ടുണച.  കരഷകരക്കച  ടകഒാടുക്കഒാന  ഒരുപഒാടെച

തുക കുടെമശമകയുണഒായമരുന.  ഇവമടടെ ബഹുമഒാനടപ്പട്ട അദ്യംഗദ്യം സൂചമപ്പമചതച

ശരമയഒാണച.  ഈ  ഗവണ്ടമന്റച  വന്നതമനചശഷദ്യം  21.25  ചകഒാടെമ  രൂപ

കരഷകരക്കച  കുടെമശമക  ടകഒാടുക്കഒാനണഒായമരുന്നതച  ടകഒാടുത്തുടവനകൂടെമ

സഭടയ  അറമയമക്കുകയഒാണച.  2022  മഒാരചച  31-വടര  വദകമഗത

കരഷകരക്കുടകഒാടുക്കഒാനള മുഴുവന കുടെമശമകയുദ്യം ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപച ടകഒാടുത്തു

തസ്പീരത്തുടയനദ്യം അറമയമക്കുന. കരഷക സദ്യംഘങ്ങളുടടെ തുക ഇനമയുദ്യം കുറചച
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ടകഒാടുത്തുതസ്പീരക്കഒാനണച.  ചമല ഏജസമകളമല്നമന്നച  അതഒായതച,  ചമല ഇനദ്യം

പചക്കറമകള് പുറത്തുനമന്നച വഒാങ്ങമയ ഇനതമല് ഇനമയുദ്യം തുക ടകഒാടുക്കഒാന

ബഒാക്കമയുണച.  മുന  കഒാലങ്ങളമടലഒാനദ്യം  ബഡ്ജറമടന്റ  ഭഒാഗമഒായമ

ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടന സഹഒായമക്കുന്ന രസ്പീതമ ഉണഒായമരുന്നമല.  ഇടക്കഒാലടത

ബഡ്ജറമനകതച മഒാരക്കറച ഇന്റരടവനഷനചവണമ ചരമത്രതമലഒാദദമഒായമ 15

ചകഒാടെമ രൂപ ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമനചവണമ നസ്പീക്കമവചമട്ടുടണനള കഒാരദദ്യംകൂടെമ

ഞഒാന  അറമയമക്കുന.  ഒരുപഒാടുപതമസനമകള്  അവമടടെയുണച.  അചങ്ങയ്ക്കുദ്യം

ബഹുമഒാനടപ്പട്ട  ശസ്പീ.  രചമശച  ടചന്നമതലക്കുദ്യം  അറമയഒാവുന്ന  കഒാരദമഒാണച.

നമലവമല് ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമല് ചജഒാലമ ടചയ്യുന്നവരുടടെ എണദ്യം കൂടുതലഒാണച.

ഒരു  ചജഒാലമക്കഒാരന  500  കമചലഒാ  ഗഒാദ്യം  പചക്കറമയുടടെ  ഇടെടപടെല്

നടെതണടമന്നഒാണച  കണക്കുകൂട്ടമയമരമക്കുന്നതച.  എന്നഒാല്  അവമടെടത

സ്റ്റഒാഫമടന്റ  എണദ്യം  വളടര  കൂടുതലഒാണച.  അതരദ്യം  വലമടയഒാരു

പതമസനമയമചലക്കച  സഒാപനദ്യം  ചപഒാകുന്നതമനള  പധഒാന  കഒാരണദ്യം

ജസ്പീവനക്കഒാരുടടെ  എണദ്യം  കൂടുതലഒാടണനളതച  തടന്നയഒാണച.  അടതഒാരു

സഒാമൂഹമക യഒാഥഒാരതദദ്യം  കൂടെമയഒാണച.  എന്നഒാലമചപ്പഒാള് അതമനഒായമ  ചഗഡച

തമരമചച  ഉചദദഒാഗസരക്കച  പചതദക  ഉതരവഒാദമതസ്വദ്യം  ഏല്പ്പമചമട്ടുണച.
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അതമനനസരമചച  പവരതമക്കഒാതവര  ഉടണങമല്  യഒാടതഒാരു

വസ്പീട്ടുവസ്പീഴ്ചയമലഒാടത  നടെപടെമടയടുക്കുദ്യം.  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പച  കരഷകടന

സഹഒായമക്കഒാന ചവണമ നമലടകഒാള്ളുന്ന സഒാപനമഒാണച.  അതുതടന്നയഒാണച

ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടന്റ  ലക്ഷദവുദ്യം  അതമനനസരമച്ചുള  പവരതനവുമഒാണച

നടെചതണതച.   അതമനള  ഇടെടപടെലകള്  നടെത്തുന്നതഒായമരമക്കുദ്യം.  ചമല്

സൂചമപ്പമച  പതമനഒാറമനദ്യം  പഴെദ്യം-  പചക്കറമ  പചക്കറമകള്ക്കച

വമലവരദ്ധനവുണഒാകുന്ന  സന്ദരഭങ്ങളമടലലഒാദ്യം  വമ.എഫച.പമ.സമ.ടക.,

ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പച,  മറ  സദ്യംഭരണ  ചകന്ദ്രങ്ങള്  എന്നമവയുടടെ

ഇടെടപടെലകചളഒാടുകൂടെമ  ഉല്പന്നങ്ങള്  സദ്യംഭരമക്കഒാനള  സദ്യംവമധഒാനദ്യം

ഏരടപ്പടുതമയമട്ടുണച.  ചഹഒാരക്കമചകഒാപ്പമടന  ചഗഡച  തമരമചച  ഒരു  മഒാരക്കറച

സ്റ്റഡമ നടെചതണതുണച. യഒാടതഒാരു മഒാരക്കറച സ്റ്റഡമയുമമലഒാടത എത്രചതഒാളദ്യം

വമല്പ്പന നടെക്കുടമനചപഒാലദ്യം ആചലഒാചമക്കഒാടത ഒരു സഒാപനദ്യം തുടെങകയുദ്യം

അവമചടെയഒാവശദമഒായ  സ്റ്റഒാഫുകടള  നമയമമക്കുകയുദ്യം  ടചയ്യുദ്യം.  എന്നഒാല്  ടെമ

സഒാപനദ്യം  വന  നഷതമചലയഒായമരമക്കുദ്യം  ചപഒാകുന്നതച.  ഇനമ  മുതല്

ഇങ്ങടനടയഒാരു  സഒാഹചരദമുണഒാവമല.  മഒാരക്കറച  സ്റ്റഡമ  നടെത്തുന്നതമനഒായമ

ഒരു  പഠനസമമതമടയ  നമചയഒാഗമച്ചു  കഴെമഞ്ഞു.  പസ്തുത  പഠന  സമമതമയുടടെ
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റമചപ്പഒാരട്ടച  കമട്ടമയഒാലടെനതടന്ന  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപച  ഉചദദഒാഗസരുമഒായമ

അക്കഒാരദടതപ്പറമ  ആചലഒാചമച്ചുകഴെമഞ്ഞു.  ഇതമനഒായമ  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട

എദ്യം.എല്.എ.മഒാടര  സമസ്പീപമക്കഒാന  പറഞ്ഞമട്ടുണച.  എവമടടെടയഒാടക്ക

ചവണടമന്നതച  സദ്യംബനമചച  അവര  ആചലഒാചമക്കുദ്യം.  ഗഒാമപഞഒായതച

അടെമസഒാനതമല്ചപഒാലദ്യം  ജനപതമനമധമകടള  ഉള്ടപ്പടടെ  ചനരമല്കണച

ചരച നടെതമ  അവടരക്കൂടെമ വമശസ്വഒാസതമടലടുതച മഒാത്രചമ ഗഒാമശസ്പീ ഔട്ടച

ലലറകള്  ആരദ്യംഭമക്കുകയുള.  ഔട്ടച  ലലറകള്  ലഒാഭകരമഒാക്കമ

പവരതമപ്പമക്കഒാനപകരമക്കുന്ന  തരതമലദ്യം  ഗവണ്ടമന്റച  നല്കുന്ന  തുക

കരഷകരമചലക്കുതടന്ന എത്തുന്ന തരതമലദ്യം അതമടന പുനസദ്യംഘടെമപ്പമക്കുന്ന

വമധതമലള ഇടെടപടെലകള് നടെത്തുന്നതഒായമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .   സജമ ടചറമയഒാന: സര, കഴെമഞ്ഞ ആറച വരഷമഒായമ ചകരളതമടന്റ

കഒാരഷമകചമഖലയമല് വലമയ കുതമച്ചുചഒാട്ടമഒാണച   നടെനടകഒാണമരമക്കുന്നതച.

അതമനച  ഏറവുദ്യം  വലമയ  ഉദഒാഹരണമഒാണച  എടന്റ  മണ്ഡലടത  സമ്പൂരണ

തരമശുരഹമത  മണ്ഡലമഒാക്കമ  മഒാറന്നതമനച   വലമയതരതമലള  സഹഒായദ്യം

ഗവണ്ടമന്റച  ടചയ്യുകയുദ്യം  അതച  പൂരതസ്പീകരമചമരമക്കുകയുമഒാണച.   സമ്പൂരണ

തരമശുരഹമത  മണ്ഡലദ്യം  പദ്ധതമ  യഒാഥഒാരതദമഒാക്കഒാന  നല്കമയ  പണദ്യം
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ടചലവഴെമക്കുന്നതമനച  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  വമഭഒാഗതമടന്റ  നമലവമലള

സദ്യംവമധഒാനതമലള  കുറവുകള്  പരമഹരമക്കഒാന  കഴെമയുചമഒാ;

എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  വമഭഒാഗടത  ശഒാകസ്പീകരമചക്കണതുദ്യം

ഏചകഒാപമപ്പമചക്കണതുദ്യം  അനമവഒാരദമഒാണച.  എടന്റ  മണ്ഡലതമനചവണമ

നല്കമയ ഫണച സമയബനമതമഒായമ ടചലവഴെമക്കുന്നതമനച സഒാചങതമകമഒായ

ചമല  തടെസങ്ങളഒാണച   എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  വമഭഒാഗദ്യം  പറയുന്നതച.   ഇതച

പരമചശഒാധമക്കുന്നചതഒാടടെഒാപ്പദ്യം ഇസൗ പദ്ധതമ  പൂരതസ്പീകരമക്കുചമ്പഒാള്,  അവമടടെ

ഒറടപ്പട്ട ചമല ബണ്ടുകളുദ്യം ഇലകമകച കണക്ഷനകളുദ്യം ചമഒാചട്ടഒാറുകളുദ്യം പമകളുദ്യം

സഒാപമചഒാല്   വലമയ  മഒാറമുണഒാകുദ്യം.   തരമശഒായമ  കമടെന്ന  2500  ടഹകര

ഭൂമമയമല്  കൃഷമ  ടചയച   10000  ടെണ് ടനലച ല്ല്   ഉല്പഒാദമപ്പമച  മണ്ഡലമഒാണച

ടചങ്ങന്നൂര. അതമനച സഹഒായമച ബഹുമഒാനടപ്പട്ട മനമടയയുദ്യം വകുപ്പമടനയുദ്യം

അഭമന്ദമക്കുന.  ബഒാക്കമയുള  പവരതനങ്ങള്  പൂരതസ്പീകരമചച  പദ്ധതമ

സമ്പൂരണമഒായമ  നടെപ്പഒാക്കഒാന  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  വമഭഒാഗതമടന്റ

ഏചകഒാപനവുദ്യം ശഒാകസ്പീകരണവുദ്യം  ആവശദമഒായ ഫണ്ടുദ്യം ലഭദമഒാക്കുചമഒാ?  

ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച:  സര,  തസ്പീരചയഒായുദ്യം.  സഭയമടല  ബഹുമഒാനദരഒായ

നമരവധമ  അദ്യംഗങ്ങള്  അവരുടടെ  മണ്ഡലങ്ങളമല്  കഒാരഷമകചമഖലടയ
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ഉയരതമടക്കഒാണ്ടുവരുന്നതമനദ്യം  കഒാരഷമകചമഖലയമല്  ഫലപദമഒായമ

ഇടെടപടെല് നടെത്തുന്നതമനമഒായമ നമരവധമ  പദ്ധതമകള് നടെപ്പമലഒാക്കുനണച.

അതമനച ഞഒാന എലഒാവടരയുദ്യം അഭമനന്ദമക്കുന.   ശസ്പീ.  സജമ ടചറമയഒാടന്റ

മണ്ഡലതമല്  നടെപ്പമലഒാക്കുന്ന  പദ്ധതമ  അതമടലഒാന്നഒാണച.  ഇവമടടെ

ചനരടത  ചചഒാദദദ്യം  ഉന്നയമച  ആദരണസ്പീയനഒായ  മുനപതമപക്ഷ  ചനതഒാവച

ശസ്പീ.  രചമശച ടചന്നമതലയുടടെ മണ്ഡലതമല്  'ഹരമതദ്യം ഹരമപ്പഒാടെച'  പദ്ധതമ

ആവമഷ്കരമചമട്ടുണച.  ബഹുമഒാനദനഒായ  സസ്പീക്കറുടടെ  മണ്ഡലതമലദ്യം

കഒാരഷമകചമഖലയ്ക്കുചവണമയുള  സമഒാന  പദ്ധതമയുണച.   എലഒാ

അദ്യംഗങ്ങളുടടെയുദ്യം  ചപരച  പറയുക  ബുദ്ധമമുട്ടഒായതമനഒാലഒാണച  അതച

പറയഒാതതച.  ഇസൗ  പദ്ധതമകള്  നടെപ്പമലഒാക്കുന്ന   എലഒാ  അദ്യംഗങ്ങടളയുദ്യം

കൃഷമവകുപ്പമനചവണമ  അഭമനന്ദമക്കഒാന  ഞഒാന  ഇസൗ  അവസരദ്യം

വമനചയഒാഗമക്കുകയഒാണച.  ശസ്പീ.  സജമ  ടചറമയഒാന  ഇവമടടെ  സൂചമപ്പമച

പദ്ധതമക്കഒാവശദമഒായ  എലഒാ  സഹഒായവുദ്യം  സരക്കഒാരമടന്റ

ഭഒാഗത്തുനമനണഒാകുടമന്നച അറമയമക്കുന. എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച ചമഖലയുമഒായമ

ബനടപ്പട്ടുള  ചപരഒായ്മകളുദ്യം  കുറവുകളുദ്യം  ഇവമടടെ  സൂചമപ്പമക്കുകയുണഒായമ.

അടതഒാടക്ക  പരമഹരമചച  ആ  പദ്ധതമ  സമയബനമതമഒായമ
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പൂരതമയഒാക്കഒാനള  എലഒാ  ഇടെടപടെലകളുദ്യം  വകുപ്പമടന്റ

ഭഒാഗത്തുനമനണഒാകുദ്യം.  കൃതദമഒായ അവസരങ്ങളമല് മനമ എന്ന നമലയമല്

ഞഒാന  ചനരമട്ടച   അതമടന്റ ചമഒാണമററമദ്യംഗുദ്യം നടെത്തുന്നതഒായമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    കുറുചക്കഒാളമ  ടമഒായസ്പീൻ:  സര,  ചകരളതമല്  16  ഇനദ്യം

പചക്കറമകള്  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പച  മുചഖന  സദ്യംഭരമക്കഒാന  ചനരടത

തസ്പീരുമഒാനമക്കുകയുണഒായമ.  പമന്നസ്പീടെച   കമഴെങവരഗ്ഗങ്ങള്കൂടെമ  സദ്യംഭരമക്കഒാന

തസ്പീരുമഒാനമച്ചു.  ഇതമടനലഒാദ്യം  കൂടെമ  ചകരളതമല്  എത്ര  സദ്യംഭരണ

ചകന്ദ്രങ്ങളഒാണുളതച.  ഇചപ്പഒാള് പല ഉല്പന്നങ്ങളുദ്യം ഒറതവണ  സദ്യംഭരമചച

നമരതമയതഒായഒാണച  കഒാണഒാന  കഴെമയുന്നതച.  ഇതമടന്റ   സദ്യംഭരണദ്യം

എചപ്പഒാള്  പുനരഒാരദ്യംഭമക്കഒാനഒാണച ആഗഹമക്കുന്നതച?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച:  സര,  സദ്യംഭരണദ്യം  അതരതമല്  നമരതഒാറമല.

വമല  വദതദഒാസദ്യം  വരുന്ന  ഉല്പന്നങ്ങള്  എലഒായമടെങ്ങളമല്നമനദ്യം

സദ്യംഭരമക്കഒാനഒാണച  നമശ്ചയമചമട്ടുളതച.   അതുടകഒാണച  സദ്യംഭരണദ്യം

നമരത്തുടന്നഒാരു സമതമവമചശഷമുണഒാവമല.  ചകരളതമല് കൃഷമവകുപ്പമടന്റ

കസ്പീഴെമല്  300  സദ്യംഭരണ  ചകന്ദ്രങ്ങളുണച.  ഇതുകൂടെഒാടത  250  പഒാക്സുകടള

(PACS-Primary Agriculural Credit Society)  ചുമതലടപ്പടുതമയമട്ടുണച.
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സദ്യംഭരണചകന്ദ്രങ്ങളുടടെ  എണദ്യം  കൂട്ടുന്നചതഒാടടെഒാപ്പദ്യം  ചകരളതമടല

കരഷകരക്കഒാരക്കുദ്യം  അവരുടടെ  ഉല്പന്നങ്ങള്  വമറഴെമക്കഒാന  സഒാധമക്കഒാത

വമധതമടലഒാരു  ബുദ്ധമമുട്ടമചലയച  ചപഒാകരുടതന്നഒാണച  സരക്കഒാര

കണക്കുകൂട്ടുന്നതച.  അതമനഒാവശദമഒായ നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം. ഇചപ്പഒാള്  300

സദ്യംഭരണ ചകന്ദ്രങ്ങള് പവരതമക്കുനണച.  ഇതുകൂടെഒാടത  പഒാകമചന്റതഒായമ

(PACS-Primary Agriculural Credit Society) 250 സദ്യംഭരണ ചകന്ദ്രങ്ങള്

കൂടെമയുണച. ഇവടയലഒാദ്യം പൂരണമഒായമ പവരതന സജമഒാക്കുകയുദ്യം ടചയ്യുദ്യം. 

ശസ്പീ  .   ചകഒാവൂ ർ കുഞ്ഞുചമഒാൻ : സര,  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടന്റ സ്റ്റഒാളുകളമല്

പഴെദ്യം-പചക്കറമകളുടടെ  ലഭദതക്കുറവുണച.   ഉദഒാഹരണതമനച  ഒരു  വസ്പീട്ടമ്മേ

സഒാമ്പഒാറമനദ്യം  അവമയലമനമുള പചക്കറമ  വഒാങ്ങഒാന ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടന്റ

സ്റ്റഒാളമചലയച  വരുചമ്പഒാള്  ചമലചപ്പഒാള്  അവമടടെ  സവഒാളചയഒാ  തക്കഒാളമചയഒാ

കഒാണഒാറമല.  അതമനഒായമ  അവര  മറച  കടെകളമചലയച  ചപഒാകുദ്യം.   ഇതമടന്റ

ഫലമഒായമ  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടന്റ  പല  സ്റ്റഒാളുകളുദ്യം  അടെച്ചുപൂചട്ടണമവരുന.

എടന്റ  മണ്ഡലതമല്  ഭരണമക്കഒാവച,  ശഒാസഒാദ്യംചകഒാട്ട,  ചക്കുവളമ  എന്നസ്പീ

സലങ്ങളമല്  പവരതമചമരുന്ന  മൂന്നച  സ്റ്റഒാളുകള്   അടുത  കഒാലതഒായമ

പൂട്ടമ.  അതച  റസ്പീ-ഓപ്പണ്  ടചയ്യുന്നതമനഒായമ  ഞഒാന  ജമലഒാ  മഒാചനജടര
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വമളമച്ചുപറഞ്ഞു.  സ്റ്റഒാളുകളമടലലഒാദ്യം  ടടവകുചന്നരദ്യം  3  മണമക്കുചശഷമഒാണച

പചക്കറമകളുടടെ  ചലഒാഡച  വരുന്നതച.  രഒാവമടല  ചലഒാഡച  വന്നഒാല്

ഗുണകരമഒായമരമക്കുദ്യം.  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട  മനമ  അക്കഒാരദദ്യം   ശദ്ധമക്കുന്നതച

നന്നഒായമരമക്കുദ്യം.  നമരതലഒാക്കമയ  മൂന്നച  സ്റ്റഒാളുകളുദ്യം  റസ്പീ-ഓപ്പണ്

ടചയ്യുന്നതമനള നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

 ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച:  സര,  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട  അദ്യംഗദ്യം  സൂചമപ്പമച  മൂന്നച

സ്റ്റഒാളുകളുദ്യം  എന്തെച  കഒാരണതഒാലഒാണച  നമരതലഒാക്കമടയന്നച

പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.  ഞഒാന  ചനരടത  സൂചമപ്പമചതുചപഒാടല,

നമരതലഒാക്കുന്നതമനച  ചമല ഘടെകങ്ങളുണച.  ലഒാഭതമല് പവരതമക്കഒാന

സഒാധദമഒാകുന്നതുദ്യം  ലഒാഭതമല്  പവരതമപ്പമക്കഒാന  കഴെമയുന്നതുമഒായ

സ്റ്റഒാളുകള്  ഉചദദഒാഗസരക്കച  പവരതമപ്പമക്കഒാന  കഴെമയുടമങമല്  അവ

തസ്പീരചയഒായുദ്യം  നമലനമരത്തുദ്യം.  സ്റ്റഒാളുകള്  ചബഒാധപൂരവ്വമഒായമ

അടെച്ചുപൂട്ടുകടയന്നതച  സരക്കഒാരമടന്റ  നയമല.  ഒരു  സ്റ്റഒാളമല്    വമല്പ്പന

കുറവഒാടണങമല്  അതച  പൂട്ടഒാടമന്നച  തസ്പീരുമഒാനമക്കുന്നതല.  പചക്കറമ

എതമക്കുന്ന സമയടതക്കുറമചച ഇവമടടെ സൂചമപ്പമച്ചു.  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടല

ഉന്നതഉചദദഒാഗസരുമഒായമ   ബനടപ്പട്ടച   ഇസൗ  വമഷയദ്യം  അടെമന്തെരമഒായമ
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പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.    പസ്തുത  സ്റ്റഒാളുകള്  നമലനമരതമടക്കഒാണ്ടുചപഒാകഒാന

കഴെമയുന്നതഒാടണങമല്  തസ്പീരചയഒായുദ്യം  അതരതമല്തടന്ന

മുചന്നഒാട്ടുചപഒാകുന്നതഒാണച. 

ശസ്പീ  .    ഡമ  .    ടക  .    മുരളമ:  സര,  മഒാരക്കറമദ്യംഗച  സ്റ്റഡമ  നടെത്തുടമനദ്യം

അതമടന്റ  സദ്യംഭരണ-വമതരണതമല് ശദ്ധമക്കുടമനദ്യം അങ്ങച  പറഞ്ഞതച

സസ്വഒാഗതഒാരഹമഒാണച. കഴെമഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റമടന്റയുദ്യം ഇസൗ ഗവണ്ടമന്റമടന്റയുദ്യം

ഇടെടപടെലമടന്റ  ഭഒാഗമഒായമ  ഒചട്ടടറചപ്പര  കൃഷമയമചലയച  കടെനവന്നതമടന്റ

ഫലമഒായമ  സസ്പീസണലഒായമ  ചമല   പചക്കറമകളുടടെ   ഉല്പഒാദനദ്യം  വരദ്ധമച

സഒാഹചരദതമല്  അവ  സദ്യംഭരമക്കഒാന  ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പച

മടെമച്ചുനമല്ക്കുന്നതഒായമ  അങ്ങയുടടെ  ശദ്ധയമല്ടപ്പട്ടമട്ടുചണഒാ;  അതച

പരമഹരമക്കഒാനള നടെപടെമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

 ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച:  സര,  തസ്പീരചയഒായുദ്യം ഇസൗ പശ്നദ്യം  പരമഹരമക്കുദ്യം.

ചഹഒാരട്ടമചകഒാരപ്പമടനയുദ്യം  ചനരടത  പറഞ്ഞതുചപഒാടലയുള

സദ്യംഭരണചകന്ദ്രങ്ങടളയുദ്യം ശകമടപ്പടുത്തുദ്യം. 'ഞങ്ങളുദ്യം കൃഷമയമചലയച  "എന്ന

പദ്ധതമ വളടര നന്നഒായമ നടെക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളമടലഒാന്നഒാണച ബഹുമഒാനടപ്പട്ട

അദ്യംഗതമടന്റ മണ്ഡലദ്യം.  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങള് കൂടെമ യഒാഥഒാരതദമഒാകുചമ്പഒാള്,  20



Uncorrected/Not for Publication
21-07-2022

49

ശതമഒാനദ്യം  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങള്  സദ്യംഭരണദ്യം,  സദ്യംസരണദ്യം,  വമപണനദ്യം

എന്നമവയമലഒാണച   ശദ്ധ  ചകന്ദ്രസ്പീകരമക്കുന്നതച.  ആ  പശ്നദ്യം   പൂരണമഒായമ

പരമഹരമക്കണടമനതടന്നയഒാണച  സരക്കഒാര  ആഗഹമക്കുന്നതച.

എവമടടെടയങമലദ്യം  ചപഒാരഒായ്മകളുടണങമല്  ചൂണമക്കഒാണമചഒാല്

അടെമയന്തെരമഒായമ  വകുപ്പമടന്റ ഇടെടപടെലണഒാകുടമന്ന കഒാരദദ്യം ഉറപ്പുനല്കുന.

ശസ്പീ  .    എല്ചദഒാസച   പമ  .    കുന്നപ്പമളമല്:  സര,   ചകരളതമല്  ഇന്നച

ചക്ക,  മഒാങ്ങ,  വഒാഴെപ്പഴെദ്യം,   ടടപനഒാപ്പമള്,  നഒാളമചകരദ്യം  തുടെങ്ങമ  എലഒാ

ഉല്പന്നങ്ങളുദ്യം  സദ്യംസരമക്കഒാടത   അയല്സദ്യംസഒാനങ്ങളമചലയച  വമപണനദ്യം

നടെത്തുനണച.  ഇവ  മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പന്നങ്ങളഒാക്കമമഒാറമ

അയല്സദ്യംസഒാനങ്ങള് ലഒാഭദ്യം ടകഒായ്യുന. ചകരളതമല് ആഭദന്തെര സുസമര

വമപണമയമലഒാതതുടകഒാണചല  ഇതച  സദ്യംഭവമക്കുന്നതച;  ഇക്കഒാരദതമല്

എടന്തെലഒാദ്യം നടെപടെമകളഒാണച ഗവണ്ടമന്റച സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുളതച? 

 ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച:  സര,   ഇതമനഒായമ  നമ്മുടടെ  രസ്പീതമകള്തടന്ന

മഒാചറണതുണച.   പഴെങ്ങള്  എനപറഞ്ഞഒാല്  ആപ്പമള്,  ഓറഞച,  മുന്തെമരമ

മഒാത്രമഒാടണന്ന നമലയമചലയഒാണച  ചപഒാകുന്നതച.   ഒരു ചരഒാഗമടയക്കഒാണഒാന

ചപഒാകുന്നയഒാള്  ചക്കപ്പഴെദ്യം  ടകഒാണ്ടുചപഒാകുന്നമല.  ആപ്പമള്  വഒാങ്ങമടക്കഒാണച
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ടകഒാടുക്കഒാനഒാണച ശമമക്കുന്നതച.   അതച നമ്മുടടെ attitude ആണച. പഒാചലഒാടെച

ടെമ.ബമ.ജമ.ആര.ടഎ.യുടടെ ഒരു പഠന റമചപ്പഒാരട്ടമല്  പറയുന്നതച  ആപ്പമള്,

ഓറഞച,  മുന്തെമരമ  എന്നമവയമല്  അടെങ്ങമയമരമക്കുന്നതുചപഒാടലയുള

ഗുണചമന്മ  ചക്കയമലദ്യം  മഒാങ്ങയമലമുടണന്നഒാണച.  നഒാദ്യം  അതച  ടവറുടത

പഒാഴെഒാക്കുകയഒാണച.   വമപണനതമനമഒാത്രമല,  ഇവ  മൂലദവരദ്ധമത

ഉല്പന്നങ്ങളഒാക്കമ  മഒാറന്നതുമഒായമ  ബനടപ്പട്ടഒാണച  ഇന്നച  ആചലഒാചമക്കുന്നതച.

ഇവ  യഥഒാസമയദ്യം  സദ്യംഭരമചച   സദ്യംസരമചചശഷദ്യം  വമപണനദ്യം  നടെത്തുക

എന്നതഒാണച.   കൃഷമ  വകുപ്പച  അതമനചവണ നടെപടെമകള് ആരദ്യംഭമചമട്ടുണച.

വദവസഒായ വകുപ്പച  ഇതുമഒായമ ബനടപ്പട്ട സഒാപനങ്ങള് ആരദ്യംഭമചമട്ടുണച.

ചകരളതമല്  നൂറുകണക്കമനച സഒാപനങ്ങള് ടകഒാണ്ടുവരഒാന സഒാധമക്കുന്ന

വഒാലറ്റ്യൂ  ആഡഡച  ചപഒാഡകച  നമരമ്മേമക്കഒാന  കഴെമയുടന്നഒാരു

ചമഖലതടന്നയഒാണമതച.  ഇതമനഒായമ മഒാളയമല് ഒരു ചകന്ദ്രദ്യം തുടെങ്ങമയമരുന.

നമ്മേള് ഉചദ്ദേശമച അരതതമല് ആ ചകന്ദ്രദ്യം മുചന്നഒാട്ടുടകഒാണ്ടുചപഒാകുന്നതമല്

ചമല  തടെസങ്ങളുണഒായമ.   സരക്കഒാരമടന്റ  ചമല്ചനഒാട്ടതമലള  ഇസൗ

സഒാപനദ്യം  അടെമയന്തെരമഒായമ  പവരതന  സജമഒാക്കുദ്യം.

സസ്വകഒാരദരദ്യംഗചതയച  കൃഷമക്കഒാരുടടെ  കൂട്ടങ്ങള്....,  നമലവമല്  Farmer
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Producer  Organization  (FPO)-കള്  ചകരളതമല്  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണച.

എഫച.പമ.ഒ.കളമല്  പലതുദ്യം   പഴെവരഗ്ഗങ്ങളുടടെ  സദ്യംഭരണതമടന്റയുദ്യം

സദ്യംസരണതമടന്റയുദ്യം  രദ്യംഗചതയഒാണച  വരുന്നതച.

വമചദശമഒാരക്കറകളമലടെക്കദ്യം  കയറമയയഒാന പറന്ന ഒരു ചമഖലയഒാണമതച.

ഇതച നന്നഒായമ ഉപചയഒാഗടപ്പടുതഒാനഒാണച കൃഷമവകുപ്പച ആചലഒാചമക്കുന്നതച.

ഇതമനഒായമ  എലഒാ  അദ്യംഗങ്ങളുടടെയുദ്യം  പഒാചദശമകമഒായ  പമന്തുണ

കൂടെമയുണഒാകണടമന്നച ഒരമക്കല് കൂടെമ അഭദരതമക്കുകയഒാണച. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ആര  .    സുനമല്  കുമഒാര:  സര,   കൃഷമ  ടചയ്യുന്നതമനച  നഒാദ്യം

ചനരമടുന്ന  നമരവധമ  പശ്നങ്ങളമടലഒാന്നഒാണച  ഭൂമമയുടടെ  കുറവച.  ആയതച

പരമഹരമക്കുന്നതമനചവണമ   ശഒാസ്ത്രസ്പീയ  രസ്പീതമയമലള,  സലപരമമമതമഒായ

ഇടെങ്ങളമല്  നടെപ്പമലഒാക്കഒാന  കഴെമയുന്ന  ഉയരന്ന  ഉല്പഒാദനചശഷമയുള

പദ്ധതമകള് സരക്കഒാരമടന്റ  പരമഗണനയമലചണഒാ; വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?  

ശസ്പീ  .   പമ  .   പസഒാദച: സര, തസ്പീരചയഒായുദ്യം അടതഒാരു ഘടെകദ്യംതടന്നയഒാണച.

പണ്ടുകഒാലങ്ങളമല് നമ്മേള് കണക്കുകൂട്ടമയമരുന്നതുചപഒാടല മണച ഒരു പധഒാന

ഘടെകമഒാണച,   മണ്ണുടണങമല് മഒാത്രചമ  കൃഷമ  ടചയഒാന സഒാധമക്കുകയുള.

ടടഹചഡഒാചപഒാണമകച ചപഒാലള  സഒാചങതമക വമദദകളമലൂടടെ മണമലഒാടത
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കൃഷമ  ടചയഒാന   കഴെമയുന്ന  രസ്പീതമ  നമ്മേടള  അത്ഭുതടപ്പടുത്തുകയഒാണച.

ഇതമടനടയലഒാദ്യം  ഫലപദമഒായമ  വമനമചയഒാഗമക്കഒാന  സഒാധമക്കണദ്യം.

അതത്യുല്പഒാദന ചശഷമയുള വമതമനങ്ങളുണഒാകണദ്യം. ഞങ്ങളുദ്യം കൃഷമയമചലയച

എന്ന  പദ്ധതമടയക്കുറമചച  ആചലഒാചമചപ്പഒാള്,  10000  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങടള

ലക്ഷദദ്യം  വചമടെതച  24000  കൃഷമക്കൂട്ടങ്ങള്  വന്നചപ്പഒാള്,  ഇവരടക്കലഒാദ്യം

വമതച  വമതരണദ്യം  ടചചയണതുണച.  ബഹുമഒാനദരഒായ   പല  അദ്യംഗങ്ങളുദ്യം

വമത്തുകളുദ്യം  ടടതകളുദ്യം  ആവശദടപ്പട്ടമട്ടുണച.  സഒാധഒാരണ   വമത്തുകളല,

ഉല്പഒാദനചശഷമയുള  ടടഹബ്രെമഡച  ഇനങ്ങള്  ചവണദ്യം.

സരവ്വകലഒാശഒാലകളുമഒായുദ്യം  കൃഷമവകുപ്പമടന്റ  ഫഒാമുകളുമഒായുദ്യം  ബനപ്പട്ടച

കൂടുതല്  വമത്തുകള്  ഉല്പഒാദമപ്പമചച  നല്കുന്നതമനള  ഇടെടപടെല്

നടെത്തുന്നതഒാണച.  സലപരമമമതമയുള  സലങ്ങളമല്

അതത്യുല്പഒാദനചശഷമയുള  വമതമനങ്ങള്  ടകഒാടുതച  കൃഷമ  ടചയ്യുന്നതമനദ്യം

അചതഒാടടെഒാപ്പദ്യം  ടടഹചഡഒാചപഒാണമകച  അടെക്കമുള  പുതമയ

സഒാചങതമകവമദദകള്  ഉപചയഒാഗടപ്പടുതമടക്കഒാണ്ടുമുള  കൃഷമരസ്പീതമകള്

നടെപ്പമലഒാക്കഒാനദ്യം  സരക്കഒാര  പദ്ധതമയമട്ടമട്ടുണച.  അതച

നടെപ്പമലഒാക്കുന്നതഒായമരമക്കുദ്യം. 
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മമ  .    സസ്പീക്കര:  വളടര  കുറചച  ചചഒാദദങ്ങള്മഒാത്രദ്യം  കമട്ടമയമട്ടുള

അദ്യംഗങ്ങളുണച.  അവടരയഒാണച ഇചപ്പഒാള് പരമഗണമക്കുന്നതച. 

ശസ്പീ  .    എ  .    രഒാജ:  സര,  കരഷകരുടടെ ദുരമതങ്ങള് ചനരമട്ടച  കണച അവ

പരമഹരമക്കുന്നതമനഒായമ  അങ്ങച  നടെത്തുന്ന   ഇടെടപടെലകള്

അഭമനന്ദനഒാരഹമഒാണച.    പചതദക  പദവമ  ലഭമച  ഉല്പന്നമഒാണച  എടന്റ

മണ്ഡലതമല് ഉല്പഒാദമപ്പമക്കുന്ന മറയൂര ശരക്കര.  എന്നഒാല് മറയൂര ശരക്കര

എന്ന  വദഒാചജന  മറച  സദ്യംസഒാനങ്ങളമല്നമനള  ശരക്കര  ചകരളതമടല

വമപണമയമല്  എത്തുനണച.  ഇതച  തടെയുന്നതമനഒാവശദമഒായ   നടെപടെമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

 ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച:  സര,  തസ്പീരചയഒായുദ്യം.  ഇതച വളടര ഗസൗരവകരമഒായ

കഒാരദമഒാണച.  ജമ.ടഎ.  പദവമ  കമട്ടമയ  ഉല്പന്നങ്ങളമടലഒാന്നഒാണച  മറയൂര

ശരക്കര.  അനദസദ്യംസഒാനങ്ങളമല്നമന്നച  പഞസഒാര  ചചരതച  ശരക്കര

ഇവമടടെ  ടകഒാണ്ടുവന്നച  മറയൂര  ശരക്കര  എന്ന  ചപരമല്  വമപണനദ്യം

നടെത്തുന്നതച സരക്കഒാരമടന്റ ശദ്ധയമല്ടപ്പട്ടമട്ടുണച.  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട അദ്യംഗവുദ്യം

ഞഒാനദ്യം  ആ  ചമഖല  സന്ദരശമചചപ്പഒാള്  കരഷകരടെക്കദ്യം  ഇങ്ങടനടയഒാരു
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പരഒാതമ  എനമക്കച  നല്കമയമട്ടുണച.  അതച  തടെയുന്നതമനച  സരക്കഒാരമടന്റ

ഫലപദമഒായ ഇടെടപടെലണഒാകുദ്യം. 

റബ്ബര കരഷകരുടടെ ദുരമതദ്യം പരമഹരമക്കഒാന നടെപടെമ

(*423) ശസ്പീ  .   ടക  .   ബമ  .   ഗചണഷച കുമഒാർ: 

    ശസ്പീ  .   ചകഒാവൂർ കുഞ്ഞുചമഒാൻ: 

    ശസ്പീ  .   മഒാതത്യു ടെമ  .   ചതഒാമസച: 

   ശസ്പീ  .   ചതഒാമസച ടക  .   ചതഒാമസച: തഒാടഴെ കഒാണുന്ന ചചഒാദദങ്ങൾക്കച കൃഷമ

വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ പറയഒാചമഒാ:

(എ)  റബ്ബര ഷസ്പീറച,  റബ്ബര ലഒാറകച എന്നമവയച കഒാരഷമക ഉല്പന്ന പദവമ

ലഭദമഒാക്കഒാന സരക്കഒാര സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്ന നടെപടെമകള് വമശദമഒാക്കുചമഒാ;

(ബമ)  റബ്ബര  കരഷകര  ചനരമടുന്ന  ദുരമതദ്യം  പരമഹരമക്കുന്നതമനച

പുതമയതഒായമ  ആവമഷ്കരമചമട്ടുള  മറച  പദ്ധതമകള്,  ഇവയുടടെ  പുചരഒാഗതമ

എന്നമവ വമശദമഒാക്കുചമഒാ?

മമ  .    സസ്പീക്കര:   മറുപടെമ  വളടര  ദസ്പീരഘമഒാടണങമല്  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട

മനമക്കച  ആയതച  ചമശപ്പുറതച  വയഒാവുന്നതഒാണച.  ഇന്നച  ഒരു  അടെമയന്തെര

ചചഒാദദദ്യം കൂടെമ ഉള്ടപ്പടുതമയമട്ടുണച.

കൃഷമ  വകുപ്പുമനമ   (ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച)  :  സര,  ഞഒാന  ഉതരദ്യം
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ചമശപ്പുറതച വയ്ക്കുന.

(എ) റബ്ബറമടന കഒാരഷമക വമളയഒായമ പഖദഒാപമക്കുന്നതമനച സദ്യംസഒാന

കൃഷമ വകുപ്പച ചകന്ദ്ര സരക്കഒാരമചനഒാടെച ആവശദടപ്പട്ടമട്ടുണച.

(ബമ)  റബ്ബറമടന്റ  വമല  തകരചകഒാരണദ്യം  ദുരമതമനഭവമക്കുന്ന  റബ്ബര

കരഷകടര  സഹഒായമക്കുന്നതമനഒായമ  കമചലഒായച  150 രൂപ  തഒാങവമല

നമശ്ചയമചച  റബ്ബര  കരഷകരക്കച  സഒാമ്പതമക  സഹഒായദ്യം  ചനരമട്ടച

ലഭദമഒാക്കുകടയന്ന  ഉചദ്ദേശദചതഒാടുകൂടെമയഒാണച  സരക്കഒാര  03.07.2015-ടല

സ.ഉ. (പമ)  നദ്യം. 269/2015/ധന.  പകഒാരദ്യം റബ്ബര ടപഒാഡക്ഷന ഇനസന്റസ്പീവച

സസ്പീദ്യം നടെപ്പമലഒാക്കമയമട്ടുളതച.  ഈ പദ്ധതമപകഒാരദ്യം റബ്ബറമടന്റ തഒാങവമലയുദ്യം

റബ്ബര  ചബഒാരഡച  പസമദ്ധസ്പീകരമക്കുന്ന  ലദനദ്യംദമന  വമലസൂചമകയുദ്യം  (Daily

Reference  Price)  തമ്മേമലള  വമലവദതദഒാസദ്യം  കരഷകരുടടെ  ബഒാങച

അക്കസൗണ്ടുകളമചലയച ചനരമട്ടച നല്കമവരുന.  പസ്തുത പദ്ധതമപകഒാരദ്യം  RSS-

1,2,3,4,5,  ഇനദ്യം റബ്ബറമനദ്യം ലഒാറകമനദ്യം സബ്സമഡമ നല്കമവരുന.  റബ്ബര

കരഷകരുടടെ  ബമല്ലുകള്  റബ്ബര  ചബഒാരഡച  ഉചദദഒാഗസര  പരമചശഒാധമചച

സഒാക്ഷദടപ്പടുതമ  സരക്കഒാരമനച  സമരപ്പമക്കുന്നതനസരമചഒാണച  സബ്സമഡമ

തുക കരഷകരക്കച നല്കുന്നതച.
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റബ്ബറമടന്റ  ഉല്പഒാദനടചലവച  വരദ്ധമച  സഒാഹചരദദ്യം  കണക്കമടലടുതച

റബ്ബര  ടപഒാഡക്ഷന  ഇനടസന്റസ്പീവച  സസ്പീമമനകസ്പീഴെമല്  റബ്ബറമടന്റ  തഒാങവമല

2021  എപമല്  1  മുതല്  കമചലഒായച  150  രൂപയമല്നമന്നച  170  രൂപയഒായമ

വരദ്ധമപ്പമചമട്ടുണച. ഈ വരദ്ധനവച ഷസ്പീറച റബ്ബറമനദ്യം ലഒാറകമനദ്യം ബഒാധകമഒാണച.

എന്നഒാല്,  ഒരു  കമചലഒാ  റബ്ബരഷസ്പീറച  ഉല്പഒാദമപ്പമക്കഒാനണഒാകുന്ന

അധമകടചലവഒായ 9 രൂപ, തഒാങവമലയഒായ 170 രൂപയമല്നമന്നച കമഴെമച്ചുള

തുകയഒാണച  (കമചലഒായച  161  രൂപ)  ഒരു കമചലഒാ ലഒാറകമനച സബ്സമഡമ തുക

കണക്കഒാക്കുന്നതമനള തഒാങവമലയഒായമ നമശ്ചയമചമട്ടുളതച.

14/07/2022-വടര  റബ്ബര  ചബഒാരഡച  പരമചശഒാധമചച  സരക്കഒാരമചലയച

സമരപ്പമച കുടെമശമകയഒായമ ഉണഒായമരുന്ന 2.31 ചകഒാടെമ രൂപയുടടെ സബ്സമഡമ

തുക  കരഷകരക്കച  ലകമഒാറുന്നതമനള  നടെപടെമ  അന്തെമമഘട്ടതമലഒാണച.

സസ്വഒാഭഒാവമകമഒായ റബ്ബറമടന്റ ഉപചയഒാഗദ്യം  വർദ്ധമപ്പമക്കഒാന റബ്ബർ  അധമഷമത

വദവസഒായങ്ങള്ക്കച  സർക്കഒാർ  കൂടുതല്  ഊന്നല്  നല്കുനണച.

ഇക്കഒാരദതമനഒായമ  വദവസഒായ  വകുപ്പമനകസ്പീഴെമല്  റബ്ബർ  മൂലദ  വർദ്ധമത

ഉല്പന്നങ്ങള് ഉല്പഒാദമപ്പമക്കുന്നതമനഒായമ  'CIAL Model'ല് ഒരു റബ്ബർ  കമ്പനമ

"ചകരള  റബ്ബർ  ലമമമറഡച"  എന്ന  ചപരമല്  സദ്യംസഒാന  സർക്കഒാർ  രൂപദ്യം
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നല്കുകയുദ്യം  പസ്തുത  കമ്പനമ  2021-ല്  പവർതനമഒാരദ്യംഭമക്കുകയുദ്യം

ടചയമട്ടുണച.  ഈ സഒാപനദ്യം പൂർണമഒായമ സജമഒാകുന്നചതഒാടടെ ഈ ലക്ഷദദ്യം

ലകവരമക്കഒാന സഒാദ്ധദമഒാകുന്നതഒാണച.

പകൃതമചക്ഷഒാഭദ്യംമൂലദ്യം  കൃഷമ  നഒാശതമനള സഹഒായധന പദ്ധതമയമല്

ഉള്ടപ്പടുതമ, വമളനഒാശമുണഒാകുചമ്പഒാള് ടെഒാപ്പച ടചയ്യുന്ന റബ്ബറമനച 300 രൂപയുദ്യം

ടെഒാപ്പച ടചയഒാത റബ്ബറമനച 200 രൂപയുദ്യം അനവദമക്കുന. കൂടെഒാടത സദ്യംസഒാന

വമള  ഇനഷസ്വറനസച  പദ്ധതമയമലള്ടപ്പടുതമ  ഇനഷസ്വര  ടചയ  റബ്ബറമനച

വമളനഒാശമുണഒാകുചമ്പഒാള് ടെഒാപ്പച ടചയ റബ്ബറമനച 1000 രൂപയുദ്യം ടെഒാപ്പച ടചയഒാത

റബ്ബറമനച 600 രൂപയുദ്യം അനവദമക്കുന .

ശസ്പീ  .    ടക  .    ബമ  .    ഗചണഷച  കുമഒാര:  സര,  റബ്ബര  കയറമതമയുമഒായമ

ബനടപ്പട്ടച ചകന്ദ്ര സരക്കഒാര നടെപ്പമലഒാക്കഒാനചപഒാകുന്ന റബ്ബര ആകമടന്റ കരടെച

തയഒാറഒായമരമക്കുകയഒാണച.  ചകരളതമടല റബ്ബര കരഷകടര  ചദഒാഷകരമഒായമ

ബഒാധമക്കുന്ന  പല  വമഷയങ്ങളുദ്യം  ഇസൗ  ആകമല്  വരഒാനചപഒാകുനടവന്നഒാണച

അറമയഒാന  കഴെമഞ്ഞതച.  അക്കഒാരദദ്യം  അങ്ങയുടടെ  ശദ്ധയമല്ടപ്പട്ടമട്ടുചണഒാ;

ഉടണങമല് ഇക്കഒാരദതമല് ചകരളഒാ ഗവണ്ടമന്റമടന്റ ഭഒാഗത്തുനമനദ്യം പസ്തുത

ആകമചന്മല്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റച  വരുതഒാനചദ്ദേശമക്കുന്ന
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ചഭദഗതമകള്ടക്കതമടര  എടന്തെഒാടക്ക  ഇടെടപടെലകള്  നടെതഒാനഒാണച

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതച?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച:  ബഹുമഒാനടപ്പട്ട  അദ്യംഗദ്യം  വളടര  ഗസൗരവമുള  ഒരു

പശ്നമഒാണച  ഇവമടടെ  ഉന്നയമചമരമക്കുന്നതച.  റബ്ബര  ആക്ടുമഒായമ  ബനടപ്പട്ട

വമഷയദ്യം  സരക്കഒാരമടന്റ  ശദ്ധയമല്ടപ്പട്ടതമടനത്തുടെരന്നച  ഇക്കഒാരദതമല്

ചകരളതമടന്റ ആശങ നമരവധമ തവണ ചകന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റമടന അറമയമച്ചു.

കഴെമഞ്ഞ  ദമവസദ്യം  ചകന്ദ്ര  കൃഷമ  വകുപ്പുമനമ  സദ്യംസഒാന  കൃഷമ

വകുപ്പുമനമമഒാരുടടെ  ഒരു  ചയഒാഗദ്യം  ബഒാദ്യംഗ്ലൂരമല്  വമളമച്ചുചചരതമരുന.  ആ

ചയഒാഗതമലദ്യം  റബ്ബര  ഇറക്കുമതമയുടടെയുദ്യം  റബ്ബര  ആകമടന്റയുദ്യം  കഒാരദങ്ങള്

സദ്യംബനമച്ചുള  ചകരളതമടന്റ  തഒാല്പരദങ്ങള്  സദ്യംരക്ഷമക്കണടമനദ്യം

ചകരളതമടല റബ്ബര കരഷകടര സഹഒായമക്കണടമനദ്യം ആവശദടപ്പട്ടമട്ടുണച.

നമ്മേടളലഒാവരുദ്യംചചരന്നച  ശകമഒായ  ഒരു  നമലപഒാടടെടുതച  സമ്മേരദ്ദേദ്യം

ടചലത്തുകയുദ്യം  സമരദ്യം  ടചചയണതുമഒായ  ഒരവസയമചലയഒായമരമക്കുദ്യം

എതമചചരുക.  ചകരളതമല്  ഇചപ്പഒാള്തടന്ന  റബ്ബര  കരഷകര

ബുദ്ധമമുട്ടമലഒാണച.  ആ  ആക്ടുകൂടെമ  നമലവമല്  വന്നഒാല്  കരഷകര  കുടറക്കൂടെമ

ബുദ്ധമമുട്ടമലഒായമതസ്പീരുദ്യം. 
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ശസ്പീ  .    ടക  .    ബമ  .    ഗചണഷച കുമഒാര:  സര,  മലചയഒാര ചമഖല ഒഴെമടകയുള

ഭഒാഗങ്ങളമലഒാടണങമല്ചപഒാലദ്യം  റബ്ബര  ടടതകള്  നടുചമ്പഒാള്  കഒാട്ടുപന്നമകള്

നശമപ്പമക്കുകയുദ്യം കഒാട്ടഒാനകള് വലമയ വൃക്ഷങ്ങള് നശമപ്പമക്കുകയുദ്യം ടചയ്യുന.

ഇതമടനലഒാദ്യം  വനദ്യം  വകുപ്പഒാണച  നഷപരമഹഒാരദ്യം  ടകഒാടുക്കുന്നതച.  വളടര

തുച്ഛമഒായ തുകയഒാണച വനദ്യംവകുപ്പച റബ്ബറമനച നഷപരമഹഒാരമഒായമ നല്കുന്നതച.

മഒാത്രമല,  അതമനഒായമ  വലമയ  നടെപടെക്രമങ്ങള്  പൂരതസ്പീകരമചക്കണതുണച.

കൃഷമ ഓഫസ്പീസര സഒാക്ഷദടപ്പടുതമയതമനചശഷദ്യം പമടന്ന വനദ്യം വകുപ്പമടന്റ

അനമതമ  ലഭമക്കണദ്യം,  അങ്ങടന  വലമടയഒാരു  ചപഒാസസച  തടന്നയുണച.

എന്നഒാല്ചപഒാലദ്യം  ലഭമക്കുന്ന നഷപരമഹഒാരത്തുക വളടര  തുച്ഛവുമഒാണച.  വനദ്യം

വകുപ്പച നല്കുന്ന തുകയ്ക്കുപുറടമ കൃഷമവകുപ്പുകൂടെമ നഷപരമഹഒാരദ്യം കരഷകരക്കച

ലഭദമഒാക്കണദ്യം.  കഒാരണദ്യം  അചനകദ്യം  വരഷങ്ങള്  ചവണമവരുദ്യം  ഒരു  റബ്ബര

വൃക്ഷദ്യം പരമപഒാലമടചടുക്കഒാന. അങ്ങടന വളരത്തുന്ന അഞച  റബ്ബര മരദ്യം ആന

നശമപ്പമടചന്നച  പറഞ്ഞഒാല്  അടതഒാരു  വലമയ  നഷമഒാണച.  അതമനമടെയമല്

പുതമടയഒാരു  ടടത  നട്ടുപമടെമപ്പമക്കഒാനദ്യം  കഴെമയമല.  ആ  സലദ്യം

വരഷഒാവരഷദ്യംവടര  ടവറുടത  കമടെക്കുകചയ  മഒാരഗ്ഗമുള.  അതുടകഒാണച

ടമചടപ്പടട്ടഒാരു  തുക  നഷപരമഹഒാരമഒായമ  നല്കഒാന  കൃഷമ  വകുപ്പച
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തയഒാറഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പസഒാദച:  സര,  പകൃതമചക്ഷഒാഭങ്ങള്,  വനദമൃഗങ്ങളുടടെ ശലദദ്യം

എന്നമവമൂലമുണഒാകുന്ന  കൃഷമനഒാശതമനച  ടകഒാടുക്കുന്ന  സഒാമ്പതമക

സഹഒായവുദ്യം   ഇനഷസ്വറനസച  പരമരക്ഷയുമഒാണച  ഇചപ്പഒാള്  കരഷകരക്കച

ലഭമക്കുന്നതച.  കൃഷമ  വകുപ്പമടനയഒാണച  നഷപരമഹഒാരദ്യം  എത്രടയന്നച

തമട്ടടപ്പടുതഒാനചവണമ  നമചയഒാഗമചമട്ടുളതച.  കൃഷമ  വകുപ്പച  തമട്ടടപ്പടുത്തുന്ന

നഷപരമഹഒാരചതഒാടടെഒാപ്പദ്യം വനദ്യം വകുപ്പച നല്കുന്ന പത്തുശതമഒാനദ്യം തുകയുദ്യം

ചചരതഒാണച  ഇചപ്പഒാള്  ആനകൂലദദ്യം  നല്കമവരുന്നതച.  അങ്ങച

സൂചമപ്പമചതുചപഒാടല കൃഷമക്കഒാരക്കച കുടറക്കൂടെമ സഹഒായകരമഒായ രസ്പീതമയമലള

ഒരു സ്മെഒാരട്ടച വമള ഇനഷസ്വറസച പദ്ധതമ നടെപ്പഒാക്കുന്നതമടനപ്പറമ കൃഷമ വകുപ്പച

ആചലഒാചമക്കുനണച.  ഇക്കഒാരദദ്യംകൂടെമ  അതമടന്റ  പരമഗണനയമല്

ഉള്ടപ്പടുത്തുന്നതഒാണച.  വനചമഖലയുമഒായമ ബനടപ്പട്ട സലങ്ങളമല് കൂടുതല്

സഹഒായദ്യം നല്ചകണതച അതദന്തെഒാചപഷമതമഒാണച.  ആ കഒാരദവുദ്യം പചതദകദ്യം

പരമചശഒാധമക്കുന്നതഒാണച. 
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അടെമയന്തെര ചചഒാദദദ്യം

വഒാനര വസൂരമ പതമചരഒാധ നടെപടെമകള്

(1)  ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്കുമഒാര:  സര,  തഒാടഴെ  കഒാണുന്ന  ചചഒാദദങ്ങൾക്കു

ആചരഒാഗദ-വനമത-ശമശുവമകസന  വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടെമ പറയഒാചമഒാ:

(എ)  രഒാജദതച  ആദദമഒായമ,  സദ്യംസഒാനതച  വഒാനര  വസൂരമ

സമരസ്പീകരമച  സഒാഹചരദതമല്,  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള  പതമചരഒാധ  നടെപടെമകള്

എടന്തെഒാടക്കയഒാടണന്നച വദകമഒാക്കുചമഒാ;

(ബമ)  വഒാനര  വസൂരമ  ഏടതഒാടക്ക  രസ്പീതമയമല്  പകരഒാന

സഒാധദതയുടണന്നച  അറമയമക്കുചമഒാ;  ചരഒാഗ  പകരച  തടെയഒാന  ജനങ്ങള്

സസ്വസ്പീകരമചക്കണ മുനകരുതലകള് എടന്തെഒാടക്കയഒാടണന്നച വദകമഒാക്കുചമഒാ;

(സമ)  ആദദമഒായമ  വഒാനര  വസൂരമ  സമരസ്പീകരമച  ടകഒാലദ്യം  ജമലയമല്

ആചരഒാഗദ വകുപ്പമടന്റ ഭഒാഗത്തുനമനദ്യം ഏചകഒാപനതമല് വസ്പീഴ്ചയുണഒായതഒായമ

വഒാരതകള്  വന്നതമടന്റ  നമജസമതമ  പരമചശഒാധമചമട്ടുചണഒാ;  എങമല്

ഇതരദ്യം  വസ്പീഴ്ചകള്  ആവരതമക്കഒാതമരമക്കഒാന  എടന്തെഒാടക്ക  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുടവന്നച വദകമഒാക്കുചമഒാ;

(ഡമ)  സദ്യംസഒാനതച നമപ ലവറസച വസ്പീണ്ടുദ്യം റമചപ്പഒാരട്ടച  ടചയടപ്പടെഒാന
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ഇടെയഒാക്കമയ സഒാഹചരദങ്ങള്കൂടെമ വമശകലനദ്യം ടചയച വഒാനര വസൂരമ ചരഒാഗദ്യം

കൂടുതല്  ആളുകളമചലക്കച  പടെരഒാടത  തുടെക്കതമല്തടന്ന  നമയനണ

വമചധയമഒാക്കുന്നതമനച നടെപടെമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാടയന്നച വദകമഒാക്കുചമഒാ? 

ആചരഒാഗദ-വനമത-ശമശുവമകസന   വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീമതമ  വസ്പീണഒാ

ചജഒാരജച) : സര,

ഷഒാർജയമൽനമനദ്യം 12.07.2022-നച എതമയ ടകഒാലദ്യം ജമലക്കഒാരനഒായ

34  വയസ്സുള ഒരു പുരുഷനമലഒാണച വഒാനര വസൂരമ ആദദദ്യം സമരസ്പീകരമചതച.

അചദ്ദേഹദ്യം  ഇചപ്പഒാൾ  തമരുവനന്തെപുരദ്യം  ടമഡമക്കൽ  ചകഒാചളജമൽ

ചമകമത്സയമലഒാണച.  ചരഒാഗമയുടടെ  ചമകമത്സയഒായമ  ഒരു  Medical  team

രൂപസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  അവരുടടെ  ചനതൃതസ്വതമൽ  ചമകമത്സ  നലമവരമകയുദ്യം

ടചയ്യുന.  ചരഒാഗമയുമഒായമ  അടുതമടെപഴെകമയ  രണച  കുടുദ്യംബഒാദ്യംഗങ്ങള്

ടമഡമക്കല്  ചകഒാചളജച  ആശുപത്രമയമല്  കസ്വഒാറന്റയമനമലണച.  ഇവരക്കച

ചരഒാഗലക്ഷണമുചണഒാടയന്നച  നമരസ്പീക്ഷമച്ചുവരുന.  ഇവരക്കച

ചരഒാഗലക്ഷണമുചണഒാടയന്നച  നമരസ്പീക്ഷമച്ചുവരമകയുദ്യം  ടചയ്യുന.  ഇവരുടടെ

സഒാമ്പമളുകളുടടെ ആദദ പരമചശഒാധനഒാഫലങ്ങള് ടനഗറസ്പീവഒാണച. 13/07/2022-

ൽ  ദുബഒായമൽനമന്നച  മദ്യംഗലഒാപുരദ്യം  വമമഒാനതഒാവളതമടലതമയ  കണ്ണൂർ

സസ്വചദശമയഒായ  31  വയസ്സുകഒാരനഒാണച രണഒാമതച ചപഒാസമറസ്പീവഒായതച.  ഇചദ്ദേഹദ്യം
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പരമയഒാരദ്യം  ടമഡമക്കൽ  ചകഒാചളജമൽ  ഐടസഒാചലഷൻ  വഒാർഡമലഒാണുളതച.

രണച  ചപഒാസമറസ്പീവച  ചകസ്സുകളമലദ്യം  ആ  ചരഒാഗമകളുടടെ  ആചരഒാഗദനമല

തൃപ്തമകരമഒാണച.  രണച  ചകസ്സുകളമലദ്യം  ചരഒാഗമകളുടടെ  ബന്ധുക്കള്,

വമമഒാനങ്ങളമലണഒായമരുന്നവര, കഒാബമന ക, ബഒാചഗജച ടടകകഒാരദദ്യം ടചയവര

തുടെങ്ങമ  എലഒാ  ചകഒാണഒാക്ടുകചളയുദ്യം  കടണത്തുകയുദ്യം  അവടര

നമരസ്പീക്ഷണതമലഒാക്കുകയുദ്യം ടചയമട്ടുണച. Monkey pox case റമചപ്പഒാരട്ടച ടചയ

സഒാഹചരദതമൽ,  ഇതരദ്യം  ചരഒാഗമകൾ  ഇനമയുദ്യം  വരഒാൻ

സഒാധദതയുളതമനഒാൽ  Outbreak  monitoring  Unit-ടന്റ  ചനതൃതസ്വതമൽ,

ടമഡമക്കൽ  ചകഒാചളജച  ആശുപത്രമകളമല്   കഒാഷസ്വഒാലമറമകളമല്തടന്ന  red

channel  രൂപസ്പീകരമചമട്ടുണച.  ഇതരദ്യം  ചരഒാഗമകടള  ടഎടസഒാചലറച

ടചയ്യുന്നതമനദ്യം  ചമകമത്സമക്കുന്നതമനദ്യംചവണമയുള  പചതദക

ടഎടസഒാചലഷന സസൗകരദങ്ങൾ ഒരുക്കമയമട്ടുണച. ചരഒാഗദ്യം സമരസ്പീകരമക്കടപ്പട്ട

വദകമയമൽനമനള  സഒാമ്പമൾ  പരമചശഒാധനയമൽ  ടവസ്റ്റച  ആഫ്രെമക്കൻ

വമഭഒാഗതമൽടപ്പട്ട  ലവറസച  അഥവഒാ  West  African  Strain  മൂലമുള

ചരഒാഗബഒാധയഒാടണന്നച  കടണതമയമട്ടുണച.  ഇതച  തഒാരതചമദന

പകർചക്കുറവുളതുദ്യം മരണനമരക്കച കുറവുളതുമഒാണച.
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ഇസൗ  വകചഭദദ്യംമൂലമുള  ചമല  ടവല്ലുവമളമകളുണച.  പതദക്ഷതമല്

പുറത്തുകഒാണുന്ന  ശരസ്പീരഭഒാഗങ്ങളമലലഒാടതയുദ്യം  റഒാഷസച  വരഒാടമനളതഒാണച

അതമടലഒാന്നച. ഇതരതമലള ചരഒാഗബഒാധ യു. ടക. ചപഒാലള രഒാജദങ്ങളമല്

കൂടുതലഒാണച.  ഇതുള്ടപ്പടടെയുള  സഒാഹചരദങ്ങളമല്  ടടവറസച ബഒാധ

ഡയഗചനഒാസച  ടചയ്യുന്നതമനദ്യം  ചമകമത്സ  ഉറപ്പഒാക്കുന്നതമനദ്യം  തസ്വക്കച  ചരഒാഗ

വമദഗരക്കുദ്യം  മറച  ചഡഒാകരമഒാരക്കുദ്യം  ആചരഒാഗദ  പവരതകരക്കുദ്യം  കൃതദമഒായ

പരമശസ്പീലനദ്യം നല്കമയമട്ടുണച.  ഗരഭമണമകള്ക്കച ടടവറസ്ബഒാധ ഉണഒാകഒാടത

ചനഒാക്കുകടയന്നതച  വളടര  പധഒാനമഒാണച.   സദ്യംസഒാനതച  വഒാനര  വസൂരമ

സമരസ്പീകരമച  സഒാഹചരദതമല്  തഒാടഴെപ്പറയുന്ന  പതമചരഒാധ  നടെപടെമകള്

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണച.

ആദദ  ചകസച  റമചപ്പഒാരട്ടുടചയചപ്പഒാള്തടന്ന  ചസ്റ്ററച  റഒാപമഡച

ടറചസഒാണ്സച  ടെസ്പീദ്യം  ചചരനടകഒാണച  നമരസ്പീക്ഷണ  ചമകമത്സഒാ  പരമചശഒാധനഒാ

മഒാനദണ്ഡങ്ങള് ഒരമക്കല്ക്കൂടെമ ചരച ടചയ്യുകയുദ്യം ആവശദമഒായ നമരചദ്ദേശങ്ങള്

സമരപ്പമക്കുകയുദ്യം ടചയമട്ടുണച. 

എൻ.ഐ.വമ.  പൂനയമൽനമനദ്യം  ചരഒാഗസമരസ്പീകരണ  റമചപ്പഒാർട്ടച

ലഭമചയുടെനതടന്ന  നടെതമയ  ഇസൗ  മസ്പീറമദ്യംഗമൽ  സദ്യംസഒാന  ടമഡമക്കൽ
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ചബഒാർഡച  അദ്യംഗങ്ങൾ,  ഡമ.എദ്യം.ഒ.മഒാർ,  ഡമ.എസച.ഒ.മഒാർ,   ഉന്നത

ഉചദദഒാഗസര,  സദ്യംസഒാന  ടപഒാതുജനഒാചരഒാഗദ  ടെസ്പീമദ്യംഗങ്ങൾ  എന്നമവർ

പടങടുതമട്ടുണച. 

ചരഒാഗദ്യം  സമരസ്പീകരമചവരുടടെ  സമ്പരക്കപ്പട്ടമക  തയഒാറഒാക്കുകയുദ്യം

സമ്പരക്കതമലളവടര  നമരസ്പീക്ഷണതമലഒാക്കുകയുദ്യം  ടചയമട്ടുണച.  മറച

സദ്യംസഒാനങ്ങളമലളവരുദ്യം  ഇതമലണച.  കുടുദ്യംബഒാദ്യംഗങ്ങൾ,

ആചരഒാഗദപവർതകർ,  ടെഒാകമ-ഓചട്ടഒാ  ലഡവർമഒാർ,  വമമഒാനതമൽ  ഒപ്പദ്യം

യഒാത്ര ടചയവർ,  കദഒാബമൻ ക,  എയർചപഒാർട്ടച ജസ്പീവനക്കഒാർ തുടെങ്ങമയവരുടടെ

വമവരങ്ങൾ  ചശഖരമച്ചുടകഒാണച  ലപമറമ  ചകഒാൺടെഒാക്റ്റുകടളയുദ്യം

അലഒാതവടരയുദ്യം ചവർതമരമചച നമരസ്പീക്ഷണതമലഒാക്കുകയഒാണച ടചയമട്ടുളതച.

സമ്പർക്കപ്പട്ടമയമലള  എലഒാവടരയുദ്യം  21  ദമവസമഒാണച  ഇനകസ്വമചബഷന

കഒാലഒാവധമ,  അതുടകഒാണച  21  ദമവസദ്യം  കർശനമഒായമ  നമരസ്പീക്ഷമക്കഒാനദ്യം

എലഒാവരമലദ്യം  ചരഒാഗലക്ഷണങ്ങളുടടെ  നമരസ്പീക്ഷണദ്യം  നടെതഒാനദ്യം  എലഒാ

ജമലകൾക്കുദ്യം നമർചദ്ദേശദ്യം നൽകമ.

ആശഒാവരക്കരമഒാരുള്ടപ്പടടെയുള  ഫസ്പീല്ഡച  വരചക്കഴച  വഴെമ

ഗൃഹസന്ദർശനദ്യം  നടെതമ  ചരഒാഗ  നമരസ്പീക്ഷണദ്യം  നടെത്തുവഒാന  നമരചദ്ദേശദ്യം
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നല്കമയമട്ടുണച.  അചതഒാടടെഒാപ്പദ്യംതടന്ന  ടടസചക്കഒാ  ചസഒാഷദല്  സചപ്പഒാരട്ടച,

ചരഒാഗമകള്ക്കുദ്യം  സമ്പരക്കതമലളവരക്കുദ്യം  നല്കുന്നതമനള

പവരതനങ്ങളുദ്യം നടെക്കുനണച. 

സമ്പർക്കപ്പട്ടമകയമലള എലഒാവരുചടെയുദ്യം ചരഒാഗനമരസ്പീക്ഷണദ്യം ദമവസവുദ്യം

രണ്ടുതവണ  ചഫഒാണമലൂടടെയുദ്യം  നടെതമവരുനണച.  ലക്ഷണങ്ങളുളവടര

ജമലയമടല  നമയുക  ആശുപത്രമകളമചലക്കച  മഒാറകയുദ്യം  കർശനമഒായമ

ഐടസഒാചലഷനമൽ നമരസ്പീക്ഷമക്കുകയുദ്യം ടചയ്യുനണച.

4  അന്തെഒാരഒാഷ്ട്ര  എയർചപഒാർട്ടുകളമലദ്യം  അന്തെഒാരഒാഷ്ട്ര  യഒാത്രക്കഒാടര

നമരസ്പീക്ഷമക്കുവഒാനള  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  ഏർടപ്പടുത്തുകയുണഒായമ.  അവമടടെ

ടഹല്പ്പച ടഡസഒാണുളതച. 

എലഒാ ജമലകളമലദ്യം ചരഒാഗലക്ഷണങ്ങളുളവടര പചവശമപ്പമക്കുവഒാനഒായമ

പചതദകദ്യം  ആശുപത്രമകൾ,  ടഎടസഒാചലഷന  സസൗകരദങ്ങള്

സജമഒാക്കമയമട്ടുണച.  ഏറവുദ്യം  പധഒാനടപ്പട്ട  കഒാരദദ്യം,  പൂടണ  എന.ടഎ.വമ-

യമലഒായമരുന  പരമചശഒാധനയഒായമ  സഒാമ്പമളുകള്  അയചമരുന്നതച.  കഴെമഞ്ഞ

ദമവസദ്യം  മുതല്  സദ്യംസഒാനതച,  ആലപ്പുഴെ  എൻ.ഐ.വമ  ലഒാബമലദ്യം

പരമചശഒാധനഒാ  സസൗകരദദ്യം   ക്രമസ്പീകരമചച  പരമചശഒാധന  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണച.
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സദ്യംസഒാനതച 28 ലഒാബുകളമല് ആര. ടെമ. പമ. സമ. ആര. സസൗകരദമുണച. ഇസൗ

28  ലഒാബുകളമലദ്യം  ആവശദമഒായ  കമറകടളതമച്ചുടകഒാണച  Monkey  Pox

പരമചശഒാധന നടെത്തുന്നതമനചവണമയുള ക്രമസ്പീകരണങ്ങള് ഒരുക്കമയമട്ടുണച. 

ചരഒാഗമകടളയുദ്യം  സമ്പർക്കതമലളവടരയുദ്യം  ആശുപത്രമകളമചലക്കച

മഒാറവഒാനഒായമ  പചതദക  ആദ്യംബുലൻസച  സദ്യംവമധഒാനദ്യം  ജമലകളമൽ

ഒരുക്കമയമട്ടുണച.

ചഡഒാകർമഒാരുൾടപ്പടടെയുള  ആചരഒാഗദപവർതകർക്കു  പചതദക

പരമശസ്പീലനദ്യം നൽകമ,  തുടെർപരമശസ്പീലനങ്ങള് നടെതമവരുന.  സദ്യംസഒാനതച

മഒാസച  മസ്പീഡമയഒാ  വമഭഒാഗവുദ്യം  ജമലഒാ  മഒാസച  മസ്പീഡമയഒാ  വമഭഒാഗവുദ്യം

ചബഒാധവല്ക്കരണ  സഒാമഗമകള്  തയഒാറഒാക്കുകയുദ്യം  മഒാധദമങ്ങളമലൂടടെ

പചരമപ്പമച്ചുവരമകയുദ്യം  ടചയ്യുന.  കഴെമഞ്ഞ  ദമവസദ്യം  നടെന്ന  ഒരു  പരമശസ്പീലന

പരമപഒാടെമയമല്  25,000  ചതഒാളദ്യം ചപര പടങടുതമരുന.  ആ രസ്പീതമയമലള

പരമശസ്പീലനങ്ങളുദ്യം ചബഒാധവല്ക്കരണ പവരതനങ്ങളുദ്യം നടെത്തുനണച. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: ഉപചചഒാദദമുന്നയമക്കുന്നതമനച സമയമുണഒാകുചമഒാ?

ശസ്പീമതമ  വസ്പീണഒാ  ചജഒാരജച:  സര,  വമശദമഒായ  മറുപടെമയുളതമനഒാല്



Uncorrected/Not for Publication
21-07-2022

68

ആയതച ചമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന+.

ശസ്പീ  .   എ  .   പമ  .   അനമല്കുമഒാര: സര, ചലഒാകടമമ്പഒാടുദ്യം മങമ ചപഒാകച ചരഒാഗദ്യം

കൂടുതല്  റമചപ്പഒാരട്ടച  ടചയടകഒാണമരമക്കുകയഒാണച.  ആഗസ്റ്റച  മഒാസചതഒാടടെ

ചലഒാകതച ചരഒാഗമകളുടടെ എണദ്യം ഒരു ലക്ഷതമല് കവമയുടമന്നഒാണച ആചരഒാഗദ

വമദഗര പറയുന്നതച.   സസ്വഒാഭഒാവമകമഒായുദ്യം മലയഒാളമകള് ചലഒാകതമടന്റ എലഒാ

ഭഒാഗത്തുമുളതുടകഒാണ്ടുതടന്ന  ഏതച  ചരഒാഗദ്യം  പമടെമടപട്ടഒാലദ്യം   ആദദദ്യം

ചകരളതമല്  റമചപ്പഒാരട്ടു  ടചയ്യുടന്നഒാരു  സഒാഹചരദമുണച.  ഇതരടമഒാരു

സഒാഹചരദതമല്  മരുന്നച,  പതമചരഒാധദ്യം  എന്നസ്പീ  രണച  കഒാരദങ്ങളമലഒാണച

ശദ്ധമചക്കണതച.  പതമചരഒാധതമല്  പധഒാനടപ്പട്ടതച  ടഎടസഒാചലഷനഒാണച.

ടഎടസഒാചലഷനഒാവശദമഒായ  സദ്യംവമധഒാനങ്ങള്  എലഒാ

നമചയഒാജകമണ്ഡലങ്ങളമലദ്യം  ചനരടത  പഖദഒാപമച  രസ്പീതമയമലള

ടഎടസഒാചലഷന  ടസന്ററുകള്  അതഒായതച  ഒഒാചരഒാ

നമയചയഒാജകമണ്ഡലങ്ങളമലദ്യം ഓചരഒാനവസ്പീതദ്യം അടെമയന്തെരമഒായമ തുടെങ്ങഒാനള

നടെപടെമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമഒാ;  അചതഒാടടെഒാപ്പദ്യംതടന്ന  മങമ  ചപഒാകമനച

വഒാകമചനഷനടണന്നച  പറയുനണച,  വഒാകമചനഷന  എത്രമഒാത്രദ്യം

ഫലപദമഒാടണന്നച പരമചശഒാധമചമട്ടുചണഒാ?

+ അനബനമഒായമ ചചരതമട്ടുണച.  
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(ചചഒാചദദഒാതരചവള അവസഒാനമച്ചു)


