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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര.... ഓരഡര... ചചചോദദദ്യം നമ്പര *121

(ചചചോചദദചോത്തരചവേള  ആരദ്യംഭമച്ചചപചോള്  നമയമസഭചോ  കവേചോടത്തമല

സചോമചോജമകര  സതദചോഗ്രഹമനുഷമക്കുന്നുവവേന്ന  വേമഷയദ്യം  ഉന്നയമച്ചച

പ്രതമപകചോദ്യംഗങ്ങള്  പ്ലക്കചോരഡുകള്  ഉയരത്തമപമച്ചച  അവേരവേരുവട  സസ്പീറമല

എഴുചന്നറ്റുനമന്നച  ബഹളദ്യം  വേയ്ക്കുകയദ്യം  അല്പസമയത്തമനുചശേഷദ്യം

സസ്വസചോനങ്ങളമല ഉപവേമഷ്ടരചോകുകയദ്യം വചയ.)

ആരടമഫമഷദല ഇന്റലമജന്സച ഹബച

1 (*121) ശസ്പീ  .   ടമ  .   പമ  .   രചോമകൃഷ്ണൻ:
     ശസ്പീ  .   ടമ  .   ഐ  .   മധുസൂദനന്:
     ശസ്പീമതമ ശേചോന്തകുമചോരമ വക  .:
  ശസ്പീ  .    ഐ  .    ബമ  .    സതസ്പീ  ഷച:  തചോവഴെക്കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കച

ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ വേകുപുുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നലകുചമചോ: 

(എ)  സദ്യംസചോനത്തച  ഭചോവേമ  വതചോഴെമല  സചോദദതകള്ക്കുദ്യം

സചോചങ്കേതമകവേമദദകള്ക്കുദ്യം അനുചയചോജദമചോയ വേമധത്തമല മചോനവേവേമഭവേചശേഷമ

വേമകസനത്തമനച  ആധുനമക  വേദവേസചോയ  ചമഖലയമചോയമ  ചചരന്നച

ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങള്  നടത്തുന്ന  പ്രവേരത്തനങ്ങവളക്കുറമച്ചച

വേമശേദമചോക്കചോചമചോ;
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(ബമ)  നമരമമത  ബുദമ,  ഗ്രചോഫസ്പീന്  നമരമചോണങ്ങള്,  ചറചോചബചോടമകച

തുടങ്ങമയ  നൂതന  വേദവേസചോയങ്ങള്ക്കചോവേശേദമചോയ  മചോനവേവേമഭവേചശേഷമ

സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനച പദതമയചണചോ;

(സമ)  തമരുവേനന്തപുരവത്ത ആരടമഫമഷദല ഇന്റലമജന്സച  ഹബചോക്കമ

മചോറ്റുകവയന്ന  ലകദചത്തചോവട  പ്രചതദക  പദതമ  ആവേമഷ്കരമക്കചോന്

ഉചദ്ദേശേമക്കുന്നുചണചോവയന്നച വേദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ  വേകുപ്പുമനമ  (ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന):

സര,  (എ)  സദ്യംസചോനത്തച  ഭചോവേമ  വതചോഴെമല  സചോദദതകള്ക്കുദ്യം

സചോചങ്കേതമകവേമദദകള്ക്കുദ്യം അനുചയചോജദമചോയ വേമധത്തമൽ മചോനവേവേമഭവേചശേഷമ

വേമകസനത്തമനച  ആർടമഫമഷദൽ  ഇന്റലമജൻസച  ആൻഡച  വമഷസ്പീൻ

ചലണമദ്യംഗച, കക്ലൗഡച  കമ്പമ്പ്യൂടമദ്യംഗച, സസബർ വസകമ്പ്യൂരമറമ, ചഡചോൺ വടചകചോളജമ,

ഗ്രചോഫമകച  ഡമസസനമദ്യംഗച  തുടങ്ങമയ  വേമവേമധ  ആധുനമക  ചകചോഴ്സുകൾ

സദ്യംസചോനവത്ത  സരവ്വകലചോശേചോലകള്  വേഴെമയദ്യം  അസചോപച  ചകരള  വേഴെമയദ്യം

നടത്തമവേരുന്നു.  കൂടചോവത  പ്രമുഖ  വേദവേസചോയങ്ങളചോയ  ആമചസചോൺ,

അചഡചോബമ,  ഗൂഗമൾ,  ഏണസച  &  യങച  തുടങ്ങമയ  സചോപനങ്ങളുവട

പങ്കേചോളമത്തചത്തചോവട  നടത്തവപടുന്ന  ചകചോഴെച സുകൾ  പഠമതചോക്കളമൽ  ഹയർ
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ഓർഡർ ഇൻഡസമ റമലവേന്റച സമൽസച  (Higher Order Industry Relevant

Skills)  നൽകമ  അവേരുവട  വതചോഴെമൽസചോധദതകൾ  വേർദമപമക്കചോൻ

സഹചോയമക്കുന്നു.  അന്തചോരചോഷ്ട്ര  നമലവേചോരത്തമലുള്ള  സനപുണദ

പരമശേസ്പീലനത്തമലൂവട  ചകചോഴച  പൂർത്തമയചോക്കമയ  വേമദദചോർതമകൾക്കച  വേമവേമധ

മുൻനമര  കമ്പനമകളമൽ  ചജചോലമ  ലഭദമചോക്കചോനുള്ള  നടപടമകളുദ്യം

സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുണച.

ഭചോവേമ  വതചോഴെമൽ  സചോധദതകവളയദ്യം  സചോചങ്കേതമകവേമദദകവളയദ്യം

അടമസചോനവപടുത്തമയ  നമ്പ്യൂജനചറഷന്  ചകചോഴ്സുകള്  ചകചോചളജച  വേമദദചോഭദചോസ

വേകുപമനുകസ്പീഴെമലുളള  സരക്കചോര/എയ്ഡഡച  ചകചോചളജുകളമല  അനുവേദമച്ചച

നലകമയമട്ടുണച.  അചതചോവടചോപദ്യം  അതതച  ചകചോഴ്സുകളുമചോയമ  ബന്ധവപടച

വേദവേസചോയശേചോലകളമല  ഇചന്റണ്ഷമപച,  ഇന്ഡസമയല  വേമസമറച  എന്നമവേ

നടത്തുന്നതമനുളള സക്ലൗകരദങ്ങളുദ്യം വേകുപച ഒരുക്കുന്നുണച.

ഉന്നത  സചോചങ്കേതമക  വേമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗത്തച  ഒരു  ഇന്നചവേഷന്

സമൂഹമുണചോകണവമന്നച  ലകദമമട്ടുവകചോണച  സരക്കചോര,  എയ്ഡഡച

എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  ചകചോചളജുകളമല  നൂതന  ആശേയങ്ങള്  വടചകചോളജമ

ഇന്കക്യുചബഷന്  വസന്ററുകള്വേഴെമ  നടപമലചോക്കവപട്ടുവേരുന്നു.  കൂടചോവത
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എന്റരപ്രണരഷമപച വഡവേലപ്വമന്റച കബച തുടങ്ങമയമട്ടുണച. 

Artificial Intelligence ചമഖലയമല വേരധമച്ചുവേരുന്ന വതചോഴെമലസചോധദത

കണക്കമവലടുത്തച  നമലവേമലുള്ള  പമ.ജമ. ചപ്രചോഗ്രചോമുകളുചോയ  M.Tech.  in

Robotic  and  Industrial  Automation,  M.Tech.  in  Translation

Engineering-ലുദ്യം  എ.ഐ. സദ്യംബന്ധമചോയ വേമഷയങ്ങളുുള്വപടുത്തമ Centre

For  Excellence  in  A.I.  തുടങ്ങമയ  പദതമകളമലൂവട  കചോലത്തമനുച

ചയചോജദമചോയതരത്തമല  മുചന്നചോടച  ചപചോകുചോന്  വേമദദചോഭദചോസ  ചമഖലവയ

പ്രചോപ്തമചോക്കമയമട്ടുണച. 

സചോചങ്കേതമക  വേമദദചോഭദചോസ  ഡയറക്ടചററമനുകസ്പീഴെമല  ഒരു  Centralized

Knowledge  Repository  Platform  വേമകസമപമക്കുന്നതമനചോയള്ള  പ്രചോരദ്യംഭ

നടപടമകളചോരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണച.  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  പദതമയചോയ  National

Programme  of  Technology  Enhance  Learning  പദതമയമലൂവട

രചോജദവത്ത  പ്രഗത്ഭമചോയ  7  ഐ.ഐ.ടമ.-കളുവട  ചനതൃതസ്വത്തമല  50,000-

ലപരദ്യം വേസ്പീഡമചയചോ ടമ്പ്യൂചടചോറമയലുകള് വേമദദചോരതമകള്ക്കച ലഭദമചോക്കുന്നുണച. 

ചപചോളമവടകമകച  ചകചോചളജുകളമവല ഇന്ഡസമ ഓണ് കചോമ്പസച പദതമ,

അസചോപ്പുദ്യം ചകരളചോ ചനചോളജച ഇചക്കചോണമമ മമഷനുദ്യം ചചരന്നച നടത്തുന്ന കണക്ടച
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കരമയര ടു കചോമ്പസച എന്നസ്പീ പദതമകള്വേഴെമ വേമദദചോരതമകവള വതചോഴെമലമനുദ്യം

സദ്യംരദ്യംഭകതസ്വത്തമനുദ്യം  തയചോറചോക്കചോനചോവേശേദമചോയ  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരുന്നു.

ഐ.എച്ചച.ആർ.ഡമ.  വേമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങളമൽ  നമലവേമൽ

വേളവരയധമകദ്യം  സചോധദതകളുള്ള  പുതുതലമുറ  ചകചോഴ്സുകൾ  ആരദ്യംഭമക്കുകയദ്യം

വേമദദചോർതമകളുവട  അഭമരുചമക്കനുസരമച്ചുച ചകചോഴ്സുകൾ വസലക്ടച  വചയുചോനുദ്യം

പഠമക്കുചോനുമുള്ള  അവേസരദ്യം  സദ്യംജുചോതമചോക്കുകയദ്യം  വചയചതു.  വേമദദചോർതമ

സമൂഹത്തമനുദ്യം  നമലവേമലുള്ള  പ്രചോചയചോഗമക  അറമവുകൾ  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചോക്കമ

മചോറുചോനുള്ള  idea  lab  AICTE-യവട  സചോമ്പത്തമക  സഹചോയചത്തചോടവു

ഐ.എച്ചച.ആര.ഡമ. Model  Engineering  College-ൽ  സചോപമച്ചുവേരുന്നു.

വേമവേമധ  കമ്പനമകളുമചോയമ  ചചർന്നച  industrial  related  ചകചോഴ്സുകൾ

ആരദ്യംഭമക്കുചോനുള്ള  നടപടമകളുവട  ആദദപടമയചോയമ  TCS  കമ്പനമയമചോയമ

സഹകരമച്ചുച ബമവടകച  കമ്പമ്പ്യൂടർ  സയൻസച  &  ബമസമനസച  സമസദ്യം  എന്ന

ചകചോഴച ഈ അധദയന വേർഷദ്യം ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ.

എല.ബമ.എസച.  വസന്ററമനുകസ്പീഴെമൽ  ആധുനമകവേമദദയമലധമഷമതമചോയ

4-ൽപരദ്യം  ചകചോഴ്സുകൾ  ലഭദമചോണച.   ചകരള  സർവ്വകലചോശേചോലയമൽ,
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സദ്യംസചോനവത്ത  ഭചോവേമ  വതചോഴെമൽസചോദദതകൾ  മുന്നമൽകണ്ടുവകചോണച,

ശേചോസ്ത്രസചോചങ്കേതമകരദ്യംഗവുദ്യം  ആധുനമക  വേദവേസചോയ  ചമഖലയമചോയമ

ചചർന്നുണചോകുന്ന  മുചന്നറങ്ങളുദ്യം  പഠന  ഗചവേഷണ  പ്രവേർത്തനങ്ങളുദ്യം

സമനസ്വയമപമക്കുക എന്ന ലകദചത്തചോവട ബമരുദചോനന്തര ബമരുദ ഗചവേഷണ

ചപ്രചോഗ്രചോമുകൾ  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനച  ചകരള  സർവ്വകലചോശേചോല  പദതമകൾ

ആവേമഷ്കരമച്ചുദ്യം കൂടചോവത  9  നൂതന പഠന വേകുപ്പുകൾ ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുമുള്ള

നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരുന്നു. 

മഹചോതചോഗചോന്ധമ  സർവ്വകലചോശേചോലയവട  ഒരു  ബമസമനസച

ഇവന്നചോചവേഷൻ  ഇചക്കചോസമസമചോയമ  പ്രവേർത്തമക്കുക  എന്ന  ലകദചത്തചോവട

വസകൻ  8  കമ്പനമ  നമയമപ്രകചോരദ്യം,  2013  (ഒരു  പ്രചതദക  പർപസച

വവേഹമക്കമൾ)  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുള്ളതചോണച.  എദ്യം.ജമ.യ.  ഇവന്നചോചവേഷൻ

ഫക്ലൗചണഷൻ  വേമദദചോർതമകളുവട  നൂതന  ആശേയങ്ങവള  സമൂഹത്തമനച

ഉപകചോരപ്രദമചോയ  വേചോണമജദ  ഉൽപന്നങ്ങളചോക്കമ  മചോറ്റുക  എന്നതചോണച  ടമ

കമ്പനമയവട ലകദദ്യം. വേമദദചോഭദചോസ മനചോലയത്തമവന്റ റൂസ 2.0 പദതമയമൽ

രൂപസ്പീകരമച്ച മഹചോതചോഗചോന്ധമ സർവ്വകലചോശേചോല ഇവന്നചോചവേഷൻ ഫക്ലൗചണഷൻ

സചോർടപ്പുകൾക്കച  പമന്തുണ നൽകുന്ന മമകച്ച ഇൻകക്യുചബററുകളുദ്യം  ലചോബുകളുദ്യം
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ചകചോ-വേർക്കമദ്യംഗച ചസസുദ്യം അനുബന്ധ സക്ലൗകരദങ്ങളുദ്യം ഒരുക്കമയമട്ടുണച. 

ചകരള  സചോർടപച  മമഷവന്റ സചോമ്പത്തമക  സഹചോയചത്തചോവട  കചോലമക്കറച

സർവേുസ്വകലചോശേചോല  കദചോമ്പസമൽ  ഒരു  ഫചോബമചക്കഷൻ  ലചബചോടറമ

സചോപമച്ചമട്ടുണച.  അതുവേഴെമ  വേമദദചോർതമകൾക്കച  കചോസച  റൂദ്യം

പഠനത്തമനപ്പുറത്തുള്ള  നൂതന  സവേദഗദങ്ങൾ  ചനടുന്നതമനച

സഹചോയകരമചോവുദ്യം.

ശസ്പീശേങ്കേരചോചചോരദ  സദ്യംസ്കൃത  സർവ്വകലചോശേചോലയമൽ  സദ്യംസചോന

സർക്കചോരമവന്റ ധനസഹചോയചത്തചോവട പ്രവേരത്തമക്കുന്ന രൂപകല്പന വടചകചോളജമ

ബമസമനസച  ഇൻകക്യുചബറർവേഴെമ  സഫൻ  ആർട്സച  വേമദദചോർതമകവള  ഭചോവേമ

വതചോഴെമൽ സചോദചധദതകൾക്കച പ്രചോപ്തരചോക്കുന്ന പ്രവേർത്തനങ്ങൾ നടത്തമവേരുന്നു.

കൂടചോവത  വസന്റർ  ചഫചോർ  അക്കചോദമമകച  സററമദ്യംഗമവന്റ  ആഭമമുഖദത്തമൽ

വേമദദചോർതമകവള  അന്തചോരചോഷ്ട്ര  നമലവേചോരത്തമലുളള  പ്രബന്ധങ്ങൾ

തയചോറചോക്കുന്നതമനച പ്രചോപ്തരചോക്കുന്നുണച.

(ബമ)  ചകചോചളജച  വേമദദചോഭദചോസ  വേകുപമനുകസ്പീഴെമവല  ആരട്സച  ആന്ഡച

സയന്സച  ചകചോചളജുകളമലുദ്യം  സചോചങ്കേതമക  വേമദദചോഭദചോസ  വേകുപമനുദ്യം

ഐ.എച്ചച.ആര.ഡ മ.-ക്കുദ്യം  കസ്പീഴെമലുള്ള  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  ചകചോചളജുകള്,
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ചപചോളമവടകമക്കുകള്, അസപ്ലഡച സയന്സച ചകചോചളജുകള് എന്നമവേമടങ്ങളമലുദ്യം

നമരമമതബുദമ,  ചറചോചബചോടമ കച  ചപചോലുളള  നമ്പ്യൂ  ജനചറഷന്  ചകചോഴ് സുകള്

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണച. 

അസചോപച  ചകരളവേഴെമ  നമർമമതബുദമ,  ചറചോചബചോടമകച  ചപ്രചോസ്സസച

ഓചടചോചമഷൻ തുടങ്ങമയ ചകചോഴ്സുകൾ മചോനവേ വേമഭവേചശേഷമ സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനചോയമ

ലഭദമചോക്കമയമട്ടുണച.  നമർമമതബുദമയവട  ചമഖലയമൽ  അസചോപച  ചകരള,

ഐ.ഐ.ടമ.  പചോലക്കചോടമവന്റ  സഹചോയചത്തചോവടയചോണച  ‘ആർടമഫമഷദൽ

ഇന്റലമജൻസച  ആൻഡച  വമഷസ്പീൻ  ചലണമദ്യംഗച  ചകചോഴച’  പചോഠദപദതമ

വേമകസമപമച്ചമട്ടുള്ളതച.  പ്രസ്തുത  ചകചോഴമനച  ചകന്ദ്ര  ഏജൻസമയചോയ

എന്.സമ.വേമ.ഇ.ടമ.-യവട  അദ്യംഗസ്പീകചോരവുദ്യം  ലഭമച്ചമട്ടുണച.  അചമരമക്ക

ആസചോനമചോയമ  പ്രവേർത്തമക്കുന്ന  UiPath-വന്റ  സഹകരണചത്തചോവടയചോണച

ചറചോചബചോടമകച  ചപ്രചോസ്സസച  ഓചടചോചമഷൻ  (RPA)  അസചോപച  ചകരള  വേഴെമ

നടത്തുന്നതച.  പ്രസുത  ചകചോഴച  പൂർത്തമയചോക്കുന്ന  വേമദദചോർതമകൾക്കച 

UiPath-വന്റ  അന്തചോരചോഷ്ട്ര  സർടമഫമക്കറചോണച  ലഭമക്കുക.  കചോലചോനുസൃതമചോയ

മചോറങ്ങളുള്വക്കചോണച  2021-22  അക്കചോദമമക  വേരഷദ്യം  നവേസ്പീനചകചോഴ്സുകള്

ആരദ്യംഭമക്കചോന്  അഫമലമചയറച  വചയ്ത  ചകചോചളജുകള്ക്കച  സചോചങ്കേതമക
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സരവ്വകലചോശേചോല നമരചോചകപ പതദ്യം നലകമയമട്ടുണച.

(സമ) തമരുവേനന്തപുരവത്ത ഒരു വടചകചോളജമ ഹബചോക്കമ മചോറ്റുന്നതമനചോയമ

അസചോപച  ചകരളയവട  കമമ്പ്യൂണമറമ  സമൽ  പചോർക്കുകൾ  സജ്ജമചോയമ

വേരമകയചോണച. കഴെക്കൂടദ്യം സമൽ പചോർക്കമൽ ഓഗുച വമന്റഡച റമയചോലമറമ/വേമർചസ്വൽ

റമയചോലമറമ  വസന്റർ  ഓഫച  എകലന്സച  സുചഥചോപമക്കചോനുള്ള  നടപടമകൾ

പൂർത്തമയചോക്കമവേരുന്നു. 

ശസ്പീ  .   ടമ  .   പമ  .   രചോമകൃഷ്ണന്: സര, വേമദദചോരതമകള്ക്കച പഠനകചോലത്തുതവന്ന

വതചോഴെമല  ചമഖലയമചോയമ  സഹകരമച്ചച  പ്രവേരത്തമക്കുന്നതമനുദ്യം  പരമശേസ്പീലനദ്യം

സമദമക്കുന്നതമനുദ്യം  ലകദമമടച  ചകചോചളജുകളമല  അപ്രന്റസ്പീസ്ഷമപച,

ഇചന്റണ്ഷമപച  എന്നമവേ  നടപമലചോചക്കണതുണച.   ഇക്കചോരദത്തമല

ഗവേണ്വമന്റമവന്റ സമസ്പീപനദ്യം വേദക്തമചോക്കുചമചോ?

 ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  പഠനകചോലത്തുതവന്ന  വേമദദചോരതമകള്ക്കച

വതചോഴെമല പരമശേസ്പീലനവുദ്യം വതചോഴെമല സചോദദതകളുദ്യം ഉറപചോക്കചോന്  Earn While

You  Learn  എന്ന  പദതമയദ്യം  സമല  എന്ഹചോന്വസ്മെന്റമനചോയമ  അസചോപച

ചകരള  വേഴെമയള്ള  പഠന  പരമപചോടമകളുദ്യം  നടപചോക്കുന്നുണച.   ഈയമവട

സൂപരസവേസറമ  വഡവേലപ്വമന്റച  വസന്റര   ചപചോളമവടകമക്കുകളുവട
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ആഭമമുഖദത്തമലുള്ള  അപ്രന്റസ്പീസ്ഷമപച  വട്രെയമനമകവള  വതരവഞ്ഞെടുക്കുന്ന

പരമപചോടമയമലൂവട  നചോലചോയമരത്തമലപരദ്യം  യവേചോക്കള്ക്കച  അപ്രന്റസ്പീസ്ഷമപച

ഉറപചോക്കമയമരമക്കുകയചോണച.   കരമക്കുലദ്യം  പരമഷ്കരണത്തമവന്റ    ഭചോഗമചോയമ

സമല  ചകചോഴ്സുകള്ക്കുദ്യം  വതചോഴെമല  പരമശേസ്പീലന  പരമപചോടമകള്ക്കുമുള്വപവട

വക്രെഡമറച  നലകചോന്  ആചലചോചമക്കുകയചോണച.  സരവ്വകലചോശേചോലകളമലുദ്യം

ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങളമലുദ്യം  ഇവന്നചോചവേഷന്  ആന്   ഡച

ഇന്കുചബഷന്  വഫസമലമറസ്പീസച  ഉയരത്തമവക്കചോണ്ടുവേന്നച   കുടമകളുവട

മസമഷ്കങ്ങളമലുണചോകുന്ന  നൂതന  ആശേയങ്ങള്ക്കച   പ്രചോചയചോഗമകരൂപദ്യം

നലകുന്നതമനുള്ള  പരമപചോടമകള്  ആവേമഷ്കരമച്ചുവേരമകയചോണച.   ചകരള

സരവ്വകലചോശേചോലയമലുദ്യം  മഹചോതചോഗചോന്ധമ  സരവ്വകലചോശേചോലയമലുദ്യം

ഇവന്നചോചവേഷന്  ആന്ഡ ച   ഇന്കുചബഷന്  വഫസമലമറമ  നല്ല  നമലയമല

വേമകസമപമച്ചമട്ടുണച.  മഹചോതചോഗചോന്ധമ  യൂണമചവേഴമറമ   ഇക്കചോരദത്തമല  ഒരു

Section 8 Company  രൂപസ്പീകരമച്ചുകഴെമഞ്ഞെമരമക്കുന്നു.  ഇതുമചോയമ ബന്ധവപടച

കചോലമക്കറച  സരവ്വകലചോശേചോലയമല  ഒരു  ഫചോബമചക്കഷൻ  ലചോബച

വേമകസമപമച്ചമട്ടുണച.   Earn While  You Learn  പദതമയമലൂവട  20  ലകദ്യം

രൂപയ്ക്കുള്ള  വതചോഴെമല  ദമനങ്ങളചോണച  വേമവേമധ  കലചോലയങ്ങളമലചോയമ  കഴെമഞ്ഞെ
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അക്കചോദമമകച  വേരഷദ്യം  നടപചോക്കമയതച.   അതച   കൂടുതല  വേമപുലമചോയ

രസ്പീതമയമലചോണച ഈ അക്കചോദമമകച വേരഷദ്യം നടപചോക്കമവക്കചോണമരമക്കുന്നതച. 

ശസ്പീ  .    തമരുവേഞ്ചൂര  രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  ആരടമഫമഷദല

ഇന്റലമജന്സുമചോയമ  ബന്ധവപട  ചചചോദദമചോണച  ഇവേമവട  വേന്നമട്ടുള്ളതച.   അതച

ബഹുമചോനവപട മുഖദമനമയവട  വേകുപ്പുമചോയമ ബന്ധവപടതചോണച.   അചദ്ദേഹദ്യം

സഭയമലുള്ളചപചോള് മവറചോരു മനമ മറുപടമ പറയന്നതച ശേരമയചോചണചോ?

മമ  .   സസ്പീക്കര: ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ  വേകുപമനചോണച പ്രസ്തുത ചചചോദദദ്യം മചോരക്കച

വചയ്തമരമക്കുന്നതച.

ശസ്പീ  .    ടമ  .    പമ  .    രചോമകൃഷ്ണന്:  സര,  സവേജചോനമക  സമൂഹവത്ത

വേളരത്തമവയടുക്കുന്നതമവന്റ  ഭചോഗമചോയമ  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസരദ്യംഗദ്യം  ഇനമയദ്യം

വേമപുലസ്പീകരമക്കചോന്  പുതമയ  സചോപനങ്ങള്  ആരദ്യംഭമചക്കണതുണച.

ഇക്കചോരദങ്ങള്  വേദക്തമചോക്കുചമ്പചോള്ത്തവന്ന  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ

സചോപനങ്ങളമല അക്കചോദമമക സമൂഹവുദ്യം വേദചോവേസചോയമക സചോപനങ്ങളുമചോയമ

സഹകരണദ്യം  വമച്ചവപടുത്തമ  വതചോഴെമലവേസരങ്ങള്   ലഭദമചോക്കുന്നതമനച

സരക്കചോര സസ്വസ്പീകരമച്ച  നടപടമകള് വേമശേദമചോക്കചോചമചോ?
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 ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  ഇന്ഡസമ  -  അക്കചോദമമ  റമചലഷന്ഷമപച

വേരദമപമക്കുന്നതമവന്റ  ഭചോഗമചോയമ   ആമചസചോൺ,  അചഡചോബമ,  ഗൂഗമൾ,

ഏണസച  &  യങച  തുടങ്ങമയ  സചോപനങ്ങളുമചോയമ  സഹകരമച്ചുവകചോണചോണച

സമല  വഡവേലപ്വമന്റമനുദ്യം   ഇന്ഡസമക്കുദ്യം  ആവേശേദമചോയ  സമല  നലകമ

പരമശേസ്പീലമപമച്ചവേരക്കച  വതചോഴെമല  പ്രധചോനദ്യം  വചയ്യുന്നതമനുള്ള  പദതമകള്

ആവേമഷ്കരമച്ചുവേരുന്നതച.  എല്ലചോ  സരവ്വകലചോശേചോലകളമലുദ്യം  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ

സചോപനങ്ങളമലുദ്യം   ഇന്ഡസമ-അക്കചോദമമ   ബന്ധദ്യം ഉയരത്തമവക്കചോണ്ടുവേന്നച

അവേമടങ്ങളമല  വതചോഴെമലദചോനപരമചോയ  പരമപചോടമകള്,  സചോരടപച

എന്വേചയചോണ്വമന്റച ഇവന്നചോചവേഷന് ആന്ഡച ഇന്കുചബഷന് ഇചക്കചോസമസദ്യം

വേമകസമപമക്കണവമന്നചോണച   നമരചദ്ദേശേദ്യം  നലകമയമട്ടുള്ളതച.   ഇതമവന്റ

ഭചോഗമചോയമ  കണക്ടച  കരമയര  ടു  കചോമ്പസച  എന്ന  പദതമ  നല്ലനമലയമല

നടപചോക്കമവേരുന്നു.   ചപചോളമവടകമക്കുകളമല ഇന്ഡ സമ  ഓണ് കചോമ്പസച എന്ന

പദതമ  നല്ല  നമലയമല  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുകയചോണച.    മചോതൃകചോ

ചപചോളമവടകമക്കുകളമവലചോവക്ക  ഇന്ഡ സമ   ഓണ്  കചോമ്പസച  എന്ന  പദതമ

വേമജയകരമചോയമ  നടപചോക്കമവക്കചോണമരമക്കുകയചോണച.   കണക്ടച  കരമയര  ടു

കചോമ്പസച   എന്നപദതമയവട  ഭചോഗമചോയമ  ഇചപചോള്  വതചോഴെമലരങ്ങുകള്
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കലചോലയങ്ങളമല  നടന്നുവേരമകയചോണച.   വപണ്കുടമകളുവട  വതചോഴെമല

പങ്കേചോളമത്തദ്യം വേരദമപമക്കുന്നതമനച കൂടുതല ഊന്നല നലകുന്ന സമസ്പീപനമചോണച

ഇക്കചോരദത്തമല  സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതച.  എല്ലചോ  പ്രധചോനവപട  ഇന്ഡസമയല

ചഫദ്യംസമവനയദ്യം  പവങ്കേടുപമച്ചുവകചോണചോണച  വതചോഴെമല  ചമളകള്

സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതച.   അടുത്ത  മചോസദ്യം  എല്ലചോ  സരവ്വകലചോശേചോലകളമലുദ്യം

വതചോഴെമല ചമളകള് സദ്യംഘടമപമക്കചോനചോണച തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുള്ളതച.   

ശസ്പീ  .    ടമ  .    ഐ  .    മധുസൂദനന്:  സര,  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസരദ്യംഗദ്യം

കചോചലചോചമതമചോയമ  നവേസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള്ള  മചോതൃകചോ  പ്രവേരത്തനമചോണച  പല

എതമരപ്പുകള്ക്കമടയമലുദ്യം ചകരളത്തമല നടന്നുവേരുന്നതച.  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ

ചമഖലയമല ഇവന്നചോചവേഷന് സമൂഹമുണചോകുന്നതമനച ലകദമമടച  നടപചോക്കുന്ന

പദതമകവള സദ്യംബന്ധമച്ചച വേമശേദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,   ഭചോവേമ  വതചോഴെമല  സചോദദതകവളയദ്യം

സചോചങ്കേതമകവേമദദകവളയദ്യം  അടമസചോനവപടുത്തമ  സരക്കചോര/എയ്ഡഡച

ചകചോചളജുകളമലുദ്യം  മറച  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങളമലുദ്യം

വേദവേസചോയശേചോലകളമലനമന്നച  ഇചന്റണ്ഷമപച,  ഇന്ഡസമയല  വേമസമറച

എന്നമവേ  നടത്തുന്നതമനുള്ള  സക്ലൗകരദങ്ങവളചോരുക്കമയമട്ടുണച.  കരമക്കുലദ്യം
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പരമഷ്കരണത്തമവന്റ  ഭചോഗമചോയമ  ഇചന്റണ്ഷമപമനച  വക്രെഡമറച  ഏരവപടുത്തുന്ന

നമലയമലചോണച  തസ്പീരുമചോനവമടുക്കചോന്  ചപചോകുന്നതച.  അതുചപചോവല

ഇവന്നചോചവേഷന്  സമൂഹമുണചോകണവമന്നച  ലകദമമടച   ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ

സചോപനങ്ങളമലുദ്യം  സരവ്വകലചോശേചോലകളമലുദ്യം  വടചകചോളജമ  ഇന്കുചബഷന്

വസന്ററുകള്  രൂപസ്പീകൃതമചോയമട്ടുണച.   കൂടചോവത,  എന്റരപ്രണരഷമപച

വഡവേലപ്വമന്റച  കബ്ബുകളുവട  (EDC)  പ്രവേരത്തനവുദ്യം   വേദചോപകമചോയമ

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണച.  'കണക്ടച കരമയര ടു കചോമ്പസച' പദതമയവട ഭചോഗമചോയമ എല്ലചോ

ചകചോചളജുകളമലുദ്യം  ചപ്ലസച വമന്റച  വസല്ലുകള്  സജസ്പീവേമചോക്കമയമട്ടുണച.

ആരടമഫമഷദല  ഇന്റലമജന്സമവന്റ  ചമഖലയമല  വേരദമച്ചുവേരുന്ന

വതചോഴെമലസചോധദതകള്  കണക്കമവലടുത്തച  M.Tech.  in  Robotic  and

Industrial  Automation,  M.Tech.  in  Translation  Engineering  എന്നസ്പീ

പമ.ജമ.  ചപ്രചോഗചോമുകളമല  ആരടമഫമഷദല  ഇന്റലമജന്സച  സദ്യംബന്ധമചോയ

വേമഷയങ്ങളുള്വപടുത്തമ Centre For Excellence in Artificial Intelligence

തുടങ്ങമയ പദതമകള് നടപചോക്കമയമട്ടുണച.  സചോചങ്കേതമക  വേമദദചോഭദചോസ

ഡയറക്ടചററമനുകസ്പീഴെമല   Centralized  Knowledge  Repository  Platform

രൂപസ്പീകരമക്കചോന്  കഴെമഞ്ഞെമട്ടുണച.  അത്തരത്തമല   സചോചങ്കേതമകവേമദദയമചോയമ
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ബന്ധവപടുത്തചോനുദ്യം  ഇന്ഡസമക്കചോവേശേദമചോയ   വവനപുണദ  വേമകസനത്തമനച

വേമദദചോരതമകവള  സഹചോയമച്ചുവകചോണച  ഭചോവേമ  വതചോഴെമല  സചോദദതകളമചലയച

ചപചോകചോനുള്ള ആതവേമശേസ്വചോസദ്യം പകരുന്ന ഗ്രൂമമദ്യംഗച  ചപ്രചോസ്സസുദ്യം ഫമനമഷമദ്യംഗച

ചകചോഴ്സുകളുദ്യം  നലകമ  നല്ലനമലയമല  ഇന്ഡസമയമചോയള്ള  ബന്ധദ്യം

ശേക്തമവപടുത്തമവക്കചോണച വതചോഴെമലവേസരങ്ങള് ലഭദമചോക്കുന്നുണച.   

ശസ്പീമതമ  ശേചോന്തകുമചോരമ  വക  .:  സര,  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസത്തമനചോയമ

വേമദദചോരതമകള്  വേമചദശേ  സരവ്വകലചോശേചോലകവള  ആശയമക്കുന്നതുമൂലദ്യം

'വബയമന് വഡയമന്' ഉണചോകചോതമരമക്കചോന് നൂതന സചോചങ്കേതമകവേമദദകളമലൂവട

വേമജചോന-വേദവേസചോയങ്ങള്ക്കചോവേശേദമചോയ  മചോനവേവേമഭവേചശേഷമ

സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനചോയമ,  ഉദചോഹരണത്തമനച  അടുത്ത  കചോലത്തച  ഗ്രചോഫസ്പീന്

ചമഖലയമലുള്വപവട  സരക്കചോര  എടുത്തമട്ടുള്ള  ഇനമചഷദറസ്പീവേച,  2010-ല

ഭക്ലൗതമകശേചോസ്ത്രത്തമനച  ചനചോബല  സമചോനദ്യം  ചനടമയ  മചോവഞസര

യൂണമചവേഴമറമയമവല  Andre  Geim  ഉള്വപവടയള്ള  വേദക്തമകള്

പവങ്കേടുത്തുവകചോണച  ഗ്രചോഫസ്പീന്  ചമഖലയമല  സഹകരമക്കുന്നതമനുചവേണമ

മചോഞസര,  ഓകചചഫചോരഡച,  എഡമന്ബചറചോ,  സസഗന്    തുടങ്ങമയ

യൂണമചവേഴമറമകളുമചോയമ  ചചരന്നച  ചകരള  ഡമജമറല  യൂണമചവേഴമറമ
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ലണനമലവേച്ചച  നടത്തമയ  ധചോരണചോപതത്തമവന്റ  അടമസചോനത്തമല  വേളവര

ശചോഘനസ്പീയമചോയ  ഇനമചഷദറസ്പീവേചോണച  നമള്  എടുത്തുവകചോണമരമക്കുന്നതച.

സദ്യംസചോനവത്ത  സരവ്വകലചോശേചോലകളമല  ആധുനമക  ശേചോസ്ത്ര-സചോചങ്കേതമക

ചമഖലയമല  പഠനദ്യം,  ഗചവേഷണദ്യം  എന്നമവേ  നടത്തുന്നതമനുചവേണമ  പുതമയ

പഠന  ചകചോഴ്സുകള്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനച  സദ്യംസചോന  ഗവേണ്വമന്റച

ലകദമമടുന്നുചണചോ; ഉവണങ്കേമല വേമശേദമചോക്കചോചമചോ? 

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  നമ്പ്യൂ  ജനചറഷന്  ചകചോഴ്സുകളമചലയച  ചകരള

സരവ്വകലചോശേചോല  9  പഠന  വേകുപ്പുകളുവട  ആഭമമുഖദത്തമല  ചകചോഴ്സുകള്

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണച.   Atmospheric  Science,  Graphic  Designing,

Communication Science and Electronics, Artificial Intelligence, Data

Science,  Funtional  Organic  Materials,  Oceanography  and  Blue

Economy,  Renewable  Energy,  Integrative  Biology  എന്നമവേയചോണച

ചകരള  സരവ്വകലചോശേചോലയമല  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുള്ള  ചകചോഴ്സുകള്.   എദ്യം.ജമ.

യൂണമചവേഴമറമ  ഇവന്നചോചവേഷന്  ഫക്ലൗചണഷനുദ്യം  സചോരടപദ്യം

ഇന്കുചബചറഴ്സുവമല്ലചോദ്യം  ശേക്തമചോക്കമവക്കചോണച  ഇക്ലൗ  ചമഖലയമല  പുതമയ

ചകചോഴ്സുകള് ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണച.  എല്ലചോ സരവ്വകലചോശേചോലകളമലുദ്യം ചപ്രചോജക്ടച ചമചോഡച
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ചകചോഴ്സുകള്  ഏറവുദ്യം  നൂതനമചോയ  ചമഖലകവള  ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചച  നലകമയമട്ടുണച.

ചറചോചബചോടമകമവന്റയദ്യം  ആരടമഫമഷദല  ഇന്റലമജന്സമവന്റയദ്യം  കക്ലൗഡച

കമ്പമ്പ്യൂടമദ്യംഗമവന്റയദ്യം  വവസബര  വസകമ്പ്യൂരമറമയവടയദ്യം  ചബചോക്കച  വചയമന്

വടചകചോളജമയവടയവമചോവക്ക  ചകചോഴ്സുകള്  സരവ്വകലചോശേചോലകളമല  മചോതമല്ല

അസചോപമലൂവട സമല എന്ഹചോന്സുമചോയമ ബന്ധവപട്ടുദ്യം നലകമവേരുന്നുണച.  

ശസ്പീ  .    വഎ  .    ബമ  .    സതസ്പീഷച:  സര,  ചകരളത്തമല  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസദ്യം

ഗചവേഷണദ്യം എന്നസ്പീ ചമഖലകളമല പ്രകടമചോയ  മചോറമചോണച  കചോണചോനചോവുന്നതച.

നമരമമതബുദമ  ഉള്വപവടയള്ള നവേസ്പീന ആശേയങ്ങള്  ഉപചയചോഗവപടുത്തമ

വേമകസനപ്രവേരത്തനങ്ങള്ക്കുദ്യം  വതചോഴെമലമല്ലചോയ്മ  പരമഹരമക്കുന്നതമനുമുള്ള

പദതമകള്ക്കച സരക്കചോര രൂപദ്യം നലകമയമട്ടുചണചോ? 

ചഡചോ  .   ആര  .   ബമന  : വതചോഴെമലമല്ലചോയ്മ  അഭമസദ്യംചബചോധന

വചയ്യുന്നതമനചോണച വേമദദചോഭദചോസവുദ്യം വതചോഴെമലുദ്യം തമമല നമലനമലക്കുന്ന സമല

ഗദചോപച  നമകത്തചോനചോവേശേദമചോയമട്ടുള്ള സമല  എന്ഹചോന്വസ്മെന്റച ചപ്രചോഗ്രചോമുകള്

മുചന്നചോട്ടുവേച്ചമട്ടുള്ളതച.   അസചോപമവന്റയദ്യം  (ASAP)  വകയ്സമവന്റയദ്യം  (KASE)

ആഭമമുഖദത്തമല  സമല  എന്ഹചോന്വസ്മെന്റച  പദതമകള് വേദചോപകമചോയമ

നടപചോക്കമവേരുന്നുണച.   എല്ലചോ  സരവ്വകലചോശേചോലകളമലുദ്യം  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ
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സചോപനങ്ങളമലുദ്യം  വപ്ലയ്വസ്മെന്റച  വസല്ലമവന്റ ആഭമമുഖദത്തമല  വതചോഴെമല

ചമളകള് സദ്യംഘടമപമച്ചുവേരുന്നുണച.  വതചോഴെമലരങ്ങചത്തയച  എന്ന പരമപചോടമയദ്യം

കണക്ടച  കരമയര  ടു  കദചോമ്പസച   പദതമയദ്യം  ഇന്ഡസമ  ഓണ്  കദചോമ്പസച

പദതമയവമചോവക്ക  വതചോഴെമലുദ്യം  വേമദദചോഭദചോസവുദ്യം  തമമല  ബന്ധവപടുത്തുന്ന

പദതമകളചോണച.  ഇവേ  വേമജയകരമചോയമടചോണച

മുചന്നചോട്ടുവപചോയ്വക്കചോണമരമക്കുന്നതച.

ശസ്പീ  .    തമരുവേഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇതച  വേളവര  ചമജര ആയമട്ടുള്ള

അഡസ്വചോന്സ്ഡച  ഏരമയ  ആണച.    വേകുപച  വേമഭജനമനുസരമച്ചച  വഎ.ടമ.-യദ്യം

ആരടമഫമഷദല  ഇന്റലമജന്സുദ്യം  ബഹുമചോനവപട  മുഖദമനമയചോണച

സകകചോരദദ്യം  വചയ്യുന്നതച.    'നമരമമതമ  ബുദമ,  ഗ്രചോഫസ്പീന് നമരമചോണങ്ങള്,

ചറചോചബചോടമകച  തുടങ്ങമയ  നൂതന  വേദവേസചോയങ്ങള്ക്കചോവേശേദമചോയ

മചോനവേവേമഭവേചശേഷമ സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനച  പദതമയചണചോ'  -  എന്ന രണചോമവത്ത

ചചചോദദത്തമനച     വേകുപമവന്റ  ചചോരജ്ജുള്ള  ബഹുമചോനവപട

മുഖദമനമതവന്നയചോണച   ഉത്തരദ്യം പറചയണമവേരമക.   ഇതമവല മൂന്നചോമവത്ത

ചചചോദദവുദ്യം അതുചപചോവലതവന്നയചോണച.  ഞങ്ങള്ക്കമതച വേമവേരചശേഖരണമചോണച.

അചപചോള്  സസ്വചോഭചോവേമകമചോയദ്യം   ഗവേണ്വമന്റമവന്റ  നമലപചോടച  ഇക്ലൗ  വേകുപച
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സകകചോരദദ്യം  വചയ്യുന്ന  ബഹുമചോനവപട  മുഖദമനമ  വേമശേദസ്പീകരമക്കചോചമചോ

എന്നുള്ളതചോണച എവന്റ ചചചോദദദ്യം?

മമ  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമചോനവപട മമനമസര,   ആരടമഫമഷദല ഇന്റലമജന്സച

ബഹുമചോനവപട മുഖദമനമ  സകകചോരദദ്യം വചയ്യുന്ന വേകുപചോണച.   അതുവകചോണച

ഇതമല ചപചോളമസമ ഡമസമഷന് പറചയണതച ബഹുമചോനവപട മുഖദമനമയചല്ല

എന്നചോണച ബഹുമചോനവപട അദ്യംഗദ്യം ചചചോദമക്കുന്നതച. 

മുഖദമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വേമജയന്):  സര,   ആരടമഫമഷദല

ഇന്റലമജന്സച    സചോധചോരണഗതമയമല  വഎ.ടമ.-യവട  ഭചോഗമചോയമ

വതചോഴെമലുമചോയമ ബന്ധവപട ചമഖലയമലചോണച  വഎ.ടമ.  രദ്യംഗത്തച ചനചോക്കുന്നതച.

പഠനവുമചോയമ  ബന്ധവപട  കചോരദങ്ങള്  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമചോയമ

ബന്ധവപടച  തവന്നയചോണച  വചയ്യുക.  അതമവന്റ  ഭചോഗമചോയമ

ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസവേകുപച  തവന്നയചോണച  അതുമചോയമ  ബന്ധവപട  കചോരദങ്ങള്

വേമശേദസ്പീകരമചക്കണതച.  

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സസ്പീഫന്:  സര,  ആധുനമക  സചോചങ്കേതമകവേമദദയമല

വേളവരചവേഗദ്യം വേമകസമച്ചുവകചോണമരമക്കുന്ന ഒരു ചമഖലയചോണച ആരടമഫമഷദല

ഇന്റലമജന്സച.   ഇതുമചോയമ  ബന്ധവപടച   വേമവേമധ  സരവ്വകലചോശേചോലകള്
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ചകചോഴ്സുകള് നടത്തുന്നുണച.  എന്നചോല ഇചതചോവടചോപദ്യം ഓണ്സലന് ചകചോഴ്സുകളുദ്യം

നമരവേധമയചോയമ  നടന്നുവേരമകയചോണച.   ഇത്തരത്തമല  വേമവേമധതലങ്ങളമല

ചകചോഴ്സുകള്  നടത്തുന്ന  സചോഹചരദത്തമല  ഇതമനചോയമ  ഒരു  വപചോതുകരമക്കുലദ്യം

നമശ്ചയമച്ചമട്ടുചണചോ, അതമനുള്ള നടപടമകള് സരക്കചോര സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .   ആര  .   ബമന  : ആരടമഫമഷദല  ഇന്റലമജന്സമനച  മചോതമചോയമ

ഒരു  വപചോതുകരമക്കുലദ്യം  സചോദദമല്ല.  ആരടമഫമഷദല  ഇന്റലമജന്സുമചോയമ

ബന്ധവപടച  അതമനചോവേശേദമചോയമട്ടുള്ള  അദ്യംഗസ്പീകൃത  സമലബസച  രൂപചരഖ

നലകചോവുന്നതചോണച.   ഒരു  വപചോതു  അക്കചോദമമകച  വഫ്രെയമദ്യംവേരക്കച

ഇക്കചോരദത്തമല നലകചോവുന്നതചോണച.

ശസ്പീ  .    വേമ  .    ചജചോയമ:  സര,  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസചമഖലവയ  ഒരു

സവേജചോനമക  ചമഖലയചോക്കുക  എന്നതചോണച  ലകദവമന്നച  ബഹുമചോനവപട

മനമ  ഇവേമവട  സൂചമപമച്ചു.  നൂതനപഠനവേമഷയങ്ങള്

പചോഠദപദതമയമലുള്വപടുത്തചോനുദ്യം  വക-ഡമസച,  അസചോപച  തുടങ്ങമയ

സചോപനങ്ങവളക്കൂടമ ഇതമവന്റ ഭചോഗമചോക്കമ മചോറചോന് സചോധമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .   ആര  .   ബമന  : അസചോപച  ചകരള  വേഴെമ  നമരമമത  ബുദമ,

ചറചോചബചോടമകച  ചപ്രചോസസച  ഓചടചോചമഷന് തുടങ്ങമയ  ചകചോഴ്സുകള്
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മചോനവേവേമഭവേചശേഷമ  വേരദമപമക്കുന്നതമനചോയമ  ഇതമനകദ്യം  ലഭദമചോക്കമയമട്ടുണച.

നമരമമത  ബുദമയവട  ചമഖലയമല  അസചോപച  ചകരള  വഎ.വഎ.ടമ.

പചോലക്കചോടമവന്റ  സഹചോയചത്തചോവടയചോണച  ആരടമഫമഷദല  ഇന്റലമജന്സച

ആന്ഡച വമഷസ്പീന് ചലരണമദ്യംഗച ചകചോഴച  വേമകസമപമച്ചമട്ടുള്ളതച.  ആ ചകചോഴമനച

ചകന്ദ്ര ഏജന്സമയചോയ എന്.സമ.വേമ.ഇ.ടമ.-യവട അദ്യംഗസ്പീകചോരവുദ്യം ലഭമച്ചമട്ടുണച.

അതുചപചോവല  അചമരമക്ക  ആസചോനമചോയമ  പ്രവേരത്തമക്കുന്ന  UiPath-വന്റ

സഹകരണചത്തചോവടയചോണച ചറചോചബചോടമകച ചപ്രചോസ്സസച ഓചടചോചമഷന് അസചോപച

ചകരള വേഴെമ നടത്തുന്നതച.  ഇക്ലൗ ചകചോഴച പൂരത്തമയചോക്കുന്ന വേമദദചോരതമകള്ക്കച

UiPath-വന്റ അന്തചോരചോഷ്ട്ര  സരടമഫമക്കറചോണച  ലഭമക്കുക.   അങ്ങവന

കചോലചോനുസൃതമചോയമട്ടുള്ള  മചോറങ്ങള്  ഉള്വക്കചോണ്ടുവകചോണച  പുതമയ  നവേസ്പീന

ചകചോഴ്സുകള് ആരദ്യംഭമക്കചോന് അഫമലമചയറച വചയ്ത ചകചോചളജുകള്ക്കച സചോചങ്കേതമക

സരവ്വകലചോശേചോല നലകമയമട്ടുള്ള നമരചോചകപപതദ്യം അനുസരമച്ചച  മമക്കവേചോറുദ്യം

ചകചോചളജുകളമല ഇക്ലൗ പുതുതലമുറ ചകചോഴ്സുകള് ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുമുണച.
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മൂലദവേരദമത കൃഷമ മമഷന്

(*122) ശസ്പീ  .   വേചോഴൂര ചസചോമൻ:
ശസ്പീ  .   ഇ  .   ചന്ദ്രചശേഖരന്:
ശസ്പീ  .   ജമ  .   എസച  .   ജയലചോൽ:
ശസ്പീ  .   സമ  .   സമ  .   മുകുന്ദൻ: തചോവഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കച കൃഷമ

 വേകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുടപടമ നലകുചമചോ:

(എ) സദ്യംസചോനത്തച  കചോരഷമക  ചമഖലയമവല  ഉല്പചോദനകമതയദ്യം

കരഷകരുവട വേരുമചോനവുദ്യം വേരദമപമക്കുന്നതമനുചവേണമ മൂലദ വേരദമത കൃഷമ

മമഷന് രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ; വേമശേദമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)ഉല്പന്നങ്ങളുവട  ഗുണനമലവേചോരദ്യം  ഉയരത്തമ  സുസമര  വേമപണമ

ഉറപചോക്കുന്നതമനച  മൂലദ  വേരദമത  കൃഷമ  മമഷന്  പദതമകള്

ആവേമഷ്കരമച്ചമട്ടുചണചോ; വേമശേദചോദ്യംശേദ്യം നൽകുചമചോ;

(സമ)  പ്രസ്തുത  മമഷവന്റ  ഭചോഗമചോയമ  മൂലദവേരദമത  ഉല്പന്നങ്ങള്

ഉല്പചോദമപമക്കുന്നതമനചോയമ ഒരു കൃഷമ ഭവേനമല ഒരു ഉല്പന്നദ്യം എന്ന പദതമ

നടപമലചോക്കചോൻ ഉചദ്ദേശേമക്കുന്നുചണചോ; വേദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ഡമ) മൂലദവേരദമത ഉല്പന്നങ്ങളുവട സദ്യംഭരണദ്യം,  വേമപണനദ്യം എന്നമവേയച

കചോരദകമമചോയ  സദ്യംവേമധചോനദ്യം  ഒരുക്കുന്നതമനച  കരഷകരക്കച  കൂടമ
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പങ്കേചോളമത്തമുള്ള  ചകരള  അചഗ്രചോ  ബമസമനസച  കമ്പനമ  രൂപസ്പീകരമക്കുന്ന

പ്രവേരത്തനങ്ങളുവട പുചരചോഗതമ വേമശേദമചോക്കുചമചോ?

കൃഷമ വേകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   പ്രസചോദച  ): സര,  (എ) ഉണച.

കചോരഷമചകചോല്പന്നങ്ങവള മൂലദവേരദമത ഉല്പന്നമചോക്കമ മചോറ്റുക,  കൃഷമക്കചോരുവട

വേരുമചോനദ്യം  ഇരടമയചോക്കുക,   കചോരഷമചകചോല്പചോദനകമത  വേരദമപമക്കുക,

ഉല്പന്നസദ്യംഭരണദ്യം,  ഉല്പന്നങ്ങളുവട വേമല,  മൂലദവേരദമത പ്രവേരത്തനങ്ങളമല

നമന്നുള്ള  വേരുമചോനദ്യം,  മറച  അനുബന്ധ  വേരുമചോനങ്ങള്  എന്നമവേയമല

വേരദനവേച  വേരുത്തുക  തുടങ്ങമയ  ഉചദ്ദേശേങ്ങചളചോവടയചോണച  മൂലദവേരദമത

കചോരഷമക  മമഷന്  (Value  Added  Agriculture  Mission–  VAAM)

രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതച. 

പ്രചോഥമമക കചോരഷമക ഉല്പന്നങ്ങളുവട ഉല്പചോദന/നമരമചോണ പ്രക്രെമയകള്,

വേമപണനദ്യം/  ചസവേനങ്ങള് എന്നമവേയമല ശദചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചച ഉല്പന്നങ്ങളുവട

മൂലദദ്യം  വേരദമപമക്കുക  എന്ന  ആശേയത്തമനചോണച  മൂലദവേരദമത  കചോരഷമക

മമഷന്  ശദചകന്ദ്രസ്പീകരമക്കുന്നതച.  കചോരഷമക  ചമഖലയമല  ഉണചോയമട്ടുള്ള

പ്രധചോന  ചനടങ്ങള്,  നമലവേമലുള്ള  അവേസരങ്ങള്,  വേമടവുകള്,  നയദ്യം,

സചോപനപരദ്യം,  വേമപണമ,  സചോചങ്കേതമക  വേശേങ്ങള്  എന്നമവേ  പരമഗണമച്ചച
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പ്രധചോനമചോയദ്യം  ഇടവപചടണ  ചമഖലകള്  കവണത്തുകയദ്യം  അതുവേഴെമ,

മൂലദവേരധമത  കൃഷമ  ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുള്ള  ഒരു  പദതമ

ആവേമഷ്കരമക്കുന്നതമനുദ്യം  ചകന്ദ്രസ്പീകൃത  സമസ്പീപനദ്യം  രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം

ആവേശേദമചോയ  നമരചദ്ദേശേങ്ങള്/ശേമപചോരശേകള്  എന്നമവേയടങ്ങമയ  ഒരു

പ്രവേരത്തന  മചോരഗ്ഗചരഖയദ്യം  VAAM  പദതമയവട  നടത്തമപമചലക്കചോയമ

അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചമട്ടുണച.

പ്രസ്തുത  മചോരഗുചഗചരഖയവട  അടമസചോനത്തമല  കചോരഷമക

വേദവേസചോയവുദ്യം,  സചോചങ്കേതമകവേമദദയദ്യം  അറമവേച  പങ്കേമടലുദ്യം,  ചശേഷമ

വേരദചധമപമക്കല,  വേമപണനദ്യം,  ധനകചോരദദ്യം  ചപചോലുള്ള  വേമഷയങ്ങളമല  സബച

ആകന്  പ്ലചോനുകള്  സമരപമക്കുന്നതമനുമചോയമ  സബച  വേരക്കമദ്യംഗച

ഗ്രൂപ്പുകള്/റമചസചോഴച  സബച  ഗ്രൂപ്പുകള്  എന്നമവേ  രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം

തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണച.

ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കച  ഉറപചോയ  വേമപണമ  സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനുദ്യം  ബചോന്ഡ ച

വേമകസമപമക്കുന്നതമനുദ്യം  മൂലദവേരധമത  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കച  പ്രസക്തമചോയ

സരടമഫമചക്കഷനുകള്  ചനടുന്നതമനുമചോയമ  അനുബന്ധ  ചമഖലകളമവല

വേമദഗരുമചോയമ  വസമമനചോറുകള്,  പ്രദരശേനങ്ങള്,  വബയമന്  ചസചോമമദ്യംഗച
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വേരക്കചചഷചോപ്പുകള്  എന്നമവേ  നടത്തമ  കൃഷമയമല  മൂലദനമരണയവത്ത

പമന്തുണയ്ക്കുന്നതമനചോയമരമക്കുദ്യം  ഈ  മമഷന്  ശദചകന്ദ്രസ്പീകരമക്കുന്നതച.

ആഭദന്തര,  അന്തരചദ്ദേശേസ്പീയ  വേദചോപചോരവുദ്യം  കയറ്റുമതമയദ്യം  സഹകരണവുദ്യം

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുദ്യം ഈ മമഷന് ശദ ചകന്ദ്രസ്പീകരമക്കുദ്യം.

(ബമ)ഉല്പന്നങ്ങളുവട  ഗുണനമലവേചോരദ്യം  ഉയരത്തമ  സുസമര  വേമപണമ

ഉറപചോക്കുന്നതമനച  ഇന്കുചബഷന്  വസന്ററുകളുദ്യം  എഫച.പമ.ഒ.-കളുദ്യം

നടപചോക്കുന്നതമനച മമഷന് ലകദമമടുന്നു.

Agri  Business  Incubator  എന്ന  ചപരമല  പ്രവേരത്തമക്കുന്ന  ചകരള

കചോരഷമകസരവേുസ്വകലചോശേചോലയവട  സചോപനദ്യം  വേചോണമജദ  ആവേശേദത്തമനചോയമ

കമ്പനമ  തുടങ്ങുന്നവേരക്കച  ഉപചയചോഗമക്കചോന്  കഴെമയന്ന  വേലമയ  യനങ്ങളുവട

പ്രദരശേനവുദ്യം  പരമശേസ്പീലനവുദ്യം  നലകമവേരുന്നു.  ഒരു  പുതമയ  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം

തുടങ്ങുവേചോന് ശമമക്കുന്ന ഉപചഭചോക്തചോവേമനുതവന്ന ഉല്പന്നദ്യം ഇവേമവട പരസ്പീകമച്ചച

ഗുണമൂലദവുദ്യം  ലചോഭനഷ്ടവുദ്യം  കണക്കചോക്കമ  തസ്പീരുമചോനദ്യം  എടുക്കുന്നതമനുള്ള

സക്ലൗകരദദ്യം ഒരുക്കമയമട്ടുണച.

മമഷന്  ചഫചോര  ഇന്റചഗ്രറഡച  വഡവേലപ്വമന്റച  ഓഫച  ചഹചോരടമകള്ച്ചര

(MIDH), PM SAMPADA, PMFME ചപചോവലയള്ള നമരവേധമ പദതമകള്
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വേമളവവേടുപമനച ചശേഷമുള്ള മചോചനജച വമന്റമനുദ്യം മൂലദവേരദനയ്ക്കുമുള്ള അടമസചോന

സക്ലൗകരദങ്ങള്  സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനച  സഹചോയദ്യം  നലകുന്നു.  കൂടചോവത

സദ്യംസചോനവത്ത അചഗ്രചോ  ചപ്രചോസ്സസമദ്യംഗച  യൂണമറ്റുകള്ക്കച  വേദവേസചോയ വേകുപച

സചോമ്പത്തമക സഹചോയദ്യം നലകുന്നു.  കചോരഷമകചമഖലയമല മൂലദവേരദനവേമനച

ഊന്നല  നലകുന്ന  ഫചോരമര  വപ്രചോഡമ്പ്യൂചസഴച  ഓരഗസനചസഷനുകളുവട

പ്രവേരത്തനത്തമലൂവട  വേമള  ഉല്പന്നങ്ങളുവട  അളവേച  വേരദമപമക്കചോന്

സഹചോയമക്കുദ്യം.

മൂലദവേരദമത  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കച  വേമപണമ  കവണത്തുന്നതമനചോയമ  ചകരള

അചഗ്രചോ  ഇന്ഡസസ്പീസച  ചകചോരപചറഷന്,  ചഹചോരടമചകചോരപച,

വേമ.എഫച.പമ.സമ.വക.  തുടങ്ങമയ  സചോപനങ്ങളുവട  വേമപണമകള്

പ്രവേരത്തമക്കുന്നുണച.  കൃഷമവേകുപമവന്റ കസ്പീഴെമലുള്ള ഇചക്കചോചഷചോപ്പുകള് വേഴെമയദ്യം

ഉല്പന്നങ്ങളുവട  വേമപണനദ്യം  നടത്തമവേരുന്നു.  സുസമര  വേമപണമ

ഉറപചോക്കുവേചോനചോയമ  ഈ  സചോപനങ്ങളുമചോയദ്യം  ചമഖലയമവല  മറച

സചോപനങ്ങളുമചോയദ്യം ചചരന്ന പ്രവേരത്തനമചോയമരമക്കുദ്യം മൂലദവേരദമത കചോരഷമക

മമഷന്  വേഴെമ  സകവകചോള്ളുക.  കൂടചോവത  വേമപണമ  സദ്യംവേമധചോനദ്യം
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കചോരദകമമചോക്കുവേചോന് സരക്കചോര കരഷക പങ്കേചോളമത്തചത്തചോവട ആരദ്യംഭമക്കുന്ന

ചകരള അചഗ്രചോ ബമസമനസച കമ്പനമ ഇക്കചോരദദ്യം ഉറപചോക്കുകയദ്യം വചയ്യുദ്യം.

(സമ) ഉണച.  ഒരു  കൃഷമ  ഭവേനമല  ഒരു  ഉല്പന്നദ്യം  എന്ന  നമലയമല

മൂലദവേരദമത  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന  പദതമ  കൃഷമഭവേനുകള്

ചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചച  ആസൂതണദ്യം വചയ വേരുന്നു.  ടമ ഉല്പന്നങ്ങള് ഘടദ്യംഘടമചോയമ

ഓണ്സലന്  വേമപണന  സദ്യംവേമധചോനത്തമല  കൂടമ

വേമപണമയമവലത്തമക്കുവേചോനുള്ള നടപടമകളുദ്യം പൂരത്തസ്പീകരമച്ചുവേരുന്നു.

(ഡമ) സമയചോല മചോതൃകയമല കരഷകരക്കച കൂടമ പങ്കേചോളമത്തമുള്ള ചകരള

അചഗ്രചോ  ബമസമനസച  കമ്പനമ  എന്ന  ഒരു  കമ്പനമ  രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള്ള

നടപടമകള് അന്തമമഘടത്തമലചോണച.

ശസ്പീ  .    വേചോഴൂര  ചസചോമന്:  സര,  കരഷകരുവട  വേരുമചോനദ്യം  50  ശേതമചോനദ്യം

വേരദമപമക്കുന്നതമനുള്ള  പ്രവേരത്തനങ്ങളുമചോയമ  സരക്കചോര

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുകയചോണച.   ഇതമല  പ്രധചോനവപട  ഒരു  ഘടകമചോണച

മൂലദവേരദനവേമല  അധമക  വേരുമചോനദ്യം  എന്നുള്ളതച.   മൂലദവേരദമത

ചമഖലയമചലയച  കരഷകവരയദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭകവരയദ്യം  ആകരഷമക്കുന്നതമനച

എവന്തല്ലചോദ്യം  പ്രവേരത്തനങ്ങളചോണച  സരക്കചോര  നടത്തുവേചോന്  ഉചദ്ദേശേമക്കുന്നതച;
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ചതയമല,  കചോപമ,  ഏലദ്യം,  കുരുമുളകച,  പഴെവേരഗ്ഗങ്ങള് തുടങ്ങമയവേ ചപ്രചോസ്സസച

വചയചോന് ചകചോമണ് വഫസമലമറമ വസന്ററുകള് ആരദ്യംഭമക്കുവേചോന് ഉചദ്ദേശേമുചണചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:  സര,  ഞചോന്  അതചോണച  പറഞ  തുടങ്ങമയതച.

പ്രചോഥമമക  കചോരഷമചകചോല്പന്നങ്ങളുവട  ഉല്പചോദന-നമരമചോണ  പ്രക്രെമയകള്,

വേമപണനദ്യം,  ചസവേങ്ങള്  എന്നമവേയമല  ശദചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചച  ഉല്പന്നങ്ങളുവട

മൂലദദ്യം  വേരദമപമക്കുകവയന്ന  ആശേയത്തമനച  ഏറവുദ്യം  കൂടുതല  പരമഗണന

നലകമവക്കചോണചോണച  വേചോലക്യു  ആഡഡച  അഗ്രമകള്ച്ചര  മമഷന്  ചകരളത്തമല

രൂപസ്പീകൃതമചോയമരമക്കുന്നതച.   മൂലദവേരദമത  പ്രവേരത്തനങ്ങളമല  ഏരവപടുന്ന

കരഷകരക്കുദ്യം സദ്യംരദ്യംഭകരക്കുദ്യം സഹചോയദ്യം നലകുന്നതമനുദ്യം ഇക്ലൗ ചമഖലയമല

അവേചബചോധദ്യം  സൃഷ്ടമക്കുന്നതമനുദ്യം  നമരവേധമ  പ്രവേരത്തനങ്ങള്  കൃഷമവേകുപച

നടപമലചോക്കുന്നുണച.   SFAC,  VFPCK,  NABARD,  NCDC,  NAFED,

Central  SFAC  എന്നമവേ  വേഴെമ  ഇചപചോള്തവന്ന  158  എഫച.പമ.ഒ.-കള്

രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുണച.   2021-22  മുതല എഫച.പമ.ഒ.-കള്ക്കചോയമ  2 ചകചോടമ  59

ലകദ്യം  രൂപ  ഇതമചനചോടകദ്യം  നലകമക്കഴെമഞ്ഞെമട്ടുണച.  VAAM പദതമ

നടപമലചോക്കുന്നതച  സദ്യംബന്ധമച്ചച  ബഹുമചോനവപട  അദ്യംഗത്തമവന്റ  ചചചോദദദ്യം

ഏറവുദ്യം പ്രധചോനവപടതചോണച.  വേമവേമധ വേമളകളുവട  മൂലദവേരദമത ശദ്യംഖലകള്
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നടപമലചോക്കുകവയന്നതച  ഇതമചനചോവടചോപദ്യംതവന്ന  വചയ്യുന്ന കചോരദമചോയമരമക്കുദ്യം.

പച്ചക്കറമ,  പഴെവേരഗ്ഗങ്ങള്,  സുഗന്ധവേദഞ്ജനങ്ങള്,  ചതങ്ങ  എന്നമവേയമചോയമ

ബന്ധവപടച  വേമപുലമചോയ  മൂലദവേരദമത  ശദ്യംഖലകളുണചോകുദ്യം.   ഒരു  കൃഷമ

ഭവേനമല  നമന്നച  ഒരു  മൂലദവേരദമത  ഉല്പന്നവമങ്കേമലുദ്യം  ഉണചോക്കണവമന്നചോണച

ഗവേണ്വമന്റച  നമശ്ചയമച്ചതച.  ചകരളത്തമല   1076  കൃഷമഭവേനുകളചോണുള്ളതച.

ഇചപചോള്  416  കൃഷമഭവേനുകളമല  നമന്നച  മൂലദവേരദമത  ഉല്പന്നങ്ങളുണചോയമ

എന്നതച   ഇക്ലൗ  സഭവയ  അറമയമക്കചോന്  സചന്തചോഷമുണച.   ബചോക്കമയള്ള

കൃഷമഭവേനുകളമല  നമന്നുദ്യം  ഇതുചപചോവലയള്ള  മൂലദവേരദമത  ഉല്പന്നങ്ങള്

ഉണചോക്കുക എന്നതമല ശദചകന്ദ്രസ്പീകരമച്ചമട്ടുണച.   അവതല്ലചോദ്യം  കരഷകരക്കച

വേരുമചോനദ്യം  വേരദമപമക്കുന്ന  തരത്തമല  ഉപകരമക്കുദ്യം.  സചോധചോരണഗതമയമല

മൂലദവേരദമത  ഉല്പന്നങ്ങളുണചോക്കുചമ്പചോള്  ഏവതങ്കേമലുദ്യം  കമ്പനമക്കചോരചോണച

ഇതമവന്റ  ലചോഭദ്യം  മുഴുവേന്  വകചോണ്ടുചപചോകുന്നതച.   അതമനുപകരദ്യം  കരഷകവന്റ

കമ്പനമ  ഇതച  ഉണചോക്കുന്നു,  കരഷകരുവട  കൂടചോയ്മകള്  ഇതുണചോക്കുന്നു

എന്നുവേരുചമ്പചോള് കൃഷമക്കചോരക്കച വേലമയ വമച്ചമുണചോകുദ്യം.  ചകര ഗ്രചോമദ്യം,  കൂണ്

ഗ്രചോമദ്യം,  ചതന് ഗ്രചോമദ്യം എന്നസ്പീ പദതമകളമലൂവടയദ്യം ഇതുചപചോവല മൂലദവേരദമത

ഉല്പന്നങ്ങളുണചോക്കചോദ്യം.  സദ്യംരദ്യംഭകരക്കചോവേശേദമചോയ  വട്രെയമനമദ്യംഗച
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നലകുന്നതമനുള്ള  പരമപചോടമകവളല്ലചോദ്യം  നടപമലചോക്കമവക്കചോണമരമക്കുകയചോണച.

ചകരള  അഗ്രമകള്ച്ചറല  യൂണമചവേഴമറമ  സമ.ടമ.സമ.ആര.വഎ.,

സമ.പമ.സമ.ആര.വഎ.,  നചോഷണല ഇന്സമറമ്പ്യൂടച  ഓഫച ഇന്റര ഡമസമപ്ലമനറമ

സഡസ്പീസച  ആന്ഡച  വടചകചോളജമ,  KVK എന്നമവേ വേഴെമവയല്ലചോദ്യം  വചയ്യുന്നുണച.

അഗ്രമകള്ച്ചറല  ഇന്ഫ്രെചോസക്ചര  ഫണച  പ്രചയചോജനവപടുത്തമ  ഇചപചോള്

131.43  ചകചോടമ രൂപ ആ ഇനത്തമല ചകരളത്തമവല കചോരഷമകചമഖലയമചോയമ

ബന്ധവപടച  ലഭദമചോയമട്ടുണച.  കൂടചോവത,  സചോരടപ്പുകവള  സഹചോയമക്കുദ്യം.

ഇവക്കചോല്ലവത്ത  'VAIGA' നടത്തുചമ്പചോള് അതമല മുന്തൂക്കദ്യം വകചോടുക്കുന്നതുദ്യം

ഇതുചപചോലുള്ള  കചോരദങ്ങള്ക്കചോയമരമക്കുദ്യം.  ചപ്രചോജക്ടച  റമചപചോരട്ടുകള്

തയചോറചോക്കുക,  വേയബമളചോയമട്ടുള്ള  ചപ്രചോജക്ടുകള്  തയചോറചോക്കുക  എന്നതച

പ്രധചോനവപട  കചോരദമചോണച.  അതമനുചവേണമ  ഇവക്കചോല്ലവത്ത  'VAIGA'-യമല

ഡമ.പമ.ആര.  കമനമകച  ഉണചോകുദ്യം.  ബചോങ്കുകളുമചോയമ  ബന്ധവപടച  വേചോയ്പകള്

തസ്വരമതവപടുത്തചോനുള്ള  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.   B  2  B  meet-വന

സവേഗയമല  ഏറവുദ്യം  പ്രധചോനവപട  ഒരു  ഭചോഗമചോയമ  കചോണുദ്യം.   മൂലദവേരദമത

ഉല്പന്നങ്ങവളല്ലചോദ്യം ഉണചോക്കണവമന്നച പറയചമ്പചോഴുദ്യം ആകരഷകമചോയ പചോയമദ്യംഗച

എന്നുപറയന്നതച  പ്രധചോനവപട  ഒരു  കചോരദമചോണച.  മുദ്യംസബയമവല  ഇന്ഡദന്
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ഇന്സമറമ്പ്യൂടച ഓഫച പചോചക്കജമദ്യംഗുമചോയമ  ഒരു ധചോരണചോപതദ്യം ഒപ്പുവേയ്ക്കുന്നതമനുള്ള

കചോരദങ്ങള്  ആചലചോചമച്ചമട്ടുണച.   നമ്മുവട  ഉല്പന്നങ്ങള്  ഓണ്സലന്

പ്ലചോറചചഫചോമുകളമല ലഭദമചോക്കുന്നതമനച      കൃഷമവേകുപച മുന്സക എടുത്തമട്ടുണച.

അതമവന്റ ആദദപടമ  എന്നുള്ള നമലയമല സദ്യംസചോനവത്ത കൃഷമവേകുപമവന്റ

ഫചോമുകളമലുള്ള  ഉല്പന്നങ്ങള് ഓണ്സലന് പ്ലചോറചചഫചോമുകളമല ലഭദമചോക്കചോനുള്ള

നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമച്ചു.  ആമചസചോണ്  അടക്കമുള്ളയമടങ്ങളമല  65

ഉല്പന്നങ്ങള്   ഇചപചോള് ലഭദമചോണച  എന്നകചോരദദ്യം  കൂടമ  അറമയമക്കുകയചോണച.

ഇക്ലൗ  വേരുന്ന  മചോരച്ചച  31-നകദ്യം  100  ഉല്പന്നങ്ങവളങ്കേമലുദ്യം  ഇത്തരത്തമല

ഓണ്സലന്  രദ്യംഗത്തച  വകചോണ്ടുവേരചോനചോണച  ആചലചോചമക്കുന്നതച.

ബഹുമചോനവപട  അദ്യംഗദ്യം  ചചചോദമച്ച  മവറചോരു  കചോരദദ്യം,  ഇതമനചോവേശേദമചോയ

വഫസമലമചറഷന്  വസന്ററുകള്  ഉണചോക്കുന്ന  എന്നതചോണച.  തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം

അക്കചോരദത്തമല നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    വേചോഴൂര  ചസചോമന്:  സര,  കരഷകചകമദ്യം  മുന്നമരത്തമ  VAAM

(Value Added Agriculture Mission), കചോപ്ചകചോ എന്നമവേ പ്രചോബലദത്തമല

വേരുന്നചതചോടുകൂടമ  ചകരളത്തമവന്റ നമരവേധമ  തനതു  കചോരഷമചകചോലപന്നങ്ങള് 

വേമപണമയമല  ലഭദമചോകുദ്യം.   ഇചപചോള്  ചതയമല,  കചോപമ,  ഏലദ്യം,  കുരുമുളകച
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തുടങ്ങമയ  ഉലപന്നങ്ങള്  ചപ്രചോസസച  വചയ്വതടുക്കുന്നതമനച  കരഷകരക്കച

വേളവരയധമകദ്യം ബുദമമുട്ടുകള് ചനരമചടണമവേരുന്നു.  അതുവകചോണച കൃഷമക്കചോവര

സഹചോയമക്കുന്നതമനുദ്യം  അവേരുവട  ബചോന്ഡഡച  ഉലപന്നങ്ങള്  മചോരക്കറമല

എത്തമക്കുന്നതമനുദ്യം  മണ്ഡലചോടമസചോനത്തമല  ചകചോമണ്  വഫസമലമറമ

വസന്ററുകള് സചോപമക്കുന്നതമനച നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കചോചമചോ ?  

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:  സര,  ചകചോമണ്  വഫസമലമറമ  വസന്ററുകള്

സചോപമക്കുകവയന്നതച സരക്കചോരമവന്റ പ്രധചോനവപട പരമപചോടമകളമവലചോന്നചോണച.

തുടക്കവമന്ന  നമലയമല  എല്ലചോ  മണ്ഡലങ്ങളമലുദ്യം  ചകചോമണ്  വഫസമലമറമ

വസന്ററുകള്  നടപമലചോക്കചോന്  പ്രയചോസമുവണങ്കേമലുദ്യം  പരമചോവേധമ  അതച

നടപമലചോക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.   ഒരു

വപചോതുബചോന്ഡമല  മൂലദവേരദമത  ഉലപന്നങ്ങള്  മചോരക്കറമല

എത്തമക്കുന്നതമവനക്കുറമച്ചുദ്യം ബഹുമചോനവപട അദ്യംഗദ്യം സൂചമപമച്ചു. കൃഷമവേകുപ്പുദ്യം

അതുതവന്നയചോണച  ആചലചോചമച്ചമരമക്കുന്നതച.   നമലവേമല  കൃഷമവേകുപമവന്റ

65 ഉലപന്നങ്ങള് ഓണ്സലന് പ്ലചോറചചഫചോമമലൂവട  ലഭദമചോകുന്നുണച.   'ചകരള്

ആചഗ്രചോ'  എന്ന  ചപരമലചോണച  ഇചപചോഴെതച  ബചോന്ഡച  വചയ്യുന്നതച.   ഇതമവന്റ

അടുത്തഘടമചോയമ  ഓചരചോ  കൃഷമഭവേനുകളമലുദ്യം  ഉലപചോദമപമക്കുന്ന
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ഉലപന്നങ്ങള്കൂടമ  'ചകരള്  ആചഗ്രചോ'-യവട  ഭചോഗമചോയമ  വേമപണയമല

ലഭദമചോക്കുദ്യം.  ചകരളത്തമവല  കരഷകര  ഉലപചോദമപമക്കുന്ന  ഗുണചമന്മയള്ള

ഉലപന്നങ്ങള് മൂലദവേരദമത ഉലപന്നങ്ങളചോക്കമ അതമവന്റ ലചോഭദ്യം പൂരണ്ണമചോയദ്യം

കരഷകരക്കച ലഭദമചോകുന്ന തരത്തമചലയച ഈ പരമപചോടമ നടപമലചോക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശേഖരന്:   സര,   കചോരഷമക  വേമഭവേങ്ങളമലനമന്നുദ്യം

മൂലദവേരദമത  ഉലപന്നങ്ങള്  നമരമമക്കുന്നതമനുള്ള  സചോചങ്കേതമവേമദദകള്

കരഷകരക്കച  ലഭദമചോക്കുന്നതമനുള്ള  സദ്യംവേമധചോനങ്ങള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;

ചകരളത്തമവന്റ  കചോരഷമക  ഉലപന്നങ്ങള്  തനതു  ബചോന്ഡചോക്കമ

വേമചദശേരചോജദങ്ങളമവല കചമ്പചോളത്തമല എത്തമക്കുന്നതമനുള്ള സദ്യംവേമധചോനങ്ങള്

ഉണചോക്കുചമചോ; അതച ചകരളത്തമവല കരഷകരക്കച വേലമയ ഗുണദ്യം വചയമചല്ല?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:  കചോരഷമക  വേമഭവേങ്ങളമലനമന്നുദ്യം  മൂലദവേരദമത

ഉലപന്നങ്ങള്  നമരമമക്കുന്നതമനച  സചോചങ്കേതമക  വേമദദകളുവട  സഹചോയവുദ്യം

പരമശേസ്പീലനവുദ്യം  ആവേശേദമചോയമട്ടുണച.   മൂലദവേരദമത  ഉലപന്നങ്ങളുമചോയമ

ബന്ധവപടച  ഇത്തരദ്യം  കചോരദങ്ങള്ക്കച  പ്രചോധചോനദദ്യം  വകചോടുക്കുന്നതമനചോണച

സരക്കചോര  തസ്പീരുമചോനമച്ചമരമക്കുന്നതച.   അഗ്രമകള്ച്ചറല  യൂണമചവേഴമറമ,

സമ.റമ.സമ.ആര.ഐ.(വസന്ട്രെല  ടമ്പ്യൂബര  ചക്രെചോപച  റമസരച്ചച  ഇന്സമറമ്പ്യൂടച),
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സമ.പമ.സമ.ആര.ഐ.  (വസന്ട്രെല  പ്ലചോചന്റഷന്  ചക്രെചോപച  റമസരച്ചച

ഇന്സമറമ്പ്യൂടച),  എന്.ഐ.എ.എസച.ടമ.  (നചോഷണല  ഇന്സമറമ്പ്യൂടച  ഓഫച

അഗ്രമകള്ച്ചറല  സയന്സച  ആന്ഡച  വടചകചോളജമ),  വക.വേമ.വക.  (കൃഷമ

വേമജചോന്  ചകന്ദ്ര)  എന്നസ്പീ  സചോപനങ്ങള്  ഇക്കചോരദത്തമല  പരമശേസ്പീലനദ്യം

നലകുന്നുണച.  അതമനചോവേശേദമചോയ  പരമശേസ്പീലനങ്ങളുദ്യം  യനസചോമഗ്രമകളുദ്യം

നലകുന്നതമനുള്ള  സഹചോയദ്യംകൂടമ  സദ്യംസചോന  കൃഷമവേകുപമവന്റ  വേമവേമധ

പദതമകളുവട  ഭചോഗമചോയമട്ടുണചോകുദ്യം.  ചലചോകനമലവേചോരത്തമലുള്ള  ഉലപന്നങ്ങള്

ഉലപചോദമപമവച്ചടുക്കുകവയന്നതച പ്രധചോന കചോരദമചോണച.  സവേഗയവട ഭചോഗമചോയമ

അതമനുദ്യംകൂടമ പ്രചതദക പരമഗണന നലകമയമട്ടുണച. SMAM (Sub-Mission

on  Agricultural  Mechanization)  പദതമയമല  ഉള്വപടുത്തമവക്കചോണച

ഇളചവേചോടുകൂടമ  കരഷകരക്കുദ്യം  ഗ്രൂപ്പുകള്ക്കുദ്യം  യനസചോമഗ്രമകള്

നലകുന്നതമനുള്ള നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.  'ഞങ്ങളുദ്യം കൃഷമയമചലയച ' എന്ന

ആപ്തവേചോകദചത്തചോടുകൂടമ  ജനകസ്പീയ  കദചോമ്പയമനചോയമ  സരക്കചോര

ആരദ്യംഭമച്ചതചോണച.   സഭയമവല  മമക്കവേചോറുദ്യം  അദ്യംഗങ്ങള്  അതമല

പങ്കേചോളമകളചോയമട്ടുവണന്നതച  പ്രചതദകദ്യം  എടുത്തുപറചയണ  കചോരദദ്യം

തവന്നയചോണച.   എല്ലചോ  ജനപ്രതമനമധമകളുവടയദ്യം  പമന്തുണയദ്യം  പമന്ബലവുദ്യം
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ലഭമച്ചച വേലമയ വമച്ചമുണചോയമ.  പതമനചോയമരദ്യം കൃഷമക്കുടങ്ങള് രൂപസ്പീകരമക്കചോന്

തസ്പീരുമചോനമച്ചചപചോള് ഇരുപത്തയചോയമരത്തമലധമകദ്യം കൃഷമക്കൂടങ്ങളമചലയച അതച

എത്തമ.  അതമല  20 ശേതമചോനദ്യം  കൃഷമക്കൂടങ്ങളുദ്യം  സദ്യംഭരണദ്യം,  സദ്യംസരണദ്യം,

വേമപണനദ്യം  എന്നമവേയമല  ശദചകന്ദ്രസ്പീകരമക്കുകയചോണച.   അവേയ്ക്കുദ്യം

കൃഷമക്കൂടങ്ങള്ക്കുദ്യം  യനസചോമഗ്രമകളുദ്യം  പരമശേസ്പീലനങ്ങളുദ്യം  നലകുന്ന  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. വപചോതുബചോന്ഡമല വേമചദശേരചോജദങ്ങളമലുള്വപവട

ചകരളത്തമവല കരഷകരുവട ഉലപന്നങ്ങള് എത്തമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.   APEDA (Agricultural  and  Processed  Food  Products

Export  Development  Authority)  അടക്കമുള്ള  ഏജന്സമകളുമചോയമ

ഇതുമചോയമ  ബന്ധവപട  ചരച്ചകള്  ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണച.   പല  ചപ്രചോഡക്ടുകളുദ്യം

അത്തരത്തമല  ലഭദമചോക്കചോന്  കഴെമയവമന്നച  പറയന്നുണച.   ഞചോന്

വേമശേദചോദ്യംശേങ്ങളമചലയച കടക്കുന്നമല്ല.  ജനപ്രതമനമധമകള്തവന്ന മുന്കവയടുത്തച

പ്രചോചദശേമകമചോയമ  കരഷകരുവട  ഉലപന്നങ്ങള്  സദ്യംഭരമച്ചച  സദ്യംസരമച്ചച

മൂലദവേരദമത  ഉലപന്നങ്ങളചോക്കമ  'സമൃദമ'  എന്ന  ചപരമല

വേമചദശേരചോജദങ്ങളമചലയച  കയറമ  അയയ്ക്കുന്നുണച.  എല്ലചോയമടങ്ങളമലുമുള്ള

ഉലപന്നങ്ങള്  വേമചദശേ  വേമപണമകളമല  എത്തമക്കുന്നതമനുള്ള  പദതമകള്
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ആവേമഷ്കരമക്കുന്നുണച.   ഓചരചോ  ചമഖലയവടയദ്യം പ്രചോധചോനദദ്യം  കണക്കമവലടുത്തച

അവേമടങ്ങളമല  എവന്തചോവക്ക  മൂലദവേരദമത  ഉലപന്നങ്ങള്  കൃഷമ  വചയചോന്

സചോധമക്കുവമന്നതുകൂടമ പരമഗണമച്ചുവകചോണചോയമരമക്കുദ്യം അതച നടപമലചോക്കുന്നതച.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    എസച  .    ജയലചോല:   സര,  ചകരളത്തമവന്റ

കചോരഷമകചോഭമവൃദമക്കുുദ്യം  മൂലദവേരദമത  ഉലപന്നങ്ങളമലൂവട  കരഷകരുവട

വേരുമചോനദ്യം വേരദമപമക്കുന്നതമനുുദ്യംചവേണമ സരക്കചോര നടത്തുന്ന പരമശമങ്ങവള

ഞചോന് അഭമനന്ദമക്കുന്നു.  എന്നചോല  ഇചപചോഴുദ്യം  പരമ്പരചോഗത  കരഷകര

പരമ്പരചോഗത  മചോരക്കറമദ്യംഗമവന  ആശയമക്കുന്ന  സമന്ഡച  വസറമലചോണച

നമലക്കുന്നതച.     ആധുനമക   സചോചങ്കേതമക  വേമദദകള്  ജനങ്ങളമചലയച

എത്തമച്ചചോല  മചോതചമ  വചറുകമട-ഇടത്തരദ്യം  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങവള  ഇതമചലയച

ആകരഷമക്കചോന്  സചോധമക്കുകയളള.  അതമനച  മുന്കവയടുക്കുന്നചതചോവടചോപദ്യം

കചോരഷമക ഉലപന്നങ്ങളുവട സദ്യംഭരണ-സദ്യംസരണ ചമഖലയമല നമലവേമലുളള

അചഗ്രചോ  സരവ്വസ്പീസച  വസന്ററുകള്,  കചോരഷമചകചോല്പചോദന  സദ്യംഘങ്ങള്

എന്നമവേയവട പങ്കേചോളമതചതദ്യംകൂടമ ഉറപചോക്കചോന് ശമമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:   സര,  കരഷകരക്കച  കചോരഷമക  ചസവേനങ്ങള്

എത്തമക്കുകവയന്ന  ലകദവത്ത  മുന്നമരത്തമയചോണച  അചഗ്രചോ  സരവ്വസ്പീസച
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വസന്ററുകള്/കൃഷമശസ്പീ  വസന്ററുകള്  ആരദ്യംഭമച്ചതച.  വചറുകമട  കചോരഷമക

മൂലദവേരദമത  ഉലപചോദന  യൂണമറ്റുകള്  സചോപമക്കചോന്  അചഗ്രചോ  സരവ്വസ്പീസച

വസന്ററുകവള പ്രചോപ്തമചോക്കുന്നതമനുളള പ്രവേരത്തനങ്ങള് ഏവറടുക്കുദ്യം. കചോരഷമക

ചമഖലയമചോയമ  ബന്ധവപടച  പരമ്പരചോഗത രസ്പീതമകളമല മചോറദ്യം  വേരുചത്തണതച

അനമവേചോരദമചോവണന്നചോണച  ബഹുമചോനദനചോയ  ജമ.  എസച.  ജയലചോല

സൂചമപമച്ചതച.   അതച  ശേരമയചോവയചോരു  കചോരദമചോണച.   പരമ്പരചോഗത

കൃഷമരസ്പീതമകളുദ്യം  നൂതന  ശേചോസ്ത്രസ്പീയ  അറമവുകളുദ്യംകൂടമ  സമനസ്വയമപമച്ചുവകചോണച

കചോരഷമക  ചമഖലയമല  വേലമവയചോരു  മചോറദ്യം  അനമവേചോരദമചോണച.   അതമവന്റ

ഭചോഗമചോയമ  ചകരളത്തമല  നമലനമന്നമരുന്ന  ഓചരചോ  വേമളചയയദ്യം

അടമസചോനവപടുത്തമയളള  ആസൂതണമചോണച  വേമഭചോവേനദ്യം  വചയ്തമരുന്നതച.

ഒചോചരചോ ജമല്ലയമലുദ്യം വേദതദസമചോയ കൃഷമ രസ്പീതമകളുണച.   വകചോല്ലദ്യം ജമല്ലയമവല

കമഴെക്കന്  മലചയചോര  ചമഖലയമവല  കൃഷമ  രസ്പീതമയല്ല  പടമഞ്ഞെചോറന്

ചമഖലയമലുള്ളതച.   അതമല  വേദതദചോസമുണച.   വേമളവയ

അടമസചോനവപടുത്തമവക്കചോണ്ടുളള  കൃഷമ   രസ്പീതമയമലനമന്നുദ്യം  കൃഷമയമടവത്ത

അടമസചോനവപടുത്തമവക്കചോണ്ടുള്ള  കൃഷമ  എന്ന  രസ്പീതമയമചലയച  ആസൂതണദ്യം

വചയണവമന്നച  സരക്കചോര  തസ്പീരുമചോനമച്ചു.   അതമവന്റയടമസചോനത്തമല  ഒരു
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കൃഷമഭവേന് പത്തച  ഫചോദ്യം  പ്ലചോനുകവളങ്കേമലുദ്യം   തയചോറചോചക്കണതചോണച.   10760

ഫചോദ്യം പ്ലചോനുകള് തയചോറചോക്കചോന് തസ്പീരുമചോനമച്ചതമല പതമനചോയമരചത്തചോളദ്യം ഫചോദ്യം

പ്ലചോനുകള് ഏവറക്കുവറ തയചോറചോയമട്ടുണച.  എണ്ണചോയമരചത്തചോളദ്യം ഫചോദ്യം പ്ലചോനുകള്

പ്രവേരത്തനസജ്ജമചോക്കമയമട്ടുണച.   ഇത്തരത്തമവലചോരുമചോറദ്യം  സരക്കചോര

വചയ്യുന്നുണച.   അതമനചോല  പരമ്പരചോഗത  രസ്പീതമകളുദ്യം  വവശേലമകളുദ്യം  മചോതമല്ല

ആധുനമക  രസ്പീതമകവളയദ്യംകൂടമ  സമനസ്വയമപമച്ചുവകചോണച  ഇക്കചോരദങ്ങളമല

ഇടവപടുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. അതമനചോവേശേദമചോയ പരമശേസ്പീലനവുദ്യം ഇടവപടലുദ്യം കൃഷമ

വേകുപമവന്റ  ഭചോഗത്തുനമന്നുണചോകുദ്യം.   അഗ്രമകള്ച്ചറല

യൂണമചവേഴമറമയള്വപവടയളള  സചോപനങ്ങളുവട  സഹകരണദ്യം

ഇക്കചോരദത്തമലുണചോകുദ്യം.  ഞചോന് ചനരവത്ത സൂചമപമച്ചതുചപചോവല മൂലദവേരദമത

ഉലപന്നങ്ങള്   ഉലപചോദമപമക്കുന്നതമനച   മൂലദവേരദമത  കൃഷമയമചലയ്ക്കുദ്യംകൂടമ

ശദചകന്ദ്രസ്പീകരമചക്കണതുണച.  ഓചരചോ പ്രചദശേവത്തയദ്യം അടമസചോനവപടുത്തമ

അവേമവട  എവന്തചോവക്ക  ഉല്പന്നങ്ങളചോണച  കൂടുതല  ഉല്പചോദമപമക്കചോന്

സചോധമക്കുന്നവതന്നുദ്യം അതമവന മൂലദവേരദമത ഉലപന്നങ്ങളചോക്കമ വേമപണനദ്യം

ഉറപചോക്കുക തുടങ്ങമയ കചോരദങ്ങവളല്ലചോദ്യം ഇതമവന്റ ഭചോഗമചോയമട്ടുണചോകുദ്യം. 
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 ശസ്പീ  .   സമ  .   സമ  .   മുകുന്ദൻ:  സര, ഇന്നച ചലചോകവത്തവേമവട ഇരുന്നുവകചോണ്ടുദ്യം

ഇഷ്ടവപട  ഉലപന്നങ്ങള്  വേചോങ്ങുന്നതമനുളള  സക്ലൗകരദദ്യം  നമലവേമലുണച.  ഇക്ലൗ

അവേസരദ്യം  പ്രചയചോജനവപടുത്തമ  ചകരളത്തമവല  ഭക്ലൗമസൂചമക  പദവേമ  ലഭമച്ച

ഉലപന്നങ്ങള്  വേമലക്കുന്നതമനച  എവന്തല്ലചോദ്യം  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കചോന്

സചോധമക്കുവമന്നച വേദക്തമചോക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:  സര,  ചകരളത്തമവന്റ  ഭൂപ്രകൃതമയവട

പ്രചതദകതവകചോണ്ടുദ്യം  കചോലചോവേസയവട  അനുകൂലമചോയ  ഘടകങ്ങള്വകചോണ്ടുദ്യം

നമുക്കുമചോതദ്യം  ഉലപചോദമപമക്കചോന്  സചോധമക്കുന്ന  ഉലപന്നങ്ങള്ക്കചോണച

ഭക്ലൗമസൂചമക  പദവേമ  ലഭമച്ചതച.  ചകരളത്തമവല  ഏതചോണച  24-ഓളദ്യം

ഉലപന്നങ്ങള്ക്കചോണച  ഭക്ലൗമസൂചമക  പദവേമ  ലഭമച്ചതച.    നമലമ്പൂര  ചതക്കച

ഒഴെമച്ചചോല  അതമല  മഹചോഭൂരമപകവുദ്യം   കചോരഷമചകചോലപന്നങ്ങളചോണച.

കചോന്തല്ലൂര  -  വേടവേട   വവേളുത്തുളളമ, വകചോടുങ്ങല്ലൂര  വപചോട്ടുവവേളളരമ,  അടപചോടമ

ആട്ടുവകചോമ്പച   അവേര,  അടപചോടമ   തുവേര,  ഓണചോട്ടുകര  എളളച

എന്നമവേയ്വക്കല്ലചോദ്യം  ഭക്ലൗമസൂചമക  പദവേമ  ലഭമച്ചമട്ടുണച.   ഭക്ലൗമസൂചമക  പദവേമ

ലഭമച്ച  ഉലപന്നങ്ങള്  മചോരക്കറച  വചയ്യുന്നതമനുളള  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.

രചോജദത്തമനകത്തുദ്യം  പുറത്തുദ്യം  ആധുനമക  വേമപണന  സചോചങ്കേതമക
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വേമദദകളുപചയചോഗമച്ചച വേമപണനദ്യം വചയ്യുന്നതമനുളള നടപടമകള് ഫലപ്രദമചോയമ

സസ്വസ്പീകരമക്കചോന്  തസ്പീരുമചോനമച്ചമട്ടുണച.  VAAM നമലവേമല  വേരുചമ്പചോള്  ഇക്ലൗ

ചമഖലയച  കൂടുതല  സഹചോയദ്യം  വചയചോന്  സചോധമക്കുവമന്നചോണച

പ്രതസ്പീകമക്കുന്നതച.  അടപചോടമയമവല  രണച  ഇനങ്ങളുമചോയമ  ബന്ധവപടച

പ്രചതദക  മമലച ല്ല്  സചോപമച്ചമട്ടുണച.  മവറല്ലചോ  സങ്ങളമലുമുളള

ഉലപന്നങ്ങവളക്കചോള്  നമ്മുവട  ഉലപന്നങ്ങള്ക്കുളള  പ്രചതദകത,

പശ്ചമമഘടവുമചോയമ  ചചരന്നുകമടക്കുന്ന  പ്രചദശേവുദ്യം  കചോലചോവേസയവടയദ്യം

മണ്ണമവന്റയദ്യം മഴെയവടയദ്യം പ്രചതദകത കണക്കമവലടുത്തച ജമ.വഎ. പദവേമ ലഭമച്ച

ഉലപന്നങ്ങള്ക്കുദ്യം ചകരളത്തമവല കചോരഷമക ചമഖലയമല ഉലപചോദമപമക്കുന്ന

ഉലപന്നങ്ങള്ക്കുവമല്ലചോദ്യം  വേമചദശേ  മചോരക്കറമലടക്കദ്യം  നല്ല

ആവേശേദകതയണചോകുവമന്നചോണച  ഞങ്ങള്  മനസ്സമലചോക്കുന്നതച.  അവതല്ലചോദ്യം

പ്രചയചോജനവപടുത്തചോന്  ഉപകരമക്കുന്നതരത്തമലുളള  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    കുറുചക്കചോളമ  വമചോയ്തസ്പീൻ:  സര,  കരഷകരുവട  വേരുമചോനദ്യം

വേരദമപമക്കുന്നതമനുചവേണമ  മൂലദവേരദമത  ഉല്പന്നങ്ങളുമചോയമ  സരക്കചോര

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നുവവേന്നച  അറമഞ്ഞെതമലുള്ള  സചന്തചോഷദ്യം
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ചരഖവപടുത്തുകയചോണച.  ചകരളത്തമവല  നചോളമചകര  കരഷകവര

രകമക്കുന്നതമനുചവേണമയചോണച  ചകരവഫഡച  രൂപസ്പീകരമച്ചതച.  എന്നചോല

വേദചോപകമചോയ  പച്ചചത്തങ്ങ  സദ്യംഭരണദ്യം  നമലച്ചതമനുചശേഷദ്യം,  കഴെമഞ്ഞെ  ഏഴെച

വേരഷമചോയമ  ചകരവഫഡച  ഉപചയചോഗമക്കുന്ന  നചോളമചകരത്തമല

മഹചോഭൂരമപകവുദ്യം തമമഴെച നചോടമലനമന്നുള്ളവേയചോണച.  ഇതമലൂവട തമമഴെച നചോടമവല

കരഷകരക്കചോണച പ്രചയചോജനദ്യം ലഭമക്കുന്നതച. ചകരളത്തമവല ഉല്പന്നങ്ങള്തവന്ന

ഉപചയചോഗമക്കചോവുന്ന  തരത്തമചലയച  ചകരളവഫഡമവന  മചോറമവയടുക്കചോന്

സചോധമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:  സര,  ചകരളത്തമനചോവേശേദമചോയ  വവേളമവച്ചണ്ണയ്ക്കുദ്യം

മറ്റുമചോയമ  വകചോപ്രയ്ക്കുചവേണമ  സുതചോരദമചോയ  രസ്പീതമയമല  വടണര  നടപടമകള്

നടപമലചോക്കുചമ്പചോള്  മറമടങ്ങളമലനമന്നുദ്യം  വകചോപ്ര  എത്തുന്ന  സചോദദതയണച.

അവതല്ലചോദ്യംതവന്ന  സുതചോരദമചോയ  വടണര  നടപടമകളുവട  ഭചോഗമചോയചോണച

വചയ്യുന്നതച.  എന്നചോല  ചകരളത്തമലനമന്നുദ്യം  വകചോപ്ര  ലഭദമചോക്കുന്നതമനുദ്യം

സദ്യംഭരമക്കുന്നതമനുദ്യം  ശേക്തമചോയ  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമച്ചതമവന്റ  ഭചോഗമചോയമ

ചകരവഫഡുദ്യം ഇത്തരത്തമല നചോളമചകര സദ്യംഭരണദ്യം നടത്തമയമരുന്നു. ഇചപചോഴുദ്യം

ചകരളത്തമല  ചകരവഫഡച  മുന്കവയടുത്തച  നചോളമചകരദ്യം  സദ്യംഭരമക്കുന്നുണച.
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അതല്ലചോവത  മറച  സദ്യംസചോനത്തമനുചവേണമ  ഒരു  സചോപനദ്യം

പ്രവേരത്തമക്കുന്നുവവേന്നച പറയന്നതച ശേരമയചോയ കചോരദമല്ല.  ചകരളത്തമവല നസ്പീര

ഉല്പചോദന  യൂണമറ്റുകളുവട  റമവവവേവേലമനച  പ്രചതദക  വപ്രചോചപചോസല  നലകചോന്

ചകരവഫഡമവന  ചുമതലവപടുത്തമയമട്ടുണച.  തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം  ചകരവഫഡച

ചകരളത്തമവല  നചോളമചകര  കരഷകവര  സഹചോയമക്കചോന്  കഴെമയന്ന  ഏറവുദ്യം

പ്രധചോനവപട ചകന്ദ്രമചോയമതവന്ന പ്രവേരത്തമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    സമ  .    എച്ചച  .    കുഞ്ഞെമ:  സര,  നചോളമചകരത്തമവന്റ  മൂലദവേരദമത

ഉല്പന്നങ്ങളുണചോക്കമ  വേമപണനദ്യം  വചയ്തച  കൃഷമക്കചോരുവട  വേരുമചോനദ്യം

വേരദമപമക്കചോന്ചവേണമ  നചോളമചകര  വേമകസന  ചകചോരപചറഷന്  ചമല

ചകചോക്കനടച വപ്രചോഡമ്പ്യൂസര കമ്പനമകള് രൂപസ്പീകരമച്ചമരുന്നു. ഇക്ലൗ കമ്പനമകളമല

ചമലതമനച  ചകചോരപചറഷന് സഹചോയദ്യം നലകുകയദ്യം മറ്റുചമലതമനച യചോവതചോരു

സഹചോയവുദ്യം വചയ്തതുമമല്ല.  ഇവതല്ലചോദ്യം പചോതമ വേഴെമയമല കമടക്കുകയചോണച.  ഇക്ലൗ

കമ്പനമകവള  പ്രവേരത്തനകമമചോക്കുന്നതചോവേശേദമചോയ  നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:  സര,  ഇക്ലൗ  വേമഷയദ്യം  വതചോട്ടുമുമള്ള  ചചചോദദത്തമനച

ഉത്തരമചോയമ  സൂചമപമച്ചതചോണച.  നസ്പീര  യൂണമറ്റുള്വപവടയള്ളവേയവട
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പുനരുദചോരണത്തമനച  പദതമകള്  ആവേമഷ്കരമച്ചച  നടപമലചോക്കുന്ന  കചോരദദ്യം

സരക്കചോരമവന്റ പരമഗണനയമലചോണച. 

ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷ് കുമചോര  ചജചോസഫച:  സര,  ചകരളത്തമല  ഏറവുമധമകദ്യം

റമടചോന്,  മചോചങ്കേചോസസ്പീന്,  ജചോതമക്ക  എന്നമവേ  ഉല്പചോദമപമക്കുന്നതച  ചചോലക്കുടമ

നമചയചോജകമണ്ഡലത്തമവല  പരമയചോരദ്യം,  ചമലൂര,  കചോടുകുറമ

പഞചോയത്തുകളമലചോണച.   ഇവേയവട  വേമലത്തകരച്ചമൂലദ്യം  കരഷകര  വേളവര

പ്രയചോസമനുഭവേമക്കുകയചോണച.  ഇതമലനമന്നുദ്യം ഇടനമലക്കചോര ലചോഭദ്യം  വകചോയ്യുന്ന

സചോഹചരദവുദ്യം  നമലവേമലുണച.  മചോചങ്കേചോസമനുദ്യം   റമടചോനുമടക്കമുള്ള

പഴെവേരഗ്ഗങ്ങള്   കയറ്റുമതമ  വചയ്യുന്നതമനുദ്യം   ജചോതമക്ക  മൂലദവേരദമത

ഉല്പന്നങ്ങളചോക്കമ മചോറ്റുന്നതമനുദ്യം നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .   പമ  .   പ്രസചോദച: സര, അക്കചോരദദ്യം പരമചശേചോധമക്കചോദ്യം. 

ശസ്പീ  .    വക  .    ബചോബു    (  വനന്മചോറ  ):  സര,  വവവേവേമധദമചോരന്ന  വേമളകളുവട

നചോടചോണച  പചോലക്കചോടച.  അടച്ചുപൂടമക്കമടക്കുന്ന  ചമറ്റൂര  ഷുഗര  മമല്ലമവന

പ്രചയചോജനവപടുത്തമ  കചോരഷമചകചോല്പന്നങ്ങള്  ഉപചയചോഗമച്ചച  മൂലദവേരദമത

ഉല്പന്നങ്ങവളന്ന  നമലയമല  ബമയര  ആന്ഡച  വവവേന്  ഉല്പചോദമപമക്കുവമന്ന

പ്രഖദചോപനദ്യം  നമരവേധമ  തവേണ സഭയമല ചരച്ച വചയ്തതചോണച.  അതുചപചോവല
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പഴെങ്ങളുവട  രചോജചോവേചോയ  മചോമ്പഴെദ്യം  ചകരളത്തമല  ഏറവുദ്യം  കൂടുതല

ഉല്പചോദമപമക്കുന്നതച  മചോദ്യംചഗചോ  ഹബച  എന്നറമയവപടുന്ന  എവന്റ

നമചയചോജകമണ്ഡലത്തമവല  മുതലമടയമലചോണച.  കചോലചോവേസചോ

വേദതമയചോനത്തമവന്റ ഭചോഗമചോയമ നമരവേധമ പ്രയചോസങ്ങള് അവേമടവത്ത കരഷകര

ചനരമടുന്നുണച.  മചോമ്പഴെത്തമലനമന്നുദ്യം  മൂലദവേരദമത

ഉല്പന്നങ്ങളുണചോക്കചോനചോവേശേദമചോയ  മചോദ്യംചഗചോ  ഹബച  സചോപമക്കചോനചോവേശേദമചോയ

നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:  സര,  മുതലമട  മചോദ്യംചഗചോ  പചോരക്കച  പദതമ

നടപമലചോക്കചോന്  ഇന്വകല്ലമവന  ചുമതലവപടുത്തമയമട്ടുണച.  ഏതചോണച  15.26

ചകചോടമ രൂപയവട പദതമ കമഫ്ബമയമല സമരപമച്ചമട്ടുണച. അതച ചവേഗത്തമല

നടപമലചോക്കുകതവന്ന വചയ്യുദ്യം. 

വക.എസച.ആര.ടമ.സമ. സരവേസ്പീസുകളുവട വവവേവേമധദവേലക്കരണവുദ്യം
വേമപുലസ്പീകരണവുദ്യം

(*123) ശസ്പീ  .   പമ  .   നന്ദകുമചോര:

ശസ്പീ  .   ഡമ  .   വക  .   മുരളമ: 

ശസ്പീമതമ കചോനത്തമല ജമസ്പീല:

ശസ്പീ  .    വക  .    എൻ  .    ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ:  തചോവഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കച

ഗതചോഗത വേകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നലകുചമചോ: 
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(എ)  2022  ഡമസദ്യംബര  മചോസദ്യം  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.  ഇരുനൂറമ

ഇരുപത്തമരണച  ചകചോടമയമലധമകദ്യം  രൂപയവട  ടമക്കറച  വേരുമചോനദ്യം  ചനടമ

വറചക്കചോഡച  കളകന്  വവകവേരമച്ചതച  സചോയമയചോക്കചോന്  സരവ്വസ്പീസുകളമൽ

വവവേവേമധദവേത്ക്കരണവുദ്യം വേമപുലസ്പീകരണവുദ്യം നടത്തുന്നുചണചോ;

(ബമ)  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യവട  പ്രവേരത്തന  നവേസ്പീകരണദ്യം

വതചോഴെമലചോളമകളുവടകൂടമ  സഹകരണചത്തചോവട  യചോഥചോരതദമചോക്കചോന്

നടപടമവയടുത്തമട്ടുചണചോ;

(സമ)  ഓചരചോ  യൂണമറമവന്റയദ്യം  ബസച  വഷഡമ്പ്യൂളമവന്റയദ്യം  കണക്കുകള്

വേമശേകലനദ്യം  നടത്തമ  യഥചോസമയദ്യം  വമച്ചവപടുത്തലുകൾ

നമർചദശേമക്കുന്നതമനചോയമ  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യമല  പ്രചതദക

അക്കക്ലൗണമദ്യംഗച വേമഭചോഗദ്യം ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുചണചോവയന്നച വേദക്തമചോക്കുചമചോ?

ഗതചോഗത വേകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   ആന്റണമ രചോജു): സര, 

(എ)  2022  ഡമസദ്യംബര  മചോസദ്യം  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.

222 ചകചോടമയമലധമകദ്യം  രൂപയവട  ടമക്കറച  വേരുമചോനദ്യം  ചനടമ  സരവ്വകചോല

വറചക്കചോഡച  കളകന്  സകവേരമച്ചതച  സചോയമയചോക്കചോന്  സരവ്വസ്പീസുകളമല

സവേവേമധദവേലക്കരണവുദ്യം  വേമപുലസ്പീകരണവുദ്യം  നടത്തുന്നുണച.   കൂടുതല
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ബസ്സുകള് നമരത്തമലമറക്കമ ടമക്കറച വേരുമചോനദ്യം വേരദമപമക്കുന്നതമചനചോവടചോപദ്യം

ടമക്കറമതര വേരുമചോനദ്യം വേരദമപമക്കുന്നതമനചോയമ നമരവേധമ നൂതന പദതമകളുദ്യം

ആസൂതണദ്യം വചയ്തച നടപമലചോക്കുന്നുണച.

(ബമ)  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യവട  പ്രവേരത്തന  നവേസ്പീകരണദ്യം

വതചോഴെമലചോളമകളുവടകൂടമ  സഹകരണചത്തചോവട

യചോഥചോരതദമചോക്കചോനചോണുചദ്ദേശേമക്കുന്നതച.   ഇതമനചോയമ  യൂണമയനുകളമവല

പ്രതമനമധമകവളയദ്യം  പചോസചഞഴച  അചസ്സചോസമചയഷവന്റയദ്യം   നമയമസഭയമല

പ്രചോതമനമധദമുള്ള  എല്ലചോ  രചോഷ്ട്രസ്പീയപചോരടമ  പ്രതമനമധമകവളയദ്യം  ഉചദദചോഗസ

പ്രതമനമധമകവളയമുള് വപടുത്തമ  അസഡസ്വസറമ  ചബചോര ഡച

രൂപസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ പൂരത്തമയചോയമവേരമകയചോണച. 

(സമ)  പ്രതമദമന/പ്രതമമചോസ  കണക്കുകള്  യഥചോസമയദ്യം

accounting/double entry book keeping principles അനുസരമച്ചച കൃതദമചോയ

കണക്കുകള് ചരഖവപടുത്തുന്നതമനുദ്യം  ഓചരചോ  ബസ്സമവന്റയദ്യം  യൂണമറ്റുകളുവടയദ്യം

കണക്കുകള് വേമശേകലനദ്യം വചയ്യുന്നതമനുദ്യംചവേണമ പ്രചതദകമചോയ അക്കക്ലൗണചസച

വേമദ്യംഗച  അദ്യംഗസ്പീകൃത  വതചോഴെമലചോളമ  യൂണമയനുകളുമചോയമ  ഏര വപട  ദസ്പീരഘകചോല

ചസവേന-ചവേതന കരചോറമവല വേദവേസകള് പ്രകചോരദ്യം രൂപസ്പീകരമച്ചുകഴെമഞ.   
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വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യമല  ERP  system  നടപമലചോക്കമവകചോണച

അക്കക്ലൗണമദ്യംഗച  വേമഭചോഗദ്യം  വേമപുലസ്പീകരമക്കുന്നതമനുളള  നടപടമകള്

പുചരചോഗമമച്ചുവേരുന്നു.

(ശസ്പീ. പമ. നന്ദകുമചോര സസ്പീറമലമല്ലചോതമരുന്നതമനചോല ചചചോദദമുന്നയമച്ചമല്ല.)

ശസ്പീ  .    ഡമ  .    വക  .    മുരളമ:  സര,  ചകചോവേമഡച കചോലമചോയചപചോള് രചോതമകചോല

ചസബസ്സുകളുദ്യം  രചോവേമവലയള്ള  ബസ്സുകളുമുള്വപവട  വേളവരയധമകദ്യം

സരവ്വസ്പീസുകള്  നമരചത്തണമവേന്നമട്ടുണച.  നചോഷണവവലസ്ഡച  റൂട്ടുകളമവലല്ലചോദ്യം

അതച വേളവര പ്രയചോസമുണചോക്കമയമട്ടുണച.  ഇത്തരദ്യം സരവ്വസ്പീസുകള് പൂരണ്ണമചോയമ

പുനനഃസചോപമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണചോ; അതച ഏതുവേവരയചോയമ

എന്നച വേമശേദസ്പീകരമക്കചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജു:  സര,  ചകചോവേമഡമവനത്തുടരന്നച

വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യമവല യചോതക്കചോരുവട എണ്ണദ്യം  35  ലകത്തമലനമന്നുദ്യം

ഏതചോണച  പകുതമയചോയമ  കുറഞ്ഞെതുവകചോണച  നമരവേധമ  സരവ്വസ്പീസുകള്

നമരത്തമവേയ്ചക്കണമവേന്നമട്ടുണച.  ചകചോവേമഡമനുചശേഷവുദ്യം  മടങ്ങമചപചോയ

യചോതക്കചോര പൂരണ്ണമചോയമ തമരമച്ചുവേന്നമടമല്ല.  ഇചപചോഴുദ്യം യചോതക്കചോരുവട എണ്ണദ്യം

പകുതമയമലതവന്ന നമലക്കുകയചോണച.  എന്നമരുന്നചോലുദ്യം നമരത്തമവേച്ച നമരവേധമ
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സരവ്വസ്പീസുകള്  ഇചപചോള്  പുനരചോരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ.  അധമകദ്യം  നഷ്ടമമല്ലചോത്തതുദ്യം

ജനങ്ങള്ക്കച  അതദചോവേശേദമുള്ളതുമചോയ  നമരത്തമവേച്ച  സരവ്വസ്പീസുകവളല്ലചോദ്യം

ഘടദ്യംഘടമചോയമ  പുനനഃസചോപമക്കചോനുള്ള  നമരചദ്ദേശേദ്യം  നലകമയമട്ടുണച.  അതച

അടമയന്തരമചോയമ നടപമലചോക്കുദ്യം.  

ശസ്പീമതമ  കചോനത്തമല ജമസ്പീല:  സര,  ചമചോചടചോര  ട്രെചോന്ചസചോരടച  വേരചക്കഴച

ആക്ടച  പ്രകചോരദ്യം  ഒരു  ഡമ്പ്യൂടമ  സമയദ്യം  എതയചോണച;  ഇതുപ്രകചോരദ്യം

വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യമല ഏവതങ്കേമലുദ്യം ഡമചപചോയമല ഡമ്പ്യൂടമ  ക്രെമസ്പീകരണദ്യം

നടത്തമയമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ രചോജു :  സര,  ചമചോചടചോര ട്രെചോന്ചസചോരടച വേരചക്കഴച  ആക്ടച

1961-ല നമലവേമലവേവന്നങ്കേമലുദ്യം ഇക്ലൗ വേരഷമചോണച വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യമല

അതച  നടപമലചോക്കചോന്  കഴെമഞ്ഞെതച.  ഇതുപ്രകചോരദ്യം  യഥചോരതത്തമല  ഒരു

ജസ്പീവേനക്കചോരന്  (വവഡവേര/കണക്ടര)  ചജചോലമവചചയണമവേരുന്നതച  എടച

മണമക്കൂര  മചോതമചോണച.  എന്നചോല  ഇക്ലൗ  ആക്ടച  പ്രകചോരദ്യം  12  മണമക്കൂര  ഇക്ലൗ

ജസ്പീവേനക്കചോരന്  അവേമവട  സന്നമഹമതനചോയമരമക്കണദ്യം.  ഇടയച

നചോലുമണമക്കൂരവേവര  വേമശമദ്യം  ലഭമക്കുന്ന  രസ്പീതമയമല  വസ്പ്രെഡച  ഓവേര

സമസത്തമവന്റ  അടമസചോനത്തമലചോണച  ഇചപചോള്  പ്രവേരത്തമക്കുന്നതച.   8-10
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മണമക്കൂര  വേവര  ചജചോലമ  വചയ്തചോല  അധമകമചോയമ  ചജചോലമ  വചയ്യുന്ന  രണ്ടു

മണമക്കൂറമനച ഓവേരവവടദ്യം നലകുന്ന വേദവേസയചോണച നമലവേമലുള്ളതച. 

ശസ്പീ  .    വക  .    എൻ  .    ഉണ്ണമക്കൃഷ്ണൻ:  സര,  ഗതചോഗത വേകുപമവന്റ അഭമമചോന

പദതമയചോയ  ഗ്രചോമവേണമ  എത  ജമല്ലകളമല  ഇതുവേവര  നടപമലവേരുത്തമ;

ഗ്രചോമവേണമ പദതമക്കച  ഏവതല്ലചോദ്യം പുരസചോരങ്ങള് ലഭമച്ചമട്ടുചണചോ;  പുതുതചോയമ

വേരുന്ന  ഇലകമകച  ബസ്സുകള്  വവവേപമന്  മണ്ഡലത്തമചലയച

അനുവേദമക്കുന്നതമവനക്കുറമച്ചച ആചലചോചമച്ചമട്ടുചണചോ? 

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജു:  സര,  ചകരളത്തമലചോദദമചോയമ  ആരദ്യംഭമച്ച  നൂതന

ആശേയമചോയ  ഗ്രചോമവേണമ  പദതമ  സദ്യംസചോനവത്ത  തചദ്ദേശേസസ്വയദ്യംഭരണ

സചോപനങ്ങളുവട  സഹചോയ  സഹകരണചത്തചോടുകൂടമ  വേമജയകരമചോയമ

മുചന്നറമവക്കചോണമരമക്കുകയചോണച.  ചകരളത്തമവല  9  ജമല്ലകളമല

ഇതമചനചോടകദ്യംതവന്ന  ഗ്രചോമവേണമ  പദതമ  ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ.  ഇക്ലൗ  പദതമ

ആദദദ്യം  തുടങ്ങമയ  പചോറശചോല,  കടുതുരുത്തമ   തുടങ്ങമയ

നമചയചോജകമണ്ഡലങ്ങളമല  രണചോമവത്ത  വേണമയദ്യം  സരവ്വസ്പീസച

ആരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ.  ഗ്രചോമവേണമ  പദതമക്കചോണച  ഇക്ലൗ  വേരഷവത്ത  ചകന്ദ്ര

ഗവേണ്വമന്റമവന്റ  ചദശേസ്പീയ  പുരസചോരദ്യം  ലഭമച്ചതച.  ഗ്രചോമവേണമ  പദതമവയ
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മചോതൃകയചോക്കമ  ഇന്തദയമവല  എല്ലചോ  സദ്യംസചോനങ്ങളമലുദ്യം  ഇക്ലൗ  പദതമ

ആരദ്യംഭമക്കണവമന്ന നമരചദ്ദേശേമചോണച  ചകന്ദ്ര ഗവേണ്വമന്റച   നലകമയമട്ടുള്ളതച.

അതമനുള്ള പുരസചോരദ്യം വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.ക്കച ലഭമച്ചുകഴെമഞ.  

ശസ്പീമതമ  വക  .    വക  .    രമ:  സര,  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.-യമല

വവവേവേമധദവേലക്കരണ പരമപചോടമകളുവട ആസൂതണദ്യം നടക്കുചമ്പചോള് ഫസ്പീലഡച

എകചപസ്പീരമയന്സുള്ളതുദ്യം  ജനങ്ങളുമചോയമ  ചനരമടച  ഇടപഴുകുന്നതുമചോയ

ജസ്പീവേനക്കചോരുവടചയചോ  ജനങ്ങളുവടചയചോ  പ്രതമനമധമകള്ക്കച  മതമയചോയ

പ്രചോതമനമധദചമചോ  പ്രചോധചോനദചമചോ  നലകുന്നതചോയമ  കചോണുന്നമല്ല.

ഇതമവന്റഫലമചോയമ  പല  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.  ഡമചപചോകളുദ്യം   ചഷചോപമദ്യംഗച

ചകചോദ്യംപ്ലക്സുകളചോയമ മചോറുചമ്പചോള്  ജനങ്ങളുവടയദ്യം വേചോഹനങ്ങളുവടയദ്യം ഗതചോഗത

സക്ലൗകരദങ്ങള്  നഷ്ടവപടുകയദ്യം  ഡമചപചോകള്  പലചപചോഴുദ്യം

കച്ചവേടചകന്ദ്രങ്ങളചോയമ  മചോറുകയദ്യം  വചയ്യുന്നു.  ജനങ്ങളുദ്യം  ബസ്സുകളുദ്യം

പലയമടങ്ങളമലുദ്യം  ചറചോഡുകളമലചോവുകയചോണച.  ആസൂതണചവേളകളമലതവന്ന

ഫസ്പീലഡച  എകചപസ്പീരമയന്സുള്ള  ജസ്പീവേനക്കചോരുവടചയചോ  ജനങ്ങളുവടചയചോ

പ്രതമനമധമകവള  ചകള്ക്കുന്നതമനുദ്യം  പ്രചോചയചോഗമകമചോയ  പദതമകള്

നടപചോക്കുകയദ്യം  വചയ്തമവല്ലങ്കേമല  വവവേവേമധദവേലക്കരണത്തമവന്റ  ഗുണദ്യം
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വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യവട  ലചോഭത്തമനച  കമടമല്ല.  അതമനനുസരച്ചുള്ള

പദതമകള് ആവേമഷ്കരമക്കചോന്  സരക്കചോര തയചോറചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .   ആന്റണമ രചോജു: സര, വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യമവല സമരതരചോയ

ഉചദദചോഗസന്മചോവര  അടച്ചചോചകപമക്കുന്ന  ഒരു  ചചചോദദമചോണച  ഇതമല

ഒളമഞകമടക്കുന്നതച.  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യമവല   ബഹുഭൂരമപകദ്യം

ഉചദദചോഗസരുദ്യം  സമരതന്മചോരുദ്യം  ആതചോരതതയള്ളവേരുദ്യം

സതദസന്ധരുമചോണച.  ആ  വതചോഴെമലചോളമകവള  വേച്ചുവകചോണ്ടുതവന്നയചോണച

വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നതച.   2021-22-ല  സദ്യംസചോന

ഗവേണ്വമന്റച വക.എസച.ആര.ടമ.സമക്കച നലകമയ സഹചോയദ്യം 2037.51  ചകചോടമ

രൂപയചോയമരുന്നു.  എന്നചോല  2022-23-ല ഗവേണ്വമന്റച  നലകമയ സഹചോയദ്യം

1312.13  ചകചോടമ  രൂപയചോയമ  കുറഞ.  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.ക്കച  നലകുന്ന

സദ്യംസചോന  സഹചോയത്തമല  725  ചകചോടമ  രൂപയചോണച

കഴെമഞ്ഞെവേരഷചത്തക്കചോള്  കുറയചോന്  കഴെമഞ്ഞെതച.  അചതസമയദ്യം,

കഴെമഞ്ഞെവേരഷചത്തക്കചോള്  ഇക്ലൗ  വേരഷവത്ത  വചലവേച  അതചോയതച,  ചപ

റമവേമഷന്,  ഡസ്പീസലമനച  ചകന്ദ്ര  ഗവേണ്വമന്റച  ബള്ക്കച  പരചച്ചഴമലൂവട

എടുത്തുകളഞ്ഞെതുകചോരണമുണചോയ  വേരദനവേച,  വസയരപചോരട്ടുകളുവട  വേമല
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വേരദനവേച,  ഇതമവനല്ലചോദ്യംകൂടമ   ഏതചോണച  500-600  ചകചോടമ  രൂപ

അധമകവച്ചലവേച വക.എസച.ആര.ടമ.സമക്കച ഇക്ലൗ സചോമ്പത്തമകവേരഷമുണചോയമട്ടുദ്യം

സദ്യംസചോന ഗവേണ്വമന്റച സഹചോയദ്യം ഇക്ലൗ വേരഷദ്യം 725.38 ചകചോടമരൂപ കുറച്ചമട്ടുദ്യം

വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.ക്കച  പമടമച്ചുനമലക്കചോന്  സചോധമച്ചതച  ഇക്ലൗ

ജസ്പീവേനക്കചോവരചോവക്ക ആതചോരതമചോയമ പണമവയടുത്തതുവകചോണചോണച. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമചോനവപട  മനമ  എത  സമയമചോണച  മറുപടമ

പറയചോവനടുക്കുന്നതച.  ഇതച പ്രസദ്യംഗമല്ല. Answer to the question.

ശസ്പീ  .   ആന്റണമ രചോജു: ഇവതചോരു പ്രധചോനവപട ചചചോദദമചോണച. പചോസചഞഴച

അചസചോസമചയഷവനയദ്യം ജസ്പീവേനക്കചോവരയദ്യം നമയമസഭയമല പ്രചോതമനമധദമുള്ള

എല്ലചോ രചോഷ്ട്രസ്പീയ പചോരടമ പ്രതമനമധമകവളയദ്യം ഉള്വപടുത്തമ ഒരു അവവഡസ്വസറമ

ചബചോരഡമവന്റ  രൂപസ്പീകരണദ്യം  ഇക്ലൗ  മചോസദ്യംതവന്ന  പൂരത്തമയചോക്കുദ്യം.  എല്ലചോ

യൂണമറ്റുതലത്തമലുദ്യം അതമനുള്ള സദ്യംവേമധചോനങ്ങളുണച.  

ശസ്പീ  .    വക  .    യ  .    ജനസ്പീഷച  കുമചോര:  സര,  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ-വയ

വമച്ചവപടുത്തചോന്  അങ്ങച  നടപചോക്കുന്ന  ഭചോവേനചോപൂരണ്ണമചോയ  പദതമകള്ക്കച

എല്ലചോവേമധ  അഭമനന്ദനവുദ്യം  അറമയമക്കുകയചോണച.  തണ്ണമചത്തചോടച

പഞചോയത്തമലനമന്നുദ്യം  ഗുരുവേചോയൂരമചലയച  ലചോഭകരമചോയ  രസ്പീതമയമല
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നടത്തമയമരുന്ന ബസച സരവ്വസ്പീസച ഇചപചോള് നമരത്തമലചോക്കമയമരമക്കുകയചോണച.

ഇക്ലൗ  വേമഷയദ്യം  ചനരവത്ത  ബഹുമചോനവപട  മനമയവട  ശദയമലവപടുത്തമയ

സന്ദരഭത്തമല സരവ്വസ്പീസച പുനരചോരദ്യംഭമക്കചോവമന്നച പറഞ്ഞെമരുന്നു. പ്രസ്തുത ബസച

സരവ്വസ്പീസുദ്യം എരുചമലമ ഡമചപചോയമലനമന്നുദ്യം പുറവപടുന്ന ചകചോടയദ്യം-ആങ്ങദ്യംമൂഴെമ

ബസച  സരവ്വസ്പീസുദ്യം  അടമയന്തരമചോയമ  പുനരചോരദ്യംഭമക്കുന്നതമനച  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  ശേബരമമലയമല കൂടമയ ഒരു ചയചോഗത്തമല ബഹുമചോനവപട

മനമ  പവങ്കേടുക്കചോവനത്തമയചപചോള്  ഒരു  വേമഷയദ്യം

ശദയമലവപടുത്തമയതചോണച.  ഇക്ലൗ രണച  സരവ്വസ്പീസുകളുദ്യം  ലചോഭകരമചോയമടചോണച

വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.  നടത്തമയമരുന്നതച.   അവേമവടയള്ള  ജനങ്ങവള

സദ്യംബന്ധമച്ചമടചത്തചോളദ്യം  ടമ  രണച  സരവ്വസ്പീസുകളുദ്യം  വേളവര  ആവേശേദവുമചോണച.

അതമനചോല  ഇക്ലൗ  രണച  സരവ്വസ്പീസുകളുദ്യം  തുടങ്ങുന്നതമനചോവേശേദമചോയ  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ രചോജു:  സര,  ഇക്ലൗ വേരഷദ്യം,  ചരമതത്തമവല ഏറവുദ്യം നല്ല

വപരചഫചോരമന്സചോണച ശേബരമമലയമചോയമ ബന്ധവപടച വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.

നടത്തമയതച.  വപചോതുവവേ അതമനച  വേലമയ അദ്യംഗസ്പീകചോരമചോണച  കമടമയമട്ടുള്ളതച.

അതമനച  ബഹുമചോനവപട  എദ്യം.എല.എ.യവട  ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം  നല്ല
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സഹകരണമചോണച ലഭമച്ചതച.  ഇക്ലൗ ശേബരമമല സസ്പീസണ് അവേസചോനമച്ചചതചോവട

കുറച്ചു  ബസ്സുകള്  അധമകമചോയമ  കമടമയമട്ടുള്ളതമനചോല  അചദ്ദേഹദ്യം  സൂചമപമച്ച

തണ്ണമചത്തചോടച  ബസച  സരവ്വസ്പീസുദ്യം  ആങ്ങചോദ്യംമൂഴെമ  ബസച  സരവ്വസ്പീസുദ്യം

ലചോഭകരമചോവണങ്കേമല മചോരച്ചച മചോസദ്യം ഒന്നചോദ്യം തസ്പീയതമ മുതല തവന്ന സരവ്വസ്പീസച

പുനരചോരദ്യംഭമക്കുന്നതചോണച. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉവവബദുള്ള:  സര,  മലപ്പുറദ്യം  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.  ബസച

വടരമമനല  കദ്യം  ചഷചോപമദ്യംഗച  ചകചോദ്യംപ്ലകച  ജമല്ലചോ  ആസചോനത്തച

ഹൃദയഭചോഗത്തചോണച  സമതമവചയ്യുന്നതച.  ബഹുമചോനവപട മനമ അതച  ചനരമടച

സന്ദരശേമക്കുകയദ്യം ഇക്ലൗ വടരമമനലമവന്റ  പ്രചോധചോനദദ്യം ബഹുമചോനവപട മനമക്കുദ്യം

സമ.എദ്യം.ഡമ.ക്കുദ്യം ചബചോധദവപടതുമചോണച. 2016-ല  7  ചകചോടമ  90  ലകദ്യം രൂപ

അന്നവത്ത  സരക്കചോര  അനുവേദമച്ചച  തുടക്കദ്യം  കുറമച്ചവതചോഴെമച്ചചോല  പമന്നസ്പീടച

കചോരദമചോയ പണമകവളചോന്നുദ്യം അവേമവട  നടന്നമടമല്ല.  ഇചപചോള് ബഹുമചോനവപട

മനമക്കച  ഇക്കചോരദങ്ങവളല്ലചോദ്യം  വേദക്തമചോയമ  അറമയചോവുന്നതചോണച.  നമലവേമല

90 ലകദ്യം രൂപയവട വേരക്കച അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചച വടണര വചയ്തമട്ടുണച.  ആ വടണര

വചയ്ത പ്രവൃത്തമ എന്നചത്തയച  ആരദ്യംഭമക്കചോന് സചോധമക്കുദ്യം?  യഥചോരതത്തമല

ഇക്ലൗ  ചഷചോപമദ്യംഗച  ചകചോദ്യംപ്ലകമവന്റ  നമരമചോണദ്യം  പൂരത്തമയചോയചോല
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വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.ക്കച  വേലമയ  വേരുമചോനമചോണച  ഇതമലൂവട  ലഭമക്കുന്നതച.

അതുവകചോണച  90  ലകദ്യം  രൂപയ്ക്കുപുറവമ  ബഹുമചോനവപട  മനമയവട

സചോന്നമദദത്തമല  കൂടമയ  ചയചോഗതസ്പീരുമചോനമനുസരമച്ചച,  എദ്യം.എല.എ.യവട

ആസമ വേമകസന ഫണമലനമന്നുദ്യം  2  ചകചോടമ രൂപ അനുവേദമക്കുകയദ്യം വചയ.

അതമനചോല   ഇക്ലൗ  പദതമകളുവട  ചജചോലമകള്  എതയദ്യംചവേഗദ്യം  ആരദ്യംഭമച്ചച,

വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.-കദ്യം  ചഷചോപമദ്യംഗച  ചകചോദ്യംപ്ലകച  എന്നചത്തയച

യചോഥചോരതദമചോക്കചോന് സചോധമക്കുദ്യം?

ശസ്പീ  .   ആന്റണമ രചോജു: സര,  ബഹുമചോനവപട അദ്യംഗദ്യം സൂചമപമച്ച മലപ്പുറദ്യം

ബസച സചോന്റച  ചകരളത്തമവലതവന്ന  ഏറവുദ്യം  പ്രധചോനവപട  ബസച സചോന്റുകളമല

ഒന്നചോണച,  ഏറവുദ്യം  നല്ല  വലചോചക്കഷനമലചോണച  അതച  സമതമ  വചയ്യുന്നതച.

പവക,  നമരഭചോഗദവേശേചോല  ഏതചോണച  ഏവഴെടച  വേരഷമചോയമ  അതമവന്റ

നമരമചോണദ്യം  മുടങ്ങമക്കമടക്കുകയചോയമരുന്നു.  ബഹുമചോനവപട

എദ്യം.എല.എ.യവടകൂടമ  അഭദരതന  മചോനമച്ചച  ഞചോന്  ചനരമടച  ആ  ഡമചപചോ

സന്ദരശേമക്കുകയണചോയമ.  അചദ്ദേഹദ്യം സൂചമപമച്ചതുചപചോവല രണച പ്രവൃത്തമകളുദ്യം

90  ലകദ്യം  രൂപയ്ക്കുള്ള  പ്രവൃത്തമ  വടണര  നടപടമകള്  പൂരത്തമയചോക്കമ

കരചോറമചലരവപട്ടുകഴെമഞ.  നമരമചോണപ്രവേരത്തനങ്ങള്  ഉടന്തവന്ന
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ആരദ്യംഭമക്കുന്നതചോണച.  ഇന്നചലയദ്യം  അതുമചോയമ  ബന്ധവപട  മസ്പീറമദ്യംഗച

നടന്നമരുന്നു, അചദ്ദേഹവുദ്യം ആ ചയചോഗത്തമല പവങ്കേടുത്തമരുന്നു. അചദ്ദേഹത്തമവന്റ

ആസമ വേമകസന ഫണമലനമന്നുദ്യം ലഭമച്ച രണ്ടുചകചോടമ രൂപയവട നമരമചോണ

പ്രവൃത്തമകള്ക്കുള്ള  വടണര  നടപടമകള്  ഇക്ലൗ  ആഴ്ചതവന്ന  പൂരത്തമയചോകുദ്യം.

അതുകഴെമഞ്ഞെചോല  വേളവര  ചവേഗത്തമലത്തവന്ന   അതമവന്റ

നമരമചോണപ്രവൃത്തമകള്  പൂരത്തമയചോക്കചോന് കഴെമയദ്യം.

ശസ്പീ  .    പമ  .    മമമക്കുടമ:  സര,  ചകചോവേമഡച  കചോലഘടത്തമനുമുമ്പച

വഷചോരണ്ണൂരുമചോയമ ബന്ധവപടച നമരവേധമ ബസ്സുകള് സരവ്വസ്പീസച നടത്തമയമരുന്നു.

ഗുരുവേചോയൂര,  തൃശ്ശൂര  വമഡമല  ചകചോചളജച,  വപരമന്തലമണ്ണ  ആശുപതമ,

വപചോന്നചോനമ  എന്നമവേമടങ്ങളമചലയച  ബസച  സരവ്വസ്പീസുകളുണചോയമരുന്നു.   ഇക്ലൗ

സലങ്ങളമചലയച  സരവ്വസ്പീസച  നടത്തമയമരുന്ന  ബസ്സുകള്  ചകചോവേമഡമവന്റ

പശ്ചചോത്തലത്തമല  റദ്ദേച  വചയ്തമരുന്നു.  അങ്ങവന  റദ്ദേച  വചയവപടതുദ്യം

ലചോഭകരമചോയതുമചോയ  സരവ്വസ്പീസുകള്  എതയദ്യംചവേഗദ്യം

പുന:സചോപമക്കുന്നതമനചോവേശേദമചോയ നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ  രചോജു:  സര,  ചകചോവേമഡമനുചശേഷദ്യം  35  ലകദ്യം

യചോതക്കചോരുണചോയമരുന്നതച  18  ലകമചോയമ  കുറയകയചോണുണചോയതച.
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വഷചോരണ്ണൂരമലചോണച  കൂടുതല കുറവുണചോയമട്ടുള്ളതച.  അതുവകചോണചോണച  അവേമവട

കുവറ  ബസ്സുകള്  നമരത്തലചോചക്കണമവേന്നതച.  എങ്കേമലുദ്യം  ലചോഭകരമചോയ

സരവ്വസ്പീസുകള്  ഒന്നുദ്യംതവന്ന  നമരത്തലചോക്കമയമടമല്ല.  അവതല്ലചോദ്യം

പുനരചോരദ്യംഭമച്ചുകഴെമഞ.  ഭസ്പീമമചോയ  നഷ്ടമുള്ള  സരവ്വസ്പീസുകള്  മചോതമചോണച

പുനരചോരദ്യംഭമക്കചോന് കഴെമയചോത്തതച.  എങ്കേമലുദ്യം ചകചോവേമഡച കചോരണദ്യം നമരത്തമവേച്ച

സരവ്വസ്പീസുകള്  കഴെമയന്നത  ചവേഗദ്യം   പുനരചോരദ്യംഭമക്കചോനുള്ള  നടപടമകള്

വവകവക്കചോണ്ടുവേരുന്നു. 

ശസ്പീ  .    അന്വേര  സചോദത്തച:  സര,  'ഗ്രചോമവേണമ'  പദതമക്കച  ചകന്ദ്ര

ഗവേണ്വമന്റമവന്റ  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ലഭമച്ചുവവേന്നച  ബഹുമചോനവപട  മനമ

പറയകയണചോയമ,  വേളവര  സചന്തചോഷമുണച.  കചോരണദ്യം  ഗ്രചോമവേണമവയന്ന

നമരചദ്ദേശേദ്യം  ശസ്പീ.  എലചദചോസച  പമ.  കുന്നപമള്ളമല  എദ്യം.എല.എ.ആണച

ആദദമചോയമ  നമരചദ്ദേശേമച്ചതച.  അചപചോള് ആ അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം അചദ്ദേഹത്തമനുകൂടമ

കുറച്ചച  നലകണവമന്നച  ഓരമമപമക്കുകയചോണച.  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യമവല

എല്ലചോ  ഉചദദചോഗസരുദ്യം  നല്ലവേരചോവണന്നച  ബഹുമചോനവപട  മനമ

പറയകയണചോയമ.  ഭൂരമഭചോഗദ്യം  ഉചദദചോഗസരുദ്യം  അങ്ങവനയചോവണന്നച  ഞചോന്

അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുന്നു.  എന്നചോല  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.യമല  ഇചപചോഴുദ്യം
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പുഴുക്കുത്തുകളചോയ  ജസ്പീവേനക്കചോരുണച.  കചോരണദ്യം,  ഞചോന്  എദ്യം.എല.എ.

ഫണമലനമന്നുദ്യം  8  ചകചോടമ  രൂപയചോണച  ആലുവേ  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.

ബസചോന്റച  പണമയന്നതമനചോയമ  അനുവേദമച്ചതച.    ഇചപചോള്  അങ്ങുദ്യം

എദ്യം.ഡമ.യവമല്ലചോദ്യം  ഇടവപടതമവന്റ  അടമസചോനത്തമല  ഇചപചോള്  കുറച്ചച

ചവേഗത്തമല  പണമ  നടക്കുന്നുണച.  പവക  ഇചപചോഴുദ്യം  വമല്ലചപചോക്കച

സമസ്പീപനമചോണച സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതച.   ഒരു എദ്യം.എല.എ.  ചപചോലുദ്യം വക.  എസച.

ആര.  ടമ.  സമ.  ക്കച എദ്യം.എല.എ.  ഫണച വകചോടുക്കുന്ന സചോഹചരദമുണചോകമല്ല.

അതുവകചോണച  ഇങ്ങവനയള്ള  പുഴുക്കുത്തുകളചോയ  ജസ്പീവേനക്കചോവര

വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.  -ക്കച  ആവേശേദമമല്ല.  ഇക്ലൗ  കചോരണത്തചോല  ജനങ്ങള്

എദ്യം.എല.എ.മചോവരയചോണച  വതറമ  പറയന്നതച.   ആലുവേയമല  ഇചപചോഴുദ്യം

വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.  ബസച സചോന്റച  ഉദ്ഘചോടനദ്യം  വചയചോത്തതമവന്റ  ചപരമല

എല്ലചോ  പചോരടമയമലവപടുന്നവേരുദ്യം  ജനപ്രതമനമധമകവളയചോണച   പഴെമക്കുന്നതച.

ഇതുചപചോലുള്ള  ഉചദദചോഗസരുവട  പമടമപ്പുചകടുദ്യം  അവേരുവട

വകടുകചോരദസതയമചോണച  ഇങ്ങവനയള്ള  പദതമകള്  വവവേകമചപചോകചോന്

കചോരണദ്യം.  അതുവകചോണച  ഇങ്ങവനയള്ള  പുഴുക്കുത്തുകളചോയ  ജസ്പീവേനക്കചോവര

തമരമച്ചറമഞദ്യം അത്തരദ്യം ജസ്പീവേനക്കചോവര വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.  യമലനമന്നുദ്യം
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മചോറമ  നമരത്തമയചോല  മചോതവമ  വക.എസച.ആര.ടമ.സമ.  രകവപടുകയള.

ബഹുമചോനവപട  മനമ  ഇടവപടച  ഇങ്ങവനയള്ള  കചോരദങ്ങളമല  ഒരു

തസ്പീരുമചോനവമടുക്കുചമചോ; 

മമ  .   സസ്പീക്കര: പ്ലസ്പീസച.... അങ്ങച ചചചോദദദ്യം ചുരുക്കമപറയണദ്യം

ശസ്പീ  .   ആന്റണമ രചോജു: സര, ആലുവേ വക.എസച.ആര.ടമ.സമ. ബസച സചോന്റച

എതയദ്യംചവേഗദ്യം പൂരത്തമയചോക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോവയന്നചോണച

അറമചയണതച. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഒരു ചചചോദദദ്യം ഉന്നയമക്കുന്നതമനച അനുവേദമച്ചമട്ടുള്ള സമയദ്യം

ഒന്നര മമനമടചോവണന്നച ഓരമമപമക്കുകയചോണച.

ശസ്പീ  .    ആന്റണമ രചോജു: സര, ആലുവേ ബസച വടരമമനലമവന സദ്യംബന്ധമച്ചച

സലദ്യം  എദ്യം.എല.എ.യവട  സചോന്നമദദത്തമല  ഞചോനുദ്യംകൂടമ  പവങ്കേടുത്ത

രചണചോമൂചന്നചോ  ചയചോഗങ്ങള്  ചചരന്നച  ടമ  പ്രവൃത്തമയവട  പുചരചോഗതമ

വേമലയമരുത്തമ തടസ്സങ്ങള് ഓചരചോന്നചോയമ നസ്പീക്കുകയചോണച.  കചോലചോകചോലങ്ങളമല

ചമല  ചഭദഗതമകള്  നമരചദ്ദേശേമക്കുചമ്പചോള്  അതമനനുസരമച്ചച  വേരക്കുകള്

നസ്പീണ്ടുചപചോകുകയചോണച. ഇനമ അവേമവടയള്ള യചോരഡമവന്റ വവടലസമടുന്ന ചജചോലമ

മചോതമചോണച അവേചശേഷമക്കുന്നതച.  അതച ചവേഗത്തമലചോക്കുന്നതമനുള്ള നമരചദ്ദേശേദ്യം
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വകചോടുത്തമട്ടുണച.  ഏതചോയചോലുദ്യം  ഗ്രചോമവേണമവയപറമ  അങ്ങച  പറഞ്ഞെ  നല്ല

വേചോക്കുകള്ക്കച നന്ദമ  അറമയമക്കുന്നു.  ശസ്പീ.  എലചദചോസച  പമ  കുന്നപമള്ളമല-നച

നമള്  നല്ല  ആദരവേച  വകചോടുത്തുവകചോണമരമക്കുകയചോണച.  ഇതമനുദ്യം

അചദ്ദേഹത്തമനച ആദരവേച വകചോടുക്കുകയചോണച.  

കർഷക കടചോശേസ്വചോസ കമസ്പീഷവന്റ പ്രവേർത്തനദ്യം 

(*124) ശസ്പീ  .   സണ്ണമ ചജചോസഫച:

     ശസ്പീ  .   സജസ്പീവേച ചജചോസഫച:

     ശസ്പീ  .    തമരുവേഞ്ചൂർ രചോധചോകൃഷ്ണൻ:  തചോവഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കച

കൃഷമവേകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നലകുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനത്തച  കർഷക  കടചോശേസ്വചോസ  കമസ്പീഷവന്റ  പ്രവേർത്തനദ്യം

വേമശേദമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)  പ്രസ്തുത  കമസ്പീഷൻ  അചപക  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള്ള

മചോനദണ്ഡങ്ങൾ വേമശേദമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  കർഷക  കടചോശേസ്വചോസ  കമസ്പീഷനമൽ  നമരവേധമ  അചപകകള്

തസ്പീർപ്പുകൽപമക്കചോവത വകടമക്കമടക്കുന്നതച ശദയമൽവപടമട്ടുചണചോ;

(ഡമ)  എങ്കേമൽ  പ്രസ്തുത  അചപകകളമചന്മൽ  തസ്പീർപ്പുകൽപമച്ചച

കർഷകർക്കച  ആശേസ്വചോസദ്യം  നൽകുന്നതമനച  എവന്തല്ലചോദ്യം  നടപടമകളചോണച
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സസ്വസ്പീകരമക്കചോനുചദ്ദേശേമക്കുന്നവതന്നച വേദക്തമചോക്കുചമചോ?

കൃഷമ വേകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   പ്രസചോദച): സര, 

(എ)  വേചോയ്പവയടുത്തച  തമരമച്ചടയചോൻ  സചോധമക്കചോത്ത  കർഷകവര

സഹചോയമക്കുന്നതമനചോയമ  2007-ലചോണച  സദ്യംസചോന  കർഷക  കടചോശേസ്വചോസ

കമസ്പീഷൻ  നമലവേമലവേന്നതച.  സദ്യംസചോന  കർഷക  കടചോശേസ്വചോസ  കമസ്പീഷൻ

കടക്കചോരചോയ  കർഷകവരയദ്യം  ബന്ധവപട  സഹകരണ  സചോപനങ്ങവളയദ്യം

ചകൾക്കുകയദ്യം  അനുരഞ്ജനദ്യം  നടത്തമ  അവേചോർഡച  പുറവപടുവേമച്ചച,

സർക്കചോരമചലയച  കടചോശേസ്വചോസത്തമനച  ശേമപചോർശേ  നടത്തുകയദ്യം  വചയ്യുന്നു.

വേയനചോടച,  ഇടുക്കമ  ജമല്ലകളമവല  കർഷകർ  31-08-2020  വേവരയദ്യം  മറച  12

ജമല്ലകളമവല  കർഷകർ  31-03-2016  വേവരയദ്യം  സഹകരണ

സചോപനങ്ങളമലനമന്നുദ്യം എടുത്ത വേചോയ്പകളചോണച നമലവേമല കടചോശേസ്വചോസത്തമനച

പരമഗണമച്ചുവേരുന്നതച.  പരമചോവേധമ  2  ലകദ്യം രൂപ വേവരയചോണച  കടചോശേസ്വചോസദ്യം

അനുവേദമക്കുന്നതച. 

(ബമ)  അർഹതയള്ള  കർഷകന്  കടചോശേസ്വചോസത്തമനചോയമ  നമർദ്ദേമഷ്ട

ചഫചോറത്തമൽ അനുബന്ധചരഖകളചോയ ചറഷൻ കചോർഡമവന്റ പകർപച,  വേമചല്ലജച

ഓഫസ്പീസറമൽ നമന്നുമുള്ള  വേരുമചോന  സർടമഫമക്കറമവന്റ  അസ്സൽ,  വതചോഴെമൽ
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കൃഷമയചോവണന്നച വതളമയമക്കുന്ന കൃഷമ ഓഫസ്പീസറുവട അസ്സല സർടമഫമക്കറച,

കൃഷമ ഭൂമമയവട  കരദ്യം  തസ്പീർത്ത രസസ്പീതമവന്റ പകർപച,  പചോടക്കരചോർ  പകർപച,

വേചോയ്പ സദ്യംബന്ധമച്ച ബചോങ്കേച പചോസ്ബുക്കമവന്റ പകർപച എന്നമവേ സഹമതമചോണച

അചപകമചക്കണതച.

(സമ&ഡമ)  ചകചോവേമഡച-19  മഹചോമചോരമമൂലദ്യം  ഏവറക്കചോലദ്യം  സമറമദ്യംഗച

നടത്തചോന്  കഴെമയചോവത  വേന്നമരുന്നു.  കൂടചോവത  അചപക  സമർപമക്കചോനുള്ള

കചോലചോവേധമ കഴെമഞ്ഞെച  01-03-2019  മുതല  10-06-2019  വേവര കമസ്പീഷനമല

ലഭദമചോയ അചപകകള് പരമഗണമക്കുന്നതമനച              07-01-2022-ല ഈ

സർക്കചോർ അനുമതമ നലകമ. ടമ 33,526 അചപകകള്കൂടമ പരമഗണമചക്കണമ

വേന്നതചോണച  അചപകകളുവട  എണ്ണദ്യം  കൂടചോന്  കചോരണമചോയതച.  ചകചോവേമഡച

നമയനണങ്ങളമല  ഇളവുവേരുത്തമയതമനുചശേഷദ്യം  അചപകകളമചന്മൽ

പരമചോവേധമ  ചവേഗത്തമൽ  തസ്പീർപ്പുകല്പമക്കുന്നതമനചോയമ  സമറമദ്യംഗുകളുവട  എണ്ണദ്യം

പരമചോവേധമ  വേർദമപമക്കുകയദ്യം  ആയതമവന്റ  അടമസചോനത്തമല  ഇടുക്കമ,

വേയനചോടച,  കണ്ണൂർ  ജമല്ലകവളചോഴെമവക ബചോക്കമ  11  ജമല്ലകളമവല അചപകകൾ

പൂർണ്ണമചോയദ്യം തസ്പീർപചോക്കുകയദ്യം വചയ്തമട്ടുണച.  കമസ്പീഷനമൽ  31-03-2020 വേവര

6,27,930  അചപകകളചോണച  രജമസർ വചയ്തമരുന്നതച.  ഇതമൽ  31-01-2023
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വേവര 5,52,149 അചപകകൾ തസ്പീർപചോക്കമയമട്ടുണച. 75,781 അചപകകളചോണച

ഇനമ തസ്പീർപചോക്കചോനചോയമ അവേചശേഷമക്കുന്നതച .

ഇടുക്കമ ജമല്ലയമവല  56,258  അചപകകളുദ്യം,  കണ്ണൂർ ജമല്ലയമവല  1,530

അചപകകളുദ്യം, വേയനചോടച ജമല്ലയമവല 17,993 അചപകകളുദ്യം ചചർത്തച ആവക

75,781  അചപകകൾ  തസ്പീർപചോക്കുന്നതമചലയചോയമ  സമറമദ്യംഗുകൾ

ഊർജ്ജമതമചോയമ നടത്തമവേരുന്നു.

ശസ്പീ  .   സണ്ണമ ചജചോസഫച: സര, കരഷകര വപചോതുവവേ ദുരമതത്തമലുദ്യം വേലമയ

പ്രതമസന്ധമയമലുമചോണച.  അവേരുവട  ഏറവുദ്യം  വേലമയ  പ്രശദ്യം

കടബചോദദതതവന്നയചോണച.  ചകരളത്തമവല  72  ശേതമചോനദ്യം  കരഷകരുദ്യം

കടബചോദദതചോ നടപടമകള് ചനരമടുന്നവേരചോണച. ചകരളത്തമവല ഒരു കരഷകവന്റ

ശേരചോശേരമ കടബചോദദത 5.5 ലകദ്യം രൂപയചോണച. അതച ചദശേസ്പീയ ശേരചോശേരമയവട

മൂന്നമരടമയചോണച. അവേരക്കചോയള്ള വചറമയ ചതചോതമലുള്ള ആശേസ്വചോസദ്യം മചോതമചോണച

കചോരഷമക കടചോശേസ്വചോസ കമസ്പീഷന്. 50,000  രൂപ വേവരയള്ള കടങ്ങള്ക്കച  75

ശേതമചോനവുദ്യം അതമനുമുകളമലുള്ള കടങ്ങള്ക്കച,  2  ലകദ്യം രൂപ വേവര പരമധമ

നമശ്ചയമച്ചുവകചോണച  50  ശേതമചോനവുമചോണച  ആവക  നലകുന്നതച.  അതച  2016

മചോരച്ചച  31  വേവര  വേചോയ്പവയടുത്തച  പുതുക്കുന്നവേരക്കച  മചോതവമ  ഇക്ലൗ
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ആനുകൂലദത്തമനച  അചപക  നലകചോന്  കഴെമയൂ.  വേയനചോടച,  ഇടുക്കമ

ജമല്ലകളമലനമന്നുദ്യം  വേചോയ്പവയടുത്തവേരക്കച  അചപക  നലകുന്നതമനുള്ള

കചോലചോവേധമ  2020  വേവര  ദസ്പീരഘമപമച്ചമട്ടുണച.  എവന്റ  ചചചോദദദ്യം  ടമ  നടപടമ

ചകരളത്തമലചോവക  ബചോധകമചോക്കുന്ന  രൂപത്തമലചോക്കുചമചോവയന്നുള്ളതചോണച,

പ്രചതദകമച്ചച  ചകചോവേമഡച  പശ്ചചോത്തലത്തമല  കടങ്ങളുവട  വേലമയ  ബചോദദത

ചപറുന്ന കരഷകന് ജപ്തമ നടപടമകള് ചനരമടുന്ന പശ്ചചോത്തലത്തമലുദ്യം  2020

മചോരച്ചച  31  വേവരവയന്ന  കചോലയളവേച,  ഇക്ലൗ  രണച  ജമല്ലകളമല  മചോതമചോയമ

പരമമമതവപടുത്തുന്നതമനുപകരദ്യം  സദ്യംസചോന  വേദചോപകമചോയമ

നടപചോക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ സരക്കചോര സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:  സര,  ബഹുമചോനവപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവേമവട

പറഞ്ഞെതുചപചോവല  ഇക്ലൗ  സരക്കചോര  അധമകചോരത്തമല  വേന്നതമനുചശേഷമചോണച

കടചോശേസ്വചോസത്തമനച  പരമഗണമക്കചോവുന്ന  വേചോയ്പചോ  തസ്പീയതമ  രണ്ടുവേരഷമചോയമ

വേരദമപമച്ചതച.  ഇടുക്കമ,  വേയനചോടച  ജമല്ലകളമവല  കരഷകര  31-08-2020

വേവരയദ്യം  മറച  12  ജമല്ലകളമവല  കരഷകര  31-03-2016  വേവരയവമടുത്ത

വേചോയ്പകള്ക്കചോണച  കടചോശേസ്വചോസമനുവേദമക്കചോന്  ഉത്തരവേചോയതച.  2007-ല

കടചോശേസ്വചോസ കമസ്പീഷവന്റ രൂപസ്പീകരണമുണചോയ  അന്നുമുതല സമയപരമധമയവട



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

65

കചോരദത്തമലുള്ള  പ്രശദ്യം  നമലനമലക്കുകയചോണച.  അതച  ഇടുക്കമ,  വേയനചോടച

ജമല്ലകളമലചോണച  ഇത്തരദ്യം  പ്രശങ്ങള്  കൂടുതലുള്ളവതന്നതമനചോലചോണച  അവേമവട

കടചോശേസ്വചോസ  നടപടമകള്  നടപമലചോക്കചോന്  സരക്കചോര  തസ്പീരുമചോനമച്ചതച.

അതമനമടയമല  എല.ഡമ.എഫച,  യ.ഡമ.എഫച  ഗവേണ്വമന്റുകള്  മചോറമമചോറമ

വേരമകയദ്യം  വചയ്തമട്ടുണച.  അവന്നല്ലചോദ്യം  ഇടുക്കമ,  വേയനചോടച  ജമല്ലകള്ക്കച

പ്രചതദകമചോവയചോരു  പ്രചോധചോനദദ്യം  വകചോടുത്തുവക്കചോണ്ടുതവന്ന  ഇതച

നടപമലചോക്കണവമന്നതമവന്റ  അടമസചോനത്തമലചോണച  സമയപരമധമയമല

ഇത്തരവമചോരു വേദതദചോസദ്യം  ഉണചോയമട്ടുള്ളതച.  ബഹുമചോനവപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവേമവട

സൂചമപമച്ച കചോരദദ്യം പരമചശേചോധമക്കുന്നതചോണച. 

ശസ്പീ  .    സണ്ണമ  ചജചോസഫച:  സര,  കചോരഷമക  കടചോശേസ്വചോസ  കമസ്പീഷന്

പ്രഖദചോപമക്കുന്ന  ഉത്തരവുകളനുസരമച്ചച  ഗവേണ്വമന്റച  ബചോങ്കുകള്ക്കച

വകചോടുചക്കണ തുകയമല കുടമശമകയണച.  ടമ  തുക വകചോടുവത്തങ്കേമല മചോതചമ

കൃഷമക്കചോരക്കച  ഇതമവന്റ  ആനുകൂലദദ്യം  ലഭമക്കുകയള.  400  ചകചോടമ

രൂപയമചലവറ  ഇക്ലൗയമനത്തമല  സരക്കചോര  ബചോങ്കുകള്ക്കച  വകചോടുക്കചോനുണച.

ഇക്ലൗയമനത്തമല  സരക്കചോര  എത  തുക  ബചോങ്കുകള്ക്കച  വകചോടുക്കചോനുവണന്നച

കൃതദമചോയമ പറയചോന് സചോധമക്കുചമചോ; അതച ചവേഗത്തമല വകചോടുത്തുതസ്പീരക്കുചമചോ;
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ടമ തുക വേരദമപമക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച  :  സര,  പലചപചോഴുദ്യം പലരുദ്യം ഇതുമചോയമ ബന്ധവപട

കണക്കുകള്  പല  ചസചോഴ്സുകളമല  നമവന്നടുത്തച  പലതരത്തമല  വേദചോഖദചോനമച്ചച

പരസദവപടുത്തചോറുണച. ബഹുമചോനവപട അദ്യംഗദ്യം ഇവേമവട സൂചമപമച്ച തുകകളുവട

കചോരദത്തമല  അതമവന്റ  ചപ്രചോസസ്സമവനക്കുറമച്ചച  എല്ലചോവേരക്കുദ്യം

അറമയചോവമന്നുള്ളതുവകചോണച  ഞചോന്  വേമശേദസ്പീകരമക്കുന്നമല്ല.  കടചോശേസ്വചോസ

കമസ്പീഷന്  സമറമദ്യംഗച  നടത്തമ  അവേചോരഡച  നമശ്ചയമച്ചതമനുചശേഷദ്യം  രജമസചോര

ഓഫച  ചകചോ-ഓപചററസ്പീവേച  വസചോവവസറസ്പീസച  അതമവന്റ പരമചശേചോധനകളമചലയച

ഏരവപടുകയദ്യം അരഹതയള്ളവേവര നമശ്ചയമച്ചച ഗവേണ്വമന്റമചലയച  ശേമപചോരശേ

വചയ്യുകയമചോണച വചയ്യുന്നതച. ഇചപചോള് സരക്കചോരമചലയച കടചോശേസ്വചോസ കമസ്പീഷന്

ശേമപചോരശേ വചയ്തതുപ്രകചോരദ്യം 158.53 ചകചോടമ രൂപ ഇനമയദ്യം അനുവേദമക്കചോനുണച.

അവതചോരു  വചറമയ  തുകയചോവണവന്നചോന്നുദ്യം  ഞചോന്  പറയന്നമല്ല.

എന്തുവകചോണചോണച  ഇതയദ്യം  വേലമവയചോരു  തുകയമചലയച  സരക്കചോര

എത്തമയവതന്നച ചനചോക്കുചമ്പചോള് ചനരചത്ത ഇക്ലൗ പദതമ ആവേമഷ്കരമക്കുചമ്പചോഴുദ്യം

നടപമലചോക്കുചമ്പചോഴുവമല്ലചോദ്യം  അങ്ങച  ഇവേമവട  സൂചമപമച്ചതുചപചോവല

ഇക്ലൗയമനത്തമല  2  ലകദ്യം  രൂപ  വേവര  അനുവേദമക്കുന്ന
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സമതമയണചോയമരുന്നമല്ല.  പരമചോവേധമ ഒരു ലകദ്യം രൂപയ്ക്കുള്ളമല എടുത്തമട്ടുള്ള

സഹചോയങ്ങള് മചോതചമയണചോയമരുന്നുള. 2019-ല കഴെമഞ്ഞെ ഗവേണ്വമന്റമവന്റ

കചോലത്തച  1  ലകദ്യം  രൂപവയന്നതച  രണച  ലകദ്യം  രൂപയചോയമ

ഉയരത്തുകയണചോയമ.  അങ്ങവന  ഉയരത്തമയചപചോള്  സസ്വചോഭചോവേമകമചോയദ്യം

കടചോശേസ്വചോസദ്യം നമശ്ചയമക്കുന്നതമവന്റ തുക വേരദമക്കുന്ന തരത്തമചലയ്വക്കത്തമ.

ഇക്ലൗ  സചോഹചരദത്തമല  കരഷകവര  സഹചോയമക്കുചമ്പചോള്  2019-ല

നമലവേമലുണചോയമരുന്ന  തുകയവട  ചനവര  ഇരടമയചോക്കമ  അതമവന്റ  വേരദനവേച

വേന്നചപചോള്  സസ്വചോഭചോവേമകമചോയദ്യം  അതയദ്യം  ആനുകൂലദങ്ങള്  ലഭദമചോകുന്ന

തരത്തമചലയ്വക്കത്തമ.  ഞചോന്  അതമവന്റ  കണക്കുകവളല്ലചോദ്യം

പരമചശേചോധമക്കുകയണചോയമ.   2007  മുതല  ഇക്ലൗയമനത്തമല  സരക്കചോര

നസ്പീക്കമവേച്ചമട്ടുള്ള തുകവയ സദ്യംബന്ധമച്ചച  പലചപചോഴുദ്യം  പലരുദ്യം പലരൂപത്തമല

ഇവേമവട  പരചോമരശേമക്കുന്നതുവകചോണചോണച  അക്കചോരദദ്യം  സൂചമപമച്ചതച.   ഞചോന്

അതമവന്റ വേമശേദചോദ്യംശേങ്ങളമചലയ്വക്കചോന്നുദ്യം കടക്കുന്നമല്ല.  കചോലചോകചോലങ്ങളചോയമ

അവേതരമപമക്കുന്ന  ഓചരചോ  ബഡ്ജറ്റുകളമലൂവടയദ്യം  സരക്കചോര  16  ചകചോടമ  25

ചകചോടമ 20 ചകചോടമ എന്നസ്പീ ക്രെമത്തമലചോണച തുക അനുവേദമക്കുന്നതച. യ.ഡമ.എഫച

ഭരണകചോലത്തുദ്യം  ഏതചോണച  ഇതുചപചോവലവയചോവക്ക  തവന്നയചോയമരുന്നു  തുക
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അനുവേദമച്ചമരുന്നതച.  ഒരുകചോരദദ്യം  വേദക്തമചോയമ  പറയചോന്  കഴെമയദ്യം,  ഇക്ലൗ

ഗവേണ്വമന്റച  അധമകചോരത്തമല  വേന്നതമനുചശേഷദ്യം  കഴെമഞ്ഞെ  രണച

ബഡ്ജറ്റുകളമലചോയമ  നമശ്ചയമച്ച തുക  18.9  ചകചോടമ  രൂപയചോയമരുന്നുവവേങ്കേമല

കരഷകവര  സഹചോയമക്കുന്നതമനചോയമ  അഡസ്പീഷണല  ഓതവവറചസഷനമലൂവട

അധമകതുക  അനുവേദമച്ചുവവേന്നതചോണച  ഇവക്കചോല്ലവത്ത  ബഡ്ജറമവന്റ

പ്രചതദകത.  ഇക്ലൗയമനത്തമല  ഇത്തവേണ  16  ചകചോടമ  രൂപ  അധമകമചോയമ

അനുവേദമക്കുകയദ്യം  വചയ്തമട്ടുണച.  ഇതയദ്യം  കചോലത്തമനകദ്യം  ഏവതചോരു

ഗവേണ്വമന്റമവന്റ  കചോലത്തുണചോകുന്നതമചനക്കചോള്  കൂടുതലചോയമ  34 ചകചോടമ  90

ലകദ്യം  രൂപ  ഇവക്കചോല്ലദ്യം  കടചോശേസ്വചോസ  കമസ്പീഷവന്റ  അവേചോരഡമനചോയമ

വേമനമചയചോഗമച്ചമട്ടുവണന്നച  സഭ  മുമ്പചോവക  അറമയമക്കുകയചോണച.  ബചോങ്കുകള്ക്കച

വകചോടുക്കചോനുള്ള തുകയമല ഇനമയദ്യം കുടമശമകയണച.  തസ്പീരച്ചയചോയദ്യം അവതല്ലചോദ്യം

സമയബന്ധമതമചോയമ തസ്പീരക്കുന്നതമനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    സജസ്പീവേച ചജചോസഫച:  സര,  ചകരള സദ്യംസചോന കരഷക കടചോശേസ്വചോസ

കമസ്പീഷന്  ഏവറനചോളചോയമ  സദ്യംഭനചോവേസയമലചോയതുമൂലദ്യം  കരഷകര  ഏവറ

പ്രതമസന്ധമയമലചോണച.  കമസ്പീഷന്  നലകമയ  ശേമപചോരശേകളുവട

അടമസചോനത്തമല  വേലമവയചോരു  തുക  സരക്കചോര  ഇചപചോള്ത്തവന്ന
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ബചോങ്കുകള്ക്കച  നലകചോനുണച.  സരക്കചോര  വേമഹമതദ്യം  ബചോങ്കുകള്ക്കച

ലഭമക്കചോത്തതുവകചോണച  കരഷകര അവേരചടയ്ചക്കണ തുക അടച്ചചോലചപചോലുദ്യം

അവേരവേരുവട  പ്രമചോണങ്ങള്  ബചോങ്കേമല  നമന്നുദ്യം  തമരമച്ചുകമടചോവത്തചോരു

സചോഹചരദദ്യം  നമലനമലക്കുന്നുണച.  ഇക്കചോരദത്തമല  അടമയന്തര  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചച കരഷകരക്കച ആശേസ്വചോസദ്യം പകരചോനുള്ള നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:  സര,  ചമലയമടങ്ങളമല ഇങ്ങവനയള്ള കചോരദങ്ങള്

സദ്യംഭവേമക്കുന്നതചോയമ  ശദയമലവപടമട്ടുണച.  ഇതുമചോയമ  ബന്ധവപടച  നചോലച

ഉത്തരവുകളചോണച  നമലവേമലുള്ളതച.  കടചോശേസ്വചോസ  കമസ്പീഷവന്റ  ഉത്തരവേച,

സരക്കചോര  ഉത്തരവേച,  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം  രജമസചോറുവട  ഉത്തരവേച,

ബഹുമചോനവപട വവഹചക്കചോടതമ ഡമവേമഷന് ബഞമവന്റ ഉത്തരവേച എന്നസ്പീ നചോലച

ഉത്തരവുകള്പ്രകചോരദ്യം  കരഷക  വേമഹമതദ്യം  അടച്ചുകഴെമഞ്ഞെചോല  സരക്കചോരമവന്റ

വേമഹമതദ്യം  ലഭദമചോകചോന്  കചോത്തുനമലക്കചോവത  ഇക്ലൗടുപ്രമചോണദ്യം  തമരമവക

നലകണവമന്നച ഉത്തരവേചോയമട്ടുണച.  അതച കൃതദമചോയമ നടപമലചോക്കുന്നതമനുള്ള

ഇടവപടല നടത്തുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    തമരുവേഞ്ചൂര  രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,   158  ചകചോടമ  രൂപ  കരഷക

കടചോശേസ്വചോസയമനത്തമല നമലവേമല കുടമശമകയചോയമ നമലക്കുകയചോവണന്നചോണച
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ബഹുമചോനവപട  മനമയവട  മറുപടമയമലൂവട  വേദക്തമചോകുന്നതച.  സതദത്തമല

ഇവേമടവത്ത  കരഷകര  ആതഹതദചോമുനമ്പമല  എത്തമനമലക്കുകയചോവണന്ന

കചോരദദ്യം  അചങ്ങയ്ക്കുതവന്ന  അറമയചോവുന്നതചോണച.  ഓണചോട്ടുകര  പ്രചദശേവത്ത

കരഷകരുവട സമതമവയപറമ മചോതദ്യം ആചലചോചമച്ചചോല മതമ.  അപര കുടനചോടച

ചമഖലയമവല  പചോവേവപട  കരഷകവരല്ലചോദ്യം  പ്രതമകൂല  കചോലചോവേസകള്

തരണദ്യംവചയ്തച  വനലക്കൃഷമവചയ്തചോല അവേരക്കുവകചോടുക്കചോനുള്ള തുകവയങ്കേമലുദ്യം

കൃതദമചോയമ  വകചോടുക്കചണ.  അതച  സമയബന്ധമതമചോയമ  വകചോടുക്കചണ.

യഥചോസമയത്തച  ടമ  തുക  വകചോടുക്കുന്നമവല്ലങ്കേമല  അതമവന്റ  റമയചോകനചോയമ

പമന്നസ്പീടച  അവേര  കൃഷമയമറക്കുത്ത  സചോഹചരദദ്യം  സദ്യംജചോതമചോവുകയദ്യം

അവേമവടവയല്ലചോദ്യം തരമശുഭൂമമയചോയമ മചോറുകയദ്യം വചയ്യുദ്യം. അതുവകചോണച സരക്കചോര

വകചോടുക്കചോനുള്ള  തുക  വകചോടുക്കചോത്തതുവകചോണചോണച  ഇങ്ങവന

സദ്യംഭവേമക്കുന്നവതന്നചോണച  ഉചദദചോഗസര  പറയന്നതച.   അക്കചോരദവത്തപറമ

ബഹുമചോനവപട മനമ തവന്ന പരമചശേചോധമച്ചചോല മതമ.  സരക്കചോര തലത്തമല

എവന്തങ്കേമലുദ്യം  തുക  വകചോടുക്കചോനുവണങ്കേമല  അതച  വകചോടുത്തച  തസ്പീരത്തച

കരഷകരുവട  വേമഷമങ്ങള്  മചോചറണതചോവേശേദമചോണച.  കരഷകവന്റ  കണ്ണസ്പീര

വേസ്പീണചോല ഇക്ലൗ മണ്ണച  ചുട്ടുവപചോള്ളുവമന്ന കചോരദദ്യം ഞചോന് അങ്ങചയചോടു പറചയണ



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

71

കചോരദമുചണചോ.   അതുവകചോണച  അതമനച  പരമഹചോരമുണചോക്കചോനുള്ള  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദച:  സര,  കരഷകരുവട  കടചോശേസ്വചോസദ്യം,  കരഷകര

കടവമടുത്തതമചന്മല  അവേരുവട  പ്രമചോണദ്യം  തമരമച്ചു  കമട്ടുക,  കരഷകവന്റ

വേമഹമതമടയ്ക്കുക,  സരക്കചോര നമശ്ചയമച്ചമരമക്കുന്ന വേമഹമതദ്യം വകചോടുക്കുക എന്നസ്പീ

വേമഷയങ്ങളചോണച  ബഹുമചോനവപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവേമവട  ഉന്നയമച്ചമരമക്കുന്നതച.

കടചോശേസ്വചോസവുമചോയമ ബന്ധവപടച  ഗവേണ്വമന്റച  വകചോടുക്കുന്ന പണത്തമനുപുറവമ

കരഷകന്  ബചോക്കമ  തുക  അടയ്ക്കുചമ്പചോള്  കരഷകവന്റ  പ്രമചോണദ്യം  തമരമവക

നലകമ  അവേവര  കടത്തമല  നമന്നുദ്യം  ചമചോചമപമക്കുകവയന്നുള്ളതചോണച.

അക്കചോരദത്തമല  ഇവേമവട  സൂചമപമച്ചതുചപചോവല  ഗവേണ്വമന്റമവന്റ

ഭചോഗത്തുനമന്നുദ്യം  വകചോടുക്കചോനുള്ള  തുക  വകചോടുക്കചോന്  കചോലതചോമസദ്യം

ചനരമട്ടുവവേന്നതമവന്റ  ചപരമല  ആരുവടയദ്യം  പ്രമചോണദ്യം  ബചോങ്കുകചോരക്കച

പമടമച്ചുവേയചോന് കഴെമയമവല്ലന്ന തരത്തമല വവഹചക്കചോടതമ ഉത്തരവുദ്യം സരക്കചോര

ഉത്തരവുകളുദ്യം  സഹകരണ  സദ്യംഘദ്യം  ചകചോ-ഓപചററസ്പീവേച  രജമസചോറുവട

ഉത്തരവുകളുദ്യം  നമലവേമലുണച.  എന്നമട്ടുചപചോലുദ്യം  ചമലയമടങ്ങളമല  അങ്ങവന

വചയ്യുന്നൂവവേന്നച  ശദയമവപടുന്നുണച.   എല്ലചോയമടത്തുമമല്ല.  അക്കചോരദത്തമല
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മുന്കചോലങ്ങവള അചപകമച്ചച  ഇക്ലൗ ഗവേണ്വമന്റുദ്യം  സചോദദമചോകുന്ന പരമചോവേധമ

സഹചോയങ്ങള്  വചയ്യുന്നുണച.  അതമനചോയമ  ബഡ്ജറമല  തുക  നസ്പീക്കമവേച്ച

തുകചയക്കചോള്  ആവേശേദമചോയമ  വേന്ന  സചോഹചരദത്തമല  അഡസ്പീഷണല

ആദവവറചസഷനമലൂവട  16  ചകചോടമ  രൂപ  അധമകമചോയമ  ഇക്ലൗ

സചോമ്പത്തമകവേരഷദ്യം നലകമയതച കരഷകചരചോടുള്ള പ്രതമബദതയവട ചപരമല

തവന്നയചോണച.  കരഷകവന്റ  കണ്ണസ്പീരച  വേസ്പീഴെചോതമരമക്കുന്നതമനുള്ള  എല്ലചോ

നടപടമകളുദ്യം ഇക്ലൗ സരക്കചോര സസ്വസ്പീകരമക്കുവമന്നച ബഹുമചോനവപട അദ്യംഗത്തമനുദ്യം

ഇക്ലൗ സഭയ്ക്കുദ്യം ഉറപ്പുനലകുന്നു. 

ഉന്നത വേമദദചോഭദചോസദ്യം ചനടുന്നവേരക്കച കൂടുതല വതചോഴെമലവേസരങ്ങള്

(*125) ശസ്പീ  .   വേമ  .   ആര  .   സുനമലകുമചോര:

    ശസ്പീ  .   ഇ  .   വക  .   വേമജയന്  :

    ശസ്പീമതമ സമ  .   വക  .   ആശേ  :

 ശസ്പീ  .    മുഹമദച മുഹസമന്:  തചോവഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കച

ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ വേകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നലകുചമചോ:

(എ)  സദ്യംസചോനത്തച  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമല  ഓചരചോ

വേമദദചോരതമക്കുദ്യം  അവേരുവട  അഭമരുചമക്കമണങ്ങുന്ന  വതചോഴെമലചമഖല
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കവണത്തുന്നതമനുള്ള സചോഹചരദദ്യം കലചോലയങ്ങളമല സൃഷ്ടമക്കവപചടണതമവന്റ

പ്രചോധചോനദദ്യം ശദയമലവപടമട്ടുചണചോ; വേമശേദമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസദ്യം ചനടുന്നവേരക്കച കൂടുതല വതചോഴെമലവേസരങ്ങള്

ഉറപചോക്കുന്നതമനചോയമ  എവന്തല്ലചോദ്യം  നടപടമകളചോണച  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരുന്നവതന്നച

വേമശേദമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  കലചോലയങ്ങളമവല  കരമയര  വവഗഡന്സച,  ചപ്ലയ്സച വമന്റച

വസല്ലുകള്  എന്നമവേയവട  പ്രവേരത്തനദ്യം  ശേക്തമവപടുത്തുന്നതമനച  എവന്തല്ലചോദ്യം

നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചമട്ടുവണന്നച വേമശേദമചോക്കുചമചോ;

(ഡമ)  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസദ്യം  ചനടുന്നവേരക്കച  കൂടുതല

വതചോലമവേസരങ്ങളുറപചോക്കുകവയന്ന  ലകദചത്തചോവട

സരവ്വകലചോശേചോലചോടമസചോനത്തമല വതചോഴെമല ചമളകള് സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതമനച

ഉചദ്ദേശേമക്കുന്നുചണചോ; വേമശേദചോദ്യംശേദ്യം ലഭദമചോക്കുചമചോ?

ഉന്നത വേമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ വേകുപ്പുമനമ  (ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന):

സര, 

(എ&ബമ)  ഉണച.  സദ്യംസചോനത്തച  ചകചോചളജച  വേമദദചോഭദചോസ

വേകുപമനുകസ്പീഴെമൽ  വേമദദചോർതമകൾക്കച  അവേരുവട  അഭമരുചമക്കനുചയചോജദമചോയ
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വതചോഴെലവേസരങ്ങൾ സൃഷ്ടമക്കുകവയന്ന ലകദചത്തചോവട  Kerala  Knowledge

Economy Mission-നുമചോയമ ചചർന്നച "കണക്ടച കരമയർ ടു കദചോമ്പസച" പദതമ

നടപമലചോക്കമവേരുന്നു.  പദതമയവട  ഭചോഗമചോയമ  വേമദദചോർതമകൾക്കച  DWFS

(Digital  Work  Force  management  System)  എന്ന  ഓൺസലൻ

പ്ലചോറചചഫചോമമൽ രജമസർ വചയചോവുന്നതചോണച.

ഓചരചോ  വേമദദചോരതമക്കുദ്യം  അവേരുവട  അഭമരുചമക്കമണങ്ങുന്ന  വതചോഴെമല

ചമഖല  കവണത്തുന്നതമനുള്ള  സചോഹചരദദ്യം  കലചോലയങ്ങളമല

സൃഷ്ടമക്കുന്നതമവന്റ ഭചോഗമചോയമ ചകചോചളജച വേമദദചോഭദചോസ വേകുപമനുകസ്പീഴെമല ചുവേവട

ചചരക്കുന്ന പദതമകള് നടപചോക്കമവേരുന്നു. 

1.  വതചോഴെമലമനുദ്യം  വതചോഴെമല  പരമശേസ്പീലനത്തമനുദ്യം  പ്രചോധചോനദദ്യം

നലകമവക്കചോണ്ടുളള കരമക്കുലദ്യം പരമഷ്കരണദ്യം

2.  പഠനചത്തചോവടചോപദ്യം  വതചോഴെമല  വചയചോനവേസരദ്യം  ലഭദമചോക്കുന്ന  Earn

While You Learn (EWYL)

3. സനപുണസ്പീവേമകസനദ്യം സചോദദമചോക്കുന്ന പുതുതലമുറ ചകചോഴ്സുകള് 

4. പുതമയ വേമജചോനചമഖലകളമല പ്രചോവേസ്പീണദദ്യം ലഭദമചോക്കുന്ന ചപ്രചോജക്ടച

ചമചോഡച ചപ്രചോഗ്രചോമുകള്
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കൂടചോവത,  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമവല  എല്ലചോ  ചകചോചളജുകളമലുദ്യം

വേമവേമധങ്ങളചോയ  പുത്തൻ  സനപുണദപരമശേസ്പീലന  പദതമകവളക്കുറമച്ചച

അസചോപച  പ്രതമനമധമകൾ  വസമമനചോറുകൾ  നടത്തുകയദ്യം,  വേമവേമധ

വതചോഴെമൽദചോതചോക്കളുമചോയമ  ചചർന്നച  വവേബമനചോറുകൾ  സദ്യംഘടമപമക്കുകയദ്യം

അതുവേഴെമ  പുതമയ  ചജചോലമ  സചോദദതകവള  പരമചയവപടുത്തുകയദ്യം  വചയ്യുന്നു.

ഇതമനുപുറചമ  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസദ്യം ചനടുന്നവേർക്കച  ഹയർ ആൻഡച  വട്രെയമൻ

മചോതൃകയമൽ  വതചോഴെമലുറപചോക്കുന്ന  ഒരു  പദതമയദ്യം  നടപമലചോക്കമവേരുന്നു.

അസചോപച പരമശേസ്പീലനദ്യം നടത്തമവേരുന്ന സനപുണദ പരമശേസ്പീലന ചകചോഴ്സുകളമൽ

ചപ്ലസച വമന്റച അസമസൻസച നൽകുകയദ്യം വചയ്യുന്നുണച.

ഉന്നത  സചോചങ്കേതമക  വേമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗത്തച  ഒരു  ഇന്നചവേഷന്

സമൂഹമുണചോകണവമന്നച  ലകദമമട്ടുവകചോണച  സരക്കചോര,  എയ്ഡഡച

എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  ചകചോചളജുകളമല  നൂതന  ആശേയങ്ങള്  വടചകചോളജമ

ഇന്കക്യുചബഷന്  വസന്ററുകള്  വേഴെമ  നടപമലചോക്കവപട്ടുവേരുന്നു.  കൂടചോവത

എന്റരപ്രനരഷമപച വഡവേലപചവമന്റച കബച തുടങ്ങമയമട്ടുണച. 

APJAKTU  വേമനുചവേണമ  ഏവറടുത്ത  സലചത്തചോടച  ചച൪ന്നച  TrEST

പചോ൪ക്കമനുചവേണമ സലചമവറടുത്തമട്ടുണച. ഇവേമവട ഇവന്നചോചവേഷ൯,  സചോ൪ടപച
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എന്നമവേയച  സക്ലൗകരദവമചോരുക്കുന്ന  റമസ൪ച്ചച  പചോ൪ക്കച  സചോപമക്കുന്നതച

പരമഗണനയമലചോണച.

Artificial  Intelligence  ചമഖലയമല  വേരദമച്ചു  വേരുന്ന  വതചോഴെമല

സചോദദത കണക്കമവലടുത്തച നമലവേമലുള്ള  PG  ചപ്രചോഗ്രചോമുകളചോയ  MT.ech in

Robotic  and  Industrial  Automation ലുദ്യം,  M.Tech  in  Translation

Engineering-ലുദ്യം  Artificial  Intelligence  സദ്യംബന്ധമചോയ

വേമഷയങ്ങളുള്വപടുത്തമ Centre For Excellence in Artificial Intelligence

തുടങ്ങമയ  പദതമകളമലൂവട  കചോലത്തമനുചയചോജദമചോയ  തരത്തമല

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുവേചോന് വേമദദചോഭദചോസ ചമഖലവയ പ്രചോപ്തമചോക്കമയമട്ടുണച. 

സചോചങ്കേതമക  വേമദദചോഭദചോസ  ഡയറക്ടചററമനുകസ്പീഴെമല  ഒരു  Centralized

Knowledge  Repository  Platform  വേമകസമപമക്കുന്നതമനചോയള്ള

പ്രചോരദ്യംഭനടപടമ ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുമുണച. 

ആധുനമക  രസ്പീതമയമലുള്ള  ഗചവേഷണങ്ങൾ/പഠനങ്ങൾ

വേമദദചോർതമകൾക്കച  പ്രചോപദമചോക്കുന്ന  രസ്പീതമയമൽ  Artificial  Intelligence,

Machine  Learning,  Robotics  and  Automation  എന്നസ്പീ  വേമഷയങ്ങൾ

ഉൾവക്കചോള്ളമച്ചുവകചോണച  IHRD-യവട  കസ്പീഴെമലുളള  Model  Engineering
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College-വന  K.T.U.-വേമവന്റ  സചോമ്പത്തമകസഹചോയചത്തചോവട  വസന്റര  ഓഫച

എകലന്സചോക്കമ  മചോറ്റുവേചോനുദ്യം  അതുവേഴെമ  ചകചോചളജമവന  ഒരു  പ്രചോചദശേമക

ഗചവേഷണ ചകന്ദ്രമചോക്കമ പ്രഖദചോപമക്കുവേചോനുമുള്ള നടപടമകളചോരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണച.

ആധുനമക  സചോചങ്കേതമകവേമദദക്കനുസരമച്ചുളള  40-ലപരദ്യം  പുതമയ

ചകചോഴ്സുകള് LBS-വസന്ററമല ലഭദമചോക്കമയമട്ടുണച. ഡചോറചോ അനലമറമകച, നമരമമത

ബുദമ, തുടങ്ങമ വേമവേമധ ചമഖലകളമവല ചകചോഴ്സുകള് എല.ബമ.എസച വസന്ററമല

ലഭദമചോണച. 

കലചോലയങ്ങളമല  നമന്നച  സസ്വചോയത്തമചോക്കുന്ന  അറമവുകള്  പ്രചയചോഗമച്ചച

വേമദദചോ൪തമകള്ക്കച  ലഘുവേചോയ  വതചോഴെമലുകള്  വചയ്യുന്നതമനുദ്യം

അനുചയചോജദമചോയ  പ്രതമഫലദ്യം  ചനടുന്നതമനുദ്യം  കഴെമയന്ന  തരത്തമല  മമനമ

ഇ൯ഡസമയല യൂണമറ്റുകളചോരദ്യംഭമക്കുന്നതമനച  2022-23  ബഡ്ജറച  വേമഭചോവേനദ്യം

വചയ്തമരുന്നു.  ഇതമല  ആദദവത്ത  യൂണമറച  PLV  സദ്യംഗസ്പീതചകചോചളജമല

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനുചവേണ നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരുന്നുണച.

(സമ)  ചകചോചളജച  വേമദദചോഭദചോസ  വേകുപമനുകസ്പീഴെമലുള്ള  എല്ലചോ

സർക്കചോർ/എയ്ഡഡച  ചകചോചളജുകളമലുദ്യം  ചപ്ലസ് വമന്റച  വസല്ലുകൾ

സചോപമക്കുകയദ്യം ഒരു അദദചോപകവന ചകചോ-ഓർഡമചനററചോയമ നമയമമക്കുകയദ്യം
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വചയ്തമട്ടുണച.  ചപ്ലസ് വമന്റച  വസല ചകചോ-  ഓർഡമചനററചോയ അദദചോപകരമലൂവട

വേമദദചോർതമകൾക്കച അവേർ അഭദസമക്കുന്ന ചകചോഴമവന്റ ചജചോലമ സചോദദതകൾ

അറമയവേചോനുദ്യം  അതമലൂവട  വമച്ചവപട  വതചോഴെമലവേസരങ്ങൾ

കവണത്തുന്നതമനുള്ള വതചോഴെമൽചമളകൾ സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതമനുദ്യം കഴെമയദ്യം.

ASAP  Kerala,  Kerala  Knowledge  Economy  Mission-മചോയമ

ചചർന്നച കണക്ടച  കരമയർ ടു കദചോമ്പസച എന്ന പദതമ നടപമലചോക്കമവേരുന്നു.

കൂടചോവത  വേമവേമധ  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  ചകചോചളജുകളമവല  ചപ്ലവസ്മെന്റച

ഓഫസ്പീസർമചോർക്കചോയമ  "ചപ്ലവസ്മെന്റച  ഓഫസ്പീസർ  മസ്പീറച  2022"  ജൂസല  മചോസദ്യം

എറണചോകുളദ്യം  ജമല്ലയമൽ  നടത്തമയമരുന്നു.  KKEM-മചോയമ  ചച൪ന്നച  എല്ലചോ

ആ൪ട്സച  &  സയ൯സച  ചകചോചളജുകളമവലയദ്യം  ചപ്ലസ് വമന്റച  ഓഫസ്പീസ൪മചോവര

പവങ്കേടുപമച്ചുവകചോണച ശേമല്പശേചോല നടത്തമ.

സചോചങ്കേതമക  വേമദദചോഭദചോസവേകുപമനുകസ്പീഴെമലുളള  സചോപനങ്ങളമല

വേമദദചോരതമകള്  ചകചോചളജുകളമല  ചചരന്നച  ആറച  മചോസത്തമനുള്ളമലത്തവന്ന

Career Guidance Placement Cell-കള് വേഴെമ വട്രെയമനമദ്യംഗച നലകമവേരുന്നു.

Personnel  Training,  Grooming  വസകനുകള്,  ഇന്റരവേമ്പ്യൂ  സമല്ലുകള്

വമച്ചവപടുത്തുന്നതമനുള്ള  വട്രെയമനമദ്യംഗുകള്,  എന്നമവേ  നടത്തമവേരുന്നു.



Uncorrected/Not for Publication
08.02.2023

79

അചതചോവടചോപദ്യം  കമ്പനമകളുമചോയമ  ചചരന്നുവകചോണ്ടുദ്യം,  വപ്രചോഫഷണല

വട്രെയമചനഴച  വേഴെമയദ്യം  Subject  Content  Training-കള്  നലകമവേരുന്നു.

ഇചന്റണ്ഷമപച അവേസരങ്ങളുദ്യം വേമദദചോരതമകള്ക്കച നലകമവേരുന്നു.

ഐ.എച്ചച.ആർ.ഡമയവട  വേമദദചോഭദചോസസചോപനങ്ങളമൽ

വേമദദചോർതമകൾക്കച  മമകച്ച  വതചോഴെമൽ  ലഭമക്കുന്നതമനചോയമ  കരമയർ

സഗഡൻസച  വസന്ററുകൾ,  ചപ്ലസച വമന്റച  വസല്ലുകൾ എന്നമവേ നല്ലരസ്പീതമയമൽ

പ്രവേർത്തമച്ചുവേരുന്നു.  കൂടചോവത  വേമദദചോർതമ  സമൂഹത്തമനച  നമലവേമലുള്ള

പ്രചോചയചോഗമക അറമവുകൾ സദ്യംരദ്യംഭങ്ങളചോക്കമ മചോറ്റുവേചോനുള്ള  idea lab AICTE-

യവട  സചോമ്പത്തമക  സഹചോയചത്തചോടുകൂടമ  IHRD  Model  Engineering

College-ൽ സചോപമച്ചുവേരുന്നു. IHRD  സചോപനങ്ങളമവല വേമദദചോ൪തമകവള

പവങ്കേടുപമച്ചുവകചോണച  "തരദ്യംഗച  2023”  എന്ന  ചപരമല  വതചോഴെമലചമള

സദ്യംഘടമപമച്ചമരുന്നു.

എല.ബമ.എസച-നുകസ്പീഴെമവല  ചകചോചളജുകളമല  കരമയര  സഗഡന്സച

ചപ്ലസ് വമന്റച വസല്ലുകള് മുഖചോന്തരദ്യം ഭൂരമഭചോഗദ്യം വേമദദചോരതമകള്ക്കുദ്യം ചപ്ലസ് വമന്റച

ഉറപചോക്കചോന്  കഴെമഞ്ഞെമട്ടുണച.  നൂതന  സചോചങ്കേതമകവേമദദചോധമഷമതമചോയ

ചകചോഴ്സുകള് ചപ്ലസ് വമന്റചവസല വേഴെമ വേമദദചോരതമകള്ക്കച നലകമവേരുന്നു. 
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(ഡമ)  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസദ്യം ചനടുന്നവേർക്കച കൂടുതൽ വതചോഴെമലവേസരങ്ങൾ

ഉറപചോക്കുകവയന്ന  ലകദചത്തചോവട  സർവേകലചോശേചോലചോ  അടമസചോനത്തമൽ

വതചോഴെമൽചമളകൾ  സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതച  സദ്യംബന്ധമച്ച  നടപടമ  ചുവേവട

ചച൪ക്കുന്നു.

മഹചോത് മചോഗചോന്ധമ സ൪വേകലചോശേചോല

ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസദ്യം  ചനടുന്നവേർക്കച  കൂടുതൽ  വതചോഴെമലവേസരങ്ങൾ

ഉറപചോക്കുകവയന്ന  ലകദചത്തചോവട,  മഹചോതചോഗചോന്ധമ  സർവേകലചോശേചോലയമൽ

വതചോഴെമൽചമളകൾ സദ്യംഘടമപമച്ചമട്ടുണച.  2022  വമയച  17,  18  തസ്പീയതമകളമൽ

സർവേകലചോശേചോലയമൽ,  'Skill  Upgradation  Programme'  എന്ന  ചപരമൽ

വതചോഴെമൽചമള  സദ്യംഘടമപമക്കുകയണചോയമ.  2022  ഓഗസച  26,  27

തസ്പീയതമകളമലചോയമ  'Bright  Minds'  എന്ന  മവറചോരു  വതചോഴെമൽചമളയദ്യം

സർവേകലചോശേചോലയമൽ നടത്തവപട്ടു.  സർവ്വകലചോശേചോലയമല കുടമകൾക്കുപുറവമ

അഭദസവേമദദരചോയ അഫമലമചയറഡച ചകചോചളജുകളമവല വേമദദചോർഥമകളടക്കമുള്ള

വതചോഴെമലചനസ്വഷകർ ടമ വതചോഴെമൽചമളകളമൽ സദ്യംബന്ധമക്കുകയണചോയമ. 

കചോലമക്കറച സ൪വേകലചോശേചോല

മലപ്പുറദ്യം  ജമല്ലചോ  എദ്യംചപ്ലചോയ് വമന്റച  എകചചചഞമവന്റയദ്യം  കചോലമക്കറച
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യൂണമചവേഴ് സമറമ ചപ്ലസ് വമന്റച വസല്ലമവന്റയദ്യം ചനതൃതസ്വത്തമല 2022 നവേദ്യംബ൪

22-നച  കചോലമക്കറച  യൂണമചവേഴ് സമറമയമലവേച്ചച  വമഗചോ  വതചോഴെമലചമള

സദ്യംഘടമപമച്ചു.  മൂവേചോയമരത്തമലധമകദ്യം ഉചദദചോഗചോ൪തമകള് പവങ്കേടുത്ത പ്രസ്തുത

വതചോഴെമലചമളയമല  473  ചപ൪ക്കച ചജചോലമ ലഭമക്കുകയദ്യം  300  ചപ൪  വേമവേമധ

കമ്പനമകളുവട ചുരുക്കപടമകയമല ഉള്വപടുകയദ്യം വചയ.

വകചോച്ചമ ശേചോസ്ത്ര സചോചങ്കേതമക സ൪വേകലചോശേചോല

എല്ലചോവേ൪ഷവുദ്യം  ഏകചദശേദ്യം  150  വേമവേമധ  കമ്പനമകള്  കദചോമ്പസച

റമക്രൂടച വമന്റമനചോയമ  കുസചോറമവന  സമസ്പീപമക്കുന്നുണച.  അവേ൪ക്കച  വട സച,  ഗ്രൂപച

ഡമസ് കഷ൯,  ഇന്റ൪വേമ്പ്യൂ  എന്നമവേ  നടത്തചോനുളള  സചോഹചരദദ്യം

ഒരുക്കമവക്കചോടുക്കുന്നുണച. 

വകചോച്ചമ൯  യൂണമചവേഴ് സമറമ  എദ്യംചപ്ലചോയ് വമന്റച  ഇ൯ഫ൪ചമഷ൯

സഗഡ൯സച ബമ്പ്യൂചറചോ പ്രവേ൪ത്തമക്കുന്നതച എറണചോകുളദ്യം ജമല്ലചോ എദ്യംചപ്ലചോയ് വമന്റച

എകചചചഞച  പരമധമയമലചോണച.  ടമ  സചോപനങ്ങളുവട  ആഭമമുഖദത്തമല

വകചോച്ചമ൯  യൂണമചവേഴ് സമറമയമല  ഇതുവേവര  2  വതചോഴെമലചമളകള്

സദ്യംഘടമപമച്ചമട്ടുണച.
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എ  .  പമ  .  വജ  .  അബ്ദുലകലചോദ്യം വടചകചോളജമക്കല യൂണമചവേഴ് സമറമ 

സചോചങ്കേതമക സർവേകലചോശേചോല എല്ലചോവേർഷവുദ്യം ചകന്ദ്രസ്പീകൃത ചപ്ലസച വമന്റച

സഡവുകൾ  നടത്തുന്നുണച.  ഈ  സഡവുകളമൽ  എല്ലചോ  അഫമലമചയറഡച

ചകചോചളജുകളമൽ  നമന്നുമുള്ള  വേമദദചോർതമകൾക്കച  പവങ്കേടുക്കചോൻ

അവേസരമുണചോകുദ്യം.  ഇൻചഫചോസമസച,  വനസച  ഡമജമറൽ,  വേമർചക്യുസ  എന്നമ

കമ്പനമകളുവട ചപ്ലസച വമന്റച സഡവുകൾ നടത്തചോൻ സർവേകലചോശേചോല ഇതുവേവര

സക്ലൗകരദവമചോരുക്കമയമട്ടുണച.  ഭമന്നചശേഷമയള്ള  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച

ബമരുദധചോരമകൾക്കചോയമ ആമചസചോണമവന്റ ചപ്ലസച വമന്റച  സഡവേച  2022 -ൽ

നടത്തമയമരുന്നു.  അകമയ  വടകച ചനചോളജസ്പീസുമചോയമ  ചചർന്നച  ഭമന്നചശേഷമയള്ള

എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  ബമരുദധചോരമകൾക്കചോയമ  സദ്യംഘടമപമക്കുന്ന  ചപ്ലസച വമന്റച

സഡവേച ഇചപചോൾ പുചരചോഗമമച്ചുവകചോണമരമക്കുന്നു.

കണ്ണൂ൪ സ൪വേകലചോശേചോല

കണ്ണൂ൪ സ൪വേകലചോശേചോല കണ്ണൂ൪ ജമല്ലചോ ഓഫസ്പീസുമചോയമ സഹകരമച്ചച ഒരു

വതചോഴെമലചമള  സദ്യംഘടമപമച്ചമരുന്നു.  ഭചോവേമയമല  യൂണമചവേഴമറമ  ചപ്ലസ് വമന്റച

വസല്ലമവന്റ  ആഭമമുഖദത്തമല  ഇത്തരദ്യം  ചമള  സദ്യംഘടമപമക്കുന്നതമനുദ്യം

ഉചദ്ദേശേമക്കുന്നുണച.
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ശസ്പീ  .    വേമ  .    ആര  .    സുനമലകുമചോര:  സര,  വേമദദചോരതമകള്ക്കച

പഠനചത്തചോവടചോപദ്യം  വതചോഴെമല  പരമശേസ്പീലനവുദ്യം  സരക്കചോര-സസ്വകചോരദചമഖലചോ

സചോപനങ്ങളമല  പചോരടച വവടദ്യം  ചജചോലമയദ്യം  ലഭമക്കുന്ന  തരത്തമലുള്ള

പചോഠദപദതമ നടപമലചോക്കചോന് സരക്കചോരുചദ്ദേശേമക്കുന്നുചണചോ;

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  വതചോഴെമലമനുദ്യം വതചോഴെമല പരമശേസ്പീലനത്തമനുദ്യം

പ്രചോധചോനദദ്യം  നലകമവക്കചോണ്ടുളള  കരമക്കുലദ്യം  പരമഷ്കരണമചോണച  സരക്കചോര

ലകദദ്യംവേയ്ക്കുന്നതച.  ഇതമനചോയള്ള  നടപടമകള്  പൂരത്തസ്പീകരമച്ചുവേരുന്നു.

പഠനചത്തചോവടചോപദ്യം വതചോഴെമലുകള് വചയചോനവേസരദ്യം ലഭദമചോക്കുന്ന Earn While

You  Learn  (EWYL)  ചപചോരടല  ഇചപചോള്ത്തവന്ന  നടപമലചോക്കമയമട്ടുണച.

സനപുണസ്പീവേമകസനദ്യം  സചോദദമചോക്കുന്ന  പുതുതലമുറ  ചകചോഴ്സുകള്

ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണച.  വവനപുണസ്പീവേമകസനത്തമനചോയമ  അസചോപച  മുതലയചോയ

ഏജന്സമകവള  ഉപചയചോഗമക്കുന്നുണച.  അതുചപചോവല  പുതമയ

വേമജചോനചമഖലകളമല  പ്രചോവേസ്പീണദദ്യം  ലഭദമചോക്കുന്ന  ചപ്രചോജക്ടച  ചമചോഡച

ചപ്രചോഗ്രചോമുകള് ഇതമചനചോടകദ്യം ആരദ്യംഭമച്ചമട്ടുണച. 

ശസ്പീ  .    വേമ  .    ആര  .    സുനമലകുമചോര:  സര,  വേമദദചോരതമകള്ക്കച  വമച്ചവപട

വതചോഴെമലപരമശേസ്പീലനദ്യം  നലകുന്നതമനചോയമ  അന്തചോരചോഷ്ട്ര  നമലവേചോരത്തമലുള്ള
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കമ്പനമകളുമചോയമ  സഹകരമച്ചച  ഇചന്റണ്ഷമപച  ചപ്രചോഗ്രചോമുകള്  നടത്തചോന്

സരക്കചോര നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  അതമനുള്ള  നടപടമകള്  ഇതമചനചോടകദ്യം

സസ്വസ്പീകരമച്ചുകഴെമഞ്ഞെമട്ടുണച.  ഉന്നതസചോചങ്കേതമക  വേമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമല

ഇവന്നചോചവേഷന്  സമൂഹമുണചോകണവമന്നച  ലകദമമട്ടുവകചോണച  സരക്കചോര

എയ്ഡഡച  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗച  ചകചോചളജുകളമല  നൂതന  ആശേയങ്ങള്

വടചകചോളജമ  ഇന്കക്യുചബഷന് വസന്ററുകള് വേഴെമ  നടപമലചോക്കവപട്ടുവേരുന്നുണച.

കൂടചോവത  എന്റരപ്രണരഷമപച  വഡവേലപചവമന്റച  കബച  തുടങ്ങമയമട്ടുണച.

APJAKTU-വേമനുചവേണമ  ഏവറടുത്ത  സലചത്തചോടച  ചച൪ന്നച  TrEST

പചോ൪ക്കമനുചവേണമ  സലചമവറടുത്തമട്ടുണച.  റമസരച്ചച  പചോരക്കുകള്

പുതുതചോയചോരദ്യംഭമക്കചോന്  തസ്പീരുമചോനവമടുത്തമട്ടുണച.  ഇവന്നചോചവേഷന്  സചോരടപച

തുടങ്ങമയവേയച  സക്ലൗകരദവമചോരുക്കുന്ന  രസ്പീതമയമലചോണച  റമസരച്ചച  പചോരക്കുകള്

സചോപമക്കുന്നതച. 

ശസ്പീ  .    ഇ  .    വക  .    വേമജയന്:  സര,  വേമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമലചോവക

നടപമലചോക്കമയ  വപചോതുവേമദദചോഭദചോസ  സദ്യംരകണ  യജത്തമലൂവട

സരവേകലചോശേചോലകളമലുദ്യം  വേലമയ  മചോറദ്യം  വേന്നുവകചോണമരമക്കുകയചോണച.
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ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗത്തച  വസമസര  പരസ്പീകചോ  സമസദ്യം  വേന്നചതചോവട

യൂണമചവേഴമറമകളമല വേദതദസ സമയങ്ങളമലചോണച പുന:പരസ്പീകചോ റമസള്ട്ടുകള്

വേരുന്നതച.  ഒരു  യൂണമചവേഴമറമയമലത്തവന്ന  പല  വേമഷയങ്ങള്ക്കുദ്യം  പല

സന്ദരഭങ്ങളമലചോണച  റമസള്ടച  വേരുന്നതച.  ഇതുവകചോണച  വേമദദചോരതമകള്ക്കച

അദദയന  വേരഷങ്ങള്  നഷ്ടമചോകുന്നുണച.  ഇതുപരമഹരമക്കചോനുള്ള  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  ഇതച  പരമഹരമക്കുന്നതമനുചവേണമ

ചകരളത്തമവല  സരവ്വകലചോശേചോലകള്വക്കല്ലചോദ്യം  അനുചയചോജദമചോവയചോരു

ERP സദ്യംവേമധചോനദ്യം  വേമകസമപമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവകചോണമരമക്കുകയചോണച.  വക-റസ്പീപച  എന്നചപരമല ചസചോഫച വവേയര

വേമകസമപമക്കുന്നതമനചോവേശേദമചോu  തുക  ബഡ്ജറമല  നസ്പീക്കമവേച്ചമട്ടുവണന്നച

അറമയമക്കുകയചോണച. 

ശസ്പീമതമ സമ. വക. ആശേ ചുമതലവപടുത്തമയപ്രകചോരദ്യം (ഇ  .   ടമ  .   സടസണ്

മചോസര):  സര,  ചകരളത്തമവല  യവേതസ്പീ-യവേചോക്കള്  പഠനത്തമനചോയമ

വേമചദശേരചോജദങ്ങളമല  ചപചോകുന്നതമനുള്ള  പല  കചോരണങ്ങളമവലചോന്നച

പഠനചത്തചോവടചോപദ്യം  പചോരടചവവടദ്യം  ചജചോലമ  കൂടമ  വചയചോന്  കഴെമയവന്നചോരു
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സമതമവേമചശേഷമുവണന്നുളളതുവകചോണചോണച.  ഇതമനചോയമ  ഉന്നത

സരവ്വകലചോശേചോലയമല  പ്രചതദകമച്ചച  ചകരള  സരവ്വകലചോശേചോല  A++  ചനടമയ

സചോഹചരദത്തമല  എവന്തല്ലചോദ്യം  പരമപചോടമകളചോണച  സരക്കചോര

ആവേമഷ്കരമച്ചമരമക്കുന്നവതന്നച വേദക്തമചോക്കചോചമചോ? 

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  ഇതമചനചോടകദ്യംതവന്ന  പലതവേണ  ഇക്ലൗ

ചചചോദദത്തമനുള്ള  മറുപടമ  പറഞകഴെമഞ.  Career  Guidance  Placement

Cell–കള്  സജ്ജസ്പീവേമചോക്കുകയദ്യം  Personnel  Training,  Grooming

വസകനുകള്  എന്നമവേ  കുടമകള്ക്കച  നലകമ  അവേവര  വതചോഴെമലമചലയച

ആതവേമശേസ്വചോസചത്തചോടുകൂടമ കടന്നുവചല്ലുന്നതമനച കരമയല ടു കചോമ്പസ്സമവന്റയദ്യം

ഇന്ഡസമ ഓണ് കചോമ്പസമവന്റയദ്യം ഭചോഗമചോയമ നമരവേധമ അവേനമ്പ്യൂസച ഇചപചോള്

ലഭദമചോണച. 

ശസ്പീ  .    മുഹമദച മുഹസമന്:  സര,  വേമചദശേരചോജദങ്ങളമചലയച  ചകരളത്തമവല

വേമദദചോരതമകള്  ചപചോകുന്നതച  അവേമവട  പല  തരത്തമലുള്ള

സചോഹചരദങ്ങളുവണന്നതുവകചോണചോണച.  അക്കചോരദങ്ങവളചോവക്ക പഠനദ്യം നടത്തമ

ഇവേമവടനമന്നുദ്യം  വേമചദശേരചോജദങ്ങളമലുദ്യം  ഇന്തദയമവല  ഇതര

സദ്യംസചോനങ്ങളമലുമുള്ള  വേമദദചോരതമകവള  തമരമച്ചുവകചോണ്ടുവേന്നച  ഒരു
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എഡക്യുചക്കഷന് ഹബചോക്കമ മചോറ്റുന്നതമനുള്ള ശമദ്യം നടത്തചോന് കഴെമയചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  വേമദദചോരതമകള് വേമചദശേചത്തയച  ചപചോകുന്ന

പ്രവേണതവയ  സദ്യംബന്ധമച്ചച  പഠനദ്യം  നടത്തചോന്  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ

കക്ലൗണ്സമലമവന  ചുമതലവപടുത്തമയമട്ടുണച.  അതുചപചോവല  ചകരളത്തമചലയച

പുറത്തുനമന്നുള്ള  വേമദദചോരതമകവള  ആകരഷമക്കുന്നതമനുചവേണമ

നമരവേധമയചോയ  നടപടമകളചോണച  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവേരുന്നതച.  ബഹുമചോനവപട

മുഖദമനമ  സൂചമപമച്ചതുചപചോവല  ചകരളവത്ത  ഒരു  ഉന്നതവേമദദചോഭദചോസ

ഹബചോക്കമ തസ്പീരക്കചോനുള്ള നടപടമകള് സജ്ജസ്പീവേമചോയമ മുചന്നചോട്ടുചപചോവുകയചോണച.

(ചചചോചദദചോത്തരസമയദ്യം കഴെമഞ.)
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