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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഓരഡര.... ഓരഡര... ചചചോദദദ്യം നമ്പര *271

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ രദ്യംഗതത്ത് പഠന സസൗകരദങ്ങള് 
വമപുലസ്പീകരമക്കചോന് പദ്ധതമ

(*271)  ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   വമജമന്:
    ശസ്പീ  .    എ  .   സമ  .   മമചോയത്ത് തസ്പീൻ:
    ശസ്പീ  .   മക  .   എദ്യം  .   സചമന്ചദവത്ത്:
  ശസ്പീ  .    മക  .    ഡമ  .    പ്രചസനൻ:  തചോമഴെക്കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കത്ത്

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ: 

(എ)  എന്ചറചോള്മമനത്ത്  ചറചഷദചോ  വരദ്ധമപമക്കുകമയന്ന  ലകദചതചോമട

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗതത്ത്  പഠന  സസൗകരദങ്ങള്  വമപുലസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ;

വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(ബമ) സദ്യംസചോനമത  ആണ്കുടമകളുമടയദ്യം  മപണ്കുടമകളുമടയദ്യം

എന്ചറചോള്മമനത്ത്  ചറചഷദചോ  ചദശസ്പീയ  ശരചോശരമയമചോയമ  തചോരതമദമപടുതമ

അറമയമക്കചോചമചോ;

(സമ) പഠനസസൗകരദ വമപുലസ്പീകരണചതചോമടചോപദ്യം ഗചവഷണ ഫലങ്ങള്

കൃഷമയദ്യം  വദവസചോയവുമചോയമ  ബനമപമചത്ത്  സദ്യംസചോനമത  ഒരു  വമകസമത

സമ്പദ് വദവസയചോക്കമ  മചോറചോന്  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  വകുപത്ത്  പദ്ധതമ

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

സര,   (എ) 2030-ഓമട  50%  ചഗചോസത്ത്  എന്ചറചോള്മമനത്ത്  ചറചഷദചോ  (GER)

ആണത്ത്  ചദശസ്പീയ  വമദദചോഭദചോസ  നയദ്യം  2020  വമഭചോവനദ്യം  മചയ്യുന്നമതങമല്

75%  GER  ആണത്ത്  ചകരളദ്യം  ലകദമമടുന്നതത്ത്.  2020-21  AISHE

സരചവ്വേപ്രകചോരദ്യം  ചകരളതമമന  ചഗചോസത്ത്  എന്ചറചോള്മമനത്ത്  ചറചഷദചോ  (GER)

43.2  ശതമചോനമചോയമ  ഉയരന്നമട്ടുണത്ത്.  18-23  വമര  പ്രചോയപരമധമയമലുള

യവജനങ്ങളുമട ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ രദ്യംഗമത ഉയരന്ന പ്രചവശന നമരക്കചോണത്ത്

ഇതത്ത്  സൂചമപമക്കുന്നതത്ത്.  ഇതത്ത്  രചോജദമത  6- ാാമമത  ഉയരന്ന  നമരക്കചോണത്ത്.

ചദശസ്പീയ  ശരചോശരമ  ചകവലദ്യം  27.3%  ആണത്ത്.  പടമകജചോതമ/പടമകവരഗ

വമദദചോരതമകള്ക്കമടയമല്  യഥചോക്രമദ്യം  33.7%,  29.1%  എന്നമങ്ങമനയചോണത്ത്

എന്ചറചോള്മമനത്ത്  നമരക്കത്ത്.  സദ്യംസചോനതത്ത്  GER  നമരക്കത്ത്

വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനചോയമ  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗതത്ത്  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമചമട്ടുണത്ത്.

1. സദ്യംസചോനമത  സർവ്വേകലചോശചോലകളമലുദ്യം  ചകചോചളജുകളമലുദ്യം  ബമരുദ,

ബമരുദചോനന്തര  ബമരുദ  ചപ്രചോഗചോമുകള്ക്കത്ത്  ഇരുപതമനചോയമരചതചോളദ്യം

സസ്പീറ്റുകള്  വരദ്ധമപമക്കുകയണചോയമ.  കൂടചോമത  സർവ്വേകലചോശചോലകളമലുദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

3

ചകചോചളജുകളമലുദ്യം പുതന് തലമുറ ചകചോഴ്സുകള് (New Generation Inter-

Disciplinary)  സസഭചോവമുള  170-ഓളദ്യം  ചകചോഴ്സുകള്

ആരദ്യംഭമക്കുകയണചോയമ.

2.സർവ്വേകലചോശചോലകളമല്  ചപ്രചോജകത്ത്  ചമചോഡത്ത്  ചപ്രചോഗചോമുകള്

ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനത്ത് നടപടമകള് സസസ്പീകരമചമട്ടുണത്ത്.

3.ജനസദ്യംഖദചോനുപചോതമകമചോയമ  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങള്

കുറവുള പ്രചദശങ്ങളമല് കൂടുതല് ചകചോചളജുകള് അനുവദമചമട്ടുണത്ത്.

(ബമ) 2020-21 AISHE  സരചവ്വേ പ്രകചോരദ്യം  2011-മല മസൻസസമമന

അടമസചോനതമലുള  GER  (18-23  പ്രചോയപരമധമയമലുളവരുചടതത്ത്)  ചുവമട

ചചർക്കുന.

ചകരളദ്യം

പുരുഷനചോർ – 34.5%

സസ്പീകൾ – 52.3%

ആമക -   43.2%

ചദശസ്പീയ ശരചോശരമ

പുരുഷനചോർ – 26.7%
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സസ്പീകൾ – 27.9%

ആമക - 27.3%

(സമ)  സദ്യംസചോനമത സർവ്വേകലചോശചോലകളമമല ഗചവഷണ ഫലങ്ങള്

കൃഷമയദ്യം  വദവസചോയവുമചോയമ  ബനമപമചത്ത്  സദ്യംസചോനമത  ഒരു  വമകസമത

സമ്പദ് വദവസയചോക്കമ മചോറചോന് പദ്ധതമകള് ആവമഷ്ക്കരമച്ചുവരുന. 

1.  മുഖദമനമയമട നവചകരള ചപചോസത്ത് ചഡചോകറല് മഫചലചോഷമപത്ത്:  നവചകരള

സൃഷമക്കനുചയചോജദമചോയ  ഗചവഷണങ്ങള്ക്കത്ത്  ചപ്രചോതചോഹനദ്യം

നല്കുന്നതമനചോയമ  സദ്യംസചോനതത്ത്  നടപമലചോക്കുന്ന  ഗചവഷണ

പദ്ധതമയചോണമതത്ത്.  ലലഫത്ത്  സയന്സത്ത്,  മകമമക്കല്  സയന്സത്ത്,  മമറസ്പീരമയല്

സയന്സത്ത്,  മപചോളമറമക്കല് സയന്സത്ത്,  ഹഹ്യൂമചോനമറസ്പീസത്ത്  & ലമബറല് ആരട്സത്ത്,

ഇക്കചണചോമമകത്ത്  സഡസ്പീസത്ത്,  അഗമകള്ചറല്  &  ഇചക്കചോളജമക്കല് സയന്സത്ത്,

മമഡമക്കല്  സയന്സത്ത്,  ചകചോചമഴത്ത്  &  മചോചനജുമമനത്ത്  സഡസ്പീസത്ത്,  ഡമജമറല്

മടചകചോളജമ  &  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗത്ത്  എന്നമവ ഉള്മക്കചോള്ളുന്ന  10  ബൃഹതചോയ

വമജചോന ചമഖലകളമലചോണത്ത് മഫചലചോഷമപത്ത്  നല്കമവരുന്നതത്ത്.  ആദദവരഷദ്യം

ഓചരചോ മചോസവുദ്യം 50,000/- രൂപയദ്യം രണചോദ്യം വരഷദ്യം ഒരു ലകദ്യം രൂപ വസ്പീതവുദ്യം
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500  മഫചലചോഷമപ്പുകളചോണത്ത്  പ്രഖദചോപമചമട്ടുളതത്ത്.  ആദദവരഷദ്യം  77

മഫചലചോഷമപ്പുകള് വമതരണദ്യം മചയ്തുകഴെമഞ.

2.  ലകരളമ  ഗചവഷണ  പുരസചോരങ്ങള്:  രചോജദതമനകതദ്യം  പുറതമുളള

ചകരളസ്പീയരചോയ  അക്കചോദമമകത്ത്  ഗചവഷക  പ്രഗത്ഭമര  ആദരമക്കുന്നതമനുദ്യം

നൂതനവുദ്യം  വദതദസ്തവുമചോയ  ഗചവഷണ  പ്രവരതനങ്ങള്

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതമനുമചോയമ  ചകരള  സരക്കചോര

ഏരമപടുതമയമട്ടുളളതചോണത്ത്  ലകരളമ  ഗചവഷണ  പുരസചോരങ്ങള്.  ലകരളമ

അവചോരഡുകള്  4  ചശണമയമലുള്മപടുന്ന  തരതമലചോണത്ത്  വമഭചോവനദ്യം

മചയമട്ടുളളതത്ത്.

i. ലകരളമ  ചഗചോബല്  ലലഫത്ത് ലടദ്യം  അചസ്പീവ്മമനത്ത്  ലപ്രസത്ത്  ചഫചോര  
റമസരചചഴത്ത്.

ii. ലകരളമ ലലഫത്ത് ലടദ്യം അചസ്പീവസ്പീമമനത്ത് ലപ്രസത്ത് ചഫചോര റമസരചചഴത്ത്.

iii. ലകരളമ ഗചവഷണ പുരസചോരദ്യം.

iv. ലകരളമ ഗചവഷക പുരസചോരദ്യം.

3.  ടചോന്ചസ്ലേഷണല്  റമസരചത്ത്  മസനറുകള്  : സർവ്വേകലചോശചോലകളമല്

സൃഷമക്കുന്ന അറമവുകള് ഉല്പന്നങ്ങളചോക്കമ  മചോറ്റുകമയന്ന ലകദചതചോടുകൂടമ

നടപചോക്കുന്ന പദ്ധതമയചോണമതത്ത്.  ആറത്ത് സർവകലചോശചോലളമൽ ടചോന്ചസ്ലേഷണല്
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റമസരചത്ത്  മസനറുകള്  ആരദ്യംഭമക്കുവചോന്  20  ചകചോടമ  രൂപ  വസ്പീതദ്യം

കമഫ്ബമയമൽനമന്നത്ത് ലഭദമചോക്കുന്നതമനത്ത്  2022-23  ബഡ്ജറത്ത്  പ്രസദ്യംഗതമൽ

ഉൾമപടുതമയമരുന.  ഇതമൽ  മവററമനറമ  സർവ്വേകലചോശചോല,  ചകരള

സർവ്വേകലചോശചോല,  ചകരള  സചോചങതമകശചോസ  സർവ്വേകലചോശചോല

എന്നമവമടങ്ങളമമല  ടചോന്ചസ്ലേഷണല്  റമസർചത്ത്  മസനറുകൾക്കത്ത്

കമഫ്ബമയമൽനമന്നത്ത് പണദ്യം അനുവദമച്ചുകഴെമഞമട്ടുണത്ത്.

4.  മസചനഴത്ത്  ഓഫത്ത്  എകലന്സത്ത്    (CoE): സർവ്വേകലചോശചോലകള്ക്കുളമല്

മസചനഴത്ത്  ഓഫത്ത്  എകലന്സത്ത്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനചോയമ  രൂപസ്പീകരമച

അലഡസസറമ  കമമറമ  സമർപമച  ശമപചോരശ  സരക്കചോർ

പരമചശചോധമച്ചുവരമകയചോണത്ത്.

കൂടചോമത,  കചോർഷമക,  വദവസചോയ  ചമഖലകളമമല  പുചരചോഗതമയമചോയമ

ബനമപടത്ത്  Business  Incubation  Centre–കളുൾമപമട  വമവമധ

പദ്ധതമകൾ  സർവ്വേകലചോശചോലചോതലതമൽ  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണത്ത്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമജമന്:  സര,  മചോറുന്ന  കചോലതമനനുസരമചത്ത്  ചകരളമത

ആധുനമക  മമവജചോനമക  സമൂഹമചോക്കചോനുദ്യം  അതമചവഗദ്യം  അന്തചോരചോഷ

നമലവചോരതമചലയത്ത്  ഉയരതചോനുദ്യം  ചനതൃതസതദ്യം  മകചോടുക്കുന്ന  പമണറചോയമ
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സരക്കചോരമമനയദ്യം  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ  വകുപ്പുമനമമയയദ്യം

പ്രചതദകമചോയമ  അഭമനനമക്കുകയചോണത്ത്.  മപചോതുവമദദചോഭദചോസ

സദ്യംരകണയജതമമന  വമജയതമല്  മുഖദപങത്ത്  വഹമചതത്ത്

കമഫ്ബമയമലുമടയളള  അടമസചോന  സസൗകരദതമമന  വമപുലസ്പീകരണമചോണത്ത്.

അതുചപചോമലതമന്ന  കമഫ്ബമയമല്നമനളള  ധനസഹചോയദ്യം

ഉപചയചോഗമച്ചുമകചോണത്ത്  സരവ്വേകലചോശചോല  വമദദചോഭദചോസതമമന  ഗുണചമന

വരദ്ധമപമക്കചോന്  ഉടനടമ  ഏമതങമലുദ്യം  തരതമലുളള  പദ്ധതമകള്

നടപമലചോക്കചോന് സരക്കചോര ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ?

 ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  കമഫ്ബമയമല്നമനളള  ധനസഹചോയദ്യം

ഉചപയചോഗമച്ചുമകചോണത്ത്  സരവ്വേകലചോശചോല  വമഭദചോഭദചോസതമമന  ഗുണചമന

വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനത്ത്  ഉടനടമ  ഏമറടുക്കുന്ന  പദ്ധതമകമളക്കുറമചചോണത്ത്

വമശദസ്പീകരമക്കുന്നതത്ത്.  ഇചപചോള് ഏമറടുതമട്ടുളളതത്ത്  600.48  ചകചോടമ രൂപയമട

വമകസന പ്രവരതനങ്ങളചോണത്ത്.  കമഫ്ബമ ഫണത്ത് ഉപചയചോഗമചത്ത് ഏകചദശദ്യം

1000  ചകചോടമ  രൂപയമല്  കൂടുതലുളള   നമരമചോണ  പ്രവൃതമകള്

നടനവരമകയചോണത്ത്.  ആരട്സത്ത് ആന്ഡത്ത് സയന്സത്ത് ചകചോചളജത്ത്,  മപചോളമമടകമകത്ത്

ഉള്മപമട വമവമധ വമദദചോഭദചോസ സചോപനങ്ങള് ഉള്മക്കചോളളുന്ന  വമദദചോഭദചോസ
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ഹബത്ത്  പമണറചോയമല് സചോപമക്കുന്നതമനത്ത്    232.5  ചകചോടമ  രൂപയദ്യം  ചകരള

സരവ്വേകലചോശചോല,  സചോചങതമക  സരവ്വേകലചോശചോല  എന്നമവമടങ്ങളമല്

ടചോന്ചസ്ലേഷണല്  റമസരചത്ത്  മസനറുകള്ക്കത്ത്  37.59  ചകചോടമ  രൂപയദ്യം  കണ്ണൂര

സരവ്വേകലചോശചോല,  മകചോചമ  സരവ്വേകലചോശചോല,  ചകരള  സരവ്വേകലചോശചോല

എന്നമവമടങ്ങളമല്  അന്തചോരചോഷ  ചഹചോസലുകള്ക്കത്ത്  76.94  ചകചോടമ  രൂപയദ്യം

ചകരള  സരവ്വേകലചോശചോലയമമല  ഗചവഷണ  സസൗകരദങ്ങള്

വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ ഉപകരണങ്ങള് വചോങ്ങുന്നതമനത്ത് 48.72 ചകചോടമ

രൂപയദ്യം         ടസത്ത് പചോരക്കമനത്ത് 50 ഏക്കര സലദ്യം ഏമറടുക്കുന്നതമനത്ത് 203.93

ചകചോടമ രൂപയദ്യം  നമലമ്പൂര സരക്കചോര ചകചോചളജമനത്ത് സലദ്യം ഏമറടുക്കുന്നതമനത്ത് 

1.25 ചകചോടമ രൂപയദ്യം ഉള്മപമട ആമക 600.48 ചകചോടമ രൂപയമട വമകസന

പ്രവരതനങ്ങളചോണത്ത്  കമഫ്ബമ  ഫണത്ത്  ഉപചയചോഗമചത്ത്  ഉടനടമ  ഏമറടുതത്ത്

നടപചോക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമജമന്:  സര,  നചോലത്ത്  വരഷ  ബമരുദ  ചകചോഴ്സുകള്

നടപമലചോക്കചോനചോണചലചോ  സരക്കചോര  ഇചപചോള്  ആചലചോചമക്കുന്നതത്ത്.  ഇതുവഴെമ

ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമല്  ചനരമത  ഉണചോയമരുന്ന

സദ്യംവമധചോനതമല്നമന്നത്ത്   വദതദസ്തമചോയമ  ഉണചോകചോന്  ചപചോകുന്ന  ഗുണങ്ങള്
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എമന്തചോമക്കയചോണത്ത്;  അചതചോമടചോപദ്യംതമന്ന  അതമല്നമന്നത്ത്  ഒനരണ

വരഷങ്ങളമല്  എകമറ്റുകള്  ഉചപകമക്കചോന്  സരക്കചോര  ഒരു  ആചലചോചന

നടതമയതത്ത് എന്തുമകചോണചോമണനകൂടമ വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,   എകത്ത്പസ്പീരമയന്ഷദല്  ചലണമദ്യംഗത്ത്  -  മചയ്തു

പഠമക്കുക, പ്രചയചോഗമക പ്രവരതനങ്ങളമലൂമട മചയ്തു പഠമക്കുകമയന്ന ലകദദ്യം

കൂടമ  ഉള്മക്കചോണചോണത്ത്  പചോഠദപദ്ധതമ  വമകസമപമക്കുന്നതത്ത്.  മതചോഴെമലുദ്യം

വമദദചോഭദചോസവുദ്യം തമമലുളള  ഗദചോപത്ത്  സമല് ഗദചോപചോമണന്നത്ത് അറമഞമകചോണത്ത്

സമല്  നല  രസ്പീതസ്പീയമല്  വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനുളള  നടപടമകളുദ്യം  പചോഠദപദ്ധതമ

വമകസനതമമന ഭചോഗമചോയമ ഉണചോക്കുന്നതചോണത്ത്.  ഗചവഷണതമനത്ത് പ്രധചോനദദ്യം

നല്കുന്ന  പചോഠദപദ്ധതമയചോണത്ത്  വമകസമപമക്കുന്നതത്ത്.  ടചോന്ചസ്ലേഷണല്

ഗചവഷണദ്യം,  ഇന്കുചബഷന്   സചോരടത്ത്അപ്കള്,  റമസരചത്ത്  പചോരക്കുകള്

എന്നമവയടങ്ങമയ  വമദദചോഭദചോസ  ചകചോദ്യംപ്ലസുകള്  രൂപസ്പീകരമചത്ത്  സദ്യംരദ്യംഭകമര

വചോരമതടുക്കുന്നതുമചോയമ  ബനമപടുതമ  കരമക്കുലദ്യം  വമകസനതമല്

മസയ്സത്ത് കമണതണമമന്നചോണത്ത്  കരുതുന്നതത്ത്.  ചദശസ്പീയ വമദദചോഭദചോസ നയദ്യം

ആചഗചോള  സമ്പദത്ത് വദവസയചോവശദമചോയ  മതചോഴെമലചോളമകമളയചോണത്ത്

സൃഷമക്കുന്നമതങമല്  ചകരളസ്പീയ  സമൂഹദ്യം  അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കത്ത്



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

10

പരമഹചോരദ്യം  നമരചദ്ദേശമക്കചോന്  കഴെമയന്ന  ആഴെതമലുളള  ഗചവഷണ

പ്രവരതനങ്ങള്   വമദദചോരതമകളമല്നമന്നത്ത്  പ്രതസ്പീകമക്കമപടുന്നതചോണത്ത്

നവമമവജചോനമക  സമൂഹദ്യം  എന്നതുമകചോണത്ത്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.  കൃഷമ,

വദവസചോയദ്യം,  ആചരചോഗദദ്യം  തുടങ്ങമ  ചകരളതമമന  അടമസചോനചമഖലയത്ത്

ആവശദമചോയമട്ടുളള   ഗചവഷണചോത്മകമചോയ  പ്രവരതനങ്ങള്കൂടമ

വമകസമപമക്കചോന്  കലചോലയങ്ങളുദ്യം,  സരവ്വേകലചോശചോലകളുദ്യം

ഏമറടുക്കണമമന്നചോണത്ത് പചോഠദപദ്ധതമ  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്. 

ശസ്പീ  .     എ  .    സമ  .    മമചോയത്ത് തസ്പീൻ:  സര,  ഒന്നചോദ്യം പമണറചോയമ സരക്കചോരമമന

കചോലതത്ത്  മപചോതുവമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗതത്ത്  ഉണചോക്കമയ  ചനടങ്ങളുമട

തുടരചമയനളള  നമലയത്ത്  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസദ്യം  നല്കമയമട്ടുളള  ഉസൗന്നല്

ഗുണഫലദ്യം  കണതുടങ്ങുകയചോണത്ത്.  ടചോന്ചസ്ലേഷണല്  ഗചവഷണമതക്കുറമചത്ത്

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ  വകുപ്പുമനമ  മറുപടമയമല്

സൂചമപമക്കുകയണചോയമ.  ടചോന്ചസ്ലേഷണല്  റമസരചത്ത്  എനളളതുമകചോണത്ത്

എന്തചോണത്ത് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്; ഇതത്ത് സമൂഹതമനത്ത് പ്രചതദകമചത്ത് എന്തത്ത് ഗുണമചോണത്ത്

മചയ്യുന്നമതന്നത്ത് വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?
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ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  മമസദ്ധചോന്തമകമചോയ  അറമവുദ്യം

അചനസഷണങ്ങളുദ്യം  പ്രചയചോഗമക  രൂപതമചലയത്ത്  പരചോവരതനദ്യം  മചയത്ത്

സമൂഹദ്യം  അഭമമുഖസ്പീകരമക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കത്ത്  മറുപടമ  നല്കചോന്

കഴെമയന്നവമധതമലുളള  പരമഹചോരദ്യം  നമരചദ്ദേശമക്കുക  എന്നതചോണത്ത്

ടചോന്ചസ്ലേഷണല്  റമസരചമലൂമട  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്.  ചനരമത

സൂചമപമചതുചപചോമല   സദ്യംസചോനതമമന  കൃഷമ,  വദവസചോയദ്യം,  ആചരചോഗദദ്യം

മുതലചോയ ചമഖലകളമല് ഉയരനവരുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് ഏമറടുതമകചോണത്ത് അവയത്ത്

പരമഹചോര  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കചോന്  ഗചവഷണ  ചകന്ദ്രങ്ങമളയദ്യം

സരവ്വേകലചോശചോലകമളയദ്യം  കലചോലയങ്ങമളയദ്യം  പ്രചയചോജനമപടുതക

എന്നതചോണത്ത് ലകദദ്യം.  സമൂഹതമനത്ത് ആവശദമചോയമട്ടുളള ഉല്പന്നങ്ങളുമടയദ്യം

പ്രക്രസ്പീയകളുമടയദ്യം  വമകസനദ്യം  പരസ്പീകണശചോലകളമലൂമട  കുടമകള്ക്കത്ത്

ഏമറടുക്കചോന്  കഴെമയദ്യം.  പല  രസ്പീതമയമലുളള  പ്രശ്ന  പരമഹചോരങ്ങള്

കലചോലയങ്ങളമല്നമനദ്യം സരവ്വേകലചോശചോലകളമല്നമനദ്യം ഉരുതമരമഞത്ത് വരുദ്യം.

കലചോലയ  മതമല്മകടമനപ്പുറതള   സമൂഹതമമല   നസ്പീറുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്

ഏമറടുക്കചോനുദ്യം,  സമൂഹതമല്  ചബചോധചകന്ദ്രദ്യം  ഉറപമക്കചോനുദ്യം  അതത്ത്

സഹചോയമക്കുദ്യം.  അചതചോടുകൂടമ  സചോരടത്ത് അപത്ത്  സദ്യംസചോരദ്യം  ഉയരതമമക്കചോണ
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വരമക,  Incubation  and  Innovation  Environment  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ

സചോപനങ്ങളമല് ഉയരതമമകചോണത്ത് വരമകമയനളളതുദ്യം ലകദദ്യം വയ്ക്കുനണത്ത്.

ശസ്പീ  .    മക  .    എദ്യം  .    സചമന്ചദവത്ത്:  സര,  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ

സചോപനങ്ങളുമട  നമലവചോരദ്യം  തമരമചറമയചോന്  റചോങമദ്യംഗത്ത്  പദ്ധതമകള്  വളമര

പ്രധചോനമചോണത്ത്.  എമന ചചചോദദദ്യം, National Assessment and Accreditation

Council (NAAC), National Institutional Ranking Framework(NIRF)

ആചഗചോള  റചോങമദ്യംഗത്ത്  എന്നസ്പീ  റചോങമദ്യംഗത്ത്  പദ്ധതമകളമല്  പമങടുക്കുന്നതമമന

ചപ്രചോതചോഹമപമക്കുന്നതത്ത്   സദ്യംസചോനമത  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  ഹബചോക്കമ

മചോറ്റുന്നതമനത്ത്  സഹചോയകരമചോചണചോ;    അതത്ത്  സദ്യംബനമച്ചുളള  അഭമപ്രചോയദ്യം

വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ? 

 ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  നചോഷണല്  അസസത്ത് മമ നത്ത്  ആന്ഡത്ത്

അക്രഡമചറഷന്  കസൗണ്സമലമലുദ്യം  ചദശസ്പീയവുദ്യം  അന്തരചദശസ്പീയവുമചോയ

ഗുണപരമചശചോധനചോ  ഏജന്സമകള്  നടതന്ന  വമലയമരുതലുകളമലുദ്യം

സദ്യംസചോനമത  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങളമമല  പ്രകടനദ്യം

മമചമപടുതന്നതമനചോവശദമചോയ  പരമശസ്പീലനവുദ്യം  നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  നമരന്തരദ്യം

നല്കുനണത്ത്.  ഈ അടുത ദമവസമചോണത്ത് നചോക്കമമന മചയരമചോന് പമങടുത
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എകമലന്ഷദ-23  എന്ന  പരമപചോടമ  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  വകുപമമന

ആഭമമുഖദതമല് സദ്യംഘടമപമക്കചോന് സചോധമചതത്ത്.  ഇതരദ്യം പ്രവരതനങ്ങള്

ഗുണദ്യം  കചോണുനമവനളതമമന  പ്രതദക  സചോകദമചോണത്ത്   നചോകത്ത്

അക്രഡമചറഷനമല്  ചകരള  സരവ്വേകലചോശചോലക്കത്ത്  A++  grade  -ഉദ്യം  മൂന്നത്ത്

സരവ്വേകലചോശചോലകള്ക്കത്ത്  A+  grade-ഉദ്യം  ലഭമക്കുകയണചോയമ.  14

ചകചോചളജുകള്ക്കത്ത്  A++ grade -ഉദ്യം   23  ചകചോചളജുകള്ക്കത്ത് A+ grade-ഉദ്യം 41

ചകചോചളജുകള്ക്കത്ത് A grade-ഉദ്യം ലഭദമചോയമട്ടുണത്ത്. 'വമഷന് 24'  എന്ന പരമപചോടമ

മുചന്നചോട്ടുവചത്ത്  2024  ആകുചമ്പചോമഴെക്കുദ്യം  സദ്യംസചോനമത  എലചോ

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങമളയദ്യം  നചോകത്ത്   അക്രഡമചറഷന്

മപ്രചോസസ്പീഡഡ്യുവറമചലക്കത്ത്  മകചോണചപചോകണമമന്നചോണത്ത്  കരുതുന്നതത്ത്.

എന്.ഐ.ആര.എഫത്ത്.  റചോങമദ്യംഗമല്  സദ്യംസചോനമത  നചോലത്ത്

സരവ്വേകലചോശചോലകളുദ്യം  17  ചകചോചളജുകളുദ്യം  ആദദ  നൂറമല്  സചോനദ്യം

ഉറപമചമട്ടുണത്ത്.   മഹചോത്മചോഗചോനമ  സരവ്വേകലചോശചോല  ലടദ്യംസത്ത്   ചവള്ഡത്ത്

റചോങമദ്യംഗമല്  400 -500  വമരയള  റചോങമല്   ഇടദ്യം  പമടമചതുദ്യം

അഭമമചോനകരമചോണത്ത്.   ഇതരതമല്  ചദശസ്പീയതലതമലുദ്യം  അന്തരചദശസ്പീയ

തലതമലുദ്യം  വമവമധ  റചോങമദ്യംഗത്ത്  പ്രക്രമയകളമല്  മുചന്നചോട്ടുവരുന്നതമനുചവണമ
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സദ്യംസചോനമത  സരവ്വേകലചോശചോലകമളയദ്യം  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ

സചോപനങ്ങമളയദ്യം സജ്ജമചോക്കുന്ന പ്രക്രസ്പീയ സജസ്പീവമചോയമ നടനവരുന.  

ശസ്പീ  .    മക  .    ഡമ  .    പ്രചസനന്:  സര,  വമദദചോരതമകള്ക്കത്ത്  ഉന്നത

വമദദചോഭദചോസതമനുള  ചസവനങ്ങള്  തടസ്സമമലചോമത  ചവഗതയമല്

ലഭദമചോക്കുന്നതമനത്ത്  എമന്തങമലുദ്യം  പദ്ധതമകള്  നടപചോക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോമയന്നത്ത്  വദക്തമചോക്കുന്നതമചനചോമടചോപദ്യം  വമചദശ

സരവ്വേകലചോശചോലകളമല്  പഠമക്കുന്നതമനുദ്യം  വമചദശ  ചജചോലമ  ലഭമക്കുന്നതമനുദ്യം

ഉപകരമക്കുന്ന  ഭചോഷചോ മഡവലപത്ത്മമനത്ത്  ചകചോഴ്സുകള്  ആരദ്യംഭമക്കചോന്

തയചോറചോകുചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  പുതന്  സചോചങതമകവമദദ

ഉപചയചോഗമച്ചുമകചോണള  ചസവനങ്ങള്  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  ചമഖലയമല്

ലഭദമചോക്കുന്നതമനത്ത്  'മക റസ്പീപത്ത്'  എന്നചപരമല് ഒരു ചസചോഫത്ത് മവയര മഡവലപത്ത്

മചയ്യുന്നതമനുള  നടപടമകള്  സസസ്പീകരമച്ചുവരമകയചോണത്ത്.   വമദദചോരതമകളുമട

അഡ് മമഷന്  മുതല്  ബമരുദ  സരടമഫമക്കറത്ത്  DigiLocker-ല്നമനദ്യം

ഡസൗണ്ചലചോഡത്ത്  മചയത്ത്  എടുക്കചോവുന്നതുവമരയള എലചോ ലലഫത്ത് ലസക്കമള്

മചോചനജ് മമനദ്യം  ചസചോഫത്ത് മവയര ഉപചയചോഗമചത്ത്   മചയചോന്  സചോധമക്കുന്ന
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രസ്പീതമയമലചോണത്ത്  'മക  റസ്പീപത്ത്'   തയചോറചോക്കുന്നതത്ത്.   സരവ്വേകലചോശചോലകളുമടയദ്യം

കലചോലയങ്ങളുമടയദ്യം  ഭരണപരവുദ്യം  അക്കചോദമമകവുമചോയ  പ്രവരതനങ്ങളുദ്യം

പരസ്പീകയമചോയമ  ബനമപട   പ്രവരതനങ്ങളുദ്യം  'മക  റസ്പീപത്ത്'-ലൂമട  നല

രസ്പീതമയമല്  മുചന്നചോട്ടുമകചോണചപചോകചോന്  സചോധമക്കുമമന്നചോണത്ത്  കരുതുന്നതത്ത്.

വമദദചോരതമകള്ക്കുള  ചസവനങ്ങള്,  പഠന  പ്രവരതനങ്ങള്,

സചോപനങ്ങളുമട  ഭരണ  നമരവ്വേഹണദ്യം  എന്നമവമയലചോദ്യം  'മക  റസ്പീപത്ത്'  -ലൂമട

ആവമഷ്കരമക്കുചമ്പചോള്  കൂടുതല്  സുതചോരദമചോയദ്യം  തടസ്സമമലചോമതയദ്യം

മുചന്നചോട്ടുമകചോണചപചോകചോന്  സചോധമക്കുന്നതചോണത്ത്.  ഇതത്ത്  സുഗമമചോയമ

നടപചോക്കുന്നതമമന  ഭചോഗമചോയമ  എലചോ  സരവ്വേകലചോശചോലകളമലുദ്യം

ചസവനചോവകചോശ  നമയമദ്യം  ഫലപ്രദമചോയമ  നടപചോക്കുന്നതത്ത്  സദ്യംബനമച

ആചലചോചനകള് നടനവരമകയചോണത്ത്.  

ശസ്പീ  .    ടമ  .    സമദ്ദേമഖത്ത്:  സര,  ചദശസ്പീയ തലതമമല ഹയര എഡഹ്യൂചക്കഷന്

മസകറമമല  മതരപരസ്പീകകളമല്  ചകരളതമമന   പ്രചോതമനമധദദ്യം

വളമരയധമകദ്യം  ദുരബലമചോണത്ത്.   ഐ.ഐ.ടമ.   എകചോമമചനഷനമല്

പതമചനഴെചോയമരദ്യം  റചോങ്കുകള്  എടുതത്ത്  പരമചശചോധമചചോല്  ചകരളതമനത്ത്

ആമകയള  ഇന്ചടക്കത്ത്  ഇരുചന്നചോചറചോളമചോണത്ത്.   നസ്പീറത്ത്  എകചോമമചനഷനമല്
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പതമനയചോയമരദ്യം  കണക്കുകള്  പരമചശചോധമക്കുചമ്പചോള്  800  എണദ്യം  ചപചോലുദ്യം

ചകരളതമനത്ത് ലഭമക്കുന്നമല.  എലചോ പരസ്പീകകളമലുദ്യം ഇങ്ങമന വരമകയചോണത്ത്.

മപചോതു  വമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗതത്ത്  ചനരമതതമന്ന  വളമര  മുചന്നചോക്കദ്യം

പ്രചോപമചതചോയ  ചകരളദ്യം  ഹയര  എഡഹ്യൂചക്കഷന്  മസകറമല്  വളമരയധമകദ്യം

പുറചകചോട്ടുചപചോകുനമവന്നതുദ്യം ഇതുപരമഹരമക്കചോന്  സചോധമക്കുന്നമലചോമയന്നതുദ്യം

ഗുരുതരമചോയ  പ്രശ്നമചോണത്ത്.  അതത്ത്  പരമഹരമക്കുന്നതമനുചവണ  എമന്തലചോദ്യം

നടപടമകളചോണത്ത് സസസ്പീകരമചമട്ടുളതത്ത്?

ചഡചോ  .   ആര  .   ബമന: സര, ജനസദ്യംഖദചോനുപചോതമകമചോയമ പരമചശചോധമചചോല്

ഈ പറയന്ന കണക്കുകള് ചകരളതമമന ജനസദ്യംഖദയനുസരമചത്ത്  ഉയരന്നത്ത്

നമല്ക്കുനമവന്നത്ത്  കചോണചോന്  സചോധമക്കുന്നതചോണത്ത്.   വമദദചോരതമകമള

അഖമചലന്തദചോ  അടമസചോനതമലുള  മതര  പരസ്പീകകളമല്  കൂടുതല്

എകഡ്യുപ്ഡത്ത്  ആക്കുന്നതമനുചവണ  വമവമധ  പദ്ധതമകള്  ആവമഷ്കരമചത്ത്

വരുനണത്ത്.  ഇക്കചോരദതമല്  ഉടമനതമന്ന  വലമയ  രസ്പീതമയമലുള

മചോറമുണചോക്കചോന് നമുക്കത്ത് സചോധമക്കുന്നതചോണത്ത്.

ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   മനലമക്കുന്നത്ത്: സര, ചകന്ദ്രതമമന പുതമയ വമദദചോഭദചോസ

നയചതചോടത്ത്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമമന  നമലപചോടത്ത്  എന്തചോമണന്നത്ത്
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വദക്തമചോക്കചോചമചോ;   ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  വകുപ്പുമചോയമ  ബനമപട  മമറചോരു

കചോരദദ്യംകൂടമയണത്ത്.  കചോസരചഗചോഡത്ത്  ഗവണ്മമനത്ത്  ചകചോചളജത്ത്  മുന് പ്രമന്സമപല്

ഇന് ചചോരജത്ത് ചഡചോ.  രമ ദസ്പീരഘകചോല അവധമയമല് പ്രചവശമചമരമക്കുകയചോണത്ത്.

എസത്ത്.എഫത്ത്.മഎ.  അക്രമമതതടരനണചോയ  ആചരചോഗദ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കത്ത്

ചമകമത  ചതടചോനചോണത്ത്  അവധമമയടുക്കുന്നമതന്നചോണത്ത്  ചഡചോ.  രമ

വദക്തമചോക്കമയമട്ടുളളതത്ത്. സചോധചോരണ  ഇതരദ്യം  കചോരദങ്ങളമല്  പലരുദ്യം

സസസ്പീകരമക്കുന്ന  നമലപചോടനുസരമചത്ത്  എസത്ത്.എഫത്ത്.മഎ.-കചോര  അവമമട

അക്രമണദ്യം  നടതമയമടമല.    മചോസങ്ങള്ക്കുമുമ്പത്ത്   എദ്യം.എസത്ത്.എഫത്ത്.

പ്രവരതകമര   കചോലുപമടമപമച  ഇചത  പ്രമന്സമപല്  വളമര  പ്രചോകൃത

നമലപചോടചോണത്ത്   സസസ്പീകരമചതത്ത്.  ഇതുസദ്യംബനമചത്ത്  ബഹുമചോനമപട

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ  വകുപ്പുമനമക്കത്ത്  ഞചോന്  ഒരു  പരചോതമ

നല്കമമയങമലുദ്യം  ഒരു  നടപടമയദ്യം  സസസ്പീകരമചമടമല.  തന്കുഞത്ത്

മപചോന്കുഞചോമണനളള  സമസ്പീപനദ്യം  ശരമയമലന്നചോണത്ത്  എനമക്കത്ത്

സൂചമപമക്കചോനുളളതത്ത്. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:   പ്ലസ്പീസത്ത്..................  പ്ലസ്പീസത്ത്........  അങ്ങത്ത്  മൂന്നത്ത്  ചചചോദദദ്യം

ചചചോദമച്ചു......പ്ലസ്പീസത്ത്..............
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ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന: സര,  ചദശസ്പീയ  വമദദചോഭദചോസ  നയചതചോടത്ത്

വമമരശനചോത്മകമചോയ  ഒരു  സമസ്പീപനമചോണത്ത്  സസസ്പീകരമക്കചോനുളളതത്ത്.   അതമല്

തളളമക്കളചയണതചോയ  അദ്യംശങ്ങമള  തളളമക്കളയകയദ്യം  ഉള്മക്കചോചളണ

അദ്യംശങ്ങളുമണങമല് ഉള്മക്കചോളളുകയദ്യം മചയ്യുദ്യം.  രണചോമമത ചചചോദദതമമന

മറുപടമ, 

മമ  .    സസ്പീക്കര:   പ്ലസ്പീസത്ത്..................  ചചചോദദദ്യം  ഒരു  പ്രസദ്യംഗമചോക്കചോന്

സചോധമക്കമല.  പ്ലസ്പീസത്ത്.....ദയവചോയമ  ഇരമക......  ബഹുമചോനമപട  അദ്യംഗതമനത്ത്

മചയര  ഉപചചചോദദദ്യം  നല്കമയതചോണത്ത്.  തമരമചത്ത്  മചയറമചനചോടുദ്യം  മചോനദത

കചോണമക്കണദ്യം. 

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  കചോസരചഗചോഡത്ത് ഗവണ്മമനത്ത്  ചകചോചളജമല്

വളമര ദസൗരഭചോഗദകരമചോയ നമലയമല് വമദദചോരതമ വമരുദ്ധമചോയ നമലപചോടത്ത് ആ

പ്രമന്സമപല് സസസ്പീകരമചതചോയചോണത്ത് കചോണചോന് സചോധമക്കുന്നതത്ത്. ഇക്കചോരദതമല്

വദചോപകമചോയ രസ്പീതമയമല് വസ്പീഡമചയചോകള് പ്രചരമക്കുനണത്ത്.  വമദദചോരതമകളുമട

ആത്മചോഭമമചോനമത  ചചചോദദദ്യം  മചയ്യുന്ന  വമധതമലചോണത്ത്  അവരുമട

ഭചോഗതനമന്നത്ത്  പ്രസ്തചോവനകളുദ്യം  നമലപചോടുകളുദ്യം  ഉണചോയമട്ടുളളമതന്നത്ത്

കണയടമന  അവമര  പ്രമന്സമപല്  സചോനതനമന്നത്ത്  നസ്പീക്കദ്യം  മചയ്തു.
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തുടരനദ്യം  സചോപനതമമന  യശസ്സത്ത്  മകടുതകയദ്യം  റമസരചവഷനമലൂമട

കടനവന്ന  വമദദചോരതമകമള  പ്രചതദകമചോയമ  അപമചോനമക്കുകയദ്യം  മചയ്യുന്ന

പ്രസ്തചോവനകള്  നടന്ന  സചോഹചരദതമല്  അവരമക്കതമമര  അചടക്ക

നടപടമകള്  സസസ്പീകരമക്കചോതമരമക്കണമമങമല്  കചോരണദ്യം  കചോണമക്കണമമന്ന

വമശദസ്പീകരണദ്യം  ആരചോയചോന്  ചകചോചളജത്ത്  എഡഹ്യൂചക്കഷന്  ഡയറകമറ

ചുമതലമപടുതമയമട്ടുണത്ത്.

ശസ്പീമതമ  യ  .    പ്രതമഭ:   സര,  വമചദശ രചോജദചതയത്ത്  ധചോരചോളദ്യം  കുടമകള്

ചജചോലമക്കുദ്യം  പഠനതമനുമചോയമ  ചപചോകുനമവന്നതത്ത്  നമ്മുമട  നചോടമല്  ഏറവുദ്യം

കൂടുതല് ചരച മചയമപടുന്ന ഒരു വമഷയമചോണത്ത്.  അക്കചോരദദ്യം സഭ പലചപചോഴദ്യം

ചരച  മചയമട്ടുണത്ത്.  നചോടമല്  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗദ്യം  ഇന്നത്ത്  വലമയ

കുതമച്ചുചചോടതമമന പചോതയമലചോണത്ത്.  ഇസൗ അവസരതമല് നമ്മുമട നചോടമമല

സരവ്വേകലചോശചോലകളമല്  പഠമക്കുന്ന  വമദദചോരതമകള്ക്കത്ത്  ധചോരചോളദ്യം  ചജചോലമ

സചോധദതയമുണത്ത്.  വദവസചോയ  വകുപ്പുദ്യം  മറ്റുവകുപ്പുകളുമചോയമ  ആചലചോചമചചോല്

ധചോരചോളദ്യം  മതചോഴെമല്  സചോധദതകളുണത്ത്.  ഇതരതമല്  മചറുപക്കചോരക്കത്ത്

കദചോമ്പസുകളമല്തമന്ന  പഠനചതചോമടചോപദ്യം  ചജചോലമകൂടമ  നല്കുന്ന

തരതമലുളള എമന്തങമലുദ്യം ആചലചോചനകള് നടതമയമട്ടുചണചോ?
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ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  പഠനചതചോമടചോപദ്യം  മതചോഴെമലുദ്യം  മചയ്യുക

അങ്ങമന  മതചോഴെമല്  ആഭമമുഖദദ്യം  വളരതകമയന്ന  ലകദചതചോടുകൂടമ

Earn  While  You  learn  Scheme രണത്ത്  വരഷദ്യംമകചോണത്ത്

നടപചോക്കമമകചോണമരമക്കുന.  മപചോളമമടകമക്കുകളമലുദ്യം  മറ്റുസചോചങതമക

വമദദചോഭദചോസ സചോപനങ്ങളമലുദ്യം  ഇന്ഡസമ  ഓണ് കദചോമ്പസത്ത് എന്ന പദ്ധതമ

നടപചോക്കമമകചോണമരമക്കുന.  എലചോ  കലചോലയങ്ങളമലുദ്യം

സരവ്വേകലചോശചോലകളമലുദ്യം  'കണകത്ത്  കരമയർ  ടു  കദചോമ്പസത്ത്' എന്ന  പദ്ധതമ

വമജയകരമചോയമ  മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന.  മക.മക.ഇ.എദ്യം. മുഖചോന്തരദ്യം  'മതചോഴെമല്

അരങ്ങചതയത്ത്'  എന്ന  പദ്ധതമയമട  ഭചോഗമചോയമ  എലചോ  കലചോലയങ്ങളമലുദ്യം

മതചോഴെമല്  ചമളകള്  സദ്യംഘടമപമച്ചുവരുന.  മതചോഴെമലുദ്യം  വമദദചോഭദചോസവുദ്യം

തമമലുളള  വമടവത്ത്  നമകതമമക്കചോണത്ത്   സമല്  എന്ഹചോന്സ് മമനത്ത്

നടതന്നതമനത്ത്  അഡസ്പീഷണല്  സമല്  അകഡ്യുസമഷന് ചപ്രചോഗചോദ്യം  അസചോപത്ത്

ചകരളയമട  ആഭമമുഖദതമല്   കലചോലയങ്ങളമല്  നടതമവരുന.

അചതചോമടചോപദ്യം  ഇന്നചവഷന്, ഇന്കഡ്യുചബഷന്, സചോരടത്ത്  അപത്ത്
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എന്വചയചോണ്മമനത്ത്  എന്നമവ എലചോ  കലചോലയങ്ങളമലുദ്യം

വമകസമപമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  നമരചദ്ദേശങ്ങള്  നല്കമക്കഴെമഞ.

അതനുസരമചത്ത്  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  സചോപനങ്ങളമമല  മപ്ലയ്മസ്മെനത്ത്

മസല്ലുകള് നടപടമകള് സസസ്പീകരമച്ചുവരുന. 

ശസ്പീ  .    ചജചോബത്ത്  ലമക്കമള്:   സര,  ഉന്നത  വമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗതത്ത്  നൂറത്ത്

വരഷദ്യം  പൂരതമയചോക്കമയ  വളമര  കുറചത്ത്  ചകചോചളജുകമള  ചകരളതമലുളള.

മമകവമമന ചകന്ദ്രങ്ങളചോയമ ഇതമമന  മചോറമമയടുക്കചോന് പ്രചതദക പദ്ധതമകള്

നടപചോക്കുചമചോ;   പ്രചതദക പദ്ധതമ  നടപചോക്കുന്ന ചകചോചളജുകളുമട കൂടതമല്

നൂറത്ത്  വരഷദ്യം  പൂരതമയചോക്കമയ  ചങ്ങനചോചശ്ശേരമ  മസനത്ത്  ബരക്കത്ത്മചോന്സത്ത്

ചകചോചളജമമന കൂടമ  ഉള്മപടുതചമചോമയന്നതചോണത്ത് ചചചോദദദ്യം? 

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,   ഏറവുദ്യം  മമകവചോരന്ന  പ്രവരതനവുദ്യം

വരഷങ്ങളുമട മഹമതമചോയ പചോരമ്പരദവുമുളള കലചോലയങ്ങമള ചകചോണ്സമറഡ്യുവനത്ത്

ചകചോചളജുകളചോക്കമ  ഉയരതന്നതമനചോവശദമചോയ  ആചലചോചനകള്

നടതമവരുന.  ചകചോണ്സമറഡ്യുവനത്ത്  ചകചോചളജുകള്   യൂണമചവഴമറമകളുമട

അവമഭചോജദ  ഘടകമചോയമട്ടുളള  മറ്റുകലചോലയങ്ങള്ക്കുകൂടമ   മചോരഗനമരചദ്ദേശദ്യം
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നല്കചോവുന്ന രസ്പീതമയമലുളള ഘടക ചകചോചളജുകളചോയചോണത്ത് വമഭചോവന മചയ്യുന്നതത്ത്.

തസ്പീരചയചോയദ്യം നൂറുവരഷദ്യം പമന്നമടുന്ന കലചോലയങ്ങള് ഗുണപരമചോയമ  മുന്നമല്

നമല്ക്കുനമണന്നത്ത് ഉറപ്പുമണങമല് അവമയ ഉള്മപടുതചോവുന്നതചോണത്ത്.

മക.എസത്ത്.ആർ.ടമ.സമ. ജസ്പീവനക്കചോരുമട ശമ്പളദ്യം 

സദ്യംബനമച പുതമയ നമർചദശദ്യം

(*272)ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   വമൻമസനത്ത്:
  ശസ്പീ  .   മക  .   ബചോബു   (  തൃപ്പുണമതറ  ):
  ചഡചോ  .   മചോതഡ്യു കുഴെല്നചോടൻ:
  ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമൽ കുമചോർ: തചോമഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കത്ത്

ഗതചോഗത വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ) മക.എസത്ത്.ആർ.ടമ.സമ. ജസ്പീവനക്കചോർക്കത്ത് വരുമചോനതമനനുസരമചത്ത്

ശമ്പളദ്യം  തസ്പീരുമചോനമക്കണമമന്ന പുതമയ നമർചദശദ്യം  മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.

മുചന്നചോടത്ത് വചമട്ടുചണചോ;

(ബമ)  പ്രസ്തുത  നമർചദശദ്യം  സർക്കചോര  നമർചദശമചതമമന

അടമസചോനതമലചോചണചോ എന്നത്ത് വമശദമചോക്കചോചമചോ;

(സമ)  എങമല് പ്രസ്തുത നമർചദശദ്യം മുചന്നചോട്ടുവയചോനുണചോയ സചോഹചരദദ്യം

വമശദമചോക്കചോചമചോ?
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ഗതചോഗത  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു):  സര,  (എ-സമ)

മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.  സചോമ്പതമക  പ്രതമസനമ  ചനരമടുന്ന  നമലവമമല

സചോഹചരദതമലുദ്യം  വരുമചോനതമനനുസരമചത്ത്  ശമ്പളദ്യം  വമതരണദ്യം മചയ്യുമമന്ന

നമര ചദ്ദേശദ്യം  സരക്കചോചരചോ/മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-ചയചോ  മുചന്നചോടത്ത്  വചമടമല.

എന്നചോല് മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-യമല് ശമ്പള പരമഷ്ക്കരണവുദ്യം,  പ്രചമചോഷനുദ്യം,

കുടമശ്ശേമകയളള ആനുകൂലദങ്ങളുദ്യം നല്കമയമട്ടുദ്യം 2022 മുതല് നല്കമയ ടചോരജറത്ത്

ലകവരമയ്ക്കുവചോന് കഴെമയചോത സചോഹചരദതമല് മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.യമല്

ടചോരജറത്ത്  അനുസരമചത്ത്  കളകന്  ലഭദമചോചക്കണതത്ത്  അനമവചോരദമചോമണന്നത്ത്

മചോചനജത്ത് മമനത്ത് വമലയമരുതമയമട്ടുണത്ത്.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്മസനത്ത്:  സര,  മതചോഴെമലചോളമകളുമട ശമ്പളദ്യം ഗഡുക്കളചോയമ

നല്കചോന്  15/02-ല്  ഒരു  സരക്കുലര  ഇറക്കുകയണചോയമ.

മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-യമമല  ഏമതങമലുദ്യം  അദ്യംഗസ്പീകൃത  യൂണമയനുമചോയമ

ചരച നടതമ ആ യൂണമയനുകള് സമതമചതമമന അടമസചോനതമലചോചണചോ

ഇസൗ സരക്കുലര ഇറക്കമയമട്ടുളതത്ത്?

ശസ്പീ  .    ആനണമ രചോജു:  സര,  ഇവമമട അചദ്ദേഹദ്യം എഴതമതന്ന ചചചോദദവുദ്യം

ഇചപചോള്  ഉന്നയമച  ചചചോദദവുദ്യം  രണദ്യം  രണചോണത്ത്.  അചദ്ദേഹതമമന  ചചചോദദദ്യം,
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ടചോരജറത്ത്  അനുസരമചത്ത്  ശമ്പളദ്യം  തസ്പീരുമചോനമചമട്ടുചണചോ?  ഇല.  ഗഡുക്കളചോയമ

ശമ്പളദ്യം  നല്കുന്നതത്ത്  സദ്യംബനമചത്ത്  അങ്ങത്ത്  മനസ്സമലചോചക്കണതത്ത്

മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.  ജസ്പീവനക്കചോരക്കത്ത് ശമ്പളതമല് ഒരു രൂപചപചോലുദ്യം ഒരു

മതചോഴെമലചോളമക്കുദ്യം   മകചോടുക്കചോന്  ബചോക്കമയമല.  ഇന്നമലവമരയള  മുഴവന്

ശമ്പളവുദ്യം മകചോടുതത്ത് തസ്പീരതമരമക്കുകയചോണത്ത്. കഴെമഞ മചോസമത ശമ്പളദ്യം ഇസൗ

മചോസമചോണത്ത് മകചോടുചക്കണതത്ത്,  അതുദ്യം മകചോടുക്കുദ്യം. ഇവമമട അങ്ങത്ത് പറഞതത്ത്….

അങ്ങമവമമട  ഇലചോത  കറുത  പൂചമയ  ഇരുടമല്  തപ്പുകയചോണത്ത്.  ഇതത്ത്

സദ്യംബനമചത്ത്  ബഹുമചോനമപട  മമഹചക്കചോടതമയമല്  ചമലര  ഒരു  ചകസത്ത്

മകചോടുതമട്ടുണത്ത്  അതമമന  ഹമയറമദ്യംഗത്ത്  തമങളചോഴ്ചയചോണത്ത്.  സരക്കുലറമല്

പറഞമരമക്കുന്നതത്ത്,   ശമ്പളദ്യം  ഗഡുക്കളചോയമ  എലചോവരുദ്യം  വചോങ്ങണമമന്നത്ത്

നമരബനമമല.  ശമ്പളദ്യം  കഴെമയന്നതുദ്യം  അഞചോദ്യം  തസ്പീയതമക്കുളമല്

നല്കണമമന്നത്ത്  തമന്നയചോണത്ത്  ഗവണ്മമനത്ത്  ആഗഹമക്കുന്നതത്ത്.  പചക,

ഗവണ്മമനമല്  നമനള  സചോമ്പതമക  സഹചോയദ്യം  ലഭമക്കുചമ്പചോള്  പതചോദ്യം

തസ്പീയതമചയചോ പനണചോദ്യം തസ്പീയതമചയചോ ചമലചപചോള് പതമനഞചോദ്യം തസ്പീയതമവമര

ആയമചപചോകചോറുണത്ത്.  എന്നചോല് ജസ്പീവനക്കചോരമല് പലരുദ്യം എമന്ന ചനരമടത്ത് കണത്ത്

ആവശദമപടതത്ത്,   ഞങ്ങള്ക്കത്ത്  ശമ്പളതമമന  ഒരു  വമഹമതമമങമലുദ്യം



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

25

ആദദമത  ദമവസദ്യം  ലഭമചചോല്  ബചോങ്കുകളമല്  നമന്നത്ത്  എടുക്കുന്ന

ചലചോണുകള്ക്കുള പസ്പീനല് ഇനറസത്ത് ഒഴെമവചോക്കചോന് കഴെമയദ്യം, കുടമകളുമട ടഹ്യൂഷന്

ഫസ്പീസത്ത്  ആദദ  ആഴ്ച  മകചോടുക്കചോന്  കഴെമയദ്യം,  പലചരക്കത്ത്  കടയമമല  കടങ്ങള്

ആദദ  ദമവസദ്യം  മകചോടുക്കചോന്  കഴെമയ ദ്യം.  ഇതരതമല്  അതദചോവശദ

കചോരദങ്ങമളചോമക്ക  നടക്കുദ്യം.  ഇങ്ങമന  ആവശദമപട  ജസ്പീവനക്കചോരുമുണത്ത്.

സരക്കുലറമല്  പരചോമരശമക്കുന്നതത്ത്  മുഴവന്  ആവശദമുളവരക്കത്ത്  മുഴവന്

നല്കചോമമന്നചോണത്ത്.  പചക,  ആദദമത  ആഴ്ചയമല്  ശമ്പളതമമന

പകുതമമയങമലുദ്യം  അഞചോദ്യം  തസ്പീയതമക്കുളമല്  നല്കചോന്  കഴെമയമമങമല്

വചോങ്ങമമക്കചോളചോമമന്നത്ത്  പറയന്നവരക്കത്ത്  അങ്ങമനയദ്യം  മകചോടുക്കചോദ്യം.

സരക്കുലറമല് പരചോമരശമക്കുന്നതത്ത്,   ഗഡുക്കളചോയമ ശമ്പളദ്യം ചവമണനളവര

എഴതമതന്നചോല് അവരക്കത്ത് നല്ചകണ കചോരദമമമലന്നചോണത്ത്.  ചടഡത്ത് യൂണമയന്

ചനതചോക്കനചോരലചോമത  ഒരു  ജസ്പീവനക്കചോരന്  ചപചോലുദ്യം  ഇസൗ  സരക്കുലറമമന

പശചോതലതമല്  ഗഡുക്കളചോയമ  ചവമണന്നത്ത്  എഴതമ  തന്നമടമല.  അതമമന

അരതമമന്തചോണത്ത്,  ജസ്പീവനക്കചോരുമട വമകചോരമമന്തചോണത്ത്;  ആദദമത ആഴ്ചയമല്

പകുതമമയങമലുദ്യം  കമടമയചോല്  അതത്ത്  അവരമക്കചോരു  ആശസചോസമചോകുകയചോണത്ത്.

നവദ്യംബര മചോസമത ശമ്പളദ്യം  ഡമസദ്യംബര  12-നുദ്യം   ഡമസദ്യംബര മചോസമത
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ശമ്പളദ്യം ജനുവരമ 12-നുദ്യം ജനുവരമ മചോസമത ശമ്പളദ്യം മഫബ്രുവരമ 14-നുമചോണത്ത്

നല്കമയതത്ത്.  സരക്കചോരമല് നമനദ്യം കഴെമഞ മചോസദ്യം ലഭമചക്കണ  50  ചകചോടമ

രൂപ ഇതുവമര ലഭമചമടമല.  അതുദ്യം കചോതമരുമന്നങമല്  മഫബ്രുവരമ മചോസദ്യം

ശമ്പളദ്യം  നല്കചോന്  കഴെമയമചോയമരുചന്നചോ?  അവമമട  മചോചനജത്ത് മമനത്ത്  കമടചോവുന്ന

തുക  കടദ്യം  വചോങ്ങമ  സസരൂപമചത്ത്  ജസ്പീവനക്കചോരുമട  തചോല്പരദദ്യം

സദ്യംരകമക്കുന്നതമനുചവണമ  14-ാം  തസ്പീയതമക്കുളമല്  ശമ്പളദ്യം

മകചോടുക്കുകയചോണത്ത് മചയതത്ത്.  ഗഡുക്കളചോയമ ശമ്പളദ്യം മകചോടുക്കുന്നതമമനക്കുറമചത്ത്

ദുരവദചോഖദചോനദ്യം  മചയ്തുമകചോണള  പ്രസ്തചോവനകളചോണത്ത്  നടക്കുന്നതത്ത്.

മതചോഴെമലചോളമകള്  മുഴവന്  സദ്യംതൃപ്തരചോണത്ത്.  അവരചോരുദ്യംതമന്ന  ഗഡുക്കളചോയമ

ചവമണന്നത്ത് എഴതമതന്നമടമല. 

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്മസനത്ത്:  സര,  വളമര  ദസൗരഭചോഗദകരമചോണത്ത്.  നചോലത്ത്

മമനമമടടുതത്ത് ബഹുമചോനമപട മനമ മറുപടമ പറഞ, അമതചോനദ്യം കുഴെപമമല.

മമ  .   സസ്പീക്കര: മനമമചോരക്കത്ത് ചമല പവര ഉണചലചോ.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്മസനത്ത്:  സര,  ഏമതങമലുദ്യം  മതചോഴെമലചോളമ  അദ്യംഗസ്പീകൃത

യൂണമയനുകള്  അദ്യംഗസ്പീകരമചതമമന/സമതമചതമമന

അടമസചോനതമലചോചണചോ  15/02-മല  സരക്കുലര
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ഇറക്കമയമട്ടുളമതന്നചോയമരുന  എമന  ചചചോദദദ്യം.  ഡയറകത്ത്  കസസദനചോണത്ത്.

ബഹുമചോനമപട മനമ അതമനത്ത് ഒരു വചോക്കത്ത് ചപചോലുദ്യം മറുപടമ നല്കമയമടമല. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: ചചചോദദതമചലക്കത്ത് വരൂ  ഇതത്ത് ഡമചബറല… .

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്മസനത്ത്:  സര,  അചദ്ദേഹദ്യം  പരചോമരശമച

കചോരദങ്ങള്മക്കലചോദ്യം  ഞങ്ങള്  അടമയന്തര  പ്രചമയതമല്  മറുപടമ

നല്കമമക്കചോളചോദ്യം.     ഗഡുക്കളചോയമ  ശമ്പളദ്യം  നല്കചോനുള  സരക്കുലര

യൂണമയനുകള്ചപചോലുദ്യം അദ്യംഗസ്പീകരമക്കചോതമരമമക്ക മചോചനജത്ത് മമനത്ത് ബഹുമചോനമപട

മമഹചക്കചോടതമയമല്  ഒരു  അഫമഡവമറത്ത്  മകചോടുതമരമക്കുകയചോണത്ത്.

യൂണമയനുകളുമചോയമട്ടുള ചരചയമട  തുടരചയചോയമടചോണത്ത്  ഞങ്ങള് സരക്കുലര

ഇറക്കമയമരമക്കുന്നമതന്നത്ത്  വദചോജമചോയമട്ടുള  അഫമഡവമറത്ത്

മകചോടുതമരമക്കുകയചോണത്ത്. ഇതത്ത് മനമയമട ശദ്ധയമല്മപടമട്ടുചണചോ? 

ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു:  സര,  ഒരു  വദചോജവുമമല.  അദ്യംഗസ്പീകൃത  ചടഡത്ത്

യൂണമയനുകളുമചോയമ  ഇസൗ  വമഷയദ്യം  മചോചനജത്ത് മമനത്ത്  നമരന്തരമചോയമ  ചരച

മചയമട്ടുണത്ത്.  യൂണമയനുകള്  സമതമക്കുന്നതത്ത്  മചോത്രമചോചണചോ

മചോചനജത്ത് മമനകള്ക്കത്ത്  നടപമലചോക്കചോന്  കഴെമയന്നതത്ത്?  ഇവമമട

ചചചോദമചമതന്തചോണത്ത്;  ചരച  മചയമട്ടുചണചോമയന്നചോണത്ത്.  ചരച  മചയമട്ടുണത്ത്.
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ബഹുമചോനമപട മമഹചക്കചോടതമയമലുദ്യം പറഞമരമക്കുന്നതത്ത് അതത്ത് തമന്നയചോണത്ത്,

ചരച മചയമട്ടുണത്ത്. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: മയസത്ത്  മയസത്ത്  ഓമക… … …..ഒമക...

 ശസ്പീ  .    മക  .    ബചോബു    (  തൃപ്പൂണമതറ  ):  സര,  മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-യമമല

സമ.മഎ.ടമ.യ  ചനതചോക്കനചോരുദ്യം  മചോരകമസത്ത്  ചനതചോക്കനചോരുമചോയ

ബഹുമചോനദരചോയ  ആനതലവടദ്യം  ആനനന്,  മുന്  മനമ  എ.  മക.  ബചോലന്

തുടങ്ങമയവമരലചോദ്യം  സൂചമപമക്കുന്നതത്ത്  അങ്ങത്ത്  മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-യമല്

നടപമലചോക്കുന്ന നടപടമകള് ഇടതുപക  മുന്നണമ  നയതമനത്ത്  അനുസൃതമല

എന്നചോണത്ത്.  അങ്ങത്ത്  നടപമലചോക്കുന്ന  നയതമല്  ഇടതുപക  മുന്നണമയമട

നയതമല്  നമന്നത്ത്  എമന്തങമലുദ്യം  വദതമയചോനമുചണചോ;  വമ.ആര.എസത്ത്.

മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-യമല് നടപമലചോക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ?

ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു:  സര,   ഇടതുപക  ജനചോധമപതദമുന്നണമയമട

നയതമനത്ത്  വമരുദ്ധമചോയമ  ഒരു  തസ്പീരുമചോനവുദ്യം   എടുക്കചോന്  ആമരയദ്യം

അനുവദമക്കുന്ന വമഷയമമല.  ഇസൗ ഗവണ്മമനത്ത്  ഭരമക്കുന്നമടചതചോളദ്യം കചോലദ്യം

ഇടതുപക  ജനചോധമപതദമുന്നണമയമട  നയങ്ങള്ക്കുളമല്  നമനമകചോണത്ത്

മചോത്രമലചോമത  ഒരു  തസ്പീരുമചോനദ്യം  മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-യമല്  ഉണചോകമല,
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അക്കചോരദതമല് ആരക്കുദ്യം തരക്കദ്യം ചവണ.  ബഹുമചോനമപട മമമ്പര ഇവമമട

വമ.ആര.എസത്ത്.-മനക്കുറമചത്ത്  ചചചോദമച്ചു,  എത്ര  അബദ്ധജടമലമചോയ

പ്രസചോവനചോണത്ത്,  വമവരമുളവര  ആമരങമലുദ്യം  ചചചോദമക്കുന്ന  ചചചോദദമചോചണചോ?

വമ.ആര.എസത്ത് എനവചചോല് എന്തചോണത്ത്...(ബഹളദ്യം).…

മമ  .   സസ്പീക്കര: മയസത്ത്  മയസത്ത്  കണമനഡ്യു… … ...

ശസ്പീ  .   ആനണമ രചോജു: സര, പരചോമരശദ്യം ഒഴെമവചോക്കമയമരമക്കുന. 

മമ  .  സസ്പീക്കര: മയസത്ത്  ആ പരചോമരശദ്യം ഒഴെമവചോക്കമ… .

ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു:  സര,  ബഹുമചോനമപട  പ്രതമപക ചനതചോവമമന

അഭദരതനമചോനമചത്ത്  എമന  വചോക്കുകളമല്  എമന്തങമലുദ്യം  വമഷമദ്യം

ആരമക്കങമലുദ്യം ചതചോന്നമയമട്ടുമണങമല് ആ വചോക്കത്ത് ഞചോന് ഒഴെമവചോക്കുകയചോണത്ത്. 

മമ  .  സസ്പീക്കര: മയസത്ത്  ഒമക… .

ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു:  സര,  കചോരദമറമയന്ന  ആരുദ്യം  അങ്ങമനമയചോരു

പരചോതമ  ഉന്നയമക്കമല.  കചോരണദ്യം,  വമ.ആര.എസത്ത്.  എനപറഞചോല്

എന്തചോണത്ത്? സസയദ്യം ഞങ്ങള്ക്കത്ത് ചജചോലമചവമണന്നത്ത് പറയന്നതചോണത്ത്.   ആരക്കുദ്യം

നമരബനമചത്ത് വമ.ആര.എസത്ത്. മകചോടുക്കുന്ന വമഷയദ്യം ഇടതുപക ജനചോധമപതദ
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മുന്നണമ  ഭരമക്കുന്നമടചതചോളദ്യം  കചോലദ്യം  മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-യമല്

ഉണചോകമല. 

ശസ്പീ.  മചോതഡ്യു  കുഴെല്നചോടൻ  ചുമതലമപടുതമയതുപ്രകചോരദ്യം

(ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    വമഷ്ണുനചോഥത്ത്):  സര,  ഏറവുദ്യം ദസൗരഭചോഗദകരമചോണത്ത്  അങ്ങയമട

പ്രസ്തചോവന.   പ്രസ്തചോവന  പമന്വലമചതുമകചോണത്ത്  ഞചോന്  അതമചലക്കത്ത്

കടക്കുന്നമല.  അങ്ങമവമമട  മമറചോരു  പ്രസ്തചോവന  നടതമ,   അവമടമത

മതചോഴെമലചോളമ  യൂണമയന്  ചനതചോക്കനചോരുദ്യം  മതചോഴെമലചോളമകളുമചോയമ

ബനമമമലന്ന പരചോമരശദ്യം  അങ്ങത്ത് പമന്വലമക്കണദ്യം. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: ചചചോദദതമചലക്കത്ത് വരൂ  …

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    വമഷ്ണുനചോഥത്ത്:  സര,  മപചോതുഗതചോഗതവുദ്യം

മപചോതുജനചോചരചോഗദവുദ്യം  മപചോതുവമദദചോഭദചോസവുമമലചോദ്യം  ഒരു  മവല്മഫയര

ചസറമമന  കടമയചോണത്ത്.  പടമപടമയചോയമ  മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-മയ

സസകചോരദവല്ക്കരമക്കചോനുള  സരക്കചോര  നയതമമന  ഭചോഗമചോയചോണത്ത്  ഇതരദ്യം

സരക്കുലറുദ്യം തസ്പീരുമചോനവുമമനള സദ്യംശയതമനത്ത് ബഹുമചോനമപട മനമയമല്

നമന്നത്ത് കൃതദമചോയ മറുപടമ പ്രതസ്പീകമക്കുന. 
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ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു:  സര,  എന്തചോണത്ത്  ചചചോദദമമന്നത്ത്  എനമക്കത്ത്

മനസ്സമലചോയമല. 

മമ  .  സസ്പീക്കര:   സസകചോരദവല്ക്കരണതമചലക്കുള  നസ്പീക്കമചോണത്ത്

മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.യമല്  നടക്കുന്നമതന്നചോണത്ത്  അചദ്ദേഹദ്യം  പരചോമരശമചതത്ത്.

അതമനത്ത് മറുപടമ നല്കൂ.

ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു:  സര,  മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-യമല്

സസകചോരദവല്ക്കരണതമചലക്കുള  ഒരു  നസ്പീക്കവുദ്യം  നടക്കുന്നമല.

മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.  സമഫമമനക്കുറമചചോയമരമക്കചോദ്യം  അചദ്ദേഹതമമന

ആശങമയങമല്  it  is  a  government  owned  independent  company

എങ്ങമനയചോണത്ത് സസകചോരദവല്ക്കരണമചോകുന്നതത്ത്?

ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്  കുമചോർ:  സര,  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.

ജസ്പീവനക്കചോരക്കത്ത്  ശമ്പളവുദ്യം  മപന്ഷനുദ്യം  മുടങ്ങുനമവനദ്യം

മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.  സചോപനങ്ങള്  വമറഴെമക്കചോന്  ചപചോകുനമവനമുള

വമഷയങ്ങമള  സദ്യംബനമച  ചരചയചോണത്ത്  ദമനദ്യംപ്രതമ  മചോധദമങ്ങളമലൂമട

പുറതവരുന്നതത്ത്.  ഇന്നമത  മചോതൃഭൂമമ  പത്രതമല്  അചടമച്ചുവമന്നചോരു

വചോരതയമല്  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-ക്കത്ത്  200  ചകചോടമ  രൂപ
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വരുമചോനമുമണനദ്യം ജസ്പീവനക്കചോരക്കത്ത്  ശമ്പളദ്യം  മകചോടുക്കചോന്  104  ചകചോടമ  രൂപ

ചവണമമനദ്യം 1 ചകചോടമ രൂപ വസ്പീതദ്യം ഒരു ദമവസദ്യം പലമശ മകചോടുക്കണമമനദ്യം

50  ചകചോടമ  രൂപ  സരക്കചോര  സഹചോയദ്യം  ലഭമക്കുനമവനമചോണത്ത്

പറഞമരമക്കുന്നതത്ത്.  ഇത്രയധമകദ്യം  സഹചോയങ്ങമളചോമക്ക  ലഭമക്കുചമ്പചോഴദ്യം

മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-യമട  സചോമ്പതമക  വരുമചോനദ്യം,  മചലവത്ത്,  ബചോധദത

തുടങ്ങമയവ  ഉള്മപടുതമ  ഒരു  മമവറത്ത്  ചപപര  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കചോന്

മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ. തയചോറചോകുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു:  സര,  മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.ക്കത്ത്  വരുമചോനദ്യം

ലഭമക്കുന്നതുചപചോമലതമന്ന മചലവുമുണത്ത്. പമക, മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.യമട

വരുമചോനചതക്കചോള്  വളമര  കൂടുതലചോണത്ത്  മചലവത്ത്  എന്നതത്ത്  ഒരു

യചോഥചോരതദമചോണത്ത്.  കഴെമഞ ജനുവരമ മചോസമത കണക്കത്ത് പരമചശചോധമചചോല്

241.10  ചകചോടമ  രൂപയചോണത്ത്  അവമടമത  വരുമചോനമമങമല്  333.44  ചകചോടമ

രൂപ  മചലവചോകുകയദ്യം  മചയതമലൂമട  92.14  ചകചോടമ  രൂപയമട  അധമക

മചലവചോണുണചോയമട്ടുളതത്ത്.  ഇതത്ത് വദക്തമചോയ കണക്കചോണത്ത്.  യഥചോരത വസ്തുത

ഇതചോയമരമക്കുചമ്പചോഴെചോണത്ത്  മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.  ജസ്പീവനക്കചോരക്കത്ത്  ശമ്പളദ്യം

മകചോടുക്കുമന്നമലന്ന  വചോരതമയക്കുറമചത്ത്  ബഹുമചോനമപട  അദ്യംഗദ്യം  ഇവമമട
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സൂചമപമചതത്ത്. വചോരതകളുദ്യം വസ്തുതകളുദ്യം തമമല് എമന്തങമലുദ്യം ബനമുചണചോ?

ഇതുവമര  ജസ്പീവനക്കചോരുമട  ഒരു  ദമവസമത  ശമ്പളദ്യം  ചപചോലുദ്യം  മകചോടുക്കചോന്

ബചോക്കമ  വചമടമമലന്ന  കചോരദദ്യം  ബഹുമചോനമപട

പ്രതമപകചനതചോവമചനചോടുതമന്ന  പറയകയചോണത്ത്.  പമമന്നങ്ങമനയചോണത്ത്

ജസ്പീവനക്കചോരക്കത്ത്  ശമ്പളദ്യം  മകചോടുക്കുന്നമമലന്നത്ത്  പറയചോന്  സചോധമക്കുദ്യം.  ചമല

ആളുകള്   ചബചോധപൂരവ്വേദ്യം  വദചോജ  വചോരതകള്  പ്രചരമപമചത്ത്

മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-മയ തകരക്കചോന് ശമമക്കുകയചോണത്ത്.  ചലനചോത്മകമചോയ

സദ്യംവമധചോനങ്ങമളക്കുറമചത്ത്  എനദ്യം  വചോരതകള്  വനമകചോണമരമക്കുദ്യം.

അമതചോമക്ക നല കചോരദമചോമണന്നചോണത്ത് സൂചമപമക്കചോനുളതത്ത്.

ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രചശഖരന്:  സര,  മപചോതുചമഖലമയ  തകരക്കുന്ന

ചകന്ദ്രസരക്കചോര നയതമല് നമന്നത്ത് വദതദസ്തമചോയമ മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-മയ

സദ്യംരകമക്കുന്നതമനത്ത്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  സസസ്പീകരമക്കുന്ന  നമലപചോടുകള്

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു:  സര,  ചകന്ദ്രസരക്കചോര  നമലപചോടുകളചോണത്ത്

മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.  ഇന്നത്ത്  ചനരമടുന്ന പ്രതമസനമകള്ക്കത്ത്  മുഖദകചോരണദ്യം.

2021  ഡമസദ്യംബര  മചോസദ്യം  വമര   മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-ക്കത്ത്  ബള്ക്കത്ത്
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പരചചസത്ത് ആനുകൂലദമുണചോയമരുന. സചോധചോരണ റസ്പീമടയമല് നമരക്കമചനക്കചോള്

ലമററമനത്ത്  15  മുതല്  20  രൂപ  വമര  കുറചചോണത്ത്  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-ക്കത്ത്

ഡസ്പീസല്  നലമയമരുന്നതത്ത്.  കഴെമഞവരഷദ്യം  ഡമസദ്യംബര  മചോസദ്യം  മുതല്  ടമ

ആനുകൂലദദ്യം  നമരതലചോക്കമയതമലൂമട  ജനുവരമ  മചോസദ്യം  മുതല്  പ്രതമമചോസദ്യം

ഏകചദശദ്യം  20-30  ചകചോടമ  രൂപയമട  അധമകമചലവചോണുണചോയതത്ത്.

മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.-മയ  നമലനമരതചോന്  ഇടതുപക  ജനചോതമപതദ

മുന്നണമ നലമയതുചപചോലുള ഉദചോരമചോയ സമസ്പീപനദ്യം മുമ്പത്ത് ഒരു കചോലഘടചതയദ്യം

സരക്കചോരുകള്  സസസ്പീകരമചമടമല.  കഴെമഞ വരഷദ്യം 2037  ചകചോടമ രൂപയചോണത്ത്

സരക്കചോര  സഹചോയദ്യം  നലമയമരുന്നമതങമല്  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-യമട

മമചമപട  പ്രവരതനതമലൂമട  ടമ  ധനസഹചോയദ്യം  ഗണദമചോയമ  കുറയചോന്

കഴെമഞമട്ടുണത്ത്.  മുന്വരഷചതക്കചോള് കഴെമഞ വരഷദ്യം സദ്യംസചോന സരക്കചോര

മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.ക്കത്ത്  നല്കമയമരുന്ന  ധനസഹചോയതമല്  725  ചകചോടമ

രൂപ  കുറവുവനമവനപറഞചോല്  അതമനരതദ്യം  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.

ബഹുദൂരദ്യം മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നൂമവനതമന്നയചോണത്ത് മനസ്സമലചോചക്കണതത്ത്. 

ശസ്പീ  .    എ  .    രചോജ:  സര,  എറണചോകുളദ്യം  ജമലയമല്നമന്നത്ത്  ഇടുക്കമയമചലയത്ത്

ദസ്പീരഘദൂര  സസകചോരദ  ബസത്ത്  സരവ്വേസ്പീസത്ത്  നടതമയമരുന്നതത്ത്.  ഏകചദശദ്യം  162
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കമചലചോമസ്പീറര നസ്പീണകമടക്കുന്ന പ്രചദശമചോണത്ത്  ചദവമകുളദ്യം നമചയചോജകമണ്ഡലദ്യം.

140  കമചലചോമസ്പീറര എന്ന മപരമമറത്ത് പരമധമ നമശയമചതുകചോരണദ്യം ഇനമുതല്

അവമമട  ബസ്സത്ത്  സരവ്വേസ്പീസുകള്  നടതചോന്  കഴെമഞമടമല.  പ്രസ്തുത

സരവ്വേസ്പീസുകളുണചോയമരുന്ന  സലതത്ത്  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.  പ്രചതദകദ്യം

സരവ്വേസ്പീസത്ത് നടതചമചോ; മപരമമറത്ത്  പുതുക്കമ നല്കുന്ന കചോരദദ്യം പരമഗണമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   ആനണമ രചോജു: സര, ബഹുമചോനമപട മമഹചക്കചോടതമ ഉതരവമമന

അതമമന  അടമസചോനതമലചോണത്ത്  140  കമചലചോമസ്പീററമനുമുകളമല്  സരവ്വേസ്പീസത്ത്

നടതന്ന  സസകചോരദ  ബസ്സത്ത്  സരവ്വേസ്പീസുകള്  നമരതലചോക്കചോന്  സരക്കചോര

നമരബനമതമചോയമരമക്കുന്നതത്ത്.  എന്നചോല്,  ഇസൗ  സചോഹചരദതമല്  140

കമചലചോമസ്പീററമനുമുകളമല് സരവ്വേസ്പീസത്ത്  നടതന്നതമനത്ത്  മപരമമറത്ത്  നല്കമയമരുന്ന

ചമഖലകളമമലലചോദ്യം  കഴെമഞ  ആഴ്ച  മുതല്  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.  ബദല്

സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏരമപടുതമയമട്ടുണത്ത്.  ഏമതങമലുദ്യം  ഒരു  റൂടമല്

മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.  ബദല്  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏരമപടുതമയമമലന്നത്ത്

ചൂണമക്കചോണമചചോല്  പ്രസ്തുത  റൂടമചലയ്ക്കുദ്യം  ബസത്ത്  സരവ്വേസ്പീസത്ത്  ഏരമപടുതചോന്

മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ. തയചോറചോണത്ത്. 
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ശസ്പീ  .    സമ  .    മക  .    ഹരസ്പീന്ദ്രന്:  സര,  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-യമട

മപചോതുഗതചോഗതദ്യം മമചമപടുതന്നതമനുചവണമ വമഭചോവന മചയ  'ഗചോമവണമ'

പദ്ധതമ  സദ്യംസചോനവദചോപകമചോയമ  നടപചോക്കചോന്  കഴെമഞമട്ടുചണചോ?  എമന

മണ്ഡലതമല്  മൂന്നത്ത്  പഞചോയതകളമല്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമ  നടപചോക്കുകയദ്യം

വളമര ലചോഭകരമചോയമ മുചന്നചോട്ടുചപചോവുകയമചോണത്ത്.  ഇനമയദ്യം പഞചോയതകളമല്

നടപചോക്കചോന്  കഴെമയന്ന  ഒരു  പദ്ധതമയചോണമതത്ത്.   എദ്യം.എല്.എ.

ഫണപചയചോഗമചത്ത്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമ  നടപചോക്കചോനചോകുമമന്നത്ത്  ധനകചോരദ

വകുപ്പുമനമ   പ്രസ്തചോവന  നടതമയമട്ടുണത്ത്.  എദ്യം.എല്.എ.മചോരുമട  മസഷദല്

ഫണത്ത്/ആസ്തമ  വമകസന ഫണചോചണചോ  ഇതമനചോയമ  ഉപചയചോഗമചക്കണമതന്നത്ത്

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   ആനണമ രചോജു: സര, 'ഗചോമവണമ' പദ്ധതമ രചോജദചോന്തര തലതമല്

അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ചനടമയ  പദ്ധതമയചോയമ  മചോറമക്കഴെമഞ.  കഴെമഞ  വരഷമത

ഏറവുദ്യം  മമകച  മപചോതുഗതചോഗത  സദ്യംവമധചോനതമനുള  നമരചദ്ദേശമചോയമ

ചകന്ദ്രസരക്കചോര  അദ്യംഗസ്പീകരമചത്ത്  പുരസചോരദ്യം  നലമയതത്ത്  ഗചോമവണമ

പദ്ധതമക്കചോണത്ത്.  ബഹുമചോനമപട  പ്രതമപകചനതചോവമമന

നമചയചോജകമണ്ഡലതമലുള്മപമട  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമ  വമജയകരമചോയമ
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മുചന്നചോട്ടുചപചോകുകയചോണത്ത്.  12  ഗചോമവണമകള്  ഇതമനകദ്യം

നമരതമലമറങ്ങമക്കഴെമഞ. ഗചോമവണമ പദ്ധതമക്കചോയള പല നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം

ഉയരനവനമകചോണമരമക്കുകയചോണത്ത്.  ബഹുമചോനമപട  എദ്യം.എല്.എ.-യമട

നമരചദ്ദേശമത  സദ്യംബനമചത്ത്  ബഹുമചോനമപട  ധനകചോരദവകുപ്പുമനമ

നമയമസഭയമല് വദക്തമചോക്കമയമട്ടുളതചോണത്ത്. എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുമട മസഷദല്

ഫണമല്  നമന്നചോണത്ത്  ഗചോമവണമ  പദ്ധതമയമചലയത്ത്  തുക  അനുവദമക്കചോന്

കഴെമയന്നമതന്നചോണത്ത്  അചദ്ദേഹദ്യം  വദക്തമചോക്കമയതത്ത്.   ബഹുമചോനമപട

ധനകചോരദവകുപ്പുമനമ  ഇക്കചോരദമതക്കുറമചത്ത്  കൂടുതല്  വമശദചോദ്യംശങ്ങള്

നല്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം ഉചമതദ്യം. 

ശസ്പീ  .    മചോതഡ്യു  ടമ  .    ചതചോമസത്ത്:  സര,  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-യമട

പ്രവരതനങ്ങള്ക്കത്ത് ചനതൃതസദ്യം നല്കുന്നതമമല പ്രധചോനമപട മൂന്നത്ത് ഘടകങ്ങള്

ഗവണ്മമനത്ത്,  മചോചനജത്ത് മമനത്ത്,  ചടഡത്ത്  യൂണമയനുകള്  എന്നമവയചോണത്ത്.  ഭരണ-

പ്രതമപക വദതദചോസമമലചോമത ചടഡത്ത് യൂണമയനുകളമല് അദ്യംഗസ്പീകചോരമുളവയദ്യം

ഇലചോതവയമുണത്ത്.  ഗവണ്മമനദ്യം മചോചനജത്ത് മമനദ്യം ചടഡത്ത് യൂണമയനുകളുദ്യം ഒചര

ലകദതമചലയത്ത്  നസ്പീങ്ങമയചോല്   മചോത്രചമ   ഇന്നമത  പ്രതമസനമ

അതമജസ്പീവമക്കചോന്  സചോധമക്കുകയള.  ദസൗരഭചോഗദവശചോല്  സരക്കചോരുദ്യം
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മചോചനജത്ത് മമനദ്യം  ഒരു  ഭചോഗതദ്യം  ചടഡത്ത്  യൂണമയന്  ചവമറചോരു  ഭചോഗതമമന്ന

തരതമചലയത്ത്  കചോരദങ്ങള്  ചപചോകുന്നതത്ത്  അപകടകരമചോണത്ത്.  മതചോഴെമലചോളമ

സദ്യംഘടനകമള  വമശസചോസതമമലടുതത്ത്  ഗവണ്മമനദ്യം  മചോചനജത്ത് മമനദ്യം  ചടഡത്ത്

യൂണമയനുകളുദ്യം മതചോഴെമലചോളമകളുദ്യം ഒചര ലകദതമലൂമട പ്രവരതമക്കുന്ന ഒരു

സചോഹചരദദ്യം  സദ്യംജചോതമചോക്കചോന്  ബഹുമചോനമപട  ഗതചോഗത  വകുപ്പുമനമ

മുന്കമയടുക്കുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു:  സര,  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.  എലചോ  കചോലതദ്യം

ഇങ്ങമനതമന്നയചോയമരുന പ്രവരതമചമരുന്നതത്ത്.  ചടഡത്ത് യൂണമയനുകള്  ഒരു

ഭചോഗതത്ത് ജസ്പീവനക്കചോരക്കുചവണമ എചപചോഴദ്യം ശക്തമചോയമ വചോദമച്ചുമകചോണമരമക്കുദ്യം.

മചോചനജത്ത് മമനത്ത്  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-മയ  നമലനമരതചോനുള  ശമങ്ങള്

തുടരനമകചോണമരമക്കുദ്യം.  ഗവണ്മമനത്ത്  മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.-മയ

നമലനമരതചോനുള  സഹചോയങ്ങള്  മചയ്തുമകചോണമരമക്കുദ്യം.  മചോചനജത്ത് മമനദ്യം

ഗവണ്മമനദ്യം ചടഡത്ത് യൂണമയനുകളുമചോയമ എലചോ വമഷയങ്ങമള സദ്യംബനമച്ചുദ്യം

നമരന്തരമചോയമ  ആശയവമനമമയദ്യം  നടതകയദ്യം  അവരുമട  സദ്യംശയങ്ങള്

ദൂരസ്പീകരമക്കചോറുണത്ത്.  അവരുമട  അഭമപ്രചോയങ്ങളമല് സസസ്പീകരമക്കചോന് കഴെമയന്നവ

സസസ്പീകരമക്കചോറുമുണത്ത്. 
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ശസ്പീ  .    എല്ചദചോസത്ത്  പമ  .    കുന്നപമളമല്: സര, സദ്യംസചോനമത ഗതചോഗത

വകുപ്പുചപചോമല  (മക.എസത്ത്.ആര.റമ.സമ.)  ഇത്രയദ്യം  മചനചോഹരമചോയ  വകുപമല.

മക.എസത്ത്.ആര.ടമ.സമ.  ഒരുപചോടത്ത് സമ്പതമണങമലുദ്യം അതത്ത് ചവണരസ്പീതമയമല്

വമനമചയചോഗമക്കചോന്  സചോധമക്കുന്നമല.  നല  ഉപചദശങ്ങള്  അങ്ങത്ത്

സസസ്പീകരമക്കണദ്യം.  ഗചോമവണമയമചോയമ  ബനമപട  ചപ്രചോജകമചനല്  ചകന്ദ്ര

സരക്കചോരമമന   അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ചനടമമയടുതതമല്  വളമരയധമകദ്യം

സചന്തചോഷമുണത്ത്.  പമക,  അങ്ങതമല്  മവളദ്യം  ചചരക്കുനണത്ത്.

അതുമകചോണചോണത്ത്  ഗചോമവണമ  പദ്ധതമയമലൂമട  പ്രതസ്പീകമചത്ര  വമജയദ്യം

മമകവരമക്കചോന്  സചോധമക്കചോതതത്ത്.  അതമല്  കുറച്ചുകൂടമ  മചോറങ്ങള്

വരുതകചയചോ   പഞചോയതകളുമചോയദ്യം   എദ്യം.എല്.എ.-മചോരുമചോയദ്യം  ചരച

നടതകചയചോ  ടമ  പദ്ധതമയമലൂമട  കമട്ടുന്ന  വരുമചോനതമമലചോരു  വമഹമതദ്യം

പഞചോയതകള്ക്കുദ്യംകൂടമ  നലചോന്  തയചോറചോവുകചയചോ  മചയചോല്  ഇസൗ

ചമഖലയമല്  കൂടുതല്  വമകസനദ്യം  സചോധദമചോകുന്നതചോണത്ത്.  പ്രസ്തുത

പദ്ധതമയമചനല്  ഇതരതമല്  ചരചകള്  നടതചോനുദ്യം  മചോറദ്യം  വരുതചോനുദ്യം

അങ്ങത്ത് തയചോറചോചണചോ?
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ശസ്പീ  .   ആനണമ രചോജു: സര, ഗചോമവണമ പദ്ധതമ ഇടതുപക ജനചോധമപതദ

മുന്നണമ  വമഭചോവന  മചയ  ഒരു  പദ്ധതമയചോണത്ത്.  മറചോമരങമലുദ്യം  മകചോണവന്ന

പദ്ധതമയമല് ആചരചോ മവളദ്യം ചചരമതന്ന അരതതമലചോണത്ത് ബഹുമചോനമപട

അദ്യംഗദ്യം ഇവമമട സൂചമപമചതത്ത്. പഞചോയതകള്ക്കത്ത് കൂടമ വരുമചോനദ്യം ലഭമക്കുന്ന

വമധതമലചോണത്ത്  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമ  ആവമഷ്കരമചമരമക്കുന്നതത്ത്.  പദ്ധതമയമചോയമ

ബനമപട പരസദതമല് നമന്നത്ത് കമട്ടുന്ന വരുമചോനദ്യം പഞചോയതകള്ക്കചോണത്ത്

ലഭമക്കുന്നതത്ത്.  പഞചോയതമനത്ത്  ഇതമലൂമട  വരുമചോനമുണചോക്കചോന്  കഴെമയദ്യം.

ഉദചോഹരണമചോയമ  പചോറശ്ശേചോല  നമചയചോജകമണ്ഡലതമമല  മകചോലയമല്

പഞചോയതമലചോണത്ത് ആദദമചോയമ ഗചോമവണമ പദ്ധതമ നടപചോക്കമയതത്ത്.  അവമമട

ജനമച്ചുവളരന്നത്ത്  വമചദശതത്ത്  ചജചോലമയമളചോരു  മചറുപക്കചോരന്

ഗചോമവണമക്കചോവശദമചോയ  ഡസ്പീസല്  ചസചോണ്സര  മചയചോമമന്നത്ത്  വചോഗചോനദ്യം

നല്കമയമട്ടുണത്ത്.  അങ്ങമന വരുചമ്പചോള് ഇതുമചോയമ ബനമപട പരസദതമല്

നമന്നത്ത്  ലഭമക്കുന്ന  മുഴവന്  പണവുദ്യം  അതതത്ത്  പഞചോയതകള്ക്കചോണത്ത്

ലഭമക്കുന്നതത്ത്.
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ഉചദദചോഗചോരതമകളുമട മതചോഴെമല്കമത വരദ്ധമപമക്കചോന് അസചോപത്ത്
നടതന്ന പ്രവരതനങ്ങള്

  (*273)  ശസ്പീ  .   ആനണമ ചജചോൺ:
ശസ്പീ  .   കടകദ്യംപളമ സുചരന്ദ്രന്:
ശസ്പീ  .   മക  .  വമ  .  സുചമഷത്ത്:
ശസ്പീ  .   എചത്ത്  .   സലചോദ്യം: തചോമഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങൾക്കത്ത് ഉന്നത

വമദദചോഭദചോസ-സചോമൂഹദനസ്പീതമ വകുപ്പുമനമ   സദയദ്യം മറുപടമ പറയചോചമചോ?

(എ)  ആചഗചോള  മതചോഴെമല്  വമപണമയമമല  അവസരങ്ങള്

കരസമചോക്കുന്നതമനചോയമ  എഞമനസ്പീയറമദ്യംഗത്ത്  ഡമചപ്ലചോമയദ്യം  ഡമഗമയമുളവര

ഉള്മപമടയള ഉചദദചോഗചോരതമകളുമട മതചോഴെമല്കമത വരദ്ധമപമക്കുന്നതമനത്ത്

അസചോപത്ത് നടതന്ന പ്രവരതനങ്ങള് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

(ബമ)  മതചോഴെമല്  ചമഖലകളമമല  ആവശദകതയനുസരമചത്ത്

വമദദചോരതമകമള സജ്ജരചോക്കുന്നതമനത്ത് ഇന്ഡസമ ഓണ് കചോമ്പസത്ത് പരമപചോടമ

ആരദ്യംഭമചമട്ടുചണചോ?

(സമ)  മതചോഴെമല്  പരമശസ്പീലനതമമന  മമകവത്ത്  കണക്കമമലടുതത്ത്

അസചോപമനത്ത്  അമസസ് മമനത്ത്  ഏജന്സമയചോയദ്യം  അവചോരഡമദ്യംഗത്ത്

ഏജന്സമയചോയദ്യം  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമമന  അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം  ലഭമചമട്ടുചണചോമയന്നത്ത്

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

(എ)  വമദദചോർതമകളമൽ  മതചോഴെമൽലനപുണദദ്യം

വളർതമമയടുക്കുകവഴെമ  പുതമയ  തലമുറയമട  മതചോഴെമൽകമത  ഉറപചോക്കമ,

അതുവഴെമ  മതചോഴെമലമലചോയ്മ  എന്ന  സചോമൂഹമകപ്രശ്നദ്യം  ഫലപ്രദമചോയമ

പരമഹരമക്കുകമയന്ന ലകദചതചോമട,  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ വകുപമനുകസ്പീഴെമൽ

പ്രവർതമച്ചുവരുന്ന  സചോപനമചോണത്ത്  അഡമഷണൽ  സമൽ  അകസമസമഷൻ

ചപ്രചോഗചോദ്യം ചകരള  (അസചോപത്ത് ചകരള).  സദ്യംസചോനമത വമദദചോർതമകൾക്കുദ്യം

ഉചദദചോഗചോർതമകൾക്കുദ്യം  ഇഷമതചോഴെമൽ  ചമഖലയമൽ  ലനപുണദദ്യം

ചനടുന്നതമനചോയമ  അസചോപത്ത്  ചകരള  മുഖചോന്തരദ്യം  അനവധമ  നൂതന

ചകചോഴെത്ത് സുകൾ ലഭദമചോക്കുന.

(ബമ)  ഉണത്ത്.  മതചോഴെമൽദചോതചോക്കളചോയ  വമദഗ്ദ്ധമര  സൃഷമക്കുന്നതമമന

ഭചോഗമചോയമ  സചോചങതമക വമദദചോഭദചോസ വകുപമനുകസ്പീഴെമലുള ചകചോചളജുകളമൽ

ഇൻഡസമ ഓൺ കദചോമ്പസത്ത് പദ്ധതമ നടപചോക്കമവരുനണത്ത്.

(സമ)  മതചോഴെമലധമഷമത പരമശസ്പീലനതമമന മമകവത്ത് കണക്കമമലടുതത്ത്

അസചോപമനത്ത്  അവചോർഡമദ്യംഗത്ത്  ചബചോഡമയചോയദ്യം  (AB)  അമസ്സസ്സത്ത്മമനത്ത്

ഏജൻസമയചോയദ്യം  (AA)  പ്രവർതമക്കചോനുള  നചോഷണൽ  കസൗൺസമൽ
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ചഫചോർ മവചോചക്കഷണൽ എഡഹ്യൂചക്കഷൻ ആൻഡത്ത് മടയമനമദ്യംഗത്ത്  - NCVET

-യമട ഡഹ്യൂവൽ മറക്കഗമഷൻ അഥവചോ ഇരട അദ്യംഗസ്പീകചോരദ്യം ലഭമചമട്ടുണത്ത്.

ശസ്പീ  .    ആനണമ  ചജചോൺ:  സര,  കമഹ്യൂണമറമ  സമല്  പചോരക്കുകളമലൂമട

നല്കുന്ന  പരമശസ്പീലന  സസൗകരദങ്ങമള  സദ്യംബനമചത്ത്  വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ;

പുതമയ സമല് പചോരക്കുകള് അനുവദമക്കചോന് സരക്കചോര ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  16  സമല്  പചോരക്കുകളചോണത്ത്  ഇതമനകദ്യം

അഡമഷണൽ സമൽ അകസമസമഷൻ ചപ്രചോഗചോദ്യം  ചകരള  (അസചോപത്ത്  ചകരള)-

യമട  ചനതൃതസതമല്  ചകരളതമല്  ആരദ്യംഭമചമട്ടുളതത്ത്.   മമനപുണദ

വമകസനതമനത്ത്  ഉചദദചോഗചോരതമകള്ക്കുദ്യം  വമദദചോരതമകള്ക്കുദ്യം  പുതന്

മമവജചോനമക  ചമഖലകളമല്  പരമശസ്പീലനദ്യം  നല്കുകമയന്നതചോണത്ത്

കമഹ്യൂണമറമ സമല് പചോരക്കുകളമലൂമട ലകദമമടുന്നതത്ത്. 16 സമല് പചോരക്കുകളമല്

13 എണദ്യം പൂരതമയചോയമട്ടുണത്ത്. 3 സമല് പചോരക്കുകള് അന്തമമഘടതമലചോണത്ത്.

25000  ചതുരശ  അടമചയചോളദ്യം  വമസ്തസ്പീരണതമലചോണത്ത്  ഓചരചോ  കമഹ്യൂണമറമ

സമല്  പചോരക്കുകളുദ്യം  വമഭചോവന  മചയമട്ടുളതത്ത്.  അന്തരചദശസ്പീയ

നമലവചോരതമലുള  പഠനസസൗകരദങ്ങള്,  അടമസചോനസസൗകരദങ്ങള്,

യനസദ്യംവമധചോനങ്ങള്  എന്നമവമയലചോദ്യം  ഇസൗ  കമഹ്യൂണമറമ  സമല്



Uncorrected/Not for Publication
02.03.2023

44

പചോരക്കമലുണചോയമരമക്കുദ്യം.  ഓചരചോ  സമല്  പചോരക്കമമനയദ്യം  നൂതനമചോയ

മമനപുണദ  വമകസന  ചമഖലയമമല  മസനര  ഓഫത്ത്  എകലന്സചോയമടത്ത്

വളരതണമമന്നചോണത്ത് ലകദമമടുന്നതത്ത്.  സസ്പീമമന്സത്ത്,  ആന്സമസത്ത്,  അചഡചോബത്ത്

തുടങ്ങമയ  ബഹുരചോഷ  കമ്പനമകളുള്മപമട  സഹകരമച്ചുമകചോണചോണത്ത്  സമല്

മഡവലപ്മമനമനുള  പരമശസ്പീലന  പദ്ധതമകള്  ആവമഷ്കരമചമട്ടുളതത്ത്.

ഇലകമകത്ത്  വചോഹന  ചമഖലയമല്  ഇചയചോണ് ചപചോലുള  കമ്പനമകളുമചോയമ

മമനപുണദ വമകസനതമനത്ത് പദ്ധതമകള് ആവമഷ്കരമചമട്ടുണത്ത്.  

ശസ്പീ  .    ആനണമ  ചജചോൺ:  സര,  നമ്മുമട  കദചോമ്പസുകളുമട  കരമയര

മമഗഡന്സത്ത്,  ചപ്ലസത്ത് മമനത്ത്  മസല്ലുകള്  എന്നമവയമട  പ്രവരതനദ്യം  കൂടുതല്

ശക്തമമപടുതന്നതമനത്ത്  എമന്തലചോദ്യം  നടപടമകളചോണത്ത്

സസസ്പീകരമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതത്ത്?

ചഡചോ  .   ആര  .   ബമന:  സര, 'കണകത്ത് കരമയര ടു കദചോമ്പസത്ത്' എന്ന പദ്ധതമ

ഒരു വരഷക്കചോലമചോയമ പ്രവരതമച്ചുവരമകയചോണത്ത്.   ചപ്ലസത്ത് മമനത്ത്  മസല്ലുകളുമട

ആഭമമുഖദതമലചോണത്ത്  ഇതരദ്യം  പ്രവരതനങ്ങചളമറടുക്കുന്നതത്ത്.   എലചോ

കലചോലയങ്ങളമലുദ്യം  സരവ്വേകലചോശചോലകളമലുമുള  ചപ്ലസത്ത് മമനത്ത്  ഓഫസ്പീചസഴമമന

ഒരു  വമപുലമചോയ  വരക്കത്ത്ചഷചോപത്ത്  തമരുവനന്തപുരതത്ത്  വചത്ത്  നടതമയമരുന.
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ചകരള  ചനചോളജത്ത്  ഇക്കചണചോമമ  മമഷനുമചോയമ  ബനമപട

മതചോഴെമലരങ്ങുള്മപമടയള  കചോരദങ്ങള്  പരമചയമപടുതകയദ്യം  എലചോ

കലചോലയങ്ങളമലുദ്യം  സരവ്വേകലചോശചോലചോടമസചോനതമല്  മതചോഴെമല്ചമളകള്

സദ്യംഘടമപമക്കചോന് നടപടമ സസസ്പീകരമച്ചുവരമകയമചോണത്ത്. ഇതമമന ഭചോഗമചോയമ പല

കലചോലയങ്ങളമലുദ്യം  ഇതമനകദ്യം  മതചോഴെമല്ചമളകള്  നടനകഴെമഞ.   മക-

ഡമസമമന  ചപചോരടലമല്  ഒരു  ഡമജമറൽ  വർക്ചഫചോഴത്ത്  മചോചനജുമമനത്ത്

സമസദ്യം(DWMS) വമകസമപമചമട്ടുണത്ത്.   അതമല്  മമസചക്കചോമമടമകത്ത്

അനചോലമസമസമലൂമട  ഒരു  പഠമതചോവമമന  അഭമരുചമ  തമരമചറമയചോനുദ്യം

അതമനനുസരമച്ചുള സമല് ചകചോഴമചലയത്ത്  അവരക്കത്ത് ചപചോകചോനുമുള സചോധദത

ലഭദമചോക്കുനണത്ത്.  മതചോഴെമല്ദചോയകര  മതചോഴെമലചനസഷകര  സമല്

എന്ഹചോന്സത്ത് മമനത്ത്  ഏജന്സമകള്  എന്നസ്പീ  മൂന്നത്ത്  ചസക്കത്ത്  ചഹചോല്ചഡഴ്സുദ്യം

ചചരുന്നരസ്പീതമയമലചോണത്ത്  ആ  പ്ലചോറത്ത്ചഫചോദ്യം  വമഭചോവനദ്യം  മചയമട്ടുളതത്ത്.   ആ

നമലയമമലലചോദ്യം  കരമയര  മമഗഡന്സുമചോയമ  ബനമപട  സചോധദതകള്

വമപുലസ്പീകരമചമരമക്കുകയചോണത്ത്.  

ശസ്പീ  .    കടകദ്യംപളമ  സുചരന്ദ്രന്:  സര,  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗതമമന

വളരച ലകദദ്യം വച്ചുമകചോണദ്യം ചകരളമത ഉന്നതവമദദചോഭദസ രദ്യംഗമത ഒരു
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ഹബചോക്കമ  മചോറണമമന്ന  പ്രഖദചോപമത  നയതമല്  ഉസൗന്നമനമനമകചോണള

പ്രവരതനങ്ങളചോണത്ത്  ഇസൗ  ചമഖലയമല്  നടനവരുന്നതത്ത്.

വമചദശരചോജദങ്ങളമചലയത്ത്  നമ്മുമട  വമദദചോരതമകള്  പഠനതമനചോയമ

ചപചോകുന്നതത്ത്  അവമമട  പഠനചതചോമടചോപദ്യം  ചജചോലമ  മചയത്ത്

വരുമചോനമുണചോക്കചോമമന്ന ലകദചതചോമടയചോണത്ത്.  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ രദ്യംഗതത്ത്

പുതമയ  പരമഷ്കചോരങ്ങള്  നടപമലചോക്കുന്ന  സനരഭതമല്  സസചോഭചോവമകമചോയദ്യം

കരമക്കുലദ്യം പരമഷ്കരണദ്യം വളമര പ്രധചോനദമരഹമക്കുന്നതചോണത്ത്. തദവസരതമല്

മമനപുണദവമകസനതമനുദ്യം  പുതമയ  മതചോഴെമല്സചോധദതകള്

ലഭദമചോക്കചോനുമചോവശദമചോയ  ഉസൗന്നല്  കരമക്കുലതമല്  നല്കുന്നതമനുള

നടപടമ സസസ്പീകരമക്കചോന് തയചോറചോകുചമചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  കരമക്കുലദ്യം  പരമഷ്കരണതമമന  ഭചോഗമചോയമ

സമല്  ചകചോഴ്സുകള്  നമരബനമചോക്കചോനുദ്യം  കുടമകള്ക്കത്ത്  അവരുമട

അഭമരുചമയനുസൃതമചോയ  സമല്  ചകചോഴ്സുകള്  മതരമഞടുക്കചോനുള  അവസരദ്യം

സൃഷമക്കചോനുമചോണത്ത്  ശമമക്കുന്നതത്ത്.   ഇസൗ  സമല് ചകചോഴ്സുകള്ക്കത്ത്  മക്രഡമറ്റുകള്

കൂടമ  നല്കചോന്  തസ്പീരുമചോനമമടുക്കുന്നചതചോടുകൂടമ  കുടമകള്  മമനപുണദ

വമകസനതമചലയത്ത് പൂരണമചോയദ്യം കടനവരുന്ന സമതമയണചോവുദ്യം.  ഇചപചോള്
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133  സമല്  ചകചോഴ്സുകള്  അസചോപമലൂമട  നല്കമവരുനണത്ത്.

അദ്യംഗസ്പീകൃതമചോയമട്ടുള  മറത്ത്  ഏജന്സമകമളയദ്യം  ഇസൗ  സമല്

എന്ഹചോന്സത്ത് മമനമനുചവണമ  ഉപചയചോഗമക്കചോവുന്നതചോണത്ത്.  സചോപനങ്ങള്ക്കത്ത്

സമല്  ചകചോഴ്സുകള്  മതരമഞടുക്കുന്നതമനത്ത്  ഓപ്ഷന്  നല്കുന്ന

വമധതമലചോയമരമക്കുദ്യം  ക്രമസ്പീകരണങ്ങളുണചോകുന്നതത്ത്.  എലചോ

സരവ്വേകലചോശചോലകളമലുദ്യം ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ സചോപനങ്ങളമലുദ്യം വദചോപകമചോയ

നമലയമല്  സമല്  എന്ഹചോന്സത്ത് മമനമനുള  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്

ഉണചോക്കണമമന്നചോണത്ത് കരുതുന്നതത്ത്.  

ശസ്പീ  .    മക  .    വമ  .    സുചമഷത്ത്:  സര,  സദ്യംസചോനമത  വമദദചോരതമകമള

സദ്യംരദ്യംഭകരചോക്കമ മചോറ്റുന്നതമനചോയമ സചോചങതമക വമദദചോഭദചോസ സചോപനങ്ങളമല്

മടചകചോളജമ  ബമസമനസ്സത്ത്  ഇന്കഡ്യുചബഷന്  മസനറുകള്  സചോപമക്കചോന്

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണചോ?

ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  മടചകചോളജമ  ബമസമനസ്സത്ത്  ഇന്കഡ്യുചബഷന്

മസനറുകള്  ഉന്നതവമദദചോഭദസ  സചോപനങ്ങളമല്  വദചോപകമചോയമ

ആരദ്യംഭമക്കണമമന്നത്ത്  ഇതമചനചോടകദ്യം  നമരചദ്ദേശമചമട്ടുണത്ത്.   'ഇന്ഡസമ  ഓണ്

കദചോമ്പസത്ത്'  പദ്ധതമയമട  ഭചോഗമചോയമ  സചോചങതമക  വമദദചോഭദചോസ
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സചോപനങ്ങളമല്  ഇസൗ  പദ്ധതമയമട  പ്രവരതനങ്ങള്  നലരസ്പീതമയമല്

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുകയചോണത്ത്.   ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  വകുപമനുകസ്പീഴെമലുള  എലചോ

സരവ്വേകലചോശചോലകളമലുദ്യം  ഇന്കഡ്യുചബചറഴത്ത്  ആരദ്യംഭമക്കുന്നതമനത്ത്  കഴെമഞ

ബഡ്ജറമല്  ഗണദമചോയ  തുക  വകയമരുതമയമട്ടുണത്ത്.   മഎ.ടമ.,

മഎ.ടമ.അധമഷമത  ചകചോഴ്സുകള്  തുടങ്ങമയവയ്ക്കുള  പചോരക്കുകളുദ്യം

ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ സചോപനങ്ങചളചോടത്ത്  ചയചോജമചത്ത്  ഉണചോക്കമമയടുക്കണമമനദ്യം

നമരചദ്ദേശമചമട്ടുണത്ത്.  കുടമകളുമട നൂതനമചോയ ആശയങ്ങള് അടവചത്ത് വമരമയമചത്ത്

അവയത്ത്  ചമറകുമകചോടുക്കുകയചോണത്ത്  ഇന്കഡ്യുചബഷന്-ഇന്നചവഷന്-

എന്വചയചോണ്മമനത്ത് മസനറുകള്, സചോരടത്ത് അപത്ത് തുടങ്ങമയവ ലകദമമടുന്നതത്ത്.  

ശസ്പീ  .    എചത്ത്  .    സലചോദ്യം:  സര, ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ ചമഖലയമലുദ്യം മമനപുണദ

പരമശസ്പീലനചമഖലയമലുദ്യം  കചോലതമനനുസരമച്ചുള  പുചരചോഗതമയമചലയചോണത്ത്

നസ്പീങ്ങമമക്കചോണമരമക്കുന്നതത്ത്.  ഉന്നതവമദദചോഭദചോസ  രദ്യംഗമത  വമദഗ്ദ്ധരുമചോയദ്യം

വദവസചോയ  പ്രമുഖരുമചോയദ്യം  സദ്യംസചോനമത  മപ്രചോഫഷണല്  ചകചോചളജത്ത്

വമദദചോരതമകള്ക്കത്ത് സദ്യംവദമക്കചോനചോയമ നടതന്ന മപ്രചോഫഷണല് സ്റ്റുഡനത്ത്സത്ത്

സമമറത്ത്  ഏതുനമലയമലചോണത്ത്  നടതമയമട്ടുളതത്ത്;  ഇസൗ  സമമറമമന

ഉചദ്ദേശലകദങ്ങള് മമകവരമക്കുവചോന് സരക്കചോരമനത്ത് സചോധമചമട്ടുചണചോ?
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ചഡചോ  .    ആര  .    ബമന:  സര,  ആയമരക്കണക്കമനത്ത്  വമദദചോരതമകള്

പമങടുതമകചോണത്ത് അറത്ത് ലസത്ത് കണ്മവന്ഷന് മസനറമല്വചത്ത് മപ്രചോഫഷണല്

സ്റ്റുഡനത്ത്സത്ത് സമമറത്ത് വളമര വമജയകരമചോയമ നടപമലചോക്കുകയണചോയമ. നമ്മുമട

രചോജദതമനകതദ്യം  പുറതദ്യംനമനമചോയമ  നമരവധമ  വമദഗ്ദ്ധരചോണത്ത്

പരമപചോടമയമല് പമങടുതത്ത് വമദദചോരതമകളുമചോയമ സദ്യംവദമചതത്ത്.  രചോവമലമത

മപചോതുമസഷനത്ത് ചശഷദ്യം വമഷയചോടമസചോനതമല് തമരമചത്ത്  വമശദമചോയ ചരച

നടക്കുകയണചോയമ.   തുടരന്നത്ത്  വമദദചോരതമകളുമട  അഭദരതനപ്രകചോരദ്യം

ഇതമമന  തുടരപരമപചോടമമയന്ന  രസ്പീതമയമല്  വമഷയചോടമസചോനതമലുള

ചകചോണ്ഫറന്സുകള്  നടതചോനുചദ്ദേശമക്കുനണത്ത്.  ചദശസ്പീയവുദ്യം

അന്തരചദശസ്പീയവുമചോയ  മതചോഴെമല്  സചോധദതകമളക്കുറമച്ചുദ്യം  ഗചവഷണപരമചോയ

സചോധദതകമളക്കുറമച്ചുമമചോമക്ക മനസ്സമലചോക്കചോന് വമദദചോരതമകള്ക്കത്ത് അവസരദ്യം

നല്കുന്നതചോണത്ത് മപ്രചോഫഷണല് സ്റ്റുഡനത്ത് സമമറ്റുകള്.  

റബർ വമലസമരതചോ ഫണത്ത്

(*274) ശസ്പീ  .   ഐ  .   സമ  .   ബചോലകൃഷ്ണൻ
ശസ്പീ  .   തമരുവഞ്ചൂർ രചോധചോകൃഷ്ണൻ
ശസ്പീ  .   സജസ്പീവത്ത് ചജചോസഫത്ത്
ശസ്പീ  .   സനസ്പീഷ് കുമചോര ചജചോസഫത്ത്  : തചോമഴെക്കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കത്ത്

 കൃഷമ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:
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(എ) സദ്യംസചോനതത്ത് റബർ വമലസമരതചോ ഫണത്ത് ലഭദമചോക്കുന്നതമനചോയമ

കർഷകർ സമർപമച ആയമരചതചോളദ്യം അചപകകൾ സർക്കചോർ നചോളമതുവമര

പരമഗണമചമടമമലന്നതത്ത്  വസ്തുതയചോചണചോ;  എങമല്  അതമമന  കചോരണദ്യം

വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)  2022-23  സചോമ്പതമക  വർഷമത  ബജറമൽ  റബർ

വമലസമരതചോ  ഫണത്ത്  നൽകുന്നതമനചോയമ  അഞ്ഞൂറത്ത്  ചകചോടമ  രൂപ

വകയമരുതമയമട്ടുദ്യം  പതത്ത്  ചകചോടമ  രൂപയമൽ തചോമഴെ  മചോത്രമചോണത്ത്  വമതരണദ്യം

മചയമതന്നതത്ത് വസ്തുതയചോചണചോ; വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  എങമല്  ഇപ്രകചോരദ്യം  തുക  അനുവദമക്കചോനുണചോയ  കചോരണദ്യം

വമശദമചോക്കചോചമചോ?

കൃഷമ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദത്ത്  ):  സര,  (എ-സമ)  2022-23

സചോമ്പതമക  വരഷദ്യം  16-02-2023  വമര  റബര  ചബചോരഡത്ത്  അദ്യംഗസ്പീകരമചത്ത്

സരക്കചോരമചലയത്ത്  സമരപമച  മുഴവന്  അചപകകളമചനല്  ആമക  33.195

ചകചോടമ രൂപ അനുവദമചത്ത് ഉതരവചോയമട്ടുണത്ത്. റബറമനത്ത് തചോങ്ങുവമല പ്രഖദചോപമചത്ത്

റബര കരഷകരക്കത്ത് സബ്സമഡമ ചനരമടത്ത് ലഭദമചോക്കുന്ന പദ്ധതമയചോയ ‘റബര

മപ്രചോഡകന്  ഇന്മസനസ്പീവത്ത്  സസ്പീദ്യം’സദ്യംസചോന  സരക്കചോര  2015  മുതല്
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നടപമലചോക്കമവരമകയചോണത്ത്.  പ്രസ്തുത  പദ്ധതമയചോയമ  2022-23  സചോമ്പതമക

വരഷമത സദ്യംസചോന ബജറമല്  500  ചകചോടമ  രൂപ വകയമരുതമയമട്ടുണത്ത്.

കചമ്പചോളവമല  കൂടമനമന്നതചോണത്ത്  2021-22  മുതല്  സബ്സമഡമയമനതമല്

കരഷകരക്കത്ത് അനുവദമച തുക കുറയവചോന് കചോരണദ്യം. നമലവമല് കചമ്പചോളവമല

കുറഞവരുന്ന  സചോഹചരദതമല്  സബ്സമഡമയമനതമല്  കൂടുതല്  തുക

അനുവദമചക്കണതചോയമ വരുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സമ  .    ബചോലകൃഷ്ണന്:  സര,  ചകചോവമഡത്ത്  മഹചോമചോരമയദ്യം

പ്രളയവുദ്യംമൂലദ്യം സദ്യംസചോനമത കരഷകര വലമയ പ്രതമസനമ അനുഭവമക്കുന്ന

ഒരു  കചോലഘടമചോണമതത്ത്.   ഇസൗ  സചോഹചരദതമല്  ധനകചോരദ

സചോപനങ്ങളമല്നമനദ്യം എടുതമട്ടുള ചലചോണുകള് അടയചോന് സചോധമക്കചോമത

കരഷകര  ജപ്തമനടപടമകള്  ചനരമടുകയചോണത്ത്.   ഇസൗ  ഘടതമലചോണത്ത്

ഗവണ്മമനത്ത്  2022-23  ബജറമല്  റബര  കരഷകരക്കുചവണമ  500  ചകചോടമ

രൂപ  വകയമരുതമയതത്ത്.   ഇസൗയവസരതമല്  പ്രസ്തുത  തുക  പൂരണമചോയദ്യം

മചലവഴെമചക്കണതത്ത്  അനമവചോരദമചോണത്ത്.   500  ചകചോടമ  രൂപയമല്നമനദ്യം പല

കചോരണങ്ങള്  പറഞത്ത്  സരക്കചോര  മചോറമനമല്ക്കുകയചോണത്ത്.   കരഷകമര
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സഹചോയമക്കചോന് ബഡ്ജറമല് പ്രഖദചോപമച 500 ചകചോടമ രൂപയമല് എത്ര ചകചോടമ

രൂപ റബര കരഷകരക്കുചവണമ മചലവഴെമചമട്ടുമണന്നത്ത് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?    

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദത്ത്:  സര,  2022-23  സചോമ്പതമക  വരഷദ്യം  ലഭദമചോയ

അചപകകളമല് 16-02-2023 വമര സമരപമച അചപകകളമന്ചമല് 33.195

ചകചോടമ  രൂപ  മചലവഴെമചതചോയമ  ചനരചത  സൂചമപമചമരുന.  2015-ല്

യ.ഡമ.എഫത്ത്  ഭരണകചോലതത്ത്,  സസ്പീമമമന  പ്രചോരദ്യംഭഘടതമല്തമന്ന,  അതത്ത്

നടപമലചോചക്കണതത്ത്  എങ്ങമനമയനദ്യം  നമശയമചമരുന.  അതനുസരമചത്ത്

തമന്നയചോണത്ത് ഇചപചോഴദ്യം പ്രവരതമക്കുന്നതത്ത്.  അതമനചോയമ തചോങ്ങുവമല  150-ല്

നമനദ്യം  170-ചലക്കത്ത് വരദ്ധമപമക്കുകയണചോയമ.  റബര കരഷകര മചോരക്കറമല്

വമല്ക്കുന്ന  റബറമമനയള്മപമടയള  ബമല്ലുകള്,  ആ  കരഷകനത്ത്

അദ്യംഗതസമുള  റബര  മപ്രചോഡഹ്യൂചസഴത്ത്  മസചോമമസറമയമല്  സമരപമക്കുചമ്പചോള്

പ്രസ്തുത  കരഷകന്  റബര  ചബചോരഡമമന  സരടമഫമചക്കഷനുള

വദക്തമയചോയമരമക്കണമമന്ന  നമബനനയമട  അടമസചോനതമല്  ബമലത്ത് ല

പരമചശചോധമചത്ത്  നല്കുന്നമുറയചോണത്ത്  ധനകചോരദവകുപത്ത്  പണദ്യം

അനുവദമച്ചുമകചോണമരമക്കുന്നതത്ത്.  റബറമമന വമല കുറയന്നതനുസരമചത്ത് കൂടുതല്
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അചപകകള്  വരചോനചോണത്ത്  സചോധദത.   അചപകയമചോയമ  വരുന്ന  മുഴവന്

കരഷകരക്കുദ്യം ഇസൗ സസ്പീദ്യം അനുവദമക്കുന്ന തുക നല്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സമ  .    ബചോലകൃഷ്ണന്:  സര,  എല്.ഡമ.എഫത്ത്.  സരക്കചോരമമന

പ്രകടന  പത്രമകയമല്  റബറമനത്ത്  നല്കുന്ന  തചോങ്ങുവമല  250  രൂപയചോക്കമ

വരദ്ധമപമക്കുമമന്നത്ത്  വളമര  വദക്തമചോയമ  പറഞമട്ടുണത്ത്.  തചോങ്ങുവമല

വരദ്ധമപമചചോല്  മചോത്രചമ  കരഷകരക്കത്ത്  ഗവണ്മമനത്ത്  പ്രഖദചോപമച  ബഡ്ജറത്ത്

തുക  കൂടുതല്  മചലവഴെമക്കചോന്  കഴെമയകയള.  കരഷകര  വലമയ

പ്രതസ്പീകയമലചോണത്ത്.  കരഷകരുമട  പ്രതസ്പീക  തകരതചോണത്ത്  ഗവണ്മമനത്ത്

മുചന്നചോട്ടുചപചോകുന്നതത്ത്.  ആയതമനചോല്   പ്രകടന  പത്രമകയമല്  പറഞ

തചോങ്ങുവമല  ഗവണ്മമനത്ത്  വരദ്ധമപമക്കചോതതത്ത്  എന്തുമകചോണചോമണന്നത്ത്

വദക്തമചോക്കചോചമചോ?  

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദത്ത്:  സര,  ഇടതുപക  ജനചോധമപതദ  മുന്നണമയമട

പ്രകടനപത്രമയമല്  റബറമമന  തചോങ്ങുവമല  വരദ്ധനവമമന  ഒരു  ഭചോഗദ്യം

മചോത്രമചോണത്ത്  അങ്ങത്ത്  പറഞതത്ത്.  റബറമമന  വമല  170  രൂപയമല്നമന്നത്ത്  250

രൂപയചോയമ   വരദ്ധമപമക്കുന്ന  കചോരദമതക്കുറമചത്ത്  പറയചമ്പചോള്തമന്ന

ഇതമനചോയമ  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്മമനമമന  സഹചോയദ്യംകൂടമ  ആവശദമചോമണനദ്യം
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പറയനണത്ത്.  റബറമമന  തചോങ്ങുവമലയമല്  80  രൂപയമട  വരദ്ധനവമചലയത്ത്

എതന്നതമനത്ത്  ചകന്ദ്രതമമന  സഹചോയദ്യംകൂടമ  ആവശദമചോമണനദ്യം

അതമനനുസരമചത്ത്  ചകന്ദ്ര  ഗവണ്മമനമല്  സമരദ്ദേദ്യം

മചലുതന്നതചോയമരമക്കുമമനദ്യം  പ്രകടന  പത്രമകയമല്  പറയനണത്ത്.

ഇതമനചോയമ  ചകന്ദ്രചതചോടത്ത്  നമരവധമ  തവണ  സഹചോയദ്യം  അഭദരതമചമട്ടുണത്ത്.

എലചോവരക്കുദ്യം അറമയചോവുന്നതുചപചോമല,  ചകന്ദ്രതമമന ഇറക്കുമതമ  നയങ്ങള്

ഇതമല്  പ്രതമസനമ  സൃഷമക്കുനണത്ത്.  അതുമകചോണത്ത്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമനത്ത്

ലഭമക്കുന്ന  ഇറക്കുമതമ  ചുങതമല്നമന്നത്ത്  സദ്യംസചോനങ്ങളുമട  ഉല്പചോദനദ്യം

കണക്കചോക്കമ  ആനുപചോതമകമചോയമ  വമല  സമരതചോ  ഫ ണമചലയത്ത്  തുക

ലഭദമചോക്കണമമനകൂടമ ചകന്ദ്രചതചോടത്ത് ആവശദമപടുകയചോണത്ത്.  ഇ ക്കചോരദതമല്

എലചോവരക്കുദ്യം  ചയചോജമച്ചുനമന്നത്ത്  ചകന്ദ്രതമല്  ശക്തമചോയ  സമരദ്ദേദ്യം

മചലുചതണതത്ത് അതദന്തചോചപകമതമചോണത്ത്. അതരതമല് ഫണത്ത് ലഭദമചോകുന്ന

മുറയത്ത്  തചോങ്ങുവമല  വരദ്ധമപമക്കചോവുന്നചതയള.  ചകന്ദ്രദ്യം  ഒരു  തരതമലുദ്യം

സഹചോയമക്കചോതമരമക്കുന്ന  സചോഹചരദതമല്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോരമനത്ത്

മചോത്രമചോയമ  തചോങ്ങുവമല  വരദ്ധമപമക്കചോന്  കഴെമയമലചോമയന്നതചോണത്ത്

യചോഥചോരതദദ്യം. 
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ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇന്നമത ദസ്പീപമകചോ ദമനപത്രതമമല

ലസ്പീഡര  ചപജമലുള  ആരടമക്കമളമല്  230  രൂപയചോണത്ത്  ഒരു  കമചലചോ  റബറമമന

ഉല്പചോദന  മചലമവന്നത്ത്  പറയനണത്ത്.  എന്നചോല്  അതമനചോയമ  കരഷകരക്കത്ത്

മകചോടുക്കുന്നതത്ത്  180  രൂപയമല്  തചോമഴെ  മചോത്രമചോണത്ത്.  ഒരു  കമചലചോ  റബറമനത്ത്  80

രൂപയമട  വദതദചോസദ്യം  വരമകയചോണത്ത്.   ഇന്തദയമമല  സസചോഭചോവമക  റബറമമന  75

ശതമചോനവുദ്യം  ഉല്പചോദമപമക്കുന്ന  സദ്യംസചോനമചോണത്ത്  ചകരളദ്യം.  ബജറമല്  500 ചകചോടമ

രൂപ  വമലസമരതചോ  ഫണമനചോയമ  മചോറമവചമട്ടുണത്ത്.  അങ്ങയമട  കണക്കനുസരമചത്ത്

469  ചകചോടമ  രൂപയദ്യം  മകചോടുതമടമല.  31  ചകചോടമ  രൂപയചോണത്ത്  മകചോടുതമട്ടുളതത്ത്.

ബജറമല്  പറഞമട്ടുള  വമലസമരതചോ  ഫണമനുചവണമ  മചോറമവചമട്ടുള  തുക

മകചോടുക്കചോന്  ശമമക്കുചമചോ;  റബര  കരഷകരുമട  ഇന്നമത  ചശചോചദചോവസയദ്യം

ചവദനയദ്യം  ദുദുഃഖവുദ്യം  മനസ്സമലചോക്കമ  കൂടുതല്  തുക  അനുവദമക്കചോനുള  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദത്ത്:  സര,  റബര  ചമഖലയമചോയമ  ബനമപടത്ത്  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്മമനത്ത്  സസസ്പീകരമക്കുന്ന  സമസ്പീപനങ്ങളചോണത്ത്  ഇവമടമത  ഏറവുദ്യം

പ്രധചോനമപട പ്രശ്നദ്യം. അതുമകചോണതമന്നയചോണത്ത് റബറമമന ഇറക്കുമതമ തസ്പീരുവ

70  ശതമചോനതമചലയത്ത്  ഉയരതണമമനദ്യം  റബറമമന  'ചമക്കത്ത്  ഇന്  ഇന്തദ'

പദ്ധതമയമലുള്മപടുതണമമനദ്യം  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമമന  ചറചോഡത്ത്
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ചപ്രചോജക്റ്റുകളമല്  റബര  ഉപചയചോഗമക്കുന്നതമനത്ത്  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കണമമനദ്യം

സദ്യംസചോന സരക്കചോര ചകന്ദ്ര സരക്കചോരമചനചോടത്ത് ആവശദമപടമട്ടുളതത്ത്.  പ്രസ്തുത

സസ്പീദ്യം  പ്രഖദചോപമച  കചോലദ്യം  മുതല്  ഇതമനചോയമ  പ്രചതദകമചോമയചോരു  രസ്പീതമ

അവലദ്യംബമചമച്ചു  വരുനണത്ത്.  കൂടുതല്  അചപകകള്  വരുന്നതമനനുസരമചത്ത്

പണദ്യം  നല്കുന്നതമനുചവണമ   തുക  നസ്പീക്കമവയ്ക്കുകയചോണത്ത്

മചയ്തുമകചോണമരമക്കുന്നതത്ത്.  അതമനനുസൃതമചോയമ  170  രൂപ എന്നതത്ത് കുറയന്ന

സചോഹചരദമുണചോകുചമ്പചോള്  അതമനനുസരമച്ചുള  പണദ്യം

നല്കമമകചോണമരമക്കുകയചോണത്ത്. തചോങ്ങുവമല  വസ്പീണദ്യം  കുറയന്നതമനനുസരമചത്ത്

ഇതമനചോയമ കൂടുതല് തുക നസ്പീക്കമവയ്ചക്കണമ വരുന്നതചോണത്ത്.  സദ്യംസചോനതത്ത്

റബർ  വമലസമരതചോ  ഫണത്ത്  ലഭദമചോക്കുന്നതമനചോയമ  കർഷകർ  സമർപമച

ആയമരചതചോളദ്യം  അചപകകൾ  വരുനമണന്നത്ത്  ചചചോദദതമല്  പറയനണത്ത്.

2022-23  സചോമ്പതമക  വരഷദ്യം  അവസചോനമചമടമലചോതതമനചോല്  നമലവമല്

റബറമനത്ത് വമല കുറഞ നമല്ക്കുന്ന സചോഹചരദതമല് കൂടുതല് അചപകകള്

വരുമമനളതത്ത്  യഥചോരതദമചോണത്ത്.  16-02-2023-വമരയള

അചപകയമചനലുള  പണദ്യം  മകചോടുത  കണക്കുകളചോണത്ത്  ഞചോന്  ഇവമമട

സൂചമപമചതത്ത്.  റബര ചബചോരഡമല്നമനദ്യം  16-2-2023-വമര സരക്കചോരമചലയത്ത്
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ലഭമച  ബമല്ലുകളുമട  മുഴവന്  തുകയദ്യം  മകചോടുതമട്ടുണത്ത്.  സരക്കചോരമചലയത്ത്

അചപകകളല,  ബമല്ലുകളചോണത്ത്  വരുന്നതത്ത്.  2023  മഫബുവരമ  16-നുചശഷദ്യം

മചോരചത്ത്  അവസചോനദ്യം  വമര  റബര  ചബചോരഡമല്നമന്നത്ത്  വരചോനമരമക്കുന്ന

ബമല്ലുകളുമട  കണമക്കടുക്കുചമ്പചോള്,  കരഷകര  ഇസൗ  സമയതത്ത്   റബര

വമല്പന  നടതന്നതമമന  ബമല്ലുകള്  മകചോടുക്കുന്നതമനനുസരമച്ചുള

മക്ലെയമമമനചോവശദമചോയ ഫണത്ത് കൂടുതലചോയമ ചവണമവരുദ്യം. അമതലചോദ്യം സരക്കചോര

മകചോടുക്കുന്നതചോയമരമക്കുദ്യം.  ബചോക്കമയള  കചോരദങ്ങള്  പമന്നസ്പീടത്ത്

പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണത്ത്. 

ശസ്പീ  .    സജസ്പീവത്ത്  ചജചോസഫത്ത്:  സര,  ഇടതുപക  ജനചോധമപതദ  മുന്നണമ

സരക്കചോരമമന പ്രകടന പത്രമകയമല് ഏറവുദ്യം സുപ്രധചോനമചോയ വചോഗചോനദ്യം റബറമമന

അടമസചോനവമല  250  രൂപയചോക്കുമമനളതചോയമരുനന.  ബഹുമചോനമപട

മനമയമട  മറുപടമയമല്  അതമമനക്കുറമചത്ത്  ആചലചോചമക്കുന്ന

കചോരദമതക്കുറമച്ചുചപചോലുദ്യം  ഇവമമട  പറഞമടമല.  ഒന്നചോദ്യം  പമണറചോയമ

സരക്കചോരമമന  അവസചോനകചോലതചോണത്ത്  റബറമമന  വമല  150  രൂപമയനളതത്ത്

മതരമഞടുപമമന മതചോട്ടുമുമ്പത്ത് 170 രൂപയചോയമ വരദ്ധമപമചതത്ത്. അതത്ത് തമകച്ചുദ്യം  ഒരു

വഞനയചോണത്ത്.  ഇസൗമയചോരു  സചോഹചരദതമല്  കരഷകര  മകചോടുത  ബമല്ലുകള്

കഴെമഞ  ആറത്ത്  മചോസക്കചോലമചോയമ  മപനമദ്യംഗമലചോണത്ത്.  കരഷകരുമട  കുടമശ്ശേമക
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തസ്പീരക്കചോനുള  നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുചമചോ;  റബര  സദ്യംഭരമക്കുചമ്പചോള്തമന്ന

കരഷകരക്കത്ത് അതമനുള വമല നല്കചോന് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

 ശസ്പീ  .   പമ  .   പ്രസചോദത്ത്: സര,  അചദ്ദേഹദ്യം മൂന്നത്ത് കചോരദങ്ങള് ചചചോദമച്ചു. റബറമനത്ത്

നല്കുന്ന  തചോങ്ങുവമല  150  രൂപയമല്നമന്നത്ത്  170  രൂപയചോക്കുമമന്നത്ത്

പറമഞങമല്  അതത്ത്  നടപമലചോക്കുകയദ്യം  മചയ്തു.  170  രൂപയല,

അതമനപ്പുറചതയത്ത്  തചോങ്ങുവമല  വരദ്ധമപമക്കണമമന്നത്ത്  സരക്കചോരമനുദ്യം

ആഗഹമുണത്ത്.  പമക,  അതമനത്ത്  ചകന്ദ്ര  സരക്കചോരമമന  സഹചോയവുദ്യംകൂടമ

ആവശദമചോണത്ത്. ചകന്ദ്രതമമന ഇറക്കുമതമ നയദ്യംമൂലദ്യം ചകന്ദ്രതമനത്ത് ഇറക്കുമതമ

ചുങതമല്  കമട്ടുന്ന  ഒരു  വമഹമതദ്യംചപചോലുദ്യം  ചകരളതമല്  നല്കചോന്

കഴെമയന്നമമലന്ന  കചോരദദ്യം  നമമളലചോവരുദ്യം  ഒന്നമച്ചുനമന്നത്ത്  പറചയണതചല;

അക്കചോരദതമല് ഗസൗരവതരമചോയ ഇടമപടലുകള് എലചോവരുദ്യം  ഒന്നമച്ചുചചരന്നത്ത്

നടതണമമന്നചോണത്ത്  എനമക്കത്ത്  പറയചോനുളതത്ത്.  അതത്ത്  ചകരളതമമന

മപചോതുവമകചോരമചോയമ  ഉയരന്നമട്ടുണത്ത്.  കരഷകരക്കു  നല്കചോനുള  കുടമശ്ശേമക

ആറുമചോസതമലധമകമചോയമ  മപനമദ്യംഗമല്  നമല്ക്കുനമവന്നചോണത്ത്  അചദ്ദേഹദ്യം

പറഞ മമറചോരു കചോരദദ്യം. ആ കണക്കത്ത് എവമമട നമന്നചോമണന്നത്ത് അചദ്ദേഹതമനത്ത്

കമടമയമതന്നത്ത്  എനമക്കറമയമല.  റബര  കരഷകന്  മചോരക്കറമല്
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എവമമടമയങമലുദ്യം  റബര  മകചോടുതചോല്  അതമമന  ബമലത്ത് ല  അചദ്ദേഹദ്യം

അദ്യംഗമചോയമരമക്കുന്ന  റബര  മപ്രചോഡഹ്യൂചസഴത്ത്  മസചോമമസറമയമല്

സമരപമക്കുചമ്പചോള്  റബര  ചബചോരഡമമല  ഉചദദചോഗസരചോണത്ത്

പരമചശചോധമക്കുന്നതത്ത്.  റബര  ചബചോരഡത്ത്  സരടമമമഫ  മചയ

ആളുകളചോയമരമക്കണദ്യം കരഷകര.  ബമല് റബര ചബചോരഡമമല ഉചദദചോഗസര

സരടമമമഫ  മചയചശഷദ്യം  റബര  മപ്രചോഡഹ്യൂചസഴത്ത്  മസചോമമസറമയചോണത്ത്  NIC-

യമട മമസറമല് അപത്ത് ചലചോഡത്ത്  മചയ്യുന്നതത്ത്.  അങ്ങമന അപത്ത് ചലചോഡത്ത്  മചയ്യുന്ന

ബമല്  ധനകചോരദ  വകുപത്ത്  പരമചശചോധമചചശഷദ്യം  അതമമന  പണദ്യം  ബചോങമല്

മകചോടുക്കുകയചോണത്ത് മചയ്യുന്നതത്ത്.  അതമല്  16-02-2023-വമര സരക്കചോരമചലയത്ത്

കമടമയമട്ടുള  മുഴവന്  ബമലമമനയദ്യം  മമപസ  മകചോടുതകഴെമഞ.  ഇതത്ത്  സഭ

മുമ്പചോമക  പറയന്ന  കചോരദമചോണത്ത്.  ആറത്ത്  മചോസമത  കുടമശ്ശേമക

മകചോടുക്കചോനുമണനളതത്ത്  എവമമടമയങമലുദ്യം  വരുന്ന  വചോരതകളചോയമരമക്കുദ്യം.

അങ്ങത്ത്  അതത്ത്  വമശസസമക്കരുമതന്നചോണത്ത്  എനമക്കത്ത്  പറയചോനുളതത്ത്.

അക്കചോരദതമല്  കൃതദമചോയ  ഇടമപടല്  സരക്കചോര  നടതനമണന്ന

കചോരദദ്യംകൂടമ സഭ മുമ്പചോമക അറമയമക്കുകയചോണത്ത്. 
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ശസ്പീ  .    സനസ്പീഷ് കുമചോര  ചജചോസഫത്ത്:  സര,  റബര  കരഷകര  വലമയ

പ്രതമസനമയമലൂമട  കടനചപചോകുകയചോണത്ത്.  റബര  മരങ്ങള്  മവടമക്കളയന്ന

സമതമയമചലയചോണത്ത് ഇചപചോള് കരഷകര മുചന്നചോട്ടുചപചോയമമകചോണമരമക്കുന്നതത്ത്.

റബര  കരഷകമര  സഹചോയമക്കുന്നതമനചോയമ  റബറധമഷമത  മൂലദവരദ്ധമത

ഉല്പന്നങ്ങള്  സദ്യംസചോനതത്ത്  നമരമമക്കുന്നതമനുദ്യം

വമപണമയമമലതമക്കുന്നതമനുദ്യം  എമന്തചോമക്ക  നടപടമകളചോണത്ത്  സരക്കചോര

സസസ്പീകരമചമട്ടുളമതന്നത്ത് വമശദസ്പീകരമക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പ്രസചോദത്ത്:  സര,  വദവസചോയ  വകുപമമന  ചനതൃതസതമല്

റബറമല്നമനള  മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പന്നങ്ങളുമട  കചോരദതമല്,  ചകരളതമല്

സസന്തമചോയമ  ചകരള  റബര  കമ്പനമ  ലമമമറഡത്ത്  എമന്നചോരു  സചോപനദ്യം

രൂപസ്പീകരമക്കുകയദ്യം  അതമനനുസരമച്ചുള  നടപടമകളമചലയത്ത്  നസ്പീങ്ങുകയദ്യം

മചയമട്ടുണത്ത്.  റബറമല്  നമനള  മൂലദവരദ്ധമത  ഉല്പന്നങ്ങള്  നമ്മുമട

നചോടമല്തമന്ന  ഉല്പചോദമപമചത്ത്  റബര  കരഷകമര  സഹചോയമക്കുന്നതമനുള

പരമപചോടമക്കചോണത്ത്  ഇസൗ  സരക്കചോര  തുടക്കമമടമരമക്കുന്നതത്ത്.  അതത്ത്
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മുചന്നചോട്ടുമകചോണത്ത്  ചപചോകുകതമന്ന  മചയ്യുദ്യം.  അതത്ത്  കരഷകരക്കത്ത്  ഏറവുദ്യം

സഹചോയകമചോവുകയദ്യം മചയ്യുമമന്ന കചോരദതമല് സദ്യംശയമമല. 

ലലസൻസത്ത് റദ്ദേചോക്കമപടവരുദ്യം കുടമകളുദ്യം വചോഹനങ്ങള് ഓടമക്കുന്നതത്ത്
തടയചോൻ നടപടമ

(*275) ശസ്പീ  .    ചറചോജമ  എദ്യം  .    ചജചോൺ:  തചോമഴെ  കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കത്ത്

ഗതചോഗത വകുപ്പുമനമ  സഭയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ ) സദ്യംസചോനതത്ത്  ലലസൻസത്ത്  റദ്ദേചോക്കമപടവരുദ്യം

പ്രചോയപൂരതമയചോകചോത  കുടമകളുദ്യം  വചോഹനങ്ങചളചോടമക്കുന്നതത്ത്  കരശനമചോയമ

നമരസ്പീകമക്കുന്നതമനത്ത്  എമന്തലചോദ്യം  നടപടമകളചോണത്ത്  സസസ്പീകരമചമട്ടുളമതന്നത്ത്

വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ) ഇതമചലയചോയമ  രകകരതചോക്കള്,  സ്കൂളധമകൃതര,  അദ്ധദചോപകര

എന്നമവമരയള്മപടുതമ  സ്കൂളുകളമല്  പ്രവരതമക്കുന്ന  ചറചോഡത്ത്  സുരകചോ

ക്ലെബ്ബുകള്  മുചഖന  വമദദചോരതമകള്ക്കത്ത്  ചബചോധവല്ക്കരണദ്യം  നടതവചോന്

നടപടമകള് സസസ്പീകരമചമട്ടുചണചോ; വമശദചോദ്യംശദ്യം നല്കചോചമചോ;

(സമ)  ലലസൻസത്ത് റദ്ദേചോക്കമപടവരുദ്യം പ്രചോയപൂരതമയചോകചോത കുടമകളുദ്യം

വചോഹനങ്ങചളചോടമക്കുന്നതത്ത്  തടയചോൻ  സസസ്പീകരമചമട്ടുള  നടപടമകൾ

വമശദമചോക്കചോചമചോ?
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ഗതചോഗത  വകുപ്പുമനമ   (ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു):  സര,  (എ )

സദ്യംസചോനതത്ത്  ലലസൻസത്ത്  റദ്ദേചോക്കമപടവരുദ്യം  പ്രചോയപൂര തമയചോകചോത

കുടമകളുദ്യം  വചോഹനങ്ങചളചോടമക്കുന്നതത്ത്  നമരസ്പീകമക്കുന്നതമനത്ത്  സത്ത് കൂള്

പരമസരങ്ങളമല്  രചോവമമലയദ്യം  ലവകുചന്നരവുദ്യം  പ്രചതദക  സത്ത് കസചോഡമമന

നമചയചോഗമക്കുകയദ്യം  മറത്ത്  പ്രചദശങ്ങളമൽ  ഊര ജ്ജമതമചോയ  മചക്കമദ്യംഗത്ത്

നടതന്നതമനത്ത്  ഓചരചോ  ജമലയമമല  എന് ചഫചോഴത്ത് മമനത്ത്  വമഭചോഗദ്യം  റസ്പീജമയണല്

ടചോന് സത്ത് ചപചോര ടത്ത്  ഓഫസ്പീസര മചോര ക്കുദ്യം റസ്പീജമയണല്  ടചോന് സത്ത് ചപചോര ടത്ത്

ഓഫസ്പീസര മചോര ക്കുദ്യം  കര ശന  നമര ചദ്ദേശദ്യം  നല് കമയമട്ടുണത്ത്.  ഇതരതമലുള

നമയമലദ്യംഘനദ്യം  ശദ്ധയമൽമപടചോലുടൻ  കരശന  നടപടമകള്

ലകമക്കചോളചോറുണത്ത്.  ഇതരതമലുള  കുറകൃതദദ്യം  ആവര തമചചോല്

ലഡ്രൈവമദ്യംഗത്ത്  ലലസന് സുളവരുമട  ലലസൻസത്ത്  എമന്നചന്നയത്ത് ക്കുമചോയമ  റദ്ദേത്ത്

മചയ്യുന്നതമനുചവണമ  ലലസന് സത്ത്  അചയചോഗദത  കൽപമചവരുമട

അചയചോഗദത  സ ദ്യംബനമച  വമവരങ്ങള്  വചോഹന്  ചസചോഫത്ത്-മവയറമല്

ചരഖമപടുതകയദ്യം  അതതത്ത്  ലലസന് സമദ്യംഗത്ത്  അചതചോറമറമമയ  ചനരമടത്ത്

അറമയമക്കുകയദ്യം മചയ്യുനണത്ത്.
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(ബമ) ഇതമചലയചോയമ  രകകര തചോക്കള്,  സ്കൂളധമകൃതര,  അദ്ധദചോപകര

എന്നമവമരയള് മപടുതമ  സത്ത് കൂളുകളമല്  പ്രവര തമക്കുന്ന  ചറചോഡത്ത്  സുരകചോ

ക്ലെബ്ബുകള്  മുചഖന  വമദദചോര തമകള് ക്കത്ത്  ചബചോധവല് ക്കരണ  ക്ലെചോസുകള്

ഓണ് ലലനചോയദ്യം ചനരമട്ടുദ്യം നടതനണത്ത്. എലചോ ജമലയമലുദ്യം സത്ത് കൂള്-ചകചോചളജത്ത്

തലതമലുള  കുടമകമളയള് മപടുതമ  ചബചോധവല് ക്കരണ  ക്ലെചോസ്സുകള്,

മസമമനചോറുകള്  എന്നമവ  നടതകയദ്യം  എലചോ  മകചോലവുദ്യം  ചറചോഡത്ത്  സുരകചോ

വചോരചോചഘചോഷദ്യം  നടതകയദ്യം  മചയചോറുണത്ത്.  ഇതമനചോയമ  NSS,  Red  Cross,

Scout  &  Guides,  NCC,  SPC  മുതലചോയ  സന്നദ്ധ  സദ്യംഘടനകളുമട

സഹകരണദ്യം ഫലപ്രദമചോയമ വമനമചയചോഗമച്ചു വരുനണത്ത്.

(സമ)  ലലസന്സത്ത് റദ്ദേചോക്കമപടവരുദ്യം പ്രചോയപൂര തമയചോകചോത കുടമകളുദ്യം

വചോഹനചമചോടമക്കുന്നതത്ത് മചക്കമദ്യംഗത്ത് സമയതത്ത് പ്രചതദകദ്യം പരമചശചോധമക്കുനണത്ത്.

ഇതമനചോയമ  ഉചദദചോഗസമര  മഫത്ത് തമയമലുദ്യം  നമയമമച്ചുവരുനണത്ത്.

ഇതരതമലുള വദക്തമകള് വചോഹനങ്ങള് ഓടമക്കുന്നതത്ത് ശദ്ധയമല് മപടുന്ന

മുറയത്ത് ക്കത്ത് ലലസന് സത്ത്  റദ്ദേചോക്കമപടവരുമട  കചോരദതമല്  ചമചോചടചോര  വചോഹന

നമയമതമമല  മസകന്  180,  181  പ്രകചോരവുദ്യം പ്രചോയപൂര തമയചോകചോത
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കുടമകളുമട  കചോരദതമല്  മസകന്  199A  പ്രകചോരവുദ്യം  നടപടമകള്

സസസ്പീകരമക്കുനണത്ത്.

ശസ്പീ.  ചറചോജമ  എദ്യം.  ചജചോണ്  ചുമതലമപടുതമയതുപ്രകചോരദ്യം

(ശസ്പീ  .    ടമ  .    മജ  .    വമചനചോദത്ത്):  സര,  ഭചോവമ തലമുറമയ ചറചോഡത്ത്  സുരകചോ നമയമങ്ങള്

പഠമപമമചടുചക്കണതത്ത് ഇന്നമത കചോലഘടതമമന ഏറവുദ്യം വലമയ ആവശദമചോണത്ത്.

ചറചോഡത്ത്  സുരകചോ  ക്ലെബുകളുമട  പ്രവരതനങ്ങള്  ജമലചോ  ചറചോഡത്ത്  സുരകചോ

കസൗണ്സമല്  ചയചോഗങ്ങളമല്  വമലയമരുതചോറുചണചോമയന്നത്ത്  നമള്

ആചലചോചമക്കണദ്യം.  ഇമലങമല്  അതമനുള  നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കണദ്യം.  ചറചോഡത്ത്

സുരകചോ ക്ലെബ്ബുകളമല് അദ്യംഗങ്ങളചോയ കുടമകള്ക്കത്ത് ചഗസത്ത് മചോരക്കത്ത്  മകചോടുക്കുന്നതത്ത്

സദ്യംബനമചത്ത് ഗവണ്മമനത്ത് ആചലചോചമചമട്ടുചണചോ?

ശസ്പീ  .    ആനണമ  രചോജു:  സര,  ബഹുമചോനമപട  മമമ്പര  പറഞ  കചോരദദ്യം

ഗസൗരവമചോയമ  പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണത്ത്.  അങ്ങത്ത്  ഇന്നത്ത്  പറഞ  നമരചദ്ദേശദ്യം

സസചോഗതചോരഹമചോണത്ത്.  അതത്ത്  നടപമലചോക്കുന്നതത്ത്  സദ്യംബനമചത്ത്   ഗവണ്മമനത്ത്

തസ്പീരുമചോനദ്യം മമകമക്കചോള്ളുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ടമ  .    മജ  .    വമചനചോദത്ത്:  സര,  മമലസന്സത്ത്  സമസനത്ത്  മചയമപടവര

ഏമതങമലുദ്യം  സരക്കചോര  ആശുപത്രമയമമല  പചോലമചയറസ്പീവത്ത്  മകയറമല്  ഒരചോഴ്ച

ചരചോഗമകമള  പരമപചോലമക്കണമമന്നത്ത്  നമയമമുചണചോ;  അങ്ങമനയമണങമല്
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അതത്ത്  എവമമടമയങമലുദ്യം  നടപചോക്കമയമട്ടുചണചോ;  അതത്ത്  കരശനമചോയമ

നടപചോക്കചോന് ഗവണ്മമനത്ത് നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    ആനണമ രചോജു:  സര,  ചമചോടചോര വചോഹന നമയമതമമല മസകന്

200  അ നുസരമചത്ത്  മമലസന്സത്ത്  സമസനത്ത്  മചയ്യുന്ന  വദക്തമകള്ക്കത്ത്

നമരബനമത  കമഹ്യൂണമറമ  സരവ്വേസ്പീസത്ത്  നടതണമമന്നത്ത്  വദവസയണത്ത്.

സദ്യംസചോനതത്ത്  മമലസന്സത്ത്  സമസന്ഷന്  നടതമ  കചോലചോവധമ  കഴെമഞത്ത്

മമലസന്സത്ത്  സചോധൂകരമക്കുന്നതമനുമുമ്പത്ത്  സചോമൂഹമക  ചസവനദ്യം  ഇചപചോള്

നമരബനമതമചോക്കമ  വരമകയചോണത്ത്.  ഇസൗയടുതകചോലതത്ത്  ഏതചോണത്ത്

നചോല്പചതചോളദ്യം  ചപരക്കത്ത്    മടയമനമദ്യംഗത്ത്  നടതണമമന്ന  വദവസയണത്ത്.

അതമമനയടമസചോനതമല്  മചോത്രമമ  മമലസന്സത്ത്  പുതുക്കുവചോന്

കഴെമയകയള. ഇചപചോള് അവര മടയമനമദ്യംഗമലചോണത്ത്.

(ചചചോചദദചോതരസമയദ്യം കഴെമഞ.) 
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