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മമ  .   സസ്പീക്കര  : ഓരഡര...........ഓരഡര............ ചചചോദദദ്യം നദ്യം.*1

സചോരടട്ട് സമറമ നമരമചോണദ്യം

(*1) ശസ്പീ  .   പമ  .   വമ  .   അന്വര  :
ശസ്പീ  .   എസട്ട്  .   ശരമ  :
ശസ്പീ  .   എദ്യം  .   സസ്വരചോജട്ട്  :
ശസ്പീ  .    ആര  .    രചോചജഷട്ട്    :  തചോഴഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കട്ട് മുഖദമനമ സദയദ്യം

മറുപടമ നല്കുചമചോ;

(എ) ഴകചോചമന്  സചോരടട്ട്  സമറമ  സചോപമക്കുന്നതമനട്ട്  ടസ്പീചകചോദ്യം  കമ്പനമയുമചോയമ

ഒപ്പുഴവച കരചോറമഴന്റെ വമശദചോദ്യംശങ്ങള് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

(ബമ) കരചോര  പ്രകചോരദ്യം  പൂരതമയചോചക്കണ്ട  നമരമചോണ  പ്രവരതനങ്ങള്

പൂരതമയചോക്കമയമട്ടുചണ്ടചോ  എനദ്യം  എങമല്  എത്ര  ശതമചോനദ്യം  ഴഎ.ടമ.

സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കചോയമ ഉപചയചോഗമക്കുനഴണ്ടനദ്യം പരമചശചോധമചമട്ടുചണ്ടചോ;

(സമ)  കരചോര  പ്രകചോരദ്യം  നമരമചോണപ്രവരതനങ്ങളദ്യം,  സചോരടട്ട്  സമറമയുഴട

പ്രവരതനങ്ങളദ്യം  പൂരതമയചോക്കുനഴണ്ടന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുവചോന്  എനട്ട്  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുവചോനചോണട്ട് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നഴതന്നട്ട് ഴവളമഴപ്പെടുതചോചമചോ? 

മുഖദമനമ (  ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന്  ): സര,

(എ) ഴകചോചമ  സചോരടട്ട്  സമറമ  പദ്ധതമ  സദ്യംബനമചട്ട്  സരക്കചോരുദ്യം  ടസ്പീചകചോമുദ്യം

തമമല്  13.05.2007-ല്  ഒപ്പുവച  ഴഫ്രെയമദ്യം  വരക്കട്ട്  എഗമഴമന്റെമഴലെ  വദവസകള്
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പ്രകചോരദ്യം closing തസ്പീയതമ മുതല് 10 വരഷതമനകദ്യം 88 ലെകദ്യം ച.അടമ. നമരമചോണ

വമസ്തൃതമചയചോടുകൂടമയ ഴകടമടങ്ങള് നമരമമചക്കണ്ടതദ്യം, 90,000  ഴതചോഴെമലെവസരങ്ങള്

സൃഷമചക്കണ്ടതമചോണട്ട്.   സചോരടട്ട്  സമറമയുമചോയുള്ള  ഴഫ്രെയമദ്യം  വരക്കട്ട്  എഗമഴമന്റെട്ട്

പ്രകചോരമുള്ള  88  ലെകദ്യം  സസ്വയര  ഫസ്പീറമല്  67  ലെകദ്യം  സസ്വയര  ഫസ്പീറചോണട്ട്

ഴഎ.ടമ/ഴഎ.ടമ.ഇ.എസട്ട്.  ആവശദങ്ങള്ക്കചോയമ  നസ്പീക്കമ  വചമട്ടുള്ളതട്ട്.   Frame  work

agreement പ്രകചോരദ്യം സചോരടട്ട് സമറമ കമ്പനമയുഴട ആതററസ്ഡട്ട് ഴഷയര കദചോപമറല്

680  ചകചോടമയുദ്യം,  ഴപയ്ഡട്ട് അപട്ട് ഴഷയര കദചോപമറല് 120  ചകചോടമയുദ്യം,  സരക്കചോരമഴന്റെ

ഴഷയര  31.2  ചകചോടമയുമചോണട്ട്.   ടസ്പീചകചോദ്യം  കമ്പനമയുഴട  ഴഷയര  84  ശതമചോനമചോണട്ട്.

Frame work agreement പ്രകചോരദ്യം ആഴക ഭൂമമയുഴട 12 ശതമചോനദ്യം ഭൂമമയമല് ടസ്പീചകചോദ്യം

കമ്പനമക്കട്ട് സസ്വതന അവകചോശതമനട്ട്  അരഹതയുണ്ടട്ട്.   Frame work  agreement

സരക്കചോര ഴവബ്റസറമല് പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കുന്നതമനുള്ള നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കമയമട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബമ) ഒന്നചോദ്യം ഘടതമല് ഏകചദശദ്യം 5500 ചപരക്കട്ട് ചജചോലെമ ലെഭദമചോക്കുന്ന 6.5

ലെകദ്യം ച.അടമ. വമസസ്പീരണ്ണമുള്ള ഴഎ.ടമ.  ഴകടമടതമഴന്റെ നമരമചോണദ്യം പൂരതസ്പീകരമചട്ട്

പ്രവരതനദ്യം  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണ്ടട്ട്.  ഏകചദശദ്യം  ആറട്ട്  ലെകതമ  ഇരുപതമമൂന്നചോയമരദ്യം

ചതരശ അടമ സലെദ്യം (96 ശതമചോനദ്യം) ഴഎ.ടമ./ഴഎ.ടമ. അധമഷമത ചസവനങ്ങള്ക്കട്ട്

മചോറമ  വചമട്ടുണ്ടട്ട്.   ഇതമല്  ഴഎ.ടമ./ഴഎ.ടമ.  അധമഷമത  ഓഫസ്പീസുകള്,  കചോര
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പചോരക്കമദ്യംഗട്ട്,  ഴട്രെയമനമദ്യംഗട്ട്  ഴസന്റെര,  യൂടമലെമറമ  ഏരമയ,  ചകചോമണ്  ഏരമയ  എന്നമവ

ഉള്ഴപ്പെടുദ്യം  എന്നട്ട്  സചോരടട്ട്  സമറമ  അധമകൃതര  അറമയമചമട്ടുണ്ടട്ട്.   ആദദ  ഴഎ.ടമ.

മനമരതമഴന്റെ നമരമചോണചതചോഴടചോപ്പെദ്യം തഴന്ന ആദദ ഘടതമഴലെ പചോലെദ്യം, 3.7 കമ.മസ്പീ.

നചോലുവരമപ്പെചോത,  കചോനകള്,  ചകബമള്  ഴട്രെഞട്ട്,  സബ്ചസ്റ്റേഷന്  തടങ്ങമയവയുഴട

നമരമചോണവദ്യം പൂരതസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടട്ട്.

(സമ) സചോരടട്ട്  സമറമ  ഡയറക്ടര  ചബചോരഡമഴലെ  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  പ്രതമനമധമകള്

പദ്ധതമ നമരമചോണ പ്രവരതന പുചരചോഗതമ ഓചരചോ ഘടതമലുദ്യം വമലെയമരുതചോറുണ്ടട്ട്.

കൂടചോഴത  വമവമധ  വകുപ്പുകള്  തമമലുള്ള  ഏചകചോപനദ്യം,  ജമലചോ  ഭരണകൂടതമഴന്റെ

പങചോളമതദ്യം  എന്നമവ  ഉറപ്പെചോക്കമ  പദ്ധതമ  പ്രവരതനങ്ങള്

ഉരജമതമചോക്കുന്നതമനചോയമ  ചസ്പീഫട്ട്  ഴസക്രടറമയുഴട  അദ്ധദകതയമല്  റമവവ

മസ്പീറമദ്യംഗുകള് നടതമ വരുന.  കൂടചോഴത, ചഫചോരടട്ട് ഴകചോചമ സബ്കളക്ടഴറ സചോരടട്ട് സമറമ

പദ്ധതമയുഴട  അവചശഷമക്കുന്ന  ചജചോലെമകള്  പൂരതസ്പീകരമക്കുന്നതമനട്ട്  ചമല്ചനചോടദ്യം

വഹമക്കുന്നതമനചോയുള്ള ചനചോഡല് ഓഫസ്പീസര ആയമ നമയമമചമട്ടുണ്ടട്ട്.  ഴഫ്രെയമദ്യം വരക്കട്ട്

എഗമഴമന്റെമഴലെ  വകുപ്പെട്ട്  5.2  ഉപവകുപ്പെട്ട്  (c)(d)  എന്നമവയമല്  ഉപസദ്യംരദ്യംഭകഴര

പങചോളമകളചോക്കുന്നതട്ട്  സദ്യംബനമചട്ട്  വമശദസ്പീകരമക്കുനണ്ടട്ട്.   സചോരടട്ട്സമറമയുഴട

പ്രവരതനദ്യം  ഘടദ്യം  ഘടമചോയമടചോണട്ട്  നടപ്പെമലെചോക്കുന്നതട്ട്.   2021  ആകുചമ്പചോചഴെക്കുദ്യം
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പൂരണ്ണ  ചതചോതമല്  പ്രവരതനസജമചോകുഴമന്നട്ട്  സചോരടട്ട്  സമറമ  അധമകൃതര

അറമയമചമട്ടുണ്ടട്ട്. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    അന്വര:  സര,  സദ്യംസചോനഴത  ഴഎ.ടമ.  ചമഖലെയമചലെയട്ട്

സസ്വചദശമകഴളയുദ്യം  വമചദശമകഴളയുദ്യം  ആകരഷമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്

എനചോണട്ട്  ഴചയചോന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നഴതന്നട്ട്  അറമയചോന്  തചോല്പരദമുണ്ടട്ട്.

അതചപചോഴലെതഴന്ന  റഹദരചോബചോദട്ട്,  ബചോദ്യംഗ്ലൂര  തടങ്ങമയ  ഴഎ.ടമ.  നഗരങ്ങളമല്

വമചദശ  കമ്പനമകഴള  ആകരഷമക്കുന്നതമനട്ട്  പലെതരതമലുള്ള  മചോരക്കറമദ്യംഗട്ട്

സദ്യംവമധചോനവദ്യം  ഏരഴപ്പെടുതമയമട്ടുണ്ടട്ട്.   അതരദ്യം  കചോരദങ്ങള് ഴചയചോന്  സരക്കചോര

ഉചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടചോഴയന്നറമയചോന് തചോല്പരദമുണ്ടട്ട്.

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,  ഇതമചോയമ  ബനഴപ്പെടട്ട്  പ്രധചോമചോയമട്ടുള്ളതട്ട്

സചോരടട്ട്  സമറമ  പൂരണ്ണതയമഴലെത്തുക  എനള്ളതചോണട്ട്.  സചോരടട്ട്  സമറമയുഴട

ആദദഭചോഗമചോണട്ട്  അവര  പൂരതസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതട്ട്.  സചോരടട്ട്  സമറമ

പൂരണ്ണതയമഴലെതമക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ  അവരുമചോയമ  ഇതമനകദ്യം  ചരച  നടതമ

കഴെമഞമട്ടുണ്ടട്ട്.   ഇവമഴട  ചനരഴത  പ്രസചോവമചതചപചോഴലെ  2020-ഓടുകൂടമ  ഇതട്ട്

പൂരണ്ണതയമഴലെതമക്കുഴമന്നതമനട്ട് ഉറപ്പു നലമയമട്ടുണ്ടട്ട്.  അചപ്പെചോഴെചോണട്ട് നചോദ്യം ഉചദ്ദേശമച

തരതമലുള്ള  ഴതചോഴെമല്  സചോധദത  ഇതമനകത്തുണ്ടചോകുക.    അചതചോഴടചോപ്പെദ്യം  മറട്ട്
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കമ്പനമകള്  ഇവമഴട  എതമചചരുന്നതമനുദ്യം  സചോധദതയുണ്ടട്ട്.   ഇന്ഡദയമലുള്ള  മറ

നഗരങ്ങചളചോടട്ട് കമടപമടമക്കതക്ക രസ്പീതമയമചലെയട്ട് ചകരളഴത മചോറമ തസ്പീരക്കുകഴയന്നതട്ട്

നചോദ്യം ചനരഴത തഴന്ന ലെകദമമടമട്ടുള്ള കചോരദമചോണട്ട്.   അതമനുള്ള പ്രവരതനങ്ങളദ്യം

നടനവരുനണ്ടട്ട്.    

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    അന്വര:  സര,  കഴെമഞ  എല്.ഡമ.എഫട്ട്.  ഭരണകചോലെതട്ട്

ചകചോഴെമചക്കചോടട്ട്  ഒരു ഴഎ.ടമ.  റസബര സമറമക്കുചവണ്ടമ തറക്കലമടമരുന.  പമന്നസ്പീടട്ട്

അതമഴന്റെ പ്രവരതനങ്ങഴളചോനദ്യം ഉണ്ടചോയമല.  ആ ഴഎ.ടമ. പചോരക്കമഴന്റെ കചോരദതമല്

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് പുതതചോയമ എനചോണട്ട് ഴചയചോനുചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്? എത്ര സമയതമനുള്ളമല്

ചകചോഴെമചക്കചോടമഴന ഒരു ഴഎ.ടമ. ഹബചോക്കമ മചോറഴമന്നട്ട് അറമയചോന് തചോല്പരദമുണ്ടട്ട്.

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,   ചകരളതമല് ഴഎ.ടമ.  എലചോ സലെത്തുദ്യം

ആരദ്യംഭമക്കചോന് പറന്ന ഒന്നചോണട്ട് എഴന്നചോരു ഴപചോതവമകചോരദ്യം നമലെനമല്ക്കുനണ്ടട്ട് എന്നതട്ട്

ഒരു  വസ്തുതയചോണട്ട്.   എന്നചോല്  സചോധചോരണ  നമലെയട്ട്  ചകനസ്പീകരമക്കചോന്  കഴെമയുന്നതട്ട്

തമരുവനനപുരദ്യം, ഴകചോചമ, ചകചോഴെമചക്കചോടട്ട് എന്നസ്പീ പ്രധചോന നഗരങ്ങളമല്തഴന്നയചോണട്ട്.

അതമഴലെചോന്നചോണട്ട് ചകചോഴെമചക്കചോടട്ട്.  ചകചോഴെമചക്കചോടട്ട് ചനരഴത തടങ്ങമയമട്ടുള്ള സദ്യംരദ്യംഭദ്യം

പൂരണ്ണതയമഴലെതമക്കുക  എന്നതതഴന്നയചോണട്ട്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്.  ഏഴറക്കുഴറ  അതട്ട്

പൂരതമയചോയമ വരമകയചോണട്ട്.
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ശസ്പീ  .    എസട്ട്  .    ശരമ:  സര,  സചോരടട്ട്  സമറമയുഴട  ഇചപ്പെചോഴെഴത  സമതമയുദ്യം

ഭചോവമയമചലെക്കട്ട് കമസ്പീഷന് ഴചയചോന് കഴെമയുഴമന്നട്ട് കണക്കചോക്കുന്ന വരഷവദ്യം അതമഴന്റെ

ഴതചോഴെമലെവസര  സചോധദതകളദ്യം  പ്രധചോന  ചചചോദദതമനട്ട്  ഉതരമചോയമ   മുഖദമനമ

വമശദസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടട്ട്.  ആദദഘടതമല് പണമ പൂരതസ്പീകരമക്കചോന് കഴെമഞമട്ടുള്ള ആ

ഴകടമടതമനട്ട്  വമഭചോവന  ഴചയ്തതചപചോഴലെ  5000-തമലെധമകദ്യം  വരുന്ന  ഴഎ.ടമ.

ചമഖലെയമഴലെ ഉചദദചോഗചോരതമകള്ക്കട്ട് ഴതചോഴെമല് ഉറപ്പെചോക്കുവചോന് കഴെമഞമട്ടുചണ്ടചോ എന്ന

കചോരദദ്യം ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് പരമചശചോധമചമട്ടുചണ്ടചോ? 

ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന്: സര, ഇചപ്പെചോള് പൂരതമയചോക്കമയ ഭചോഗദ്യം വചട്ട് 5000-

തമല്പ്പെരദ്യം  ആളകള്ക്കട്ട്  ഴതചോഴെമല്  നലചോന്  കഴെമചയണ്ടതചോണട്ട്.   എത്ര  ചപരക്കട്ട്

കൃതദമചോയമ  ഴതചോഴെമല്  അവമഴട  നലമ  കഴെമഞമട്ടുണ്ടട്ട്  എന്നതമഴനക്കുറമചട്ട്  ഒരു

പരമചശചോധനയമചലെയട്ട് ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് കടന്നമടമല.  

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    സസ്വരചോജട്ട്:  സര,  വമവരസചോചങതമകവമദദയമലൂന്നമയുള്ള വദവസചോയമക

മുചന്നറതമനട്ട്  രചോജദതട്ട്   ആദദമചോയമ  തടക്കദ്യം  കുറമച  തമരുവനനപുരദ്യം

ഴടചകചോപചോരക്കമഴന്റെ  തടരചയചോയമ  വമകസമചക്കണ്ടമയമരുന്നതചോണട്ട്  സചോരടട്ട്  സമറമ.

അതമഴന്റെ  ആദദഘടദ്യം  ഉദ്ഘചോടനഴത തടരനള്ള വചോരതകള്  പുറത്തുവന്നചപ്പെചോള്

ഴഎ.ടമ.  എനപറഞചോല്  ഇന്ഫരചമഷന്  ഴടചകചോളജമയചോചണചോ  ഇന്റെരനചോഷണല്
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തടമപ്പെചോചണചോ  എന്ന  സദ്യംശയമചോണട്ട്  ജനങ്ങളമലുണ്ടചോയതട്ട്.   തട്ടുകട,  ചഹചോടല്,

ചചോയക്കട, മുറുക്കചോന്കട എഴന്നചോഴക്കയുള്ള വചോരതകള് നമ്മുഴട മുന്പമലുണ്ടട്ട്.  എഴന്റെ

ചചചോദദദ്യം  നമരദ്ദേമഷ  സലെതതട്ട്  ഐ.ടമ.  വദവസചോയങ്ങള്  തഴന്ന   തടങ്ങുഴമന്നട്ട്

ഉറപ്പെചോക്കചോന് ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ; എഴനചോഴക്കയചോണട്ട് നടപടമകള്?

ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന്: സര, സചോരടട്ട് സമറമയുമചോയമ ബനഴപ്പെട്ടുള്ള കരചോറമല്

തഴന്ന  ഴഎ.ടമ./ഴഎ.ടമ.ഇ.എസട്ട്.  ആവശദങ്ങള്ക്കചോയമ  എത്രമചോത്രദ്യം  സലെദ്യം

നസ്പീക്കമവയണഴമന്നതട്ട്  വദക്തമചോക്കമയമട്ടുണ്ടട്ട്.  അതമല്  ഉറച്ചുനമലചോന്  തഴന്നയചോണട്ട്

സരക്കചോര നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുക.  ഇചപ്പെചോള് അവരുമചോയുള്ള ചരചയമലുദ്യം അതട്ട്

വദക്തമചോക്കമ  കഴെമഞമട്ടുണ്ടട്ട്.   അതമനട്ട്  ഉതകുന്ന  കമ്പനമകഴള  ഴകചോണ്ടുവരുഴമന

തഴന്നയചോണട്ട്  അവര  വദക്തമചോക്കമയതട്ട്.  അതഴകചോണ്ടട്ട്   ഉയരനവരുന്ന  ആശങ

ദുരസ്പീകരമക്കചോനുള്ള നടപടമകള് തഴന്ന സരക്കചോര സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    ആര  .    രചോചജഷട്ട്:  സര,  നമ്മുഴട   ഴഎ.ടമ.  ചമഖലെയുഴട  വമകസനതമനട്ട്

പ്രധചോനഴപ്പെട സദ്യംഭചോവന നല്കമയ ഒന്നചോണട്ട് സചോരടട്ട് സമറമ.  എന്നചോല് ആ നമലെയമല്

കഴെമഞ  അഞട്ട്  വരഷക്കചോലെദ്യം  സചോരടട്ട്സമറമയുഴട  പ്രവരതനങ്ങഴള

മുചന്നചോട്ടുഴകചോണ്ടുചപചോകചോന്  കഴെമഞമടമല.  നമലെവചോരമുള്ള  ഴഎ.ടമ.  കമ്പനമകള്

ഇവമചടയട്ട്  വരുക  എനള്ളതട്ട്  സചോരടട്ട്  സമറമ  ചപചോലുള്ള  ഴഎ.ടമ.  സചോപനങ്ങളഴട
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പുചരചോഗതമക്കട്ട്  ഏറവദ്യം  പ്രധചോനമചോണട്ട്.  ഇക്കചോരദതമല്  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  പരമചശചോധന

നടതമയമട്ടുചണ്ടചോ;  ഭചോവമയമല്  യുവചോക്കള്ക്കട്ട്  കൂടുതല്  ഴതചോഴെമലെവസരങ്ങള്

ലെഭദമചോക്കുന്നതമനുചവണ്ടമ നമലെവചോരമുള്ള ഴഎ.ടമ.  കമ്പനമകഴള സചോരടട്ട് സമറമയമചലെയട്ട്

ഴകചോണ്ടുവരചോനചോവശദമചോയ  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ;  ഇചപ്പെചോള്  അതരദ്യം

കമ്പനമകളചണ്ടചോ എന്നതദ്യം  സരക്കചോര വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന്:  സര,  ഴകടമടദ്യം  നമരമമച്ചു കഴെമഞചോല് മചോത്രചമ

കമ്പനമകള്  ഇചങ്ങചോട്ടുവരമകയുള്ളൂഴവന്നതചോണട്ട്  പ്രശദ്യം.  88  ലെകദ്യം  ചതരശ  അടമ

ഴകടമടദ്യം  നമരമമചക്കണ്ടതമല്  67  ലെകദ്യം   ചതരശ  അടമ   സലെമചോണട്ട്

ഴഎ.ടമ./ഴഎ.ടമ.ചയതര  ചസവനങ്ങള്ക്കചോയമ  ഉപചയചോഗമക്കചോവന്നതട്ട്.  ചനരഴത

ഇവമഴട വദക്തമചോക്കമയതചപചോഴലെ, 6.5  ലെകദ്യം ചതരശ അടമ ഴകടമടങ്ങള് മചോത്രചമ

പൂരതസ്പീകരമച്ചു  കഴെമഞമട്ടുള.  6.5  ലെകദ്യം  ചതരശ  അടമ  കഴെമഞ്ഞുള്ള  ഴകടമടദ്യം

പൂരണ്ണമചോയമ  പൂരതസ്പീകരമക്കചോനമരമക്കുകയചോണട്ട്.  ആ  ഴകടമടവദ്യം  കൂടമ

പൂരതസ്പീകരമക്കുചമ്പചോഴെചോണട്ട്  നചോദ്യം  ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന  തരതമലുള്ള  ഴതചോഴെമല്  സചോദ്ധദത

ഇതമല്  വരുന്നതട്ട്.  അതമല്  ഒരു  ആശങയുമുണ്ടചോചകണ്ടതമല.  അവമഴട  അതരദ്യം

സസൗകരദങ്ങഴളചോരുക്കുചമ്പചോള്  ചകരളതമഴന്റെ  പ്രചതദകത  വചട്ട്  സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം

കമ്പനമകള് വരചോന് തയചോറചോക്കുദ്യം.  ആ കമ്പനമകള് വരുന്നതമനുള്ള  ചപ്രചോതചോഹനദ്യം
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ഇതമഴന്റെ ഭചോഗമചോയമ ലെഭമക്കുകയുദ്യം ഴചയദ്യം. 

 ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉഴഴബദുള്ള:  സര,  സചോരടട്ട്  സമറമ  തടങ്ങുന്നതമചോയമ  ബനഴപ്പെടട്ട്

മുന്സരക്കചോരമഴന്റെ  കചോലെതട്ട്  കരചോറുണ്ടചോക്കമയമരുചന്നചോ;  അങ്ങഴന

ഉണ്ടചോക്കമയമരുഴന്നങമല്   ടമ  കരചോറമഴന്റെ  വദവസകളമല്  എഴനങമലുദ്യം  മചോറദ്യം

വരുതചോന്  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  ഉചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടചോ;  ഉചദ്ദേശമക്കുനഴണ്ടങമല്  എഴനചോഴക്ക

വദവവസകളമലെചോണട്ട് മചോറദ്യം വരുതചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നഴതന്നട്ട് വമശദമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ  വമജയന്:  സര,  ഇതമചോയമ  ബനഴപ്പെടട്ട്  ഴഫ്രെയമദ്യം  വരക്കട്ട്

എഗമഴമന്റെട്ട്  ഒപ്പുവചതട്ട്  13.5.2007-നചോണട്ട്.  ആ  സരക്കചോരമഴന്റെ  തടരചയചോയമടചോണട്ട്

സദ്യംസചോനതട്ട്  പമന്നസ്പീടട്ട്  ഒരു  സരക്കചോര  വന്നതദ്യം  ഇചപ്പെചോള്  ഒരു  സരക്കചോര

നമലെനമല്ക്കുന്നതദ്യം.  ആ  വദവസകള്  അനുസരമചചോണട്ട്  കചോരദങ്ങള്  നസ്പീങ്ങുന്നതട്ട്.

ഇക്കചോരദതമല്  മറതരതമലുള്ള ഒരു പ്രശവദ്യം  ഉദമക്കുന്നമല. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതചോമസട്ട്:  സര,  രചോജദതട്ട് ആദദമചോയമ  ഴഎ.ടമ.  സദ്യംരദ്യംഭദ്യം വന്ന

സദ്യംസചോനങ്ങളമല് ഒന്നചോദ്യം സചോനദ്യം  നമ്മുഴട സദ്യംസചോനതമനചോയമരുന.  എന്നചോല്

വളഴര  വരഷങ്ങള്ക്കുചശഷദ്യം  നമ്മുഴട  പമന്നചോഴലെ   കടനവന്ന  ഴതചോടടുത

സദ്യംസചോനങ്ങളചോയ  കരണ്ണചോടക,  ആന്ധ്രപ്രചദശട്ട്,  തമമഴെട്ട് നചോടട്ട്  ചപചോലുദ്യം ഇസൗ രദ്യംഗതട്ട്

നമഴളക്കചോള്  വളഴര  മുന്നമല്  ചപചോയമട്ടുണ്ടട്ട്.   13.5.2007-ല്  ഉണ്ടചോയ  എഗമഴമന്റെട്ട്
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നമരഭചോഗദവശചോല്  അഞ്ചുവരഷക്കചോലെദ്യം  യചോഴതചോരു  പുചരചോഗതമയുമുണ്ടചോകചോഴത

ചപചോകുകയുദ്യം പമന്നസ്പീടട്ട് അതമഴനചോരു തടക്കദ്യം.... ഇചങ്ങചോടട്ട് തടരന്നട്ട് ചപചോയതചോണട്ട് ഇന്നട്ട്

67  ലെകദ്യം  ഴഎ.ടമ.-ക്കട്ട്  മചോത്രമുള്ള  സലെതമഴന്റെ  10  ശതമചോനദ്യം  ചപചോലുദ്യം

പൂരതമയചോകചോന്  കഴെമയചോഴതചപചോയതമഴന്റെ  യഥചോരത  കചോരണഴമന്നട്ട്

വമലെയമരുതമഴക്കചോണ്ടട്ട്  ഗസൗരവതരമചോയ  ഒരു  സമസ്പീപനദ്യം  ഭരണപ്രതമപക

വദതദചോസമമലചോഴത സസ്വസ്പീകരമക്കണദ്യം. എഴന്റെ മണ്ഡലെതമലെചോണട്ട് സചോരട സമറമ ....

മമ  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങട്ട് ചചചോദദതമചലെയട്ട് വര.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    ചതചോമസട്ട്:  സര,  കഴെമഞ  ദമവസദ്യം  ഞചോന്  അവമഴട  ചപചോയമ,

എചന്റെതചോയ സചോഹചരദതമല് സചോരടട്ട് സമറമ  അധമകൃതരുമചോയമ ഴചറമഴയചോരു ചരച

നടതമ.  അവമഴട  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  അടമയനര  ശദ്ധ  ചവണ്ട  ഒചടഴറ  കചോരദങ്ങള്

ഇനമയുദ്യം അവചശഷമക്കുനണ്ടട്ട്. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങട്ട് ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക.

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .   ചതചോമസട്ട്: സര , ശസ്പീ. സസ്വരചോജട്ട് പറഞതചപചോലുളള നമലെപചോടചോണട്ട്

നമഴള  പമചന്നചോട്ടു  നയമചമരുന്നതട്ട്.  അങ്ങയുഴട  നടപടമയമല്  ഞചോന്  പ്രതസ്പീക

കചോണുകയചോണട്ട്.സചോരടട്ട്  സമറമയുഴടയുദ്യം  ഇന്ചഫചോ  പചോരക്കമഴന്റെയുദ്യം  ഴടചകചോ

പചോരക്കമഴന്റെയുദ്യം   ഴഴസബര  സമറമയുഴടയുദ്യം  കചോരദതമല്,  വളഴര  ക്രസ്പീയചോത്മകമചോയ
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നമലെപചോഴടടുക്കുഴമന്നട്ട്  സുദൃഢമചോയമ  പറയചോന്  കഴെമയുചമചോ;  അതമനുചവണ്ടമ  എനട്ട്

നടപടമകളചോണട്ട് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്?

ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന്: സര, ബഹുമചോനഴപ്പെട അദ്യംഗതമഴന്റെ മണ്ഡലെതമഴലെ

ഒരു പ്രശഴമന്ന നമലെയട്ട് ഇചപ്പെചോള് സദ്യംസചോരമക്കുന്നതമനുമുമ്പട്ട് തഴന്ന ഇസൗ പ്രശദ്യം എഴന്റെ

ശദ്ധയമല്ഴപ്പെടുതചോന്  അചദ്ദേഹതമനട്ട്  അവസരമുണ്ടചോയമരുന.  എന്തുഴകചോചണ്ടചോ

ഇചതവഴര  അചദ്ദേഹദ്യം  ആ  പ്രശദ്യം  എഴന്റെ  ശദ്ധയമല്ഴപ്പെടുതമയതചോയമ  കണ്ടമല.

അങ്ങഴനയചോയമരുനഴവങമല്  എനചോണട്ട്  പ്രശഴമന്നട്ട്  മനസമലെചോക്കമ  അതമചന്മേല്

നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കചോന് കഴെമയുമചോയമരുന.  ഇവമഴട അചദ്ദേഹദ്യം പറഞ ഒരു കചോരദദ്യം

തസ്പീരത്തുദ്യം  വസ്തുതചോവമരുദ്ധമചോണട്ട്.   2007 ചമയട്ട്  13-നട്ട്  ഒപ്പുവച  ഴഫ്രെയമദ്യം  വരക്കട്ട്

എഗമഴമന്റെമഴന്റെ ഭചോഗമചോയുള്ള തടരനടപടമകള് ആ ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് ശരമയചോയ രസ്പീതമയമല്

സസ്വസ്പീകരമച്ചുവന്നമരുന.  എന്നചോല് നചോദ്യം ഓരചക്കണ്ട ഒരു കചോരദദ്യം,  ചകചോസമദ്യംഗട്ട് തസ്പീയതമ

മുതല്  10  വരഷതമനകദ്യം  ഇവമഴട  പണമപൂരതമയചോക്കമ  ചജചോലെമ  നല്കുഴമന്ന

നമലെപചോടചോയമരുന  അതമനകത്തുണ്ടചോയമരുന്നതട്ട്.  ഇചപ്പെചോഴദ്യം   ചകചോസമദ്യംഗട്ട്

തസ്പീയതമയചോയമടമല  എന്ന  വസ്തുത  നമലെനമല്ക്കുന.  അതട്ട്  എങ്ങഴന

വനചചരന്നതചോണട്ട്.  അതരതമലുള്ള ചരചയമചലെയട്ട്  ചപചോകലെല നലതട്ട്.    നമുക്കട്ട്

സചോരടട്ട്  സമറമ  ചവഗദ്യം  തഴന്ന  പ്രചോവരതമകമചോക്കചോനചോവണദ്യം.   അതമനുളള
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തടരനടപടമകള്  സരക്കചോര  സസ്വസ്പീകരമക്കുദ്യം.  നമുക്കട്ട്  നല  നമലെയട്ട്  സഹകരമചട്ട്

മുചന്നചോട്ടുചപചോകചോദ്യം. 

ശസ്പീമതമ വസ്പീണചോ ചജചോരജട്ട്:  സര, 85 ലെകദ്യം ചതരശ അടമയുഴട ഴകടമടമചോണട്ട്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നഴതന്നട്ട് ബഹുമചോനഴപ്പെട മുഖദമനമ പറയുകയുണ്ടചോയമ. എന്നചോല് കഴെമഞ

യു.ഡമ.എഫട്ട്. സരക്കചോരമഴന്റെ കചോലെതട്ട് ഒരു പുതമയ മചോസ്റ്റേരപചോന് തയചോറചോയമട്ടുഴണ്ടനദ്യം

അതട്ട്  രഹസദമചോയമ  വചമരമക്കുകയചോഴണനദ്യം  പറയുന.  ഇതമഴന്റെ  നമജസമതമ

എനചോണട്ട്;  അചതചോഴടചോപ്പെദ്യം  70  ശതമചോനദ്യം  ഴഎ.ടമ.-ക്കുദ്യം  ബചോക്കമ  30  ശതമചോനദ്യം

വദചോവസചോയമക  സദ്യംരദ്യംഭങ്ങള്ക്കുഴമനള്ളതചോണട്ട്  ആദദദ്യം  തസ്പീരുമചോനമചമരുന്നതട്ട്.

നമലെവമല് ഇതമനട്ട് മചോറമുചണ്ടചോ?

ശസ്പീ  .   പമണറചോയമ വമജയന്: സര, ഇക്കചോരദതമല് മറതരതമലുള്ള  ആശങകള്

നമലെനമല്ക്കുനഴണ്ടങമലുദ്യം സരക്കചോര സചോരടട്ട്സമറമയുമചോയമ ബനഴപ്പെട എഗമഴമന്റെമല്

പറയുന്ന  കചോരദങ്ങള് നടപ്പെചോക്കുന്നതമനുതഴന്ന മുന്തൂക്കദ്യം ഴകചോടുക്കുദ്യം.  ആഗസ്റ്റേട്ട്  6-ാ

തസ്പീയതമ   ചബചോരഡട്ട്  മസ്പീറമദ്യംഗട്ട്  ചചരചോന്   നമശ്ചയമച്ചു  കഴെമഞമട്ടുണ്ടട്ട്.  പ്രസ്തുത

ചയചോഗതമലെചോണട്ട്  യഥചോരതതമല് ഇചപ്പെചോഴെഴത മുഖദമനമ   ആ ചബചോരഡമചലെയട്ട്

വരചോന് ചപചോകുന്നതട്ട്. അതമഴനക്കുറമചട്ട് ചരച ഴചയചമ്പചോള്  ഇസൗ പറഞ മചോസ്റ്റേര പചോന്

ലെകദദ്യം  ഴഴകവരമക്കചോനുള്ള  സമയക്രമദ്യം,  ഓചരചോ  ഘടതമലുദ്യം  ഴഴകവരമചക്കണ്ട
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പുചരചോഗതമ തടങ്ങമയ കചോരദങ്ങഴളക്കുറമചട്ട്  വദക്തമചോയ തസ്പീരുമചോനതമചലെയ്ഴക്കത്തുദ്യം.

ഇചപ്പെചോള്തഴന്ന മുഖദമനമഴയനള്ള നമലെയമല് അവരുമചോയമ ബനഴപ്പെടട്ട്  നടതമയ

ചരചയമല്  ഇക്കചോരദങ്ങള്  വദക്തമചോക്കമയമട്ടുണ്ടട്ട്.   അതമനട്ട്  കൃതദമചോയ  സമയക്രമദ്യം

പചോലെമച്ചുഴകചോണ്ടട്ട്  അഴലങമല്   സമയക്രമദ്യം  സദ്യംബനമചട്ട്  അവര  ധചോരണയമല്

എതമഴക്കചോണ്ടട്ട് ആ ചയചോഗതമനട്ട്  വരണഴമനള്ളതട്ട് അവഴര അറമയമചമട്ടുണ്ടട്ട്.  ആ

ചയചോഗതമല്  കൃതദമചോയ  വദക്തത  വരുതചോന്  കഴെമയുഴമന്നട്ട്  തഴന്നയചോണട്ട്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്.   

ശസ്പീ  .   പമ  .   സമ  .   ചജചോരജട്ട് പചോചനചോടദ്യം: സര, കഴെമഞതമനട്ട് മുന്നമലെഴത വമ.എസട്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്,  2007-ലെചോണട്ട്  ഇസൗ  എഗമഴമന്റെട്ട്  വചതട്ട്.   ആ എഗമഴമന്റെട്ട്  അചതപടമ

നടപ്പെമലെചോക്കുകയചോഴണങമല്  2017-ല് ഇതട്ട്  കമസ്പീഷന് ഴചചയചണ്ട?  പമന്നസ്പീടട്ട്  വന്ന

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് ആ എഗമഴമന്റെമല് ടസ്പീചകചോദ്യം കമ്പനമയുമചോയമ  ചരച നടതമ എഴനങമലുദ്യം

മചോറദ്യം  വരുതമയമട്ടുചണ്ടചോ;  അങ്ങട്ട്  മുഖദമനമയചോയ  സമയതട്ട്   2020-ലെചോണട്ട്

കമസ്പീഷനമദ്യംഗട്ട്  എനപറഞ്ഞു.  എന്തുഴകചോണ്ടട്ട്  മൂന്നട്ട്  വരഷദ്യം  ദസ്പീരഘമപ്പെമച്ചു;  അതമഴന്റെ

കചോരണങ്ങഴളനചോണട്ട്;  2020-ല്  തഴന്ന  ഇതട്ട്  കമസ്പീഷന്  ഴചയഴമന്നട്ട്  ഉറപ്പെചോക്കചോന്

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് എന്തുനടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കചോനചോണട്ട് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്?

ശസ്പീ  .    പമണറചോയമ വമജയന്:  സര,  ഏഴതങമലുദ്യം തരതമലുള്ള വദതദസതകള്
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എഗമഴമന്റെമനകതട്ട്  വരുതമയമട്ടുചണ്ടചോഴയനള്ള  കചോരദദ്യം  എഴന്റെ  ശദ്ധയമല്

ഴപടമടമല.  ഇതമചോയമ  ബനഴപ്പെടട്ട്  പദ്ധതമ  പൂരതസ്പീകരമക്കുന്ന  കചോരദദ്യം....  അതട്ട്

സമയബനമതമചോയമ പൂരതസ്പീകരമക്കചോനചോണട്ട് നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതട്ട്.  അതമല്

ഒരു ഉടക്കചോയമ കമടക്കുന്ന കചോരദദ്യം ചനരചത ഇവമഴട ഞചോന് സൂചമപ്പെമച്ചു.  ചകചോസമദ്യംഗട്ട്

തസ്പീയതമ  എന്ന  നമലെയമചലെയട്ട്  കചോരദങ്ങള്  ചപചോകചോഴത  ഏഴറക്കുഴറ  കചോരദങ്ങള്,

അവരപറയുന്ന  കചോരദങ്ങള്,  സദ്യംസചോന  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  ഴചചയണ്ടഴതലചോദ്യം

ഴചയ്തുകഴെമഞമട്ടുണ്ടട്ട്.  അതമചോയമ  ബനഴപ്പെടട്ട്  ഇസൗ  വരുന്ന  ചബചോരഡട്ട്  മസ്പീറമദ്യംഗമല്

കൃതദമചോയ വദക്തത വരുത്തുദ്യം.  പതട്ട്  വരഷതമനുള്ളമല്  ലെകദദ്യം  ഴഴകവരമക്കല്,

ഴഫ്രെയമദ്യം  വരക്കട്ട്  എഗമഴമന്റെമല്  ചകചോഷര  ചഡറട്ട്  എനപറഞതമഴന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

അവരക്കട്ട്  ഇനമയുദ്യം  നസ്പീടമ  ചപചോകചോദ്യം.  പചക   ആ  വദവസ  മചോറചോന്  ബനഴപ്പെട

പചോരടട്ട്ണര  മസ്പീറമദ്യംഗട്ട്  വമളമക്കചോന്  സരക്കചോര  നമരബനമക്കുദ്യം.  ആ  പചോരടട്ട്ണര

മസ്പീറമദ്യംഗമല് വചട്ട്  ഇസൗ വദവസയമല് തഴന്ന മചോറദ്യം  വരുതമ  നടപടമകള് മുചന്നചോട്ടു

ഴകചോണ്ടുചപചോകചോന് ശമമക്കുദ്യം. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചചോദദദ്യം  നമ്പര  *2-ഉദ്യം  *28-ഉദ്യം  *30-ഉദ്യം  സമചോന

സസ്വഭചോവമുള്ളവയചോണട്ട്. ചചചോദദദ്യം നമ്പര *2-ഴന്റെ കൂഴട ചചചോദദദ്യം നമ്പര *28-ഉദ്യം *30-ഉദ്യം

കബട്ട്  ഴചയന്നതമനുളള  റമകസ്വസ്റ്റേട്ട്  കമടമയമട്ടുണ്ടട്ട്.  അതട്ട്  ഴചയര  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുന.
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ഭകദവദ്യം സമവമല് സഴഴപസുദ്യം വകുപ്പുമനമ ഇസൗ മൂന്നട്ട് ചചചോദദതമനുദ്യം കൂഴട മറുപടമ

പറയുന്നതചോണട്ട്. 

നമചതദചോപചയചോഗ സചോധനങ്ങളഴട വമലെക്കയറദ്യം

    (*2) ശസ്പീ  .   അടൂര പ്രകചോശട്ട്:
ശസ്പീ  .   തമരുവഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന്:
ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശന്:
ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്കുമചോര: തചോഴഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കട്ട് ഭകദവദ്യം

സമവമല് സഴഴപസുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  നമചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളഴട  വമലെ  കുതമച്ചുയരന്നതട്ട്  തടയചോന്

എഴനലചോദ്യം നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുഴണ്ടന്നട്ട് വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

(ബമ)  വമലെക്കയറദ്യം  തടയചോന്  വമപണമയമല്  എഴനലചോദ്യം  ഇടഴപടലുകള്

നടതമയമട്ടുഴണ്ടന്നട്ട് ഴവളമഴപ്പെടുതചോചമചോ?

(സമ) ഇതമനചോയമ സമവമല് സഴഴപസട്ട് ചകചോരപ്പെചറഷനുദ്യം സരക്കചോരുദ്യം മറട്ട് ഇതര

ഏജന്സമകഴള  എങ്ങഴന  പ്രചയചോജനഴപ്പെടുതചോനചോണട്ട്  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നഴതന്നട്ട്

വദക്തമചോക്കുചമചോ? 

ഭകദവദ്യം സമവമല്  സഴഴപസുദ്യം  വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   തമചലെചോതമന്):  സര, 

(എ)  &  (ബമ)  നമചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളഴട  വമലെവരദ്ധനവട്ട്  ചനരമടചോന്

സമവമല്  സഴഴപസട്ട്  ചകചോരപ്പെചറഷന്  മുചഖനയുള്ള  വമപണമയമടഴപടല്  പദ്ധതമ
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കചോരദകമമചോയമ നടപ്പെമലെചോക്കുന്നതമനചോയമ സദ്യംസചോന ബഡ്ജറമല് അനുവദമചമരുന്ന

70 ചകചോടമ രപ 150 ചകചോടമ രപയചോയമ ഉയരതമയമട്ടുണ്ടട്ട്.

നമലെവമല് ഴപചോതവമപണമയമലുണ്ടചോകുന്ന അവശദവസ്തുക്കളഴട വമലെ വരദ്ധനവട്ട്

നമയനമക്കുന്നതമഴന്റെ ഭചോഗമചോയമ 13 ഇനദ്യം അവശദവസ്തുക്കള് 20 ശതമചോനദ്യം മുതല് 62

ശതമചോനദ്യം  വഴര  സബ്സമഡമ  നമരക്കമല്  സഴഴപചകചോ  വമല്പ്പെനശചോലെകള്  വഴെമ

വമതരണദ്യം  ഴചയ്തുവരുന.  കൂടചോഴത  സബ്സമഡമ  സചോധനങ്ങള്  ഉള്ഴപ്പെട  21  ഇനദ്യം

അവശദഭകദധചോനദങ്ങള് ഴപചോതവമപണമചയക്കചോള്  10  മുതല്  20  ശതമചോനദ്യം  വഴര

വമലെ കുറചട്ട് ഫ്രെസ്പീഴസയമല് സബ്സമഡമ നമരക്കമല് ഴപചോതജനങ്ങള്ക്കട്ട് ആവശദമചോയ

അളവമല്  ലെഭദമചോക്കമ  വരുന.  ഉപചഭചോക്തചോവമനട്ട്  ഗുണചമന്മേയുള്ള   ചഗചോതമ്പുഴപചോടമ

ലെഭദമചോക്കുന്നതമനട്ട്  കമചലെചോയട്ട്  15  രപ  നമരക്കമല്  ചഫചോരടമഴഴഫഡട്ട്  ആട  14000

ചറഷന് കടകള് വഴെമയുദ്യം സഴഴപചകചോ വമല്പ്പെനശചോലെകള് വഴെമയുദ്യം വമതരണദ്യം നടതമ

വരുന.   കൂടചോഴത  സചോധനങ്ങള്  ഉല്പചോദന  ചകനങ്ങളമല്  നമനദ്യം  ഴടണ്ടര  മുചഖന

ചനരമടട്ട് സദ്യംഭരമക്കുന്ന കചോരദവദ്യം പരമചശചോധമച്ചുവരുന.

വമലെക്കയറദ്യം തടയുന്നതമഴന്റെ ഭചോഗമചോയമ കരമഞന, പൂഴമഴവയട്ട്, അനദചോയ വമലെ,

മറട്ട്  നമയമ  ലെദ്യംഘനങ്ങള്   എന്നമവ  തടയുന്നതമനചോയമ  ജമലചോ  കളക്ടരമചോരുഴടയുദ്യം

സമവമല് സഴഴപസട്ട് വകുപ്പെമചന്റെയുദ്യം ചനതൃതസ്വതമല്  ചപചോലെസ്പീസട്ട്,  ലെസ്പീഗല് ഴമചട്രെചോളജമ,
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റവനവ,  ആചരചോഗദദ്യം,  നമകുതമ  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകളഴട  സഹകരണചതചോഴട  ശക്തമചോയ

പരമചശചോധനകളദ്യം ഴറയ്ഡുകളദ്യം നടതമവരുന.

(സമ)  ഇതര  ഏജന്സമകഴള  ഉപചയചോഗഴപ്പെടുത്തുന്നതമഴന്റെ  ഭചോഗമചോയമ

ചഹചോരടമചകചോരപ്പെമഴന്റെ  സ്റ്റേചോളകള്  സമവമല്  സഴഴപസട്ട്  ചകചോരപ്പെചറഷഴന്റെ

ഴതരഴഞടുത വമല്പ്പെനശചോലെകളമല് പ്രവരതമച്ചുവരുനണ്ടട്ട്.  കൂടചോഴത ഴകപ്ചകചോ,

എദ്യം.പമ.ഴഎ. എന്നസ്പീ സചോപനങ്ങളഴട ഉത്പന്നങ്ങളദ്യം വമതരണദ്യം ഴചയ്തുവരുന.

നമചതദചോപചയചോഗ സചോധനങ്ങളഴട വമലെവരദ്ധന

(*28) ശസ്പീ  .   പമ  .   ഴക  .   ബഷസ്പീര :
 ശസ്പീ  .   മഞളചോദ്യംകുഴെമ അലെമ  :
ശസ്പീ  .   എന്  .   എ  .   ഴനലമക്കുന്ന ട്ട്  :

ശസ്പീ  .    സമ  .    മമ്മൂടമ  : തചോഴഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കട്ട് ഭകദവദ്യം സമവമല്

സഴഴപസുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)    നമചതദചോപചയചോഗ  വസ ട്ട്തക്കളഴടയുദ്യം   ഭകദവമഭവങ്ങളഴടയുദ്യം  വമലെ

ക്രമചോതസ്പീതമചോയമ വരദ്ധമക്കുന എന്ന റമചപ്പെചോരട്ടുകള് ശദ്ധയമല്ഴപ്പെടമട്ടുചണ്ടചോ;

(ബമ)   വമലെവരദ്ധനമൂലെദ്യം  ബുദ്ധമമുടനുഭവമക്കുന്നവരക്കട്ട്  ആശസ്വചോസചമകചോന്

എഴനചോഴക്ക നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുഴണ്ടന്നട്ട് വദക്തമചോക്കുചമചോ;

(സമ)  വമലെക്കയറദ്യം  ഉണ്ടചോകചോനുള്ള  കചോരണങ്ങള്  വമശകലെനദ്യം  ഴചയ്തമട്ടുചണ്ടചോ;
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എങമല് വമശദമചോക്കുചമചോ?

ഭകദവദ്യം സമവമല്  സഴഴപസുദ്യം  വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   തമചലെചോതമന്): സര,  

(എ) ശദ്ധയമല്ഴപ്പെടമട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബമ)   നമചതദചോപചയചോഗ സചോധനങ്ങളഴട വമലെവരദ്ധനവട്ട്  ചനരമടചോന് സമവമല്

സഴഴപസട്ട്  ചകചോരപ്പെചറഷന്  മുചഖനയുള്ള  വമപണമയമടഴപടല്  പദ്ധതമ

കചോരദകമമചോയമ നടപ്പെമലെചോക്കുന്നതമനട്ട് സദ്യംസചോന ബഡ്ജറമല് അനുവദമചമരുന്ന  70

ചകചോടമ രപ 150 ചകചോടമ രപയചോയമ ഉയരതമയമട്ടുണ്ടട്ട്.

ഴപചോതവമപണമയമലുണ്ടചോകുന്ന  അവശദവസ്തുക്കളഴട  വമലെവരദ്ധനവട്ട്

നമയനമക്കുന്നതമഴന്റ      ഭചോഗമചോയമ  13  ഇനദ്യം അവശദ വസ്തുക്കള്  20  ശതമചോനദ്യം

മുതല് 62 ശതമചോനദ്യം വഴര സബ്സമഡമ നമരക്കമല് സഴഴപചകചോ വമല്പ്പെനശചോലെകള്

വഴെമ  വമതരണദ്യം ഴചയ്തുവരുന.  കൂടചോഴത സബ്സമഡമ സചോധനങ്ങള് ഉള്ഴപ്പെഴട  21

ഇനദ്യം അവശദ ഭകദധചോനദങ്ങള് ഴപചോതവമപണമചയക്കചോള്  10  മുതല്  20  ശതമചോനദ്യം

വഴര  വമലെ  കുറചട്ട്  ഫ്രെസ്പീഴസയമല്  സബ്സമഡമ  നമരക്കമല്  ഴപചോതജനങ്ങള്ക്കട്ട്

ആവശദമചോയ  അളവമല്  ലെഭദമചോക്കമ  വരുന.   ഉപചഭചോക്തചോവമനട്ട്  ഗുണചമന്മേയുള്ള

ചഗചോതമ്പുഴപചോടമ ലെഭദമചോക്കുന്നതമനട്ട് കമചലെചോയട്ട്  15  രപ നമരക്കമല് ചഫചോരടമഴഴഫഡട്ട്

ആട  14000  ചറഷന്  കടകള്  വഴെമയുദ്യം  സഴഴപചകചോ  വമല്പ്പെനശചോലെകള്  വഴെമയുദ്യം
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വമതരണദ്യം നടതമവരുന.

വമലെക്കയറദ്യം  തടയുന്നതമഴന്റ  ഭചോഗമചോയമ  കരമഞന,  പൂഴമഴവയട്ട്,  അനദചോയ

വമലെ,  മറട്ട് നമയമ ലെദ്യംഘനങ്ങള് എന്നമവ തടയുന്നതമനചോയമ ജമലചോ കളക്ടരമചോരുഴടയുദ്യം

സമവമല് സഴഴപസട്ട്  വകുപ്പെമഴന്റയുദ്യം ചനതൃതമല് ചപചോലെസ്പീസട്ട്,  ലെസ്പീഗല് ഴമചട്രെചോളജമ,

റവനവ,  ആചരചോഗദദ്യം,  നമകുതമ  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകളഴട  സഹകരണചതചോഴട  ശക്തമചോയ

പരമചശചോധനകളദ്യം ഴറയ്ഡുകളദ്യം നടതമവരുന.

(സമ)  ചകരള ദ്യം  ഒരു  ഉപചഭചോക്തൃ  സദ്യംസചോനമചോണട്ട്.  അനദ

സദ്യംസചോനങ്ങളമലുണ്ടചോകുന്ന  അവശദ  സചോധനങ്ങളഴട  ദസൗരലെഭദദ്യം,  വമളനചോശദ്യം,

കചോലെചോവസ  വദതമയചോനദ്യം,  കടത്തുകൂലെമ  വരദ്ധനവട്ട്  മുതലെചോയ  കചോരണങ്ങളചോല്

ചകരളതമല്  നമചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങള്ക്കട്ട്  വമലെവരദ്ധനവട്ട്  ഉണ്ടചോയമട്ടുണ്ടട്ട്.

വമലെക്കയറതമഴന്റ  യഥചോരതകചോരണദ്യം  മനസമലെചോക്കമ  വമലെക്കയറദ്യം

നമയനണവമചധയമചോക്കുന്നതമനുള്ള  കചോരദങ്ങള്  ചരച  ഴചയ്തട്ട്  തസ്പീരുമചോനമക്കചോനചോയമ

14-06-2016-നട്ട്  സദ്യംസചോനഴത  ഴമചോത  വദചോപചോരമകളഴട  ചയചോഗദ്യം  ചചരന്നമരുന.

വമലെക്കയറദ്യം  നമയനണവമചധയമചോക്കുന്നതമനട്ട്  അവര  സഹകരണദ്യം

ഉറപ്പുനല്കമയമട്ടുണ്ടട്ട്.

വമലെക്കയറ ദ്യം തടയുന്നതമനുള്ള നടപടമകള്
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   (*30) ശസ്പീ  .   ഴക  .   കുഞമരചോമന്:
ശസ്പീ  .   എസട്ട്  .   ശരമ:
ശസ്പീ  .   യു  .   ആര  .   പ്രദസ്പീപട്ട്:
ശസ്പീ  .    ഴക  .    ദചോസന്:  തചോഴഴെ കചോണുന്ന ചചചോദദങ്ങള്ക്കട്ട് ഭകദവദ്യം സമവമല്

സഴഴപസുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)  ഭകദധചോനദ  വമപണമയമല് കൃത്രമമ  വമലെക്കയറ ദ്യം  സൃഷമക്കുന്ന അവസ

സദ്യംജചോതമചോയമട്ടുള്ള കചോരദദ്യം ശദ്ധയമല്ഴപ്പെടമട്ടുചണ്ടചോ;  എങമല് ഇതമഴന്റെ കചോരണങ്ങള്

അവചലെചോകനദ്യം ഴചയ്തമട്ടുചണ്ടചോ; വമശദമചോക്കുചമചോ;

(ബമ)   കരമഞന,  പൂഴമഴവയട്ട്,  കൃത്രമമ  വമലെക്കയറ ദ്യം  തടങ്ങമയവ

തടയുന്നതമനചോയമ സസ്വസ്പീകരമക്കചോനുചദ്ദേശമക്കുന്ന നടപടമകള് വദക്തമചോക്കുചമചോ;

 ഭകദവദ്യം സമവമല് സഴഴപസുദ്യം വകുപ്പുമനമ (ശസ്പീ  .   പമ  .   തമചലെചോതമന്): സര,

(എ)  ശദ്ധയമല്ഴപ്പെടമട്ടുണ്ടട്ട്.  അവചലെചോകനദ്യം  ഴചയ്തമട്ടുണ്ടട്ട്.  ചകരളദ്യം  ഒരു

ഉപചഭചോക്തൃ  സദ്യംസചോനമചോയതഴകചോണ്ടട്ട്  അനദസദ്യംസചോനങ്ങളമല്  നമനദ്യം  അരമ

ഉള്ഴപ്പെഴടയുള്ള ഭകദധചോനദങ്ങള് ഇറക്കുമതമ ഴചയ്തചോണട്ട് ചകരളതമഴന്റെ ആവശദകത

നമറചവറന്നതട്ട്.  ഇക്കചോരദദ്യം  ഴകചോണ്ടട്ട്  വമപണമയമല്  അരമ  ഉള്ഴപ്പെഴടയുള്ള

ഭകദധചോനദങ്ങളഴട വമലെ വരദ്ധനവട്ട് ഉണ്ടചോകുന്നതട്ട് സചോധചോരണയചോണട്ട്.  സദ്യംസചോനതട്ട്

അരമയുഴടയുദ്യം  മറട്ട്  നമചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളഴടയുദ്യം  വമലെ  വരദ്ധമക്കുന  എന്ന

റമചപ്പെചോരട്ടുകള്  വന്ന  സചോഹചരദതമല്  വമലെക്കയറ തമഴന്റെ  യഥചോരത  കചോരണദ്യം



Uncorructed/Not for publication
21

മനസമലെചോക്കമ വമലെക്കയറ ദ്യം  നമയനണ വമചധയമചോക്കുന്നതമനുള്ള കചോരദങ്ങള് ചരച

ഴചയ്തട്ട്  തസ്പീരുമചോനമക്കചോനചോയമ  14.06.2016-നട്ട്  സദ്യംസചോനഴത  ഴമചോത

വദചോപചോരമകളഴട  ചയചോഗദ്യം  ചചരന്നമരുന.  പ്രസ്തുത  ചയചോഗതമല്  പഴങടുത

വദചോപചോരമകള്  വമലെക്കയറ ദ്യം  നമയനണ  വമചധയമചോക്കുന്നതമനട്ട്  ഴഴകഴക്കചോളന്ന

നടപടമകള്ക്കട്ട് അവരുഴട സഹകരണദ്യം ഉറപ്പെട്ട് നല്കമയമട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബമ)  കരമഞന,  പൂഴമഴവയട്ട്,  കൃത്രമമ  വമലെക്കയറ ദ്യം  തടങ്ങമയവ

തടയുന്നതമനചോയമ നമലെവമലുള്ള പരമചശചോധനചോ സദ്യംവമധചോനദ്യം കൂടുതല് കചോരദകമമചോക്കമ

നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന. സമവമല് സഴഴപസട്ട് കമസ്പീഷണചററമല് 01-06-2016

മുതല് ഒരു ഴഴപ്രസട്ട് ചമചോണമററമദ്യംഗട്ട് ഴസല് രപസ്പീകരമചട്ട് പ്രവരതമച്ചുവരുനണ്ടട്ട്. ഈ

ഴസലമല് നമനദ്യം എലചോ  ജമലകളമല് നമനള്ള ഴഴദനദ്യംദമന  പരമചശചോധനകളഴടയുദ്യം

ഴറയ്ഡമഴന്റെയുദ്യം  വമവരങ്ങള്  ലെഭദമചോക്കുനണ്ടട്ട്.  22  അവശദ  സചോധനങ്ങളഴട  വമലെ

സദ്യംസചോനഴത  ഴപചോതവമപണമയമല്  നമനദ്യം  ജമലചോ  സഴഴപ  ഓഫസ്പീസരമചോര

ചശഖരമചട്ട്  സമവമല്  സഴഴപസട്ട്  കമസ്പീഷണചററമഴലെ  സ്റ്റേചോറമസ്റ്റേമകട്ട്  ഴസകനമല്

നല്കുകയുദ്യം  അവമഴട  നമനദ്യം  വമവരങ്ങള്  ചക്രചോഡസ്പീകരമചട്ട്  ചകന  ഴപചോതവമതരണ

ഉപചഭചോക്തൃകചോരദ  മനചോലെയതമഴന്റെ  ഴവബട്ട്  ഴഴസറമല്  ചചരക്കുകയുദ്യം  ഴചയനണ്ടട്ട്.

2016  ജനുവരമ  മുതല് ഴമയട്ട്  വഴര  സദ്യംസചോനത്തുടനസ്പീളദ്യം  20,199  ഴപചോതവമതരണ
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ചകനങ്ങളദ്യം 2114 ഓപ്പെണ് മചോരക്കറട്ട് കടകളദ്യം പരമചശചോധനയട്ട് വമചധയമചോക്കമ.  നമയമ

ലെദ്യംഘനദ്യം നടതമയവരഴക്കതമഴര അവശദവസ്തു നമയമദ്യം  1955  പ്രകചോരദ്യം നടപടമകള്

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടട്ട്. 

ശസ്പീ  .   അടൂര പ്രകചോശട്ട്: സര,  ഈ സരക്കചോര അധമകചോരതമല് വന്നതമനുചശഷദ്യം

നമചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളഴട  വമലെ  പമടമച്ചുനമരത്തുവചോന്  നടപടമ   സസ്വസ്പീകരമച്ചു

എന്നട്ട് അങ്ങട്ട് നല്കമയ മറുപടമയമല് പറയുനണ്ടട്ട്.  13 ഇനദ്യം  അവശദസചോധനങ്ങളഴട

വമലെ  വരദ്ധമപ്പെമക്കുകയമല  എന്നട്ട്   നയപ്രഖദചോപന  പ്രസദ്യംഗതമലുദ്യം  പറഞമട്ടുണ്ടട്ട്.

നമ്മുഴട മചോചവലെമ ചസ്റ്റേചോറുകള് വഴെമ വമതരണദ്യം ഴചയന്ന മറട്ട്  സചോധനങ്ങള്ക്കട്ട്  വമലെ

നമയനമചക്കണ്ട  നടപടമ  എടുചക്കണ്ടതണ്ടട്ട്.    ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  നല്കുന്ന

സബ്സമഡമയുഴട പ്രചയചോജനദ്യം സചോധചോരണ  ജനങ്ങളമഴലെത്തുവചോന് ചവണ്ടമ ചറഷന്

കടകളമലൂഴട നമചതദചോപചയചോഗ സചോധനങ്ങള് നല്കുവചോന് 2004-06 കചോലെഘടതമല്

തസ്പീരുമചോനമചമരുന.  അതമഴന്റെ കചോരണദ്യം എനപറയുന്നതട്ട്  മചോചവലെമ ചസ്റ്റേചോറുകള് ഒരു

പഞചോയതമഴന്റെ  ആസചോനതചോണട്ട്  പ്രവരതമക്കുന്നതട്ട്.  ആ  പഞചോയതമഴന്റെ

വമസ്തൃതമ വളഴര കൂടുതലെചോഴണങമല് സചോധചോരണ ജനങ്ങള്ക്കട്ട് അതമഴന്റെ പ്രചയചോജനദ്യം

ലെഭദമചോകുന്നമല എനളളതട്ട് ഒരു യചോഥചോരതദമചോണട്ട്.    ഇപ്രചോവശദദ്യം  70  ചകചോടമരപ

എനള്ളതട്ട്  150  ചകചോടമരപ  സബ്സമഡമ  നല്കുന്നതമനട്ട്  മചോറമവചമട്ടുണ്ടട്ട്  എന്നട്ട്
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അങ്ങയുഴട  മറുപടമയമല്   പറഞമട്ടുണ്ടട്ട്.   അതഴകചോണ്ടട്ട്  നമചതദചോപചയചോഗ

സചോധനങ്ങള് ചറഷന് കടകളമലൂഴട  നല്കമഴക്കചോണ്ടട്ട്  സചോധചോരണ ജനങ്ങള്ക്കുകൂടമ

സബ്സമഡമയുഴട  പ്രചയചോജനദ്യം  ലെഭമക്കുവചോന്  ചവണ്ട   നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കുവചോന്

തയചോറചോകുചമചോ എന്നട്ട് ബഹുമചോനഴപ്പെട മനമക്കട്ട് ഉറപ്പുനല്കചോന് കഴെമയുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്:  സര,  സമവമല്  സഴഴപസട്ട്  ചകചോരപ്പെചറഷഴന്റെ  42

വരഷഴത ചരമത്രതമല് ഏറവദ്യം  കൂടമയ തക സബ്സമഡമയചോയമ നസ്പീക്കമവചതട്ട് ഈ

വരഷമചോണട്ട്, 150  ചകചോടമരപ.   സമവമല്  സഴഴപസട്ട് ചകചോരപ്പെചറഷഴന്റെ ഒസൗടട്ട് ഴലെറട്ട്

വഴെമ  നമചതദചോപചയചോഗ സചോധനങ്ങള് വമതരണദ്യം ഴചയചമ്പചോഴദ്യം   എലചോ ജനങ്ങള്ക്കുദ്യം

ലെഭമക്കുക എന്ന ലെകദദ്യം മുന്നമരതമയല കഴെമഞ കചോലെങ്ങളമഴലെചോഴക്ക ഇടഴപടല്

നടത്തുന്നതട്ട്.  മചോരക്കറമല്  ഇഴതചോരു  ഇടഴപടലെചോണട്ട്.   ചകരളമചോഴക

ചനചോക്കുകയചോഴണങമല്   38   പഞചോയത്തുകളമല്  ഇനമയുദ്യം  സമവമല്  സഴഴപസട്ട്

ചകചോരപ്പെചറഷഴന്റെ  ഒസൗടട്ട് ഴലെറകള്  വരചോനുണ്ടട്ട്.   ആ  38  പഞചോയത്തുകളമല്  കൂടമ

മചോചവലെമ ചസ്റ്റേചോറുകള് സചോപമക്കുക  എന്നതചോണട്ട്  ഞങ്ങള് ആദദദ്യം ലെകദമമടുന്നതട്ട്.

അതമനുചശഷദ്യം അതമഴന്റെ വമപുലെസ്പീകരണഴതക്കുറമചട്ട്  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ആചലെചോചമക്കുദ്യം.

ബഹുമചോനഴപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  പറഞതചോയ,  ചറഷന്  കടകള്   വഴെമ  നമചതദചോപചയചോഗ

സചോധനങ്ങള് വമതരണദ്യം ഴചയന്ന വമഷയദ്യം  ദസ്പീരഘകചോലെ ലെകദമചോയമ  സൂകമക്കുന്ന
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കചോരദമചോണട്ട്.  തസ്പീരചയചോയുദ്യം ചറഷന്കടകഴള ശക്തമഴപ്പെടുതചോനുള്ള തസ്പീരുമചോനതമഴന്റെ

ഭചോഗമചോയമ അക്കചോരദവദ്യം ഭചോവമയമല് ഴഴകകചോരദദ്യം ഴചയന്നതചോണട്ട്. 

ശസ്പീ  .    അടൂര  പ്രകചോശട്ട്:  സര,   മചോചവലെമ  ചസ്റ്റേചോറുകളമലുദ്യം  ലെചോഭദ്യം  ചസ്റ്റേചോറുകളമലുദ്യം

ശബരമ  ചസ്റ്റേചോറുകളമലുദ്യം  തചോത്കചോലെമകമചോയമ  ചജചോലെമ  ഴചയന്ന  ജസ്പീവനക്കചോരുണ്ടട്ട്.

അങ്ങയുഴട   അറമചവചോടുകൂടമ  നടക്കുന്നതചോഴണന്നട്ട്  ഞചോന്  പറയുന്നമല.   അങ്ങഴന

തചോല്ക്കചോലെമകമചോയമ ചജചോലെമ ഴചയന്ന ജസ്പീവനക്കചോഴര ഇചപ്പെചോള് പറഞ്ഞുവമടുകയചോണട്ട്.

അവരക്കട്ട്  കമട്ടുന്നതട്ട്  തച്ഛമചോയ  ശമ്പളമചോണട്ട്.  അവരക്കട്ട്  കമടമഴക്കചോണ്ടമരുന്ന

ശമ്പളതമല് നമനദ്യം പമ.എഫട്ട്.-ഉദ്യം കടട്ട് ഴചയ്തുഴകചോണ്ടമരുന.  അതരതമലുള്ള ചമലെ

ആളകഴള  അങ്ങയുഴട  പചോരടമക്കചോര  എനള്ള  നമലെയമല്  എതമചചരനഴകചോണ്ടട്ട്

അവമഴടയുള്ള ഉചദദചോഗസഴര..... 

മമ  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങട്ട് ചചചോദദദ്യം ചചചോദമക.  

ശസ്പീ  .    അടൂര  പ്രകചോശട്ട്:  സര,  അങ്ങഴനയുള്ള  പചോവഴപ്പെട  ആളകള്,

മനുഷദതസ്വപരമചോയ  ഒരു   സമസ്പീപനമല  ഇചപ്പെചോള്  നടക്കുന്നതട്ട്.   അതമല്  അങ്ങട്ട്

ഇടഴപട്ടുഴകചോണ്ടട്ട്  അതരദ്യം  ആളകഴള  വസ്പീണ്ടുദ്യം  നമയമമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമകള്

അങ്ങട്ട് സസ്വസ്പീകരമക്കണദ്യം. മചോത്രമല, നമചതദചോപചയചോഗസചോധനങ്ങള് പചോക്കട്ട് ഴചയചോനചോയമ

ആളകഴള  എടുത്തുഴകചോണ്ടട്ട്  അവരക്കചോവശദമചോയ പരമരക  നല്കുന്നതമനുചവണ്ടമ
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അങ്ങട്ട് നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ എന്നട്ട് വദക്തമചോക്കചോചമചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   തമചലെചോതമന്: സര, ഈ ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് അധമകചോരതമല് വന്നമടട്ട് ഒരു

മചോസദ്യം  ആകുന്നചതയുള്ളൂ.  ഒസൗടട്ട് ഴലെറകളമല്  പചോക്കട്ട്  ഴചയന്ന  ചജചോലെമക്കചോരുഴട

പ്രശമചോഴണങമലുദ്യം അതമചോയമ ബനഴപ്പെട വമഷയങ്ങള് ഏതചോഴണങമലുദ്യം  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്

യചോഴതചോരുവമധ നമരചദ്ദേശവദ്യം ഇതവഴര ഴകചോടുതമടമല.  ആഴരയുദ്യം പറഞ്ഞുവമടചോചനചോ

പുതതചോയമ നമയമമക്കചോചനചോ ഒരു നമരചദ്ദേശവദ്യം ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് ഴകചോടുതമടമല. 

ശസ്പീ  .   തമരുവഞ്ചൂര രചോധചോകൃഷ്ണന്: സര, ഇവമഴട നമചതദചോപചയചോഗ സചോധനങ്ങളഴട

വമലെവരദ്ധനവമഴന  സദ്യംബനമച്ചുളള  ചചചോദദദ്യം  കബട്ട്  ഴചയ്തചപ്പെചോള്  ഭരണകകമയമല്

നമനദ്യം   പ്രതമപകത്തുനമനദ്യം  ഒരുചപചോലുള്ള  ചചചോദദങ്ങളചോണട്ട്  സഭയുഴട  മുമ്പമല്

വന്നതട്ട്.    വളഴര  കൃത്രമമമചോയമ  വമലെക്കയറദ്യം  സൃഷമക്കുന  എനതഴന്നയചോണട്ട്

ഭരണകകമയമല്  നമനദ്യം  ചചചോദമചമരമക്കുന്ന  ചചചോദദദ്യം.    ഒരു  ഒഫന്സട്ട്

നമഴളലചോവരുദ്യം  ഒരുചപചോഴലെ  അദ്യംഗസ്പീകരമചമരമക്കുനഴവനള്ളതചോണട്ട്  അതമഴന്റെ

അരത ദ്യം.  Essential  Commodities  Act  ഉണ്ടട്ട്.   ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെമനട്ട്  ഴചയചോന്

കഴെമയുന്ന  ഒരു  പ്രധചോനഴപ്പെട   ഒരു  നമയമ  നടപടമയചോണതട്ട്.  ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്

അധമകചോരതമല്  വന്നതമനുചശഷദ്യം  ഇത്രയുദ്യം  കൃത്രമമമചോയമ  വമലെവരദ്ധനവണ്ടചോയമട്ടുദ്യം

Essential Commodities Act  അനുസരമചട്ട് എത്രചപഴര അറസ്റ്റേട്ട് ഴചയ്തമട്ടുണ്ടട്ട്;  എത്ര
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ഴറയ്ഡട്ട് നടതമയമട്ടുണ്ടട്ട്; എത്ര ചകസട്ട് രജമസ്റ്റേര ഴചയ്തമട്ടുണ്ടട്ട്; അതമനട്ട് എനട്ട് നടപടമ

എടുതമട്ടുണ്ടട്ട് എന്നട്ട് അങ്ങട്ട് വമശദസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്:  സര,   സദ്യംസചോനഴമചോടചോഴക  നടതമയ

പരമചശചോധനകളഴടയുദ്യം ഴറയ്ഡുകളഴടയുദ്യം കണക്കട്ട് കൃതദമചോയമ ഇവമഴട ഞചോന് മറുപടമ

വചോയമചചപ്പെചോള്  പറയുകയുണ്ടചോയമ.   വമലെക്കയറദ്യം ഉണ്ടചോകുനഴവന്നട്ട് മനസമലെചോക്കുന്ന

സനരഭതമല്  തഴന്ന   വളഴര  കരശനമചോയ  നടപടമകള്  സദ്യംസചോന  സരക്കചോര

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടട്ട്.  സമവമല്  സഴഴപസട്ട്,  ഭകദദ്യം,  ആചരചോഗദദ്യം,   ചപചോലെസ്പീസട്ട്,  ലെസ്പീഗല്

ഴമചട്രെചോളജമ  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകളഴട  സഹചോയചതചോഴട  ജമലചോകളക്ടരമചോര  അവരുഴട

ഉതരവചോദമതസ്വദ്യം  വളഴര  ഭദ്യംഗമയചോയമ  നമരവ്വഹമക്കുനണ്ടട്ട്.  അതമനുപരമയചോയമ

ഭകദവകുപ്പുചദദചോഗസര  പരമചശചോധന  നടത്തുനമുണ്ടട്ട്.  എവമഴടഴയങമലുദ്യം

വമലെവമവരപടമക  പ്രദരശമപ്പെമക്കചോഴത  വരുനചണ്ടചോ,  പൂഴമഴവയട്ട്  നടത്തുനചണ്ടചോ,

അനദചോയമചോയമ   വമലെകൂടമ  വമല്പ്പെന നടത്തുനചണ്ടചോ അവമഴടഴയചോഴക്ക ശക്തമചോയമ

ഇടഴപടചോന്  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  തസ്പീരുമചോനമചട്ട്  നമരചദ്ദേശദ്യം  ഴകചോടുക്കുകയുദ്യം  ഴറയ്ഡുദ്യം

പരമചശചോധനയുദ്യം  വളഴര  കണ്ടമനന്യുവസചോയമ  നടക്കുനഴവനമചോണട്ട്  എനമക്കട്ട്

അറമയമക്കചോനുള്ളതട്ട്.
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ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന്  : സര,  വമലെക്കയറദ്യം നമയനമക്കചോന്  13  എസന്ഷദല്

കചമചോ ഡമറസ്പീസട്ട്  വലെമയ  വമലെ  ഴകചോടുതട്ട്  മറട്ട്  സദ്യംസചോനങ്ങളമല്  നമന്നട്ട്  വചോങ്ങമചട്ട്

സബ്സമഡമ നമരക്കമല് വമതരണദ്യം ഴചയ്തട്ട് മചോരക്കറട്ട് ഇന്റെരവന്ഷന് നടതമയചോണട്ട് വമലെ

കുറച്ചുഴകചോണ്ടുവരുന്നതട്ട്.   പലെചപ്പെചോഴദ്യം  വലെമയ  വമലെഴകചോടുതട്ട്  ഇതട്ട്  വചോങ്ങമക്കചോന്

കഴെമയചോഴത  വരുന്ന  സമയങ്ങളമല്  13  എസന്ഷദല്  കചമചോഡമറസ്പീസമഴന്റെ  ലെഭദതയുദ്യം

ഗുണനമലെവചോരവദ്യം  നമലെനമരതമഴക്കചോണ്ടട്ട്  ഴകചോടുക്കചോന്  കഴെമയചോതതചോണട്ട്  മചോരക്കറട്ട്

ഇന്റെരവന്ഷന് ഫലെപ്രദമചോയമ നടപ്പെചോക്കചോതതമനട്ട് കചോരണദ്യം.  ഉത്പചോദന ചകനങ്ങളമല്

നമന്നട്ട് വലെമയ വദചോപചോരമകള് ചക്രചോപട്ട്  സസ്പീസണമല് ഇതട്ട്  വചോങ്ങമചട്ട്  അവരുഴട വലെമയ

ചസ്റ്റേചോചറജട്ട് ഴഫസമലെമറസ്പീസട്ട് ഉപചയചോഗമചട്ട് സൂകമച്ചുവയ്ക്കുകയുദ്യം ഓഫട്ട് സസ്പീസണമല് വലെമയ

വമലെയട്ട് നമുക്കട്ട് നല്കുകയുമചോണട്ട് ഴചയന്നതട്ട്.   അതഴകചോണ്ടട്ട് ഉത്പചോദന ചകനതമല്

നമന്നട്ട്  ചക്രചോപട്ട്  സസ്പീസണമല്  സറപചകചോ  ചനരമടട്ട്  ഏറവദ്യം  കുറഞ  വമലെയട്ട്  13

എസന്ഷദല്  കചമചോഡമറസ്പീസട്ട്  വചോങ്ങമചട്ട്  സഹകരണ  വകുപ്പെമചന്റെചയചോ  മചറഴതങമലുദ്യം

ഏജന്സമകളചടചയചോ സഹചോയചതചോടുകൂടമ ചസ്റ്റേചോചറജട്ട് ഴഫസമലെമറസ്പീസട്ട് ഉണ്ടചോക്കമ ഓഫട്ട്

സസ്പീസണ്  ഉള്ഴപ്പെഴടയുള്ള  സമയതട്ട്  വലെമയ  സബ്സമഡമ  ഴകചോടുക്കചോഴത,

സറപചകചോയട്ട്  ലെചോഭതമല്തഴന്ന  വമതരണദ്യം  നടതചോന്  കഴെമയുന്ന,  മചോരക്കറട്ട്

വമലെഴയക്കചോള് കുറചട്ട് ഈ 13 ഐറദ്യംസുദ്യം വമതരണദ്യം നടതചോന് ഴചയന്ന ഫലെപ്രദമചോയ
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ഒരു  സദ്യംവമധചോനദ്യം  ഏരഴപ്പെടുത്തുന്നതമഴനപ്പെറമ  സരക്കചോര  ഗസൗരവപൂരവ്വദ്യം

ആചലെചോചമക്കുചമചോ?

ഭകദവദ്യം  സമവമല്  സറപസുദ്യം വകുപ്പുമനമ  (  ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  ): സര,

ബഹുമചോനഴപ്പെട അദ്യംഗദ്യം ഇവമഴട പറഞതട്ട് വളഴര നല കചോരദങ്ങളചോണട്ട്.  ഇന്നട്ട് സമവമല്

സറപസട്ട് ചകചോരപ്പെചറഷന് പരചചയ്സട്ട് നടത്തുന്നതട്ട് ഇ-ഴടണ്ടര മുചഖനയചോണട്ട്.  ആ

കചോരദങ്ങള്  റമവവ  ഴചയ്തുഴകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണട്ട്.   ഉത്പചോദന  ചകനതമല്  ചപചോയമ

അവമടഴത  ഗസൗണ്ടട്ട്  റമയചോലെമറമഴയലചോദ്യം  ചബചോദ്ധദഴപ്പെട്ടുഴകചോണ്ടട്ട്  വളഴര

റമയലെമസ്റ്റേമക്കചോയുള്ള,  ഏറവദ്യം കുറഞ വമലെയട്ട്,  ഏറവദ്യം ഗുണചമന്മേയുള്ള ഉത്പന്നങ്ങള്

വചോങ്ങചോനുള്ള  നടപടമകഴളക്കുറമചട്ട്  ആചലെചോചമക്കുകയചോണട്ട്.   അചത  രപതമചലെയട്ട്

പരചചയ്സട്ട് സമ്പ്രദചോയതമല് ആവശദമചോയ മചോറദ്യം വരുതചോനുള്ള കചോരദങ്ങഴളക്കുറമച്ചുദ്യം

ആചലെചോചമച്ചുഴകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണട്ട്.  

ശസ്പീ  .    എ  .    പമ  .    അനമല്കുമചോര  : സര,  ചകരളദ്യം  ഒരു  കണ്സവമര  ചസ്റ്റേറട്ട്

ആഴണനള്ളതട്ട്  ഒരു  യചോഥചോരതദമചോണട്ട്.   അതഴകചോണ്ടട്ട്  അവശദസചോധനങ്ങളമല്

ഭൂരമഭചോഗവദ്യം അനദസദ്യംസചോനങ്ങളമല് നമന്നചോണട്ട് ഴകചോണ്ടുവരുന്നതട്ട്.  സസ്വചോഭചോവമകമചോയുദ്യം

കടത്തുകൂലെമ എന്നതട്ട് അതമഴന ആശയമചട്ട് നമല്ക്കുന്ന ഒരു കചോരദമചോണട്ട്.  കടത്തുകൂലെമ

ഇനതമല് ഏറവദ്യം പ്രധചോനഴപ്പെടതട്ട് ഴപചട്രെചോളമയദ്യം ഉത്പന്നങ്ങളഴട വമലെവരദ്ധനവചോണട്ട്.
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അനചോരചോഷ്ട്ര  വമപണമയമല്  ഴപചട്രെചോളമയദ്യം  ഉത്പന്നങ്ങളഴട,  പ്രചതദകമചട്ട്  ക്രൂഡട്ട്

ഓയമലെമഴന്റെ വമലെ വളഴരയധമകദ്യം തചോചഴെചോടട്ട്  ചപചോയമട്ടുദ്യം ചകന ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് ആഴ്ചയമല്

ഒരമക്കല്  എന്നവമധദ്യം  ഴപചട്രെചോള്,  ഡസ്പീസല്  ഉള്ഴപ്പെഴടയുള്ള  ഴപചട്രെചോളമയദ്യം

ഉത്പന്നങ്ങള്ഴക്കചോഴക്ക  വമലെ  കൂടമഴക്കചോണ്ടമരമക്കുകയചോണട്ട്.  വമലെക്കയറതമനട്ട്  അതദ്യം

ഒരു  പങട്ട്  വഹമക്കുനണ്ടട്ട്.  കഴെമഞ  യു.പമ.എ.  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  സമയതട്ട്,

അനചോരചോഷ്ട്ര വമപണമയമല് ക്രൂഡട്ട് ഓയമലെമഴന്റെ വമലെ അനമയനമതമചോയമ കൂടമയചപ്പെചോള്

ചപചോലുദ്യം ഇവമഴട ചകരളതമല് യു.ഡമ.എഫട്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ സമയഴതടുത ചമലെ

നമലെപചോടുകളണ്ടട്ട്.   അതരദ്യം  വമലെവരദ്ധനവട്ട്  ഉണ്ടചോയചപ്പെചോള്  അതട്ട്  വമലെക്കയറഴത

ബചോധമക്കരുതട്ട്  എനള്ളതഴകചോണ്ടട്ട്  രണ്ടട്ട്  തവണയചോണട്ട്  ചകരളതമല്  യു.ഡമ.എഫട്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  ഴപചട്രെചോളമയദ്യം  ഉത്പന്നങ്ങളമല്  നമന്നട്ട്  ലെഭമക്കുന്ന  അധമക  നമകുതമ

ഒഴെമവചോക്കമയതട്ട്.   ഇന്നഴതഴയചോരു  പ്രചതദക  സചോഹചരദതമല്,  ഞചോന്  ചനരഴത

സൂചമപ്പെമചതചപചോഴലെ,  ചകന  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  ഴപചട്രെചോള്,  ഡസ്പീസല്  വമലെ  ഇങ്ങഴന

കൂടമഴക്കചോണ്ടമരമക്കുചമ്പചോള്,  വളഴര  ഴപഴടന്നട്ട്  ചമലെ  ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കട്ട്  വമലെ

വരദ്ധനവണ്ടചോകുന്ന  സചോഹചരദതമല്  ഴപചട്രെചോളമയദ്യം  ഉത്പന്നങ്ങളഴട

വമലെക്കയറതമലൂഴട  ലെഭദമചോകുന്ന  അധമക  നമകുതമ  ഒഴെമവചോക്കുന്നതമഴനക്കുറമചട്ട്

ആചലെചോചമക്കചോന് ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് തയചോറചോചണചോ എന്നട്ട് പറയചോചമചോ?
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ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  : സര,  ഇചപ്പെചോള്തഴന്ന  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  വലെമയ

ബചോദ്ധദതയചോണട്ട് ഏഴറടുക്കുന്നതട്ട്.  13  ഇന സചോധനങ്ങള്ക്കട്ട്  20  ശതമചോനദ്യം മുതല്  62

ശതമചോനദ്യം  വഴര  സബ്സമഡമയചോയമ  ഴകചോടുത്തുഴകചോണ്ടചോണട്ട്  ഇന്നട്ട്  മചോരക്കറട്ട്

ഇന്റെരഴവന്ഷന് വളഴര ഫലെപ്രദമചോയമ ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് നടത്തുന്നഴതന്നട്ട് മചോത്രമല, മചോചവലെമ

ചസ്റ്റേചോറുകള് വഴെമയുദ്യം സറപചകചോയുഴട ഇതര ഔടട്ട് ഴലെറകള് വഴെമയുദ്യം വമതരണദ്യം ഴചയന്ന

സബ്സമഡമ കഴെമഞ്ഞുള്ള മഴറലചോ ഉത്പന്നങ്ങളഴടയുദ്യം കചോരദതമലുദ്യം ഈ ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്

വന്നതമനുചശഷദ്യം  ഒരു  രപചപചോലുദ്യം  വരദ്ധനവട്ട്  ഉണ്ടചോക്കമയമടമല  എനള്ളതചോണട്ട്

എനമക്കട്ട് അറമയമക്കചോനുള്ളതട്ട്.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    ഴക  .    ബഷസ്പീര  : സര,  42  വരഷതമനുചശഷദ്യം  വമലെ  വരദ്ധനവട്ട്

തടയുന്നതമനുചവണ്ടമ ഏറവദ്യം അധമകദ്യം സബ്സമഡമ ഴകചോടുത സരക്കചോരചോണട്ട് ഇഴതന്നട്ട്

അങ്ങട്ട്  സൂചമപ്പെമച്ചു.  150  ചകചോടമ  ഴകചോടുക്കചോനചോയമ  നമങ്ങള്  ബഡ്ജറട്ട്

അവതരമപ്പെമചമട്ടുചവഴണ്ട;  അതട്ട് കഴെമഞ ഉമന് ചചോണ്ടമ സരക്കചോരമഴന്റെ ബഡ്ജറചല;

അലചോഴത പുതമയതചോയമ ഒരു കചോരദവദ്യം വന്നമടമലചലചോ; 

മമ  .   സസ്പീക്കര  : ഇതചോചണചോ ചചചോദദദ്യം.

ശസ്പീ  .   പമ  .   ഴക  .   ബഷസ്പീര  : സര, ഭകദ സുരകചോ ഉചദദചോഗസന്മേചോരുഴട പരമചശചോധന

സദ്യംബനമച്ചുള്ള  വമശദവമവരങ്ങള്  ഴവളമഴപ്പെടുതചോചമചോ;   വമലെ  വരദ്ധനവട്ട്
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തടയുന്നതമനുചവണ്ടമ നടതമയ പരമചശചോധനയുദ്യം ഴറയ്ഡുദ്യം സദ്യംബനമച വമവരങ്ങള്

ബഹുമചോനഴപ്പെട മനമ ഴവളമഴപ്പെടുതചോചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  : സര,  ഭകദസുരകചോ  കമസ്പീഷന്  പ്രവരതമക്കുന്നതട്ട്

ആചരചോഗദ വകുപ്പെമഴന്റെ കസ്പീഴെമലെചോണട്ട്.  അതഴകചോണ്ടട്ട് എനമക്കട്ട് അതമഴന്റെ വമശദചോദ്യംശങ്ങള്

പറയചോന്  സചോധമക്കുകയമല.   ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  അധമകചോരതമല്  വന്നട്ട്  ആദദഴത

കദചോബമനറട്ട്  മസ്പീറമദ്യംഗമല്  മൂന്നചോമതചോയമ  റകഴക്കചോണ്ട  തസ്പീരുമചോനതമഴലെ  ഏറവദ്യം

പ്രധചോനഴപ്പെടതട്ട്  സമവമല്  സറപസട്ട്  ചകചോരപ്പെചറഷന്  നല്കുന്ന  സബ്സമഡമ  തക,

കഴെമഞ  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  ബഡ്ജറമല്  70  ചകചോടമ  രപയുഴട  ഴപ്രചോവമഷനചോണട്ട്

ഉണ്ടചോയമരുന്നഴതങമല്  അതട്ട്  150  ചകചോടമ  രപയചോയമ  വരദ്ധമപ്പെമക്കചോനുള്ള

തസ്പീരുമചോനമചോണട്ട്.  

ശസ്പീ  .    മഞളചോദ്യംകുഴെമ  അലെമ  : സര,  പലെ  കചവട  സചോപനങ്ങളമലുദ്യം  വമലെ

വമവരപ്പെടമക  പ്രദരശമപ്പെമക്കചോറമല.   അതമഴനതമഴര  നടപടമഴയടുക്കചോന്  നമുക്കട്ട്  പലെ

നമയമങ്ങളമുണ്ടട്ട്.  പഴക  മഴറചോന്നട്ട്,  വമലെവമവരപ്പെടമക  പലെ  കടകളമലുദ്യം

പ്രദരശമപ്പെമക്കചോറുഴണ്ടങമലുദ്യം  പലെചപ്പെചോഴദ്യം  അതമല്  ഴമന്ഷന്  ഴചയന്ന  വമലെ  വളഴര

കൂടുതലെചോയമരമക്കുദ്യം.   ഉപചഭചോക്തചോക്കഴള  പറമക്കുന്ന  സമതമ  പലെ  കടകളമലുദ്യം  നമള്

കചോണചോറുണ്ടട്ട്.  ഇതമഴനതമഴര  എഴനങമലുദ്യം  നടപടമ  എടുക്കചോന്  സരക്കചോര
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ഉചദ്ദേശമക്കുനചണ്ടചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  : സര,  അരമയുഴടയുദ്യം  പചക്കറമകളഴടയുദ്യം  ഉള്ഴപ്പെഴട

വമലെക്കയറദ്യം  ഉണ്ടചോയ  സചോഹചരദതമല്  സമവമല്  സറപസട്ട്,  ചപചോലെസ്പീസട്ട്,  ലെസ്പീഗല്

ഴമചട്രെചോളജമ  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകഴളലചോദ്യം  സദ്യംചയചോജമപ്പെമച്ചുഴകചോണ്ടട്ട്  ഓപ്പെണ്  മചോരക്കറമഴലെ

കടകള്  പരമചശചോധമക്കചോന്  നമരചദ്ദേശദ്യം  ഴകചോടുതതമഴന്റെ  അടമസചോനതമല്  കടകള്

പരമചശചോധമക്കുകയുദ്യം  വമലെവമവരപ്പെടമക  പ്രദരശമപ്പെമക്കചോത  എലചോ  കടകള്ക്കുദ്യം

വചോണമദ്യംഗട്ട്  ഴകചോടുക്കുകയുദ്യം  ഴചയ്തു.   അതമനുചശഷദ്യം  വസ്പീണ്ടുദ്യം  പരമചശചോധന

നടതമഴക്കചോണ്ടമരമക്കുകയചോണട്ട്.  വമലെവമവരപ്പെടമക  പ്രദരശമപ്പെമക്കചോതതട്ട്

കണ്ടമനവവസചോയമ  ഴകചോണ്ടുചപചോകുന്ന  കചവടക്കചോരുഴട  ചപരമല്  നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമച്ചുഴകചോണ്ടമരമക്കുകയചോണമചപ്പെചോള്.   അതചോണട്ട്  എനമക്കട്ട്  ഇതട്ട്  സദ്യംബനമചട്ട്

പറയചോനുള്ളതട്ട്.  

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ഴനലമക്കുന്നട്ട്  : സര,  കരഷകരക്കട്ട്  അവരുഴട  ഉത്പന്നങ്ങള്

എവമഴടയുദ്യം  യചഥഷദ്യം  വമല്ക്കചോനുള്ള  സസ്വചോതനദവദ്യം  അവസരവദ്യം  നല്കുചമ്പചോളചോണട്ട്

നമുക്കട്ട് വമലെക്കയറദ്യം നമയനമക്കചോന് സചോധമക്കുക.  ഈ കചോരദതമല് സരക്കചോര എനട്ട്

നടപടമകളചോണട്ട്  സസ്വസ്പീകരമചമരമക്കുന്നഴതന്നട്ട്  വദക്തമചോക്കചോന്  പറചമചോ;  മചോത്രമല,

ഇന്നമചപ്പെചോള്  കരഷകഴന്റെ  ഉത്പന്നങ്ങളഴട  വമലെയുഴട   മൂന്നമഴലെചോന്നട്ട്  മചോത്രഴമ
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കരഷകഴന്റെ കയമല് എത്തുനള്ളൂ.  ബചോക്കമ കരമഞനക്കചോരുഴടയുദ്യം ഴകചോള്ളക്കചോരുഴടയുദ്യം

റകകളമലെചോഴണത്തുന്നതട്ട്.   ഇതട്ട്  നമയനമക്കചോന്  സരക്കചോര  എനട്ട്  നടപടമയചോണട്ട്

സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതട്ട്;   മഴറചോന്നട്ട്,  ചറഷന്  കടകള്  ആധുനമകവല്ക്കരമക്കുഴമന്നചോണട്ട്

നയപ്രഖദചോപനതമല്  പറഞമട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇന്നഴത  ചറഷന്  കടകളഴട

ചശചോചനസ്പീയചോവസ,  ഒരചോളദ്യം  ചറഷന്കട  നടതചോന്  സന്നദ്ധരല.   കചോരണദ്യം,  ചറഷന്

കടയുഴട വചോടക,  റവദന്യുതമ ചചോരജട്ട് തടങ്ങമയഴതലചോദ്യം അയചോള്തഴന്ന ഴകചോടുക്കണദ്യം.

അതഴകചോണ്ടട്ട് ചറഷന്കടകള് നടതചോന് ആരുദ്യം മുചന്നചോടട്ട് വരുന്നമല.  ഈ കചോരദതമല്

സരക്കചോര എനട്ട് നടപടമകളചോണട്ട് സസ്വസ്പീകരമക്കചോന് ചപചോകുന്നതട്ട്?

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  : സര,  കൃ ഷമക്കചോര ഉത്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കട്ട്

നദചോയവമലെ  ലെഭമക്കുന്നമല  എന്നതട്ട്  നമ്മുഴട  എന്നഴതയുദ്യം  പരചോതമയുദ്യം  ഴപചോതവചോയ

വമഷയവമചോണട്ട്.  കൃഷമക്കചോരക്കട്ട് അവര ഉത്പചോദമപ്പെമക്കുന്ന ഉത്പന്നങ്ങള്ക്കട്ട് നദചോയവമലെ

ലെഭദമചോക്കചോന്  കൃഷമ  വകുപ്പെട്ട്  ചഹചോരടമചകചോരപ്പെട്ട്  വഴെമ  സദ്യംഭരമക്കുന്ന  പചക്കറമകള്ക്കട്ട്

നദചോയവമലെ  ഴകചോടുത്തുഴകചോണ്ടചോണട്ട്  ഇചപ്പെചോള് നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമച്ചുവരുന്നതട്ട്.   സമവമല്

സറപസട്ട്  ചകചോരപ്പെചറഷന്  ചശഖരമക്കുന്നചതചോ  വമതരണദ്യം  ഴചയന്നചതചോ  ആയ

ഉത്പന്നങ്ങള് നമ്മുഴട സദ്യംസചോനത്തുനമന്നട്ട് മചോത്രദ്യം ചശഖരമക്കുന്നതല.  നമള് തമകച്ചുദ്യം

ഒരു കണ്സവമര ചസ്റ്റേറചോഴണന്നട്ട് നമുക്കറമയചോദ്യം.  പുറത്തുനമന്നചോണട്ട് നമള് ഉത്പന്നങ്ങള്
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ഴകചോണ്ടുവരുന്നതട്ട്.   അതമചോയമ  ബനഴപ്പെടട്ട്  സമവമല്  സറപസട്ട്  ചകചോരപ്പെചറഷനട്ട്

അവരുഴട  തചോല്പ്പെരദങ്ങള്  സദ്യംരകമക്കചോന്  ഒചടഴറ  പരമമമതമകളണ്ടട്ട്.   എന്നചോല്

സദ്യംസചോന  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  അതചോതട്ട്  സമയങ്ങളമല്  റകഴക്കചോളന്ന  വമലെയുഴട

അടമസചോനതമല്,  നയതമഴന്റെ  അടമസചോനതമല്  ഴനലെട്ട്ല്ല്  സദ്യംഭരണദ്യം  സമവമല്

സറപസട്ട് ചകചോരപ്പെചറഷന് നന്നചോയമ നമരവ്വഹമക്കുനണ്ടട്ട് എന്നചോണട്ട് എനമക്കട്ട് അങ്ങഴയ

അറമയമക്കചോനുള്ളതട്ട്.   ചറഷന്കടകള്  നവസ്പീകരമക്കുക  എനള്ളതട്ട്  നമ്മുഴട  ഒരു

പ്രധചോനഴപ്പെട  ലെകദമചോണട്ട്.  ചറഷന്കടകള്  നവസ്പീകരമക്കചോനുള്ള  നഴലചോരു

പദ്ധതമയുമചോയചോണട്ട് ഞങ്ങള് മുചമ്പചോടട്ട്  ചപചോകുന്നതട്ട്.  ചദശസ്പീയ ഭകദ സുരകചോ നമയമദ്യം

ഈ സദ്യംസചോനതട്ട്  നടപ്പെചോക്കമയമടമല.   2013-ല്  ചകന  പചോരലെഴമന്റെട്ട്  അദ്യംഗസ്പീകരമച

നമയമമചോണതട്ട്.  ഇവമഴട  2013-ല്  തഴന്ന  അതട്ട്  നടപ്പെമലെചോക്കുഴമന്നട്ട്

അറമയമചമരുന്നതചോണട്ട്.   എന്നചോല് നടപ്പെചോക്കമയമടമല.  ഈ ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് ആ നമയമദ്യം

നടപ്പെചോക്കുന്ന  സനരഭതമല്  ചറഷന്കടകഴള  നവസ്പീകരമക്കുന്നതട്ട്  ഉള്ഴപ്പെഴടയുള്ള

കചോരദങ്ങള്  അചതചോഴടചോപ്പെദ്യം  അനുബനമചോയമ  ചചരത്തുഴകചോണ്ടട്ട്,  അഴതലചോദ്യം

നമരവ്വഹമച്ചുഴകചോണ്ടട്ട്  മുചമ്പചോടട്ട്  ചപചോകചോനചോണട്ട്  ശമമക്കുന്നഴതന്നചോണട്ട്  എനമക്കട്ട്

അറമയമക്കചോനുള്ളതട്ട്.  

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    ഉമര  : സര,  ഉഴന്നട്ട്,  കടലെ,  വറല്മുളകട്ട്,  പയര  തടങ്ങമയവ
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സചോധചോരണക്കചോരഴന്റെ അടുക്കളയമല് നമനദ്യം അപ്രതദകമചോയമരമക്കുകയചോണട്ട്.  ഉഴന്നമനട്ട്

കമചലെചോഗചോമമനട്ട് 170 രപ മുതല് 175 രപ വഴരയചോണട്ട്.  കടലെയട്ട് 90 രപ മുതല് 125

രപ  വഴരയചോണട്ട്.   ഴചറുപയറമനട്ട്  110  രപയുദ്യം.   വറല്  മുളകമനചോഴണങമല്  160

രപയുമചോണട്ട്.  പചക്കറമകള്ക്കചോഴണങമല് വമലെ കുതമച്ചുയരുകയചോണട്ട്.  സരക്കചോരമഴന്റെ

സഹചോയമുള്ള  ചഹചോരടമചകചോരപ്പെമല്  ചപചോലുദ്യം  ഴപചോതമചോരക്കറമചോയമ  രണ്ടട്ട്  രപയുഴട

വദതദചോസമചോണുള്ളതട്ട്. അതഴകചോണ്ടട്ട് ഇഴതചോഴക്ക സചോധചോരണക്കചോരഴന്റെ അടുക്കളയമചലെയട്ട്

വരുന്നതമനുചവണ്ടമ ഈ ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് എനട്ട് നടപടമയചോണട്ട് സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുള്ളതട്ട്;   ഈ

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് 160 ചകചോടമ രപ നസ്പീക്കമവചതമനുചശഷദ്യം ഏഴതങമലുദ്യം സചോധനതമനട്ട് വമലെ

കുറയചോന് കഴെമഞമട്ടുചണ്ടചോ എനദ്യം ബഹുമചോനഴപ്പെട മനമക്കട്ട് പറയചോന് കഴെമയുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  : സര,  അങ്ങട്ട് പറഞതമല് ഒരുപചോടട്ട് പമശകുകളണ്ടട്ട്.

ഉഴന്നട്ട്  (ചബചോള്)  66  രപയട്ട്  സബ്സമഡമ  ഇനതമല്  നമ്മുഴട  ഒസൗടട്ട്  ഴലെറമല്

വമതരണദ്യം ഴചയചമ്പചോള് മചോരക്കറമല് അതമനട്ട്  175  രപയചോണട്ട് വമലെ.  വന്കടലെ 43

രപയട്ട്  ഴകചോടുക്കുചമ്പചോള് മചോരക്കറമല് അതമഴന്റെ വമലെ 88.69 രപയചോണട്ട്.  വന്പയര

45  രപയട്ട്  വമല്ക്കുചമ്പചോള്  72.50  ആണട്ട് മചോരക്കറമഴലെ വമലെ.   മുളകട്ട്  75  രപയട്ട്

ഴകചോടുക്കുചമ്പചോള്  മചോരക്കറമഴലെ  വമലെ  168  രപയചോണട്ട്.   അങ്ങഴന  13  ഇന

സചോധനങ്ങളഴടയുദ്യം  വമലെയമല്  20  ശതമചോനദ്യം  മുതല്  62  ശതമചോനദ്യം  വഴര
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വമലെകുറചചോണട്ട് നമള് വമല്ക്കുന്നതട്ട്. അങ്ങട്ട് എവമഴടനമന്നട്ട് കചോരദങ്ങള് മനസമലെചോക്കമ

പറയുന  എഴന്നനമക്കറമയമല.   ഏതചോയചോലുദ്യം  ഴപചോത  മചോരക്കറമല്  നമള്

ഇടഴപടുന്നതട്ട്  ഇങ്ങഴനയചോണട്ട്.   ഞങ്ങള്  അധമകചോരതമല് വന്നതമനുചശഷദ്യം,  ഒരു

നമചതദചോപചയചോഗ സചോധനതമചന്റെയുദ്യം വമലെയമല് ഒരു വരദ്ധനവദ്യം വരുതമയമടമല.

ശസ്പീ  .    ഴക  .    കുഞമരചോമന്:  സര,  നമ്മുഴട  നമചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളമല്

ഏറവദ്യം  പ്രധചോനദമുള്ള  സചോധനമചോണട്ട്  അരമ.  ഇസൗ  അരമ  ഉല്പ്പെചോദമപ്പെമച്ചു

ഴകചോണ്ടുവരുന്നതട്ട്  തമമഴചോടമല്  നമനദ്യം  ആന്ധ്രയമല്  നമനമചോണട്ട്.  ആന്ധ്ര

അരമചലെചോബമകഴളലചോദ്യം ചചരന്നട്ട് കൃത്രമമ വമലെക്കയറദ്യം ഉണ്ടചോക്കചോന് ശമമക്കുനഴവന്നട്ട്

ഇവമടുഴത  എലചോ  പത്രങ്ങളമലുദ്യം  വന്നമരമക്കുകയചോണട്ട്.   മലെയചോളമചനചോരമ  വലെമയ

ഴഹഡമദ്യംഗമല്  അതട്ട്  എഴതമയമരമക്കുകയചോണട്ട്.  അതട്ട്  കണ്ടുപമടമക്കചോനുദ്യം

നമയനമക്കുവചോനുദ്യം എഴനങമലുദ്യം നടപടമ സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുചണ്ടചോ എന്നതചോണട്ട് എഴന്റെ ഒരു

ചചചോദദദ്യം?  മഴറചോന്നട്ട്,  പുറത്തുനമനദ്യം ഴകചോണ്ടുവന്നട്ട് നമ്മുഴട നചോടമല് വമല്ക്കഴപ്പെടുന്ന

ഇസൗ  നമചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളമല്  കൃത്രമമമുണ്ടട്ട്  എനമചോത്രമല,  വമഷചോദ്യംശദ്യം

കലെരന്നതചോണട്ട്  എന്നതചോണട്ട്  പ്രധചോനഴപ്പെട  മഴറചോരു  കചോരദദ്യം.  മചോരക്കറമല്  ചപചോയചോല്

ഇഴതചോനദ്യം കചോണചോന് കഴെമയുകയമല.  മചോരക്കറമല് ചപചോയമ പരമചശചോധമചചോല് അരമ

അടക്കമുളള  സചോധനങ്ങളമചലെചോ  പചക്കറമകളമചലെചോ  ഇസൗചചപചോലുദ്യം  ഇരമക്കുകയമല.
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അതമനു പ്രധചോനകചോരണദ്യം വമഷചോദ്യംശദ്യം തളമചമട്ടുണ്ടട്ട് എന്നതചോണട്ട്.  അതട്ട് ഗസൗരവമചോയമ

പരമചശചോധമചട്ട്  വമഷചോദ്യംശദ്യം  ഇലചോതചോക്കചോനുദ്യം,  പുറത്തുനമന്നട്ട്  ഴകചോണ്ടുവരുന്ന

സചോധനങ്ങള് നല സചോധനങ്ങളചോണട്ട് എന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുതചോനുദ്യം എഴനങമലുദ്യം നടപടമ

സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ എന്നതചോണട്ട് എഴന്റെ ചചചോദദദ്യം?

 ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  : സര,  ഇസൗ സനരഭതമല് അരമ ഇനങ്ങളമല് ജയ

അരമ, മട അരമ  എന്നമവയചോണട്ട് വമലെ വരദ്ധനവട്ട് ഉണ്ടചോയതട്ട്, ആന്ധ്രയമല് നമന്നചോണട്ട്

ആ അരമ  ഇചങ്ങചോട്ടു വരുന്നതട്ട്.   നമ്മുഴട സദ്യംസചോനഴത നല വമഭചോഗദ്യം  ജനങ്ങളദ്യം

ജയ/മട  അരമയുഴട  ഭകണചമചോ  ചചചോചറചോ  അഴലങമല്  കഞമചയചോ  ആണട്ട്

ഉപചയചോഗമക്കുന്നതട്ട്.   ആ അരമയുഴട  വമലെയമല്  വളഴര  ഴപഴടന്നചോണട്ട്   4-5  രപ

വരദ്ധനവട്ട്  ഉണ്ടചോയതട്ട്.   ഞങ്ങള്  അചതപ്പെറമ  അചനസ്വഷമചചപ്പെചോള്  ആന്ധ്രയമഴലെ

ഏതചോനുദ്യം  അരമമമലെട്ട്ല്ല്   ഉടമകളദ്യം  നമ്മുഴട  സദ്യംസചോനഴത  ഴകചോലദ്യം  ചപചോഴലെയുളള

സലെഴത  ചമലെ  ചബചോക്കരമചോരുദ്യം  തമമല്  നടതമയ  ആചലെചോചനകളഴട

ഭചോഗമചോയമടചോണട്ട്  ഇസൗ  വമലെക്കയറദ്യം  ഉണ്ടചോയതട്ട്  എന്നചോണട്ട്  അറമയചോന്  സചോധമചതട്ട്.

അതഴകചോണ്ടട്ട്  ആന്ധ്രയമല് നമനള്ഴപ്പെഴട  കുറഞ ചററമനട്ട്  അരമ  സദ്യംഭരമക്കചോനുളള

ശമങ്ങള്  ഞങ്ങള്  നടതമഴക്കചോണ്ടമരമക്കുകയചോണട്ട്.  സദ്യംസചോനഴത

കചവടക്കചോരുമചോയമ അതസദ്യംബനമചട്ട് ആചലെചോചന നടതമയമട്ടുണ്ടട്ട്.  ചവണ്ടമവന്നചോല്
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ആന്ധ്രയമഴലെ  അരമക്കചവടക്കചോരുഴട  ചയചോഗവദ്യം  വമളമച്ചുകൂടമ  ഇസൗ  വമഷയദ്യം

ചരചഴചയന്നതചോണട്ട്.  ആന്ധ്രയമഴലെ കചവടക്കചോര  തടരനദ്യം  ഇതരദ്യം  നമലെപചോടുകള്

സസ്വസ്പീകരമചചോല്  ഇതരദ്യം അരമ മറട്ട്  ഏതട്ട്  സദ്യംസചോനത്തുനമനമചോണട്ട് ലെഭദമചോകുന്നതട്ട്

എന്നതള്ഴപ്പെഴടയുളള  കചോരദങ്ങഴളക്കുറമചട്ട്  ആചലെചോചമക്കചോന്  ഇസൗ  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്

തയചോറചോകുഴമന്നതമനട്ട് യചോഴതചോരു സദ്യംശയവമമല.

ശസ്പീ  .    എസട്ട്  .    ശരമ:  സര,  1955  ഴലെ   അവശദസചോധന  നമയമപ്രകചോരദ്യം

അനുസരമചട്ട്  കചവടക്കചോരനട്ട്  ഴഴകവശദ്യം  സൂകമക്കചോവന്ന  സചോധനങ്ങള്ക്കട്ട്  ഒരു

പരമധമയുണ്ടചോയമരുന.  2002-ല്  ആ  നമയമതമല്  ചകനഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  വരുതമയ

ചഭദഗതമഴയ തടരന്നചോണട്ട് കരമഞനക്കചോരക്കുദ്യം, പൂഴമവയ്പുകചോരക്കുദ്യം, ഴകചോളളക്കചോരക്കുദ്യം,

രചോജദഴത  ജനങ്ങഴള  ഴകചോളളയടമക്കചോനുളള  അവസരമുണ്ടചോയമരമക്കുന്നതട്ട്.

ഇക്കചോരദതമല്  സദ്യംസചോന  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  അധമകചോര  പരമധമയമചലെചോ,

നമയനണതമചലെചോ ഇസൗ നമയമദ്യം വരുന്നമല, പചക ഇത ബചോധകമചോണുതചോനുദ്യം.  ഇസൗ

നമയമദ്യം  ചഭദഗതമ  വരുതചോന്  ചസ്റ്റേറമനു  കഴെമയുകയമല.   ഇതരഴമചോരു

സചോഹചരദതമല്  2002-ല് ചകനഗവണ്ഴമന്റെട്ട് ഴകചോണ്ടുവന്ന നമയമതമല് ചഭദഗതമ

വരുതമ  1955  ഴലെ അവശദസചോധന നമയമപ്രകചോരദ്യം  തഴന്ന വമലെക്കയറദ്യം തടയചോന്

നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കണഴമന്നട്ട്  ആവശദഴപ്പെടട്ട്  നമയമചഭദഗതമക്കുചവണ്ടമ  ചകനഴത
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സമസ്പീപമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  : സര,  ബഹുമചോനഴപ്പെട  എസട്ട്.  ശരമ  ഇവമഴട

ചൂണ്ടമക്കചോണമചതട്ട്  വളഴര  ശരമയചോയ  ഒരു  കചോരദമചോണട്ട്.  നമയമദ്യം  ഇദ്യംചപചോസട്ട്

ഴചയന്നതമചോയമ  ബനഴപ്പെടട്ട്  നമുക്കട്ട്  ഒചടഴറ  പരമമമതമകളണ്ടട്ട്.   തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ആ

സമതമയമല്  നമനഴകചോണ്ടചോണട്ട്  നമ്മുഴട  സദ്യംസചോനഴത  ഴമചോതക്കചവടക്കചോരുഴട

ചയചോഗദ്യം  വമളമച്ചുകൂടമ,  അവഴരകടമ  സഹകരമപ്പെമച്ചുഴകചോണ്ടട്ട്  ഇവമഴട  വമലെക്കയറദ്യം

തടയുന്നതള്ഴപ്പെഴട നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കുവചോനുളള ശമങ്ങള് നമള് നടതമയതട്ട്.  ഇസൗ

പറഞ  കചോരദദ്യം  വളഴര  പ്രധചോനഴപ്പെട  നമരചദ്ദേശമചോണട്ട്,  അക്കചോരദദ്യം  തസ്പീരചയചോയുദ്യം

പരമചശചോധമക്കുന്നതചോണട്ട്.

ശസ്പീ  .    യു  .    ആര  .    പ്രദസ്പീപട്ട്:  സര,  വമലെനമലെവചോരദ്യം പമടമച്ചുനമരത്തുന്നതമനട്ട് ചവണ്ടമ

എല്.ഡമ.എഫട്ട്. ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് നല ഇടഴപടലെചോണട്ട് നടതമവരുന്നതട്ട്.   അചതചോഴടചോപ്പെദ്യം

സദ്യംസചോനതട്ട്  മചോചവലെമചസ്റ്റേചോര  ഇലചോത  പഞചോയത്തുകളമല്  പുതമയതട്ട്  തടങ്ങചോന്

ചവണ്ടമയുളള ഇടഴപടല് ഉണ്ടചോകുചമചോ, ഉഴണ്ടങമല് മുനമയ പരമഗണന ഴകചോടുക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  : സര,  തസ്പീരചയചോയുദ്യം നമ്മുഴട സദ്യംസചോനഴത എലചോ

പഞചോയത്തുകളമലുദ്യം  മചോചവലെമചസ്റ്റേചോറുകള്  എന്ന  ലെകദമചോണട്ട്  ഞങ്ങള്  ആദദദ്യം

സഫലെമചോക്കചോന് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്.   സദ്യംസചോനതട്ട്  38  പഞചോയത്തുകളമല് ഇചപ്പെചോള്
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നമലെവമല് മചോചവലെമചസ്റ്റേചോറുകളമല.  ആ പഞചോയത്തുകളമല് കൂടമ മചോചവലെമചസ്റ്റേചോറുകള്

ഴകചോണ്ടുവരമക  എന്നതചോണട്ട്  ഇസൗ  വരഷഴത  ഏറവദ്യം  പ്രധചോനഴപ്പെട  ലെകദമചോയമ

ഞങ്ങള് അദ്യംഗസ്പീകരമചമട്ടുളളതട്ട്.

ശസ്പീ  .   ഴക  .   ദചോസന്: സര, മുന് ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ കചോലെതട്ട് കണ്സവമരഴഫഡമല്

ഴകചോടുദ്യം  അഴെമമതമ  നടന്നതചോയമ  അന്നഴത മചോചനജമദ്യംഗട്ട്  ഡയറക്ടര  ഒരു റമചപ്പെചോരടട്ട്

നല്കമയതചോയമ അറമയുന. ആ എദ്യം.ഡമ. നല്കമയ റമചപ്പെചോരടമഴന്റെ അടമസചോനതമല്

ഒരു  സമഗമചോയ  അചനസ്വഷണദ്യം  ഇസൗ  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  നടത്തുചമചോ,  അത  സദ്യംബനമചട്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  നമലെപചോടട്ട്  എനചോഴണന്നട്ട്  അറമയചോന്  തചോല്പ്പെരദമുണ്ടട്ട്.

അചതചോഴടചോപ്പെദ്യം പുതമയ ചറഷന് കചോരഡട്ട് എചപ്പെചോഴെചോണട്ട് വമതരണദ്യം ഴചയചോന് കഴെമയുക

എന്നതകൂടമ അറമഞചോല് ഴകചോളളചോദ്യം?

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  : സര,   കണ്സവമരഴഫഡട്ട് സഹകരണ വകുപ്പെമഴന്റെ

കസ്പീഴെമലുളള ഒരു സചോപനമചോണട്ട്.  ആ രദ്യംഗത്തു നടന്ന കചോരദങ്ങഴളക്കുറമചട്ട് കഴെമഞ

നചോളകളമല്  ഒരുപചോടട്ട്  ചകടമട്ടുണ്ടട്ട്.   ഗവണ്ഴമന്റെചോണട്ട്  ആ  കചോരദദ്യം  പരമചശചോധമചട്ട്

തസ്പീരുമചോനഴമടുചക്കണ്ടതട്ട്.  

ശസ്പീ  .   അനമല് അക്കര: സര, വമലെക്കയറദ്യം തടഞ്ഞു നമരത്തുന്നതമനുചവണ്ടമയുള്ള

നമ്മുഴട  സദ്യംസചോനഴത  രണ്ടട്ട്  സചോപനങ്ങളചോണട്ട്  ചറഷന്  കടകളദ്യം,
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മചോചവലെമചസ്റ്റേചോറുകളദ്യം.  ഇന്നട്ട് ചറഷന് കടകളമല് നല അരമ,  എഴന്റെ വസ്പീട്ടുകചോഴരചോഴക്ക

ചറഷന്കടയമല് നമന്നചോണട്ട്  അരമ  വചോങ്ങുന്നതട്ട്  -  മട  ചപചോലുള്ള നല അരമഴയചോഴക്ക

കമട്ടുനണ്ടട്ട്.   അതമഴലെ  പ്രധചോനഴപ്പെട  പ്രശദ്യം  നമുക്കട്ട്  ശരമയചോയ  രസ്പീതമയമല്  അതട്ട്

കമട്ടുന്നമല.  അനദസദ്യംസചോന ഴതചോഴെമലെചോളമകള്ക്കട്ട് ഏറവദ്യം വമലെകുറവമല് സചോധനങ്ങള്

കമട്ടുന്ന  ഒരു  സചോപനമചോണട്ട്  ചറഷന്കട.  അതഴകചോണ്ടട്ട്  നമ്മുഴട  ചറഷന്കടകളമല്

പമ.ഡമ.എസട്ട്.  സദ്യംവമധചോനവദ്യം,  തചദ്ദേശസസ്വയദ്യംഭരണ  സചോപനങ്ങളമഴലെ

പ്രതമനമധമകചളയുദ്യം ചചരത്തുഴകചോണ്ടട്ട് ഒരു ചസചോഷദല് ഓഡമറട്ട്, പ്രതമമചോസ ചസചോഷദല്

ഓഡമറട്ട് ചറഷന് കടകളമല് നടതചോന് ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് തയചോറചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന്  : സര,  ചറഷന്  കടകളഴട  ആചരചോഗദകരമചോയ

പ്രവരതനതമനട്ട്  നമുക്കട്ട്  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  നടപടമകള്  ചവണദ്യം.  ഞങ്ങള്

ആഗഹമക്കുന്നതദ്യം,  ലെകദദ്യംഴവയ്ക്കുന്നതദ്യം  ചദശസ്പീയ  ഭകദസുരകചോ  നമയമദ്യം  ഇസൗ

സദ്യംസചോനതട്ട്  നടപ്പെമലെചോക്കുന്നചതചോടുകൂടമ  വളഴര  കചോതലെചോയ  മചോറദ്യം  ഇസൗ  രദ്യംഗതട്ട്

ഉണ്ടചോകുദ്യം  എനതഴന്നയചോണട്ട്.   നചോദ്യം  അചലെചോടട്ട്  ഴചയന്ന  അരമയചോഴണങമലുദ്യം,

ചഗചോതമ്പചോഴണങമലുദ്യം,  ഒരു മണമ അരമചയചോ ചഗചോതചമ്പചോ ചചചോരനചപചോകചോത വമധദ്യം

യഥചോരത  കണ്സവമരക്കട്ട്  ലെഭമക്കുന്ന  ഒരു  സദ്യംവമധചോനദ്യം  നടപ്പെമലെചോക്കുന്ന

തമഴനക്കുറമചചോണട്ട് ആചലെചോചമച്ചുഴകചോണ്ടമരമക്കുന്നതട്ട്. ആ സനരഭതമല് ഇതമഴനചോഴക്ക
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പരമഹചോരമചോകുദ്യം എനതഴന്നയചോണട്ട് കണക്കചോക്കുന്നതട്ട്.  ചസചോഷദല് ഓഡമറട്ട്,  ഓചരചോ

ചറഷന്  കടയമചലെയുദ്യം  ചസ്റ്റേചോക്കട്ട്  ഴപചോസമഷന്,  ഒരു  ഉപചഭചോക്തചോവട്ട്

വചോങ്ങുന്നതള്ഴപ്പെഴടയുള്ള  കചോരദങ്ങള്  ഴഡല്ഹമയമല്  ഇരുന്നചോല്ചപചോലുദ്യം

കചോണുന്നതമനുദ്യംമുറമുളള  സദ്യംവമധചോനദ്യം  അതമചനചോടനുബനമചട്ട്  ഴകചോണ്ടുവരചോനചോണട്ട്

ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതട്ട്.

ശസ്പീമതമ  യു  .    പ്രതമഭ  ഹരമ:  ബഹുമചോനഴപ്പെട  സസ്പീക്കര,  കഴെമഞ  ഇടതപക

ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  കചോലെഘടതമല്  ഏറവദ്യം  ശചദ്ധയമചോയ  ഒരു  ഇടഴപടലെചോയമരുന,

വമലെ പമടമച്ചു നമരതചോന് കഴെമയുന്ന സഹകരണവകുപ്പെമഴന്റെ സഞരമക്കുന്ന ത്രമചവണമ

ചസ്റ്റേചോറുകള്.  അതമഴന്റെ  നമലെവമലുളള  അവസഴയനചോഴണന്നട്ട്  വദക്തമചോക്കചോചമചോ;

കഴെമഞ  അഞ്ചുവരഷക്കചോലെദ്യം  അതമഴന്റെ  വലെമയ  ചസവനങ്ങള്,  കുടനചോടമല്

തചോമസമക്കുന്ന  ഞങ്ങള്ക്കടക്കദ്യം  സഞരമക്കുന്ന  ചബചോടമല്  വരുന്ന  ത്രമചവണമയുഴട

ചസവനദ്യം കമടമയമട്ടുണ്ടട്ട്.  ഏറവദ്യം നല സചോധനങ്ങള് മമതമചോയ വമലെയട്ട് കമടമയമരുന.

എന്നചോല്  കഴെമഞ  അഞ്ചുവരഷക്കചോലെദ്യം  ആ  അനുഭവതമല്നമനദ്യം   ഞങ്ങള്ക്കട്ട്

പുറചകചോട്ടുചപചോചകണ്ടമവന.  ഇചപ്പെചോള്  അതമഴന്റെ  സമതമ  എനചോഴണന്നട്ട്

വദക്തമചോക്കുചമചോ?  സവചോള  ഴസഞസ്വറമയടമച  ചകരള  സദ്യംസചോനതട്ട്  ഇചപ്പെചോള്

തസ്പീരചയചോയമട്ടുദ്യം വമലെ പമടമച്ചു നമരതചോന് ഭകദസമവമല് സഴഴപസട്ട് വകുപ്പു മനമയുഴട
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ചനതൃതസ്വതമല്  ഒരു  മചോസദ്യം  ഴകചോണ്ടു  നടതമയ  എലചോ  പ്രവരതനങ്ങളദ്യം  ഏറവദ്യം

അഭമനനനചോരഹമചോഴണന്നട്ട്  പറഞ്ഞുഴകചോണ്ടട്ട്,  കഴെമഞ  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  കചോലെതട്ട്

എസന്ഷദല്  കചമചോഡമറസ്പീസട്ട്  ആക്ടട്ട്  പ്രകചോരദ്യം  വദചോപകമചോയമ  നടതമയ

ഴറയമഡുകഴള പറമ ഞങ്ങള്ക്കട്ട് വദക്തമചോക്കമതരചോചമചോ എഴന്നചോരു അഭദരതന കൂടമ

നടത്തുകയചോണട്ട്. 

 ശസ്പീ  .   പമ  .   തമചലെചോതമന്  : സര,  സമവമല് സഴഴപസട്ട് വകുപ്പെമനട്ട് ഴചചോരമഞ നല

വചോക്കുകള്ക്കട്ട്  നനമ.  ഇവമഴട  ബഹുമചോനഴപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ചൂണ്ടമക്കചോണമച

ത്രമചവണമയുള്പ്പെഴടയുളള  കചോരദങ്ങഴളലചോദ്യം  സഹകരണവകുപ്പെമഴന്റെ  കസ്പീഴെമലെചോണട്ട്

വരുന്നതട്ട്, അതഴകചോണ്ടട്ട് സഹകരണവകുപ്പെചോണട്ട് ആ കചോരദങ്ങഴളക്കുറമചട്ട് പറചയണ്ടതട്ട്.

ആ  കചോരദങ്ങഴളലചോദ്യം ശരമയചോണട്ട്. കഴെമഞ കചോലെതട്ട് നടന്ന കചോരദങ്ങഴളചോഴക്ക നമുക്കട്ട്

ചബചോധദമുളളതചോണട്ട്.   ചതചോടദ്യം  ചമഖലെയചോയമ   പ്രഖദചോപമച  സമഗപചോചക്കജട്ട്

സമയബനമതമചോയമ  നടപ്പെചോക്കണദ്യം.  മുലഴപ്പെരമയചോര  വമഷയതമല്

സമവചോയമുണ്ടചോക്കുന്നതമനട്ട്  സരക്കചോര   മുചന്നചോട്ടുവച  നമരചദ്ദേശങ്ങള്

സസ്വചോഗതചോരഹമചോണട്ട്.   അനധമകൃതമചോയമ  ചതചോടദ്യം  ഉടമകള് റകവശദ്യം  വചമരമക്കുന്ന

ഭൂമമ   തമരമച്ചുപമടമക്കുന്നതമനുള്ള  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമക്കണദ്യം.  വമദദചോഭദചോസരദ്യംഗഴത

കചവടവല്ക്കരണദ്യം  അവസചോനമപ്പെമക്കുന്നതമനുള്ള   ശമവദ്യം   സസ്പീകളഴടയുദ്യം
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കുടമകളഴടയുദ്യം  ചകമതമനചോയമ  പുതമയ  വകുപ്പെട്ട്  രപസ്പീകരമക്കുഴമന്ന  പ്രഖദചോപനവദ്യം

സസ്വചോഗതചോരഹമചോണട്ട്.    ഭവന  നമരമചോണ  പദ്ധതമകളമഴലെ   അപചോകതകള്

പരമഹരമക്കുന്നതമനുദ്യം  കചോരഷമക  കടചോശസ്വചോസ  നടപടമകള്

ഉസൗരജമതഴപ്പെടുത്തുന്നതമനുദ്യം  നടപടമയുണ്ടചോകണദ്യം.  

ശസ്പീ  .    ടമ  .    വമ  .    ഇബചോഹമദ്യം:  നനമപ്രചമയഴത  എതമരക്കുന.

നയപ്രഖദചോപനപ്രസദ്യംഗതമല്  ചൂണ്ടമക്കചോണമചമട്ടുള്ള  കചോരദങ്ങള്  പലെതദ്യം  കഴെമഞ

യു.ഡമ.എഫട്ട്.  സരക്കചോരമഴന്റെ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കുള്ള  അദ്യംഗസ്പീകചോരമചോണട്ട്.

ഴപചോതവമദദചോഭദചോസദ്യം ശക്തമഴപ്പെടുത്തുന്നതമനുദ്യം  പുതതചോയമ  സരക്കചോര ചകചോചളജുകള്

അനുവദമക്കുന്നതമനുദ്യം  വമവചോദങ്ങളമലചോഴത  പചോഠപുസകങ്ങള്

പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കുന്നതമനുദ്യം  കഴെമഞ  യു.ഡമ.എഫട്ട്.  സരക്കചോരമനട്ട്   സചോധമചമട്ടുണ്ടട്ട്.

തതസ്വചോധമഷമത  നമലെപചോടട്ട്  പ്രഖദചോപമക്കുകയുദ്യം  അതട്ട്   പ്രചയചോഗതമല്

വരുതചോതമരമക്കുകയുദ്യം  ഴചയന്ന  സമസ്പീപനമചോണട്ട്  എല്.ഡമ.എഫട്ട്.  സരക്കചോര

സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതട്ട്. 

ശസ്പീ  .    സമ  .    ഴക  .    ശശസ്പീനന്:   നനമപ്രചമയഴത അനുകൂലെമക്കുന.   കചോരഷമക

ചമഖലെഴയ  പുനരുദ്ധരമക്കുന്നതമനുള്ള   നടപടമകള്  സസ്വചോഗതചോരഹമചോണട്ട്.

ഴനല്കൃഷമക്കചോരക്കട്ട്  കഴെമഞ  സരക്കചോര  വരുതമയ  കുടമശമക  തക
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ഴകചോടുത്തുതസ്പീരക്കചോനുള്ള  തസ്പീരുമചോനവദ്യം    ഴനല്കൃഷമക്കുദ്യം  റജവപചക്കറമകൃഷമക്കുദ്യം

പലെമശരഹമത  വചോയയുദ്യം  കരഷകരക്കട്ട്  കുറഞ  പലെമശ  നമരക്കമല്  വചോയയുദ്യം

ലെഭദമചോക്കുന്നതമനുള്ള   നടപടമകളദ്യം  ശചദ്ധയമചോണട്ട്.   റബറമഴന്റെ  വമലെയമടമവട്ട്

പരമഹരമക്കുന്നതമനചോയമ പ്രഖദചോപമച പ്രചതദക പചോചക്കജമല് കചോപ്പെമക്കൃഷമക്കചോഴരകൂടമ

ഉള്ഴപ്പെടുത്തുന്നതമനുദ്യം  കുടനചോടട്ട്  പചോചക്കജമഴന്റെ  മചോതൃകയമല്  വയനചോടട്ട്  പചോചക്കജട്ട്

നടപ്പെമലെചോക്കുന്നതമനുദ്യം  പചോലുല്പചോദനതമല്  സസ്വയദ്യംപരദചോപ്തത  റകവരമക്കുന്നതമനുദ്യം

കസ്പീരകരഷകരുഴട പ്രശങ്ങള് പരമഹരമക്കുന്നതമനുദ്യം നടപടമ സസ്വസ്പീകരമക്കണദ്യം.

ശസ്പീ  .    സണ്ണമ  ചജചോസഫട്ട് :   സര,  നമചതദചോപചയചോഗ  സചോധനങ്ങളഴട

വമലെനമയനണതമല്  ഏറവദ്യം  ഫലെപ്രദമചോയ  ഇടഴപടല്  നടത്തുന്നതട്ട്  നമ്മുഴട

ഴപചോതവമതരണ ശദ്യംഖലെവഴെമയചോണട്ട്.  ഇസൗ ഴപചോതവമതരണ ശദ്യംഖലെയമഴലെ റസ്പീഴടയമല്

ചറഷന് ചഷചോപ്പുകള്ക്കട്ട് വലെമയ പ്രചോധചോനദമുണ്ടട്ട്.   എന്നചോല് ഇന്നട്ട് റസ്പീഴടയമല് ചറഷന്

ചഷചോപ്പുടമകള്  അവരുഴട  കമസ്പീഷന്,  ചഷചോരചടജട്ട്  ഉള്പ്പെഴടയുള്ള  പ്രശങ്ങള്

സദ്യംബനമചട്ട്  വലെമയ പ്രതമസനമയമലെചോണട്ട്.   ഇതട്ട് ലെചോഭകരമഴലങമലുദ്യം നഷതമല്

ചപചോകുന്ന  ഒരു  അവസയമചലെയട്ട്  വരമകയചോണട്ട്.   ചറഷന്  ചഷചോപ്പെട്ട്  ഉടമകളഴട

സദ്യംഘടനകള്  എലചോ  എദ്യം.എല്.എ.  മചോചരയുദ്യം  കണ്ടട്ട്  അവരുഴട  പ്രശങ്ങള്
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അവതരമപ്പെമചമട്ടുണ്ടട്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് ഇസൗ പ്രശങ്ങള്ക്കട്ട് പരമഹചോരമുണ്ടചോക്കചോന് അഴെമമതമ

തടയതക്ക  രപതമല്  റസ്പീഴടയമല്  ഡമചപ്പെചോകഴള   ലെചോഭകരമചോയ  രസ്പീതമയമല്

ഴകചോണ്ടുചപചോകുന്നതമനചോവശദമചോയമട്ടുള്ള  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ  എന്നതട്ട്

സദ്യംബനമചട്ട്  അതമഴന്റെ  സദ്യംഘടനചോ  പ്രതമനമധമകളമചോയമ  ചരച  ഴചയവചോന്

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് തയചോറചോകുചമചോ? 

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന് :  സര,  ചറഷന്  കടകഴള  സദ്യംബനമചട്ട്  ഇവമഴട

ചൂണ്ടമക്കചോണമച  കചോരദങ്ങള്  ഒരു  പരമധമവഴര  ശരമയചോണട്ട്.  അവരുഴട  കമസ്പീഷന്

കഴെമഞഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ  കചോലെതട്ട്  വരദ്ധമപ്പെമചമട്ടുണ്ടട്ട്.   എന്നചോല്  അവരക്കതട്ട്

അനുഭവചവദദമചോയമടമലചോഴയനള്ള  പ്രശങ്ങളള്ഴപ്പെഴട  തസ്പീരചയചോയമട്ടുദ്യം

പരമചശചോധമക്കുദ്യം.   ഇതരദ്യം  വമഷയങ്ങള്  ചറഷന്  കടകളഴട  സുതചോരദവദ്യം

ആചരചോഗദകരവമചോയ പ്രവരതനദ്യം,  ചറഷന് കടകള് നടത്തുന്നവരുഴട സുരകമതതസ്വദ്യം

ഉള്ഴപ്പെഴടയുള്ള  കചോരദങ്ങള്  തസ്പീരചയചോയുദ്യം  ചരച  ഴചചയണ്ടതചോണട്ട്.   അവരുഴട

സദ്യംഘടനചോ  ഭചോരവചോഹമകളമചോയമ  ചരചയട്ട്  അവസരദ്യം  ഒരുക്കുന്നതചോണട്ട്  എന്നചോണട്ട്

ഇതസദ്യംബനമചട്ട് അറമയമക്കചോനുള്ളതട്ട്.  
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ശസ്പീ  .    ചമറയദ്യം  ചഗചോപകുമചോര :  സര,  കഴെമഞ  യു.ഡമ.എഫട്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ

കചോലെതട്ട്   ഏറവദ്യം  കൂടുതല്  പ്രതമസനമയമലെചോയമരുന്നവരചോണട്ട്  ഴനല്ക്കരഷകര.

ഴനലെട്ട്ല്ല്  സദ്യംഭരണവമചോയമ ബനഴപ്പെടട്ട് ചകചോടമക്കണക്കമനട്ട് രപ കഴെമഞ ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്

ഴനല്ക്കരഷകരക്കട്ട്  ഴകചോടുക്കചോനുണ്ടട്ട്.   ഇസൗ  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  അധമകചോരതമല്

വന്നതമനുചശഷദ്യം സസ്വചോഗതചോരഹമചോയ തസ്പീരുമചോനങ്ങളചോണട്ട് എടുത്തുഴകചോണ്ടമരമക്കുന്നതട്ട്.

അതഴകചോണ്ടട്ട് ആ ഇനതമല് എത്രചപരക്കട്ട് കുടമശമക ഴകചോടുത്തു; ഇനമ എത്രചപരക്കട്ട്

ഴകചോടുക്കചോനുണ്ടട്ട്; അനുഭചോവപൂരവ്വമചോയ സമസ്പീപനദ്യം ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .    തമചലെചോതമന് :  സര,  ഴനലെട്ട്ല്ല് സദ്യംഭരമച ഇനതമല് 146 ചകചോടമ രപ

ഴനല്ക്കരഷകരക്കട്ട് ഴകചോടുക്കചോനുണ്ടചോയമരുന.  ആ തക ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് റമലെസ്പീസട്ട് ഴചയ്തു

കഴെമഞ്ഞു.   അതട്ട് അവരുഴട കയമല് വളഴര ചുരുങ്ങമയ ദമവസങ്ങള്ക്കുള്ളമല് തഴന്ന

ലെഭദമചോകുഴമന്നട്ട് അറമയമക്കചോന് ആഗഹമക്കുന.

ശസ്പീ  ഴഴഹബമ  ഇസൗഡന് :  സര,  പുതമയ  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  അധമകചോരതമല്

വന്നതമനുചശഷദ്യം  സഴഴപചകചോ-യമല്  ഒരു  പുതമയ  യൂണമയന്  രപസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടട്ട്.

ബചോക്കട്ട് ലെമസ്റ്റേമല്ഴപ്പെട സഴഴപരമചോര അടക്കമുള്ള ഇസൗ യൂണമയഴന്റെ പ്രസമഡന്റെട്ട് ശസ്പീ.
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കചോനദ്യം രചോചജനനചോഴണന്നട്ട് അങ്ങയുഴട ശദ്ധയമല്ഴപ്പെടമട്ടുചണ്ടചോ? 

ശസ്പീ  .   പമ  .   തമചലെചോതമന് : സര, അങ്ങഴന ഒരു യൂണമയഴനപ്പെറമചയചോ അതമഴന്റെ

ഭചോരവചോഹമകഴളക്കുറമചചചോ  എനമക്കട്ട്  അറമവമല.  ഏതചോയചോലുദ്യം  ബചോക്കട്ട്  ലെമസ്റ്റേമല്

ഴപടുതമയ  ഒരു  കചവടക്കചോരഴന്റെയുദ്യം  ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്  വചോങ്ങുന്ന  പ്രശദ്യം  സമവമല്

സഴഴപസട്ട് ചകചോരപ്പെചറഷഴന്റെ മുന്നമല് ഉദമക്കുന്നമല.  

ശസ്പീ  .   ഴക  .   വമ  .   അബ്ദുള് ഖചോദര : സര, കഴെമഞ രണ്ടട്ട് വരഷമചോയമ ചകരളതമല്

ചറഷന്  കചോരഡുകള്ക്കുള്ള  അചപക  വചോങ്ങമവയ്ക്കുകയുദ്യം  ചറഷന്  കചോരഡുകള്

യഥചോരതതമല് ആളകള്ക്കട്ട് ലെഭമക്കചോത ഒരു അവസയുമചോണുള്ളതട്ട്.   എനചോണട്ട്

അതമഴന്റെ  അവസ?  ചറഷന്  കചോരഡുകള്  വമതരണദ്യം  ഴചയചോനുള്ള

പരുവതമലെചോയമട്ടുചണ്ടചോ?  അതട്ട്  അടുത്തുതഴന്ന  ഴകചോടുക്കുവചോനുള്ള  നടപടമ  ഇസൗ

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .   പമ  .   തമചലെചോതമന് : സര, ചറഷന് കചോരഡുകളഴട പുതക്കല് സദ്യംബനമചട്ട്

കഴെമഞ  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  ഒചടഴറ  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമചമട്ടുണ്ടട്ട്  എന്നചോണട്ട്  ഫയല്

പരമചശചോധമചതമല്നമനദ്യം മനസമലെചോയമട്ടുള്ളതട്ട്. ചറഷന് കചോരഡുകള് പുതക്കുന്നതമഴന്റെ

ഭചോഗമചോയമ നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമചചപ്പെചോഴെചോണട്ട് ചദശസ്പീയ ഭകദ സുരകചോ നമയമതമഴന്റെ

വമഷയദ്യം  വന്നതട്ട്.   ചദശസ്പീയ  ഭകദ  സുരകചോ  നമയമതമഴലെ  വദവസകള്ക്കട്ട്
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വമചധയമചോയമ  പമന്നസ്പീടട്ട്  രണ്ടചോമതട്ട്  ചറഷന്  കചോരഡുകള്  പുതക്കചോന്  അന്നഴത

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  തസ്പീരുമചോനഴമടുത്തു.   ഫചോറദ്യം  അടമചട്ട്  ചറഷന് കടകള് വഴെമ  വമതരണദ്യം

ഴചയ്തു. പമന്നസ്പീടട്ട് അതമല് ഒരുപചോടട്ട് ഴതറകള് കടനകൂടമഴയന്നട്ട് മനസമലെചോയതഴകചോണ്ടട്ട്

അതട്ട് തമരുതചോനുള്ള അവസരദ്യം ഓണ്ഴഴലെന് വഴെമ ഴകചോടുത്തു. എന്നചോല് ഓണ്ഴഴലെന്

വഴെമ  ചവണ്ടത്ര  ആളകള്  വന്നമലചോഴയന്നട്ട്  മനസമലെചോക്കമ  വസ്പീണ്ടുദ്യം  ഫചോറദ്യം  അചടമച്ചു

ഴകചോടുത്തു.  അതമഴന്റെ  അടമസചോനതമല്  ചഡറചോസട്ട്  കളക്ടട്ട്  ഴചയ്തട്ട്  അതമചപ്പെചോള്

ഗവണ്ഴമന്റെമഴന്റെ ഴഴകവശമുണ്ടട്ട്.  ആ കളക്ടട്ട് ഴചയ്ത ചഡറചോസട്ട് പബമഷട്ട് ഴചയ്തട്ട് അതമല്

ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  കൂടമചചരക്കചോചനചോ  അഴലങമല്  ഴതറചോയമട്ടുള്ള  കചോരദങ്ങള്  കറക്ടട്ട്

ഴചയചോചനചോ  ഉള്ള  അവസരദ്യം  ഴകചോടുതട്ട്  സമ്പൂരണ്ണമചോയമ  അതട്ട്  ഴറക്ടമഴഴഫ

ഴചയ്തുഴകചോണ്ടട്ട് കുറമറ  രസ്പീതമയമല് ചറഷന് കചോരഡുകള് വമതരണദ്യം ഴചയണഴമന്നചോണട്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് ആഗഹമക്കുന്നതട്ട്.  അതമനുള്ള നടപടമകളമചോയമ  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് മുചന്നചോടട്ട്

ചപചോകുകയചോണട്ട്.  വളഴര  ചവഗദ്യംതഴന്ന  ചറഷന്  കചോരഡുകള്  ലെഭദമചോക്കചോനുള്ള

നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണട്ട്. 

ശസ്പീ  .    ഴക  .    എസട്ട്  .    ശബരസ്പീനചോഥന് :  സര,  പഴെങ്ങളമലുദ്യം  പചക്കറമകളമലുദ്യം

ഭകദധചോനദങ്ങളമലുമുള്ള  കസ്പീടനചോശമനമ  പ്രചയചോഗമചോണട്ട്  നമള്  ചനരമടുന്ന  ഏറവദ്യം

വലെമയ  പ്രശദ്യം.  ഇതമനചോയമ സരക്കചോരുദ്യം പഞചോയത്തുകളദ്യം കുഴറയധമകദ്യം കചോരദങ്ങള്
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ഴചയനണ്ടട്ട്.  അതമനചോല് ഏറവദ്യം കൂടുതല് ആളകള് ആശയമക്കുന്നതട്ട് ഇന്നട്ട് ഴഴജവ

പചക്കറമകഴളയചോണട്ട്.  തമരുവനനപുരത്തുദ്യം  മചറതട്ട്  സലെത്തുള്ള  കടകളമലുദ്യം  മറദ്യം

ചപചോയചോല്  ഴഴജവദ്യം/ഓരഗചോനമക്കട്ട്  അഴലങമല്  കസ്പീടനചോശമനമരഹമതഴമഴന്നചോഴക്ക

പറഞട്ട് വമല്ക്കുന്ന പചക്കറമകള്/ഭകദധചോനദങ്ങള് പലെതദ്യം മചോരക്കറട്ട് വമലെചയക്കചോള്

രണ്ടമരടമ,  മൂന്നമരടമ വഴര വമലെയമലെചോണട്ട് വമല്ക്കുന്നതട്ട്. അതമല് പലെ  പചക്കറമകളദ്യം

ഭകദധചോനദങ്ങളദ്യം  ഒരുപചക  വരുന്നതട്ട്  തമമഴചോടമല്  നമനതഴന്നയചോണട്ട്.   ഇതട്ട്

ഴഴജവമചോഴണന്നട്ട്  സരടമഴഴഫ  ഴചയചോനുള്ള  എഴനങമലുദ്യം  നടപടമയുചണ്ടചോ?

അതമചനചോഴടചോപ്പെദ്യം  വമലെ  നമയനമക്കചോനുള്ള  നടപടമകള്,  പ്രചതദകമചട്ട്

ഓപ്പെണ്മചോരക്കറമഴനക്കചോള്  വലെമയ  രസ്പീതമയമല്   ഴഴഴപ്രസട്ട്  ഇന്ഡക്സുമചോയമ  ഒരു

ബനവമമലചോത  രസ്പീതമയമലെചോണട്ട്  വമലെകള്  ചപചോകുന്നതട്ട്.   ഇതട്ട്  നമയനമക്കചോനുള്ള

നടപടമകള് ഉണ്ടചോകുചമചോ ഇഴലങമല് അതമചലെയ്ക്കുള്ള കചോരദങ്ങള് സസ്വസ്പീകരമക്കുചമചോ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    തമചലെചോതമന് :സര,  ബഹുമചോനഴപ്പെട അദ്യംഗദ്യം പറഞതട്ട് ശരമയചോയ

കചോരദമചോണട്ട്.   നമ്മുഴട  സദ്യംസചോനതട്ട്  വമല്പ്പെന  നടത്തുന്ന  പഴെവരഗ്ഗങ്ങളഴടയുദ്യം

പചക്കറമകളഴടയുദ്യം  കചോരദതമല്  ധചോരചോളദ്യം  പ്രശങ്ങളഴണ്ടന്നട്ട്  നമുഴക്കലചോമറമയചോദ്യം.

അതട്ട്  എങ്ങഴന  പരമഹരമക്കചോഴമന്നചോണട്ട്  ആചലെചോചമക്കുന്നതട്ട്.   മചോയദ്യം  ചചരത

അഴലങമല്  വമഷമയമചോയ  പചക്കറമകചളചോ  പഴെവരഗ്ഗങ്ങചളചോ  ഇലചോത  ഒരു
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പ്രചദശമചോക്കമ നമ്മുഴട സദ്യംസചോനഴത മചോറചോന് നമള് എലചോചപരുദ്യം കൂടമ പരമശമദ്യം

നടചതണ്ടതചോണട്ട്.  നമള്  ഇവമഴട  വചോങ്ങുന്ന  പചക്കറമകളചോയചോലുദ്യം

പഴെവരഗ്ഗങ്ങളചോയചോലുദ്യം അതമല് മഹചോഭൂരമപകവദ്യം ഇവമഴടതഴന്ന ഉല്പ്പെചോദമപ്പെമക്കചോന്

കഴെമയുന്നവയചോണട്ട്.  കൃഷമ  വകുപ്പെട്ട്  അതരതമലുള്ള  ഒരു  ചപ്രചോജക്ടുമചോയമ  മുചന്നചോടട്ട്

ചപചോകുനഴവന്നചോണട്ട് ഞചോന് മനസമലെചോക്കുന്നതട്ട്. ഏതചോയചോലുദ്യം കസ്പീടനചോശമനമ പ്രചയചോഗദ്യം

നടതമയ പഴെങ്ങളചോഴണങമലുദ്യം  പചക്കറമകളചോഴണങമലുദ്യം  അവ റചോന്റെദ്യം  ഴചക്കമങ്ങമനട്ട്

വമചധയമചോക്കചോനുള്ള  സസൗകരദദ്യം  ഇന്നട്ട്  സമവമല്  സഴഴപസട്ട്  വകുപ്പെട്ട്

തയചോറചോക്കമവരമകയചോണട്ട്.  അതചപചോഴലെ  ഭകദ  സുരകചോ  കമസ്പീഷനുദ്യം  ഇതചപചോലുള്ള

ഒചടഴറ  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമചട്ട്  വരുനണ്ടട്ട്.   അവഴരലചോദ്യം  ആ  പദ്ധതമയുമചോയമ

മുചന്നചോടട്ട്  ചപചോകുനഴവന്നചോണട്ട്  ഞചോന്  മനസമലെചോക്കുന്നതട്ട്.   നമുക്കുതഴന്ന  ഒരു

അഴവയരഴനസട്ട്  ഉണ്ടചോചകണ്ട  കചോരദമചോണമതട്ട്.  നമ്മുഴട  സദ്യംസചോനതട്ട്

ഉപചയചോഗമക്കുന്ന  പചക്കറമകളചോഴണങമലുദ്യം  പഴെങ്ങളചോഴണങമലുദ്യം  നമുക്കട്ട്  തഴന്ന

ഉല്പ്പെചോദമപ്പെമക്കചോന്  കഴെമയുന്നവയചോണട്ട്.   നമള്  വമചചോരമചചോല്  അതമനട്ട്  കഴെമയുദ്യം.

ഏതചോയചോലുദ്യം  സദ്യംസചോനതട്ട്  ഴഴജവ  പചക്കറമ  ഉല്പ്പെചോദനദ്യം  മറട്ട്  ഏതട്ട്

കചോലെഘടഴതക്കചോള്കടുതല്  വരദ്ധമചമട്ടുണ്ടട്ട്.   എന്നചോല്  അതമഴന്റെ  വമലെയമല്  ആ

ഉല്പ്പെചോദനതമനട്ട്  ഴചലെവചോയതമഴന്റെ  അടമസചോനതമലുള്ള  വരദ്ധനവട്ട്
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ലെഭമക്കുന്നമലചോഴയന്നതട്ട്  കൃഷമക്കചോരഴന്റെ  എന്നചതയുദ്യം  പരമചദവനമചോണട്ട്.  അതമനട്ട്

പ്രചതദകമചോയ സരടമഫമചക്കഷന് നല്കമഴക്കചോണ്ടട്ട് ആ ഉല്പ്പെന്നങ്ങള്ക്കട്ട് നദചോയവമലെ

ലെഭമക്കചോനുള്ള സദ്യംവമധചോനഴതക്കുറമചട്ട് കൃഷമ വകുപ്പെട്ട് ആചലെചോചമക്കുഴമനതഴന്നയചോണട്ട്

ഞചോന് കരുതന്നതട്ട്.  

കൃഷമ വകുപ്പുമനമ    (  ശസ്പീ  .    വമ  .    എസട്ട്  .    സുനമല് കുമചോര  ):  സര,  ഇവമഴട ഴഴജവ

പചക്കറമകഴളന്ന  ചപരമല്  ഇറക്കുകയുദ്യം  എന്നചോല്  അതമല്  കസ്പീടനചോശമനമകളഴട

സചോന്നമദ്ധദദ്യം  കഴണ്ടത്തുകയുദ്യം  ഴചയ്ത  സചോഹചരദതമല്   സരടമഫമചക്കഷന്

നടപടമകള്  കൃഷമവകുപ്പെമഴന്റെ  കസ്പീഴെമലുള്ള  കൃഷമഭവനുകളമല്  തഴന്ന

പരമചശചോധമക്കുന്നതമനചോവശദമചോയ  സദ്യംവമധചോനങ്ങള്  വദചോപകമചോയമ  ഒരുക്കുകയുദ്യം

സരടമഫമചക്കഷന്  നടതചോനുള്ള  നടപടമകള്  ഇചപ്പെചോള്  തഴന്ന  ആരദ്യംഭമക്കുകയുദ്യം

ഴചയ്തമട്ടുണ്ടട്ട്.   അതട്ട്  കൂടുതല്  ശക്തമഴപ്പെടുതചോനുദ്യം  ഴഴജവ  പചക്കറമകള്  തഴന്ന

കമട്ടുഴമന്നട്ട് ഉറപ്പെട്ട് വരുത്തുവചോനുമുള്ള സദ്യംവമധചോനദ്യം കൃഷമ വകുപ്പെട്ട് നടപ്പെമലെചോക്കുനണ്ടട്ട്.  

സസ്വയദ്യം ചമകമത

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദട്ട് മചോസ്റ്റേര :

ശസ്പീ  .   പമ  .   ഴക  .   അബ്ദു റബട്ട് : 

ശസ്പീ  .   റമ  .   എ  .   അഹമദട്ട് കബസ്പീര :

ശസ്പീ  .    ആബമദട്ട്  ഹുഴഴസന്  തങ്ങള് :  തചോഴഴെ  കചോണുന്ന  ചചചോദദങ്ങള്ക്കട്ട്
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ആചരചോഗദവദ്യം സചോമൂഹദനസ്പീതമയുദ്യം വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമചോ:

(എ)   ചരചോഗമകഴള  സസ്വയദ്യം  ചമകമതയട്ട്  ചപ്രരമപ്പെമക്കുദ്യംവമധമുള്ള  പരസദങ്ങള്

മചോധദമങ്ങളമലൂഴട  നല്കുന്ന  പ്രവണത  വരദ്ധമച്ചുവരുന്ന  കചോരദദ്യം  ശദ്ധയമല്

വന്നമട്ടുചണ്ടചോ;

(ബമ)   സസ്വയദ്യം ചമകമത നടത്തുന്നതമലുള്ള അപകടങ്ങഴളക്കുറമചട്ട്  ഴപചോതജനങ്ങഴള

ചബചോധവചോന്മേചോരചോക്കുന്നതമനട്ട് സസ്വസ്പീകരമച നടപടമകള് വമശദമചോക്കുചമചോ;

(സമ)   ജനങ്ങള്ക്കട്ട് അപകടമുണ്ടചോക്കുന്ന തരതമലുള്ള പരസദങ്ങള് നമയനമക്കുന്ന

കചോരദതമല് സരക്കചോര നയദ്യം വദക്തമചോക്കുചമചോ?

ആചരചോഗദവദ്യം  സചോമൂഹദനസ്പീതമയുദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീമതമ  ഴക  .    ഴക  .    ഴഴശലെജ

ടസ്പീചര) :

(എ)  ചരചോഗമകഴള സസ്വയദ്യം ചമകമതയട്ട് ചപ്രരമപ്പെമക്കുദ്യംവമധദ്യം ആയൂരചവദ,  സമദ്ധ,

യുനചോനമ മരുനകളഴട പരസദങ്ങള് മചോധദമങ്ങളമലൂഴട പ്രചരമപ്പെമക്കുന്നതട്ട് വകുപ്പെമഴന്റെ

ശദ്ധയമല്ഴപ്പെടമട്ടുണ്ടട്ട്.

(ബമ)   മരുനകചളയുദ്യം  ചമകമതചയയുദ്യം  സദ്യംബനമചട്ട്  ഴപചോതജനങ്ങളഴട
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അജ്ഞത  ചൂഷണദ്യം  ഴചയന്ന  വമധതമലുള്ള  പരസദങ്ങള്  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കുന്നതട്ട്

ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് മചോജമകട്ട് ഴറമഡസ്പീസട്ട് (ഒബ്ജകനബമള് അഡസ്വരഴഴടഴസന്റെട്ട്)  ആക്ടട്ട് 1954

പ്രകചോരദ്യം കുറകരവദ്യം ശമകചോരഹവമചോയതമനചോല് ഴപചോതജനങ്ങഴള ഴതറമദ്ധരമപ്പെമക്കുന്ന

തരതമലുള്ള  ഇതരദ്യം  പരസദങ്ങഴളക്കുറമച്ചുദ്യം  ശചോസസ്പീയമചോയ  മരുനപചയചോഗദ്യം

സദ്യംബനമച്ചുദ്യം  പത്രമചോധദമങ്ങളമലൂഴട  ഴപചോതജനങ്ങഴള  അറമയമക്കുന്നതമനചോയുദ്യം

ഇതരതമലുള്ള  പരസദങ്ങള്  പ്രസമദ്ധഴപ്പെടുതചോതമരമക്കുന്നതമനചോയുദ്യം   വകുപ്പെട്ട്

പത്രമചോധദമങ്ങള്ക്കട്ട്  നമരചദ്ദേശദ്യം നല്കമയമട്ടുള്ളതചോകുന.   സസ്വയദ്യം ചമകമതമക്കുവചോന്

ചരചോഗമകഴള  ചപ്രരമപ്പെമക്കുന്ന  ഇതരദ്യം  പരസദങ്ങള്ഴക്കതമഴരയുള്ള  130  ഓളദ്യം

ചകസുകള്  സദ്യംസചോനഴമചോടചോഴക  നമലെനമല്ക്കുന.   സസ്വയദ്യം  ചമകമതഴകചോണ്ടുള്ള

അപകടങ്ങളദ്യം  അവയുഴട  ഭവമഷദത്തുകഴളക്കുറമച്ചുദ്യം  ചഡചോക്ടരമചോരുഴടയുദ്യം  ആചരചോഗദ

പ്രവരതകരുഴടയുദ്യം ഉപചദശദ്യം ചതചടണ്ടതമഴനക്കുറമചട്ട് ആചരചോഗദ ചബചോധവല്ക്കരണ

പരമപചോടമകളമല് ഉസൗന്നല് നല്കുനണ്ടട്ട്.   വദചോജ ചമകമത നടത്തുന്നവരഴക്കതമഴര

ആചരചോഗദ  വകുപ്പെട്ട്   ചപചോലെസ്പീസട്ട്  വകുപ്പുമചോയമ  ചചരന്നട്ട്  നടപടമകള്  എടുത്തുവരുന.

ആചരചോഗദവകുപ്പെട്ട്  നടപ്പെമലെചോക്കമവരുന്ന  ജസ്പീവമതഴഴശലെസ്പീചരചോഗ  നമയനണ

പരമപചോടമകളഴട  ഭചോഗമചോയമ  രക്തസമരദ്ദേദ്യം,  പ്രചമഹദ്യം  തടങ്ങമയവഴയക്കുറമച്ചുള്ള
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ചബചോധവല്ക്കരണങ്ങളദ്യം  ഇവ  കഴണ്ടതമ  ചമകമതമക്കുന്നതമനുള്ള  സസ്പീനമദ്യംഗട്ട്

പരമപചോടമകളദ്യം  തചോഴഴെതട്ടുമുതല് നടതമവരുന.   ഇസൗ ചരചോഗങ്ങളഴട കചോരദതമലുദ്യം

ചഡചോക്ടരമചോരുദ്യം  ആചരചോഗദ  പ്രവരതകരുദ്യം  സസ്വയദ്യം  ചമകമത  നടത്തുന്നതമലുള്ള

അപകടങ്ങഴളക്കുറമചട്ട്  ചരചോഗമകള്ക്കുദ്യം  ഴപചോതജനങ്ങള്ക്കുദ്യം  ആവശദമചോയ

നമരചദ്ദേശങ്ങള് നല്കമവരുനണ്ടട്ട്.

(സമ)  ഴതറമദ്ധചോരണ  മൂലെമുള്ള  അശചോസസ്പീയമചോയ  മരുനപചയചോഗദ്യം

ഴപചോതജനങ്ങളഴട  ആചരചോഗദചോവസയട്ട്  എതമഴരയുള്ള  കടുത  ഴവല്ലുവമളമയചോയമ

മചോറമഴക്കചോണ്ടമരമക്കുന്ന  സചോഹചരദതമല്  ഇതരദ്യം  പരസദങ്ങള്  നമയനമക്കുന്ന

നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതമനചോയമ  വകുപ്പെമഴലെ  എലചോ  എന്ചഫചോഴട്ട്ഴമന്റെട്ട്

ഉചദദചോഗസരക്കുദ്യം  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കമയമട്ടുണ്ടട്ട്.   ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  അപകടമുണ്ടചോക്കുന്ന

തരതമലുള്ള  പരസദങ്ങള്  നമയനമക്കുന്നതമനട്ട്  നമലെവമലുള്ള  നമയമങ്ങള്

കരശനമചോയമ നടപ്പെമലെചോക്കുദ്യം.

ശസ്പീ  .    അബ്ദുല്  ഹമസ്പീദട്ട്  മചോസ്റ്റേര : സര,  കദചോന്സര  അടക്കമുള്ള  മചോരകമചോയ

ചരചോഗങ്ങള്ക്കട്ട്  അത്ഭുതസമദ്ധമ  വചോഗചോനദ്യം  ഴചയ്തുഴകചോണ്ടുള്ള  പരസദങ്ങള്

വദചോപകമചോണട്ട്.   ഇതരദ്യം  പരസദങ്ങചളയുദ്യം  അതചപചോഴലെ  തഴന്ന  ചമകമതചോ
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രസ്പീതമകചളയുദ്യം നമയനമക്കചോന് സരക്കചോര തയചോറചോകുചമചോ?  

ശസ്പീമതമ ഴക  .    ഴക  .    ഴഴശലെജ  ടസ്പീചര :  സര,  ഇചപ്പെചോള് പ്രധചോനമചോയുദ്യം ഡ്രഗ്സട്ട്

ആന്റെട്ട്  മചോജമകട്ട്  ഴറമഡസ്പീസട്ട്  (ഒബ്ജകനബമള്  അഡസ്വരഴഴടഴസന്റെട്ട്)   ആക്ടട്ട്,  ഡ്രഗ്സട്ട്

ആന്റെട്ട് ചകചോഴസറമകട്ട് ആക്ടട്ട് എന്നസ്പീ രണ്ടട്ട് നമയമങ്ങള് വഴെമയചോണട്ട് ഇതരദ്യം കചോരദങ്ങള്

നമയനമക്കചോന് സചോധമക്കുന്നതട്ട്.  ഡ്രഗ്സട്ട് ആന്റെട്ട് ചകചോഴസറമകട്ട് ആക്ടമഴന്റെ ഴഷഡവള്

(ഴജ)-യമല് പ്രതമപചോദമചമട്ടുള്ള ചരചോഗങ്ങളദ്യം അതമഴന്റെ ചമകമതയുദ്യം അത്ഭുതകരമചോയമ

ചഭദമചോക്കുഴമന്നട്ട്  പ്രസമദ്ധസ്പീകരമക്കുവചോചനചോ  പരസദഴപ്പെടുത്തുവചോചനചോ

പചോടമലചോതതചോകുന.  അചലെചോപ്പെതമ  മരുനകള്ക്കട്ട്  മചോത്രമചോണട്ട്  ഇസൗ  നമയമദ്യം

ബചോധകമചോയമട്ടുള്ളതട്ട്.  എന്നചോല്  ആയുരചവ്വദ,  യുനചോനമ,  സമദ്ധ   മരുനകള്ക്കട്ട്  ഇസൗ

നമയമദ്യം ബചോധകമല.  ഇസൗ ചമകമതചോരസ്പീതമകള്ക്കട്ട്  കൂടമ ഇതട്ട് ബചോധകമചോക്കണഴമന്നട്ട്

ആവശദഴപ്പെടട്ട്  ചകരള  ഗവണ്ഴമന്റെട്ട്  തഴന്ന  ചകന  ഗവണ്ഴമന്റെമചലെയട്ട്  നമരചദ്ദേശദ്യം

അയചമട്ടുണ്ടട്ട്.   ഇസൗ  നമയമതമല്  ഒരു  ചഭദഗതമ  വരുത്തുന്നതമഴനപ്പെറമ  ചകന

ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് ആചലെചോചമക്കുനണ്ടട്ട്.  അതകൂടമ നടപ്പെമലെചോകുചമ്പചോള് കചോരദങ്ങള് കൂടുതല്

ഫലെപ്രദമചോയ രസ്പീതമയമല് നടപ്പെമലെചോക്കചോന് സചോധമക്കുദ്യം.  
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ശസ്പീ  .    ടമ  .    വമ  .    ഇബചോഹമദ്യം :  ഇസൗ  നമയമങ്ങള്  ഇവമഴട  നടപ്പെചോക്കമഴയന്നട്ട്

പറയുനഴണ്ടങമലുദ്യം  പത്രമചോധദമങ്ങളമലെടക്കമുള്ള  എലചോ  വചോരതചോമചോധദമങ്ങളമലുദ്യം

ഒചോചരചോ  ദമവസവദ്യം  ചനചോക്കമയചോല്  ഇതചപചോലുള്ള  നമരവധമ  പരസദങ്ങളചോണട്ട്

വനഴകചോണ്ടമരമക്കുന്നതട്ട്.  ഇതരതമലുള്ള പരസദങ്ങള് നമയനമക്കചോനുദ്യം ഇസൗ ആക്ടട്ട്

ഒനകൂടമ ഇദ്യംപമഴമന്റെട്ട് ഴചയചോനുമുള്ള നടപടമകള് എടുതമട്ടുചണ്ടചോ? 

ശസ്പീമതമ  ഴക  .    ഴക  .    ഴഴശലെജ  ടസ്പീചര :  സര,  ഇതരതമലുള്ള പരസദങ്ങള്

പചോടമലചോഴയന്നട്ട്  വചോരതചോ  മചോധദമങ്ങളഴട  ചസ്പീഫട്ട്  എഡമറരമചോരക്കട്ട്  കരശനമചോയ

നമരചദ്ദേശദ്യം ഗവണ്ഴമന്റെട്ട് നല്കമയമട്ടുണ്ടട്ട്. തടരനദ്യം  പരസദഴപ്പെടുത്തുകയചോഴണങമല്

ഗസൗരവതരമചോയ നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമക്കുന്നതചോണട്ട്.


