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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

ശ്രശ  .   എന  .   എ  .   നനെലണിക്കുനന: സര, കഴണിഞ്ഞ 16-ാം തശയതണി ഇതത വണിഷയയ

സയബനണിചന  ഞഞാന  എഴുതണിതനണിരുന.  അതന  തമസ്കരണിച്ചുനകഞാണന  എനന

പരണിഗണക്കഞാത്തതന എതനഞാടു കഞാണണിക്കുന അനെശതണിയഞാണന. 

മണി  .    സശക്കര  : അങ്ങനയ  വണിളണിചണിടണില.  ശ്രശ.  നക.  സുതരഷന  കുറുപന  നെലണിയ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനന്റെ  അതത  വണിഷയനത്ത  സയബനണിച്ചുള്ള  ഒരു  സബ്മണിഷന

അങയ  നെലണിയണിരുന.  സഭനയ  ഞഞാന  അക്കഞാരരയ  അറണിയണിക്കഞാന

തപഞാകുകയഞായണിരുന.  

എസന  .  ബണി  .  റണി  -  എസന  .  ബണി  .  നഎ ലയനെ തശരുമഞാനെയ  

ശ്രശ  .    നക  .    സുതരഷന കുറുപന:  സര,  തകരളത്തണില നഹെഡന ഓഫശസുള്ള  ഏക

നപഞാതുതമഖലഞാ ബഞാങഞാണന  തസ്റ്റേറന  ബഞാങന  ഓഫന  ടഞാവനകൂര.  തകരള സരക്കഞാരണിനെന

ഓഹെരണി  പങഞാളണിത്തമുള്ള  ഏക  നപഞാതുതമഖലഞാ  ബഞാങയ   എസന.ബണി.റണി-  ആണന.

തപരന  സൂചണിപണിക്കുനതുതപഞാനല എസന.ബണി.റണി  തകരളത്തണിനന്റെ സസ്വനയ  ബഞാങഞാണന.

വണിവണിധ  നപഞാതുതമഖലഞാ  ബഞാങകനള  ലയണിപണിചന  വലണിയ  ബഞാങകളുണഞാക്കഞാനുള്ള

ശ്രമത്തണിനന്റെ ഭഞാഗമഞായണിടഞാണന ഇതപഞാള് എസന.ബണി.റണി അടക്കമുള്ള അതസഞാസണിതയറന

ബഞാങകനള  എസന.ബണി.നഎ-ല  ലയണിപണിക്കഞാനുള്ള  തശരുമഞാനെവുമഞായണി

തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെന  മുതനഞാട്ടു  തപഞാകുനതന.  തകരളശയ  ജശവണിതവുമഞായണി  ഇഴപണിരണിചന
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എടുക്കഞാനെഞാവഞാത്ത  ബനമഞാണന  എസന.ബണി.റണി-ക്കുള്ളതന.  തകരളത്തണില  മഞാത്രമഞായണി

852  ശഞാഖകളുയ 1345 എ.റണി.എയ-കളുമുണന.  ഇനര ഒടഞാനക 1117 ശഞാഖകളുണന.  മറന

ബഞാങകള് തകരളത്തണിനു പുറത്തുനെണിനയ തകരളത്തണിതലയന വനതപഞാള് എസന.ബണി.റണി.

തകരളത്തണില  പൂരണ്ണ  വളരച പഞാപണിചന  പുറതത്തയ്ക്കുതപഞായ ബഞാങഞാണന.  കൃഷണിക്കുയ

നചറുകണിട വരവസഞായത്തണിനുയ വണിദരഞാഭരഞാസത്തണിനുയ സയസഞാനെത്തന ഏറവുയ  കൂടുതല

വഞായ്പ  നെലകണിയണിട്ടുള്ളതന  എസന.ബണി.റണി  ആണന.  ഇഇൗ  ബഞാങണിനന്റെ  90  ശതമഞാനെയ

വഞായ്പകളുയ  തകരളത്തണിലഞാണന  നെലകണിയണിട്ടുള്ളതന.  വണിദരഞാഭരഞാസ  തലഞാണുകളുനട  25

ശതമഞാനെവുയ  എസന.ബണി.റണി-യഞാണന  നെലകണിയണിട്ടുള്ളതന.  പടുകൂറന  ബഞാങകള്

രൂപശകരണിക്കഞാനുള്ള  ശ്രമത്തണില  പുറയതള്ളനപടുനതന  നചറുകണിട  ബഞാങന

ഇടപഞാടുകഞാരഞാകുനമനതണില  യഞാനതഞാരു  സയശയവുയ  തവണ.  പടുകൂറന  ബഞാങകള്

പടുകൂറന നഡതപഞാസണിറ്റുകളുയ പടുകൂറന വഞായ്പകളുമഞാണന നെലകുക. അവണിനടനയഞാനയ

സഞാധഞാരണക്കഞാരതനെഞാ  അവനന്റെ  നചറണിയ  വഞായ്പയ്തക്കഞാ  അവനന്റെ  ജശവണിത

സസ്വപ്നങ്ങള്തക്കഞാ  തകരളത്തണിനന്റെ  ആവശരങ്ങള്തക്കഞാ  സഞാനെമുണഞാവണില  എന

കഞാരരത്തണിലയ ആരക്കുയ സയശയയ തവണ.  എസന.ബണി.റണി-നയ ലയണിപണിചതുനകഞാണന

തകരളത്തണിതനെഞാ  തകരളത്തണിനല  ജനെങ്ങള്തക്കഞാ  യഞാനതഞാരുവണിധ

പതയഞാജനെങ്ങളുമുണഞാകണിനലനള്ള  സുപധഞാനെമഞായ  കഞാരരയ  നെമ്മള്

ഓരതക്കണതഞായണിട്ടുണന.  എനവചഞാല,  നെണിലവണില  നെലകുന  വഞായ്പകളണില

കുറവുവരുനമനലഞാനത  തകരളത്തണിനല  ജനെങ്ങനളതയഞാ   ജനെജശവണിതനത്തതയഞാ
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ബനണിപണിക്കുന  ഒരു  കഞാരരത്തണിലയ  അവര  ശ്രദ്ധണിക്കഞാന  തപഞാകുനണില.  അവനര

സയബനണിചന ഇഇൗ വലണിയ ബഞാങണഞായതണിനുതശഷയ അവരുനട വഞായ്പയണില നചറണിയ

ശതമഞാനെയ ഒരു നചറണിയ സയസഞാനെത്തന നകഞാടുത്തു എനള്ളതലഞാനത എസന.ബണി.റണി

ഇനന  നെലകുനതുതപഞാനലയുള്ള  വഞായ്പകതളഞാ  സഹെഞായങ്ങതളഞാ  തകരളത്തണിനല

ജനെങ്ങള്തക്കഞാ  തകരളത്തണിനല  ജനെങ്ങള്  തുടങന  പസഞാനെങ്ങള്തക്കഞാ  തകരള

ഗവണ്നമന്റെണിതനെഞാ  കണിടഞാന  തപഞാകുനണില.  എഫന.എ.സണി.റണി-യുയ

നക.എസന.ആര.ടണി.സണി-യുയ  ഉള്നപനടയുള്ള  നെമ്മുനട  നെഞാടണിനല  നപഞാതുതമഖലഞാ

സഞാപനെങ്ങള്ക്കന  വഞായ്പ  നെലകഞാന  മുതനഞാട്ടുവന  ഏക  ബഞാങന   എസന.ബണി.റണി-

യഞാണന.  ബഞാങണിയഗന  തമഖലയണിനല  എലഞാ  പഞാരഞാമശതറഴന  വച്ചു  തനെഞാക്കുതമഞാഴുയ

എസന.ബണി.നഎ.-നയക്കഞാള്  ഉയരത്തണിലഞാണന  എസന.ബണി.റണി-യുനട

നപരതഫഞാരനമനസന  എനന  കഞാണഞാന  സഞാധണിക്കുയ.  ഇതന  നെമ്മുനട  നഫഡറല

തതസ്വങ്ങള്നക്കതണിരഞായ ഒരു നെശക്കമഞാണന.  തകരളയ ഇനരന യൂണണിയനെണില തചരന

അവസരത്തണില സസ്വനയ ബഞാങഞായണി   നെമുക്കുണഞായണിരുന,  തകരള ഗവണ്നമന്റെണിനെന

ഓഹെരണി  പങഞാളണിത്തമുള്ള,  തകരളത്തണിനന്റെ  മണമുള്ള  ധനെകഞാരര  സഞാപനെമഞായണി

നെണിലനെണിലതക്കണ തകരളത്തണിനന്റെ തപരണിലള്ള ബഞാങഞാണന നെമ്മുനട ഗവണ്നമന്റുമഞായണി

ആതലഞാചണിക്കഞാനതയുയ  തകരളത്തണിനല  ജനെങ്ങളുനട  വണികഞാരയ

കണക്കണിനലടുക്കഞാനതയുയ  എസന.ബണി.നഎ-യണില  ലയണിപണിചന  അതണിനന്റെ  തനെണിമ

നെഷ്ടനപടുത്തുനതന.  മുഴുവന  നെഷ്ടവുയ  സയഭവണിക്കുനതന  തകരളത്തണിനെഞാണന.  തകരള



Uncorrected/Not for publication
4

ഗവണ്നമന്റെണിനെന ഓഹെരണി പങഞാളണിത്തമുള്ള ഒരു ബഞാനങന നെണിലയണില  എസന.ബണി.റണി

ലയനെനത്ത ഇഇൗ സഭ ഒറനക്കടഞായണി എതണിരക്കുകതനന തവണയ എനഞാണന എനെണിക്കന

അഭരരതണിക്കഞാനുള്ളതന.  ഇതന  നെമ്മുനട  നെഞാടണിതനെഞാ  ജനെങ്ങള്തക്കഞാ  യഞാനതഞാരു

വണിധത്തണിലള്ള ഗുണവുയ നെലകുനതല. ഒരു പടുകൂറന ബഞാങണഞായണി എനതുനകഞാണന

തകരളത്തണിനനെനഞാണന ഗുണയ? ഞഞാന തനെരനത്ത പറഞ്ഞതപഞാനല,  പടുകൂറന ബഞാങന

നഡതപഞാസണിറ്റുകളുനടയുയ  വഞായ്പകളുനടയുയ  കഞാരരത്തണില  തകരളത്തണിനല

സഞാധഞാരണക്കഞാരനന്റെ  കഞാരരങ്ങള്  പരണിഗണണിക്കണിനലനള്ളതന  നെമ്മള്

മനെസണിലഞാതക്കണതുണന.  ഇതന  തകരളത്തണിനല  തഞാലപരരങ്ങള്നക്കതണിരഞാണന.  ഇഇൗ

ലയനെനത്ത  ഇഇൗ  നെഞാടന  ഒറനക്കടഞായണി  നെണിനന  എതണിരക്കണനമനഞാണന  എനെണിക്കന

അഭരരതണിക്കഞാനുള്ളതന. 

എസന  .  ബണി  .  റണി  -  എസന  .  ബണി  .  നഎ ലയനെ തശരുമഞാനെയ  

ധനെകഞാരരവുയ കയറുയ വകുപ്പുമനണി (തഡഞാ  .   ടണി  .   എയ  .   തതഞാമസന നഎസകന): സര,

എസന.ബണി.റണി-ക്കന   നെമ്മുനട  സയസഞാനെത്തുള്ള  പഞാധഞാനെരനത്തക്കുറണിചന

ബഹുമഞാനെനപട  നമമര  സവണിസ്തരയ  പറഞ്ഞുകഴണിഞ്ഞു.  അവനയഞാനക്ക  ഞഞാന

ആവരത്തണിക്കഞാന  ആഗ്രഹെണിക്കുനണില.  ഇതന ചണില ജശവനെക്കഞാരുനട നപഞാതമഞാഷനന്റെ

പശ്നമഞാനണനയ  ചണില  നതഞാഴണില  അവസരങ്ങള്  നെഷ്ടനപടുനതണിനന്റെ  കഞാരരങ്ങള്

മഞാത്രമഞാനണനയ തദശശയ തഞാലപരരയ വചന  തനെഞാക്കുതമഞാള്  വളനര പധഞാനെനപട

കഞാരരമഞാണന,  അതണിനെന  തടസയ  നെണിലക്കഞാന  പഞാടണിനലനയ  മറ്റുയ   ഇനന  ചണിലര
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പറഞ്ഞു നെടക്കുനണന. ഇഇൗ സരക്കഞാര അതണിതനെഞാനടഞാനയ തയഞാജണിക്കുനണില. ഇവണിനട

ബഹുമഞാനെനപട  നമമര  പറഞ്ഞ  വണികഞാരതത്തഞാടുയ  അഭണിപഞായതത്തഞാടുമഞാണന

തയഞാജണിപ്പുള്ളതന.  ഒനന,  തസ്റ്റേറന  ബഞാങന  ഓഫന  ടഞാവനകൂറുമഞായണി  നെമ്മുനട

സയസഞാനെത്തണിനെന ചരണിത്രപരവുയ നനവകഞാരണികവുമഞായ ബനമുണന. 1945-ലഞാണന ഇഇൗ

ബഞാങന  രൂപശകരണിക്കുനനതങണിലയ  അതണിനുയ  എത്രതയഞാ  നെഞാളുകള്ക്കുമുമന

നെണിലവണിലണഞായണിരുന  തകരളത്തണിനല  പതണിനനെഞാനന  ബഞാങകള്  തചരനഞാണന

ഇത്തരത്തണിനലഞാരു  ബഞാങന  സയസഞാനെത്തുണഞായതന.  ഏതഞാണന  ഒരു  നൂറഞാണണിനന്റെ

ചരണിത്രമുള്ള  ബഞാങഞാണണിതന.  ഉടമസത  എസന.ബണി.നഎ-ക്കന  ആനണങണിലയ   ഇഇൗ

ബനയ വളനര പധഞാനെനപടതഞാണന.  രണന,  ഇതന ഏറവുയ കൂടുതല ബഞാഞ്ചുകളുള്ള

ബഞാങഞാണന,  ഏകതദശയ 800-ല പരയ ബഞാഞ്ചുകള് തകരളത്തണിലണന. ഇനന ഏറവുയ

കൂടുതല  വഞായ്പ  തകരളത്തണിനെന  നെലകുന  ബഞാങന  എസന.ബണി.റണി-യഞാണന.  നചറുകണിട

കചവടയ,  കൃഷണി  തുടങ്ങണിയ  തമഖലകളണിലഞാണന  കൂടുതല  വഞായ്പ  നെലകുനതന.

സരക്കഞാരണിനന്റെ  പണമണിടപഞാടുകള്,  നെമ്മുനട  ടഷറണി,  ഇഇൗ  ബഞാങമഞായണിടഞാണന

ബനനപട്ടു നെണിലക്കുനതന.  സരക്കഞാരണിനന്റെ ടഷറണി ഇടപഞാടുകള് മഞാത്രമല ഇതപഞാള്

ഇ-ഫയലണിയഗന,  ഇ -നടണറണിയഗന  തുടങ്ങണിയ  കഞാരരങ്ങളണിനലലഞായ  വളനര

നെണിരണ്ണഞായകമഞായ  പങന  വഹെണിക്കുനണന.  ഇതന  എസന.ബണി.നഎ.യുമഞായണി

ലയണിക്കുനതണിനന്റെ  ഫലമഞായണി  തകരളത്തണിനെന  എനഞാണന  നെഷ്ടനപടുനതന?  ഉത്തരയ,

നനവകഞാരണികമഞായണിട്ടുള്ള   ബനങ്ങള്,  പഞാതദശണികമഞായ  നനജവബനങ്ങള്,  ഇഇൗ
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സഞാപനെങ്ങളുനട നെണിതക്ഷപത്തണിനന്റെ സസ്വഭഞാവനത്ത സഞാരമഞായണി ബഞാധണിക്കുയ, ഇതഞാണന

ഇനരയണിനല  ഫണിനെഞാനഷരല   ഇനസ്റ്റേണിററ്റ്യൂഷനസണിനന്റെ  വളരചനയക്കുറണിചന

പഠണിചണിട്ടുള്ളവര  ചൂണണിക്കഞാണണിക്കുനതന.  നപഞാഫസര  അമണിയകുമഞാര  ബക്ഷണിയുനട

ഏറവുയ പസണിദ്ധമഞായ 'നനപവറന ഇനനവസ്റ്റേനനമന്റെന ഇന ഇനര'  എന ഗ്രന്ഥത്തണില

എന്തുനകഞാണന കണിഴതക്ക ഇനര പടണിഞ്ഞഞാതറ ഇനരനയ അതപക്ഷണിചന പണിതനഞാക്കയ

തപഞായണി  എനതുസയബനണിചന  വണിശദശകരണിക്കുനണന.  അനതഞാരു  500  തപജുള്ള

പുസ്തകമഞാണന. അതണിനന്റെ തശസശസഞാണന ഞഞാന പറയുനതന,  അവണിടുനത്ത മഞാരവഞാടണി

മൂലധനെത്തണിനെന  പഞാതദശണികമഞായ  നനജവബനങ്ങളുണഞായണിരുനണില,  ഇതണിലനെണിനന

വരതരസ്തമഞായണിരുന പശണിമ ഇനരയണിനല സണിതണി.  എസന.ബണി.റണി,  എസന.ബണി.നഎ-

യുമഞായണി  ലയണിച്ചു  കഴണിയുതമഞാള്  നെമ്മുനട  തകരളത്തണിനന്റെ

ആവശരങ്ങള്ക്കനുസരണിചഞായണിരണിക്കണില,  ഇഇൗ  ഭശമന  ബഞാങണിനന്റെ

ആതഗഞാളതനത്തണിനെന  വണിതധയമഞായണിടഞായണിരണിക്കുയ  ഇവണിടുനത്ത  വഞായ്പകനളലഞായ.

ഇനരയണിനല  തകഞാരപതററ്റുകനള  സയബനണിചണിടതത്തഞാളയ  8000  തകഞാടണി  രൂപ

ഒറയടണിക്കന  എസന.ബണി.നഎ.യണില  നെണിനന  അനെധണികൃതമഞായണി  വഞായ്പയഞായണി

തനെടണിനയടുത്ത  ചണില  തകഞാരപതററന  കമനെണികളുണന.  അവണിനട  നെണിനഞാണന  ഇതന

തുടങനതന.  അത്തരത്തണിലള്ളവനര സയബനണിചണിടതത്തഞാളയ  ഇതന  വളനര

സതനഞാഷകരമഞായണിരണിക്കുയ.  പതക്ഷ  തകരളത്തണിനല  സഞാധഞാരണക്കഞാരക്കന

അങ്ങനനെയഞായണിരണിക്കണില.  ഇഇൗ  പശഞാത്തലത്തണില  നെമ്മുനട  വണികസനെനത്ത
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പതണികൂലമഞായണി  ബഞാധണിക്കുന  കഞാരരനമനള്ള  നെണിലയണില  സയസഞാനെത്തണിനന്റെ

നമഞാത്തയ തഞാലപരരമഞാണന  നെണിലനെണിലക്കഞാനുള്ളതന.  പതണിപക്ഷത്തണിരണിക്കുനവരക്കുയ

ഇതണില  എതണിരപ്പുണഞാകണിനലനന  എനെണിക്കന  നെല  ഉറപ്പുണന.  ശ്രശ.  എന.എ.

നനെലണിക്കുനന  ഇഇൗ  വണിഷയയ  സയബനണിചന  സബ്മണിഷനെഞായണി  ഇഇൗ  സഭയണില

നകഞാടുത്തുനവനന  പറയുകയുണഞായണി.  എനന്റെ നെണിരതദ്ദേശയ  ഇക്കഞാരരയ സയബനണിചന

ഇഇൗ  നെണിയമസഭയണില  ഏകകണ്ഠമഞായണി  ഒരു  പതമയയ  പഞാസഞാക്കുന

സന്ദരഭമുണഞാകണയ. അങ്ങന അതുസയബനണിച തശരുമഞാനെനമടുക്കണയ.

പതണിപക്ഷതനെതഞാവന  (ശ്രശ  .    രതമശന  നചനണിത്തല):  സര,  ധനെകഞാരര

വകുപ്പുമനണി പറഞ്ഞ അഭണിപഞായതത്തഞാടന ഞങ്ങള് പൂരണ്ണമഞായണി തയഞാജണിക്കുകയഞാണന.

ഇനരയണിനല  നപഞാതുതമഖലഞാ  ബഞാങകളണില  അഞന  ബഞാങകനളയഞാണന  ഇതപഞാള്

എസന.ബണി.നഎ-യണില  ലയണിപണിക്കഞാന  തശരുമഞാനെണിചതന.  അതണിതനെഞാടന  തകഞാണ്ഗ്രസന

പഞാരടണിക്കുയ  യു.ഡണി.എഫന.-നുയ  പൂരണ്ണമഞായ  വണിതയഞാജണിപഞാണുള്ളതന.

അതുനകഞാണ്ടുതനന  സഭഞാതനെതഞാവുമഞായണി  ആതലഞാചണിചന  അങ്ങനനെ  ഒരു  പതമയയ

നകഞാണ്ടുവനഞാല പതണിപക്ഷവുയ അതുമഞായണി സഹെകരണിക്കഞാന തയഞാറഞാണന.  

ശ്രശ  .    നക  .    സുതരഷന  കുറുപന:  അഭണിപഞായ  സമനെസ്വയമുള്ള  ഇക്കഞാരരത്തണില

സഭയുനട  നഎകകണ്ഠമഞായ  ഒരു  പതമയയ  പഞാസഞാക്കണനമനന  ഞഞാന

അഭരരതണിക്കുന. 
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തകരകരഷകര തനെരണിടുന പശ്നങ്ങള്

ശ്രശ  .    പഞാറക്കല അബ്ദുള്ള:  സര,  വളനര  അടണിയനര പഞാധഞാനെരതത്തഞാടുകൂടണി

പരണിഹെഞാരയ  കഞാതണണ  വണിഷയമഞാണന  ഞഞാന  സഭയുനട  ശ്രദ്ധയണില

നകഞാണ്ടുവരുനതന.  തകരളത്തണിനല  തകരകരഷകരുനട  കഞാരരയ  വളനര

പരണിതഞാപകരമഞാണന.  ഒരുകഞാലത്തന  അനസണിനന്റെയുയ  ആഭണിജഞാതരത്തണിനന്റെയുയ

പതശകമഞായണിരുന കലപവൃക്ഷയ എനറണിയനപടുന നതങ്ങന.   തകരകരഷകര നെടു

നെണിവരത്തണി  തല  ഉയരത്തണി  നെടന   കഞാലമുണഞായണിരുന.  ആ  കഞാലയ  ഇനനഞാരു

ഓരമ്മ  മഞാത്രമഞാണന.  തതങ്ങയന  ഇനന  വണിലയണിലഞാതഞായണി,  തകരകരഷകനന്റെ

ജശവണിതത്തണിനുയ. നതങതപഞാനല ആദഞായമുള്ള ഒരു വൃക്ഷമണില. തകരയ തണിങയ തകരള

നെഞാടണിനെന  ധനെ സമൃദ്ധണിയുനട  ഒരു നെല കഞാലമുണഞായണിരുന.  പറമണിനല നതങ്ങണിനന്റെ

എണ്ണയ  തനെഞാക്കണി  മനുഷരനന്റെ  സഞാമൂഹെണിക  നെണിലവഞാരയ  അളനണിരുന  ഒരു  കഞാലയ.

കഞാലയ കുതറ മുതനഞാടന  തപഞായണി.   ഇനന തതങ്ങ ആരക്കുയ തവണഞാത്ത വസ്തുവഞായണി.

വണിലക്കുറവണിനനെഞാപയ  നതങ്ങണിനനെ  ബഞാധണിക്കുന  തരഞാഗങ്ങളുയ  തകരകരഷകനര

കുറനചഞാനമല ക്ഷശണണിപണിചതന.  1960-ല  500 രൂപയണില  തഞാനഴയഞായണിരുന  ഒരു

പവന  സസ്വരണ്ണത്തണിനന്റെ  വണില.   തതങ്ങയന  അനന  വണില  ഒരു  രൂപ.
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കരഷകനത്തഞാഴണിലഞാളണി കൂലണി രണന രൂപ.  ഇനന ഒരു പവന സസ്വരണ്ണത്തണിനന്റെ വണില

ഇരുപതണിനെഞായണിരത്തണിനെന മുകളണില. തതങ്ങയന വണില നവറുയ അഞര രൂപ.  ആണ്ടുകള്

ഒരുപഞാടന  പണിനണിടണിട്ടുയ  തതങ്ങയുനട  വണിലയണില  വലണിയ  മഞാറങ്ങനളഞാനമണില.

പണിനനങ്ങനനെയഞാണന  തകരകരഷകനുയ  തകരകൃഷണിയുയ  രക്ഷനപടുക;  നെഞാളണിതകര

ഉലപഞാദനെത്തണില ഒനഞായ സഞാനെത്തഞായണിരുന തകരളയ ഇതപഞാള്  തമണിഴ് നെഞാടണിനുയ

കരണ്ണഞാടകത്തണിനുയ  പണിനണിലഞാനണനന  കണക്കുകള്  പറയുന.  എട്ടുലക്ഷതത്തഞാളയ

നഹെക്ടര  സലത്തന  തകരകൃഷണിയുള്ള  തകരളത്തണില  5798  ദശലക്ഷയ  നെഞാളണിതകരയ

ഉലപഞാദണിപണിക്കഞാന മഞാത്രതമ നെമുക്കന കഴണിയുനള. എനഞാല 4.65 ലക്ഷയ നഹെക്ടറണില

നെണിനന   തമണിഴ് നെഞാടന  6917  ദശലക്ഷയ  തതങ്ങ  ഉലപഞാദണിപണിക്കുന.   5.13  ലക്ഷയ

നഹെക്ടര  ഭൂമണിയണില  കൃഷണിയുള്ള  കരണ്ണഞാടകയണില  6058.86  ലക്ഷയ  നെഞാളണിതകരയ

വണിളനവടുക്കുന.  35 ലക്ഷതത്തഞാളയ  നെഞാളണിതകര  കരഷകരുയ  അനുബന

നതഞാഴണിലഞാളണികളുയ തകരളത്തണില ഉനണനഞാണന കണക്കന.  എനഞാല കൃഷണിഭൂമണിയുനട

വണിസ്തശരണ്ണയ ഓതരഞാ  വരഷവുയ വനതതഞാതണില കുറഞ്ഞുവരുനതഞായണി ഒഇൗതദരഞാഗണിക

തരഖകളണില  വരക്തമഞാക്കുന.   കഞാരഷണികനെണിലങ്ങള്  ഓതരഞാനഞായണി

നെണികത്തനപടുതമഞാള് എലഞായ വണികസനെത്തണിനന്റെ തപരണിലഞാനണനന സമഞാധഞാനെണിക്കുന
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നെമുക്കന  നെഷ്ടനപടുനതന  തകരളയ  എന  സയസഞാനെത്തണിനന്റെ  കഞാരഷണിക

പഞാരമരരമഞാണന.   രണ്ടു മഞാസയ  കൂടുതമഞാഴഞാണന സഞാധഞാരണനെണിലയണില നെഞാളണിതകരയ

വണിളനവടുപന  നെടത്തുനതന.   തതങ്ങയന  വണിലയണിനലങണിലയ  അതണിനന്റെ

വണിളനവടുപണിനെഞാവശരമഞായ  നതഞാഴണിലഞാളണികള്ക്കുള്ള  കൂലണിയണില  ദണിവതസനെ

വരദ്ധനെവുണഞാവുകയഞാണന.   കൂലണി  നകഞാടുത്തഞാല  തനന  നതഞാഴണിലഞാളണികനള

കണിടഞാനുമണില.   നെണിരവധണി പശ്നങ്ങള് തനെരണിടന  സമയത്തണിനെന തതങ്ങയുനട വണിളനവടുപന

നെടത്തഞാതണിരണിക്കുനതന  ഗുരുതരമഞായ  ഒരു  സഞാമൂഹെണിക  പശ്നയ  കൂടണിയഞാണന.

ആഴ്ചകള്ക്കുമുമന എനന്റെ മണ്ഡലത്തണില മണണിയൂരണില  ഒരു കുടണി തതങ്ങ തലയണില

വശണന  മരണിക്കഞാനെണിടയഞായ  സയഭവയ  തവദനെതയഞാനട  ഞഞാനെണിവണിനട

ഓരമ്മണിപണിക്കുകയഞാണന.  ഇത്തരയ   അപകടവഞാരത്തകള് സയസഞാനെത്തന  ഒരുപഞാടന

റണിതപഞാരടന നചയനപടണിട്ടുണന. ഈ കഞാരഷണിക തമഖലനയ മുതമഞാടന നകഞാണ്ടുതപഞാകഞാന

കരഷകന  തനെരണിടുന  ബുദ്ധണിമുടന  നതങ്ങണിതനെഞാളയ  വലതഞാണന.  നെഞാളണിതകരത്തണിനെന

അടണിക്കടണി  വണിലകുറയുകയുയ  അനുബന  നചലവുകള്  വരദ്ധണിക്കുകയുയ  നചയ്യുന

സഞാഹെചരരത്തണില ഈനയഞാരു കൃഷണി ഉതപക്ഷണിക്കുകയലഞാനത മനറന്തു മഞാരഗ്ഗമഞാണന

തകരകരഷകരക്കന മുനണിലള്ളതന.  കൂടത്തണില മണ്ഡരണി, കഞാറ്റുവശഴ്ച തുടങ്ങണി നതങ്ങണിനനെ

ബഞാധണിക്കുന  വണിവണിധ  തരഞാഗങ്ങളുയ  തലഞാകവരഞാപഞാര  കരഞാറണിനനെത്തുടരനന
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ഇതനഞാതനെഷര,  മതലഷര  തുടങ്ങണിയ  രഞാജരങ്ങളണില  നെണിനയ  നെണിരവധണി  നെഞാളണിതകര

ഉലപനങ്ങള്  തകരളത്തണിതലക്കന  എത്തണിത്തുടങ്ങണിയതതഞാനട  സസ്വനയ  നെഞാടണിനന്റെ

നെഞാളണിതകര  വണിപണനെ  സഞാദ്ധരതകള്  അസ്തമയയ  കണ്ടുതുടങ്ങണി.  പഞാലണിനന്റെ  വണില

നെണിരണ്ണയണിക്കഞാനുയ  വണില  കുറയഞാനത  വണിപണണിയണില  പണിടണിച്ചുനെണിരത്തഞാനുയ  മണിലമയന

കഴണിയുനണന.  എനഞാല  തതങ്ങയുനടയുയ  അനുബന  ഉലപനങ്ങളുനടയുയ  വണില

നെണിശയണിക്കഞാതനെഞാ  കരഷകനര  സഹെഞായണിക്കഞാതനെഞാ  ഒരു  സയവണിധഞാനെവുയ  ഇനന

സയസഞാനെത്തന  നെണിലവണിലണില എനതന ഏനറ തഖദകരമഞാണന.  റബ്ബറണിനെന വണിലയണിടണിവന

തനെരണിടതപഞാള്  300  തകഞാടണിരൂപയഞാണന തകന്ദ്രയ ധനെസഹെഞായയ നെലകണിയതന.  റബ്ബര

വണിലയണിടണിവണിനന്റെ  തപരണിലണഞാകുന  ബഹെളത്തണിനന്റെ  നെഞാലണിനലഞാനനങണിലയ

സയസഞാനെത്തണിനന്റെ  സസ്വനയ  വണിളയഞായ  നെഞാളണിതകരത്തണിനന്റെ  കഞാരരത്തണിലണഞായഞാല

എത്ര  നെനഞായണിരുനനവനന  കരഷകര  ആഗ്രഹെണിച്ചുതപഞായഞാല  അവനര  കുറയ

പറയഞാന പറണില. റബ്ബര തമഖലതയക്കഞാള് എത്രതയഞാ ഇരടണി.....

മണി  .   സശക്കര: നയസന....നയസന........അങ്ങയുനട തപഞായണിന്റെന കണിയറഞായണി.

ശ്രശ  .    പഞാറക്കല  അബ്ദുള്ള:  സര,  കരഷകര  തകരകൃഷണിനയ  ആശ്രയണിചന

ജശവണിക്കുനനവങണിലയ അവനര സഹെഞായണിക്കഞാന ഇവണിനട ഒരു നെണിയമവുമണില. ഇരുപതന

തകഞാടണിതയഞാളയ  നതങകളുള്ള  തകരളത്തണില  നെഞാളണിതകരത്തണിനന്റെ  മൂലരവരദ്ധണിത



Uncorrected/Not for publication
12

ഉലപനങ്ങളുനട  നെണിരമ്മഞാണവുയ   വണിപണനെവുയ  വഴണി  മഞാത്രതമ  നെഞാളണിതകരത്തണിനെന

നെരഞായവണിലയുയ  കരഷകനെന  സണിരവരുമഞാനെവുയ  ഉറപ്പുവരുത്തഞാന  കഴണിയൂ.

ആയതണിനെഞാല  സയസഞാനെനത്ത  തകരകരഷകര  തനെരണിടുന  ഗുരുതരമഞായ

പശ്നങ്ങള്ക്കന പരണിഹെഞാരമഞായണി ദശരഘകഞാല പദ്ധതണികള് ആവണിഷ്കരണിക്കണനമനഞാണന

സരക്കഞാരണിതനെഞാടന അഭരരതണിക്കുനതന.  മലബഞാര തമഖലയുനട ഒരു പതണിനെണിധണി എന

നെണിലയണില  ഒരു  കഞാരരയകൂടണി  പറയഞാനുണന.   സയസഞാനെത്തന  ഏറവുയ  കൂടുതല

നെഞാളണിതകര  കരഷകര  ഉള്ള ജണിലയഞാണന  തകഞാഴണിതക്കഞാടന  ജണില.   ഈ തമഖലനയ

ആശ്രയണിചന കഴണിയുന ഏഴന ലക്ഷതത്തഞാളയ കരഷകരുയ കരഷകനത്തഞാഴണിലഞാളണികളുയ

ഇവണിനടയുണന.  നെഞാളണിതകര  വണികസനെ  തബഞാരഡണിനന്റെ  കണക്കുപകഞാരയ  ജണിലയണില

1,23,066  നഹെക്ടര  സലത്തന  നതങ്ങന  കൃഷണിയുണന.   തലഞാകപശസ്തണിയഞാരജണിച

രഞാജഞാ  സുരജണിത്തറയുനട രഞാജരനത്ത  തനന  പധഞാനെ  തകന്ദ്രയ  തകഞാഴണിതക്കഞാടന

ജണിലയണിനല വടകര തഞാലൂക്കഞാണന. വലണിപത്തണിലയ ഗുണതമന്മയണിലയ മുനപനണിയണിലള്ള

നെഞാളണിതകരയ  ലഭണിക്കുനതന എനന്റെ മണ്ഡലമഞായ കുറരഞാടണിയണിലഞാണന.........

മണി  .   സശക്കര: മണിനെണിസ്റ്റേര പറയനട. മണിനെണിസ്റ്റേര ഇതണിനെന അനുകൂലമഞാണന. 

ശ്രശ  .    പഞാറക്കല  അബ്ദുള്ള:  സര,  മണ്ഡലത്തണിനല  തവളയ  പഞഞായത്തണില

നെഞാളണിതകര സയഭരണയ സയസ്കരണയ വണിപണനെയ  എനണിവ ലക്ഷരമഞാക്കണി ആരയഭണിച
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നെഞാളണിതകര  വണികസനെ  പഞാരക്കന  ഇനയ  പവരത്തനെ  സജമഞായണിടണില.  ഇതണിനന്റെ

പവരത്തനെത്തണിനെഞാവശരമഞായ  നെടപടണികളുണഞാകണയ.  കൂടഞാനത  കഴണിഞ്ഞ  മഞാരചന,

ഏപണില  മഞാസത്തണില  അനുഭവനപട  കടുത്ത  ചൂടണില  എനന്റെ

നെണിതയഞാജകമണ്ഡലത്തണില മഞാത്രയ ഏഴഞായണിരതത്തഞാളയ നതങകള് ഉണങ്ങണിക്കരണിഞ്ഞന

തപഞായണിട്ടുണന.  അങ്ങനനെ  തകഞാഴണിതക്കഞാടന  ജണിലയണില   ഏകതദശയ

പതണിനെഞായണിരക്കണക്കണിനെന  നതങകള്  ഉണങ്ങണിക്കരണിഞ്ഞന  തപഞായണിട്ടുണന.  ഇതണില

കൃതരമഞായ  നെഷ്ടപരണിഹെഞാരവുയ  ഒരു  ശഞാസശയ  പഠനെവുയ  നെടത്തണനമനന

അതപക്ഷണിക്കുന. 

തകരകരഷകര തനെരണിടുന പശ്നങ്ങള്

കൃഷണി വകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    വണി  .    എസന  .    സുനെണിലകുമഞാര  ):  സര,  ബഹുമഞാനെനപട

അയഗയ  ശ്രശ.  പഞാറക്കല  അബ്ദുള്ള  മലബഞാറണിനല  മഞാത്രമല  തകരളത്തണിനല

പധഞാനെനപട വണിളയഞായണിരണിക്കുന നതങകൃഷണിനയപറണിയഞാണന ഇവണിനട സൂചണിപണിചതന.

ഇതന  വളനര  ഗഇൗരവമഞായണിത്തനനയഞാണന  സരക്കഞാര  കഞാണുനതന.  മഞാത്രമല,

അതദ്ദേഹെയ സൂചണിപണിചതുതപഞാനല നതങകൃഷണിയണില നെണിനയ കൃഷണിക്കഞാര വണിട്ടുതപഞാകുന

ഒരു  സഞാഹെചരരയ  സൃഷ്ടണിക്കഞാന  ഒരണിക്കലയ  ഗവണ്നമന്റെന  ആഗ്രഹെണിക്കുനണില.
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തകരളത്തണിനല തകരകരഷകര തനെരണിടുന ഏറവുയ വലണിയ പശ്നയ നെഞാളണിതകരത്തണിനന്റെ

വണിലയണിടണിവഞാണന. അതദ്ദേഹെയ സൂചണിപണിചതുതപഞാനല തമണിഴ് നെഞാടന, കരണ്ണഞാടക തുടങ്ങണിയ

തസ്റ്റേറ്റുകളണില തകരളനത്തക്കഞാള് കൂടുതല ഉലപഞാദനെയ വരദ്ധണിച്ചുനകഞാണണിരണിക്കുന ഒരു

സഞാഹെചരരമുണന.  ഇതണിനനെത്തുടരനന തകരളത്തണില നെഞാളണിതകരത്തണിനന്റെ വണിലയണിടണിവന

വളനര  ഗുരുതരമഞായണി  ബഞാധണിചണിരണിക്കുകയഞാണന.  നകഞാപയുനട  തറവണിലയഞായണി

ഇതപഞാള് തകന്ദ്രയ  നെണിശയണിചണിരണിക്കുനതന  5950  രൂപ നെണിരക്കണിലഞാണന.   എനഞാല

ഇതപഞാള്   5265  രൂപ  നെണിരക്കണിലഞാണന  നപഞാതുവണിപണണിയണില  വരഞാപഞാരയ

നെടനവരുനതന.   12 രൂപ മുതല 16 രൂപ നെണിരക്കണിലഞാണന പചതത്തങ്ങ വണിപണനെയ

നെടനനകഞാണണിരണിക്കുനതന.   ഇതണിനെന  പരണിഹെഞാരമഞായണി   നെഞാളണിതകര  കരഷകരക്കന

നെരഞായവണില  ഉറപ്പുവരുത്തഞാന   സയസഞാനെ  ഗവണ്നമന്റെന  കൃഷണിവകുപന  മുഖഞാനരയ

ഇതപഞാള്  പചതത്തങ്ങ  സയഭരണിക്കുനണന.  ഒരു  കസ്വണിന്റെലണിനെന   1400  രൂപ

വണിലയുള്ളതപഞാള്  ഒരു  കണിതലഞായന  25  രൂപ  നെണിരക്കണില  2500  രൂപ  വണിലയഞാണന

തകരനഫഡന  കൃഷണിഭവനെണിലൂനട  നെഞാളണിതകരയ  സയഭരണിക്കുനതന.   ഇതപഞാള്  12

ജണിലകളണിലഞായണി 381 കൃഷണിഭവനുകളണിലൂനട 1,24,748 ടണ് പചതത്തങ്ങ തകരനഫഡന

സയഭരണിച്ചുകഴണിഞ്ഞു.  ഈയണിനെത്തണില   കഴണിഞ്ഞ  സരക്കഞാരണിനന്റെ  കഞാലത്തന   43
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തകഞാടണിരൂപയഞാണന  കുടണിശണികയുണഞായണിരുനതന.   എനഞാല  ഈ  ഗവണ്നമന്റെന

വനതണിനുതശഷയ  ഇതണില  18  തകഞാടണിരൂപ  നെലകുകയുണഞായണി.  ബഞാക്കണിത്തുക

സമയബനണിതമഞായണി  നകഞാടുക്കഞാന  തവണ  നെടപടണി  സസ്വശകരണിച്ചുവരണികയഞാണന.

തനെരതത്ത  അതദ്ദേഹെയ  സൂചണിപണിചതുതപഞാനല  ഇതനഞാതനെഷരയണിലയ  മതലഷരയണിലയ

ശ്രശലങയണിലയ  നെഞാളണിതകരത്തണിനന്റെ മൂലരവരദ്ധണിത ഉലപനങ്ങളുനട വലണിയ ശയഖല

തനന സൃഷ്ടണിക്കനപടുകയുണഞായണി. പതക്ഷ  തകരയ തണിങന നെമ്മുനട തകരള നെഞാടണില

ആ  രഞാജരത്തുണഞായതുതപഞാലള്ള  ഒരു  വഞാലല്യു  അഡശഷന  ഉണഞാക്കണിനയടുക്കഞാതനെഞാ

വണില  സണിരത  ഉറപ്പുവരുത്തഞാനെഞാവശരമഞായ  വളനര  വലണിനയഞാരു  പഞാതക്കജന

ഉണഞാക്കണിനയടുക്കഞാതനെഞാ  നെമുക്കന  കഴണിഞ്ഞണിടണില.  അതുനകഞാണന  ഗവണ്നമന്റെന  ഈ

വണിഷയയ നനകകഞാരരയ നചയ്യുനതണിനുതവണണി ഹ്രസസ്വകഞാല പദ്ധതണി എനനെണിലയണിലയ

ദശരഘകഞാല  പദ്ധതണി  എന  നെണിലയണിലയ  രണ്ടുരശതണിയണിലഞാണന  ഇതണിനെന  പരണിഹെഞാരയ

കഞാണഞാന  ശ്രമണിക്കുനതന.   ഇതണിനന്റെ   ആദരഘടനമന  നെണിലയണില  നെഞാളണിതകര

കരഷകരക്കന  ആശസ്വഞാസമഞായണി    സയസഞാനെനത്ത  മുഴുവന  കൃഷണിഭവനെണിതലക്കുയ

സയഭരണയ  വരഞാപണിപണിക്കുനതണിനുതവണണി   ഉതദ്ദേശണിക്കുനണന.  ഇതണിനന്റെ  ഭഞാഗമഞായണി

നെഞാനഫഡന  മുതഖനെ നകഞാപ സയഭരണിക്കഞാന തവണണിയുള്ള നെടപടണി ആരയഭണിക്കുനതണിനെന

സയസഞാനെസരക്കഞാര  തകന്ദ്രഗവണ്നമന്റെന  നെണിശയണിചണിരണിക്കുന  മഞാതൃകയണിലള്ള
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അതപക്ഷ  ഇതണിനെകയ  നെലകണിക്കഴണിഞ്ഞണിട്ടുണന.   ദശരഘകഞാല  പദ്ധതണി  എന

നെണിലയണില  നതങകൃഷണി  തപഞാലസഞാഹെണിപണിക്കുനതണിനുതവണണി  നെഞാളണിതകര

കൃഷണിക്കഞാരക്കന  സഹെഞായയ  നെലകുനതണിനെന  വണിവണിധ  പദ്ധതണികളുയ  കൃഷണിവകുപന

നെടപഞാക്കണിവരുനണന.  ശഞാസശയമഞായണി നതങകൃഷണി തപഞാലസഞാഹെണിപണിതക്കണതുണന.

അതുതപഞാനല  തനന  2015-16  വനര  കഞാസരതഗഞാഡന   ജണിലയണിനല

നതരനഞ്ഞടുക്കനപട  പഞഞായത്തുകളണിലഞാണന  പദ്ധതണി  നെടപഞാക്കണിയണിരുനതന.  ഈ

സഞാമത്തണിക  വരഷയ   കഞാസരതഗഞാഡന  ഉള്നപനടയുള്ള  എലഞാ  ജണിലകളണിലയ

നതരനഞ്ഞടുക്കനപട പഞഞായത്തുകളണില  30  തകര ഗ്രഞാമങ്ങള് കൂടണി പുതണിയതഞായണി

നെലകഞാന ഉതദ്ദേശണിക്കുനണന.  ഇതണിനന്റെ  ഭഞാഗമഞായണി സയതയഞാജണിത കൃഷണി പരണിപഞാലനെ

മുറകള്  നെടപഞാക്കുനതണിനുയ   ഇടതവള  കൃഷണി  നചയന  നതങ്ങണിന  തതഞാപ്പുകളണിനല

ആദഞായയ വരദ്ധണിപണിക്കുനതണിനുയ  തകരകരഷകരക്കന നഹെക്ടറണിനെന 25000 രൂപ വശതയ

ധനെസഹെഞായയ  നെലകുവഞാനുയ  കഴണിയുയ.  നതങ്ങണിനതതഞാപ്പുകളണില  ജലതസചനെയ

സഇൗജനെരയ വരദ്ധണിപണിക്കുനതണിനെന നഹെക്ടറണിനെന  25000  രൂപ നെണിരക്കണില ആനുകൂലരയ

നെലകഞാനുയ   ഗവണ്നമന്റെന  ഉതദ്ദേശണിക്കുനണന.   ഇവകൂടഞാനത

നതങകയറനത്തഞാഴണിലഞാളണി  ദഇൗരലഭരവുയ  വണിളനവടുപണിനെന  സസരസയരക്ഷണ
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പവരത്തനെങ്ങളുയ കരഷകനര ബുദ്ധണിമുടണിക്കുനണന.  നതഞാഴണിലഞാളണികളുനട  ദഇൗരലഭരയ

ഉള്നപനട പരണിഹെരണിക്കുനതണിനുയ നെടപഞാക്കുനതണിനുമഞായണി തകരസമൃദ്ധണി പദ്ധതണിക്കന

ഈ വരഷയ കൂടുതല തുക ഉള്നപടുത്തണിയണിട്ടുണന.  നെഞാളണിതകരത്തണിനന്റെ ഉലപഞാദനെവുയ

ഉലപഞാദനെക്ഷമതയുയ  വരദ്ധണിപണിക്കുനതണിനെഞായണി   കരമ്മപദ്ധതണി

രൂപശകരണിക്കുനതഞാണന.  ബഹുമഞാനെനപട  ഗവരണ്ണറുനട  നെയപഖരഞാപനെ

പസയഗത്തണില  തനന  സൂചണിപണിചതുതപഞാനല  നെശരയുനടയുയ  നതങ്ങണില  നെണിനള്ള

മൂലരവരദ്ധണിത  വസ്തുക്കള്  ഉലപഞാദണിപണിക്കുനതണിനുയ അതണിനന്റെ  വണിപണനെയ

നെടത്തുനതണിനുയ   ഫഞാരമര  നപഞാഡറ്റ്യൂസര  കമനെണികള്ക്കന  കൂടുതല  സഇൗകരരയ

നെലകണിനക്കഞാടുക്കഞാനുയ ഗവണ്നമന്റെന ഉതദ്ദേശണിക്കുന. 

ശ്രശ  .    പഞാറക്കല  അബ്ദുള്ള:   സര,  നെഞാളണിതകര  അധണിഷണിത  അനുബന

വരവസഞായയ  ആരയഭണിക്കഞാന ആവശരമഞായ എനനങണിലയ സയവണിധഞാനെമുതണഞാ?

ശ്രശ  .    വണി  .   എസന  .   സുനെണിലകുമഞാര: സര,  മതലഷരയണിനലയുയ സണിയഗപ്പൂരണിനലയുയ

കഞാരരയ  ഇവണിനട  സൂചണിപണിചതുതപഞാനല  തകരളത്തണിനല  ഏറവുയ  പധഞാനെനപട

ഉലപനമഞായണിരണിക്കുന  നെഞാളണിതകരത്തണിനന്റെ  മൂലരവരദ്ധണിത  ഉലപനങ്ങള്

ഉണഞാക്കഞാന  കഴണിയുന  വലണിയ  നെഞാളണിതകര  പഞാരക്കുകള്   വരഞാപകമഞായണി

സഞാപണിക്കഞാന  ഗവണ്നമന്റെന  ആഗ്രഹെണിക്കുനണന.  അനഞാരഞാഷ്ട്ര  നെണിലവഞാരത്തണിലള്ള
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മൂലരവരദ്ധണിത  ഉലപനങ്ങള്  ഉലപഞാദണിപണിക്കുനതണിനുള്ള  പദ്ധതണി  ഗവണ്നമന്റെന

ആവണിഷ്കരണിക്കുയ.


