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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

1. ഉപരണിപഠനതണിനന് പ്രവവേശനനം ലഭണിക്കുന്നതണിനുള്ള ക്രമമീകരണനം

മണി  .   സമീക്കര  : ഒറ്റ വേവാചകതണില പറയവാനം.

ശ്രമീമതണി  കക  .    കക  .    ശശലജ  ടമീച്ചര:  സര,  അടണിയന്തരപ്രവമയതണികന

ഭവാഗമവായണി  ഇഇൗ  വേണിഷയതണില  വേളകര  വേവ്യക്തമവായണി  കപവാതുവേണിദവ്യവാഭവ്യവാസ

വേകുപ്പുമനണി മറുപടണി പറഞണിട്ടുണന്.  അതുകകവാണന് കൂടുതല വേണിശദമീകരണതണികന

ആവേശവ്യമണികല്ലെങണിലനം  ഇവപവാള്  സരക്കവാരണികന  ശ്രദ്ധയണിലപതണിവയണ  ഏറ്റവനം

പ്രധവാനകപട്ട  ഒരു  വേണിഷയകമന്ന  നണിലയണിലള്ള  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലവാണന്  ഇവേണികട

ഉവദ്ദേശണിച്ചതന്.  നമുകക്കല്ലെവാനം നന്നവായറണിയവാനം പ്രമീഡണിഗണി ഡമീലണിങന് കചയ്യുന്നതണിനുമുമന്

എസന്.എസന്.എല.സണി.  കഴണിഞവാല  വേളകര  കുറച്ചുകുട്ടണികള്ക്കന്  മവാത്രമവാണന്

വകവാവളജണില  പ്രമീഡണിഗണിക്കന്  അഡണിഷന്  കണിട്ടണിയണിരുന്നതന്.   മഹവാഭൂരണിപക്ഷനം

കുട്ടണികളനം  പവാരലല  വകവാവളജുകകളയനം  മറനം  ആശ്രയണിച്ചവാണന്  പ്രമീഡണിഗണി

വേണിദവ്യവാഭവ്യവാസനം  പൂരതണിയവാക്കണിയണിരുന്നതന്.  എന്നവാല  പ്രമീഡണിഗണി  ഡമീലണിങന്

കചയ്തവതവാടുകൂടണി പ്ലസന് വേണ, പ്ലസന് ടു പഠനനം സ്കൂള് വേണിദവ്യവാഭവ്യവാസതണികന ഭവാഗമവായണി

മവാറണിയണിരണിക്കുകയവാണന്.  അതുകകവാണ്ടുതകന്ന കപവാതുജനങ്ങളകടയണിടയണില വേലണിയ
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പ്രതമീക്ഷയള്ളതന്  സ്കൂള്  വേണിദവ്യവാഭവ്യവാസതണികന  ഭവാഗമവായണി  എസന്.എസന്.എല.സണി.

പവാസവാകുന്ന മുഴുവേന് കുട്ടണികള്ക്കുനം പ്ലസന് വേണണിനന് അഡണിഷന് ലഭവ്യമവാകണനം. പ്ലസന് ടു

സ്കൂള് വേണിദവ്യവാഭവ്യവാസതണികന ഭവാഗമവായണി  പൂരതണിയവാക്കവാന് കഴണിയണകമന്നതവാണന്.

അതണിനനുസരണിച്ചുതകന്നയവാണന്  കവാരവ്യങ്ങള്  ക്രമമീകരണിച്ചുകകവാണണിരണിക്കുന്നതന്.

ഇവേണികട ബഹുമവാനകപട്ട കപവാതുവേണിദവ്യവാഭവ്യവാസ വേകുപ്പുമനണി വേളകര വേവ്യക്തമവായണി ആ

കവാരവ്യനം സൂചണിപണിച്ചണിട്ടുണന്.  പ്രമീഡണിഗണി ഡമീലണിങന് കചയ്തതണിനുവശഷനം പ്ലസന് വേണണില

കുട്ടണികകള അഡണിറ്റന്  കചയ്യുന്നതണില വേളകര വേലണിയ പുവരവാഗതണി ഉണവായണിട്ടുകണന്നന്

ഒവാവരവാ  വേരഷങ്ങളണികലയനം  അഡണിഷന്  പരണിവശവാധണിച്ചവാല  മനസണിലവാക്കവാന്

സവാധണിക്കുനം.   എന്നവാല  ഇവപവാഴുനം  പ്രശനം  പൂരണമവായണി  പരണിഹരണിക്കവാന്

കഴണിഞണിട്ടണികല്ലെന്നുള്ളതുകകവാണവാണന്  നമുക്കന്  ഇഇൗ  വേണിഷയനം  ചരച്ച

കചവയ്യേണണിവേരുന്നതന്.   അതുകകവാണന്  വേളകര  ഗഇൗരവേമവായണി  ഇഇൗ  വേണിഷയനം

കവാണുകയനം കുട്ടണികള്കക്കല്ലെവാവേരക്കുനം അഡണിഷന് കണിട്ടുന്നുകവേന്നന് ഉറപ്പുവേരുതവാനുനം

കഴണിയണനം.   ഇവേണികട  സരക്കവാര  ഹയര  കസക്കന്ഡറണി  സ്കൂളകള്,  എയ്ഡഡന്

ഹയര  കസക്കന്ഡറണി  സ്കൂളകള്,  സസവാശ്രയ  സ്കൂളകള്  എന്നണിവേയണന്.

ഇവേയണികലല്ലെവാനംകൂടണി  പവാസവായ  കുട്ടണികള്ക്കന്  ആനുപവാതണികമവായണി  സമീറ്റണികന
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ക്രമമീകരണനം വേരുതണി എല്ലെവാവേരക്കുനം അഡണിഷന് കണിട്ടണികയന്നന്  ഉറപ്പുവേരുതവാന്

കഴണിയണകമന്നതവാണന് ഒരു കവാരവ്യനം.  ഏകദവാനമവായണി തമീരുമവാനണിക്കവാന് കഴണിയന്ന

ഒരു  കവാരവ്യമല്ലെ  ഇതന്.   കവാരണനം  കുട്ടണികള്  ആഗഹണിക്കുന്നതന്  വേവ്യതവ്യസ

വകവാഴ്സുകളവാണന്.   ഇവപവാള്  മൂന്നന്  വേണിഭവാഗങ്ങളണിലവായവാണന്  ഇഇൗ  വകവാഴ്സുകകളല്ലെവാനം

ക്രമമീകരണിച്ചണിരണിക്കുന്നതന്.  സയന്സന് വേണിഷയങ്ങളണില പതന് വകവാമണിവനഷനുകളനം

കകവാവമഴന്  വേണിഷയങ്ങളണില  നവാലനം  ഹഹ്യുമവാനണിറ്റമീസണില  മുപതണിരണന്

വകവാമണിവനഷനുകളമുണന്.   നല്ലെ  വബവാധവേലക്കരണനംകൂടണി  സമൂഹതണില

നടവതണതവായണിട്ടുണന്.   മുഴുവേന്  എ-പ്ലസന്  കണിട്ടണിയ  വേണിദവ്യവാരതണികളണില

മഹവാഭൂരണിപക്ഷവനം സയന്സന് ഗ്രൂപ്പുകകളടുക്കവാന് ആഗഹണിക്കുന്നു.  നമ്മുകട നവാട്ടണില

വേണിദവ്യവാഭവ്യവാസ രനംഗതന് വേന്നണിട്ടുള്ള ഒരു കചറണിയ വേവ്യതണിയവാനമവാണതന്.  എല്ലെവാവേരുനം

എഞണിനമീയറണിനംഗന്  അകല്ലെങണില  കമഡണിസണിന്  ആഗഹണിക്കുന്നു.   ഭവാവേണി

സുരക്ഷണിതമവാക്കവാന്  വവേണണിയവാണന്  രക്ഷണിതവാക്കള്  ഇങ്ങകന  ആഗഹണിക്കുന്നതന്.

എന്നവാല  സവാധവ്യതകള്  മറ്റന്  വകവാമണിവനഷനുകള്  എടുതവാലമുണന്  എന്നുള്ളതന്

വബവാധവ്യകപടുതണനം.  എസന്.എസന്.എല.സണി.  കഴണിയവമവാള്തകന്ന

രക്ഷണിതവാക്കകളയനം കുട്ടണികകളയനം ഓവരവാ വകവാഴണികനയനം പ്രവതവ്യകതകള് പറഞന്
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മനസണിലവാക്കണി വബവാധവ്യകപടുതവാന് സവാധണിക്കണനം.  അങ്ങകന വേന്നുകഴണിഞവാല

ഈ  വേവ്യതവ്യസ  വകവാമണിവനഷനുകളണിവലയന്  കുട്ടണികള്  ഡണിസണിബബ്യൂട്ടന്  കചയ്തന്

വപവാകുവമവാള്  ഇത്രയനം  വേലണികയവാരു  പ്രതണിസനണി  നവാട്ടണിലണവാകണികല്ലെന്നവാണന്

വതവാന്നുന്നതന്.  ആ  കവാരവ്യമവാണന്  ഒന്നവാമതവായണി  ശ്രദ്ധണിക്കവാനുള്ളതന്.   മകറ്റവാന്നന്,

നമുക്കന്  സനംസവാനവാടണിസവാനതണിലള്ള  കമവാതനം  സമീറകകളടുക്കുവമവാള്  അതന്

ശരണിയവാകണില്ലെ.  അതവാണന് ഏകദവാനമവായണി പറ്റണികല്ലെന്നന് പറഞതന്. 

മണി  .   സമീക്കര: അതന് നമ്മള് വേണിശദമവായണി ചരച്ച കചയ്തതവാണന്.  

ശ്രമീമതണി  കക  .    കക  .    ശശലജ ടമീച്ചര:  സര,  അതന്  ജണില്ലെവാടണിസവാനതണിലനം

സബന് ജണില്ലെവാടണിസവാനതണികലവാകക്ക പരണിവശവാധണിച്ചന് ആവേശവ്യമവായ സമീറകള്  re-

arrangement  നടതണി  കുട്ടണികകള  അഡണിറ്റന്  കചയ്യേവാന്

സവാധണിക്കുവമവാകയന്നുള്ളതവാണന്  വനവാവക്കണതന്.   ഞവാന്  ബഹുമവാനകപട്ട

കപവാതുവേണിദവ്യവാഭവ്യവാസ  വേകുപ്പുമനണികയ  അഭണിനനണിക്കുന്നു.  കവാരണനം,  സനംവേരണ

സമീറ്റണില  ബവാക്കണി  വേരുന്നതന്  ജനറല  സമീറ്റണിവലയന്  കണകവേരട്ടന്  കചയ്യുകമന്നുനം

കൂടുതല സമീറകള് അനുവേദണിക്കുകമന്നുനം കപവാതുവേണിദവ്യവാഭവ്യവാസ വേകുപന് തമീരുമവാനണിച്ചു.

പകക്ഷ  50  കുട്ടണികള്  മവാത്രവമ  പവാടുള്ളുകവേന്ന  വകവാടതണി  വേണിധണി
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തടസമവാകുവമവാകയന്നുള്ള  കവാരവ്യവനം  പരണിവശവാധണിക്കണനം.   വേളകര  അപൂരവനം

ഇടങ്ങളണില  ബവാച്ചന്  അനുവേദണിച്ചവാല  പ്രശനം  പരണിഹരണിക്കവാന്  കഴണിയകമങണില

അതുകൂകട പരണിഗണണിക്കുന്നതന് നന്നവായണിരണിക്കുനം.  ഏതവായവാലനം   ഇഇൗ ചുരുങ്ങണിയ

സമയനം  കകവാണ്ടുതകന്ന  കചയ്തണിട്ടുള്ളതന്  വേലണിയ  കവാരവ്യമവാണന്.  ഒറ്റ  കവാരവ്യനം  കൂടണി

സൂചണിപണിക്കുന്നു.   ഇവപവാള്  ഒന്നവാനംഘട്ട  അവലവാട്ടന്കമനവാണന്  ആയണിട്ടുള്ളതന്.

രണവാനംഘട്ട  അവലവാട്ടന്കമനനം  വസവാട്ടന്  അവലവാട്ടന്കമനനംകൂകട  നടക്കുവമവാള്

ബഹുമവാനകപട്ട  കപവാതുവേണിദവ്യവാഭവ്യവാസ  വേകുപ്പുമനണി  സൂചണിപണിച്ചതുവപവാകല  ഇഇൗ

പ്രശതണിനന്  വേലണിയ  അളവേണില  പരണിഹവാരനം  കവാണവാന്  കഴണിയകമന്നന്

വേണിശസസണിക്കുന്നുണന്.  ആ കവാരവ്യനം ശ്രദ്ധണിക്കണകമന്നന് മവാത്രവമ പറയന്നുള്ളു. 

മണി  .    സമീക്കര:  ബഹുമവാനകപട്ട  കപവാതുവേണിദവ്യവാഭവ്യവാസ   വേകുപ്പുമനണിക്കന്

വനരകത  പറഞതണിലനണിന്നന്  കൂടുതകലകന്തങണിലനം  കൂട്ടണിവച്ചരക്കവാനുകണങണില

പറഞവാല മതണി.  

കപവാതുവേണിദവ്യവാഭവ്യവാസ-കതവാഴണില വേകുപ്പുമനണി  (ശ്രമീ  .    വേണി  .    ശണിവേന്കുട്ടണി):  സര,

വനരകത  പറഞ  കവാരവ്യങ്ങള്  വേളകര  വേണിശദമവായണിതകന്ന  സൂചണിപണിച്ചു.  ഇഇൗ

കവാരവ്യനം ചരച്ച കചയ്യുവമവാള് ഹയര കസക്കനറണി വമഖലയണില സനംസവാനതവാകക
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അവലവാട്ടന്കമനന്  നടത്തുന്നതണിനുവവേണണിയള്ള  സമീറകളകട  എണനം  വേണിദവ്യവാഭവ്യവാസ

വേകുപണികന കയ്യേണില കൃതവ്യമവായണന്.  എണതണികന അടണിസവാനതണിലവാണന് ഓവരവാ

ജണില്ലെകളണിലനം എത്ര കുട്ടണികള്ക്കന് വചരവാനം എന്നതണികന സനംബനണിച്ചുള്ള കണക്കന്

ഞവാന് അവേതരണിപണിച്ചതന്.   കപവാതുവേണിദവ്യവാഭവ്യവാസ വേകുപണികന കമീഴണിലള്ള കണക്കന്

കതറ്റവാകണന്നന്  വേവാദണിച്ചന്  അതണികന  സനംബനണിച്ചന്  യവാകതവാരു

ധവാരണയമണില്ലെവാകതയവാണന്  പറയന്നതന്  എന്നന്  പറഞവാല  അതന്  വേസ്തുതയന്

നണിരക്കവാതതവാകണന്നന് മവാത്രമല്ലെ രവാഷമീയ ദുഷ്ടലവാവക്കവാടുകൂടണി കകവാണ്ടുവേരുന്ന ഒരു

കവാരവ്യവമവാണന്.   അതുകകവാണന്  ഗവേണകമനണികന  സനംബനണിച്ചണിടവതവാളനം

എസന്.എസന്.എല.സണി.  പവാസവായ  മുഴുവേന്  കുട്ടണികള്ക്കുനം  ഉപരണിപഠനതണിനുള്ള

സഇൗകരവ്യനം ഒരുക്കുകമന്നന് വനരകത വേവ്യക്തമവാക്കണിയണിട്ടുണന്.  2016-ലവാണന്  ഏറ്റവനം

കൂടുതല  വേണിദവ്യവാരതണികള്  എസന്.എസന്.എല.സണി.  പരമീക്ഷ  പവാസവാകുകയനം

വേളകരയധണികനം  വേണിദവ്യവാരതണികള്  ഹയരകസക്കണറണിക്കന്  അവപക്ഷ

നലകണിയണിട്ടുളളതുനം.  ഇവപവാള് സമീറ്റണികന എണനം വേരദ്ധണിപണിച്ചു. മലപ്പുറനം,  വേയനവാടന്,

വകവാഴണിവക്കവാടന് തുടങ്ങണിയ എല്ലെവാ ജണില്ലെകളകട കണക്കുനം എകന ശകവേശമുണന്. ആ

കണക്കുകകള  സനംബനണിച്ചന്  പ്രതണിപക്ഷതണിരണിക്കുന്നവേരക്കുനം  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല
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അവേതരണിപണിച്ച  മുന്മനണിക്കുമറണിയവാനം.  സസവാഭവാവേണികമവായനം  ഇഇൗ  വേസ്തുതകള്

സരക്കവാര വശഖരണിക്കുന്നതന്  എങ്ങകനയവാകണന്നുളള  വേണിവേരനം  ഞവാന് പ്രവതവ്യകനം

സഭയണില  പറവയണതണില്ലെ.  ആ  വേസ്തുതകള്  വശഖരണിച്ചതണിനുവശഷനം  നമ്മള്കൂടണി

പരണിവശവാധണിക്കുന്നുണന്.  അതണിനുവശഷമവാണന്  ഇക്കവാരവ്യങ്ങള്  കചയ്യുന്നതന്.

പ്രതണിപക്ഷവനതവാവേന്  ഇവേണികട  സൂചണിപണിച്ചതുവപവാകല  സരവവേണിജവാനവകവാശനം

എന്ന  നണിലയണിലല്ലെ  ഞവാന്  പറയന്നതന്,  ഞവാന്  പ്രധവാനകപട്ട  വേസ്തുതയവാണന്

പറഞതന്.   ഇന്തവ്യയണില,   വബവാരഡന്  പരമീക്ഷ  നടതണിയ   ഏക

സനംസവാനകമന്നുപറയന്നതന് വകരളനം മവാത്രമവാണന്.  അതുകകവാണ്ടുതകന്ന തമണിഴവാടന്,

കരണവാടക, ലക്ഷദസമീപന് എന്നമീ സനംസവാനങ്ങളണില മലയവാളണികളവായണിട്ടുളള പരമീക്ഷ

എഴുതണി   പവാസവായ  കുട്ടണികള്ക്കന്  ഇവേണികട  ഹയരകസക്കണറണിക്കന്  അവപക്ഷ

നലകുന്നതണിനന്  സവാധണിക്കുന്നണില്ലെ.  ആ  സതവ്യമവാണന്  ഞവാന്  പറഞതന്.  അതണിനന്

ഇത്രയനം  വേലണിയ  ബഹളമുണവാവക്കണതണില്ലെ.  ഇത്രയനം  വേലണിയ

ബഹളമുണവാക്കുകയനം  പ്രതണിപക്ഷ  വനതവാവേണിനന്  വയവാജണിക്കവാത  രൂപതണിലളള

പദപ്രവയവാഗനം  നടത്തുകയനം  കചയ്യുന്നതന്  ശരണിയല്ലെ.  ആരവാണന്  അവദ്ദേഹകത

പ്രതണിപക്ഷ  വനതവാവേവാക്കണിയകതന്നന്   നണിരവേധണി  ആളകള്  വചവാദണിക്കുന്നുണന്.
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അവദ്ദേഹതണിനന്  ചുറമണിരണിക്കുന്ന  ആളകള്തകന്ന  വചവാദണിക്കുകയവാണന്.  സമയനം

ലഭണിക്കുകമങണില  കഴുതണിനുപണിടണിക്കവാന്  തയ്യേവാറവായണി  അവേര  ഇരണിക്കുകയവാണന്.

പ്രതണിപക്ഷവനതവാവേവാകണന്നുളളതുകകവാണന്    മറളളവേകരകയല്ലെവാനം  പുച്ഛവതവാകട

കവാണുന്ന  അഹങവാരവനം  ധണിക്കവാരവനം  നണിറഞ  സമമീപനനം

ഒട്ടുനംശരണിയകല്ലെകയന്നുളള  കവാരവ്യനം  എനണിക്കന്  വനരകത  സമയനം

ലഭണിക്കവാതതുകകവാണന്  ഇവപവാള് പറയവാന്  ആഗഹണിക്കുകയവാണന്.   കഴണിഞ

അഞന്  വേരഷങ്ങളണിലവേച്ചന്  2016-ലവാണന്  ഏറ്റവനം  കൂടുതല  വേണിദവ്യവാരതണികള്

എസന്.എസന്.എല.സണി.  പവാസവായണിട്ടുളളതന്.  458080 വേണിദവ്യവാരതണികളവാണന് ഉന്നത

പഠനതണിനന്  വയവാഗവ്യത  വനടണിയതന്.  ആകക  അവപക്ഷകര   517156  ആണന്.

പ്രസ്തുത വേരഷനം  22879  വേണിദവ്യവാരതണികള്ക്കന് എല്ലെവാ വേണിഷയതണിനുനം  എ പ്ലസന്

ലഭണിച്ചു.   ആകക  ലഭണിച്ചണിരുന്ന  413564  സമീറകളണില  384612  അവപക്ഷകര

പ്രവവേശനനം  വനടുകയണവായണി.  സരക്കവാര  എയ്ഡഡന്/അണ  എയ്ഡഡന്

വമഖലകളണിലവായണി  28952  സമീറകള് ഒഴണിഞ്ഞുകണിടക്കുകയവാണന്.  കഴണിഞ വേരഷനം

അതവായതന്  2020-ല  420560  വേണിദവ്യവാരതണികളവാണന്  ഉന്നത  പഠനതണിനന്

വയവാഗവ്യത വനടണിയതന്.  ആകക അവപക്ഷകര  482977  ആണന്.  പ്രസ്തുത വേരഷനം
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41906  വേണിദവ്യവാരതണികള്ക്കന്  എല്ലെവാ  വേണിഷയങ്ങളണിലനം  എ  പ്ലസന്  ലഭണിച്ചണിരുന്നു.

ആകക ലഭവ്യമവായണിരുന്ന 400899 സമീറകളണില 368282 അവപക്ഷകര പ്രവവേശനനം

വനടുകയണവായണി.  സരക്കവാര അണ എയ്ഡഡന് വമഖലകളണില  32617  സമീറകള്

ഒഴണിഞ്ഞുകണിടക്കുകയനം  കചയ.  ഇതവായണിരുന്നു  സവാഹചരവ്യനം.  വകവാവേണിഡന്-19

മഹവാമവാരണിയകട  പശവാതലതണില  എസന്.എസന്.എല.സണി.  പരമീക്ഷ  വേളകര

ലളണിതമവായണി നടതണിയതണികന ഫലമവായണി എല്ലെവാ വേണിഷയങ്ങള്ക്കുനം എ പ്ലസന് ലഭണിച്ച

വേണിദവ്യവാരതണികളകട  എണനം  125509  ആയണി  വേരദ്ധണിച്ചു.  ഇതന്  കഴണിഞ

വേരഷവതക്കവാള്  മൂന്നുമടങ്ങന്  കൂടുതലവാണന്.  ഇഇൗ  വേരഷനം  നണിലവേണില  ആകക

394457  സമീറകള്  ഹയരകസക്കണറണി  വമഖലയണില  മവാത്രനം  ലഭവ്യമവാണന്.

ഇതണിനുപുറവമ  കവേവാവക്കഷണല  ഹയര  കസക്കണറണി  വമഖലയണില  33000

സമീറകളനം  വപവാളണികടകണിക്കന്,  കഎ.റ്റണി.  എന്നണിവേണിടങ്ങളണിലവായണി  70000  സമീറകളനം

ലഭവ്യമവാണന്.  ഇതരതണില  എസന്.എസന്.എല.സണി.  പരമീക്ഷ  പവാസവായ

എല്ലെവാവേരക്കുനം  തുടരപഠനതണിനന്   ആവേശവ്യമവായ  സമീറകള്  സനംസവാനതന്

ലഭവ്യമവാണന്.  എല്ലെവാ  വേണിഷയങ്ങള്ക്കുനം  എ  പ്ലസന്  വനടണിയ  ചുരുക്കനം  ചണില

വേണിദവ്യവാരതണികള്ക്കന്  അവേരുകട  അവപക്ഷയണില  വേളകരക്കുറച്ചന്  ഓപ്ഷനുകള്
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ഉള്കപടുതണിയതണികന  ഫലമവായണി  ആദവ്യ  അവലവാട്ടന്കമനണില  ഉള്കപടവാന്

സവാധണിച്ചണിട്ടണികല്ലെങണിലനം  രണവാമകത  അവലവാട്ടന്കമനണില  പ്രവവേശനനം

ലഭണിക്കുന്നതവാണന്.  രണവാമകത അവലവാട്ടന്കമനണില ഒഴണിഞ്ഞുകണിടക്കുന്ന സനംവേരണ

വേണിഭവാഗതണികന  സമീറകളനം  Economically  Weaker  Section-കന   (E.W.S)

റണിസരവവേഷന്  ഒഴണികകയളള  സമീറകളനം  രണവാമകത  അവലവാട്ടന്കമനണില

കപവാതുകമരണിറ്റവായണി  പരണിവേരതനനം  കചയ്യുവമവാള്  ലഭവ്യമവാകുന്ന  സമീറകളണില

ഇതരതണിലള്ള  അവപക്ഷകരക്കന്  രണവാനം  അവലവാട്ടന്കമനണില  പ്രവവേശനനം

ലഭവ്യമവാക്കുന്നതവാണന്.  എന്നുമവാത്രമല്ലെ,  ഞവാന്  വനരകത  സൂചണിപണിച്ചതുവപവാകല

ഒഴണിഞ്ഞുകണിടക്കുന്ന  സമീറകളണന്.   ആ  സമീറകള്  അതവ്യവാവേശവ്യനം  കുറവളള

ജണില്ലെകളണിവലയന്  എങ്ങകന  മവാറ്റണികക്കവാണ്ടുവേന്നന്  അവേണികട  നണികതവാകമന്നതന്

സനംബനണിച്ചന്  ഗവേണകമനന്  ഗഇൗരവേമവായണി  ആവലവാചണിക്കുകമന്നന്

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനന് മറുപടണിയവായണി സൂചണിപണിക്കുന്നു. 

 ശ്രമീമതണി കക  .   കക  .   ശശലജ ടമീച്ചര: സര, ഒഴണിവേവായണിക്കണിടക്കുന്ന സമീറകള്

നണികതവാന്  ശ്രമണിക്കുകമന്നന്  ബഹുമവാനകപട്ട  മനണി  പറഞതന്  വേളകര

സഹവായകരമവായ  കവാരവ്യമവാണന്.  അതണികന  ഞവാന്  സസവാഗതനം  കചയ്യുന്നു.
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ചണിലയണിടങ്ങളണില  സസവാശ്രയ  വകവാവളജുകള്  അമണിതമവായണി  ഫമീസന്  ഇഇൗടവാക്കുന്നു

എകന്നവാരു  പരവാമരശനം  ഉണവാകുന്നുണന്.  ബഹുമവാനകപട്ട  മനണി  അക്കവാരവ്യനംകൂടണി

ശ്രദ്ധണിക്കുവമവാകയന്നതവാണന് വചവാദവ്യനം. 

ശ്രമീ  .    വേണി  .    ശണിവേന്കുട്ടണി:  സര,   വനരകത  സഭയണില   സസവാശ്രയ

വകവാവളജുകകള  സനംബനണിച്ചന്  വേണിമരശനമുണവായണി.  സസവാശ്രയ  വകവാവളജുകളണില

ഏകതങണിലനം പുതണിയ സമീറകളകട വേരദ്ധനവേന് ആവേശവ്യമുളളവേര അവപക്ഷണിച്ചവാല,

എല്ലെവാ  സഇൗകരവ്യവമുകണന്നന്  ഉറപ്പുവേരുതണിയവാല  അവേരക്കന്  നലകുകമന്നവാണന്

ഗവേണകമനന്  പ്രഖവ്യവാപണിച്ചണിട്ടുളളതന്.  മുന്മനണി ശ്രമീമതണി  കകശലജ ടമീച്ചര  ഇവേണികട

സൂചണിപണിച്ചതുവപവാകല  ഏകതങണിലനം  സസവാശ്രയ  വകവാവളജുകളണില

നണിയമവേണിരുദ്ധമവായണിട്ടുളള ഫമീസന് വേവാങ്ങവലവാ  സവാമതണിക ബവാദ്ധവ്യത കുട്ടണികളകട

വമല  അടണിവച്ചലപണിക്കുകവയവാ  കചയ്തണിട്ടുകണങണില,  അതുസനംബനണിച്ച  പരവാതണി

ലഭണിച്ചവാല  ഗവേണകമനന്  കരശനമവായ  നടപടണി  സസമീകരണിക്കുകമന്ന  കവാരവ്യനംകൂടണി

 ഞവാന് ഇവേണികട സൂചണിപണിക്കുകയവാണന്.
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2. രവാസവേളക്ഷവാമനം പരണിഹരണിക്കവാന് നടപടണി

ശ്രമീ  .    ടണി  .    സണിദ്ദേണിഖന്:  സര,  വകരളതണികല   കവാരഷണിക  വമഖലകയ

ഉവതജണിപണിക്കവാനവായണി   വേലണിയ  നടപടണികള്ക്കന്  കഴണിഞ  കുവറക്കവാലങ്ങളവായണി

സരക്കവാര വനതൃതസനം  നലകുകയവാണന്.  വേയനവാടന്  കവാരഷണിക ജണില്ലെയവാണന്.  2018-

കലയനം  2019-കലയനം  പ്രളയവനം  ഇവപവാഴുളള  വകവാവേണിഡന്-19  -ഉനം  കവാരഷണിക

വമഖലകയയനം  കരഷകകരയനം  വേളകരയധണികനം  ബുദ്ധണിമുട്ടണിലവാക്കണികക്കവാണവാണന്

മുവന്നവാട്ടുവപവാകുന്നതന്.  ആ സനരഭതണിലവാണന് കൂടുതല കരഷകരുളള വേയനവാട്ടണില

യഥവാവേണിധണി  കൃഷണിക്കന്  ലഭവ്യമവാവകണ  രവാസവേളങ്ങളകട  ദഇൗരലഭവ്യനം  പ്രതണിസനണി

സൃഷ്ടണിച്ചണിരണിക്കുന്നതന്.  കവാരഷണിക  വേണിളകളകട  ഉലവാദനക്ഷമത

വേരദ്ധണിപണിക്കുന്നതണിനവായണി  കപവാതുവവേ  ഉപവയവാഗണിച്ചുവേരുന്നതവായ  വേണിവേണിധതരനം

രവാസവേളങ്ങള്  വേയനവാടന്  ജണില്ലെയണികല  കരഷകരക്കന്  സമയബനണിതമവായണി

ലഭവ്യമവാകവാതതുമൂലനം  വേലണിയ  പ്രതണിസനണി  വനരണിടുകയവാണന്.   മബ്യൂറണിവയറ്റന്  ഓഫന്

കപവാട്ടവാഷന്  (MoP),  എന്.പണി.കക.  (കകനട്രജന്,  വഫവാസ്ഫറസന്,  കപവാട്ടവാസവ്യനം),

യൂറണിയ,  കകഡ  അവമവാണണിയനം  വഫവാവസ്ഫറ്റന്  ഉള്കപകടയളള  വേണിവേണിധതരനം

രവാസവേളങ്ങളകട  ദഇൗരലഭവ്യനം  കഴണിഞ  കുകറയവാഴ്ചകളവായണി  വേളകര  ഗഇൗരവേമവായണി
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നണിലനണിലക്കുകയവാണന്.  സമയതണിനന്  രവാസവേളനം  ലഭവ്യമവാക്കണിയണികല്ലെങണില  അതന്

കൃഷണികയ  വദവാഷകരമവായ  അവേസയണിവലയന്  എതണിക്കുനം.  അതന്

കരഷകരക്കുണവാക്കുന്ന  ബുദ്ധണിമുട്ടന്  പറഞറണിയണിക്കുന്നതണിനുനം  അപ്പുറമുളളതവാണന്.

ഉലവാദനക്ഷമതകയ വേലണിയ രമീതണിയണില ബവാധണിച്ചവാണന് അതന് മുവന്നവാട്ടുവപവാകുന്നതന്.

കരഷകര ഉയരന്ന ബവാങന്  വേവായ്പകള് എടുതവാണന് വേവാഴ,  കനലന്ല,  ഇഞണി,  റബ്ബര

ഉള്കപകടയളള കൃഷണികളണില ഏരകപട്ടണിരണിക്കുന്നതന്.  2018-കലയനം  2019-കലയനം

പ്രളയനം,   വകവാവേണിഡന്  വേവ്യവാപനനം  എന്നണിവേമൂലനം  കഷ്ടതണിലവായ  കരഷകരക്കന്

കൃഷണിക്കവാവേശവ്യമവായ  രവാസവേളങ്ങള്  രണവാമതന്  ലഭവ്യമവാവകണ  ഇഇൗസമയതന്

ലഭവ്യമവാകവാതതന്   ഗഇൗരവേമവായ  സവാഹചരവ്യനം  സൃഷ്ടണിക്കുകയവാണന്.  കവാലവാവേസ

അനുവയവാജവ്യമവായണി  നണിലക്കുന്ന  സമയതന്  ആവേശവ്യമവായ  രവാസവേളങ്ങള്

കൃതവ്യസമയതന്  പ്രവയവാഗണിച്ചണികല്ലെങണില  കൃഷണികയയനം  അതണികന

ഉലവാദനക്ഷമതവയയനം  സവാരമവായണി  ബവാധണിക്കുകമന്നുളളതന്  നമുവക്കവേരക്കുനം

അറണിയവാവന്ന കവാരവ്യമവാണന്.  സമയതണിനന് രവാസവേളങ്ങള് ലഭവ്യമവാക്കവാകത പണിന്നമീടന്

ഏകതങണിലനം സമയതന് അതന് ലഭവ്യമവാക്കണിയതുകകവാണന് ഒരുകവാരവ്യവമണില്ലെ. മവാത്രമല്ലെ,

വേനവ്യമൃഗങ്ങളകട  ശലവ്യനംമൂലമുണവാകുന്ന   പ്രശങ്ങള്   വേയനവാട്ടണികല   കരഷകര
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വേലണിയ രമീതണിയണില വനരണിട്ടുകകവാണണിരണിക്കുകയവാണന്.  മകറ്റവാരു പ്രധവാനകപട്ട പ്രശനം,

കപവാതുവമഖലവാ  ബവാങ്കുകളനം  കവാരഷണിക  ബവാങ്കുകളനം  സഹകരണ  ബവാങ്കുകളനം

ഇവപവാള് നടതണികക്കവാണണിരണിക്കുന്നതന് നണിവക്ഷപ സമവാഹരണ യജവമവാ വേവായ്പ

തണിരണിച്ചടയല യജവമവാ വേവായ്പ അനുവേദണിക്കല യജവമവാ അല്ലെ,  മറണിച്ചന് അവേണികട

നടക്കുന്നതന്,  കരഷകകര കതരുവേണിവലയന് തളളന്ന ജപണി വനവാട്ടണിസന് യജമവാണന്.

ഗഇൗരവേമവായ സവാഹചരവ്യമവാണന് വേയനവാട്ടണികല കരഷകര/വകരളതണികല കരഷകര

വനരണിടുന്നതന്.  മദവാസന്  കഫരട്ടണികകലവസരസന്  ലണിമണിറ്റഡന്,  ഇന്തവ്യന്  കപവാട്ടവാഷന്

ലണിമണിറ്റഡന്  തുടങ്ങണിയ സവാപനങ്ങളണിലനണിന്നവാണന് പ്രധവാനമവായനം വകരളതണിവലയന്

രവാസവേളങ്ങള്  ലഭവ്യമവാകുന്നതന്.   ഇഇൗ  പ്രതണിസനണി  അടണിയന്തരമവായണി

പരണിഹരണിക്കവാന് നടപടണികള് സസമീകരണിച്ചണികല്ലെങണില,  ഏകറ പ്രതണിസനണിയണിലൂകട

കടന്നുവപവാകുന്ന  വേയനവാട്ടണികല  കരഷകരുകട  നകട്ടലന്ല  ഒടണിക്കുനം.  അതന്

ഉലവാദനക്ഷമതകയ  ബവാധണിക്കുനം.  കരഷകരക്കന്  കവാരഷണികവൃതണിയണില

നണിലനണിന്നുവപവാകവാന്  വേലണിയ  പ്രതണിസനണിയണവാക്കണികക്കവാണണിരണിക്കുന്ന  ഇഇൗ

സവാഹചരവ്യനം  ഗഇൗരവേമവായണി  പരണിഹരണിക്കവാന്  ആവേശവ്യമവായ  നടപടണികള്

സസമീകരണിക്കണകമന്നന് അഭവ്യരതണിക്കുന്നു.
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 കൃഷണി  വേകുപ്പുമനണിക്കുവവേണണി  റവേനബ്യൂ-  ഭവേനനണിരമ്മവാണ  വേകുപ്പുമനണി

(ശ്രമീ  .    കക  .    രവാജന്):  സര,  ബഹുമവാനകപട്ട  അനംഗനം  ഇവേണികട  കരഷകരുമവായണി

ബനകപട്ട വേണിവേണിധ പ്രശങ്ങള് ഉന്നയണിച്ചു.  പവക്ഷ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനുവവേണണി

ശ്രദ്ധയണിലകപടുതണിയണിട്ടുള്ളതന് രവാസവേളങ്ങളകട ലഭവ്യതക്കുറവേന്  പരണിഹരണിക്കുന്നതന്

സനംബനണിച്ചവാണന്.  സരക്കവാര  പൂരണമവായനം  കരഷകവരവാടുനം  കരഷകരുകട

പ്രയവാസങ്ങള്  അതണിജമീവേണിക്കവാനുള്ള  പരണിശ്രമങ്ങവളവാടുകമവാപമവാണന്.  അസനംസ്കൃത

വേസ്തുക്കളകട വേണിലവേരദ്ധനവേന് കവാരണനം ഇന്തവ്യയണില പ്രവേരതണിക്കുന്ന പല രവാസവേള

നണിരമ്മവാണ  കമനണികളനം  ഉത്പവാദനനം  കുറച്ചണിരണിക്കുകയവാണന്.  അസനംസ്കൃത

വേസ്തുക്കളകട  വേണില  നണിയനണിച്ചന്  ആവേശവ്യതണിനന്  രവാസവേളങ്ങളകട  ഉത്പവാദനനം

ഉറപവാക്കണകമന്നന്  വകന്ദ്ര  സരക്കവാരണിവനവാടന്  സനംസവാനനം  ആവേശവ്യകപട്ടണിട്ടുണന്.

നണിലവേണില  ആവഗവാളതലതണിലതകന്ന  രവാസവേളങ്ങള്ക്കുള്ള  ലഭവ്യതക്കുറവനം

അവേണികട  നണിന്നുള്ള  പ്രശമവായണി  ഉയരന്നുവേരുന്നുണന്.  സനംസവാനതണിനന്

രവാസവേളങ്ങള് അനുവേദണിക്കുന്നതന് വകന്ദ്ര സരക്കവാരവാണന്. സനംസവാന കൃഷണി വേകുപന്

ആവേശവ്യകപടുന്നതനുസരണിച്ചവാണന്  വകന്ദ്ര  സരക്കവാര  യൂറണിയ,  DAP,  MOP,

വകവാനംപ്ലകന്  വേളങ്ങള്  എന്നണിവേ  ഓവരവാ  മവാസവനം  അവലവാവക്കറ്റന്  കചയ്യുന്നതന്.
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മനംഗലവാപുരനം,  തൂത്തുക്കുടണി  എന്നമീ  തുറമുഖങ്ങളണികലത്തുന്ന  രവാസവേളങ്ങളണില

നണിന്നവാണന്  വകരളതണിനന്  ലഭവ്യത  ഉറപവാക്കുന്നതന്.  തമണിഴവാടന്,  കരണവാടക  എന്നമീ

അയല സനംസവാനങ്ങളണില വകരളതണിവനക്കവാള് കൂടുതല  കൃഷണിയള്ളതണിനവാല

പലവപവാഴുനം  വകരളതണിനന്  കണിവട്ടണ  യഥവാരത  വേണിഹണിതനം  ലഭവ്യമവാകവാറണില്ലെ.

ആഗസന്,  കസപ്റ്റനംബര  മവാസങ്ങളണില  ആവേശവ്യകപട്ടതുനം  അനുവേദണിച്ചതുമവായ

വേളങ്ങളകട  കണക്കന്  അനുബനതണില+ വചരതന്  വമശപ്പുറതന്  വേയ്ക്കുന്നുണന്.

സമയമണില്ലെവാതതണിനവാല വേവായണിക്കുന്നണില്ലെ.  മകറ്റവാരു പ്രധവാനകപട്ട കവാരണനം  POS

കമഷമീനണിലള്ള  വേളതണികന  വശഖരനം  അതവായതന്  black  stock  കൂടണി

കണക്കണികലടുതവാണന്  വകന്ദ്രസരക്കവാര  നണിലവേണില  വേളനം  അനുവേദണിക്കുന്നതന്

എന്നവാണന്.  പല വേവ്യവാപവാരണികളനം  POS കമഷമീന് യഥവാസമയനം ഉപവയവാഗണിക്കവാകത

വേളനം  വേണിലക്കുന്ന  കവാരവ്യനം  ശ്രദ്ധയണിലകപട്ടണിട്ടുണന്.  ആയതണിനവാല

യഥവാരതതണിലള്ള  രവാസവേള  വശഖരവതക്കവാള്  വേളകര  കൂടുതലവാണന്  POS

കമഷമീനണില കവാണുന്ന രവാസവേള വശഖരനം. കൃഷണി ഉവദവ്യവാഗസര നണിരവേധണി തവേണ

റമീകട്ടയണില  വേവ്യവാപവാരണികള്ക്കന്  കരശന  നണിരവദ്ദേശനം  നലകണിയണിട്ടുനം  ചണില

വേവ്യവാപവാരണികള്  POS  കമഷമീന്  സണിരമവായണി  ഉപവയവാഗണിക്കവാതതവായണി

+ ശലബ്രറണിയണില വേച്ചണിട്ടുണന്. 
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കവാണുന്നുണന്. ഇതരക്കവാരകക്കതണികര കരശന നടപടണികള് സസമീകരണിക്കവാന് കൃഷണി

ഉവദവ്യവാഗസരക്കന്  ഇതണിനകനം  നണിരവദ്ദേശനം  നലകണിയണിട്ടുണന്.  വേയനവാടന്  ജണില്ലെയണികല

രവാസവേള  ക്ഷവാമനം  സരക്കവാരണികന  ശ്രദ്ധയണിലകപട്ടണിട്ടുണന്.  വകന്ദ്രസരക്കവാരണികന

ഒഇൗവദവ്യവാഗണിക  കവേബ്കകസറ്റണികല  ഡവാഷന്  വബവാരഡണികല  കണക്കുകള്  പ്രകവാരനം

വേയനവാടന്  ജണില്ലെയണില  തവാകഴപറയനം  പ്രകവാരനം  വേളങ്ങള്  02.10.2021-ല

നണിലവേണിലള്ളതവായണി കവാണുന്നു. യൂറണിയ - 791.604 MT,  DAP – 4.950 MT,

MOP  355.908  MT,  വകവാനംപ്ലകന്  വേളങ്ങള്  -  1134.747  MT.  ഓവരവാ

റമീകട്ടയണിലറുകട പക്കലമുള്ള രവാസവേള വശഖരനം ഇതണില കൂട്ടണിവച്ചരതണിട്ടുണന്.  ഇഇൗ

വശഖരവനം  യഥവാരതതണിലള്ള  വശഖരവനം  വേവ്യതവ്യസമവായതണിനവാല

യഥവാരതതണിലള്ള  വശഖരനം  ഡവാഷന്  വബവാരഡണില  വേന്നവാല  മവാത്രവമ

വകന്ദ്രസരക്കവാര  രവാസവേള  വേണിഹണിതനം  കൂടുതലവായണി  അനുവേദണിക്കുകയള

എന്നറണിയണിച്ചണിട്ടുണന്.  ഒവകവാബര  മവാസകത  വേണിഹണിതനം  ഇഇൗ  നമീക്കണിയണിരണിപന്

വശഖരനംകൂടണി  കണക്കവാക്കണിയവാണന്  അനുവേദണിച്ചണിരണിക്കുന്നതന്.  ആയതണിനവാല  ഇഇൗ

മവാസനം രവാസവേളതണിനന് വേലണിയ ക്ഷവാമനം പ്രതമീക്ഷണിക്കുകയനം കചയ്യുന്നുണന്. വേയനവാടന്

ജണില്ലെയണില  ആഗസന്,  കസപ്റ്റനംബര  മവാസങ്ങളണില  വേണിവേണിധ  കമനണികള്
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നലവകണണിയണിരുന്ന വേളവനം  യഥവാരതതണില നലകണിയ വേളവനം  ഇവതവാകടവാപനം

വചരത  കണക്കുകളണില   വമശപ്പുറതന്+ വേയ്ക്കുന്നുണന്.   കമനണികള്ക്കന്

വകരളതണില വേണിതരണനം കചയ്യുവേവാന് കണിട്ടണിയ വേളങ്ങളകട ലഭവ്യതക്കുറവമൂലമവാണന്

വേയനവാടന്  ജണില്ലെയണില  വവേണത്ര  വേളനം  കകവാടുക്കവാന്  സവാധണിക്കവാതണിരുന്നതന്.

നണിലവേണില  എല്ലെവാ  കമനണികവളവാടുനം  അടണിയന്തരമവായണി  വേളങ്ങള്  വേയനവാടന്

ജണില്ലെയണില എതണിക്കവാന് ഇതണിനകനം നണിരവദ്ദേശനം നലകണിയണിട്ടുണന്.  ബഹുമവാനകപട്ട

കമമര ഇവേണികട സൂചണിപണിച്ച മദവാസന് കഫരട്ടണികകലവസഴന് ലണിമണിറ്റഡന് എന്ന കമനണി

കമയണിനനന്സണിനവായണി പൂട്ടണിയണിരുന്നതുകകവാണവാണന് കഴണിഞ 2 മവാസങ്ങളണില വേളനം

വേണിതരണനം കചയ്യേവാതണിരുന്നകതന്നന് കവാണുന്നു. ഒവകവാബര ആദവ്യവേവാരനം തകന്ന വേളനം

വേണിതരണനം കചയതുടങ്ങവാകമന്നന് കമനണി അറണിയണിച്ചണിട്ടുണന്. 

ശ്രമീ  .    ടണി  .    സണിദ്ദേണിഖന്:  സര,  രവാസവേള ദഇൗരലഭവ്യനംമൂലനം  കരഷകരക്കുണവാകുന്ന

നഷ്ടനം  നണികതണികക്കവാടുക്കവാനുള്ള  എകന്തങണിലനം  നടപടണി  സരക്കവാര

സസമീകരണിക്കുവമവാ? 

ശ്രമീ  .    കക  .    രവാജന്:  സര,  കൃതവ്യതവയവാകട  എതണിക്കവാനവാവേശവ്യമവായ

നടപടണികളവാണന്  സരക്കവാര  സസമീകരണിവക്കണതന്.  ആ  നടപടണികള്  സരക്കവാര

+ ശലബ്രറണിയണില വേച്ചണിട്ടുണന്. 
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സസമീകരണിക്കുനം.  വനരകത  ഇവേണികട  പറഞതുവപവാകല  POS  കമഷമീനണില

വേളതണികന വശഖരതണികന കുറവേന് കവാണുന്നതന് ഗഇൗരവേമവായണി പരണിവശവാധണിക്കവാന്

അടണിയന്തര  നടപടണികള്  സസമീകരണിക്കുനം.  ഇക്കവാരവ്യതണില  വേയനവാട്ടണില  ഒരു

കസഷവ്യല കകഡ്രെെവേന് ഗവേണകമനന് ഉവദ്ദേശണിക്കുന്നുണന്. 


