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സബ്മമിഷന

(1) ആര  .  ടമി  .  പമി  .  സമി  .  ആര  .   ടടസമിനന് ഇഇൗടടാക്കുന്ന അമമിത തുക

ശശ  .    എഎ  .    രടാജഗഗടാപടാലന:  സര,  വമിമടാനതടാവളങ്ങളമില്  RTPCR

ടടസമിനന് അമമിത തുക ഇഇൗടടാക്കുന്നതുമടായമി ബന്ധടപ്പെടടാണന് എടന്റെ സബ്മമിഷന.

പ്രതമിസന്ധമി  ഘടതമില്  ഇതര  ജനവമിഭടാഗങ്ങടളഗപ്പെടാടല  തടന്ന  പ്രവടാസമി

സഗഹടാദരങ്ങടളയഎ  ഗചേരത്തുപമിടമിക്കുടന്നടാരു  മുഖഖ്യമനമിയഎ  സരകടാരുമടാണന്

ഇവമിടടയള്ളതന്.  ഇഇൗ കടാലയളവമില് വമിവമിധ ആശശടാസ പദ്ധതമികള് പ്രവടാസമി

സഗഹടാദരങ്ങള്ക്കുഗവണമി  ആവമിഷ്കരമികടാന  എല്.ഡമി.എഫന്  ഗവണ്ടമന്റെമിനന്

കഴമിഞമിട്ടുണന്.  പ്രവടാസമി  മലയടാളമികളുടട  മടകയടാത്രയമടായമി  ബന്ധടപ്പെട

ആശങ്കകള്  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനന്   ബഹുമടാനടപ്പെട  മുഖഖ്യമനമിയഎ  സരകടാരുഎ

വമിവമിധ  ഘടങ്ങളമില്  നടതമിയമിട്ടുള്ള  പ്രവരതനങ്ങള്  ശഗദ്ധയമടാണന്.

ഉദടാഹരണമടായമി  വമിഗദശത്തുവചന്  ആദഖ്യ  ഗഡടാസന്  വടാകമിന  സശശകരമിചന്

നടാടമിടലതമിയമിട്ടുള്ള  പ്രവടാസമികള്കന്  പ്രസ്തുത  വടാകമിനുകള്  ഇനഖ്യയമില്

ലഭഖ്യമലടാതതുമൂലഎ രണടാഎ ഗഡടാസന്  എടുകടാന കഴമിയടാത സടാഹചേരഖ്യതമിലഎ

ഇഇൗ  സരകടാര  ഇടടപടമിട്ടുണന്.   ഇനഖ്യന  നമിരമമിത  വടാകമിനുകള്കന്  ചേമില
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വമിഗദശരടാജഖ്യങ്ങളമില്  അഎഗശകടാരമമിലടാതതമിനടാല്  മടകയടാത്രയന്  അനുമതമി

നമിഗഷധമികടപ്പെട സടാഹചേരഖ്യതമിലഎ ബഹുമടാനടപ്പെട മുഖഖ്യമനമിയഎ ഗവണ്ടമനഎ

ഗകന്ദ്ര വമിഗദശകടാരഖ്യ  മനടാലയവുമടായമി  ബന്ധടപ്പെടന്  പ്രശ്നങ്ങള് പരമിഹരമികടാന

തയടാറടായമിരുന.  കൂടടാടത പ്രവടാസമി മലയടാളമികള്കന് വടാകമിഗനഷനന് മുനഗണന

നല്കുവടാനുഎ  വടാകമിഗനഷനുഗശഷഎ  ലഭഖ്യമടാക്കുന്ന  സരടമിഫമികറ്റുകളമില്

പടാഗസടാരടന്  നമ്പര  ഉള്ടപ്പെടുതടാനുഎ  ഇഇൗ  സരകടാര  നടപടമികള്

സശശകരമിക്കുകയണടായമി.  RTPCR  ടടസമിനന്  വമിമടാനതടാവളതമില്  അമമിത

ചേടാരജന്  ഇഇൗടടാക്കുന്ന പ്രശ്നഎ പരമിഹരമികടാന സരകടാര  ഇടടപടണടമന്നടാണന്

ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂടട  ആവശഖ്യടപ്പെടുന്നതന്.  നമിലവമില്  സഎസടാനടത

സരകടാര ആശുപത്രമികളമില് സഇൗജനഖ്യമടായഎ  സശകടാരഖ്യ ആശുപത്രമികളമില് 600

രൂപ എന്ന മമിതമടായ നമിരകമിലമടാണന്  RTPCR ടടസന് ലഭഖ്യമടാക്കുന്നതന്. ആ ഒരു

മടാതൃകയടാണന്  ഗകരള  സരകടാര  കടാണമിചമിട്ടുള്ളതന്.  എന്നടാല്  നമ്മുടട

വമിമടാനതടാവളങ്ങളമില്  3000  രൂപയമിലധമികഎ ചേടാരജന് ഇഇൗടടാക്കുന്ന ദയനശയ

സമിതമിയടാണന്.  ടകടാടമിയ  ചൂഷണമടാണന്  ഇഇൗ  ഗമഖലയമില്

നടനടകടാണമിരമിക്കുന്നതന്.  ഗകരളതമിനന്  പുറതന്  ഇത്രയധമികഎ  തുക
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ഇഇൗടടാക്കുന്നമിടലന്നടാണന്  മനസമിലടാക്കുന്നതന്.  മടാത്രമല  RTPCR  ടടസമിനന്

വമിഗധയനടായമിട്ടുടള്ളടാരു വഖ്യകമിടയ വമിമടാനതടാവളതമിടലത്തുഗമ്പടാള്  വശണഎ

RTPCR  ടടസന്  ടചേയ്യുന്ന  സമിതമിയഎ  ഇഗപ്പെടാള്  സഎജടാതമടായമിരമിക്കുകയടാണന്.

ഇതമിടനടാരു  പരമിഹടാരമുണടാകണഎ.  അതമിനടാവശഖ്യമടായ  ഇടടപടല്

നടതണടമന്നടാണന്  അഭഖ്യരതമികടാനുള്ളതന്.  കൂടടാടത  വമിമടാന  ടമികറന്  നമിരകന്

അഞഎ ആറഎ ഇരടമിയടായമി വരദ്ധമിപ്പെമിചന് പ്രവടാസമികള്കന് തടാങ്ങടാന കഴമിയടാത

വമിധഎ വമിഷമമിപ്പെമിക്കുകയടാണന്. 

മമി  .   സശകര: അതന് ഗവടറ വമിഷയമടാണന്. 

ശശ  .    എന  .    രടാജഗഗടാപടാലന:  സര,  വമിമടാനതടാവളതമിടല  ടകടാള്ള

തുടരുകയടാണന്.  ഇഇൗ  പ്രതമിസന്ധമി  പരമിഹരമികടാന  ഇടടപടണടമന്നടാണന്  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂടട ആവശഖ്യടപ്പെടുന്നതന്. 

      മുഖഖ്യമനമി (  ശശ  .    പമിണറടായമി വമിജയന  ):  സര, 08.09.2021-ടല സരകടാര

ഉതരവന്  പ്രകടാരമടാണന്  എയരഗപടാരട്ടുകളമില്വചന്  നടത്തുന്ന  റടാപ്പെമിഡന്

ആര.ടമി.പമി.സമി.ആര ടടസമിടന്റെ ഫശസന് 2490/ രൂപയടായമി നമിശ്ചയമിചമിട്ടുള്ളതന്. 

സടാധടാരണ ആര.ടമി.പമി.സമി.ആര ടടസന് റമിസല്ടമിടന അഗപകമിചന് ഗകവലഎ ഒരു
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മണമിക്കൂറമിനുള്ളമില്  റടാപ്പെമിഡന്  ആര.ടമി.പമി.സമി.ആര  ടടസമിടന്റെ  റമിസല്ടന്

ലഭഖ്യമടാകുന. ടടസമിനുള്ള കടാഡമിഡ്ജമിനന് ഏകഗദശഎ 2000/ രൂപ വമിലവരുന്നതന്

കണകടാകമിയടാണന്  ഈ ടടസമിടന്റെ ഫശസന്  നമിശ്ചയമിചമിട്ടുള്ളതന്.  എന്നടാല് ഈ

ടടസന്  കൂടടാടത,  അതതന്  രടാജഖ്യങ്ങളുടട  ഗകടാവമിഡന്  ടടസമിഎഗന്  ടറഗുഗലററമി

ഗപ്രടാഗടടാഗകടാളുകള് പ്രകടാരഎ ടചേലവന് കുറഞഗതടാ കൂടമിയഗതടാ ആയ ടടസ്റ്റുകള്

ടതരടഞടുകടാന  യടാത്രകടാരകന്  സശടാതനഖ്യമുണന്.  വമിമടാന  യടാത്രക്കൂലമി

വരദ്ധനവന്  തടയന്നതമിനുഎ  വമിമടാന  കമ്പനമികളുടട  ചൂഷണഎ

അവസടാനമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനുഎ  നടപടമികള്  സശശകരമിക്കുവടാന  ഗകന്ദ്ര  സമിവമില്

ഗവഖ്യടാമയടാന മനടാലയഗതടാടന് അഭഖ്യരതമിചമിട്ടുണന്. മടാത്രമല സരവശസുകളുടടയഎ

സശറ്റുകളുടടയഎ  എണഎ വരദ്ധമിപ്പെമിക്കുന്നതമിനന്  നടപടമികള് സശശകരമികണടമന്നന്

വമിവമിധ  എയരലലന  കമ്പനമികഗളടാടുഎ  ഗവഖ്യടാമയടാന  മനടാലയഗതടാടുഎ

ആവശഖ്യടപ്പെടമിട്ടുണന്.  എന്നടാല്  1994-ല്  എയരഗകടാരപ്പെഗറഷന  നമിയമഎ

റദടാകമിടകടാണന്  വമിമടാന  നമിരകന്  നമിയനണഎ  എടുത്തുകളഞമിട്ടുള്ളതമിനടാല്,

വമിമടാന  കമ്പനമികള്കന്  നമിരകന്  നമിശ്ചയമികടാന  സശടാതനഖ്യമുണന്  എന്ന

മറപടമിയടാണന് ഗകന്ദ്രസരകടാരമില് നമിനഎ ലഭമിചമിരമിക്കുന്നതന്.
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2. ജശലറമി നമിഗകപ തടമിപ്പെന്

ശശ  .    ടക  .    പമി  .    കുഞമദന്  കുടമി  മടാസര:  സര,  കടാസരഗഗടാഡന്  ഫടാഷന

ഗഗടാള്ഡന്  തടമിപ്പെന്  മടാതൃകയമില്  എടന്റെ  മണ്ഡലമടായ  കുറഖ്യടാടമിയമില്  ഗഗടാള്ഡന്

പടാലസന് എന്ന സടാപനഎ നമിഗകപകടര വഞമിചന് അടച്ചുപൂടമിയമിരമിക്കുകയടാണന്.

ഗഗടാള്ഡന്  പടാലസമിനന്  നടാദടാപുരഎ,  പഗയടാളമി  എന്നമിവമിടങ്ങളമിലഎ  ശടാഖകളുണന്.

ദമിവസ പമിരമിവുവഴമി പണഎ നമിഗകപമിച ടതടാഴമിലറപ്പെന് ടതടാഴമിലടാളമികള്,  ഗജടാലമി

നഷ്ടടപ്പെടന് തമിരമിച്ചുവന്ന പ്രവടാസമികള്, ടപണ്മകളുടട കലഖ്യടാണതമിനന് സശരണഎ

വടാങ്ങടാനുഗദശമിചന്  നമിഗകപമിചവര,  തുടരചേമികമിത്സയന്  പണഎ  പ്രതശകമിചന്

നമിഗകപമിചവര,  ജശവമിതതമിടല  സരവസശവുഎ  നമിഗകപമിചവര,  നമിതഖ്യനമിദടാന

ടചേലവമിനുഗവണമി  നമിഗകപമിചവര  എന്നമിവരടാണന്  തടമിപ്പെമിനന്  ഇരയടായമിട്ടുള്ളതന്.

അഞ്ചൂഗറടാളഎ  കുടുഎബങ്ങള്  ഏറവുഎ  വലമിയ  ദുരമിതതമിഗലയടാണന്

തള്ളടപ്പെടമിട്ടുള്ളതന്.  സടാപനതമിടല ആഭരണങ്ങള് ആസൂത്രമിതമടായമി ഉടമകള്

എടുത്തുമടാറ്റുകയടാണുണടായതന്.  എടുത്തുമടാറമിയ  സശരണടാഭരണങ്ങള്
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കടണതടാനുള്ള  നടപടമികള്  സശശകരമികണഎ.  ഉടമകള്  അവരുടട

നമിഗകപങ്ങളുഎ  സശത്തുകളുഎ  ടടകമടാറടാന  ശമമിക്കുന്നതന്  തടയടാനുള്ള

നടപടമികളുണടാകണഎ. സടാപന ഉടമകളുടട സശത്തുകള് കണടകടമി ഇരകള്കന്

നശതമി  ലഭഖ്യമടാകണഎ.  മുഴുവന  പ്രതമികടളയഎ  അറസന്  ടചേയണഎ.

നമിയമവമിരുദ്ധമടായമി  പ്രവരതമിക്കുന്ന  ഇതരഎ  സടാപനങ്ങടള

നമിയനമികടാനടാവശഖ്യമടായ  നടപടമികളുണടാകണടമന്നടാണന്  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂടട ആവശഖ്യടപ്പെടുന്നതന്.

 മുഖഖ്യമനമി  (ശശ  .    പമിണറടായമി  വമിജയന):  സര,  സഎസടാനതന്  ചേമില

സലങ്ങളമില് സശരണ വഖ്യടാപടാര സടാപനവുമടായമി ബന്ധടപ്പെടന്  നമിഗകപങ്ങള്

സശശകരമിക്കുടമന്നന്  വടാഗടാനഎ  ടചേയ്തഗശഷഎ  പണഎ  തടമിടയടുക്കുന്ന  രശതമിയണന്.

കടാസരഗഗടാഡന്  ഗകന്ദ്രശകരമിച്ചുള്ള  ഫടാഷന  ഗഗടാള്ഡന്  എന്ന  സടാപനഎ

ഇതരതമില്  തടമിപ്പെന്  നടതമിയതന്  സഎബന്ധമിചന്  കടാസരഗഗടാഡന്,  കണ്ണൂര

ജമിലകളമിലടായമി 169 ഗകസുകള് രജമിസര ടചേയ്തമിട്ടുണന്. ഇതമില് 164 ഗകസുകളുടട

അഗനശഷണഎ  ടടകഎബടാഞടാണന്  നടതമിവരുന്നതന്.  ബഹുമടാനടപ്പെട  അഎഗഎ
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ചൂണമികടാണമിച  കുറഖ്യടാടമി  ഗകന്ദ്രമടാകമി  പ്രവരതമിക്കുന്ന  ഗഗടാള്ഡന്  പടാലസന്

ജശലറമി  കുറഖ്യടാടമി,  നടാദടാപുരഎ,  പഗയടാളമി  എന്നമിവമിടങ്ങളമില്

നമിഗകപകരമില്നമിനഎ സശരണവുഎ പണവുഎ നമിഗകപമടായമി സശശകരമിചന്  അതന്

മടകമി നല്കടാടത തടമിപ്പെന്  നടതമിയതന്  സഎബന്ധമിചന്  13  ഗകസുകള് രജമിസര

ടചേയ്തന്  അഗനശഷണഎ  നടതമിവരുന.  ഇതമിടല  നടാലന്  പ്രതമികടള  ഗപടാലശസന്

അറസന്  ടചേയ്തമിട്ടുണന്.  ബഹുമടാനടപ്പെട  അഎഗഎ  ആവശഖ്യടപ്പെട  തരതമിലള്ള

നടപടമികള്  സശശകരമിക്കുന്നതമിടനക്കുറമിച്ചുഎ  ഇഇൗ  അഗനശഷണ  ഘടതമില്

നമിയമപ്രകടാരഎ  ടചേയടാന  കഴമിയന്ന  കടാരഖ്യങ്ങള്  ടചേയ്യുന്നതടാണന്.  ഗകസന്

അഗനശഷണഎ ഉഇൗരജമിതമടായമി നടതമിവരമികയടാണന്. 

3. ബമിവഗറജന് ഒഇൗടന് ടലറ്റുകള് മടാറമിസടാപമികല് 

ശശ  .    പമി  .    സമി  .    വമിഷ്ണുനടാഥന്:  സര,   എടന്റെ  നമിഗയടാജകമണ്ഡലമടായ

കുണറയമില്  പ്രവരതമിക്കുന്ന  രണന്  ടബവ്ഗകടാ  ഒഇൗടന് ടലറ്റുകള്മൂലഎ

നടാട്ടുകടാരക്കുണടാകുന്ന  ബുദ്ധമിമുട്ടുകളടാണന്  സഭയടട  ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുത്തുന്നതന്.

അതമില്  ഒന്നന്,  ടകടാടമിയഎ-കണനല്ലൂര  ഗറടാഡമിടല  വടാലമില് മുകമില്

സമിതമിടചേയ്യുന്ന  വമിഗദശമദഖ്യഗഷടാപ്പെടാണന്.  വരഷങ്ങളടായമി   ഇരവമിപുരഎ
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മണ്ഡലതമില്  പ്രവരതമിചമിരുന്ന  ഈ  ഒഇൗടന് ടലറന്   എലടാ  മടാനദണ്ഡങ്ങളുഎ

ലഎഘമിച്ചുടകടാണടാണന്  ഇവമിടട  സടാപമിചമിരമിക്കുന്നതന്.  അതമിടനതമിടര

നടാട്ടുകടാരുടട വലമിയ എതമിരപഎ ദശരഘകടാലമടായമി സമരങ്ങളുമുണടായമിരുന. ആ

സമരങ്ങടളടയലടാഎ  ഗപടാലശസമിടന  ഉപഗയടാഗമിചന്  അടമിചമരതമി  അതന്

സഎഘടമിപ്പെമിചവരടകതമിടര  കള്ളഗകസന്  ചുമതമി  ഈ  ഒഇൗടന് ടലറന്

സടാപമിക്കുകയടാണുണടായതന്.  ജനങ്ങള്  തമിങ്ങമിപ്പെടാരക്കുന്ന  ഒരു  സലമടാണന്.

രണന്  സ്കൂളുകള്,  രണന്  കശുവണമി  ഫടാക്ടറമികള്,  തഴുതല  മഹടാഗണപതമി

ഗകത്രഎ,  ടസയമിന്റെന്  ഗജടാരജന്  കുരമിശ്ശടമി,  കണനല്ലൂര  മുസശഎ  ജമടാ-അതന്,

തഴുതല  ഖടാദമിസമിയ  ഇവയടടടയലടാഎ  സമശപതടായമിടടാണന്  ഇതന്

സടാപമിചമിരമിക്കുന്നതന്.  ഇവമിടടത  ഗറടാഡമിനന്  വശതമി  കുറവടായതമിനടാല്

തമിരക്കുകൂടുന്ന  സമയതന്  അപകടങ്ങളുഎ  മരണങ്ങളുഎ  പതമിവടായമി

മടാറമിയമിരമിക്കുകയടാണന്.  ജനങ്ങളടാടക  വലമിയ  പ്രതമിഗഷധതമിലടാണന്.

അതുഗപടാടലതടന്നയടാണന്  കുണറ ടപരുമ്പുഴ ടവയര ഹഇൗസന്  ഗകടാമ്പഇൗണമിടല

വമിഗദശ  മദഖ്യഗഷടാപ്പെന്.  അതുഎ  ജനവടാസഗകന്ദ്രതമിടന്റെ  മധഖ്യതമിലടാണന്  സമിതമി

ടചേയ്യുന്നതന്.  സമശപവടാസമികള്കന്  പുറഗതയമിറങ്ങടാനഗപടാലഎ  സടാധമികടാത
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സടാഹചേരഖ്യമടാണന് അവമിടടയള്ളതന്.  ഗനരടത സൂചേമിപ്പെമിചതുഗപടാടല നടാട്ടുകടാരുടട

പ്രഗകടാഭങ്ങടളടയലടാഎ   ഗപടാലശസമിടന  ഉപഗയടാഗമിചന്  ഇലടാതടാകമി

നമിരബന്ധമടായടാണന്    ഈ  സടാപനഎ  അവമിടട   സടാപമിചമിട്ടുള്ളതന്.

അതമിടനതമിടര  നടാട്ടുകടാര  ഗകടാടതമിടയ  സമശപമിചതമിടന്റെ ഭടാഗമടായമി  അവമിടട

വരുന്ന  വടാഹനങ്ങള്  വശടുകള്കന്  മുമ്പമില്  പടാരകന്  ടചേയരുതന്,  അതരഎ

സഎഭവങ്ങളുണടാകരുടതന്ന  ഗകടാടതമി  നമിരഗദശമുണടായമിട്ടുഗപടാലഎ  അതന്

പരമിഗണമികടാടതയടാണന്  ആ  സടാപനഎ  അവമിടട  പ്രവരതമിക്കുന്നതന്.

അതുടകടാണന്  ജനങ്ങള്കടാടക ബുദ്ധമിമുട്ടുഎ പ്രയടാസവുഎ സൃഷ്ടമിക്കുന്ന ഈ രണന്

ടബവ്ഗകടാ ഒഇൗടന് ടലറ്റുകളുഎ അവമിടടനമിന്നന് മടാറണടമന്നന് ഈ സബ്മമിഷനമിലൂടട

അഭഖ്യരതമിക്കുകയടാണന്.

 തഗദശസശയഎഭരണഎ,  ഗടാമവമികസനഎ,  എലകസന്  വകുപമനമി

(ശശ  .    എഎ  .    വമി  .    ഗഗടാവമിന്ദന  മടാസര) :  സര,  ഗകരള  ഗസറന്  ബമിവഗറജസന്

ഗകടാരപ്പെഗറഷടന്റെ കശഴമില് ടകടാടമിയഎ ജഎഗ്ഷനന് സമശപതടായമി പ്രവരതമിക്കുന്ന

വമിഗദശമദഖ്യ  ഒഇൗടന് ടലറന്,    ഗദശശയ/സഎസടാന  പടാതഗയടാരതന്  500

മശററമിനുള്ളമിലടായമി മദഖ്യവമില്പ്പെനശടാലകള് നമിഗരടാധമിച്ചുടകടാണള്ള ബഹുമടാനടപ്പെട
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സുപ്രശഎഗകടാടതമിയടട  15-12-2016-ടല ഉതരവമിടനത്തുടരന്നന് തൃഗകടാവമില്വടഎ

പഞടായതമിടല  തഴുതല  ശശ.  വമില്സണ്  ടപഗരര  എന്നയടാളമിടന്റെ

ഉടമസതയമിലള്ള  ടകടമിടതമിഗലയന്  മടാറമി  സടാപമിചന്  08-08-2017  മുതല്

പ്രവരതമിച്ചുവരുന. സമടാനമടായ രശതമിയമില് ഗനരടത കുണറയമില് പ്രവരതമിച

ടക.എസന്.ബമി.സമി.  ഒഇൗടന് ടലറന്  2017  ആഗസന്  മടാസഎമുതല് ടപരുമ്പുഴയമിഗലയന്

മടാറമിസടാപമിചന്  പ്രവരതമിച്ചുവരുന്നതടാണന്.   രണന്  ഒഇൗടന് ടലറ്റുകളുഎ  മതമിയടായ

സഇൗകരഖ്യങ്ങളുള്ള  ടകടമിടങ്ങളമില്  നമിലവമിലള്ള  അബ്കടാരമി  നമിയമങ്ങളുഎ

ചേടങ്ങളുഎ  അനുശടാസമിക്കുന്ന  ദൂരപരമിധമികളമിലടാണന്  പ്രവരതമിക്കുന്നതന്.   രണന്

ഒഇൗടന് ടലറ്റുകളമിലഎ മൂനഎ അതമിലധമികവുഎ കഇൗണറകള് പ്രവരതമിക്കുന്നതമിനടാല്

പ്രഗദശതന്  തമിരകനുഭവടപ്പെടടാനുള്ള  സടാധഖ്യത  വമിരളമടാണന്.   മതമിയടായ

പടാരകമിഎഗന്  സഇൗകരഖ്യമുള്ളതമിനടാല്  ടപടാതുജനങ്ങള്ഗകടാ  ഗതടാഗതതമിഗനടാ

തടസമമിലടാടതയഎ  പരടാതമികന്  ഇടമമിലടാടതയമടാണന്  ഇഇൗ  ഒഇൗടന് ടലറ്റുകള്

പ്രവരതമിച്ചുവരുന്നതന്.   ബഹുമടാനടപ്പെട  ഗകരള  ലഹഗകടാടതമിയടട

സമശപകടാലടത  ഉതരവമിടന്റെയഎ   ബഹുമടാനടപ്പെട  അഎഗഎ  ഇവമിടട

ചൂണമികടാണമിചതമിടന്റെയഎ  പശ്ചടാതലതമില്  എലകസന്  കമശഷണര
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നമിഗയടാഗമിച  ഉഗദഖ്യടാഗസതല  സമമിതമി  പ്രസ്തുത  ഒഇൗടന് ടലറ്റുകളുടട  സലവുഎ

ടകടമിടവുഎ  പരമിഗശടാധമിചതമില്  ഇഇൗ  ഒഇൗടന് ടലറ്റുകള്കന്  മതമിയടായ  സഇൗകരഖ്യഎ

ലഭഖ്യമടാടണന്നതമിടന്റെ  അടമിസടാനതമില്  മടാറമിസടാപമിഗകണ  ഗഷടാപകളുടട

പടമികയമില്  ഉള്ടപ്പെടുതമിയമിടമിടലനള്ള  കടാരഖ്യവുഎ  അറമിയമിക്കുകയടാണന്.

ഗമല്പ്പെറഞ  വസ്തുതകളുടട  അടമിസടാനതമില്  ഇഇൗ  ഗഷടാപകള്  നമിലവമില്

പ്രവരതമിക്കുന്ന  ടകടമിടങ്ങളമില്നമിനഎ  മടാറമിസടാപമിഗകണ

ആവശഖ്യകതയള്ളതടായമി കടാണുന്നമില.

4. ഗശനഫശല്ഡന് നടാഷണല് ടടഹഗവ അടടലനടമന്റെന്

ശശ  .    പമി  .    എസന്  .    സുപടാല് :  സര,  കടമ്പടാട്ടുഗകടാണഎ-മധുര ഗശന ഫശല്ഡന്

ടടഹഗവയമടായമി  ബന്ധടപ്പെടന്  നമിലനമില്ക്കുന്ന  ജനങ്ങളുടട  ആശങ്ക

ദൂരശകരമിഗകണതുണന്. വമികസനഎ അനമിവടാരഖ്യമടായതമിനടാല് അതമിടന ടപടാതുടവ

ജനങ്ങള്  സശടാഗതഎ  ടചേയ്യുഎ.  പുനലൂര  മണ്ഡലതമിടല  ഏരൂര,  ആരഖ്യങ്കടാവന്,

ടതന്മല എന്നശ പഞടായത്തുകളമിലൂടടയടാണന് ഇഇൗ ടടഹഗവ കടനഗപടാകുന്നതന്.

ഏരമിയല്  സരഗവ ഇഗപ്പെടാള് കഴമിഞ.  ഇതുമടായമി ബന്ധടപ്പെടന് കല്ലുകളമിടഗപ്പെടാള്

അതമില് ചേമില ആരടാധനടാലയങ്ങള് ഉള്ടപ്പെടുകയടാണന്,  അതമിടന ബടാധമിക്കുന്ന
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സമിതമിയണടാകുഎ.  വമിശശടാസമികള്കന് അകടാരഖ്യതമില് ആശങ്കയണന്.  ജനവടാസ

ഗകന്ദ്രതമിലൂടടയടാണന്  ഇഇൗ  പടാത  കടനഗപടാകുന്നടതന്നതമിനടാല്  ധടാരടാളഎ

വശടുകള് ഒഴമിപ്പെമിഗകണ സമിതമിയടാണന്  വരടാനഗപടാകുന്നതന്.  ഇതന്  ആളുകള്കന്

പ്രയടാസകരമടായ  സടാഹചേരഖ്യമടാണന്  വരുത്തുന്നതന്.  അടടലനടമന്റെമില്  ചേമില

മടാറങ്ങള്  വരുതണടമനള്ള  ആവശഖ്യമുയരനവരുനണന്.   ചേമില  ബദല്

നമിരഗദശങ്ങള്  വച്ചുടകടാണടാണന്   അടടലനടമന്റെമില്  മടാറങ്ങള്

വരുതണടമനള്ള  തരതമില്  അവര  ആവശഖ്യടപ്പെടുന്നതന്.  അതമിനന്

സടാധഖ്യതയമുണന്.  നഷ്ടപരമിഹടാരവുമടായമി  ബന്ധടപ്പെടന്  കടുത  ആശങ്കയടാണന്

ആളുകള്ക്കുള്ളതന്.  പതമിവന്  വസ്തു  ഇതമിടന്റെ  ഭടാഗമടായമി  ഏടറടുക്കുനണന്.

അ തുഗപടാടല,  പടയഎ  കമിടടാന  അരഹതയണടായമിട്ടുഎ  കമിടടാത  ഭൂമമി

ഏടറടുക്കുനണന്.  അതന്  അവരുടട  കുഴപ്പെഎടകടാണല.  പടാത  കടനഗപടാകുന്ന

ഗകന്ദ്രങ്ങളമില്  പുറഗമ്പടാകമില്  വരഷങ്ങളടായമി  തടാമസമിക്കുന്ന  ധടാരടാളഎ

ആളുകളുണന്. അവടരടയടാടക ഇറകമി വമിടുഗമ്പടാള് നഷ്ടപരമിഹടാര തുക കമിടടാടത

ഗപടാകുന്നതന്  നമുകന്  ഒരു  തരതമിലഎ  അഎഗശകരമികടാന  കഴമിയന്ന  കടാരഖ്യമല.

അടടലനടമന്റെന്  മടാറ്റുന്ന  വമിഷയവുഎ  നഷ്ടപരമിഹടാരവുമടായമി  ബന്ധടപ്പെട



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

13

ആശങ്കകളുടമലടാഎ  ദൂരശകരമിചന്  പരമിഹടാരഎ  കടാഗണണതടായമിട്ടുണന്.  ഗകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റെടാണന്  ഇകടാരഖ്യതമില്  തശരുമടാനടമടുഗകണതന്.  അടടലനടമന്റെന്

മടാറ്റുന്നതുമടായമി  ബന്ധടപ്പെട  വമിഷയതമില്  നടാഷണല്  ടടഹഗവ

അഗതടാറമിറമിയടാണന്  ആവശഖ്യമടായ  നടപടമികള്  സശശകരമിഗകണടതന്നന്

എലടാവരക്കുഎ  അറമിയടാഎ.    ഇകടാരഖ്യഎ  ഗഇൗരവമടായമി   അങ്ങയടട

ശദ്ധയമില്ടപ്പെടുതടാന  കഴമിഞമിട്ടുണന്.  അങ്ങന്  വളടര  അനുഭടാവപൂരവമടായ

നമിലപടാടടാണന്  ഇകടാരഖ്യതമില്  സശശകരമിചമിട്ടുള്ളതന്.  ഗകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെമില്

സമരദഎ ടചേലതമി  ജനങ്ങളുടട ആശങ്ക ദൂരശകരമിക്കുന്നതമിനുഎ  ഇഇൗ പ്രശ്നങ്ങള്

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനുഎ ആവശഖ്യമടായ നടപടമികള് സശശകരമികണടമന്നടാണന് ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂടട ഉന്നയമികടാനുള്ളതന്.       

 റവനന-ഭവനനമിരമടാണ  വകുപമനമി  (ശശ  .    ടക  .    രടാജന):  സര,

ബഹുമടാനടപ്പെട  അഎഗഎ  ശശ.  പമി.  എസന്.  സുപടാല്  ഇവമിടട  ഉന്നയമിച  പ്രശ്നഎ

വളടര  ഗഇൗരവമടായടാണന്  സരകടാര  കടാണുന്നതന്.  ടകടാലഎ  ജമിലയമിടല

കടമ്പടാട്ടുഗകടാണത്തുനമിനഎ  ആരഎഭമിചന്  ചേടയമഎഗലഎ,  പതടമി,  കുളത്തൂപഴ,

ടതന്മല, ആരഖ്യങ്കടാവന്,  ടചേഗങ്കടാട വടരയള്ള 58.915 കമിഗലടാമശറര ടടദരഘഖ്യമുള്ള
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ടചേഗങ്കടാട-ടകടാലഎ എന.എചന്. 744  നടാലവരമി പടാതയടാകമി വശതമികൂട്ടുന്നതമിനുള്ള

ഗശന ഫശല്ഡന് നടാഷണല് ടടഹഗവ അടടലനടമന്റെമിനന് സരകടാര അഎഗശകടാരഎ

നല്കമിയമിട്ടുണന്.  സലഗമടറടുകല്  നടപടമികള്കടായമി  തമിരുവനനപുരഎ,

ടകടാലഎ  ജമിലകളമില്  ടസഷഖ്യല്  ടഡപനടമി  കളക്ടരമടാടര  നമിയമമിച്ചുടകടാണള്ള

3 എ  ഗനടാടമിഫമിഗകഷന  നടാഷണല്  ടടഹഗവ  അഗതടാറമിറമി  ഓഫന്  ഇനഖ്യ

പുറടപ്പെടുവമിക്കുകയഎ  ടചേയ.  ജനവടാസഗകന്ദ്രങ്ങള്  പരമടാവധമി  ഒഴമിവടാകമി

അടടലനടമന്റെന്  പുനരനമിരണയമികണടമന്നന്  ആവശഖ്യടപ്പെട്ടുടകടാണന്  നമിരവധമി

പരടാതമികള്  സരകടാരമിനന്  ലഭഖ്യമടായമിട്ടുണന്.  ഇകടാരഖ്യതമില്  ബഹുമടാനടപ്പെട

അഎഗഎ  നല്കമിയ  നമിഗവദനതമിടന്റെ  അടമിസടാനതമില്  നമിരദമിഷ്ട  ഗശന

ഫശല്ഡന്  ടടഹഗവ  ഗറടാഡന്  അടടലനടമന്റെന്  മടാറ്റുന്നതന്  പരമിഗശടാധമിചന്  നടപടമി

സശശകരമിക്കുന്നതമിനടായമി  ബഹുമടാനടപ്പെട  ഗകന്ദ്ര  ഗറടാഡന്  ടടാനഗസടാരടന്  ആനഡന്

ടടഹഗവ വകുപമനമി ശശ.  നമിധമിന ഗഡ്ഗരമികന് സഎസടാന സരകടാര കതന്

നല്കമിയമിട്ടുണന്. അടടലനടമന്റെന് തയടാറടാക്കുന്നതന് ഗദശശയ പടാത അഗതടാറമിറമിയഎ

അങ്ങന്  ഇവമിടട  സൂചേമിപ്പെമിചതുഗപടാടല  അതമിടന്റെ  ചുമതല  വഹമിക്കുന്ന

ഗകന്ദ്രസരകടാരുമടാണന്.  അതുടകടാണതടന്ന  ഗകന്ദ്രസരകടാരടാണന്
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അടടലനടമന്റെമില് മടാറഎ വരുഗതണതന്.  ബഹുമടാനടപ്പെട അഎഗതമിടന്റെയഎ മറന്

ജനപ്രതമിനമിധമികളുടടയഎ  പരടാതമികളുടട  വമിശദടാഎശഎ  സരകടാര  തലതമില്

അഗനശഷമിചമിരുന.  പ്രടാഥമമികമടായമി  ഇകടാരഖ്യഎ  നഖ്യടായമടാടണന്നന്

മനസമിലടാക്കുകയഎ  ടചേയ.  അതമിനടാല്  അഎഗഎ  സഭയമില്  ഉന്നയമിച  ആശങ്ക

പരമിഹരമികടാന ഗകന്ദ്ര സരകടാരുമടായമി  ബന്ധടപ്പെടന്  സഎസടാന സരകടാരമിനന്

സടാധഖ്യമടായ  എലടാ  നടപടമികളുഎ  സശശകരമിചന്  തുടരനടപടമികളുമടായമി

മുഗന്നടാട്ടുഗപടാകുഎ.  അഗതടാടടടാപ്പെഎ,  അങ്ങന്  ഇവമിടട  സൂചേമിപ്പെമിച,  ഭൂമമി

നഷ്ടടപ്പെടവരുടട  പ്രശ്നവുഎ  ഗഇൗരവമടായ  വമിഷയമടാണന്.  ഭൂമമി  ഏടറടുഗകണ

സലങ്ങടള  സഎബന്ധമിച  അടടലനടമന്റെമിടന്റെ  അടമിസടാനതമിലള്ള  സരഗവ

നടപടമികള്  പരമിഗശടാധമിചഗശഷഎ  ഭൂമമി  ഏടറടുകലമടായമി  ബന്ധടപ്പെട

നമിയമപരമടായ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരമിഹരമിചന്   ആശങ്ക  അകറ്റുന്നതമിനടാവശഖ്യമടായ

നടപടമി സരകടാര സശശകരമിക്കുകയഎ ടചേയ്യുഎ.

5. പുതമിയ ഗകടാഴ്സുകള് 

ശശ  .   ടക  .   പമി  .   ഗമടാഹനന: സര, പുതമിയ തലമുറയന് കടാരഷമിക ഗമഖലയമില്

പരമിജടാനഎ,   യനവത്കരണഎ,  കടാരഷമികവൃതമി   എന്നശ  ലകഖ്യഗതടാടട
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സഎസടാന  സരകടാരമിടന്റെ  കശഴമില്  കടാരഷമിക  വമികസന  കരഷകഗകമ

വകുപ്പെമിടന്റെ  കശഴമില്  എടന്റെ  നമിഗയടാജകമണ്ഡലമടായ  കൂത്തുപറമ്പമില്

സഎസടാനടത ആദഖ്യടത ബഗയടാ റമിഗസടാഴന് കഎ-അഗഗടാ സരവശസന് ടസന്റെര 7

വരഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പന്  ആരഎഭമിച്ചു.  ടതടാഴമില്രഹമിതരുഎ  കടാരഷമികവൃതമിഗയടാടന്

ആഭമിമുഖഖ്യമുള്ളവരുമടായ  യവതശ-യവടാകള്ക്കുഗവണമി  വമിവമിധ  ഹ്രസശകടാല

ഗകടാഴ്സുകളുഎമറ്റുഎ  ഇഇൗ  ടസന്റെറമിടന്റെ  കശഴമില്  നടതമിവരുന.  ഇഇൗ

സടാപനതമിനുഗവണമി  ഗകന്ദ്രസരകടാരമിടന്റെ ഫണകളുപഗയടാഗമിചന്  അഗഞകര

ഭൂമമി  ഏടറടുത്തുടകടാണന്  പഠമിതടാകള്ക്കുഎ

പരമിശശലനതമിടനതമിഗചരുന്നവരക്കുഎ  തടാമസമികടാനുഎ  പഠമികടാനുഎ

പരമിശശലനഎ  നല്കുന്നതമിനുമടാവശഖ്യമടായ  എലടാ  സഇൗകരഖ്യങ്ങഗളടാടുഎകൂടമിയ

ടകടമിടങ്ങളുഎ കടാസന്മുറമികളുഎ പരമിശശലന ഗഇൗണഎ സജശകരമിചമിട്ടുണന്. എന്നടാല്

ഉദ്ഘടാടനഎ കഴമിഞന് വരഷങ്ങള് കഴമിഞമിട്ടുഎ  ഇനഎ സടാപനഎ പൂരണമടായ

രശതമിയമില്   പ്രവരതനസജമടായമിടമില.  ഇഇൗ  സടാപനഎ  എത്രയഎ  ഗവഗഎ

പ്രവരതനസജമടാകണടമനഎ ഭടാഗമികമടായമി പൂരതശകരമിച ഗറടാഡന് പ്രവൃതമി
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പൂരതശകരമിക്കുന്നതമിനുഎ  പുതമിയ  ഗകടാഴ്സുകളടാരഎഭമിക്കുന്നതമിനുഎ  കൂത്തുപറമ്പമില്

അനുവദമിച കടാരഷമിക യൂണമിഗവഴമിറമിയടട  കടാരഷമിക ഗപടാളമിടടകമികന്  ബഗയടാ

റമിഗസടാഴന്  കഎ-അഗഗടാ  സരവശസന്  ടസന്റെറമിടന്റെ  പണമി  പൂരതശകരമിചന്

ടകടമിടതമിലടാരഎഭമിക്കുന്നതമിനുഎ  നടപടമിയണടാകണടമന്നടാണന്  എനമികന്

അഭഖ്യരതമികടാനുള്ളതന്. 

കൃഷമി  വകുപമനമിക്കുഗവണമി  റവനന-ഭവനനമിരമടാണ  വകുപമനമി

(ശശ  .   ടക  .   രടാജന): സര, 1955- ടല ചേടാരമിറബമിള് ടസടാടടസറമി ആക്ടന് പ്രകടാരഎ

2014-ല് രജമിസര ടചേയ്തമിട്ടുള്ള സശയഎ ഭരണടാവകടാശമുള്ള സടാപനമടാണന് കണ്ണൂര

ജമിലയമിടല  പടാടഖ്യഎ  പഞടായതമില്  ടചേറവടാഗഞരമി  വമിഗലജമില്

സടാപമിതമടായമിട്ടുള്ള  ബഗയടാ  റമിഗസടാഴന്  കഎ-അഗഗടാ  സരവശസന്  ടസന്റെര.

കരഷകരക്കുഎ  യവടാകള്ക്കുമടായമി  കൃഷമിയമിടലയഎ   അനുബന്ധ

ഗമഖലകളമിടലയഎ  വമിവമിധ  വമിഷയങ്ങളമില്  ടതടാഴമിലധമിഷമിത  സരടമിഫമികറന്

ഗകടാഴ്സുകള് നടപ്പെമിലടാക്കുക,  കരഷകരകന് നൂതന സടാഗങ്കതമികവമിദഖ്യകടളക്കുറമിചന്

അറമിവന്  പകരുന്നതമിനടാവശഖ്യമടായ പരമിശശലന പരമിപടാടമികള് സഎഘടമിപ്പെമിക്കുക
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തുടങ്ങമിയവയടാണന്  ഇഇൗ  സടാപനതമിടന്റെ  പ്രധടാന  ഉഗദശഖ്യലകഖ്യങ്ങള്.  ഇഇൗ

പദ്ധതമികടായമി ആദഖ്യഘടതമില് ഗകന്ദ്രടാവമിഷ്കൃതപദ്ധതമിയടായ ആര.ടക.വമി.ടടവ-

യമില്  ഉള്ടപ്പെടുതമി  600  ലകഎ  രൂപയന്  അനുമതമി  നല്കമിയതമില്  മുഴുവന

തുകയഎ  അനുവദമിക്കുകയഎ  ടചേയ്തമിട്ടുണന്.  കൂത്തുപറമ്പമിടല  ടചേറവടാഗഞരമി

വമിഗലജമില് അകടാദമമികന്  ഗകടാഎപ്ലകന്,  ഗഹടാസലകള് എന്നമിവ ഗചേരന്ന ടകടമിട

സമുചയതമിടന്റെ  നമിരമടാണഎ  കൃഷമിവകുപ്പെമിനുകശഴമിലള്ള  ടക.എല്.ഡമി.സമി

മുഗഖന  നടപ്പെമിലടാകമി  19.02.2021-ല്  ബഹുമടാനടപ്പെട  ഗകരള  മുഖഖ്യമനമി

ഉദ്ഘടാടനഎ നമിരവഹമിക്കുകയഎ ടചേയ. 01.09.2014-ല്  അഗഗടാ ഗപ്രടാസസമിഎഗന്

ആനഡന്  വടാലല്യു  അഡശഷന എന്ന വമിഷയതമിലഎ  27.05.2015-ല് ആനമിമല്

നനടശഷണല് ഫശഡന്  പ്ലടാന ടടഗകടാളജമി  എന്ന വമിഷയതമിലഎ  സരടമിഫമികറന്

ഗകടാഴ്സുകള് ഇഇൗ സടാപനതമില് ആരഎഭമിചമിരുന.  ഇഇൗ ഗകടാഴ്സുകളുടട സമിലബസന്

രൂപശകരണഎ യഥടാകമഎ ഗകരള കടാരഷമിക സരവകലടാശടാല, ഗകരള ടവററമിനറമി

ആനഡന്  ആനമിമല്  സയനസന്  സരവകലടാശടാല  എന്നമിവരുമടായമി



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

19

കൂടമിയടാഗലടാചേമിചടാണന് ടചേയ്തമിട്ടുള്ളതന്.  ഇകടാലയളവമില്  69  വമിദഖ്യടാരതമികള് ഇഇൗ

സടാപനതമില്നമിനഎ  പഠമിചമിറങ്ങമിടയങ്കമിലഎ  ഗകടാഴ്സുകള്കന്

സരവകലടാശടാലകള് അഎഗശകടാരഎ നല്കമിയമിടമിലടാതതമിനടാല് ഇവരകന് ഗകടാഴന്

സരടമിഫമികറന്  നല്കമിയമിരുന്നമില.  ഗകടാഴ്സുകളുടട  അഎഗശകടാരതമിനടായമി  ഉന്നത

വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ  വകുപ്പെമിടന  സമശപമിചമിരുടന്നങ്കമിലഎ  അഗമികള്ചര  ഗമഖലയമടായമി

ബന്ധടപ്പെട  വമിദഗ്ദ്ധര  സടാഗങ്കതമിക  വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ  വകുപ്പെമില്  നമിലവമിലമിലടാത

സടാഹചേരഖ്യതമില്  പ്രസ്തുത ഗകടാഴന്  തുടങ്ങുന്നതമിടന്റെ  സടാധുത പരമിഗശടാധമികടാന

ആ വകുപ്പെമിനന് കഴമിയന്നമില എന്നടാണറമിയമിചതന്.   ഇതന് പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനടായമി

ജമി.ഒ.(എഎ.എസന്.)  നഎ. 26/2021/അഗമി.  എന്ന ഉതരവന് പ്രകടാരഎ 13.02.2021-

ല് അഗഗടാ ഗപ്രടാസസമിഎഗന് ആനഡന് വടാലന അഡശഷന രണന് ടസമസര ഗകടാഴന്,

ആനമിമല് നനടശഷന ആനഡന് ഫശഡന് പ്ലടാന ടടഗകടാളജമി ഒരു ടസമസര ഗകടാഴന്

എന്നശ  സരടമിഫമികറന്  ഗകടാഴ്സുകള്  ഇഇൗ  സടാപനതമില്  നടതടാനുഎ  ഗകടാഴന്

കഎപ്ലശഷന  സരടമിഫമികറന്  നല്കടാനുഎ  സടാപനതമിടന്റെ  എകമികനടശവന്

ഡയറക്ടടറ  ചുമതലടപ്പെടുതമി  ഉതരവടായമിട്ടുണന്.  കൂടടാടത  ഗകരള  കടാരഷമിക
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സരവകലടാശടാല,  ഗകരള  ടവററമിനറമി  ആനഡന്  ആനമിമല്  സയനസന്

സരവകലടാശടാല  എന്നമിവരുടട  സഹകരണഗതടാടുകൂടമി  ഗകടാഴ്സുകള്  ഉയരന്ന

നമിലവടാരതമില് നടതടാനുഎ ഗകടാഴ്സുകള്കന് അഡശഷണല് സമില് അകശമിസമിഷന

ഗപ്രടാഗടാമശല്  (ASAP)  ഉള്ടപ്പെടുതമി  അഎഗശകടാരഎ  ഗനടുന്നതമിനുള്ള

നടപടമികമങ്ങള്  ആരഎഭമിക്കുന്നതമിനുഎ  എകമികനടശവന്  ഡയറക്ടടറ

ചുമതലടപ്പെടുതമിയമിട്ടുണന്.  2021-22  വരഷഎ  നമിലവമിലള്ള  ഗകടാഴ്സുകള്

തുടരുന്നതമിനുഎ  ഇഇൗ  ഗകടാഴ്സുകള്കന്  പമി.എസന്.സമി.  അഎഗശകടാരഎ

ലഭഖ്യമടാക്കുന്നതമിനുമുള്ള  നടപടമികള്  സശശകരമിച്ചുവരമികയമടാണന്.  നമിലവമിലള്ള

ഗകടാഴ്സുകള്കന്  അഎഗശകടാരഎ  ലഭഖ്യമടാക്കുന്നതമിനുള്ള  നടപടമികമങ്ങള്

പൂരതശകരമിചഗശഷഎമടാത്രഗമ  പുതമിയ  ഗകടാഴ്സുകള്  ആരഎഭമിക്കുന്നതമിനുള്ള

നടപടമികള്  സശശകരമികടാന  സടാധഖ്യമടാവുകയള്ളൂ  എന്ന  വമിവരഎകൂടമി

ബഹുമടാനടപ്പെട അഎഗടത അറമിയമിക്കുകയടാണന്.  
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6.ഗപടാളമിടടകമികന് ഗകടാഗളജന് ആയമി ഉയരതല് 

ശശമതമി കടാനതമില് ജമശല:  സര,  ടകടായമിലടാണമി മണ്ഡലതമില് സമിതമി

ടചേയ്യുന്ന മമികച ടടകമികല് സ്കൂളടാണന് പഗയടാളമി ഗവണ്ടമന്റെന് ടടകമികല് സ്കൂള്.

നമിലവമില്  ആറന്  ബടാച്ചുകളമിലടായമി  192  വമിദഖ്യടാരതമികള്  പഠനഎ

നടതമിവരുനണന്.  അഞന്  ഏകറമിലധമികഎ  സശനമടായമി  ഭൂമമിയഎ  വമിശടാലമടായ

ടടമതടാനവുഎ  ഇവമിടടയണന്.  ഇവമിടടനമിനഎ  മമികച  വമിജയഎ  ഗനടുന്ന

വമിദഖ്യടാരതമികള്കന്  ഉന്നതപഠനതമിനന്  40  കമി.മശ  ദൂടര  ടവസന്ഹമില്

ഗപടാളമിടടകമികന് ഗകടാഗളജന് മടാത്രമടാണന് ഏക ആശയഎ.  കടഗലടാര ഗമഖലയമിടല

സടാധടാരണകടാരടായവരുടട  മകളടാണന്  ഇവമിടട  കൂടുതലടായഎ  പഠമിക്കുന്നതന്.

ടകടായമിലടാണമി, വടകര, ഗപരടാമ്പ്ര തുടങ്ങമിയ ഗമഖലയമിലള്ള വമിദഖ്യടാരതമികള്ക്കുഎ

ഇവമിടട  ഗപടാളമിടടകമികന്  ഗകടാഗളജന്  വരുന്നതന്  വലമിയ  സഹടായമടാകുഎ.  ഇഇൗ

ഗകടാഗളജമിടന  ടടകമികല്ഗകടാഗളജടായമി  ഉയരത്തുഗമ്പടാള്  വലമിയ

രശതമിയമിഗലയ്ക്കുള്ള  സഹടായമടാണന്  ഇവരടകലടാഎ  കമിട്ടുന്നതന്.  ഇതമിനുഗവണമി
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മുടമ്പടാരു  പ്രഗമയഎ  ടകടാടുക്കുകയഎ  അതമിനുഗവണമി  വകുപ്പെന്  ഒരു  പഠനഎ

നടത്തുകയഎ  ടചേയ്തമിരുന.  എന്നടാല്  പമിന്നശടന്  ഇതന്  ഗകടാഗളജടായമി

ഉയരത്തുന്നതമിനുള്ള  നടപടമികളമില്  വലമിയ  പുഗരടാഗതമിയണടായമിടമില.

ആയതമിനടാല് ഭഇൗതമിക സടാഹചേരഖ്യങ്ങഗളടറയള്ള ഇഇൗ ടടകമികല് ടടഹസ്കൂളമിടന

ഒരു  ഗവണ്ടമന്റെന്  ഗപടാളമിടടകമികന്  ഗകടാഗളജടായമി  അനുവദമിച്ചുതരണടമന്നന്  ഇഇൗ

സബ്മമിഷനമിലൂടട അഭഖ്യരതമിക്കുകയടാണന്.   

ഉന്നത  വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ-സടാമൂഹഖ്യനശതമി  വകുപമനമി  (ഗഡടാ  .    ആര  .    ബമിന):

സര,  പഗയടാളമി  ഗവണ്ടമന്റെന്  ടടകമികല്  ടടഹസ്കൂളമിടന  ഗപടാളമിടടകമികന്

ഗകടാഗളജടായമി  ഉയരത്തുന്നതമിനുള്ള  ഒരു  നമിരഗദശഎ  2011-12  സടാമ്പതമിക

വരഷഎ  സടാഗങ്കതമിക  വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ  ഡയറക്ടര  സരകടാരമിനന്  സമരപ്പെമിചമിരുന.

പ്രസ്തുത  നമിരഗദശഎ  അന്നന്  പരമിഗശടാധമിക്കുകയഎ  അന്നടത  സടാഹചേരഖ്യതമില്

സരകടാര  തലതമില്  സടാപനങ്ങള്  ആരഎഭമികടാനുള്ള  നമിരഗദശഎ

പരമിഗണമിഗകണതമിടലന്നന്  20.10.2012-ല്  സരകടാര  തശരുമടാനമിക്കുകയഎ
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ടചേയ്തമിരുന.  എന്നടാല് ടകടായമിലടാണമി മണ്ഡലതമില് സടാഗങ്കതമിക വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ

സടാപനങ്ങളുടട  അപരഖ്യടാപ്തത  ബഹുമടാനടപ്പെട  അഎഗഎ  ഉന്നയമിചമിട്ടുള്ള

സടാഹചേരഖ്യതമില്  പഗയടാളമി  ഗവണ്ടമന്റെന്  ടടകമികല്  ടടഹസ്കൂളമിടന

ഗപടാളമിടടകമികന്  ഗകടാഗളജടായമി  ഉയരത്തുന്നതുസഎബന്ധമിചന്  പഠമിചന്   വമിശദമടായ

റമിഗപ്പെടാരടന്  സമരപ്പെമിക്കുന്നതമിനന്  ഗകടാഴമിഗകടാടന്  ഗവണ്ടമന്റെന്  ഗപടാളമിടടകമികന്

ഗകടാഗളജന്  പ്രമിനസമിപ്പെലമിടന  സടാഗങ്കതമിക  വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ  ഡയറക്ടര

ചുമതലടപ്പെടുതമിയമിട്ടുണന്.  പ്രസ്തുത  റമിഗപ്പെടാരടന്  ലഭഖ്യമടാകുന്നമുറയന്  സരകടാരമിടന്റെ

ധനസമിതമികൂടമി  പരമിഗണമിചന്  ഇകടാരഖ്യതമില്  തുടരനടപടമി

ടടകടകടാള്ളുന്നതടാണന്.   

7. കടായമികടാദ്ധഖ്യടാപക തസമികയടട ഗയടാഗഖ്യതടാ മടാനദണ്ഡങ്ങള്

ശശ  .    തമിരുവഞ്ചൂര  രടാധടാകൃഷ്ണന:  സര,  കടായമികവമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസഎ  നമടള

സഎബന്ധമിചമിടഗതടാളഎ  ആഗരടാഗഖ്യകരമടായ  വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ  പദ്ധതമികന്

ആവശഖ്യമടാണന്.  പഗക  ദഇൗരഭടാഗഖ്യവശടാല്  നമ്മുടട  വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ

സടാപനങ്ങളമില്,  പ്രഗതഖ്യകമിചന്  ടടഹസ്കൂളുകളമിലഎ   ഹയര  ടസകണറമി
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സ്കൂളമിലടമടാടക  കുടമികള്കന്  പരമിശശലനഎ  ടകടാടുക്കുന്നതമിനുള്ള  അവസരങ്ങള്

വളടരക്കുറവടാണന്.  അങ്ങന്  ഇതമിടനക്കുറമിചന്  പരമിഗശടാധമിചമിട്ടുണടാകുടമന ഞടാന

കണകടാക്കുകയടാണന്.  കടായമിക വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ രഎഗവുമടായമി  അടുത ബന്ധമുള്ള

വഖ്യകമിയടാണന്  അങ്ങന്.  ഇവമിടട  വരുന്ന  പ്രധടാനടപ്പെട  പ്രശ്നഎ,  ഇഗപ്പെടാള്   500

കുടമികളുള്ള ഒരു യ.പമി സ്കൂളമില്  മറ്റുള്ള കടാരഖ്യങ്ങളുടട അനുബന്ധമടായമി കടായമിക

വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസഎകൂടമി  വചമിരമിക്കുകയടാണന്.  അഗപ്പെടാള്  അവമിടട  പശരമിയഡന്

വളടരക്കുറവടാണന്.  മടാത്രമല  അവമിടട  വരുന്ന  ടശഗചഴന്

കശടാളമിടടഫഡടായമിട്ടുള്ളവരല.  ബമി.എഡന്.  പടാസടായമിട്ടുള്ള  ആളുകള്കന്  കമിടടാന

സടാധഖ്യതയള്ള  ഗജടാലമികളടാണന്  അതമില്  പലതുഎ.  പഗക  അങ്ങടനടയടാരു

നമിബന്ധന  വയ്ക്കുന്നമില എനള്ളതന് നമ്മുടട ശദ്ധയമില് വരടാടതടാരു കടാരഖ്യമടാണന്.

ടക.ഇ.ആര. നമിയമഎ 23 പ്രകടാരഎ ചുരുങ്ങമിയതന്  500 കുടമികളുള്ള സലതടാണന്

യ.പമി. വമിഭടാഗതമില് ഒരു കടായമിക അദ്ധഖ്യടാപകടന വയ്ക്കുന്നതന്.  നമ്മുടട തസമിക

നമിരണയതമിനുള്ള  മടാനദണ്ഡങ്ങള്  പരമിഷ്കരമികണഎ.   കടായമികടാദ്ധഖ്യടാപക

തസമിക  നമിരണയ  മടാനദണ്ഡതമിടന്റെ  കടാഗലടാചേമിതമടായ   മടാറഎ

ഉണടാക്കുന്നതമിനുഗവണമി  അങ്ങന്  ഗനതൃതശഎ  ടകടാടുകണടമന്നന്  ഞടാന
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ഓരമമിപ്പെമിക്കുകയടാണന്.  പുതുകമിയ  ടടടഎഗടബമിള്  അനുസരമിചന്  യ.പമി.

വമിഭടാഗതമില്  ആഗരടാഗഖ്യ-കടായമിക  വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസതമിനന്  മൂന്നന്  പശരമിയഡടാണന്.

അതടാണന് ഞടാന ഗനരടത സൂചേമിപ്പെമിചതന്. ആ മൂന്നന് പശരമിയഡന് ടകടാണന് ഇവരകന്

ഒനഎ ടചേയടാന പറമില.  നമ്മുടട  ലകഖ്യടമനടാണന്?  ഒളമിമ്പമികമിഗലയന്  കുടമികടള

ടകടാണഗപടാകുന്നതമിനുഗവണമിയള്ള  പരമിശശലനമടാണന്.  വമിഗദശരടാജഖ്യങ്ങളമിടല

കുടമികള്കന് ഫുഡ്ഗബടാള് പരമിശശലനഎ നല്കടാന അവമിടട  ഫുട്സടാഡന് എന്ന

പുതമിയ  പദ്ധതമി  നടപ്പെടാകമിടകടാണമിരമിക്കുകയടാണന്.  പഗക  നമള്  അതമില്

നമിടന്നലടാഎ  ഗപടായമി.  നമ്മുടട  സ്കൂളുകളമില്   ഡശസന്റെടാടയടാരു  TURFF

ഗപടാലമമിലടാത  സമിതമിയടണന്നന്  ഇഗപ്പെടാള്  പരമിഗശടാധനയമില്  അഗങ്ങയന്

മനസമിലടായമിട്ടുണടാകുഎ.  വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ സടാപനങ്ങളുഎ ടകടമിടങ്ങളുടമടാടക വചന്

കഴമിയഗമ്പടാള്  ഗകടാമ്പഇൗണമിടനക്കുറമിചന്  ആഗലടാചേമികടാഗറയമില.  അഗപ്പെടാള്

അവമിടട  ഗകടാമ്പഇൗണകളുണടാകണഎ.  അവമിടട  കുടമികള്കന്  ഓടമികളമികടാന

സഇൗകരഖ്യമുണടാകണഎ.  അങ്ങടന  കുടമികള്ടകടാരു  സടാമൂഹമികമടായ

ഇടടപടലമിനുള്ള   അവസരമുണടാകണഎ.  അതുണടാകടാടത

ഗപടാകുന്നതുടകടാണടാണന്  പടാലടാ  ടസന്റെന്  ഗതടാമസന്  ഗകടാഗളജമിലണടായതു
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ഗപടാടലയള്ള  അനുഭവങ്ങള്  നമ്മുടട  നടാടമിലണടാകുന്നതന്.

അതുണടാകടാതമിരമികതകവമിധതമില് ഇഇൗ രഎഗഎ ശടാകശകരമിക്കുന്നതമിനുഗവണമി

ശമമികണഎ.  അതമിലൂടട  ഇനഖ്യയടട  ഭടാവമിഗപടാലഎ   നമിരണടായകമടായ

രൂപതമിഗലയന്  ടകടാണഗപടാകടാന നമുകന്  കഴമിയഎ.  ഗകരളമടാണന്   ഇനഖ്യയമിടല

കടായമികരഎഗതന്  ഏറവുഎ  പ്രശസമടായമി  നമില്ക്കുടന്നടാരു സഎസടാനഎ.   ഇതന്

മുഗന്നടാട്ടുടകടാണഗപടാകുവടാന  കഴമിയണഎ.    നമ്മുടട  നടാഷണല്  ഗയമിഎസമില്

അങ്ങുഎ  ഉണടായമിരുന്നതടാണന്.  നടാഷണല് ഗയമിഎസമില്  163 ഗഗടാള്ഡന് ടമഡലഎ

ഗകരളതമിടല കുടമികളടാണന് ഗനടമിയതന്.   ഗകരളതമിടല കുടമികള്കന് അവസരഎ

കമിടമിയടാല്  അവര നല    ടപരഗഫടാമനസന്  നടത്തുടമന്നതമിടന്റെ  ടതളമിവടാണന്

ഇതന്.   അങ്ങുഎ  അതമിടന്റെ  രകടാധമികടാരമികളമിടലടാരടാളടായമിരുന.  ഗകരള

ഫുട്ഗബടാള്  അഗസടാസമിഗയഷനമില് അഗങ്ങയ്ക്കുള്ള  സടാനഎ  നന്നടായമി

എനമികറമിയടാഎ.    ഇടതലടാഎ  വച്ചുടകടാണന്   കടായമികവമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസതമിനുഎ

കടായമികരഎഗതമിനുഎ  കൂടുതല്  പ്രശസമിടകടാടുക്കുന്ന  രൂപതമിഗലയന്

പുന:സഎഘടമിപ്പെമികടാന   നടപടമിടയടുകണഎ.  കടായമിക  അദ്ധഖ്യടാപകരകന്  ചേമില

പ്രശ്നങ്ങളുണന്.  അവടര വമിളമിചന്  അങ്ങന്  സഎസടാരമികണഎ.   ശടാനതഗയടാടുകൂടമി
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അവരുടട  പ്രശ്നതമിനന്  പരമിഹടാരമുണടാകമിടകടാടുകടാന  കഴമിയണഎ.

ഗകരളതമിടല  കടായമികരഎഗതന്  ഏറവുഎ  വലമിയ  നഴ ന്സറമിയടായമി  എടുകടാന

കഴമിയന്ന  ലഹസ്കൂളമിടല കടായമികരഎഗഎ  ടമചടപ്പെടുതണഎ.   പ്രധടാനടപ്പെടടടാരു

പ്രശ്നഎ  കൂടമിയണന്.   ഹയര  ടസകണറമി  വന്നഗതടാടുകൂടമി    ഇവമിടട  കടായമിക

അദ്ധഖ്യടാപകരമില.  പ്രശ-ഡമിഗമി  റശ-ലമിങ്കന് ടചേയ്തന്    ഹയര  ടസകണറമിയടായമിമടാറമി.

ഹയര  ടസകണറമിയമില്   ഇതരടമടാരു  സഎവമിധടാനമമില.    ആ  അപടാകത

എങ്ങടന പരമിഹരമികടാന പറ്റുടമന്നതമിടനക്കുറമിചന്  ശടാനതഗയടാടുകൂടമി  ചേമിനമിചന്

പരമിഹടാരമുണടാകണടമന്നന് ഞടാന അങ്ങഗയടാടന്  അഭഖ്യരതമിക്കുകയടാണന്.  

   ടപടാതുവമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ-ടതടാഴമില്  വകുപമനമി (ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുടമി):

ബഹുമടാനടപ്പെട  മുന  കടായമിക  വകുപമനമിയഎ  നടാഷണല്  ടഗയമിഎസന്

നടത്തുന്നതമിടന്റെ ഗനതടാവുമടായമിരുന്ന ശശ.  തമിരുവഞ്ചൂര രടാധടാകൃഷ്ണന  ഉന്നയമിച

സ്കൂള് വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസതമില് കടായമിക അദ്ധഖ്യടാപകരുടട പങ്കമിടനക്കുറമിച്ചുഎ കടായമിക

രഎഗടത  പ്രവരതനടത  സഎബന്ധമിച്ചുള്ള  നമിരഗദശങ്ങളുഎ   സശശകരമികടാന

കഴമിയന്ന  കടാരഖ്യങ്ങളടാണന്.    അങ്ങന്   ഉന്നയമിച   കടാരഖ്യങ്ങളമില്നമിന്നന്

വഖ്യതഖ്യസമടാടയടാരു  അഭമിപ്രടായഎ  ഗവണ്ടമന്റെമിനമിടലന്ന  കടാരഖ്യഎകൂടമി
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വഖ്യകമടാക്കുവടാന ഞടാനടാഗഹമിക്കുകയടാണന്.  ടക.ഇ.ആര  അദ്ധഖ്യടായഎ   23 ചേടഎ

ആര-4   പ്രകടാരമുള്ള  കടാരഖ്യഎ  അങ്ങന്   സൂചേമിപ്പെമിച്ചു.    ഈ  അദ്ധഖ്യടായഎ  ചേടഎ

ആര.ബമി  2A  പ്രകടാരഎ  ഒരു പൂരണ അപ്പെര ലപ്രമറമി സ്കൂളമില്  500-  ലധമികഎ

കുടമികള് പഠമിക്കുന്ന സടാഹചേരഖ്യതമില് ഒരു കടായമിക  അദ്ധഖ്യടാപകടന്റെ തസമിക

അനുവദമികടാവുന്നതടാണന്.   3-7-1990  -ടല   സരകടാര  ഉതരവന്  പ്രകടാരഎ

കടായമിക  വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസതമില്  ഹയര  ടസകണറമിയമിടല  ഒരു  ബടാചമിനന്

ആഴ്ചയമില് രണന് പമിരശഡന് അനുവദമിചമിട്ടുടണങ്കമിലഎ കടായമിക അദ്ധഖ്യടാപക തസമിക

അനുവദമിചമിടമിടലന്നന്  ഇവമിടട  സൂചേമിപ്പെമിചകടാരഖ്യമടാണന്.   ലഹസ്കൂളമിടല കടായമിക

അദ്ധഖ്യടാപക തസമിക നമിലനമിരത്തുന്നതമിനന്  ഈ  പമിരശഡ്കൂടമി കണകമിടലടുതന്

25-2-2015  -ടല സരകടാര  ഉതരവന്  പ്രകടാരഎ നമിരതല് ടചേയ്യുകയണടായമി.

അപ്പെര  ലപ്രമറമി-  ലഹസ്കൂള്   കടായമിക  അദ്ധഖ്യടാപക  തസമിക  നമിരണയ

മടാനദണ്ഡങ്ങള്  പരമിഷ്കരമിക്കുന്ന  വമിഷയഎ   നടാഷണല്  കഇൗണ്സമില്  ഗഫടാര

ടശഗചഴന്   ടവരമിഫമിഗകഷന  6-12-2014  -ല്  പുറതമിറകമിയ  വമിജടാപന

പ്രകടാരഎ  ലപ്രമറമി  കടാസ്സുകളമിഗലയന്  ഡമിഗപ്ലടാമ  ഒടാഫന്  ഫമിസമികല്

എഡനഗകഷനുഎ ലഹസ്കൂള് കടാസ്സുകളമിഗലയന്  B.P Ed (Bachelor of Physical
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Education)   ഹയര  ടസകണറമി  കടാസുകളമിഗലയന്  Master  in  Physical

Education-ഉഎ  കടായമിക  അദ്ധഖ്യടാപക  തസമികയമിഗലയ്ക്കുള്ള  അടമിസടാന

ഗയടാഗഖ്യതയടായമി  നമിശ്ചയമിചമിട്ടുണന്.   സഎസടാനടത  കടായമിക  അദ്ധഖ്യടാപക

തസമികകള്ക്കുഎ ഈ മടാനദണ്ഡങ്ങള് ബടാധകമടാക്കുന്ന വമിഷയഎ സഎബന്ധമിചന്

ടപടാതുവമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ  ഡയറക്ടര  8-7-2019  -  ല്  ഒരു  ടപ്രടാഗപ്പെടാസല്

സമരപ്പെമിചമിട്ടുണന്.   നമിലവമിടല സടാമ്പതമിക സമിതമി ഗമടാശമടാടണങ്കമിലഎ തസമിക

നമിരണയ  മടാനദണ്ഡഎ  പരമിഷ്കരമിക്കുന്ന  വമിഷയഎ  അതമിടന്റെ   ഗഇൗരവഎ

മനസമിലടാകമിടകടാണ ന്  നമുകന്  പരമിഗണമികടാന  കഴമിയന്ന  കടാരഖ്യമടാണന്.

ഗയടാഗഖ്യത  പുതുക്കുന്ന  വമിഷയതമില്  എസന്.സമി.ഇ.ആര.ടമി.-  യടട  റമിഗപ്പെടാരടന്

ലഭഖ്യമടായതന്  പരമിഗശടാധമിചഗവളയമില്  പ്രഗയടാഗമികതലതമില്  വരടാവുന്ന  ചേമില

പ്രശ്നങ്ങള്  പരമിഗശടാധമിചന്  സമരപ്പെമികടാന  ടപടാതുവമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ  ഡയറക്ടഗറടാടന്

ആവശഖ്യടപ്പെടമിട്ടുണന്.   ടപടാതുവമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ   ഡയറക്ടറമില്നമിനഎ  റമിഗപ്പെടാരടന്

ലഭമിക്കുന്ന  മുറയന്  പരമിഗശടാധമിചന്  പ്രസ്തുത  വമിഷയതമില്  തശരുമടാനഎ

ലകടകടാള്ളുന്നതടാണന്.  ഈ വമിഷയഎ ചേരചടചേയ്യുന്ന അവസരതമില്  അങ്ങന്

സബ്മമിഷനമില്  പറഞമിരമിക്കുന്ന  കരഖ്യങ്ങള്കൂടമി  ഉള്ടപ്പെടുതടാടമനള്ള
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കടാരഖ്യഎകൂടമി  അങ്ങടയ അറമിയമിക്കുവടാന ആഗഹമിക്കുകയടാണന്.  

8. റബര മടാരകറമിഎഗന് ടസടാലസറമിയഎ  പമി  .  എല്  .  സമി ഫടാക്ടറമിയഎ സരകടാര
ഏടറടുകടാന നടപടമി

ശശ  .    ഗമടാൻസന്  ഗജടാസഫന്: കടുത്തുരുതമി  നമിഗയടാജകമണ്ഡലതമില്

അടച്ചുപൂടമിയ  റബ്ബര  മടാരകറമിഎഗന്  ടസടാലസറമിയഎ  പമി.എല്.സമി  ഫടാക്ടറമിയഎ

സരകടാര  ഏടറടുക്കുന്നതമിഗനടാ  പ്രവരതനകമമടാക്കുന്നതമിഗനടാ  നടപടമി

സശശകരമികണടമന്നന്   ആവശഖ്യടപ്പെട്ടുടകടാണടാണന്  ഞടാന  ഈ  സബ്മമിഷന

അവതരമിപ്പെമിക്കുന്നതന്.   ഗകടാടയഎ ജമിലയമില്  ഒരു കടാലതന്  ഏറവുഎ നന്നടായമി

പ്രവരതമിചമിരുന്നതുഎ  റബ്ബര  കൃഷമികടാരുടട  മുഖഖ്യ  ആശയവുമടായമിരുന്ന

കടുത്തുരുതമി  റബ്ബര  മടാരകറമിഎഗന്  ടസടാലസറമി  ഗുരുതരമടായ  സടാമ്പതമിക

പ്രതമിസന്ധമിടയത്തുടരന്നന്  വരഷങ്ങളടായമി  അടച്ചുപൂടമിയമിരമിക്കുകയടാണന്.    ഈ

സടാപനതമിടന്റെ  കശഴമില്  പ്രവരതമിചമിരുന്ന  പമി.എല്.സമി  ഫടാക്ടറമിയഎ

ഇതമിഗനടാടടടാപ്പെഎ  അടച്ചുപൂടടാന  ഇടയടായമി.   റബ്ബര  മടാരകറമിഎഗന്

ടസടാലസറമിയമിലഎ  പമി.എല്.സമി  ഫടാക്ടറമിയമിലഎ   റബ്ബരപടാല്  ടകടാടുതമിരുന്ന

കൃഷമികടാരുടടയഎ  ടഡഗപ്പെടാസമിറന്  നല്കമിയമിരുന്ന  സഹചേടാരമികളുടടയഎ  വളടര

വലമിയ  തുകയടാണന്  ടകടാടുത്തുതശരകടാനുള്ളതന്.   പടാവടപ്പെട  കുടുഎബങ്ങളുടട
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പ്രതശകകള്  തകരന്ന  സടാഹചേരഖ്യമടാണന്  ഇവമിടടയണടായതന്.   ഡയറക്ടര

ഗബടാരഡന്  ഇലടാതതമിടനത്തുടരന്നന്   അഡമിനമിഗസ്ട്രേറശവന്  കമമിറമി  വടന്നങ്കമിലഎ

ഫലപ്രദമടായ  യടാടതടാരു  പരമിഹടാര  നടപടമിയഎ  ഇതുവടര  സശശകരമികടാന

കഴമിഞമിടമില.    ഈ  സമിതമിവമിഗശഷതമിനന്  പരമിഹടാരമുണടാക്കുന്നതമിനന്

സഎസടാന  സരകടാരമിടന്റെ   ആതടാരതമടായ ഇടടപടല്  മടാത്രമടാണന്

പരമിഹടാരമടായമിട്ടുള്ളതന്.  ബഹുമടാനടപ്പെട  സഹകരണ  വകുപമനമി   ഈ

പ്രശ്നങ്ങളമില്  ഗനരടത  ഇടടപടമിട്ടുള്ള   ജനഗനതടാവടാണന്.    ഇന്നന്

നമിലനമില്ക്കുന്ന  സടാഹചേരഖ്യങ്ങള്  വളടര  ഗുരുതരമടാണന്.   കൃഷമികടാരുടട

റബ്ബരപടാലഎ   മറന്  റബ്ബര  ഉത്പന്നങ്ങളുഎ   നല്കമിയ വകയമിലഎ  സഎഘതമില്

പണഎ  നമിഗകപമിചവരുടട  പണഎ  തമിരമിടക  ടകടാടുകടാന  കഴമിയടാടത

വന്നതുമൂലവുഎ  വലമിയ  പ്രതമിസന്ധമി  ഗനരമിടുന്ന   സടാഹചേരഖ്യതമില്    ഈ

സടാപനഎ   സഎസടാന  സരകടാരമിനന്  ഏടറടുകടാന  കഴമിയഗമടാടയന്നതടാണന്

ഒരടാവശഖ്യമടായമി  ഞടാന  ഉന്നയമിക്കുന്നതന്.   കടാരഷമിക  ഗമഖലയടായ

കടുത്തുരുതമിയമിലഎ  പരമിസര  പ്രഗദശങ്ങളമിലമുള്ള  കരഷകരുടട  റബ്ബര

ഉത്പന്നങ്ങള്  ചൂഷണരഹമിതമടായമി  വമില്ക്കുന്ന  സടാഹചേരഖ്യമടാണന്
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ഇവമിടടയണടായമിരുന്നതന്.    റബ്ബര  മടാരകറമിഎഗന്   ടസടാലസറമി

അടച്ചുപൂടമിയഗതടാടട   ഈ  സടാഹചേരഖ്യമമിലടാതടായമി.   ഇതന്  നടാടമിനുഎ

കൃഷമികടാരക്കുഎ  നടാട്ടുകടാരക്കുഎ വലമിയ നഷ്ടമടാണന്  ഉണടാകമിയമിട്ടുള്ളതന്.  3561

അഎഗങ്ങളുഎ  26  സഎഘഎ ജശവനകടാരുഎ  70-ഓളഎ  ഫടാക്ടറമി ടതടാഴമിലടാളമികളുഎ

100   കളകന ഏജനമടാരുഎ  സശനമടായമി  10  ഏകര സലമുണടായമിരുന്നതുഎ

നല നമിലയമില് മുനകടാലങ്ങളമില് പ്രവരതമിചമിരുന്നതുമടായ  സടാപനഎ,  ഭരണ

സമമിതമിയടട  ടകടുകടാരഖ്യസതടകടാണന്  പ്രതമിസന്ധമിയമിലടായമി   ജനങ്ങള്

ടവടമിലടായമിരമിക്കുന്ന  സമിതമിയടാണന്  ഉണടായമിരമിക്കുന്നതന്.   പല  ഇടടപടലകള്

നടതമിടയങ്കമിലഎ പരമിഹടാരമുണടാകടാത സടാഹചേരഖ്യതമിലടാണന്  ബഹുമടാനടപ്പെട

സഹകരണ  വകുപമനമിയടട   ശദ്ധയമിലഎ  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ശദ്ധയമിലഎ

ഇകടാരഖ്യങ്ങള്  ടകടാണവരുന്നതന്.   13-7-2014  -ലടാണന്   റബ്ബര  മടാരകറമിഎഗന്

ടസടാലസറമി ഭരണ സമമിതമിയടട  അവസടാന ടതരടഞടുപ്പെന് നടന്നതന്.  20-5-

2015 -ല് ഭരണസമമിതമി പമിരമിച്ചുവമിട്ടു.     17-7-2015 -ല്  അഡമിനമിഗസ്ട്രേറശവന്

കമമിറമിയമില്  മൂന്നന്  അഎഗങ്ങടള  ഉള്ടപ്പെടുതമി  നമിലവമില്  വടന്നങ്കമിലഎ   ഈ

കമമിറമികന്  കടാരഖ്യമടായമി  ഒരു  പ്രവരതനവുഎ  നടതടാന   കഴമിയടാടതഗപടായമി.
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ഇകടാരഖ്യഎ  സരകടാര  ഗഇൗരവമടായമി  പരമിഗശടാധമികണടമനകൂടമി

അഭഖ്യരതമിക്കുകയടാണന്.   സഹകരണ നമിയമതമിനുഎ ചേടങ്ങള്ക്കുഎ വമിരുദ്ധമടായമി

20-5-2015  മുതല് തുടരചയടായമി  അഡമിനമിഗസ്ട്രേറശവന് കമമിറമിടയവചന് മുഗന്നടാടന്

ഗപടാകുന്നതുടകടാണന്   സഎഘതമിടന്റെ  പ്രവരതനങ്ങടളടാനഎ  നടകടാത

സമിതമിയടാണമിന്നന്  നമിലവമിലള്ളതന്.    ഇകടാരഖ്യഎ  ബഹുമടാനടപ്പെട  മനമി

പരമിഗശടാധമികണടമന്നന്  അഭഖ്യരതമിക്കുന.  നമിഗകപകരുടട  പണഎ തമിരമിടക

നല്കടാഗനടാ  നമിലവമിലള്ള  പ്രതമിസന്ധമി  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിഗനടാ   യടാടതടാരു

നടപടമിയഎ  ഉണടാകടാത സടാഹചേരഖ്യതമില്  ഈ സമിതമി പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനന്

ഭരണസമമിതമിയടട   ടതരടഞടുപ്പെന്  നടതമി   യഥടാരത റബ്ബര  കരഷകരുടട

ലകകളമില് സഎഘടത  ഏല്പ്പെമികടാന കഴമിയഗമടാടയന്ന കടാരഖ്യഎ  ഗവണ്ടമന്റെന്

പരമിഗശടാധമികണടമന്നന്   അഭഖ്യരതമിക്കുന.   ഇതമിനന്  കഴമിയന്നമിടലങ്കമില്

ടവള്ളൂര  എചന്. എന.എല്  ഗവണ്ടമന്റെന് ഏടറടുത ഗമടാഡലമില് കടുത്തുരുതമി

റബ്ബര  മടാരകറമിഎഗന്   ടസടാലസറമിടയയഎ  പമി.എല്.സമി  ഫടാക്ടറമിടയയഎ

സഎസടാന  ഗവണ്ടമന്റെമിനന്  ഏടറടുകടാന   കഴമിയഗമടാ;   ഇതന്

പ്രവരതനകമമടാകടാന  കഴമിയഗമടാടയന്നകടാരഖ്യഎ  കൂടമി  പരമിഗശടാധമികണഎ.
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അതമിനുഎ  കഴമിയന്നമിടലങ്കമില്  പല  സലങ്ങളമിലഎ  ടചേയ്യുന്നതുഗപടാടല

കണ്ഗസടാരഷഖ്യഎ രൂപശകരമിച്ചുടകടാണന് ബഹുമടാനടപ്പെട സഹകരണ വകുപമനമി

ഗനതൃതശഎ ടകടാടുതന്  -  ഗകടാടയഎ ജമിലയമില് പല സലത്തുഎ   കണ്ഗസടാരഷഖ്യഎ

രൂപശകരമിചന്   ഇതരതമിലള്ള   പ്രതമിസന്ധമികള്  പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനുള്ള

മടാതൃകടാപരമടായ  നടപടമികള് ഉണടായമിട്ടുണന്  -     അതുഗപടാടല കടുത്തുരുതമി

റബ്ബര  മടാരകറമിഎഗന്  ടസടാലസറമിയടട  കടാരഖ്യതമിലഎ   മടാതൃകടാപരമടാടയടാരു

ഇടടപടലമിലൂടട ഈ പ്രശ്നഎ  പരമിഹരമിക്കുവടാന  ഗവണ്ടമന്റെന് ആതടാരതമടായമി

ഇടടപടണടമന്നന് അഭഖ്യരതമിക്കുന.   കടുത്തുരുതമിയമിടല റബ്ബര കരഷകരകന്

ആശശടാസമടാകുന്ന  വമിധതമിലള്ള    സഹടായ  നടപടമി

സഹകരണവകുപമനമിയടട  ഭടാഗത്തുനമിനഎ,  ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ഭടാഗത്തുനമിനഎ

ഉണടാകണടമന്നന്  അഭഖ്യരതമിച്ചുടകടാണടാണന്  ഈ   ഞടാന  സബ്മമിഷന

അവതരമിപ്പെമിക്കുന്നതന്.  

സഹകരണ-രജമിഗസ്ട്രേഷന വകുപമനമി (ശശ  .    വമി  .    എന  .    വടാസവന): സര,

ബഹുമടാനടപ്പെട  ടമമ്പര  ശശ.  ഗമടാൻസന്  ഗജടാസഫന്  ഉന്നയമിച  പ്രശ്നഎ

അഗദഹവുഎ ഞടാനുഎ മുമ്പന്  ചേരച ടചേയ്തമിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളടാണന്.   ആ വമിഷയതമില്
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ബഹുമടാനടപ്പെട ലഹഗകടാടതമി ഇഗപ്പെടാള് ഇടടപടന്  വസ്തുവകകള് വമിറന്  ഒടാഹരമി

ഉടമകള്ക്കുഎ  നമിഗകപകരക്കുഎ  പണഎ  ടകടാടുകണടമന്നന്  പറഞമിട്ടുണന്.

സശടാഭടാവമികമടായഎ   ഗകടാടതമി  വമിധമി  മറമികടകണടമങ്കമില്  ഒടാഹരമി  ഉടമകടള

വമിളമിച്ചുകൂടമി   അഗതടാടടടാപ്പെഎ  അഡന് മമിനമിഗസ്ട്രേറശവന്  കമമിറമി  മുനകടയടുതന്

നമിഗകപകരുടടയഎ    ഒടാഹരമി ഉടമകളുടടയഎ അഭമിപ്രടായഎ ഗതടമി  -പടാലടായമില്

മശനചമില്  സഎഘഎ  കണ്ഗസടാരഷഖ്യഎ  രൂപശകരമിചതുഗപടാടല-  ഒരു

കണ്ഗസടാരഷഖ്യഎ രൂപശകരമിചന് ഇതമിനന്  പുനരുദ്ധടാരണ പടാഗകജന് ഉണടാകമി,  ആ

പടാഗകജന്  ബഹുമടാനടപ്പെട  ലഹഗകടാടതമിടയ എ.  ജമി.  മുഖടാനമിരഎ  അറമിയമിചന്

ഗകടാടതമി  അനുമതമിഗയടാടുകൂടമി  മടാത്രഗമ   പുനരുദ്ധടാരണ  പദ്ധതമിയമിഗലയന്

കടകടാന  കഴമിയകയള്ളു.  ഇതന്  ഗവണ്ടമന്റെന്  ഏടറടുക്കുകടയന്നതന്

അപ്രടാഗയടാഗമികമടാണന്.   പ്രഗയടാഗമികമടായമിട്ടുള്ളതന്   അവസടാനഎ  സൂചേമിപ്പെമിച

മശനചമില്  സഎഘഎ  പുനരജശവമിപ്പെമിചതുഗപടാടല   ലപ്രമറമി  സഎഘങ്ങളുടട

കണ്ഗസടാരഷഖ്യഎ രൂപശകരമിച്ചുഎ ഒപ്പെഎ നമിഗകപകടര  സമശപമിചന്    അവരുടട

ഡമിമടാന്റെമിടന  വടാങ്ങമിടയടുത്തുഎ  നമിലവമിലണടായമിരുന്ന   കളകന  ടസന്റെറകളുഎ

ആ  രഎഗതന്   പ്രവരതമിചമിരുന്ന  ടതടാഴമിലടാളമികളുമുള്ടപ്പെടട  പമി.എല്.സമി
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ഫടാക്ടറമിയമില്  തമിരമിച്ചുവന്നന്  ഗജടാലമി  ടചേയ്യുവടാനുള്ള  സഇൗകരഖ്യമുണടാകുന്ന

സമിതമിയമിഗലടകതമി.  ഭടാവമിയമില് ഇതമിടനടാരു മടാറമുണടാകടാന കഴമിയടമന്നന്

ഗകടാടതമിടയ ആദഖ്യഎ  ഗബടാധഖ്യടപ്പെടുതമി  അനുമതമി വടാങ്ങണഎ.  അതമിനുഗശഷഎ

ഗവണ്ടമന്റെമിടന്റെ  ഭടാഗത്തുനമിന്നന്  ഇടടപടന്   എലടാ  സഹടായവുഎ  ടചേയ്തന്

പുനരജശവനതമിനുഗവണമിയള്ള  കണ്ഗസടാരഷഖ്യഎ  രൂപശകരമികടാന

മുനകടയടുകടാഎ  അതമിനന് ഒരു ഗയടാഗഎ വമിളമികടാടമന്നടാണന് പറയടാനുള്ളതന്. 

9. കഇൗണ്സലമിഎഗന്

ശശ  .   യ  .   എ  .   ലതശഫന്: സര, കഴമിഞ ഒന്നര-രണന് വരഷകടാലഎ പൂടമിയമിട

വമിദഖ്യടാലയങ്ങള് തുറക്കുകയടാണന്.   വമിദഖ്യടാരതമികള് ടമടാടടബല് ഗഫടാണമിലൂടട

ഗവണതുഎ  ഗവണടാതതുമടായ  പലകടാരഖ്യങ്ങളുഎ  ഗനടാകമികടാണുകയണടായമി.

പഗക,  അധഖ്യടാപകടര  കണമില.  അധഖ്യടാപകരടാടണങ്കമിഗലടാ  വളടരക്കുറചന്

സമയഎ  മടാത്രഎ  ഓണ്ടടലനമില്.  വമിദഖ്യടാരതമികടള  അവര  കടാണുന്നമില.

ഭൂരമിഭടാഗഎ  രകമിതടാകള്ക്കുഎ  എനടാണമിവമിടട  നടന്നതന്  എനമറമിയമില.

അതുടകടാണന്  മനമിമടാരകന്  ടടയമിനമിഎഗന്  നല്കമിയതുഗപടാടല  ഇഇൗ

അധഖ്യപടാകരക്കുഎ  വമിദഖ്യടാരതമികള്ക്കുഎ  രകമിതടാകള്ക്കുഎ  കഇൗണ്സലമിഎഗന്
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നല്കണടമന്നടാണന്  ഞടാന  അഭഖ്യരതമിക്കുന്നതന്.   അതമിടനടാരു  പ്രധടാനടപ്പെട

കടാരണഎ, മതനമിരഗപകത ഉയരതമിപ്പെമിടമിക്കുന്ന നമ്മുടട സഎസടാനതന് നമള്

ബഹുമടാനമിക്കുന്ന  പടാലടാ  ബമിഷപ്പെന്  'നടാരഗകടാടമികന്  ജമിഹടാദന്,  ലഇൗ  ജമിഹടാദന്'

എടന്നടാടക  പറഞന്  മുസശഎ  സമുദടായതമിടന്റെ  ടനഞമിനകൂടമിനുഗനടര

ടവടമിവയ്ക്കുകയണടായമി.   ഇഇൗ കുടമികളുഎ രകമിതടാകളുടമടാടക എലടാ ദമിവസവുഎ

ടമി.വമി.-യഎ വടാരതടാചേടാനലഎ കടാണുകയടാണന്.  അവരുടട മനസന് കളങ്കമിതമടാണന്,

വമിഷലമിപ്തമടാണന്.  അതുടകടാണന് അവരുടട മനസമില്നമിനഎ ഇതുമടാറണഎ.  ഒരു

വലമിയ  നനനപകവമിഭടാഗതമിടനതമിടര  ഇന്നന്  വരഗശയവമിഷഎ  തുപന്ന  ഇഇൗ

രശതമിയമിലളള  പ്രസടാവനകള്ടകടാണന്  ആരകടാണന്  ഗുണമുണടായതന്;

അതമിടനതമിടര എനന് നടപടമിയടാണന് ബഹുമടാനടപ്പെട മുഖഖ്യമനമി സശശകരമിചതന്;

അന്നന്  അഗദഹഎ  പറഞ  ഇവമിടട  മുസശഎ  ലശഗന്,  മുസശഎ  സമുദടായതമിടന്റെ

അടമിഗപ്പെറവകടാശഎ ഏടറടുഗകണതമിലടാടയന്നന്.   എന്നടാല് ഇഗപ്പെടാള് എനടാണന്

സമിതമി;   ഇവമിടട  പമി.ഡമി.പമി.(People  Democratic  Party)  ഗനതടാവന്

തശവ്രവടാദഎ  പ്രസഎഗമിച്ചുടവനപറഞന്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെന്  അഗദഹടത

ഗപടാലശസമിനന്  പമിടമിച്ചുടകടാടുത്തു.   എത്രവരഷമടായമി  അഗദഹഎ  ജയമിലമിലടായമിടന്.
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ഇടതടാരു  തശവ്രവടാദ  പ്രസഎഗമഗല;   എനടാണന്  ആരുടമടാരു

നടപടമിടയടുകടാതതന്;  ബഹുമടാനടപ്പെട മനമി ശശ.  വടാസവന അഗദഹതമിടന്റെ

അടുത്തുഗപടായമിടന് പുറത്തുവന്നന് പറഞതന്  'That chaper is closed'  എന്നടാണന്.

ഏതടാണന് close ടചേയ്ത chaper?

മമി  .   ടചേയരമടാന: പ്ലശസന്........ 

ശശ  .    യ  .    എ  .    ലതശഫന്:  സര,  ഒരു സ്കൂളമിടല അധഖ്യടാപകന കടാടസടുക്കുന്ന

ചേടാപ്ററടാഗണടാ;  ഒരുപടാടന്  വമിഷമമുണടായമിടമിഗല  ഇഇൗ സമുദടായതമിനന്?   ഞടാന

വളടര ഗവദനഗയടാടട ഗചേടാദമികഗട ആരക്കുഎ കയറമി ടകടാടടാനുളള ടചേണയടാഗണടാ

മുസശഎങ്ങള്? എനടാണന് ലഇൗ ജമിഹടാദന്?  ഞടാന മലപറഎ ജമിലയമില് നമിനമടാണന്

വരുന്നതന്.   മലപറഎ  ജമിലയമില്  ഒരു  മുനമിസമിപ്പെല്  ടചേയരഗപഴടണ,  മുസമിഎ

സഗഹടാദരമിടയ  ആ  ജമിലയമില്  ഏറവുഎ  പ്രഗത്ഭനടായ  സമി.പമി.എഎ.  ഗനതടാവന്

വമിവടാഹഎ കഴമിക്കുകയണടായമി.  അതന് ലഇൗ ജമിഹടാദന് ആഗണടാ സര?

മമി  .    ടചേയരമടാന:  ബഹുമടാനടപ്പെട  ടമമ്പര  സബ്മമിഷന  വമിഷയതമില്

നമിനഎ വഖ്യതമിചേലമിച്ചുഗപടാകുകയടാണന്.

ശശ  .    യ  .    എ  .    ലതശഫന്:  സര,  എടന്റെ  ഏറവുമടുത  ഗസ്നേഹമിതനടായ
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ബമി.ടജ.പമി. ഗനതടാവന് മുസശഎ സശടയ വമിവടാഹഎ കഴമിച്ചു.  അതന് ലഇൗ ജമിഹടാദടാണന്.

എത്രടയത്ര  കമിസശയ  സഗഹടാദരങ്ങള്  ഇവമിടട  മുസശഎ  സശകടള  വമിവടാഹഎ

കഴമിച്ചു. അതന് ലഇൗ ജമിഹടാദടാണന്.  അതുടകടാണടാണന് ഇഇൗ കളങ്കടപ്പെട മനസ്സുകടള

അവരമില്നമിനഎ മടാറ്റുന്നതമിനുഗവണമി ഇഇൗ വമിദഖ്യടാരതമികള്ക്കുഎ അധഖ്യടാപകരക്കുഎ

രകമിതടാകള്ക്കുഎ കഇൗണ്സലമിഎഗന് നല്കണടമന്നന് ഞടാന അഭഖ്യരതമിക്കുന്നതന്.

ഇഇൗ സബ്മമിഷനമിലൂടട അതടാണന് ഞടാന ആവശഖ്യടപ്പെടുന്നതന്.  

ടപടാതുവമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ  -  ടതടാഴമില് വകുപമനമി    (  ശശ  .    വമി  .    ശമിവനകുടമി  ):  സര,

ബഹുമടാനടപ്പെട  ശശ.  യ.  എ.  ലതശഫന്  എഎ.എല്.എ.  ഇവമിടട  ഉന്നയമിച

പലപ്രശ്നങ്ങള്ക്കുഎ ഗവടറ ഗചേടാദഖ്യഎ തന്നന് മറപടമി പറഗയണതടാണന്.   അഗദഹഎ

അവസടാനഎ  കണ്ക്ലൂഡന്  ടചേയടകടാണന്  പറഞ  കടാരഖ്യതമിനന്  ഞടാന  മറപടമി

പറയടാഎ.  

ഗകടാവമിഡന്  പശ്ചടാതലതമില് സ്കൂളുകള് തുറക്കുന്നതുകടാരണഎ കുടമികളമിലഎ

രകകരതടാകളമിലമുള്ള  മടാനസമിക  സഎഘരഷവുമടായമി  ബന്ധടപ്പെടന്  അഗദഹഎ

സൂചേമിപ്പെമിചതന്  വളടര  സശടാഗതടാരഹമടായ  പ്രശ്നമടാണന്.   യഥടാരതതമില്

അകടാരഖ്യഎ വളടര ഗഇൗരവഗതടാടുകൂടമിതടന്നയടാണന് ഗവണ്ടമന്റെന് കടാണുന്നതന്.  
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മടാനസമിക  സഎഘരഷവുമടായമി  ബന്ധടപ്പെട  പ്രശ്നങ്ങള്

പരമിഹരമിക്കുന്നതമിനടായമി  സഹടായമടാകുഎവമിധഎ   'ഉള്ളറമിയടാന'  എന്ന പരമിപടാടമി

ഡമിജമിറല്  കടാസുകളുടട  ഭടാഗമടായമി  നടപ്പെമിലടാകമിവരമികയടാണന്.   കുടമികളുടട

പ്രശ്നങ്ങള്  പരമിഹരമിക്കുന്ന  രശതമിയമില്  മനനഃശടാസജനമടാരുടട  സഹടായഎ

ഗതടുന.   അഗതടാടടടാപ്പെഎ  കടായമികകമതയഎ  ആഗരടാഗഖ്യവുഎ  സഎബന്ധമിച

വശഡമിഗയടാ  കടാസുകളുഎ  ലഭഖ്യമടാക്കുന.   വമിഗക്ടഴന്  ചേടാനല്  വഴമി  ഇതരഎ

കടാസുകള്കൂടമി സഎഗപ്രഷണഎ നടത്തുന.  മടാനസമികടാഗരടാഗഖ്യവുമടായമി ബന്ധടപ്പെട

വമിവമിധ  പ്രവരതനങ്ങള്  സ്കൂളുകളമില്  ഇഗപ്പെടാള്തടന്ന  നടക്കുന.   ജശവമിത

ടടനപുണമി  വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസവുമടായമി  ബന്ധടപ്പെടന്  'ഉലടാസപറവകള്'  എന്ന

പ്രവരതനഎ  സഎസടാനതന്  നടനവരമികയടാണന്.   ഇഇൗ  ഗപരമില്  പ്രഗതഖ്യക

പഠനസടാമഗമി  തയടാറടാകമിയടാണന്  മുഗന്നടാട്ടുഗപടാകുന്നതന്.   കുടമികളുടട

മടാനസമികടാഗരടാഗഖ്യഎ   ഇഇൗ  പദ്ധതമിയടട  മുഖഖ്യപരമിഗണനയടാണന്.   Our

Responsibility  to  Children  എന്ന  പദ്ധതമിയഎ  സ്കൂള്  കുടമികള്കടായമി

നടപ്പെടാക്കുന.   കുടമികളുടട  ടടവകടാരമികവുഎ  മടാനസമികവുമടായ  ഗകമഎ  ഇഇൗ

പരമിപടാടമിയടട  ലകഖ്യമടാണന്.   ഇതമിടനലടാഎ  രകമിതടാകളുടട  പങ്കടാളമിതഎ
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ഉറപവരുത്തുവടാന ഉഇൗന്നല് നല്കുനണന്.  സ്കൂള് തുറക്കുന്നതമിനുമുഗന്നടാടമിയടായമി

സ്കൂള്തലതമില്  കുടമികളുഗടയഎ  രകമിതടാകളുഗടയഎ  മടാനസമിക  സഎഘരഷഎ

ലഘൂകരമിക്കുന്നതമിനടായമി  ടപടാതു വമിദഖ്യടാഭഖ്യടാസ വകുപ്പെമിടന്റെ ഗനതൃതശതമില്  ഒരു

ഗകന്ദ്രശകൃത  ടമടാഡനള്  തയടാറടാകമിയമിട്ടുണന്.   ആ  ടമടാഡനളമിടന്റെ

അടമിസടാനതമില് അധഖ്യടാപകതല പരമിശശലനഎ നല്കുന്നതടാണന്.  അപ്രകടാരഎ

പരമിശശലനഎ  ലഭമിച  അധഖ്യടാപകര  കടാസന്  അടമിസടാനതമില്

രകകരതടാകള്കന്  സമൂഹ  മടാധഖ്യമങ്ങളമിലൂടട  ഇതന്  സഎബന്ധമിചന്

ഗബടാധവല്കരണകടാസുഎ  നല്കുന്നതടാണന്.   സ്കൂള്  തുറന്നന്  ആദഖ്യദമിവസങ്ങള്

ഇതന്  സഎബന്ധമിച  കടാസുകളുഎ  കുടമികള്കന്  നല്കുന്നതടാടണന്ന  കടാരഖ്യകൂടമി

അറമിയമിക്കുവടാന ആഗഹമിക്കുയടാണന്.  

10. തടാലൂകന് ആശുപത്രമിയടായമി ഉയരതല് 

ശശ  .    ടസബടാസഖ്യന കുളത്തുങ്കല്:  സര,  എടന്റെ നമിഗയടാജകമണ്ഡലതമിടല

ഏറവുഎ  ഗഇൗരവതരമടായ  ജനകശയ  വമിഷയമടാണന്  ആഗരടാഗഖ്യരഎഗടത

പമിഗന്നടാകടാവസ.   ഭൂവമിസ്തൃതമിടകടാണഎ  ജനസഎഖഖ്യടകടാണഎ  ഗകടാടയഎ

ജമിലയമിടല  ഏറവുഎ  വലമിയ  നമിഗയടാജകമണ്ഡലമടാണന്  പൂഞടാര.   പഗക,
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പൂഞടാറമില് ആഗരടാഗഖ്യരഎഗതന് സടാമൂഹമികടാരടാഗഖ്യഗകന്ദ്രതമിനന്  മുകളമിലള്ള ഒരു

ആശുപത്രമിയഎ  ടപടാതു  ആഗരടാഗഖ്യരഎഗതമില.  സശകടാരഖ്യ  ആഗരടാഗഖ്യരഎഗത്തുഎ

സഇൗകരഖ്യങ്ങളുള്ള  ആശുപത്രമികളമില.   നടാല്പതമിനടായമിരഎ  ജനസഎഖഖ്യയള്ളതുഎ

ഏഷഖ്യയമിടലതടന്ന  ഏറവുമധമികഎ  density  of  population  ഉള്ള

മുനമിസമിപ്പെടാലമിറമിയടാണന്  ഇഇൗരടാറ്റുഗപട.   ഏഴര  ചേതുരശ  കമിഗലടാമശററമിനുള്ളമില്

നടാല്പതമിനടായമിരഎ ജനങ്ങള് തമിങ്ങമിപ്പെടാരക്കുന്ന പ്രഗദശഎ.  ഇഇൗരടാറ്റുഗപട ഗബടാകന്

പഞടായതമിടന്റെ  കശഴമില്  എടന്  ഗടാമപഞടായത്തുകളുണന്.   ആ   എടന്

ഗടാമപഞടായത്തുകളമിലടായമി  രണന്  ലകഗതടാളഎ  ജനസഎഖഖ്യയണന്.   ഇഇൗ

രണരലകഎ ജനങ്ങള്കന് ടമചടപ്പെട ആഗരടാഗഖ്യസഇൗകരഖ്യങ്ങള്കന് ഗകടാടയഗതടാ

പടാലടായമിഗലടാ  ഗപഗകണ  സമിതമിയടാണന്.   മശനചല്  തടാലൂകമിലടാണന്

ഇഇൗരടാറ്റുഗപട.   മശനചല്  തടാലൂകമിടന്റെ  തടാലൂകടാശുപത്രമി  മുപ്പെതന്  കമിഗലടാമശറര

അകടല  കുറവമിലങ്ങടാടടാണന്  സമിതമിടചേയ്യുന്നതന്.    ഇഇൗരടാറ്റുഗപടയമിടല

കുടുഎബടാഗരടാഗഖ്യഗകന്ദ്രഎ  1957-ല്  ആരഎഭമിചതടാണന്.  ഗവണ്മന്റെന്

ഡമിടസനസറമിയടായമി ആരഎഭമിചന്   1990-  ല് പമി  .  എചന്  .  സമി ആയമി പദവമി ഉയരതമി.

പമിന്നശടന്  2018-ല്  എഫന്.എചന്.സമി.  ആയമി.   അവമിടട  അതഖ്യവശഖ്യഎ
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സലസഇൗകരഖ്യവുഎ  ടകടമിടസഇൗകരഖ്യവുഎ  മമികച  ലടാബന്  സഇൗകരഖ്യവുമുണന്.

ഏകഗദശഎ  മൂന്നൂറമിലധമികഎ  ഗരടാഗമികള്  പ്രതമിദമിനഎ  അവമിടട  ചേമികമിത്സഗതടമി

ഒ.പമി.-യമില്  എത്തുന.   30  ഗരടാഗമികടള  കമിടതമി  ചേമികമിത്സമിക്കുന്നതമിനുള്ള

സഇൗകരഖ്യഎ  അവമിടടയണന്.   അതമിനടാല്  അടതടാരു  തടാലൂകടാശുപത്രമിയടട

പദവമിയമിഗലയന് ടസഷഖ്യടാലമിറമി സഇൗകരഖ്യമുള്ള ആശുപത്രമിയടായമി ഉയരതണടമന്ന

ജനകശയവടാശഖ്യവുമടായമി  അവമിടടയള്ള  ജനങ്ങള്  ആകന  കഇൗണ്സല്

രൂപശകരമിചന്  മുഗന്നടാട്ടുവന്നമിരമിക്കുകയടാണന്.   ഇഇൗ  വരഷടത  സഎസടാന

ബഡ്ജറമില്  2020-21  വരഷടത  ബഡ്ജറമില്  595-ാാമതന്  ടഎറമടായമി

തടാലൂകടാശുപത്രമിയടായമി  ഉയരത്തുന്നതമിനന്  ഗടടാകണ്ടപ്രടാവമിഷന

ഉള്ടപ്പെടുതമിയമിട്ടുള്ളതടാണന്.  സഎസടാന  ടടമഗനടാരമിറമി  കമമിഷന  ഒ.പമി.

143/2017  പ്രകടാരഎ  01-01-2019-ല്  ഇതന്  തടാലൂകടാശുപത്രമിയടായമി

ഉയരതണടമന്നന്  ഗവണ്ടമന്റെമിഗനടാടന്  നമിരഗദശമികടപ്പെടമിട്ടുള്ളതടാണന്.

ബഹുമടാനടപ്പെട ഗകരളടടഹഗകടാടതമി 2073/2020 എന്ന റമിടന് ഒ.പമി. പ്രകടാരവുഎ

ആ  നമിരഗദശഎ  സരകടാരമിനന്  മുനപടാടക  സമരപ്പെമിചമിട്ടുള്ളതടാണന്.   ഇഇൗ

സടാഹചേരഖ്യതമില്  അവമിടടത  ജനകശയവടാശഖ്യഎ  ആഗരടാഗഖ്യഗമഖലയമില്
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സടാകമമികഗരടാഗങ്ങള്  പടരനപമിടമിക്കുന്ന  സടാഹചേരഖ്യവുഎ  പരമിഗണമിചന്

ഇഇൗരടാറ്റുഗപടയമിടല നമിലവമിടല കുടുഎബടാഗരടാഗഖ്യഗകന്ദ്രഎ തടാലൂകടാശുപത്രമിയടായമി

ഉയരതമി  ആ  പ്രഗദശടത  ആഗരടാഗഖ്യപമിന്നടാകവസ  പരമിഹരമിക്കുകയഎ

രണരലകഗതടാളഎ  വരുന്ന  ജനങ്ങളുടട  ഏറവുഎ  വലമിയ  ജനകശയ  ആവശഖ്യഎ

നമിറഗവറമിതരണടമന്നടാണന്  ഇഇൗ  സബ്മമിഷനമിലൂടട  എനമികന്  ബഹുമടാനടപ്പെട

ഗവണ്ടമന്റെമിനന് മുമ്പടാടക അഭഖ്യരതമികടാനുള്ളതന്.  

ആഗരടാഗഖ്യ  -  വനമിത  -  ശമിശു  വമികസന  വകുപമനമി    (  ശശമതമി  വശണടാ

ഗജടാരജന്  ):  ഗകടാടയഎ  ജമിലയടട  മലഗയടാരഗമഖലയടായ  ഇഇൗരടാറ്റുഗപടയമില്

1857-ലടാണന്  ഗവണ്ടമന്റെന്  ഡമിടസനസറമി  പ്രവരതനമടാരഎഭമിചതന്.   ഇഇൗ

സടാപനഎ  1990-ല്  പനണന്  കമിടകകഗളടാടുകൂടമിയ  പ്രടാഥമമിക

ആഗരടാഗഖ്യഗകന്ദ്രമടായമി ഉയരതമി.  കഴമിഞ സരകടാരമിടന്റെ കടാലതന്  ആരദഎ

പദ്ധതമിയടട ഒന്നടാഎഘടതമിടന്റെ ഭടാഗമടായമി ഇഇൗ പ്രടാഥമമിക ആഗരടാഗഖ്യഗകന്ദ്രടത

കുടുഎബടാഗരടാഗഖ്യഗകന്ദ്രമടായമി  ഉയരത്തുകയണടായമി.   ആശുപത്രമികന്  ഒഗരകര

എഴുപതമിയഞന് ടസന്റെന് സലമടാണുള്ളതന്.  മൂന്നൂഗറടാളഎ ഗരടാഗമികള് ഒ.പമി.-യമിലഎ

മുപ്പെഗതടാളഎ ഗപര കമിടതമിചേമികമിത്സടാ വമിഭടാഗതമിലഎ പ്രതമിദമിനഎ ചേമികമിത്സഗതടമി
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വരുനണന്.   നടലടാരു  ലടാബന്  ഇവമിടട  പ്രവരതമിക്കുനണന്.

കുടുഎബടാഗരടാഗഖ്യഗകന്ദ്രമടായമി  ഉയരതമിയതമിടനത്തുടരന്നന്  ഇവമിടട  ഓഫശസന്

സമയഎ  ടടവകുഗന്നരഎ  6  മണമിവടരയടായമി  ദശരഘമിപ്പെമിചമിട്ടുണന്.   ആരദഎ

പദ്ധതമിയടട  ഭടാഗമടായമി  ഇഇൗ  സടാപനതമില്  അസമിസന്റെന്  സരജന-1,  സടാഫന്

നഴന്-2,  ലടാബന്  ടടകമിഷന-1,  ഫടാരമസമിസന്-1  എന്നമിങ്ങടന  5  തസമികകള്

സൃഷ്ടമിചമിട്ടുണന്.  ഇതുകൂടടാടത  അസമിസന്റെന് സരജന-4,  ഫടാരമസമിസന്-2,  സടാഫന്

നഴന്-3 തുടങ്ങമി 28 സമിരഎ ജശവനകടാരുടട തസമികളടാണന് ഇഇൗ എഫന്.എചന്.സമി.-

യമിലള്ളതന്.   ഇതുകൂടടാടത  എന.എചന്.എഎ.  മുഗഖന  ഗഡടാക്ടര-1,

എല്.എസന്.ജമി.ഡമി.  മുഗഖന  സടാഫന്  നഴന്-5  ഉള്ടപ്പെടട  9  ജശവനകടാര

എചന്.എഎ.സമി. മുഖടാനമിരഎ 5 ജശവനകടാര എന്നമിങ്ങടന ടമടാതഎ 15 തടാലടാലമിക

ജശവനകടാരുടട ഗസവനവുഎ ഇഇൗ ആശുപത്രമിയമില് ലഭഖ്യമടാണന്.  

ഇഇൗരടാറ്റുഗപട  മുനമിസമിപ്പെടാലമിറമിയടട  പരമിധമിയമില്  വരുന്ന

പ്രഗദശങ്ങളമിടല ഗകടാവമിഡന് ഗരടാഗമികളുടട പരമിപടാലനഎ,  ചേമികമിത്സ എന്നമിവ

നടനവരുന്നതന്  എഫന്.എചന്.സമി.  ഇഇൗരടാറ്റുഗപടയടട  ഗനതൃതശതമിലടാണന്.

ഇഇൗ ആഗരടാഗഖ്യഗകന്ദ്രതമിടന്റെ കശഴമില് ഒരു സമി.എഫന്.എല്.ടമി.സമി.-യഎ ഒരു
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ഡമി.സമി.സമി.-യഎ  ഇഇൗരടാറ്റുഗപട  പടണതമില്  സമിതമി  ടചേയ്യുനണന്.

ഇതുകൂടടാടത  ഗകടാവമിഡന്-19  ഉള്ടപ്പെടടയളള  പകരചവഖ്യടാധമികടള

പ്രതമിഗരടാധമിക്കുന്നതമിടന്റെ  മുടന്നടാരുകതമിടന്റെ  ഭടാഗമടായമി  എലടാ

നമിഗയടാജകമണ്ഡലങ്ങളമിലഎ  ഒരു  ആശുപത്രമിടയ  ടതരടഞടുതന്  പതന്

കമിടകകഗളടാടുകൂടമിയ  ടഎടസടാഗലഷന  വടാരഡന്  കമശകരമിക്കുകടയന്ന

തശരുമടാനതമിടന്റെ  അടമിസടാനതമില്  പൂഞടാര  നമിയമസഭടാ

മണ്ഡലതമില്നമിനഎ  ടതരടഞടുതതന്  ഇഇൗരടാറ്റുഗപട  കുടുഎബടാഗരടാഗഖ്യ

ഗകന്ദ്രമടാണന്.  ജനസടാന്ദ്രത  കൂടുതലളള  പ്രഗദശടമന്ന  നമിലയമിലഎ

ടഎടസടാഗലഷന വടാരഡന് കമശകരമിക്കുന്നതമിനടാവശഖ്യമടായ സല സഇൗകരഖ്യഎ

ഉളളതമിനടാലമടാണന്  ഇഇൗ  സടാപനതമിനന്  മുനഗണന  നല്കമിയതന്.

ടഎടസടാഗലഷന  വടാരഡന്  സടാപമിക്കുന്നതമിനുളള  നടപടമികള്

പുഗരടാഗമമിച്ചുവരുകയടാണന്.  ഇഇൗരടാറ്റുഗപട  കുടുഎബടാഗരടാഗഖ്യ  ഗകന്ദ്രഎ  സമിതമി

ടചേയ്യുന്നതന്  മശനചമില്  തടാലൂകമിലടാണന്.  ഇഗത  തടാലൂകമില്  ഇഇൗ

ആശുപത്രമിയമില്നമിന്നന്  പനണന്  കമിഗലടാമശറര  അകടല  പടാലടാ  ജനറല്



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

47

ആശുപത്രമി  ടസഷഖ്യടാലമിറമി  സഇൗകരഖ്യങ്ങഗളടാടുകൂടമി  പ്രവരതമിക്കുനണന്.

കുറവമിലങ്ങടാടന്  തടാലൂകന്  ആശുപത്രമിയഎ  ഉഴവൂര  ടക.ആര.നടാരടായണന

ടമഗമടാറമിയല്  ടസഷഖ്യടാലമിറമി  ആശുപത്രമിയഎ  മശനചമില്

തടാലൂകമില്തടന്നയടാണന് സമിതമി ടചേയ്യുന്നതന്.  ഒരു ജമിലയമില് ഒരു ജമിലടാ

ജനറല്  ആശുപത്രമി,  ഒരു  തടാലൂകമില്  ഒരു  തടാലൂകടാശുപത്രമി  എലടാവമിധ

ടസഷഖ്യടാലമിറമി  സഇൗകരഖ്യങ്ങഗളടാടുഎകൂടമി  വമികസമിപ്പെമിക്കുകടയനളളതടാണന്

സരകടാരമിടന്റെ  നയഎ.  നമിലവമിലളള  ആഗരടാഗഖ്യസടാപനങ്ങടള  നമിശ്ചമിത

മടാനദണ്ഡങ്ങഗളടാടട  വമികസമിപ്പെമിചന്  കൂടുതല്  ചേമികമിത്സടാസഇൗകരഖ്യങ്ങള്

ഏരടപ്പെടുത്തുന്നതമിനടാണന്  സരകടാര  മുനതൂകഎ  നല്കുന്നതന്.  പൂഞടാര

നമിഗയടാജകമണ്ഡലഎ ഉള്ടപ്പെടുന്ന മശനചമില് തടാലൂകമില് അനുവദമിചമിരമിക്കുന്ന

തടാലൂകടാശുപത്രമി  കുറവമിലങ്ങടാടടാണന്  സമിതമി  ടചേയ്യുന്നതന്.  ഗകടാടയഎ

ജമിലയമിടല മലഗയടാര പ്രഗദശമടായ ഇഇൗരടാറ്റുഗപട മുനമിസമിപ്പെടാലമിറമിയമിഗലയഎ

സമശപ  പ്രഗദശങ്ങളമിഗലയഎ  ജനങ്ങളുടട  ആവശഖ്യഎ  പരമിഗണമിചന്

ഇഇൗരടാറ്റുഗപട  കുടുഎബടാഗരടാഗഖ്യ  ഗകന്ദ്രതമിടന്റെ  അടമിസടാന
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സഇൗകരഖ്യവമികസനതമിനുഎ  ഇഇൗ  ആശുപത്രമിയമില്  മമികച  ചേമികമിത്സടാ

സഇൗകരഖ്യടമടാരുക്കുന്നതമിനുഎ  ആവശഖ്യമടായ  നടപടമി  സശശകരമിക്കുന്ന  കടാരഖ്യഎ

സരകടാര ഗഇൗരവമടായമി പരമിഗശടാധമിക്കുന്നതടാണന്.


