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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല
1. മരുന്നുകളുടടെ വണിലക്കയറ്റവവും ദദൗര്ലഭഭ്യവവും പരണിഹരണിക്കക്കാന് നടെപടെണി
ശ്രശ. ടബെനണി ടബെഹനക്കാന്:

മരുന്നുകളുടടെ വണിലനണിയന്ത്രണവും നശക്കണിയതുമൂലവും

മരുന്നുകള്ക്കക്ക് അനുഭവടപ്പെടുന വണിലക്കയറ്റവവും ദദൗര്ലഭഭ്യവവും പരണിഹരണിക്കക്കാന് നടെപടെണി
സസശകരണിക്കണടമനക്ക്

ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട

സഭയുടടെ

ശ്രദ്ധയണില

ടകക്കാണ്ടുവരുനതണിനുവവണണിയക്കാണക്ക് ഞക്കാന് ഇദൗ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല ഉനയണിക്കുനതക്ക്.
അടുത്ത

കക്കാലങ്ങളണില

ഫലമക്കായണിട്ടക്കാണക്ക്

വകന്ദ്രഗവണ്ടമടന്റെടുത്ത

മരുന്നുകളുടടെ

ചണില

വണിലവര്ദ്ധണിക്കുനതുവും

തശരുമക്കാനങ്ങളുടടെ

ദദൗര്ലഭഭ്യമുണക്കാക്കുനതുവും.

കഴണിഞ്ഞ ടസപവുംബെര് 22-ാം തശയതണി ഒദൗഷധ വണിലനണിയന്ത്രണത്തണിനുള്ള നക്കാഷണല
ഫക്കാര്മസസ്യൂട്ടണിക്കല

ടടപ്രെെസണിവുംഗക്ക്

അവതക്കാറണിറ്റണിയുടടെ

ഒദൗഷധ

വണിലനണിയന്ത്രണ

അധണികക്കാരവും വകന്ദസര്ക്കക്കാര് പരണിമണിതടപ്പെടുത്തണി. 2013-ടല ഒദൗഷധ വണിലനണിയന്ത്രണ
ഉത്തരവനുസരണിചക്ക്

പ്രെെവതഭ്യക

സക്കാഹചരഭ്യങ്ങളണില,

ടപക്കാതുതക്കാലപ്പെരഭ്യമനുസരണിചക്ക്

അവശഭ്യമരുന്നുകളുടടെ പട്ടണികയക്ക് പുറത്തുള്ള മരുന്നുകളുടടെ വണില നണിയന്ത്രണിക്കക്കാന്
സര്ക്കക്കാരണിനുണക്കായണിരുന അധണികക്കാരമക്കാണക്ക് അവമരണിക്കന് സര്ക്കക്കാരണിനക്ക് ഒരു ഗുഡക്ക്വണില
സവന്ദശടമന

നണിലയക്ക്

വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെക്ക്

റദക്കാക്കണിയതക്ക്.

1970-ല

വപറ്റന്റെക്ക്
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നണിയമവത്തക്കാടടെക്കാപ്പെവും

ഒദൗഷധവണില കുറയ്ക്കുനതണിനക്ക്

വണിലനണിയന്ത്രണവും പങ്കുവച.

അവശഭ്യമരുന്നുകളുടടെ പട്ടണികയക്ക് പുറത്തുള്ള മരുന്നുകളുടടെ വണില നണിയന്ത്രണിക്കക്കാനുള്ള
അധണികക്കാരവും നക്കാഷണല ഡ്രഗ്സക്ക് ടടപ്രെെസണിവുംഗക്ക് അവതക്കാറണിറ്റണിക്കക്ക് നലകണിടക്കക്കാണക്ക്
ഒദൗഷധ വണില നണിയന്ത്രണ ഉത്തരവണിടന്റെ 19 എന വകുപ്പെക്ക് പുതണിയതക്കായണി ഉള്ടപ്പെടുത്തണി.
ഇദൗ നണിയമവും പ്രെെവയക്കാഗണിചക്കാണക്ക് പ്രെെവമഹവും, എയ്ഡ്സക്ക്, ഹൃവദക്കാഗവും
വരക്കാഗങ്ങള്ക്കക്ക്

നക്കാഷണല

ചണികണിതണിക്കക്കാനക്കാവശഭ്യമക്കായ

ഡ്രഗ്സക്ക്
108

ടടപ്രെെസണിവുംഗക്ക്

മരുന്നുകളുടടെ

തുടെങ്ങണിയ
അവതക്കാറണിറ്റണി

വണിലനണിയന്ത്രണത്തണിനക്ക്

വണിവധയമക്കാക്കണിയതക്ക്. ഇതണിടനതണിടര ബെഹുരക്കാഷ്ട്ര കമ്പനണികള് രവുംഗടത്തത്തണി. ഒദൗഷധ
നണിര്മക്കാണത്തണിടല 19-ാം വകുപ്പെക്ക് റദക്ക് ടചയക്ക് ഇവതക്കാവടെക്കാപ്പെവും ക്ഷയവരക്കാഗമുള്പ്പെടടെയുള്ള
വരക്കാഗങ്ങള്ക്കുള്ള

മരുന്നുകളുടടെ

സസക്കാതന്ത്രഭ്യലബണിക്കുവശഷവും
വഭ്യവസക്കായവമഖലയക്കാണക്ക്

ഇനഭ്യയണില

വണില
വളര്ന

വര്ദ്ധണിചണിരണിക്കുകയക്കാണക്ക്.
ഏറ്റവവും

വലണിയ

ഒദൗഷധ വഭ്യവസക്കായ വമഖല. സസക്കാതന്ത്രഭ്യ ലബണിയുടടെ

കക്കാലഘട്ടത്തണില 10 വകക്കാടെണിയുടടെ മരുനക്കാണക്ക് ഇനഭ്യക്കാ ഗവണ്ടമന്റെക്ക് ഉലക്കാദണിപ്പെണിചണിരുനതക്ക്.
ഇനക്ക് 1,41,000 വകക്കാടെണി രൂപയുടടെ മരുന്നുലക്കാദന വമഖലയക്കായണി

ഇനഭ്യയുടടെ

ഒദൗഷധനണിര്മക്കാണ വമഖല വളര്ന്നു. അതണില 60,000 വകക്കാടെണി രൂപയുടടെ മരുന്നു
മക്കാത്രവമ ആഭഭ്യനരമക്കാര്ക്കറ്റക്ക് ഉപവയക്കാഗണിക്കുന്നുള. ബെക്കാക്കണി 40,000 വകക്കാടെണി രൂപയുടടെ
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മരുനക്ക് നമള് വണിവദശവത്തയക്ക് കയറ്റണി അയയ്ക്കുന്നു. WHO യുവും UNICEF- ഉവും
Medecins Sans Frontieres വപക്കാടലയുള്ള സവുംഘടെനകളുവും വണികസണിതരക്കാജഭ്യങ്ങളുമക്കാണക്ക്
ഇനഭ്യയുടടെ മരുനക്ക് വക്കാങ്ങുനതക്ക്. 1999-ല സമക്കാധക്കാനത്തണിനുള്ള വനക്കാബെല സമക്കാനവും
വനടെണിയ Medecins Sans Frontieres

എന സവുംഘടെന വണികസണിതരക്കാജഭ്യങ്ങളുടടെ

ഫക്കാര്മസണിടയനക്കാണക്ക് ഇനഭ്യടയക്കുറണിചക്ക് പറഞ്ഞതക്ക്.

എലക്കാ രവുംഗത്തുവും ഇനഭ്യക്കക്ക്

വണിലകുറചക്ക് മരുനക്ക് ലഭഭ്യമക്കാക്കക്കാന് കഴണിഞ. ഇനഭ്യക്കാ ഗവണ്ടമന്റെക്ക് നടെപ്പെക്കാക്കണിയ
വണിലനണിയന്ത്രണങ്ങളുവും വപറ്റന്റെക്ക് നണിയമത്തണിവന്റെയുവും സഹക്കായത്തക്കാലക്കാണക്ക്

ഇനഭ്യയണില

വണിലകുറചക്ക് മരുനക്ക് വണിലക്കക്കാന് കഴണിഞ്ഞതക്ക്. വപറ്റന്റെക്ക് നണിയമത്തണില വപ്രെെക്കാസസക്ക് വപറ്റന്റെക്ക്
എന്നുപറയുന വകുപ്പെക്ക് ഉള്ടപ്പെടുത്തണി. അതുവപക്കാടല തടന നണിര്ബെനണിത ടടലസന്സക്ക്
ഉണക്കായണിരുന്നു.

ശ്രശ. പണി. എചക്ക്. കുരഭ്യന്

സമയത്തക്കാണക്ക് നണിര്ബെനണിത വപറ്റന്റെക്ക്

വപറ്റന്റെക്ക് കണ്വടക്കാളര് ആയണിരുന

ഉണക്കാക്കക്കാന് സക്കാധണിചതക്ക് . അതനുസരണിചക്ക്

മരുന്നുകളുടടെ വണില വളടര കുറയക്കാന് കഴണിഞ.

ജര്മന് കമ്പനണിയക്കായ Bare-ല

നണിന്നുവും മരുന്നുകള് ഇനഭ്യന് കമ്പനണിയക്കായ നക്കാറ്റക്ക്വകക്കാ വപക്കാടലയുളള ഒദൗഷധ
നണിര്മക്കാണ കമ്പനണികള്ക്കക്ക് ഉണക്കാക്കക്കാന് കഴണിഞ. കക്കാന്സര് ചണികണിലസയക്ക്

Bare

കമ്പനണിയുടടെ Nex Warm ഉപവയക്കാഗണിക്കുവമ്പക്കാള് ഒരു മക്കാസവും 2,80,000 രൂപയുവും ഒരു
വര്ഷവും

33,65,000

രൂപയുമക്കാണക്ക്

ടചലവക്ക്

വരുനടതങണില

നണിര്ബെനണിത
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ടടലസന്സണിവുംഗക്ക് ഉപവയക്കാഗണിചക്ക് ഇനഭ്യന് കമ്പനണിയക്കായ NATCO ഉലപ്പെക്കാദണിപ്പെണിക്കുന
മരുന്നുകള്ക്കക്ക്

ഒരു

ടചലവക്കാക്കുന്നുളള.

മക്കാസവും

8,800

രൂപയുവും

30,000

രൂപയുവും

മക്കാത്രവമ

ഇനക്ക് എയ്ഡ്സക്ക് ദണിനമക്കാണക്ക്. എയ്ഡ്സക്ക് ദണിനവും ഇനക്ക്

വലക്കാകവഭ്യക്കാപകമക്കായണി ആചരണിക്കുകയക്കാണക്ക് എനക്ക് നമുക്കറണിയക്കാവും. ഇനഭ്യയണില നണിര്മണിച
മരുന്നുകളക്കാണക്ക് വലക്കാകവഭ്യക്കാപകമക്കായണി എയ്ഡ്സക്ക് വരക്കാഗണികള്ക്കക്ക് ഏറ്റവവും സദൗജനഭ്യമക്കായ
നണിരക്കണില

ലഭണിചടകക്കാണണിരുനതക്ക്.

മരുന്നുകള്ക്കക്ക്

ഒരു

വര്ഷവും

ബെഹുരക്കാഷ്ട്ര

കമ്പനണികളുടടെ

10,000 മുതല 15,000 വഡക്കാളര് വടര എയ്ഡ്സക്ക് വരക്കാഗണികള്ക്കക്ക്

ടചലവക്കാവക്കണണിവനവപ്പെക്കാള് ഇനഭ്യന് കമ്പനണി ഉലപ്പെക്കാദണിപ്പെണിക്കുന മരുന്നുകള്ക്കക്ക് 125
വകക്കാടെണി വഡക്കാളര് മുതല 325 വഡക്കാളര് വടരയക്കാണക്ക് നമുക്കക്ക് ടചലവക്കാവക്കണണി വനതക്ക്.
ഈ സന്ദര്ഭത്തണിലക്കാണക്ക് അവമരണിക്കന് സന്ദര്ശനവും നടെത്തണി ഇനഭ്യയുടടെ ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട
പ്രെെധക്കാനമന്ത്രണി ധക്കാരണകള് ഉണക്കാക്കണി ചണില തശരുമക്കാനങ്ങടളടുത്തതക്ക്. അവമരണിക്കന്
സന്ദര്ശനത്തണില ഒരു ഉഭയകക്ഷണി സമണിതണി രൂപശകരണിക്കക്കാന് തശരുമക്കാനണിചണിരണിക്കുന്നു.
അവണിടടെയക്കാണക്ക് ഇതണിടന്റെ അപകടെവും വരക്കാന് വപക്കാകുനതക്ക് . ഒബെക്കാമ – വമക്കാഡണി
കൂടെണിക്കക്കാഴ്ചയ്ക്കുവശഷവും ഇനഭ്യന് യു.എസക്ക്. വഭ്യക്കാപക്കാര സഹകരണവും ടമചടപ്പെടുവത്തണ
ഭക്കാഗമക്കായണി ഉഭയകക്ഷണി സമണിതണി രൂപശകരണിക്കക്കാന് തശരുമക്കാനണിചണിരണിക്കുന്നു. ഒദൗഷധ
നണിര്മക്കാണ നണിയമത്തണിടല 19-ാം വകുപവും നണിര്ബെനണിത ടടലസന്സക്ക് പ്രെെകക്കാരവും നമുക്കക്ക്
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വണില കുറചക്ക് മരുന്നുലപ്പെക്കാദണിപ്പെണിക്കുനതണിനുവവണണി നമള് എഴുതണിവചര്ത്ത ത്രശഡണി
വകുപ്പെണിടന്റെയുവും അടെണിസക്കാനത്തണിലക്കാണക്ക് ഇനഭ്യയണില ഒദൗഷധ നണിര്മക്കാണ രവുംഗത്തക്ക് വണില
കുറചക്ക്

മരുന്നുണക്കാക്കക്കാനുവും

നടെപ്പെണിലക്കാക്കണി

വപ്രെെക്കാസസക്ക്

പക്കാവടപ്പെട്ട

ആളുകടള

വപറ്റന്റെക്ക്

ഉള്ടപ്പെടടെയുളള

സഹക്കായണിക്കക്കാന്

മരുന്നുലപ്പെക്കാദന പ്രെെകണിയ മുവനക്കാട്ടു ടകക്കാണ്ടുവപക്കാകക്കാനുവും
അവമരണിക്കന്

സന്ദര്ശനത്തണിലൂടടെ

ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട

കക്കാരഭ്യങ്ങള്

കഴണിയുന

തലത്തണില

കഴണിഞ്ഞതക്ക് .
ഇനഭ്യയുടടെ

പവക്ഷ

പ്രെെധക്കാനമന്ത്രണി

ഉണക്കാക്കക്കാനക്കാഗ്രഹണിക്കുന ഈ ഉഭയകക്ഷണി സമണിതണി വനരവത്ത സൂചണിപ്പെണിചതുവപക്കാടല
19-ാം വകുപവും ത്രശഡണി വകുപവും റദക്ക് ടചയ്യണടമനക്ക് അവമരണിക്ക നണിര്ബെനണിക്കുവമ്പക്കാള്
അതണിനക്ക് വഴങ്ങണിടക്കക്കാടുക്കുന സക്കാഹചരഭ്യമക്കാണക്ക് ഇവണിടടെ

മരുന്നുലപ്പെക്കാദന രവുംഗത്തക്ക്

പ്രെെതണിസനണി ഉണക്കാകുനതുവും മരുന്നുകളുടടെ വണില വര്ദ്ധണിക്കുനതണിനുവും കക്കാരണമക്കാകുനതക്ക് .
ഒരു

ഭക്കാഗത്തക്ക്

മരുന്നുകളുടടെയുവും

കക്കാന്സര്
വണില

ഉള്ടപ്പെടടെയുളള

വര്ദ്ധണിപ്പെണിക്കുവമ്പക്കാള്

അവശഭ്യ
നമ്മുടടെ

മരുന്നുകളുടടെയുവും
ഗവണ്ടമനവും

മറ്റക്ക്

വകരളക്കാ

മുഖഭ്യമന്ത്രണിയുവും എടുത്ത തശരുമക്കാനവും കക്കാന്സര് വരക്കാഗണികള്ക്കക്ക് മരുനക്ക് സദൗജനഭ്യമക്കാക്കണി
ടകക്കാടുക്കുക എന്നുളളതക്കാണക്ക്. നമ്മുടടെ രക്കാജഭ്യത്തക്ക് മരുന്നുകളുടടെ വണില കുറയക്കാന് കക്കാരണവും
ഇതണിനുമുമ്പക്ക് വന വകക്കാണ്ഗ്രസക്ക് ഗവണ്ടമനകള്, ശ്രശമതണി ഇന്ദണിരക്കാ ഗക്കാനണി
അടെക്കമുളള

വകക്കാണ്ഗ്രസണിടന്റെ

പ്രെെധക്കാനമന്ത്രണിമക്കാര്

ടടകടക്കക്കാണണിരണിക്കുന

ചണില

6
Uncorrected/Not for publication

തശരുമക്കാനങ്ങളുവും അവര് എടുത്ത ധശരമക്കായ നടെപടെണികളുമക്കാണക്ക് . ഇനഭ്യന് പക്കാര്ലടമന്റെണില
ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട ഇന്ദണിരക്കാഗക്കാനണിയുടടെ പ്രെെസണിദ്ധമക്കായ ഒരു വക്കാചകമുണക്ക്. "ടമചടപ്പെട്ട ഒരു
വലക്കാകമുണക്കാക്കക്കാന്

ഒദൗഷധങ്ങളുടടെ

വണിമുക്തമക്കായണിരണിക്കണവും.”
ലക്കാഭമുണക്കാക്കക്കാന്
ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട

ആടരയുവും
ഇനഭ്യന്

കണ്ടുപണിടെണിത്തങ്ങള്ക്കക്ക്

ജശവണിതത്തണിടന്റെയുവും

മരണത്തണിടന്റെയുവും

അനുവദണിക്കരുടതനക്ക്
പ്രെെധക്കാനമന്ത്രണി

ശ്രശമതണി

1970

വപറ്റന്റെക്ക്
വപരണില

കക്കാലഘട്ടത്തണില

ഇന്ദണിരക്കാഗക്കാനണി

ഇനഭ്യന്

പക്കാര്ലടമന്റെണില നടെത്തണിയ പ്രെെഖഭ്യക്കാപനവത്തക്കാടെനുബെനണിചക്കാണക്ക് വപറ്റന്റെക്ക് നണിയമത്തണില
മക്കാറ്റങ്ങള് വരുത്തണിയതുവും നണിര്ബെനണിത ടടലസന്സക്ക്, ത്രശഡണി വകുപവും, 19-ാം വകുപവും
ഉണക്കാക്കണിയണിരണിക്കുനതക്ക്. പവക്ഷ നണിര്ഭക്കാഗഭ്യവും എന്നുപറയടട്ട, ഇനക്ക് അധണികക്കാരത്തണില
ഇരണിക്കുന വകന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെക്ക് ഇടതക്കാന്നുമറണിയക്കാടത ഇത്തരവും തശരുമക്കാനങ്ങള് മക്കാറ്റണി
ഇവണിടെടത്ത കക്കാന്സര്, കണിഡ്നണി, എയ്ഡ്സക്ക് വരക്കാഗണികള്ക്കക്ക് ലഭണിക്കുന മരുന്നുകളുടടെ
വണില ഭശമമക്കായണി വര്ദ്ധണിപ്പെണിചണിരണിക്കുന ഈ സക്കാഹചരഭ്യത്തണില ഇതണിടനതണിടര ശക്തമക്കായ
നടെപടെണി

സസശകരണിക്കുനതണിനുവവണണി

അര്ഹതയുളളതുവും

സമര്ദവും

വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ

ടചലുത്തണവും.

ടതറ്റക്കായ

ഇതക്ക്

പറയക്കാന്

തശരുമക്കാനങ്ങള്ടക്കതണിടര

ശക്തമക്കായണി പ്രെെതണികരണിക്കക്കാന് ആര്ജവമുളളതക്ക് സവുംസക്കാന ഗവണ്ടമന്റെണിനുവും സവുംസക്കാന
മുഖഭ്യമന്ത്രണിക്കുമക്കാണക്ക്. കക്കാരണവും സവുംസക്കാന ഗവണ്ടമന്റെക്കാണക്ക് ഇവണിടടെ സദൗജനഭ്യമക്കായണി
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കക്കാന്സര്

ഉള്ടപ്പെടടെയുളള

തശരുമക്കാനടമടുത്തണിരണിക്കുനതക്ക്.

വരക്കാഗങ്ങള്ക്കക്ക്
ആതുര

മരുന്നുകള്

വസവനരവുംഗത്തക്ക്

ടകക്കാടുക്കക്കാന്

ഈ

ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

ടടകടക്കക്കാണണിരണിക്കുന സമശപനമക്കാണക്ക് പക്കാവടപ്പെട്ട വരക്കാഗണികള്ക്കക്ക് ഒരു സക്കാനസനമക്കായണി
മക്കാറണിയണിരണിക്കുനതക്ക്. അതുടകക്കാണക്ക് ഇനക്ക് വരക്കാഗണികള് അനുഭവണിക്കുന ബുദ്ധണിമുട്ടണില
നണിന്നുവും അവടര രക്ഷണിക്കുനതണിനുവും സവുംസക്കാനത്തുവും ഇനഭ്യയണിലുവും മരുന്നുകളുടടെ വണില
നണിയന്ത്രണിക്കുനതണിനുവും

പഴയതുവപക്കാടല

വപറ്റന്റെക്ക്

നണിയമത്തണിടന്റെയടെണിസക്കാനത്തണില

ടടലസന്സണിവുംഗക്ക് അവതക്കാറണിറ്റണിയുടടെ അവകക്കാശങ്ങള് ഹനണിക്കടപ്പെടെക്കാതണിരണിക്കുനതണിനുവും
വവണണിയുളള തശരുമക്കാനങ്ങള് എടുക്കുനതണിനക്ക് വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ മുമ്പക്കാടകയുവും
സമര്ദവും

ടചലുത്തണടമനക്ക്

ഈ

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിലൂടടെ

മുഖഭ്യമന്ത്രണിവയക്കാടെക്ക്

അഭഭ്യര്തണിക്കുകയക്കാണക്ക്.
മുഖഭ്യമന്ത്രണി (ശ്രശ. ഉമന് ചക്കാണണി): ശ്രശ. ടബെനണി ടബെഹനക്കാന് ഇവണിടടെ ഉനയണിച
പ്രെെശവും നമ്മുടടെ രക്കാജഭ്യടത്ത സവുംബെനണിചണിടെവത്തക്കാളവും ഏറ്റവവും പ്രെെധക്കാനടപ്പെട്ട പ്രെെശമക്കാണക്ക് .
ഇനക്ക് ഇനഭ്യയണിടല ജനങ്ങളുടടെ ഏറ്റവവും വലണിയ പ്രെെശവും ആവരക്കാഗഭ്യപ്രെെശമക്കാണക്ക് . നല
ചണികണിത കണിട്ടക്കാഞ്ഞണിട്ടല. നല ചണികണിലസയുവും മരുന്നുവും എലക്കാവര്ക്കുവും വക്കാങ്ങക്കാന്
സക്കാധണിക്കുനണില.

ആവരക്കാഗഭ്യ

വര്ദ്ധണിക്കുകയക്കാണക്ക്.

അതക്ക്

വസവനരവുംഗടത്ത

മനസണിലക്കാക്കണിടക്കക്കാണക്കാണക്ക്

ടചലവക്ക്

അമണിതമക്കായണി

സവുംസക്കാന

ഗവണ്ടമന്റെക്ക്
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ജനറണികക്ക് ടമഡണിസണിന്സക്ക് സദൗജനഭ്യമക്കായണി ടകക്കാടുക്കുനതുവും കക്കാന്സര് ചണികണിതയ്ക്കുളള
മരുന്നുകള് വകരളത്തണിടല ടമഡണിക്കല വകക്കാവളജുകള്, ആര്.സണി.സണി., മലബെക്കാര്
കക്കാന്സര് ടസന്റെര്, എറണക്കാകുളവും ജണിലക്കാ ആശുപത്രണി എനണിവണിടെങ്ങളണിലുവും എട്ടക്ക്
ആശുപത്രണിവകന്ദ്രങ്ങളണിലുവും സദൗജനഭ്യമക്കായണി

ടകക്കാടുക്കക്കാന് തശരുമക്കാനണിചതുവും.

നമ്മുടടെ

രക്കാജഭ്യത്തക്ക് മരുനണിടന്റെ വണില കൂടുനതണിടനക്കറണിചക്കാണക്ക് ശ്രശ. ടബെനണി ടബെഹനക്കാന്
ഉനയണിച പ്രെെധക്കാനടപ്പെട്ട പ്രെെശവും.

രക്കാജഭ്യത്തക്ക് മരുന്നുകളുടടെ വണില നണിശ്ചയണിചക്ക്

ഉറപ്പെണിക്കുനതുവും നണിയന്ത്രണിക്കുനതുവും വകന്ദ്ര സര്ക്കക്കാരക്കാണക്ക്. ഇതക്ക് വകന്ദ്ര ടകമണിക്കലസക്ക്
ആന്റെക്ക് ടഫര്ട്ടണിടടലവസഴക്ക് വകുപ്പെണിടന്റെ കശഴണിലുളള നക്കാഷണല ഫക്കാര്മസസ്യൂട്ടണിക്കല
ടടപ്രെെസണിവുംഗക്ക് അവതക്കാറണിറ്റണി (NPPA) വഴണിയക്കാണക്ക്. വകന്ദ്ര നണിയമമക്കായ Essential
Commodities Act-ടന്റെ കശഴണിലുളള Drugs Price Control Order (DPCO)എന
നണിയമവും

വഴണിയക്കാണക്ക്

NPPA

വണിലനണിയന്ത്രണവും

നടെപ്പെണിലക്കാക്കുനതക്ക്.

ആ

നണിയമമനുസരണിചക്ക് 1995-ല 74 ഇനവും മരുന്നുകളുടടെ വണില നണിയന്ത്രണിച. മരുന്നുകളുടടെ
വണില

ഗണഭ്യമക്കായണി

സവുംസക്കാനങ്ങളുവും
കുവറക്കൂടെണി

വര്ദ്ധണിച

സക്കാഹചരഭ്യത്തണില

വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെണിവനക്കാടെക്ക്

ശക്തമക്കായ

നണിയന്ത്രണങ്ങള്

വകരളവും

ഇതണിനകത്തക്ക്
വവണടമന്നുവും

ഉള്ടപ്പെടടെ

പല

ഇടെടപടെണടമന്നുവും
ആവശഭ്യടപ്പെട്ടു.

അതണിടന്റെയടെണിസക്കാനത്തണില വകരളത്തണിടന്റെ ആവശഭ്യവും കൂടെണി പരണിഗണണിചടകക്കാണക്ക്
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2013-ല 348 ഇനവും മരുന്നുകള്ക്കക്ക് വണില നണിയന്ത്രണവും ഏര്ടപ്പെടുത്തണി. വളടര
ആശസക്കാസകരമക്കായ ഒരു സമശപനമക്കാണക്ക് ഉണക്കായണിരുനതക്ക്. എനക്കാല Drugs Price
Control Order-ല ഖണണിക 19 പ്രെെകക്കാരവും വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെണിനക്ക് വണില നണിശ്ചയണിച
മരുന്നുകളുടടെ കക്കാരഭ്യത്തണില ചണില പ്രെെവതഭ്യക സക്കാഹചരഭ്യത്തണില വണില കൂട്ടക്കാനുവും
വഭ്യവസകളുണക്ക്. അതുവഴണി നമുക്കക്ക് വശണ്ടുവും ബുദ്ധണിമുട്ടുകള് ഉണക്കാകുവമക്കാ എന ചണില
സവുംശയങ്ങളുണക്ക്.
വണിലനണിയന്ത്രണത്തണിനക്ക്

348

മരുന്നുകള്ക്കക്ക്

വണിവധയമക്കാക്കക്കാന്

പുറടമ

108

വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെക്ക്

മരുന്നുകള്

കൂടെണി

തശരുമക്കാനണിക്കുകയുവും

അതനുസരണിചക്ക് 29-05-2014-ല അതണിനുവവണണിയുളള മക്കാര്ഗ്ഗനണിര്വദശമുണക്കാകുകയുവും
ടചയ.

ഇവണിടടെ ശ്രശ. ടബെനണി ടബെഹനക്കാന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രെെവതഭ്യക സക്കാഹചരഭ്യവും

എനക്ക് പറയുനതക്ക്, 108 ഇനവും മരുന്നുകള്ക്കുളള നണിയന്ത്രണവും 22-09-2014-ല
പണിന്വലണിചടകക്കാണക്ക്

ഒരു

ഉത്തരവണക്കായണി

എന്നുളളതക്കാണക്ക്.

അതക്കാണക്ക്

ഒരു

ആശങയുളവക്കാക്കണിയതക്ക്. 348 ഇനവും മരുന്നുകളുടടെ വണിലനണിയന്ത്രണത്തണില ഒരു
മക്കാറ്റവമണില, അതക്ക് നണിയന്ത്രണവണിവധയമക്കാണക്ക്. പവക്ഷ നമുക്കക്ക് ഏറ്റവവും കൂടുതല
ആവശഭ്യമുളള പ്രെെവമഹവും, ഹൃദ്വരക്കാഗവും തുടെങ്ങണിയ വരക്കാഗങ്ങള്ക്കുവവണണിയുളള 108
മരുന്നുകള്ക്കക്കാണക്ക്

നണിയന്ത്രണ

വമര്ടപ്പെടുത്തണിയതണിനുവശഷവും

നണിയന്ത്രണവും

പണിന്വലണിചതക്ക്. ഇക്കക്കാരഭ്യവും കഴണിഞ്ഞ പ്രെെക്കാവശഭ്യവും ഞക്കാനുവും ആവരക്കാഗഭ്യ വകുപമന്ത്രണിയുവും
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പ്രെെധക്കാനമന്ത്രണിടയ

കണവപ്പെക്കാള്

അവദഹത്തണിടന്റെ

ശ്രദ്ധയണിലടപ്പെടുത്തണി.

വണില

നണിയന്ത്രണവും പണിന്വലണിക്കണില എനക്കാണക്ക് അവദഹവും ഞങ്ങള്ക്കക്ക്

തന വഭ്യക്തമക്കായ

ഉറപ്പെക്ക്.

സക്കാഹചരഭ്യത്തണിനക്ക്

ഒരുവണിധത്തണിലുവും

മരുന്നുകളുടടെ

വണില

കൂടുന

ഒരു

വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെക്ക് കൂട്ടുനണിലക്കണില. 108 മരുന്നുകളുടടെ വണിലനണിയന്ത്രണവും പണിന്വലണിച
കക്കാരഭ്യവും

അവദഹത്തണിനക്ക്

വരഖക്കാമൂലവും

ടകക്കാടുത്തണിട്ടുണക്ക്.

വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെക്ക്

അതക്ക്

പരണിവശക്കാധണിക്കുവും. അതണിവന്മേല ഒരു അനുകൂലമക്കായ തശരുമക്കാനടമടുക്കുവും എന്നുളള
വണിശസക്കാസവുംതടനയക്കാണുളളതക്ക്.
ഇവണിടടെപ്പെറഞ്ഞ

ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട അവുംഗവും

ടബെനണി ടബെഹനക്കാന്

വണികക്കാരവും സവുംസക്കാന ഗവണ്ടമന്റെക്ക് പൂര്ണ്ണമക്കായണി ഉള്ടക്കക്കാളളുന്നു.

വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെക്ക് തുടെര്ന്നുവും വണില നണിയന്ത്രണിചടകക്കാണക്ക് നണിലക്കണവും എന്നുളള നയവും
തുടെരണവും എനക്ക് ശക്തമക്കായണി സമര്ദവും ടചലുത്തുവും എന്നുപറയക്കാനുവും ആഗ്രഹണിക്കുന്നു.

ശ്രശ. ടബെനണി ടബെഹനക്കാന്: അങ്ങക്ക് ഇവണിടടെ വണിശദശകരണിചതുവപക്കാടല 348
അവശഭ്യമരുന്നുകള്ക്കുപുറടമ
നണിയന്ത്രണിക്കുനതണിനുള്ള

108

ജശവന്

ഒരധണികക്കാരമക്കാണക്ക്

രക്ഷക്കാ
19-ാം

മരുന്നുകളുടടെയുവും
വകുപ്പെണിലൂടടെ

വണില
നമുക്കക്ക്

ലഭണിചണിരണിക്കുനതക്ക്. അതനുസരണിചക്കാണക്ക് ഇവണിടടെ മരുന്നുകളുടടെ വണില കുറഞ്ഞണിട്ടുള്ളതക്ക്.
അതണിടന്റെ 3(ഡണി) വകുപ്പെക്ക് എഴുതണിവചര്ത്തുടകക്കാണക്കാണക്ക് വണിലനണിയന്ത്രണവവും വപറ്റന്റെക്ക്

11
Uncorrected/Not for publication

നണിയമത്തണിടന്റെ സമര്ദത്തണിനക്ക് അതശതമക്കായണി നണിന്നുടകക്കാണക്ക് വണില നണിയന്ത്രണിക്കുനതണിനുവും
നണിര്ബെനണിത ലലസന്സക്ക് അടെക്കമുള്ള തശരുമക്കാനങ്ങളുവും ലകടക്കക്കാള്ളക്കാന് നമുക്കക്ക്
കഴണിഞ്ഞതക്ക്. ഇതക്ക് രണ്ടുവും മക്കാറ്റുടമനതക്കാണക്ക് പ്രെെധക്കാനമന്ത്രണിയുടടെ സന്ദര്ശനത്തണിലൂടടെ
വഭ്യക്തമക്കാക്കുനതക്ക്. അങ്ങക്ക് സൂചണിപ്പെണിചതുവപക്കാടല, ടസപവുംബെര് 22-ാം തശയതണി വണില
നണിയന്ത്രണത്തണിനുള്ള

അധണികക്കാരവും

റദ്ദുടചയണിരണിക്കുകയക്കാണക്ക്.

അതണിടന്റെ

അടെണിസക്കാനത്തണില പല കമ്പനണികളുവും വണില കൂട്ടക്കാന് വപക്കാകുന്നു. അങ്ങക്ക് ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട
പ്രെെധക്കാനമന്ത്രണിടയക്കണക്ക്

നണിവവദനവും

നലകണിടയന്നു

പറഞ.

ഡലഹണിയണില

വപക്കാകുവമ്പക്കാള് മുലടപ്പെരണിയക്കാര് വണിഷയവും, റബ്ബര് കര്ഷകരുടടെ പ്രെെശങ്ങള്, തുടെങ്ങണിയ
വണിഷയങ്ങള് ചര്ച ടചയ്യുവമ്പക്കാള് വകരളത്തണിടല

ജനങ്ങടള ബെക്കാധണിക്കുന ഏറ്റവവും

ഗദൗരവകരമക്കായ മരുന്നുകളുടടെ വണില വര്ദ്ധനവക്ക് ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള കക്കാരഭ്യങ്ങളണില വകന്ദ്ര
ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

എടുത്തണിരണിക്കുന

തശരുമക്കാനവും

പണിന്വലണിക്കണടമനതക്ക്

സര്വ്വകക്ഷണിവയക്കാഗത്തണില ഒരു അജന്ഡയക്കായണി അവതരണിപ്പെണിക്കക്കാന് തയ്യക്കാറക്കാകുവമക്കാ?
മുഖഭ്യമന്ത്രണി

(ശ്രശ.

നണിയന്ത്രണിക്കുനതണിനുള്ള

ഉമന്

ചക്കാണണി):

ഉത്തരവണിറക്കണിയതക്ക്

348

കഴണിഞ്ഞ

മുരുന്നുകളുടടെ
വകന്ദ്ര

വണില

ഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ

കക്കാലത്തക്കാണക്ക്. 108 മരുന്നുകളുടടെ വണില നണിയന്ത്രണ ഉത്തരവക്ക് നണിലനണിര്വത്തണതണിടന്റെ
ആവശഭ്യകതടയക്കുറണിചവും ഈ വപറ്റന്റെക്ക് നണിയമവമക്കായണി ബെനടപ്പെട്ട കമ്പലസറണി
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ലലസന്സക്ക് സശവും നണിര്ത്തലക്കാക്കുനതണിടനതണിടരയുവും നണിവവദനവും നലകണിയണിട്ടുണക്ക് .
അതണിവനക്കാടെകവും അനുകൂലമക്കായ തശരുമക്കാനവും ഉണക്കായണിടലങണില വശണ്ടുവും പ്രെെധക്കാനമന്ത്രണിടയ
കക്കാണുവമ്പക്കാള്, നണിശ്ചയമക്കായുവും ഈ പ്രെെശവവും ഉനയണിക്കുനതക്കായണിരണിക്കുവും.

2. ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതണിയണിടല പ്രെെശങ്ങള്
ശ്രശ. എവും. ചന്ദ്രന്: വളടരവയടറ ഗദൗരവവമറണിയതുവും നമ്മുടടെ സവുംസക്കാനടത്ത
പക്കാവങ്ങളണില പക്കാവങ്ങളക്കായ ടതക്കാഴണിലക്കാളണികളുടടെ ജശവണിതടത്ത ബെക്കാധണിക്കുനതുമക്കായ ഒരു
പ്രെെശവും ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട മന്ത്രണിയുടടെ ശ്രദ്ധയണിലടപ്പെടുത്തുനതണിനുവവണണിയക്കാണക്ക് ഞക്കാന്
ഈ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല അവതരണിപ്പെണിക്കുനതക്ക്. വര്ഷങ്ങളക്കായണി ഇന്ഡഭ്യക്കാ രക്കാജഭ്യടത്ത
പക്കാവടപ്പെട്ട ടതക്കാഴണിലക്കാളണികള് ജശവണിക്കക്കാന്വവണണി നടെത്തണിയ സമരവപക്കാരക്കാട്ടങ്ങളുടടെ
ഭക്കാഗമക്കായക്കാണക്ക് ചരണിത്രത്തണിലക്കാദഭ്യമക്കായണി ടതക്കാഴണില ടകക്കാടുക്കുടമന ഉറപ്പെക്ക് നലകണിടക്കക്കാണക്ക്
ഒരു നണിയമവും ഇന്ഡഭ്യന് പക്കാര്ലടമന്റെക്ക് പക്കാസക്കാക്കണിയതക്ക്. 2005-ല ഇടെതുപക്ഷ
പണിന്തുണവയക്കാടുകൂടെണി വകന്ദ്രത്തണില അധണികക്കാരത്തണിലണിരുന യു.പണി.എ. ഗവണ്ടമന്റെക്കാണക്ക്
മഹക്കാതക്കാഗക്കാനണി

വദശശയ

ഗ്രക്കാമശണ

അവതരണിപ്പെണിചക്ക് പക്കാസക്കാക്കണിയതക്ക്.

ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക്

നണിയമവും

പക്കാര്ലടമന്റെണില

ഇടതക്കാരു മക്കാതൃകക്കാപരമക്കായ നണിയമവും തടനയക്കാണക്ക്.

ഇന്ഡഭ്യയണിടല ഗ്രക്കാമശണ വമഖലയണിലുള്ള അവണിദഗ്ദ്ധ ടതക്കാഴണിലക്കാളണികള്ക്കക്ക് അവര്
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ടതക്കാഴണില

ടചയ്യക്കാന്

സക്കാമ്പത്തണികവര്ഷവും

തയ്യക്കാറക്കാടണങണില
ചുരുങ്ങണിയതക്ക്

ഓവരക്കാ

100

കുടുവുംബെത്തണിനുവും

ദണിവസടമങണിലുവും

ഒരു

ടതക്കാഴണില

ടകക്കാടുക്കണടമനക്കാണക്ക് ഈ നണിയമത്തണില വഭ്യവസടചയണിട്ടുള്ളതക്ക്. അങ്ങടന ടതക്കാഴണില
ടകക്കാടുക്കുകയക്കാടണങണില, ടതക്കാഴണില ടചയ്യുന ഓവരക്കാ വഭ്യക്തണിക്കുവും ഓവരക്കാ ദണിവസടത്ത
അധസക്കാനത്തണിനക്ക് നണിശ്ചണിത നണിരക്കണില കൂലണി ലഭണിക്കക്കാന് അവകക്കാശമുണക്ക്. അത്തരത്തണില
അവര്ക്കക്ക് ലഭണിവക്കണ കൂലണി 14 ദണിവസത്തണിനകവും ടകക്കാടുത്തുതശര്ക്കണടമനക്കാണക്ക്
നണിയമത്തണില വഭ്യവസ ടചയണിട്ടുള്ളതക്ക്. ഈ നണിയമ വഭ്യവസകള്ക്കനുസരണിചക്ക് പദ്ധതണി
നടെപ്പെണിലക്കാക്കുനതണില നമ്മുടടെ സവുംസക്കാനത്തക്ക് വളടര ഗദൗരവകരമക്കായ വശഴ്ചയക്കാണക്ക്
വരുത്തണിയണിരണിക്കുനടതനക്ക് ഇതണിടന സവുംബെനണിചക്ക് പരണിവശക്കാധണിച സണി. ആന്റെക്ക് എ.ജണി.
തടന വഭ്യക്തമക്കാക്കണിയണിട്ടുണക്ക്.
സവുംസക്കാനത്തക്ക്

മക്കാത്രമല, ഈ പദ്ധതണി നടെത്തണിപ്പെണില നമ്മുടടെ

വന്വതക്കാതണിലുള്ള

അഴണിമതണിയുവും

പണക്കാപഹരണവവും

നടെത്തണിയണിട്ടുള്ളതക്കായുവും സണി. ആന്റെക്ക് എ.ജണി. ചൂണണിക്കക്കാണണിചണിട്ടുണക്ക്.
ഓവരക്കാ

ടതക്കാഴണിലക്കാളണിക്കുവും

14

ദണിവസത്തണിനകവും

രജണിസ്റ്റര് ടചയ

ടതക്കാഴണില

നലകക്കാന്

കഴണിഞ്ഞണിട്ടണിടലങണില അവര്ക്കക്ക് ടതക്കാഴണിലണിലക്കായക്കാ വവതനത്തണിനക്ക് അര്ഹതയുണക്ക് .
അങ്ങടനയുള്ള സന്ദര്ഭത്തണില 2013-14 ല നമ്മുടടെ സവുംസക്കാനത്തക്ക് 29,25,662
കുടുവുംബെങ്ങളക്കാണക്ക് ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതണിയണില രജണിസ്റ്റര് ടചയണിട്ടുള്ളതക്ക് .

അതണില
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10,33,949 വപര്ക്കക്ക് മക്കാത്രമക്കാണക്ക് ഈ സര്ക്കക്കാര് ടതക്കാഴണില ടകക്കാടുത്തണിട്ടുള്ളതക്ക് .

ഈ

സവുംസക്കാനത്തക്ക് 100 ദണിവസവും ടതക്കാഴണില നലകണിയണിട്ടുള്ളതക്ക് 2,72,843 വപര്ക്കക്ക്
മക്കാത്രമക്കാണക്ക്.

29 ലക്ഷവും വപര് രജണിസ്റ്റര് ടചയതണില രണക്ക് ലക്ഷത്തണിലധണികവും

ടതക്കാഴണിലക്കാളണികള്ക്കക്ക് മക്കാത്രമക്കാണക്ക്
ഇതുവടര

ടതക്കാഴണില

ടതക്കാഴണിലക്കാളണികള്ക്കക്ക്

ഈ നണിയമത്തണില വഭ്യവസ ടചയതനുസരണിചക്ക്

ടകക്കാടുത്തണിട്ടുള്ളതക്ക്.
നണിയമ

ഇതണിലത്തടന

വഭ്യവസയനുസരണിചക്ക്

പണണിടയടുക്കുന

അതക്കാതക്ക്

സവുംസക്കാനടത്ത

കര്ഷകടത്തക്കാഴണിലക്കാളണികളുടടെ മണിനണിമവും കൂലണി ഉറപവരുത്തണടമന്നുവും നണിര്വദശണിചണിട്ടുണക്ക് .
നമ്മുടടെ

സവുംസക്കാനത്തക്ക്

കര്ഷകടത്തക്കാഴണിലക്കാളണികളുടടെ മണിനണിമവും

കൂലണി

320/-

രൂപയക്കാണക്ക്. ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതണിയണില ഒരു ദണിവസവും നലകുനതക്ക് 180/- രൂപയക്കാണക്ക്.
മണിനണിമവും കൂലണിയുടടെ പകുതണിവപക്കാലുവും ലഭണിക്കുനണില. അതണിനുള്ള ഉത്തരവക്കാദണിത്തവും അതക്ക്
നടെപ്പെണിലക്കാക്കുന
ദണിവസത്തണില

ഗവണ്ടമന്റെണിനുവും
കൂടുതല

ഏടറ്റടുക്കക്കാന്

വവതനക്കുടെണിശണിക

കഴണിഞ്ഞണിട്ടണില.
വനക്കാല

പതണിനക്കാലക്ക്

ആയതണിനക്ക്

പലണിശ

നലകണടമനക്കാണക്ക് ഈ നണിയമത്തണിടല വഭ്യവസ. നമ്മുടടെ സവുംസക്കാനത്തക്ക് ഇവപ്പെക്കാള്
47 വകക്കാടെണി രൂപവയക്കാളവും വവതന കുടെണിശണികയക്കാണക്ക് നലകക്കാനുള്ളതക്ക്.

ഇത്രയുവും തുക

കുടെണിശണിക നലകക്കാനുള്ളവര്ക്കക്ക് ഒരു രൂപവപക്കാലുവും പലണിശ ടകക്കാടുത്തതക്കായണി ഇന്നുവടര
അറണിയക്കാന് കഴണിഞ്ഞണിട്ടണില. മക്കാത്രമല, ടതക്കാഴണിലുറപ്പെണിടന്റെ ഫണക്ക് സര്ക്കക്കാര് പൂര്ണ്ണമക്കായുവും
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ടചലവഴണിചണിട്ടണില.

788.65 വകക്കാടെണി രൂപ ടചലവഴണിക്കക്കാടത കണിടെക്കുവമ്പക്കാഴക്കാണക്ക് 47

വകക്കാടെണിവയക്കാളവും രൂപ ടതക്കാഴണിലക്കാളണികള്ക്കക്ക് വവതനക്കുടെണിശണിക വരുത്തണിയണിട്ടുള്ളതക്ക് വളടര
നക്കാണവക്കടുണക്കാക്കുന സവുംഭവവും കൂടെണിയക്കാണക്ക്. യു.പണി.എ. സര്ക്കക്കാര് തടന അതണിടന്റെ
അവസക്കാന

കക്കാലഘട്ടത്തണില

ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക്

പദ്ധതണിയക്കായണി

നശക്കണിടവക്കുന

വണിഹണിതത്തണില പടെണിപടെണിയക്കായണി ടവട്ടണിക്കുറവക്ക് വരുത്തണിയണിരുന്നു.

നണിയമപ്രെെകക്കാരവും

ആഴ്ചക്കണക്കണിനക്ക് വവതനവും നലകണടമന വഭ്യവസ സവുംസക്കാന സര്ക്കക്കാരുവും തവദശ
സസയവുംഭരണ സക്കാപനങ്ങളുവും കക്കാറ്റണിലപ്പെറത്തണിയണിരണിക്കുകയക്കാണക്ക്.
വവതനവും

ടകക്കാടുക്കുനതക്ക്.

ഈ

അനക്കാസയക്കാണക്ക് കക്കാണണിചണിട്ടുള്ളതക്ക്.

വര്ഷവും

വതക്കാന്നുവമ്പക്കാഴക്കാണക്ക്

ടതക്കാഴണില നലകുനതണിലുവും

കടുത്ത

ഫലപ്രെെദമക്കായണി ഈ പദ്ധതണി നടെപ്പെണിലക്കാകുനണില.

ഈ വര്ഷവും ഇതുവടര 100 ദണിവസവും ടതക്കാഴണില ലഭണിചതക്ക് 887 വപര്ക്കക്ക് മക്കാത്രമക്കാണക്ക്.
ഇതണിനുപുറടമയക്കാണക്ക് ഇവപ്പെക്കാള് അധണികക്കാരത്തണില വന ശ്രശ. നവരന്ദ്ര വമക്കാദണി സര്ക്കക്കാര്
രക്കാജഭ്യടത്ത 6597 വബക്കാക്കുകളണില 2500 വബക്കാക്കുകളണില മക്കാത്രവും പദ്ധതണി തയ്യക്കാറക്കാക്കണി
സമര്പ്പെണിക്കക്കാന് ഉത്തരവക്ക് നലകണിയണിട്ടുള്ളതക്ക്. അതനുസരണിചക്ക് വകരളത്തണില ആലപഴ,
പത്തനവുംതണിട്ട, വകക്കാട്ടയവും എനശ ജണിലകടള പൂര്ണ്ണമക്കായുവും ഈ പദ്ധതണിയണില നണിന്നുവും
ഒഴണിവക്കാക്കുകയക്കാണക്ക്.

മറ്റക്ക് 11 ജണിലകളണില നണിനക്കായണി 50

പദ്ധതണി ഉള്ടപ്പെടുനതക്ക്.

വബക്കാക്കുകളണിലക്കാണക്ക് ഈ

ഇടുക്കണി, വയനക്കാടെക്ക്, പക്കാലക്കക്കാടെക്ക് ജണിലകള്

മക്കാത്രമക്കാണക്ക്
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പൂര്ണ്ണമക്കായുവും ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതണിയണില ഉള്ടപ്പെടുനതക്ക്.
ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

ഉള്ടപ്പെടുത്തക്കാത്ത

വബക്കാക്കുകളണില

ഈ

പദ്ധതണിയണില വകന്ദ്ര

പദ്ധതണി

നടെപ്പെണിലക്കാക്കക്കാന്

സവുംസക്കാന സര്ക്കക്കാര് എനക്ക് നടെപടെണിയക്കാണക്ക് സസശകരണിക്കുനടതനക്ക് മന്ത്രണി ഇതുവടര
വഭ്യക്തമക്കാക്കണിയണിട്ടണില. നണിരവധണി വര്ഷമക്കായണി സവുംസക്കാന വഭ്യക്കാപകമക്കായണി തുടെര്ന്നുവരുന
പദ്ധതണി ഇലക്കാതക്കാകുന 102 വബക്കാക്കുകളണില എങ്ങടന മുവനക്കാട്ടുടകക്കാണ്ടുവപക്കാകക്കാന്
കഴണിയുവും, അത്തരത്തണില മുവനക്കാട്ടുടകക്കാണ്ടുവപക്കാകക്കാനുള്ള നടെപടെണി സസശകരണിക്കക്കാടത
വനക്കാല ഈ സവുംസക്കാനടത്ത മഹക്കാഭൂരണിപക്ഷവും ദക്കാരണിദഭ്യവരഖയക്ക് തക്കാടഴ കഴണിയുന
കുടുവുംബെങ്ങളുടടെ ജശവണിതവും വളടര ദുസഹമക്കാകുടമന്നുള്ള കക്കാരഭ്യവവും സര്ക്കക്കാരണിടന്റെ
ശ്രദ്ധയണിലടപ്പെടുത്തുകയക്കാണക്ക്.
മണി. ടചയര്മക്കാന് : ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട അവുംഗവും, ചുരുവക്കണതക്കാണക്ക്.
ശ്രശ. എവും. ചന്ദ്രന്: ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതണിയണില രജണിസ്റ്റര് ടചയ 27 ലക്ഷവും
കുടുവുംബെങ്ങള് ഇവപ്പെക്കാള് ആശങയണിലക്കാണക്ക്.

വകന്ദ്ര സര്ക്കക്കാരണിടന്റെ ആദഭ്യടത്ത

ബെഡ്ജറ്റണില 33,500 വകക്കാടെണി രൂപ മക്കാത്രമക്കാണക്ക് ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതണിക്കക്കായണി
നശക്കണിവചണിട്ടുള്ളതക്ക്.

വകന്ദ്ര

വണിഹണിതത്തണില

ഭശമമക്കായ

ടവട്ടണിക്കുറവക്കാണക്ക്

ഈ

ബെഡ്ജറ്റണില പുതണിയ ഗവണ്ടമന്റെക്ക് വരുത്തണിയണിട്ടുള്ളതക്ക്.
മണി. ടചയര്മക്കാന് : ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട അവുംഗവും, എട്ടക്ക് മണിനണിട്ടക്കായണി പശസക്ക് കണ്ക്ലൂഡക്ക്.
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ശ്രശ. എവും. ചന്ദ്രന്: ഞക്കാന് കണ്ക്ലൂഡക്ക് ടചയ്യുകയക്കാണക്ക്.
മക്കാത്രവമയുള.

വകന്ദ്ര

വരുത്തണിയണിട്ടുണക്ക്.

സര്ക്കക്കാര് കൂലണിയുടടെ

വസ്തുത പറടഞ്ഞന്നു

അനുപക്കാതത്തണിലുവും

ടവട്ടണിക്കുറവക്ക്

നണിലവണില 60 ശതമക്കാനവും കൂലണിയുവും ബെക്കാക്കണി 40 ശതമക്കാനവും മറ്റു

സക്കാധനസക്കാമഗ്രണികളുവും അതണിടന്റെ നടെത്തണിപടചലവമക്കാണക്ക് നണിശ്ചയണിചണിട്ടുള്ളതക്ക് . ഇവപ്പെക്കാള്
ആ വഭ്യവസ മക്കാറ്റണി 51 ശതമക്കാനവും കൂലണിയുവും 49 ശതമക്കാനവും മറ്റു സക്കാധനസക്കാമഗ്രണികളുമക്കായണി
മക്കാറ്റണിയക്കാല ഇതണിടന്റെ വകക്കാണ്ടക്കാക്ടര്മക്കാരക്കായണിരണിക്കുവും ഇതണിടന്റെ ലക്കാഭവും ടകക്കാണ്ടുവപക്കാകുക,
അവരുടടെ

കശഴണിലക്കായണിരണിക്കുവും

അതുടകക്കാണക്ക്

ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക്

ടതക്കാഴണിലക്കാളണികളുടടെ

പദ്ധതണി

ടതക്കാഴണില

നടെക്കക്കാന്

ദണിനത്തണില

വപക്കാകുനതക്ക് .

വമ്പണിച

വതക്കാതണില

ടവട്ടണിക്കുറവക്ക് വരുത്തുടമനക്ക് മക്കാത്രമല ഇതക്ക് മടറ്റക്കാരു സണിതണിവണിവശഷവും കൂടെണി വരുത്തുവും.
കഴണിഞ്ഞവര്ഷവും അട്ടപ്പെക്കാടെണിയണില 80 നവജക്കാത ശണിശുക്കള് മരണിച.
ഇതുവടര 21 എണ്ണവും മരണിച.
ടതക്കാഴണില

നലകുടമനക്ക്

പത്രങ്ങളണിടലക്കാടക്ക

അവര്ക്കക്ക് 200 ദണിവസവും ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതണിയണില

ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട

വക്കാര്ത്ത

ഈ വര്ഷവും

വനതക്കാണക്ക്.

മന്ത്രണി
100

അവണിടടെ
ദണിവസവും

പ്രെെഖഭ്യക്കാപണിചതക്കായണി
വപക്കാലുവും

ടതക്കാഴണില

ടകക്കാടുക്കക്കാന് കഴണിയക്കാത്ത സര്ക്കക്കാര് എങ്ങടനയക്കാണക്ക് അട്ടപ്പെക്കാടെണിയണില 200 ദണിവസവും
ടതക്കാഴണില ടകക്കാടുക്കക്കാന് പദ്ധതണി ആവണിഷ്കരണിക്കുക.

ക്ഷശരകര്ഷക വമഖലയണിലുവും

പരമ്പരക്കാഗത വമഖലയണിലുവും ഇതക്ക് നടെപ്പെണിലക്കാക്കണടമനക്ക് മുമ്പക്ക് തശരുമക്കാനണിക്കുകയുവും
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പ്രെെഖഭ്യക്കാപണിക്കുകയുവും ടചയണിരുനതക്കാണക്ക്.

പടക്ഷ ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതണി തടന

അവതക്കാളത്തണിലക്കായ ഈ സണിതണി വണിവശഷവും ടപടട്ടനക്ക് പരണിഹരണിക്കുനതണിനക്ക് അങ്ങക്ക്
ഇടെടപട്ടക്ക് എടനങണിലുവും നടെപടെണി സസശകരണിക്കണടമനക്ക് ഞക്കാന് അഭഭ്യര്തണിക്കുകയക്കാണക്ക്.

ഗ്രക്കാമവണികസനവവും ആസൂത്രണവവും സക്കാവുംസക്കാരണികവവും വനക്കാര്ക്കയുവും വകുപമന്ത്രണി
(ശ്രശ. ടക.സണി. വജക്കാസഫക്ക്): സര്, ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട അവുംഗവും ശ്രശ. എവും. ചന്ദ്രന് ഇവണിടടെ
ഉനയണിച

കക്കാരഭ്യങ്ങള്

വസ്തുതക്കാപരമല,

യക്കാഥക്കാര്തഭ്യങ്ങളുമക്കായണി

നണിരക്കുനതുമല.

ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക് പദ്ധതണി 50 വബക്കാക്കുകളണിലമക്കാത്രവും പരണിമണിതടപ്പെടുത്തക്കാനുള്ള നണിര്വദശവും
ഇതുവടര

ലഭണിചണിട്ടണില.

അങ്ങടനയുള്ള

നണിര്വദശങ്ങവളക്കാടെക്ക്

ഗവണ്ടമന്റെണിനക്ക്

വയക്കാജണിപമണില. വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെക്ക് സര്ക്കുലറണില പറയുനതക്ക്, For the year 2015-16,
as a part of the Labour Budget Exercise it has been decided that there should
be a greater focus on the backward blocks while conducting the Labor
Budget Exercise. For this purpose an Intensive Participatory Planning
Exercise has been prescribed to be conducted in 2500 backward blocks in
India. വകരളത്തണിടല 22 വബക്കാക്കുകളണില കൂടുതലക്കായണി തശവ്രമക്കായ പ്രെെവര്ത്തനവും
വവണടമനലക്കാടത

മറ്റുള്ളവടയ

ഒഴണിവക്കാക്കണിയണിട്ടണില.

അങ്ങടനയുള്ള

നണിര്വദശവും
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ഇതുവടര ഗവണ്ടമന്റെണിനക്ക് ലഭണിചണിട്ടണില. ടതക്കാഴണിലുറപ പദ്ധതണി പൂര്ണ്ണമക്കായുവും ഒരു വകന്ദ്ര
പദ്ധതണിയക്കാണക്ക്.

ഇതണിടന്റെ

വവതനവും

നലകുനതക്ക്

വകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റെക്കാണക്ക്.

കക്കാലക്കാകക്കാലങ്ങളണില അവര് നലകുന മക്കാനദണങ്ങളുടടെ മക്കാറ്റവും അനുസരണിചവപക്കാകക്കാന്
മക്കാത്രവമ നമുക്കക്ക് സക്കാധണിക്കുകയുള. ഇവണിടടെ ടതക്കാഴണിലുറപ പദ്ധതണിയണില ഇന്നു
പറയുനതക്ക് 2500 വബക്കാക്കുകളണില വലബെര് ബെഡ്ജറ്റണിനക്ക് ഈനല ടകക്കാടുത്തുടകക്കാണക്ക്
ഊര്ജണിത പങക്കാളണിത്ത ആസൂത്രണവും (Intensive Participatory Planning Exercise)
നടെത്തുനതണിനക്ക് നണിര്വദശവും ടകക്കാടുത്തു. അതണിടന്റെ അടെണിസക്കാനത്തണില വകരളത്തണിടല 22
വബക്കാക്കക്കാണക്ക് ഉവദശണിക്കടപ്പെട്ടതക്ക്. വകരള ഗവണ്ടമന്റെക്ക് പരണിവശക്കാധണിചവപ്പെക്കാള് ഈ
പറയുന മക്കാനദണപ്രെെകക്കാരവും 22 വബക്കാക്കക്ക്മക്കാത്രമല വകരളത്തണിടല 50 വബക്കാടക്കങണിലുവും
ഉള്ടപ്പെടുത്തക്കാന് തശരുമക്കാനണിച. അതണിടന്റെ അടെണിസക്കാനത്തണില 50 വബക്കാക്കുകളുടടെ ലണിസ്റ്റക്ക്
തയ്യക്കാറക്കാക്കണി വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെണിനക്ക് ടകക്കാടുത്തണിട്ടുണക്ക്. ഈ വബക്കാക്കുകളണില ഊര്ജണിത
പങക്കാളണിത്ത ആസൂത്രണത്തണിലൂടടെ 2015-16-ടല വലബെര് ബെഡ്ജറ്റക്ക് തയ്യക്കാറക്കാക്കുനതണിനക്ക്
നടെപടെണി സസശകരണിചണിട്ടുണക്ക്. വശഷണിക്കുന 102 വബക്കാക്കുകളണില 2008-ല സവുംസക്കാന
സര്ക്കക്കാര് പുറടപ്പെടുവണിച മക്കാനദണ പ്രെെകക്കാരവും നടെപടെണി സസശകരണിചവരണികയക്കാണക്ക് . 102
വബക്കാക്കുകളണില വലബെര് ബെഡ്ജറ്റക്ക് തയ്യക്കാറക്കാവക്കണതണിലക്കാടയന നണിര്വദശവും ലഭണിചണിട്ടണില.
വകരളത്തണിടല 152 വബക്കാക്കുകളണിലുവും ഇവപ്പെക്കാള് നടെപടെണി മുവമ്പക്കാട്ടു വപക്കാകുന്നുണക്ക് .
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ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട അവുംഗവും പറഞ്ഞതക്ക് ശരണിയല.
വകരളത്തണില
ഒരുകക്കാരഭ്യവും,

വശഴ്ചയുണക്കാടയനക്ക്

2010-11-ല

അധണികക്കാരടമക്കാഴണിയുവമ്പക്കാള്
കഴണിഞ്ഞടകക്കാലവും

പറഞ.

അങ്ങയുടടെ

ടകക്കാടുത്ത വവതനവും

ഞങ്ങള്

ടകക്കാടുത്തതക്ക്

865

അതണില

മനസണിലക്കാവക്കണ്ടുന

പക്കാര്ട്ടണിയുടടെ
492
ലക്ഷവും

ലക്ഷവും

ഗവണ്ടമന്റെക്ക്
രൂപയക്കായണിരുന്നു.

രൂപയക്കാണക്ക്.

2010-11

വര്ഷത്തണില വവതനവും ടകക്കാടുത്തതക്ക് 701 വകക്കാടെണി രൂപയക്കായണിരുന്നു. 2013-14
വര്ഷത്തണില ഞങ്ങള് ടകക്കാടുത്തതക്ക് 1701 വകക്കാടെണി രൂപയക്കാണക്ക്. ഓവരക്കാ ഘട്ടവുംഘട്ടമക്കായണി
ഊര്ജണിതടപ്പെടുത്തണിയതലക്കാടത ഇതണില യക്കാടതക്കാരു തരത്തണിലുവും വശഴ്ച സവുംഭവണിചണിട്ടണില.
പവക്ഷ ടതക്കാഴണില നലകുനതണിടന സവുംബെനണിചള്ള ചണില മക്കാനദണങ്ങളുണക്ക്. ഈ
വര്ഷടത്ത 8 മക്കാസവുംടകക്കാണക്ക് ടചലവഴണിചതക്ക് 760 വകക്കാടെണി രൂപയക്കാണക്ക്. എവണിടടെയക്കാണക്ക്
വശഴ്ച പറ്റണിയതക്ക്; വലബെര്
തയ്യക്കാറക്കായണിക്കഴണിഞ്ഞക്കാല

ബെഡ്ജറ്റക്ക് തയ്യക്കാറക്കാക്കുനതക്ക് പഞക്കായത്തുകളക്കാണക്ക് . അതക്ക്
നടെപടെണി

സസശകരണിക്കുന്നുണക്ക്.

അതണില

ഒരു

വശഴ്ചയുവും

സവുംഭവണിചണിട്ടണില.
കൂലണിടകക്കാടുക്കുനതക്ക് സവുംബെനണിചക്ക് ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട അവുംഗവും പറഞ്ഞതുവപക്കാടല
സവുംസക്കാനങ്ങളുടടെ മണിനണിമവും വവജസക്കാണക്ക് കൂലണി നണിശ്ചയണിവക്കണതക്ക്. 2006-07-ല കൂലണി
125 രൂപ. 2010-11-ല 150 രൂപ, 2012-13-ല 164 രൂപ, 2013-14-ല 180 രൂപ
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എനണിങ്ങടനയക്കായണിരുന്നു. ഇവപ്പെക്കാള് ടകക്കാടുക്കുനതക്ക് 212 രൂപയക്കാണക്ക്. അതുമക്കാത്രവും
വപക്കാര, വകരളത്തണിടന്റെ മണിനണിമവും വവതനവും വകന്ദ്ര നണിയമമനുസരണിചക്ക് നലകക്കാന്
ബെക്കാധഭ്യസരക്കാണക്ക്. അക്കക്കാരഭ്യവും ഉനയണിചണിട്ടുണക്ക്. ഇവണിടടെ പറഞ്ഞണിരണിക്കുനതണില വലണിയ
പ്രെെയക്കാസമുള്ളതക്ക്,

വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ

പുതണിയ

മക്കാനദണ

പ്രെെകക്കാരവും

അളവക്ക്

തണിട്ടടപ്പെടുത്തക്കാന് കഴണിയക്കാത്തതുവും പ്രെെകടെമലക്കാത്തതുമക്കായ പ്രെെവൃത്തണികള് പുലക്ക്ല, കള
എനണിവ നശക്കവും ടചയ്യല, വനരണിട്ടുള്ള കക്കാര്ഷണിക പ്രെെവൃത്തണികള് മുതലക്കായവ ഇവപ്പെക്കാള്
ഏടറ്റടുക്കക്കാന് നണിവൃത്തണിയണില. അതുടകക്കാണക്ക് വജക്കാലണിനലകുന കക്കാരഭ്യത്തണില നമുക്കക്ക്
കുറവകള് സവുംഭവണിക്കുന്നുണക്ക്. ഇക്കക്കാരഭ്യവും കണക്കണിടലടുത്തുടകക്കാണക്ക് വശണ്ടുവും സവുംസക്കാന
ഗവണ്ടമന്റെക്ക്............. ഞക്കാന് കഴണിഞ്ഞ രണക്കാഴ്ച മുന്പക്ക് വകന്ദ്രമന്ത്രണിടയ കണ്ടു.
വനരടത്ത പറഞ്ഞവപക്കാടലത്തടന കന്നുകക്കാലണി വളര്ത്തല, ടതക്കാണക്ക് സവുംഭരണവും,
ഖക്കാദണി

ഉള്ടപ്പെടടെയുള്ള

പരമ്പരക്കാഗത

എവും.ജണി.എന്.ആര്.ഇ.ജണി.എസക്ക്-ടന്റെ

വഭ്യവസക്കായങ്ങള്

ആനുകൂലഭ്യവും

എനണിവയ്ക്കുകൂടെണി

നലകുന

കക്കാരഭ്യവും

ആവശഭ്യടപ്പെട്ടണിട്ടുണക്ക്. ഇക്കക്കാരഭ്യവും ചര്ച ടചയ്യുനതണിനുവവണണി ദക്ഷണിവണനഭ്യയണിടല
മന്ത്രണിമക്കാരുടടെ വയക്കാഗവും വണിളണിക്കക്കാടമനക്ക് വകന്ദ്രമന്ത്രണി പറഞ. ആ വയക്കാഗവും 2015
ജനുവരണി മക്കാസത്തണില വണിളണിക്കക്കാന് തശരുമക്കാനണിചണിട്ടുണക്ക്. നമ്മുടടെ ആവശഭ്യവും വളടര
വഭ്യക്തമക്കാണക്ക്,

ടതക്കാഴണില

ടകക്കാടുക്കുവമ്പക്കാള്

കക്കാര്ഷണിക

വമഖലയക്ക്

ആവശഭ്യമക്കായ
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പരണിഗണന ലഭണിക്കണവും. കക്കാരണവും ആവര്ത്തന സസഭക്കാവമുള്ള വജക്കാലണി ടകക്കാടുക്കക്കാന്
സക്കാധണിചണിടലങണില ഇവണിടടെ എത്ര ശ്രമണിചക്കാലുവും വജക്കാലണി ഉണക്കാകക്കാന് സക്കാധണിക്കുകയണില.
ഇതണിനുപുറവമ അങ്ങക്ക് അട്ടപ്പെക്കാടെണിടയസവുംബെനണിചക്ക് പറഞ. അട്ടപ്പെക്കാടെണിയണില വജക്കാലണി
ടകക്കാടുക്കുനതക്ക് 100 ദണിവസമക്കാണക്ക്. അതണിനുപുറവമ സവുംസക്കാന ഗവണ്ടമന്റെക്ക് പണവും
ടചലവഴണിചടകക്കാണക്ക് 100 ദണിവസവുംകൂടെണി വജക്കാലണി ടകക്കാടുക്കക്കാന് തശരുമക്കാനണിക്കുകയുവും
അതണിടന്റെ ഉത്തരവക്ക് പുറടപ്പെടുവണിചണിട്ടുമുണക്ക്. 200 ദണിവസവും വജക്കാലണി കടണത്തക്കാന്
സക്കാധണിക്കണടമന്നുള്ളതക്കാണക്ക്

നമുക്കക്ക്

വവണതക്ക്.

ആ

വജക്കാലണി

കടണത്തക്കാന്

ഇവപ്പെക്കാഴടത്ത വകന്ദ്രനണിയമ പ്രെെകക്കാരവും പ്രെെയക്കാസങ്ങളുണക്ക്. വകന്ദ്ര നണിയമത്തണില മക്കാറ്റവും
വരുത്തണിക്കഴണിഞ്ഞക്കാല 200 ദണിവസവും അവണിടടെ വജക്കാലണി ടകക്കാടുക്കക്കാന് സക്കാധണിക്കുടമന്നുള്ള
കക്കാരഭ്യത്തണില യക്കാടതക്കാരു സവുംശയവവും വവണ.
ഇവപ്പെക്കാള് ഇലവകക്കാണണികക്ക് ഫണക്ക് മക്കാവനജുടമന്റെക്ക്
ഓവരക്കാ

സണിസ്റ്റവും (EFMS) പ്രെെകക്കാരവും

ടതക്കാഴണിലക്കാളണിക്കുവും കൂലണി അവരുടടെ അക്കദൗണണിവലയക്ക് ടകക്കാടുക്കുകയക്കാണക്ക്

ടചയ്യുനതക്ക്.

ഫണക്ക്

ടതക്കാഴണിലക്കാളണിക്കുവും

ലഭണിക്കുന

അവരുടടെ

മുറയക്ക്
വവതനവും

യക്കാടതക്കാരു

തക്കാമസവമണിലക്കാടത

ഇ.എഫക്ക്.എവും.എസക്ക്-ലൂടടെ

എലക്കാ

അവരുടടെ

അക്കദൗണണിവലയക്ക് ടകക്കാടുക്കുന്നുണക്ക്. പവക്ഷ, എതക്കാണക്ക് 100 വകക്കാടെണി രൂപവയക്കാളവും
കുടെണിശണിക വകന്ദ്രവും തരക്കാനുണക്ക് എനതക്കാണക്ക് ഇവപ്പെക്കാഴുള്ള പ്രെെശവും. വകന്ദ്രവും തരക്കാടത
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ടകക്കാടുക്കക്കാന് നണിവൃത്തണിയണില. അതക്ക് വശണ്ടുവും ആവശഭ്യടപ്പെട്ടണിട്ടുണക്ക്. വകന്ദ്രവും തന്നു
കഴണിഞ്ഞക്കാല ഒരു തക്കാമസവവും ഉണക്കാകക്കാടത ആ ദണിവസവുംതടന ഫണക്ക് ടക്കാന്സ്ഫര് ടചയ
ടകക്കാടുക്കുവും.
ബെഹുമക്കാനടപ്പെട്ട അവുംഗവും ചണില അഴണിമതണിക്കക്കാരഭ്യങ്ങള് പറഞ. അഴണിമതണിക്കക്കാരഭ്യവും
ഗദൗരവമക്കാണക്ക്, അതക്ക് പരണിവശക്കാധണിക്കുവും. പവക്ഷ പലവപ്പെക്കാഴുവും കക്കാണുന കക്കാരഭ്യവും, ചണില
രക്കാഷ്ട്രശയ

പ്രെെസക്കാനങ്ങള്

ടതക്കാഴണിലക്കാളണിടയടക്കക്കാണക്ക് ബുക്കണില ഒപ്പെണിടുവണിചവശഷവും

അവടര ജക്കാഥയ്ക്കുയവും സമരത്തണിനുവും ടകക്കാണ്ടുവപക്കാകുന്നു. അവടര വജക്കാലണി ടചയ്യണിക്കുകയല
ടചയ്യുനതക്ക്. നമള് സസയവും നണിയന്ത്രണിക്കണവും. വലബെര് ബെഡ്ജറ്റണില ഉള്ടപ്പെട്ടണിരണിക്കുന
ടതക്കാഴണിലക്കാളണികള് രജണിസ്റ്ററണില ഒപ്പെണിട്ടു കഴണിഞ്ഞക്കാല അവവരക്കാടെക്ക് വജക്കാലണി ടചയ്യക്കാന്
പറയണവും. ജക്കാഥയക്ക് ടകക്കാണ്ടുവപക്കാകുകയല വവണതക്ക്. ഇത്തരത്തണിലുള്ള വശഴ്ചകള്
പരണിവശക്കാധണിക്കുവും. ആ വശഴ്ചകള് നണിയന്ത്രണിക്കുവും. അങ്ങക്ക് പറഞ്ഞതുവപക്കാലുള്ള പ്രെെശങ്ങളണില.
ഇനടത്ത നണിലയക്ക് വകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെക്ക് ഈ പദ്ധതണി ചുരുക്കണിയണിട്ടണില. പവക്ഷ അവരുടടെ
സമശപനവും കക്കാണുവമ്പക്കാള് ചുരുക്കക്കാനുള്ള സക്കാധഭ്യതകള് തള്ളണിക്കളയക്കാനുമക്കാവണില.
മണി. ടചയര്മക്കാന്: Any question?
ശ്രശ. എവും. ചന്ദ്രന്: സര്, അങ്ങക്ക് ഇവണിടടെ പറഞ ഇതക്ക് കക്കാര്ഷണിക വമഖലയ്ക്കുവും,
പരമ്പരക്കാഗത വമഖലയ്ക്കുവും വഭ്യക്കാപണിപ്പെണിക്കുവക്കാന് വപക്കാകുകയക്കാണക്ക് എനക്ക് . വകന്ദ്ര സര്ക്കക്കാര്
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പുതുതക്കായണി ഒരു മക്കാനദണവും നണിശ്ചയണിചണിട്ടുണക്ക്. അതനുസരണിചക്ക് കക്കാര്ഷണിക വൃത്തണിയണില
ഏര്ടപ്പെട്ടവര്, സശകള് കുടുവുംബെനക്കാഥകളക്കായവര്, ടടവദദ്യുതണി, ടവളളവും, കക്കൂസക്ക് എനണിവ
ഒന്നുവും

ഇലക്കാത്തവര്,

പരണിമണിതടപ്പെടുത്തുടമനക്കാണക്ക്
നണിശ്ചയണിചണിട്ടുളളതക്ക്.
വണിചക്കാരണിക്കുനതക്ക്.

ബെക്കാങണിവുംഗക്ക്
വകന്ദ്ര

സദൗകരഭ്യമണിലക്കാത്തവര്

ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

പുതണിയ

ഇവര്ക്കുവവണണി
മക്കാനദണത്തണില

ഇതക്ക് അങ്ങയുടടെ ശ്രദ്ധയണില ടപട്ടണിട്ടുണക്കാകുടമനക്കാണക്ക് ഞക്കാന്
അത്തരത്തണിടലക്കാരു പരണിതസണിതണിയണിലക്കാണക്ക് ഇദൗ ടതക്കാഴണിലുറപ്പെക്ക്

പദ്ധതണി വകരളത്തണില നടെപ്പെണിലക്കാക്കുനടതങണില പല വകന്ദ്ര പദ്ധതണികടളയുവുംവപക്കാടല
ഇവണിടടെ അതക്ക് നടെപ്പെണിലക്കാക്കക്കാന് പറ്റക്കാത്ത സണിതണിവണിവശഷവും വരുവും. പുതണിയ മക്കാനദണവും
കക്കാര്ഷണിക

വമഖലടയക്കൂടെണി

ഉള്ടപ്പെടുത്തണി

വണിപുലശകരണിക്കണടമനക്ക്

നമള്

ആവശഭ്യടപ്പെടുവമ്പക്കാള് ചുരുക്കക്കാന് വവണണിയണിട്ടുളള ശ്രമമക്കാണക്ക് വകന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെക്ക്
നടെത്തണിടക്കക്കാണണിരണിക്കുനതക്ക്.

അതണിടന

ശക്തമക്കായണി

ടചറുത്തക്ക്

പരക്കാജയടപ്പെടുത്തുനതണിനക്ക് വവണണി എടനങണിലുവും സമശപനവും അങ്ങക്ക് സസശകരണിക്കുവമക്കാ?
ഗ്രക്കാമവണികസനവവും ആസൂത്രണവവും സക്കാവുംസക്കാരണികവവും വനക്കാര്ക്കയുവും വകുപമന്ത്രണി
(ശ്രശ. ടക.സണി. വജക്കാസഫക്ക്):
അനുസരണിചക്ക്

വകന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെണിടന്റെ

മക്കാറണിയ നണിര്വദശങ്ങള്

നമുക്കക്ക് വജക്കാലണി കടണത്തുവക്കാന് പ്രെെയക്കാസമുണക്കായണിട്ടുണക്ക്.

വണിചക്കാരണിചക്കാലുവും വജക്കാലണി കടണത്തുവക്കാന് സക്കാധണിക്കുനണില.

എത്ര

അതുടകക്കാണക്ക് തടന ഇദൗ
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കക്കാരഭ്യവും

ഇവണിടടെ വചരക്കാന് വപക്കാകുന ദക്ഷണിവണനഭ്യയണിടല മന്ത്രണിമക്കാരുടടെ വയക്കാഗവും

ചര്ചടചയ്യുവും.
തരത്തണിലുവും
പദ്ധതണി

ആ വയക്കാഗത്തണില വകരളത്തണിടന്റെ
യു.പണി.എ. ഗവണ്ടമന്റെക്ക്

ടടഡലസ്യൂട്ടക്ക്

ടചയ്യക്കാന്

ആവശഭ്യവും ഉനയണിക്കുവും.

ആരവുംഭണിച

ഒരു

എവും.ജണി.എന്.ആര്.ഇ.ജണി.എസക്ക്

സമതണിക്കുകയണില.

വയക്കാജണിക്കുകയണില എനക്ക് അറണിയണിക്കുവക്കാന് ആഗ്രഹണിക്കുന്നു.

അതണിവനക്കാടെക്ക്

വകരളവും

