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വടല് ഫകാക്ടറമിയുചട പ്രവൈരത്തനയം 

ശശ  .    വൈമി  .    ചക  .    സമി  .    മമതവ്  നകകായ:  സര,  കഴമിഞ്ഞ ഇടതുപക്ഷ ജനകാധമിപതര്യ

മുനണമി  ഗവൈണ്ചമന്റെമിചന്റെ  കകാലത്തവ്  ചപകാതുനമഖലകാ   വൈര്യവൈസകായത്തമിചന്റെ  ലകാഭയം

ഉപനയകാഗമിച്ചുണ്ടെകാക്കമിയ  10  വൈര്യവൈസകായങ്ങളമില്ചപ്പെട്ടതകാണവ്  എചന്റെ  മണ്ഡലത്തമിചല

വഹചടകവ്  ബകായംബൂ നഫ്ലകാറമിയംഗവ്  വടല് ഫകാക്ടറമി.  അവൈമിചട  തുടക്കത്തമില്  76  നപര

നജകാലമി  ചചെയമിരുന്നു.  പകാലക്കകാടവ്,  നകാദകാപുരയം,  മകാനനവൈകാടമി  എനമിവൈമിടങ്ങളമിചല

ഫശഡര യൂണമിറ്റുകളമില് നവൈചറയുയം ചതകാഴമിലകാളമികള് ഉണ്ടെകായമിരുന്നു. ഇചതലകായം ക്രനമണ

പ്രവൈരത്തനരഹമിതമകായമി.  ചമയമിന ഫകാക്ടറമിയമില് ഒരുവൈരഷമകായമി  റകാ ചമറ്റശരമിയലകായ

മുള  ലഭമിക്കകാത്തതമിനകാല്  ലഭര്യമകായ   ഓരഡറുകള്ക്കവ്  ഉല് പ്പെനയം  ചകകാടുക്കകാന

കഴമിഞ്ഞമിട്ടമില. ഇഇ ഫകാക്ടറമിയുചടയുയം അവൈമിടചത്ത ചതകാഴമിലകാളമികളചടയുയം കകാരര്യത്തമില്

കഴമിഞ്ഞ  യു.ഡമി.എഫവ്  ഗവൈണ്ചമന്റെവ്  തമികഞ്ഞ  അലയംഭകാവൈമകാണവ്  കകാണമിചമിരുനതവ്.

അതുചകകാണ്ടെവ്  ഇഇ  ഫകാക്ടറമി  പ്രവൈരത്തനസജ്ജമകാക്കമി  ഇനക്കകാ-ഫ്രണ്ടെവ് ലമി  ആയ

ഉല്പ്പെനയം നമിരമമിക്കകാന  ആവൈശര്യമകായ മുളയുചട ലഭര്യതയുയം അവൈമിചട നജകാലമി ചചെയ്യുന

ചതകാഴമിലകാളമികളചട  നജകാലമിയുയം   ഉറപ്പെകാക്കകാന  സരക്കകാര  അടമിയനര  നടപടമി

സച്വേശകരമിക്കണചമനഭര്യരതമിക്കുന്നു;  ഫകാക്ടറമി  പൂരണ്ണനതകാതമില്

പ്രവൈരത്തനക്ഷമമകായകാല്   200-ലധമികയം  ആളകള്ക്കവ്  നജകാലമി  ചചെയ്യേകാനുള്ള
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സഇകരര്യമുചണ്ടെന്നുകൂടമി  ബഹുമകാനചപ്പെട്ട  മനമിയുചട  ശദ്ധയമില്ചപ്പെടുത്തുകയകാണവ്.

അടമിയനരമകായമി ഇഇ പ്രശ്നത്തമിനവ് പരമിഹകാരയം കകാണണചമനഭര്യരതമിക്കുന്നു. 

വടല് ഫകാക്ടറമിയുചട പ്രവൈരത്തനയം 

വൈര്യവൈസകായവയം നസകാരട്സുയം വൈകുപ്പുമനമി (ശശ  .    ഇ  .    പമി  .    ജയരകാജന  ):  സര,  ശശ.

വൈമി.  ചക.  സമി.  മമതവ്  നകകായ   ഇവൈമിചടപ്പെറഞ്ഞ  കകാരര്യങ്ങചളകാചക്ക  ശരമിയകാണവ്.

വൈര്യവൈസകായ  വൈകുപ്പെമിചന്റെ  കശഴമിലള്ള   ചപകാതുനമഖലകാ  സകാപനമകാണവ്  ബകായംബൂ

നകകാരപ്പെനറഷന.   2011 ചഫബ്രുവൈരമിയമിലകാണവ്  വവൈവൈമിധര്യവൈല്ക്കരണത്തമിചന്റെ

ഭകാഗമകായമി  നകകാഴമിനക്കകാടവ്  നലളത്തവ്  ബകായംബൂ  നഫ്ലകാറമിയംഗവ്  വടല്  ഫകാക്ടറമി

പ്രവൈരത്തനമകാരയംഭമിചതവ്.   സയംസരമിച  മുളചകകാണ്ടെവ് തറയമില് പതമിക്കുന തറനയകാടുകള്

നമിരമമിക്കുകയകാണവ്  ചചെയ്യുനതവ്.   അതമിചന്റെ  അനുബനമകായമി  ഫരണമിചറുകള്,

കരട്ടനുകള്,   ടൂത്തവ്പമിക്കവ്,  ബ്രമിക്കവ്സവ്  തുടങ്ങമിയ ഉല്പ്പെനങ്ങളയം നമിരമമിക്കുനതമിനവ്

ലക്ഷര്യമമിട്ട ബഹുമുഖ പദ്ധതമിയകായമിരുന്നു അതവ്.  ഏതകാണ്ടെവ് 12 നകകാടമി രൂപയകായമിരുന്നു

ചമകാത്തയം അടങല് തുക.  ആവൈശര്യമുള്ള റകാ ചമറ്റശരമിയല്  (മുള)  വൈനയംവൈകുപ്പെമില് നമിന്നുയം

നശഖരമിചവ്,  സയംസരമിചവ്   ഒരു  നകന്ദ്രത്തമിചലത്തമിചവ്  ഉല്പ്പെനമുണ്ടെകാക്കുകയകായമിരുന്നു.

അതമിനകായമി നകാദകാപുരയം,  മകാനനവൈകാടമി,  പകാലക്കകാടവ്,  കകാടമ്പുഴ എനശ സലങ്ങളമില്

ഫശഡര  യൂണമിറ്റുകള്  സകാപമിച്ചു.    ഇവൈമിചടനമിന്നുയം  പ്രകാഥമമികമകായമി
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രൂപചപ്പെടുത്തമിവൈരുന  വൈസ്തുക്കള്  ഉപനയകാഗമിചവ്  നലളയം  ഫകാക്ടറമിയമില്  ഉല്പ്പെനയം

നമിരമമിക്കകാനകാണവ് ലക്ഷര്യമമിട്ടമിരുനതവ്.  ചമഷമിനറമികള് നല്കമിയ കമ്പനമികള് ആദര്യയം

അതമിചന്റെ  ചടനകകാളജമി  വകമകാറമിയമിരുനമില.   അതുചകകാണ്ടെവ്  സകാപനയം

ആരയംഭമിചനപ്പെകാള്  നഫ്ലകാറമിയംഗവ്  വടല്  ഉണ്ടെകാക്കുനതമിനവ്  കഴമിയകാചതവൈന്നു.  അതമിചന്റെ

ഫലമകായമി ഉല്പ്പെകാദനവമകായമി ബനചപ്പെട്ടവ്  തുടക്കത്തമില്  മകാസങ്ങനളകാളയം  പ്രശ്നങ്ങള്

നമിലനമിനമിരുന്നു.  കനമ്പകാളത്തമില്  ഒട്ടനവൈധമി  മതരങ്ങളചണ്ടെങമിലയം  കഴമിയകാവനത്ര

പരസര്യയം  നല്കമിയകാല്  പ്രകൃതമിദത്തമകായ  മുള  ചകകാണ്ടെവ്  ഉല്പ്പെകാദമിപ്പെമിക്കുന

ഉല്പ്പെനചമന നമിലയമില്   ബകായംബൂ വടല് വൈമിപണന  രയംഗത്തവ് കടന്നുകയറകാനുള്ള

സകാദ്ധര്യതയുണ്ടെവ്.  ഫശഡര യൂണമിറ്റുകള് ചമചചപ്പെടുത്തുനതമിനുനവൈണ്ടെമിയുള്ള നടപടമികളയം

ഇതമിചന്റെ  ഭകാഗമകായമി  സച്വേശകരമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  മകാനനവൈകാടമിയമിലള്ള  യൂണമിറ്റമില്

ഇനഡസമിയല്  നബകായമിലര  ഉള്ചപ്പെചടയുള്ള  ആധുനമിക  ഉപകരണങ്ങള്

സകാപമിചമിട്ടുണ്ടെവ്.  പചക്ഷ  മുള  ലഭര്യമലചയന്നുള്ളതകാണവ്  ഒരു  പ്രധകാനചപ്പെട്ട  പ്രശ്നയം.

കഴമിഞ്ഞ ഒരു വൈരഷക്കകാലമകായമി വൈനയംവൈകുപ്പെവ് മുള നല്കകാത്തതുചകകാണ്ടുയം ഇതമിചന്റെ റകാ-

ചമറ്റശരമിയല് ലഭര്യമലകാത്തതുചകകാണ്ടുയം ചപ്രകാഡക്ഷന നടക്കകാത്ത അവൈസയകാണുള്ളതവ്.

പ്രനതര്യകമിചവ് നകകാഷര പമിരശഡകായ  ജൂണ്, ജൂവല, ആഗസ്റ്റേവ് മകാസങ്ങളമില് മുള ചവൈട്ടകാന

പകാടമിലകാത്തതുചകകാണ്ടെവ്  ഈ  മകാസങ്ങളമില്  മുള  തശചര  കമിട്ടുനമില.  വൈനയംവൈകുപ്പെവ്
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നമിയമമനുസരമിചവ്   മുള ചവൈട്ടകാന അനുവൈകാദയം തരകാത്തതമിചന്റെ ഫലമകായമി തശരത്തുയം മുള

ലഭര്യമലകാതകായമിത്തശരന്നു.  അതുചകകാണ്ടെവ്  നലളയം  ഫകാക്ടറമിയുചട   അനുബന

പ്രവൈരത്തനങ്ങള്  നമിശ്ചലമകായമി.  നമിലവൈമില്  നലളയം  ഫകാക്ടറമിയമില്  19  കരകാര

ചതകാഴമിലകാളമികളയം,  ഫശഡര  യൂണമിറ്റുകളമിചലലകായംകൂടമി  23  ജശവൈനക്കകാരുമുണ്ടെവ്.

കുടുയംബശശക്കകാരക്കുയം ഇതുമകായമി ബനചപ്പെട്ടവ് നജകാലമി ചകകാടുക്കുന്നുണ്ടെവ്.  നല സകാധര്യത

ഉണ്ടെകാക്കമിചയടുക്കകാന  കഴമിയുയം.  പചക്ഷ  അസയംസ്കൃത  വൈസ്തു  ലഭര്യമല  എന്നുള്ളതകാണവ്

ഇനപ്പെകാള്  നനരമിട്ടുചകകാണ്ടെമിരമിക്കുന  വൈമിഷയയം.  അതമിനവ്  പരമിഹകാരയം  കകാണകാന

വൈനയംവൈകുപ്പുമകായമി ആവൈശര്യമകായ ഇടചപടല്  നടത്തമി പരമകാവൈധമി ഇതമിചന്റെ അസയംസ്കൃത

വൈസ്തുക്കള്  ലഭര്യമകാക്കകാന  കഴമിയുനമകാ  എനവ്  പരമിനശകാധമിക്കകായം.  അതുനപകാലതചന

കകാട്ടമില്നമിനവ്  വൈമിഭവൈങ്ങള്  നശഖരമിച്ചുചകകാണ്ടുണ്ടെകാക്കുന  ഉത്പനങ്ങള്  കൂടുതല്

നമകാഡവണസവ്  ചചെയ്യേകാന  ആവൈശര്യമകായമിട്ടുള്ള  നടപടമികളയം  ഇതമിചന്റെ  ഭകാഗമകായമി

പരമിനശകാധമിചവ് ചചെയ്യേകാവനതകാണവ്. 

ധനസഹകായയം

ശശ  .    എയം  .    എയം  .    മണമി:  സര,  പ്രകൃതമിനക്ഷകാഭചത്തത്തുടരനവ് വൈശടുകള്ക്കുവൈരുന
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