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നനിയമനനിര്മമ്മാണകമ്മാരരര

(1) 2016-  ലലെ കകരള ധനകമ്മാരര ബനിലനിലന്റെ അവതരണര

ധനകമ്മാരരവര കയറര വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമ്മാമസസ് ഐസകസ്):  സര്,

2016-ലലെ കകരള ധനകമ്മാരര ബനില് ഞമ്മാന് അവതരനിപനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന. 

(2) 2016-  ലലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ   [  കവമ്മാടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണസ്   (2-  ാ നമ്പര്  )]

ബനിലനിലന്റെ അവതരണവര അനന്തരഘടങ്ങളര.

ധനകമ്മാരരവര കയറര വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമ്മാമസസ് ഐസകസ്):  സര്,

2016-ലലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ [കവമ്മാടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണസ് (2-ാ നമ്പര്)]

ബനില് ഞമ്മാന് അവതരനിപനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബനില് അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന. 

ധനകമ്മാരരവര കയറര വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമ്മാമസസ് ഐസകസ്):  സര്,

2016-ലലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ  [കവമ്മാടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണസ്  (2-ാ നമ്പര്)]  ബനില്

പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന്ന പ്രകമയര ഞമ്മാന് അവതരനിപനിക്കുന.

തുറമുഖവര മമ്യൂസനിയവര പുരമ്മാവസ്തു സരരക്ഷണവര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    രമ്മാമചന്ദ്രന്

കടന്നപളനി): സര്, ഞമ്മാന് പ്രകമയലത്തെ പനിന്തമ്മാങ്ങുന. 



മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ധനകമ്മാരരവര കയറര വകുപ്പുമനനി, അങ്ങസ് സരസമ്മാരനിക്കുനകണമ്മാ?

ധനകമ്മാരരവര കയറര വകുപ്പുമനനി  (കഡമ്മാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമ്മാമസസ് ഐസകസ്):  സര്,

ഞമ്മാന് സരസമ്മാരനിക്കുന്നനില.

ചര്ച

ശസ്പീ  .    കജമ്മാര്ജസ്  എര  .    കതമ്മാമസസ്  : സര്,  ഇവനിലട  അവതരനിപനിക്കലപട ബനിലനിലന

ഞമ്മാന്  പനിന്തമ്മാങ്ങുകയമ്മാണസ്.   ഇത്തെരര  ഒരു  ബനിലനിലന്റെ  അടനിസമ്മാനര  ഇടതുപക്ഷ

ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനിയുലട  സമ്മാമ്പത്തെനിക-രമ്മാഷസ്പീയ  നയവമമ്മായനി  ബന്ധലപടതമ്മാണസ്.

ഇവനിലട  വനിശദസ്പീകരനിക്കലപടതുകപമ്മാലലെ  വനിപുലെമമ്മായ  ജനപങമ്മാളനിത്തെകത്തെമ്മാലടയുള

ചര്ചയുലടയുര  അഭനിപ്രമ്മായങ്ങളലടയുര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളലടയുര  ഒരു  സമമ്മാഹമ്മാരമമ്മാണസ്

യഥമ്മാര്ത്ഥത്തെനില്  ഇടതുപക്ഷ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനിയുലട  പ്രകടന  പതനിക.   ആ

പ്രകടന  പതനികലയ  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  സമ്മാധൂകരനിക്കുന്ന  വനിധത്തെനില്

അതനിലൂന്നനിനനിനലകമ്മാണമ്മാണസ്    ബഡ്ജറര  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലര  ഇവനിലട

അവതരനിപനിചനിട്ടുളതസ്.   ഈ  സര്ക്കമ്മാരനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തെനര  ആരരഭനിചസ്  ഏതമ്മാനര

ദനിവസങ്ങള്  കഴനിയുകമ്പമ്മാള്ത്തെലന്ന  സര്ക്കമ്മാരനിലന  മുക്തകണര  പ്രശരസനിച്ചുലകമ്മാണസ്

കകരളത്തെനിലലെ പതമമ്മാധരമങ്ങള് മമ്മാതമല നമ്മാളനിതുവലര ഇടതുപക്ഷ പ്രസമ്മാനങ്ങകളമ്മാടസ്

അസ്പൃശരത  കലനിചസ്  അകനനനിന്നനിരുന്ന  അലലങനില്  സരശയദൃഷനികയമ്മാലട

കനമ്മാക്കനിയനിരുന്ന മതപുകരമ്മാഹനിതനമ്മാരുര കശഷ്ഠനമ്മാരമ്മായനിട്ടുള ആളകളര മുഖരമനനിലയ

കനരനിടസ് കണസ് പൂലചണസ് അര്പനിചസ് ഈ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ആദര ദനിവസങ്ങലളക്കുറനിചസ്



പ്രകസ്പീര്ത്തെനിക്കുകയുണമ്മായനി.  തൃശ്ശൂരനില് നനിനര പുറലപടുവനിക്കുന്ന കമ്മാതലെനികസ് ചര്ചനിലന്റെ

മുഖമമ്മാസനികയനില്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ആദര  ആഴ്ചലയ  പ്രകസ്പീര്ത്തെനിച്ചുലകമ്മാണസ്

മുഖപ്രസരഗര  എഴുതുകയുണമ്മായനി.  തുടര്ന്നസ്  കകരളത്തെനിലലെ  എലമ്മാ  കമഖലെയനിലര

വന്കതമ്മാതനിലള  ജനപനിന്തുണ  ആര്ജനിച്ചുലകമ്മാണമ്മാണസ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്  മുകന്നമ്മാടസ്

കപമ്മാകുന്നതസ്.  

ഈ  ബഡ്ജറസ്  അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനമുമ്പസ്  ചനിലെ  ലചറനിയ  കമ്മാരരങ്ങള്

ബഡ്ജറനില്  ഉള്ലപടുത്തെണലമനര   സഹമ്മായനിക്കണലമനര  ആവശരലപടമ്മാനര

കവണനി ചനിലെ പുകരമ്മാഹനിത കശഷ്ഠനമ്മാര് മുഖരമനനിലയ കമ്മാണുകയുണമ്മായനി.    ഉമന്

ചമ്മാണനി  സമ്മാര്  ആയനിരുലന്നങനില് വസ്പീടനില് വചസ്  സരസമ്മാരനിക്കമ്മാമമ്മായനിരുന എന്നസ്  ആ

പുകരമ്മാഹനിത  കശഷ്ഠനമ്മാരനില്  ഒരമ്മാള്  എകന്നമ്മാടസ്  പറഞ.   നമ്മുലട

മുഖരമനനിയമ്മാലണങനില് ഇതസ് ലകമ്മാടുത്തെകപമ്മാള് കനമ്മാക്കമ്മാര എകന്ന പറഞനിട്ടുള.  ഒരു

നനിരമ്മാശ.    കനമ്മാക്കമ്മാലമന്നസ്  പറയുന്നതസ്  വസ്പീടനില്  കപമ്മായനി  കമ്മാണുന്നതനികനക്കമ്മാള്

ഗുണമമ്മായനിരനിക്കുലമന്നസ് ഞമ്മാന് പറഞ. ബഡ്ജറസ് അവതരനിപനിചസ് അടുത്തെ ദനിവസര ആ

പുകരമ്മാഹനിത കശഷ്ഠന് എലന്ന വനിളനിചസ് പറഞ, കനമ്മാക്കമ്മാലമന്നസ് പറഞകപമ്മാള് ഞമ്മാന്

വനിചമ്മാരനിച്ചു തസ്പീലര പരനിഗണനിക്കുകയനിലലന്നസ്. ഉമന് ചമ്മാണനി സമ്മാറനിലന്റെ വസ്പീടനില് കപമ്മായനി

നൂറണക്കനിനസ്  ആളകളലട  മദരത്തെനില്  വചസ്  നനികവദനര  ലകമ്മാടുത്തെമ്മാല്

ലെഭനിക്കുന്നതനികനക്കമ്മാള്  എതകയമ്മാ  അഭൂതപൂര്വ്വമമ്മായ  പനിന്തുണയുര  സഹമ്മായവമമ്മാണസ്

മുഖരമനനിയനില്നനിനര  ലെഭനിചലതന്നസ്  ആ  പുകരമ്മാഹനിത  കശഷ്ഠന്  പനിന്നസ്പീടസ്



പറയുകയുണമ്മായനി.   ചുരുക്കത്തെനില്  പുകരമ്മാഹനിതനമ്മാരുര  മതപണനിതനമ്മാരുര

പതമമ്മാധരമങ്ങളര  സമ്മാമ്പത്തെനിക  വനിദഗ്ദ്ധരുലമലമ്മാര  ഒരുകപമ്മാലലെ  പ്രശരസനിചനിട്ടുള

ഒന്നമ്മാണസ്  നമ്മുലട  പ്രകടനപതനികയനിലലെ  വമ്മാഗമ്മാനങ്ങള്  നടപനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനസ്

മുകന്നമ്മാടനിയമ്മായനിട്ടുള ബഡ്ജറസ്.  ഈ ബഡ്ജറസ് തനിരുവമ്പമ്മാടനി ഉള്ലപലട കകമ്മാഴനികക്കമ്മാടസ്

ജനിലയനില്  വലെനിയ  ജനപനിന്തുണയമ്മാണസ്  കനടനിയനിട്ടുളതസ്.   അതനിലന്റെ

വനിശദമ്മാരശങ്ങളനികലെക്കസ്   കപമ്മാകണലമന്നസ്  ഞമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.   ഈ

ഗവണ്ലമന്റെനിനസ് ഇങ്ങലന ജനപനിന്തുണ വര്ദനിക്കുന്നതനില് അസൂയപൂണ യു.ഡനി.എഫസ്.

നണകളലട ലപരുമഴയുമമ്മായനി വനലകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  

ഇകപമ്മാള്  രണസ്  ദനിവസര  മുമ്പസ്  കകമ്മാഴനികക്കമ്മാടസ്  നടന്ന  രണ്ടുമൂന്നസ്  പ്രധമ്മാനലപട

കമ്മാരരങ്ങള്  അങ്ങയുലട  ശദയനില്ലപടുത്തെമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഒന്നസ്,

സഖമ്മാവസ്  ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമമ്മാര്  ഇവനിലട  സരസമ്മാരനിക്കുകമ്പമ്മാള്  അതനിലനപറനി  ഒരു

സൂചന നല്കുകയുണമ്മായനി.  മനിനനിഞമ്മാന്നസ് കകമ്മാഴനികക്കമ്മാടസ് വചസ് കകമ്മാണ്ഗ്രസനിലന്റെ ഒരു

അവമ്മാര്ഡസ് ദമ്മാനചടങ്ങനില് പലങടുത്തുലകമ്മാണസ് പ്രനിയലപട മുരളനികയടന് ഒരു പ്രസരഗര

നടത്തുകയുണമ്മായനി.  അകദ്ദേഹര  വളലര  സതരസന്ധമമ്മായനി  പ്രശ്നങ്ങള്  അവതരനിപനിച്ചു.

കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്  ഇനനിയനികപമ്മാള്  ലപലടലന്നമ്മാനര  വരുലമന്നസ്  ആരുര

പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കലണന്നമ്മാണസ്  അകദ്ദേഹര  പറഞതസ്.   ചനിലെര്  2021-ലന  സസ്വപര

കമ്മാണുകയമ്മാണസ്.   ആ  സസ്വപര  സഫലെസ്പീകരനിക്കമ്മാകന  കപമ്മാകുന്നനില.   ബഹുമമ്മാനലപട

മുരളനികയടന് അങ്ങലന പറയുലമന്നസ്  എനനിക്കസ്  ഒരു വനിശസ്വമ്മാസവമുണമ്മായനില.   പകക്ഷ



ടനി.വനി.-യനില്ക്കൂടനി  തത്സമയര  അകദ്ദേഹത്തെനിലന്റെ  പ്രസരഗര  കകട്ടുലകമ്മാണനിരനിക്കുകമ്പമ്മാള്

അതസ്  അവനിശസ്വസനിക്കമ്മാനര  നനിര്വ്വമ്മാഹമനില.  അടനി  കനിടനി  പമ്മാമ്പനിലന്റെ  നലടലെസ്ല

തകര്ന്നതുകപമ്മാലലെ കകമ്മാണ്ഗ്രസനിലന്റെ നലടലെസ്ല  തകര്നകപമ്മായനി  എന്നമ്മാണസ്  അകദ്ദേഹര

പറഞതസ്.  നനിയമസഭയസ് പുറത്തെസ് ഒരു സമരര ലചയമ്മാന് കകമ്മാണ്ഗ്രസനിനസ് ലകല്പ്പുള

കനതൃതസ്വമനില.   നനിയമസഭയ്ക്കുളനില്  നടത്തെനിലക്കമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  സമരമമ്മാണസ്

യഥമ്മാര്ത്ഥത്തെനില്  കകമ്മാണ്ഗ്രസനിലന്റെ  സമരര.   അതനിലപരനി  സരഘടനലയ

ചലെനിപനിക്കമ്മാകനമ്മാ  അതനിലന  ഒരു  സമര  സരഘടനയമ്മാക്കനി  വളര്ത്തെമ്മാകനമ്മാ  കഴനിവള

ഒരമ്മാളമനില.  ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശനമ്മാണസ് അവമ്മാര്ഡസ് വമ്മാങ്ങനിലക്കമ്മാണസ് സരസമ്മാരനിചതസ്.

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന് പറഞതസ്,  കനതമ്മാക്കനമ്മാലരലമ്മാവരുര ജയനിക്കുലമന്നസ് ഞമ്മാന്

കനരലത്തെ  പറഞനിരുന.   എന്നമ്മാല്  പമ്മാര്ടനി  കതമ്മാല്ക്കുലമന്ന  മുന്നറനിയനിപ്പുര

നല്കനിയനിരുന.  കനതമ്മാക്കനമ്മാര്ക്കസ് ജയനിചമ്മാല് മതനി.  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളമ്മായനി  അവര്

ജയനിക്കുക, എര.എല്.എ. ആകുക എന്നതലമ്മാലത പമ്മാര്ടനി ജയനിക്കണലമന്നസ് അവര്ക്കസ്

തമ്മാലരരകമയനില.   സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായുര  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശലന്റെ  കനതമ്മാവമ്മായനി

കകരളത്തെനില്  കകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാര്  ആരമ്മാണുളലതന്നസ്  പരനികശമ്മാധനിക്കുകമ്പമ്മാഴമ്മാണസ്

ബഹുമമ്മാനലപട  പുതുപളനി  ലമമ്പലറക്കുറനിച്ചുര  ബഹുമമ്മാനലപട  രകമശസ്

ലചന്നനിത്തെലെലയക്കുറനിച്ചുര  ഓര്മ  വരുന്നതസ്.   ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്

ലക.പനി.സനി.സനി.-യുലട  വവസസ്  പ്രസനിഡന്റെമ്മാണസ്.   അതനിനമുകളനില്  അകദ്ദേഹര

കനതമ്മാലവന്നസ് വനിളനിക്കണലമങനില് ആ തരത്തെനിലളള ഏക മനഷരന് ലക.പനി.സനി.സനി.



പ്രസനിഡനര ഇകപമ്മാഴലത്തെ പ്രതനിപക്ഷ കനതമ്മാവര മമ്മാതമമ്മാണസ്.   അവലരക്കുറനിചമ്മാണസ്

ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന് എന്ന കകമ്മാണ്ഗ്രസനിലന്റെ,  ലക.പനി.സനി.സനി.-യുലട  വവസസ്

പ്രസനിഡന്റെസ്  ഒരഭനിപ്രമ്മായര  പറഞതസ്.   കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്  എത്തെനിനനില്ക്കുന്ന

കശമ്മാചനസ്പീയമ്മാവസലയക്കുറനിച്ചുള  ഒരു  യഥമ്മാര്ത്ഥ  ചനിതമമ്മാണസ്  അതനിലൂലട

വരക്തമമ്മാകുന്നതസ്.  

മലറമ്മാരു സരഭവര കകമ്മാഴനികക്കമ്മാടസ് ജനിലയനില് നടന്നനിട്ടുളതസ് മുസസ്പീര ലെസ്പീഗനിലന്റെ ഒരു

പ്രവര്ത്തെകന് കവളത്തുവചസ് ലകമ്മാലെലചയലപടതമ്മാണസ്. ഏറവര ദക്കൗര്ഭമ്മാഗരകരമമ്മായനിട്ടുള

ഒന്നമ്മാണതസ്.   ആ  ലകമ്മാലെപമ്മാതകലത്തെ  ഒരു  തരത്തെനിലര  നരമ്മായസ്പീകരനിക്കമ്മാകനമ്മാ

നനിസമ്മാരമമ്മായനി  കമ്മാണമ്മാകനമ്മാ  ഞങ്ങളമ്മാരുര  ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.   ലകമ്മാന്നതസ്

എസസ്.ഡനി.പനി.ഐ.  പ്രവര്ത്തെകരമ്മാണസ്.   പണസ്  ഒരു  മഹര്ഷനി  ഭസമ്മാസുരനസ്  വരര

ലകമ്മാടുത്തെതുകപമ്മാലലെയമ്മാണസ്   എസസ്.ഡനി.പനി.ഐ.,  എന്.ഡനി.എഫസ്.  ഉള്ലപലടയുള

പ്രസമ്മാനങ്ങലള  തളകക്കമ്മാഴനി  കുഞങ്ങലള  ചനിറകനിനളനില്  വചസ്

സരരക്ഷനിക്കുന്നതുകപമ്മാലലെ  കപമ്മായകമ്മാലെത്തെസ്  മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗസ്  ഇത്തെരര  തസ്പീവ്രവമ്മാദ

സരഘടനകലള  സരരക്ഷനിച്ചുലകമ്മാണനിരുന്നതസ്.   അങ്ങലന  മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗനിലന്റെ  ലചലര

ലചലെവര  വമ്മാങ്ങനി  അവരുലട  സരരക്ഷണയനിലെമ്മാണസ്  എസസ്.ഡനി.പനി.ഐ.-യുര

എന്.ഡനി.എഫസ്.-ഉര  എലമ്മാര  വളര്നവന്നതസ്.  ലകമ്മാകണമ്മാടനി  പ്രകദശത്തെസ്  സനിനനിമമ്മാ

തനികയററകള് സനിഗററസ് കബമ്മാരബസ് വചസ് കത്തെനിക്കുന്ന ഒരു കമ്മാലെഘടര ഉണമ്മായനിരുന.

നൂറകണക്കനിനസ്  പ്രതനികലള  പനിടനിച്ചു.  അവലര  ജമ്മാമരത്തെനിലെനിറക്കമ്മാന്  മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗസ്



ഉണമ്മായനിരുന.  മലെപ്പുറര  ജനിലയനില്  ഒരു  പ്രതനിലയ  പനിടനിചസ്  കപമ്മാലെസ്പീസസ്  ജസ്പീപനില്

ലകമ്മാണ്ടുകപമ്മായകപമ്മാള് വടനിയുര  പമ്മാരയുര വടനിവമ്മാളമമ്മായനി  ലെസ്പീഗുകമ്മാര് വന്നസ്   കപമ്മാലെസ്പീസസ്

ജസ്പീപസ്  തടഞ  നനിര്ത്തെനി  കപമ്മാലെസ്പീസുകമ്മാരലന്റെ  കണ്ണനികലെക്കസ്  ഒലരമ്മാറകയറസ്.   ആ

കപമ്മാലെസ്പീസുകമ്മാരലന്റെ  കണ്ണസ്  ലപമ്മാടനികപമ്മായനി.   പ്രതനികയയുര  ലകമ്മാണസ്  ലെസ്പീഗുകമ്മാര്

കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.  എന്തസ് സമമ്മാധമ്മാനപ്രനിയരമ്മാണസ് ലെസ്പീഗുകമ്മാര്.  സമമ്മാധമ്മാനത്തെനിലന്റെ കമ്മാവല്

മമ്മാലെമ്മാഖകളമ്മായുര  ലവളരനിപ്രമ്മാവകളമ്മായുര  ലെസ്പീഗസ്  ഇകപമ്മാള്  ചമയുന്നതസ്  കകടമ്മാല്

കപമ്മായകമ്മാലെലത്തെക്കുറനിലചലമ്മാര  എലമ്മാവര്ക്കുര  മറവനികരമ്മാഗര

ബമ്മാധനിചതുകപമ്മാലലെയമ്മാലണന്നസ്  കതമ്മാനര.  നമ്മാദമ്മാപുരലത്തെ  കവളത്തെസ്  വചസ്

ലകമ്മാലെലചയലപടതസ്  നനിസ്കരനിചനിടസ്  പളനിയനില്നനിന്നസ്  ഇറങ്ങനിവരുകമ്പമ്മാഴമ്മാലണന്നമ്മാണസ്

പറഞതസ്.   മൂന്നസ്  വര്ഷര  മുമ്പസ്  കനിഴുപറമ്പ  പഞമ്മായത്തെനിലലെ  കുനനിയനില്  എന്ന

സലെത്തെസ് ലകമ്മാളക്കമ്മാടന് ബമ്മാപ്പൂടനി ഹമ്മാജനിയമ്മാരുലട രണസ് മക്കലള,  പളനിയനില്  6.40-

നള  മഗസ് രനിബസ്  നനിസ്കമ്മാരര  കഴനിഞസ്   ഇറങ്ങലവ  മനിന്നല്പനിണര്  കപമ്മാലലെ  ചമ്മാടനി

കജരഷ്ഠലനയുര അനജകനയുര,  ഒരുകപമ്മാലലെ ലവട്ടുകയമ്മായനിരുന.  പളനിയുര അവരുലട

വസ്പീടുര തമനില് പകത്തെമ്മാ ഇരുപകതമ്മാ മസ്പീറര് ദൂരരമമ്മാതലമയുള.  ബഹുമമ്മാനലപട സസ്പീക്കര്

സമ്മാറനിനസ് കനരനിടസ് അറനിയമ്മാവന്ന സലെമമ്മാണനിതസ്.  ബമ്മാപ്പൂടനി ഹമ്മാജനിയമ്മാര്ക്കസ് രകണ രണസ്

ആണ്മക്കളമ്മാണുണമ്മായനിരുന്നതസ്.  ആ ലകമ്മാലെപമ്മാതകത്തെനികലെക്കസ് നയനിച പ്രസരഗമുണസ്.

ആ  എഫസ്.ഐ.ആര്.-ല്  ചമ്മാര്ജസ്  ലചയ്ത  ആറമ്മാര  പ്രതനി  ഈ  സഭയ്ക്കുളനില്

ഇരനിക്കുകയമ്മാണസ്.   അതുമമ്മാതമല  ലജയനിരസസ്  അഗസനിന്  മമ്മാഷനിലന്റെ  ലകമ്മാലെപമ്മാതകര



നടന.   എലന്റെ  വസ്പീടനിനസ്  ലതമ്മാടടുത്തെമ്മാണസ്  ലജയനിരസസ്  അഗസനിന്  മമ്മാഷസ്

തമ്മാമസനിച്ചുലകമ്മാണനിരുന്നതസ്.   അയമ്മാള്  അവനിലട  ഒരു  ക്ലസര്  മസ്പീറനിരഗനില്

പലങടുത്തെതുലകമ്മാണസ്  അയമ്മാലള  ലെസ്പീഗുകമ്മാര്  ആക്രമനിക്കുകയമ്മായനിരുന.   നമ്മാഭനികക്കറ

ചവനിടനിലന്റെ  ഫലെമമ്മായനി  അയമ്മാള്  മരനിച്ചു.   അതുര  സഷമമ്മായ  ലകമ്മാലെപമ്മാതകമമ്മാണസ്.

അരസ്പീകക്കമ്മാടസ് അങ്ങമ്മാടനിയനിലലെ ചരനിതലമമ്മാനര ആരുര മറനകപമ്മായനിടനില.  അരസ്പീകക്കമ്മാടസ്

അങ്ങമ്മാടനിയനിലലെ  ഒരു  ലപമ്മാതുകയമ്മാഗത്തെനില്  ലെസ്പീഗനിലന്റെ  ഏറനമ്മാടസ്  എര.എല്.എ.

പ്രസരഗനിക്കുകയമ്മാണസ്.   'ഏലതങനിലര  ഒരമ്മാള്  ഇതനിലനതനിലര  സമ്മാക്ഷനി  പറഞമ്മാല്

അവന് തനിരനിലക വസ്പീടനിലലെത്തെനില; എലന്റെ കുടനികള് അതസ് കനമ്മാക്കനിലക്കമ്മാളര'.  സമ്മാക്ഷനി

പറയുന്നനിടത്തുനനിന്നസ്  യഥമ്മാര്ത്ഥ  ദൃകസ് സമ്മാക്ഷനികലള  മറച്ചുപനിടനിചസ്  അവലര

ഭസ്പീഷണനിലപടുത്തെനി  ആ  ലകമ്മാലെകക്കസനിനസ്  തുമ്പനിലമ്മാതമ്മാക്കനി.   ലകമ്മാളക്കമ്മാടന്  ബമ്മാപ്പുടനി

ഹമ്മാജനിയമ്മാരുലട  മക്കലള  ലകമ്മാലെ  ലചയമ്മാന്  ആഹസ്വമ്മാനര  ലചയ.   മൂനദനിവസര  മുമ്പസ്

അവനിലട  ലപമ്മാതുകയമ്മാഗര  വനിളനിച്ചുകൂടനി  ലെസ്പീഗനിലന്റെ  കനതമ്മാക്കനമ്മാര്  പ്രസരഗനിചതനിലന്റെ

ഫലെമമ്മായനിടമ്മാണസ്  ആ  ലകമ്മാലെപമ്മാതകത്തെനികലെക്കസ്  കമ്മാരരങ്ങള്  നസ്പീങ്ങനിയതസ്.  ഇകപമ്മാള്

ലെസ്പീഗസ്  ലവളരനിപ്രമ്മാവസ്  ചമഞമ്മാല്  എങ്ങലനയമ്മാണസ്  ശരനിയമ്മാകുക?  മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗസ്

കപമ്മാകലട,  മമ്മാണനി  സമ്മാറനിലനക്കുറനിചസ്  ഇലന്നമ്മാരു  വമ്മാര്ത്തെ  വന്നനിട്ടുണസ്.   അകദ്ദേഹര

പതക്കമ്മാകരമ്മാടസ്  പറഞതമ്മാണസ്.   കനരമ്മാകണമ്മാലയന്നസ്  എനനിക്കറനിയനില.   അകദ്ദേഹര

പറഞതസ്, '50 വര്ഷമമ്മായനി ഞമ്മാന് ഇടനികയല്ക്കുകയമ്മാണസ്.  ഭയങരമമ്മായ ഇടനിയമ്മാണസ്. ഇക്കൗ

ഓകരമ്മാ ഇടനി കനിട്ടുകമ്പമ്മാഴുര ഞമ്മാന് തഴച്ചു വളരുകയമ്മാണസ്'.



മനി  .   സസ്പീക്കര്: ബഹുമമ്മാനലപട അരഗര, അങ്ങയുലട സമയര തസ്പീരുകയമ്മാണസ്........

ശസ്പീ  .    കജമ്മാര്ജസ്  എര  .    കതമ്മാമസസ്  : സര്,  ഇകപമ്മാള്  തസ്പീരുര.  അങ്ങലന  തഴച്ചു

വളരുന്നതനിനനിടയനില് സസ്വമ്മാഭമ്മാവനികമമ്മായനി അകദ്ദേഹത്തെനിലനമ്മാരു ദര്ശനമുണസ്  -   'വളരുര

കതമ്മാറര  പനിളരുര'.   ആ  പമ്മാവര,  വനരവകയമ്മാധനികനമ്മായ  മമ്മാണനി  സമ്മാര്  ഇക്കൗ

കകമ്മാണ്ഗ്രസനിലന്റെ ഇടനി എതകമ്മാലെമമ്മാണസ് ഇങ്ങലന സഹനിക്കുന്നതസ്?  അകദ്ദേഹര കകരള

കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്  എനപറയുന്ന  പമ്മാര്ടനി  രൂപസ്പീകരനിക്കുന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  രമ്മാഷസ്പീയ

പശമ്മാത്തെലെര ഇകപമ്മാഴുര നനിലെനനില്ക്കുന്നതുലകമ്മാണസ് ആ പമ്മാര്ടനി പനിരനിച്ചുവനിടസ്  കഴനിയുന്നത

ആള്ക്കമ്മാര് ഞങ്ങളലട കൂലട കൂടനിലക്കമ്മാളക;  അലമ്മാത്തെവര് കവലറ എവനിലടലയങനിലര

കപമ്മായനി കൂടുക.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്... .പസ്പീസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്..........

ശസ്പീ  .   കജമ്മാര്ജസ് എര  .   കതമ്മാമസസ്  : സര്, മമ്മാണനിസമ്മാറനിലന്റെ ഭരണകമ്മാലെത്തെമ്മാണസ് കണ്ണൂര്

ജനിലയനില് നനിന്നസ് ഒരു കൃഷനിക്കമ്മാരന് വന്നസ് മമ്മാണനിസമ്മാറനിലന്റെ വസ്പീടനിനമുമ്പനില് ആത്മഹതര

ലചയ്തതസ്. മമ്മാണനിസമ്മാകറ, കമ്മാലെര മമ്മാറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ് തനിരുത്തെമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാവക എന്നസ്

പറഞലകമ്മാണസ് ഇക്കൗ ബനിലനിലന ഒരനിക്കല്കൂടനി പനിന്തമ്മാങ്ങുന.

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : സര്,  ഇക്കൗ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലനിലന  ഞമ്മാന്

എതനിര്ക്കുകയമ്മാണസ്.   ധനര  വനിനനികയമ്മാഗനിക്കുന്നതസ്  സരബന്ധനിച്ചുള  ചര്ചയനില്

രമ്മാഷസ്പീയര പറകയണ എന്നസ് കരുതനിയതമ്മാണസ്. ഇവനിലട എസസ്.ഡനി.പനി.ലഎ.-ലയക്കുറനിചസ്



ശസ്പീ.  കജമ്മാര്ജസ്  എര.  കതമ്മാമസസ്  പറഞ,  കഴനിഞ  ലതരലഞടുപനില്

എസസ്.ഡനി.പനി.ലഎ.-ക്കസ് മുമ്പസ് കനിടനിയ കവമ്മാട്ടുകലളമ്മാനര ഇകപമ്മാള് കമ്മാണമ്മാനനില എന്നസ്.

അതസ്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  ഇടതുപക്ഷര വമ്മാങ്ങനിയനിടനിലലന്നസ്  പറയമ്മാന് കഴനിയുകമമ്മാ?   വളലര

വരക്തമമ്മായനി  ഞമ്മാന്  പറയുര.   എടരനികക്കമ്മാടസ്  മുന്  പഞമ്മായത്തെസ്  പ്രസനിഡന്റെസ്

എസസ്.ഡനി.പനി  ലഎ.-ല്ലപട ഇഖ്റമ്മാമുല്  ഹക്കസ് ആണസ്. വവസസ്  പ്രസനിഡന്റെസ്

സനി.പനി.ലഎ.(എര)-ല്ലപട  ആളമ്മാണസ്.  നനികഷധനിക്കമ്മാന്  ആവകമമ്മാ?   കകരളത്തെനില്

എവനിലടലയങനിലര  മുസസ്പീര  ലെസ്പീകഗമ്മാ  യു.ഡനി.എകഫമ്മാ   എസസ്.ഡനി.പനി.ലഎ.-യുമമ്മായനി

സഖരത്തെനില് കചര്ന്നസ്  ഏലതങനിലര പഞമ്മായത്തെസ് പനിടനിലചന്നസ്  പറയമ്മാന് കഴനിയുകമമ്മാ?

വസ്തുതകള് വളലചമ്മാടനിചസ് കമ്മാരരങ്ങള് പറയമ്മാന് കഴനിയനില.  

മനി  .   സസ്പീക്കര് :   ബഹുമമ്മാനലപട അരഗര,  വഴങ്ങുനകണമ്മാ?

ശസ്പീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : സര്,  ഞമ്മാന്  വഴങ്ങുന്നനില.   അങ്ങസ്  സമയര  തരുലമങനില്

വഴങ്ങമ്മാര.  എലന്റെ  സമയത്തെനിനസ്  നനിങ്ങള്  പറകയണ  കമ്മാരരമനില.  ഇവനിലട

തസ്പീവ്രവമ്മാദനികലള  എതനിര്ക്കുന്നതനില്  ശക്തമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടസ്  സസ്വസ്പീകരനിചതമ്മാണസ്  മുസസ്പീര

ലെസ്പീഗസ്.  ഇന്നലലെ ബനിരനിയമ്മാണനി വനിളമ്പനിലകമ്മാടുത്തെതസ് ആരമ്മാണസ്?  ലകമ്മാടുക്കമ്മാതനിരനിക്കമ്മാന്

കഴനിയനില.   കഴനിഞ  ലതരലഞടുപനിനസ്  കവമ്മാട്ടു  വമ്മാങ്ങനി,  ഒരു പ്രശ്നര  വരുകമ്പമ്മാള്

സരരക്ഷനിക്കമ്മാന് കവണനി ഒരു തസ്പീവ്രവമ്മാദനിലയ വനിളനിചസ് ബനിരനിയമ്മാണനി വനിളമ്പനിയ സരഭവര

ഇന്തരമ്മാ ചരനിതത്തെനിലലണങനില് അതസ്  ഇടതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതര മുന്നണനി അവര്ക്കസ്

വനിളമ്പനിലക്കമ്മാടുത്തെതസ്  മമ്മാതകമ  പറയമ്മാന്  കഴനിയുകയുള.   നനിങ്ങള്  പറയണര,



ഏലതങനിലര  ഒരു  ലചറനിയ  സരഭവര  ചൂണനിക്കമ്മാണനിക്കമ്മാന്  കഴനിയുകമമ്മാ;  ഒരനിക്കലര

നനിങ്ങള്ക്കസ്  കഴനിയനില.   ഇതുകപമ്മാലലെ  ഒരുപമ്മാടസ്  സരഭവങ്ങളണസ്.   ഇവനിലട

തസ്പീവ്രവമ്മാദനികലള  വളര്ത്തുന്നതനില് ഏറവര   മുന്പന്തനിയനില് നനില്ക്കുന്നതസ്  നനിങ്ങളമ്മാണസ്.

മഅസ്ദനനി  വന്നകപമ്മാള്  അകദ്ദേഹത്തെനിനസ്  എലമ്മാവനിധ  സഹമ്മായവര  ലചയലകമ്മാടുത്തെതസ്

ഇവരമ്മാണസ്.  അവസമ്മാനര  ഇറക്കനി  ലകമ്മാണ്ടുവന്നകപമ്മാഴുര  സഹമ്മായര  ലചയലകമ്മാടുത്തു.

ലപമ്മാന്നമ്മാനനി  ലതരലഞടുപനില്  പറഞ,  പമ്മാര്ലെലമന്റെസ്  മുസസ്പീരലെസ്പീഗസ്  കമ്മാണമ്മാത്തെ

പമ്മാര്ലെലമന്റെസ്  ആയനിരനിക്കുലമന്നസ്.   ജനങ്ങള്  അതസ്  ഏലറടുത്തു.  ഇക്കൗ  രമ്മാജരത്തെസ്

മകതതരതസ്വര  നനിലെനനിര്ത്തെനിലക്കമ്മാണസ്  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകമ്മാന്  പ്രതനിജമ്മാബദമമ്മായ  ഒരു

പ്രസമ്മാനമമ്മാണസ് മുസസ്പീര ലെസ്പീഗസ്.  നമ്യൂനപക്ഷങ്ങള്ക്കുര പനികന്നമ്മാക്കക്കമ്മാര്ക്കുര സമ്മാധമ്മാരണ

ജനങ്ങള്ക്കുരകവണനി  മകതതരതസ്വര  ഉയര്ത്തെനിപനിടനിച്ചുലകമ്മാണസ്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന

പ്രസമ്മാനമമ്മാണസ്  മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗസ്  എന്നതസ്   നനികഷധനിക്കമ്മാനമ്മാവനില.   ബമ്മാക്കനി  പനിലന്ന

പറയമ്മാര; തല്ക്കമ്മാലെര ഇതമതനി.  

ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലനിലനക്കുറനിച്ചു  പറയുകമ്പമ്മാള്,  നമള്  ധനര

വനിനനികയമ്മാഗനിക്കുകമ്പമ്മാള്  കഴനിഞ  കമ്മാലെങ്ങളനില്  മമ്മാറനിമമ്മാറനി  വന്ന

ഗവണ്ലമനകലളമ്മാലക്കയമ്മാലണങനിലര  50  ശതമമ്മാനത്തെനില്  കൂടുതല്  തുക

ലചലെവഴനിക്കമ്മാത്തെ  വകുപ്പുകളണസ്.  ഉദമ്മാഹരണത്തെനിനസ്  ജലെവനിഭവ  വകുപസ്.  എന്തമ്മാണസ്

പ്രശ്നര?  100  കകമ്മാടനി  രൂപ  കുടനിലവളത്തെനിനസ്  ലകമ്മാടുത്തു.  ഇക്കൗ കുടനിവള പദതനി

ആവനിഷ്കരനിക്കമ്മാന്കവണനി  സര്ലവ്വ  നടത്തെമ്മാന്  ഒരുപമ്മാടസ്  സമയര  എടുക്കുര.   സര്ലവ്വ



കഴനിയുകമ്പമ്മാള് ഒരു വര്ഷകമമ്മാ ഒന്നര വര്ഷകമമ്മാ എടുക്കുര.  ഒരു വര്ഷലമടുത്തെസ് സര്ലവ്വ

നടത്തെനിക്കഴനിഞതനിനകശഷര ഇതനിനസ് ലടന്ഡര് ലകമ്മാടുക്കുര.   കരമ്മാറകമ്മാരന് ലടന്ഡര്

എടുത്തെസ്  പണനി  തുടങ്ങുന്ന  അന്നമ്മാണസ്  കറമ്മാഡസ്  കടനിരഗനിലന്റെ    ഡസ്പീലറയനില്സസ്

ലകമ്മാടുക്കുന്നതസ്.  അകപമ്മാള്  പനി.ഡബ്ളള.ഡനി.  പറയുര  ലറലസമ്മാകറഷനസ്  ഫണസ്

ലകടണലമന്നസ്.   ലറകസമ്മാകറഷനസ്  ഫണസ്  ലകടമ്മാന്  കവണനി എസനികമറസ്  ലകമ്മാടുക്കമ്മാന്

പനിലന്നയുര ഒരുപമ്മാടസ് സമയര എടുക്കുര.  ആ ഫണസ് പനി.ഡബള.ഡനി.-ക്കസ് അനവദനിചമ്മാല്

പനി.ഡബള.ഡനി.  ലറലസമ്മാകറഷനകവണനി  എലമ്മാകമ്മാരരങ്ങളര  ഏര്പമ്മാടസ്  ലചയ്തകശഷകമ

ലപര്മനിഷന്  ലകമ്മാടുക്കുകയുള.  അകപമ്മാകഴക്കുര  റബ്ബവറസ്ഡസ്  ലചകയണ  കറമ്മാഡസ്

റബ്ബവറസ്ഡസ്  ലചയ്തനിട്ടുണമ്മാകുര,  കടനിരഗനിനസ്  ജനങ്ങള്  അനവദനിക്കുകയുമനില.

ഇങ്ങലനയുള  ഒരുപമ്മാടസ്  പ്രശ്നങ്ങളളതുലകമ്മാണസ്  ഒരു  കമ്മാരരര  ഞമ്മാന്  പറയമ്മാര,

പനി.ഡബള.ഡനി.-യുര  വമ്മാടര്  അകതമ്മാറനിറനിയുര  തമനില്  ഒരു  കകമ്മാ-ഓര്ഡനികനഷന്

ഉണമ്മാകണര.   കമ്മാരണര   രണസ്  വനിഷയങ്ങളമ്മാണുളളതസ്,    ലടന്ഡര്  ലചയ്ത

വര്ക്കമ്മാലണങനില്കപമ്മാലര,  കറമ്മാഡസ്  കടനിരഗനിനമുന്പസ്  റബ്ബവറസസ്  ലചയകഴനിഞമ്മാല്

റലസമ്മാകറഷന്  വര്ക്കനിനസ്  രണമ്മാമതസ്  പണര  ലകമ്മാടുകക്കണതമ്മായനിട്ടുള  വനിഷയര

വരുന്നനില.   അതനിനകവണനി  ലചയമ്മാന്  കഴനിയുന്ന  ഒരു  കമ്മാരരര,  വമ്മാടര്  അകതമ്മാറനിറനി

ലടന്ഡര് ലചയ്യുകമ്പമ്മാള്, പണര  അനവദനിക്കുകമ്പമ്മാള് ലറലസമ്മാകറഷന് വര്ക്കുകൂടനി ഇക്കൗ

കുഴനിക്കുന്ന കകമ്മാണ്ടമ്മാക്ടറലട ഉത്തെരവമ്മാദനിതസ്വത്തെനില്ലപടുത്തുകയമ്മാലണങനില് ഇക്കൗലയമ്മാരു

പ്രശ്നര ഒഴനിവമ്മാക്കമ്മാന് കഴനിയുര.   ഒരുപമ്മാടസ്  പണര ലെമ്മാഭനിക്കമ്മാനര കഴനിയുര.  അലലങനില്



റബ്ബവറസസ് ലചയ്യുന; വസ്പീണ്ടുര കുഴനിക്കുന; രണമ്മാമതസ് ലറകസമ്മാര് ലചയമ്മാന് കഴനിയമ്മാത്തെ

അവസ  വരുന.   ഇക്കൗ  വലെനിലയമ്മാരു  നഷര  ലകമ്മാണസ്  കുടനിലവള  പദതനി

ആവനിഷ്കരനിചമ്മാല്  നനിസമ്മാരമമ്മായ  ഒരു  വപപസ്  വലെന്  ലകമ്മാടുക്കമ്മാത്തെതനിലന്റെ  കപരനില്

വര്ക്കസ്  നസ്പീണ്ടുകപമ്മാകുന.  ഇക്കൗ ഫണസ് വനിനനികയമ്മാഗനിക്കമ്മാന് കഴനിയുന്നനില.  ഇക്കൗ പ്രശ്നര

പരനിഹരനിക്കമ്മാന്കവണനി പനി.ഡബള.ഡനി.-യുര വമ്മാടര് അകതമ്മാറനിറനിയുര തമനില് ഒരു കകമ്മാ-

ഓര്ഡനികനഷന്  ഉണമ്മാക്കനി  ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമമ്മായനി  ഒരു  നസ്പീക്കുകപമ്മാക്കുണമ്മാക്കണര.

രണമ്മാമലത്തെ  വനിഷയര,  ഇവനിലട  ഏലതങനിലര  ഫണനില്  കഷമ്മാര്കടജസ്  വരുകമ്പമ്മാള്

നനികുതനി  വര്ദനിപനിചസ്  പണര  സമമ്മാഹരനിക്കുന.   ഇക്കൗ  പണര  ലകമ്മാണസ്  ആര്ക്കമ്മാണസ്

ഗുണര?   ഇവനിലട  എകപമ്മാഴുര  ഒരു  കരമ്മാറകമ്മാരന്  ലടന്ഡര്  എടുത്തുകഴനിഞമ്മാല്

എലമ്മാവര്ഷവര  ലഷഡമ്യൂള്ഡസ്  റനിവവസസ്  ഉളതുലകമ്മാണസ്  റനിവവസനിനകവണനി

കമ്മാത്തുനനില്ക്കുര.   എങ്ങലനലയങനിലര  വര്ക്കസ്  കനിടമ്മാന്കവണനി  below-ക്കസ്  ലടന്ഡര്

വനിളനിലചടുക്കുര.  അങ്ങലന  below-ക്കസ്  വനിളനിലചടുത്തുകഴനിഞമ്മാല്  എഗ്രനിലമന്റെസ്

വയ്ക്കുകയനില.   കകമ്മാണ്ടമ്മാക്ടര്  കമ്മാത്തെനിരനിക്കുര.   അങ്ങലനയമ്മാവകമ്പമ്മാള്  ഒരു  വര്ഷര

കഴനിഞസ് റനിവവസസ് ലചയ്യുകമ്പമ്മാള് ആ റനിവവസസ് ലചയ്ത കററസ് എനനിക്കസ് കനിടണലമന്നസ്

പറഞസ്  ഇകദ്ദേഹര  വസ്പീണ്ടുര  സമസ്പീപനിക്കുര.   അകപമ്മാള്  റനിവവസസ്  ലചയ  ലകമ്മാടുക്കുര.

അങ്ങലനയുള  പ്രശ്നങ്ങള്ലകമ്മാണസ്  ജനങ്ങള്ക്കസ്  കനികടണ  ആ  കറമ്മാഡനിലന്റെ  പണര

ഇരടനികയമ്മാ  അതനില്  ഇരടനികയമ്മാ  ആകുര.  ചനിലെ  പമ്മാലെങ്ങള്ക്കസ്  കനിട്ടുന്നതസ്  അഞനിരടനി

ആറനിരടനി  പണമമ്മാണസ്.  ആറകകമ്മാടനി  രൂപയസ്  ലടന്ഡര്  ലചകയണ  ഒരു  പമ്മാലെര



മൂന്നമ്മാമലത്തെ  വര്ഷര  ആകുകമ്പമ്മാകഴക്കുര  15  കകമ്മാടനി  രൂപയനികലെക്കസ്  ലടന്ഡര്  ലചയ്തസ്

കപമ്മാകുന്ന അനഭവമുണസ്.   അതുലകമ്മാണസ് ഇക്കൗ നമ്മാടനിലലെ ജനങ്ങളലട നനികുതനി പനിരനിചസ്

ഒന്നമ്മായനി  പണര  വമ്മാങ്ങനി  ഇങ്ങലന   മറകമഖലെകളനില്  കപമ്മാകുന്നതസ്  തടയമ്മാന്

തസ്പീര്ചയമ്മായുര ഇക്കൗ ലചലെവഴനിക്കുന്ന കമ്മാരരത്തെനില്, ലടന്ഡര് ലകമ്മാടുക്കുന്ന കമ്മാരരത്തെനില്,

അനമ്മാവശരമമ്മായ കമ്മാലെതമ്മാമസര ലകമ്മാണസ്  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുന്ന കമ്മാരരത്തെനില് വരക്തമമ്മായ

ഒരു  കമ്മാഴ്ചപമ്മാടസ്  കവണര.   ഇക്കമ്മാരരത്തെനില്  എന്തുനടപടനിയമ്മാണസ്  കഴനിഞ  കമ്മാലെത്തെസ്

സസ്വസ്പീകരനിചതസ്?  മമ്മാറനിമമ്മാറനി  വരുന്ന   എലമ്മാ   ഗവണ്ലമനകളര  ഒരു  പ്രകതരക

കലെമ്മാബനിയമ്മായനി  പ്രവര്ത്തെനിക്കുകയമ്മായനിരുന.  അതുലകമ്മാണസ്  above,  below  വനിളനിചസ്

പനിലന്ന  റനിവവസസ്  ലചയ്തസ്  above  ആക്കനി  പനിലന്ന  കൂടനിക്കൂടനി  ലകമ്മാണ്ടുകപമ്മായനി

കമ്മാലെതമ്മാമസര വരുത്തെനി നഷലപട്ടു കപമ്മാകുന്ന അവസ ഒഴനിവമ്മാക്കനി, നമ്മുലട ഇക്കൗ ധനര

വനിനനികയമ്മാഗനിക്കുകമ്പമ്മാള്  നസ്പീതനിയുക്തമമ്മായനി  ജനങ്ങള്ക്കുകവണനിയമ്മാലണനള

കമ്മാരരത്തെനില്  ഗവണ്ലമന്റെസ്  പ്രകതരകര  ശദനിക്കണലമന്നസ്  പറഞലകമ്മാണസ്  ഇക്കൗ

ധനവനിനനികയമ്മാഗബനിലനിലന  എതനിര്ത്തുലകമ്മാണസ്  എലന്റെ  വമ്മാക്കുകള്

അവസമ്മാനനിപനിക്കുന.  

 ശസ്പീ  .    ഇ  .    റനി  .    വടസണ്  മമ്മാസര്:   സര്,   2016-17-ലലെ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ

ബനിലനിലന ഞമ്മാന് അനകൂലെനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ബഹുമമ്മാനലപട ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനി കഡമ്മാ.

ടനി.  എര.  കതമ്മാമസസ്  ഐസക്കനിലന്റെ  ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗര  അവസമ്മാനനിക്കുന്നനിടത്തെസ്

ഒ.എന്.വനി.  കവനിതകളലട  വരനികളമ്മാണുണമ്മായനിരുന്നതസ്.  'നമള്  ജയനിക്കുര



ജയനിക്കുലമമ്മാരുദനിനര'  എന്ന നനിശ്ശബ്ദരമ്മാക്കലപട മനഷരരുലട പ്രതരമ്മാശ ആ വരനികളനില്

മുഴങ്ങനിയനിരുന.   മലെയമ്മാള  കവനിതയുലട  സര്ഗമ്മാത്മകതയുലട  പ്രതസ്പീകമമ്മായനിരുന

ഒ.എന്.വനി.  കുറപസ്  എന്നസ് നമുലക്കലമ്മാവര്ക്കുര അറനിയമ്മാര.   അകതസമയര,  കഡമ്മാ.  ടനി.

എര.  കതമ്മാമസസ്  ഐസകസ്  കകരളത്തെനിലന്റെ  വനികസനത്തെനിനസ്  ധസ്പീരമമ്മായ  ഒരമ്മായനിരര

വഴനികള്  തുറന്നനിട്ടുലകമ്മാണസ്  ബഡ്ജറനില്  സര്ഗമ്മാത്മകത  നനിറയ്ക്കുകയമ്മായനിരുനലവന്നസ് 

ഇകപമ്മാള് കകരളര മുഴുവന് പറയുകയമ്മാണസ്.  കകരള ജനത മറക്കമ്മാന് ഇഷലപടുന്ന ഒരു

ഭരണ കമ്മാലെയളവമ്മാണസ് കഴനിഞകപമ്മായതസ്.  ഭസ്പീതനിതമമ്മായ സമ്മാമ്പത്തെനിക തകര്ചയമ്മാണസ്

യു.ഡനി.എഫസ്.  ഭരണര  ഉണമ്മാക്കനി  വചതസ്.   അഴനിമതനിയുലട  ഉതമ്മാടചന്തയമ്മായനിരുന

കഴനിഞ യു.ഡനി.എഫസ്. ഭരണര. അതുമമ്മാതമല, പനിരനിലചടുകക്കണ നനികുതനികള്കപമ്മാലര

പനിരനിലചടുക്കമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാകമ്മാലത ഭരണത്തെനില് പനിടനിയുളവര് അടനിച്ചുമമ്മാറനിയ  23900

കകമ്മാടനി  രൂപയുലട  നനികുതനി  ബമ്മാധരത  ഈ  സരസമ്മാനലത്തെ  ജനങ്ങളലട  കമല്

അടനികചല്പനിച  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റെമ്മാണസ്.   ഈ  സമ്മാഹചരരത്തെനിലെമ്മാണസ്  ഇടതുപക്ഷ

ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനിയുലട 'അഴനിമതനിമുക്ത വനികസനിത കകരളര' എന്ന മുദമ്മാവമ്മാകരര ഈ

ബഡ്ജറനിലൂലട നമ്മുലട മുന്പനില് എത്തെനി നനില്ക്കുന്നതസ്.   എല്.ഡനി.എഫസ്.  പ്രകടന

പതനികയനില്  ഉയര്ത്തെനിപനിടനിച  വമ്മാഗമ്മാനങ്ങള്  ഒലന്നമ്മാന്നമ്മായനി  പമ്മാലെനിക്കുന്നതനിനള

ചുവടുവയമ്മാണസ്  ബഡ്ജറനില്  നടക്കുന്നതസ്.   5  വര്ഷര  ലകമ്മാണസ്  5  ലെക്ഷര  കപര്ക്കസ്

ലതമ്മാഴനില് എന്ന എല്.ഡനി.എഫസ്-ലന്റെ പ്രഖരമ്മാപനിത ലെക്ഷരര, ടൂറനിസര കമഖലെയനില് 750

കകമ്മാടനി  രൂപയുര,  ഐ.റനി.  കമഖലെയനില്  1325  കകമ്മാടനി  രൂപയുര  വകയനിരുത്തുകമ്പമ്മാള്



ദൃശരമമ്മാകുനണസ്. 1500  സമ്മാര്ടസ് അപ്പുകളമ്മാണസ് ആരരഭനിക്കമ്മാനനിരനിക്കുന്നതസ്.  വരവസമ്മായ

ഇടനമ്മാഴനികളര  ക്ലസറകളര  ലെക്ഷക്കണക്കനിനസ്  ലതമ്മാഴനില്  ദനിനങ്ങളര  സൃഷനിക്കമ്മാന്

സഹമ്മായനിക്കുന്ന  ഒരു  ബഡ്ജറമ്മാണനിലതന്നസ്  ഏലറ  വരക്തമമ്മാണസ്.  വളലര

ദസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകത്തെമ്മാലടയമ്മാണസ് വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ കമഖലെയനിലലെ പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്ക്കസ് ഈ

ബഡ്ജറസ്  രൂപരലകമ്മാടുത്തെനിട്ടുളതസ്.   ലപമ്മാതുകമഖലെലയ  മുറനിച്ചുതൂക്കനി  വനില്ക്കുന്ന

സമ്പൂര്ണ്ണ  വമ്മാണനിജരവല്ക്കരണമമ്മാണസ്  വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ  കമഖലെലയ  രക്ഷനിക്കമ്മാന്

യു.ഡനി.എഫസ്. കണ്ടുവചനിരുന്ന മമ്മാര്ഗര.  മനിഷന് 2030 അതനിലന്റെ ഏറവര പ്രധമ്മാനലപട

ലതളനിവമ്മാണസ്.   ആ  സമസ്പീപനലത്തെ  പമ്മാലടത്തെളനിലക്കമ്മാണമ്മാണസ്  ഓകരമ്മാ

മണലെത്തെനിലലെയുര  ഓകരമ്മാ  സര്ക്കമ്മാര്  സ്കൂള്  അന്തമ്മാരമ്മാഷ  നനിലെവമ്മാരത്തെനികലെക്കസ്

ഉയര്ത്തെമ്മാനള  പദതനി  ഈ  ബഡ്ജറനില്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകയുര  അതനിനമ്മായനി  1000

കകമ്മാടനി  രൂപ മമ്മാറനി  വയലപടനിരനിക്കുകയുര ലചയ്തനിരനിക്കുന്നതസ്.  അങ്ങലന കകരളത്തെനില്

ആകമമ്മാനര  140  നടക്കമ്മാവസ്  സ്കൂളകളമ്മാണസ്  തുറക്കമ്മാനനിരനിക്കുന്നതസ്.   ഒരു  കമ്മാരരരകൂടനി

കൂടനികചര്ക്കലട,  ഉറപമ്മായുര ഈ  140  സ്കൂളകള് ഉണമ്മാക്കുകമ്പമ്മാള്തലന്ന  അതനികനമ്മാടസ്

ബന്ധലപട  കൂടുതല്  സക്കൗകരരങ്ങള്  പ്രകതരകനിചസ്  അതനിനള  സനിലെബസുര

ആക്ടനിവനിറസ്പീസുര  അധരമ്മാപകര്ക്കുള്ലപലട  ഉണമ്മാക്കമ്മാനള  ശദകൂടനി  ഉണമ്മാകണര.

അതനിനള  പരനിപമ്മാടനികള്  ഉണമ്മാകുലമന്നമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതസ്.

സരസമ്മാനത്തെനിലന്റെ  ഓകരമ്മാ  ചനിലനിക്കമ്മാശര  ലചലെവനിടുകമ്പമ്മാള്  അലതങ്ങലന

സമ്മാധമ്മാരണക്കമ്മാരുലടയുര  പമ്മാവലപടവരുലടയുര  ജസ്പീവനിതര  ലമചലപടുത്തുലമന്ന  ഗമ്മാന്ധനി



വചനവര ഈ ബഡ്ജറനില് ഏലറ ദൃശരമമ്മാണസ്.  ഗമ്മാന്ധനിജനിലയ എകന്ന മറനകപമ്മായവര്,

മമ്മാര്കനിലന്റെയുര  ഏരഗല്സനിലന്റെയുര ചനിതര  പമ്മാര്ടനി  ഓഫസ്പീസനില്  ഇലമ്മാലയന്നസ്

വനിലെപനിക്കുന്നവരുലട യുക്തനിഭദത ജനര കചമ്മാദരര ലചയ്യുക തലന്ന ലചയ്യുര.  ലപന്ഷന്

ആവശരമുളവര്ലക്കലമ്മാര  വസ്പീടനില്  എത്തെനിച്ചു  ലകമ്മാടുക്കമ്മാന്,  ലപന്ഷന്  തുക  1000

രൂപയമ്മാക്കമ്മാന്, ഒരു മമ്മാസലത്തെ ലപന്ഷന് അഡസ്വമ്മാന്സമ്മായനി ലകമ്മാടുക്കമ്മാന്, 60 വയസസ്

തനികഞ  ലതമ്മാഴനിലറപസ്  ലതമ്മാഴനിലെമ്മാളനികള്ക്കസ്  ലപന്ഷന്  നല്കമ്മാന്,

അഞ്ചുവര്ഷത്തെനികലെലറയമ്മായനി  ഭര്ത്തെമ്മാവനിനമ്മാല്  ഉകപക്ഷനിക്കലപട   സസ്പീകള്ക്കസ്

ലപന്ഷന് നല്കമ്മാലനമ്മാലക്ക ലെക്ഷരമനിടുന്ന ഈ ബഡ്ജറസ് പമ്മാവലപടവര്ക്കസ് നല്കുന്ന

ആശസ്വമ്മാസര എതകത്തെമ്മാളമമ്മാലണന്നസ് പ്രകതരകര പറകയണതനില.  വളലര നൂതനമമ്മായ

നനികുതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങളള അഴനിമതനി വനിമുക്തമമ്മാക്കമ്മാന് ലെക്ഷരമനിടുന്ന ഈ ബഡ്ജറനിലന

പ്രതനിപക്ഷര എതനിര്ക്കുന്നതസ് അവര് പ്രതനിപക്ഷമമ്മാലണന്നസ് നമലള ഓര്മനിപനിക്കമ്മാന്

കവണനി  മമ്മാതമമ്മാലണന്നസ്  കരുതുന.  രണമ്മാര  മമ്മാനരവനിരുദ  പമ്മാകക്കജര  പ്രസ്പീ-

ഫമ്മാബനികക്കറ   ഡസ് വസ്പീടുനനിര്മമ്മാണവര ധനകമ്മാരര വകുവകുപ്പുമനനി എലമ്മാ വകുപ്പുകളനിലര

അധനികമ്മാരര  കവരുനലവനമുള  വമ്മാദഗതനിയുലമമ്മാലക്ക  നമുക്കറനിയമ്മാര.  സര്വ്വരമ്മാലര

അരഗസ്പീകരനിക്കലപടുന്ന ഒരു ബഡ്ജറനിലന്റെ കശമ്മാഭ ലകടുത്തെമ്മാനള പ്രതനിപക്ഷത്തെനിലന്റെ

ആസൂതനിതമമ്മായ  നസ്പീക്കര  മമ്മാതമമ്മാലണന്നസ്  മനസനിലെമ്മാക്കമ്മാന്  വലെനിയ  പ്രയമ്മാസര

ഉണമ്മാകുകയനില.   സമ്മാമ്പത്തെനിക  ലഞരുക്കര  ഉലണങനിലര  നമ്മാടനിലലെ

സമ്മാധമ്മാരണക്കമ്മാകരമ്മാടസ് ഇടതുപക്ഷ ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി വമ്മാക്കുപമ്മാലെനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഈ



സര്ക്കമ്മാര്  എലമ്മാകപര്ക്കുര  വസ്പീടസ്,  വവദളതനി,  കക്കൂസസ്  എന്നനിവ

യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരമമ്മാക്കുകയമ്മാണസ്.   ലപമ്മാതു  വനിദരമ്മാലെയങ്ങളലടയുര  ആശപതനികളലടയുര

ഗുണനനിലെവമ്മാരര  ഉയര്ത്തെമ്മാനള  പദതനി  കൂടനിയമ്മാകുകമ്പമ്മാള്  സമ്പൂര്ണ്ണ  സമ്മാമൂഹര

സുരക്ഷമ്മാ  പദതനിയമ്മായനി  ഈ  ബഡ്ജറസ്  മമ്മാറകയമ്മാണസ്.  ബഡ്ജറനിലന്റെ  ഓകരമ്മാ

അധരമ്മായത്തെനിലര  ആരരഭത്തെനിലലമമ്മാലക്ക  ഉദരനിക്കലപടുന്ന  ശസ്പീനമ്മാരമ്മായണഗുരു

സൂക്തങ്ങള്  ഈ  ബഡ്ജറനിലന്റെകൂടനി  തതസ്വശമ്മാസമമ്മാകുകയമ്മാണസ്.   കകരളസ്പീയരുലട

സമസ്തസുനരമമ്മായ  നല  നമ്മാലളയുലട  പ്രതസ്പീകമമ്മായ  ഓണര  കടനവരുന്നതസ്

ഞങ്ങലളകപമ്മാലലെയുള  സമ്മാധമ്മാരണ  ഗ്രമ്മാമപ്രകദശങ്ങളനിലളവര്ക്കസ്  ഇമ്പമമ്മാര്ന്ന

വകലക്കമ്മാടനി കളനികളനിലൂലടയമ്മാണസ്.   നമ്മുലട പ്രനിയലപട ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനി കഡമ്മാ.

ടനി.  എര.  കതമ്മാമസസ്  ഐസകസ്  ബഡ്ജറസ്  അവതരനിപനിച  സമയത്തെസ്  ഇടയനിലയ

വകലകമ്മാട്ടുകമ്പമ്മാള് വരമ്മാന് കപമ്മാകുന്ന സുശക്തമമ്മായ അഴനിമതനി വനിമുക്ത മതനനിരകപക്ഷ

കകരളത്തെനിലന്റെ കകളനി ലകമ്മാടമ്മായമ്മാണസ് ഞങ്ങള് അതനിലന കമ്മാണുന്നതസ്.  കകരളത്തെനിലലെ

സകലെമമ്മാന  ജനങ്ങളലടയുര  മനസമ്മാക്ഷനിയുര  പനിന്തുണയുര  കസ്നേഹവലമലമ്മാര  ഈ

ബ ഡ്ജറനില്  ഉണസ്.  ഉറപമ്മായുര  ഈ  ബഡ്ജറസ്  പരമ്മാജയലപടമ്മാന്  അനവദനിക്കമ്മാലത

ഏറവര ശക്തനിയമ്മായുര ഭരഗനിയമ്മായുര മുകന്നമ്മാട്ടുലകമ്മാണ്ടുകപമ്മാകകണതമ്മാണസ്.  കകരളത്തെനിലന്റെ

വനികസനത്തെനില്  വലെനിയ കുതനിച്ചുചമ്മാടര ഉണമ്മാക്കമ്മാന് സഹമ്മായനിക്കുലമന്ന കമ്മാരരത്തെനില്

തര്ക്കമനില.   ഒരു  കമ്മാരരര  കൂടനി  സൂചനിപനിചസ്  അവസമ്മാനനിപനിക്കമ്മാര.  കയമരഗലെര

മണലെത്തെനിനസ് അകദ്ദേഹര നല്കനിയ എലമ്മാ സരഖരകള്ക്കുര ഞമ്മാന് പ്രകതരകമമ്മായനി നനനി



പറയുന.   ഒപര  തലന്ന  കടല്ത്തെസ്പീരര  ഏറവര  കൂടുതലള  ഒരു  മണലെര  എന്ന

നനിലെയനില് (ഏകകദശര 15 കനികലെമ്മാമസ്പീറകറമ്മാളര ദൂരമുള കടല്പ്പുറര) പ്രകൃ തനികക്ഷമ്മാഭങ്ങള്

വന്നമ്മാല്   ഉണമ്മാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്  ഗകവഷണ  സമ്മാപനങ്ങള്

തുടങ്ങമ്മാന്  കഴനിയുന്ന  രസ്പീതനിയനിലള  പദതനികള്  കൂടനി  ഉണമ്മാകണലമനകൂടനി

സൂചനിപനിച്ചുലകമ്മാണസ്  ഒരനിക്കല്  കൂടനി  ഈ  കവമ്മാടസ്  ഓണ്  അക്കക്കൗണനിലന

അനകൂലെനിച്ചുലകമ്മാണസ് നനിര്ത്തുന. 

ശസ്പീ  .    കമമ്മാന്സസ്  കജമ്മാസഫസ്:   സര്,  ഞമ്മാന്  ഈ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലനിലന

എതനിര്ക്കുന.   നമ്മുലട  സരസമ്മാനത്തെനിലന്റെ  സമ്മാമ്പത്തെനിക  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കനിടയനില്

വനികസന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  മുകന്നമ്മാട്ടു  ലകമ്മാണ്ടുകപമ്മാകുന്നതനിനസ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്  വനിവനിധ

പദതനികള് പ്രഖരമ്മാപനിക്കുകമ്പമ്മാള് അടനിസമ്മാന സക്കൗകരരവനികസന രരഗത്തെസ് ലെക്ഷരര

വചനിരനിക്കുന്ന  പദതനികളനിലലെ  കമ്മാലെതമ്മാമസര  ഒഴനിവമ്മാക്കനി  പൂര്ത്തെനിയമ്മാക്കുന്നതനിനസ്

പ്രകതരകര മുന്ഗണന നല്കുകലയനളതസ് അതരന്തമ്മാകപക്ഷനിതമമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.

ഇകപമ്മാള്  നടനലകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  നനിര്മമ്മാണ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്   കമ്മാലെങ്ങകളമ്മാളര

നസ്പീണ്ടുകപമ്മാകുന്നതനിലൂലട  കകമ്മാടനിക്കണക്കനിനസ്  രൂപ  സരസമ്മാനത്തെനിലന്റെ

ലപമ്മാതുഖജനമ്മാവനില്  നനിനര  നഷര  വരുന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുര  അനമ്മാവശരമമ്മായ  അധനിക

ബമ്മാധരതകള് ഏറവമ്മാങ്ങുന്നതനിലനക്കുറനിച്ചുര ബഹുമമ്മാനലപട പലെ അരഗങ്ങളര ഇവനിലട

ചൂണനിക്കമ്മാണനിക്കുകയുണമ്മായനി.   ധനവനിനനികയമ്മാഗത്തെനില് ഫലെപ്രദമമ്മായനിട്ടുള  ശദയുര

ഇടലപടലര  ഗവണ്ലമനര  വനിവനിധ  വകുപ്പുകളര  കമ്മാരരക്ഷമതകയമ്മാലട



നനിര്വ്വഹനിക്കലപകടണതുണസ്.   ലപമ്മാതുമരമ്മാമത്തെസ്  വകുപനില്  ഇകപമ്മാള്  ലചങ്ങന്നൂര്,

കകമ്മാടയര,  മൂവമ്മാറപുഴ എര.സനി.  കറമ്മാഡനിലന്റെ പണനികള് നടക്കുന.  തനിരുവനന്തപുരര

മുതല്  ലചങ്ങന്നൂര്  വലരയുള  കറമ്മാഡസ്  നനിര്മമ്മാണര  പൂര്ത്തെസ്പീകരനിചതസ്

വനിലെയനിരുത്തുകമ്പമ്മാള് നമുക്കറനിയമ്മാര, കൂടുതല് ബമ്മാധരതകള് ഏലറടുകക്കണനി വന്നനിട്ടുണസ്.

പലക്ഷ കമ്മാലെങ്ങകളമ്മാളര നസ്പീണ്ടുകപമ്മായകപമ്മാഴമ്മാണസ് അങ്ങലന സരഭവനിചതസ്.  അതുലകമ്മാണസ്

കറമ്മാഡസ്  നനിര്മമ്മാണമടക്കമുള  കമ്മാരരങ്ങളനില്  നടനലകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനികള്

പൂര്ത്തെനിയമ്മാക്കുന്നതനിനസ്  മുന്ഗണന  ലകമ്മാടുക്കണലമന്നമ്മാണസ്  എനനിക്കസ്

സൂചനിപനിക്കമ്മാനളതസ്.   അതുകപമ്മാലലെതലന്ന  മൂവമ്മാറപുഴ വമ്മാലെനി  ഇറനികഗഷന് കപ്രമ്മാജക്ടസ്

അടക്കമുള കമ്മാരരങ്ങള് പൂര്ത്തെനിയമ്മാക്കുന്നതനിനസ്  ശദ ലകമ്മാടുക്കുകലയനളതുമമ്മാണസ്.

മഴക്കമ്മാലെത്തെസ്  കറമ്മാഡുകള്  തകരുന്നതുമൂലെമുള  ബുദനിമുട്ടുകള്  എലമ്മാ  വര്ഷവര

ഉണമ്മാകുന.  ഇപ്രമ്മാവശരവര  അറകുറപണനികള്ക്കസ്  ഗവണ്ലമന്റെസ്  ലകമ്മാടുത്തെനിരനിക്കുന്ന

തുക  അപരരമ്മാപ്തമമ്മാലണന്നമ്മാണസ്  ശദയനില്ലപ  ടുത്തെമ്മാനളതസ്.  കമ്മാരണര  എങ്ങലന

ഇക്കമ്മാരരങ്ങള് നടത്തുലമന്നസ് വനിലെയനിരുത്തുകമ്പമ്മാള് കൂടുതല് തുക ആവശരമമ്മാണസ്.  ഒരു

കമ്മാരരര കൂടനി  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനില്ലകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാണസ്.   01.01.2016  മുതല്

സമ്മാരഗ്ഷന്  ലകമ്മാടുത്തെ  എലമ്മാ  വര്ക്കുകളര  നനിര്ത്തെനിവയമ്മാന്  പനി.ഡബള.ഡനി.-ക്കസ്

ഗവണ്ലമന്റെസ്  നനിര്കദ്ദേശര  ലകമ്മാടുത്തുലവന്നമ്മാണസ്  പനി.ഡബള.ഡനി.  ചസ്പീഫസ്  എഞനിനസ്പീയര്

അടക്കമുള  ഉകദരമ്മാഗസര്  പറയുന്നതസ്.   എലമ്മാ  ഡനിവനിഷനകളനിലര  വനിളനിച്ചു

കചമ്മാദനിചകപമ്മാഴുര 01.01.2016-നകശഷമുള ഒരു വര്ക്കുര  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ കഭദമകനര



ലചയമ്മാന് സമ്മാധനിക്കമ്മാത്തെ അവസയമ്മാണസ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  സമയര കഴനിഞ. പസ്പീസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്...

ശസ്പീ  .   കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ്: സര്, ഒരു ലസക്കന്ഡുകൂടനി തരണര. ലപമ്മാതുമരമ്മാമത്തെസ്

വകുപ്പുതലെത്തെനില്  പരനികശമ്മാധനകയമ്മാ  വനിലെയനിരുത്തെകലെമ്മാ  നടകന്നമ്മാകട.   ഗവണ്ലമന്റെസ്

നല കമ്മാരരങ്ങള് ലചയമ്മാന് ശമനിക്കുനലവന്നസ് പറയുകമ്പമ്മാള്തലന്ന ഒരു ഭമ്മാഗത്തെസ് എലമ്മാര

നനിര്ത്തെനി വയമ്മാന് പറഞമ്മാല് നമ്മുലട കറമ്മാഡുകലളലമ്മാര കൂടുതല് കുളമമ്മാകുകകയയുള.

ഇരടനി  നഷര  സരസമ്മാനത്തെനിനസ്  വരമ്മാന്  കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.   അതുലകമ്മാണസ്

അറകുറപണനികള്  നടത്തെമ്മാന് കഴനിയണര.  അതുകപമ്മാലലെ എലന്റെ മണലെത്തെനില് തലന്ന

5 കറമ്മാഡുകള് നവസ്പീകരനികക്കണവയമ്മാണസ്.    അതനിനസ് വര്ക്കസ് ലടണര് ലചയ, എഗ്രനിലമന്റെസ്

വച്ചു.   വര്ക്കസ്  ആരരഭനികക്കണ സമയത്തെസ്  കസമ്മാപസ്  ലചയ്തനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.   എലമ്മാ

സലെത്തുര എലമ്മാ ഡനിവനിഷനകളനിലലെയുര വര്ക്കസ് കസമ്മാപസ് ലചയ്തനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ഇതസ്

പരനികശമ്മാധനിക്കണര.   ഇക്കമ്മാരരത്തെനില്  ഗവണ്ലമന്റെനിനസ്  പരനികശമ്മാധനിക്കമ്മാലമങനില്

പരനികശമ്മാധനിക്കമ്മാര.  പലക്ഷ  കറമ്മാഡസ്  നന്നമ്മാക്കമ്മാനള  സമ്മാഹചരരങ്ങള്

സരസമ്മാനലത്തെമ്മാടമ്മാലക ആവശരമമ്മാണസ്.  അതസ് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ

ഇടലപടല്  ഉണമ്മാകണലമന്നസ്  അഭരര്ത്ഥനിക്കുന.     ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്

ആയതുലകമ്മാണസ്  ഒരു കമ്മാരരര കൂടനി ഞമ്മാന് ചൂണനിക്കമ്മാണനിക്കലട, പ്രകൃതനികക്ഷമ്മാഭത്തെനില്

കൃഷനിനമ്മാശര സരഭവനിച കര്ഷകര്ക്കസ് കുടനിശ്ശനിക ലകമ്മാടുക്കമ്മാന് കഴനിയമ്മാത്തെ സമ്മാഹചരരര

ഇവനിലട ഉണമ്മായനി.  കമ്മാരണര കകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെസ് വമ്മാഴയസ് നൂറസ്  രൂപ നഷപരനിഹമ്മാരര



ലകമ്മാടുക്കുന്നതസ് മൂന്നസ് രൂപയമ്മാക്കനി കുറചകപമ്മാള് കകരളത്തെനില് വലെനിയ ആശങയുണമ്മായനി.

എന്നമ്മാല്  സരസമ്മാന  ഗവണ്ലമന്റെസ്  ആ  നൂറ  രൂപയുര  ലകമ്മാടുക്കമ്മാനള  തസ്പീരുമമ്മാനര

കഴനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  സമയത്തെസ്  വകലക്കമ്മാണ്ടു.   പനിന്നസ്പീടസ്  ഇലെക്ഷന്

പ്രഖരമ്മാപനിചകപമ്മാള്   ആ  പണര  ലകമ്മാടുക്കമ്മാന്  സമ്മാധനിചനിടനില.   ബഹുമമ്മാനലപട

ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനിയുര  കൃഷനിവകുപ്പുമനനിയുര  കനതൃതസ്വര  ലകമ്മാടുത്തുലകമ്മാണസ്

പ്രകൃതനികക്ഷമ്മാഭത്തെനില് കൃഷനിനമ്മാശര സരഭവനിച കര്ഷകര്ക്കസ് ലകമ്മാടുത്തു തസ്പീര്ക്കമ്മാനള

പണര  ലകമ്മാടുക്കുന്നതുള്ലപലടയുള  കമ്മാരരങ്ങളനില്  ആത്മമ്മാര്ത്ഥമമ്മായ   നടപടനികള്

സസ്വസ്പീകരനിക്കണലമന്നസ്  സൂചനിപനിക്കുന.   സരസമ്മാനത്തെനിലന്റെ  വനികസനരരഗത്തെസ്

വനിവനിധങ്ങളമ്മായ  പദതനികള്  ഫലെപ്രദമമ്മായനി  നടപനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനള

പരനിശമമുണമ്മാകണലമന്നതമ്മാണസ്  നമ്മുലടലയലമ്മാര  ആഗ്രഹര.   അതനിനസ്  കഴനിയമ്മാത്തെ

സമ്മാഹചരരത്തെനില്  ഈ ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനിലനിലന എതനിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    സനി  .    ലക  .    നമ്മാണു:  സര്,  ഞമ്മാന്  ഇക്കൗ  ബനിലനിലന  അനകൂലെനിക്കുന.

സമസ്പീപകമ്മാലെലത്തെങ്ങുര    ബഡ്ജറസ്  അവതരനിപനിചകപമ്മാള്  കകരളത്തെനിലലെ  ജനങ്ങള്

ഇതയുര   സകന്തമ്മാഷനിചനിട്ടുണമ്മാകനില.   ഓകരമ്മാ  നനികയമ്മാജകണലെങ്ങളനിലര  വളലര

വര്ഷങ്ങളമ്മായനി  പരനിഹരനിക്കലപകടണ   പ്രശ്നങ്ങള്  കണറനിഞസ്   അതസ്

പരനിഹരനിക്കമ്മാനള തസ്പീരുമമ്മാനലമടുത്തെ ഒരു ബഡ്ജറമ്മാണനിതസ്.  എലന്റെ മണലെത്തെനിലലെ

ഒരു  ആശപതനിലയ  ജനിലമ്മാശപതനിയമ്മാക്കനി.  പകക്ഷ  കഴനിഞ  അഞസ്  വര്ഷമമ്മായനി

അവനിലട ആവശരമമ്മായ കഡമ്മാക്ടര്മമ്മാരുകടകയമ്മാ നഴ്സുമമ്മാരുലടകയമ്മാ എണ്ണര വര്ദനിപനിക്കമ്മാന്



സമ്മാധനിചനിടനില.  പനി.ഡബമ്യൂ.ഡനി.യനിലര  ഇറനികഗഷന്  ഡനിപമ്മാര്ട്ടുലമന്റെനിലര

പഞമ്മായത്തുകളനിലര   ഉകദരമ്മാഗസരുലട   എണ്ണര കുറഞവരനികയമ്മാണസ്.  ഇക്കമ്മാരരര

പ്രകതരകര   പരനികശമ്മാധനിചസ്  ആവശരമുള  ഉകദരമ്മാഗസലര,  പ്രകതരകനിചസ്

എഞനിനസ്പീയര്മമ്മാലര  നനിയമനിചമ്മാല്,  ബഹുമമ്മാനലപട  മനനി  പ്രഖരമ്മാപനിച

പദതനികലളലമ്മാര  കൃതരസമയത്തുതലന്ന  നടപനിലെമ്മാക്കമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുര.  അലലങനില്

കുറചസ്  കഴനിയുകമ്പമ്മാള്  ചനിലെ  പദതനികള്  റനിലലവസസ്  ലചകയണനിവരുര.  വടകര

മണലെത്തെനില്   എര.എല്.എ.  എന്ന നനിലെയനില് ഞമ്മാന് ഇതസ് അനഭവനിക്കുന്നതമ്മാണസ്.

ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമമ്മായനി  ബന്ധലപടസ്  എനനിക്കസ്   കഴനിഞ   അഞസ്  വര്ഷര

അനഭവലപടതമ്മാണസ്. കഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെസ് അധനികമ്മാരത്തെനില്വന്ന ആദരലത്തെ മൂന്നമ്മാര

മമ്മാസത്തെനില്   ബഹുമമ്മാനലപട  മനനി  പ്രഖരമ്മാപനിച  പദതനികള്  റനിലലവസസ്

ലചയതരുലമന്നസ്   പറലഞങനിലര   അഞസ്  വര്ഷരകഴനിഞര  നടപനിലെമ്മാക്കമ്മാന്

സമ്മാധനിചനില.  ഇക്കമ്മാരരര  പ്രകതരകര   പരനികശമ്മാധനികക്കണതമ്മാണസ്.  ബഹുമമ്മാനലപട

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ഇലതലമ്മാര  വനിലെയനിരുത്തുലമന്നസ്  എനനിക്കസ്  കതമ്മാനന.   ഒരു

വര്ഷര കഴനിയുകമ്പമ്മാള് കകരളത്തെനിലലെ ജനങ്ങളലട മുമ്പമ്മാലക പ്രഖരമ്മാപനിച പദതനികളലട

പകത്തെമ്മാ  ഇരുപകതമ്മാ  ശതമമ്മാനര  വര്ക്കസ്   നടന്നനിലലങനില്കപമ്മാലര  അതനിലന്റെ

ബഹുഭൂരനിഭമ്മാഗവര  നടനലവന്നസ്  കബമ്മാദരലപടുത്തെമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്ന

രൂപത്തെനിലെമ്മായനിരനിക്കുര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ പ്രവര്ത്തെനര. 

മലറമ്മാരു  കമ്മാരരര  പറയമ്മാനളതസ്,   അടനിയന്തരപ്രകമയര  അവതരനിപനിച



അവസരത്തെനില്,  ബഹുമമ്മാനലപട  മുഖരമനനി  ഇന്നലലെയുണമ്മായ  സരഭവങ്ങലള

വസ്തുതമ്മാപരമമ്മായനി   നൂറസ്  ശതമമ്മാനര  അരഗസ്പീകരനിച്ചുലകമ്മാണ്ടുര  സരഭവലത്തെ

അപലെപനിച്ചുലകമ്മാണ്ടുര   ഫലെപ്രദമമ്മായ  നടപടനികള്  സസ്വസ്പീകരനിക്കുലമനള  നനിലെയസ്

മമ്മാതമമ്മാണസ്    മറപടനി  പറഞതസ്.  ആ  രൂപത്തെനില്  തലന്ന  അതനിലന  കമ്മാണമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കമ്മാത്തെ  വനിധത്തെനിലള  നനിലെപമ്മാടസ്   ചനിലെ  സുഹൃത്തുക്കള്  സസ്വസ്പീകരനിചതനില്

എനനിക്കസ് കഖദമുണസ്.  ഇത്തെരത്തെനിലള   സരഭവങ്ങളണമ്മാകുകമ്പമ്മാള് മുഖരമനനി വളലര

ഫലെപ്രദമമ്മായനി    കനരനിടുലമന്നസ്  പറയുകയുര  അതനിനള  നടപടനികള്  സരബന്ധനിചസ്

പറയുകയുര ലചയ്തമ്മാല് ഒരുദനിവസലമങനിലര  അകദ്ദേഹലത്തെ വനിശസ്വസനിക്കമ്മാന് സന്നദത

കമ്മാണനിക്കണമന്നസ് പറഞലകമ്മാണസ് ഞമ്മാന് അവസമ്മാനനിപനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമ്മാര്ജസ്:  സര്,  എനനിക്കസ്  ഇക്കൗ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലനിലന

അനകൂലെനിക്കണലമന്നസ് ആഗ്രഹമുണസ്. 'സഖമ്മാവസ് പനിണറമ്മായനി വനിജയന് മുഖരമനനിയമ്മായനി

സതരപ്രതനിജ  ലചയ്തനിടനില'  എന്ന  ക്രമപ്രശ്നര  ഇന്നസ്  രമ്മാവനിലലെ  ഞമ്മാന്

ഉന്നയനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അകദ്ദേഹര  നനികയമ്മാഗനിച  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയുലട

ധനവനിനനികയമ്മാഗബനിലനിലന  ഇന്നസ്  ഒരു  ദനിവസകത്തെയസ്  അനകൂലെനിക്കമ്മാന്  പറനിലകലമ്മാ?

അതുലകമ്മാണസ് എതനിര്ക്കമ്മാലത നനിവൃത്തെനിയനില. ക്രമപ്രശ്നര സരബന്ധനിചസ് ബഹുമമ്മാനലപട

സസ്പീക്കര് നല്കനിയ റൂളനിരഗസ് ....

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അതനിലനക്കുറനിചസ് ചര്ച ലചയമ്മാന് പമ്മാടനില.

ശസ്പീ  .    പനി  .  സനി  .    കജമ്മാര്ജസ്:  അതനിലനക്കുറനിചസ്  ചര്ച  ലചയമ്മാന്  പമ്മാടനിലലന്നസ്



എനനിക്കറനിയമ്മാര, ഞമ്മാന് അതനികലെയസ് വരുനണസ്. ഇതസ് അക്കമ്മാദമനികസ് ഇന്റെറസനിനകവണനി

പറയുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാലണന്നസ്  അങ്ങസ്  പറഞനിരുന.  അതനില്  നനിനര  വരതരസ്തമമ്മായനി

അങ്ങസ്  അതനിലന  കണ്ടു.  ഒരു  കമ്മാരരര  ഇക്കൗ  സഭ  അറനിയണര,  ഇതനിനമുമ്പസ്  ഇക്കൗ

ലചയറനില്  ഇരുന്ന  സസ്പീക്കര്,  ശസ്പീ.  ശക്തന്  നമ്മാടമ്മാര്,   പനി.  സനി.  കജമ്മാര്ജനിലനതനിലര

ശക്തമമ്മായ  ഒരു  റൂളനിരഗസ്  നടത്തെനി.  കവദനകയമ്മാലട  ഞമ്മാന്  പറഞ  ലലദവര

തമ്പുരമ്മാനലണന്നസ്. ഞമ്മാന് സഭയനില് നനിനര കപമ്മായനി. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: റൂളനിരഗനിലന സരബന്ധനിചസ് ചര്ച നടകത്തെണ. ഇലതമ്മാനര ശരനിയല.

ശസ്പീ  .    പനി  .  സനി  .    കജമ്മാര്ജസ്:  കഴനിഞ നനിയമസഭമ്മാ ലതരലഞടുപസ് കഴനിഞകപമ്മാള്

അന്നസ് റൂളനിരഗസ് നടത്തെനിയ ശസ്പീ.  ശക്തന് നമ്മാടമ്മാര് ഇന്നസ് ഇക്കൗ സഭയനിലെനില.  അന്നസ്   ആ

റൂളനിരഗസ്  കകട്ടുലകമ്മാണനിരുന്ന  പനി.സനി.  കജമ്മാര്ജസ്  മൂന്നസ്  മുന്നണനികലളയുര

തകര്ത്തുലകമ്മാണസ് 27000  കവമ്മാടനിലന്റെ ഭൂരനിപക്ഷകത്തെമ്മാടുകൂടനി ഇവനിലടയനിരുപ്പുണസ്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങസ് ഇലതമ്മാനര വരക്തനിപരമമ്മായനി എടുകക്കണ.  റൂളനിരഗനിനകമല്

ചര്ചയനില. 

ശസ്പീ  .    പനി  .  സനി  .    കജമ്മാര്ജസ്:  അന്നസ്  ആ റൂളനിരഗനിനകവണനി സബ്മനിഷന് ലകമ്മാടുത്തെ

ശസ്പീ. കതമ്മാമസസ് ഉണ്ണനിയമ്മാടനര ഇന്നസ് ഇക്കൗ സഭയനിലെനിലലന്നസ് അങ്ങസ് അറനിയണര.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങസ് ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനിലനിലന സരബന്ധനിചസ്  പറയമ്മാനളതസ്

പറയ. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമ്മാര്ജസ്:  പറകയണതസ്  പറയകണ?  ഞമ്മാന്  ശപനിക്കുകയല.



നടക്കമ്മാന് കപമ്മാകുന്നതസ്  കനരലത്തെ പറഞലവകന്നയുള.  കഡമ്മാ.  കതമ്മാമസസ്  ലഎസകസ്

എകന്നമ്മാടസ്  ക്ഷമനിക്കണര,  ഇന്നസ്  ഇക്കൗ  ഡനിമമ്മാന്റെനിലന  അനകൂലെനിക്കമ്മാന്  നനിവൃത്തെനിയനില.

നമ്മാലളയമ്മായനിരുനലവങനില് ഞമ്മാന് അനകൂലെനിക്കുമമ്മായനിരുന,  ഒരു സരശയവര കവണ,

കമ്മാരണര  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലനിലമ്മാലത  എങ്ങലന  ധനര  വനിനനികയമ്മാഗനിക്കമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുര?  അതസ്  നരമ്മായമമ്മാണസ്.  ഞമ്മാന്  പറഞതനിലന്റെ  അര്ത്ഥര  അങ്ങസ്

ഉള്ലക്കമ്മാണകലമ്മാ, അതുമതനി. എനനിക്കസ് ആലക ഒരു മനിനനിറമ്മാണസ് സരസമ്മാരനിക്കമ്മാനളതസ്.

ഞമ്മാന് ഒരു ഡനിമമ്മാന്റെസ്  കൂടനി  ഇക്കൗ സഭയനില് വയ്ക്കുകയമ്മാണസ്.  ഒരു മനിനനിറനിനളനില് ഒരു

അരഗത്തെനിനസ്  എങ്ങലന  സരസമ്മാരനിക്കമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുര.   ഒരു  അരഗത്തെനിനസ്  മനിനനിമര

അഞസ്  മനിനനിറസ്  അനവദനിക്കുലമന്നസ്  അങ്ങസ്  ഒരു  പ്രഖരമ്മാപനര  നടത്തെനിയമ്മാല്

സഭമ്മാകരഖകളനില്  ഇങ്ങലന പ്രഖരമ്മാപനര നടത്തെനിയ  ഒരു സസ്പീക്കര് എന്നസ് ചരനിതര

അങ്ങലയക്കുറനിചസ് പറയുര.  അങ്ങലന അങ്ങസ് ഒരു പ്രഖരമ്മാപനര നടത. ഞങ്ങലളമ്മാലക്ക

കകള്ക്കലട.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങസ് പ്രസരഗനിക്കുലന്നങനില് പ്രസരഗനിക്കൂ.  

ശസ്പീ  .    പനി  .  സനി  .    കജമ്മാര്ജസ്:  അങ്ങലയക്കമ്മാള്  സസ്പീനനിയറമ്മായ  ഞമ്മാന്  കമ്മാരരങ്ങള്

പറഞ മനസനിലെമ്മാക്കുകയമ്മാണസ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങസ് ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനിലനികലെയസ് വരൂ.....പസ്പീസസ്

ശസ്പീ  .    പനി  .  സനി  .    കജമ്മാര്ജസ്:  ഇവനിലട എലമ്മാവരുര ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനിലനിലനക്കുറനിചസ്

മമ്മാതമമ്മാകണമ്മാ  സരസമ്മാരനിചതസ്?  ഇവനിലട  ശസ്പീ.  കജമ്മാര്ജസ്  എര.  കതമ്മാമസസ്



സരസമ്മാരനിചതുമുഴുവന് ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനിലനിലനക്കുറനിചമ്മായനിരുകന്നമ്മാ?

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങസ്  ഇകപമ്മാള്  അഡസ്പീഷണല്  സമയലമടുത്തെമ്മാണസ്

സരസമ്മാരനിക്കുന്നതസ്. അങ്ങസ് എകന്നമ്മാടസ് സരസമ്മാരനികക്കണ.  

ശസ്പീ  .    പനി  .  സനി  .    കജമ്മാര്ജസ്:  അക്കമ്മാരരത്തെനില്  അകങ്ങയസ്  ലതറപറനി.   അരഗങ്ങള്

ലചയറനികനമ്മാടുമമ്മാതകമ   സരസമ്മാരനിക്കമ്മാവ.   ഇലതലമ്മാര  ഞമ്മാന്  അകങ്ങയസ്

പറഞതരണകമമ്മാ?

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ലചയറനികനമ്മാടസ്  സരസമ്മാരനികചമ്മാള.  പകക്ഷ  വരക്തനിപരമമ്മായനി

എടുകക്കണ. പസ്പീസസ്........

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമ്മാര്ജസ്:  ക്രമപ്രശ്നര  രലണണ്ണകമ  ഞമ്മാന്  ഇക്കൗ  സഭയനില്

ഉന്നയനിചനിട്ടുള.  ഒന്നസ്,  ഞമ്മാന്  വരുകമ്പമ്മാള്  ബഹുമമ്മാനലപട  ലഡപമ്യൂടനി  സസ്പീക്കര്

സഭയനിലര  പമ്മാനല്  ഓഫസ്  ലചയര്മമ്മാന്   ലചയറനിലമമ്മാണസ്  ഇരനിക്കുന്നതസ്.    അതസ്

ലതറമ്മാലണന്നസ് ഞമ്മാന് പറഞ.  ഉടന്തലന്ന പമ്മാനല് ഓഫസ് ലചയര് മമ്മാറനി  ലഡപമ്യൂടനി

സസ്പീക്കര് ലചയറനില് വന.  ഞമ്മാന് ഉന്നയനിച ക്രമപ്രശ്നര  കൂടനികപമ്മായനി എന്ന രസ്പീതനിയനില്

അങ്ങസ്  റൂളനിരഗസ്  നടത്തെനിയകപമ്മാള്  എനനിക്കുണമ്മായ  കവദന  ഞമ്മാന്  പറയകണതനില;

അതുസരബന്ധനിചസ്  ഇക്കൗ  സഭയനിലെനിരനിക്കുന്ന  അരഗങ്ങള്  അറനിയകണ;   പുതനിയ

അരഗങ്ങള്ക്കസ് അതസ്  അറനിയനില, അതസ് പറഞലകമ്മാടുകക്കണ മരരമ്മാദ കമ്മാണനിക്കകണ.

അവനിലടയമ്മാണസ്, ഞമ്മാന് ഉന്നയനിച ക്രമപ്രശ്നര ഗുരുതരമമ്മായതസ്. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അങ്ങലയകപമ്മാലലെ ദസ്പീര്ഘമമ്മായ പമ്മാരമ്പരരമുള ഒരമ്മാള് സഭയനില്



ചര്ചയനില്  പലങടുത്തെസ് ക്രമപ്രശ്നലത്തെ സരബന്ധനിചസ് പറയുന്നതസ് ശരനിയല.

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജമ്മാര്ജസ്:  അങ്ങയുലട  റൂളനിരഗനിലന  ഞമ്മാന്  ബഹുമമ്മാനനിക്കുന.

അതനിലന  ശനിരസമ്മാ  അരഗസ്പീകരനിച്ചുലകമ്മാണ്ടുതലന്നയമ്മാണസ്  ഇക്കൗ  നല  കമ്മാരരങ്ങള്

പറഞതരുന്നതസ്.  ഞമ്മാന്  ദസ്പീര്ഘനിപനിക്കുന്നനില.  കഡമ്മാ.  കതമ്മാമസസ്  ലഎസക്കനിലന്റെ

ധനവനിനനികയമ്മാഗബനിലനിലന  ശക്തനിയുക്തര  എതനിര്ക്കമ്മാതനിരനിക്കമ്മാന്

നനിവൃത്തെനിയനിലമ്മാത്തെതുലകമ്മാണസ് എതനിര്ക്കുന.

ശസ്പീ  .    ലക  .    കുഞനിരമ്മാമന്:   സര്,   ഞമ്മാന്  ഇക്കൗ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലനിലന

അനകൂലെനിക്കുകയമ്മാണസ്.   ഇക്കൗ  സഭയനിലലെ  എലമ്മാ  അരഗങ്ങള്ക്കുര  അവരുലട

മണലെത്തെനിലലെ  വനികസനത്തെനിനകവണനി  വമ്മാരനികക്കമ്മാരനി  ലകമ്മാടുത്തെ  ഒരു

ബഡ്ജറമ്മായനിരുന ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി ഇവനിലട അവതരനിപനിചതസ്. അതനില് പറഞ

കമ്മാരരങ്ങള്ക്കുകവണനി  വനിനനികയമ്മാഗനിക്കുന്നതനിനമ്മാണസ്   ഇക്കൗ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്

അവതരനിപനിചനിട്ടുളതസ്.  അതനിലന  എലമ്മാകപരുര  അരഗസ്പീകരനികക്കണതമ്മാണസ്.

പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനര  കുറച്ചുകപര്  അരഗസ്പീകരനിച്ചുലവന്നതസ്  ഒരു  വസ്തുതയമ്മാണസ്.

ബഹുമമ്മാനലപട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ഭരണപക്ഷ-പ്രതനിപക്ഷ  വരതരമ്മാസമനിലമ്മാലത

സഭയനിലലെ  എലമ്മാ  അരഗങ്ങള്ക്കുര  അവരുലട  മണലെങ്ങള്ക്കുകവണനി  പണര

വമ്മാരനികക്കമ്മാരനി  ലകമ്മാടുത്തെ  ഒരു  കമ്മാലെര  ഇതനിനമുമ്പുണമ്മായനിരുകന്നമ്മാ  എന്നതസ്  നമ്മുലട

പ്രതനിപക്ഷമ്മാരഗങ്ങള് പരനികശമ്മാധനയസ്  വനികധയമമ്മാകക്കണതമ്മാണസ്.  മനനിമമ്മാലരയുര ചനിലെ

ഡനിപമ്മാര്ടസ്ലമന്റെനികനയുര സസ്വമ്മാധസ്പീനനിക്കമ്മാന് കഴനിഞവര്ക്കസ് കുകറ കമ്മാരരങ്ങള് ലചയമ്മാന്



കഴനിഞനിട്ടുണമ്മാകുലമന്നതസ്  ഒരു  വസ്തുതയമ്മായനിരനിക്കുര.  പകക്ഷ  ഒരു  ബഡ്ജറനില്  കൂടനി

ഓകരമ്മാ  മണലെത്തെനിലര   'ഇന്നയനിന്നതുകപമ്മാലലെ  ഇന്നയനിന്ന  കമ്മാരരങ്ങള്  ലചയമ്മാന്

ഇതയുര  കകമ്മാടനി  രൂപ  അനവദനിക്കുനലവന്നസ്'  പറഞ  ഒരു  ധനമനനി

ഇതനിനമുമ്പുണമ്മായനിടനിലലന്നമ്മാണസ്  എനനിക്കസ്  കതമ്മാനന്നതസ്.  അതുലകമ്മാണമ്മാണസ്     ഇക്കൗ

ബഡ്ജറനിലന എലമ്മാവരുര അരഗസ്പീകരനികക്കണതമ്മായനിരുന എന്നസ് ഞമ്മാന് പറഞതസ്. 

ഈ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലനില്  പറയുന്ന  കമ്മാരരങ്ങള്  നമ്മുലട  നമ്മാടനില്

നടപമ്മാക്കണലമങനില്  ഇതനിനപനിന്നനില്  പ്രവര്ത്തെനികക്കണതസ്  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര

ഉകദരമ്മാഗസരമ്മാണസ്.  ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനിയുര  ലപമ്മാതുമരമ്മാമത്തെസ്   വകുപ്പുമനനിയുര

പറയുന്നതുകപമ്മാലലെ ബന്ധലപട ഓകരമ്മാ ഡനിപമ്മാര്ട്ടുലമന്റെനിലലെ  ഉകദരമ്മാഗസലരലക്കമ്മാണസ്

വര്ക്കുകള് നടപമ്മാക്കമ്മാന് കഴനിയുനലവങനില് മമ്മാതകമ  ഈ ധനര ലകമ്മാണസ്  നമ്മുലട

നമ്മാടനില്  ഗുണമുണമ്മാവകയുള.    ഏതു  ഗവണ്ലമന്റെമ്മായമ്മാലര,  ഗവണ്ലമന്റെസ്

അനവദനിക്കുന്ന പദതനികള്  നമ്മാടനിലലെത്തെമ്മാതനിരനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഒരു പ്രധമ്മാന കമ്മാരണര

ഉകദരമ്മാഗസരുലട തടസമമ്മാണസ്.  അവര് പണനിലയടുക്കുന്നതനിലന്റെ തടസമമ്മാണസ്.  അതസ്

മമ്മാറനിലയടുക്കുന്നതനിനകവണനി  പ്രകതരക  ശദ  ലചലത്തെണലമന്നസ്  ഞമ്മാന്

അഭരര്ത്ഥനിക്കുകയമ്മാണസ്.   ഉദമ്മാഹരണമമ്മായനി,   എലന്റെ മണലെത്തെനില് ഒരു കുടനിലവള

പദതനിയുണസ്.  ലചറനിയ പദതനിയമ്മാണസ്.    എട്ടുവര്ഷര മുമ്പസ്  ആരരഭനിച   രമ്മാമങയര

കുടനിലവള  പദതനിലയന്നമ്മാണസ്  അതനിലന്റെ  കപരസ്.    മൂന  ജലെകസചന  മനനിമമ്മാര്

വനകപമ്മായനി.  ഇനവലര  ലതക്കുര  വടക്കുര  തനിരനിയമ്മാലത  കളനിക്കുകയമ്മാണസ്.  ആദരര



ലലപപസ് ഇടമ്മാന് കവണനി ലടന്ഡര് ലചയ. 140  കനികലെമ്മാമസ്പീറര് ലലപപനിടസ് കരമ്മാറകമ്മാരന്

കമ്മാശര  വമ്മാങ്ങനി  കപമ്മാകുകയുര  കുലറ  കറമ്മാഡസ്  കനിളചസ്  വൃത്തെനികകടമ്മാക്കനി  എന്നലമ്മാലത

നമ്മുലട  നമ്മാടനില് ഒരു കുടനിലവള പദതനിയുര  വരുന്നനിലലനളതമ്മാണസ്  ഒരു വസ്തുത.

ഇകപമ്മാഴുര അതനിലന്റെ  പണനി നടനലകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അങ്ങലന അഞ്ചുര പത്തുര

ഇരുപതുര ലകമ്മാലമമ്മായനിട്ടുകപമ്മാലര ബഡ്ജറനില് വകയനിരുത്തെനിയ തുക   ലചലെവഴനിക്കമ്മാന്

കഴനിയമ്മാലത  ഫണസ്  ദുരുപകയമ്മാഗര  ലചയ്യുന.   ഉകദരമ്മാഗസരുര  കരമ്മാറകമ്മാരുര  അതസ്

വസ്പീതനിലചടുക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനികലെയസ്  മമ്മാറനിലക്കമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  വരവസ   ഇനനി  തുടരരുതസ്

എന്നസ് ഈ ബഡ്ജറനിലൂലട  മനനി പ്രസരഗനിചകപമ്മാഴുര  അതസ്  ഏറപറഞ മനനിമമ്മാരുര

കമ്മാരരമമ്മായനി  ലചയണലമന്നമ്മാണസ്  എനനിക്കസ്  അഭരര്ത്ഥനിക്കമ്മാനളതസ്.   എര.എല്.എ.-

മമ്മാരുര ബന്ധലപട ആളകളര നമ്മാടനില് ഓകരമ്മാ പദതനികള് ലകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനകവണനി

അതനിലന്റെ  വഴനികയ  കപമ്മായമ്മാല്  എതകമ്മാലെര  നടന്നനിട്ടുര  ഈ  പദതനി  നടക്കുന്നനില

എന്നതസ്  പ്രധമ്മാനലപട വസ്തുതയമ്മാണസ്. പനിറലക കപമ്മായവര്ക്കസ് അറനിയമ്മാലമന്നതുലകമ്മാണസ്

ഞമ്മാനതനിലന്റെ  വനിശദമ്മാരശങ്ങളനികലെയസ്  കപമ്മാകുന്നനില.  ഈ  കക്ഷമകമ്മാരര  ബഡ്ജറസ്

അവതരനിപനിച്ചുലകമ്മാണസ് നമ്മുലട ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനി പ്രഖരമ്മാപനിചവയുലട  കൂടത്തെനില്

എനനിലക്കമ്മാരു കമ്മാരരര  പറയമ്മാനളതസ്,  അസരഘടനിത കമഖലെയനില് പണനിലയടുക്കുന്ന

നൂറകണക്കനിനമ്മാളകള്  നമ്മുലട  നമ്മാടനിലണസ്.  പ്രകതരകനിചസ്,    കണ്ണൂര്-കമ്മാസര്കഗമ്മാഡസ്

ജനിലകളനില് ലലപ്രവറസ്  ബസ്പീഡനി  കമഖലെകളനില് പണനിലയടുക്കുന്ന ലതമ്മാഴനിലെമ്മാളനികളണസ്.

ദനികനശസ്  ബസ്പീഡനിലത്തെമ്മാഴനിലെമ്മാളനികലള  സഹമ്മായനിക്കുന്നതനിനസ്  തസ്പീരുമമ്മാനനിചനിട്ടുളതസ്  നല



കമ്മാരരമമ്മാണസ്.   ലലപ്രവറസ്  കമഖലെയനില്  പണനിലയടുക്കുന്ന  ബസ്പീഡനിലത്തെമ്മാഴനിലെമ്മാളനികലള

സഹമ്മായനിക്കുന്നതനിലനക്കുറനിചസ്  കമ്മാരരമമ്മായനി  ആകലെമ്മാചനികക്കണതമ്മായനിരുന.

ഇനനിലയങനിലര   അവലര  സഹമ്മായനിക്കമ്മാന്കവണനി   ബന്ധലപട  ലതമ്മാഴനില്വകുപസ്

ഇടലപടമ്മാനള ശമര നടത്തെണര.  ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനികയമ്മാടസ് എനനിക്കസ് ഒരു കമ്മാരരര

അഭരര്ത്ഥനിക്കമ്മാനളതസ്,   മരഗലെമ്മാപുരത്തുനനിന്നമ്മാണസ്  ലലപ്രവറസ്  ബസ്പീഡനി  കമഖലെയനില്

പണനിലയടുക്കുന്നവര്ക്കസ്  ഇലെ  ലകമ്മാണ്ടുവരുന്നതസ്.   അവനിലടനനിനര  നനികുതനി

അടച്ചുലകമ്മാണ്ടുവരുന്ന ഇലെ നമ്മുലട സരസമ്മാനത്തുവരുകമ്പമ്മാള് തലെപമ്മാടനി,  മകഞശസ്വരര

എന്നനിവനിടങ്ങളനില്വചസ്  ലസയനില്സസ്  ടമ്മാക്സുകമ്മാര്   നനികുതനി  വമ്മാങ്ങുന്ന  ഒരു

സമ്പ്രദമ്മായമുണസ്.  അതസ്   ലതമ്മാഴനിലെമ്മാളനികലളയമ്മാണസ്  ബമ്മാധനിക്കുന്നതസ്.  അതസ്

ഇലമ്മാതമ്മാക്കുന്നതനിനകവണനി  ബഹുമമ്മാനലപട  ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനി  പ്രകതരകമമ്മായനി

ഇടലപടസ്  ആ  ലതമ്മാഴനിലെമ്മാളനികലള  സഹമ്മായനിക്കമ്മാന്  മുന്ലലക  എടുക്കണലമന്നമ്മാണസ്

എനനിക്കസ്  അഭരര്ത്ഥനിക്കമ്മാനളതസ്.   കകരളത്തെനിലലെ  അസരഘടനിത  കമഖലെയനില്

പണനിലയടുക്കുന്ന  ആയനിരക്കണക്കനിനമ്മാളകളലട  കൂടത്തെനില്  പ്രധമ്മാനലപട  ഒരു

കമഖലെയമ്മാണസ്   കമ്മാര്ലപന്റെറനി  ലതമ്മാഴനിലെമ്മാളനികള്.  പണ്ടുകമ്മാലെത്തെസ്  കമ്മാര്ലപന്റെറനി

ലതമ്മാഴനിലെമ്മാളനികള്  എനപറഞമ്മാല്  ആശമ്മാരനിമമ്മാര്  മമ്മാതമമ്മായനിരുന  ആ  രരഗത്തെസ്

പണനിലയടുത്തെനിരുന്നതസ്.    ഇന്നസ്  ജമ്മാതനികഭദമനിലമ്മാലത  എലമ്മാ   വനിഭമ്മാഗത്തെനില്ലപട

ആളകളര  ആ  രരഗത്തെസ്  പണനിലയടുക്കുകയമ്മാണസ്.  ആയനിരക്കണക്കനിനസ്

കമ്മാര്ലപന്റെറനിലത്തെമ്മാഴനിലെമ്മാളനികള് നമ്മുലട നമ്മാടനില് പണനിലയടുക്കുകയമ്മാണസ്.   അവര്ക്കസ്



പ്രകതരകര  ഒരു  കക്ഷമനനിധനി  ലകമ്മാണ്ടുവന്നസ്   അവലര  സഹമ്മായനിക്കണലമന്നമ്മാണസ്

എനനിക്കസ്  ബഹുമമ്മാനലപട  മനനികയമ്മാടുര   ബന്ധലപട  ഡനിപമ്മാര്ട്ടുലമന്റെനികനമ്മാടുര

അഭരര്ത്ഥനിക്കമ്മാനളതസ്. 

മുസസ്പീര ലെസ്പീഗനിലന്റെ എര.എല്.എ.മമ്മാരുര മനനിമമ്മാരുര പ്രകതരകനിചസ് ശസ്പീ.  പനി.  ലക.

ബഷസ്പീറര   മനിനനിഞമ്മാന്നസ്  കുലറ   ഉപകദശര  നടത്തെനിയനിരുന.   എല്.ഡനി.എഫസ്

എര.എല്.എ.മമ്മാകരമ്മാടസ്  അലലങനില്  ഗവണ്ലമന്റെനികനമ്മാടസ്  ഉപകദശനിക്കുകയമ്മാണസ്.

ഞങ്ങള്  ഇകപമ്മാള്  മകതതര  പമ്മാര്ടനിയനില്  വനിശസ്വസനിക്കുന്നവരമ്മാണസ്.  മകതതര

പമ്മാര്ടനിയമ്മാണസ്.  അതുലകമ്മാണസ്  നനിങ്ങള്  ഇന്നയനിന്ന   കമ്മാരരങ്ങള്  ലചയണലമന്നസ്

ശസ്പീ.  പനി.  ലക.  ബഷസ്പീറനിലന്റെ  കുലറ  ഉപകദശങ്ങള്  ഇകങ്ങമ്മാട്ടുവന.   നല  കമ്മാരരര

തലന്നയമ്മാണസ്.   ഞങ്ങള്  എലമ്മാവരുലട  ഉപകദശവര  സസ്വസ്പീകരനിക്കുര.  നലകമ്മാരരങ്ങള്

പറയുന്ന ആരസ് പറഞമ്മാലര  ഞങ്ങള് കകള്ക്കുര. ശസ്പീ. ഒ. രമ്മാജകഗമ്മാപമ്മാല് പറഞമ്മാലര

നനികഷധനിക്കുകയനില.  പകക്ഷ ശസ്പീ.  പനി.  ലക.  ബഷസ്പീര്  എലമ്മാ കമ്മാരരങ്ങളര മകതതരര

എനപറഞലകമ്മാണമ്മാണസ് പറഞതസ്. നനിങ്ങള് മകതതര പമ്മാര്ടനിയമ്മാണസ് എനളതനില്

സകന്തമ്മാഷകമയുള.  നനിങ്ങള്  ഒരു  മതകനതമ്മാവനിലന   നനിങ്ങളലട  പമ്മാര്ടനിയുലട

പ്രസനിഡന്റെമ്മാക്കനിവച്ചുലകമ്മാണസ് എങ്ങലനയമ്മാണസ് മകതതര പമ്മാര്ടനിയമ്മാകുന്നതസ്;  ശസ്പീ.  പനി.

ലക.  കുഞമ്മാലെനിക്കുടനിലയ   മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗനിലന്റെ  പ്രസനിഡന്റെമ്മാക്കനിയനിടസ്  മകതതരപമ്മാര്ടനി

എനപറയണര.  കകരളത്തെനിലലെ ഒരു പ്രധമ്മാനലപട സമുദമ്മായത്തെനിലന്റെ മതകനതമ്മാവനിലന

നനിങ്ങളലട  പമ്മാര്ടനിയുലട  പ്രസനിഡന്റെമ്മാക്കനിയതനിനകശഷര   ഞങ്ങള്  മകതതരപമ്മാര്ടനി



എനപറയുന്നതനില്  എന്തസ്  നരമ്മായമമ്മാണുളതസ്;  നനിങ്ങള്  മകതതരതസ്വത്തെനില്

വനിശസ്വസനിക്കുന്ന  പമ്മാര്ടനിയമ്മാകുന്നതനില്  ഞങ്ങള്ക്കസ്  സകന്തമ്മാഷകമയുള.  അങ്ങലന

ആകണലമന്നമ്മാണസ് നനിങ്ങകളമ്മാടസ് പകണ ഞങ്ങള് പറഞതസ്.  മുസസ്പീര ലെസ്പീഗസ് പറഞമ്മാല്

ഈ രമ്മാജരത്തെസ് മുസസ്പീര സമുദമ്മായര കവമ്മാടസ് ലചയനില എന്നകമ്മാരരര ഞങ്ങള് നനിങ്ങകളമ്മാടസ്

പകണ  പറഞതമ്മാണസ്.  ഇക്കഴനിഞ  ലതരലഞടുപനിലലെ  ജനവനിധനി  അതനിനസ്

ലതളനിവമ്മാണസ്.  17  കപര് ജയനിച്ചുലവന്നസ് നനിങ്ങള് പറഞ.  അതസ് എണ്ണനികനമ്മാക്കനിയമ്മാല്

മതനിയമ്മാകുര.  ഞങ്ങലളലമ്മാര  മകതതരവമ്മാദനികളമ്മാണസ്,  മകതതര  കവമ്മാട്ടുവമ്മാങ്ങനി

ജയനിച്ചുവന്നതമ്മാണസ്.  ഈ ഭമ്മാഗത്തെസ് എണ്ണനി കനമ്മാക്കണര. നമ്യൂനപക്ഷ വനിഭമ്മാഗത്തെനില്ലപട

എതയമ്മാളകള്, ക്രനിസ്തരന്, മുസസ്പീര, അതുകപമ്മാലലെ പനികന്നമ്മാക്ക വനിഭമ്മാഗത്തെനില്ലപട എത

ആളകളമ്മാണസ്  ഇവനിലട  ഇരനിക്കുന്നലതന്നസ്  എണ്ണനികനമ്മാക്കണര.  നനിങ്ങളലട  ഇരടനിയുലട

ഇരടനിയുണസ്.   നനിങ്ങള്  മമ്മാതര  എകണ്ണണ.  മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗസ്  പറഞതുകപമ്മാലലെ  മുസസ്പീര

സമുദമ്മായത്തെനിലന്റെ  കവമ്മാടസ്  ഞങ്ങള്ക്കസ്  കനിട്ടുലമന്നസ്  നനിങ്ങള്  ധരനികക്കണ.

അങ്ങലനയമ്മായനിരുനലവങനില്  ഞമ്മാനര  ജയനിച്ചുവരനിലമ്മായനിരുന.   നനിങ്ങള്  കണ്ണൂരനില്

നനിന്നസ്  വലെനിയ  പുലെനിലയ  ലകമ്മാണനിറക്കനിയനിടസ്   എലന്ന  കതമ്മാല്പനിക്കമ്മാനള  ശമര

നടത്തെനിയനികല;  ശമര നടത്തെനിയതസ് കകമ്മാണ്ഗ്രസനികനക്കമ്മാള് കൂടുതല്  ലെസ്പീഗമ്മാണസ്.  ശസ്പീ.

രകമശസ്  ലചന്നനിത്തെലെയറനിയമ്മാര.  കകമ്മാണ്ഗ്രസനികനക്കമ്മാളര  വലെനിയ  ശമര  നടത്തെനിയതസ്

മുസസ്പീര ലെസ്പീഗമ്മാണസ്.  ഇതമ്മാ പുലെനി വന, പുലെനി വന എനഞ. നമ്മാടനിലെമ്മാലക പുലെനിലയയുര

ലകമ്മാണസ് നടന്നനിടസ്  പുലെനിലയ  എലെനിയമ്മായനി മടക്കനി അയച്ചു  എനപറഞതുകപമ്മാലലെ ആ



പുലെനിലയ എലെനിയമ്മായനി കണ്ണൂരനികലെയസ് മടക്കനി ഞങ്ങള് അയച്ചു.  ഉദുമക്കമ്മാരമ്മാണസ് മടക്കനി

അയചതസ്.  ഞങ്ങളമ്മാരുര  അല.   മുസസ്പീര  സമുദമ്മായത്തെനില്ലപടവരമ്മാണസ്.   എലന്റെ

പഞമ്മായത്തെമ്മായ  പളനിക്കര  പഞമ്മായത്തെസ്  മുസസ്പീര  സമുദമ്മായത്തെനിനസ്  ഭൂരനിപക്ഷമുള

പഞമ്മായത്തെമ്മാണസ്.  അവനിലട മൂവമ്മായനിരത്തെനില്പരര കവമ്മാടനിലന്റെ ഭൂരനിപക്ഷര എനനിക്കമ്മാണസ്

ലെഭനിചതസ്.  മുസസ്പീര ലെസ്പീഗസ് പറഞതുകപമ്മാലലെ അല മുസസ്പീര സമുദമ്മായര  എന്നസ് നനിങ്ങള്

പകണ  മനസനിലെമ്മാക്കണമമ്മായനിരുന.  അങ്ങലന  മനസനിലെമ്മാക്കമ്മാലത   ഇടതുപക്ഷ

മുന്നണനിലയ കമ്മാലവമ്മാരനി  കപമ്മായവരമ്മാണസ്  നനിങ്ങള്.  പനിതമ്മാമഹമ്മാനമ്മാരുലട  കപരസ്  എത

പ്രമ്മാവശരമമ്മാണസ്  ശസ്പീ.  പനി.  ലക.  ബഷസ്പീര്  പറഞലതന്നസ്  അറനിയമ്മാകമമ്മാ;  നനിങ്ങള്

കമ്മാലവമ്മാരനി  കപമ്മായവരമ്മാണസ്.  1967-ല്  ഗവണ്ലമന്റെസ്  വന്നകപമ്മാള്  നനിങ്ങളര

അക്കൂടത്തെനിലണമ്മായനിരുന.  1967-നസ്  മുമ്പസ്  മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗസ്  എന്തമ്മായനിരുനലവന്നസ്  ഈ

സഭയനിലെനിരനിക്കുന്ന എലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാര.   ഞമ്മാന് പറയുന്നതസ് നനിങ്ങള് കകള്ക്കണര.

1967-ല്  കമ്മാലവമ്മാരനി  കപമ്മായതനിനകശഷര......ആ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  അടനിമറനിചതസ്

എന്തനിനമ്മാലണന്നസ്  അറനിയമ്മാകമമ്മാ;  കഴനിഞദനിവസര  മുഖരമനനി  പ്രകമയര

അവതരനിപനിച്ചുലകമ്മാണസ്  സരസമ്മാരനിചകപമ്മാള്  പറഞതസ്  ഇന്നസ്  കലെമ്മാകര

അരഗസ്പീകരനിക്കുന്ന   പ്രധമ്മാനലപട  ഒരു  സരഭവര  നമ്മുലട  രമ്മാജരത്തെസ്  നടന്നതസ്

ഭൂപരനിഷ്കരണ  ബനിലമ്മാണസ്  എന്നമ്മാണസ്.    ഇന്നസ്  കലെമ്മാകത്തെനിലലെ,  കകരളത്തെനിലലെ

സമ്മാമ്പത്തെനിക രരഗത്തെസ് മമ്മാറമുണമ്മാക്കമ്മാന് പ്രകതരക പങ്കുവഹനിച പ്രധമ്മാനലപട ഒന്നമ്മാണസ്

ഭൂപരനിഷ്കരണ ബനില്.   ആ  ബനിലനിനകശഷമമ്മാണസ്  നമ്മുലട  നമ്മാടനില് പ്രവമ്മാസനികളലട



ഫണസ്  വന്നതസ്.   ആ  ഭൂപരനിഷ്കരണ  ബനില്  പമ്മാസമ്മാക്കനിയകപമ്മാള്  അതനിലന

അടനിമറനിച്ചുകപമ്മായവരമ്മാണസ്,   കമ്മാലവമ്മാരനി  കപമ്മായവരമ്മാണസ്  നനിങ്ങള്  എന്ന  കമ്മാരരര

ചരനിതകരഖയമ്മാണസ്.   ആ കരഖ മമ്മാറനിമറനിക്കമ്മാന് നനിങ്ങള്ക്കമ്മാവനില.  അതുലകമ്മാണമ്മാണസ്

നനിങ്ങലള ആരുര വനിശസ്വസനിക്കമ്മാത്തെതസ്.  ഈ രമ്മാജരത്തെസ് നല നനിയമര ലകമ്മാണ്ടുവരുകമ്പമ്മാള്

മുസസ്പീര ലെസ്പീഗസ് ആരുലട കൂലട ആയനിരുനലവന്നസ് രമ്മാജരത്തെസ് എലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാര.  അന്നസ്

നനിങ്ങള്  അപ്പുറത്തെമ്മാണസ്.   അങ്ങലന  ആ  ബനിലനിലന  അടനിമറനിക്കമ്മാന്,  വനിദരമ്മാഭരമ്മാസ

നനിയമലത്തെ അടനിമറനിക്കമ്മാന് കമ്മാലമമ്മാറനികപമ്മായവരമ്മാണസ് മുസസ്പീര ലെസ്പീഗസ് എന്നതുലകമ്മാണമ്മാണസ്

നനിങ്ങലള  എലമ്മാവരുര  അങ്ങലന  പറയുന്നതസ്.   ഇകപമ്മാഴുര  അങ്ങലന  പറയുന്നതസ്.

ഞങ്ങള്  മമ്മാറനിയനിരനിക്കുന,  മകതതര  പമ്മാര്ടനിയമ്മായനിരനിക്കുന,   46  ലകമ്മാലമമ്മായനി

കകമ്മാണ്ഗ്രസനിലന്റെ  കൂലടയമ്മാണസ്  എനള  കമ്മാരരങ്ങള്  ഇകപമ്മാള്  നനിങ്ങള്  പറയുന.

നലകമ്മാരരര.  നനിങ്ങള് കകമ്മാണ്ഗ്രസനിലനകപമ്മാലലെ ഒരു മകതതരപമ്മാര്ടനിയമ്മാകുന്നതസ്  നല

കമ്മാരരര.   നനിങ്ങള്   മമ്മാറനിവരണലമന്നസ്  ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന.   മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗസ്

എലന്നമ്മാരു പമ്മാര്ടനി  ഇതുവലര പ്രവര്ത്തെനിചതസ്  മകതതരതസ്വത്തെനിനകവണനിയല.  നമ്മുലട

നമ്മാടനിലലെ  ഒരു  സമുദമ്മായത്തെനിനകവണനിയമ്മാണസ്.   അതുലകമ്മാണമ്മാണസ്   സമുദമ്മായ

കനതമ്മാവനിലന നനിങ്ങള് ലെസ്പീഗനിലന്റെ പ്രസനിഡന്റെമ്മാക്കനിയതസ്. അതസ് നനിങ്ങള് മമ്മാറണര.  അതസ്

മമ്മാറമ്മാത്തെനിടകത്തെമ്മാളര  കമ്മാലെര  നനിങ്ങള്  മകതതരപമ്മാര്ടനി  എനപറഞനിടസ്  കമ്മാരരമനില.

എലമ്മാ വനിഭമ്മാഗത്തെനില്ലപട ആളകകളമ്മാടുര നമുക്കസ് കയമ്മാജനിക്കമ്മാന് കഴനിയുര. തസ്പീര്ചയമ്മായുര

നമുക്കസ്  കയമ്മാജനിക്കമ്മാമകലമ്മാ;   നനിങ്ങള്  പ്രസരഗനിക്കുന്ന  കമ്മാരരര  ഞങ്ങള്ക്കറനിയമ്മാര.



കമ്മാരണര  ഇടതുപക്ഷത്തെനില്  കൂടമ്മാന്  കവണനിയമ്മാണസ്.  സകന്തമ്മാഷകത്തെമ്മാലട  വരമ്മാര.

നനിങ്ങള്  പ്രസരഗനിചസ്  വരുന്നതസ്  ഞങ്ങള്  വര്ഗസ്പീയ  പമ്മാര്ടനിയല,  ഞങ്ങള്

മകതതരപമ്മാര്ടനിയമ്മാണസ്  എന്നമ്മാണസ്.  ഞങ്ങളലട  കൂലട  കൂടമ്മാന്  പറഞമ്മാല്  കൂടമ്മാര.

നനിങ്ങള്   അതസ്  ലതളനിയനിച്ചുലകമ്മാടുത്തെമ്മാല്  മതനിയമ്മാകുര.   ഞങ്ങലള  മമ്മാതര

കബമ്മാദരലപടുത്തെനിയമ്മാല്  കപമ്മാരമ്മാ.  ഈ  സമൂഹലത്തെയുര  കകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാലരയുര

കബമ്മാദരലപടുത്തെണര.  അങ്ങലന  കബമ്മാദരലപടുത്തുന്ന  ഒരു  പമ്മാര്ടനിയമ്മായനി

മമ്മാറനിക്കഴനിഞമ്മാല് തസ്പീര്ചയമ്മായുര കകരളത്തെനിലന്റെ വളര്ചയസ്, സമുദമ്മായത്തെനിലന്റെ വളര്ചയസ്

നമുലക്കമ്മാന്നനിചസ് പ്രവര്ത്തെനിക്കമ്മാര. ഇന്നസ് ബഹുമമ്മാനലപട മനനി  ഇവനിലട അവതരനിപനിച

ഈ  ബനില് നമ്മുലട നമ്മാടനിലലെ മുഴുവന് ജനവനിഭമ്മാഗങ്ങളലടയുര  കക്ഷനിരമ്മാഷസ്പീയമനിലമ്മാലത,

ജമ്മാതനിമതകഭദമനിലമ്മാലത മുഴുവനമ്മാളകളലടയുര തമ്മാല്പരരര സരരക്ഷനിക്കുന്ന പ്രധമ്മാനലപട

ഒരു  ബനിലമ്മാണസ്.  ഈ  ബനിലനില്  പറഞനിരനിക്കുന്ന  കമ്മാരരങ്ങള്   നമ്മുലട  നമ്മാടനില്

നടപമ്മാക്കനിയമ്മാല് തസ്പീര്ചയമ്മായുര  വലെനിയ മമ്മാറര തലന്ന വരുര. ആ മമ്മാറത്തെനിനസ് നനിങ്ങളലട

പനിന്തുണയുര  സഹമ്മായവര   സഹകരണവര  ഉണമ്മാകണലമന്നമ്മാണസ്  എനനിക്കസ്

അഭരര്ത്ഥനിക്കമ്മാനളതസ്.  അതനിനസ് കക്ഷനി കനമ്മാകക്കണ, രമ്മാഷസ്പീയര കനമ്മാകക്കണ, മുസസ്പീര

ലെസ്പീഗസ്  എകന്നമ്മാ  കമമ്യൂണനിസസ്  എകന്നമ്മാ  കനമ്മാക്കമ്മാലത   പ്രവര്ത്തെനിച്ചുലവങനില്  മമ്മാതകമ

നമുക്കസ്  മമ്മാറര  ലകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്  കഴനിയുകയുള.  അതനിനസ്  നനിങ്ങള്

സഹകരനിക്കണലമന്നമ്മാണസ്   എനനിക്കസ്  അഭരര്ത്ഥനിക്കമ്മാനളതസ്.  അപ്പുറത്തുള

ചനിലെയമ്മാളകള്  ബനിലനിലന  അനകൂലെനിച്ചുവകലമ്മാ;  നനിങ്ങള്  കകടതകല;  ഞമ്മാന്



അനകൂലെനിക്കുനലവന്നസ്  ശസ്പീ.  പനി.  ലക.  ബഷസ്പീര്  ഇടയനിലട  പറഞ.   നനിങ്ങള്

പറഞതസ്  നലകമ്മാരരമമ്മാലണങനില്  അതസ്  സരനിക്കമ്മാര.   അങ്ങലന  സരനിച്ചുലകമ്മാണസ്

നമ്മുലട  നമ്മാടനിലന്റെ  വളര്ചയ്ക്കുര   പുകരമ്മാഗമനത്തെനിനര  ജനമ്മാധനിപതര  പ്രസമ്മാനത്തെനിലന്റെ

വളര്ചക്കുര  നമ്മാലള  ഇനനിയുര  രമ്മാകജടന്മമ്മാര്  വരമ്മാതനിരനിക്കമ്മാനര   ഒന്നനിച്ചുകൂടനി

സഹകരനിക്കമ്മാര.  അതനിനസ്  നനിങ്ങളലട  കൂടനി  സഹമ്മായര   കവണലമന്നസ്  ഞമ്മാന്

അഭരര്ത്ഥനിക്കുകയമ്മാണസ്.  SDPI   കപമ്മാലള  ഭസ്പീകരവമ്മാദനികള്,  ആര്.എസസ്.എസസ്.-

ലനകപമ്മാലര  ലവലന്ന  ഭസ്പീകരവമ്മാദനികള്  നമ്മുലട  നമ്മാടനില്  വളരുനലവന്ന  കമ്മാരരമുണസ്.

അതസ് എങ്ങലന വനലവന്നതനിലനക്കുറനിചസ് നനിങ്ങള് പരനികശമ്മാധനിക്കണര.  മുസസ്പീര ലെസ്പീഗസ്

പരനികശമ്മാധനിക്കണര.   മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗസ്  പരനികശമ്മാധനിച്ചുലവങനില്  മമ്മാതകമ   മറളവര്

വളരമ്മാതനിരനിക്കൂ.   മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗനിലന്റെ  ഉത്തെരവമ്മാദനിതസ്വമമ്മാലണന്നസ്  മനസനിലെമ്മാക്കണര.

അങ്ങലന   മുസസ്പീര  വര്ഗസ്പീയതലയ  കപ്രമ്മാല്സമ്മാഹനിപനിക്കമ്മാലത  നമ്മുലട  നമ്മാടനിലലെ

മകതതരപ്രസമ്മാനലത്തെ   കൂടനികയമ്മാജനിപനിക്കമ്മാനള  ശമത്തെനില്  നനിങ്ങള്

സഹകരനിക്കണര.  അതനിനസ്  ഈ ബനില്   ഉപകരനിക്കുര.   ഈ ബനിലനിലന്റെ  പ്രസക്തനി

ഉപകരനിക്കുര.  അതനിനസ്  നനിങ്ങള് സഹകരനിക്കണലമനമമ്മാതര അഭരര്ത്ഥനിച്ചുലകമ്മാണസ്

ഞമ്മാന് ഈ ബനിലനിലന പനിന്തമ്മാങ്ങുന. 

ശസ്പീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബമ്മാലെകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  ഈ ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനിലനിലന

ശക്തമമ്മായനി എതനിര്ക്കുകയമ്മാണസ്.   അപ്പുറത്തുനനിനള ചനിലെ ലമമ്പര്മമ്മാരുലട പ്രസരഗര

കകള്ക്കുകമ്പമ്മാള്  ഇതസ് ധനവനിനനികയമ്മാഗ ബനിലനിലന്റെ ചര്ച തലന്നയമ്മാകണമ്മാ എന്നമ്മാണസ്



സരശയനിക്കലപടുന്നതസ്.    ഇന്നസ്  ഇവനിലട  ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനി  അവതരനിപനിച

ഫനിനമ്മാന്സസ്    ബനികലമ്മാടുകൂടനി   205  കകമ്മാടനിരൂപയുലട  അധനികഭമ്മാരര  ജനങ്ങലള

അടനികചല്പനിക്കമ്മാന് കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശര   പ്രമ്മാബലെരത്തെനില് വരമ്മാന്

കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.  സമ്മാധമ്മാരണ ജനങ്ങള് ഉപകയമ്മാഗനിക്കുന്ന ലലമദ,  ആട, ലവളനിലചണ്ണ,

അലെക്കുകസമ്മാപസ്,   സൂചനി, റവ   എന്നനിവയസ്  ഇനമുതല്   നനികുതനി  പ്രമ്മാബലെരത്തെനില്

വരനികയമ്മാണസ്.  ലതരലഞടുപസ് ഘടങ്ങളനില്  എലമ്മാ കമഖലെകളനിലര ചനിലെ കബമ്മാര്ഡുകള്

പ്രദര്ശനിപനിച്ചു. 'എല്.ഡനി.എഫസ്. വരുര എലമ്മാര ശരനിയമ്മാകുര' എന്നസ്.  ആദരര  ശസ്പീ. വനി.

എസസ്.  അച്ചുതമ്മാനനലന  ശരനിയമ്മാക്കനി.   ഇനമുതല്  ജനങ്ങലള  ശരനിയമ്മാക്കമ്മാന്

കപമ്മാകുകയമ്മാണസ്.    കഴനിഞ  ദനിവസങ്ങളനില്    അപ്പുറത്തെനിരുന്ന  ചനിലെ  ലമമ്പര്മമ്മാര്

ഇവനിലട   പ്രസരഗനിക്കുകയുണമ്മായനി.   എന്തമ്മാണസ്  പ്രസരഗനിചതസ്;    കതമ്മാല്വനി

അരഗസ്പീകരനിക്കമ്മാന്  കഴനിയമ്മാത്തെ  ലമമ്പര്മമ്മാര്   ഇവനിലടയുലണന്നസ്  അപ്പുറത്തുള

ചനിലെയമ്മാളകള്  പ്രസരഗനിച്ചു.  ഞങ്ങള്  പ്രതനിപക്ഷത്തെമ്മാണകലമ്മാ  ഇരനിക്കുന്നതസ്.

പ്രതനിപക്ഷത്തെനിരുന്നമ്മാണകലമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങള്  ഞങ്ങള്  പറയുന്നതസ്.  ഞങ്ങള്  കതമ്മാല്വനി

അരഗസ്പീകരനിച്ചു.   ഇനനി  രമ്മാഷസ്പീയമമ്മായുള  ലതറകളലണങനില്  തനിരുത്തെനികപമ്മാകമ്മാനള

സമ്മാഹചരരങ്ങള്  ലഎകരജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനിക്കുണസ്.   ഇവനിലട  മുസസ്പീര  ലെസ്പീഗസ്   ഒരു

വര്ഗസ്പീയ  പമ്മാര്ടനിയല.  ജനമ്മാധനിപതരമൂലെരങ്ങള്   സരരക്ഷനിചസ്  ജനമ്മാധനിപതര

വരവസയനില്  പ്രവര്ത്തെനിക്കുന്ന   പമ്മാര്ടനിയമ്മാണസ്.  അവലര  ഉന്മൂലെനര  ലചയ്യുന്നതമ്മാണസ്

നനിങ്ങളലട  ലെക്ഷരലമങനില്  അതസ്  നടക്കുകയനില.   ഇവനിലട  വളലര  അത്ഭൂതര



കതമ്മാനകയമ്മാണസ്.   കകരളത്തെനില്   പടനികവര്ഗ  കപ്രമര  പമ്മാടനി  നടക്കുന്ന  പമ്മാര്ടനി

ജമ്മാഥയുലട  നസ്പീളര കൂട്ടുന്നതനിനകവണനി പടനികവര്ഗക്കമ്മാലര ഉപകയമ്മാഗലപടുത്തുന. ഈ

ബഡ്ജറസ്  പരനികശമ്മാധനിചകപമ്മാള്  2016  ലഫബ്രുവരനി  12-നസ്  പ്രനിയങരനമ്മായ  മുന്

മുഖരമനനി ശസ്പീ.  ഉമന് ചമ്മാണനി സമ്മാര് അവതരനിപനിച ബഡ്ജറനില് കകരളത്തെനിലലെ 33

സമുദമ്മായങ്ങളള  പടനികവര്ഗക്കമ്മാര്ക്കുകവണനി  വനിനനികയമ്മാഗനികക്കണ  ഫണസ്  മൂന്നസ്

ശതമമ്മാനമമ്മായനി വര്ദനിപനിചസ്  150  കകമ്മാടനി  രൂപ അഡസ്പീഷണലെമ്മായനി ലെഭരമമ്മാക്കനി.   ഈ

ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ബ്ഡജറനില്  2.61  ശതമമ്മാനമമ്മാണസ്.   ഇവനിലട  പടനികവര്ഗക്കമ്മാരുലട

കക്ഷമത്തെനിനകവണനി  കഴനിഞ  ഗവണ്ലമന്റെസ്  പ്രഖരമ്മാപനിച  പദതനികളലമ്മാലത  ഒരു

പുതനിയ  പദതനിലയങനിലര  പ്രഖരമ്മാപനിക്കമ്മാന്  കഴനിഞനിട്ടുകണമ്മാ;  ഇവനിലട  പമ്മാവലപട

പടനികവര്ഗക്കമ്മാര് പലെ കമഖലെകളനിലര ദുരന്തര അനഭവനിക്കുന.  കഴനിഞ ജൂണ് 30-നസ്

രമ്മാഷസ്പീയ  പമ്മാരമ്പരരമുള  മുന്  മനനിയുര  ഇകപമ്മാഴുര  മനനിയമ്മായനിട്ടുള  ശസ്പീ.  എ.  ലക.

ബമ്മാലെന് പറഞതസ് ഞമ്മാന് ഓര്ക്കുന,  കകരളത്തെനില് കഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെസ്  33000

വസ്പീടസ്  അനവദനിച്ചുലവന്നസ്.   ഇതസ്  പഞമ്മായത്തെസ്  അടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാകണമ്മാ

നനികയമ്മാജകമണലെമ്മാടനിസമ്മാനത്തെനിലെമ്മാകണമ്മാ സരസമ്മാനതലെത്തെനിലെമ്മാകണമ്മാ എന്നസ് ഞമ്മാന്

എലന്റെ  കചമ്മാദരത്തെനില്  കചമ്മാദനിച്ചു.   ഉകദരമ്മാഗസനമ്മാലര  വനിളനിച്ചുകൂടനിയകപമ്മാള്  കനിടനിയ

കണക്കമ്മാലണന്നമ്മാണസ്  അകദ്ദേഹര  പറഞതസ്.   ഞമ്മാന്  വയനമ്മാടസ്  ജനിലയനിലലെ

കണലക്കടുത്തു.  33000 വസ്പീടസ് സരസമ്മാനത്തെസ് അനവദനിചകപമ്മാള് പണനി തസ്പീര്ന്നതസ് 300

വസ്പീടുകലളന്നമ്മാണസ്  നനിങ്ങള്  പറഞതസ്.   ഏകകദശര  ആറമ്മായനിരകത്തെമ്മാളര  വസ്പീടുകള്



വയനമ്മാടസ്  ജനിലയനില്  അനവദനിചകപമ്മാള്  രണമ്മായനിരകത്തെമ്മാളര  വസ്പീടനിലന്റെ  പ്രവൃത്തെനി

പൂര്ത്തെസ്പീകരനിച കരഖ എലന്റെ കയനിലണസ്.  വയനമ്മാടസ് ജനിലയനിലലെ മമ്മാതര കണക്കമ്മാണനിതസ്.

ഒരു കണക്കസ് അവതരനിപനിക്കുകമ്പമ്മാള് അതനിലലെമ്മാരു വരക്തതകൂടനി ഉണമ്മാകണലമന്നമ്മാണസ്

എനനിക്കസ് സൂചനിപനിക്കമ്മാനളതസ്.  പടനികവര്ഗ കമഖലെയനില് വലെനിയ ദുരന്തവര കഷപമ്മാടുര

ഉണമ്മായനിലക്കമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.   ഇടമലെക്കുടനിലയക്കുറനിചസ്  കഴനിഞ  ദനിവസര

പതത്തെനില് കണ്ടു.  ഇടമലെക്കുടനിയനില് യു.ഡനി.എഫസ്.  സര്ക്കമ്മാര് അധനികമ്മാരത്തെനിലള

സമയത്തെസ് പടനികവര്ഗ വകുപ്പുമനനി കനരനിടസ് 18 കനികലെമ്മാമസ്പീറകറമ്മാളര സഞരനിചസ് അവനിലട

ലചന്നസ്  അവരുലട  പ്രയമ്മാസങ്ങളര  കഷപമ്മാടുര  മനസനിലെമ്മാക്കനി  ആവശരമമ്മായ  പദതനി

അന്നസ് അനവദനിച്ചുലകമ്മാടുത്തെനിരുന.  ഇന്നസ് ഇതമ്മാ  12.07.2016-ല് ദസ്പീപനികയനില് വന്ന

വമ്മാര്ത്തെയമ്മാണനിതസ്.  ഇടമലെക്കുടനി നനിലെവനിളനിക്കുന,  വനിശന്നനിടസ്.   എന്തസ് നടപടനിയമ്മാണസ്

സസ്വസ്പീകരനിചതസ്.  ഇതസ് പത വമ്മാര്ത്തെയമ്മാണസ്.  

ശസ്പീ  .    എസസ്  .    രമ്മാകജന്ദ്രന്  : ശസ്പീ.  ഐ.  സനി.  ബമ്മാലെക കൃഷ്ണന്,  അങ്ങസ്  പറയുന്നതസ്

ശരനിയല,  സര്,  കഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫസ്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കമ്മാലെത്തെസ്  അന്നലത്തെ

സസ്പീക്കറമ്മായനിരുന്ന ബഹുമമ്മാനലപട ലക.  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന് ഉള്ലപലട  അവനിലട  വരനികയുര

അന്നസ്  രൂപസ്പീകരനിച  ഒരു  പഞമ്മായത്തെമ്മാണസ്  ഇടമലെക്കുടനി  പഞമ്മായത്തെസ്.     അതസ്

കഴനിഞതനിനകശഷര  ഈ  സരഭവര  പറയുന്ന  ഇടമലെക്കുടനിയനില്  ഇനര

പടനിണനിലയമ്മാനമല.     കഴനിഞ  ദനിവസര  കയമ്മാഗര  കൂടുകയുര  തസ്പീരുമമ്മാനനിക്കുകയുര

പരനികശമ്മാധനിക്കുകയുര ലചയ്തതനില് അരനി അവനിലട കസമ്മാക്കുണസ്.  ലതറനിദരനിപനിക്കലെനിലൂലട



സരസമ്മാനലത്തെ  വനിവനിധ  ജനിലകളനില്  പണര  സമ്പമ്മാദനിക്കുവമ്മാനര  അരനി

സസ്വരൂപനിക്കുവമ്മാനര ഉണമ്മാക്കുന്ന ഒരു കമഖലെയമ്മാണനിതസ്.  ഇതസ് ലതറനിദരനിപനിക്കലെമ്മാണസ്.

ലതറനിദരനിപനിചസ് വമ്മാസ്തവവനിരുദമമ്മായുള പ്രസ്തമ്മാവനയുര ലതറമ്മായ സകനശവര നല്കുന്ന

ഓര്ഡറമ്മാണനിതസ്.   അതമ്മാണസ്  എലന്റെ കപമ്മായനിന്റെസ്.   ഇതസ്  ഒരുകമ്മാലെത്തുര ഉണമ്മായനിടനില.

ഇതസ്  ലതറമ്മായ ധമ്മാരണയമ്മാണസ്.   പത വമ്മാര്ത്തെ കളമമ്മാണസ്.   അതനിലന വച്ചുലകമ്മാണസ്

സരസമ്മാരനിക്കുന്നതസ് ശരനിയല.  

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബമ്മാലെക കൃഷ്ണന്  : ഇതസ്  പനണമ്മാര  തസ്പീയതനിയനിലലെ  ദസ്പീപനിക

പതമമ്മാണസ്.   സഭലയ ലതറനിദരനിപനിക്കലെല.  പതത്തെനില് വന്ന വമ്മാര്ത്തെയമ്മാണസ് ഈ

സഭയനില്  ഞമ്മാന്  പറയുന്നതസ്.   പലെരുര  പറഞനിട്ടുണസ്.   പലെ  പതങ്ങളര

എഴുതനിയനിട്ടുണസ്.   അവനിലട  എലന്തങനിലര  അപകടങ്ങളലണങനില്  അതസ്

സരരക്ഷനിക്കണലമന്നസ്  മമ്മാതമമ്മാണസ്  എനനിക്കസ്  സൂചനിപനിക്കമ്മാനളതസ്.   മമ്മാനന്തവമ്മാടനി

ഗവണ്ലമന്റെസ്  ആശപതനിയനില് ആദനിവമ്മാസനി യുവതനി ചനികനിത്സ കനിടമ്മാലത മരണലപട്ടു.

ആരബുലെന്സസ് കനിടമ്മാലത യുവതനി വഴനിയനില് പ്രസവനിചസ്  നവജമ്മാതശനിശ മരനിച്ചു.  ഈ

കഴനിഞ അഞമ്മാറസ് ദനിവസങ്ങള് ലകമ്മാണ്ടുണമ്മായ മരണങ്ങള് ഏലറയമ്മാണസ്.  വയനമ്മാടസ്

ജനിലയനില് 04.07.2016-ല് കഗമ്മാപനി എന്ന ഒരു ആദനിവമ്മാസനി യുവമ്മാവനിലന ആന കുത്തെനി

മൃഗസ്പീയമമ്മായനി  ലകമ്മാലെലപടുത്തെനി.   ബഹുമമ്മാനലപട  വനര  വകുപ്പുമനനി  ഇടലപടനിട്ടുണസ്.

10.07.2016-നസ്  കൂടനിയത്തെസ്  കകമ്മാളനനിയനിലലെ  ശസ്പീ.  ഉണ്ണനിയുലട  ഭമ്മാരര  ശസ്പീമതനി

സസ്വര്ണ്ണമ്മാഞ്ജലെനി  രമ്മാതനി  8  മണനിക്കസ്  പ്രവസകവദനലയ  തുടര്ന്നസ്  ആരബുലെന്സസ്



ആവശരപട്ടു.   രമ്മാതനി  11  മണനിക്കമ്മാണസ്  ആരബുലെന്സസ്  എത്തെനിയതസ്.   ആ  യുവതനി

വഴനിയനില്  വചസ്  പ്രസവനിക്കുകയുര  കുഞസ്  മരനിക്കുകയുര  ലചയ.   ആരബുലെന്സസ്

സമയബന്ധനിതമമ്മായനി  എത്തെനിക്കമ്മാന്  കഴനിയമ്മാത്തെതസ്   ഡനിപമ്മാര്ട്ടുലമന്റെനിനസ്

ഇചമ്മാശക്തനിയനിലമ്മാത്തെതുലകമ്മാണമ്മാണസ്.  13.07.2016-നസ് ലവളപനിനസ് 4 മണനിക്കസ് കമ്മാകവരനി

എന്ന  യുവതനിലയ  മമ്മാനന്തവമ്മാടനി  ഗവണ്ലമന്റെസ്  ആശപതനിയനില്  അഡനിറസ്   ലചയ.

രമ്മാവനിലലെ 7 മണനിക്കസ് ചനികനിത്സ കനിടമ്മാലത ആ യുവതനി മരണലപട്ടു.  അതസ് അകനസ്വഷണര

നടത്തെമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാകുകമമ്മാ;  വകടമ്മാളനിയനില്  ചസ്പീര  എന്ന  വൃദ  ഈ  കഴനിഞ  16-ാ

തസ്പീയതനി  കനിണറനില്  വസ്പീണസ്  മരനിച്ചു.   അവനിലട  എന്തമ്മാണസ്  സരഭവനിചതസ്;  കപമ്മാലെസ്പീസസ്

എത്തെനി ആ കബമ്മാഡനി എടുക്കുകമ്പമ്മാള് റവനമ്യൂ വകുപസ് ഉകദരമ്മാഗസരുര വടബല് വകുപസ്

ഉകദരമ്മാഗസരുര അവനിലട ഉണമ്മായനിരുന്നനില.  .........(ബഹളര)...... ഇലതമ്മാലക്കയമ്മാലണമ്മാ

ഈ നമ്മാടനിലലെ പടനികവര്ഗക്കമ്മാര്ക്കുകവണനി ലചയ്യുന്ന പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്. ... (ബഹളര)....

ശസ്പീ  .    ഷമ്മാഫനി പറമ്പനില്  : ആദനിവമ്മാസനികളലട കമ്മാരരര പറയുകമ്പമ്മാള് എന്തനിനമ്മാണസ്

അപ്പുറത്തെസ് നനിനര ഇതയുര ബഹളര വയ്ക്കുന്നതസ്;

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : നനിങ്ങള് ഇരനിക്കൂ.... ...... (ബഹളര)......

ശസ്പീ  .    പനി  .    ലക  .    ബഷസ്പീര്  : അപ്പുറത്തെസ്  ഇരനിക്കുന്നവകരമ്മാടുര  ബഹളമുണമ്മാക്കമ്മാലത

ഇരനിക്കമ്മാന്  പറയണര.   ആദനിവമ്മാസനികളലട  കമ്മാരരര  പറയുകമ്പമ്മാള്  അവര്ക്കസ്

പുചമമ്മാകണമ്മാ; ...... (ബഹളര).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  പനി.  ലക.  ബഷസ്പീര്,  നനിങ്ങള് സസ്പീറനില് ഇരനിക്കൂ.  അകദ്ദേഹര



പറഞസ് അവസമ്മാനനിപനിക്കലട.  

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബമ്മാലെകൃഷ്ണന്  : കഴനിഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കമ്മാലെത്തെസ് ഇത്തെരര

അനനിഷസരഭവങ്ങളര  മരണങ്ങളര  ഉണമ്മാകുകമ്പമ്മാള്  ആവശരമമ്മായ  ധനസഹമ്മായര

ഗവണ്ലമന്റെസ്  അനവദനിക്കമ്മാറണസ്.   ഈ ഗവണ്ലമന്റെസ്  അവര്ക്കുകവണനി എലന്തങനിലര

ധനസഹമ്മായര പ്രഖരമ്മാപനിചനിട്ടുകണമ്മാലയന്നസ് വരക്തമമ്മാക്കണര. ........ (ബഹളര).........

ശസ്പീ  .    ഷമ്മാഫനി  പറമ്പനില്  : ബഹുമമ്മാനലപട  സസ്പീക്കര്,  ആദനിവമ്മാസനികളലട  കമ്മാരരര

സരസമ്മാരനിക്കുകമ്പമ്മാള്  ഭരണപക്ഷ  അരഗങ്ങള്  ബഹളര  ഉണമ്മാക്കുന്നതനില്  അങ്ങസ്

ഇടലപടണര........ (ബഹളര).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  ഷമ്മാഫനി  പറമ്പനില്,  ഓകരമ്മാരുത്തെരുര  സരസമ്മാരനിക്കുകമ്പമ്മാള്

അങ്ങസ് അവനിലട ഇരുന്നസ് പറയുന്ന കമനകലളലമ്മാര ഞമ്മാന്  കകള്ക്കുനണസ്..................

(ബഹളര)........

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബമ്മാലെകൃഷ്ണന്  : നവജമ്മാതശനിശ  മരനിച  യുവതനിലയ

സരരക്ഷനിക്കകണ;  ഇങ്ങലനയുള  ഒടനവധനി  ദുരന്തങ്ങള്  കകരളത്തെനിലലെ

പടനികവര്ഗക്കമ്മാര്  ഈ  കകരളത്തെനിലന്റെ  മണ്ണനില്  അനഭവനിച്ചുലകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.

ഇവനിലട ക്രമസമമ്മാധമ്മാനര തകര്ന.  പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവസ് ഇവനിലട പലെവടര പറഞ.

50  ദനിവസരലകമ്മാണസ്  48  ലകമ്മാലെപമ്മാതകര.   ഈ  കഴനിഞ  19-ാ  തസ്പീയതനി

ലതരലഞടുപസ് റനിസള്ടസ് വന.  എല്.ഡനി.എഫസ്. ഗവണ്ലമന്റെസ് അധനികമ്മാരത്തെനില് വന.

ലതരലഞടുപസ് റനിസള്ടസ് വന്നതനിലന്റെ ആഹമ്മാദപ്രകടനവമമ്മായനി ഞങ്ങള് നസ്പീങ്ങുകമ്പമ്മാള്



ഡനി.വവ.എഫസ്.ഐ.-ല്ലപട  ഒരമ്മാള്  ഞങ്ങള്ക്കസ്  മുന്നനികലെയസ്  വന്നസ്

പടനികവര്ഗക്കമ്മാരനമ്മായ  ഒരു  യുവമ്മാവനിലന,  യത്തെസ്  കകമ്മാണ്ഗ്രസസ്  പ്രവര്ത്തെകലന

ലനറനിയനിലെനിടനിചസ്,  ലനറനി  ലപമ്മാടനിചസ്,  മൂക്കനിലന്റെ  പമ്മാലെര  തകര്ത്തെസ്  ലമഡനിക്കല്

കകമ്മാകളജനില് ടസ്പീറലമന്റെനിനസ് കപമ്മാകകണ സമ്മാഹചരരര ഉണമ്മായനി.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബമ്മാലെകൃഷ്ണന്.......

ശസ്പീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബമ്മാലെകൃഷ്ണന്  : തലെകശ്ശരനിയനില്  ദളനിതസ്  വനിഭമ്മാഗലത്തെ

കളകക്കസനില്  കുടുക്കനി  അവലര  അപമമ്മാനനിച  ഗവണ്ലമന്റെമ്മാണനിതസ്.   ഈ

ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  നയസമസ്പീപനര  തനിരുത്തെണലമന്നമ്മാണസ്  എനനിക്കസ്  ഈ  സഭകയമ്മാടസ്

അഭരര്ത്ഥനിക്കമ്മാനളതസ്.   ഞമ്മാന്  ഈ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനിലനിലന  ഒരനിക്കല്കൂടനി

ശക്തമമ്മായനി എതനിര്ത്തുലകമ്മാണസ് നനിര്ത്തുന.  

കഡമ്മാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമ്മാമസസ്  ഐസകസ്  : സര്,  ഒരു  സവനികശഷമമ്മായ  കദശസ്പീയ

രമ്മാഷസ്പീയത്തെനിലന്റെ പശമ്മാത്തെലെത്തെനിലെമ്മാണസ് ഈ നനിയമസഭയനില് ............

ശസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്  : പടനികവര്ഗത്തെനില്ലപട  ഒരമ്മാള്

ആദനിവമ്മാസനികലളക്കുറനിചസ്  സരസമ്മാരനിക്കുകമ്പമ്മാള്  ഭരണപക്ഷ  അരഗങ്ങള്  ഇതയുര

ബഹളര ഉണമ്മാക്കനിയതനില് ബഹുമമ്മാനലപട സസ്പീക്കര് ഇടലപടണര.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്,  അകദ്ദേഹര  പ്രസരഗര

അവസമ്മാനനിപനിക്കണലമന്നമ്മാണസ്  ഞമ്മാന്  പറഞതസ്.   നനിങ്ങള്  കക്ഷമ്മാഭനികക്കണ

കമ്മാരരമനില.  സഭയനില് രണസ് ഭമ്മാഗത്തുനനിനര സരസമ്മാരനിക്കുകമ്പമ്മാള് കമനകള് വരുന്ന



സസ്വഭമ്മാവമുണസ്.  അതസ് എലമ്മാവരുര ഉകപക്ഷനികക്കണതമ്മാണസ്.  കമനകള് പറയുന്ന രസ്പീതനി

എലമ്മാവരുര ഉകപക്ഷനികക്കണതമ്മാണസ്.  

പ്രതനിപക്ഷകനതമ്മാവസ് (ശസ്പീ  .    രകമശസ്  ലചന്നനിത്തെലെ  ): ബഹുമമ്മാനലപട

സസ്പീക്കറലട  ശദയനില്  ഒരു  കമ്മാരരര  ലപടുത്തെമ്മാനണസ്.   അപ്പുറത്തുനനിന്നസ്  ആരസ്

പ്രസരഗനിചകപമ്മാഴുര  ഇവനിലട  നനിന്നസ്  ഒരു ശബ്ദവര ഉണമ്മാക്കനിയനില.   അങ്ങസ്  ഇങ്ങലന

പറയുന്നതസ് ശരനിയല.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : ഞമ്മാന് ഇവനിലട ലതമ്മാടടുത്തെസ് ഇരനിപ്പുണസ്.  ആരുര അതസ് ലചയമ്മാന്

പമ്മാടനില.  

ശസ്പീ  .   രകമശസ് ലചന്നനിത്തെലെ  : ആദനിവമ്മാസനികളലട പ്രശ്നര ഇവനിലട അവതരനിപനിക്കുന്ന

സനര്ഭത്തെനില്  അതനിലന  കളനിയമ്മാക്കുകയുര  പുചനിക്കുകയുര  ലചയ്യുന്നതസ്  ശരനിയമ്മാകണമ്മാ;

അതസ്  വളലര  ലതറമ്മായ  നടപടനിയമ്മാണസ്.   അപ്പുറത്തുനനിന്നസ്  ആലരലമ്മാര  സരസമ്മാരനിച്ചു,

ഇവനിലട  നനിന്നസ്  ആലരങനിലര  ബഹളര  ഉണമ്മാക്കനികയമ്മാ;  അവനിലട  നനിന്നസ്  ശസ്പീ.  ലക.

കുഞനിരമ്മാമന്  പ്രകകമ്മാപനപരമമ്മായനി  എലന്തലമ്മാര  സരസമ്മാരനിച്ചു,  ഇവനിലട  ആലരങനിലര

കുഴപമുണമ്മാക്കനികയമ്മാ; 

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : സഭയനില് ഒരരഗര സരസമ്മാരനിക്കുകമ്പമ്മാള് ആരുര കമന്റെസ്  ലചയമ്മാന്

പമ്മാടനില.  എലമ്മാവരുര അതസ് പമ്മാലെനിക്കണര.  എലമ്മാവര്ക്കുരകവണനിയമ്മാണസ് പറയുന്നതസ്.  

ധനകമ്മാരരവര കയറര വകുപ്പുമനനി (കഡമ്മാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമ്മാമസസ് ലഎസകസ്):  സര്,

സവനികശഷമമ്മാലയമ്മാരു  കദശസ്പീയ  രമ്മാഷസ്പീയത്തെനിലന്റെ  പശമ്മാത്തെലെത്തെനിലെമ്മാണസ്  കകരള



നനിയമസഭ  ഈ  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്  ചര്ച  ലചയലകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതസ്.  ആ

രമ്മാഷസ്പീയത്തെനിലന്റെ പ്രകതരകത,  ഇന്തരയനിലലെ പ്രധമ്മാനലപട  രണസ്  രമ്മാഷസ്പീയ കക്ഷനികള്

മമ്മാതമല  മറ  രമ്മാഷസ്പീയ  കക്ഷനികളര  ഈ  നനികയമ്മാ  ലെനിബറല്  സമസ്പീപനങ്ങലള

അരഗസ്പീകരനിക്കുന്ന  ഒരു  സനിതനി  വന്നനിട്ടുണസ്.  ഇന്നസ്  ഇവനിലടത്തെലന്ന  ശസ്പീ.  എ.

പ്രദസ്പീപ്കുമമ്മാര്  എന്തുലകമ്മാണസ്  ബമ്മാങസ്  സരബന്ധനിചസ്  ഇങ്ങലന  ഒരു  നയത്തെനികലെയസ്

എത്തെനികചര്ന എന്നസ് വനിശദസ്പീകരനിചകപമ്മാള് പ്രതനികരനിക്കമ്മാന് കതമ്മാന്നനിയതസ് ശസ്പീ.  സനി.

എഫസ്. കതമ്മാമസനിനമ്മാണസ്. 

ശസ്പീ  .    സനി  .    എഫസ്  .    കതമ്മാമസസ്:  സര്,  ഞമ്മാന്  പറഞ  സമസ്പീപനര  അതല.

കകരളത്തെനിലന്റെ  ഒരു  ലപമ്മാതുതമ്മാല്പരരര  സരബന്ധനിചസ്  മുഖരമനനി  പ്രകമയര

അവതരനിപനിചനിരനിക്കുന.  അതനിലന അതനിശക്തമമ്മായനി സകപമ്മാര്ടസ് ലചയലകമ്മാണസ് കകന്ദ്ര

ഗവണ്ലമന്റെനില്നനിനര  റനിസര്വസ്  ബമ്മാങനില്നനിനര  നസ്പീതനി  ലെഭനിക്കമ്മാന്  ഒരു  കപമ്മാരമ്മാടര

നടത്തുകമ്പമ്മാള്  ഒകര  സമയത്തെസ്  രണ്ടുകപകരമ്മാടസ്  എതനിര്ക്കമ്മാന്  കപമ്മാകുന്നതസ്

ബുദനിപൂര്വ്വമല.  പ്രകമയര  ചര്ച ലചയ്യുകമ്പമ്മാള്  നമ്മുലട  എതനിര്പ്പു  മുഴുവന്  ഇകപമ്മാള്

കമ്മാണനികക്കണതസ്  കകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനികനമ്മാടമ്മാണസ്.  അവനിലട  കകമ്മാണ്ഗ്രസനിലന്റെ

പശമ്മാത്തെലെര പറഞസ് വമ്മാദഗതനികലള ദുര്ബലെലപടുത്തെരുതസ്.  ആ ഒരു സമസ്പീപനമമ്മാണസ്

ഞമ്മാന് പറഞതസ്.

കഡമ്മാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമ്മാമസസ്  ലഎസകസ്:  സര്,  ശരനി.  ഇതലലങനില്  കഴനിഞ

സര്ക്കമ്മാരനിലന്റെ  കമ്മാലെത്തെസ്  ഇകപമ്മാഴനിവനിലട  അരഗസ്പീകരനിച  വനിഷന്  2030  അതനിലന്റെ



സമസ്പീപനര  വളലര  വരക്തമമ്മാണകലമ്മാ;  ഒരു  പ്രമ്മാകദശനിക  കക്ഷനിയമ്മാലണങനിലര  കകരളമ്മാ

കകമ്മാണ്ഗ്രസനിനസ് പൂര്ണ്ണമമ്മായനിട്ടുര അതസ് അരഗസ്പീകരനിക്കുലന്നമ്മാരു സമസ്പീപനമമ്മാണസ്. ഇതമ്മാണസ്

ലപമ്മാതു  രമ്മാഷസ്പീയ  സനിതനി.  കകമ്മാണ്ഗ്രസുര  ബനി.ലജ.പനി.യുര  മമ്മാതമല  ഇന്തരയനിലലെ

പ്രധമ്മാനലപട  എലമ്മാ  പ്രമ്മാകദശനിക  കക്ഷനികളര  ഇന്നസ്  ഈ  പുതനിയ  സമ്മാമ്പത്തെനിക

നയങ്ങലള  അരഗസ്പീകരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അകതസമയര  ആ  നയങ്ങള്  പൂര്വ്വമ്മാധനികര

ശക്തമമ്മായനി  നടപമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മായനി,  വര്ഗസ്പീയമമ്മായനി  രമ്മാജരലത്തെ  ഭനിന്നനിപനിക്കമ്മാന്

ശമനിക്കുന്ന ബനി.ലജ.പനി. അധനികമ്മാരത്തെനിലെനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്. ഈ ഒരു പശമ്മാത്തെലെത്തെനില്

മതനനിരകപക്ഷതയുലടയുര ജനപക്ഷ വനികസനത്തെനികന്റെയുര ഒരു ബദലെമ്മാക്കനി കകരളലത്തെ

ഉയര്ത്തുന്നതനിനസ് പ്രതനിജമ്മാബദമമ്മായനിട്ടുലളമ്മാരു സര്ക്കമ്മാരമ്മാണസ് കകരളര ഭരനിക്കുന്നതസ്.

ആ ഒരു കമ്മാഴ്ചപമ്മാടസ്  വച്ചുലകമ്മാണമ്മാണസ്  2016-17 ലലെ ബഡ്ജറസ്  ഞങ്ങള് പുതുക്കനിയതസ്.

ഞമ്മാന്  വനിശദമ്മാരശങ്ങളനികലെയസ്  കപമ്മാവകയല.  അതസ്  ലപമ്മാതു ചര്ചയ്ക്കുള മറപടനിയനില്

ഞമ്മാന്  വരക്തമമ്മാക്കനിയനിട്ടുണസ്.  ഓകരമ്മാ  കമഖലെയനിലര  ഞങ്ങളലട  മമ്മാനനിലഫകസമ്മാ

മുകന്നമ്മാട്ടുവച  ബദലെനികലെയസ്  ഒരുപടനി  മുകന്നമ്മാട്ടു  കപമ്മാകമ്മാന്  പറന്ന  രസ്പീതനിയനിലള

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളമ്മാണസ് പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിലൂലട നല്കനിയനിട്ടുളതസ്. വനിദരമ്മാഭരമ്മാസമമ്മായമ്മാലര

ആകരമ്മാഗരമമ്മായമ്മാലര  സരസ്കമ്മാരമമ്മായമ്മാലര  ഓകരമ്മാകരമ്മാ  കമഖലെയനിലര  അത്തെരത്തെനിലലെമ്മാരു

സമസ്പീപനര ലലകലക്കമ്മാളകയമ്മാണസ് ഈ ബഡ്ജറനില് ലചയ്തനിട്ടുളതസ്.  പകക്ഷ ഞങ്ങള്

ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  മുകന്നമ്മാട്ടുകപമ്മാകുന്നതനിനസ്  തടസമുണസ്.  കമ്മാരണര  അതയസ്

ഗുരുതരമമ്മായനിട്ടുലളമ്മാരു  സമ്മാമ്പത്തെനിക  അവസയമ്മാണസ്  ഇന്നസ്  നനിലെവനിലളതസ്.  ഈ



അവസയനില്കപമ്മാലര കകരളത്തെനിലലെ ലപമ്മാതുനനികക്ഷപര വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനകവണനി

നമുക്കസ് ഒരുകമ്മാലെത്തുര ഇലമ്മാത്തെവനിധമുള വലെനിലയമ്മാരു പരസ്പീക്ഷണത്തെനിനസ് നമളനിവനിലട

മുതനിരുകയമ്മാണസ്.  അകപമ്മാള് അതസ് അപ്രസ്പീഷനികയറസ് ലചയണലമന മമ്മാതമല,  അതനിലന്റെ

അടനിസമ്മാനത്തെനില്  ഈ  ബഡ്ജറസ്  തസ്പീരുമമ്മാനങ്ങള്  നടപമ്മാക്കുന്നതനിനകവണനി

എലമ്മാവരുര സഹകരനികക്കണതുണസ് എന്നമ്മാണസ് എനനിക്കസ് അഭരര്ത്ഥനിക്കമ്മാനളതസ്. 

ബഡ്ജറനില്നനിനള  ലചലെവകള്ക്കസ്  ways  and  means  പരനിമനിതനികളണസ്.

യഥമ്മാര്ത്ഥത്തെനില്  6,000  കകമ്മാടനി  രൂപയുലട  ഇമസ്പീഡനിയറമ്മായനിട്ടുളള  ബമ്മാധരതകള്

ലകമ്മാടുത്തുതസ്പീര്ക്കമ്മാന്  തസ്പീരുമമ്മാനനിചനിരുനലവങനില്  ഈ  വര്ഷലത്തെ  ബഡ്ജറസ്

എന്തമ്മായനിത്തെസ്പീരുമമ്മായനിരുന?  വമ്മായലയടുക്കുന്നതസ്  മുഴുവനര  റവനമ്യൂ  ലചലെവനിനകവണനി

നസ്പീക്കനിവയ്കക്കണ അവസ വരുമമ്മായനിരുന.  അതുലകമ്മാണസ്  2,000  കകമ്മാടനി  രൂപകയ

അതനില്നനിന്നസ്  ഇകപമ്മാള് ലചലെവമ്മാക്കമ്മാന് തസ്പീരുമമ്മാനനിചനിട്ടുളള.  ബമ്മാക്കനി  4,000  കകമ്മാടനി

രൂപ  അവനിലടത്തെലന്നയനിരനിക്കുകയമ്മാണസ്.  അതനിനപുറകമ  അധനികമമ്മായനി  വരുന്ന  മറസ്

ലചലെവകളണസ്.  അതുലകമ്മാണസ്  ബഡ്ജറനിലന  സരബന്ധനിചനിടകത്തെമ്മാളര  ways  and

means  നനിയനണങ്ങള് അനനിവമ്മാരരമമ്മാണസ്.  എന്നമ്മാല് പ്രകതരക നനികക്ഷപ പദതനി

എനളളതനിനസ്  ഇല.  അതസ്  ഞമ്മാന്  വരക്തമമ്മാക്കുകയമ്മാണസ്.  അതുലകമ്മാണസ്

നടപമ്മാക്കുന്നതനിനസ്  പണമല  തടസര.  നമുക്കസ്  എത  ഇനസ്പീകഷരറസ്പീവസ്  ഉണസ്

എനളതമ്മാണസ്.  അതസ്  വകുപ്പുകകളമ്മാടസ്  മമ്മാതമല.  ബഹുമമ്മാനരരമ്മായനിട്ടുള

എര.എല്.എ.മമ്മാകരമ്മാടസ്  ലപമ്മാതുലവ  ഞമ്മാന്  പറയുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണസ്.  ഇവനിലട  പലെരുര



അവരുലട മണലെത്തെനില് പറഞനിരുന്നതസ്  വന്നനിടനില എലന്നലമ്മാര പറയുകയുണമ്മായനി.

വര്ക്കസ്  എനപറഞമ്മാല് കറമ്മാഡസ്  മമ്മാതമല.  കുടനിലവളര,  ലകടനിടങ്ങള്,  പമ്മാലെങ്ങള്,

കസമ്മാര്ട്സസ്  കകമ്മാരപക്സുകള്,  ആശപതനിയുലട  നവസ്പീകരണര  എന്നനിവലയലമ്മാര

വരുനണസ്.  ഓകരമ്മാ  മണലെത്തെനികലെയുര  ഇങ്ങലനയുളള  വര്ക്കുകളലട  ലെനിലസടുത്തെസ്

രണമ്മാഴ്ച  കഴനിഞസ്   ബന്ധലപടമ്മാല്  ഏതസ്  അരഗങ്ങള്ക്കുര  തരമ്മാവന്നതമ്മാണസ്.

എലന്തങനിലര കുറവലണങനില് അതസ് നമുക്കസ് നനികത്തുകയുര ലചയമ്മാര.  ഒരു സരശയവര

അക്കമ്മാരരത്തെനിലെനില.  പകക്ഷ  ഇതസ്  നടപമ്മാകണലമനലണങനില്  ഇവനിലടയുള  ഓകരമ്മാ

അരഗത്തെനിലന്റെയുര  വലെനിലയമ്മാരു  മുന്ലലക  കവണതമ്മായുണസ്.  ഞമ്മാലനമ്മാരു  ഉദമ്മാഹരണര

പറയമ്മാര.  നമളനികപമ്മാള്  എലമ്മാ  മണലെത്തെനികലെയുര  സ്കൂളകളനിലലെ  8,  9,  10,  11,  12

ക്ലമ്മാസുകള്  ലലഹലടകസ്  ആക്കമ്മാനമ്മായനി  കപമ്മാവകയമ്മാണസ്.  ലലഹലടകസ്  എനവചമ്മാല്

കമ്പമ്യൂടര് ലകമ്മാണ്ടുകപമ്മായനി ക്ലമ്മാസസ് മുറനിയനില് വയ്ക്കുന്നതല.  അതുതലന്ന ലചയണലമങനില്

ഓകരമ്മാ ക്ലമ്മാസസ് മുറനിലയയുര കുറനിചസ് എന്തമ്മാണസ് അവനിലട കവണ ലമയനിന്റെനന്സസ് വര്ക്കസ്,

ബലെലപടുത്തെല്  എന്നതുസരബന്ധനിചസ്  കബമ്മാധരമുണമ്മാകണര.  അതസ്  കകന്ദ്രസ്പീകൃതമമ്മായനി

ലചയമ്മാന്  പറന്ന  ഒന്നമ്മാകണമ്മാ?  ഇനനി  നടപനിലെമ്മാക്കനിയമ്മാല്ത്തെലന്ന  പഠനിപനിക്കുന്നതനില്

അതനിലന  എങ്ങലന  ഉപകയമ്മാഗലപടുത്തെണര  എന്ന  പ്രശ്നമുണസ്.    കമ്പമ്യൂടര്

പഠനിപനിക്കമ്മാനല.  ഇരഗസ്പീഷസ്  ആയമ്മാലര  സയന്സസ്  ആയമ്മാലര  സമ്മാമൂഹര  പമ്മാഠമമ്മായമ്മാലര

ഈ  സരവനിധമ്മാനമുപകയമ്മാഗനിചസ്  പഠനിപനിക്കുന്നതനിനസ്  നമ്മുലട  അദരമ്മാപകലരയുര  മറര

തയമ്മാലറടുപനികക്കണതുണസ്.  അകപമ്മാള്  ഇതസ്  നടപമ്മാകണലമനലണങനില്  വലെനിയ



ഇനനികഷരറസ്പീവസ് തമ്മാലഴനനിന്നസ് വകരണതുണസ്.  ആരുലട മണലെത്തെനിലെമ്മാണസ് ഒരു തമ്മാലൂക്കസ്

ആശപതനിയുലട  ലലെവലെനിലലെങനിലര  വരുന്ന  ഒരമ്മാശപതനി  ഇലമ്മാത്തെതസ്;  ആ

ആശപതനിയനില്  പണത്തെനിലന്റെ  ബമ്മാര്  വചനിടനില.  എന്തമ്മാണസ്  അവനിലട  കവണതസ്;

നനിശയമമ്മായനിട്ടുര  എസനികമറസ്  ഡനിപമ്മാര്ട്ടുലമന്റെസ്  എടുക്കുര.  അതനിനള

തസ്പീരുമമ്മാനങ്ങലളമ്മാലക്ക  ഡനിപമ്മാര്ട്ടുലമന്റെസ്  വഴനി.  പകക്ഷ  ആശപതനിയുലട

സലെപരനിമനിതനികളര  കമ്മാരരങ്ങളര  കണക്കനിലലെടുത്തുലകമ്മാണസ്  നമുക്കുര  കവകണ  ഒരു

ധമ്മാരണ?  ഇതമ്മാണസ്  ഇവനിലട  കവണതസ്  എനളതനിനസ്  ഒരു  മുന്ലലക  തമ്മാഴത്തുനനിന്നസ്

വരുന്നനിലലങനില് അതസ്  bureaucratic  exercise  ആയനി  നനിശനിത ലെക്ഷര രൂപയുലട

ഒരു ലകടനിടര എലമ്മാ ആശപതനിയനിലര പണനിയമ്മാര എന്ന നനിലെയനില് ഒതുങ്ങനി നനില്ക്കുര.

ഇലതലമ്മാര  ഒറയടനിക്കല  ലകമ്മാടുക്കമ്മാന്  കപമ്മാകുന്നതസ്.  ഇരുപത്തെകഞമ്മാ  മുപകതമ്മാ

മണലെങ്ങള്ക്കമ്മായനിടമ്മായനിരനിക്കുര  പ്രകതരക  നനികക്ഷപ  പദതനിയനില്  പണര

അനവദനിക്കുക.  എലമ്മാര തയമ്മാറമ്മാവമ്മാന് കമ്മാത്തുനനിന്നമ്മാല് ഈ പരനിപമ്മാടനികള് നടക്കനില.

രണമ്മാമലത്തെ  ഗഡു  വരണലമനലണങനില്  ഓകരമ്മാ  അരഗവര  അതനിലന്റെ  മുന്ലലക

എടുകക്കണതുണസ്.  ഈ  ബഡ്ജറസ്  നടപമ്മാക്കുന്നതനികലെയസ്,  നമള്  നസ്പീങ്ങുകയമ്മാണസ്.

ധനവനിനനികയമ്മാഗ  ബനില്,  ഇതനില്  വകയനിരുത്തെനിയനിരനിക്കുന്ന  പണര

ലചലെവമ്മാക്കുന്നതനിനള  തസ്പീരുമമ്മാനമമ്മാണസ്.  ഇതസ്  നടപമ്മാക്കുന്നതനില്  എലമ്മാവരുലടയുര

വലെനിയ  സഹകരണവര  മുന്ലലകയുര  അഭരര്ത്ഥനിക്കമ്മാന്  മമ്മാതമമ്മാണസ്  ഞമ്മാനനിവനിലട

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്. 



എസസ്.സനി.  ഫണനിലനകുറനിച്ചു പറഞ.  അതനില് ഒരു കുറവര  വരുത്തെനിയനിടനില.

അങ്ങലനലയമ്മാരു  ലതറനിദമ്മാരണ  ആര്ക്കുര  കവണ.  പമ്മാനനികലെമ്മാ  അലലങനില്

ബഡ്ജറനിലന്റെ അക്കക്കൗണനികലെമ്മാ വകയനിരുത്തെനിയനിട്ടുള ഒരു ലലപസകപമ്മാലര കുറചനിടനില.

അതവനിലടയുണസ്.  നനിങ്ങളതസ്  സമയലമടുത്തെസ്  പരനികശമ്മാധനികചമ്മാള.  അതമ്മാണസ്  അതനിലന്റെ

യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരര.

പടനികജമ്മാതനി  പടനികവര്ഗ  പനികന്നമ്മാക്കസമുദമ്മായകക്ഷമവര  നനിയമവര

സമ്മാരസ്കമ്മാരനികവര പമ്മാര്ലെലമന്റെറനികമ്മാരരവര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എ  .    ലക  .    ബമ്മാലെന്): സര്,

പഞമമ്മാസങ്ങളമ്മായ  ജൂലലലെ,  ഓഗസസ്,  ലസപ്റരബര്  മമ്മാസങ്ങളനില്  കഴനിഞ

ഗവണ്ലമന്റെസ്  ഭക്ഷണ കനിറനിനസ്  ലകമ്മാടുത്തെതസ്  5  കകമ്മാടനി  രൂപയമ്മാണസ്.  ഈ വര്ഷര  25

കകമ്മാടനി  രൂപയമ്മാണസ്  ലകമ്മാടുത്തെനിട്ടുളതസ്.  1,07,000  കുടുരബങ്ങളമ്മാണുളതസ്.  87,000

കുടുരബങ്ങളനില് ഇകപമ്മാഴനിതസ് എത്തെനിക്കഴനിഞ. ഞമ്മാന് മറപടനി പറയമ്മാത്തെതസ് കവലറമ്മാരു

അവസരത്തെനില്  മരരമ്മാദയസ്  പറയമ്മാര  എനളതുലകമ്മാണമ്മാണസ്.  എലമ്മാ  കമ്മാരരലത്തെ

സരബന്ധനിച്ചുര എലന്റെ കയനില് കണക്കുണസ്.  അവരുലട കമ്മാലെഘടത്തെനിലള എസസ്.സനി.

ഡയറക്ടറര എസസ്.ടനി.  ഡയറക്ടറര തലന്നയമ്മാണസ് ഇകപമ്മാഴുമുളതസ്.  ഇനനി വനിവരമ്മാവകമ്മാശ

കമസ്പീഷന്  മുകഖനയമ്മാണസ്  കചമ്മാദനിക്കുന്നലതങനില്  അങ്ങലന  കചമ്മാദനിക്കമ്മാര.  പ്രതനിപക്ഷ

കനതമ്മാവനിലന  വചനിടമ്മാണസ്  അകനസ്വഷനിക്കുന്നലതങനില്  അങ്ങലന  അകനസ്വഷനിക്കമ്മാര.

ഇവനിലട  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കയനിലള കണലക്കനപറയുന്നതസ്  ബഹുമമ്മാനലപട  മനനി

ഉണമ്മാക്കുന്ന  കണക്കല.  അതമ്മാദരര  മനസനിലെമ്മാക്കുക.  എസസ്.സനി./എസസ്.ടനി.  ഫണസ്



കകരളത്തെനില് മമ്മാതമല പുറത്തുര വനിനനികയമ്മാഗനിക്കുന്ന തനില് വലെനിയ കപമ്മാരമ്മായ്മകളണസ്.

ആ  കപമ്മാരമ്മായ്മകള്  മമ്മാറന്നതനിനകവണനി  മനനിതലെത്തെനിലള  ഇടലപടലകള്  മമ്മാതമല

ബഡ്ജറനില് കൃതരമമ്മായ നനിര്കദ്ദേശവര വചനിട്ടുണസ്. ദമ്മാരനിദര കരഖയസ് തമ്മാലഴയുള ഒറലപട

ഓകരമ്മാ   വസ്പീടുകലളയുര   ദമ്മാരനിദര  കരഖയസ്  മുകളനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനകവണനി  ആശയ

പദതനിലയകപമ്മാലലെ  ഒരു  ലലമകക്രമ്മാപമ്മാന്  ഉണമ്മാക്കമ്മാര.    എന്തുകവണലമങനിലര

തസ്പീരുമമ്മാനനിക്കമ്മാര.   ഒരു  തടസവമനില.   ഇക്കൗ  കുടുരബങ്ങലള  രക്ഷലപടുത്തുന്നതനിനസ്

അവര്ക്കസ്  വസ്പീടമ്മാലണങനില്   വസ്പീടുര  ആര്ലക്കങനിലര  സസ്വയരലതമ്മാഴനിലെമ്മാലണങനില്

ലതമ്മാഴനിലര  അതലലങനില്  മമ്മാറമ്മാകരമ്മാഗത്തെനിനള  ചനികനിത്സയമ്മാലണങനില്  അതനിനള

ചനികനിത്സമ്മാസഹമ്മായവര  ഇതനി   ഇലതമ്മാനമല  ആഴ്ചകതമ്മാറര  ഭക്ഷണര

ലകമ്മാടുകക്കണതമ്മാലണങനില് ഭക്ഷണവര നല്കുന്നതനിനമുള പമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാക്കനികക്കമ്മാള,

ആരമ്മാണസ് അതനിനസ് ഇനനികഷരറസ്പീവസ് എടുക്കുന്നതസ്?  നമ്മുലട മണലെത്തെനിലലെ വനികസന

കമ്മാരരങ്ങള്  നമള്  തസ്പീരുമ്മാമമ്മാനനിചമ്മാല്  പണര  പ്രതനിബന്ധമല.   പദതനികള്

ഉണമ്മാക്കനിലക്കമ്മാള  നമുക്കസ്  ലചയമ്മാന്  കഴനിയുര.   അതലമ്മാലത  ലസറനില്ലമന്റെസ്

കബസനിലെമ്മാലണങനില്,  ഒരു  ലസറനില്ലമന്റെനില്  അടനിസമ്മാന  ഇന്ഫമ്മാസ്ടക്ചര്

എലന്തലമ്മാര  കവണലമനനളതസ്  സരബന്ധനിചസ്  ലസറനില്ലമന്റെസ്  അടനിസമ്മാനത്തെനില്

പമ്മാനണമ്മാക്കനിയമ്മാല്  അതസ്  നല്കുലമന്നമ്മാണസ്  ബഡ്ജറനില്  പറഞനിട്ടുളതസ്.

ഇങ്ങലനയുള  കപമ്മാരമ്മായ്മകളണസ്  ഞമ്മാന്  അപ്പുറത്തുമനിപ്പുറത്തുമനിരനിക്കുന്നവലര  കുറര

പറയുന്നതല, നമുലക്കമ്മാരുമനിചസ് ..



ശസ്പീ  .    ലക  .    സനി  .    കജമ്മാസഫസ് :  സര്,  അങ്ങസ്  സരസമ്മാരനിക്കുകമ്പമ്മാഴുര  അപ്പുറത്തെസ്

സരസമ്മാരനിക്കുകമ്പമ്മാഴുര   പ്രകതരക  മമ്മാനരവനിരുദ  പമ്മാകക്കജനിലനപറനി

സരസമ്മാരനിക്കുകയുണമ്മായനി.    ആ  പമ്മാകക്കജനിലന്റെ  എകസ്ലപന്ഡനിചര്  ഇക്കൗ  ബനിലനില്

ഉള്ലക്കമ്മാളനകണമ്മാ? അകപ്രമ്മാപ്രനികയഷനനില് ഉള്ലക്കമ്മാളനകണമ്മാ? 

കഡമ്മാ  .    ടനി  .    എര  .    കതമ്മാമസസ്  ലഎസകസ് :  സര്,  ഇലകലമ്മാ.   ലകമ്മാചനി  ലമകടമ്മായുലട

നനിര്മമ്മാണത്തെനിനള  പണലത്തെപറനി  നമ്മുലട  ബഡ്ജറനില്  ചര്ച  ലചയ്യുനകണമ്മാ?

കണ്ണൂര്  വനിമമ്മാനത്തെമ്മാവളത്തെനികന്റെതസ്  ചര്ച  ലചയ്യുനകണമ്മാ?  ഏറനിവന്നമ്മാല്  അതനിനസ്

നമള് നല്കുന്ന ഒരു ലചറനിയ ഗ്രമ്മാന്റെസ് ഉണസ്.  അതകല വരുനള.  ഇതനികപമ്മാള് നമള്

ലചയലകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന കമ്മാരരമമ്മാണസ്.  ഇലതമ്മാരു നനിര്ദ്ദേനിഷ കപ്രമ്മാജക്ടനിനല.  ഇന്നനികപമ്മാള്

പ്രഖരമ്മാപനിച  കപമ്മാലലെ  കകരളത്തെനിലലെ  എലമ്മാ  സ്കൂളകളര   കകമ്മാകളജകളര

ആശപതനികളലമലമ്മാര  നന്നമ്മാക്കമ്മാന്  പറന്ന  ഒരു  സ്കസ്പീമമ്മായനി  ഇതസ്

രൂപമ്മാന്തരലപടുത്തെനിയനിരനിക്കുലന്നകന്നയുള.  ഇതനില്  ഉള്ലക്കമ്മാളനിചനിടനില.

ഉള്ലക്കമ്മാളനിക്കമ്മാത്തെതുലകമ്മാണമ്മാണസ്  നനിങ്ങള്  പറഞതസ്  ഇതസ്  പ്രകതരക  നനികക്ഷപ

പദതനിയനില് വയരുതസ് കനമ്മാര്മല് ബഡ്ജറനില് ഉള്ലപടുത്തെണലമന്നസ്.  ഞമ്മാനനികപമ്മാള്

പറയമ്മാന്  ശമനിചതസ്  കനമ്മാര്മല്  ബഡ്ജറമ്മാലണങനില്  ഇക്കൗ  ലറസനിക്ഷന്  ഉണമ്മാകുര.

മകറതമ്മാലണങനില്  എകപമ്മാള്  പണര  ലചലെവഴനിക്കുകന്നമ്മാ  എനവചമ്മാല്  ബനിലെസ്ല

പമ്മാസമ്മാകുകന്നമ്മാ അകപമ്മാള് കകമ്മാണ്ടമ്മാക്ടറലട അക്കക്കൗണനികലെയസ് ഓണ്ലലലെനമ്മായനി പണര

കപമ്മാകുര.  ഇക്കൗ ലറസനിക്ഷലനമ്മാനര പ്രകതരക നനികക്ഷപ പദതനിക്കസ്  ബമ്മാധകമമ്മാകനില.



ഞമ്മാന് സരസമ്മാരര നസ്പീട്ടുന്നനില.  നമള് എലമ്മാകപരുര സഹകരനിക്കുകുയമ്മാലണങനില് ഒരു

സരശയവര  കവണ,  അഞസ്  വര്ഷര  കകരളത്തെനില്  ഇതുകപമ്മാലലെ  നനികക്ഷപര

ഉറപ്പുവരുത്തുവമ്മാന്കഴനിഞമ്മാല്  എന്തസ്  വലെനിയ  മമ്മാറമമ്മായനിരനിക്കുര  നമ്മുലട

സരസമ്മാനത്തെനിനണമ്മാവക.  അതനിനകവണനി  ഒരുമനിചസ്  പ്രവര്ത്തെനിണലമന്നസ്

അഭരര്ത്ഥനിച്ചുലകമ്മാണസ് ഞമ്മാന് വമ്മാക്കുകള് അവസമ്മാനനിപനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  2016-ലലെ  കകരള  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  [കവമ്മാടസ്  ഓണ്  അക്കക്കൗണസ്

( 2-ാ നമ്പര്)] ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന്ന പ്രകമയലത്തെ

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രകമയര സഭ അരഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുന.

വകുപ്പുതനിരനിച്ചുള പരനിഗണന

2-  ഉര   3-  ഉര വകുപ്പുകള് 

(കഭദഗതനിയനില)

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  2-ഉര  3-ഉര  വകുപ്പുകള്  ബനിലനിലന്റെ   ഭമ്മാഗമമ്മാക്കമ്മാകമമ്മാ  എന്ന

പ്രശ്നലത്തെ

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

2-ഉര  3-ഉര  വകുപ്പുകള്  ബനിലനിലന്റെ   ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണലമന്ന  പ്രശ്നര  സഭ



അരഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

2-ഉര 3-ഉര വകുപ്പുകള് ബനിലനിലന്റെ  ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

പടനിക

(കഭദഗതനിയനില)

പടനിക ബനിലനിലന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കമ്മാകമമ്മാ എന്ന പ്രശ്നലത്തെ 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.............

പടനിക ബനിലനിലന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര സഭ അരഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

പടനിക ബനിലനിലന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.

1-  ാ വകുപ്പുര പസ്പീഠനികയുര കപരുര

(കഭദഗതനിയനില)

മനി. സസ്പീക്കര് : 1-ാ വകുപ്പുര പസ്പീഠനികയുര കപരുര ബനിലനിലന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കമ്മാകമമ്മാ എന്ന 

പ്രശ്നലത്തെ

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്.........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.........

1-ാ വകുപ്പുര പസ്പീഠനികയുര കപരുര ബനിലനിലന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര സഭ 

അരഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന.

 1-ാ വകുപ്പുര പസ്പീഠനികയുര കപരുര ബനിലനിലന്റെ ഭമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന.



3-  ാ വമ്മായന

ധനകമ്മാരരവര കയറര വകുപ്പുമനനി  (  കഡമ്മാ  .   ടനി  .   എര  .   കതമ്മാമസസ് ലഎസകസ്  ) : സര്,

2016-ലലെ കകരള ധനവനിനനികയമ്മാഗ [കവമ്മാടസ് ഓണ് അക്കക്കൗണസ്  (2-ാ നമ്പര്)]  ബനില്

പമ്മാസമ്മാക്കണലമന്ന പ്രകമയര ഞമ്മാന് അവതരനിപനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്  .    സുനനില്കുമമ്മാര്)  :സര്,  പ്രകമയലത്തെ

പനിന്തമ്മാങ്ങുന

മനി  .    സസ്പീക്കര്  :  2016-ലലെ കകരള  ധനവനിനനികയമ്മാഗ  [കവമ്മാടസ്  ഓണ് അക്കക്കൗണസ്

(2-ാ നമ്പര്)  ] ബനില് പമ്മാസമ്മാക്കണലമന്ന പ്രകമയര അരഗസ്പീകരനിക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത്തെ

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്......

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.......

ശസ്പീ  .   ലക  .   സനി  .   കജമ്മാസഫസ്:  സര്, ഞമ്മാന് കപമ്മാള് ആവശരലപടുന. 

(സഭമ്മാരഗങ്ങള് തമ്മാലഴപറയുര പ്രകമ്മാരര കവമ്മാടസ് കരഖലപടുത്തെനി)

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശസ്പീ  ലക. വനി. അബ്ദുള് ഖമ്മാദര്  

2. ശസ്പീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമമ്മാന് 

3. ശസ്പീമതനി പനി. അയനിഷമ്മാ കപമ്മാറനി 

4. ശസ്പീ. ലക. ആന്സലെന്

5. ശസ്പീ. ആന്റെണനി കജമ്മാണ് 



6. ശസ്പീ. എ. എര. ആരനിഫസ് 

7. ലപ്രമ്മാഫ. ലക. യു. അരുണന് 

8.       ശസ്പീമതനി സനി. ലക. ആശ 

9. ശസ്പീ. ലക. ബമ്മാബു 

10. ശസ്പീ. എ. ലക. ബമ്മാലെന് 

11. ശസ്പീമതനി ഇ. എസസ്. ബനിജനികമമ്മാള് 

12. ശസ്പീ. ഇ. ചന്ദ്രകശഖരന്  

13.        ശസ്പീ. ലക. ദമ്മാസന് 

14. ശസ്പീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

15. ശസ്പീ. എല്കദമ്മാ എബഹമ്മാര 

16. ശസ്പീമതനി  ഗസ്പീതമ്മാ  കഗമ്മാപനി 

17. ശസ്പീ.  കജമ്മാര്ജസ് എര. കതമ്മാമസസ് 

18.        ശസ്പീ.  ചനിറയര കഗമ്മാപകുമമ്മാര് 

19. ശസ്പീ. സനി. ലക. ഹരസ്പീന്ദ്രന് 

20. ശസ്പീ. ലക. ടനി. ജലെസ്പീല് 

21. ശസ്പീ. ലജയനിരസസ് മമ്മാതള 

22. ശസ്പീ. ജനി. എസസ്. ജയലെമ്മാല് 

23. ശസ്പീ. ഇ. പനി. ജയരമ്മാജന് 



24. ശസ്പീ. വനി. കജമ്മായനി 

25. കജമ്മാണ് ലഫര്ണമ്മാണസസ്

26. ശസ്പീ. ഒ. ആര്. കകള 

27.  ശസ്പീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

28. ശസ്പീ. ലക. കൃഷ്ണന്കുടനി 

29. ശസ്പീ. ലക. കുഞനിരമ്മാമന് 

30. ശസ്പീ. കകമ്മാവര് കുഞകമമ്മാന് 

31.        ശസ്പീ. വനി. ലക. സനി. മമതസ് കകമ്മായ

32. ശസ്പീ. എര. എര. മണനി 

33. ശസ്പീ. മമ്മാതള ടനി. കതമ്മാമസസ് 

34. ശസ്പീ. ലക. ലജ. മമ്മാകനി 

35. ശസ്പീമതനി ലജ. കമഴനിക്കുടനിഅമ 

36. ശസ്പീ. എ. സനി. ലമമ്മായ്തസ്പീന് 

37. ശസ്പീ. മുഹമദസ് മുഹമ്മാസനിന് 

38. ശസ്പീ. എര. മുകകഷസ് 

39. ശസ്പീ. ഡനി. ലക. മുരളനി  

40. ശസ്പീ. മുരളനി ലപരുലനലനി 

41. ശസ്പീ. സനി. ലക. നമ്മാണു 



42. ശസ്പീ. എര. നക്കൗഷമ്മാദസ്

43. ശസ്പീ. യു. ആര്. പ്രദസ്പീപസ് 

44. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപസ് കുമമ്മാര് 

45. ശസ്പീ. ലക. ഡനി. പ്രകസനന് 

46. ശസ്പീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

47. ശസ്പീ. പുരുഷന് കടലണനി 

48. ശസ്പീ. പനി. ടനി. എ. റഹസ്പീര 

49. ശസ്പീ. എര. രമ്മാജകഗമ്മാപമ്മാലെന്

50. ശസ്പീ. ലക. രമ്മാജന്: 

51. ശസ്പീ. എസസ്. രമ്മാകജന്ദ്രന്:

52. ശസ്പീ. ആര്. രമ്മാകജഷസ്: 

53. ശസ്പീ. റനി. വനി. രമ്മാകജഷസ്: 

54. ശസ്പീ. ലക. രമ്മാജ: 

55. ശസ്പീ. രമ്മാജ എബഹമ്മാര 

56. ശസ്പീ.  ആര്. രമ്മാമചന്ദ്രന്

57. ശസ്പീ. രമ്മാമചന്ദ്രന് കടന്നപളനി  

58. ശസ്പീ. ലക. ലക. രമ്മാമചന്ദ്രന് നമ്മായര് 

59. ശസ്പീ. റനി. പനി. രമ്മാമകൃഷ്ണന് 



60. ശസ്പീ. മുലക്കര രതമ്മാകരന് 

61. ലപ്രമ്മാഫ. സനി. രവസ്പീന്ദ്രനമ്മാഥസ് 

62. ശസ്പീ. എസസ്. ശര്മ  

63. ശസ്പീ. എ. ലക. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

64. ശസ്പീ. സനി. ലക. ശശസ്പീന്ദ്രന് 

65. ശസ്പീ. പനി. ലക. ശശനി

66. ശസ്പീ. വനി. ശശനി 

67. ശസ്പീ. ഐ. ബനി. സതസ്പീഷസ് 

68. ശസ്പീ. ബനി. സതരന് 

69. ശസ്പീ. എ. എന്. ഷരസസ്പീര്  

70. ശസ്പീമതനി ലക. ലക. വശലെജ ടസ്പീചര് 

71. ശസ്പീ. ജനി. സുധമ്മാകരന് 

72. ശസ്പീ. വനി. ആര്. സുനനില് കുമമ്മാര് 

73. ശസ്പീ. വനി. എസസ്. സുനനില് കുമമ്മാര്

74.  ശസ്പീ. ലക. സുകരഷസ് കുറപസ്

75. ശസ്പീ. എര. സസ്വരമ്മാജസ്

76. ശസ്പീ. ഇ. റനി. വടസണ് മമ്മാസര്

77. ശസ്പീ. പനി. തനികലെമ്മാത്തെമന് 



78. ശസ്പീ. കതമ്മാമസസ് ചമ്മാണനി 

79. കഡമ്മാ. ടനി. എര. കതമ്മാമസസ് ഐസകസ് 

80. ശസ്പീമതനി വസ്പീണമ്മാ കജമ്മാര്ജസ്

81.        ശസ്പീ. ലക. വനി. വനിജയദമ്മാസസ്

82. ശസ്പീ. ഇ. ലക. വനിജയന്

83. ശസ്പീ. പനിണറമ്മായനി വനിജയന്

84. ശസ്പീ. എന്. വനിജയന് പനിള

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശസ്പീ. പമ്മാറക്കല് അബ്ദുള

2. ശസ്പീ. പനി. ലക. അബ്ദു റബ്ബസ് 

3. ശസ്പീ. അബ്ദുല് ഹമസ്പീദസ് മമ്മാസര്

4. ശസ്പീ. പനി. ബനി. അബ്ദുള് റസമ്മാഖസ്

5. ശസ്പീ. ആബനിദസ് ഹുവസന് തങ്ങള്

6. ശസ്പീ. അടൂര് പ്രകമ്മാശസ് 

7. ശസ്പീ. മഞളമ്മാരകുഴനി അലെനി 

8. ശസ്പീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസ്പീ. എ. പനി. അനനില് കുമമ്മാര് 

10. ശസ്പീ. അനൂപസ് കജക്കബസ് 



11. ശസ്പീ. അന്വര് സമ്മാദത്തെസ് 

12. ശസ്പീ. ഐ. സനി. ബമ്മാലെകൃഷ്ണന്

13. ശസ്പീ. വനി. റനി. ബല്റമ്മാര

14. ശസ്പീ. പനി. ലക. ബഷസ്പീര്

15. ശസ്പീ. വനി. ലക. ഇബമ്മാഹനിര കുഞസ് 

16. ശസ്പീ. എല്കദമ്മാസസ് കുന്നപനിളനി 

17. ശസ്പീ. പനി. സനി. കജമ്മാര്ജസ് 

18. ശസ്പീ. വഹബനി ഈഡന്  

19. ശസ്പീ. ടനി. വനി. ഇബമ്മാഹനിര 

20. കഡമ്മാ. എന്. ജയരമ്മാജസ് 

21. ശസ്പീ. ലക. സനി. കജമ്മാസഫസ് 

22. ശസ്പീ. പനി. ലക. കുഞമ്മാലെനിക്കുടനി 

23. ശസ്പീ. സനി. മമ്മൂടനി 

24. ശസ്പീ. കമമ്മാന്സസ് കജമ്മാസഫസ് 

25. കഡമ്മാ. എര. ലക. മുനസ്പീര് 

26. ശസ്പീ. ലക. മുരളസ്പീധരന്  

27. ശസ്പീ. എന്. എ. ലനലനിക്കുന്നസ് 

28. ശസ്പീ. ഉമന് ചമ്മാണനി 



29. ശസ്പീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന് 

30. ശസ്പീ. രകമശസ് ലചന്നനിത്തെലെ

31. ശസ്പീ. കറമ്മാജനി എര. കജമ്മാണ്

32. ശസ്പീ. ലക. എസസ്. ശബരസ്പീനമ്മാഥന്

33. ശസ്പീ. വനി. പനി. സജസ്പീന്ദ്രന് 

34. ശസ്പീ. എന്. ഷരസുദ്ദേസ്പീന് 

35. ശസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശന് 

36. ശസ്പീ. ഷമ്മാഫനി പറമ്പനില് 

37. ശസ്പീ. ലക. എര. ഷമ്മാജനി

38. ശസ്പീ. സണ്ണനി കജമ്മാസഫസ് 

39. ശസ്പീ. സനി. എഫസ്. കതമ്മാമസസ് 

40. ശസ്പീ. പനി. ഉവബദുള

41. ശസ്പീ. എര. ഉമര് 

42. ശസ്പീ. എര. വനിന്ലസന്റെസ് 

അനകൂലെനിക്കുന്നവര്  – 84

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് – 42

നനിഷസ് പക്ഷത പമ്മാലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര് : പ്രകമയര സഭ അരഗസ്പീകരനിചനിരനിക്കുന. ബനില് പമ്മാസമ്മായനിരനിക്കുന. 



ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭ ഇകപമ്മാള് പരനിയുന്നതുര നമ്മാലള രമ്മാവനിലലെ

8.30-നസ് വസ്പീണ്ടുര സകമളനിക്കുന്നതുമമ്മാണസ്

(2016  ജൂവലെ മമ്മാസര  19-ാ തസ്പീയതനി  വസ്പീണ്ടുര സകമളനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  സഭ

ഉചയ്ക്കുകശഷര 3.17-നസ് പനിരനിഞ.)


