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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

മണി  .    സസ്പീക്കര :  ശ്രസ്പീ.  എന.  ഷഷംസുദസ്പീന  നലകണിയ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കലണിനന

അതതേ വണിഷയഷം ശ്രസ്പീ. പണി. വണി. അനവര സബ്മണിഷനനായണി എഴുതേണിത്തനണിട്ടുണണ. 

 മലബനാര തമഖലയണിനല  പ്രവനാസണികളഷം വണിമനാനയനാതണികരഷം 
തനരണിടുന ബുദ്ധണിമുടണ

ശ്രസ്പീ  .    എന  .    ഷഷംസുദസ്പീന:  സര,  മലബനാറണിനല  അനനാരനാഷ

വണിമനാനത്തനാവളമനായ  തകനാഴണിതക്കനാടണ  വണിമനാനത്തനാവളഷം   ഇനണ  തനരണിടുന

ദ:സണിതേണിനയക്കുറണിചണ  സഭയുനട  ശ്രദ്ധയണിലനക്കനാണ്ടുവരനതേണിനുതവണണിയനാണണ

ഇഇൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല  ഞനാന  അവതേരണിപണിക്കുനതേണ.  തകനാഴണിതക്കനാടണ

എയരതപനാരടണ  ഭനാഗണികമനായണി  അടചണിടണിടണ  ഒര  വരഷഷം  പണിനണിടുകയനാണണ.

റണ്തവയുനട  ബലക്ഷയഷം  തേസ്പീരക്കുനതേണിനുതവണണിയുഷം  ശകണിനപടുത്തുനതേണിനു

തവണണിയുഷം   ഇതേണ  അടയ്ക്കുന  സമയത്തണ   പറഞ്ഞതേണ  ആറണ  മനാസഷം  നകനാണണ

പൂരവ്വസണിതേണിയണിലനാക്കുനമനനായണിരന. ഇതുപറഞ്ഞണ ഒര വരഷഷം പണിനണിടുതമനാഴുഷം

എനണ  പൂരവ്വസണിതേണിയണിലനാക്കുനമനണ  അധണികൃതേരക്കണ  പറയനാന  കഴണിയനാത്ത
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സണിതേണിയനാണുളളതേണ.  ജനങ്ങള്  ഉണനാക്കണിനയടുത്ത ഒര എയരതപനാരടനാണണിതേണ.

അതതയനറ  പ്രതേസ്പീക്ഷകതളനാടുകൂടണി  മലബനാറണിനണ  ചണിറകണ   വചതേനായണിരന  ഇഇൗ

എയരതപനാരടണ.  എനനാല  ഇനണ  ചണില  ആളകള്  ഇഇൗ  എയരതപനാരടണ

തേകരക്കുനതേണിനുതവണണി  പരണിശ്രമണിക്കുനതണനാ  എനണ

സഷംശയണിതക്കണണിയണിരണിക്കുന.  യനാതക്കനാരനട  എണഷംനകനാണ്ടുഷം  വരമനാനഷം

നകനാണ്ടുഷം   ഇനന്ത്യയണിനല  അഞണ  പ്രധനാനനപട  എയരതപനാരട്ടുകളണില  ഒനനാണണ

തകനാഴണിതക്കനാടണ  എയരതപനാരടണ.   ഒര നകനാല്ലക്കനാലനത്ത അടചണിടലനകനാണണ  25

ശതേമനാനഷം  യനാതക്കനാര  ഇവണിനട  കുറഞ.  അതുതപനാനല   സഇൗദണി

അതറബന്ത്യയണിതലക്കുളള   റണിയനാദണ-ജണിദ  സരവ്വസ്പീസുകളണില  ധനാരനാളഷം  ആളകള്

ഇവണിനടനണിനനാണണ   തപനായണിരനതേണ.  മണനാരക്കനാടണ  തേനാലൂക്കണ,  മലപ്പുറഷം,

തകനാഴണിതക്കനാടണ   ജണില്ലകളണിലനണിനനാണണ   റണിയനാദണ-ജണിദ  തമഖലകളണില  ഏറ്റവഷം

കൂടുതേല  പ്രവനാസണികള്  ഉളളതേണ.  ആ  സരവ്വസ്പീസണ  പൂരണമനായുഷം

നണിരത്തണിവചണിരണിക്കുകയനാണണ.  സഇൗദണി  എയരനനലനസണ  ഓഫസ്പീസണ  മനാസങ്ങള്ക്കണ

മുമണ  അടച്ചുപൂടണി.  ഒര  എയരതപനാരടണില  നണിനണ   ഒര  ഓഫസ്പീസണ  സഷംവണിധനാനഷം

തപനായണിക്കഴണിഞ്ഞനാല  പണിനന  അതേവണിനട  തേണിരണിച്ചുവരണിക   പ്രയനാസമനാണണ.

യു.എ.ഇ.-യുനട  നനഫ്ലെെറ്റനായണിട്ടുളള  എമണിനനററ്റണസണ  ഓഫസ്പീസണ   ഇതപനാള്  പൂടല
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നടപടണികളണിലനാണണ.   പൂടണിയ  ഓഫസ്പീസുകള്  തേണിരണിച്ചുവരണില്ല.   തവനറനാര

സഷംഗതേണിയുളളതേണ  ഹജണ  യനാത  പൂരണമനായുഷം  തകനാഴണിതക്കനാടണ  നണിനണ  മനാറണി.

തകനാഴണിതക്കനാടുഷം  അതേണിനന  പരണിസരത്തുനണിനമനാണണ   ഇനന്ത്യയണിലനണിനതേനന

ഏറ്റവഷം  കൂടുതേല    ആളകള്  ഹജണിനുതപനാകുനതേണ.  മനാതവമല്ല   അതേണ

പ്രനായഷംനചന  ആളകളമനാണണ.   അതുനകനാണ്ടുതേനന  അവരക്കണ   ഒരപനാടണ

പ്രയനാസങ്ങള്  ദസ്പീരഘദൂര യനാതകളണില  ഉണനാകുനണണ. അതുതപനാനല  പചക്കറണി,

നവറ്റണില,  പഴവരഗ്ഗങ്ങള്  എനണിവ വളനര വന്ത്യനാപകമനായണി  കയറ്റുമതേണി നചയണിരന

ഇഇൗ എയരതപനാരടണിലനണിനണ  ഇതപനാള് എയരകനാരതഗനാ  40  ശതേമനാനഷം കുറഞ.

8 മണണിക്കൂര പൂരണമനായുഷം  അടചണിടുന. തുറക്കുന 16 മണണിക്കൂറണിലനാകനട ഭയങ്കര

തേണിക്കുഷം തേണിരക്കുമനായണി  ഇനണ വലണിയ പ്രയനാസങ്ങള്  യനാതക്കനാര തനരണിടുകയനാണണ.

ഇഇൗ  എയരതപനാരടണിനന  തേകരക്കനാന  ചണില   ഗൂഢമനായ  ശ്രമങ്ങളതണനാ  എനണ

സഷംശയണിതക്കണതുണണ.  ആ ആശങ്ക  ഞനാന ഇവണിനട പങ്കുവയ്ക്കുകയനാണണ.   എയര

ഇനന്ത്യ  തപനാലഷം  നണിതഷധനാത്മകമനായ  സമസ്പീപനമനാണണ  സസസ്പീകരണിക്കുനതേണ.

നനഹദരനാബനാദണിലനണിനണ  നചറണിയ  വണിമനാനങ്ങള്  സഇൗദണി  അതറബന്ത്യയണിതലക്കണ

സരവ്വസ്പീസണ  നടത്തുനണണ.   എനനാല  ആ  നചറണിയ  വണിമനാനങ്ങള് ഉപതയനാഗണിചണ

തകനാഴണിതക്കനാടണ നണിനഷം എയര ഇനന്ത്യ സരവ്വസ്പീസണ നടത്തുനണില്ല.  നമ്മുനട സസനഷം



Uncorrected/ Not for publication
4

എയര  ഇനന്ത്യക്കുതപനാലഷം   തകനാഴണിതക്കനാടണിതനനാടണ   ഒര  വണിതവചനമുതണനാനയനണ

സഷംശയണിതക്ക ണണിയണിരണിക്കുന. ഇതപനാഴനത്ത തജനാലണികള് തേസ്പീരനനാലഷം  പഴയപടണി

വലണിയ വണിമനാനങ്ങള്  സരവ്വസ്പീസണ നടത്തുനമനണ  അധണികൃതേരക്കണ ഇതപനാള് ഉറപണ

പറയനാന  കഴണിയുനണില്ല.  വലണിയ വണിമനാനങ്ങള് വരനാന കഴണിയനാത്ത സണിതേണിയനാണണ

റണ്തവക്കുളളതേണ.  റണ്തവ  നനനാക്കണിയതശഷഷം  വലണിയ   വണിമനാനങ്ങള്

വരനമനനാണണ  പറഞ്ഞതേണ.   പതക്ഷ  ഇതപനാള്  പണണി  കഴണിഞ്ഞനാലഷം   വലണിയ

വണിമനാനങ്ങള്  വരനമനണ  പറയനാന  കഴണിയുനണില്ല.  കനാരണഷം  300-ല  തേനാനഴ

യനാതക്കനാര  യനാതനചയ്യുന  വണിമനാനങ്ങള്  മനാതമനാണണ   ഇതപനാള്

തകനാഴണിതക്കനാടുനണിനണ  തപനാകുനതേണ.   ഇങ്ങനന  തകനാഴണിതക്കനാടണിനന  നചറുതേനാക്കണി

നചറുതേനാക്കണി ആ വണിമനാനത്തനാവളനത്ത  തകരളത്തണിനല തകവലനമനാര നഡനാമസണികണ

എയരതപനാരടനാക്കണി  മനാറ്റുതമനാ  എന ആശങ്ക തപനാലഷം   ബന്ധനപടവരക്കണിടയണില

ഉണനായണിട്ടുണണ.   മനറ്റനാര  സഷംഗതേണി   ചൂണണിക്കനാണണിക്കുവനാനുളളതേണ

വണിമനാനത്തനാവളത്തണിനന  വലണിപക്കുറവണ  നകനാണനാണണ   വലണിയ  വണിമനാനങ്ങള്

തപനാകനാത്തതേണ  എനനാണണ പറയുനതേണ.  ലകണ നഇൗ എയരതപനാരടണ   തകനാഴണിതക്കനാടണ

എയരതപനാരടണിതനക്കനാള്  നചറുതേനാണണ.  ആ  എയരതപനാരടണിലനണിനണ   വലണിയ

വണിമനാനങ്ങള്  തപനാകുനണണ.  ഇതേണ  വലണിയ  ഇരടത്തനാപനാണണ.   തകനാഴണിതക്കനാടണ
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എയരതപനാരടണിനുളള  സലനമടുപണിനന  കനാരന്ത്യങ്ങളമുണണ.  ബഹുമനാനനപട

മുഖന്ത്യമനണി   മതഞരണിയണിലവചണ  നടത്തണിയണിട്ടുളള  പ്രഖന്ത്യനാപനഷം  വളനര

സസനാഗതേനാരഹമനാണണ.   സലഷം  എഷം.എല.എ.  ശ്രസ്പീ.  അബ്ദുള്  ഹമസ്പീദണ  മനാസറുനട

തനതൃതേസത്തണില   അവണിനട  സലനമടുപണിനണ  തവണണിയുളള  ശ്രമങ്ങള്

നടനനകനാണണിരണിക്കുന.     ശ്രസ്പീ.  ടണി.  വണി.  ഇബനാഹണിഷം,  എഷം.എല.എ.

ഉള്നപനടയുളളവരഷം  ഇതേണിനുതവണണി  പ്രവരത്തണിക്കുനണണ.     സലനമടുത്തണ

നലകുനതേണിനുതവണണി  നനാട്ടുകനാരക്കണിടയണില  ഉഇൗരജണിതേമനായ   പ്രവരത്തനങ്ങള്

നടത്തണിനക്കനാണണിരണിക്കുനണണ.  അതതേനാനടനാപഷം  ഇവണിനട  ഉയരത്തണിക്കനാണണിക്കുന

മനറ്റനാര  പ്രശഷം  പ്രവനാസണികളനട  യനാതനാ  ദരണിതേമനാണണ.  തകരളത്തണില   ഏറ്റവഷം

കൂടുതേല  പ്രവനാസണികളളളതേണ  ഇഇൗ  എയരതപനാരടണിനന  പരണിസരത്തനാണണ.

അതുനകനാണ്ടുതേനന  നനാട്ടുകനാരനട  പരണിശ്രമത്തണിനന   ഫലമനായനാണണ  ഒര

ജനകസ്പീയ  എയരതപനാരടണ  അവണിനട  വനതേണ.  വളനര  ദ്രുതേഗതേണിയണില  അതേണിനന

വളരചയുണനായണി എങ്കണിലഷം ഇനതേണ വലണിയ തേകരചയണിലനാണണ. ആ പ്രവനാസണികളനട

യനാതനാദരണിതേവഷം  നമ്മള്  കനാതണണതുണണ.   അതുനകനാണണ   തകനാഴണിതക്കനാടണ

എയരതപനാരടണിനന   പൂരവ്വസണിതേണിയണിതലക്കണ  നകനാണ്ടുവരനാന   ബഹുമനാനനപട

മുഖന്ത്യമനണിയുഷം   നമ്മുനട  സഷംസനാന  ഗവണ്നമനഷം   ഇഇൗ  നണിയമസഭയുഷം
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അതേണിതനതേനായ  ഗഇൗരവതത്തനാനട   ഇടനപടണനമനണ   ആയണിരക്കണക്കണിനണ

പ്രവനാസണികള്ക്കുതവണണി   മലബനാറണിനല   മുഴുവന  വണികസന  തസ്നേഹണികള്ക്കുഷം

തവണണി ഞനാന ഇഇൗ  ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല  സരക്കനാരണിനന മുമണില,  ബഹുമനാനനപട

മുഖന്ത്യമനണിയുനട മുനണില  സവണിനയഷം സമരപണിക്കുകയനാണണ. 

മലബനാര തമഖലയണിനല പ്രവനാസണികളഷം വണിമനാനയനാതണികരഷം 
തനരണിടുന ബുദ്ധണിമുടണ

മുഖന്ത്യമനണി  (ശ്രസ്പീ  .    പണിണറനായണി  വണിജയന):  സര,  ബഹുമനാനനപട  അഷംഗഷം

ശ്രസ്പീ.  എന.  ഷഷംസുദസ്പീന  ഉനയണിച  പ്രശങ്ങതളനാടണ  സഷംസനാന  സരക്കനാരണിനണ  പൂരണ

തയനാജണിപനാണുള്ളതേണ.   ഈ  എയരതപനാരട്ടുമനായണി  ബന്ധനപടണ   പ്രവനാസണികള്

തനരണിതടണണിവരന  പ്രശങ്ങള്  അതദഹഷം  ചൂണണിക്കനാണണിക്കുകയുണനായണി.  ഈ

എയരതപനാരടണിനന   തേകരക്കനാന  ചണിലര  ശ്രമണിക്കുനനണന  കനാരന്ത്യഷം  രണണ  വടഷം

അതദഹഷം  പ്രസനാവണിച്ചു.   കൂടനാനതേ  ഇതപനാഴനത്ത  പണണി  പൂരത്തണിയനാക്കണിയനാലഷം

പഴയതുതപനാനല  വലണിയ  വണിമനാനങ്ങള്  സരവ്വസ്പീസണ  നടത്തനാന  സനാധണിക്കുതമനാ  എന

ആശങ്കയുഷം അതദഹഷം  പ്രകടണിപണിക്കുകയുണനായണി.   വണിമനാനത്തനാവളത്തണിനല തബസണികണ

സണിപണില സണിതേണിനചയ്യുന നടരമണിനല നകടണിടവഷം ഏപ്രണുഷം മനാറ്റണി സനാപണിതക്കണതേണ

അതേന്ത്യനാവശന്ത്യമനായണി  വനണിരണിക്കുകയനാണണ.   ഇതേണിനനായണി   137  ഏക്കര  സലഷം
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ഏനറ്റടുതക്കണതേനായണിട്ടുണണ.   അതേണിനന  ഉത്തരവണ  പുറനപടുവണിചണിട്ടുനണങ്കണിലഷം  തുടര

നടപടണികള്  ആരഷംഭണിതക്കണതേനായണിട്ടുണണ.  നണിലവണിലള്ള  റണ്തവയുനട  നസ്പീളഷം  2850

മസ്പീറ്ററനാണണ.  ശ്രസ്പീ.  എന. ഷഷംസുദസ്പീന  പറഞ്ഞതുതപനാനല ധനാരനാളഷം യനാതക്കനാരള്ള ഒര

വണിമനാനത്തനാവളമനാണണിതേണ.   ഇവണിനട  ജഷംതബനാ  വണിമനാനങ്ങളടക്കഷം  ഇറതങ്ങണതുണണ.

ജഷംതബനാ വണിമനാനങ്ങള് സഞനാരതയനാഗന്ത്യമനാക്കുനതേണിനണ റണ്തവയുനട നസ്പീളഷം 3400 മസ്പീറ്ററുഷം

റണ്തവ സണിപണിനന വസ്പീതേണി  300  മസ്പീറ്ററുമനാക്കണഷം.  അതതേനാനടനാപഷം പനാരലല ടനാകണി തവ

നണിരമ്മണിക്കുകയുഷം  റണ്തവ  എനണ  തസഫണി  ഏരണിയ  നണിയമനാനുസൃതേഷം  240  മസ്പീറ്റര

വസ്പീതേമനാക്കണഷം.   ഇതേണിനനായണി  248  ഏക്കര സലഷം കൂടണി  ഏനറ്റടുതക്കണതേനായണിട്ടുണണ.

ഇതേനാണണ  അവണിനടയുള്ള  പ്രശഷം.   ആയതേണിനനാല  ഇക്കനാരന്ത്യത്തണില  നമ്മനളല്ലനാവരഷം

ഒരമണിചണ   ശ്രമണിക്കണഷം.   സലഷം  ലഭണിചനാല  മനാതതമ  എയരതപനാരടണ  ശരണിയനായ

നണിലയണില നണിലനണിരത്തനാന സനാധണിക്കൂ.   ഭഇൗതേണിക സനാഹചരന്ത്യങ്ങള് എയരതപനാരടണില

സജമനാക്കണിയനാല  മനാതതമ  വലണിയ  വണിമനാനങ്ങള്  ഇറങ്ങുനതേണ  പ്രനാതയനാഗണികമനാകൂ.

വണിമനാനത്തനാവളത്തണിനന  പൂരണ  രൂപത്തണിലള്ള  പ്രവരത്തനഷം  അടണിയനണിരമനായണി

ആരഷംഭണിക്കുനതേണിനനാവശന്ത്യമനായ  സലഷം  ഏനറ്റടുക്കുകയുഷം   അതേണിനുള്ള  നടപടണികള്

തേസരണിതേനപടുത്തുകയുഷം തവണഷം.  ഇതുസഷംബന്ധണിച്ചുള്ള ചണില തയനാഗങ്ങള് ഇതേണിനുമുമണ

നടനണിട്ടുണണ.   പ്രസ്തുതേ  വണിഷയഷം  സഷംബന്ധണിച  നടപടണികള്  കൂടുതേല
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തേസരണിതേനപടുത്തുനതേണിനുതവണണി  ബഹുമനാനനപട  തേതദശസസയഷംഭരണ  വകുപ്പുമനണി,

എകകസുഷം നതേനാഴണിലഷം വകുപ്പുമനണി,  ഗതേനാഗതേ വകുപ്പുമനണി,  എഷം.പണി.,  എഷം.എല.എ.,

ബന്ധനപട  തേതദശ  സസയഷംഭരണ  സനാപനങ്ങളനട  അദ്ധന്ത്യക്ഷനനാര,   ഇതുമനായണി

ബന്ധനപട  മറ്റണ  ഉതദന്ത്യനാഗസര  എനണിവനരനയല്ലനാഷം  ഉള്നപടുത്തണിനക്കനാണ്ടുള്ള  ഒര

തയനാഗഷം  ഈ  മനാസഷം  15-ാം  തേസ്പീയതേണി  ഞനാന  കൂടണി  പനങ്കടുത്തുനകനാണണ  കൂടനാന

നണിശ്ചയണിചണിട്ടുണണ.   വണിമനാനത്തനാവള വണികസനത്തണിനന  ഭനാഗമനായണി  ഭൂമണി  ഏനറ്റടുക്കല

നടപടണികള്   തവഗതേയണില  നസ്പീതങ്ങണതുണണ.   ഇതേനാണണ  വണിമനാനത്തനാവള

സഷംരക്ഷണത്തണിനുള്ള  ഏറ്റവഷം പ്രനാതയനാഗണികമനായ മനാരഗ്ഗഷം.  

ശ്രസ്പീ  .    എന  .    ഷഷംസുദസ്പീന:  സര,  ചണില  നചറുത്തുനണിലപ്പുഷം  പ്രതേണിതരനാധങ്ങളഷം

അവണിനടയുനണങ്കണിലഷം ഭൂമണി ഏനറ്റടുക്കണഷം എനതേണ വളനര പ്രധനാനനപട വണിഷയമനാണണ.

പ്രസ്തുതേ എയരതപനാരടണിനുതവണണി രണ്ടുഷം മൂനഷം തേവണ ഭൂമണി നലകണിയവരനാണണ വസ്പീണ്ടുഷം

ഭൂമണി നലതകണണി വരനതേണ.    എനനാലഷം എയരതപനാരടണ നണിലനണിലക്കുനതേണിനുതവണണി

ഭൂമണി  ഏനറ്റടുതക്കണതേണ  ആവശന്ത്യമനായ  സനാഹചരന്ത്യത്തണില  ഇവരക്കണ  ചണില  പ്രതതേന്ത്യക

ഇനനസനസ്പീവകള്  നലകണി   അവനര  ഇതുമനായണി  സഹകരണിപണിക്കനാന  സരക്കനാര

ശ്രമണിക്കുതമനാ?

  മുഖന്ത്യമനണി  (ശ്രസ്പീ  .    പണിണറനായണി  വണിജയന):  സര,  ഭൂമണി  തനരനത്ത
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ഏനറ്റടുത്തതേനാണണ.   അവണിനടയനാണണ  ഇതപനാഴുഷം  നണിലനണിലക്കുനതേണ.   പ്രസ്തുതേ  ഭൂമണി

ഇനണിയുഷം  കൂടുതേല  വണികസണിതക്കണതുണണ.   ഭൂമണി  സസയതമവ  വണികസണിക്കുകയണില്ല.

ആയതേണിനനാല നതേനാടടുത്തുളള ഭൂമണി ഏനറ്റടുത്തനാല മനാതതമ ഇതേണിനനാവശന്ത്യമനായ സലഷം

ലഭണിക്കുകയുള.   സനാധനാരണ ഗതേണിയണില ഞനാന മനസണിലനാക്കുനതേണ ഭൂമണി  നലകനാന

ആളകള്  സനദ്ധരനാനണനനാണണ.    എനനാല  ചണില  ആളകള്  നണിക്ഷണിപ

തേനാലപരന്ത്യങ്ങള്  പുലരത്തണിനക്കനാണണ  ഭൂമണി  നലകനാതേണിരണിക്കുനതേണിനുള്ള  പ്രചരണങ്ങള്

നടത്തുനനണനണ അറണിയുന.  ഇക്കനാരന്ത്യത്തണില നമ്മനളല്ലനാവരഷം ഒരമണിചണ  നണിനനാല

ഈ  പ്രശഷം  പരണിഹരണിക്കുനതേണിനുഷം   സനാധനാരണ  സമ്പ്രദനായമനുസരണിചണ  ഭൂമണി

ഏനറ്റടുക്കുനതേണിനുഷം കഴണിയുനമനനാണണ തതേനാനനതേണ. 

വണിദന്ത്യനാഭന്ത്യനാസ ധനസഹനായ കുടണിശണിക 

ശ്രസ്പീ  .    ബണി  .    സതേന്ത്യന:  സര,  ഇടതുപക്ഷ  ജനനാധണിപതേന്ത്യ  മുനണണി  സരക്കനാര

അവതേരണിപണിച  ബഡ്ജറ്റണ  ആരഷംഭണിചതേണ  'എനണിക്കണ  മതേമണില്ല'  എന  ശ്രസ്പീനനാരനായണ

ഗുരതദവനന   പ്രസഷംഗനത്ത  ആസദമനാക്കണിയനാണണ.     കദവദശകഷം  എഴുതേണി

പ്രസണിദ്ധസ്പീകരണിചതേണിനന നൂറനാഷം വനാരഷണികമനാണണ ഇനക്കനാല്ലഷം.   നതവതനാന നനായകന

അയ്യനകനാളണി   നടത്തണിയണിട്ടുള്ള  ദസ്പീരഘമനായ  പ്രതക്ഷനാഭ  സമരങ്ങളനട  ഭനാഗമനായണി

തേണിരവണിതേനാഷംകൂറണിതലയുഷം തകരളത്തണിതലയുഷം അടണിസനാന വണിഭനാഗത്തണിനന വണിദന്ത്യനാഭന്ത്യനാസ
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പ്രശങ്ങള് അതതേനാനടനാപഷം തചരകയനാണണ.   1891  മുതേല ആരഷംഭണിച അയ്യനകനാളണിയുനട

വണില്ലുവണണി  പ്രതക്ഷനാഭഷം  നചനവസനാനണിക്കുനതേണ  1907-ലനാണണ.  വണിദന്ത്യനാഭന്ത്യനാസപരമനായണി

തേമസ്കരണിക്കനപടവരഷം  പനാരശസവലക്കരണിക്കനപടവരഷം  രനാജന്ത്യനത്ത

പടണികജനാതേണി/പടണികവരഗ്ഗ  വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരഷം  നന്യൂനപക്ഷ

വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരഷം  പനാവങ്ങളമനായണിട്ടുള്ളവരനട  വളനര  ഗഇൗരവമനായ  പ്രശനത്ത

തകവലഷം  ഒര  വണിദന്ത്യനാഭന്ത്യനാസ  ആനുകൂലന്ത്യഷം  നലകുന  എന  വണിഷയവമനായണി

ബന്ധണിപണിക്കരനതേനണ  അതപക്ഷണിക്കുന.   ആര.എസണ.എസണ.-നന  തമനാഹന  ഭഗതേണ

പറയുനതുതപനാനല,  സഷംവരണഷം ഇനണി ഈ നണിലയണില തുടരണതമനാ എനതേണ തപനാലഷം

തചനാദന്ത്യഷം നചയ്യനപടുന നണിലയണിതലയണ  വരണികയനാണണ.  ആനുകൂലന്ത്യങ്ങള് നലകുക വഴണി

ആരനടതയനാ  കുടുഷംബസസനത്തടുത്തണ  നലകുന  എന  തതേനാനല  ഉളവനാകുന

തേരത്തണിതലയണ  കനാരന്ത്യങ്ങള്  തുടരചയനായണി  വനനകനാണണിരണിക്കുകയനാണണ.

ഉദനാരവലക്കരണവഷം  നവലണിബറല  നയങ്ങളഷം  നടപണിലനാക്കണിയതുവഴണി   കനാരഷണിക

തമഖലയുഷം  പരമരനാഗതേ  നതേനാഴണില  തമഖലയുഷം  ഏനറക്കുനറ  ഈ

വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരക്കണ  നഷ്ടനപട്ടു.  രനാജന്ത്യത്തണ   നതേനാഴണിലണില്ലനായ്മയുഷം  രൂക്ഷമനായണി

ഉയരനവരണികയനാണണ.   സസനഷം കണിടപനാടഷം വണിറ്റുതപനാലഷം കുടണികനള പഠണിപണിക്കുക എന

നണിലയണിതലയണ  ഈ  നനാടണിനല  പടണികജനാതേണി/പടണികവരഗ്ഗ  വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരഷം
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പണിതനനാക്ക  വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരഷം  പരണിശ്രമണിക്കുന  ഒര  കനാലയളവണില  അവരക്കണ

നലകുന  ബഡ്ജറ്ററണി  സതപനാരടണ,  അനല്ലങ്കണില  ബഡ്ജറ്റണില  വകയണിരത്തണിയ  തുക

ഇവരക്കണ അതേനാതേണ വരഷഷം നലകനാനുള്ള നടപടണികളണില  വസ്പീഴ്ച വരത്തണിയതേണിനന വളനര

ദയനസ്പീയമനായ ചണിതമനാണണ  കഴണിഞ്ഞ സരക്കനാരണിനന കനാലത്തണ കനാണനാന സനാധണിചതേണ.

ഒ.ഇ.സണി.  വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരക്കണ  138  തകനാടണി  രൂപയുഷം  എസണ.സണി

വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരക്കണ  65  തകനാടണി രൂപയുഷം ഒ.ബണി.സണി.  വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരക്കണ

18  തകനാടണി  രൂപയുഷം  ഉള്നപനട  ഏതേനാണണ  220   തകനാടണി  രൂപതയനാളഷം   കുടണിശണിക

വനണിരണിക്കുകയനാണണ.   ഇതേണ വണിദന്ത്യനാഭന്ത്യനാസ രഷംഗനത്ത കനാരന്ത്യഷം മനാതമനാണണ.   ഇവരനട

വസ്പീടണ,   ചണികണിതനാ  സഹനായഷം,   വണിവനാഹ  ധനസഹനായഷം  തുടങ്ങണിയ

കനാരന്ത്യങ്ങളണിതലയ്നക്കനാനഷം  ഞനാന  തപനാകുനണില്ല.  നമ്മള്  പരണിതശനാധണിക്കുതമനാള്

ഇതപനാഴുഷം  കന്ത്യനാമസുകള്  പ്രക്ഷുബ്ധമനായണി  നണിലനണിലക്കുകയനാണണ,  അതേണ   തരനാഹണിതേണ

നവമുല  മുതേല  ജണിഷ  വനര  വനനണിലക്കുന.    ഇതേണിനന  അടണിസനാന  പ്രശഷം

വണിദന്ത്യനാഭന്ത്യനാസ  രഷംഗതത്തയനാണണ  വണിരല  ചൂണ്ടുനതേണ.   ഇവനര  സഹനായണിക്കനാന

പടണികജനാതേണി/പടണികവരഗ്ഗ വണികസന വകുപണിനുഷം  മറ്റണ പണിതനനാക്ക വകുപ്പുകള്ക്കുഷം  എനണ

ശ്രദ്ധയനാണുള്ളതേണ?  ഉതദന്ത്യനാഗസര അതേനാതേണ വരഷഷം ഇവരക്കണ നകനാടുതക്കണ തുകകള്

നകനാടുക്കുനണില്ല  എനമനാതമല്ല  പടണികജനാതേണി  വണികസന  വകുപണിനനയുഷം  മറ്റണ
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ഡണിപനാരട്ടുനമനണിനനയുഷം  കസ്പീഴണില  ഇവരക്കണ  നലകണിനക്കനാണണിരണിക്കുന  ഈ

ആനുകൂലന്ത്യങ്ങളണില  പലതുഷം   തേണിരണിച്ചുപണിടണിക്കനാന  ശ്രമണിക്കുകയനാണണ.   നമഡണിക്കല

പണി.ജണി. തകനാഴണിനണ തചരന പടണികജനാതേണി വണിഭനാഗത്തണിലനപട കുടണികള്ക്കണ നമസണ ഫസ്പീസണ,

തഹനാസല  ഫസ്പീസണ   തവനണനനാണണ  പറയുനതേണ.    കനാരണഷം  അതേണ  തജനാലണി

നചയ്യുനതേണിനണ  ലഭണിക്കുനതേനാണണ.  അങ്ങനനയുള്ള  പുതേണിയ  വണിഷയങ്ങള്  ഇവണിനട

ഉയരനവനണിരണിക്കുന.  സസനാശ്രയ തകനാതളജുകളണില പഠണിക്കുന കുടണികള് നമരണിറ്റണില

കയറുന  കുടണികളനാണണ.  അവര  പഠണിക്കുന  തഹനാസലകളണില  സസ്പീലണിഷംങണ

ഏരനപടുത്തണിയണിരണിക്കുന.  അവരക്കണ  3,500  രൂപ  മനാതഷം.  എനപറഞ്ഞനാല  മുടയുഷം

പനാലഷം  ചണിക്കനുഷം  മടനുനമനാനക്ക  മറ്റണ  വണിഭനാഗത്തണിലനപട  സനാമത്തണിക  തശഷണിയുള്ള

കുടണികള് ഇഇൗ തഹനാസലണിലണിരനണ കഴണിക്കുതമനാള് പടണിക വണിഭനാഗത്തണിലനപട കുടണികള്

3,500  രൂപയ്ക്കുള്ള വണിഭവങ്ങള് കഴണിക്കണനമനണ പറഞ്ഞനാല മടനുഷം ചണിക്കനുനമനാനക്ക

കഴണിക്കുന  സമയത്തണ  കഞ്ഞണിയുഷം  പപടവഷം  കഴണിചണ  നമഡണിക്കല  പണി.ജണി.

വണിദന്ത്യനാരതണികളനായ  എസണ.സണി.  വണിദന്ത്യനാരതണികള്  തപനാകണനമനണ  ഗവണ്നമനല്ല,

മനണിയല്ല,  ഉതദന്ത്യനാഗസര  നണിശ്ചയണിക്കുന.  ഇവണിനട  അങ്ങനന  ഒര  പ്രതതേന്ത്യകതേ

വനണിരണിക്കുന.  ഞനാന  സൂചണിപണിചതേണ  പടണികജനാതേണി  വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരഷം  മറ്റണ

പണിതനനാക്ക  വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരഷം  പഠണിക്കുന  വണിദന്ത്യനാലയങ്ങളണില  അവരക്കണ
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നന്ത്യനായമനായുഷം  നലതകണ  നനസഫനഷം  ലഷംപഷം  ഗനാനഷം  മറ്റണ  വണിഹണിതേങ്ങളഷം  അവരക്കണ

നലകനാനുള്ള അടണിയനര നടപടണി അങ്ങണ സസസ്പീകരണിക്കണഷം. അങ്ങണ സസസ്പീകരണിചണില്ല എനണ

ഞനാന  പറയുനണില്ല.  അങ്ങണ  ചുമതേല  ഏനറ്റടുത്തതപനാള്  തേനന  ഉതദന്ത്യനാഗസരനട

തയനാഗഷം  തചരന.  ഇഇൗ  വരഷനത്ത  പടണികജനാതേണി-പടണികവരഗ്ഗ

വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരക്കുള്ള  വണിഹണിതേനമതയനാനണനണ  കണണ  അതേണ  വസ്പീതേണിചണ

നലകനാനുഷം  അതേണിനുതവണണി  60  തകനാടണി  രൂപ  ആദന്ത്യഷം  തേനന  പടണികജനാതേണി

വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരക്കുള്ള ഗനാനഷം  മറ്റുഷം  നലകനാനുള്ള നടപടണിയുഷം  മറ്റണ  പണിതനനാക്ക

വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരക്കുഷം  നലകനാനുമുള്ള  നടപടണികള്  ആരഷംഭണിച്ചു.  ഞനാനടക്കഷം

വണിദന്ത്യനാരതണിയനായണിരന സമയത്തണ തപനായണി കന്യൂ നണിനനാണണ നനസഫനഷം ലഷംപഷം ഗനാനഷം

വനാതങ്ങണതേണ.  മറ്റണ  കുടണികളനട മുനപണില അപഹനാസന്ത്യരനായണി തപനായണി നണിലക്കുതമനാള്

അനണ ശ്രസ്പീ.  എ.  നക.  ബനാലന ഏരനപടുത്തണിയതേനാണണ ഇഇൗ കുടണികള്  അവരക്കുള്ള

ലഷംപഷം  ഗനാനഷം  മറ്റുഷം  എ.ടണി.എഷം.  കഇൗണര  വഴണി  മനാറണിയനാല  മതേണിനയന

ചരണിതപ്രധനാനമനായ തേസ്പീരമനാനനമടുത്തു.   വസ്പീണ്ടുഷം പഴയതേണിതലയണ  തപനായണിരണിക്കുന.  5

വരഷക്കനാലനത്ത  ഭരണത്തണിനണിടയണില  പടണികജനാതേണി-പടണികവരഗ്ഗ

വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരക്കുഷം  മറ്റണ  പണിതനനാക്ക  വണിഭനാഗത്തണിലനപടവരക്കുഷം  കൃതേന്ത്യമനായണി

കണിതടണ  ആനുകൂലന്ത്യങ്ങള്  നകനാടുക്കുന  കനാരന്ത്യത്തണില  വരത്തണിയണിട്ടുള്ള  വളനര
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ഗുരതേരമനായ  അലഷംഭനാവഷം  നണിലനണിലക്കുന.   അങ്ങണ  അതേണ  പരണിഹരണിക്കുനതേണിനുള്ള

നടപടണി  സസസ്പീകരണിക്കണനമനണ  അഭന്ത്യരതണിക്കുന.  തകനാതളജുകളണിലനണിനഷം

സ്കൂളകളണിലനണിനഷം  കൃതേന്ത്യമനായ  റണികസയരനമനണസണ  വനാങ്ങനാറണില്ല.   കുടണികള്ക്കണ  എത

രൂപയനാണണ  നകനാടുതക്കണതേണ  എങ്ങനന നകനാടുക്കണഷം ഇഇൗവക കനാരന്ത്യങ്ങനളനാനമണില്ല.

എതപനാനഴങ്കണിലഷം  നകനാടുക്കുഷം  സഇൗജനന്ത്യമതല്ല?  ഇതേണ  ഭരണഘടന  പ്രകനാരമുള്ള

അവകനാശമനാണണ.  തഡനാ.  ബണി.  ആര.  അഷംതബദ്കര  ഇതേണ  ഡനാഫണ  നചയ്യുതമനാള്

അതേണിനകത്തണ ഏറ്റവഷം പരമപ്രധനാനമനായണി കണതേണ.

മണി  .    സസ്പീക്കര:  നയസണ.....സഭയുനട  ശ്രദ്ധയണില  വനണിരണിക്കുന......സഭയുനട

ശ്രദ്ധയണില അങ്ങണ നകനാണ്ടുവനണിരണിക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .    ബണി  .    സതേന്ത്യന:  സര,  അതദഹഷം  അനുഭവണിച  യനാതേനനാപൂരണമനായണിട്ടുള്ള,

ദരണിതേപൂരണമനായണിട്ടുള്ള ജസ്പീവണിതേമനായണിരന.  അതേണിനന ഭനാഗമനായണി ഭരണഘടന പ്രകനാരഷം

ഇനണ പ്രണിയനാമണിളണില ഉള്നപടുത്തണി അവരക്കണ നലകുന.  ഇതേണ വളനര ഗഇൗരവമനായണി

ആതലനാചണിചണ ആനുകൂലന്ത്യങ്ങള് പുനനഃസനാപണിക്കനാനുഷം ഇഇൗ കുടണികള്ക്കണ പഠണിക്കനാനുമുള്ള

ഗഇൗരവമനായണിട്ടുള്ള  ചരചയുഷം  അതേണിനനുസരണിച്ചുള്ള  തേസ്പീരമനാനവഷം  ഉണനാകണനമനണ

വളനര വണിനയപൂരവ്വഷം ഇഇൗ സഭയുതടയുഷം അങ്ങയുതടയുഷം ശ്രദ്ധയണിലനപടുത്തുകയനാണണ.

വണിദന്ത്യനാഭന്ത്യനാസ ധനസഹനായ കുടണിശണിക
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പടണികജനാതേണി  പടണികവരഗ്ഗ  പണിതനനാക്കസമുദനായതക്ഷമവഷം  നണിയമവഷം

സനാഷംസ്കനാരണികവഷം പനാരലനമനറണികനാരന്ത്യവഷം വകുപ്പുമനണി (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    നക  .    ബനാലന): സര,

പടണികജനാതേണി/പടണികവരഗ്ഗ  പണിതനനാക്കസമുദനായങ്ങളണിലനപട  വണിദന്ത്യനാരതണികള്ക്കുള്ള

വണിദന്ത്യനാഭന്ത്യനാസ  ധനസഹനായത്തണില  കുടണിശണിക  വനതുമനായണി  ബന്ധനപട്ടുനകനാണനാണണ

ബഹുമനാനനപട ബണി. സതേന്ത്യന ഇഇൗ ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല നകനാണ്ടുവനതേണ. ഇഇൗ സരക്കനാര

അധണികനാരത്തണില  വരതമനാള്  പടണികജനാതേണി,  ഒ.ഇ.സണി.,  പണിതനനാക്ക

വണിഭനാഗങ്ങളണിലനപട വണിദന്ത്യനാരതണികളനട വണിദന്ത്യനാഭന്ത്യനാസ ആനുകൂലന്ത്യങ്ങള് 159.34 തകനാടണി

രൂപയനാണണ  കുടണിശണിക  ഉണനായണിരനതേണ.  പടണികജനാതേണി  26  തകനാടണി  30  ലക്ഷഷം  രൂപ

ഒ.ഇ.സണി. 116 തകനാടണി 60 ലക്ഷഷം രൂപ  ഒ.ബണി.സണി. 16 തകനാടണി രൂപ എസണ.ഇ.ബണി.സണി.

30  തകനാടണി  38  ലക്ഷഷം രൂപ.  ഇതുമനായണി ബന്ധനപടണ  പ്രതതേന്ത്യകണിചണ  ഒ.ഇ.സണി.-ലനപട

വണിദന്ത്യനാരതണി-വണിദന്ത്യനാരതണിനണികള് എനന ഓഫസ്പീസണിനന മുനപണില രനാതണി പതേണിനനനാനണ

പനണണ മണണിവനര കന്യൂ ആയണിരന. വല്ലനാനത്തനാര വണിഷമമനായണിരന. ബഹുമനാനനപട

ധനകനാരന്ത്യ  വകുപ്പുമനണി  8-ാം  തേസ്പീയതേണി  ബഡ്ജറ്റണ  അവതേരണിപണിക്കുതമനാള്  എനന

വണിളണിചണ  തചനാദണിച്ചു  ഇഇൗ  കുടണിശണിക  നകനാടുക്കനാന  ഇനണി  എത  തകനാടണി  രൂപ  തവണണി

വരനമനണ  ?  ഞനാന  പറഞ  മണിനണിമഷം  189.34  തകനാടണി  രൂപ  തവണണി  വരനമനണ.

അതദഹഷം  ഇഇൗ കുടണിശണിക നകനാടുക്കനാനുള്ള തുക തനനാണ് പനാന ഇനത്തണില ബഡ്ജറ്റണില
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ഉള്നപടുത്തുനമനണ എതനനാടണ പറഞ.  ഒര സഷംശയവഷം തവണ ഇഇൗ വരഷഷം പത്തണ

നനപസ കുടണിശണികയണില്ലനാനതേ പടണികജനാതേണി-പടണികവരഗ്ഗ ഒ.ഇ.സണി.  വണിദന്ത്യനാരതണികള്ക്കണ

ഇതേണ  അവരനട  അക്കഇൗണണില  എ.ടണി.എഷം.  സണിസത്തണില  അവരനട

നനകയ്യണിനലത്തുനതേനായണിരണിക്കുഷം.  ഇതുമനായണി  ബന്ധനപട്ടുനകനാണണ  ബഹുമനാനനപട

ധനകനാരന്ത്യ വകുപ്പുമനണി ബഡ്ജറ്റണിനന ഭനാഗമനായണി 50 തകനാടണി രൂപ പനാനണിനത്തണിലഷം 150

തകനാടണി  രൂപ  തനനാണ് പനാനണിനത്തണിലഷം  തേനണിട്ടുണണ.  200  തകനാടണി  രൂപ  ബഡ്ജറ്റണില

അധണികഷം  വകയണിരത്തണിയണിട്ടുണണ.  അതുനകനാണണ  ഒ.ബണി.സണി.,  ഒ.ഇ.സണി.,  എസണ.സണി.,

എസണ.ഇ.ബണി.സണി.  വണിദന്ത്യനാരതണികനള  സഷംബന്ധണിചണിടതത്തനാളഷം  ഒര  ബുദ്ധണിമുട്ടുഷം  ഇഇൗ

സനാമത്തണിക  വരഷഷം  അദ്ധന്ത്യയന  വരഷഷം  ആ  വണിദന്ത്യനാരതണികള്ക്കണ  ഉണനായണില്ല.

ഏതേനാണണ  3,36,278  വണിദന്ത്യനാരതണി-വണിദന്ത്യനാരതണിനണികളനാണണ ഇഇൗയണിനത്തണിലള്ളതേണ. 243

തഹനാസലകളണിലനായണി  18,427  വണിദന്ത്യനാരതണികള്  തേനാമസണിചണ  പഠണിക്കുനണണ.

സസനാഭനാവണികമനായുഷം  ഇവരനട  ലഷംപഷം  ഗനാനഷം  നനസഫനഷം  നമസണ  അലവനസുഷം

വരദ്ധണിപണിതക്കണണ  ആവശന്ത്യമനാണണ  എനള്ളതുനകനാണണ  25  ശതേമനാനഷം

വരദ്ധണിപണിക്കനാനനാണണ  തനനാടണ  വനനതേങ്കണിലതപനാലഷം  സഷംസനാരണിക്കുന  ഘടത്തണില

ബഹുമനാനനപട  ധനകനാരന്ത്യ  വകുപ്പുമനണി  അതേണ  50  ശതേമനാനഷം  വരദ്ധണിപണിക്കുനമനണ

പറഞ  കഴണിഞ.  അതുനകനാണണ  സുഖമനായ  ഭക്ഷണഷം  ഇഷ്ടഷംതപനാനല  അവര
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ആഗഹണിക്കുന  കസനാണണിറ്റണിയണിലഷം  തടസണിലഷം  തഹനാസല  വഴണി  വണിദന്ത്യനാരതണികള്ക്കണ

ലഭണിക്കുനതേനായണിരണിക്കുഷം.  ഇതേണിനനല്ലനാഷം  പുറതമ  243  തഹനാസലകളഷം

നവസ്പീകരണിക്കുനതേണിനുള്ള  നടപടണിയുഷം  ആരഷംഭണിച്ചുകഴണിഞ.  ഇതേനാണണ  ഇതുമനായണി

ബന്ധനപട്ടുനകനാണണ  നപനാതുവണില  സൂചണിപണിക്കനാനുള്ളതേണ.  മറ്റു  കനാരന്ത്യങ്ങനള

സഷംബന്ധണിനചനാനഷം ഞനാന ഇവണിനട മറുപടണിയണില പറയനാന ഇതപനാള് ഉതദശണിക്കുനണില്ല. 

ശ്രസ്പീ  .    ബണി  .    സതേന്ത്യന:  സര,  ബഡ്ജറ്റണില  പ്രഖന്ത്യനാപണിചണിരണിക്കുന  50  ശതേമനാനഷം

വണിദന്ത്യനാഭന്ത്യനാസ  ആനുകൂലന്ത്യങ്ങളനട  വരദ്ധനനവനനാണണ....അതേണില  ബഹുമനാനനപട

ധനകനാരന്ത്യ വകുപ്പുമനണി പ്രതേണികരണിക്കണനമനണ അഭന്ത്യരതണിക്കുകയനാണണ. 

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    നക  .    ബനാലന:  ബഹുമനാനനപട  ധനകനാരന്ത്യ  വകുപ്പുമനണി

പറഞ്ഞതേനാണതല്ലനാ 25 ശതേമനാനമനായണിടനാണണ ബഡ്ജറ്റണില തനനാടണ വനതേണ. ഞനാന അതേണ

തനനാക്കുനണണ.  അതേണ  പറഞ്ഞതപനാഴനാണണ  ബഹുമനാനനപട  ധനകനാരന്ത്യ  വകുപ്പുമനണി

പറഞ്ഞതേണ അതേണ 50 ശതേമനാനമനായണി വരദ്ധണിപണിക്കുനമനണ.  കുടണികള്ക്കണ ഒര ബുദ്ധണിമുട്ടുഷം

ഉണനാകണില്ല. ശ്രസ്പീ. സതേന്ത്യനണ അക്കനാരന്ത്യത്തണില ഒര വണിഷമവഷം ഉണനാതകണ. 


