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മമ  .   സസ്പീക്കര: ഒഒാരഡര...., ഒഒാരഡര ….. ചചഒാദദദ്യം നമ്പര *31

ട്രഷറമകളുടടെ പ്രവരത്തനദ്യം ടമച്ചടപ്പെടുത്തഒാൻ നടെപടെമ

1 (*31) ടപ്രഒാഫ  .   ആബമദദ് ഹുസസൈൻ തങ്ങൾ:
ശസ്പീ  .   പമ  .   ടക  .   അബ്ദു റബദ്:

ശസ്പീ  .   എൻ  .   എ  .   ടനലമക്കുനദ്:

ശസ്പീ  .    അബ്ദുൽ  ഹമസ്പീദദ്  പമ  .:  തഒാടഴെ  കഒാണുന  ചചഒാദദങ്ങൾക്കദ്

ധനകഒാരദവദ്യം കയറദ്യം വകുപ്പുമനമ സൈദയദ്യം മറപടെമ നല്കുചമഒാ:

(എ)  ട്രഷറമയമല്  ഉപചയഒാഗമച്ചുടകഒാണമരമക്കുന  ചസൈഒാഫദ് ടവയറമടല

പഴുതുകള് ഉപചയഒാഗമച്ചദ് ക്രമചക്കടുകള് നടെക്കുനതഒായമ കടണത്തമയമട്ടുചണഒാ;

(ബമ) സൈദ്യംസഒാനടത്ത ഒരു ട്രഷറമയമല്നമനദ്യം 2.5 ചകഒാടെമ രൂപ ടവടമപ്പെദ്

നടെത്തമയ  ചകസൈമല്  വമജമലന്സൈദ്  അചനന്വേഷണദ്യം  ചവടണനദ്  തസ്പീരുമഒാനദ്യം

എടുത്തമട്ടുചണഒാ;

(സൈമ)  ട്രഷറമകളുടടെ  പ്രവരത്തനദ്യം  ടമച്ചടപ്പെടുത്തുനതമനദ്യം  ക്രമചക്കടുകള്

തടെയുനതമനദ്യം സൈന്വേസ്പീകരമച്ചുവരുന നടെപടെമകള് വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?

 ധനകഒാരദവദ്യം കയറദ്യം വകുപ്പുമനമ (ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ് ടഎസൈകദ്):
സൈര,
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   (എ)  കടണത്തമയമടമല.  വകുപ്പെമല്  നടെപ്പെഒാക്കമയമട്ടുള്ള  IFMS

സൈദ്യംവമധഒാനത്തമടന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ  ചകന്ദ്ര  ഏജന്സൈമയഒായ  NIC

തയഒാറഒാക്കമയമട്ടുള്ള  വമവമധ  ടമഒാഡഡ്യൂളുകളമല്  ഏടതങമലദ്യം  തരത്തമലള്ള

നഡ്യൂനതകള്  ശദ്ധയമല്ടപ്പെടുനപകദ്യം  ആയതദ്  യഥഒാസൈമയദ്യംതടന  NIC

അധമകൃതരക്കദ്  റമചപ്പെഒാരടദ്  ടചയദ്  പരമഹരമച്ചുവരുന.   ഇതമന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ

ടടെസദ് റണദ്യം ടസൈകഡ്യൂരമറമ ആഡമറദ്യം നടെത്തുകയുദ്യം കടണത്തുന നഡ്യൂനതകള്

പരമഹരമച്ചുവരമകയുദ്യം  ടചയമട്ടുണദ്.  ചസൈഒാഫദ് ടവയറമലണഒാകഒാന്

സൈഒാധദതയുള്ള ഒട്ടുമമക്ക പഴുതുകളുദ്യം അടെച്ചുടകഒാണഒാണദ് ട്രഷറമ ചസൈഒാഫദ് ടവയര

പ്രവരത്തനദ്യം സൈജ്ജമഒാക്കമയമട്ടുള്ളതദ്.

(ബമ)തമരുവനന്തപുരദ്യം  വഞമയൂര  അഡസ്പീഷണല്  സൈബദ്  ട്രഷറമയമല്

നടെന  സൈഒാമ്പത്തമക  ക്രമചക്കടുകളുമഒായമ  ബന്ധടപ്പെടദ്  വമജമലന്സൈദ്

അചനന്വേഷണദ്യം  നടെത്തുനതമനദ്  സൈരക്കഒാര  തസ്പീരുമഒാനടമടുത്തമടമല.  പ്രസ്തുത

ചകസൈമല്, ക്രമമമനല് ചകസദ്യം വകുപ്പുതല നടെപടെമയുമുണദ്.

(സൈമ) വഞമയൂര അഡസ്പീഷണല് സൈബ്ട്രഷറമയമല് നടെന ക്രമചക്കടെമടന്റെ

പശഒാത്തലത്തമല്  ട്രഷറമയമടെപഒാടുകളുടടെ  സരകമതതന്വേദ്യം

ഉറപ്പെഒാക്കുനതമചലയഒായമ,  ബമല്/ടചക്കദ്  സ്കൂടമണമ  ടലവലമചലഒാ
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പഒാസഒാക്കമയതമനചശഷചമഒാ  കഒാന്സൈല്  ടചയ്യുനതമനള്ള  സൈദ്യംവമധഒാനദ്യം

ട്രഷറമ ആപമചക്കഷന് ചസൈഒാഫദ് ടവയറമല്നമനദ് ഒഴെമവഒാക്കമയമട്ടുണദ്. കൂടെഒാടത

ജസ്പീവനക്കഒാര  വമരമമച്ചഒാചലഒാ  ലസ്പീവമല്  പ്രചവശമച്ചഒാചലഒാ

സൈടസന്ഷനമലഒായഒാചലഒാ  അവരുടടെ  യൂസൈര  ടഎ.ഡമ.-യുദ്യം  പഒാസൈദ് ചവരഡദ്യം

സൈന്വേയദ്യം  നമരജ്ജസ്പീവമഒാകുനതമനള്ള  സൈദ്യംവമധഒാനവദ്യം  നടെപ്പെമലഒാക്കമയമട്ടുണദ്.

ജസ്പീവനക്കഒാരുടടെ വദകമഗത പഒാസൈദ് ചവരഡമടനഒാപ്പെദ്യം ടമഒാസബല്/ഇ-ടമയമല്

മുഖഒാന്തരദ്യം  ടഡയമലമ  പഒാസൈദ് ചവരഡ്കൂടെമ  ലഭദമഒാക്കമ  ഇടെപഒാടെമടന്റെ

സരകമതതന്വേദ്യം  ഉറപ്പുവരുത്തമയമട്ടുണദ്.  ഇടെപഒാടുകള്  നടെത്തുന  ട്രഷറമ

ജസ്പീവനക്കഒാരുടടെ  അടെമസഒാന  ഔചദദഒാഗമക  ചരഖകള്  കൃതദമഒാടണനദ്

ഉറപ്പുവരുത്തഒാനഒായമ ആയതദ് സഒാരക്കുമഒായമ സൈദ്യംചയഒാജമപ്പെമച്ചമട്ടുണദ്.  കൂടെഒാടത

ട്രഷറമ  ചസൈഒാഫദ് ടവയറമടന്റെ  ടസൈകഡ്യൂരമറമ  ആഡമറദ്  നടെത്തുനതമനദ്യം

ട്രഷറമകളമടല  ക്രമചക്കടുകള്  തടെയുനതമനമഒായമ  വകുപ്പുതല  പരമചശഒാധന

ശകമടപ്പെയുത്തുനതമനദ്യം  ട്രഷറമ  ചസൈഒാഫദ് ടവയറമല്  അനമവഒാരദമഒായ

ക്രമസ്പീകരണങ്ങള്  കഒാലഒാകഒാലങ്ങളമല്  ഏരടപ്പെടുത്തുനതമനദ്യം  നടെപടെമ

സൈന്വേസ്പീകരമച്ചമട്ടുണദ്.
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ടപ്രഒാഫ  .    ആബമദദ്  ഹുസസൈന്  തങ്ങള്  : സൈര,  ചസൈഒാഫദ് ടവയറമല്

തകരഒാടറഒാനദ്യം  കടണത്തമയമടമല  എനഒാണദ്  അങ്ങദ്  മറപടെമയമല്

സൂചമപ്പെമച്ചമട്ടുള്ളതദ്.  പചക  സൈദ്യംസഒാന  ട്രഷറമയമല്  IFMS  ഒഒാണ്സലന്

സൈദ്യംവമധഒാനദ്യം  നടെപ്പെമലഒാക്കമയതദ്  2017-ലഒാണദ്.  കഒാലങ്ങളഒായമ

തകരഒാറമലഒാകുന  ചസൈഒാഫദ് ടവയറമനദ്  പരമഗണന  നല്കമ  അതദ്

ശരമയഒാക്കുനമല  എനതഒാണദ്  പലചപ്പെഒാഴെഒായുദ്യം  ഇത്തരദ്യം  തടമപ്പുകളമലൂടടെ

മനസമലഒാക്കഒാന് സൈഒാധമക്കുനതദ്.  അതദ് പരമഹരമക്കുനതമനള്ള നടെപടെമകള്

ഉണഒാകുമഒായമരുടനങമല്  ഇത്തരദ്യം  തടമപ്പെദ്  നടെക്കുമഒായമരുനമല.  പണദ്യം

മചറടതങമലദ്യം അക്കക്കൗണമചലയദ് മഒാറമയഒാല്ത്തടന വസ്പീണദ്യം അചത ചശഷമപ്പെദ്

അവമടടെ  കഒാണഒാന്  സൈഒാധമക്കുന  എനഒാണദ്  പലചപ്പെഒാഴുദ്യം

അക്കക്കൗണകളമലൂടടെതടന  പലരമലൂടടെയുദ്യം കഒാണഒാന്  കഴെമയുനതദ്.  പുതമയ

ചസൈഒാഫദ് ടവയറമല്  പഴെയ  രസ്പീതമയമലള്ള  സൈക്കൗകരദദ്യംചപഒാലമമല  എനഒാണദ്

അറമയഒാന് കഴെമയുനതദ്.   ഉദഒാഹരണത്തമനദ്  എദ്യം.എല്.എ.-മഒാരുടടെ  ചലഒാണ്

കഒാരദങ്ങളുമഒായമ ബന്ധടപ്പെട്ടുടകഒാണദ് ചനരടത്ത ഉണഒായമരുന ചസൈഒാഫദ് ടവയര

വരുനതമനമുന്പദ്  അവരക്കദ്  ഇതമടന്റെ  ചസറദ്ടമന്റെദ്  വളടര  കൃതദമഒായമ

ലഭമക്കുമഒായമരുന.  ഇചപ്പെഒാള്  ചസറദ്ടമന്റെദ്  കമടഒാന്  ചപഒാലമുള്ള  സൈക്കൗകരദദ്യം
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അതമലമലഒാടയനഒാണദ്  അറമയഒാന്  കഴെമയുനതദ്.  അതുചപഒാടലതടന

അക്കക്കൗണമല്  ആവശദമഒായ  പണദ്യം  ഇടലങമലദ്യം  പണദ്യം  സകമഒാറഒാന്

കഴെമയഒാവന  ഒരു  തരത്തമലള്ള  ചമല്ചനഒാടദ്യം  വഹമക്കുന  NIC-ടയ

ബന്ധടപ്പെടെഒാനദ്യം  പരഒാതമകള്  അറമയമക്കഒാനദ്യം  സൈദ്യംസഒാന  തലത്തമല്തടന

ട്രഷറമയമല് ഒരു ചസ്പീഫദ് ചകഒാ-ഓരഡമചനറര ഉണദ്.  അചദ്ദേഹത്തമനദ് അതമനദ്

മഒാത്രമഒായ സൈഒാചങതമക പരമജഒാനമമല എനഒാണദ്  അറമയുനതദ്.  അത്തരദ്യം

പരമജഒാനമമലഒാത്ത  ആളുകടള  ഉപചയഒാഗടപ്പെടുത്തമടക്കഒാണദ്യം

ചസൈഒാഫദ് ടവയറമടല  ഈ  പരഒാതമകള്  പരമഹരമക്കഒാടതയുദ്യം

മുചനഒാട്ടുചപഒാകുചമ്പഒാള്  ഈ  തരത്തമലള്ള  തടമപ്പുകള്

നടെനടകഒാണമരമക്കുകയഒാണദ്.  അതദ്  നമരത്തുനതമനചവണമ  സൈഒാചങതമക

പരമജഒാനമുള്ള  അറമവകള്  ജസ്പീവനക്കഒാരക്കദ്  നല്കഒാന്ചവണ  നടെപടെമ

സൈന്വേസ്പീകരമക്കഒാന് തയഒാറഒാകുചമഒാ എനതഒാണദ് എടന്റെ ചചഒാദദദ്യം.

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ് ടഎസൈകദ്  : സൈര,  ഇന്തദയമടല ഏറവദ്യം മമകച്ച

ട്രഷറമ  ചസൈഒാഫദ് ടവയര  ചകരളത്തമചന്റെതഒാണദ്.  നമ്മള്  ഇതുസൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്

വമശദമഒായമട്ടുള്ള ഒരു അവതരണദ്യം ഡല്ഹമയമല് നടെത്തുകയുദ്യം ടചയ.  വളടര

വലമയ  പ്രശദ്യംസൈയഒാണദ്  ചകരളത്തമടല  ഈ  നടെപടെമക്കദ്  കമടമയമട്ടുള്ളതദ്.
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അതമചപ്പെഒാള് ഈ സൈരക്കഒാരമടന്റെ മഒാത്രമല,  കഴെമഞ്ഞ ഇടെതുപക സൈരക്കഒാര

തുടെങ്ങമയതഒാടണങമലദ്യം  ഈ  ചസൈഒാഫദ് ടവയര  നമരമ്മഒാണത്തമടന്റെ  80%

പ്രവൃത്തമകളുദ്യം  കഴെമഞ്ഞ  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  കഒാലത്തഒാണദ്  പൂരത്തസ്പീകരമച്ചതദ്.

ബഒാക്കമ  മഒാത്രചമ  ഈ സൈരക്കഒാരമന്റെ കഒാലത്തദ്  ഉണഒായമട്ടുള.  ഇതദ്  ടചയതദ്

പൂരണ്ണമഒായുദ്യം  NIC ആണദ്.  എടന്തങമലദ്യം ചപഒാരഒായ്മയുടണങമല് NIC ആണദ്

തമരുത്തുനതദ്.   NIC-യുടടെ  ഒരു  യൂണമറദ്  അതമനചവണമയുണദ്.  അവരുടടെ

കസ്പീഴെമലഒാണദ്  നമ്മുടടെ  സൈഒാചങതമക  വമദഗ്ദ്ധരഒായ  ഉചദദഒാഗസര

പ്രവരത്തമക്കുനതദ്.  അതുടകഒാണദ്  നമ്മുടടെ  ചസൈഒാഫദ് ടവയറമടനക്കുറമച്ചദ്

അങ്ങടനടയഒാരു ചമഒാശദ്യം നമഗമനത്തമചലയദ് സൈഭ എത്തരുതദ്.  എനഒാല് ഏതദ്

ചസൈഒാഫദ് ടവയറഒാടണങമലദ്യം തുടെക്കത്തമല് ഒരുപഒാടെദ് glitches ഉണഒാകുദ്യം.  അതദ്

കടണത്തമ പരമഹരമക്കുകടയനള്ളതഒാണദ്.  ഇചപ്പെഒാള് നടെന ക്രമചക്കടെമടന്റെ

പശഒാത്തലത്തമല്  രണദ്  നടെപടെമകള്  സൈന്വേസ്പീകരമച്ചമട്ടുണദ്.  ഒനദ്  ടസൈകഡ്യൂരമറമ

ആഡമറദ്  -  ചകന്ദ്ര  സൈരക്കഒാരമന്റെ  ഒരു  ഏജന്സൈമടയടക്കഒാണദ്  ടസൈകഡ്യൂരമറമ

ആഡമറദ്  നടെത്തഒാദ്യം.  രണദ്  ഫങ്ഷണല്  ആഡമറദ്  -  ഫങ്ഷണല്  ആഡമറദ്

പുറത്തുനമനളള  ഒരു  ഏജന്സൈമടയടക്കഒാചണഒാ  നമ്മുടടെ  തടന  ടെസ്പീചമഒാ

നടെത്തുനണദ്.   ഫങ്ഷണല് ആഡമറദ്  നടെത്തുനതമനദ്  ചമല  കഒാലതഒാമസൈദ്യം
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വനമട്ടുടണനദ് ഞഒാന് സൈമ്മതമക്കുകയഒാണദ്.  കഒാരണദ്യം ഫങ്ഷണല് ആഡമറദ്

നടെത്തുചമ്പഒാള് ട്രഷറമ  സൈമസദ്യം  ഫസ്പീസൈദ്  ടചചയണമവരുദ്യം.  അതമനദ്  മഒാറങ്ങള്

വരുത്തമടക്കഒാണമരമക്കഒാന്  പറമല.  എനഒാല്  നമങ്ങള്ക്കദ്

അറമയഒാവനതുചപഒാടല  കഴെമഞ്ഞ  രണദ്  വരഷങ്ങളമല്  ഒരുപഒാടെദ്  ട്രഷറമ

ക്രമസ്പീകരണങ്ങള്  ചവണമവനമട്ടുണദ്.  പണത്തമടന്റെ  ടഞരുക്കത്തമടന്റെ

അടെമസഒാനത്തമല്, ഉദഒാഹരണത്തമനദ് DBT, Discounting system ഇങ്ങടന

നമരന്തരദ്യം മഒാറദ്യം വരുത്തുനതുടകഒാണദ് ഇടതഒാടക്ക നമരത്തമവയ്പ്പെമച്ചമടദ് നമുക്കദ്

ഫങ്ഷണല് ആഡമറമചലയദ്  ചപഒാകഒാന് കഴെമഞ്ഞമടമല.   എനമട്ടുദ്യം  ഇതമടന്റെ

അടെമസഒാനത്തമല്  എലഒാദ്യം  ഫസ്പീസൈദ്  ടചയടകഒാണദ്  ഫങ്ഷണല്  ആഡമറദ്

നടെത്തുകയഒാണദ്.  ഇന്തദഒാരഒാജദടത്ത  ഏറവദ്യം  നല  ട്രഷറമ  ചസൈഒാഫദ് ടവയര

നമ്മുചടെതഒാണദ് എനതമല് നമുടക്കലഒാവരക്കുദ്യം അഭമമഒാനമക്കഒാന് പറദ്യം.

ടപ്രഒാഫ  .   ആബമദദ് ഹുസസൈന് തങ്ങള്  :  തഒാങള് പറഞ്ഞതദ് ശരമയഒാണദ്.

ചകരളത്തമടല  ട്രഷറമകള്  ഏറവദ്യം  നല  ഒരു  ധനകഒാരദ  സഒാപനദ്യം

തടനയഒാണദ്.  അതുടകഒാണഒാണചലഒാ  ചകരളത്തമടല  ട്രഷറമകളമല്

ലകക്കണക്കമനഒാളുകള്  അക്കക്കൗണകള്  തുടെങ്ങുനതദ്.  അതുചപഒാടല  6.7

ലകദ്യം  എസൈദ്.ബമ.  അക്കക്കൗണകള്  ഇതമലണദ്.  അഞ്ചുലകദ്യം
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സമരനമചകപകരുണദ്.  നഒാലദ്  ലകത്തമലധമകദ്യം  ആളുകള്ക്കദ്  ടപന്ഷന്

നല്കുനണദ്.  അത്തരടമഒാരു ധനകഒാരദ സഒാപനത്തമലളള ഈ സൈഒാചങതമക

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കദ്  പരമഹഒാരദ്യം  കഒാണുക  എനതുതടനയഒാണദ്  ഉചദ്ദേശമച്ചതദ്,

അലഒാടത  ഇതമടന  ചമഒാശമഒാക്കഒാന്  ഉചദ്ദേശമച്ചല  പറഞ്ഞതദ്.

തമരുവനന്തപുരടത്ത  കഒാടഒാക്കടെയമല്  നടെന  തടമപ്പെമടനക്കുറമച്ചദ്  അങ്ങദ്

പറഞ.  ചനരടത്തയുദ്യം  ഇത്തരത്തമല്  ഉണഒായമട്ടുണദ്.  മലപ്പുറദ്യം  ജമലയമടല

ടപഒാനഒാനമയമലദ്യം  ചങ്ങരദ്യംകുളത്തുദ്യം ഇതുചപഒാലള്ള  തടമപ്പുകള്  2017-ലദ്യം

2018-ലദ്യം  നടെനമട്ടുണദ്.  അതുചപഒാടല  കണ്ണൂര  ട്രഷറമയമലദ്യം   ഇതുചപഒാലള്ള

തടമപ്പുകള്  നടെനമട്ടുണദ്.  അടനഒാടക്ക  സൈദ്യംഭവമച്ചതദ്  തടമപ്പെദ്  കണപമടെമച്ച

ആളുകടള  ശമകമക്കുകയുദ്യം  തടമപ്പെദ്  നടെത്തമയ  ആളുകടള

സൈദ്യംരകമക്കുകയുമഒാണദ്  ടചയതദ്.  ഇത്രയുദ്യം  ആളുകളുടടെ  വമശന്വേഒാസൈദതയഒാണദ്

ട്രഷറമകളമലള്ളതദ്  എനള്ളതുടകഒാണദ്  ആ  വമശന്വേഒാസൈദത

നമലനമരത്തുനതമനചവണമ  ഇത്തരദ്യം  തടമപ്പുകഒാരടക്കതമടര  പമരമച്ചുവമടെല്

അടെക്കമുള്ള നടെപടെമകള് സൈന്വേസ്പീകരമക്കഒാന് ഗവണ്ടമന്റെദ് തയഒാറഒാകുചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്  : കരശനമഒായ  നടെപടെമകള്

സൈന്വേസ്പീകരമക്കുദ്യം.  ട്രഷറമയുടടെ  വമശന്വേഒാസൈദത  തകരക്കുന  ഒരു
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ഏരപ്പെഒാടുകളുമുണഒാകമല.    ഈ സൈരക്കഒാര അധമകഒാരത്തമല് വനതമനചശഷദ്യം

മൂനചപടര  ട്രഷറമ  സൈരവസ്പീസൈമല്നമനദ്  ഡമസൈദ് മമസൈദ്  ടചയമട്ടുണദ്.  അതമല്

രണചപര കഴെമഞ്ഞ സൈരക്കഒാരമടന്റെ കഒാലത്തദ്  കുറകൃതദദ്യം  ടചയമട്ടുള്ളവരഒാണദ്.

അരനൂറഒാണകഒാലടത്ത  ട്രഷറമ  അനഭവദ്യം  പരമചശഒാധമക്കുകയഒാടണങമല്

ഒന്പതദ് ചപടര ഡമസൈദ് മമസൈദ് ടചയമട്ടുടണനദ് മനസമലഒാകുദ്യം. രണമുനണമയുടടെ

കഒാലത്തുദ്യം  തടമപ്പെദ്  ഉണഒായമട്ടുണദ്.  ഞഒാന്  അതമടന്റെ  കണക്കദ്  പറയുനമല.

നമ്മള്  വളടര  കരശനമഒായ  സൈമസ്പീപനമഒാണദ്  ഇക്കഒാരദത്തമല്

സൈന്വേസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതദ്.  എലഒാ  കഒാരദങ്ങളുദ്യം  മഒാനവലഒായമ  നടെക്കുചമ്പഒാള്

അചനന്വേഷമച്ചദ്  അതമടന്റെ പുറടക നടെനഒാല് മഒാത്രടമ തടമപ്പെദ്  കണപമടെമക്കഒാന്

സൈഒാധമക്കുമഒായമരുനളള.  എനഒാല്  ഇനമചപ്പെഒാള് ഒരു ഗുണമുളളതദ്, സൈമ്പൂരണ്ണ

കമ്പഡ്യൂടസറചസൈഷടന്റെ  അടെമസഒാനത്തമല്  എവമടടെടയങമലദ്യം  ക്രമചക്കടുകള്

ടപഒാന്തമവരുദ്യം,  യഒാടതഒാരു  സൈദ്യംശയവമമല.  അതുടകഒാണഒാണദ്  കഴെമഞ്ഞ

മൂനനഒാലദ് വരഷമഒായമ അതമടന്റെ എണ്ണടമടുത്തദ് പരമചശഒാധമക്കുചമ്പഒാള് കുറച്ചദ്

കൂടുതല്  ചകസ്സുകള്  (ആചറടഴെണ്ണദ്യം)  വനമരമക്കുനതദ്.  യഥഒാരത്ഥത്തമല്

ധനകഒാരദ  സഒാപനങ്ങളമടല  തടമപ്പെമടന്റെ  വദഒാപമ  കണക്കഒാക്കുചമ്പഒാഴെഒാണദ്

നമ്മുടടെ ട്രഷറമയുടടെ മമകവദ്   മനസമലഒാകുനതദ്.  ഞഒാന്  2019-ടല  Reserve
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Bank-ടന്റെ  Financial  Stability  Report  വഒായമക്കഒാദ്യം;  2020-ലദ്യം

വനമട്ടുടണങമലദ്യം  ഞഒാടനടുക്കുനതദ്  2019-ടലയഒാണദ്.  4412  ബഒാങമദ്യംഗദ്

ക്രമചക്കടുകളമലൂടടെ തടമച്ചതദ്  1,13,000  ചകഒാടെമ രൂപയഒാണദ്.  അതമനമുന്പുള്ള

വരഷദ്യം  6,801  ചകസ്സുകളമല് നമനഒായമ  71,000 ചകഒാടെമ  രൂപയഒാണദ്  തടമപ്പെദ്.

ഇതമടന്റെ ഭഒാഗമഒായമ ഈ തടമപ്പുകള്ടക്കതമരഒായമ ബഒാങ്കുകള് അനമവഒാരദമഒായമ

ഇന്ഷന്വേര  ടചയ്യുന.  ഇന്ഷന്വേര  ടചയ്യുക  എനവച്ചഒാല്   ഒരു  ഏജന്സൈമക്കദ്

എത്രമഒാത്രദ്യം  തടമപ്പുണഒാകുടമനതദ്  റഒാഷണലഒായമ  കഒാല്ക്കുചലറദ്

ടചയഒാന്ചപഒാലദ്യം  പറടമനള്ളതഒാണദ്.  ഇതമടന്റെ  അടെമസഒാനത്തമല്

ചനഒാക്കുചമ്പഒാഴെഒാണദ്  നമ്മുടടെ  ട്രഷറമ  എത്ര  സരകമതമഒാടണനദ്

മനസമലഒാകുനതദ്.   അതമനദ്  പ്രധഒാനടപ്പെട  കഒാരണദ്യം,  നമ്മുടടെ  ബഒാങമടല

തടമപ്പെമടനക്കുറമച്ചദ്  ചചഒാദമക്കഒാനദ്യം  പറയഒാനദ്യം  നമയമസൈഭയമല്  ആളുകളുണദ്

എനളളതഒാണദ്.   ആ ജനകസ്പീയ ചമല്ചനഒാടദ്യം മടറഒാരു സഒാപനത്തമനചമലദ്യം

ഇല.  അതുടകഒാണഒാണദ്  തടമപ്പെദ്  കുറഞ്ഞമരമക്കുനതദ്,  ട്രഷറമ

സരകമതമഒായമരമക്കുനതദ്. 

ശസ്പീ.  പമ.  ടക.  അബ്ദു  റബമനചവണമ   ശസ്പീ  .    പമ  .    ഉടടബദുള്ള: സൈര,

നമ്മുടടെ  സൈദ്യംസഒാന  ചരമത്രത്തമലഒാദദമഒായമടഒാണദ്  ട്രഷറമയമല്  രണരചക്കഒാടെമ
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രൂപയുടടെ ടവടമപ്പെദ് നടെനതദ്. ആടക തടമപ്പുദ്യം ടവടമപ്പുദ്യം ആയതുടകഒാണദ് അചത

ലഒാഘവചത്തഒാടുകൂടെമയഒാണദ്  സൈദ്യംസഒാന  ഗവണ്ടമന്റെദ്  ഇതമടന

കഒാണുനടതനഒാണദ്  അങ്ങയുടടെ  മറപടെമയമല്നമനദ്  വദകമഒാകുനതദ്.

തമരുവനന്തപുരദ്യം  വഞമയൂര  അഡസ്പീഷണല്  സൈബദ്  ട്രഷറമയമല്  നടെന

സൈഒാമ്പത്തമക  ക്രമചക്കടുമഒായമ  ബന്ധടപ്പെടദ്  വമജമലന്സൈദ്  അചനന്വേഷണദ്യം

നടെത്തുനതമനദ് സൈരക്കഒാര തസ്പീരുമഒാനടമടുത്തമടമല.  ഇത്തരദ്യം ഗക്കൗരവമഒായ ഒരു

വമഷയദ്യം,  ട്രഷറമയുടടെ  വമശന്വേഒാസൈദതടയ  തകരക്കുദ്യംവമധദ്യം  ട്രഷറമ  തടമപ്പെദ്

കൂടുതല് വരദ്ധമച്ചുവരുചമ്പഒാള് വമജമലന്സൈദ് അചനന്വേഷണദ്യം നടെത്തഒാന് സൈരക്കഒാര

തസ്പീരുമഒാനടമടുത്തമടമല  എനദ്  വളടര  ലഒാഘവചത്തഒാടുകൂടെമ  മറപടെമ

പറയുകയഒാണദ്.  ഇതമല്  ഇടെതദ്  അനകൂല  സൈരവസ്പീസൈദ്  സൈദ്യംഘടെനയുടടെ

ചനതഒാവഒാണദ്  തടമപ്പെദ്  നടെത്തമയതദ്  എനതുടകഒാണഒാചണഒാ   വമജമലന്സൈദ്

അചനന്വേഷണദ്യം നടെത്തഒാത്തതദ്?  ഇക്കൗ ചകസമല് ക്രമമമനല് ചകസ്സുദ്യം വകുപ്പുതല

നടെപടെമയുമുണദ്  എന  ഒറവരമ  മറപടെമയഒാണദ്  ലഭദമഒാക്കമയമട്ടുളളതദ്.  എന്തദ്

വകുപ്പുതല  അചനന്വേഷണമഒാണദ്  ഇചപ്പെഒാള്  നടെത്തമയമട്ടുള്ളതദ്;  എന്തദ്

നടെപടെമയഒാണദ്  സൈന്വേസ്പീകരമച്ചതദ്  എനതുസൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്  ബഹുമഒാനടപ്പെട  മനമ

വദകമഒാക്കുചമഒാ? 



13/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

12

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്:  സൈര,  അചദ്ദേഹദ്യം  ഇടെതുപക

ചനതഒാവഒാചണഒാ  അലചയഒാ  എടനനമക്കറമയമല,   ഏതഒായഒാലദ്യം  അചദ്ദേഹദ്യം

ഇചപ്പെഒാള്  സൈരവസ്പീസൈമനദ്  പുറത്തഒാണദ്,  സൈമ്മറമ  ഡമസമസൈല്

നടെത്തമയമരമക്കുകയഒാണദ്.   ഒളമവമല് ചപഒായതമനഒാല് എക്പചനഷനചപഒാലദ്യം

കഒാത്തുനമനമല.  സൈമ്മറമ  ഡമസമസൈല്  നടെത്തമ.  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  പ്രഒാഥമമക

നമഗമനദ്യം ഇതദ് ഇചദ്ദേഹത്തമടന്റെ ഒറടപ്പെട ക്രമമമനല് ആകമവമറമയഒാടണനഒാണദ്.

അതമനപമനമല് മടറഒാരു ഗൂഢഒാചലഒാചന നമുക്കദ് കടണത്തഒാന് കഴെമയുനമല.

പചക അതമടന്റെ പരമചശഒാധന നടെത്തഒാന് വകുപ്പെദ് തസ്പീരുമഒാനമച്ചമരമക്കുകയഒാണദ്.

അതുസൈദ്യംബന്ധമച്ചഒാണദ്  ബഹുമഒാനടപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ചചഒാദമച്ചതദ്.  ഒനദ്,  ഇക്കൗ

വദകമയുടടെ  സൈരവസ്പീസൈദ്  കഒാലഘടത്തമടല  മുഴുവന്  ഇടെപഒാടുകളുദ്യം

പരമചശഒാധമക്കുനതഒാണദ്.  അതദ്  നടെനടകഒാണമരമക്കുകയഒാണദ്.  രണദ്,

ഇതുചപഒാടലയുള്ള  ചകസ്സുകള്  ഉദഒാഹരണത്തമനദ്  കളകരമഒാരുടടെ

അക്കക്കൗണമല്നമനദ്യം  ധഒാരഒാളദ്യം  ട്രഒാന്സൈഒാകന്  നടെക്കുന,  അതുമടലങമല്

ഇവമടടെ  സൂചമപ്പെമച്ചതുചപഒാടല  ചമല  സൈന്ദരഭങ്ങളമല്  ടടമനസൈദ്  വരുന,

ഇങ്ങടന സൈദ്യംശയഒാസദമഒായമട്ടുള്ള എലഒാ ചകസ്സുകളുദ്യം ഇതുമഒായമ ബന്ധടപ്പെട്ടുള്ള

സൈദ്യംസഒാന ട്രഷറമ മുഴുവനമുള്ള പരമചശഒാധന നടെത്തമടക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണദ്.
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അതദ്  അതമടന്റെ  അവസൈഒാന  ഘടത്തമലഒാണദ്.  ഒരു  നല  കഒാരദദ്യം  സൈഭടയ

അറമയമക്കഒാനള്ളതദ്  ഇതുവടര  ചവടറഒാരു  ചകസൈദ്  കണപമടെമക്കഒാന്

കഴെമഞ്ഞമടമല.  ഇതമടലഒാനമനദ്യം  യഒാടതഒാരു  വമട്ടുവസ്പീഴ്ചയമല.  മൂനഒാമതദ്  ഒരു

നടെപടെമടയടുത്തമട്ടുള്ളതദ്,  ഇചപ്പെഒാള് ഇക്കൗ അനഭവത്തമടന്റെ അടെമസഒാനത്തമല്

എടന്തലഒാദ്യം ടചയ;

1. ഒരഒാള്  റമടയര  ടചയ്യുചമ്പഒാള്  ഉള്ള  പഒാസൈദ് ചവഡദ്  ഓചടഒാമഒാറമക്കഒായമ

സഒാരക്കുമഒായമ ബന്ധടപ്പെടദ് ഡസ്പീ-ആകമചവറദ് ടചയടപ്പെടുദ്യം.

2. ഒരഒാള്ക്കദ് അയഒാളുടടെ കമ്പഡ്യൂടറമല് നമനലഒാടത ചവടറ കമ്പഡ്യൂടറമല്നമനദ്

പഒാസൈദ് ചവഡദ് ഉപചയഒാഗമച്ചദ് അക്സസൈദ് ടചയദ് കഒാരദങ്ങള് ടചയഒാന് പറമല.

3. അചദ്ദേഹത്തമടന്റെ പഒാസൈദ് ചവരഡമനപുറടമ അതതു ദമവസൈടത്ത ഒ.ടെമ.പമ.

ജനചററദ് ടചയമചട എന്റെര ടചയഒാന് പറ.  ഇക്കഒാരദത്തമല് അടെമയന്തര

നടെപടെമ  സൈന്വേസ്പീകരമച്ചമട്ടുണദ്.  ഉചദദഒാഗസചരഒാടെദ്  വമശദസ്പീകരണദ്യം

ആവശദടപ്പെടമട്ടുണദ്.  ഇക്കൗ  അചനന്വേഷണദ്യം  പൂരത്തമയഒാകുനമുറയദ്

നമശയമഒായുദ്യം അതമടന്റെ അടെമസഒാനത്തമല് നടെപടെമയുദ്യം സൈന്വേസ്പീകരമക്കുദ്യം. 

ശസ്പീ  .    എന്  .    എ  .    ടനലമക്കുനദ്:  സൈര,  ട്രഷറമ തടമപ്പെമടനക്കുറമച്ചദ്  എടന്റെ

സൈഹപ്രവരത്തകര  വളടര  സഷ്ടമഒായമ  ചചഒാദമച്ചു.  അതമനഒാല്
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തടമപ്പെമടനക്കുറമച്ചല  എനമക്കദ്  ചചഒാദമക്കഒാനള്ളതദ്.  ട്രഷറമ

നമയനണടത്തക്കുറമച്ചദ്  നമ്മള്  ചകടമട്ടുണദ്.  അതദ്  എന്തഒാടണനദ്

നമുടക്കലഒാവരക്കുദ്യം  അറമയഒാദ്യം.  ട്രഷറമയമല്  ബമല്ലുകള്  വനഒാല്  അതദ്

മഒാറമടക്കഒാടുക്കഒാടത  നസ്പീടമനസ്പീടമടക്കഒാണചപഒാകുദ്യം.  ബഹുമഒാനടപ്പെട  മനമയുടടെ

ഒരു  പ്രസഒാവന  ഇക്കൗയടുത്ത  ദമവസൈദ്യം  പത്രത്തമല്  കണ  -  'ട്രഷറമയമചലയദ്

ആരുദ്യം  ഇനമ  നമചകപവമഒായമ  വരണ.  അതമന  നമയനണദ്യം

ഏരടപ്പെടുത്തമയമട്ടുണദ്'  എനദ്.  അതദ്  ഒരു  വമചരഒാധഒാഭഒാസൈമഒായമ  ചതഒാനന.

കഒാരണദ്യം ട്രഷറമ സമരനമചകപ പലമശ എടര ശതമഒാനത്തമല്നമനദ്യം എടദ്

ശതമഒാനമഒായമ  കുറച്ചതുടകഒാണദ്  ധഒാരഒാളദ്യം  ആളുകള്  ഇനദ്  നമചകപവമഒായമ

വരുനണദ്.  അതദ്  സൈന്വേസ്പീകരമക്കഒാന്  പറമല  എനഒാണദ്  പറഞ്ഞതദ്.  അചപ്പെഒാള്

എടര  ശതമഒാനത്തമനദ്യം  എടദ്  ശതമഒാനത്തമനദ്യം  നമുക്കദ്  ധഒാരഒാളദ്യം  പണദ്യം

ഇവമടുനദ്  കമട്ടുചമ്പഒാള്  ഇക്കൗ  മസൈഒാല  ചബഒാണമനദ്  സൈദ്യംസഒാന  സൈരക്കഒാര

നല്കുന പലമശ 9.723 ശതമഒാനമഒാണദ്. ഇത്രയുദ്യം പലമശ നല്കമ ഇക്കൗ മസൈഒാല

ചബഒാണമല്നമനദ്യം  എന്തമനഒാണദ്  നമ്മള്  പണദ്യം  എടുക്കുനതദ്.  നമ്മുടടെ

സൈദ്യംസഒാനത്തുതടന ധഒാരഒാളദ്യം പണമുണചലഒാ?  എടദ്  ശതമഒാനത്തമനദ്യം എടര

ശതമഒാനത്തമനദ്യം സൈദ്യംസഒാനത്തമല് നമനതടന പണദ്യം കമട്ടുചമ്പഒാള് മസൈഒാല
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ചബഒാണമനദ് ഒന്പതദ് ശതമഒാനദ്യം പലമശ എന്തമനഒാണദ് നമ്മള് ടകഒാടുക്കുനതദ്?

അതദ്  ബഹുമഒാനടപ്പെട  മനമ  വദകമഒാക്കണടമനഒാണദ്  എനമക്കദ്

പറയഒാനള്ളതദ്.

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്:  സൈര,  ബഹുമഒാനടപ്പെട  ടമമ്പര

മനസമലഒാചക്കണതദ്  പലമശ  എനപറയുനതദ്  മഒാറമമലഒാതമരമക്കുന  ഒനല;

മഒാറമടക്കഒാണമരമക്കുന ഒനഒാണദ്. ഇചപ്പെഒാള് എന്തുടകഒാണഒാണദ് എടര ശതമഒാനദ്യം

പലമശ  വനതദ്?  ചനരടത്ത  ഇന്തദയമടല  പലമശ  ശതമഒാനദ്യം  എടര

ശതമഒാനമഒായമരുന.  അനദ് നമ്മളുദ്യം എടര ശതമഒാനമഒാണദ് നല്കമയമരുനതദ്.

ഇചപ്പെഒാള്  പലമശ  ഏഴെര  ശതമഒാനമഒായമ  കുറഞ്ഞമട്ടുദ്യം  നമ്മള്  കുറച്ചമരുനമല.

അതുടകഒാണദ്  ഇചപ്പെഒാള്  അരശതമഒാനദ്യം  കുറച്ചു.  എന്തുടകഒാണഒാണതദ്?  എടര

ശതമഒാനമഒാകുചമ്പഒാള്  ധഒാരഒാളദ്യംചപര  ടകഒാണവനദ്  ടഡചപ്പെഒാസൈമറദ്  ടചയ്യുദ്യം.

ടഡചപ്പെഒാസൈമറദ്  ടചയ്യുനതദ്  നലതചല എന ചമന്തമചച്ചക്കഒാദ്യം.  അതദ്  ഇചപ്പെഒാള്

നലതഒാണദ്. പചക അടുത്ത വരഷദ്യം എത്രയഒാചണഒാ ഇങ്ങടന വനതദ് അത്രയുദ്യം

നമ്മുടടെ  വഒായ്പയമല്നമനദ്യം  ടവടമക്കുറയദ്യം.  ഇത്രയുദ്യം  തുക  മഒാത്രചമ  ഞങ്ങള്

വഒായ്പടയടുക്കൂ  എനദ്  പറഞ്ഞമട്ടുളളതമനഒാല്  റമസൈരവദ്  ബഒാങമനദ്

അതുസൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്  ഒരു  തരക്കമുണഒാകുദ്യം.  അതുടകഒാണദ്  നമുക്കദ്  മമതതന്വേദ്യം
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പഒാലമക്കണദ്യം.   അടനടുത്തതദ്  ശരമയഒാണദ്;  ഇനമചപ്പെഒാള്  9  ശതമഒാനത്തമനദ്

പലമശയ്ടക്കടുക്കഒാന്  ചപഒായഒാല്  വടഒാടണന  പറയുദ്യം.  അതദ്  ടചയഒാന്

പഒാടെമലഒാത്തതഒാണദ്.  പലമശ നമരക്കമല് ഇങ്ങടന ചമല മഒാറദ്യം  വരുടമനഒാണദ്

നമ്മള് മനസമലഒാചക്കണതദ്.  ആ മഒാറദ്യം മനസമലഒാക്കമ നമ്മുടടെ പലമശയമലദ്യം

നമ്മള് മഒാറദ്യം വരുചത്തണമവരുദ്യം;  അതമല് ടതറമല.  അങ്ങടന തടനയഒാണദ്

പ്രവരത്തമചക്കണതദ്.  അനദ് ഒന്പതദ്  ശതമഒാനത്തമനപകരദ്യം ഞങ്ങള് ഏഴെര

ശതമഒാനചമ  തരൂ  എനപറഞ്ഞമരുടനങമല്  ആടരങമലദ്യം  വഒായ്പ

തരുമഒായമരുചനഒാ?  ചവണടമങമല്  അനദ്  വഒായ്പടയടുക്കണ,  പലമശ

കുറയുചമ്പഒാള്  എടുത്തഒാല്  മതമ  എനദ്  തസ്പീരുമഒാനമക്കഒാമഒായമരുന.  പചക

അടതഒാരു  best  judgment  ആണദ്.  ആ  ഒരു  സൈഒാഹചരദത്തമല്  പല

കഒാരണങ്ങള്ടകഒാണദ്  വഒായ്പടയടുക്കണടമനദ്  അതമടനക്കുറമച്ചദ്  വലമയ

ധഒാരണയുള്ള  ആളുകള്  തസ്പീരുമഒാനമച്ചു.  അതുടകഒാണദ്  ഇതദ്  കഒാരദകമത

കുറവഒായമടടഒാനദ്യം ആരുദ്യം കണക്കഒാക്കരുതദ്. 

ശസ്പീ  .   അബ്ദുല് ഹമസ്പീദദ് പമ  .: സൈര, റമടയര ടചയ ഉചദദഒാഗസരുടടെ യൂസൈര

ടഎഡമ,  പഒാസൈദ് ചവരഡദ് എനമവ ഉപചയഒാഗമച്ചഒാണദ് വഞമയൂര അഡസ്പീഷണല്

സൈബദ്  ട്രഷറമയമല്  തടമപ്പെദ്  നടെനതദ്.  വമരമമച്ചു  കഴെമഞ്ഞഒാല്  ഇവരുടടെ
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അധമകഒാരദ്യം  തമരമച്ചുപമടെമക്കഒാനള്ള  ഉത്തരവഒാദമതന്വേദ്യം  ആരക്കഒാണദ്;  അങ്ങടന

തമരമച്ചു  പമടെമക്കഒാത്ത  ഏടതങമലദ്യം  ഉചദദഒാഗസരടക്കതമടര  എടന്തങമലദ്യം

നടെപടെമ സൈന്വേസ്പീകരമച്ചമട്ടുചണഒാ?

ചഡഒാ  .   ടെമ  .   എദ്യം  .   ചതഒാമസൈദ് ടഎസൈകദ്: സൈര, ഇതമടന്റെ ചരഖകളമലദ്യം ടടഗഡദ്

ടടലന്സൈമലദ്യം  കൃതദമഒായമ  ആരഒാണദ്  അതദ്  ടചചയണതദ്  എനദ്

ചരഖടപ്പെടുത്തമക്കഒാണുനമല.  സൈറണര  ടചയണടമനദ്  മഒാത്രചമയുള.

ഏതഒായഒാലദ്യം ഇചപ്പെഒാള് ടചയമരമക്കുനതദ് റമടയര ടചയ്യുന ദമവസൈദ്യം നമങ്ങളുടടെ

യൂസൈര  ടഎഡമയുദ്യം  പഒാസൈദ് ചവരഡദ്യം  ഓചടഒാമഒാറമക്കഒായമ  പമന്വലമക്കടപ്പെടുദ്യം.

അതദ്  ട്രഷറമ  ചസൈഒാഫദ് ടവയറമടന ഒഒാചരഒാ  ഉചദദഒാഗസടന്റെയുദ്യം സഒാരക്കുമഒായമ

ബന്ധമപ്പെമച്ചതമടന്റെ  ഫലമഒായമ  സൈദ്യംഭവമക്കുദ്യം.  കൃതദതയുചണഒാ;  ഇന

ഉചദദഒാഗസന്  ടചയണടമനദ്  പറഞ്ഞമട്ടുചണഒാ  തുടെങ്ങമയവ  ഇനമയുദ്യം

പരമചശഒാധന  നടെത്തുനണദ്.  കസ്പീഴെദ് വഴെക്കങ്ങളുദ്യം  കഒാരദങ്ങളുചമയുള.

ഉത്തരവഒായമ ഇറങ്ങമയമടമല. ആ വദകത ഇചപ്പെഒാള് വരുത്തുനണദ്. 

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര രഒാധഒാകൃഷ്ണന്:  സൈര,  അങ്ങദ് ഇക്കൗ മറപടെമ  പറയുനതദ്

ചകരള  നമയമസൈഭയമലഒാണദ്  എനള്ള  ചതഒാനചലഒാടുകൂടെമടയങമലദ്യം

ആകണമഒായമരുന  എന  ഒബ്സൈരചവഷനഒാണദ്  എനമക്കുള്ളതദ്.  അങ്ങയുടടെ
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സൈഹഒായമകള്  ഇങ്ങടന  പറഞടകഒാചണയമരമക്കുദ്യം.  പചക  എനമക്കദ്

അങ്ങചയഒാടെദ്  ചനരമടഒാണദ്  ചചഒാദമക്കഒാനള്ളതദ്.  ഇവമടെടത്ത  പ്രധഒാനടപ്പെട

പ്രശ്നടമന്തഒാണദ്?  രണരചക്കഒാടെമ  രൂപയുടടെ  തടമപ്പെമടനക്കുറമച്ചദ്  ചചഒാദദദ്യം

ചചഒാദമച്ചചപ്പെഒാള്   71000  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  തടമപ്പെദ്  ചനരടത്ത

നടെനമട്ടുടണനഒാണദ് അങ്ങദ് പറയുനതദ്. അതഒാചണഒാ ഒരു മറപടെമ. നമ്മള് ഒരു

ലകദ്യം ചകഒാടെമ ചനരടത്ത തടമപ്പെദ് നടെത്തമ; ഇചപ്പെഒാള് ടവറദ്യം രണരചക്കഒാടെമയചല

എന  രൂപത്തമല്  മറപടെമ  പറയുനതദ്  നമ്മുടടെ  ചകരള  നമയമസൈഭയുടടെ

ചരമത്രത്തമല്  ഇതുവടര  ഉണഒായമട്ടുചണഒാ  എടനനമക്കറമയമല;

യഥഒാരത്ഥത്തമല്  ഇക്കൗ  തടമപ്പുകഒാടര  പമടെമക്കുനതമനചവണമ  എന്തദ്

നടെപടെമയഒാടണടുത്തതദ്;  അവരടക്കതമരഒായമ  എന്തദ്  ക്രമമമനല്  ചകസൈഒാണദ്

എടുത്തതദ്?  അവരുടടെ രഒാഷസ്പീയ പശഒാത്തലദ്യം വച്ചുടകഒാണദ് അവചരഒാടെദ്  കുറച്ചദ്

അനഭഒാവദ്യം കഒാണമച്ചുടവനദ് മഒാധദമങ്ങള് റമചപ്പെഒാരടദ് ടചയമട്ടുണദ്.  ഞഒാന് അതദ്

ഒരു ആവലഒാതമയഒായമ ഇവമടടെ പറയുനമല. നമ്മുടടെ ട്രഷറമ, നമ്മുടടെ ഖജനഒാവദ്

അതദ് കഒാത്തുസൂകമചക്കണയഒാള് ആരഒാണദ്?  അതദ് ചകരളത്തമടന്റെ ധനകഒാരദ

വകുപ്പുമനമ  തടനയഒാണദ്.  അതമടന്റെ  പരമപൂരണ്ണമഒായ  ഉത്തരവഒാദമതന്വേദ്യം

അചങ്ങയഒാണദ്. അങ്ങദ് നമചയഒാഗമക്കുന ഉചദദഒാഗസപരമ്പരടയ, തഒാടഴെ മുതല്
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മുകളമല്  വടര  ഒചര  രൂപത്തമല്  അവരടക്കലഒാദ്യം  നമയനണദ്യം

ഏരടപ്പെടുത്തുകയുദ്യം  അവടരടക്കഒാണദ്  പണമടചയമക്കുകയുദ്യം  ടചചയണതദ്

അങ്ങചല?  ഇതമടന്റെ  vicarious  liability  അചങ്ങയദ്  ഉടണനള്ള

യഒാഥഒാരത്ഥദദ്യം മനസമലഒാക്കമ കുറക്കഒാരടക്കതമരഒായമ അതമശകമഒായ നടെപടെമ

എടുക്കുനതമനദ്  ഇക്കൗ  ടടവകമയ  ചവളയമടലങമലദ്യം  അങ്ങദ്  തയഒാറഒാകുചമഒാ

എനള്ളതഒാണദ് എടന്റെ ചചഒാദദദ്യം.

ചഡഒാ  .   ടെമ  .   എദ്യം  .   ചതഒാമസൈദ് ടഎസൈകദ്: സൈര, ശസ്പീ. തമരുവഞ്ചൂര രഒാധഒാകൃഷ്ണനദ്

ഒരു പ്രശ്നമുണദ്.   ഇഷ്ടമുള്ള കഒാരദങ്ങചള ചകള്ക്കുകയുള, മറള്ളതദ് ചകള്ക്കമല.

അചദ്ദേഹദ്യം  ഇക്കൗ  പറഞ്ഞതദ്  മഒാത്രമഒാണദ്  ഞഒാന്  പറഞ്ഞടതനദ്  ആടരങമലദ്യം

കരുതുനചണഒാ?  നമങ്ങള് എലഒാദ്യം  ചകട്ടുടകഒാണമരമക്കുകയചല.  പചക അതദ്

അചദ്ദേഹത്തമടന്റെ  ഒരു  ടടശലമയഒാണദ്.  നമ്മടള  ഒനദ്  ഇരുത്തഒാന്

ചവണമയമട്ടുള്ളതഒാണദ്, അതദ് ആയമചക്കഒാടട. 

ഉത്തരവഒാദമതന്വേടപ്പെടവടര  ശമകമക്കണടമനദ്  പറയുന.   ഇതമല്

ക്രമമമനല് ലയബമലമറമ വച്ചദ് ചകസൈദ് എടുത്തമട്ടുണദ്.  ആ ചകസൈമടന്റെ തസ്പീരപ്പെമനദ്

കഒാത്തുനമല്ക്കഒാടത കുറക്കഒാരടന സൈമ്മറമ ഡമസമസൈദ് ടചയ.  ഇതുചപഒാടലഒാരു

സൈദ്യംഭവദ്യം  ചകരളത്തമടല  ചവടറ  ഏടതങമലദ്യം  ട്രഷറമയമലണഒായമട്ടുചണഒാ
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എനള്ളതമനദ്  സൈമൂലമഒായ  പരമചശഒാധന  നടെത്തുന.   ഉണഒാകഒാദ്യം,

ഇലഒാതമരമക്കഒാദ്യം.   ഇനമ ഒരഒാള്ക്കുദ്യം തടമപ്പെദ്  നടെത്തഒാന് പറഒാത്ത വമധത്തമല്

ചടങ്ങളമല് മഒാറങ്ങള് വരുത്തുന.  ഇതചല  മനമ  ടചചയണതദ്,  അതഒാണദ്

ടചയമരമക്കുനതദ്.  

ശസ്പീ  .    ബമ  .    ഡമ  .    ചദവസമ:  സൈര,  ട്രഷറമകളുടടെ  പ്രവരത്തനദ്യം

ടമച്ചടപ്പെടുത്തഒാന്  ചവണമ  അങ്ങദ്  സൈന്വേസ്പീകരമക്കുന  നടെപടെമകടള

അഭമനന്ദമക്കുകയഒാണദ്.   ചഒാലക്കുടെമ  സൈബദ്  ട്രഷറമ  ജസ്പീരണ്ണമച്ച  ഒരു  ടചറമയ

ടകടമടെത്തമലഒാണദ്  പ്രവരത്തമക്കുനതദ്.  ട്രഷറമകളുടടെ  പ്രവരത്തനദ്യം  ഏടറ

വരദ്ധമച്ചമരമക്കുന  സൈഒാഹചരദത്തമല്  ഇവമടടെ  നമരവധമ  അസൈക്കൗകരദങ്ങള്

നമലനമല്ക്കുകയഒാണദ്.  ഇക്കൗ  സൈഒാഹചരദത്തമല്  ചഒാലക്കുടെമ  സൈബദ്  ട്രഷറമക്കദ്

പുതമടയഒാരു ടകടമടെദ്യം നമരമ്മമക്കുനതമനഒാവശദമഒായ നടെപടെമ സൈന്വേസ്പീകരമക്കുചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്:  സൈര,  സലമുടണങമല് ടകടമടെദ്യം

പണമയഒാദ്യം,  ഒരു  പ്രയഒാസൈവമമല.  ബഹുമഒാനടപ്പെട  എദ്യം.എല്.എ.

ചൂണമക്കഒാണമച്ചഒാല് അതദ് ടചയഒാവനതഒാണദ്.  

ശസ്പീ  .   ടെമ  .   വമ  .   ഇബഒാഹമദ്യം: സൈര, ട്രഷറമകളമല് പ്രചതദകമച്ചദ് മഒാസൈത്തമടന്റെ

ആദദടത്ത ആഴ്ചയമല് ഉപചഭഒാകഒാക്കളുടടെ എണ്ണദ്യം വളടര കൂടുതലഒായതമനഒാല്
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വളടരയധമകദ്യം ബുദ്ധമമുട്ടുണഒാകുകയഒാണദ്.  ഡഒാറഒാ ടസൈരവര വളടര ചസഒാവമല്

പ്രവരത്തമക്കുനതുമൂലദ്യം  വളടരയധമകദ്യം  ബുദ്ധമമുട്ടുണഒാകുന.  ടകഒാചണഒാടമ

ട്രഷറമയുടടെകഒാരദദ്യം  കഴെമഞ്ഞ  പ്രഒാവശദദ്യം  സൈബ്മമഷനഒായമ  ഞഒാന്

അവതരമപ്പെമച്ചമരുന.  അതദ് ടടബഫരചക്കറദ്  ടചയണടമനഒായമരുന ഞഒാന്

ആവശദടപ്പെടമരുനതദ്.  എനഒാല്  അധമകചജഒാലമയുള്ളയമടെത്തദ്  അധമക

തസമകകള് അനവദമക്കഒാടമനദ്യം ടടബഫരചക്കറദ്  ടചയ്യുനകഒാരദദ്യം  ഇചപ്പെഒാള്

ആചലഒാചമക്കഒാന് കഴെമയമടലനമഒായമരുന അനദ്  ബഹുമഒാനടപ്പെട  ധനകഒാരദ

വകുപ്പുമനമ  മറപടെമ  നല്കമയതദ്.  മഒാസൈത്തമടന്റെ  ആദദമുണഒാകുന  ഇക്കൗ

ബുദ്ധമമുടമനദ്  പ്രതമവമധമയഒായമ ചകഒാടെമക്കണക്കമനദ് രൂപയദ്  ഡഒാറഒാ ടസൈരവര

വഒാങ്ങമടയനള്ള  പത്രവഒാരത്തയുണഒായമരുന.  പടക  അതദ്

വയനതമനചവണമയുള്ള  സലമമടലനദ്യം  അതദ്  സൈന്വേപ്ന  സചരഷദ്  വരക്കദ്

ടചയമരുന  ചസസൈദ്  പഒാരക്കമല്  വയടമടനഒാടക്ക  പറഞ്ഞമരുന.  ആ

കഒാരദത്തമല് എടന്തങമലദ്യം തസ്പീരുമഒാനമഒായമട്ടുചണഒാ എനറമയഒാന് തഒാല്പരദമുണദ്.

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്:  സൈര,  ബഹുമഒാനടപ്പെട  ടമമ്പര

ചൂണമക്കഒാണമച്ച  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കദ്  ഒരു  ശഒാശന്വേത  പരമഹഒാരദ്യം  രണമൂനദ്

മഒാസൈത്തമനള്ളമലണഒാകുദ്യം.   ഇങ്ങടനയുളള  സഒാപനങ്ങടള  ടക-ചഫഒാണ്
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പദ്ധതമ വഴെമ  ആദദമഒായമ  പരസരദ്യം ബന്ധമപ്പെമക്കഒാന് ചപഒാകുകയഒാണദ്.   നല

ബഒാന്ഡദ് വമഡ്ത്തുള്ള  ടഎ.ടെമ.  കണകമവമറമ  ട്രഷറമക്കുദ്യം  സൈരക്കഒാര

സഒാപനങ്ങള്ക്കുദ്യം  ഉറപ്പെഒായുദ്യം  ലഭമക്കുദ്യം.  അചതഒാടുകൂടെമ  വളടര  ടമച്ചടപ്പെട

ചസൈവനങ്ങള് നല്കഒാനദ്യം ഇനള്ള പ്രശ്നങ്ങള് പരമഹരമക്കഒാനദ്യം  സൈഒാധമക്കുദ്യം.

ഇത്രയുമഒായമചല,  രണമഒാസൈദ്യംകൂടെമ  കഒാത്തമരമക്കഒാദ്യം.  അതമനള്ളമല്  ഇക്കൗ

പ്രശ്നങ്ങള് തസ്പീരുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടെമ  .    എ  .    റഹസ്പീദ്യം:  സൈര,  കുന്ദമദ്യംഗലത്തദ് ഒരു ട്രഷറമ ആരദ്യംഭമച്ചു,

അങ്ങദ് അതദ് ഉദ്ഘഒാടെനദ്യം ടചയ. വളടര സൈചന്തഒാഷമുണദ്.  പചക ആ ട്രഷറമ

പൂരണ്ണചതഒാതമല്  പ്രവരത്തമച്ചുതുടെങ്ങമയമടമല.  ടചസദ് ഓപ്പെണ്  ടചയഒാന്

ഇതുവടര  സൈഒാധമച്ചമടമല.  പൂരണ്ണമഒായ  രസ്പീതമയമല്  ട്രഷറമ

പ്രവരത്തമക്കഒാനഒാവശദമഒായ  സൈതന്വേര  നടെപടെമകള് സൈന്വേസ്പീകരമക്കുചമഒാ  എനഒാണദ്

അറമയഒാനള്ളതദ്. 

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്:  സൈര,  ഇക്കൗ  മഒാസൈദ്യംതടന  അതദ്

ഉറപ്പുവരുത്തുദ്യം.

ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമന്ടസൈന്റെദ്:  സൈര,  ട്രഷറമ  തടമപ്പെദ്  തടെയുനതമനചവണമ

ശകമഒായ നടെപടെമകള് സൈന്വേസ്പീകരമച്ചുടവനദ് അങ്ങദ് ഇവമടടെ പറയുകയുണഒായമ.
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അരമവഒാള് ചുറമക നകത്രദ്യം ടപ്രഒാടടഫല് പമക്ചറഒായമ ഇടമരുന ഇടെതുപക

സൈരവസ്പീസൈദ് സൈദ്യംഘടെനയുടടെ സൈജസ്പീവ പ്രവരത്തകനഒായമരുന,  തടമപ്പെദ് നടെത്തമയ

ആള് ഇചപ്പെഒാള് ജഒാമദത്തമലമറങ്ങമയമരമക്കുകയഒാണദ്.  യഥഒാസൈമയദ്യം  കുറപത്രദ്യം

ടകഒാടുക്കഒാത്തതുടകഒാണഒാണദ്  അചദ്ദേഹത്തമനദ്  ജഒാമദദ്യം  ലഭമച്ചമട്ടുള്ളടതനഒാണദ്

അറമയഒാന്  സൈഒാധമക്കുനതദ്.  മഒാത്രമല,  ഡമസമസൈദ്  ടചയ്യുനതമനമുമ്പദ്

നടെപടെമക്രമങ്ങള്  പഒാലമക്കഒാത്തതമനഒാല്  അചദ്ദേഹത്തമനദ്  ചകഒാടെതമയമല്

ചപഒായമ  രകടപ്പെടെഒാനള്ള  സൈഒാധദതയുണദ്  എനദ്യം  പറയടപ്പെടുന.  എടന്റെ

ചചഒാദദദ്യം,  ഇക്കൗ  2.5  ചകഒാടെമ  രൂപ  തമരമച്ചുപമടെമക്കഒാനള്ള  എടന്തലഒാദ്യം

നടെപടെമകളഒാണദ്   സൈന്വേസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതദ്?  

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്:  സൈര,  ഇതുവടര  ആ  സൈമ്മറമ

ഡമസമസൈലമടന ചകഒാടെതമയമചലഒാ ചവടറ എവമടടെടയങമലചമഒാ ആരുദ്യം ചചഒാദദദ്യം

ടചയമടമല.  ഞഒാന്  ചനരടത്ത  പറഞ്ഞതുചപഒാടല  അചദ്ദേഹത്തമടന്റെ

സൈരവസ്പീസൈമലടെനസ്പീളമുള്ള  മുഴുവന്  ഇടെപഒാടുകളുടടെ  പരമചശഒാധനയുദ്യംകൂടെമ

പൂരത്തസ്പീകരമച്ചദ് കഴെമഞ്ഞമടഒാണദ് ചപഒാലസ്പീസൈദ് ചഒാരജ്ജദ് ഷസ്പീറദ്  സൈമരപ്പെമക്കുനതദ്.

വളടര  വമശദമഒായ  അചനന്വേഷണദ്യം  നടെത്തമടക്കഒാണമരമക്കുകയഒാണദ്.

അചദ്ദേഹത്തമടന്റെ അക്കക്കൗണകളുദ്യം മറദ്യം മരവമപ്പെമച്ചമട്ടുണദ്.  2.5 ചകഒാടെമ രൂപയല,
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61  ലകദ്യം  രൂപയഒാണദ്  ഇക്കൗ  രസ്പീതമയമല്  ട്രഷറമ  സൈമസത്തമല്നമനദ്

പുറത്തുചപഒായമട്ടുള്ളതദ്.  അതദ് തമരമച്ചുപമടെമക്കഒാന് കഴെമയുദ്യം.  

കമഫ്ബമവഴെമ നടെത്തുന പ്രവരത്തനദ്യം

2 (*32) ശസ്പീ  .    വമ  .   ടക  .   സൈമ  .   മമ്മതദ് ചകഒായ  :
ശസ്പീ  .   എസൈദ്  .   ശരമ്മ   :
ശസ്പീമതമ വസ്പീണഒാ ചജഒാരജ്ജദ്  :
ടപ്രഒാഫ  .    ടക  .    യു  .    അരുണന്  :  തഒാടഴെ കഒാണുന ചചഒാദദങ്ങള്ക്കദ്

ധനകഒാരദവദ്യം കയറദ്യം വകുപ്പുമനമ സൈദയദ്യം മറപടെമ നല്കുചമഒാ:

(എ)  മുൻ  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  കഒാലത്തദ്  ഓചരഒാ  വരഷവദ്യം  മൂലധനടചലവദ്

എത്രയഒായമരുന;  ആവരത്തമച്ചുണഒായ  പ്രകൃതമ  ദുരന്തങ്ങടളയുദ്യം  ചകഒാവമഡദ്

മഹഒാമഒാരമടയയുദ്യം  ചനരമചടെണമ  വനമട്ടുദ്യം  മുൻ  സൈരക്കഒാര  വരുത്തമവച്ച

സൈഒാമ്പത്തമക കുഴെപ്പെങ്ങടള അതമജസ്പീവമച്ചുടകഒാണദ് ഈ സൈരക്കഒാരമടന്റെ കഒാലത്തദ്

മൂലധനടചലവദ് വരദ്ധമപ്പെമക്കഒാനഒായമട്ടുചണഒാ; 

(ബമ)  ഉയരന  മൂലധന  ടചലവമനദ്യം  വന്കമടെ  അടെമസഒാന  സൈക്കൗകരദ

വമകസൈനത്തമനദ്യം കമഫ്ബമവഴെമ നടെത്തുന പ്രവരത്തനദ്യം വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ; 

(സൈമ)   മുന് സൈരക്കഒാരമടന്റെ കഒാലചത്തതമൽനമനദ്യം വദതദസമഒായമ  140

നമചയഒാജകമണ്ഡലങ്ങളമലദ്യം  പകപഒാതരഹമതമഒായമ  വമകസൈനദ്യം

ഉറപ്പെഒാക്കുനതമനദ് സൈരക്കഒാരമനദ് കഴെമഞ്ഞമട്ടുചണഒാ;
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(ഡമ)  ടവബ്സസൈറമല്  എലഒാ  വമവരങ്ങളുദ്യം  നല്കമ  ഏറവദ്യം

സതഒാരദതചയഒാടടെയുദ്യം  നമയമഒാനസൃതമഒായുദ്യം  പ്രവരത്തമക്കുന  കമഫ്ബമടയ

തകരക്കുകടയന  ലകദചത്തഒാടടെ  പ്രതമപക  കകമകള്  ആചരഒാപണദ്യം

ഉയരത്തുന  സൈഒാഹചരദത്തമല്  കമഫ്ബമയുടടെ  ഓഡമറദ്

സൈദ്യംവമധഒാനടത്തക്കുറമച്ചദ് വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?

ധനകഒാരദവദ്യം കയറദ്യം വകുപ്പുമനമ (ചഡഒാ  .   ടെമ  .   എദ്യം  .   ചതഒാമസൈദ് ടഎസൈകദ്):
സൈര,

(എ)  മുന്  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  കഒാലടത്ത  മൂലധനടചലവദ്  സൈദ്യംബന്ധമച്ച

വമശദവമവരങ്ങള് പടമകരൂപത്തമല് ചുവടടെ ചചരക്കുന.

               (തുക ചകഒാടെമയമല്)

വരഷദ്യം മൂലധന ടചലവദ്

2011-2012 4851.46

2012-2013 5739.44

2013-2014 5758.5

2014-2015 4997.68

2015-2016 8342.29
 

മുന്  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  കഒാലത്തദ്  മൂലധനടച്ചലവദ്  29689.37  ചകഒാടെമ

രൂപയഒായമരുന.   ഇക്കൗ  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  ആദദ  നഒാല  വരഷക്കഒാലയളവമല്
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(2016-17  മുതല്  2019-2020  സൈഒാമ്പത്തമകവരഷദ്യം  വടര)  മൂലധനടച്ചലവദ്

40994.06  ചകഒാടെമ  രൂപയഒായമരുന.   ആദദ  നഒാലവരഷദ്യം  ടകഒാണതടന

മുന്സൈരക്കഒാരമടന  അചപകമച്ചദ്  11304.69  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  വരദ്ധനവദ്

മൂലധനടച്ചലവമല് ഉണഒായമട്ടുണദ്.

(ബമ)   സൈദ്യംസഒാനടത്ത  വന്കമടെ  അടെമസഒാന  സൈക്കൗകരദ  വമകസൈന

പദ്ധതമകള്ക്കുള്ള  ധനസൈമഒാഹരണദ്യം  ബഡ്ജറമനദ്  പുറടമനമനദ്യം

കടണത്തുനതമനഒായമ  സൈദ്യംസഒാന  ധനകഒാരദ  വകുപ്പെമന്  കസ്പീഴെമല്

സഒാപമതമഒായ  ചകന്ദ്രസ്പീകൃത  ഏജന്സൈമയഒാണദ്  ചകരള  ഇന്ഫഒാസ്ട്രക്ചര

ഇന്ടവസദ്ടമന്റെദ്  ഫണദ്  ചബഒാരഡദ്  അഥവഒാ  കമഫ്ബമ.   വമദദഒാഭദഒാസൈ

രദ്യംഗത്തമടന  ആധുനമകവത്കരമക്കുനതമടന്റെ  ഭഒാഗമഒായമ

ചകരളത്തമലടെനസ്പീളമുള്ള  സൈരക്കഒാര  സ്കൂളുകളമല്  44705  കഒാസ്റൂമുകള്

ടടഹടടെക്കദ് ആക്കമ മഒാറമയ  493.50  ചകഒാടെമ രൂപയുടടെ പദ്ധതമ, 292  ചകഒാടെമ

രൂപ ടചലവമല് സ്കൂളുകളമല് ടടഹടടെക്കദ് ലഒാബുകള്, കമഫ്ബമ വമഹമതമഒായമ

3 ചകഒാടെമ/5 ചകഒാടെമ രൂപ നല്കമ ഏകചദശദ്യം 1642.05 ചകഒാടെമ രൂപ ടചലവമല്

സൈദ്യംസഒാനടത്ത  സൈരക്കഒാര  സ്കൂളുകള്  പുതുക്കമ  നമരമ്മമക്കുന  പദ്ധതമ,

ആചരഒാഗദചമഖലയമല്  ഇതുവടര  3121.86  ചകഒാടെമ  രൂപയള്ള  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം



13/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

27

എനമവ  കമഫ്ബമ  നല്കമക്കഴെമഞ.  സൈദ്യംസഒാനടത്ത  ജമലഒാ,  തഒാലൂക്കദ്,

ജനറല്  ആശുപത്രമകളമലഒായമ  1053.87  ചകഒാടെമ  രൂപയള്ള  കഒാത്തദ്  ലഒാബദ്,

ഡയഒാലമസൈമസൈദ്  യൂണമറകള്  സഒാപമക്കഒാനള്ള  പദ്ധതമ,  ടമഡമക്കല്

ചകഒാചളജുകടള മമകവമടന്റെ ചകന്ദ്രമഒാക്കുനതമനഒായമ 376.75 ചകഒാടെമ രൂപയുടടെ

പദ്ധതമ,  തമരുവനന്തപുരദ്യം  ടമഡമക്കല്  ചകഒാചളജദ്  വമകസൈനത്തമനഒായമ

252.70 ചകഒാടെമ രൂപയുടടെ അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം എനമവ അവയമല്ടപ്പെടുന.  672.64

ചകഒാടെമ  രൂപയദ്  നഒാളമതുവടര  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം  നല്കമയ  ടകഒാച്ചമയമടല  നഗര

പുനരുജ്ജസ്പീവനവദ്യം സൈമഗ്ര ജലഗതഒാഗതവദ്യം പദ്ധതമ, 5200  ചകഒാടെമ രൂപയുടടെ

ട്രഒാന്സ്ഗ്രമഡദ്  പദ്ധതമ,  1061.73  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  ടക-ചഫഒാണ്  പദ്ധതമ,

ചദശസ്പീയ  പഒാത  വമകസൈനത്തമനദ്  സലചമടറടുക്കഒാനള്ള  5374  ചകഒാടെമ

രൂപയുടടെ  പദ്ധതമ,  വദവസൈഒായ  പഒാരക്കുകളുദ്യം  വദവസൈഒായ  ഇടെനഒാഴെമയുദ്യം

സൈഒാധദമഒാക്കഒാനഒായമ ഏകചദശദ്യം 15000 ചകഒാടെമ രൂപയദ് സലചമടറടുക്കഒാനള്ള

പദ്ധതമകള്,  164.83  ചകഒാടെമ  രൂപയദ്  നഒാളമതുവടര  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം  നല്കമയ

തസ്പീരചദശ ടടഹചവ, 1719.59  ചകഒാടെമ രൂപയള്ള മലചയഒാര ടടഹചവ എനസ്പീ

വന്കമടെ അടെമസഒാന സൈക്കൗകരദ വമകസൈന പദ്ധതമകള്ക്കഒാണദ് കമഫ്ബമവഴെമ

അനമതമ നല്കമയമട്ടുള്ളതദ്.
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(സൈമ)  5  വരഷദ്യം  ടകഒാണദ്  50000  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  വമകസൈന

പദ്ധതമകളഒായമരുന  ഇക്കൗ  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  പ്രഖദഒാപമത  ലകദദ്യം.  എനഒാല്

വന്കമടെ മൂലധന നമചകപവദ്യം ടമച്ചടപ്പെട അടെമസഒാന സൈക്കൗകരദ വമകസൈനവദ്യം

ലകദമമട്ടുടകഒാണദ്  നഒാളമതുവടര  60096.35  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  821

പദ്ധതമകള്ക്കദ് കമഫ്ബമ  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം നല്കമക്കഴെമഞ.  ഇതമല്  40096

ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  അടെമസഒാന  സൈക്കൗകരദ  വമകസൈന  പദ്ധതമകളുദ്യം  20000

ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  ഭൂമമ  ഏടറടുക്കല്  പദ്ധതമകളുദ്യം  ഉള്ടപ്പെടുന.

ടപഒാതുമരഒാമത്തദ്,  വമദദഒാഭദഒാസൈദ്യം,  ആചരഒാഗദ  കുടുദ്യംബചകമദ്യം,  ജലചസൈചനദ്യം

എനസ്പീ  പ്രധഒാനടപ്പെട  അടെമസഒാന  സൈക്കൗകരദ  വമകസൈന  ചമഖലകളമല്  140

നമചയഒാജകമണ്ഡലങ്ങള്ക്കുദ്യം  പ്രഒാധഒാനദദ്യം  നല്കമടക്കഒാണള്ള  വമകസൈന

പദ്ധതമകളഒാണദ് കമഫ്ബമവഴെമ നടെപ്പെഒാക്കമ വരുനതദ്.  

(ഡമ)  കമഫ്ബമയമല്  വമവമധ  തലത്തമലള്ള  ഓഡമറമദ്യംഗദ്

സൈമ്പ്രദഒായങ്ങളുദ്യം  അനബന്ധ  നമരസ്പീകണ  സൈദ്യംവമധഒാനങ്ങളുദ്യം

നമലനമല്ക്കുനണദ്.    കമഫ്ബമ  സൈമ.&എ.ജമ.  ഓഡമറമനദ്  വമചധയമഒാണദ്.

കമഫ്ബമ  ആകദ്  നമഷ്കരഷമക്കുന  പ്രകഒാരദ്യം  സഒാറഡ്യൂടറമ  ഓഡമറമദ്യംഗദ്,  ഫണദ്

ട്രസമ  ആന്റെദ്  അടടഡന്വേസൈറമ  കമ്മസ്പീഷന്  എനമവയഒാണദ്  ഇതമല്  പ്രധഒാനദ്യം.
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ഇചതഒാടടെഒാപ്പെദ്യം  ഇചന്റെണല്  ഓഡമറമദ്യംഗദ്  സൈദ്യംവമധഒാനദ്യം,  നമകുതമ  ഓഡമറമദ്യംഗദ്

സൈദ്യംവമധഒാനദ്യം, അന്തഒാരഒാഷ നമചകപകരുടടെ തഒാല്പരദ പ്രകഒാരമുള്ള പമയര റമവഡ്യൂ

ഓഡമറമദ്യംഗദ് എനമവയുദ്യം കമഫ്ബമയമല് നടെനവരുന.  2020 ജൂടടല മഒാസൈദ്യം

വടരയുള്ള  കഒാലയളവമടല  സൈമ.&എ.ജമ.  ഓഡമറദ്  കമഫ്ബമയമല്

പൂരത്തമയഒായമട്ടുണദ്.  ഇത്തരത്തമല് കമഫ്ബമയുടടെ വരവടചലവദ് കണക്കുകള്

വമവമധ  തലങ്ങളമല്  പരമചശഒാധമക്കടപ്പെടുനണദ്.   അചതഒാടടെഒാപ്പെദ്യം  പദ്ധതമ

നമരവഹണദ്യം  സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്  ഓഡമറകളുദ്യം  കമഫ്ബമയമല്  നമലവമലണദ്.

ഇചന്റെണല്  കന്വേഒാളമറമ  ഓഡമറദ്  ടസൈല്,  സൈന്വേതന  കന്വേഒാളമറമ  ഒഒാഡമറദ്

എനമവയഒാണവ.  കമഫ്ബമ  പദ്ധതമകള്  മമകച്ച  നമലവഒാരത്തമലഒാണദ്

നമരമ്മമക്കടപ്പെടുനതദ്  എനദ്  ഉറപ്പുവരുത്തഒാന്  ഇവ  സൈഹഒായമക്കുദ്യം.   പദ്ധതമ

നമരവഹണത്തമല്  ചപഒാരഒായ്മകള്  ശദ്ധയമല്ടപ്പെടുന  സൈഒാഹചരദങ്ങളമല്

ഉചമതവദ്യം സൈതന്വേരവമഒായ നടെപടെമകള് കമഫ്ബമ സൈന്വേസ്പീകരമച്ചുവരുന. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ടക  .    സൈമ  .    മമ്മതദ് ചകഒായ:  സൈര,  കമഫ്ബമ മുഖഒാന്തരദ്യം എലഒാ

ചമഖലകളമലദ്യം  നടെനമട്ടുള്ള  അത്ഭുതകരമഒായ  വമകസൈനപദ്ധതമകളുടടെ  ഗുണദ്യം

അനഭവമക്കുന ഒരു മണ്ഡലമഒാണദ് എചന്റെതദ്. എടന്റെ മണ്ഡലത്തമടന്റെ ഒരു ഭഒാഗദ്യം

മുഴുവനദ്യം  കടെലഒാണദ്,  ഒരു  ഭഒാഗത്തദ്  ചഒാലമയഒാര  പുഴെയഒാണദ്.   കുടെമടവള്ളദ്യം
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എനള്ളതദ്  ഒരമക്കലദ്യം  നടെക്കഒാത്ത  സൈന്വേപ്നമഒായമരുന.  ഇനദ്  കമഫ്ബമ

ഫണപചയഒാഗമച്ചദ്  ആ  മണ്ഡലത്തമടല  മുഴുവന്  വസ്പീടുകളമലദ്യം

ടവള്ളടമത്തമക്കഒാന്  സൈഒാധമച്ച  ഒരു  സൈചന്തഒാഷകരമഒായ  അവസയമലഒാണദ്

ഞഒാന്.   ആ  ഒറ  കഒാരണദ്യംടകഒാണദ്  കമഫ്ബമക്കുദ്യം  പ്രചതദകമച്ചദ്  നമ്മുടടെ

ധനകഒാരദ  വകുപ്പുമനമക്കുദ്യം  പ്രചതദകമഒായ   അഭമനന്ദനവദ്യം  നന്ദമയുദ്യം  ഞഒാന്

അറമയമക്കുകയഒാണദ്.

കമഫ്ബമയുടടെ  രണഒാദ്യംഘടദ്യം  ആസൂത്രണദ്യം  ടചയ്യുനടണനദ്

മനസമലഒാക്കഒാന്  കഴെമഞ.  ആ  ആസൂത്രണദ്യം  നടെക്കുനചണഒാ;  ഉടണങമല്

അതമല്  നടെപ്പെഒാക്കഒാന്  ഉചദ്ദേശമക്കുന  അത്ഭുതങ്ങള്  എടന്തഒാടക്കയഒാടണനദ്

വമവരമക്കഒാചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്:  സൈര,  ഇല.  ഇക്കഒാരദത്തമല്

ബഹുമഒാനടപ്പെട  അദ്യംഗടത്ത  ഞഒാന്  നമരഒാശടപ്പെടുചത്തണതുണദ്.   കമഫ്ബമ

രണഒാദ്യം ഘടത്തമചലയള്ള ചമന്ത ആരദ്യംഭമച്ചമടമല.  പണദ്യം വഒാരമടയടുക്കഒാനഒായമ

ഇതദ്  ഒരു  അകയ  ഖനമടയഒാനമല.  കമഫ്ബമടയക്കുറമച്ചദ്  നമയമസൈഭയമല്

പറഞ്ഞചപ്പെഒാള് അതമടന്റെ ഫമനഒാന്ഷദല് ചമഒാഡലമടനപ്പെറമ വളടര കൃതദമഒായമ

പറഞ.  50000  ചകഒാടെമ  രൂപയള്ള  പദ്ധതമകള്
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ഏടറടുത്തുകഴെമഞ്ഞമട്ടുടണങമല്  15  വരഷദ്യം  ടകഒാണദ്  സൈരക്കഒാരമല്നമനദ്യം

ലഭമക്കുന  വഒാരഷമക  ഗ്രഒാന്റെദ്  വച്ചദ്  മുതലദ്യം  പലമശയുദ്യം

തമരമച്ചടെയഒാടമനഒായമരുന.  എനഒാല്  പമനസ്പീടെദ്  ഒരു  കഒാരദദ്യം  ചബഒാദ്ധദമഒായമ.

ഇക്കൗ ചപ്രഒാജക്ടുകടളഒാടക്ക വമചഒാരമച്ച സസ്പീഡമല് ചപഒാകുനമല. പ്രചതദകമച്ചദ് ഭൂമമ

ഏടറടുചക്കണമ  വരുന  ചപ്രഒാജക്ടുകള്…,  തമരമച്ചുടകഒാടുചക്കണതമടന്റെ

കഒാലഒാവധമ  കൂടുദ്യം.  അതുടകഒാണദ്  50000  ചകഒാടെമ  രൂപയല,  കുറച്ചുകൂടെമ

ചപ്രഒാജക്ടുകളഒാകഒാടമനദ്  തസ്പീരുമഒാനമക്കുകയുദ്യം അങ്ങടനയഒാണദ്  നമ്മള്  60000

ചകഒാടെമ  രൂപയമചലയദ്  എത്തമയമട്ടുള്ളതദ്.  ഇനമചപ്പെഒാള് ടടപപ്പെദ്  ടടലനമനള്ള

ചപ്രഒാജകമനദ്യം എടുത്തുകഴെമഞ്ഞഒാല്  അതദ്  65000  ചകഒാടെമ  രൂപയമല് വരുദ്യം.

ഇചപ്പെഒാള് ഇതദ് ഭദ്യംഗമയഒായമ നടെപ്പെഒാക്കുക എനതഒാണദ് ലകദദ്യം. ബഹുമഒാനടപ്പെട

അദ്യംഗങ്ങള്ക്കദ്  തടന ഒഒാരമ്മയുണഒാകുദ്യം.  കമഫ്ബമയുടടെ  ചപ്രഒാജക്ടുകടളഒാടക്ക

ആദദടത്ത  രണദ്  ബഡ്ജറമലഒാണദ്  ഞഒാന്  പ്രഖദഒാപമച്ചതദ്.  അതമനചശഷദ്യം

കമഫ്ബമയുടടെ  ചപ്രഒാജക്ടുകള്  പുതമയതഒായമ  പ്രഖദഒാപമച്ചമടമല.  ചമലചപ്പെഒാള്

ഒചനഒാ  രചണഒാ   ചപ്രഒാജചകഒാ   വനകഒാണുദ്യം.  ഇതദ്  കൃതദമഒായമട്ടുള്ള  ഒരു

അസൈറദ്-ലയബമലമറമ മഒാച്ചമദ്യംഗദ് ചമഒാഡലമടന്റെ അടെമസഒാനത്തമലഒാണദ് കമഫ്ബമ

ചപ്രഒാജകദ് എടുക്കുനതദ്. അതുടകഒാണദ് കമഫ്ബമയുടടെ രണഒാദ്യം ഘടടത്തക്കുറമച്ചദ്
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ഇചപ്പെഒാള് ആചലഒാചമച്ചമടമല.  

ശസ്പീ  .    വമ  .    ടക  .    സൈമ  .    മമ്മതദ്  ചകഒായ:  സൈര,  കമഫ്ബമ  പദ്ധതമ  1999-ല്

ആരദ്യംഭമച്ചതഒാണദ്. ഇക്കൗ പദ്ധതമയമലൂടടെ നമരവധമ ഗുണഫലങ്ങള്   വനതമനചശഷദ്യം

2019-ല് സൈമ&എ.ജമ.യുടടെ  ഭഒാഗത്തുനമനദ്  ചമല  സൈദ്യംശയങ്ങളുദ്യം  ആചലഒാചനകളുദ്യം

അതമടനതമരഒായ  ചമല  വരത്തമഒാനങ്ങളുദ്യം  വരഒാനമടെയഒായമ.  ഇത്തരത്തമലളള

സൈദ്യംശയങ്ങള്  ഉനയമക്കഒാന്  ഇടെയഒായ  കഒാരണടത്ത  സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്

വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്:  സൈര,  1999  മുതലളള കമഫ്ബമയുടടെ

ചമഒാഡലമല്  അടെമസഒാനപരമഒായമ  വദതദഒാസൈമമല.  ഒരു  പ്രചതദക

ധനകഒാരദസഒാപനദ്യം  (ചബഒാഡമ  ചകഒാരപ്പെചററദ്)  സൈരക്കഒാര  ആരദ്യംഭമക്കുന.  ആ

ചബഒാഡമ ചകഒാരപ്പെചററദ് കചമ്പഒാളത്തമല് നമനദ്യം വഒായ്പ എടുത്തദ് നഒാടമല് വമകസൈന

പ്രവരത്തനങ്ങള്  നടെത്തുന.  അതദ്  തമകച്ചുദ്യം  ഭരണഘടെനഒാപരമഒാണദ്,

സൈദ്യംസഒാനത്തമനദ്  ടചയഒാവനതഒാടണനദ്  സൈഭയമല്  അപ്പുറവദ്യം  ഇപ്പുറവദ്യം

ഇരമക്കുനവര  പലതവണ  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചമട്ടുളളതഒാണദ്.   കൂടുതല്  സൈഒാധദതകള്

പ്രചയഒാജനടപ്പെടുത്തുനതമനചവണമയഒാണദ്  2016-ല്  ഏകകണ്ഠമഒായമ

അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചതദ്.      1999-ടല നമയമടത്തക്കുറമച്ചദ് സൈമ&എ.ജമ.ക്കുളള വമമരശനദ്യം

എനദ്  പറയുനതദ്,  വഒായ്പ  എടുത്തതദ്  പശഒാത്തല  സൈക്കൗകരദത്തമനചവണമ
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ഉപചയഒാഗമച്ചമടലനദ്യം  ബഡ്ജറമനചവണമയുദ്യം  ടടദനദ്യംദമന

ടചലവകള്ക്കുചവണമയുദ്യം   ഉപചയഒാഗമച്ചുടവനതുമഒാണദ്.  അതുടകഒാണദ്  2016-ല്

ഗവണ്ടമന്റെദ് പറഞ്ഞതദ്,  കമഫ്ബമയുടടെ പണദ്യം ട്രഷറമയമല് ഇടെഒാന് പഒാടെമടലനദ്യം

പൂരണ്ണമഒായുദ്യം  പശഒാത്തലസൈക്കൗകരദത്തമനചവണമ  മഒാത്രമഒായമരമക്കുദ്യം  എനമഒാണദ്.

രണഒാമതഒായമ,  1999-നദ്  ചശഷമഒാണദ്  ഇന്തദയമല്  സൈഒാമ്പത്തമക  പരമഷ്കഒാരങ്ങള്

കൂടുതല്  നടെപ്പെമലഒായതദ്.  ചകഒാരപ്പെചററകള്ക്കദ്  മഒാരക്കറമല്  നമനദ്യം  പണദ്യം

സൈമഒാഹരമക്കുനതമനദ് പുതമയ ഒചടടറ ഇന്സ്ട്രുടമന്റെദ്സൈമനദ് ചകന്ദ്ര സൈരക്കഒാര രൂപദ്യം

നല്കമയതമനഒാല് അതമടനക്കൂടെമ പ്രചയഒാജനടപ്പെടുത്തഒാനളള വകുപ്പെദ് കൂടമചച്ചരത്തു.

1999-ടനക്കഒാള് വദതദസമഒായമ  നമയമസൈഭയദ്  കമഫ്ബമയുടടെ  കഒാരദത്തമല് ചരച്ച

ടചയഒാനദ്യം  പരമചശഒാധമക്കഒാനമുളള  അവകഒാശങ്ങള്  വരദ്ധമപ്പെമക്കുകയുദ്യം  സ്ക്രൂടമനമ

ടചയഒാനളള  സൈദ്യംവമധഒാനദ്യം  ടകഒാണവരമകയുദ്യം  ടചയ.  ഇടതലഒാദ്യം  ടചയതമലൂടടെ

ഉദഒാരവത്കരമക്കുകയല  മറമച്ചദ്  വദവസകള്   കരശനമഒാക്കുകയഒാണദ്  ടചയതദ്.

1999  മുതല്  എടദ്  തവണ  നടെത്തമയ  ഓഡമറമല്  കടണത്തഒാത്ത  അടെമസഒാന

നമഗമനങ്ങളുദ്യം  കടണത്തലകളുദ്യം   സൈമ&എ.ജമ.  ഇചപ്പെഒാള്  നടെത്തമയമരമക്കുനതദ്

എങ്ങടനയഒാണദ്?  അതദ്  പരമചശഒാധമക്കുചമ്പഒാഴെഒാണദ്  അനദ്യം  ഇനദ്യം  തമ്മമലളള

വദതദഒാസൈദ്യം മനസമലഒാകുനതദ്. അനദ് 500 ചകഒാടെമ രൂപ വഒായ്പ എടുത്തദ് അതദഒാവശദ

കഒാരദങ്ങള്ക്കദ്  ടചലവഴെമച്ചമരുന  സഒാപനദ്യം  അവമശന്വേസൈനസ്പീയമഒായ  രസ്പീതമയമല്
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50,000-60,000  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  ചപ്രഒാജക്ടുകള്ക്കദ്  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം  ടകഒാടുത്തദ്

നടെപ്പെമലഒാക്കുന,  ആവശദഒാനസൈരണദ്യം  ലയബമലമറമ  വരുചമ്പഒാള്  വഒായ്പ  എടുത്തദ്

നടെപ്പെമലഒാക്കുന.  ഇതദ് നടെക്കുന കഒാരദമഒാടണനദ് ടതളമഞ.  അതമടന്റെ പ്രയഒാസൈദ്യം

ചമല ചകഒാണുകള്ക്കുണദ്. ഒരു സൈദ്യംസഒാനദ്യം ഇങ്ങടനടയഒാടക്ക ടചയ്യുചമഒാ; അവരക്കദ്

ഇഷ്ടദ്യം ചപഒാടല വഒായ്പ എടുക്കഒാനളള അവകഒാശമുചണഒാ?  സൈദ്യംസഒാന സൈരക്കഒാരമനദ്

ടചയഒാന് കഴെമയമല,  ചബഒാഡമ ചകഒാരപ്പെചററമനണദ്  എനദ്  നമ്മള് പറയുന.  ഇതദ്

കമഫ്ബമ-ടയ  തകരക്കുനതമനചവണമയുളള  വലമയ  ഗൂഢഒാചലഒാചനയഒാണദ്.

ചകരളത്തമല് 60,000  ചകഒാടെമ രൂപയുടടെ നമചകപദ്യം രണമൂനദ് വരഷത്തമനളളമല്

പ്രഒാബലദത്തമല്  വരുചമ്പഒാള്  വലമയ  മഒാറമഒാണദ്  വരുനതദ്.  സൈദ്യംസഒാനത്തമടന്റെ

പശഒാത്തലസൈക്കൗകരദത്തമലദ്യം  പമചനഒാക്കഒാവസയമലദ്യം  മഒാറമുണഒാകുദ്യം.  അതമനദ്

വമചരഒാധമുളള  ചമല  കകമകള്  ചകസൈദ്  ടകഒാടുക്കുകയുദ്യം  സൈമ&എ.ജമ.ടയ  കകമ

ചചരക്കുകയുദ്യം ടചയ്യുന. സൈമ&എ.ജമ. ഓഡമറമടന്റെ ഒരു ഘടത്തമലദ്യം ഉനയമക്കഒാത്ത

ഭരണഘടെനഒാ  പ്രശ്നദ്യം;  കരടെദ്  റമചപ്പെഒാരടമല്  ചരഖടപ്പെടുത്തഒാത്തതദ്,  സൈദ്യംസഒാന

സൈരക്കഒാരമചനഒാടെദ്  ഒരമക്കല്  ചപഒാലദ്യം  ചരച്ച  ടചയഒാത്ത  കഒാരദങ്ങള്  ടടഫനല്

റമചപ്പെഒാരടമല്  ചചരത്തതദ്  malafide  intentions ആണദ്.  ഒരു  ഭരണഘടെനഒാ

സഒാപനവദ്യം  ഇങ്ങടന  ടചയഒാന്  പഒാടെമല.  ഇക്കൗ  നമയമസൈഭയുദ്യം  സൈദ്യംസഒാന

സൈരക്കഒാരുദ്യം ഭരണഘടെനഒാ സഒാപനദ്യം തടനയഒാണദ്.  ഈ പദ്ധതമ  വമജയമക്കുന
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എനതമടന്റെ ടതളമവഒാണദ് കമഫ്ബമക്കദ് എതമടര ഉയരനവരുന ആചകപങ്ങള്. 

ശസ്പീ  .    എസൈദ്  .    ശരമ്മ:  സൈര,  കമഫ്ബമ ചകരള സൈദ്യംസഒാനത്തമടന്റെ വമകസൈന

ചരമത്രത്തമല്  ഒരു  അദ്ധദഒായമഒാകുദ്യം.  മനഷദനദ്യം  പ്രപഞവദ്യം

നമലനമല്ക്കുനമടെചത്തഒാളദ്യം കഒാലദ്യം ഓരക്കഒാന് കഴെമയുന വമലടപ്പെട അദ്ധദഒായമഒാകുദ്യം.

അതമടന്റെ  തുടെരച്ചടയക്കുറമച്ചുദ്യം  നഒാള്വഴെമകടളക്കുറമച്ചുദ്യം  ബഹുമഒാനടപ്പെട  ധനകഒാരദ

വകുപ്പുമനമ ഇവമടടെ വമശദസ്പീകരമക്കുകയുണഒായമ.     2002-ലദ്യം  2006-ടല ആദദ

ഘടത്തമലദ്യം  കമഫ്ബമയമല്  ഓഡമറദ്  നടെത്തണടമനദ്  സൈമ&എ.ജമ.  അനടത്ത

യു.ഡമ.എഫദ്.  ഗവണ്ടമന്റെമചനഒാടെദ്  ആവശദടപ്പെടചപ്പെഒാള്  അവര  സൈമ&എ.ജമ.ക്കദ്

നല്കമയ കത്തദ് അങ്ങദ് സൈഭയുടടെ ചമശപ്പുറത്തദ് വയഒാചമഒാ; ആ കത്തമടന്റെ ഉളളടെക്കദ്യം

എന്തഒായമരുന;  കമഫ്ബമയമല്  ഓഡമറമദ്യംഗദ്  നടെക്കുനമടലന  പ്രതമപക

ചനതൃതന്വേത്തമടന്റെ  വമമരശനത്തമനദ്  അടെമസഒാനമുചണഒാ;  അനടത്ത  കത്തമടല

ഉള്ളടെക്കദ്യം വദകമഒാക്കുചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്:  സൈര,  ആ  കത്തദ്  നമശയമഒായുദ്യം

നമയമസൈഭയുടടെ  ചമശപ്പുറത്തദ്  വയഒാവനതഒാണദ്.  ഓഡമറകള് പലതരമുണദ്.  ഒനദ്,

സഒാറഡ്യൂടറമ ഓഡമറദ്- ടടദനദ്യംദമന കണക്കുകള് പരമചശഒാധമച്ചദ് ഓഡമറഡദ് റമചപ്പെഒാരടദ്

സൈമരപ്പെമക്കണദ്യം.   കഒാലഒാകഒാലങ്ങളമല്  സഒാറഡ്യൂടറമയഒായമ  പല  ഏജന്സൈമകള്ക്കുദ്യം

ഓഡമറഡദ് റമചപ്പെഒാരടദ് സൈമരപ്പെമക്കഒാനളളതഒാണദ്. അതദ് എങ്ങടന ചവണടമനളളതദ്
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സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ് കമഫ്ബമ നമയമത്തമല് തടന  വദവസ ടചയമട്ടുണദ്.  രണദ്, 14(1)

പ്രകഒാരമുളള  ഓഡമറദ്-  സൈദ്യംസഒാന  സൈരക്കഒാരമനദ്  ഗണദമഒായമട്ടുളള  നമചകപമുളള

എലഒാ  സഒാപനങ്ങടളയുദ്യം  സൈമ&എ.ജമ.  ഓഡമറദ്  ടചയ്യുനതദ്.  മൂനദ്,  ടസൈകന്

20(2)  പ്രകഒാരമുളള  ഓഡമറമദ്യംഗദ്-  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  ഗണദമഒായ  നമചകപദ്യം

ഇലഒാതഒായമക്കഴെമഞ്ഞഒാല്  ഇക്കൗ  സഒാപനദ്യം  സൈമ&എ.ജമ.  ഓഡമറമടന്റെ  പരമധമക്കദ്

പുറത്തുചപഒാകുദ്യം.  അത്തരദ്യം  സൈഒാഹചരദങ്ങളമല്  സൈമ&എ.ജമ.-ക്കദ്

ആവശദടപ്പെടെഒാവനതുദ്യം  സൈരക്കഒാരമനദ്  അധമകഒാരടപ്പെടുത്തഒാവനതുമഒാണദ്.  ഞഒാന്

ചനരടത്ത  പറഞ്ഞ  സൈമ&എ.ജമ.  ഓഡമറദ്  അലഒാടത  ചവടറ  പല  ഓഡമറകളുദ്യം

കമഫ്ബമയമലണദ്.  ഇചന്റെണല്  ഓഡമറദ്,  കന്വേഒാളമറമ  ഓഡമറദ്  തുടെങ്ങമയവ.

യു.ഡമ.എഫദ്.  ഭരണക്കഒാലത്തുദ്യം  സഒാറഡ്യൂടറമ  ഓഡമറടറ  നമയമമക്കണടമനദ്

സൈമ&എ.ജമ.  ആവശദടപ്പെടചപ്പെഒാള്  അതദ്  പറമടലനദ്യം  കമഫ്ബമ  നമയമപ്രകഒാരദ്യം

സഒാറഡ്യൂടറമ  ഓഡമറമദ്യംഗദ്  ഇങ്ങടനയഒാടണനദ്യം  14(1)  പ്രകഒാരദ്യം  ഒഒാഡമറമദ്യംഗദ്  ഏതദ്

ചവണടമങമലദ്യം  നടെത്തഒാടമന  മറപടെമയഒാണദ്  നല്കമയതദ്.  അതഒാണദ്

ശരമയഒായമട്ടുളള മറപടെമ.  കഒാരണദ്യം ധനകഒാരദ സഒാപനദ്യം എന നമലയമല് ഓചരഒാ

ഘടത്തമലദ്യം.......നമങ്ങള് ഒരു ചബഒാണദ് ഇറക്കുചമ്പഒാള് അതുവടരയുളള ഓഡമറഡദ്

ചസറദ്ടമന്റെദ്  ടകഒാടുക്കണദ്യം.  അതമനദ്  കഒാത്തമരമക്കഒാന് പറമല.  സഒാറഡ്യൂടറമ  ഓഡമറര

ചവടറയഒാണദ്.  സൈമ&എ.ജമ.-ക്കദ്  കമഫ്ബമയുടടെ  മുഴുവന്  റമചക്കഒാരഡകളുദ്യം
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പരമചശഒാധമക്കുനതമനദ്  ഒരു തടെസവമമല.  കമഫ്ബമയുടടെ  സൈമ.ഇ.ഒ.-ക്കദ്  ആക്സസദ്

ഉളള മുഴുവന് കമ്പഡ്യൂടര ഫയലകളുടടെയുദ്യം പഒാസൈദ് ചവരഡദ് എ.ജമ.ക്കദ് ടകഒാടുത്തമടഒാണദ്

14(1)  പ്രകഒാരദ്യം  ആറദ്  മഒാസൈടത്ത  ഓഡമറദ്  പൂരത്തമയഒാക്കമയതദ്.  അതുടകഒാണദ്

യു.ഡമ.എഫദ്.  എടുത്ത  നമലപഒാടുദ്യം  ഇക്കൗ  സൈരക്കഒാര  എടുത്ത  നമലപഒാടുദ്യം  രണദ്യം

ഒനതടനയഒാണദ്.  സൈഭയുടടെ ചമശപ്പുറത്തദ് ആ ചരഖ ഞഒാന് വയഒാദ്യം.

ശസ്പീമതമ വസ്പീണഒാ ചജഒാരജ്ജമനചവണമ ശസ്പീ  .   ടക  .   ദഒാസൈന്: സൈര, കമഫ്ബമ വഴെമ

നടെപ്പെമല് വരുത്തുന വമകസൈന വമപവടത്തക്കുറമച്ചദ് അറമയഒാനദ്യം മനസമലഒാക്കഒാനദ്യം

ഇന്തദയമടല  ഏടതങമലദ്യം  സൈദ്യംസഒാനങ്ങളമടല  ധനകഒാരദ  വമഭഒാഗദ്യം  സൈദ്യംസഒാന

ഗവണ്ടമന്റുമഒായമ  ബന്ധടപ്പെടമട്ടുചണഒാ;  മറദ്  ഏടതങമലദ്യം  സൈദ്യംസഒാനദ്യം  സൈമഒാന

മഒാതൃക സൈന്വേസ്പീകരമച്ചതഒായമ  അറമവചണഒാ?  കമഫ്ബമയമല് നമനദ്യം  ഇതുവടര  എത്ര

പദ്ധതമകള്ക്കദ് അന്തമമ ധനകഒാരദ അനമതമ നല്കമയമട്ടുണദ്; ആടക എത്ര ചകഒാടെമ

രൂപയഒാണദ് ഇതമടന്റെ അടെങല് വരുനതദ്; ഏറവദ്യം കൂടുതല് പണദ്യം വകയമരുത്തമയ

ആദദ മൂനദ് ചമഖലകള് ഏടതലഒാടമനദ് വമശദമഒാക്കഒാചമഒാ?

 ചഡഒാ  .   ടെമ  .   എദ്യം  .   ചതഒാമസൈദ് ഐസൈകദ്: സൈര, ഇന്തദയമടല ഏതഒാണദ് എലഒാ

സൈദ്യംസഒാനങ്ങളമലദ്യം കമഫ്ബമക്കദ് സൈമഒാനമഒായ പശഒാത്തല സൈക്കൗകരദങ്ങളുള്ള

ധനകഒാരദ  സഒാപനങ്ങളുണദ്.  തമമഴഒാടമലദ്യം  കരണ്ണഒാടെകത്തമലമുണദ്.  1999-ല്

ചകരളദ്യം  ടചയതുചപഒാടല  ആയമരചമഒാ  രണഒായമരചമഒാ  ചകഒാടെമ  രൂപടയഒാടക്ക
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അതദഒാവശദദ്യം വഒായ്പടയടുക്കുന സഒാപനങ്ങളുണദ്.   അവടയഒാടക്ക സൈമ. & എ.

ജമ.  ഓഡമറമദ്യംഗമനദ്  വമചധയമഒാണദ്.  അവടയഒാനദ്യം  ഭരണഘടെനഒാ

വമരുദ്ധമഒാടണനദ്  സൈമ.  &  എ.  ജമ.  റമചപ്പെഒാരടമലമല.  ചകരളദ്യം  ഇത്തവണ

ടചയടതന്തഒാണദ്?   പുതമയ  സൈഒാഹചരദങ്ങള്ക്കനസൈരമച്ചദ്  ഈ  ചമഒാഡല്

വമപുലടപ്പെടുത്തമ  അനദഒാദൃശദമഒായ  രസ്പീതമയമല്  വഒായ്പടയടുത്തു.   അതദ്  ഒരു

സൈദ്യംസഒാന  സൈരക്കഒാരമടന്റെയുദ്യം  ഇന്ഫഒാസ്ട്രക്ചര  ഫണമദ്യംഗമല്  ടചയമടമല.

ചകന്ദ്ര  സൈരക്കഒാരമടന്റെ   ഇന്ഫഒാസ്ട്രക്ചര  ഫണമദ്യംഗമല്  ടചയമട്ടുണദ്.

നഒാഷണല് സഹചവ അചതഒാറമറമ  ഓഫദ്  ഇന്തദ  (NHAI)  എടുക്കുന വഒായ്പ

ചകന്ദ്ര സൈരക്കഒാര  എടുക്കുന  വഒായ്പയല.  അതദ്  ചകന്ദ്ര സൈരക്കഒാരമടന്റെ  വഒായ്പഒാ

കണക്കമല്  വരമകയമല.   നഒാഷണല്  സഹചവ  അചതഒാറമറമ  ഓഫദ്  ഇന്തദ

ചബഒാണദ്  വച്ചദ്  വഒായ്പടയടുക്കുന.   അവരമചപ്പെഒാള് ചഡഒാളര വഒായ്പടയടുക്കഒാന്

തസ്പീരുമഒാനമച്ചമരമക്കുന.  അചപ്പെഒാള്  ചബഒാഡമ  ചകഒാരപ്പെചററകള്,  ചകരളത്തമനദ്

സൈമഒാനമഒായമ  കചമ്പഒാളത്തമലമടെടപടമട്ടുള്ള  ഒരനഭവദ്യം   നഒാഷണല്  സഹചവ

അചതഒാറമറമ  ഓഫദ്  ഇന്തദയുചടെതഒാണദ്.  ഒരു  സൈദ്യംസഒാനവദ്യം  അതമനപ്പുറദ്യം

ടചയമടമല.   അതദ്  വളടരചയടറ  ശദ്ധമക്കടപ്പെടമട്ടുണദ്.   ചകരളദ്യം  ഇചപ്പെഒാള്

40000  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  ചപ്രഒാജക്ടുകള്ക്കദ്  അദ്യംഗസ്പീകഒാരദ്യം  നല്കമക്കഴെമഞ.
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അതമലമചപ്പെഒാള്  ഏഴെഒായമരത്തമ  ചമലന്വേഒാനദ്യം  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  പണമ

പൂരത്തമയഒാക്കമ ടകഒാടുത്തുകഴെമഞ്ഞമരമക്കുന.  15000 ചകഒാടെമ രൂപയുടടെ വരക്കദ്

നടെനടകഒാണമരമക്കുകയഒാണദ്.  അടുത്ത  വരഷമഒാകുചമ്പഒാചഴെയദ്യം  ഇചപ്പെഒാള്

അനവദമച്ചമരമക്കുന  ചപ്രഒാജക്ടുകളമല്  ഏതഒാടണലഒാദ്യം  പ്രവരത്തന

പഥത്തമചലയ്ടക്കത്തമചച്ചരുദ്യം. 

ടപ്രഒാഫ  .    ടക  .    യു  .    അരുണന്:  സൈര,  കമഫ്ബമയമല് ധഒാരഒാളദ്യം ആളുകള്

പണദ്യം  നമചകപമച്ചമട്ടുണദ്.  ഇനടലങമല്  നഒാടള  ആ  പണദ്യം

തമരമച്ചുടകഒാടുക്കണദ്യം.  അതമനചവണമ  സൈരക്കഒാര  സൈന്വേസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ള

നടെപടെമകടളക്കുറമച്ചദ് ചുരുക്കമ  വമശദസ്പീകരമക്കഒാചമഒാ?

 ചഡഒാ  .   ടെമ  .   എദ്യം  .   ചതഒാമസൈദ് ഐസൈകദ്: സൈര, പണദ്യം തമരമച്ചദ് ടകഒാടുക്കുനതദ്

എങ്ങടനയഒാടണനഒാണദ്  ബഹുമഒാനടപ്പെട  അദ്യംഗദ്യം  ചചഒാദമച്ചതദ്.  അതമനദ്

ചകരളത്തമടന്റെതടന  അനഭവങ്ങളുണദ്.  ഇചപ്പെഒാള്  സൈദ്യംസഒാനത്തദ്  നടെത്തുന

വലമയ  ചപ്രഒാജക്ടുകളഒായമരുന  ടഡല്ഹമ  ടമചട്രഒാ  ടറയമല്  ചകഒാരപ്പെചറഷന്

ലമമമറഡദ്  (DMRCL)-ടന്റെ  ടകഒാച്ചമ  ടമചട്രഒാ  അതടലങമല്  സൈമയഒാല്

എയരചപഒാരടദ്.  അതമടനങ്ങടനയഒാണദ് പണദ്യം കടണത്തമയതദ്?  ആ കമ്പനമ

വഒായ്പടയടുക്കുന.  എന്തടെമസഒാനത്തമല്? ഈ ചപ്രഒാജകദ് പൂരത്തമയഒാകുചമ്പഒാള്
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അതമല്നമനള്ള  വരുമഒാനത്തമല്നമനദ്  വഒായ്പ  തമരമച്ചടെയഒാടമനള്ള  റവനഡ്യൂ

ചമഒാഡലമല്.  ഇങ്ങടനയഒാണദ്  നടെനടകഒാണമരമക്കുനതദ്.  പചക

ചകരളത്തമടനഒാരു  പ്രശ്നമുണദ്.  നമുക്കദ്  റവനഡ്യൂ  ചമഒാഡലലഒാത്ത  ധഒാരഒാളദ്യം

ചപ്രഒാജക്ടുകള് ടചയണദ്യം,  പ്രചതദകമച്ചദ്  ചറഒാഡകള്.   ചടെഒാള് ഏരടപ്പെടുത്തഒാന്

നമുക്കദ് സൈമ്മതമല.  അചപ്പെഒാള് എന്തഒാണദ് ടചയതദ്?    ആനന്വേമറമ  ചമഒാഡല്.

അതദ്  ഏറവദ്യം  കൂടുതലണഒായമട്ടുള്ളതദ്  നമങ്ങളുടടെ  ഭരണകഒാലത്തഒാണദ്.

ഉദഒാഹരണത്തമനദ് തമരുവനന്തപുരദ്യം സൈമറമ ചറഒാഡദ് ഇദ്യംപ്രൂവ്ടമന്റെദ് ചപ്രഒാഗ്രഒാമമനദ്

100  ചകഒാടെമ  രൂപ  ടചലവദ്  വരുന.   ടടെണര  വമളമക്കുന.  20  വരഷദ്യം

ടകഒാണമഒാത്രചമ  പണദ്യം  തരഒാന്  പറകയുളടവനദ്  പറയുന.  അചപ്പെഒാള്

ചകഒാണ്ട്രഒാകര  ഇതമടന്റെ  പലമശയുദ്യംകൂടെമ  കണക്കഒാക്കമ  600,  700  ചകഒാടെമ

രൂപയദ്  വരക്കദ്  ടചയഒാടമനദ്  പറയുന.   അതദ്  തുലദമഒായമ  വസ്പീതമച്ചദ്  20

വരഷദ്യംടകഒാണദ് ടകഒാടുക്കുന. അതമല് ശദ്ധമചക്കണ കഒാരദദ്യം, ആ 700 ചകഒാടെമ

രൂപ സൈരക്കഒാര കടെടമടുത്തുടവനദ്  അക്കക്കൗണമല് എഴുതുകയമല.  ആനന്വേമറമ

മഒാത്രചമ  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  കണക്കമല്  വരമകയുള.  ഇങ്ങടന  മുന്കൂടമ

മുതല്മുടെക്കമ  20  വരഷദ്യം  കഒാത്തമരമക്കഒാന്  അധമകദ്യം  ചപരമല  എനതഒാണദ്

ഗക്കൗരവമഒായ  പ്രശ്നദ്യം.  അവര  കുറച്ചുചപര  മഒാത്രമുള്ളതുടകഒാണദ്  നമ്മുടടെ  സൈമറമ
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ചറഒാഡദ്  ഇദ്യംപ്രൂവ്ടമന്റെദ്  ചപ്രഒാജകമചലയള്ള  ഇദ്യംപമസൈമറദ്  പലമശ  15

ശതമഒാനമഒാണദ്.   ചമലചപ്പെഒാള്  20  ശതമഒാനത്തമനടുത്തദ്  ചപഒാകുദ്യം.

ഉദഒാഹരണത്തമനദ്,  ഞഒാന് ഒരു ചപ്രഒാജകമടന്റെ ചപരദ് പറയുനമല.  അതമനദ്  15

ശതമഒാനത്തമലദ്യം  കൂടുതലഒാണദ്  പലമശ.   അതമലദ്യം  നലതദ്  ഏചഴെഒാ  എചടഒാ

ഒന്പചതഒാ  ശതമഒാനദ്യം  പലമശയദ്  പണടമടുത്തദ്  ടചയ്യുനതചല?   അചപ്പെഒാള്

കമഫ്ബമടയ  ഇങ്ങടന  കഒാണഒാദ്യം.   കമഫ്ബമക്കദ്  നമ്മടളഒാരു  ആനന്വേമറമ

ടകഒാടുക്കുന.  അതമടന്റെയടെമസഒാനത്തമല്  സൈരക്കഒാര  പറയുന

ചപ്രഒാജക്ടുകള്ക്കദ് കമഫ്ബമയമല്നമനദ് വഒായ്പടയടുത്തദ് നമരമ്മഒാണദ്യം നടെത്തുന.

കമഫ്ബമയുടടെ  ആനന്വേമറമയുടടെ  ഏക  വദതദഒാസൈദ്യം,  മചറതദ്  തുലദ

തവണകളഒാടണങമല്,  കമഫ്ബമ  ചമഒാചടഒാര  ടവഹമക്കമള് വഒാഹന നമകുതമ

വരദ്ധമക്കുനതനസൈരമച്ചദ്  ഇന്ക്രസ്പീസൈമദ്യംഗദ്  ആനന്വേമറമ  സസ്പീദ്യം  എനപറയുദ്യം.

ബഹുമഒാനടപ്പെട  ടമമ്പറടടെ  ചചഒാദദത്തമനദ്  ഒരു  പരഒാമരശദ്യംകൂടെമ  നടെത്തണദ്യം.

ഞങ്ങള്ക്കദ്  കമഫ്ബമടയന  ഭസഒാസരദ്യം  കമടമടയനപറഞ്ഞദ്

ചപ്രഒാജക്ടുകടളലഒാദ്യം എടുക്കഒാന് തസ്പീരുമഒാനമച്ചഒാചലഒാ?   60000 ചകഒാടെമ രൂപയുടടെ

ചപ്രഒാജകമചനഒാടടെഒാപ്പെദ്യം  50000  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  ചപ്രഒാജക്ടുദ്യംകൂടെമ

ഇരമക്കടടടയനദ്  വമചഒാരമച്ചഒാല്  സൈരക്കഒാര  ടകഒാടുക്കുന  ആനന്വേമറമ  ടകഒാണദ്
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തമകയുകയമലചലഒാ.  നമയമസൈഭ  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചതുടകഒാണദ്  തമകയുകയമലചലഒാ

എനള്ളതഒാണദ് ചചഒാദമക്കഒാവന ചചഒാദദദ്യം. വളടര സൈങസ്പീരണ്ണമഒായമട്ടുള്ള അസറദ്

ലയബമലമറമ  മഒാചനജ് ടമന്റെദ്  ചസൈഒാഫദ് ടവയറമടന്റെ  അടെമസഒാനത്തമലഒാണദ്

കമഫ്ബമ  പ്രവരത്തനദ്യം  നടെത്തുനതദ്.  അടുത്ത  20  വരഷചത്തയദ്

സൈദ്യംസഒാനത്തുനമനദ്യം  ഏടറടുത്ത  ചപ്രഒാജക്ടുകളമല്നമനദ്  ഓചരഒാ  വരഷവദ്യം

തമരമച്ചടെവദ്  കമട്ടുന  പണദ്യം  എത്രയുടണനദ്  കൃതദമഒായമ  ഗണമച്ചദ്  പറയഒാന്

കമഫ്ബമക്കദ്  സൈഒാധമക്കുദ്യം.  ഇതുചപഒാടല  അടുത്ത  20  വരഷചത്തയദ്

ഏടറടുത്തമരമക്കുന  ചപ്രഒാജക്ടുകളമല്നമനദ്  ചകഒാണ്ട്രഒാകരമഒാരക്കദ്  ഓചരഒാ

വരഷവദ്യം  നല്ചകണ  തുക  എത്രയഒാടണനദ്യം  പറയഒാന്  കഴെമയുദ്യം.  ഇതദ്

മഒാറമടക്കഒാണമരമക്കുദ്യം.   ഒരു  ചപ്രഒാജകമനദ്  കഒാലതഒാമസൈദ്യം  വനഒാല്  അചപ്പെഒാള്

ചരഖ  മഒാറദ്യം.  കമഫ്ബമയമടല  ഡയറകരമഒാടരഒാടക്ക  വളടര

ഉത്തരവഒാദമത്തന്വേമുള്ളവരഒാണദ്.  ചപഴ്സണല്  ലയബമലമറമയുണദ്.   ഏടതങമലദ്യം

ഘടത്തമല്  അസറമനദ്  മുകളമല്  ലയബമലമറമ  ചപഒാകുന  ചപ്രഒാജകദ്  ഒരു

കഒാരണവശഒാലദ്യം  ഏടറടുക്കുകയമല.  അതുടകഒാണദ്  സരകമതമഒാണദ്.   ഈ

നമയമസൈഭ  ഐകകചണ്ഠദന  പഒാസഒാക്കമയ  നമയമമനസൈരമച്ചദ്  വരഷദ്യംചതഒാറദ്യം

നല്ചകണന നമകുതമ വമഹമതത്തമനപ്പുറദ്യം ഒരു സപസൈ ചപഒാലദ്യം കമഫ്ബമക്കദ്
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ടകഒാടുചക്കണ.  അതമനപ്പുറദ്യം ഒരു ഭഒാരവദ്യം സൈരക്കഒാരമടന്റെ മുകളമചലയദ് കമഫ്ബമ

വരുത്തുകയമല. 

പ്രതമപകചനതഒാവദ്  (ശസ്പീ  .    രചമശദ് ടചനമത്തല):  സൈര,  ബഹുമഒാനടപ്പെട

ധനകഒാരദ  വകുപ്പുമനമ  ആളുകടളയുദ്യം  ജനങ്ങടളയുദ്യം  സൈഭചയയുദ്യം

ടതറമദ്ധരമപ്പെമച്ചുടകഒാണമരമക്കുകയഒാണദ്.  ഇവമടടെ  ടസൈകന്  14  (1)-ഉദ്യം

20(2)-ടമഒാടക്ക  വളടര വമശദമഒായമ നമ്മള് ചരച്ച ടചയതഒാണദ്.  സൈദ്യംസഒാന

ഗവണ്ടമന്റെദ്  ടചലവഴെമക്കുന  പണത്തമടന്റെ  ഓഡമറദ്  കഒാരദകമമഒായുദ്യം

സൈമഗ്രമഒായുദ്യം  ടചയണടമനദ്  ഭരണഘടെനഒാ  സഒാപനമഒായ സൈമ.  &  എ.  ജമ.

പറയുചമ്പഒാള്  ഒനദ്യം  മറച്ചുവയഒാനമടലങമല്  എന്തമനഒാണദ്  അങ്ങതമടന

എതമരക്കുനതദ്?  ഏതദ്  ഗവണ്ടമന്റെഒാടണങമലദ്യം  ഒരു  രൂപ

ടചലവഴെമക്കണടമങമല്  ഈ  സൈഭ  പഒാസഒാക്കണദ്യം.  ഇവമടടെ  സൈഭചയഒാ

കദഒാബമനചറഒാ  ഭരണഘടെനഒാപരമഒായ  നടെപടെമകചളഒാ  അറമചയണ,

ആടകയുള്ളതദ്  സൈമ.  &  എ.  ജമ.  ഓഡമറദ്  മഒാത്രമഒാണദ്.  ടസൈകന്  14  (1)

അനസൈരമച്ചദ് ഓഡമറദ് ടചയഒാടമനഒാണദ് അങ്ങദ് പറയുനതദ്.   സൈമ. & എ. ജമ.

നമരന്തരമഒായമ  ആവശദടപ്പെടുനതദ്  ടസൈകന്  20(2)  അനസൈരമച്ചുള്ള

ഓഡമറഒാണദ്.  സൈരക്കഒാര ടകഒാടുക്കുന ഗ്രഒാന്റെദ് മഒാത്രമുള്ള ഓഡമറമദ്യംഗഒാണദ് അങ്ങദ്
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വമഭഒാവനദ്യം  ടചയ്യുനതദ്.  ടസൈകന്  20(2)  അനസൈരമച്ചുള്ളതദ്  സൈമഗ്രമഒായ

ഓഡമറഒാണദ്.  ആ  ഓഡമറദ്  ചവടണനപറയുന  ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  നടെപടെമ

അദ്യംഗസ്പീകരമക്കഒാവനതല.  1999-ല് ഇത്രയുദ്യം ബഒാദ്ധദതകടളഒാനമമല.  അനദ്

കടെടമടുത്തതമടന്റെ  ചവഒാളദദ്യം  എത്രയഒാടണനദ്  ചനഒാക്കുക.  ഇചപ്പെഒാള്

സൈദ്യംസഒാനത്തദ്   സൈഒാമ്പത്തമകമഒായ  വലമടയഒാരു  ഭഒാരമുണഒാകുന.  അതമടന്റെ

ഓഡമറദ്  ചവണ,  നമയമസൈഭചയഒാ  കദഒാബമനചറഒാ  അറമചയണ.,  ആരുദ്യം

അറമചയണ.   ഡയറകരമഒാര  നലവരഒാണദ്.  അവര  നലവരഒായതുടകഒാണദ്

അവടര  വമശന്വേസൈമക്കുകടയനദ്  പറയുനതദ്  ജനഒാധമപതദ  സൈദ്യംവമധഒാനത്തമല്

അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുടകഒാടുക്കഒാന് കഴെമയുന കഒാരദമഒാചണഒാ?  അതുചപഒാടല പ്രഒാഥമമക

റമചപ്പെഒാരടമല് കഒാണഒാത്തതദ് സഫനല് റമചപ്പെഒാരടമല് വന. പഒാചമഒാലമന് ചകസൈദ്

മറക്കരുതദ്.   ടക.  കരുണഒാകരനദ്  എതമരഒായ പഒാചമഒാലമന് ചകസമല് ആദദദ്യം

ഗവണ്ടമന്റുമഒായമ ചരച്ച ടചയ എക്സമറദ് മസ്പീറമദ്യംഗുകളുടടെ റമചപ്പെഒാരടദ് പ്രമലമമമനറമ

റമചപ്പെഒാരടമലമല.   അതദ്  സഫനല്  റമചപ്പെഒാരടമലഒാണദ്  വനതദ്.  ഇങ്ങടന

നമരവധമ ഉദഒാഹരണങ്ങളുണദ്.     സൈമ. & എ. ജമ.റമചപ്പെഒാരടമടന സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്

ഇതമനമടെയദ്  ചരച്ച  ടചയഒാന്  വരുമചലഒാ?   അചപ്പെഒാള്  ടസൈകന്  20(2)

അനസൈരമച്ചുള്ള  സൈമഗ്രമഒായ  ഓഡമറദ്  നടെത്തഒാടത  ഗവണ്ടമന്റെദ്
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മുചനഒാട്ടുചപഒാകുനതമലഒാണദ്  ജനങ്ങളമലള്ള  ആശങ  നമലനമല്ക്കുനതദ്.  ആ

ആശങ  ദൂരസ്പീകരമക്കഒാന്ചവണമ  ടസൈകന്  20(2)  അനസൈരമച്ചുള്ള  ഓഡമറദ്

നടെത്തഒാനദ്യം  സതഒാരദമഒായ  പണമമടെപഒാടുകള്  നടെത്തഒാനദ്യം  ഗവണ്ടമന്റെദ്

തയഒാറഒാകുചമഒാ?

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്  :  സൈര,  പ്രതമപകചനതഒാവദ്

എഴുചനറചപ്പെഒാള്  ഞഒാന്  വമചഒാരമച്ചതദ്  നമങ്ങള്  ഭരമച്ചമരുനചപ്പെഒാള്

എന്തുടകഒാണഒാണദ് ടസൈകന് 14(1) അനസൈരമച്ചുള്ള ഓഡമറദ്  മതമടയനദ്യം

സഒാറഡ്യൂടറമ ഓഡമറടറ നമയമമചക്കണ എനദ്യം സൂചമപ്പെമച്ചദ്  കത്തദ് അയച്ചതദ്

സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്  വമശദസ്പീകരമക്കുടമനഒാണദ്.   അചദ്ദേഹദ്യം  നല്കമയ  ഏക

വമശദസ്പീകരണദ്യം   അനദ്  അത്ര  തുകടയഒാനദ്യം  വഒായ്പ  എടുത്തമലചലഒാ

അതുടകഒാണദ്  ഇത്രയുദ്യം  മതമ  എനദ്  ചമന്തമച്ചുടവനള്ളതഒാണദ്.  The

question  of  principle  നമങ്ങള് എത്ര വഒായ്പടയടുക്കുനണദ് എനതല.

നമങ്ങള്  അനദ്  എടുത്ത  നമലപഒാടെദ്  ശരമ,  അതുതടന  ഞങ്ങള്

തുടെരുകയഒാണദ്.  ടസൈകന്   20(2)  വളടര  വദകമഒാണദ്.   ഏതഒായഒാലദ്യം

പ്രമവമചലജസൈദ്  ആന്റെദ്  എത്തമക്സദ്   കമ്മമറമയുടടെ  റമചപ്പെഒാരടദ്  ചരച്ചയദ്

വരുടമനദ് പറഞ്ഞചലഒാ.  അതദ്  വരടട.   എന്തഒാണദ് ആകമലള്ളടതനദ്
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നമുക്കദ്  വഒായമക്കഒാദ്യം.  ടസൈകന്  20(2)  എനപറയുനതദ്  14(1)

ബഒാധകമലഒാത്ത  സഒാപനങ്ങള്ക്കുചവണമയുള്ളതഒാണദ്.  14(1)

എനവച്ചഒാല് സൈരക്കഒാര ടകഒാടുക്കുന ഫണദ് മഒാത്രമല, എലഒാ ഇടെപഒാടുകളുദ്യം

പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.  അങ്ങടനയഒാണദ് ഇക്കൗ വരഷടത്ത സൈമ. & എ.ജമ.യുടടെ

റമചപ്പെഒാടദ്  പുറത്തുവരഒാന് ചപഒാകുനതദ്.  എന്തമനഒാണദ് പ്രതമപകചനതഒാചവ,

ഇലഒാത്ത  പ്രശ്നദ്യം  ഉണഒാക്കുനതദ്?   സൈമ.  &  എ.ജമ.  ചപഒാലദ്യം  ഇചപ്പെഒാള്

ഇതുസൈദ്യംബന്ധമച്ചദ് കത്തദ് എഴുതുനമലചലഒാ.   

പ്രതമപകചനതഒാവദ്  (  ശസ്പീ  .    രചമശദ്  ടചനമത്തല  ):   സൈര,  സൈമ.  &

എ.ജമ. മൂനദ്  കത്തദ്  അയച്ചമട്ടുണദ്.  (....... സമക്കദ് ഓഫദ്.....)

ചഡഒാ  .   ടെമ  .   എദ്യം  .   ചതഒാമസൈദ് ടഎസൈകദ്  :  സൈര, ഇല.  സൈമ.  &  എ.ജമ.

അതദ്  നമരത്തമ.  ആ  കത്തദ്  അസൈദ്യംബന്ധമഒാണദ്.   എന്തമടന്റെ

അടെമസഒാനത്തമലഒാടണനദ്  അചദ്ദേഹത്തമനചപഒാലദ്യം   തമരമച്ചറമഞ

കഒാണമല.

ശസ്പീ  .    ടക  .    ഡമ  .    പ്രചസൈനന്:  സൈര,  കമഫ്ബമയുടടെ

പശഒാത്തലചമഖലയമലള്ള  നമരമ്മഒാണപ്രവരത്തനങ്ങള്  ചകരള

സൈമ്പദ്ഘടെനയമലണഒാക്കഒാവന  ഗുണകരമഒായ  മഒാറങ്ങടള  സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്
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ഇക്കൗ  സൈമൂഹദ്യം  ചവണത്ര  ചരച്ച  ടചയ്യുനമലഒാടയനള്ള  പരമമമതമ

ഇചപ്പെഒാഴുമുണദ്.  'പുതമയ കഒാലദ്യം പുതമയ നമരമ്മഒാണദ്യം'  എന മുദഒാവഒാകദദ്യം

മുഖമുദയഒാക്കമ  പ്രവരത്തമക്കുന  എല്.ഡമ.എഫദ്.  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  എലഒാ

നമരമ്മഒാണപ്രവരത്തനങ്ങളുദ്യം  മമകച്ച  നമലവഒാരദ്യം  പുലരത്തുന  എനദ്

ഉറപ്പുവരുത്തുനതമനദ്യം  നമരവഹണ  ചവഗത  കൂടഒാനദ്യം  കമഫ്ബമയുടടെ

നമലവമലള്ള  സൈഒാചങതമകസൈദ്യംവമധഒാനദ്യം  വമപുലടപ്പെടുത്തുനതമടനക്കുറമച്ചദ്

ആചലഒാചമച്ചമട്ടുചണഒാ;  അചതഒാടടെഒാപ്പെദ്യം  ഇനമടയഒാരു  പഞവടെമപ്പെഒാലചമഒാ

പഒാലഒാരമവടദ്യം  പഒാലചമഒാ  ആവരത്തമക്കമല  എനതുകൂടെമ  ഉറപ്പെഒാക്കഒാന്

കമഫ്ബമ ചവണത്ര ജഒാഗ്രത പുലരത്തുചമഒാ? 

ചഡഒാ  .   ടെമ  .   എദ്യം  .   ചതഒാമസൈദ് ടഎസൈകദ്  :  സൈര, വളടരചയടറ  ജഒാഗ്രത

കമഫ്ബമ ഇചപ്പെഒാള് പുലരത്തുനണദ്.  അതുടകഒാണഒാണദ്  ചതരഡദ്  പഒാരടമ

കന്വേഒാളമറമ  ടടെസദ്  നടെത്തുനതദ്.    അതമനദ്  പ്രചതദകദ്യം  ഉചദദഒാഗസടന

നമചയഒാഗമച്ചമട്ടുണദ്.   കമഫ്ബമയുടടെ  തടന  കന്വേഒാളമറമ  ടടെസമനള്ള

സൈദ്യംവമധഒാനമുണദ്.   ആളുകളുടടെ  എണ്ണദ്യം  നമയനമച്ചുനമരത്തഒാന്  ചവണമ

ഉപചയഒാഗമക്കുന  ഉപകരണങ്ങളുടടെടയഒാടക്ക  മമകവദ്

ഉനതനമലവഒാരത്തമലഒാക്കമയമട്ടുണദ്.    കമഫ്ബമ  ചപ്രഒാജകമടന്റെ  കസ്പീഴെമല്



13/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

48

ഇത്രയുദ്യം വരക്കദ് നടെനമടദ് എവമടടെടയങമലദ്യം ഒരു അഴെമമതമയഒാചരഒാപണദ്യം

ആ രസ്പീതമയമല് നടെനമട്ടുചണഒാടയനദ് നമങ്ങള് പറയൂ.  

പ്രതമപകചനതഒാവദ്  (ശസ്പീ  .    രചമശദ്  ടചനമത്തല  ):  സൈര,

ബഹുമഒാനടപ്പെട  ധനകഒാരദ  വകുപ്പുമനമ  വസ്തുതഒാവമരുദ്ധമഒായ

കഒാരദങ്ങളഒാണദ്    ഇവമടടെ  പറയുനതദ്.   ട്രഒാന്സ്ഗ്രമഡദ്  പദ്ധതമടയപ്പെറമ

സൈഭയമല്  എഴുതമ  ഉനയമച്ച  ആചരഒാപണമഒാണദ്.  ഇചപ്പെഒാള്

ചലഒാകഒായുകയുടടെ പരമഗണനയമലള്ള   അഴെമമതമയഒാചരഒാപണമഒാണതദ്.

ചഡഒാ  .   ടെമ  .   എദ്യം  .   ചതഒാമസൈദ് ടഎസൈകദ്  : സൈര,  ഇവമടടെയമരമക്കുന

ബഹുമഒാനടപ്പെട ടമമ്പരമഒാര മുഴുവന് എചനഒാടെദ്  പറഞ്ഞമട്ടുള്ള ആചകപദ്യം

കമഫ്ബമയുടടെ കസ്പീഴെമല് നടെത്തുന പരമചശഒാധന കൂടെമചപ്പെഒാകുന,  അതമടന്റെ

ഫലമഒായമ  കഒാലതഒാമസൈദ്യം  ഉണഒാകുന  എനള്ളതഒാണദ്.  ഇക്കൗ

മഒാനദണ്ഡങ്ങള്   കരശനമഒാക്കരുതദ്  എനഒാണദ്  ടപഒാതുവമല്  വനമട്ടുള്ള

അഭമപ്രഒായദ്യം.  കമഫ്ബമ  നടെത്തുന  പരമചശഒാധനയുടടെയുദ്യം

ചമല്ചനഒാടത്തമടന്റെയുദ്യം  തസ്പീവ്രതടയഒാനദ്യം  കുറയഒാന്  ഉചദ്ദേശമക്കുനമല.

കഒാരണദ്യം  ഇവമടടെ  ബഹുമഒാനടപ്പെട  ടമമ്പര  പറഞ്ഞതുചപഒാടല

പഒാലഒാരമവടദ്യം  പഒാലത്തമടന്റെ  കഒാരദത്തമല്  സൈദ്യംഭവമച്ചതുചപഒാലള്ള
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അനഭവദ്യം  ഇത്ര  ആയമരദ്യം  ചകഒാടെമകള്  ടചലവഴെമച്ചദ്  നമരമ്മഒാണ

പ്രവരത്തനദ്യം നടെത്തുചമ്പഒാള്  ഉണഒാകഒാന് പഒാടെമല.  

പ്രതമപകചനതഒാവദ്  (ശസ്പീ  .    രചമശദ്  ടചനമത്തല  ):  പഒാലഒാരമവടദ്യം

പഒാലടത്തക്കുറമച്ചദ്   അങ്ങദ്  പറഞ്ഞചലഒാ.   കമഫ്ബമയമല്  ടകഒാച്ചമ

കദഒാന്സൈര ടസൈന്റെറമനചവണമ   150 ചകഒാടെമ രൂപ ടചലവഴെമച്ചദ് നമരമ്മമച്ച

ടകടമടെദ്യം  ഇടെമഞതഒാടഴെ വസ്പീണു.  അക്കഒാരദദ്യം  അങ്ങദ് അചനന്വേഷമക്കുചമഒാ?

മമ  .   സസ്പീക്കര  : ശസ്പീ. മമ്മൂടമയുടടെ  ചചഒാദദദ്യം  കൂടെമ  ചകടമടദ്  അങ്ങദ്

ഒരുമമച്ചദ് ഉത്തരദ്യം നല്കമയഒാല് മതമ.

ശസ്പീ  .    സൈമ  .    മമ്മൂടമ  : സൈര,  ആദദടത്ത  ബഡ്ജറമല്  തടന

കമഫ്ബമയുടടെ  പദ്ധതമയമലള്ടപ്പെടുത്തുനതമനചവണമ  എദ്യം.എല്.എ-

മഒാചരഒാടെദ്   50  ചകഒാടെമ  രൂപയുടടെ  രണദ്  പദ്ധതമ  വസ്പീതദ്യം

സൈമരപ്പെമക്കുനതമനചവണമ  ആവശദടപ്പെട്ടു.  തമരൂര

നമചയഒാജകമണ്ഡലത്തമല്നമനദ്  രണദ്  പദ്ധതമ  നല്കമ.  50  ചകഒാടെമ

രൂപയുടടെ തമരൂര സഫ്ലൈ ഓവര  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം ആദദ ബഡ്ജറമല്

തടന പ്രഖദഒാപമക്കുകയുദ്യം ടചയ.   ആദദടത്ത മൂനവരഷദ്യം സമരമഒായമ

നമരന്തരദ്യം  ചഫഒാചളഒാ  അപദ്  നടെത്തമ  പദ്ധതമ  എവമടടെയുദ്യം  എത്തഒാത്ത
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അവസയമല് അങ്ങചയഒാടെദ് ഞഒാന് ഒരു കഒാരദദ്യം ആവശദടപ്പെടുകയുണഒായമ.

ഈ  ഗവണ്ടമന്റെദ്  അധമകഒാരത്തമല്  വനതമനചശഷദ്യം  പണമ  കഴെമഞ്ഞദ്

ടറയമല്ചവ തമരമചച്ചല്പ്പെമച്ച രണദ്  ഓവര ബമഡ്ജുകള് അവമടടെയുണദ്.

അതമനള്ള  അചപ്രഒാച്ചദ്  ചറഒാഡമനദ്  ആ  ഫണദ്  അനവദമക്കുകയുദ്യം  മറദ്

പദ്ധതമകള്ക്കുകൂടെമ  വമനമചയഒാഗമക്കഒാന്  തയഒാറഒാകുചമഒാടയനദ്

ചചഒാദമച്ചചപ്പെഒാള് അങ്ങദ് ഗക്കൗരവമഒായമ പരമചശഒാധമക്കഒാടമനദ് പറഞ്ഞമരുന.

നഒാളമതുവടരയഒായമ  ഒരു  നടെപടെമയുമുണഒായമടമല.  ഞങ്ങള്  വളടര

പ്രതസ്പീകചയഒാടുകൂടെമ  സൈമരപ്പെമച്ച  പദ്ധതമയഒായമരുന.  കമഫ്ബമയുടടെ

പദ്ധതമ  നലരസ്പീതമയമല്  നടെക്കുനടവനദ്   പറയുചമ്പഒാള്  തടന

ഇങ്ങടനയുള്ള  നടെക്കഒാത്ത  പദ്ധതമടയക്കുറമച്ചദ്  കൂടെമ  അങ്ങദ്

വമശദസ്പീകരമക്കുചമഒാ? 

ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്  :  സൈര,  എനമക്കദ്  ഇതദ്  ഓഫദ്

ഹഒാന്റെഒായമ  പറയഒാന്  കഴെമയമല.  നമശയമഒായുദ്യം  കമഫ്ബമ

സൈമ.ഇ.ഒ.യുമഒായമ  സൈദ്യംസൈഒാരമച്ചദ്  ഇതുസൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്  പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.

അതമനദ്  തടെസമമല.  എന്തഒാണദ്   ടകഒാച്ചമന്  കദഒാന്സൈര  ടസൈന്റെറമല്

നടെനതദ്?  കമഫ്ബമ  അസപ്രസൈബലമറമ  അപ്രൂവദ്  ടചയതമടന്റെ
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അടെമസഒാനത്തമല്  ബസ്പീമുകള്  ചമലതദ്  ഒഴെമവഒാക്കമ.  അതുകണപമടെമച്ചു.

അതനസൈരമച്ചദ്  കരശന  നടെപടെമകളുദ്യം  സൈന്വേസ്പീകരമച്ചു.  കമഫ്ബമയുടടെ

നമരചദ്ദേശദ്യം  മറമകടെനദ്,  കമഫ്ബമ  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ച  ചമഒാഡലമല്  നമനദ്യം

മഒാറമയതമടന്റെ  ഫലമഒായമടഒാണദ്  അങ്ങടന  സൈദ്യംഭവമച്ചതദ്.  അലഒാടത

കമഫ്ബമ  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ച  ചപ്രഒാജകമടന്റെ  അടെമസഒാനത്തമല്  ടചയമടദ്

വനതല.  ഇനമ  ഇത്തരത്തമല്  സൈദ്യംഭവമക്കഒാന്

പഒാടെമലഒാടയനള്ളതുടകഒാണഒാണദ്  നമരന്തരമഒായ  ചമല്ചനഒാട

സൈദ്യംവമധഒാനങ്ങള്  ആധുനമക  ഉപകരണങ്ങള്  ഉപചയഒാഗമച്ചദ്

നടെത്തുനതമനദ്  തസ്പീരുമഒാനമച്ചതദ്.

ശസ്പീ  .    ടക  .    വമ  .    അബ്ദുള് ഖഒാദര:  സൈര,  കമഫ്ബമ പദ്ധതമ  വമവമധ

മണ്ഡലങ്ങളമല്  വമവമധ  ചമഖലകളമടലലഒാദ്യം  നല്കമയമട്ടുണദ്.

ആചരഒാഗദദ്യം,  കൃഷമ,  വമദദഒാഭദഒാസൈദ്യം,  ജലവമഭവദ്യം  തുടെങ്ങമയ  വമവമധ

ചമഖലകളമല്  പരമചശഒാധന നടെത്തമ പുതമയ പദ്ധതമ പ്രഖദഒാപമക്കഒാനള്ള

പ്രയഒാസൈദ്യം  അങ്ങദ്   ചൂണമക്കഒാണമച്ചു.   ഏടതങമലദ്യം  മണ്ഡലങ്ങളമല്

ഇക്കഒാരദത്തമല് കുറവകളുടണങമല് അതദ് പരമഗണമക്കഒാന് കഴെമയുചമഒാ? 
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ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്  : സൈര,  ഇചപ്പെഒാള്

നടെനടകഒാണമരമക്കുന പ്രവൃത്തമകള് തസ്പീരടട. നമങ്ങളുടടെ എലഒാവരുടടെയുദ്യം

മണ്ഡലങ്ങളമല് പ്രവൃത്തമകള് നടെനവരമകയഒാണദ്.  കമഫ്ബമടയക്കുറമച്ചദ്

രഒാഷസ്പീയ  പരമഗണന  വച്ചദ്  വസ്പീതദ്യം  വച്ചമട്ടുടണന  ആചകപദ്യം  ഇതുവടര

ഉയരനവനമടമല.   തസ്പീരചദശ സഹചവ,  മലചയഒാര സഹചവ തുടെങ്ങമയ

ചറഒാഡകള്  എലഒാദ്യം  മണ്ഡലഒാതമരത്തമയമല്  എത്തമനമല്ക്കുന

കഒാരദങ്ങളല.     ഇത്ര കുടമകളമല് കൂടുതല് കുടമകള് പഠമക്കുന  സ്കൂളുകള്,

തഒാലൂക്കഒാശുപത്രമകള്ക്കദ് മുകളമലള്ള ആശുപത്രമകള്  എനപറയുചമ്പഒാള്

എലഒാ  മണ്ഡലങ്ങളുദ്യം  ഇതമല്  ഉള്ടപ്പെടുന.  ട്രഒാന്സ്ഗ്രമഡദ്

എനപറയുചമ്പഒാള് എലഒാ  മണ്ഡലത്തമലദ്യം വരുനതല.  ഇത്തരത്തമലള്ള

വലമയ  ചപ്രഒാജക്ടുകളഒായതുടകഒാണദ്  മണ്ഡലഒാടെമസഒാനത്തമല്  രഒാഷസ്പീയ

വമചവചനദ്യം  നടെത്തമ  എനദ്  കമഫ്ബമടയക്കുറമച്ചദ്  സൈഒാധഒാരണഗതമയമല്

വമമരശനമമല.   ശസ്പീ.   അബ്ദുള്  ഖഒാദര  പറയുനതുചകള്ക്കുചമ്പഒാള്

ചതഒാനനതദ്  അചദ്ദേഹത്തമടന്റെ  മണ്ഡലത്തമല്  ചവണത്ര

ടചയമടമലഒാടയനഒാണദ്.   ഞഒാന്  ഇചപ്പെഒാള്  ഗ്രഒാന്റെദ്  ടചയ്യുനമല.   നമുക്കദ്

എന്തഒാടണനദ്  പരമചശഒാധമക്കഒാദ്യം.  സൈന്തുലനഒാവസടയഒാടക്ക
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ചനഒാക്കമയമടഒാണദ് ചപ്രഒാജകദ് വച്ചതദ്.  നമുക്കദ് പരമചശഒാധന നടെത്തഒാദ്യം.

(*33)കമഫ്ബമയുടടെ പ്രവരത്തനങ്ങടള തടെസടപ്പെടുത്തഒാനള്ള ശമങ്ങള്

ശസ്പീ  .   ടക  .   സചരഷദ് കുറപ്പെദ്  :
ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപദ് കുമഒാര  :
ശസ്പീ  .   ചജഒാണ് ടഫരണഒാണസൈദ്  :
ശസ്പീ  .   ഡമ  .   ടക  .   മുരളമ: തഒാടഴെ കഒാണുന ചചഒാദദങ്ങള്ക്കദ് ധനകഒാരദവദ്യം

കയറദ്യം വകുപ്പുമനമ മറപടെമ നല്കുചമഒാ:

(എ) നമയമനമരമ്മഒാണ  സൈഭ  പഒാസഒാക്കമയ  ഒരു  നമയമത്തമടന്റെ

നമയമസൈഒാധുത  പരമചശഒാധമക്കഒാന്  സൈമ.  &  എ.ജമ  ക്കദ്  എടന്തങമലദ്യം

അധമകഒാരമുചണഒാ;  കമഫ്ബമയുടടെ  ഭരണഘടെനഒാ  സൈഒാധുത സൈമ  &  എജമ

ചചഒാദദദ്യം ടചയ്ടതനള്ള വഒാരത്തയുടടെ നമജസമതമ അറമയമക്കുചമഒാ;

(ബമ) ചകന്ദ്ര  കുറഒാചനന്വേഷണ  ഏജന്സൈമകടളയുദ്യം  ഓഡമറദ്

ഏജന്സൈമടയയുദ്യം  കമഫ്ബമടയക്കുറമച്ചദ്  ടതറഒായ  ആചരഒാപണങ്ങള്

ഉയരത്തഒാന്  പ്രതമപക  കകമകള്  വമനമചയഒാഗമക്കുനതദ്  കമഫ്ബമ

വഴെമയുള്ള  വമകസൈന  പ്രവത്തനങ്ങടള  തടെസടപ്പെടുത്തഒാനമടെയഒായമട്ടുചണഒാ;

കമഫ്ബമ  വഒായ്പടക്കതമടര  പ്രതമപകത്തമടന്റെ  ആചരഒാപണദ്യം

ശദ്ധയമല്ടപ്പെടമരുചനഒാ; 
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(സൈമ ) രഒാഷസ്പീയ  ദുരുചദ്ദേശദചത്തഒാടടെ  കമഫ്ബമടക്കതമടര

ആടരങമലദ്യം ചകഒാടെതമയമല് ചകസൈദ് നല്കമയമരുചനഒാ; അവയുടടെ സമതമ

എടന്തനദ് അറമയമക്കഒാചമഒാ;

(ഡമ)നമലവമടല  ചകസൈമടല  കകമ  ആരഒാടണനദ്യം  അവര

ഉനയമച്ചമരമക്കുന ആവശദദ്യം എന്തഒാടണനദ്യം വദകമഒാക്കുചമഒാ;

(ഇ) കമഫ്ബമയമല്  നമലവമല്  ഏടതലഒാദ്യം  തലത്തമലള്ള  ഓഡമറദ്

പരമചശഒാധന നടെക്കുനടണനദ് അറമയമക്കഒാചമഒാ?

ധനകഒാരദവദ്യം  കയറദ്യം  വകുപ്പുമനമ  (ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്

ടഎസൈകദ്): സൈര,

(എ) നമലനമല്ക്കുന  ഏടതങമലദ്യം  ചടങ്ങളമല്  നമനദ്

സൈരക്കഒാരമചന്റെചയഒാ  അതമനകസ്പീഴെമല്  വരുന  ഏജന്സൈമകളുടടെചയഒാ

പ്രവരത്തമകള്  വദതമചലമച്ചമട്ടുടണങമല്  അതദ്  തങ്ങളുടടെ  പരമധമയമല്

വരുന വമഷയമഒാടണങമല് അവ സൈരക്കഒാരമടന ചൂണമക്കഒാണമചക്കണതദ്

സൈമ. & എ. ജമ.യുടടെ കടെമയഒാണദ്.  എനഒാല് സൈദ്യംസഒാന കമഫ്ബമ ആകദ്

എനപറയുനതദ്,  രണതവണ  സൈദ്യംസഒാന  നമയമവകുപ്പെദ്  വമശദമഒായമ

പരമചശഒാധമച്ചദ്  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ച  കഒാരദമഒാണദ്.   അതദ്  തമകച്ചുദ്യം
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ഭരണഘടെനഒാപരമഒാണദ്.    നമയമസൈഭയുടടെ മുന്പഒാടക വരുന നമയമങ്ങള്

എലഒാദ്യം  തടന  നമയമവകുപ്പെമടന്റെ  കരശനമഒായ  നമയമസൈഒാധുത

പരമചശഒാധന  കഴെമഞ  വരുനവയഒാണദ്.   ഇക്കൗ  നമയമങ്ങള്  രഒാജദത്തദ്

നമലനമല്ക്കുന  ഏടതങമലദ്യം  വദവസകള്ക്കദ്  പ്രചതദകമച്ചദ്

ഭരണഘടെനഒാപരമഒായ വദവസകള്ക്കദ് എതമരഒാചണഒാ അലചയഒാ എനതദ്

കൃതദമഒായമ നമയമവകുപ്പെദ് പരമചശഒാധമക്കുകയുദ്യം അവയമല് അഭമപ്രഒായങ്ങള്

ചരഖടപ്പെടുത്തുകയുദ്യം  ടചയഒാറണദ്.  1999-ല്  കമഫ്ബമയുടടെ  ആകദ്

രൂപസ്പീകരമക്കുന  കഒാലത്തുദ്യം  2016-ല്  അതദ്  ചഭദഗതമ  ടചയ്യുന

അവസൈരത്തമലദ്യം  ഭരണഘടെനഒാപരമഒായ  സൈഒാധുത  വമശദമഒായമ

പരമചശഒാധമക്കടപ്പെടതുദ്യം  അവയദ്  നമയമവകുപ്പെമടന്റെ  അനകൂലമഒായ

അഭമപ്രഒായദ്യം ചരഖടപ്പെടുത്തമയമട്ടുള്ളതുമഒാണദ്. കമഫ്ബമ എന സഒാപനചമഒാ

അതമടന്റെ പ്രവരത്തനങ്ങചളഒാ രഒാജദത്തദ് നമലവമലള്ള ഒരു നമയമത്തമനദ്യം

എതമരല.   കമഫ്ബമ  ആകദ്  സദസ്പീരഘമഒായ  വമശകലനങ്ങള്ക്കുദ്യം

ചരച്ചകള്ക്കുദ്യം ഒടുവമല് ചകരള നമയമസൈഭ ഏകകണ്ഠമഒായമ പഒാസഒാക്കമയ

ഒരു  നമയമമഒാണദ്.   സൈമ.  &  എ.ജമ.  റമചപ്പെഒാരടദ്  സൈദ്യംബന്ധമച്ച  വമവഒാദദ്യം

ഇപ്രകഒാരമഒാണദ്.   നമയമസൈഭയുടടെ മുന്പഒാടക സൈമ. &  എ.ജമ.  റമചപ്പെഒാരടദ്
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സൈമരപ്പെമചക്കണതദ് ധനകഒാരദമനമയഒാണദ്.  സൈഭയമല് സൈമരപ്പെമക്കുന ഇക്കൗ

റമചപ്പെഒാരടമടന കുറമച്ചദ് ധനകഒാരദ വകുപ്പുമനമക്കദ് വദകമഒായ ചബഒാധദവദ്യം

ഉത്തരവഒാദമത്തവദ്യം  ഉണഒാകണദ്യം.   നമലവമടല  ഓഡമറദ്  ചടങ്ങള്

സൈരക്കഒാരമനദ്  പൂരണ്ണമഒായുദ്യം  ഇതുസൈദ്യംബന്ധമച്ച  അറമവദ്  ഉണഒാകുദ്യം

വമധമഒാണദ്.  സൈമ. &  എ.ജമ.  കരടെദ് റമചപ്പെഒാരടദ് സൈരക്കഒാരമനദ് സൈമരപ്പെമക്കുക,

അതമചന്മേലള്ള  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  അഭമപ്രഒായങ്ങളുദ്യം  നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം

സൈന്വേസ്പീകരമക്കുക,  തുടെരനദ്  അതമടന്റെ  അടെമസഒാനത്തമല്  എത്തമചച്ചരുന

നമഗമനങ്ങളുദ്യം  നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  എക്സമറദ്  മസ്പീറമദ്യംഗമല്  അവതരമപ്പെമക്കുക,

തുടെരനദ്  മസ്പീറമദ്യംഗമടന്റെ  മമനമറദ്സൈദ്  ചദ്യംക്രമണദ്യം  ടചയ്യുക.  ഇക്കൗ

പ്രക്രമയകളമലടെനസ്പീളദ്യം  സൈരക്കഒാര  പ്രകടെമപ്പെമക്കുന  അഭമപ്രഒായങ്ങളുദ്യം

നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം  വമശദസ്പീകരണങ്ങള്ക്കുദ്യം  എലഒാവമധ  പരമഗണനയുദ്യം

നല്കമ  അന്തമമ  റമചപ്പെഒാരടദ്  തയഒാറഒാക്കമ  സൈരക്കഒാരമചലയദ്

തുടെരനടെപടെമകള്ക്കഒായമ  സൈമരപ്പെമക്കുക  എനമങ്ങടനയഒാണദ്

സൈദ്യംസഒാനത്തമടന്റെ ധനകഒാരദ  റമചപ്പെഒാരടദ്  സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്  സൈമ.  &  എ.ജമ.

സൈന്വേമകരമചക്കണ  നടെപടെമക്രമദ്യം.   സൈരക്കഒാരമനദ്  അടലങമല്   ഓഡമറമനദ്

വമചധയമഒാകുന സഒാപനത്തമനദ് കരടെദ് റമചപ്പെഒാരടദ് നല്കമ അതമചന്മേലള്ള
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അഭമപ്രഒായങ്ങളുദ്യം  നമരസ്പീകണങ്ങളുദ്യം  വമചയഒാജമപ്പുകളുദ്യം  പരമഗണമച്ചദ്

മഒാത്രചമ അന്തമമ റമചപ്പെഒാരടദ് തയഒാറഒാക്കഒാനഒാകൂ.  എനഒാല് സൈമ. &  എ.ജമ.

ഇചപ്പെഒാള്  സൈമരപ്പെമച്ച  അന്തമമ  റമചപ്പെഒാരടമല്  കരടെദ്  റമചപ്പെഒാരടമല്

ഒരുതരത്തമലദ്യം  ഉള്ടപ്പെടെഒാത്ത  നമഗമനങ്ങളുദ്യം  നമരസ്പീകണങ്ങളുദ്യം

തസ്പീരപ്പുകളുദ്യം  സൈമ.  &  എ.ജമ.  തടന  പുറടപ്പെടുവമച്ചമട്ടുള്ള  ഓഡമറദ്

നടെപടെമക്രമങ്ങളുടടെ  ചടങ്ങള്  പഒാലമക്കഒാടത  ഏകപകസ്പീയമഒായമ

ഉള്ടപ്പെടുത്തമ എനതഒാണദ് വമവഒാദത്തമനദ്  കഒാരണമഒായതദ്.   സൈരക്കഒാരമനദ്

സൈദ്യംസഒാനത്തമടന്റെ ധനകഒാരദ റമചപ്പെഒാരടദ് സൈമരപ്പെമക്കുചമ്പഒാള് ചടപ്രകഒാരദ്യം

പഒാലമചക്കണ  നടെപടെമകള്  സൈമ.  &  എ.ജമ.  സൈന്വേസ്പീകരമച്ചമല.   ഇതമനദ്

സൈരക്കഒാരമടന്റെ അഭമപ്രഒായദ്യം ആരഒായുവഒാനള്ള തഒാല്പരദദ്യം  സൈമ.  &  എ.ജമ.

കഒാണമച്ചമല.   എക്സമറദ്  മസ്പീറമദ്യംഗമടന്റെ  മമനമറദ്സൈദ്  ചപഒാലദ്യം  സൈരക്കഒാരമനദ്

നല്കമയമല.   കമഫ്ബമ  ചപഒാടല  സൈരക്കഒാരമടന്റെ  സപ്രധഒാനമഒായ  ഒരു

സൈദ്യംവമധഒാനത്തമടന  സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്  ചവണത്ര  വദകത  വരുത്തുവഒാന്

ശമമക്കഒാടതയുള്ള റമചപ്പെഒാരടമടല പരഒാമരശങ്ങള് സൈമ.  &  എ.ജമ.  യുടടെ

ഭഒാഗത്തദ്  നമനദ്യം  ഉണഒായ  ഗക്കൗരവചമറമയ  വസ്പീഴ്ചയഒായമ  കഒാണുന.

ഇതുസൈദ്യംബന്ധമഒായ പരഒാമരശദ്യം നടെത്തമയ സൈഒാഹചരദദ്യം ഇതഒാണദ്.  
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(ബമ) 2016-ല്  ടഎകകചണ്ഠനയഒാണദ്  ചകള  നമയമസൈഭഒാ

കമഫ്ബമ ചഭദഗതമ നമയമദ്യം പഒാസൈഒാക്കമയതദ്.  തുടെരനള്ള കഒാലയളവമല്

സൈമഒാനതകളമലഒാത്ത പ്രവരത്തനമമകവഒാണദ് കമഫ്ബമ എന സഒാപനദ്യം

കഒാഴ്ച ടവച്ചതദ്.  വളടര ടപ്രഒാഫഷണലഒായുള്ള പ്രവരത്തന രസ്പീതമകളഒാണദ്

കമഫ്ബമടയ  ഇതമനദ്  സൈഹഒായമച്ചതദ്.   ചുരുങ്ങമയകഒാലയളവമല്  തടന

കമഫ്ബമ  ആഭദന്തര  അന്തഒാരഒാഷ  തലത്തമല്  ശദ്ധ  പമടെമച്ചുപറമ.

മഒാറങ്ങള് കണ്മുന്പമല് കണ തുടെങ്ങമ.  ഇങ്ങടന നഒാളടത്ത ചകരളടത്ത

നമരവചമക്കുന  ഒരു  സൈദ്യംവമധഒാനമഒായമ  കമഫ്ബമ  ഇനദ്

രൂപഒാന്തരടപ്പെടമരമക്കുന.  ഇക്കൗ കഒാലയളവമടലലഒാദ്യം തടന കമഫ്ബമടയ

ചമഒാശമഒായമ ചമത്രസ്പീകരമക്കുവഒാനള്ള ചബഒാധപൂരവമഒായ ശമങ്ങള് വമവമധ

ചകഒാണുകളമല് നമനദ്യം ഉണഒാകുനതദ് ശദ്ധയമല്ടപ്പെടമട്ടുണദ്.

എനഒാല്  ഇത്തരത്തമലള്ള  എലഒാ  ആചകപങ്ങള്ക്കുദ്യം

ആശങകള്ക്കുദ്യം  സൈമയഒാസൈമയദ്യം  വമവമധമഒാരഗ്ഗങ്ങളമലൂടടെ  കൃതദമഒായ

വമശദസ്പീകണദ്യം  നല്കുവഒാന്  സൈരക്കഒാരമനദ്യം  കമഫ്ബമക്കുദ്യം  കഴെമഞ.

ഉചമതമഒായ  ഇക്കൗ  ഇടെടപടെലകളമലൂടടെ  ടപഒാതുജനങ്ങള്ക്കദ്  കമഫ്ബമയുദ്യം

അതമടന്റെ  പ്രവത്തനങ്ങചളഒാടുമുള്ള  വമശന്വേഒാസൈദ്യം  കഒാത്തുസൂകമക്കുവഒാന്
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കഴെമഞ്ഞമട്ടുണദ്.  ആഭദന്തര-അന്തഒാരഒാഷ  നമചകപകടരയുദ്യം

ടപഒാതുജനങ്ങടളയുദ്യം  പൂരണ്ണമഒായുദ്യം  വമശന്വേഒാസൈത്തമടലടുത്തുമഒാത്രചമ

കമഫ്ബമചപഒാടലയുള്ള ഒരു സഒാപനത്തമനദ് മുചനഒാട്ടുചപഒാകുവഒാന് കഴെമയൂ.

അതമനഒാല്  ഇത്തരത്തമല്  ടതറഒായ  വമവരങ്ങള്

പ്രചരമപ്പെമക്കുനതമടനതമടര ശകമഒായ നമലപഒാടുകള് സൈന്വേസ്പീകരമച്ചുടകഒാണദ്

മുചനഒാടദ് ചപഒാകുവഒാനദ്യം കമഫ്ബമ മുചഖനയുള്ള ചകരളത്തമടന്റെ സപ്രധഒാന

അടെമസഒാന പദ്ധതമകള് നമശയമച്ച പ്രകഒാരദ്യം പൂരത്തമയഒാക്കുവഒാനമഒാണദ്

ഇക്കൗ സൈരക്കഒാരമടന്റെ തസ്പീരുമഒാനദ്യം. 

(സൈമ) കമഫ്ബമയുടടെ  മസൈഒാലചബഒാണമടന്റെ  ഭരണഘടെനഒാ

സൈഒാധുതയുദ്യം സൈമ. &  എ.ജമ.  ഓഡമറദ്യം സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ് സഹചക്കഒാടെതമയമല്

ഒരു  റമടദ്  ടപറസ്പീഷന്  നമലനമല്ക്കുനണദ്.  ചകഒാവമഡമടന്റെ

പശഒാത്തലത്തമല് ഇക്കൗ പരഒാതമയമചന്മേലള്ള വഒാദദ്യം ചകള്ക്കല് ചകഒാടെതമ

നസ്പീടമ  ടവച്ചമരമക്കുകയഒാണദ്.  സൈദ്യംസഒാന  സൈരക്കഒാര,  ചകന്ദ്രസൈരക്കഒാര,

റമസൈരവദ് ബഒാങദ്, സൈമ. & എ.ജമ., കമഫ്ബമ, ലണന് ചസഒാക്കദ് എക്സദ്ചചഞദ്

എനമങ്ങടന  വമവമധ  സൈദ്യംവമധഒാനങ്ങടള  ഇതമല്  കകമ

ചചരത്തമട്ടുള്ളതമനഒാല്  പ്രസ്തുത  പരഒാതമ  സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്  എലഒാവരുടടെയുദ്യം
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സൈതദവഒാങ്മൂലദ്യം സൈമരപ്പെമചക്കണതഒായുണദ്.

(ഡമ)  എദ്യം.ആര.  രഞമത്തദ്  കഒാരത്തമചകയന്  എന  ചഒാരചടരഡദ്

അക്കക്കൗണന്റെദ്  ആണദ്  സഹചക്കഒാടെതമയമല്  കമഫ്ബമയുടടെ

മസൈഒാലചബഒാണമടന്റെ  ഭരണഘടെന  സൈഒാധുതയുദ്യം  സൈമ.  &  എ.ജമ.ഓഡമറദ്യം

സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്  റമടദ്  ടപറസ്പീഷന് ഫയല് ടചയമരമക്കുനതദ്.  ടപറസ്പീഷനമല്

ഉനയമച്ച പ്രധഒാന ആവശദങ്ങള് തഒാടഴെ പറയുനവ  ആണദ്.

• കമഫ്ബമടയ  മസൈഒാലചബഒാണകള്  പുറടപ്പെടുവമക്കുനതമനദ്യം  അവ

ലണന്  ചസഒാക്കദ്  എക്സദ്ചചഞമചലഒാ  മചറടതങമലദ്യം  ചസഒാക്കദ്

എക്സദ്ചചഞമചലഒാ ലമസദ് ടചയ്യുനതമല് നമനദ്യം വമലക്കുക.

• നമലവമല്  പുറടപ്പെടുവമച്ച  മസൈഒാലചബഒാണമടന്റെ  വമപണമയമടല

ക്രയവമക്രയങ്ങള്  അവസൈഒാനമപ്പെമക്കുക.  മസൈഒാലചബഒാണദ്  വഴെമ

സൈമഒാഹരമച്ച  തുക  വമനമചയഒാഗമക്കുനതമല്  നമനദ്  കമഫ്ബമടയ

വമലക്കുക. 

• സൈമ.  &  എ.ജമ.യുടടെ  20(2)  പ്രകഒാരമുള്ള ഓഡമറമനദ്  കമഫ്ബമടയ

വമചധയമഒാക്കുക.  
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• കമഫ്ബമയുടടെ  മസൈഒാലചബഒാണദ്  ഭരണഘടെനഒാ  ലദ്യംഘനമഒാടണനദ്യം

ഇതമചന്മേല്  നല്കുന  സൈരക്കഒാര  ഗദഒാരന്റെമ  സൈഞമതനമധമയമല്

നമനദ്യം  ചഒാരജദ്  ടചയ്യുനതദ്  വമലക്കണടമനദ്യം  അചപകയമല്

പറയുന. 

(ഇ) കമഫ്ബമയമല്  വമവമധ  തലത്തമലള്ള  ഓഡമറമദ്യംഗദ്

സൈമ്പ്രദഒായങ്ങളുദ്യം  അനബന്ധ  നമരസ്പീകണ  സൈദ്യംവമധഒാനങ്ങളുദ്യം

നമലനമല്ക്കുനണദ്.   കമഫ്ബമയമല്  സൈമ.  &  എ.ജമ.യുടടെ  ഓഡമറദ്

നടെക്കുനണദ്. 2020  ജൂസല മഒാസൈദ്യം വടരയുള്ള കഒാലയളവമടല സൈമ. &

എ.ജമ.  ഓഡമറദ്  കമഫ്ബമയമല്  പൂരത്തമയഒായമട്ടുണദ്.   കമഫ്ബമ  ആകദ്

നമഷ്കരഷമക്കുന പ്രകഒാരദ്യം സഒാറഡ്യൂടറമ ഓഡമറമദ്യംഗദ്,  ഫണദ് ട്രസസ്പീ ആന്ഡദ്

അസഡന്വേസൈറമ കമ്മസ്പീഷന് എനമവയഒാണദ് ഇതമല് പ്രധഒാനദ്യം.  ഇതുകൂടെഒാടത

ഇചന്റെണല്  ഓഡമറമദ്യംഗദ്  സൈദ്യംവമധഒാനദ്യം,  ടെഒാക്സദ്  ഓഡമറമദ്യംഗദ്  സൈദ്യംവമധഒാനദ്യം

അന്തഒാരഒാഷ  നമചകപകരുടടെ  തഒാല്പരദ  പ്രകഒാരമുള്ള  പമയര  റമവവ

ഓഡമറമദ്യംഗദ്  എനമവയുദ്യം  കമഫ്ബമയമല്  നടെനവരുന.  ഇത്തരത്തമല്

കമഫ്ബമയുടടെ  വരവദ്  ടചലവദ്  കണക്കുകള്  വമവമധ  തലങ്ങളമല്

പരമചശഒാധമക്കടപ്പെടുനണദ്.
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അചതഒാടടെഒാപ്പെദ്യം  പദ്ധതമ  നമരവഹണദ്യം  സൈദ്യംബന്ധമച്ചദ്  ഓഡമറകളുദ്യം

കമഫ്ബമയമല്  നമലവമലണദ്.   ഇചന്റെണല്  കന്വേഒാളമറമ  ഓഡമറദ്  ടസൈല്,

സൈന്വേതന  കന്വേഒാളമറമ  ഓഡമറദ്  എനമവയഒാണവ.   കമഫ്ബമ  പദ്ധതമകള്

മമകച്ച  നമലവഒാരത്തമലഒാണദ്  നമരമ്മമക്കടപ്പെടുനതദ്  എനദ്

ഉറപ്പുവരുത്തുവഒാന്  ഇവ  സൈഹഒായമക്കുദ്യം.  പദ്ധതമ  നമരവഹണത്തമല്

ചപഒാരഒായ്മകള്  ശദ്ധയമല്ടപ്പെടുന  സൈഒാഹചരദങ്ങളമല്  ഉചമതവദ്യം

സൈതന്വേരവമഒായ നടെപടെമകള് കമഫ്ബമ സൈന്വേസ്പീകരമച്ചുവരുന.

ശസ്പീ  .    ടക  .    സചരഷദ്  കുറപ്പെദ്:  സൈര,  സൈമ.  &  എ.ജമ.  റമചപ്പെഒാരടദ്

അന്തമമഒായമ  എഴുതുനതമനമുമ്പദ്  ചകരള  ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  അഭമപ്രഒായദ്യം

ആരഒാഞ്ഞമടലനള്ളതുദ്യം ചകരള നമയമസൈഭ ഏകകണ്ഠമഒായമ പഒാസഒാക്കമയ

ഒരു  നമയമപ്രകഒാരമഒാണദ്  ഇക്കൗ  വഒായ്പകടളടുത്തടതനള്ളതുദ്യം  അതമനദ്

റമസൈരവദ്  ബഒാങമടന്റെ  അനമതമയുണഒായമരുനടവനള്ളതുദ്യം  ചകന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ അനമതമ വഒാചങ്ങണതമടലനള്ളതുദ്യം സൈമ. & എ.ജമ.ടയ

ഗവണ്ടമന്റെദ്  പമനസ്പീടെദ്  എചപ്പെഒാടഴെങമലദ്യം  അറമയമചച്ചഒാ;  അതമനദ്

സൈമ.  &  എ.ജമ.  ഗവണ്ടമന്റെമനദ്  എടന്തങമലദ്യം  തരത്തമലള്ള  മറപടെമ

നല്കമയമട്ടുചണഒാ? 
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 ചഡഒാ  .    ടെമ  .    എദ്യം  .    ചതഒാമസൈദ്  ടഎസൈകദ്:  സൈര,   കമഫ്ബമയുടടെ

ഭരണഘടെനഒാ സൈഒാധുതടയക്കുറമച്ചദ്  ഒരു ആചകപവദ്യം സൈമ. & എ.ജമ. ഒരു

ഘടത്തമലദ്യം  സൈരക്കഒാരമചനഒാടെദ്  ഉനയമച്ചമടമല.  ഇതദ്  ഒഒാഫദ്  ബഡ്ജറദ്

ചബഒാചറഒായമദ്യംഗഒാചണഒാ  തുടെങ്ങമയ  ചചഒാദദങ്ങളുണദ്.  ഒഒാഫദ്  ബഡ്ജറദ്

ചബഒാചറഒായമദ്യംടഗഒാനദ്യം  ഭരണഘടെനഒാ  വമരുദ്ധമല.   ഒഒാഫദ്  ബഡ്ജറദ്

ചബഒാചറഒായമദ്യംഗദ്  ചകന്ദ്ര  സൈരക്കഒാരഒാണദ്  ഏറവദ്യം   കൂടുതല്  നടെത്തുനതദ്.

ബഡ്ജറദ്  ചരഖചയഒാടടെഒാപ്പെദ്യം  ഇത്രയുദ്യം  ഒഒാഫദ്  ബഡ്ജറദ്  ചബഒാചറഒായമദ്യംഗദ്

ഉടണനദ്  കണക്കദ്  പറഞതുടെങ്ങമയമട്ടുണദ്.   അതമടനക്കുറമച്ചുള്ള

പരഒാമരശമലഒാടത കമഫ്ബമ ആകദ്  ഭരണഘടെനഒാവമരുദ്ധമഒാണദ് എടനഒാരു

നമഗമനത്തമല്  ഒരു  ഘടത്തമലദ്യം  എത്തുകചയഒാ  ചചഒാദമക്കുകചയഒാ

പറയുകചയഒാ  ടചയമടമല.  ഇതദ്  എക്സമറദ്  മസ്പീറമദ്യംഗമനദ്  വമചധയമഒായ  കരടെദ്

റമചപ്പെഒാരടമല് ഉണഒായമരുനമമല.   കരടെദ്  റമചപ്പെഒാരടമല്  ഓഫദ്  ബഡ്ജറദ്

ചബഒാചറഒായമദ്യംഗമടനക്കുറമച്ചുള്ള ഒരു പഒാരഗ്രഒാഫദ് മഒാത്രചമയുള.  ഇടതലഒാദ്യം

അവസൈഒാനമച്ചുകഴെമഞ്ഞതമനചശഷദ്യം  നമയമസൈഭയമല്  സൈമരപ്പെമചക്കണ

റമചപ്പെഒാരടമല്  ഏകപകസ്പീയമഒായമ  എടദ്  പഒാരഗ്രഒാഫുകള്

കൂടമചച്ചരക്കുകയഒാണദ്.   അതദ്  ഞഒാന്  ഇവമടടെ  പറഞ്ഞ  രസ്പീതമയമലള്ള
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പഒാരഗ്രഒാഫുകളഒാണദ്.  ഇതദ്   ടചയ്യുനതമനദ്  നമയമദ്യം  സൈമ.  &  എ.ജമ.-ക്കദ്

അനവഒാദദ്യം  ടകഒാടുക്കുനമല.  സൈമ.  &  എ.ജമ.  തടനയുണഒാക്കമയ

ചടങ്ങള്ടക്കലഒാദ്യം കടെകവമരുദ്ധമഒാണദ്.  മധദപ്രചദശദ് സൈമ. &  എ.ജമ.യുടടെ

സൈമ്മറമയുണദ്.  അതമല്  അചദ്ദേഹദ്യം  പറയുനതദ്,  കരടെദ്  റമചപ്പെഒാരടദ്

അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുകഴെമഞ്ഞഒാല്  പമടന  അതമടലഒാരു  പഒാരഗ്രഒാഫദ്

കൂടമചച്ചരക്കഒാന്  പഒാടെമടലനള്ളതഒാണദ്.   ഇത്തരത്തമല് സൈമ.  &  എ.ജമ.

എടുത്ത നമലപഒാടെദ് വളടര ദക്കൗരഭഒാഗദകരമഒായമചപ്പെഒായമ.   

മമ  .    സസ്പീക്കര:    ഓരഡര..  ഓരഡര..   ചചഒാചദദഒാത്തരചവള

അവസൈഒാനമച്ചമരമക്കുന.  

 (ചചഒാചദദഒാത്തര സൈമയദ്യം കഴെമഞ.) 


