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ധനകകാരരര

2021-2022   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറത്തിനന
സരബനത്തിച്ച നപകാതുചര്ച്ച

ശശ  .    സത്തി  .    നക  .    ശശശന്ദ്രന:  സര്,  സഖകാവവ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന

തനതൃതതര  നല്കുന്ന  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാരത്തിനുതവണത്തി  പത്തിയനപ്പെട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസവ്  നഎസകവ്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച

ബഡ്ജറത്തിനന ഏനറ അഭത്തിമകാനതതകാനട സതകാഗതര നചയ്യുകയകാണവ്.  2016-ല്

അധത്തികകാരതത്തില്വന്ന  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാരത്തിനന്റെ  പവര്തനങ്ങള

തലകാകര മുഴുവന ഉറ്റുതനകാക്കുകയകാണവ്.

മത്തി  .    നചയര്മകാന:  പശസവ്...  പശസവ്...   ശശ.  സത്തി.  നക.  ശശശന്ദ്രന,  ഒര

മത്തിനത്തിടവ്. ചര്ച്ചയത്തില് പനങ്കെടുക്കുന്നവരനട ലത്തിസവ് വത്തിതരണര നചയ....

(ചര്ച്ചയത്തില് പനങ്കെടുക്കുന്നവരനട ലത്തിസവ് വത്തിതരണര നചയ.) 

മത്തി  .   നചയര്മകാന:  ശശ. സത്തി. നക. ശശശന്ദ്രന, അതങ്ങയവ് തുടരകാര.

ശശ  .    സത്തി  .    നക  .    ശശശന്ദ്രന:  സര്,  അഴത്തിമതത്തിയത്തില്  മുങ്ങത്തിക്കുളത്തിച്ച

യ.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാര്  നകാടത്തിനുതനന്ന  അപമകാനമകായത്തിരന.  2016-നല

നതരനഞ്ഞെടുപ്പെത്തിനല ജനകശയ തകകാടതത്തിയത്തില് യ.ഡത്തി.എഫവ്.-നന ശത്തികത്തിച്ചത്തിടര

അതവ് തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന അവര്കവ് കഴത്തിയന്നത്തിനല്ലെനള്ളതകാണവ് ഏനറ തഖദകരര.
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പതത്തിപകധര്മരതപകാലര നത്തിര്വ്വഹത്തികകാന യ.ഡത്തി.എഫവ്.-നവ് സകാധത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ.

തകരളതത്തിനല      ബത്തി.നജ.പത്തി.-യനട  നമഗകാതഫകാണകായത്തി  യ.ഡത്തി.എഫവ്.

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.  തദശശയ  തനതൃതതതത്തിനന്റെ  അഭത്തിപകായങ്ങളതപകാലര

തകരളതത്തിനല  തകകാണ്ഗ്രസവ്  തനതകാകളകവ്  സതശകരത്തികകാന  കഴത്തിയന്നത്തില്ലെ.

തത്തിതല  പഞകായതവ്  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെത്തില്  നവല്നഫയര്  പകാര്ടത്തിയമകായത്തി

ഉണകാകത്തിയ സഖരര  തദശശയ തനതൃതതര  അരഗശകരത്തികകാതതകാണവ്.  ശശമതത്തി

തസകാണത്തിയ  ഗകാനത്തി,  ശശ.  രകാഹുല്  ഗകാനത്തി  തുടങ്ങത്തിയവനര  തകന്ദ്ര

ഏജനസത്തികള  തവടയകാടുകയകാണവ്.  തകന്ദ്രതത്തില്  ശശ.  നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തി

സര്കകാരത്തിനന്റെ  രകാഷശയ  ഇടനപടല്  യ.ഡത്തി.എഫവ്.-നവ്  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന

കഴത്തിയന്നത്തില്ലെ.  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാരത്തിനന്റെ  വര്ദത്തിച്ചുവരന്ന

ജനസമതത്തിയത്തില്  വത്തിഭകാനത്തിപൂണവ്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യനട  നകാവകായത്തി

നത്തിയമസഭയത്തില് പവര്തത്തിക്കുന്ന ലജകാകരമകായ കകാഴ്ചയകാണവ്  യ.ഡത്തി.എഫവ്.-

നന്റെ  പകടനര.   മുസശരലശഗവ്  യ.ഡത്തി.എഫവ്.-നന  നനഹജകാകവ്  നചയ്യുതമ്പകാള

നത്തിസ്സഹകായതതയകാനട  തനകാകത്തിനത്തില്കകാതന  തകകാണ്ഗ്രസ്സത്തിനവ്  കഴത്തിയനള.

തകകാണ്ഗ്രസ്സത്തിനന്റെ  തദശശയ  തനതൃതതര  തകരളതത്തില്  ചത്തില  പുതത്തിയ

പരശകണങ്ങള  പഖരകാപത്തിച്ചത്തിടണവ്.  അതവ്  തകകാണ്ഗ്രസ്സത്തിനന്റെ  ആഭരനര
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രകാഷശയ  പശ്നങ്ങള.  ഒര  കകാരരര  ഓര്മത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  ആല  മകാറത്തിനകടത്തിയകാല്

മച്ചത്തി  പശു പസവത്തികത്തിനല്ലെന്നവ്  നമുകറത്തിയകാര.  യ.ഡത്തി.എഫവ്.-നന അതതയനറ

ജനങ്ങള തത്തിരസ്കരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്. 2016-ല് എല്.ഡത്തി.എഫവ്. അരഗസരഖര

91  എര.എല്.എ.-മകാര്  ആയത്തിരനനവങ്കെത്തില്  നത്തിലവത്തില്  96  തപരനണന്നവ്

കകാണുവകാന  കഴത്തിയര.  എല്.നജ.ഡത്തി.-യര  തകരള  തകകാണ്ഗ്രസ്സവ്(എര)-ഉര

യ.ഡത്തി.എഫവ്.  വത്തിടതവ്  ഇഇൗ  കകാലയളവത്തിലകാണവ്.  ലശഗത്തിനന്റെ  രണവ്

എര.എല്.എ.-മകാര്കവ് സഭയത്തില് വരകാതത്തിരത്തികകാന കഴത്തിയന്ന സകാഹചരരനത

സരബനത്തിച്ചവ്  ലശഗവ്  തനതൃതതര  അഭത്തിപകായര  പറയണര.  തത്തിതല

പഞകായതത്തിനല  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.-നന്റെ  വനമുതന്നറര  യ.ഡത്തി.എഫവ്.-നവ്

അരഗശകരത്തികകാന  കഴത്തിയന്നത്തില്ലെ.  കഴത്തിഞ്ഞെ  തലകാകവ് സഭകാ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെത്തിനല

കണക്കുമകായത്തി  അവര്  ഇതപ്പെകാഴുര  സരതൃപത്തി  അടയകയകാണവ്.  അതത്തിനുതശഷര

നടന്ന  നത്തിയമസഭകാ  ഉപനതരനഞ്ഞെടുപ്പുകളത്തിലര  ഇതപ്പെകാള  നടന്ന

തത്തിതലപഞകായതവ്  നതരനഞ്ഞെടുപ്പുകളത്തിലമുണകായ  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.

മുതന്നറനതയനമകാനര  അരഗശകരത്തികകാന  കഴത്തിയകാത

മകാനസത്തികകാവസ്ഥയത്തിലകാണവ്  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  ഇതപ്പെകാഴുര.  ബദല്  നയങ്ങള

ഉയര്തത്തിപ്പെത്തിടത്തിച്ചകാണവ് തകരളര മുതന്നകാടതപകാകുന്നതവ്. പഇൗരതത തഭദഗതത്തി  ബത്തില്,
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കകാര്ഷത്തിക  പരത്തിഷ്കരണ  നത്തിയമര,  തകന്ദ്രര  നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയ  ജനതദകാഹ

നടപടത്തികള  എന്നത്തിവയ്നകതത്തിനര,  നത്തിയമസഭയനട  പതതരക  സതമളനര

നടപടത്തികള സതശകരത്തിച്ചതവ് കകാണകാന കഴത്തിയര. തകരളതത്തില് പഇൗരതത തഭദഗതത്തി

നത്തിയമര  നടപ്പെത്തിലകാകത്തിനല്ലെന്ന  നത്തിലപകാടവ്  പഖരകാപത്തിച്ചു.  നനഹന്ദവ  വര്ഗശയ

തകാല്പ്പെരരങ്ങളക്കുതവണത്തി  നത്തിലനകകാള്ളുന്ന  ആര്.എസവ്.എസവ്.

നത്തിയനണതത്തിലകാണവ് ശശ. നതരന്ദ്ര തമകാദത്തി സര്കകാര്.      ശശ. നതരന്ദ്ര തമകാദത്തി

സര്കകാരത്തിനന്റെ  വര്ഗശയ  നശകങ്ങളനകതത്തിനര  ശക്തമകായ  നത്തിലപകാടവ്

സതശകരത്തികകാന  കഴത്തിയകാത  തകകാണ്ഗ്രസ്സവ്  കൂടുതല്  കൂടുതല്

ദുര്ബലനപ്പെടുകയകാണവ്.  കഴത്തിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷര  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാര്

ഒനരനചയത്തിനല്ലെന്ന  അധരവരകായകാമമകാണവ്  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  തനതകാകള

നടതത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  കകാലനത സകാമ്പതത്തിക വളര്ച്ച

4.9  ശതമകാനമകായത്തിരനനവങ്കെത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  കകാലതവ്  അതവ്  5.9

ശതമകാനമകാണവ്.  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  അഞ്ചുവര്ഷരനകകാണവ്  നല്കത്തിയ  നപനഷന

തുക 9.011 തകകാടത്തി രൂപയകാനണങ്കെത്തില് എല്.ഡത്തി.എഫവ്. സര്കകാര് നല്കത്തിയതവ്

32.034 തകകാടത്തിരൂപയകാണവ്. നപനഷന നല്കത്തിയവരനട എണര യ.ഡത്തി.എഫവ്

കകാലതവ്  34  ലകവര  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  കകാലതവ്  59.4  ലകവമകാണവ്.
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നപകാതുവത്തിതരണര  ശക്തത്തിനപ്പെടുതകാന  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  നചലവഴത്തിച്ചതവ്  5242

തകകാടത്തിരൂപയര  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  നചലവഴത്തിച്ചതവ്  10697  തകകാടത്തിരൂപയമകാണവ്.

ബഹുമകാനനപ്പെട മുഖരമനത്തിയനട ദുരത്തിതകാശതകാസ നത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിന്നവ് യ.ഡത്തി.എഫവ്.

നല്കത്തിയതവ്  503  തകകാടത്തി  രൂപ,  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  നല്കത്തിയതവ്  1703  തകകാടത്തി

രൂപ.  നപകാതു  വത്തിദരകാലയങ്ങളത്തിനല  കുടത്തികളുനട  എണര  യ.ഡത്തി.എഫവ്.-നന്റെ

കകാലതവ്  4.9  ലകര  കുറവര  എല്.ഡത്തി.എഫവ്-നന്റെ  കകാലതവ്  6.79  ലകര

കൂടുതലമകാണവ്.  നനല്വയല് വത്തിസ്തൃതത്തി യ.ഡത്തി.എഫവ്.-നന്റെ കകാലതവ്  1.7 ലകര

നഹക്ടറര  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.-നന്റെ  കകാലതവ്  2.23  ലകര  നഹക്ടറമകാണവ്.

എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയ ആര്ദര,  നനലഫവ്,  ഹരത്തിത തകരള മത്തിഷന,

നപകാതു വത്തിദരകാഭരകാസ സരരകണ യജര എന്നത്തിവ നകാടത്തിനന്റെ മുഖഛകായതനന്ന

മകാറത്തി മറത്തിച്ചതകായത്തി കകാണകാന സകാധത്തിക്കുര. 

കത്തിഫ്ബത്തിവഴത്തി  കനണതത്തിയ  അധത്തിക  സകാമ്പതത്തിക  സമകാഹരണര

വത്തികസന  പവര്തനങ്ങളത്തില്  റത്തികകാര്ഡവ്  വളര്ച്ച

തരഖനപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.  ഇതത്തിനനയര  തകര്കകാന  തകന്ദ്ര

ഏജനസത്തികതളകാനടകാപ്പെര  കൂടനത്തില്ക്കുകയകാണവ്  പതത്തിപകനമനള്ളതകാണവ്

ഏനറ  തഖദകരര.  കര്ഷകരനടയര  തതകാടര  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളുനടയര
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ആദത്തിവകാസത്തികളുനടയര  നകാടകാണവ്  വയനകാടവ്.  ഇഇൗ  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളുനട

തകാല്പ്പെരരങ്ങള  സരരകത്തികകാന  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാര്  സതശകരത്തിച്ച

നടപടത്തികള  അവരനട  ആത്മവത്തിശതകാസര  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതകായത്തി  കകാണകാന

കഴത്തിയര.  കര്ഷക  തകമതബകാര്ഡവ്  രൂപശകരണര,  പഴര,  പച്ചകറത്തി

ഉല്പ്പെന്നങ്ങളക്കുള്ള തറവത്തില  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചതവ്  ഇനതല്ലെകാര  ആശതകാസകരമകാണവ്.

ഇഞത്തികവ്  കൂടത്തി  തറവത്തില  നത്തിശ്ചയത്തികണനമന്നവ്  അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണവ്.

മകാര്കറത്തില് ഏതവകാഴക്കുലയവ്  16  രൂപയള്ളതപ്പെകാള  24  രൂപയകാണവ്  തകരള

സര്കകാര്  സരഭരത്തിക്കുന്നതവ്.  കകാപ്പെത്തി  കൃഷത്തികകാരനട  നകാടകാണവ്  വയനകാടവ്.

കകാപ്പെത്തിക്കുരവത്തിനവ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  തറവത്തില  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.

മകാര്കറത്തില്  60  രൂപ  വത്തിലയള്ള  കകാപ്പെത്തിക്കുരവത്തിനവ്  സര്കകാര്  90  രൂപ

പഖരകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  അമ്പതയകായത്തിരതതകാളര  വരന്ന  വയനകാടത്തിനല

കകാപ്പെത്തികൃഷത്തികകാര്കവ് ഇതവ് ഏനറ സഹകായകരമകായത്തി മകാറര. ജത്തില്ലെയത്തിനല മുഴുവന

കകാപ്പെത്തികൃഷത്തികകാരര ഇഇൗ നടപടത്തിനയ സതകാഗതര നചയ്യുകയകാണവ്. ബഹുമകാനനപ്പെട

ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  വയനകാടത്തിനലതത്തി  കകാപ്പെത്തി  കൃഷത്തികകാരമകായത്തി  ചര്ച്ച

നടതത്തി  അവരനട  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള  മുഖവത്തിലയ്നകടുതതത്തില്  അവര്  ഏനറ

സന്തുഷ്ടരകാണവ്.  വയനകാടവ്  കകാര്ബണ്  നന്യൂട്രല് ജത്തില്ലെയകായത്തി  മകാറകയകാണവ്.
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ബഹുമകാനനപ്പെട  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസവ്  നഎസകവ്  തനന്നയകാണവ്  ഇതത്തിനവ്

തനതൃതതര  നല്കുന്നതവ്.  മരരനടുന്ന  കര്ഷകര്കവ്  50  രൂപ  പകകാരര  ട്രശ

ബകാങ്കെത്തിരഗവ്  സരവത്തിധകാനര  ഏര്നപ്പെടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.  കകാര്ബണ് നന്യൂട്രല്

ജത്തില്ലെയകാകുന്നതതകാടുകൂടത്തി  കകാപ്പെത്തിക്കുരവത്തിനന്റെ  വത്തില  ഇരടത്തിയകാകുര.  മറവ്

കകാര്ഷത്തിതകകാല്പ്പെന്നങ്ങളക്കുര  തലകാകമകാര്കറത്തില്,  ഓകത്തിജന  കൂടുതല്

ഉല്പ്പെകാദത്തിപ്പെത്തികനപ്പെടുന്ന  പതദശനത  കകാര്ഷത്തിതകകാല്പ്പെന്നങ്ങള  എന്ന

നത്തിലയത്തില്  വലത്തിയ  ഇടര  തനടകാന  കഴത്തിയര.  മലബകാര്  തകകാഫത്തി  നഫബ്രുവരത്തി

മകാസതത്തില് സര്കകാരത്തിനന്റെ നൂറദത്തിന പരത്തിപകാടത്തിയത്തില് ഉളനപ്പെടുതത്തി 90 രൂപയവ്

കകാപ്പെത്തി കര്ഷകരത്തില് നത്തിന്നവ് സരഭരത്തിക്കുകയകാണവ്. 

ആദത്തിവകാസത്തികളുനട ജശവത്തിതതത്തില് നല്ലെ മകാറര വരതകാന ഗവണ്നമന്റെത്തിനവ്

കഴത്തിഞ.  241 നമന്റെര് (ആദത്തിവകാസത്തി)  ടശച്ചര്മകാര്,  നസ്പെഷരല് റത്തിക്രൂടവ്നമന്റെവ് വഴത്തി

ആദരര  125  തപകാലശസുകകാര്ക്കുര  രണകാര  ഘടതത്തില്  85  തപര്ക്കുര  തജകാലത്തി

ലഭത്തിച്ചു.  മൂന്നകാര  ഘടതത്തിനന്റെ  ഇന്റെര്വന്യൂ  ഇന്നവ്  വയനകാടത്തില്

നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്. 622 ആദത്തിവകാസത്തി കുടുരബങ്ങളകവ് ഭൂമത്തി നല്കത്തി.

അവര്ക്കുള്ള  ഭവന  നത്തിര്മകാണ  പദതത്തികള

പുതരകാഗമത്തിച്ചുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.  തഗകാതജശവത്തിക  പദതത്തിയത്തിലൂനട
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നൂറകണകത്തിനവ്  ആദത്തിവകാസത്തികളകവ്  നതകാഴത്തില്  പരത്തിശശലനങ്ങള  നല്കത്തി.

തകരളതത്തിനന്റെ  ചരത്തിതതത്തില്  ഒര  ആദത്തിവകാസത്തിയകായ  തജകാഗത്തിനയ  നവടത്തിവച്ചവ്

നകകാന്നതവ്  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാരകാണവ്.  തജകാഗത്തിയനട  കുടുരബനത  അവര്

തത്തിരത്തിഞ  തനകാകത്തിയത്തില്ലെ.  ശശ.  വത്തി.  എസവ്.  അച്ചുതകാനന്ദന  മുഖരമനത്തി

ആയത്തിരന്ന സന്ദര്ഭതത്തിലകാണവ് തജകാഗത്തിയനട മകള ശശമതത്തി സശതയവ് തജകാലത്തി

നല്കത്തിയതവ്.  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാര്  നവടത്തിവച്ചവ്  നകകാന്നവ്  അനകാഥമകാകത്തിയ

തജകാഗത്തിയനട കുടുരബതത്തിനവ് അന്നനത എല്.ഡത്തി.എഫവ്. സര്കകാര് 10 ലകര

രൂപ നല്കത്തി സരരകത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള നടപടത്തികള സതശകരത്തിച്ചു. ഭൂമത്തിക്കുതവണത്തി

സമരര  നചയ  1476  ആദത്തിവകാസത്തികനളയകാണവ്  ശശ.  ഉമന  ചകാണത്തിയനട

സര്കകാര്  ജയത്തിലത്തിലടച്ചതവ്.  നവള്ളമുണ  പഞകായതത്തില്നത്തിനര  അറസവ്

നചയനകകാണ്ടുതപകായ ശകാന കണ്ണൂര് നസനട്രല് ജയത്തിലത്തില് കത്തിടന്നവ് പസവത്തിച്ചു.

നവജകാത  ശത്തിശു  മരണനപ്പെട,  ജയത്തിലത്തില്  തനന്ന  അടകര  നചയ.  പത്തിന്നശടവ്

ശകാനയര മരത്തിച്ചു. ഇഇൗ സമരതത്തില് ആദത്തിവകാസത്തി തകമസമത്തിതത്തി തനതകാകളകായ

മുന  എര.എല്.എ.  കൂടത്തിയകായ  ശശ.  നക.  സത്തി.  കുഞ്ഞെത്തിരകാമന,

ശശ. പത്തി. വത്തി. തവലകായധന,  ശശ. ഇ. എ. ശങ്കെരന, ശശമതത്തി സശതകാ ബകാലന,

പതരതനകായ  ചന്തു  ഇവനരല്ലെകാര  ജയത്തിലത്തില്  അടയനപ്പെടവരകാണവ്.  ഇഇൗ
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സമരതത്തിനന്റെയരകൂടത്തി  ഉത്പന്നമകാണവ്  ഒന്നകാര  യ.പത്തി.എ.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

കകാലഘടതത്തില്  ഇടതുപക  പസ്ഥകാനങ്ങള  പത്തിന്തുണ  നല്കത്തിയതപ്പെകാള

പകാസ്സകാകത്തിയ വനകാവകകാശ നത്തിയമനമന്നവ് കകാണകാന കഴത്തിയര. 

തതകാടര  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളുനട  കൂലത്തി  355  രൂപനയന്നതവ്  ഇഇൗ  സര്കകാര്

അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതപ്പെകാള  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  നത്തിലവത്തില്   ഡത്തി.എ.  ഉളനപ്പെനട

407  മുതല്  412  രൂപ  വനരയകാണവ്  തതകാടര  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളുനട  കൂലത്തി.

യ.ഡത്തി.എഫവ്. സര്കകാര് തജകാലത്തി ഭകാരര വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിടകാണവ് കൂലത്തി ഉയര്തത്തിയതവ്.

12  കത്തിതലകാ  ചപ്പെവ്  (ഇല)  അധത്തികര  പറത്തികണമകായത്തിരന.  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.

സര്കകാര് അദതകാനഭകാരര വര്ദത്തിപ്പെത്തികകാനത കൂലത്തി ഉയര്തത്തി. 

തതകാടര  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളുനട  നനലഫവ്  ഭവന  നത്തിര്മകാണ  പദതത്തി  ഉടന

ആരരഭത്തികകാന   കഴത്തിയണര.  പത്തിയനപ്പെട  ശശ.  പത്തി.  വത്തി.  അബ്ദുള  വഹകാബവ്,

എര.പത്തി  തതകാടര  നതകാഴത്തിലകാളത്തികളുനട  ഭവന  നത്തിര്മകാണതത്തിനുവണത്തി

സര്കകാരത്തിനവ്  ഒതരകര്  സ്ഥലര  തമപ്പെകാടത്തിയത്തില്  സരഭകാവനയകായത്തി

നല്കത്തിയത്തിടണവ്.  എച്ചവ്.എര.എല്.  മകാതനജുനമന്റെവ്  തതകാടര  നതകാഴത്തിലകാളത്തികതളകാടവ്

കകാണത്തിക്കുന്ന  തദകാഹനടപടത്തികള  പത്തിനവലത്തിക്കുന്നതത്തിനകായള്ള  ഇടനപടല്

നടതണര.  സമരകകാലതവ്  നല്കകാനുള്ള  ആയത്തിരര  രൂപ  കുടത്തിശത്തിക
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നതകാഴത്തിലകാളത്തികളകവ്  ലഭരമകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടപടത്തി  സതശകരത്തിതകണതകാണവ്.

നത്തിരവധത്തി  തതകാടര  നതകാഴത്തിലകാളത്തി  കുടുരബങ്ങനള  എ.പത്തി.എല്.  ലത്തിസത്തില്നത്തിന്നവ്

ബത്തി.പത്തി.എല്.-നന്റെ  മുനഗണനകാ  ലത്തിസത്തിതലയവ്  മകാറകാന  കഴത്തിഞനവനള്ളതുര

ഏനറ ശതദയമകാണവ്. വയനകാടവ് നമഡത്തികല് തകകാതളജവ് ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

അടത്തിയനര  നടപടത്തികള  സതശകരത്തികണര.  ബഡ്ജറത്തില്  300  തകകാടത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിച്ചത്തിടണവ്,  2021-22-ല്  യകാഥകാര്തരമകാക്കുനമനര  പഖരകാപത്തിച്ചത്തിടണവ്.

2020  ഒതക്ടകാബര്  28-നന്റെ നകാഷണല് നമഡത്തികല് കമശഷന അനമന്റെവ്നമന്റെവ്

തനകാടത്തിഫത്തിതകഷന  പകകാരര  തനകാര്തവ്-ഇഇൗതസണ്  സരസ്ഥകാനങ്ങളത്തിലര

മലതയകാര തമഖലകളത്തിലര  250  നബഡുകള ഉള്ള ആശുപതത്തിനയ നമഡത്തികല്

തകകാതളജകാകത്തി  മകാറകാവന്നതകാണവ്.  വയനകാടവ്  40  ശതമകാനതതകാളര  വനമുള്ള

നകാടകാണവ്.  ഏറവര കൂടുതല് ആദത്തിവകാസത്തികള തത്തിങ്ങത്തിപ്പെകാര്ക്കുന്ന പതദശമകാണവ്.

തകന്ദ്രതത്തിനന്റെ  ആസ്പെത്തിതറഷന ജത്തില്ലെകളുനട  പടത്തികയത്തില്നപ്പെട  ജത്തില്ലെയകാണവ്

വയനകാടവ്.  ഇഇൗ  സഇൗകരരങ്ങള  ഇകകാരരതത്തില്  നമുകവ്

ഉപതയകാഗത്തികകാവന്നതകാണവ്.  2012-ല് പഖരകാപത്തിച്ച നമഡത്തികല് തകകാതളജത്തിനന്റെ

പകാരരഭ  പവര്തനങ്ങള  ആരരഭത്തിച്ചതകായത്തിരന.  2018-നല

പളയനതത്തുടര്ന്നകാണവ് നമഡത്തികല് തകകാതളജത്തിനന്റെ പവര്തനര നത്തിലച്ചതവ്.
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യ.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാര്  പഖരകാപത്തിക്കുകയര  തുടര്ന്നവ്  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.

സര്കകാര് പവര്തനര ആരരഭത്തിക്കുകയര നചയ പതദശത്തുതനന്ന നമഡത്തികല്

തകകാതളജവ്  ആരരഭത്തികകാന,  നമഡത്തികല്  കമശഷന  മുതന്നകാടവച്ച  എല്ലെകാ

സഇൗകരരങ്ങളുര  അവത്തിനട  നത്തിലവത്തിലണവ്.  കൂടകാനത,  തകന്ദ്ര സര്കകാരത്തില്നത്തിന്നവ്

ആസ്പെത്തിതറഷന ജത്തില്ലെനയന്ന നത്തിലയവ്  സരസ്ഥകാന സര്കകാര് പഖരകാപത്തിച്ച  300

തകകാടത്തി രൂപയവ് പുറനമ 300 തകകാടത്തി രൂപയരകൂടത്തി ലഭരമകാക്കുവകാന കഴത്തിയര. 

അരത്തിവകാള തരകാഗത്തികളുനട പശ്നങ്ങള ജനശദയത്തില് നകകാണ്ടുവന്നതത്തിനവ്,

അരത്തിവകാള  തരകാഗത്തികളുനട  കൂടകായ്മയനട  പവര്തകയകായ  സരസതതത്തികവ്

'സശരത'  അവകാര്ഡവ്   ആതരകാഗര  വകുപ്പുമനത്തിയകായ  ശശമതത്തി  നക.  നക.

നനശലജ  ടശച്ചറകാണവ്  നല്കത്തിയതവ്.  പുതത്തിയ  നമഡത്തികല്  തകകാതളജത്തില്

ഹശതമകാതഗകാബത്തിതനകാപ്പെതത്തി റത്തിസര്ച്ചവ്  ആന്റെവ്  നകയര് നസന്റെര് ആരരഭത്തിക്കുനമന്ന

പഖരകാപനര  അരത്തിവകാള  തരകാഗത്തികളുളനപ്പെനടയള്ള  ജനത്തിതക  തരകാഗത്തികളകവ്

ഏനറ  ആശതകാസകരമകാകുര.  പഴശത്തി  നസകാനനസറത്തികവ്  നനട്രബല്  തകകാതളജവ്

പഖരകാപത്തിച്ചതുര  ആദത്തിവകാസത്തി  തമഖലയത്തില്  പുതത്തിയ  ഉണര്വ്വുണകാക്കുര.

വനരമൃഗശലരര  തടയന്നതത്തിനുതവണത്തി  110  തകകാടത്തി  രൂപയ്ക്കുപുറനമ  22  തകകാടത്തി

രൂപ  അനുവദത്തിച്ചതുര  സതകാഗതകാര്ഹമകാണവ്.  ജത്തില്ലെയത്തില്  16  തകകാടത്തി  രൂപ
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നചലവഴത്തിച്ചവ്  32  കത്തിതലകാമശറര്  കകാഷവ്  ഗകാര്ഡവ്  തറകാപ്പെവ് നഫനസത്തിരഗത്തിനവ്

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്  ഉളനപ്പെടുതത്തി  നടണര്  നചയവ്  എഗ്രത്തിനമന്റെവ്  വച്ചത്തിടണവ്.

അനുവദത്തിച്ച തുക ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നതത്തില് വനര വകുപ്പെത്തിനന്റെ ശുഷ്കകാനത്തി കുതറക്കൂടത്തി

ശക്തമകായണകാകണര.  കഴത്തിഞ്ഞെ 16-ാം തശയതത്തിയകാണവ് വയനകാടവ് ജത്തില്ലെയത്തിലള്ള

തമപ്പെകാടത്തിയത്തിനല  തതകാടരനതകാഴത്തിലകാളത്തിയകായ  പകാര്വ്വതത്തിനയ  ആന  ചവത്തിടത്തി

നകകാന്നതവ്. തഫകാറസവ് തറഞര് കടുവയനട ആകമണതത്തില്നത്തിന്നവ് തലനകാരത്തിഴയവ്

രകനപ്പെടതുര നമുകവ് കകാണകാന കഴത്തിയര. 

പശ-നനപമറത്തി  ടശച്ചര്മകാരനട  ഓണതററത്തിയര  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചതവ്

സതനകാഷകരമകാണവ്.  എന്നകാല്,  2012-നുതശഷര  ആരരഭത്തിച്ച  സര്കകാര്

എയ്ഡഡവ് വത്തിദരകാലയങ്ങളത്തിലള്ള 8,991 അദരകാപകര്ക്കുകൂടത്തി ഇതത്തിനന്റെ ഗുണര

ലഭരമകാകണര.  I.T.D.P-യവ്  കശഴത്തിലള്ള  കത്തിന്റെര്ഗകാര്ടന,  വത്തികകാസവ് വകാടത്തി

അദരകാപകര്ക്കുര  നഹല്പ്പെര്മകാര്ക്കുരകൂടത്തി  തവതന  വര്ദനവവ്

പഖരകാപത്തികണര.  ആനക  11  സ്ഥകാപനങ്ങളത്തിലകായത്തി  26  ജശവനകകാര്

മകാതമകാണുള്ളതവ്.   തദശശയപകാത  766-നല  രകാതത്തികകാല  യകാതകാനത്തിതരകാധന

പശ്നതത്തില് എലതവറഡവ് നനഹതവയനട നത്തിര്മകാണതത്തിനവ് തുക മകാറത്തിവച്ചതുര

സതകാഗതകാര്ഹമകാണവ്. ബഡ്ജറത്തില് സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ച,  തലതശരത്തി-നനമസൂര്, നത്തിലമ്പൂര്-
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നഞനതകകാടവ്  എന്നശ  നറയത്തില്തവ  പകാതകളുനട  നത്തിര്മകാണതത്തിനവ്

നക.ആര്.ഡത്തി.സത്തി.എല്.  (തകരള  നറയത്തില്  നഡവലപ്നമന്റെവ്  തകകാര്പ്പെതറഷന

ലത്തിമത്തിറഡവ്)-നന  ചുമതലനപ്പെടുത്തുകയകാണവ്.  നത്തിലമ്പൂരത്തില്നത്തിനര  ആരരഭത്തിച്ചവ്

മശനങ്ങകാടത്തിയത്തില്  ഒത്തുതചരന്ന  ഒര  മകാപ്പെവ്  നക.ആര്.ഡത്തി.സത്തി.എല്.

തയകാറകാകത്തിയത്തിടണവ്.  ഇതത്തിനന്റെ  സര്തവ്വയവ്  പഖരകാപത്തിച്ചത്തിടള്ള  8  തകകാടത്തി

രൂപയത്തില്  ആദരഗഡുവകായ  2  തകകാടത്തി  രൂപ  അനുവദത്തികണനമന്നവ്

സര്കകാരത്തിതനകാടവ്  അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണവ്.  നവററത്തിനറത്തി  സര്വ്വകലകാശകാലയനട

ആസ്ഥകാനര  വയനകാടകാണവ്.  ആ  നവററത്തിനറത്തി സര്വ്വകലകാശകാലയ്ക്കുള്ള  ഗ്രകാന്റെവ്

കകാര്ഷത്തിക സര്വ്വകലകാശകാലയവ് നല്കത്തിയതുതപകാനല 10 ശതമകാനര വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചു

നല്കണനമന്നവ് അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണവ്.  തകരളനത വത്തിജകാന സമൂഹമകായത്തി

രൂപകാനരനപ്പെടുത്തുതമ്പകാള  തലകാകനമമ്പകാടുര  വത്തിനരസത്തിച്ചുകത്തിടക്കുന്ന

മലയകാളത്തികളുനട  ജശവത്തിതനത  അതവ്  വലത്തിയ  രശതത്തിയത്തില്  നമച്ചനപ്പെടുത്തുര.

ദശര്ഘവശകണതതകാനട  ഒര  പുതന  തകരളനത  നകടത്തിപ്പെടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള

മകാര്ഗനത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള  ഉളനകകാള്ളുന്നതകാണവ്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിടള്ള  ബഡ്ജനറന്നവ്  കകാണകാന  കഴത്തിയര.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവ്

അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിനയ  അഭത്തിനന്ദത്തികകാന  ഇഇൗ  സന്ദര്ഭര
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ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണവ്.  പതതരകത്തിച്ചവ്  വയനകാടത്തിതനകാടവ്  മുനകരതനലന്ന

രശതത്തിയത്തില്  എല്ലെകാ  തമഖലകനളയര  ആദത്തിവകാസത്തികനളയര  കര്ഷകനരയര

വയനകാടത്തിനന്റെ  വത്തികസനമകായ  നമഡത്തികല്  തകകാതളജത്തിനന്റെ  ഉളനപ്പെനടയള്ള

കകാരരങ്ങളത്തില്  പത്തിന്തുണ  നല്കത്തിയത്തിടള്ള  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  പൂര്ണമകായര

അരഗശകരത്തിച്ചുനകകാണവ് ഞകാന എനന്റെ വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപ്പെത്തിക്കുന.

ശശ  .   തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന: സര്,  ഞകാന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണവ്.  യഥകാര്തതത്തില്  വകാഗകാനങ്ങളുനട  ശവപ്പെറമ്പകാണവ്

നമ്മുനട ബഡ്ജറവ്.  സമയച്ചുരകര കകാരണര ബഡ്ജറത്തില് പറഞ്ഞെത്തിരത്തിക്കുന്ന

ചത്തില  കകാരരങ്ങനളക്കുറത്തിച്ചുമകാതര  ഞകാന  പറയകാര.  മലതയകാര  നനഹതവയവ്

3,500 തകകാടത്തി  രൂപയര  തശരതദശ  നനഹതവയവ്  6,580  തകകാടത്തി  രൂപയര

തത്തിരവനനപുരര നനലറവ്  നമതട്രകായവ്  4,219  തകകാടത്തി  രൂപയര തകകാഴത്തിതകകാടവ്

നനലറവ്  നമതട്രകായവ്   2,509  തകകാടത്തി  രൂപയര  വരവസകായ  പകാര്ക്കുകളകവ്

6,700  തകകാടത്തി  രൂപയമകാണവ്.  ഇതത്തില്  ഏനതങ്കെത്തിലര  ഒനരണതത്തിനവ്  ഒര

കനല്ലെങ്കെത്തിലര  വച്ചത്തിടതണകാ?  എനനങ്കെത്തിലനമകാര  നടപടത്തിനയടുതത്തിടതണകാ?

എല്ലെകാരകൂടത്തി  കൂടത്തിയകാല്  41,608  തകകാടത്തി  രൂപ  തനനര  ആവത്തിയകായത്തി

തപകായതകാണവ്  നമള  കകാണുന്നതവ്.  അതകാണവ്  ഞകാന  പറഞ്ഞെതവ്,  ഇഇൗ
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ബഡ്ജറവ് യഥകാര്തതത്തില് വകാഗകാനങ്ങളുനട ഒര ശവപ്പെറമ്പകാനണന്നവ്.  ഇഇൗ

ശവപ്പെറമ്പത്തിതലകാടവ്  തനകാകത്തിയകാല്  ധകാരകാളര  തലതയകാടത്തികളുര  കകാണകാന

സകാധത്തിക്കുര.  നമകാനനബല്  തഫകാണ്  നത്തിര്മകാണതത്തിനുതവണത്തി  യൂണത്തിറവ്

തുടങ്ങുനമന്നവ് പറഞ,  എവത്തിനടയകാണവ്  തുടങ്ങത്തിയതവ്?   ഗളഫത്തില് പബത്തികവ്

സ്കൂളുര  നപകാഫഷണല് തകകാതളജുര  തുടങ്ങുനമന്നവ്  പറഞ,  എവത്തിനടയകാണവ്

തുടങ്ങത്തിയതവ്?  ഇതപ്പെകാള  നമുകകാവശരമകായ  ഡശസനലല്ലെകാര  കടല്

മകാലത്തിനരതത്തില്നത്തിന്നവ്  വരന്നതകാണതല്ലെകാ,  അതുനകകാണ്ടുവരനമന്നകാണവ്

പറഞ്ഞെതവ്.  ഖരമകാലത്തിനരതത്തില്നത്തിന്നവ്  ഉഇൗര്ജര  ഉല്പ്പെകാദത്തിപ്പെത്തിക്കുനമന്നവ്

പറഞ.  എനവ്  ഉഇൗര്ജമകാണവ്?  ഇതുതകടകാല്  ഉള്ള  ഉഇൗര്ജരകൂടത്തി

നഷ്ടനപ്പെടതപകാകുകയത്തിതല്ലെ;   ബഡ്ജറത്തിനകതവ്  പറഞ്ഞെത്തിടള്ള  കകാരരങ്ങള

എല്ലെകാവനരയര കബളത്തിപ്പെത്തിച്ചു.  നഎ.ടത്തി.,  ബതയകാനടതകകാളജത്തി,  ടൂറത്തിസര എന്നശ

തമഖലയത്തില്  പതവ്  ലകര  തപര്കവ്  നതകാഴത്തില്  നല്കുനമന്നവ്  പറഞ.

ആര്കകാണവ്  നതകാഴത്തില്?  കൃഷത്തി,  നത്തിര്മകാണ-നചറകത്തിട  വരവസകായ

തമഖലയത്തില്  15  ലകര  തപര്കവ്  നതകാഴത്തിനലന്നവ്  പറഞ,  ആര്കകാണവ്

നതകാഴത്തില്?  പതത്തിനകായത്തിരര  പടത്തികജകാതത്തി  വത്തിഭകാഗതത്തില്നപ്പെട  ആളുകളകവ്

പുതത്തിയ  തജകാലത്തി  നകകാടുക്കുനമന്നവ്  പറഞ.  ഇതത്തില്  കൂടുതല്  ഒര
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സരസ്ഥകാനനത  നതതക  അറര  മുതല്  വടതക  അറര  വനരയള്ളവനര

കളത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  എനനങ്കെത്തിലര  പറതയണതുതണകാ;

അതുനകകാണകാണവ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവ്   വകാഗകാനങ്ങളുനട  ശവപ്പെറമ്പകാനണന്നവ്

ഞകാന പറഞ്ഞെതവ്.  യഥകാര്തതത്തില് ജനങ്ങനള  കളത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.

ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ   സകാമ്പതത്തിക സമശപനതത്തിനല  ഏറവര പധകാനനപ്പെട

ഘടകനമടുകകാര,   തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസവ്  ഐസകവ്   ധനകകാരര

വകുപ്പുമനത്തിയകായതപ്പെകാള  എനത്തികവ്  തസ്നേഹര  തതകാന്നത്തിനയകാര  ആളകാണവ്.

കകാരണര  അതങ്ങയവ്  ഇതത്തിനനക്കുറത്തിച്ചവ്  നല്ലെ  ജകാനവര

ദശര്ഘവശകണവമുണകാകുനമനള്ള  പതശകയകായത്തിരന.  കടനമടുക്കുന്ന

പണര  സര്കകാരത്തിനന്റെ  മൂലധന  നചലവത്തിനുതവണത്തി  നത്തിറതവറകാനത

കടബകാധരത  നത്തിറതവറ്റുന്നതത്തിനുതവണത്തി   വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുന്നതവ്  എനവ്

സകാമ്പതത്തിക  ശകാസമകാണവ്?   അങ്ങവ്  പഠത്തിച്ച  സകാമ്പതത്തിക  ശകാസതത്തില്

അതത്തിനല്ലെന്നവ്  എനത്തികറത്തിയകാര.  അതവ്  അറത്തിഞനകകാണ്ടു  തനന്നയകാണവ്

തചകാദത്തിച്ചതവ്.   മൂലധന  നചലവവ്  ചുരകത്തി  ധനകമത്തി  മൂടത്തിവയകാനകായത്തി

ശമത്തിക്കുന്നതവ് എനവ് സകാമ്പതത്തിക ശകാസമകാണവ്?  ഇതവ് സമശപ ഭകാവത്തിയത്തില്

യഥകാര്ത വളര്ച്ചകാനത്തിരകവ് വശണ്ടുര കുറയകാനത്തിടവരര.  വളര്ച്ചകാ നത്തിരകത്തിനന്റെ
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കഥ ഞകാന പറതയണതത്തില്ലെതല്ലെകാ. 2014-15-ല് റവനന്യൂ കമത്തി  13,796 തകകാടത്തി

രൂപയകായത്തിരന്നതവ്  വര്ദത്തിച്ചവ്    2018-19-ല്  17,462  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി.

3,666  തകകാടത്തി  രൂപയനട  വര്ദനവകാണവ്  ഇവത്തിനട  വന്നത്തിടള്ളതവ്.

2014-15-നല  ധനകമത്തി  18,642  തകകാടത്തി  രൂപയകാണവ്  അതവ്  2018-19-ല്

26,958  തകകാടത്തി  രൂപയകായത്തി.  8,316  തകകാടത്തി  രൂപയനട  കമത്തി

വര്ദനവകാണുണകായതവ്.  ഇതവ്  എനവ്  സകാമ്പതത്തിക  ശകാസമകാണവ്?

സകാമ്പതത്തിക  ശകാസതത്തില്നത്തിന്നവ്  അനതല്ലെകാര  മകാറത്തി  ഫത്തിസ്കല്

നറതസ്പെകാണ്സത്തിബത്തിലത്തിറത്തി  നത്തിയമതത്തിനന്റെ  ഒര  വരവസ്ഥയര  ഇവത്തിനട

പകാലത്തികകാന  പറത്തിയത്തിടത്തില്ലെതല്ലെകാ;  ഇഇൗ  നത്തിയമര  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റുതനന്ന

നകകാണ്ടുവന്നതതല്ലെ;  അതത്തിനല  ഏനതങ്കെത്തിലനമകാര  വരവസ്ഥ

പകാലത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  കഴത്തിഞ്ഞെത്തിടതണകാ?   ഇഇൗ  സര്കകാരത്തിനവ്  കുറച്ചവ്

അധത്തികവരമകാനര ലഭത്തിച്ചത്തിടണവ്.  ആ അധത്തിക വരമകാനര ഓവര്തഫകാ നചയ

തപകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.  പുതുതകായത്തി  ബകാറകള നകകാണ്ടുവന.  ഒര ബകാറത്തിനവ്

25  ലകര  രൂപ  വച്ചവ്  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ഖജനകാവത്തില്  വന്നത്തിടത്തിതല്ലെ;

നപതട്രകാളത്തിയര  ഉല്പ്പെന്നങ്ങളകവ്  വത്തില  വര്ദനവമൂലമുണകായത്തിടള്ള  300

തകകാടത്തി രൂപയനട അധത്തിക നത്തികുതത്തി ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ കയത്തിലത്തിതല്ലെ; ഇനതല്ലെകാര
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ഉനണങ്കെത്തിലര  വശണ്ടുര  കമത്തി  വര്ദത്തിച്ചവ്  സരസ്ഥകാനര  പടുകുഴത്തിയത്തിതലയവ്

തപകാകുനനവനള്ളതകാണവ്  ഇഇൗ  സരസ്ഥകാനനത  തസ്നേഹത്തിക്കുന്ന  മുഴുവന

ആളുകളുനടയര  മനസ്സത്തിനന  തവദനത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതവ്.  വളര്ച്ചകാനത്തിരകവ്  വളനര

കൂടത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാനണന്നവ്  തനരനത  സരസകാരത്തിച്ചവര്  സൂചത്തിപ്പെത്തിച്ചു.

2018-19-നല  വളര്ച്ചകാ നത്തിരകവ്  6.49 ശതമകാനമകായത്തിരന്നതവ് 2019-20-ല്

3.46  ശതമകാനമകായത്തി.  അതവ്  എതങ്ങകാടകാണവ്  വളര്ന്നതവ്?  നമ്മുനട  വളര്ച്ച

തകാതഴകാടകാണുണകായതവ്.  നമള വളനര അപകടതത്തിതലയവ് തപകാകുകയകാണവ്.

ഇതവ്  അങ്ങവ്  മകാതമല്ലെ,  ഇഇൗ തകരളര  അപകടതത്തിതലയവ്  തപകാകുകയകാണവ്.

ഒര  സമൂഹവര  ഒര  തലമുറയര  തകര്നതപകാകുകയകാണവ്.  അതവ്

തകര്ക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  കൂടനത്തില്ക്കുന്നതവ്  യഥകാര്തതത്തില്

ഗുണകരമകാതണകാ?   നമ്മുനട  വരമകാനമകാര്ഗങ്ങള പലതുര തവണകാനയന്നവ്

വച്ചു. തകകാണ്ട്രകാക്ടവ് വര്ക്കുകളകവ് 0.1 ശതമകാനര സകാമ്പവ് ഡന്യൂടത്തി ലഭത്തിതകണ

സകാഹചരരതത്തില്  ആര്നകങ്കെത്തിലര  200  രൂപ  സകാമ്പവ്  തപപ്പെറത്തില്  ഒപ്പെത്തിടവ്

എഗ്രത്തിനമന്റെവ്  വയകാനമന്നവ്  സമതത്തിച്ചത്തിടതണകാ?  അങ്ങവ്  എതന്നകാടവ്  തനരത്തിടവ്

പറയണര.  ....അങ്ങവ്  ഇതപ്പെകാള  തചകാദത്തിക്കുകയകാനണങ്കെത്തില്  ഞകാന

ഇരത്തിക്കുകയര  നചയകാര...  നകകാടുതത്തിടണവ്.  200  രൂപ  സകാമ്പവ്  തപപ്പെറത്തില്
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എഴുതത്തി  ഒപ്പെത്തിടകാല്  എത  തകകാടത്തി  രൂപയനട  എഗ്രത്തിനമന്റുര  അവര്കവ്

നകകാടുക്കുനമനള്ള നത്തില ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെവ് എടുതതവ് ശരത്തിയകാതണകാ? നമുകവ്

കത്തിതടണ  വരമകാന  നഷ്ടമതല്ലെ?  അതുനകകാണവ്  നമ്മുനട  സമൂഹതത്തില്

വന്നത്തിടള്ള ഇഇൗ അവസ്ഥ വളനര ദയനശയമകാണവ്.  ആ ദയനശയകാവസ്ഥയനട

അടത്തിസ്ഥകാനതത്തിലകാണവ്  നപകാതുകടര  2.41  ആയത്തി  വര്ദത്തിച്ചത്തിടള്ളതവ്.  ഒര

കകാരരരകൂടത്തി പറയകാര.

മത്തി  .   നചയര്മകാന:  പശസവ്...., അങ്ങവ് മകാതൃക കകാണത്തിതകണ ആളകാണവ്.

 ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  മറ്റുള്ളവര്കവ്  കുറച്ചവ്  സമയര

കൂടുതല്  നകകാടുതത്തിടളളതവ്  റത്തിതകകാര്ഡവ്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്  മനസ്സത്തിലകാകുര.

ഞകാനുര അങ്ങുമകായത്തി ഒര തര്കമത്തില്ലെതല്ലെകാ;  ഇവത്തിനട സകാമകാനര നശതത്തിയതല്ലെ

പശ്നര?  ഞകാന  ആരനടയര  സമയര  എടുത്തുനകകാണ്ടുതപകായത്തിടത്തില്ലെ.

പറയന്നതുതകടകാല്,  ഞകാന  ആരനടതയകാ  സമയര  എടുത്തുനകകാണവ്

തപകാകറത്തിലത്തിടവ്  ഓടത്തിനയന്നവ്  തതകാനമതല്ലെകാ;  നശതത്തി  തവണനമന്നകാണവ്  ഞകാന

പറയന്നതവ്. 

കടതത്തിനന്റെ  51.22  ശതമകാനര  തകരളര  2026-ല്  തത്തിരത്തിച്ചവ്

അടയ്തകണത്തി  വരനമന്നവ്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തികറത്തിയകാമതല്ലെകാ;  നമള
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എവത്തിനടനത്തിന്നവ്    ഇതവ് തത്തിരത്തിച്ചടയ്ക്കുനമന്നകാണവ് പറയന്നതവ്?  ഇഇൗ നത്തിലയത്തില്

തകാതഴകാതടയവ്  ഒഴുകത്തിയകാണവ്  തപകാകുന്നനതങ്കെത്തില്  എവത്തിനടനത്തിന്നകാണവ്

തത്തിരത്തിച്ചടയകാന പറ്റുന്നതവ്?  സത്തി.ആന്റെവ് എ.ജത്തി.  റത്തിതപ്പെകാര്ടത്തിനനക്കുറത്തിച്ചവ്  12.00

മണത്തികവ്  ചര്ച്ചയള്ളതുനകകാണവ്  ഞകാന  ഒനര  പറയന്നത്തില്ലെ.  പനക,

അതങ്ങയവ്  ഭരണഘടനയ്ക്കുമുകളത്തിലൂനട  റകാഗത്തിപ്പെറക്കുന്നതത്തിനുള്ള

ചത്തിറകുകളുതണകാ? അതങ്ങയവ് സത്തി. ആന്റെവ് എ.ജത്തി.-നയ തകര്കണനമന്നവ് ഒര

നത്തിലപകാനടടുകകാന  ഭരണഘടനയകതവ്  നത്തിനനകകാണവ്  കഴത്തിയതമകാ?

ഞകാനത്തിതവ്  തചകാദത്തിച്ചകാല്  അങ്ങവ്  പറയര,  ഇവത്തിനട  ബത്തി.നജ.പത്തി.-നയ

സഹകായത്തികകാന....  സത്തി.ആന്റെവ്  എ.ജത്തി.  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യകാതണകാ?  ഇവത്തിനട

ഭരണഘടന  എഴുതത്തിയതവ്  ബത്തി.നജ.പത്തി.-യകാതണകാ?  ഭരണഘടന

സൃഷ്ടത്തിക്കുതമ്പകാള എനന്റെ പകാര്ടത്തിക്കുള്ള പങ്കെകാളത്തിതര അതങ്ങയവ് കൃതരമകായത്തി

അറത്തിയകാമകായത്തിരത്തിക്കുമതല്ലെകാ;  ആ ഭരണഘടനയവ് അതശതമകായത്തി പറനയരന്ന

ഒര പരനകായത്തി നമ്മുനട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി മകാറരനതന്നകാണവ് എനന്റെ

ആവശരര. 

മത്തി  .   നചയര്മകാന : പശസവ്..... പശസവ്....

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന:   സര്,  ഞകാന  നത്തിര്ത്തുകയകാണവ്.
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അനല്ലെങ്കെത്തിലര  വത്തിമര്ശനര  കൂടുതമ്പകാള  നറസന്യൂര  നചയണനമന്നവ്  പറയന്നതവ്

സതകാഭകാവത്തികര  മകാതമകാണവ്,  ഞകാന  അതവ്  അരഗശകരത്തിക്കുകയര  നചയ്യുന.

അങ്ങവ്  സത്തിക്ടകാകുന്നതത്തില്  ഞകാന  നന്ദത്തിയര  തരഖനപ്പെടുത്തുകയകാണവ്.  ഞകാന

ബഡ്ജറത്തിനന ശക്തത്തിയകായത്തി എതത്തിര്ക്കുന.

ശശ  .     ചത്തിറയര  തഗകാപകുമകാര്: സര്,  ഞകാന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണവ്.  ഇഇൗ ബഡ്ജറവ് തകരളതത്തിനല ജനങ്ങളകവ് പതരകാശ

നല്കുന്ന  ഒന്നകാണവ്.  തകരളനത  ശവപറമ്പകാകത്തി  മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്

ഇടതുപകനമന്നവ് എനത്തികവ് മുമ്പവ് സരസകാരത്തിച്ച ബഹുമകാനരനകായ  തത്തിരവഞ്ചൂര്

രകാധകാകൃഷ്ണന  പറഞ.  2011  മുതല്  2016 വനര  തകരളര

നരകതുലരമകായത്തിരന.  നരകതുലരമകായത്തിടള്ള  ആ  തകരളനത

സതര്ഗതുലരമകാകത്തിയതവ്  2016-ല്  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്ന  ഇടതുപക

ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  ഗവണ്നമന്റെകാണവ്.  കഴത്തിഞ്ഞെ  അഞവ്  വര്ഷര  ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെവ്  നടപ്പെകാകത്തിയ  വത്തികസനപവര്തനങ്ങളുനട  തനടമകാണവ്

തതദ്ദേശസതയരഭരണ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെത്തില് ഇടതുപക ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തി

വമ്പത്തിച്ച  ഭൂരത്തിപകതത്തില്  തകരളതത്തില്  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതവ്.

ഭൂരത്തിപകര  ഗ്രകാമപഞകായത്തുകളത്തിലര  തകകാര്പ്പെതറഷനുകളത്തിലര
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നഗരസഭകളത്തിലര ജത്തില്ലെകാ പഞകായത്തുകളത്തിലര ഇടതുപകര അധത്തികകാരതത്തില്

വന്നതവ്,  തകരളനത  നരകതുലരമകാകത്തിയ  യ.ഡത്തി.എഫവ്.-നന  ഇല്ലെകാതകാകത്തി

സതര്ഗതുലരമകാകത്തിയ  ഇടതുപകനത  ശക്തത്തിനപ്പെടുതകാന  തകരളതത്തിനല

ജനങ്ങനളകാപ്പെര നത്തില്ക്കുനനവന്നതത്തിനന്റെ നതളത്തിവകാണവ്. കടനമടുതവ് ഇങ്ങനന

നചലവഴത്തികകാന  സകാധത്തിക്കുതമകാ  എന്നതദ്ദേഹര  പറഞ.  ഒര  വത്തിഷന

ഉനണങ്കെത്തില്  തശര്ച്ചയകായര  കടനമടുകല്  നല്ലെതകാണവ്.  അങ്ങനന

കടനമടുതതുനകകാണകാണവ്  കത്തിഫ്ബത്തി  കഴത്തിഞ്ഞെ  നകാതലമുകകാല്

വര്ഷകകാലമകായത്തി  ഏതകാണവ്  54000  തകകാടത്തി  രൂപയനട  വത്തികസനര

തകരളതത്തില്  നടപ്പെകാകത്തിയതവ്.  നത്തിരവധത്തി  തറകാഡുകള,  പകാലങ്ങള,

വത്തിദരകാലയങ്ങള,  ആശുപതത്തികള  അങ്ങനന  സമൂഹതത്തിനന്റെ

നകാനകാതമഖലയത്തിലര  സമഗ്രമകായ  വത്തികസനനമതത്തികകാന  കത്തിഫ്ബത്തി  വഴത്തി

കഴത്തിഞനവനള്ളതവ്  തശര്ച്ചയകായര  നമുകവ്  കകാണകാന  കഴത്തിയര.  നല്ലെ

വത്തിദരകാഭരകാസര നകകാടുക്കുന;  നല്ലെ വത്തിദരകാഭരകാസര നകകാടുക്കുന്നതുനകകാണകാണവ്

തലകാകതത്തില്  എവത്തിനടയര  മലയകാളത്തികള  തജകാലത്തി  നചയ്യുന്നതവ്.  അവര്

മലയകാളത്തികളകായതുനകകാണല്ലെ;  അവര്കവ്  വത്തിദരകാഭരകാസമുള്ളതുനകകാണകാണവ്

അവര്  തജകാലത്തി  നചയ്യുന്നതവ്.  അവര്ക്കു  കത്തിടന്ന  വരമകാനര
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തകരളതത്തിനലത്തുന.  നല്ലെ  തറകാഡുണകാകുതമ്പകാള  ആ  തറകാഡത്തിലൂനട  നല്ലെ

ധകാരകാളര വകാഹനങ്ങള വരന, ടൂറത്തിസ്റ്റുകള വരന.  നപതട്രകാള പമ്പുകളത്തില്

നപതട്രകാള  അടത്തിക്കുന.  അങ്ങനന  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  വലത്തിയ  വരമകാനര

ഇവത്തിനടയണകാകുതമ്പകാള  അതത്തിനന്റെ  നത്തികുതത്തി  തകരളതത്തിനവ്  ലഭത്തിക്കുന.

കടനമടുതകാല് അതതതുവഴത്തിയത്തിലൂനട  തത്തിരത്തിച്ചടകകാന കഴത്തിയനമന്ന വത്തിഷന

ഉനണങ്കെത്തില്  ആ  വത്തിഷന  നമുകവ്  തശര്ച്ചയകായര  ഗുണകരമകാണവ്.  അതവ്

തശര്ച്ചയകായര തകരളതത്തില് നടപ്പെകാക്കുന്നതവ് ബഹുമകാനനപ്പെട തഡകാ. ടത്തി. എര.

തതകാമസവ്  നഎസകവ്  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തിയകായതത്തിനുതശഷമകാണവ്.  ഇഇൗ

സര്കകാര്  വളനര  ദശര്ഘവശകണതതകാടുകൂടത്തിയകാണവ്

മുതന്നകാടതപകായത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.  തകന്ദ്രവര  ഇതരസരസ്ഥകാനങ്ങളുമകായത്തി

തകാരതമരനപ്പെടുത്തുതമ്പകാള  തകരളര  കൂടുതല്  ശക്തമകായത്തി  തത്തിരത്തിച്ചു

വരത്തികയകാനണന്നവ്  സകാമ്പതത്തിക  അവതലകാകന  റത്തിതപ്പെകാര്ടത്തില്

ചൂണത്തികകാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  അതവ്  പൂര്ണമകായര  ഇവത്തിനട  പതത്തിഫലത്തിക്കുന്ന

ഒന്നകാനണന്നകാണവ് ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട നമുകവ് കകാണകാന കഴത്തിഞ്ഞെതവ്. 2011-

16  കകാലതവ്  സരസ്ഥകാനതത്തിനന്റെ  ശരകാശരത്തി  സകാമ്പതത്തിക  വളര്ച്ച  4.9

ശതമകാനമകായത്തിരനനവങ്കെത്തില്  ഇതപ്പെകാള  അതവ്  5.9 ശതമകാനമകായത്തി
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വര്ദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്. തകകാവത്തിഡവ് കകാലതവ് എല്ലെകാ ജനങ്ങനളയര തചര്ത്തു

നത്തിര്തത്തിയ  ഒര  ഗവണ്നമന്റെകാണവ്  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി

ഗവണ്നമന്റെവ്.  അതവ്  തകരളതത്തില്  ഒതടനറ  മകാറങ്ങളകവ്  തുടകര  കുറത്തിച്ചു.

അടത്തിസ്ഥകാനതമഖലകളക്കുര  അതുതപകാനലതനന്ന  സകാധകാരണ

ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളക്കുര  പതതരക  പരത്തിഗണന  നകകാടുത്തുനകകാണവ്  അവനര

ഉതതജത്തിപ്പെത്തിക്കുകയര  ഉയര്തത്തിനകകാണ്ടുവരത്തികയര  നചയ്യുന്നതത്തിനുള്ള

നത്തിരവധത്തി  പദതത്തികളകാണവ്  ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിലൂനട  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസവ്

നഎസകവ്  പഖരകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.  തകമ  നപനഷനുകള  1600/-

രൂപയകാകത്തിയതവ് നചറത്തിയ കകാരരമകാതണകാ;  തകവലര  600/-  രൂപയകായത്തിരന്ന

നപനഷന   കൃതരമകായത്തി  നകകാടുകകാന  കഴത്തിയകാത  യ.ഡത്തി.എഫവ്.

ഗവണ്നമന്റെത്തിതപ്പെകാള അവര് അധത്തികകാരതത്തില് വന്നകാല് 6000/- രൂപ എല്ലെകാ

മകാസവര  നകകാടുക്കുനമന്ന  വലത്തിയ  പഖരകാപനര  നടത്തുന.  600/-  രൂപ

നകകാടുകകാന  സകാധത്തികകാതവര്കവ്  6000/-  രൂപ  എങ്ങനന  നകകാടുകകാന

സകാധത്തിക്കുര.  600/-  രൂപ  നകകാടുതതവ്,  18  മകാസനത    കുടത്തിശത്തിക

നകകാടുതതവ്  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  ഗവണ്നമന്റെകാണവ്.   ഈ

ഗവണ്നമന്റെവ്   ഓതരകാ  വര്ഷവര  ഘടരഘടമകായത്തി  നൂറ  രൂപ  വശതര



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

25

വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചവ്   2020  ജനുവരത്തിയത്തില്   1500/-  രൂപയകാകത്തിയതകാണവ്  ഇഇൗ

ബഡ്ജറത്തിലൂനട  1600/-  രൂപയകാകത്തി മകാറത്തിയതവ്.  ഏകതദശര  59.5  ലകര

ആളുകള  തകരളതത്തില്  സകാമൂഹര  തകമ  നപനഷന  വകാങ്ങുനണവ്.  ഇഇൗ

സകാമ്പതത്തിക  പതത്തിസനത്തിയത്തിലര  സകാധകാരണ  ജനങ്ങനളയര

വത്തിദരകാര്തത്തികനളയര   സശകനളയര  പടത്തികജകാതത്തി  പടത്തികവര്ഗ

വത്തിഭകാഗതത്തില്നപ്പെടവതരയര  നചറപ്പെകകാനരയര  പതതരകമകായ  പരത്തിഗണന

നല്കത്തിനകകാണവ്  കകാര്ഷത്തിക  പരമ്പരകാഗത  തമഖല  ഉളനപ്പെനട

സര്വ്വതലസ്പെര്ശത്തിയകാകത്തി,  മുതന്നറ പുനരദകാരണ പദതത്തിയനട പഖരകാപനര

കൂടത്തിയകാണവ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവ്.  പുതത്തിയ  കകാലതത്തിനന്റെ  പതതരകതകള

തശര്ച്ചയകായര  നമുകവ്  മനസ്സത്തിലകാകകാന  കഴത്തിയര.  നമുകറത്തിയകാര  കഴത്തിഞ്ഞെ

ഘടങ്ങളത്തില്  ഏറവര  പധകാനമകായത്തി  നമള  എടുതതവ്  വത്തിദരകാഭരകാസ

തമഖലയകാണവ്.  നമ്മുനട  വത്തിദരകാലയങ്ങള;  എല്.പത്തി,  യ.പത്തി,  നനഹസ്കൂള,

ഹയര്നസകണറത്തി  സ്കൂളുകള.  ഇന്നവ്  അതത്തിനന്റെ  സ്ഥത്തിതത്തി  മകാറത്തി.

സകാതങ്കെതത്തികമകായ  വത്തിദരകാഭരകാസര  കൂടുതല്  നകകാണ്ടുവരകാന  കഴത്തിവള്ള

ഡത്തിജത്തിറല്  തകരളതത്തിതലയവ്  ഈ  ഗവണ്നമന്റെവ്   മകാറന.  ആ  ഡത്തിജത്തിറല്

സകാതങ്കെതത്തിക  വത്തിദര  വത്തിപുലമകാക്കുന്നതത്തിനുര  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസര  കൂടുതല്
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നമച്ചനപ്പെടുത്തുന്നതത്തിനുര  തവണത്തിയള്ള  പദതത്തികള  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലണവ്.

ബത്തി.പത്തി.എല്.  കുടുരബങ്ങളകവ്  സഇൗജനര  ഇന്റെര്നനറവ്,  തകകാതളജുകളത്തില്

ഏതകാണവ്  20,000  തപര്കവ് അധത്തിക പഠന സഇൗകരരര,  അഫത്തിലത്തിതയറഡവ്

തകകാതളജുകളത്തിനല  മുഴുവന  കകാസവ്  മുറത്തികളുനടയര  ഡത്തിജത്തിറനനലതസഷന,

ഇനതല്ലെകാര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തില്  ചൂണത്തികകാണത്തിക്കുന്നതവ്  നടപ്പെകാകകാന

തവണത്തിയകാണവ്,  നടപ്പെകാകകാതത്തിരത്തികകാനല്ലെ.  കഴത്തിഞ്ഞെ  നകാലവ്  വര്ഷങ്ങളത്തിലര

ഗവണ്നമന്റെവ് ഓതരകാ വര്ഷവര അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച ബഡ്ജറ്റുകളത്തില് എനനല്ലെകാര

പഖരകാപത്തിച്ചത്തിടതണകാ  അനതല്ലെകാര  കൃതരമകായത്തി  പഖരകാപത്തിച്ചുനകകാണവ്

മുതന്നകാടതപകാകുന്ന  ഒര  ഗവണ്നമന്റെകാണവ്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെവ്.

അടത്തിസ്ഥകാനപരമകായത്തി  വത്തിദരകാഭരകാസതമഖലയ്ക്കുര  ആതരകാഗരതമഖലയ്ക്കുര

മുനതൂകര നകകാടുക്കുന്ന എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  ഗവണ്നമന്റെവ് ഇഇൗ വര്ഷര  2021-

22  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷനത  ബഡ്ജറവ്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചതപ്പെകാള

സര്വ്വകലകാശകാലകള,  ഉന്നത  വത്തിദരകാഭരകാസരരഗര  എന്നത്തിവനയ

ശക്തത്തിനപ്പെടുതകാന  കഴത്തിയന്നതരതത്തിലള്ള  പദതത്തികളകാണവ്  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചവ്

നടപ്പെത്തിലകാക്കുന്നതവ്.  ഇടതുപക ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി ആ നത്തിലയത്തിലകാണവ്

മുതന്നകാടതപകാകുന്നതവ്.  ഓതരകാ  തമഖലയര  ഏനതകാനക  തമഖലകളകാണവ്
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വത്തിപുലമകാതകണതവ്/ശക്തത്തിനപ്പെടുതതണതവ്,  എനനല്ലെകാമകാണവ്  നചതയണതവ്

അനതല്ലെകാര  കൃതരമകായത്തി  വളനര  സൂഷ്മതതയകാനട  ജകാഗ്രതതയകാനട

അടത്തിവരയത്തിടനകകാണകാണവ്  ആ  തമഖലയമകായത്തി  ബനനപ്പെടവ്  മുതന്നകാട

തപകായത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.  എനത്തികവ്  ഒര  കകാരരര  അങ്ങതയകാടവ്

സൂചത്തിപ്പെത്തികകാനുള്ളതവ്,  ഇവത്തിനട അങ്ങവ് ബഡ്ജറവ് അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചതപ്പെകാള ചത്തില

കകാരരങ്ങള  വത്തിടതപകായത്തിടണവ്.  അതത്തിനലകാന്നവ്  കള്ളവ്  നചതവ്

നതകാഴത്തിലകാളത്തികളുമകായത്തി  ബനനപ്പെട  തമഖലയകാണവ്.  ആ  തമഖലനയ

സഹകായത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ  നടപടത്തി  അങ്ങയനട

ഭകാഗത്തുനത്തിനണകാകണര.  അതുതപകാനല  നക.എസവ്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.  ശമ്പള

പരത്തിഷ്കരണവമകായത്തി  ബനനപ്പെട  കകാരരങ്ങള  എതയര

തവഗതത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ  നടപടത്തികള  സതശകരത്തികണര.

നക.എസവ്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.-നയ  രകനപ്പെടുതകാന  ഒതടനറ  കകാരരങ്ങള  ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെവ്  നചയത്തിടണവ്.  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  ഭരണകകാലതവ്

നക.എസവ്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.  ശമ്പളവര  നപനഷനുര  കൃതരമകായത്തി

നകകാടുതത്തിരന്നത്തില്ലെ.   എതതയകാ ആളുകളകാണവ്  ആത്മഹതര നചയത്തിരന്നതവ്.

എന്നകാല് ഇഇൗ സര്കകാര് അധത്തികകാരതത്തില്വന്നതത്തിനുതശഷര ഒരകാള തപകാലര
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ആത്മഹതര നചതയണ സകാഹചരരര ഉണകായത്തിടത്തില്ലെ.  തകകാവത്തിഡവ്  മഹകാമകാരത്തി

വന്ന  കകാലഘടതത്തില്,  കഴത്തിഞ്ഞെ  നഫബ്രുവരത്തി  മുതല്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവ്

സതമളനര  തചരന്ന  സമയര  വനര  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്  മനസ്സത്തിലകാകുര

നക.എസവ്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.  അടച്ചു  പൂടത്തികത്തിടക്കുതമ്പകാഴുര  കൃതരമകായത്തി  ശമ്പളര

നകകാടുത  ഒര  ഗവണ്നമന്റെകാണവ്  ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി

ഗവണ്നമനന്റെന്ന  കകാരരര.   അതുനകകാണവ്  നക.എസവ്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.-നയ

രകനപ്പെടുതകാനതവണത്തി നല്ലെ പരത്തിശമര നടത്തുന്നതത്തിതനകാനടകാപ്പെര എനത്തികവ്

സൂചത്തിപ്പെത്തികകാനുള്ളതവ്  സര്വ്വശസുകള  കൃതരമകായത്തി  തപകാകണനമങ്കെത്തില്

തശര്ച്ചയകായര  ജശവനകകാര്  തവണര  എനള്ളതകാണവ്.  അതുനകകാണവ്

തനരനത  ഉണകായത്തിരന്ന  എരപകാനല്  അടകമുള്ള  ജശവനകകാനര

തത്തിരത്തിനച്ചടുക്കുന്നതത്തിനുര  അവനര  നത്തിയമത്തിച്ചുനകകാണവ്  നതകാഴത്തിലകാളത്തി  ദകാരത്തിദരര

ഇല്ലെകാതകാകത്തി  ആ  തമഖലനയ  രകനപ്പെടുതകാന  തവണത്തിയള്ള  പരത്തിശമര

ഉണകാകണനമനമകാണവ്.  അതത്തിനവ്  അടത്തിയനരമകായത്തി  അങ്ങവ്  മുനനനക

എടുകണനമന്നവ്  ഞകാന  സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുന.  അതുതപകാനല  നകടത്തിടനത്തിര്മകാണ

നതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുള്ള  നഫസത്തിവല്  അലവനസവ്

നല്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായത്തിടള്ള ഒര നത്തിര്തദ്ദേശമുണകാകണര.  പതവ് വര്ഷര
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നതകാഴത്തില് നചയവരന്ന കകാഷതല്-കരകാര്  ദത്തിവസതവതന നതകാഴത്തിലകാളത്തികനള

സ്ഥത്തിരനപ്പെടുതകാന  ആവശരമകായത്തിടള്ള  തശരമകാനര  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണകാകണര. നതകാഴത്തിലകാളത്തികളുനട നപനഷന ഇതപ്പെകാള 1600/-

രൂപയകാകത്തി.  കര്ഷക  നതകാഴത്തിലകാളത്തിയമകായത്തി  ബനനപ്പെടവ്  അങ്ങവ്  ഇതപ്പെകാള

100  തകകാടത്തി  രൂപ അനുവദത്തിച്ചത്തിടണവ്;  നല്ലെ കകാരരമകാണവ്.  അങ്ങനയ ഞകാന

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണവ്.  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെവ്  വന്നതത്തിനുതശഷര

കര്ഷകനതകാഴത്തിലകാളത്തി  തകമനത്തിധത്തിയമകായത്തി  ബനനപ്പെട  സകാമ്പതത്തിക

സഹകായമകാണവ്  നല്കത്തിയത്തിടള്ളതവ്.  കര്ഷകനതകാഴത്തിലകാളത്തി  അരഗങ്ങളുനട

അരശദകായര  ഇതപ്പെകാള   20  രൂപയകായത്തി  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിടണവ്.  അതത്തിനവ്

ആനുപകാതത്തികമകായത്തി  സര്കകാരത്തിനന്റെ  വത്തിഹത്തിതവര  വര്ദത്തിപ്പെത്തികണര.

നത്തിയമതത്തില് അങ്ങനന വരവസ്ഥ നചയത്തിടണവ്.   ആനുപകാതത്തികമകായ തുക

വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുകയര ഭൂമത്തി കയവത്തികയവമകായത്തി ബനനപ്പെടവ് ലഭത്തിക്കുന്ന നസസ്സവ്

പതതരകമകായത്തി  സൂകത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയമകാണവ്.  ആ  നസസ്സവ്

കര്ഷകനതകാഴത്തിലകാളത്തി  തകമനത്തിധത്തി  തബകാര്ഡത്തിതലയവ്  നകകാടുതകാല്

ഇനണകാകുന്ന  സകാമ്പതത്തിക  ബുദത്തിമുടവ്  പരത്തിഹരത്തികകാന  കഴത്തിയര.

അതുതപകാനല  ആനുകൂലരങ്ങള  വര്ദത്തിപ്പെത്തികകാന  കഴത്തിയണര.  ഇതപ്പെകാള



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

30

ആനക  ചത്തികത്തിതകാ  സഹകായര  മകാതമകാണവ്  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിടള്ളതവ്.

മറകാനുകൂലരങ്ങനളകാനര  വര്ദത്തിപ്പെത്തിച്ചത്തിടത്തില്ലെ.  ആ  ആനുകൂലരങ്ങള

വര്ദത്തിപ്പെത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായത്തിടള്ള നടപടത്തി   സതശകരത്തികണനമന്നതകാണവ്

എനത്തികവ്  അതുമകായത്തി  ബനനപ്പെടവ്  സൂചത്തിപ്പെത്തികകാനുള്ള  ഒര  കകാരരര.  ഇഇൗ

നതരനഞ്ഞെടുപ്പെത്തില്   ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  വശണ്ടുര  വമ്പത്തിച്ച

ഭൂരത്തിപകതത്തില് തകരളതത്തില് അധത്തികകാരതത്തില് വരകാന തപകാകുകയകാണവ്.

ഇവത്തിനട    പതരകാശയത്തിലകാണവ്  യ.ഡത്തി.എഫവ്.   ഇരത്തിക്കുന്നനതന്നവ്

നമുകറത്തിയകാര.  അവനരല്ലെകാര  പസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള,  ഇതപ്പെകാളത്തിതവ്

ശവപ്പെറമ്പകാണവ്, ശവപ്പെറമ്പകാകത്തി  മകാറത്തിയതവ്  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  ആണവ്,

അതുതപകാനലതനന്ന  ഇവത്തിനട  സകാമ്പതത്തികമകായത്തിടള്ള

പയകാസമകാണവ്/പതത്തിസനത്തിയകാണവ്,  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങനളയകാനക

നകകാള്ളയടത്തിക്കുകയകാണവ്,  എനന്നകാനകപ്പെറയകാറണവ്.  നത്തിങ്ങതളകാ!  ഒര കകാരരര

മകാതര  ആതലകാചത്തിച്ചകാല്  മതത്തി.  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെവ്  അധത്തികകാരതത്തില്

വന്നതപ്പെകാള ഓഖത്തി ദുരനമുണകായത്തി;   ഓഖത്തി ദുരനമുണകായതപ്പെകാള ഇതപ്പെകാള

തകരനമന്നവ്  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  പറഞ,  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  തകര്തന്നകാ;  ഇല്ലെ.

ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെവ് അതത്തിനന തനരത്തിട.  നത്തിപകാ നനവറസവ് വന്നതപ്പെകാഴുര ഇപ്പെര
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ശരത്തിയകാകകാനമന്നവ് വശണ്ടുര പതരകാശതയകാനട കകാതത്തിരന. കുതത്തിരവടര പപ്പു

പറയന്നതുതപകാനല, "ഇപ്പെര ശരത്തിയകാകത്തിതരകാര", ഇതപ്പെകാള ശരത്തിയകാക്കുനമന്നവ്

പറഞ.  ശരത്തിയകാകത്തിതയകാ  ഞങ്ങനള;  ഞങ്ങളവത്തിനടയര  നത്തിയനത്തിച്ചത്തിതല്ലെ?

അതുകഴത്തിഞ്ഞെവ്  രണവ്  നവള്ളനപ്പെകാകര  വന.  ആ  രണവ്  നവള്ളനപ്പെകാകര

വന്നതപ്പെകാഴുര   തകരളതത്തിനന്റെ  ഗവണ്നമന്റെവ്  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങനള

സരരകത്തികകാനകാവശരമകായ  നടപടത്തി  സതശകരത്തിച്ചു.  ഏറവര  അവസകാനര

തകകാവത്തിഡവ്-19  വന്നതപ്പെകാള പറഞ്ഞെനതനകാണവ്?  തകരളതത്തിനല ജനങ്ങനള

രകത്തികകാന  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനവ്  കഴത്തിയത്തിനല്ലെനര  ഇഇൗ  തകരളര

തകര്നതപകാകുകയകാനണനമകാണവ്.  തകര്തന്നകാ?  ബഹുമകാനനപ്പെട

മുഖരമനത്തിയനടയര  ആതരകാഗരമനത്തിയനടയര  തനതൃതതതത്തില്  ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെവ്  തകകാവത്തിഡവ്  19  പതത്തിതരകാധപവര്തനങ്ങള

ശക്തത്തിനപ്പെടുതത്തിയത്തിതല്ലെ,  പകാവനപ്പെട എല്ലെകാ  മനുഷരര്ക്കുര ഭകണനമതത്തിച്ചു

നകകാടുത്തു,  എല്ലെകാവര്ക്കുര  സഇൗജനരമകായത്തി  മരന്നവ്   എതത്തിച്ചുനകകാടുത്തു,

എല്ലെകാ മകാസവര കൃതരമകായത്തി അരത്തിയര പലവരഞ്ജനവര എതത്തിച്ചുനകകാടുത്തു,

അങ്ങനന  തകരളതത്തിനല  ജനങ്ങനള  ഒരമത്തിച്ചവ്  നത്തിര്തത്തി.  ബത്തി.നജ.പത്തി.-

നകതത്തിരകായത്തി  നത്തിങ്ങള  എനനങ്കെത്തിലര  പറതഞ്ഞെകാ?   തകന്ദ്രതത്തില്  ഒര
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പകാതകജവ്  പഖരകാപത്തികണനമന്നവ്  നമള  ആവശരനപ്പെട.   ബത്തി.നജ.പത്തി.

പകാതകജവ് പഖരകാപത്തിതച്ചകാ?  ശശമതത്തി നത്തിര്മലകാ സശതകാരകാമന ഇഇൗ തകര

തനകാകത്തി  തകന്ദ്ര  നപകാതുതമഖലകാ  സ്ഥകാപനങ്ങനള  നകകാള്ളയടത്തികകാനുര

വത്തിറഴത്തികകാനുര  തവണത്തിയള്ള  പരത്തിശമര  നടതത്തി.   എന്നകാല്  ഇവത്തിനട

മുഖരമനത്തി  എനകാണവ്  നചയതവ്?  കകാര്ഷത്തികതമഖലയത്തില്,

വരകാവസകായത്തികതമഖലയത്തില്, മൃഗസരരകണതമഖലയത്തിലടകമുള്ള ആളുകനള

സരരകത്തികകാന  തവണത്തിയള്ള  പകാതകജവ്  മുഖരമനത്തി  പഖരകാപത്തിച്ചു.   ഇഇൗ

തകരളനത  രകത്തികകാന  ഇടതുപകതത്തിതന  കഴത്തിയൂ.   തകരളതത്തിനല

ജനങ്ങനള  എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  സഹകായത്തിക്കുകയര  സരരകത്തിക്കുകയര

നചയതുനകകാണവ്  ജനങ്ങള  ഇടതുപകതത്തിനനമകാപ്പെമകാണതല്ലെകാ,  ഇനത്തി

നത്തിങ്ങള എന്തുനചയ്യുനമന്നവ് തചകാദത്തിച്ചതപ്പെകാള ഒര നത്തിയമസഭകാ സകാമകാജത്തികന

പറഞ്ഞെതവ്  ഇനത്തിയനമകാര  നവള്ളനപ്പെകാകര  വരനമന്നകാണവ്.  അങ്ങനന

നവള്ളനപ്പെകാകര  വന്നവ്   തകരളര  തകര്നതപകാകുതമ്പകാള  അതത്തില്നത്തിന്നവ്

കരകയറത്തി  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  അധത്തികകാരതത്തില്  വരകാനതവണത്തി

കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.   ഫത്തിലനമന്റെവ്  തപകായ  ബളബവ്  തപകാനലയകാണവ്

ഇതപ്പെകാള  തകകാണ്ഗ്രസവ്.  അതവ്  ഇനത്തി  ഒരത്തികലര  കതത്തില്ലെ.  ഇതപ്പെകാള
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ഇടതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  ഫത്തിലനമന്റെവ് രഹത്തിത  തകരളര  പദതത്തി

നടപ്പെകാകകാന  തപകാകുകയകാണവ്.  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെവ്  എല്ലെകാ  വശടുകളത്തിലര

എല്.ഇ.ഡത്തി.  ബളബുകള  സഇൗജനരമകായത്തി  നകകാടുക്കുകയകാണവ്.

അതുനകകാണവ്  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെവ്  അതത്തിശക്തമകായത്തി  ഇനത്തിയര

അധത്തികകാരതത്തില് വരനമന്നവ് പഖരകാപത്തിച്ചുനകകാണവ് ഞകാന ഇഇൗ ബഡ്ജറത്തിനന

ഒരത്തികല്ക്കൂടത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

 ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു  റബവ്:  സര്,  ഞകാന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണവ്.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറവ്  പസരഗര  കണതപ്പെകാള  സുകുമകാര്

അഴശതകകാടത്തിനനപ്പെറത്തി  നനവകര  മുഹമദവ്  ബഷശര്  പറഞ്ഞെ  ഒര  കഥയകാണവ്

ഓര്മവരന്നതവ്.   ഒരത്തികല്  സുകുമകാര്  അഴശതകകാടവ്  ഒര  കതവ്  നനവകര

മുഹമദവ് ബഷശറത്തിനയച്ചു.  കതവ് ലഭത്തിച്ച നനവകര മുഹമദവ് ബഷശര് തത്തിരത്തിച്ചുര

മറത്തിച്ചുര  തനകാകത്തിനയങ്കെത്തിലര  ഒനര മനസ്സത്തിലകായത്തില്ലെ.  പഠത്തിച്ച പണത്തി പതത്തിനനടര

തനകാകത്തിയത്തിടര  അഴശതകകാടത്തിനന്റെ  കതവ്  വകായത്തികകാന  സകാധത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ.

അവസകാനര  ഒര  തപകാരവഴത്തി  കനണതത്തി.   ഒര  തരതത്തിലര  മറകാര്ക്കുര

മനസ്സത്തിലകാകകാന സകാധത്തികകാത തഡകാക്ടര്മകാരനട കുറത്തിപ്പുകള നത്തിഷവ്      പയകാസര

വകായത്തിനച്ചടുക്കുന്ന മരനകടകകാരന തനന്ന ശരണര.  അങ്ങനന കത്തുമകായത്തി
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മരനകടയത്തിനലതത്തി.   അവര് കതവ് തനകാകത്തിയതശഷര കുറച്ചവ്  മരനന്നടുത്തു

നല്കത്തി.  ബഷശര് ഒനര പറയകാനത കത്തുര മരനര നനകപ്പെറത്തി.  കത്തുമകായത്തി

അടുത  ആശയനമന്ന നത്തിലയത്തില്  നതകാടടുത  പച്ചകറത്തി  കടയത്തില് എതത്തി.

പച്ചകറത്തികടകകാരന  കതവ്  തനകാകത്തി  കുതറ  പച്ചകറത്തികള  എടുത്തു

നല്കത്തിയതത. അങ്ങനന മരനര പച്ചകറത്തികളുര ലഭത്തിനച്ചങ്കെത്തിലര കതത്തിലള്ളതവ്

മകാതര മനസ്സത്തിലകായത്തില്ലെ.  ഇതപ്പെകാള ഇതുതപകാനലയകാണവ് ബഡ്ജറവ് കണതപ്പെകാഴുള്ള

തകരള ജനതയനട അവസ്ഥ.  ബഹുമകാനനപ്പെട ധനകകാരരമനത്തി തഡകാ. ടത്തി. എര.

തതകാമസവ് നഎസകവ്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച സരസ്ഥകാന ബഡ്ജറവ് ജനങ്ങള തത്തിരത്തിച്ചുര

മറത്തിച്ചുര  തനകാകത്തിയത്തിടര  ഒനര  മനസ്സത്തിലകാകുന്നത്തില്ലെ.   ജനങ്ങളകവ്  ഇതപ്പെകാള

ആനകയള്ള  സമകാധകാനര  നവറര  രണ്ടുമകാസരകൂടത്തി  മകാതര  കകാലകാവധത്തിയള്ള

സര്കകാരകാണതല്ലെകാ  എന്നതകാണവ്.   നതരനഞ്ഞെടുപ്പെവ്  മുന്നത്തില്  കണ്ടുനകകാണ്ടുള്ള

ഇഇൗ  ബഡ്ജറവ്  അപതയകാഗത്തികവര  യകാഥകാര്തരതത്തിനവ്  നത്തിരകകാതതുമകാണവ്.

ഇതപ്പെകാള തനന്ന കടതത്തിനുമുകളത്തില് കടര കയറത്തി നത്തില്ക്കുന്ന തകരളതത്തിനന്റെ

നപകാതുകടര 3 ലകര തകകാടത്തി രൂപയത്തില് അധത്തികമകായത്തിടണവ്.  തകരളര ഇതുവനര

നമകാതര  കടനമടുത  തുകതയകകാള  കൂടുതലകാണവ്  ഇഇൗ  അഞ്ചുവര്ഷര  ഇഇൗ

സര്കകാര് എടുത കടര.   ഇഇൗ സര്കകാര് വരതമ്പകാള  1.57  ലകര തകകാടത്തി



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

35

രൂപയകായത്തിരന്ന  സരസ്ഥകാനതത്തിനന്റെ  നപകാതുകടര  3  ലകര  തകകാടത്തി

രൂപയത്തിനലതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.  ഉദരണത്തികളുര  കവത്തിതകളുര

മകാറത്തിയത്തിടനണനള്ളതുര  പസരഗതത്തിനന്റെ  നനദര്ഘരവര

കൂടത്തിനയനള്ളതുമല്ലെകാനത  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനനപ്പെറത്തി  പതതരകത്തിനച്ചകാനര

പറയകാനത്തില്ലെ.   കഴത്തിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷര  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തിനല  പല

പഖരകാപനങ്ങളുര  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിലര  ഇടരപത്തിടത്തിച്ചത്തിടണവ്.  വശണ്ടുര  വശണ്ടുര

പദതത്തികള  പഖരകാപത്തിച്ചുനവന്നല്ലെകാനത  ഒര  കകാരരവര  നടക്കുന്നത്തില്ലെ.   ഇഇൗ

സര്കകാര് മുമ്പവ്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  5  ബഡ്ജറ്റുകളത്തില് ഏനതല്ലെകാര നടപ്പെത്തിലകാകത്തി,

ഇവയനട  തസജുകള  എനനല്ലെകാമകാണവ്  എന്ന  നത്തിയമസഭകാ  തചകാദരങ്ങളകവ്

വരക്തമകായ മറപടത്തി ലഭത്തിക്കുന്നത്തില്ലെ.  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുന,  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചുവരന

എനള്ള ഉതരങ്ങള മകാതമകാണവ്. 

 കഴത്തിഞ്ഞെ  ബഡ്ജറത്തില്  എനന്റെ  ജത്തില്ലെയത്തില്നത്തിനര  നകകാടുത  കുതറ

പദതത്തികളുനട കകാരരര...,  മലയകാളര സര്വ്വകലകാശകാല നകടത്തിടതത്തിനവ് 9 തകകാടത്തി,

നപകാന്നകാനത്തി കര്മ തറകാഡവ്-  10 തകകാടത്തി,  എടപ്പെകാള മത്തിനത്തി സത്തിവത്തില് തസഷന-

1.2  തകകാടത്തി ഇങ്ങനന കുതറ പദതത്തികള പഖരകാപത്തിച്ചത്തിരന.  ഒനര നടന്നത്തില്ലെ.

എല്.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാരത്തിനന്റെ  പകടനപതത്തികയത്തില്  പറഞ്ഞെത്തിരന്ന  25
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ലകര  തപര്കവ്  നതകാഴത്തില്  നല്കുനമന്നതവ്  ഇതുവനര  നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയത്തിടത്തില്ലെ.

വശണ്ടുര  20  ലകര  തപര്കവ്  നതകാഴത്തില്  നല്കുനമന്ന  പഖരകാപനവമകായത്തി

വന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.  സര്വ്വകലകാശകാലകളത്തിനലയര  മറവ്  തകാല്കകാലത്തിക

ജശവനകകാനര  സ്ഥത്തിരനപ്പെടുതകാനുള്ള  നശകതത്തിനനതത്തിനര

ഉതദരകാഗകാര്തത്തികളകവ്  തകകാടതത്തി  കയതറണത്തി  വന.  പത്തിനവകാതത്തില്

നത്തിയമനങ്ങള  യതഥഷ്ടര  നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുന.  ബഡ്ജറവ്

വകയത്തിരതലകളത്തില്  നചലവഴത്തികകാത  വത്തിഹത്തിതര  2017-18-ല്

7.89 ശതമകാനവര  2018-19-ല്  10.38 ശതമകാനവര  ആണവ്.  ഇതവ്  ബഡ്ജറവ്

തപകാരകായ്മയകാണവ്  കകാണത്തിക്കുന്നതവ്.  ശമ്പള  കമശഷന  റത്തിതപ്പെകാര്ടവ്

സമര്പ്പെത്തികകാനത  ശമ്പളപരത്തിഷ്കരണര  നടത്തുനമന്നവ്  പറയന്നതത്തിനല  യക്തത്തി

മനസ്സത്തിലകാകുന്നത്തില്ലെ.   സര്കകാര്  ജശവനകകാരനട  ആനകയള്ള  നകാലവ്  ഗഡു

ഡത്തി.എ.  കുടത്തിശത്തികയനട  രണവ്  ഗഡുകള  എന്നവ്  നല്കുനമന്നവ്  തപകാലര

പറയന്നത്തില്ലെ.   ഇഇൗ  സര്കകാര്  പത്തി.എസവ്.സത്തി.-നയ  തനകാക്കുകുതത്തിയകാകത്തി.

മനത്തിമകാരനട  ബന്ധുകളക്കുര  പകാര്ടത്തി  അണത്തികളക്കുര  സതര്ണകടതവ്

തകസത്തിനല പതത്തികളക്കുര പത്തിനവകാതത്തില് നത്തിയമനങ്ങള നടതത്തിനയന്നല്ലെകാനത

തവനറനയകാനര നചയത്തില്ലെ.  തകരളതത്തിനല സര്വ്വകശകാലകനള നസന്റെര് ഓഫവ്



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

37

എകലനസകാക്കുര ഇതത്തിനവ് കത്തിഫ്ബത്തി വഴത്തി പണര കനണത്തുനമന്ന പഖരകാപനര

2016-നല ബഡ്ജറത്തിലമുണകായത്തിരന. കഴത്തിഞ്ഞെ ബഡ്ജറത്തില് സ്കൂള കുടത്തികളകവ്

15000  രൂപയവ്  വകാഗകാനര  നചയ  ലകാപ വ്തടകാപവ്  പദതത്തി  നവള്ളതത്തില്  വരച്ച

വരതപകാനലയകായത്തി.  ഇഇൗ പദതത്തിയനട തപരത്തില് കുടത്തികനള നക.എസവ്.എഫവ്.ഇ.

ചത്തിടത്തിയത്തില് തചര്തവ്  പണര പത്തിരത്തിനച്ചടുത്തു.  ഇഇൗ വര്ഷര ഇതുതപകാനല ഒര

വശടത്തില് ഒര ലകാപ വ്തടകാപവ്  പദതത്തിയമകായത്തി വന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.  അതുതപകാനല

മുഖരമനത്തിയനട പത്തിനസത്തിപ്പെല് നസകടറത്തികവ് കമശഷനടത്തികകാന തവണത്തി മകാതര

പഖരകാപത്തിച്ച  നക  -തഫകാണ്  പദതത്തിയനട  അവസ്ഥയര  മനറകാന്നല്ലെ.

യ.ഡത്തി.എഫവ്.  സര്കകാര്  അഞ്ചുവര്ഷര  നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയ  സഇൗജനര  തറഷന

പദതത്തി അടത്തിമറത്തിച്ചകാണവ് എ.പത്തി.എല്.  വത്തിഭകാഗതത്തിനവ് കുറഞ്ഞെ നത്തിരകത്തില് ഒര

തവണ അരത്തി നല്കുനമന്നവ് പറയന്നതവ്.   

എനന്റെ  മണ്ഡലവമകായത്തി  ബനനപ്പെട  ചത്തില  കകാരരങ്ങളകൂടത്തി  ഇവത്തിനട

സൂചത്തിപ്പെത്തിക്കുകയകാണവ്.  ബഹുമകാനനപ്പെട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തിയനട ശദയത്തില്

എല്ലെകാവര്ഷവര  ഉളനപ്പെടുതത്തിനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  കകാരരമകാണവ്.  കഴത്തിഞ്ഞെ  5

വര്ഷര എല്ലെകാ ബഡ്ജറത്തിലര ആവശരനപ്പെടുകയര കഴത്തിഞ്ഞെ 5 വര്ഷനത എല്ലെകാ

വത്തിദരകാഭരകാസ  സബ്ജക്ടവ്  കമത്തിറത്തികളുര  ശത്തിപകാര്ശ  നചയ്യുകയര  നചയ
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പവൃതത്തിയകാണവ്  മലപ്പുറര  ജത്തില്ലെയത്തിനല  എനന്റെ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലമകായ

തത്തിരൂരങ്ങകാടത്തിയത്തില്നപ്പെട  എല്.ബത്തി.എസവ്.  ഇന്റെതഗ്രറഡവ്  ഇനസത്തിറന്യൂടവ്  ഓഫവ്

സയനസവ് ആന്റെവ് നടതകകാളജത്തി.  അതത്തിനന്റെ നകടത്തിടനത്തിര്മകാണതത്തിനുതവണത്തിയര

സ്ഥലതമനറടുപ്പെത്തിനുതവണത്തിയര  30  തകകാടത്തി  രൂപ  തവണനമന്നവ്  കഴത്തിഞ്ഞെ  4

വര്ഷനത  ബഡ്ജറവ്  ചര്ച്ചകാതവളയത്തില്   ആവശരനപ്പെടുകയര  സബ്ജക്ടവ്

കമത്തിറത്തിയനട സ്ക്രൂടവ്നത്തിയമകായത്തി ബനനപ്പെട സബ്ജക്ടവ് കമത്തിറത്തികളത്തില് പറയകയര

അതത്തില് അരഗശകരത്തിക്കുകയര നചയ പദതത്തിയകാണവ്.  പതക ഒര നനപസയര

നശകത്തിവച്ചത്തില്ലെ.   സ്ഥലതമനറടുകകാന  30  തകകാടത്തി  രൂപ ആവശരനപ്പെട,  പണര

അനുവദത്തിച്ചത്തില്ലെ.  സച്ചകാര് കമശഷന റത്തിതപ്പെകാര്ടത്തിനന്റെ അടത്തിസ്ഥകാനതത്തില് മുസശര

നന്യൂനപകങ്ങളുനട  ഉന്നമനതത്തിനുതവണത്തി  കഴത്തിഞ്ഞെ  സര്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലതവ്

നടപ്പെത്തിലകാകത്തിയ  പദതത്തിയകാണത്തിതവ്.  ഇതപ്പെകാള  വകാടകനകടത്തിടതത്തില്

പവര്തത്തിക്കുന്ന ഇഇൗ സ്ഥകാപനതത്തില്നത്തിനര ആദരബകാച്ചവ്  കഴത്തിഞ്ഞെ വര്ഷര

വത്തിജയകരമകായത്തി  പൂര്തശകരത്തിച്ചവ്  പുറതത്തിറങ്ങത്തി.  എന്നത്തിടര  പണര

അനുവദത്തികകാതതവ്  രകാഷശയ  വത്തിതരകാധമല്ലെകാനത  മനറനകാണവ്.

പരപ്പെനങ്ങകാടത്തിയത്തിനല  നചടത്തിപ്പെടത്തിയത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞെ  സര്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലതവ്

പവര്തനമകാരരഭത്തിച്ച  ഗവണ്നമന്റെവ്  നസ്പെഷരല്  സ്കൂള  ടശതച്ചഴവ്  നട്രയത്തിനത്തിരഗവ്
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നസന്റെറത്തിനവ്  സ്ഥത്തിരര  നകടത്തിടര  നത്തിര്മത്തികകാന  പണര  അനുവദത്തിച്ചത്തിനല്ലെന്നവ്

മകാതമല്ലെ,  ഇഇൗ സ്ഥകാപനതത്തിനവ് സതനമകായത്തി സ്ഥലര ലഭരമകാകകാന കഴത്തിഞ്ഞെ

സര്കകാരത്തിനന്റെ  കകാലതവ്  അനുവദത്തിച്ച  തുക  ഇതുവനര  റത്തിലശസവ്

നചയനകകാടുതത്തിടത്തില്ലെ.   തത്തിരവനനപുരര  നമയത്തിന  നസന്റെറത്തിനവ്  പുറനമ

പരപ്പെനങ്ങകാടത്തിയത്തിലര  കകാസര്തഗകാഡുമകാണവ്  സര്കകാര്  തമഖലയത്തില്  ഇതരര

സ്ഥകാപനങ്ങള  പവര്തത്തിക്കുന്നതവ്.  ഇവത്തിടനത  തകാല്കകാലത്തിക

ജശവനകകാര്കവ്  ഒര  വര്ഷമകായത്തി  ശമ്പളര  തപകാലര  നകകാടുതത്തിടത്തില്ലെ.

അതുതപകാനല  സര്കകാര്  പഖരകാപത്തിച്ച  സ്കൂള  ചലഞവ്  പദതത്തി  -  50%  തുക

മകാതനജവ് നമന്റെവ് ലഭരമകാകകാനുര  50% തുക സര്കകാര് വഹത്തികകാനമന്നവ് പറഞ്ഞെവ്

ഉതരവത്തിറകത്തി.  ഇതുപകകാരര പൂര്തശകരത്തിച്ച സ്കൂള നകടത്തിടങ്ങളകവ് ഫത്തിറവ്നസവ്

നല്കകാന  തതദ്ദേശസതയരഭരണ  വകുപ്പെവ്  തയകാറകാകുന്നത്തില്ലെ.  തബകാകവ്

പഞകായത്തുകളത്തിനല  അസത്തിസന്റെവ്  എകത്തികന്യൂടശവവ്  എഞശനത്തിയര്മകാര്  ഇതരര

നകടത്തിടങ്ങളകവ്  ഞങ്ങളകവ്  ഉതരവകാദത്തിതമത്തില്ലെ  എന്നകാണവ്  പറയന്നതവ്.

വകുപ്പുകള  തമത്തില്  കൂടതരവകാദത്തിതമത്തില്ലെകാത,  ഇഇൗ  സര്കകാരത്തില്നത്തിനര

ഇതരര നപകാള്ളയകായ വകാഗകാനങ്ങളല്ലെകാനത എനകാണവ് പതശകത്തിക്കുക. ഏറവര

തവദനകാജനകമകായ  ഒര  കകാരരമകാണവ്  ഞകാന  അടുതതകായത്തി  പറയകാന
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തപകാകുന്നതവ്.  പരപ്പെനങ്ങകാടത്തിയത്തിനല തശരപതദശതവ് ചകാപ്പെപ്പെടത്തിയത്തില് ശ്മശകാനര

കടനലടുത്തുനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്,  ഒര  നകകാല്ലെതതകാളമകായത്തി.

ഉതദരകാഗസ്ഥനകാതരകാടവ് പറഞ, സര്കകാരത്തിതനകാടവ് പറഞ.  എഞത്തിനശയര്മകാര്

അതത്തിനുതവണത്തിയള്ള എസത്തിതമറ്റുകള തയകാറകാകത്തി.  22 ലകര രൂപ മകാതമകാണവ്

ആ  എസത്തിതമറ്റുള്ളതവ്.  അതത്തിനവ്  ഇതുവനര  അനുമതത്തി  നല്കത്തിയത്തിടത്തില്ലെ.

ഖബര്സ്ഥകാനത്തിനല ശവശരശരങ്ങള കടലത്തിലൂനട ഒഴുകത്തിനടകകാന തപകാകുന്ന ഒര

അവസ്ഥയണകാകുകയകാണവ്.  പലതവണ പറഞ.  അവത്തിടനത ജനങ്ങനളല്ലെകാര

വളനര തരകാഷകാകുലരകാണവ്.  കകാരണര മരത്തിച്ചുതപകായ ആളുകളുനട ശവശരശരങ്ങള

കടലത്തില് ഒഴുകത്തിനടക്കുന്നതവ് കകാതണണ ഗതത്തിതകടവ് അവര്കവ് വരതമകാനയനള്ള

സരശയതത്തിലകാണവ്. 

ധനകകാരരവര കയറര വകുപ്പുമനത്തി (തഡകാ  .   ടത്തി  .   എര  .   തതകാമസവ് നഎസകവ്):

സര്,  ഏതവ്  സ്കശര  പകകാരമുള്ള  എസത്തിതമറകാണവ്;  ആരകാണവ്  അനുവകാദര

നല്തകണതവ്? 

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു  റബവ്:  സര്,  ജലവത്തിഭവ  വകുപ്പെത്തിനന്റെ  സ്കശമകാണവ്.

ഖബര്സ്ഥകാനത്തില് അടകര നചയത്തിടള്ള പൂര്വ്വത്തികരനട മൃതതദഹങ്ങള കടലത്തില്

ഒഴുകത്തിനടക്കുന്നതവ്  കണതത്തിനുതശഷര  മകാതമകാതണകാ  തശരമകാനര  എടുക്കുക
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എനള്ളതകാണവ്  തചകാദത്തികകാനുള്ളതവ്.  ഇഇൗ  പവൃതത്തി  ഇതപ്പെകാഴുര  ചശഫവ്

എഞത്തിനശയറനട  ഓഫശസത്തില് കത്തിടക്കുന.  മൃതതദഹങ്ങതളകാടവ്  തവതണകാ ഇഇൗ

ക്രൂരത.  

തഡകാ  .    ടത്തി  .    എര  .    തതകാമസവ് നഎസകവ്:  സര്,   ആരനട ഓഫശസത്തിലകാണവ്

ഈ ഫയലള്ളനതന്നവ് പറഞ്ഞെതവ്?

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു  റബവ്:  സര്,  ചശഫവ്  എഞത്തിനശയറനട

ഓഫശസത്തിലകാണുളളതവ്.  തകകാടത്തികള  സതപ്ന  സുതരഷത്തിനുര  മുഖരമനത്തിയനട

പത്തിനസത്തിപ്പെല്  നസകടറത്തിക്കുര  കടമുടത്തിക്കുന്നതത്തിനവ്  എല്ലെകാ  ഒതകാശയര  നചയ

നല്കത്തിയ,  പകാര്ടത്തികകാരനട  അകഇൗണ്ടുകളത്തിതലകവ്  പളയ  ഫണവ്

വത്തിടനല്കത്തിയ,  നനലഫവ്  മത്തിഷന   അഴത്തിമതത്തികവ്  വളമത്തിടവ്  നല്കത്തിയതത്തിനവ്

ബഹുമകാനനപ്പെട  നനഹതകകാടതത്തി  തപകാലര  സത്തി.ബത്തി.നഎ.  അതനതഷണര

ആവശരനപ്പെട,  സത്തിരഗര്  തുടങ്ങത്തിയ  തകകാടത്തികളുനട  അഴത്തിമതത്തികവ്  ഒതകാശ

നചയനകകാടുക്കുന്ന  തകാല്പ്പെരരര  ഇതുതപകാനല  അടത്തിയനരകകാരരങ്ങളകവ്

ഉണകാകകാതതത്തിനന്റെ  തലകാജത്തികവ്  എനകാനണന്നവ്  മനസത്തിലകാകുന്നത്തില്ലെ.  ഇഇൗ

പവൃതത്തികവ്  അനുമതത്തി  നല്കകാനത  ഇനത്തിയര  കകാലതകാമസര

ഉണകാവകയകാനണങ്കെത്തില്  തശര്ച്ചയകായര  ശക്തമകായ  സമരപരത്തിപകാടത്തികള
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തശരപതദശതവ് ആരരഭത്തിക്കുര. അതത്തിനവ് എര.എല്.എ. എന്ന നത്തിലയത്തില് ഞകാന

തനതൃതതര  നകകാടുതകണത്തി  വരനമനളള  കകാരരര  കൂടത്തി  സൂചത്തിപ്പെത്തികകാന

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണവ്.

എല്.എസവ്.ജത്തി.ഡത്തി.-കളുനട  പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതര  ഗണരമകായത്തി

നവടത്തിക്കുറച്ചതുകകാരണര  എല്ലെകാ  പദതത്തികളുര  പകാതത്തിവഴത്തിയത്തിലകാണവ്.  2015-ല്

പുതത്തിയ  നഗരസഭകള  രൂപശകരത്തിനച്ചങ്കെത്തിലര  അവയ്ക്കുളള  പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതര

ഗ്രകാമപഞകായതത്തിനവ്  നല്കുന്നതു  തപകാനലയകാണവ്  ഇതപ്പെകാഴുര  നല്കുന്നതവ്.

ഗ്രകാമപഞകായത്തുകളകാകുതമ്പകാള  തത്തിതല  പഞകായതവ്  സരവത്തിധകാനതത്തില്

വത്തികസന  പവര്തനങ്ങളകവ്  തബകാകവ്  പഞകായതത്തില്നത്തിനര  ജത്തില്ലെകാ

പഞകായതത്തില്  നത്തിനമുളള  വത്തിഹത്തിതര  ലഭത്തിക്കുമകായത്തിരന.  നഗരസഭകളത്തില്

ഗ്രകാമപഞകായത്തുകനളകകാള  ഇരടത്തി  വകാര്ഡുകളുളളതത്തിനകാല്  ഇഇൗ  അനശതത്തി

തശര്ച്ചയകായര  പരത്തിഹരത്തികനപ്പെതടണതുണവ്.  ഇതത്തിനവ് മുനകകാല പകാബലരര കൂടത്തി

നല്കണനമന്നവ് ഞകാന ആവശരനപ്പെടുകയകാണവ്. 

എര.എല്.എ.-ഫണത്തില്നത്തിനര  പണര  വകയത്തിരതത്തി  പൂര്തശകരത്തിച്ച

പവൃതത്തികളുനട  ബത്തില് തപകാലര നല്കുന്നത്തില്ലെ.  തത്തിരൂരങ്ങകാടത്തി നഗരസഭയത്തിനല

കകാച്ചടത്തി കുടത്തിനവളള പദതത്തികവ് എര.എല്.എ.യനട ആസത്തി വത്തികസന ഫണത്തില്
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നത്തിനര നകാല്പ്പെതവ് ലകര രൂപ അനുവദത്തിച്ചത്തിരന.  തകരള വകാടര് അതതകാറത്തിറത്തി

വഴത്തി  പൂര്തശകരത്തികകാന നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിരന്ന ഈ പദതത്തികവ്  ഭരണകാനുമതത്തിയര

സകാതങ്കെതത്തികകാനുമതത്തിയര  ലഭരമകാകത്തി  പവൃതത്തി  നടണര്  നചയത്തിടവ്  രണവ്

വര്ഷതതകാളമകായത്തി.  രണവ് ദത്തിവസര മുമ്പവ് തകരള വകാടര് അതതകാറത്തിറത്തി  മലപ്പുറര

ജത്തില്ലെകാ  എകത്തികന്യൂടശവവ്  എഞത്തിനശയര്  അയച്ച കതത്തില് പറയന്നതവ്,  നത്തിരവധത്തി

തവണ നടണര് നചയത്തിടര ടത്തി പവൃതത്തിയനട നടണറത്തില്  പനങ്കെടുകകാന ആരര

തയകാറല്ലെകാതതത്തിനകാല്  പസസ്തുത  പവൃതത്തി  നടപ്പെത്തിലകാകകാന

സകാധത്തിക്കുന്നത്തിനല്ലെന്നകാണവ്.  പസ്തുത വത്തിഷയര സരബനത്തിച്ചവ് അതനതഷത്തിച്ചതപ്പെകാള

മനസ്സത്തിലകാകകാന  സകാധത്തിച്ചതവ്,  മൂന്നവ്  നകകാല്ലെമകായത്തി  ഇഇൗ  വര്ക്കുകള  നചയ്യുന്ന

കരകാറകകാര്ക്കുളള പണര നകടുകകാതതുനകകാണകാണവ് അവര് പുതത്തിയ കരകാറകള

എടുകകാതനതന്നകാണവ്.

മത്തി  .   നചയര്മകാന: അടത്തിയനരപതമയര ചര്ച്ചയവ് എടുതകണതകാണവ്. അങ്ങവ്

അവസകാനത്തിപ്പെത്തികണര.

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു  റബവ്:  തകമനപനഷനുകളുനട  തുക  കൂടനമന്നവ്

പറയന്ന  ധനകകാരര  വകുപ്പുമനത്തി  ഗുണതഭകാക്തകാകനള  നവടത്തിനത്തിരത്തുന്ന

നടപടത്തിയകാണവ് സതശകരത്തിക്കുന്നതവ്. മകാനദണ്ഡങ്ങള കടുപ്പെത്തികകാനത എല്ലെകാവര്ക്കുര
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നപനഷന  ലഭരമകാക്കുന്ന  സകാഹചരരമുണകാകണര.  അതകാണവ്  യ.ഡത്തി.എഫവ്.

സര്കകാര്  നചയത്തിരന്നതവ്.  ഇതപ്പെകാള  നത്തിബനനകള  കടുപ്പെത്തിച്ചവ്  ആളുകനള

ഒഴത്തിവകാകകാന  കകാരണങ്ങള  കനണത്തുകയകാണവ്.  നകാലവ് ചക  വകാഹനങ്ങള

ഉനണങ്കെത്തില്  തകമനപനഷന  പകാടത്തിനല്ലെന്നകാണവ്  സര്കകാര്  പറയന്നതവ്.

വത്തികലകാരഗര്ക്കുര  പകായമകായ  ആരമത്തില്ലെകാതവരര  തകാമസത്തിക്കുന്നതവ്

ബന്ധുവശടത്തിലകാനണങ്കെത്തില് തപകാലര നപനഷന നല്കുന്നത്തില്ലെ. 

നകകാതറകാണ  കകാലതവ്  അടച്ചത്തിടത്തിരന്ന  തഷകാപ്പുകളകവ്  നല്കത്തിയത്തിരന്ന

നനവദദ്യുതത്തി  ബത്തില്ലുകളത്തിനല  ഇളവകള  പലത്തിശയടകര  ഇതപ്പെകാള  ഇഇൗടകാകകാന

തുടങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.  ഇതുതപകാനല  കുഴത്തിയത്തിലകനപ്പെടത്തിരത്തിക്കുന്നവനര

പടുകുഴത്തിയത്തിതലകവ്  തളളത്തിവത്തിടുന്ന  നടപടത്തിയകാണവ്  സര്കകാര്

നചയനകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതവ്.

മത്തി  .    നചയര്മകാന:  പശസവ്...പശസവ്...  മൂന്നവ്  മത്തിനത്തിടകായത്തി.  അങ്ങവ്

അവസകാനത്തിപ്പെത്തികണര.

ശശ  .    പത്തി  .    നക  .    അബ്ദു  റബവ്:  സര്,  ഹയര്നസകണറത്തി  സ്കൂളുകളത്തില്

ജൂനത്തിയര്  ഉപഭകാഷ  അനുവദത്തികകാന  മത്തിനത്തിമര  പതവ്  കുടത്തികള  മതത്തിനയന്നവ്

1991-ല്  നത്തിയമര  പകാസ്സകാകത്തിയത്തിടണവ്.  അതുപകകാരമകാണവ്  ഇതുവനര
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നത്തിയമനങ്ങള നടന്നത്തിടളളതവ്.  എന്നകാല്  16-12-2019-ല് നപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ

വകുപ്പെവ് നസകടറത്തി ഇറകത്തിയ ഉതരവവ് പകകാരര, ഹത്തിന്ദത്തി, മലയകാളര, അറബത്തികവ്

എന്നശ  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  മത്തിനത്തിമര  25  കുടത്തികള  തവണനമനര  ഉറദു,  കന്നട,

സരസ്കൃതര  തപകാലളള  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്  പതവ്  കുടത്തികള  മതത്തിയകാകുനമന്ന

രശതത്തിയത്തില്  നത്തിര്തദ്ദേശര  നല്കത്തിയതകായത്തി  അറത്തിയന.  ഇഇൗ  വത്തിതവചനര

അവസകാനത്തിപ്പെത്തികണര.

2020 നകകാതറകാണ മഹകാമകാരത്തി പടര്നപത്തിടത്തിക്കുന്നതത്തിനവ് മുമ്പവ് തപകാസത്തിരഗവ്

ഓര്ഡര് ലഭത്തിച്ച ഹയര് നസകണറത്തി അദരകാപക ഉതദരകാഗകാര്തത്തികളകവ് രണവ്

തരര നശതത്തിയകാണവ് നടപ്പെകാക്കുന്നതവ്. 2020  നഫബ്രുവരത്തി  10-നവ് ഇകതണകാമത്തികവ്

ലത്തിസത്തില്  ഉളനപ്പെടവര്ക്കുര  2020  ജനുവരത്തി  7-നവ്  ഇരഗശഷവ്  ലത്തിസത്തില്

ഉളനപ്പെടവര്ക്കുര  2020  ജനുവരത്തി  13-നവ്  ഫത്തിസത്തികവ്  ലത്തിസത്തില്

ഉളനപ്പെടവര്ക്കുമകാണവ്  തപകാസത്തിരഗവ്  ഓര്ഡര്  നല്കത്തിയതവ്.  എന്നകാല്  ഇതത്തില്

ഫത്തിസത്തികവ്  അദരകാപകനര  മകാതര  തജകായത്തിന  നചയകാന  അനുവദത്തിക്കുകയര

മറ്റുളളവനര  തജകായത്തിന  നചയകാന  സമതത്തികകാതത്തിരത്തിക്കുകയര  നചയ്യുന്ന

വത്തിതവചനര  നടനനകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ്.  ഇകകാരരതത്തില് തുലരമകായ നശതത്തി

എല്ലെകാവര്ക്കുര ലഭരമകാകണര. തകരളതത്തില് വരതരസ ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളകവ് ഒര
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പതയകാജനവര  ലഭത്തികകാത  ഇഇൗ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന  സര്വ്വകാത്മനകാ

എതത്തിര്ക്കുകയകാണവ്.

ശശ  .    എസവ്  .    രകാതജന്ദ്രന:  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനന  ഞകാന

അനുകൂലത്തിക്കുകയകാണവ്. തകകാണ്ഗ്രസവ് ഒര കകാലഘടതത്തില് ഇനരയത്തില് ഭരണര

നടതത്തിയത്തിടര  ബത്തി.നജ.പത്തി.യനട  ഭരണകകാലര  എതത്തിയത്തിടര  സുബ്രഹ്മണര

ഭകാരതത്തിയനട ആഗ്രഹര ഇതപ്പെകാഴുര സഫലമകായത്തിടത്തില്ലെ. സഖകാവവ് ശശ. പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയനന്റെ  ഇഇൗ  ഭരണതത്തില്,  അതുതപകാനല  തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസവ്

നഎസകവ്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തില്  തകരളതത്തില്  ആനുകൂലരര

ലഭരമകാകകാത  ഒരകാളുതപകാലമത്തിനല്ലെന്നവ്  പറയകാന  സകാധത്തിക്കുര.  ഡല്ഹത്തിയത്തില്

കൃഷത്തികകാരനട  സമരര  നത്തിലനത്തില്ക്കുന്ന  അവസരമകാണവ്  ഇതവ്.

അവത്തിനടയകാനണങ്കെത്തിലര തകകാണ്ഗ്രസത്തിനവ്  രകാഷശയപരമകായര തനതൃതതപരമകായര

പങ്കെവ്  വഹത്തികകാന  കഴത്തിയന്നത്തില്ലെ.  ഇനരയത്തില്  ഒര  സ്ഥലത്തുര  അവര്കവ്

നനമകത്തിലൂനട  പസരഗത്തികകാനുളള  അവസരവര  നനധരരവര

ഉണകാകുന്നത്തിനല്ലെന്നകാണവ്  അതവ്  കകാണുതമ്പകാള  നമുകവ്  മനസ്സത്തിലകാകകാന

സകാധത്തിക്കുന്നതവ്.  ഏതകായകാലര  ഇടതുപകര  തകരളതത്തിലളളതുനകകാണകാണവ്

അതത്തിനന അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്കവ് നത്തിയമസഭയത്തില് പസരഗത്തികകാനനകാരവസരര
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ലഭത്തിച്ചനതന്നവ് നമുകവ് പറയകാതത്തിരത്തികകാന നത്തിവൃതത്തിയത്തില്ലെ. 

തമത്തിഴവ് നകാടത്തിനല  വളളത്തിയൂര്  എന്നവ്  പറയന്ന സ്ഥലനത മുരകന എന്നവ്

പറയന്ന  ആള  തകരളതത്തില്  യകാത  നചയതവ  അപകടതത്തില്  മരണനപ്പെട.

ബഹുമകാനനപ്പെട മുഖരമനത്തി പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന തമത്തിഴവ് നകാടത്തിനല ജനങ്ങതളകാടവ്

നപകാറകണനമന്നവ്  ആവശരനപ്പെടനകകാണവ്,  അഭരര്തത്തിച്ചുനകകാണവ്  അതദ്ദേഹര

അന്നവ് പറഞ്ഞെതുതപകാനല തകരളതത്തില് അപകടതത്തില്നപ്പെടുന്ന എല്ലെകാവര്ക്കുര

സഇൗജനരമകായ  ചത്തികത്തിത  നല്കുവകാനുളള  ഉതരവനല്കത്തി.  അങ്ങനനയളള

ഉതരവവ്  പുറനപ്പെടുവത്തിച്ചതവ്  രകാഷശയവര  ഭകാഷയര  കണ്ടുനകകാണല്ലെ.

തറകാഡപകടങ്ങളത്തില്  പരത്തിതകല്ക്കുന്നവര്കവ്  ആദരനത  48

മണത്തിക്കൂറത്തിനുളളത്തില്  ചത്തികത്തിത  സഇൗജനരമകായത്തി  ഗവണ്നമന്റെവ്  വഹത്തിക്കുനമന്നവ്

ബഹുമകാനനപ്പെട ധനകകാരര വകുപ്പുമനത്തി തഡകാ.  ടത്തി.  എര.  തതകാമസവ് നഎസകവ്

ഇതപ്പെകാള ബഡ്ജറത്തില്  പഖരകാപത്തിക്കുകയര നചയ. ഇതരതത്തില് ഗവണ്നമന്റെവ്

വളനര  ഗഇൗരവമകായത്തി,  വരകാന  തപകാകുന്ന  പയകാസര  മുന്നത്തില്കണവ്   ജശവന

നത്തിലനത്തില്ക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  നല്കുന്ന  സഹകായനത  കകാണകാന

പതത്തിപകതത്തിനവ്  കഴത്തിയന്നത്തിനല്ലെന്നവ്  പറഞ്ഞെകാല്.....  ബഡ്ജറത്തിനന  കുറത്തിച്ചവ്

സരസകാരത്തികതവ,  ബഹുമകാനനപ്പെട അബ്ദു റബവ് ഒര കുറത്തിപ്പെത്തിനന സരബനത്തിച്ചവ്
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പറയകയണകായത്തി.  തശര്ച്ചയകായര നമഡത്തികല് തസകാറത്തിലര പച്ചകറത്തികടയത്തിലര

കുറത്തിപ്പെവ്  എനകാനണന്നവ്  മനസ്സത്തിലകാകകാന  കഴത്തിയകാത  കടകകാര്കവ്  സകാധനര

തത്തിരത്തിച്ചുനല്കകാന സകാധത്തിച്ചു എന്നവ് പറയന്നതത്തിനന്റെ തുടര്ച്ചയകായത്തി തവണനമങ്കെത്തില്

നമുകവ് പറയകാര,  പഞകായതവ് നതരനഞ്ഞെടുപ്പെവ്  ഉളനപ്പെനടയളള പതത്തികരണര

ജനങ്ങള ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെത്തിനവ്  നല്കത്തിയ കുറത്തിപ്പെകാണവ്.   അതകാണവ്  അതദ്ദേഹര

ചത്തിനത്തിച്ചനതങ്കെത്തില് തശര്ച്ചയകായര പച്ചകറത്തിയകായര മരനകളകായര ജനങ്ങളകവ്

നല്കത്തിയ  സഹകായര  എന്ന  നത്തിലയത്തില്  കണ്ടുനകകാണകാണവ്  ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെത്തിതനകാടവ് സഹകരത്തിക്കുന്നനതന്നവ് കരതകാന സകാധത്തികണര. 

ഞകാന  14-ാം  നത്തിയമസഭയത്തില്  അരഗമകായത്തി  വന്നതപ്പെകാള  എനന്റെ

ആദരനത  ശദകണത്തികല്  അവതരത്തിപ്പെത്തിച്ചുനകകാണവ്  ഞകാന  പറഞ്ഞെതവ്,

ഇടുകത്തി  തകരളതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകാനണന്നകാണവ്.  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

ബഹുമകാനരരകായ  മുഖരമനത്തി,  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനത്തി,  വനര  വകുപ്പുമനത്തി,

നനവദദ്യുതത്തി വകുപ്പുമനത്തി എര.എര.മണത്തി ഉളനപ്പെനടയളളവര് തനതൃതതര നല്കുന്ന

ഗവണ്നമന്റെവ് ഇടുകത്തി ജത്തില്ലെയത്തിനല പൂര്ണമകായ പശ്നങ്ങള, പടയവര, മരരനവടല്

ഉളനപ്പെനടയളള സങ്കെശര്ണമകായ നത്തിയമങ്ങള, പശ്നങ്ങള മനസ്സത്തിലകാകത്തിനകകാണവ്

മൂന്നവ് മനത്തിമകാനര ഇടുകത്തി ജത്തില്ലെയത്തിതലകവ് അയയ്ക്കുകയകാണവ് നചയതവ്. അവത്തിടനത
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ഭൂമത്തി  പശ്നങ്ങള  പഠത്തിക്കുകയര  മരര  മുറത്തി,  സര്നവ്വ  നമ്പര്  ഉളനപ്പെനടയളള

പടയതത്തിനന്റെ  സങ്കെശര്ണ  പശ്നങ്ങള  പരത്തിഹരത്തിക്കുവകാന  കഴത്തിയന്ന  നത്തിലപകാടവ്

സതശകരത്തിച്ച  ഗവണ്നമന്റെകാണവ്  ഇതവ്.  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനന  വത്തിശതകാസതത്തിനലടുതവ്

തയകാഗങ്ങള വത്തിളത്തിച്ചു തചര്ത്തു,  ഉതരവകള നകകാടുത്തു,  പടയങ്ങള നല്കത്തി.

ഇനതല്ലെകാര സകാധൂകരത്തിക്കുവകാന ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെത്തിനവ് കഴത്തിഞ്ഞെതവ് എല്ലെകാ രകാഷശയ

പകാര്ടത്തികളുനടയര സഹകരണര നകകാണകാണവ്.  ഇകകാരരതത്തില് മുന എര.  പത്തി.

ശശ.  തജകായ്സവ്  തജകാര്ജവ്  ഉളനപ്പെനടയളളവര്   നത്തിര്ണകായക  പങ്കുവഹത്തിച്ചു.

ദശര്ഘകകാലമകായത്തി  നത്തിലനത്തിന്ന  പശ്നര,  യ.ഡത്തി.എഫവ്.  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ

കകാലത്തുണകാകത്തിയ സങ്കെശര്ണമകായ പശ്നങ്ങള തപകാലര പരത്തിഹരത്തികകാന ഇഇൗ

ഗവണ്നമന്റെത്തിനവ്  സകാധത്തിച്ചു.  ഇനത്തി  ഉതദരകാഗസ്ഥതലതത്തില്   നടപ്പെത്തിലകാതകണ

ചത്തില  കകാരരങ്ങള  മകാതമകാണുള്ളതവ്.   ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെവ്  പൂര്ണമകായര

നത്തിലപകാനടടുതതത്തിനന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  ആ  പശ്നങ്ങളുര  പരത്തിഹരത്തികനപ്പെടുനമന്ന

കകാരരതത്തില് യകാനതകാരവത്തിധ സരശയവമത്തില്ലെ. 

കകാനളളൂര്,  മറയൂര്,  വടവട  ഉളനപ്പെനടയളള  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയത്തില്

പച്ചകറത്തി  ഉത്പകാദനതത്തിനുതവണത്തി  പതതരകമകായ  സഹകായങ്ങളുര

അതത്തിനകാവശരമകായ പദതത്തികളുമുണകായത്തി.  നവളുത്തുളളത്തിക്കുര മറയൂര് ശര്കരയ്ക്കുര
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തപറന്റെവ്  ലഭരമകാകത്തി.  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതകാണവ്  ആ  പതദശനത

നനവദദ്യുതത്തി  പശ്നര  പൂര്ണമകായത്തി  പരത്തിഹരത്തികകാന  സകാധത്തിച്ചതവ്.  ബഡ്ജറത്തിനന്റെ

വകയത്തിരതലര സഹകായവര അതതയനറ ലഭരമകായത്തിതല്ലെ;  ഏതവ്  ഭകാഗതകാണവ്

തറകാഡവ്   ഇല്ലെകാതതവ്?  പത്തി.ഡബന്യൂ.ഡത്തി.  മനത്തികവ്  പതതരകമകായ  നന്ദത്തി

അറത്തിയത്തികകാന  ഞകാന  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണവ്.  ബഡ്ജറത്തിലൂനടയല്ലെകാനത

കത്തിഫ്ബത്തി  പദതത്തിയത്തിലൂനടയര  നത്തിരവധത്തി  പദതത്തികള  യകാഥകാര്തരമകാകത്തി.

കത്തിഫ്ബത്തി  പദതത്തിയനട  ദശര്ഘവശകണവര  കകാഴ്ചപ്പെകാടുര  സരബനത്തിച്ചവ്

പറയണനമങ്കെത്തില് ഇഇൗ ഗവണ്നമന്റെത്തിനന എത അഭത്തിനന്ദത്തിച്ചകാലര മതത്തിയകാകത്തില്ലെ

എന്ന അഭത്തിപകായകകാരനകാണവ് ഞകാന. 

കഴത്തിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  കകാലതവ്  നൂറവ്  തകകാടത്തി  രൂപ

നക.എസവ്.ആര്.ടത്തി.സത്തി.-യത്തില് കണത്തിനല്ലെന്നകാണവ് പറഞ്ഞെതവ്. അനര ഒര മനത്തി

ഉണകായത്തിരന.  അതത്തില്നത്തിനര  വരതരസമകായത്തി  അതത്തിനന  എങ്ങനന

രകനപ്പെടുതകാനമന്നവ്  കണകകാക്കുന്ന  കത്തിഫ്ബത്തി  പദതത്തി

അതത്തില്നപ്പെടുന്നതകാണവ്.  നപകാതുജനങ്ങള  യകാത  നചയ്യുന്ന  നപകാതുതമഖലനയ

സഹകായത്തിക്കുന്ന  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  ആ  നത്തിലയത്തിതലകവ്  നമുകവ്  കകാണകാന

കഴത്തിയന്നതവ്  വളനര  അപൂര്വ്വമകാണവ്.  തശര്ച്ചയകായര  ഇഇൗ  ഗവണ്നമന്റെവ്



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

51

വളനരതയനറ  ഗുണകരമകായ  സഹകായമകാണവ്  നചയത്തിടളളതവ്.  ഇതത്തിനന

പതത്തിപകര  കകാതണണതവ്  സരബനത്തിച്ചവ്  ഞകാന  പഠത്തിച്ച  ഒര  ചരത്തിതര

ഓര്ക്കുകയകാണവ്.  തമത്തിഴകാടത്തില്  നക.  കകാമരകാജുര  തകരളതത്തില്  മഹകാനകായ

ഇ.എര.എസവ്.-ഉര  മുഖരമനത്തിയകായത്തിരന്ന  സമയതകാണവ്  ആളത്തിയകാര്-

പറമ്പത്തിക്കുളര  തപകാജക്ടവ്  ഡകാമത്തിനല  നവള്ളര  തമത്തിഴകാടത്തിനവ്  കത്തിടന്നതുമകായത്തി

ബനനപ്പെട കരകാറത്തിനന സരബനത്തിച്ച തര്കമുണകായത്തിരന്നതവ്.  ആ തര്കനത

സരബനത്തിച്ചവ്  പുസകതത്തില്  പറയന്നതവ്,  കരകാര്  പുതുക്കുന്നതത്തിനുള്ള

കകാലതകാമസവര  തടസ്സവര  എനകാനണന്നവ്  മുഖരമനത്തി  നക.  കകാമരകാജവ്

അവത്തിടനത ചശഫവ് നസകടറത്തിനയ വത്തിളത്തിച്ചവ് തചകാദത്തിച്ചു.  ചശഫവ് എഞത്തിനശയര്മകാര്

തമത്തിലര  നസകടറത്തിമകാര്  തമത്തിലര   പത്തി.ഡബന്യൂ.ഡത്തി.  നസകടറത്തിമകാര്  തമത്തിലര

ചശഫവ്  നസകടറത്തിമകാര്  തമത്തിലര    വകുപ്പുമനത്തിമകാര്  തമത്തിലര  അതുകഴത്തിഞ്ഞെവ്

മുഖരമനത്തിമകാര്  തമത്തിലര  ആതലകാചത്തികണനമനര  പത്തിന്നശടതവ്

ശരത്തിയകാതണകാനയന്നവ്  പരത്തിതശകാധത്തികണനമനര  അതത്തിനുതശഷര  കരകാര്

വയണനമനര  അതപ്പെകാള  അതവ്  പുതുകത്തിനകകാടുകകാനമനമകാണവ്  അതദ്ദേഹര

പറഞ്ഞെതവ്.  അതപ്പെകാള  എത  സമയനമടുക്കുര?  അതത്തിനവ്  ഒര  വര്ഷനത

സമയനമടുക്കുര.  അതപ്പെകാള  ജനങ്ങളകവ്  നവള്ളര  കത്തിടന്നനതങ്ങനനയകാണവ്?
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ഇതത്തിനന്റെ  തടസ്സര  മകാറകാന  എനവ്  നചയണര?  നക.  കകാമരകാജുര  മഹകാനകായ

ഇ.എര.എസവ്.-ഉര സത്തിവത്തില് സര്വ്വശസുള്ളവരല്ലെ.  ഐ.എ.എസവ്.  തപകാനലയള്ള

ഉന്നത  സ്ഥകാനതതയവ്  തപകായവരല്ലെ.  എങ്കെത്തിലര  ജനങ്ങളുനട

ആവശരനമനകാനണന്നവ്  മനസ്സത്തിലകാകത്തിയ   തമത്തിഴവ് നകാടവ്  മുഖരമനത്തിയകായ  നക.

കകാമരകാജവ്  തകരളതത്തിനല മുഖരമനത്തിനയ വത്തിളത്തികകാനമന്നവ് പറഞ.  അങ്ങനന

ഇ.എര.എസവ്.-നന  തനരത്തിടവ്  വത്തിളത്തിച്ചതകായത്തിടകാണവ്  ചരത്തിതര  പറയന്നതവ്.  കരകാര്

ഒപ്പെത്തിടുന്നതത്തിനവ്  എനകാണവ്  തടസ്സനമന്നവ്  നക.  കകാമരകാജവ്  മഹകാനകായ

ഇര.എര.എസവ്.-തനകാടവ്  തചകാദത്തിച്ചതപ്പെകാള,  എനകാണവ്  നത്തിങ്ങളുനട പശ്നര;  ഞകാന

ബഹുമകാനനപ്പെട നക.  കകാമരകാജത്തിനന പൂര്ണമകായര വത്തിശതസത്തിക്കുന,  എനകാണവ്

തവണതവ്;  എന്നകാണവ് ഇ.എര.എസവ്.   തചകാദത്തിച്ചതവ്.  കരകാര് തവണനമന്നവ് നക.

കകാമരകാജവ് പറഞ്ഞെതപ്പെകാള  ഉടനടത്തി ഞകാനതവ് അയച്ചുതരകാനമന്നവ് ഇ.എര.എസവ്.

പറഞ.  ഞകാനതവ് വകായത്തികകാനതതനന്ന ഒപ്പെത്തിടവ് തരകാനമന്നവ് മുഖരമനത്തിയകായ

നക.  കകാമരകാജുര  സമതത്തിച്ചു.   അതത്തിനന്റെയടത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  നക.  കകാമരകാജവ്

ഇര.എര.എസവ്.-തനകാടവ്  പറഞ്ഞെതവ്,     നമള രണ്ടുതപരര  ജയത്തിലത്തില് ഒതര

സമയതവ്  ഒര  മുറത്തികകതവ്  ഒരമത്തിച്ചവ്  കത്തിടന്നതപ്പെകാള  ആശയവത്തിനത്തിമയര

നടതത്തിയതവ്,  തദശതവ് ജനങ്ങളക്കുതവണത്തി ജശവത്തിതര പങ്കുവയകാനുര പരസ്പെരര
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ഭരണര  പങ്കുവയകാനുര  ഭരണതത്തിനന്റെ  സതകാധശനര  കത്തിടകാനുര  ഭരണതത്തിലൂനട

ജനങ്ങളുനട പയകാസര തശര്കകാനുമകാണവ് നമള ജയത്തിലത്തില് കത്തിടന്നതവ്.  രണവ്

രകാഷശയമകാനണങ്കെത്തിലര  നമള  രണ്ടുതപരര  രണവ്  സരസ്ഥകാനതത്തിനന്റെ

മുഖരമനത്തിമകാരകാണവ്.  എങ്കെത്തിലര  ആശയര  ഒന്നകായത്തിരനനവന്നവ്  അതദ്ദേഹര

ചൂണത്തികകാണത്തിക്കുകയണകാനയന്നകാണവ് ആ പുസകതത്തില് പറയന്നതവ്.  

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂനട   ആനുകൂലരര  കകപ്പെറകാത  ഏനതങ്കെത്തിലര

എര.എല്.എ.-മകാര്  ഇവത്തിനടയതണകാ;   ഒരകാളുതണകാ;   തവനണന്നവ്  പറയകാന

ആര്നകങ്കെത്തിലര  കധരരമുതണകാ;   ആനുകൂലരര  കത്തിടത്തിയത്തിനല്ലെന്നവ്  പറയകാന

ആര്നകങ്കെത്തിലര  കഴത്തിയതമകാ;   കത്തിഫ്ബത്തി  സഹകായര  ലഭത്തികകാത

ആനരങ്കെത്തിലമുതണകാ?  ഞങ്ങള  നവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുകയകാണവ്.  ഇവത്തിനട

കകാമരകാജത്തിതനകകാള വലത്തിയ തകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാര്  ആരകാണുള്ളതവ്? നക. കകാമരകാജവ്

വശണ്ടുര  പറഞ,  ഐ.എ.എസവ്.-ഉര   ഐ.പത്തി.എസവ്.-ഉര  പഠനര

നടതത്തിയത്തിടള്ളവര്കവ് 58 വര്ഷകകാലര വനര ഏതവ് ഫയലര നശകകാര.

ശശ  .   അനവര് സകാദതവ്: സര്, അതവ് ആരനടയര ഔദകാരരമല്ലെ. 

ശശ  .    എസവ്  .    രകാതജന്ദ്രന: സര്, ഔദകാരരമല്ലെ. കത്തിടത്തിയതകാതണകാ? ഔദകാരരര

കമന്യൂണത്തിസവ്  തനതൃതതതത്തിലള്ള  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന്റെ  ചത്തിനകാഗതത്തിയകാണവ്.
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ഔദകാരരര ഈ സര്കകാരത്തിനന്റെ ചത്തിനകാഗതത്തിയകാണവ്. ആ ആശയതതകാടവ് നത്തിങ്ങള

തയകാജത്തിക്കുനതണകാ  എനള്ളതകാണവ്  വത്തിഷയര.  ഞകാന  ആ  തര്കതത്തിതലയവ്

വരന്നത്തില്ലെ. അഞവ് വര്ഷകകാലതത്തിനുള്ളത്തില് ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളുനട ആവശരങ്ങള

നല്കുക  എനള്ളതകാണവ്  ഭരണകൂടതത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്നവരനട  ചത്തിനകാഗതത്തി.

ഉതദരകാഗസ്ഥര് കണകകാക്കുന്നതുതപകാനല  അമ്പതതകാ അറപതതകാ വര്ഷതതയവ്

നശടത്തിനകകാണ്ടുതപകാകുകയല്ലെ  തവണനതന്നകാണവ്  നക.  കകാമരകാജവ്  അന്നവ്

നല്കത്തിയത്തിടള്ള സതന്ദശനമന്നകാണവ് ഞകാന മനസ്സത്തിലകാകത്തിയതവ്.  ഈ സര്കകാര്

ജനങ്ങളകവ്  നല്കത്തിയത്തിടള്ള  ഒടനവധത്തി  ആനുകൂലരങ്ങളുണവ്.  എനന്റെ

മണ്ഡലതത്തിലര  കഫ  ഓവര്.  ബ്രത്തിടശഷുകകാരനട  കകാലത്തുണകായത്തിരന്നതകാണവ്

നട്രയത്തിന.  നട്രയത്തിന  ആ  പതദശനത  ജശവത്തിതതത്തിനവ്  വളനരതയനറ

ഉപകകാരമകായത്തിരത്തിക്കുര.  മൂന്നകാറത്തിനല  തഹകാസ്പെത്തിറല്  തുടങ്ങത്തിയ  ചത്തില

പദതത്തികളുനടയര  പഖരകാപനമുണകായത്തിടണവ്.  ഇനതല്ലെകാര

യകാഥകാര്തരമകാകുന്നതത്തിനുള്ള  സഹകായ  സഹകരണങ്ങള  നല്കണനമന്നവ്

അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണവ്.   ഐ.ടത്തി.ഡത്തി.പത്തി.  ഏകകാദരകാപകരനട  (Single

Teacher's)  തവതനര  വളനര  കുറവകാണവ്.  അവര്കവ്  7000,  8000  രൂപ

മകാതതമയള. 20 വര്ഷര സര്വ്വശസുള്ള ഇതരതത്തിലള്ള അദരകാപകനരക്കൂടത്തി
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സഹകായത്തികണനമന്നവ് ഈ അവസരതത്തില് അഭരര്തത്തിക്കുകയകാണവ്.  തതകാടര

നതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുതവണത്തി  1000  രൂപ,  തകകാവത്തി ഡവ്  കകാലഘടതത്തില്തപ്പെകാലര

പടത്തിണത്തിയത്തില്ലെകാനത  കത്തിടകകാന  സഇൗജനര  തറഷന.  ഇതരതത്തില്

പതതരകമകായത്തി  തസവനര  നടതത്തിയ  ഗവണ്നമന്റെത്തിനന  അഭത്തിനന്ദത്തിച്ചുനകകാണവ്

ഞകാന  ഈ ബഡ്ജറത്തിനന അനുകൂലത്തിക്കുകയകാണവ്. 


