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അടടിയന്തരപ്രമമേയ ചര്ച

സടി  .   ആനന്റ് എ  .  ജടി  .   റടിമപപ്പോര്ടന്റ്

ശശ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതശശന:  സര്,  സഭ ഇമപപ്പോള് നടിര്തടിവയ്ക്കുന്നു എന

പ്രമമേയയം ഞപ്പോന അവതരടിപടിക്കുന്നു. 

ശശ  .   കക  .   സടി  .   മജപ്പോസഫന്റ്:  സര്, ഞപ്പോന പ്രമമേയകത പടിന്തപ്പോങ്ങുന്നു.

ശശ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതശശന:  സര്,  2018  മേപ്പോര്ചടില്  അവസപ്പോനടിച

കയംപന്റ് മടപ്പോളര്  ആനന്റ് ഓ ഡടിറ്റര് ജനറലടികന സയംസപ്പോന സമ്പദ് വവ്യവസകയ

സയംബനടിച  റടിമപപ്പോര്ടടികല  നടിരശക്ഷണങ്ങളപ്പോണന്റ്  ഈ

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടികല  ഉള്ളടക്കകമേനന്റ്   ആമുഖമേപ്പോയടി  പറയപ്പോന  ഞപ്പോന

ആഗ്രഹടിക്കുന്നു.  ഈ  ഓഡടിറ്റന്റ്  നടിരശക്ഷണങ്ങമളപ്പോടന്റ്  നടിങ്ങള്

മയപ്പോജടിക്കുന്നുമണപ്പോകയനന്റ്  ബഹുമേപ്പോനകപട  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടി  രപ്പോവടികല

പ്രതടിപക്ഷതടിമനപ്പോടന്റ്  മചപ്പോദടിച.  ഈ  ഓഡടിറ്റടികല  നടിരശക്ഷണങ്ങമളപ്പോടന്റ്

ഞങ്ങള്  മയപ്പോജടിക്കുന്നുകവനപ്പോണന്റ്  ഒറ്റ  വപ്പോചകതടിലുള്ള  മേറുപടടി.  കപ്പോരണയം

ഇതപ്പോദവ്യമേപ്പോയടിട്ടുള്ള  ഓഡടിറ്റന്റ്  നടിരശക്ഷണമേല.   കടിഫ്ബടി  ബടില്  ഈ

നടിയമേസഭയടില്  വനമപപ്പോള്  റൂള്  303  ഉപമയപ്പോഗടിചകകപ്പോണന്റ്   നടതടിയ

ലശഗല് ഒബ്ജക്ഷന, ആ ബടിലടികന വടിശദമേപ്പോയ ചര്ചപ്പോ മവള, മേസപ്പോല മബപ്പോണന്റ്

9.72  ശതമേപ്പോനയം  പലടിശയന്റ്,  വടിമദശത്തുനടിനന്റ്  കകപ്പോള്ളപലടിശയന്റ്
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കടകമേടുതതടികന  സയംബനടിചന്റ്  ഈ  നടിയമേസഭയടില്  ഞപ്പോന  തകന

അവതരടിപടിച  അടടിയന്തരപ്രമമേയയം,  നടിരവധടി  അവസരങ്ങളടില്   കടിഫ്ബടി

സയംബനടിച ചര്ചകളടില് ഞങ്ങളുനയടിച ആശങ്കകള്, ഉത്കണ്ഠകള് തുടങ്ങടി

പ്രതടിപക്ഷയം സഭയടില് പറയപ്പോതകതപ്പോന്നുയം ഈ ഓഡടിറ്റന്റ് റടിമപപ്പോര്ടടിലടികലനന്റ്

പറയപ്പോന  ഞപ്പോനപ്പോഗ്രഹടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞതടികന  ആവര്തനയം

മേപ്പോത്രമേപ്പോണന്റ്  ഇതടിലുള്ളതന്റ്.  അതന്റ്  മേനസടിലപ്പോക്കടിയതുകകപ്പോണപ്പോണന്റ്, ധനകപ്പോരവ്യ

വകുപ്പുമേനടി പറഞ്ഞതന്റ്, ഇതന്റ് നടിങ്ങളപ്പോഗ്രഹടിചതുമപപ്പോകല അകലങ്കടില് നടിങ്ങള്

ഗൂഢപ്പോമലപ്പോചന  നടതടിയതുമപപ്പോകല  സടി.ആനന്റ്  എ.ജടി.-കയകക്കപ്പോണന്റ്

എഴുതടിചകവന  വവ്യയംഗവ്യപ്പോര്ത്ഥതടിലപ്പോണന്റ് ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടി

പറഞ്ഞകതനതടില്  എനടിക്കന്റ്  സങ്കടമുണന്റ്. കടിഫ്ബടിയുകട  ഫണന്റ്

എവടികടനടിനപ്പോണന്റ്?  കടിഫ്ബടി  കസല്ഫന്റ്  ജനമററ്റടിയംഗപ്പോയടിട്ടുള്ള  ഒര

ഗവണ്കമേനടികന  ഇനസ്ട്രുകമേനപ്പോലടിറ്റടിയപ്പോമണപ്പോ?  അല.  സയംസപ്പോനതടികന

കപമടപ്പോളടിയയം  കസസടില്നടിന്നുയം  മമേപ്പോമടപ്പോര്  വപ്പോഹന  നടികുതടിയുകട

വടിഹടിതതടില്നടിന്നുമേപ്പോണന്റ്  ഫണന്റ്. 2018-19  വകര ആ ഇനതടില് 3372.85

മകപ്പോടടി  രൂപ  അതടിനുമവണടി  നശക്കടിവചടിരന്നു.  2018-19-കല  കടകമേടുപന്റ്

അതപ്പോയതന്റ് കടിഫ്ബടിക്കുമവണടി മേപ്പോത്രയം നടതടിയ കടകമേടുപന്റ് 3005.77 മകപ്പോടടി
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രൂപയപ്പോണന്റ്.  അതടില്  2150  മകപ്പോടടി രൂപ  9.72  ശതമേപ്പോനയം പലടിശയന്റ് മേസപ്പോല

മബപ്പോണന്റ്  വടിറ്റഴടിചന്റ്  വപ്പോങ്ങടിയതപ്പോണന്റ്.  ഓഡടിറ്റന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടടില്  കടിഫ്ബടികയ

വടിമേര്ശടിചടിരടിക്കുന്നൂകയനപ്പോണന്റ്  മേനടി  വളകര  തനപൂര്വയം  പറഞ്ഞതന്റ്.  ഈ

ഓഡടിറ്റന്റ് റടിമപപ്പോര്ടന്റ് വപ്പോയടിചപ്പോല് കടിഫ്ബടികയയപ്പോമണപ്പോ വടിമേര്ശടിചടിരടിക്കുനതന്റ്?

കടിഫ്ബടികയ  അല  വടിമേര്ശടിചടിരടിക്കുനതന്റ്.  കടിഫ്ബടിയുകട  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റന്റ്

കടകമേടുപടികന സയംബനടിചപ്പോണന്റ്.   കപര്മഫപ്പോമേനസന്റ് ഓ ഡടിറ്റടിയംഗന്റ്, ഫടിനപ്പോനസന്റ്

ഓഡടിറ്റടിയംഗന്റ്,  കയംപ്ലയനസന്റ്  ഓഡ ടിറ്റടിയംഗന്റ്  എനടിങ്ങകന  പല  തരതടിലുള്ള

ഓഡടിറ്റടിയംഗുണന്റ്.  ഫടിനപ്പോനസന്റ്  റടിമപപ്പോര്കടനന്റ്  പറയുനതന്റ്  കയംപ്ലയനസന്റ്

ഓഡടിറ്റടിയംഗപ്പോണന്റ്.  ഭരണഘടനയുകട കപ്രപ്പോവടിഷനസന്റ്,   വടിവടിധ നടിയമേങ്ങളുകട

കപ്രപ്പോവടിഷനസന്റ്,  ഗവണ്കമേനന്റ്  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളടിലുണപ്പോക്കടിയടിരടിക്കുന  റൂള്സന്റ്

ആനന്റ്  കറഗുമലഷനസന്റ്  ഇകതലപ്പോയം  ഗവണ്കമേനടികന  ടപ്പോനസപ്പോക്ഷനുകളടില്

പപ്പോലടിക്കകപടടിട്ടുമണപ്പോ;   കയംപപ്ല  കചയടിട്ടുമണപ്പോ  എനപ്പോണന്റ്  കയംപ്ലയനസന്റ്

ഓഡടിറ്റന്റ്.   Constitutional Validity പരടിമശപ്പോധടിക്കപ്പോന സടി.ആനന്റ് എ.ജടി.ക്കന്റ്

അധടികപ്പോരമേടികലന്നുവകര  പല  എല്.ഡടി.എഫന്റ്.  മനതപ്പോക്കനപ്പോരയം

പറയുനതുമകടന്റ്  ആളുകള്  മൂക്കതന്റ്  വടിരല്  വയ്ക്കുകയപ്പോണന്റ്.  Constitutional

Validity  പരടിമശപ്പോധടിക്കപ്പോനുള്ള  അധടികപ്പോരയം  ഭരണഘടനപ്പോ  സപ്പോപനമേപ്പോയ
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സടി.ആനന്റ് എ.ജടി.-ക്കുണന്റ്.  അവരതന്റ് പരടിമശപ്പോധടിചടിടന്റ്  കടിഫ്ബടി ആര്ടടിക്കടിള്

293  പബപപ്പോസന്റ്  കചയ്തുകവനന്റ്  പറഞ.  ആര്ടടിക്കടിള്  293

എന്നുപറഞ്ഞപ്പോല്,  ഒര  സയംസപ്പോനതടിനന്റ്  ഇനഡവ്യയന്റ്  പുറത്തുനടിനന്റ്

മലപ്പോണ്  എടുക്കപ്പോന  പപ്പോടടിലപ്പോകയനപ്പോണന്റ്.   ഭരണഘടനയുകട  ആ

കപ്രപ്പോവടിഷനുമുകളടില് ഒര നടിയമേവയം നടില്ക്കടില.  ആ ഭരണഘടനയുകട

കപ്രപ്പോവടിഷനപ്പോണന്റ്  ഏറ്റവയം  വലടിയ  നടിയമേയം.  ആ  ആര്ടടിക്കടിള്  293

കൃതവ്യമേപ്പോയടി പബപപ്പോസന്റ് കചയടിടപ്പോണന്റ് വടിമദശത്തുമപപ്പോയടി മേസപ്പോല മബപ്പോണന്റ്

വടിറ്റന്റ്  മലപ്പോണ്  വപ്പോങ്ങടിയതന്റ്.  മേപ്പോത്രമേല,  ഇനഡവ്യന  ഭരണഘടനയുകട  7th

കഷഡഡ്യൂളടില്  ഒനപ്പോമേകത  പടടികയടികല  47  എനടടിയുകട

വയമലഷനപ്പോണടിതന്റ്.  7th കഷഡഡ്യൂള്  എന്നുപറയുനതന്റ്,  യൂണടിയന

ലടിസപ്പോണന്റ്.  യൂണടിയന  ലടിസടില്   ആദവ്യപടടികയടികല 37- ാാമേകത എനടടി

എന്നുപറയുനതന്റ്,  മഫപ്പോറടിന  മലപ്പോണ്സപ്പോണന്റ്.  അതന്റ്  ഗവണ്കമേനന്റ്  ഓഫന്റ്

ഇനഡവ്യയുകട  പരടിമേടിതടിയടില്  നടില്ക്കുന,  യൂണടിയകന  പരടിമേടിതടിയടില്

നടില്ക്കുന കപ്പോരവ്യമേപ്പോണന്റ്.   You are encroaching the domain of the

Union  Govt.  ആ യൂണടിയന ഗവണ്കമേനടിനുമേപ്പോത്രമുള്ള  domain-മലയന്റ്
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എനമകപ്പോചന്റ് കചയടിരടിക്കുന്നു കടിഫ്ബടി, അതപ്പോണന്റ് മൂനപ്പോമേകത മപപ്പോയടിനന്റ്.

നപ്പോലപ്പോമേതന്റ്,  അക്കക്കൗണ്ടുകളടിമലപ്പോ  ബഡ്ജറ്റന്റ്  മഡപ്പോകക്യുകമേന്റുകളടിമലപ്പോ

ഡടിസന്റ് മപപ്പോസല് മസറ്റുകമേന്റുകളടിമലപ്പോ  ഒന്നുയം  ഇതുസയംബനടിചള്ള

ടപ്പോനസപ്പോക്ഷകനക്കുറടിചന്റ്  സൂചടിപടിക്കുനടില,  ഇതന്റ്  മേറചവയ്ക്കുന്നു.  ഇനകല

ഇവടികട  കകപ്പോടുത  മസറ്റന്റ്കമേനടില്  പറഞ്ഞടിരടിക്കുന്നു  2007-കല

കറഗുമലഷനസന്റ് ഓണ് ഓഡടിറ്റന്റ് അക്കക്കൗണന്റ്സടില് വവ്യവസ കചയപ്രകപ്പോരയം

സര്ക്കപ്പോരമേപ്പോയടി  ഇക്കപ്പോരവ്യങ്ങള് ചര്ച കചയടിടടില,  അറടിയടിചടിടടില  കരടന്റ്

റടിമപപ്പോര്ടന്റ് സര്ക്കപ്പോര് കണടിടടില എകനപ്പോകക്കയപ്പോണന്റ് ധനമേനടിയുകട വപ്പോദയം.

ഇക്കൗ  ഓഡടിറ്റന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടടികല  നടിഗമേനതടില്  ആദവ്യകത  പപ്പോരഗ്രപ്പോഫന്റ്

വപ്പോയടിക്കപ്പോയം.  'കടിഫ്ബടി'ക്കന്റ് ലഭടിക്കുന വപ്പോയ്പകളുകട മുതലടിനുയം പലടിശയ്ക്കുയം

ഗവ്യപ്പോരണടി  ഇക്കൗ  സര്ക്കപ്പോര്  നല്കുനതടിനപ്പോല്  ഇതരയം  കടകമേടുപ്പുകകള

ആകസടിക  ബപ്പോധവ്യതകള്  എനന്റ്  വടിമശഷടിപടിക്കപ്പോകമേനപ്പോയടിരന്നു'

കടിഫ്ബടിയുകട  മേറുപടടി.  കടിഫ്ബടി  തടിരടിചടവടില്  മുടക്കയം  വരതടിയപ്പോല്

മേപ്പോത്രമമേ ഇതന്റ് സര്ക്കപ്പോരടികന ബപ്പോധവ്യതയപ്പോകുകയുള.  സര്ക്കപ്പോരടില് നടിന്നുയം

എലപ്പോവര്ഷവയം  ലഭടിക്കുന  കപമടപ്പോളടിയയം  കസസയം  നടികുതടിവടിഹടിതവയം

ഉപമയപ്പോഗടിചന്റ്  ബപ്പോധവ്യതകള്  അനപ്പോയപ്പോസയം  തടിരടിചടയപ്പോനപ്പോകുകമേന്നുയം
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കടിഫ്ബടി പ്രസപ്പോവടിച. ഇക്കൗ നടിഗമേനതടികലതപ്പോന, C&AG കടിഫ്ബടിക്കന്റ്

അവസരയം  കകപ്പോടുതടിലപ്പോ  എന  വപ്പോദയം  നടിരര്ത്ഥകമേപ്പോണന്റ്.  അതന്റ്

നടിലനടില്ക്കുനതല.  കടിഫ്ബടിയുമേപ്പോയടി സയംസപ്പോരടിചടിട്ടുള്ള നടിഗമേനതടില്

C&AG  വളകര വവ്യക്തമേപ്പോയടി പറഞ്ഞടിട്ടുണന്റ്.

എകടിറ്റന്റ്  മേശറ്റടിയംഗടികന  നടപടടിക്കുറടിപന്റ്  സര്ക്കപ്പോരടിനന്റ്

ലഭടിചടിടടികലനപ്പോണന്റ്  മേനടിയുകട  വപ്പോദയം.   ഇതന്റ്  ഗവര്ണ്ണര്ക്കന്റ്

കകപ്പോടുതടിരടിക്കുന റടിമപപ്പോര്ടടില് എഴുതടിയടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ് മേനടി.  ഞപ്പോന

ആധടികപ്പോരടികമേപ്പോയടി  പറയുന്നു,  ആ  എകടിറ്റന്റ്  മേശറ്റടിയംഗടില്  ധനകപ്പോരവ്യ

കസകടറടി  പകങ്കടുതടില,  ധനകപ്പോരവ്യവകുപടികല  ഉമദവ്യപ്പോഗസനപ്പോര്

പകങ്കടുത്തു.  ആ  എകടിറ്റന്റ്  മേശറ്റടിയംഗടികന  മേടിനടിടന്റ്സന്റ്  സയംസപ്പോന

ഗവണ്കമേനടിനന്റ്  C&AG  അയചകകപ്പോടുതടിട്ടുണന്റ്.   ധനകപ്പോരവ്യ  കസകടറടി

ഒപടിടന്റ്  അതന്റ്  തടിരടിചകകപ്പോടുമക്കണ  ഒര  നടപടടികമേമുണന്റ്.  എനപ്പോല്

ധനകപ്പോരവ്യ  കസകടറടി  ഒപടിടന്റ്  അതന്റ്  C&AG-ക്കന്റ്   തടിരടിചയചടിടടില.

എനടിടന്റ്  C&AG  എകടിറ്റന്റ്  മേശറ്റടിയംഗടികന  മേടിനടിടന്റ്സന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്

അയചടിടടിലപ്പോകയനന്റ് മേനടി  ഗവര്ണ്ണകറയുയം  ഇക്കൗ  നടിയമേസഭകയയുയം

കതറ്റടിദ്ധരടിപടിചടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ്  എന്നുപറയപ്പോന  ഞപ്പോന
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ആഗ്രഹടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  അതന്റ് ഞങ്ങള് കതളടിയടിക്കപ്പോയം.  

ധനകപ്പോരവ്യവയം  കയറുയം  വകുപ്പുമേനടി  (മഡപ്പോ  .    ടടി  .    എയം  .    മതപ്പോമേസന്റ്

കഎസകന്റ്):  സര്,  C&AG  എകടിറ്റന്റ്  മേശറ്റടിയംഗടികന  മേടിനടിടന്റ്സന്റ്  അയചന്റ്

സര്ക്കപ്പോരടിനന്റ് നല്കടികയന്നുളള്ള വടിവരയം ഇത്ര ആധടികപ്പോരടികമേപ്പോയടി അങ്ങന്റ്

തടിരടിചറടിമഞ്ഞപ്പോ?

ശശ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതശശന: സര്, അങ്ങന്റ് കടിടടിയടിടടികലനന്റ് പറഞ്ഞതന്റ്

കതളടിയടിക്കപ്പോയം.   C&AG    ഇതടിനന്റ്  മേറുപടടി  പറഞ്ഞടിടടില.   ഞപ്പോന

പബടികന്റ് അക്കക്കൗണന്റ്സന്റ് കമടിറ്റടിയുകട കചയര്മേപ്പോനപ്പോണന്റ്.  എനടിക്കന്റ് ഇത്രയുയം

ഇനഫര്മമേഷന   കടിടപ്പോന  ഒര  ബുദ്ധടിമുട്ടുമേടില.   മേറുപടടി  മേനസടിലപ്പോയടി.

ഞപ്പോന  ആധടികപ്പോരടികമേപ്പോയടി  പറയുന്നു,  എകടിറ്റന്റ്  മേശറ്റടിയംഗടികന  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്

ധനകപ്പോരവ്യവകുപടിമലയന്റ്  C&AG അയചടിട്ടുണന്റ്.  കടിടടിയടിടടിലപ്പോകയന്നു

പറഞ്ഞന്റ്  അങ്ങന്റ്  എലപ്പോവകരയുയം  കബളടിപടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.   ഇനടി  ഏറ്റവയം

രസകരമേപ്പോയ  ഒര  കപ്പോരവ്യയം,  ഇതന്റ്  രപ്പോഷശയമേപ്പോണന്റ്.   ഡല്ഹടിയടില്  വചന്റ്

പടിണറപ്പോയടി  സര്ക്കപ്പോരടികന  രപ്പോഷശയമേപ്പോയടി  അപമേപ്പോനടിക്കപ്പോന   ഇതന്റ്

എഴുതടിമചര്തതപ്പോണന്റ്.  അവടികട മമേപ്പോദടി ഗവണ്കമേന്റുയം മകപ്പോണ്ഗ്രസയം കൂടടി

ഗൂഢപ്പോമലപ്പോചന  നടതടി  ഇക്കൗ  ഗവണ്കമേനടികന  അപമേപ്പോനടിക്കപ്പോന
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എഴുതടിമചര്തതപ്പോണന്റ്.  ഇക്കൗ  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  വരനതടിനുമുനപന്റ്  മകന്ദ്രതടില്

പപ്പോര്ലകമേനടില്  C&AG  2017-ല്  അവസപ്പോനടിപടിക്കുന  ഒര  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്

വച.  ഇക്കൗ റടിമപപ്പോര്ടന്റ് വരനതടിനുമുനപന്റ്.  അതപ്പോയതന്റ് കഴടിഞ്ഞ കകപ്പോലയം.

ഞപ്പോന ഇക്കമണപ്പോമേടികന്റ് പടയംസടില് വന വപ്പോര്ത വപ്പോയടിക്കപ്പോയം.  India's

National Auditor has criticized  the Narendra Modi Government

for borrowing through off budget channels to finance capital and

revenue  spending  in  2016-17.  A  practice  that masks the  true

extent  of  physical  and revenue deficit.  അതപ്പോയതന്റ്,  നമരന്ദ്ര മമേപ്പോദടി

ഗവണ്കമേനന്റ് ഓഫന്റ് ബഡ്ജറ്റപ്പോയടി പണകമേടുക്കുനതന്റ്  C&AG  വടിമേര്ശടിച.

ഇതടിനുമുമ്പന്റ്  പപ്പോര്ലകമേനടികന  മടബടിളടില്  ആ  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  വചടിട്ടുണന്റ്.

ഇനഡവ്യന കറയടില്മവ ഫടിനപ്പോനസന്റ് മകപ്പോര്പമറഷന,  പവര് ഫടിനപ്പോനസന്റ്

മകപ്പോര്പമറഷന  എനടിവര്  കവ്യപ്പോപടിറ്റല്  എകന്റ്കപനഡടിചറടിനു

മവണടിയപ്പോകണന്നുള്ള  രശതടിയടില്  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റപ്പോയടി  കടകമേടുക്കുനതന്റ്

ശരടിയലപ്പോകയനന്റ്  നമരന്ദ്ര  മമേപ്പോദടി  ഗവണ്കമേനടികന  C&AG

വടിമേര്ശടിചമപപ്പോള്  അങ്ങന്റ്  കചയതുമപപ്പോകല,  ആ  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  കയടില്

കടിടടിയമപപ്പോള്  ധനകപ്പോരവ്യമേനടി  നടിര്മലപ്പോ  സശതപ്പോരപ്പോമേന  അതന്റ്  ലശക്കന്റ്
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കചയന്റ് പത്രസമമളനയം നടതടിമയപ്പോ?   വവ്യവസപ്പോപടിതമേപ്പോയ മേപ്പോര്ഗ്ഗതടില്

അവര്ക്കന്റ്  അവരമടതപ്പോയ  സപ്പോനഡുണന്റ്.   നമുക്കന്റ്  നമ്മുകട  സപ്പോനഡുണന്റ്.

ആ  സപ്പോനഡടില്  അവര്  വടിമേര്ശടിച. പടിണറപ്പോയടി  ഗവണ്കമേനടികന

അപമേപ്പോനടിക്കപ്പോനമവണടി  രപ്പോഷശയമേപ്പോയടിടപ്പോണന്റ്  ഇക്കൗ  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്

എഴുതടിമചര്തകതന്നുപറയപ്പോന,....  നമകള വടിമേര്ശടിക്കുനതടിനുമുമ്പന്റ് ഇക്കൗ

സയംസപ്പോന  ഗവണ്കമേനടികന  വടിമേര്ശടിക്കുനതടിനുമുമ്പന്റ്

മകന്ദ്രഗവണ്കമേനടികനയുയം  നടിരവധടി  സയംസപ്പോന

ഗവണ്കമേന്റുകകളയുയംക്കുറടിചന്റ് ഇക്കൗ ഓഫന്റ് ബഡ്ജറ്റന്റ് കടകമേടുപടികനക്കുറടിചയം

അതടിശക്തമേപ്പോയടി അവര് വടിമേര്ശടിചടിട്ടുണന്റ്.  നമ്മുകട  15- ാാമേതന്റ് ഫടിനപ്പോനസന്റ്

കമശഷകന  പ്രസമനഷനുമേപ്പോയടി  മപപ്പോയമപപ്പോള്  C&AG  വളകര

വവ്യക്തമേപ്പോയടിടന്റ്  ഇക്കൗ നടിരശക്ഷണയം നടതടിയടിട്ടുണന്റ്.   എന്തന്റ് രപ്പോഷശയമേപ്പോണന്റ്

ഇതടിനകതന്റ്  വരനതന്റ്;  തനപൂര്വയം  ഇകതപ്പോര  രപ്പോഷശയവടിഷയമേപ്പോക്കടി

മേപ്പോറ്റപ്പോന  നമ്മുകട  കകടുകപ്പോരവ്യസതകയ  നമള്  കചയ  കതറ്റടികന

നവ്യപ്പോയശകരടിക്കപ്പോന,  മേറയടിടപ്പോന  അതടികന  പടിറകടില്  രപ്പോഷശയ  നടിറയം

കലര്തടി C&AG മപപ്പോലുള്ള ഒര ഭരണഘടനപ്പോ സപ്പോപനകത ഇങ്ങകന
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മമേപ്പോശമേപ്പോക്കുനതന്റ് ശരടിയപ്പോമണപ്പോ?  യു.പടി.എ.  ഗവണ്കമേനന്റ് ഭരടിക്കുമമ്പപ്പോള്

ആ ഗവണ്കമേനടികന  കപ്പോലതന്റ്  നടിയമേടിച  വടിമനപ്പോദന്റ്  റപ്പോയന്റ് ഒനരലക്ഷയം

മകപ്പോടടി  രൂപയുകട  പ്രശയം, 2 ജടി  കസ്പെകയം  ഇടപപ്പോടുമേപ്പോയടി  ബനമുണന്റ്

എന്നുപറഞ്ഞമപപ്പോള്  ഞങ്ങള്  അതടിനന്റ്  കപപ്പോളടിറ്റടിക്കലപ്പോയടിട്ടുള്ള  മേറുപടടി

അകലങ്കടില്  പപ്പോരപ്പോപവസന്റ്  മേറുപടടി  മകപ്പോണ്ഗ്രസന്റ്  പപ്പോര്ടടി  കകപ്പോടുത്തു.

ഞങ്ങള്  മകപ്പോടതടിയടില്  മപപ്പോയടി.   മകപ്പോടതടി  C&AG-യുകട

കപ്പോല്ക്കുമലഷന  കതറ്റപ്പോകണനന്റ്  പറഞ.   അലപ്പോകത  C&AG

എന്നുപറയുന  ഇനസടിറ്റഡ്യൂഷകന  രപ്പോഷശയവമേപ്പോയടി  ബനകപടുതടി

അപമേപ്പോനടിക്കപ്പോന  മവണടിയപ്പോമണപ്പോ  ഞങ്ങള്   ശമേടിചതന്റ്?  ഇകതപ്പോര

ഭരണഘടനപ്പോ  സയംവടിധപ്പോനമുള്ള  ഒര  നപ്പോടമല;  നമ്മുകട

സക്കൗകരവ്യതടിനനുസരടിചന്റ് നമള് കതറ്റന്റ് കചയ്യുമമ്പപ്പോള്  നമ്മുകട കതറ്റടികന

മേറചവയപ്പോന ഇതുമപപ്പോകലയുള്ള സപ്പോപനങ്ങകള പറയുനതന്റ് ശരടിയപ്പോമണപ്പോ?

ഇവടികട  കണടിജനന്റ്  ഫണന്റ്  അലപ്പോകയനപ്പോണന്റ്  മേനടിയുകട  വപ്പോദയം.

ആകസടിക  ബപ്പോദ്ധവ്യതയല,  എന്തപ്പോണന്റ്  കണടിജനന്റ്  ഫണന്റ്.

ഇതടികനസയംബനടിചള്ള  പ്രധപ്പോനകപട  കപ്പോരവ്യകമേന്നുപറയുനതന്റ്,   ഒര

പബടികന്റ്  കസക്ടര് സപ്പോപനയം എന്നുപറയുമമ്പപ്പോള് അവര്ക്കന്റ്  സസ്വന്തമേപ്പോയടി
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വരമേപ്പോനമുണന്റ്.   സസ്വന്തമേപ്പോയടി  വരമേപ്പോനമുള്ളമപപ്പോള്  നമള്  ഗവ്യപ്പോരണടി

കകപ്പോടുതപ്പോല് അവര് കടകമേടുക്കുയം.  അവര്ക്കന്റ് ചടിലമപപ്പോള് കടയം അടയപ്പോന

പറ്റപ്പോകതയപ്പോകുമമ്പപ്പോള്  ഒര  ലക്ഷയം  രൂപ  അവര്  അടയപ്പോനുണന്റ്.  90,000

രൂപകയ  അവരകട  കയടിലുള  എങ്കടില്  നമള്  10,000   രൂപകൂടടി

കകപ്പോടുതന്റ് സഹപ്പോയടിക്കുയം. അതപ്പോണന്റ് കണടിജനന്റ് ലയബടിലടിറ്റടി.   കടിഫ്ബടി

എങ്ങകന  കണടിജനന്റ്  ലയബടിലടിറ്റടിയപ്പോകുയം;  കടിഫ്ബടിയുകട  മകപ്പോര്പസന്റ്

എന്നുപറയുനതന്റ്,  കണ്മസപ്പോളടിമഡറ്റഡന്റ്  ഫണടില്  നടിന്നുയം  പ്രളയ

കസസടില് നടിന്നുയം മമേപ്പോമടപ്പോര് വപ്പോഹന നടികുതടിയടില് നടിന്നുയം കകപ്പോടുക്കുന

പണയം കകപ്പോടുതന്റ്  മകപ്പോര്പസന്റ്  ഉണപ്പോക്കുന ഒര സപ്പോപനയം.  അതപ്പോയതന്റ്,

കസല്ഫന്റ്  ജനമററ്റടിയംഗന്റ്  അലപ്പോത  ഇനകയം  ജനമററ്റടിയംഗന്റ്  അലപ്പോത  ഒര

സപ്പോപനതടിനന്റ്  സയംസപ്പോനതടികന  റവനഡ്യൂ  വരമേപ്പോനതടിലപ്പോണന്റ്

ചപ്പോര്ജ്ജുള്ളതന്റ്.  അതന്റ്  കണടിജനന്റ്  ഫണന്റ്  അലപ്പോകയന്നുള്ള  നടിലപപ്പോടന്റ്

നടിലനടില്ക്കുനതല.   ഇകതലപ്പോയം  വളകര  വവ്യക്തമേപ്പോയടി  പറഞ്ഞടിട്ടുണന്റ്.

ഏറ്റവയം പ്രധപ്പോനകപട ആമക്ഷപയം,  ബഡ്ജറ്റന്റ്  മഡപ്പോകക്യുകമേന്റുകളടിമലപ്പോ  മേറ്റന്റ്

അക്കക്കൗണ്ടുകളടിമലപ്പോ  ഡടിസന്റ് മപപ്പോസല് മസറ്റുകമേന്റുകളടിമലപ്പോ ഒന്നുയം ഇതരയം

കടകമേടുപ്പുകള്  ഉള്കപടുതടിയടിടടിലപ്പോകയന്നുള്ള  ആമരപ്പോപണയം  കൂടടി
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നടിലനടില്ക്കുകയപ്പോണന്റ്.   ഇവടികട  ആദവ്യയം  മേനടി  പറഞ്ഞതന്റ്  എന്തപ്പോണന്റ്;

എന്തന്റ്  C&AG?  ആര്.ബടി.കഎ-യുകട  കയടില്നടിന്നുയം  ഞങ്ങള്ക്കന്റ്

എന.ഒ.സടി  കടിടടിയടിട്ടുകണനപ്പോണന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്.  അമപപ്പോള്  എലപ്പോവരയം

ആകക  സണപ്പോയടി.  C&AG-കയക്കപ്പോള്  വലുതപ്പോമണപ്പോ  ആര്.ബടി.കഎ;

ആര്.ബടി.കഎ-ക്കപ്പോള്  വലുതപ്പോമണപ്പോ  C&AG? അണടിയപ്പോമണപ്പോ  മൂതതന്റ്

മേപ്പോങ്ങയപ്പോമണപ്പോ  മൂതതന്റ്;  ആകക  കടനഷനപ്പോയടി.  ആളുകകള  ഇങ്ങകന

കതറ്റടിദ്ധരടിപടിചന്റ്  മവകറ  വഴടിയടിലൂകട  കകപ്പോണ്ടുമപപ്പോകപ്പോന  മേനടി  ഭയങ്കര

മേടിടുക്കനപ്പോണന്റ്.      ആര്.ബടി.കഎ-യുകട എന.ഒ.സടി എന്തപ്പോകണനന്റ് ഇക്കൗ

സഭ അറടിയണയം. അവര് എന.ഒ.സടി.  കകപ്പോടുതടിടന്റ് പറയുകയപ്പോണന്റ്,  This

communication is issued from the foreign exchange angle under the

provision of Foreign Exchange Management Act and should not be

construed to convey the approval by any other Statutory Authority or

Government  under  any  other  laws  or  regulations.  അതന്റ്  മവകറ

രശതടിയടില്  വവ്യപ്പോഖവ്യപ്പോനടിക്കരകതനപ്പോണന്റ്.  FEMA  (Foreign  Exchange

Management  Act)-യുകട  കപ്പോരവ്യയം  മേപ്പോത്രമേപ്പോണന്റ്  RBI  അഡ്രസന്റ്

കചയടിരടിക്കുനതന്റ്.  Nothing  in  the  approval  should  be  construed  as
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approval from the credit angle and of the financial or any other aspect

of the company. If further approval or permission is required from

any other  Regulatory  Authority  or  Government  under  the  relevant

laws or  regulations,  the  applicant  should  take  the  approval  of  the

concerned agency before effecting the concerned transaction. Further

it  should  not  be  construed as  regularizing  or  validating  any

irregularities contravention or other lapses if any under the provisions

of  any  other  laws.   ആര്.ബടി.കഎ.-യുകട  ഇതടിമനക്കപ്പോള്  നല  ഒര

എന.ഒ.സടി.  എന്തടിനപ്പോണന്റ്  മവണതന്റ്?  നടിങ്ങള്കക്കവടികടനടിനപ്പോണന്റ്

എടുമക്കണതന്റ്  അവടികട  നടിനന്റ്  അപ്രൂവല്  മവകറ  വപ്പോങ്ങണയം.  FEMA

മേപ്പോത്രമേപ്പോണന്റ്  ആര്.ബടി.കഎ.  പരടിമശപ്പോധടിചടിരടിക്കുനതന്റ്.  മവകറകയപ്പോന്നുയം

ആര്.ബടി.കഎ. പരടിമശപ്പോധടിചടിടടികലനപ്പോണന്റ് പറയുനതന്റ്.

മേടി  .   സ്പെശക്കര്:  അങ്ങയുകട സമേയയം അവസപ്പോനടിച. പ്ലശസന്റ്..... കണ്ക്ലൂഡന്റ്.

ശശ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതശശന:  സര്,  മേസപ്പോല മബപ്പോണന്റ് കടകമേടുക്കപ്പോന മനരയം

കടിഫ്ബടിയുകട  ആ  മബപ്പോര്ഡന്റ്  മയപ്പോഗതടില്  വചന്റ്   സയംസപ്പോനകത  ചശഫന്റ്

കസകടറടിയുയം ധനകപ്പോരവ്യ കസകടറടിയുയം  എതടിര്തടിമല? അതടികന മേടിനടിടന്റ്സന്റ്
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എകന കകകവശമുണന്റ്.  ഞപ്പോനതന്റ്  വപ്പോയടിക്കണമലപ്പോ?  ധനകപ്പോരവ്യ  കസകടറടിയുയം

ചശഫന്റ്  കസകടറടിയുയം  എതടിര്ത്തു,  ഇങ്ങകന  വപ്പോമങ്ങണ  കപ്പോരവ്യമേടികലനന്റ്

പറഞ.  ഇതന്റ്  എ.ജടി.  റടിമപപ്പോര്ടല.  സയംസപ്പോനതന്റ്  എ.ജടി.  അല  ഇക്കൗ

റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  കകപ്പോടുക്കുനതന്റ്.  സടി.&എ.ജടി.-യപ്പോണന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  കകപ്പോടുക്കുനതന്റ്.

ഇവടികട  ഇതന്റ്  കകഫനകകലസന്റ്  കചയന്റ്,  ഡ്രപ്പോഫന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടപ്പോയപ്പോല്  മനകര

ഡല്ഹടിയടിമലയന്റ്  അയയ്ക്കുയം.  അതപ്പോണന്റ്  അവരകട  കകഹറപ്പോര്ക്കടി.   എ.ജടി.

റടിമപപ്പോര്ടടികല  സടിമഗ്നേറ്ററടി   സടി.&എ.ജടി.-യപ്പോണന്റ്.  സടി.&എ.ജടി.-ക്കന്റ്

അവടികടവചന്റ്  മകപ്പോണ്സടിറ്റഡ്യൂഷണല് വപ്പോലടിഡടിറ്റടികയ  സയംബനടിച സയംഭവയം

മചര്ക്കപ്പോയം.  മകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനടികനതടികര  വടിവടിധ  സയംസപ്പോന

ഗവണ്കമേന്റുകള്കക്കതടികര  എലപ്പോയം  കചയടിട്ടുണന്റ്.  മഷപ്പോക്കടിയംഗപ്പോയ  മേകറ്റപ്പോര

കപ്പോരവ്യയം,  ആദവ്യമേപ്പോയടിടപ്പോമണപ്പോ;  2018-കല ഇമത  ആഡടിറ്റന്റ് റടിമപപ്പോര്ടടില് ഇമത

കപ്പോരവ്യയം, ഓഫന്റ് ബഡ്ജറ്റടില് കടകമേടുക്കുനതടികനക്കുറടിചന്റ്  പറഞ്ഞടിട്ടുണന്റ്. അനന്റ്

അങ്ങതന്റ്  മചപ്പോര്തടികക്കപ്പോടുതടിലമലപ്പോ?  അനന്റ്  അങ്ങന്റ്  അകതന്തപ്പോണന്റ്

മചപ്പോര്തപ്പോതടിരനതന്റ്?  അനന്റ്  വടിമദശത്തുനടിന്നുയം

മലപ്പോകണടുക്കുനതടികനക്കുറടിചന്റ്  പറഞ്ഞടിടടില.  കപ്പോരണയം  അനന്റ്

വടിമദശത്തുനടിന്നുയം മലപ്പോകണടുതടിടടില. 2017-18 ലപ്പോണന്റ് മലപ്പോകണടുതതന്റ്. 
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മഡപ്പോ  .    ടടി  .    എയം  .    മതപ്പോമേസന്റ്  എസകന്റ്:   അതടില്  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റന്റ്

മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗന്റ്  ഭരണഘടനപ്പോവടിരദ്ധമേപ്പോകണനന്റ്   എഴുതടിയടിട്ടുമണപ്പോ?   അങ്ങന്റ്

അതന്റ് വപ്പോയടിചമനപ്പോക്കണയം.

ശശ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതശശന:  അതന്റ്  ഞപ്പോന വപ്പോയടിക്കപ്പോയം.  "ഭപ്പോരതതടികന

ഭരണഘടനയുകട  അനുമച്ഛേദയം  2(93)(i)   സര്ക്കപ്പോരടികന  കടകമേടുക്കലുകകള

നടിയനടിക്കുന്നു"  എന്നുപറഞ്ഞപ്പോണന്റ്  എഴുതടിയടിരടിക്കുനതന്റ്.  ഭരണഘടനയുകട

2(93)  (i)  കകവമലറ്റന്റ്  കചയടിരടിക്കുന്നു,   കകബപപ്പോസന്റ്  കചയടിരടിക്കുന്നു.  2018

മേപ്പോര്ചടില്    സഭയുകട  മടബടിളടില്  വച  ആഡടിറ്റന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടടില്  ഇതന്റ്

പറഞ്ഞമശഷയം ഇമപപ്പോകളന്തടിനപ്പോണന്റ് മചപ്പോര്തടിയതന്റ്? 

മേടി  .   സ്പെശക്കര്:   പ്ലശസന്റ്..... കണ്ക്ലൂഡന്റ്.

ശശ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതശശന:  സര്,  ഞപ്പോനടിമപപ്പോള്  അവസപ്പോനടിപടിക്കപ്പോയം.

ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടി  എന്തടിനപ്പോണടിതന്റ്  കചയതന്റ്?  ജനുവരടിയടില്   ഇതന്റ്

സഭയുകട  മമേശപ്പുറതന്റ്  വയ്ക്കുമമ്പപ്പോള്  വലടിയ  വടിവപ്പോദവയം  അതുകകപ്പോണ്ടുതകന

ഇതന്റ്  ചര്ചയുമേപ്പോകുകമേനന്റ്  അമദ്ദേഹതടിനറടിയപ്പോയം.  അമദ്ദേഹയം പ്രതടിമരപ്പോധതടില്

മപപ്പോകുയം  പടിനശടന്റ്  ഒരമേപ്പോസയം മപപ്പോലുമേടില,  മനകര ഇലക്ഷനടിമലയന്റ്  മപപ്പോകുയം.

അമദ്ദേഹതടികന  ബുദ്ധടിശപ്പോലയടില്  ഉദയയം  കചയതപ്പോണടിതന്റ്,  കപ്പോരണയം
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ഭരണഘടനപ്പോ കപ്രപ്പോവടിഷനുയം നടപടടികമേങ്ങളുയം അസയംബടിയുകട  പ്രടിവടിമലജയം

ലയംഘടിചകകപ്പോണന്റ്  അമദ്ദേഹമേതന്റ്  മചപ്പോര്തടി,  അമദ്ദേഹയം  അഗ്രസശവപ്പോയടി,

ഒഫനസശവപ്പോയടി.  ഇമപപ്പോള്  പ്രതടിക്കൂടടില്  നടില്മക്കണയപ്പോളപ്പോണന്റ്  അമദ്ദേഹയം.

ഇതടികന കപ്രപ്പോസശഡക്യുവര് പറഞ്ഞന്റ് മനരകത തകന  അഗ്രസശവപ്പോയടി നടിന്നു.

ഇക്കൗ തനമേപ്പോണന്റ് അമദ്ദേഹയം കചയതന്റ്.  ഇമപപ്പോള് സയംസപ്പോന ഗവണ്കമേനടികന

പല കപ്പോരവ്യങ്ങകളക്കുറടിചയം മകന്ദ്ര ഏജനസടികള് അമനസ്വഷണയം നടത്തുന്നുണന്റ്.

ആ മകന്ദ്ര ഏജനസടികള്കക്കതടികര എല്.ഡടി.എഫന്റ് സമേരയം കചയ്യുന്നുണന്റ്. ആ

മകന്ദ്ര ഏജനസടികളുകട കൂടതടില്,  വളകര ബുദ്ധടിപൂര്വയം  സടി  &എ.ജടി.-കയ

പ്രതടിഷടിച.   സടി.ബടി.കഎ.-യുയം  കസയംസയം  എനമഫപ്പോഴന്റ്കമേനന്റ്  ഡയറക്ടമററ്റുയം

കയംപന്റ് മടപ്പോളര് ആനഡന്റ് ആഡടിറ്റര് ജനറലുയം തമടിലുള്ള വവ്യതവ്യപ്പോസയം അറടിയപ്പോത

ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടിയല  ഇതന്റ്.  മേറചവയ്ക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ആ  കസനടല്

ഏജനസടിയുകട  കൂടതടില്  കൂടപ്പോന  പറ്റപ്പോവന  ഒര   സപ്പോപനമേപ്പോമണപ്പോ

സടി&എ.ജടി.?  സപ്പോധപ്പോരണ സഖപ്പോക്കള് ഇതറടിയപ്പോകത സടി&എ.ജടി.  കക്കതടികര

മുദപ്പോവപ്പോകവ്യയം വടിളടിച.  പപ്പോവയം മുഖവ്യമേനടികയകക്കപ്പോണന്റ്  സടി&എ.ജടി.-കക്കതടികര

പറയടിപടിച.  ഇത്രയുയം കക്കൗശലക്കപ്പോരനപ്പോയ ഒര മേനടി ഇക്കൗ സയംസപ്പോനതടികന

ചരടിത്രതടിലുണപ്പോയടിടടില.  ഇകതപ്പോകക്ക  ഏതന്റ്  സര്ക്കപ്പോര്  ഭരടിചപ്പോലുയം  മേറുപടടി
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പറമയണടിവരയം.   സഞടിതനടിധടിയടികല  നടികുതടിപണയം  ഉപമയപ്പോഗടിക്കുകയുയം

ഭരണഘടനപ്പോ  ലയംഘനയം  നടതടി  വടിമദശത്തുനടിന്നുയം  കടകമേടുക്കുകയുയം  കചയ

കടിഫ്ബടിയുകടയുയം  അതടിനന്റ്  കുടപടിടടിചകകപ്പോടുത  സര്ക്കപ്പോരടികനയുയം

നടപടടിയപ്പോണന്റ്  ഇനന്റ്  ചര്ചയന്റ്  വടിമധയമേപ്പോക്കുനതന്റ്.  നടിങ്ങകളപ്പോകക്ക

കടിഫ്ബടിയുകട  പണകമേടുതടിടടിമലകയനന്റ്   ഇവടികട  മചപ്പോദടിച,   എനടിക്കന്റ്

നപ്പോലുവര്ഷയം മുമ്പന്റ് 52 മകപ്പോടടി രൂപയുകട പദ്ധതടി തന്നു. ഞപ്പോന അമദ്ദേഹമതപ്പോടന്റ്

മനരടിടന്റ്  നനടിപറഞ.  സര്ക്കപ്പോരടികന  പണമേമല;  ജനങ്ങളുകട

നടികുതടിപണമേമല;  പ്രതടിപക്ഷതടിനന്റ്  മവകണനന്റ്  പറയപ്പോന  സപ്പോധടിക്കുമമേപ്പോ?

എടുത്തു. കകദവയം വടിചപ്പോരടിചടിട്ടുമപപ്പോലുയം 52 മകപ്പോടടി രൂപയുകട പദ്ധതടിയടില് ഒര

ഡടികകസന  തയപ്പോറപ്പോക്കപ്പോനമപപ്പോലുയം  കടിഫ്ബടി  കപ്പോരണയം  സപ്പോധടിചടിടടില.

എലപ്പോവരകടയുയം  സടിതടി  അതപ്പോണന്റ്.   ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടിയുകട  മനപ്പോടടില്

കപ്രപ്പോസശഡക്യുവറല്  ലപ്പോപടികനക്കുറടിചപ്പോണന്റ്  പറയുനതന്റ്,  കണനടികനപറ്റടിയല

പറയുനതന്റ്,  അങ്ങകന വളകര ബുദ്ധടിപൂര്വയം സടി & എ.ജടി.  റടിമപപ്പോര്ടന്റ് വലടിയ

വടിവപ്പോദമേപ്പോക്കടി.  മമേപ്പോദടി  ഗവണ്കമേനടികനയുയം  സയംസപ്പോന  ഗവണ്കമേന്റുകകളയുയം

വടിമേര്ശടിചടിട്ടുള്ള  സടി&എ.ജടി.-യുകട...............നടിങ്ങള്ക്കന്റ്  അഭടിപ്രപ്പോയ

വവ്യതവ്യപ്പോസമുകണങ്കടില്.........   പടി.എ.സടി.  (പബടികന്റ്  അക്കക്കൗണന്റ്സന്റ്
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കമടിറ്റടി)യുകട  മുനടിലടിതന്റ്  വരകമേനന്റ്  ഇനകല   പറഞ്ഞമലപ്പോ;   അമപപ്പോള്

ഗവണ്കമേനടിനന്റ്   അതടികന  സപ്പോനഡന്റ്  കടിയര്  കചയപ്പോയം.  ഇനകല  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്

വയ്ക്കുനതടിനുമുമ്പുവകര  അമദ്ദേഹയം  കചയതന്റ്   ശരടിയലപ്പോത  നടപടടികമേമേപ്പോണന്റ്.

വചതടിനുമശഷയം ഇമപപ്പോള്  പറയുനതന്റ് ഭരണഘടനപ്പോ ലയംഘനയം നടതടിയടിട്ടുയം

അക്കക്കൗണ്ടുകള്  മേറചവചടിട്ടുയം  ഡടിസന്റ് മകപ്പോസന്റ്  കചയപ്പോകത

സയംസപ്പോനതടികന...........  നടിയമേസഭ  പപ്പോസപ്പോക്കടികക്കപ്പോടുമക്കണ

തുകയപ്പോണടിതന്റ്.  കണ്മസപ്പോളടിമഡറ്റഡന്റ് ഫണടില് നടിന്നുള്ള പണമേപ്പോണന്റ് എടുത്തു

കകപ്പോടുക്കുനതന്റ്.  നമ്മുകട മസപ്പോവറടിയംഗന്റ് ഗവ്യപ്പോരണടി കകപ്പോടുതടിടപ്പോണന്റ്, ആരകടയുയം

സസ്വര്ണ്ണയം  പണയയംവചടിടല  ഇക്കൗ  മലപ്പോണ്  എടുതതന്റ്.  9.72  ശതമേപ്പോനയം

കകപ്പോള്ളപലടിശയന്റ്  മേസപ്പോലമബപ്പോണന്റ്  വടിറ്റതന്റ്.  ഇക്കൗ  സയംസപ്പോനതടികന

മസപ്പോവറടിയംഗന്റ്  ഗവ്യപ്പോരണടി  കകപ്പോടുതന്റ്  കടകമേടുതതപ്പോണന്റ്.  അതടികന  ഉതരയം

ജനങ്ങമളപ്പോടന്റ്  പറയപ്പോനുള്ള  ബപ്പോധവ്യത  ഇക്കൗ   ഗവണ്കമേനടിനുയം  ധനകപ്പോരവ്യ

വകപ്പുമേനടിക്കുമുണന്റ്  എന്നുമേപ്പോത്രയം  ഓര്മകപടുത്തുന്നു.  അപകടകരമേപ്പോയ  ഇക്കൗ

നശക്കങ്ങളടില്നടിനന്റ്  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടിയുയം  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുയം

കടിഫ്ബടിയുയം  പടിന്തടിരടിയണകമേന്നുകൂടടി  ഞപ്പോന അഭവ്യര്ത്ഥടിക്കുന്നു.

ശശ  .    കജയടിയംസന്റ്  മേപ്പോതക്യു:  സര്,  ഇക്കൗ  അടടിയന്തര  പ്രമമേയതടികന
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ഉള്ളടക്കകത  ഞപ്പോന  ശക്തടിയപ്പോയടി  എതടിര്ക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ശശ.  വടി.  ഡടി.

സതശശനന്റ്  കപ്പോരവ്യങ്ങള്  അറടിയപ്പോതതുകകപ്പോണപ്പോകണനന്റ്  ഞപ്പോന  കരതുനടില.

പമക്ഷ  സഭയകതന്റ്  തടികചയം  കതറ്റടിദ്ധരടിപടിക്കുന വടിധതടില് കപ്പോരവ്യങ്ങള്

അവതരടിപടിക്കുകയുയം  അതന്റ്  മേപ്പോധവ്യമേങ്ങളുകട  കൂട്ടുപടിടടിചന്റ്  ജനങ്ങളടിമലയന്റ്

എതടിക്കപ്പോന  ശമേടിക്കുകയുയം  കചയപ്പോല്  അതന്റ്  സതവ്യമേപ്പോകണനന്റ്  കുമറ

ആളുകകളങ്കടിലുയം  ധരടിക്കുകമേന  മേടിഥവ്യപ്പോധപ്പോരണയപ്പോണന്റ്  അമദ്ദേഹകത  ഇതടിനന്റ്

മപ്രരടിപടിചകതനപ്പോണന്റ്  എനടിക്കന്റ്  ആദവ്യമേപ്പോയടി  പറയപ്പോനുള്ളതന്റ്.  ഇവടികട

സടി.&എ.ജടി.   റടിമപപ്പോര്ടടികനക്കുറടിചന്റ്   അമദ്ദേഹയം സൂചടിപടിച.   സടി.&എ.ജടി.

ആഡടിറ്റന്റ് റടിമപപ്പോര്ടടികനക്കുറടിചയം അതടികന കറഗുമലഷന 206 പ്രകപ്പോരയം വളകര

കൃതവ്യമേപ്പോയടി  പറയുകനപ്പോര  കപ്പോരവ്യയം  എങ്ങകനയപ്പോണന്റ്  അമദ്ദേഹതടിനന്റ്

മേനസടിലപ്പോകപ്പോകത  മപപ്പോകുനതന്റ്.  അതുപ്രകപ്പോരയം  ആഡടിറ്റന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടടില്

ഉള്കപടുത്തുന  ഏകതപ്പോനടികനക്കുറടിചയം  സര്ക്കപ്പോരടിനന്റ്   വടിശദശകരണയം

നല്കപ്പോന  അവകപ്പോശമുണന്റ്. അങ്ങകന  അവകപ്പോശമുകണനടിരടികക്ക,  എ.ജടി.-

യുകട റടിമപപ്പോര്ടടില് ഇലപ്പോതതുയം എകടിറ്റന്റ് മേശറ്റടിയംഗടികന മേടിനടിടന്റ്സടില് ഇലപ്പോത്തുയം

എകടിറ്റന്റ്  മേശറ്റടിയംഗടില്  ഉനയടിക്കപ്പോതതുയം  ഡ്രപ്പോഫന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടടിലടിലപ്പോതതുയം

സടി.&എ.ജടി.-യുകട   റടിമപപ്പോര്ടടില്  മൂനന്റ്  മപജപ്പോയടി  അഡശഷണലപ്പോയടി
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മചര്തതന്റ്  വളകര നടിസപ്പോരമേപ്പോയപ്പോണന്റ് അമദ്ദേഹയം ഇവടികട വടിശദശകരടിക്കുനതന്റ്.

ഇകതപ്പോര  ഭരണഘടനപ്പോ  പ്രശമേപ്പോണന്റ്.  ഇകതപ്പോര  സര്ക്കപ്പോരടിനുമനകരയുള്ള

കവല്ലുവടിളടിയപ്പോണന്റ്.  ഇതരതടില്  കചയ്യുനതടിനന്റ്  സടി.&എ.ജടി.-യന്റ്

എന്തധടികപ്പോരയം;  എന്തവകപ്പോശയം  അമതക്കുറടിചന്റ്  ഒരവപ്പോകക്കങ്കടിലുയം  പറയപ്പോന

ബഹുമേപ്പോനകപട  വടി.  ഡടി.  സതശശന  തയപ്പോറപ്പോയടില.  അമദ്ദേഹതടിനുമശഷയം

സയംസപ്പോരടിക്കപ്പോന അവകപ്പോശമുള്ളവര് തയപ്പോറപ്പോകണയം എനപ്പോണന്റ് എനടിക്കന്റ് ആദവ്യയം

പറയപ്പോനുള്ളതന്റ്.  രണന്റ്,  ഭരണഘടനയടികല  293  വകുപ്പുപ്രകപ്പോരമുള്ള

സയംസപ്പോനതടികന  അധടികപ്പോര  അവകപ്പോശകതക്കുറടിചന്റ്  അമദ്ദേഹയം

വടിശദശകരടിച.  മസറ്റടികനക്കുറടിചന്റ്  ഒര നടിര്വചനയം ഭരണഘടനയടിലുണന്റ്.  ആ

നടിര്വചനതടിലുള്കപടുന ഒര സയംവടിധപ്പോനമേപ്പോമണപ്പോ  കടിഫ്ബടി,  എനതടിനന്റ്

മേറുപടടി  പറയപ്പോന  ശശ.  വടി.  ഡടി.  സതശശന  തയപ്പോറപ്പോയപ്പോല്  ഞപ്പോനടിമപപ്പോള്

വഴങ്ങടിതരപ്പോയം.  മസറ്റടികന  നടിര്വചനതടിലുള്കപടുനതപ്പോമണപ്പോ  കടിഫ്ബടി.

മസറ്റടികന നടിര്വചനതടില് ഉള്കപടുന കപ്പോരവ്യങ്ങളപ്പോണന്റ് 293 ആര്ടടിക്കടിള് 7-

ല് പറഞ്ഞടിരടിക്കുനതന്റ്. 

ശശ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതശശന:  സര്,  വഴങ്ങുമമേപ്പോ?

ശശ  .    കജയടിയംസന്റ് മേപ്പോതക്യു:  സര് ഞപ്പോന അവസരയം  തരപ്പോയം.....(ബഹളയം)....
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ഇക്കപ്പോരവ്യതടില്  മകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോരയം  സയംസപ്പോനസര്ക്കപ്പോരയം  കണ്കറനന്റ്

ലടിസടില്   ഉള്കപടുത്തുന  കപ്പോരവ്യങ്ങള്  ....(ബഹളയം)....  ശശ.  വടി.  ഡടി.

സതശശന  സയംസപ്പോരടിക്കുന  സമേയയം  എകന  സമേയതടില്  നടിന്നുയം  കുറവന്റ്

വരതടിലമലപ്പോ? 

മേടി  .   സ്പെശക്കര്: അങ്ങന്റ് സയംസപ്പോരടിചമശഷയം  വഴങ്ങടിയപ്പോല് മേതടി.

ശശ  .    കജയടിയംസന്റ്  മേപ്പോതക്യു:   എകന  സമേയതടില്നടിന്നുയം  കുറവന്റ്

കചയടികലങ്കടില് ഞപ്പോന വഴങ്ങപ്പോയം. 

മേടി  .   സ്പെശക്കര്:  അങ്ങയുകട സമേയയം നഷ്ടമേപ്പോകുയം. 

ശശ  .    കജയടിയംസന്റ്  മേപ്പോതക്യു:  എനടിക്കന്റ്  വളകര  കുറചന്റ്  സമേയമമേയുള.

ആര്ടടിക്കടിള്  293  പ്രകപ്പോരയം  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റടികനക്കുറടിചയം  മസറ്റന്റ്

ലടിസടികനക്കുറടിചകമേപ്പോകക്ക  പരപ്പോമേര്ശടിക്കുന  കപ്പോരവ്യങ്ങളുകട   വടിശദപ്പോയംശയം

ശശ.  വടി.  ഡടി.  സതശശനന്റ്  അറടിയപ്പോതതല.  പമക്ഷ   നടിങ്ങളതന്റ്

മേറചവയ്ക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജകറ്റനന്റ്  ഉമദ്ദേശടിക്കുനകതന്തപ്പോണന്റ്?  അമദ്ദേഹയം

മകന്ദ്രഗവണ്കമേനടികനക്കുറടിചന്റ്   സടി.&എ.ജടി.  നടതടിയടിട്ടുള്ള റടിമപപ്പോര്ടടികന

പരപ്പോമേര്ശയം ഇവടികട വപ്പോയടിച.  അതന്റ്  വളകര ശരടിയപ്പോണന്റ്.  അവടികട ബഡ്ജറ്റന്റ്

കപ്രപ്പോവടിഷനടിലുള്കപടുതടി മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗന്റ്  നടത്തുനതടിനന്റ്
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തശരമേപ്പോനടിചതപ്പോണന്റ്  കൂടുതലപ്പോയതന്റ്.  അതന്റ്   ഏകതപ്പോകക്കയപ്പോകണനന്റ്  വളകര

കൃതവ്യമേപ്പോയടി  പറയുന്നു.  ദശന  ദയപ്പോൽ  ഉപപ്പോദ്ധവ്യപ്പോയ മയപ്പോജനയുയം  ജല്  ജശവന

മേടിഷനുയം ബഡ്ജറ്റടില്  ഉള്കപടുതടി  അവതരടിപടിചതപ്പോണന്റ്.  ബഡ്ജറ്റടില്

ഉള്കപടുതടി  അവതരടിപടിച  ആനസ്വല്  ഫടിനപ്പോനസന്റ്  മസറ്റന്റ്കമേനടിലുള്കപട

കപ്പോരവ്യങ്ങള്ക്കുമവണടി  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റപ്പോയടി  പണയം  വകയടിരതടി  കടയം

വപ്പോങ്ങുനതടിനന്റ് പരടിധടിയുണന്റ്. ഇവടികട  ആ പ്രശയം ഉദടിക്കുനടില. എന്തുകകപ്പോണന്റ്?

അങ്ങകന  മേപ്പോതൃകയപ്പോയടി  നമള്  നടില്ക്കുമമ്പപ്പോള്  ഇവടികട  ധനകപ്പോരവ്യ

വകുപ്പുമേനടി  അവതരടിപടിച  ബഡ്ജറ്റുമേപ്പോയടി  ബനകപട  കപ്പോരവ്യങ്ങളടികല

വടിശദശകരണകമേലപ്പോയം  ഇക്കൗ  സഭയ്ക്കുള്ളടില്  നടതടിയതപ്പോണന്റ്.  കൂടുതലപ്പോയടി

മചരപ്പോനുള്ള  സമേയയം  സഭയന്റ്  മുമ്പടിലടികലങ്കടിലുയം  ആവശവ്യമേപ്പോകണങ്കടില്

മചപ്പോദവ്യങ്ങള്  മചപ്പോദടിക്കപ്പോവനതപ്പോണന്റ്,  വടിവരങ്ങള്  മതടപ്പോവനതപ്പോണന്റ്.

മകന്ദ്രഗവണ്കമേനടികന  രപ്പോഷശയപ്പോവശവ്യതടിനുള്ള  ഉപകരണമേപ്പോയടി

മകരളതടികല  മകപ്പോണ്ഗ്രസന്റ്  മേപ്പോറപ്പോന  പപ്പോടടില.  അതുകകപ്പോണന്റ്  നമ്മുമടതപ്പോയ

വഴടിയടിലൂകട നമള് മുമനപ്പോട്ടുമപപ്പോകുകയപ്പോണന്റ്. മകന്ദ്രഗവണ്കമേനന്റ് വഴടിയടയപ്പോന

ശമേടിചമപപ്പോഴുയം നമള് പുതടികയപ്പോര വഴടി തുറനന്റ് മുമനപ്പോട്ടുമപപ്പോകുകയപ്പോണന്റ്.  ആ

തുറക്കപ്പോനമപപ്പോകുന  വഴടിയടികല  സപ്പോമ്പതടികസടിതടി   വടിശകലനയം
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കചമയണതുയം   പരടിമശപ്പോധടിമക്കണതുയം  എങ്ങകനയപ്പോകണന്നുയം  അമത

കചയപ്പോനുള്ള  അവകപ്പോശയം  ആര്ക്കപ്പോകണന്നുമുള്ള  കപ്പോരവ്യതടില്  ഒര

നടിലപപ്പോകടടുതതന്റ്  എല്.ഡടി.എഫന്റ്  ഗവണ്കമേനല,  മേറടിചന്റ്   അങ്ങകനകയപ്പോര

കര്ശനമേപ്പോയ നടിലപപ്പോകടടുതന്റ് ഇക്കൗ സഭയടില്തകന പ്രഖവ്യപ്പോപടിചതന്റ് കഴടിഞ്ഞ

യു.ഡടി.എഫന്റ്.  ഗവണ്കമേനടികന കപ്പോലതന്റ് ശശ.  ഉമന ചപ്പോണടി തകനയപ്പോണന്റ്.

ബനകപട  സയംവടിധപ്പോനങ്ങകള  ഇക്കപ്പോരവ്യങ്ങകളലപ്പോയം  അറടിയടിചടിട്ടുള്ളതുമേപ്പോണന്റ്.

ഇക്കപ്പോരവ്യയം  നമ്മുകട  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടി ഇവടികട  പ്രഖവ്യപ്പോപടിചടിട്ടുള്ളതപ്പോണന്റ്.

അതുകഴടിഞ്ഞന്റ്  ഇമപപ്പോള്  ഭരണതടികന  അവസപ്പോനകപ്പോലതന്റ്  ഇതരകമേപ്പോര

ആശയയം  മകന്ദ്രഗവണ്കമേനടികന  തപ്പോത്പരവ്യങ്ങള്ക്കനുസരടിചന്റ്  ഇവടികട

ഉനയടിചന്റ്  വടിവപ്പോദമുണപ്പോക്കുനതന്റ്  എന്തടിനുമവണടിയപ്പോണന്റ്?  രണ്ടുകപ്പോരവ്യയം

ഇതുസയംബനടിചന്റ്  പരടിമശപ്പോധടിക്കപ്പോയം.   അതടില്  ഒനന്റ്,  കടകമേടുത  പണയം

കചലവഴടിചതന്റ്  എങ്ങകനയപ്പോകണനപ്പോണന്റ്.  അതന്റ്  ഏകതങ്കടിലുയം  കതറ്റപ്പോയ

കപ്പോരവ്യതടിനപ്പോമണപ്പോ,  വടികസന  കപ്പോരവ്യതടിനലപ്പോകത  കചലവഴടിചടിട്ടുമണപ്പോ,

എകനലപ്പോയം  മനപ്പോക്കപ്പോയം.  ഇക്കൗ  സഭയടില്തകന  പ്രഖവ്യപ്പോപടിച  രശതടിയടിലപ്പോണന്റ്

പ്രസ്തുത  സപ്പോപനതടികന  മബപ്പോര്ഡന്റ്  രൂപശകരടിചതന്റ്.  ആ  മബപ്പോര്ഡടികല

ഏകതങ്കടിലുയം അയംഗകതക്കുറടിമചപ്പോ മബപ്പോര്ഡടികന നടപടടികമേങ്ങകളക്കുറടിമചപ്പോ
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ആമക്ഷപമുമണപ്പോ  തുടങ്ങടിയ  കപ്പോരവ്യങ്ങകളലപ്പോയം  ഇക്കൗ  സഭയടില്

പ്രഖവ്യപ്പോപടിക്കുമമ്പപ്പോള് വവ്യതവ്യസ അഭടിപ്രപ്പോയമുകണങ്കടില് അതന്റ് പറയപ്പോയം.  പമക്ഷ,

മകന്ദ്രഗവണ്കമേനന്റ്  അവരകട  സസ്വപ്പോധശനമുപമയപ്പോഗടിചന്റ്  ഒര  സയംസപ്പോന

ഗവണ്കമേനടികന  ശസ്വപ്പോസയംമുടടിക്കപ്പോന  ശമേടിചടിട്ടുയം,  ഗവണ്കമേനടികന  കഴുതടില്

കയറടി  കടല്ക്കടിഴവകനമപപ്പോകല  കത്രടികപ്പൂടടിടന്റ്   ഇരടിക്കപ്പോന  ശമേടിചടിട്ടുയം,

ശസ്വപ്പോസയം കടിടപ്പോനുതകുന വടിധതടിലുള്ള പുതടിയ വഴടികള് അമനസ്വഷടിക്കുമമ്പപ്പോള്,

ആ  വഴടികയക്കുറടിചന്റ്  ഒരപപ്പോടന്റ്  ചര്ച  കചയന്റ്  പ്രശമുണപ്പോക്കുനതന്റ്  നലതല.

അതുകകപ്പോണന്റ്  ഞപ്പോന  ഇക്കൗ  അടടിയന്തരപ്രമമേയതടികന  ആശയങ്ങകള

ശക്തമേപ്പോയടി എതടിര്ക്കുന്നു.

ശശ  .   മമേപ്പോനസന്റ് മജപ്പോസഫന്റ്: സര്, ശശ. വടി. ഡടി. സതശശന അവതരടിപടിച

അടടിയന്തരപ്രമമേയകത  ഞപ്പോന  അനുകൂലടിക്കുന്നു.  ബഹുമേപ്പോനകപട  മുലക്കര

രതപ്പോകരന ഇമപപ്പോള് ചടില കപ്പോരവ്യങ്ങള് പറയുകയുണപ്പോയടി.  ഇവടികട കടിഫ്ബടി

പദ്ധതടിയടില്  പണയം  വടിനടിമയപ്പോഗടിചതടികനക്കുറടിമചപ്പോ  അതടില്  കകപ്പോടുത

പദ്ധതടികകളക്കുറടിമചപ്പോ   അല  അടടിയന്തരപ്രമമേയയം  അവതരടിപടിചതന്റ്.

അടടിയന്തര പ്രമമേയതടിനപ്പോധപ്പോരമേപ്പോയ വടിഷയയം സടി  ആനന്റ്  എ.ജടി  നടതടിയ

ഗുരതരമേപ്പോയ  ഒര  പരപ്പോമേര്ശമേപ്പോണന്റ്.  'കടിഫ്ബടി  2018-19  സപ്പോമ്പതടിക
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വര്ഷതടില്  നടതടിയ  മേസപ്പോല  മബപ്പോണ്ടുകള്  വടിറ്റഴടിചതുള്കപകടയുള്ള

കടകമേടുപന്റ്  ഓഫന്റ്  ബഡ്ജറ്റന്റ്  കടകമേടുപപ്പോകണന്നുയം,  ഇതന്റ്  ഭരണഘടനയുകട

293-ാംവകുപടില്  നടിശ്ചയടിച  പരടിധടികകള  കകബപപ്പോസന്റ്  കചയ്യുനതുയം

കഷഡഡ്യൂള്  7-കല  പടടിക  1-കല  37-ാം  എനടടിയുകട  വവ്യവസകള്

ലയംഘടിക്കുനതുയം  അതുവഴടി  ഭരണഘടനയുകട  ലയംഘനവമേപ്പോണന്റ്  '  എന  സടി.

ആനന്റ് എ.ജടി.-യുകട റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  പുറത്തുവന്നു.  സടി. ആനന്റ് എ.ജടി. പറഞ്ഞതടില്

അപപ്പോകതയുകണങ്കടില് അതന്റ് പരടിമശപ്പോധടിക്കപ്പോന നമുകക്കപ്പോര സയംവടിധപ്പോനമുണന്റ്,

അതപ്പോണന്റ് നടിയമേസഭയുകട PAC (Public Accounts Committee). സടി. ആനന്റ്

എ.ജടി റടിമപപ്പോര്ടടില് അഡശഷണലപ്പോയടി പരപ്പോമേര്ശങ്ങള് എഴുതടിമചര്ത്തുകവനന്റ്

ശശ.  കജയടിയംസന്റ്  മേപ്പോതക്യു  ഇവടികട  പറഞ.  ബഹുമേപ്പോനകപട  ധനകപ്പോരവ്യ

വകുപ്പുമേനടിയുയം അതടികനക്കുറടിചന്റ് സൂചടിപടിച.  നമുക്കന്റ്,  നടിയമേ വവ്യവസകകള

മേപ്പോനടിചകകപ്പോണന്റ്  നടിയമേപ്പോനുസൃതമേപ്പോയുയം  ഭരണഘടനപ്പോനുസൃതമേപ്പോയുയം

ഇക്കപ്പോരവ്യങ്ങള് പരടിമശപ്പോധടിക്കുകകയനതപ്പോണന്റ്  നടിയമേസഭയുകട ഇതുവകരയുള്ള

കശഴ്വഴക്കയം.  മകരളതടികന  ചരടിത്രതടില്  ഇതുവകരയുള്ള  കശഴ്വഴക്കയം

അങ്ങകനയപ്പോണന്റ്.  അതനുസരടിചന്റ്  പടി.എ.സടി.-യടില്  ഇക്കൗ  വടിഷയയം

പരടിമശപ്പോധടിക്കപ്പോയം.  സടി.ആനന്റ് എ.ജടി.  റടിമപപ്പോര്ടന്റ് നടിയമേസഭയടില് വചമശഷയം
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പരടിമശപ്പോധടിക്കപ്പോയം.  അതടിനന്റ്  തയപ്പോറപ്പോകുനതടിനുപകരയം  മുനകൂറപ്പോയടി

ഇക്കപ്പോരവ്യതടില്  കചയ  നടപടടികള്  മുഴുവന  കതറ്റപ്പോണന്റ്.  ആ  കതറ്റപ്പോയ

നടപടടികകളയപ്പോണന്റ്  പ്രതടിപക്ഷയം  ഇവടികട  മചപ്പോദവ്യയം  കചയടിട്ടുള്ളതന്റ്.  മനരപ്പോയ

മേപ്പോര്ഗ്ഗയം  സസ്വശകരടിക്കപ്പോകത  കതറ്റപ്പോയ  മേപ്പോര്ഗ്ഗതടിമലയന്റ്  കടന്നുമപപ്പോകുമമ്പപ്പോള്

അതടികന  എതടിര്ക്കുനതടിനപ്പോയടി  പ്രമമേയയം  അവതരടിപടിച  ശശ.  വടി.  ഡടി.

സതശശകനമമേല് കുതടിര കയറുന  നടിലപപ്പോടപ്പോണന്റ് നടിങ്ങള് സസ്വശകരടിചതന്റ്, ഇതന്റ്

ശരടിയപ്പോമണപ്പോ?   ഒര  നല  പപ്പോര്ലകമേമനറടിയകനന  നടിലയടില്  അമദ്ദേഹയം

ഏറ്റവയം  മേടികച  രശതടിയടില്  വടിഷയയം  ഇവടികട  അവതരടിപടിച.  അതടികന

കമേരടിറ്റടിമലയന്റ്  കടനപ്പോല്  കവടടിലപ്പോകുകമേനതുകകപ്പോണന്റ്  അതടിനുപകരയം

മേറുനവ്യപ്പോയങ്ങള്  പറയുന  നടിലപപ്പോടപ്പോണന്റ്  നടിങ്ങള്  സസ്വശകരടിചതന്റ്.  സയംസപ്പോന

സര്ക്കപ്പോര്  വപ്പോയ്പകയടുക്കുനതടികന  യു.ഡടി.എഫന്റ്.  എതടിര്ക്കുകയപ്പോമണപ്പോകയനന്റ്

ബഹുമേപ്പോനകപട  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടി  മനരകത  ഇവടികട  മചപ്പോദടിച.

സയംസപ്പോന സര്ക്കപ്പോര് വപ്പോയ്പകയടുക്കുനതടികന യു.ഡടി.എഫന്റ്.  എതടിര്ക്കുനടില,

വപ്പോയ്പകള്  എടുമക്കണടിവരയം.   എനപ്പോല്  ആര്ടടിക്കടിള്  293 കകബപപ്പോസന്റ്

കചയടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ഇന്തവ്യയകത്തുനടിന്നുയം  വപ്പോയ്പകയടുക്കപ്പോയം.  ഇന്തവ്യയന്റ്

പുറത്തുനടിന്നുമുള്ള  വപ്പോയ്പ,  വടിമദശ  വപ്പോയ്പയപ്പോയതടിനപ്പോല്  പ്രസ്തുത  ആര്ടടിക്കടിള്
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ലയംഘടിക്കകപട്ടുകവന വടിഷയമേപ്പോണന്റ് പ്രതടിപക്ഷയം ചൂണടിക്കപ്പോണടിചതന്റ്.  മേകറ്റപ്പോര

കപ്പോരവ്യയംകൂടടി ചൂണടിക്കപ്പോണടിക്കപ്പോന ആഗ്രഹടിക്കുകയപ്പോണന്റ്. 9.72%  പലടിശയപ്പോണന്റ്

വപ്പോയ്പകയടുതതന്റ്.   മേസപ്പോല മബപ്പോണടികനക്കുറടിചന്റ്  നടിയമേസഭയടില് ചര്ചകചയ

സമേയത്തുയം ഇക്കൗ വടിഷയയം ഉയര്ന്നുവനടിരന്നു.  ഇത്രയുയം കൂടടിയ നടിരക്കടിലുള്ള

പലടിശയന്റ്  എന്തടിനപ്പോണന്റ്  നമള്  വപ്പോയ്പകയടുതതന്റ്;  കുറഞ്ഞ  പലടിശയന്റ്

ഇന്തവ്യയകത്തുനടിന്നുയം  വപ്പോയ്പ  ലഭവ്യമേപ്പോക്കപ്പോന  നടിരവധടി

അവസരങ്ങളുണപ്പോയടിരനമലപ്പോ;  അതന്റ്  പ്രമയപ്പോജനകപടുതപ്പോതടിരനതന്റ്

എന്തുകകപ്പോണപ്പോണന്റ്?  ഇന്തവ്യയകത്തുനടിന്നുയം  കുറഞ്ഞ  പലടിശയന്റ്  വപ്പോയ്പ

ലഭവ്യമേപ്പോകുന  സപ്പോധവ്യതകകള  പ്രമയപ്പോജനകപടുതപ്പോന  തയപ്പോറപ്പോകപ്പോകത

ഇത്രയുയംകൂടടിയ  പലടിശയന്റ്  വപ്പോയ്പകയടുതതന്റ്  മകരളകത

കടകക്കണടിയടിലപ്പോക്കുന,  വലടിയ  സപ്പോമ്പതടിക  ബപ്പോദ്ധവ്യതയടിമലയന്റ്

തള്ളടിവടിടുന  നടിലപപ്പോടപ്പോയടിരന്നുകവന  പ്രശയം  പ്രമതവ്യകമേപ്പോയടി  പ്രതടിപക്ഷയം

ഇവടികട  ചൂണടിക്കപ്പോണടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ധനകപ്പോരവ്യ  കസകടറടിയുയം  ചശഫന്റ്

കസകടറടിയുയം  മേസപ്പോല  മബപ്പോണടികന  എതടിര്ത്തുകവനന്റ്  ഇവടികട  വവ്യക്തമേപ്പോയടി

പറഞ.  എനടിട്ടുയം  അതടികനകയലപ്പോയം  മേറടികടന്നുകകപ്പോണപ്പോണന്റ്  ഗവണ്കമേനന്റ്

വപ്പോയ്പകയടുതതന്റ്.  ഇക്കപ്പോരവ്യതടില്  നടിരവധടി  സയംശയങ്ങള്
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ജനങ്ങള്ക്കടിടയടിലുയം ഉയര്ന്നുവനടിട്ടുണന്റ്.  സടി ആനന്റ് എ.ജടി.-യുകട പരപ്പോമേര്ശയം,

ജനങ്ങളുകട സയംശയയം തുടങ്ങടിയ  വടിഷയങ്ങകളലപ്പോയം നടിലനടില്ക്കുമമ്പപ്പോള് അവ

ദൂരശകരടിക്കപ്പോമനപ്പോ തൃപടികരമേപ്പോയ മേറുപടടി പറയപ്പോമനപ്പോ കഴടിയപ്പോകത ഗവണ്കമേനന്റ്

കവടടിലപ്പോകുന  സടിതടിവടിമശഷമേപ്പോണുള്ളതന്റ്.  ഇക്കൗ  വടിഷയയം  വളകര

ഗക്കൗരവമതപ്പോകട  കപ്പോമണണതുണന്റ്.  ഇക്കപ്പോരവ്യതടില്  ഗവണ്കമേനന്റ്  നടിലപപ്പോടന്റ്

അയംഗശകരടിക്കപ്പോന കഴടിയടികലന്നുള്ളതുകകപ്പോണ്ടുതകന ശശ. വടി.  ഡടി.  സതശശന

അവതരടിപടിച ഇക്കൗ അടടിയന്തരപ്രമമേയകത ഞപ്പോനുയം അനുകൂലടിക്കുന്നു.

ശശ  .    സടി  .    കക  .    നപ്പോണു:  സര്, നമ്മുകട സയംസപ്പോനതടികന ചരടിത്രതടില്

ഒരടിക്കലുമേടിലപ്പോതവടിധയം  ഭരണ-പ്രതടിപക്ഷമഭദമേടിലപ്പോകത  ഓമരപ്പോ

നടിമയപ്പോജകമേണ്ഡലതടിലുയം അതടികന വടികസനതടിനപ്പോവശവ്യമേപ്പോയ വടിധതടില്

വടിദവ്യപ്പോഭവ്യപ്പോസ-ആമരപ്പോഗവ്യ  പരടിപപ്പോലനരയംഗയം  ഉള്കപകടയുള്ള  എലപ്പോ

മമേഖലകളടിലുയം വളകര നലനടിലയടില് വടികസനയം നടതപ്പോന സപ്പോധടിച. നമ്മുകട

സയംസപ്പോനതടിനന്റ്  മേറ്റുചടില  മമേഖലകളടില്നടിന്നുയം  ലഭടിമക്കണ  സഹപ്പോയയം

മവണമപപ്പോകല ലഭവ്യമേപ്പോകപ്പോത ഘടതടില്,  ഒര ധനകപ്പോരവ്യ വകുപ്പുമേനടികയന

നടിലയടില്  സയംസപ്പോനതടികന  വടികസനതടിനന്റ്  ഏകതലപ്പോയം  തരതടിലുള്ള

കപ്പോരവ്യങ്ങള്  കചയപ്പോന  സപ്പോധടിക്കുമമേപ്പോ,  ആ  ചുമേതല മേപ്പോത്രമേപ്പോണന്റ്  അമദ്ദേഹവയം
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ഇവടികട  കചയടിട്ടുള്ളതന്റ്.  അതരയം  സനര്ഭങ്ങളടിലുണപ്പോകുന  നടിയമേപരമേപ്പോയ

പ്രശങ്ങകളയുയം  ഗവണ്കമേനടികനതടിരപ്പോയ  കവല്ലുവടിളടികകളയുയം

പ്രതടിമരപ്പോധടിക്കപ്പോനുയം  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടികയന  നടിലയന്റ്  മസറ്റടികന

തപ്പോത്പരവ്യങ്ങള് സയംരക്ഷടിക്കപ്പോനുയം കവല്ലുവടിളടികകള മനരടിടപ്പോനുയം അമദ്ദേഹതടിനന്റ്

സപ്പോധടിക്കുകമേനതന്റ്  കഴടിഞ്ഞ  കപ്പോലത്തുയം  പല  അവസരങ്ങളടിലുയം

കതളടിഞ്ഞതപ്പോണന്റ്.  അതരയം കവല്ലുവടിളടികകള അഭടിമുഖശകരടിക്കുകയുയം അതടികല

വസ്തുതകകള  വവ്യക്തമേപ്പോക്കടി  തകനഭപ്പോഗയം  ശരടിയപ്പോകണനന്റ്  മബപ്പോദ്ധവ്യകപടുതപ്പോന

സപ്പോധടിക്കുകയുയം  കചയടിട്ടുള്ള  നമ്മുകട  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടിക്കന്റ്  ഇതുയം

ഫലപ്രദമേപ്പോയ  രശതടിയടില്  കകകകപ്പോരവ്യയം  കചയപ്പോന  സപ്പോധടിക്കുയം.  രപ്പോഷശയമേപ്പോയടി

വടിഭജടിക്കപ്പോകതതകന  മകരളതടികല  എലപ്പോ  കക്ഷടിയടിലുയംകപട

ജനങ്ങള്ക്കുമവണടി  ഒര  കപ്പോലത്തുമുണപ്പോയടിടടിലപ്പോത  തരതടിലുള്ള

വടികസനങ്ങള്ക്കപ്പോയടി പണയം സസ്വരൂപടിക്കുനതടിനപ്പോയടി വളകര ഫലപ്രദമേപ്പോയുയം

നവ്യപ്പോയമേപ്പോയുമുള്ള  നടപടടികള്  സസ്വശകരടിച  ഇക്കൗ  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടികയ

ഇമപപ്പോള്  ഉയര്ന്നുവന  കവല്ലുവടിളടികളുകട  പശ്ചപ്പോതലതടിലുയം   ജനങ്ങള്

പടിന്തുണയ്ക്കുകമേനന്റ്  ഞപ്പോന  കരതുന്നു.   ഇക്കൗ  അടടിയന്തരപ്രമമേയകത  ഞപ്പോന

എതടിര്ക്കുന്നു.   
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ശശ  .    എയം  .    സസ്വരപ്പോജന്റ്:  സര്,  'ഇത്രയുയം  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമശഷയം

സടി.  ആനന്റ്  എ.ജടി.  മേക്കൗലടികമേപ്പോയ  പ്രശങ്ങള്  ഉനയടിക്കുകയപ്പോകണങ്കടില്

അതടികന  ഉമദ്ദേശശുദ്ധടികയക്കുറടിചള്ള  സയംശയങ്ങള്  സസ്വപ്പോഭപ്പോവടികമേപ്പോയുയം

ഉയര്ന്നുവരപ്പോയം'.  ഇതന്റ്  മേലയപ്പോളതടികന  പ്രടിയങ്കരനുയം  ആദരണശയനുമേപ്പോയ

എഴുത്തുകപ്പോരന ശശ. എന. എസന്റ്. മേപ്പോധവന മേലയപ്പോള മേമനപ്പോരമേ ദടിനപത്രതടില്

ഇക്കൗ വടിവപ്പോദങ്ങളുകട പശ്ചപ്പോതലതടില് എഴുതടിയതപ്പോണന്റ്. ചടിന്തടിക്കുന മുഴുവന

മേലയപ്പോളടികള്ക്കുയം  മതപ്പോന്നുന  ഒര  കപ്പോരവ്യമേപ്പോണന്റ്  അമദ്ദേഹയം  എഴുതടിയടിട്ടുള്ളതന്റ്.

ഇക്കൗ  സഭ  കുറചനപ്പോളുകള്ക്കുമുമ്പന്റ്  കടിഫ്ബടികയ  സയംബനടിച  ഒര

അടടിയന്തരപ്രമമേയയം ചര്ച കചയതന്റ് ഞപ്പോന ഓര്ക്കുന്നു.  അനന്റ് ദയനശയമേപ്പോയടി

ഇക്കൗ  സഭപ്പോതലതടില്  പരപ്പോജയകപടന്റ്  ഓടടിമപപ്പോയ  പ്രതടിപക്ഷയം  ഇനന്റ്,  സടി.

ആനന്റ്  എ.ജടി.-യുകട  ഒര  വപ്പോമറപ്പോലയുമേപ്പോയടി  വശണ്ടുയം  മതപ്പോല്ക്കപ്പോനപ്പോയടി

കടന്നുവനതടില്  അവമരപ്പോടന്റ്  സഹതപ്പോപയം  മേപ്പോത്രമമേയുള.  മകരളതടികന

വടികസനയം സപ്പോദ്ധവ്യമേപ്പോക്കപ്പോന, പശ്ചപ്പോതല സക്കൗകരവ്യ വടികസന രയംഗതന്റ് വലടിയ

വടിപ്ലവയം കകപ്പോണ്ടുവരപ്പോന, ഇരപമതപ്പോ ഇരപതടിയമഞപ്പോ വര്ഷങ്ങള്ക്കുമശഷയം

ഒരപകക്ഷ  യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥവ്യമേപ്പോമയക്കപ്പോവന  വനമതപ്പോതടിലുള്ള  വടികസനയം  ഇമന

യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥവ്യമേപ്പോക്കപ്പോന  ഇടതുപക്ഷ  ജനപ്പോധടിപതവ്യ  മുനണടി  ആവടിഷ്കരടിച  ഒര
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കപ്പോഴ്ചപപ്പോടന്റ്,  കഴടിഞ്ഞ  നടിയമേസഭപ്പോ  കതരകഞ്ഞടുപടില്  ജനങ്ങളുകട  മുമ്പപ്പോകക

കതരകഞ്ഞടുപന്റ് പ്രകടനപത്രടികയടില് ഞങ്ങള് അവതരടിപടിച. ജനങ്ങള് അതന്റ്

വടിശസ്വപ്പോസതടികലടുത്തു,  അയംഗശകരടിച,  ഞങ്ങകള  അധടികപ്പോരതടിമലയന്റ്

കകപ്പോണ്ടുവന്നു.  അധടികപ്പോരതടില് വനമപപ്പോള് ഇടതുമുനണടിയുകട ഗവണ്കമേനന്റ്

ജനങ്ങള്ക്കന്റ് കകപ്പോടുത ആ വപ്പോഗപ്പോനയം പപ്പോലടിച,  കടിഫ്ബടിയടിലൂകട വടികസന

പദ്ധതടികളുമേപ്പോയടി  മുമനപ്പോട്ടുമപപ്പോയടി.   അതടികന  ആദവ്യ  പ്രഖവ്യപ്പോപനങ്ങളുകട

നപ്പോളുകളടില്  ഇക്കൗ  നടിയമേസഭപ്പോതലതടില്  എകന്തലപ്പോയം  പരടിഹപ്പോസങ്ങള്  നപ്പോയം

മകട്ടു.   'മേലര്കപപ്പോടടിക്കപ്പോരകന  സസ്വപ'കമേനന്റ്  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടികയ

ആമക്ഷപടിച,  ആകപ്പോശകുസമേകമേനന്റ്  പരടിഹസടിച.  മേലയപ്പോളതടികല

പരടിഹപ്പോസപരമേപ്പോയ  എലപ്പോ  പ്രമയപ്പോഗങ്ങളുയം  വപ്പോക്കുകളുയം  ഇവടികടകയടുതന്റ്

ഉപമയപ്പോഗടിച.  എനപ്പോല്  ഇക്കൗ  അഞപ്പോയം  വര്ഷതടിമലയന്റ്  കടക്കുമമ്പപ്പോള്

മകരളതടികല  യു.ഡടി.എഫന്റ്.  ജനപ്രതടിനടിധടികളുകട

നടിമയപ്പോജകമേണ്ഡലങ്ങളടില് മഫപ്പോമടപ്പോമഷപ്പോപടികന അനന്തമേപ്പോയ സപ്പോദ്ധവ്യതകകള

ഉപമയപ്പോഗകപടുതടി,  ഭയംഗടികൂടടിയ  സസ്വന്തയം  മുഖയം  ആമലഖനയം  കചയ  ഫ്ലകന്റ്

മബപ്പോര്ഡുകള് കടിഫ്ബടി പദ്ധതടിയുകട മപരടില് നടിറഞ നടില്ക്കുകയമല. ഇക്കൗ

മകരളതടില്,  ഏകതങ്കടിലുയം  മേണ്ഡലതടില്  കടിഫ്ബടി
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പദ്ധതടികളടിലപ്പോതതുമണപ്പോ?  ചടിലതന്റ്  തുടങ്ങടിക്കഴടിഞ,  ചടിലതന്റ്

മുമനപ്പോടട്ടുമപപ്പോകുന്നു,  ചടിലതന്റ്  പണടി പൂര്തടിയപ്പോക്കടി ഉദ്ഘപ്പോടനവയം കഴടിഞ.

ഇക്കൗ  നടിമേടിഷതടില്  അഭടിമേപ്പോനമതപ്പോകട,  അതടിമലകറ  ആഹപ്പോദമതപ്പോകട

പറയകട,  വടികസടിത മുതലപ്പോളടിത  രപ്പോജവ്യങ്ങളടികല  നടിര്മപ്പോണകതമപപ്പോലുയം

വടിസയടിപടിക്കുമേപ്പോറന്റ്  engineering  aesthetics-കന എലപ്പോ  സമങ്കതങ്ങകളയുയം

പ്രതടിഫലടിപടിചകകപ്പോണന്റ്  മേഹതപ്പോയ  രണന്റ്  മമേല്പപ്പോലങ്ങളുണപ്പോയടി,  അതടില്

ഒനന്റ് എകന നടിമയപ്പോജകമേണ്ഡലതടിലുള്ളതന്റ് ഉദ്ഘപ്പോടനയം കചയകപട്ടുകഴടിഞ,

അടുതതന്റ്  യു.ഡടി.എഫന്റ്.  അയംഗതടികന  നടിമയപ്പോജകമേണ്ഡലതടിലുമേപ്പോണന്റ്.

ഇവടിടകത  സ്കൂളുകളടിലുയം  ആശുപത്രടികളടിലുയം  വന  മേപ്പോറ്റയം,  മകരളതടിലപ്പോകക

വന  മേപ്പോറ്റയം  കപ്പോലതടികന  പകകള്ക്കന്റ്  മേപ്പോയ്ചകളയപ്പോനപ്പോവപ്പോത

വടികസനതടികന  അടയപ്പോളങ്ങള്  തശര്തന്റ്  ഈ  സര്ക്കപ്പോര്   ജനങ്ങളുകട

ഹൃദയതടില്  ഇടയംപടിടടിചന്റ്  മുമനപ്പോട്ടുമപപ്പോകുകയപ്പോണന്റ്.  അമപപ്പോള്

സയംഘ്പരടിവപ്പോറടിനുയം  ഇവടിടകത  യു.ഡടി.എഫന്റ്.നുയം  സഹടിക്കുനടില.

സയംഘപരടിവപ്പോര്  മകന്ദ്ര  അധടികപ്പോരയം  ദുര്വടിനടിമയപ്പോഗയം  കചയ്തുകകപ്പോണന്റ്  മകന്ദ്ര

ഏജനസടികകള  അഴടിചവടിടന്റ്  ഈ  കതരകഞ്ഞടുക്കകപട  ഗവണ്കമേനടികന

ശസ്വപ്പോസയംമുടടിചടിലപ്പോതപ്പോക്കപ്പോന ശമേടിക്കുന്നു.  മകന്ദ്ര ഏജനസടികകളക്കുറടിചന്റ് നമുക്കന്റ്
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മുമ്പുയം  അറടിയപ്പോയം.  മേഹപ്പോനപ്പോരപ്പോയ  നവ്യപ്പോയപ്പോധടിപനപ്പോര്  മകപ്പോടതടിയുകട  മുമ്പപ്പോകക

നടതടിയടിട്ടുള്ള  അഭടിപ്രപ്പോയ  പ്രകടനങ്ങളുണന്റ്.  ജസടിസന്റ്  ആര്.  എയം.  മലപ്പോധ

'കൂടടിലടച  തത'  എനന്റ്  വടിമശഷടിപടിചതന്റ്  ഇതരയം

ഏജനസടികകളയപ്പോയടിരന്നു.  ജസടിസന്റ്  മേധു  അഗര്വപ്പോള്   'ഡല്ഹടിയടികല

രപ്പോഷശയ  യജമേപ്പോനനപ്പോരകട  തപ്പോളതടികനപ്പോതന്റ്  ചുവടുവയ്ക്കുനവകരനന്റ്'

ആമക്ഷപടിചതന്റ് ഇതരയം ഏജനസടികകളയപ്പോയടിരന്നു. ജസടിസന്റ് അല്തമേപ്പോസന്റ് 

കബശര്  ഒരടിക്കല് പറഞ ഇങ്ങകനയപ്പോണന്റ് ഏജനസടികളുകട മപപ്പോകക്കങ്കടില്

ഇന്തവ്യകയ  രക്ഷടിക്കപ്പോന   ഈശസ്വരനുമപപ്പോലുമേപ്പോകടികലനന്റ്.  ജസടിസന്റ്  S.  P.

Bharucha-കയമപപ്പോകലയുള്ളവര്  അതന്റ്  ആവര്തടിച.  അനന്റ്

മകപ്പോണ്ഗ്രസടിമനപ്പോകടപ്പോപമേപ്പോയടിരന്നു മകന്ദ്ര രപ്പോഷശയപ്പോധടികപ്പോരയം. ഇമപപ്പോള് കപ്പോലയം

മേപ്പോറടി.  മകപ്പോണ്ഗ്രസയം  മവടയടി രകളപ്പോയടി മേപ്പോറടിത്തുടങ്ങടി.  അമപപ്പോമഴപ്പോ അമയുയം

മേകനുയം  മകപ്പോടതടി  വരപ്പോന്തയടില്  നടില്ക്കുന്നു;  മകപ്പോണ്ഗ്രസടികന  മദശശയ

മനതപ്പോക്കനപ്പോര്,  ശശമേതടി മസപ്പോണടിയ ഗപ്പോനടിയുയം    ശശ. രപ്പോഹുല് ഗപ്പോനടിയുയം.

അച്ഛേനുയം മേകനുയം തമേടിഴന്റ് നപ്പോടടില് ജയടിലടില് കടിടന്നു;  ശശ.  ചടിദയംബരവയം ശശ.

കപ്പോര്തടികന്റ് ചടിദയംബരവയം. ശശ.  ഡടി. കക. ശടിവകുമേപ്പോര് ഉള്കപകടയുള്ളവരകട

അനുഭവങ്ങള്  ഇവടികട  ഇരടിക്കുന  മനതപ്പോക്കനപ്പോകരക്കപ്പോള്  വലടിപമുള്ള
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മകപ്പോണ്ഗ്രസടികന മദശശയ മനതപ്പോക്കനപ്പോര് അവസപ്പോനയം മേനസമേടുത്തുപറഞ,

ഇതന്റ്  ഡടി.ടടി.ഡടി.  (Dirty  Tricks  Department)   ആകണനന്റ്.

മദശവവ്യപ്പോപകമേപ്പോയടി  നടിങ്ങള്  സമേരമേപ്പോരയംഭടിച.  പമക്ഷ  വപ്പോളയപ്പോര്

കചക്കന്റ്മപപ്പോസടിനന്റ്  ഇപ്പുറയം  നടിനപ്പോല്  നടിങ്ങളുകട  നടിലപപ്പോടുമേപ്പോറടി.  ഇവടികട

ബടി.കജ.പടി.-യുമേപ്പോയടി  പകമകപ്പോര്ക്കുന്നു.  നടിങ്ങള്  മകന്ദ്ര  ഏജനസടികളുകട

മുനടില് മുട്ടുമേടക്കടി  നകടലന്റ് ല്ല്  വളചന്റ്  ശടിരസന്റ്  കുനടിചന്റ്  മൂത്രകമേപ്പോഴടിചന്റ്  നടില്ക്കുന്നു.

നടിങ്ങള്  ഇടതുപക്ഷകത  മതപ്പോല്പടിക്കപ്പോന,  മകരളകത  ഇലപ്പോതപ്പോക്കപ്പോന,

ഇടതുപക്ഷ  മുനണടി  ഗവണ്കമേനടികനതടിരപ്പോയടി  പുകമേറ  സൃഷ്ടടിക്കപ്പോനുമേപ്പോണന്റ്

ശമേടിക്കുനതന്റ്.  ആ  നടിങ്ങള്  ഇമപപ്പോള്  C&AG-യുകട  ഒര  വപ്പോമറപ്പോലയുമേപ്പോയടി

വനടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ്. C&AG-കയ എടുതന്റ് തലയടില് വയ്ക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ആരപ്പോണന്റ്

C&AG?  C&AG-യുകട  ഭരണഘടനപ്പോപരവയം  നടിയമേപ്പോനുസൃതവമേപ്പോയ

ഉതരവപ്പോദടിതസ്വങ്ങള്  അവര്  നടിര്വഹടിചപ്പോല്  ഞങ്ങള്  അവകര  ആദരടിക്കുയം,

ബഹുമേപ്പോനടിക്കുയം.  എനപ്പോല്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്കമേനടികന  രപ്പോഷശയ  അജണ

നടപപ്പോക്കപ്പോന  ഭരണഘടനപ്പോവടിരദ്ധവയം  നടിയമേവടിരദ്ധവമേപ്പോയ  നടപടടി

സസ്വശകരടിചപ്പോല്  ഞങ്ങള്  തുറന്നുകപ്പോണടിക്കുയം,  എതടിര്ക്കുയം.  കണക്കന്റ്

പരടിമശപ്പോധടിക്കപ്പോന വരനവന കണക്കന്റ്  പരടിമശപ്പോധടിചന്റ്  കപപ്പോയ്കക്കപ്പോള്ളണയം.
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കതരകഞ്ഞടുക്കകപട  ഒര  ഗവണ്കമേനടികന,  ഈ  സഭകയ,

നടിയമേനടിര്മപ്പോണകത, മകരളതടികല ജനങ്ങകള അപമേപ്പോനടിക്കപ്പോന ശമേടിചപ്പോല്

ഞങ്ങള്  മുട്ടുമേടക്കടില.  C&AG-യുകട  റടിമപപ്പോര്ട്ടുകള്  കവള്ളയംമചര്ക്കപ്പോകത

വടിഴുങ്ങടികക്കപ്പോള്ളണകമേനന്റ്  നടിങ്ങകള  ആരപ്പോണന്റ്  പഠടിപടിചതന്റ്?  ഇന്തവ്യയുകട

പരമമേപ്പോനത നശതടിപശഠയം സപ്രശയംമകപ്പോടതടി Arun Kumar Agarwal v. Union

of  India  and  Others എന  2013-കല  മകസടികല  ജഡ്ജകമേനന്റ്

വപ്പോയടിചമനപ്പോക്കണയം.  ഈ   സഭയന്റ്  അധടികപ്പോരമുണന്റ്.  C&AG  പരമേ

അബദ്ധങ്ങള്  എഴുതടിവചപ്പോല്  ചുരടടിക്കൂടടി  ആ  കടലപ്പോസകകടന്റ്

ചവറ്റുകകപ്പോടയടിമലയന്റ്  വലടികചറടിയപ്പോനുള്ള  അധടികപ്പോരയം  കതരകഞ്ഞടുക്കകപട

സഭയ്ക്കുണന്റ്.  അതന്റ്  ഇന്തവ്യയുകട  സപ്രശയംമകപ്പോടതടി  അയംഗശകരടിചടിട്ടുള്ളതപ്പോണന്റ്.

ഇവടികട  എന്തപ്പോണന്റ്  പറയുനതന്റ്,  നമ്മുകട  ജനപ്പോധടിപതവ്യ  അവകപ്പോശകത

പരടിഹസടിചകകപ്പോണന്റ്,  അപമേപ്പോനടിചകകപ്പോണന്റ്  നടിലപപ്പോടന്റ്  സസ്വശകരടിക്കുമമ്പപ്പോള്

ആതപ്പോഭടിമേപ്പോനതടികന  കണടികകയങ്കടിലുമുള്ള  കതരകഞ്ഞടുക്കകപട

ജനപ്രതടിനടിധടികള്  കക്ഷടിമഭദമേടിലപ്പോകത  C&AG-യുകട  രപ്പോഷശയ

തപ്പോല്പരവ്യമതപ്പോകടയുള്ള  നടപടടികകള  എതടിര്ക്കപ്പോനുള്ള  ആര്ജ്ജവയം

കപ്പോണടിക്കുകയമല  മവണതന്റ്?  അധടികപ്പോരപ്പോസക്തടി  സമേനടില കതറ്റടിച
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നടിങ്ങള്ക്കന്റ്  അതടിനന്റ്  കഴടിയുനടില.  ഇനടി  ആയുസറുതടിക്കുമുമ്പന്റ്  ഈ

നടിയമേസഭപ്പോവളപടിമലയന്റ്  രപ്പോഷശയ  അധടികപ്പോരതടികന  അകമ്പടടിമയപ്പോകട

കടന്നുവരപ്പോനപ്പോവടികലന  തടിരടിചറടിവന്റ്  നടിങ്ങളുകട  സമേനടില  കതറ്റടിചടിരടിക്കുന്നു.

C&AG-യുകട  നപ്പോണയംകകട  രപ്പോഷശയക്കളടിമയപ്പോകടപ്പോപയം  നടിനന്റ്

സയംഘ്പരടിവപ്പോറടികന  വടിശസ്വസമസവകനപ്പോരപ്പോയടി  നടിങ്ങള്  മേപ്പോറുന്നു.  1999

മുതലുള്ള  9  ഒപ്പോഡടിറ്റുകള്  കഴടിഞ.  ഇന്നുവകര ഭരണഘടനപ്പോ സപ്പോധുതകയ

സയംബനടിചന്റ് ഒര വപ്പോക്കന്റ് പറഞ്ഞടിടടിമല ല്ല്പ്പോ. 2016-നുമശഷയം മൂനന്റ് ഒപ്പോഡടിറ്റുകള്

കഴടിഞ.  ഇതുവകര  C&AG  പറമഞ്ഞപ്പോ;  ഈ  അഞപ്പോയംകകപ്പോലയം

കതരകഞ്ഞടുപ്പുവരമമ്പപ്പോള് അവര് പറയുകയപ്പോണന്റ് ഭരണഘടനപ്പോപരമേല,  അതന്റ്

പറയപ്പോന  C&AG-യന്റ്  എന്തന്റ്  അധടികപ്പോരമേപ്പോണുള്ളതന്റ്;  ആരന്റ്  കകപ്പോടുത്തു  ഈ

അധടികപ്പോരയം? സഭ പപ്പോസപ്പോക്കടികയപ്പോര നടിയമേയം ഭരണഘടനപ്പോപരമേപ്പോമണപ്പോകയനന്റ്

പരടിമശപ്പോധടിക്കപ്പോനുള്ള അധടികപ്പോരയം ഈ രപ്പോജവ്യകത മകപ്പോടതടികള്ക്കപ്പോണന്റ്.  ഒര

C&AG-യുകടയുയം  മുമ്പടില്  അതന്റ്  അടടിയറവന്റ്  വചടിടടില,  വയ്ക്കുകയുമേടില.  ഇനടി

വപ്പോദഗതടി  എന്തപ്പോണന്റ്?  ആര്ടടിക്കടിള്  293-കന  ലയംഘനയം.  അതപ്പോണമലപ്പോ

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടി ല് പരപ്പോമേര്ശടിക്കകപട ഒര കപ്പോരവ്യയം.  എന്തപ്പോണന്റ്  293?

ഭരണഘടനകയനന്റ്  പറഞ്ഞന്റ് മപടടിപടിക്കപ്പോന മനപ്പോക്കുമനപ്പോ?  വപ്പോയടിക്കുമമ്പപ്പോള്
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മേനസടിലപ്പോകുയം.  293  -  Borrowing  by  States,  മസറ്റന്റ്സന്റ്  ആണന്റ്,  കടിഫ്ബടി

മസറ്റല. ബഹുമേപ്പോനകപട പ്രതടിപക്ഷമമേ, ഒനപ്പോയംകപ്പോസടില് പഠടിക്കുന കുടടിമയപ്പോടന്റ്

മചപ്പോദടിചപ്പോല് അവന പറയുയം  ഇന്തവ്യയടില് എത്ര മസറ്റുണന്റ്,  എന്തപ്പോണന്റ്  മസറ്റന്റ്

എനന്റ്.  കടിഫ്ബടി  എന്നുപറഞ്ഞപ്പോല്  ഒര  മസറ്റല,  മകരളതടികല  മുഴുവന

ആളുകള്ക്കുയം അറടിയുകനപ്പോര കപ്പോരവ്യമേമല?  കടിഫ്ബടി നടിയമേയം  4(2)  പ്രകപ്പോരയം

ഇകതപ്പോര  മബപ്പോഡടി  മകപ്പോര്പമററ്റപ്പോണന്റ്.  എന്തപ്പോണന്റ്  മസറ്റന്റ്  എനന്റ്  ഭരണഘടന

വടിശദശകരടിക്കുന്നുണന്റ്.  ഭരണഘടനയുകട  അനുമച്ഛേദയം  12(36)

വപ്പോയടിചമനപ്പോക്കണയം. Territorial  jurisdiction  ആണന്റ് മസറ്റന്റ് എനന്റ് ഇന്തവ്യന

ഭരണഘടന  വടിശദശകരടിക്കുന്നു.  അതുകഴടിഞ്ഞമപപ്പോള്

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടികല അടുതവപ്പോചകയം C&AG പറ ഞ്ഞതന്റ് അതുമപപ്പോകല

പകര്തടി  പറഞ്ഞടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ഏകതങ്കടിലുയം  വടിഡവ്യപ്പോസരനപ്പോര്  അബദ്ധയം

പറഞ്ഞപ്പോല്   ആ  അബദ്ധയം  കതപ്പോണകതപ്പോടപ്പോകത  വടിഴുങ്ങണകമേനന്റ്  നടിങ്ങള്

എന്തടിനന്റ്  വപ്പോശടിപടിടടിക്കണയം?  നടിങ്ങള്ക്കന്റ്  സസ്വന്തമേപ്പോകയപ്പോര

വടിമവചനശക്തടിയടിമല, ബുദ്ധടിയടിമല?  ഇകലനന്റ് നടിങ്ങള് പറഞ്ഞപ്പോല്, ഞപ്പോന

അതന്റ് വടിട്ടു. നടിങ്ങള് പറയുന്നു, കഷ ഡഡ്യൂള് -7 പടടിക 1-കല 37-ാം എനടടിയുകട

വവ്യവസകള്  ലയംഘടിക്കുന്നു.  എനടടിയുയം  പടടികയുയം  എന്തപ്പോണന്റ്?  നമുക്കതന്റ്
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പരടിമശപ്പോധടിക്കപ്പോയം.  വടിമദശ  വപ്പോയ്പപ്പോവകപ്പോശയം  മകന്ദ്രതടിനപ്പോകണനപ്പോണന്റ്

പ്രമമേയപ്പോവതപ്പോരകന  ഉള്കപകട  ഇവടികട  ചൂണടിക്കപ്പോണടിക്കുനതന്റ്.

അങ്ങകനയല.  ഏതന്റ്  ഭരണഘടനപ്പോപ്രകപ്പോരമേപ്പോണന്റ്,  നടിങ്ങള്  ആകരയപ്പോണന്റ്

കതറ്റടിദ്ധരടിപടിക്കപ്പോന  ശമേടിക്കുനതന്റ്;  ഈ  സഭകയമയപ്പോ  ഈ

പ്രബുദ്ധമകരളകതമയപ്പോ?  അതന്റ്  വടിമദശ  വപ്പോയ്പപ്പോവകപ്പോശമേല,  കഷഡഡ്യൂള്   7

സസ്വയയംഭൂവപ്പോയടി  ജനടിചവശണതല,  ആര്ടടിക്കടിള്  246  പ്രകപ്പോരമുള്ളതപ്പോണന്റ്.

എന്തപ്പോണന്റ്  ആര്ടടിക്കടിള്  246?  Subject-matter  of  laws  made  by

Parliament and by the Legislatures of States. നടിയമേനടിര്മപ്പോണപ്പോവകപ്പോശയം

എനപ്പോണന്റ്.  വപ്പോയ്പപ്പോവകപ്പോശമേല.  നടിയമേനടിര്മപ്പോണപ്പോവകപ്പോശകതക്കുറടിചപ്പോണന്റ്

പരപ്പോമേര്ശടിക്കകപട പടടികയടികല കഷഡഡ്യൂളടില് പറയുനതന്റ്.  അതടികല  ഒനപ്പോയം

ലടിസടികല  ഇനയം  37-ല്  നടിങ്ങള്  പറയുനതന്റ്  വടിമദശ  വപ്പോയ്പകള്  (Foreign

loans)   അതന്റ്  വടിമദശ  വപ്പോയ്പകയടുക്കുന  അവകപ്പോശകതക്കുറടിചല,

വടിമദശവപ്പോയ്പ  എടുക്കുനതന്റ്  സയംബനടിചന്റ്  നടിയമേയം  നടിര്മടിക്കപ്പോനുള്ള

അവകപ്പോശകതക്കുറടിചപ്പോണന്റ്.  ആ  നടിയമേനടിര്മപ്പോണപ്പോവകപ്പോശയം

പപ്പോര്ലകമേനടിനപ്പോണന്റ്.  അതുപമയപ്പോഗടിചന്റ്  ഇന്തവ്യന പപ്പോര്ലകമേനന്റ്   The  Foreign

Exchange Management Act (FEMA) 1999  എന നടിയമേമുണപ്പോക്കടി.  ആ
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നടിയമേയം  മേസപ്പോല  മബപ്പോണടികന  external  commercial  borrowing

ഗണതടില്കപടുതടിയ  വപ്പോയ്പയപ്പോക്കടി  ഐഡനടിപഫ  കചയ്തു.  FEMA

നടിയമേതടികല  6(3)(d)  വകുപ്പുപ്രകപ്പോരയം  ഈ  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്

സയംബനടിചകപ്പോരവ്യങ്ങകളലപ്പോയം  കറഗുമലറ്റന്റ്  കചയപ്പോനുള്ള  ആധടികപ്പോരടികമേപ്പോയ

അവകപ്പോശയം റടിസര്വന്റ് ബപ്പോങ്കന്റ് ഒപ്പോഫന്റ് ഇന്തവ്യയന്റ് കകപ്പോടുത്തു. FEMA Act 6(3)(d)

പ്രകപ്പോരയം  പകവന  അധടികപ്പോരമുപമയപ്പോഗടിചന്റ്  റടിസര്വന്റ്  ബപ്പോങ്കന്റ്  ഒര  മേപ്പോസര്

സര്ക്കുലര്  പുറകപടുവടിച.  RBI/FED/2015-16/15  പ്രകപ്പോരയം  ആ  മേപ്പോസര്

സര്ക്കുലറടികന മൂനപ്പോയംവകുപടില് മേസപ്പോല മബപ്പോണന്റ്  ആര്കക്കപ്പോകക്ക വപ്പോങ്ങപ്പോയം,

പുറകപടുവടിക്കപ്പോയം എനതുസയംബനടിച വവ്യവസ ഈ രപ്പോജവ്യതടികന മുമ്പപ്പോകക

വച.   നടിങ്ങള് ദയവകചയന്റ് നടിങ്ങളുകട രപ്പോഷശയ തടിമേടിരയം ബപ്പോധടിച കണ്ണട മേപ്പോറ്റടി

ആ മേപ്പോസര് സര്ക്കുലറടികന വകുപന്റ്  3.3.2.,  ആര്കക്കപ്പോകക്ക മേസപ്പോല മബപ്പോണന്റ്

പുറകപടുവടിക്കപ്പോകമേന്നുള്ളതന്റ് വപ്പോയടിചമനപ്പോക്കണയം. 3.3.2. Eligible borrowers

ആരപ്പോകണനന്റ് കൃതവ്യമേപ്പോയടി ആ സര്ക്കുലറടില് പറയുന്നു. "Any corporate or

body  corporate  is  eligible  to  issue   such  bonds".  ഇതന്റ്  വപ്പോയടിചടിടന്റ്

മേനസടിലപ്പോയടിടടിമല?  ഇയംഗശഷന്റ് വപ്പോയടിക്കപ്പോനറടിയപ്പോവനവമരപ്പോടന്റ് മചപ്പോദടിക്കൂകവനന്റ്

കഴടിഞ്ഞദടിവസയം  ആകരമയപ്പോ  കവല്ലുവടിളടിചമലപ്പോ,  ഞങ്ങള്ക്കന്റ്  വലടിയ
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ഇയംഗശകഷപ്പോന്നുയം അറടിയടില ഞങ്ങള് ഇവടികട ജനടിചവളര്നവരപ്പോണന്റ്.  പമക്ഷ

ഞങ്ങള് പഠടിച ഇയംഗശഷന്റ് പ്രകപ്പോരയം വളകര വവ്യക്തമേപ്പോണന്റ്.  ആരപ്പോണന്റ് മബപ്പോഡടി

മകപ്പോര്പമററ്റന്റ്?  കടിഫ്ബടി  നടിയമേയം  വകുപന്റ്  4(2)  വപ്പോയടിചമനപ്പോക്കണയം.   The

Board shall be a body corporate.  മേനസടിലപ്പോമയപ്പോ?  ഇന്തവ്യന ഭരണഘടന

പ്രകപ്പോരയം  പപ്പോര്ലകമേനടിനന്റ്  കകപ്പോടുത  അധടികപ്പോരമുപമയപ്പോഗടിചന്റ്  പപ്പോര്ലകമേനന്റ്

പപ്പോസപ്പോക്കടിയ നടിയമേയം  ആ നടിയമേയം  വഴടി  പകവന അധടികപ്പോരമുപമയപ്പോഗടിചന്റ്

റടിസര്വന്റ്  ബപ്പോങ്കന്റ്  ഒപ്പോഫന്റ്  ഇന്തവ്യ  പുറകപടുവടിച  മേപ്പോസര്  സര്ക്കുലറടികല  3.3.2.

പ്രകപ്പോരയം  നടിയമേപ്പോനുസൃതയം  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്  പുറകപടുവടിക്കപ്പോവന  മബപ്പോഡടി

മകപ്പോര്പമററ്റപ്പോണന്റ്  കടിഫ്ബടികയനന്റ്  ഏതന്റ്  കകപ്പോചകുടടിക്കപ്പോണന്റ്

മേനസടിലപ്പോകപ്പോതതന്റ്?  ഇതന്റ് C&AG-ക്കന്റ് മേനസടിലപ്പോയടിടടികലങ്കടില് C&AG-കയ

ഞങ്ങള്  പഠടിപടിക്കുയം,  ഈ  നപ്പോടന്റ്  പഠടിപടിക്കുയം.  മകരളതടികന

വടികസനപദ്ധതടികള്  ഈ  നപ്പോടടികന  പുതടിയ  വടികസനപദ്ധതടികളുകട

മവവ്യപ്പോമേസടിയംഹപ്പോസനങ്ങളടിമലയന്റ്  പക  പടിടടിചയര്ത്തുമമ്പപ്പോള്,  ഈ  നപ്പോടടില്

പുതടിയ  ആശുപത്രടിയുയം  പള്ളടിക്കൂടവയം  മറപ്പോഡുയം  പപ്പോലവയം  വരമമ്പപ്പോള്,

വടികസനയം   അണമുറടിയപ്പോത  മേഴ  മപപ്പോകല  കപയന്റ്  മകരളയം  പുതടികയപ്പോര

നപ്പോടപ്പോയടി  മേപ്പോറുമമ്പപ്പോള്,  ആ  മനടങ്ങള്  തടിരടിചറടിയുന  ജനങ്ങള്  അവസരയം
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കടിട്ടുമമ്പപ്പോകഴലപ്പോയം  ഇടതുപക്ഷ  ജനപ്പോധടിപതവ്യ  പ്രസപ്പോനതടികന

പതപ്പോകയ്ക്കുകശഴടിമലയന്റ്  കടന്നുവരമമ്പപ്പോള്  നടിങ്ങള്ക്കുയം  നടില  കതറ്റുയം,

സഹടിക്കടില.  പമക്ഷ അതടിനന്റ് സയംഘപരടിവപ്പോര് ഒനന്റ് ഇരടിക്കപ്പോന പറയുമമ്പപ്പോള്

മുട്ടുകപ്പോലടിലടിഴയുന  ചടില  മകന്ദ്ര  സയംവടിധപ്പോനങ്ങളുകട  രപ്പോഷശയതപ്പോല്പരവ്യയം

പ്രതടിഫലടിപടിക്കുന  അവരകട  വപ്പോമറപ്പോലകളുകമേടുതന്റ്  യുദ്ധതടിനടിറങ്ങടി

പുറകപടരതന്റ്,  മതപ്പോമറ്റപ്പോമടണടിവരയം.  മകരളതടികല  ജനങ്ങളുകട

പ്രതടിമഷധതടിനന്റ്  നടിങ്ങള്  ഇരയപ്പോമകണടിവരകമേനന്റ്  ഞപ്പോന

ഒപ്പോര്മകപടുത്തുകയപ്പോണന്റ്. 

മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്  നടിയമേവടിരദ്ധമേപ്പോകണന്നുയം  അതുവഴടി  സമേപ്പോഹരടിച

പണതടികന വടിനടിമയപ്പോഗയം മേരവടിപടിക്കണകമേന്നുമേപ്പോവശവ്യകപടന്റ് ബഹുമേപ്പോനകപട

മകരള  കകഹമക്കപ്പോടതടിയടില് ഹര്ജടി  വനമലപ്പോ.  രണ്ടുതവണ ബഹുമേപ്പോനകപട

മകരള  കകഹമക്കപ്പോടതടി  ഹര്ജടിക്കപ്പോമരപ്പോടന്റ്  മചപ്പോദടിച  മചപ്പോദവ്യങ്ങള്ക്കന്റ്

വടിശദശകരണയം കകപ്പോടുക്കപ്പോനപ്പോകപ്പോകത മകപ്പോടതടിയുകട അനുവപ്പോദമതപ്പോകട ഹര്ജടി

തടിരടിചവപ്പോങ്ങടി മകസന്റ് പടിനവലടിചന്റ് ഓടടി രക്ഷകപടടിമല?  ഇമപപ്പോള് മൂനപ്പോമേതന്റ്

ഹര്ജടി  വനടിരടിക്കുന്നു.  ആ  ഹര്ജടിയപ്പോണന്റ്  വടിചടിത്രയം.  ഹര്ജടിക്കപ്പോരന

ആര്.എസന്റ്.എസന്റ്.,  ഹര്ജടിക്കപ്പോരനുമവണടി  വക്കപ്പോലതന്റ്  മകപ്പോണ്ഗ്രസന്റ്.
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സയംഘ്പരടിവപ്പോറുയം  മകപ്പോണ്ഗ്രസയം  കകകമകപ്പോര്ത്തുപടിടടിചന്റ്  മൂനപ്പോയംവടയം

കകഹമക്കപ്പോടതടികയ  സമേശപടിചമപപ്പോള്  അവര്ക്കന്റ്  ഉപമയപ്പോഗടിക്കപ്പോനപ്പോയടി  ഒര

വപ്പോചകയം  നടിങ്ങളുകടകയലപ്പോയം  ഗൂഢപ്പോമലപ്പോചനയുകട  ഭപ്പോഗമേപ്പോയടി  ഇമപപ്പോള്

സടി.&എ.ജടി.  എഴുതടികക്കപ്പോണ്ടുവനടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ഇന്തവ്യയടില്  മേസപ്പോല

മബപ്പോണന്റ് ആദവ്യമേപ്പോയപ്പോമണപ്പോ കടിഫ്ബടി പുറതടിറക്കുനതന്റ്; നപ്പോഷണല് കകഹമവ

അമതപ്പോറടിറ്റടി  ഓഫന്റ്  ഇന്തവ്യ  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്  പുറകപടുവടിചടിമല;  നടിങ്ങള്ക്കന്റ്

ഹൃദയ  മവദന  ഉണപ്പോയടിമല?  എന്തപ്പോണന്റ്  ഉണപ്പോകപ്പോതതന്റ്?  മകരളയം

വടികസടിക്കപ്പോന  പപ്പോടടില,  ഇക്കൗ  നപ്പോടന്റ്  വളരപ്പോന  പപ്പോടടില,  ഇവടികട  പുതടിയ

വടികസന പദ്ധതടികളുണപ്പോകരതന്റ്.  അതപ്പോണന്റ് നടിങ്ങളുകട പ്രശയം. നടിങ്ങള്ക്കടിനടി

അധടികപ്പോരതടികന  ഏഴയലതന്റ്  വരപ്പോനപ്പോകടില,  മകരളതടികല  ജനങ്ങള്

അനുവദടിക്കടികലനന്റ്  തടിരടിചറടിയുമമ്പപ്പോഴുണപ്പോകുന  വടിഭപ്പോന്തടിയപ്പോണന്റ്  ഇവടികട

പ്രകടടിപടിചതന്റ്.  മകരളതടികല  കടിഫ്ബടിയുകട  മേപ്പോതൃകയടില്  ഇന്തവ്യയടികല

പതടിനപ്പോലന്റ്  സയംസപ്പോനങ്ങള്  മബപ്പോഡടി  മകപ്പോര്പമററ്റുകള്  രൂപശകരടിചമലപ്പോ,

നടിങ്ങള് ഭരടിക്കുന പഞപ്പോബന്റ് ഉണമലപ്പോ, നടിങ്ങള് ഭരണതടില് പങ്കുവഹടിക്കുന

സയംസപ്പോനങ്ങളുണമലപ്പോ,  എന്തപ്പോണന്റ് നടിങ്ങള്ക്കന്റ് മവദന മതപ്പോനപ്പോതതന്റ്?  ഇക്കൗ

മകരളയം  വടികസടിക്കരതന്റ്  എന  കപ്പോരവ്യതടിലപ്പോണമലപ്പോ  നടിങ്ങള്ക്കന്റ്  വലപ്പോത
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പടിടടിവപ്പോശടിയുള്ളതന്റ്.  പ്രമമേയപ്പോവതപ്പോരകന  ഇവടികട  കകപ്പോള്ളപലടിശ  എകനപ്പോര

പരപ്പോമേര്ശയം നടതടി. 7.7  മുതല്  9  ശതമേപ്പോനയം വകര പലടിശയപ്പോണന്റ് കടിഫ്ബടി

വപ്പോയ്പകയടുതടിട്ടുള്ളതന്റ്.  എനപ്പോല്  കകപ്പോള്ളപലടിശ  എനപ്പോമക്ഷപടിച

പ്രമമേയപ്പോവതപ്പോരകകന  പപ്പോര്ടടി  മകരളയം  ഭരടിക്കുമമ്പപ്പോള്  2002-ല്  ഇമത

കടിഫ്ബടി പ്രകപ്പോരയം വപ്പോയ്പ വപ്പോങ്ങടിയതടികന പലടിശ 10.5 ശതമേപ്പോനയം ആയടിരന്നു.

നടിങ്ങള്  പഠടിച  പള്ളടിക്കൂടതടില്  7.7-മനക്കപ്പോള്  കുറവപ്പോമണപ്പോ  10.5  എനന്റ്

എനടിക്കറടിയടില.  നടിങ്ങള് ഭരടിക്കുമമ്പപ്പോള്, 2003 മമേയന്റ് മേപ്പോസയം 31-ാം തശയതടി

509.91  മകപ്പോടടി  രൂപ  വപ്പോയ്പകയടുതമപപ്പോള്  പലടിശ  നടിരക്കന്റ്  11

ശതമേപ്പോനമേപ്പോയടിരന്നു. 7.7  ശതമേപ്പോനയം മുതല്  9  ശതമേപ്പോനയം വകരയുള്ള പലടിശ

നടിരക്കടില് വപ്പോയ്പകയടുക്കുമമ്പപ്പോള്  11  ശതമേപ്പോനതടിനുയം  10.5  ശതമേപ്പോനതടിനുയം

വപ്പോയ്പകയടുത നടിങ്ങള്കക്കങ്ങകന ആമക്ഷപടിക്കപ്പോന മേനസവരന്നു?  നടിങ്ങള്

എകന്തപ്പോര  വടിഭപ്പോഗമേപ്പോണന്റ്;  നടിങ്ങകള  നയടിക്കുനതന്റ്  എന്തന്റ്  മബപ്പോധമേപ്പോണന്റ്?

മകരളതടികല ജനങ്ങളുകട ക്ഷമേപ്പോമശഷടികയ നടിങ്ങള് കവല്ലുവടിളടിക്കരകതനന്റ്

മേപ്പോത്രമേപ്പോണന്റ് എനടിക്കന്റ് സൂചടിപടിക്കപ്പോനുള്ളതന്റ്. 

അമതപ്പോകടപ്പോപയം ഒറ്റക്കപ്പോരവ്യയം കൂടടി പറയപ്പോയം. ഓഡടിറ്റടിയംഗടികനക്കുറടിചന്റ് ചടിലര്

പരപ്പോമേര്ശടിക്കുന്നുണന്റ്. 14(1)  പ്രകപ്പോരമുള്ള ഓഡടിറ്റടിയംഗന്റ് മപപ്പോരപ്പോ എന്നുപറയുന്നു.
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ആകരയപ്പോണന്റ്  കതറ്റടിദ്ധരടിപടിക്കുനതന്റ്?  ഇക്കൗ  ഭൂമേടിമേലയപ്പോളതടില്  സകല

കപപ്പോതുമമേഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളുകടയുയം  ഓഡടിറ്റടിയംഗന്റ്  14(1)  പ്രകപ്പോരമേമല

നടത്തുനതന്റ്;  എന്തപ്പോണന്റ് കുഴപയം?  നടിങ്ങളുകട ഭരണകപ്പോലതന്റ്  '14(1)  പ്രകപ്പോരയം

മേപ്പോത്രമമേ ഓഡടിറ്റടിയംഗടിനന്റ് സര്ക്കപ്പോര് സമതടിക്കൂ'  എനന്റ് നടിങ്ങള് പറഞ്ഞടിമല;

അമത  നടിലപപ്പോടമല  ഇമപപ്പോള്  ഞങ്ങളുയം  സസ്വശകരടിചടിട്ടുള്ളതന്റ്?  സര്ക്കപ്പോരടികന

പണയം  മേപ്പോത്രമേല,  ഏതന്റ്  പണവയം  കചലവഴടിക്കുനതന്റ്  സയംബനടിച

ആധടികപ്പോരടികവയം സമേഗ്രവമേപ്പോയ പരടിമശപ്പോധന ഇതുപ്രകപ്പോരയം സടി.&എ.ജടി.-ക്കന്റ്

അവകപ്പോശമുള്ളതപ്പോണന്റ്,  അതന്റ്  അവര്  ഉപമയപ്പോഗടിക്കുനതപ്പോണന്റ്.

അക്കപ്പോരവ്യതടിലുള്കപകട  പുകമേറ  സൃഷ്ടടിക്കപ്പോനുയം  ജനങ്ങളടില്

ആശയക്കുഴപമുണപ്പോക്കപ്പോനുമേപ്പോണന്റ്  നടിങ്ങള്  ശമേടിചകതനന്റ്  മേപ്പോത്രയം

സൂചടിപടിക്കുന്നു.  സമേയയം  കഴടിഞ്ഞതടിനപ്പോല്  ഞപ്പോന  കൂടുതല്

വടിശദശകരടിക്കുനടില.  പമക്ഷ,  ഒന്നുണന്റ്  കപ്പോരവ്യങ്ങള്കൂടടി  പറയപ്പോയം.

മകരളതടികന  പശ്ചപ്പോതല  വടികസന  രയംഗതന്റ്  സമേപ്പോനതകളടിലപ്പോത

കുതടിചചപ്പോടയം  സൃഷ്ടടിച,   മേലയപ്പോളടിക്കന്റ്  അഭടിമേപ്പോനടിക്കപ്പോന  കഴടിയുന

എണ്ണടിയപ്പോകലപ്പോടുങ്ങപ്പോത നടിര്മപ്പോണ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കന്റ് മനതൃതസ്വയം കകപ്പോടുത,

ഇക്കൗ  മകരളകത  ആധുനടിക  യുഗതടിമലയന്റ്  കകകപടിടടിചകകപ്പോണ്ടുവന  ഇക്കൗ
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ഗവണ്കമേനടികന  തപ്പോകഴയടിറക്കപ്പോനുയം  ഇലപ്പോതപ്പോക്കപ്പോനുയം  നശടിപടിക്കപ്പോനുയം

പുകമേറയടില് നടിര്തപ്പോനുയം സയംഘ്പരടിവപ്പോര് മകന്ദ്രങ്ങളടികല ഗൂഢപ്പോമലപ്പോചനയുകട

ഭപ്പോഗമേപ്പോയടി ഇവടികട ഭരണഘടനപ്പോ സപ്പോപനങ്ങകള  ദുരപമയപ്പോഗയം കചയമപപ്പോള്

അധടികപ്പോരകക്കപ്പോതടികകപ്പോണന്റ് സയംഘ്പരടിവപ്പോറടികന ഇക്കൗ രപ്പോഷശയ ദുഷ്ടലപ്പോക്കുള്ള,

ശത്രുതപ്പോപരമേപ്പോയ  ഗൂഢപ്പോമലപ്പോചനമയപ്പോകടപ്പോപയം  നടിനന്റ്  മകരളതടികനതടികര

കപപ്പോരതടിയവര്,  മകരളകത  ഒറ്റടികക്കപ്പോടുക്കപ്പോന  നടിനവര്,  മകരളതടികന

ശത്രുക്കകളനന്റ്  ഇക്കൗ  നപ്പോടന്റ്  നടിങ്ങകള  തടിരടിചറടിയുയം,  നടിങ്ങകള  അവര്

ഒറ്റകപടുത്തുയം എനതന്റ്  ഓര്മയടിരടിക്കകട  എന്നുമേപ്പോത്രയം  പറഞകകപ്പോണന്റ്  ഇക്കൗ

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടില്  എകന  അഭടിപ്രപ്പോയയം  മരഖകപടുതടി  ഞപ്പോന

അവസപ്പോനടിപടിക്കുന്നു.

ശശ  .    വടി  .    ടടി  .    ബല്റപ്പോയം:   സര്,  ഇവടികട  ഭരണപക്ഷത്തുനടിനന്റ്  ചടില

കകമേതപ്പോന പ്രസയംഗങ്ങളപ്പോണന്റ് നമുക്കന്റ് മകള്ക്കപ്പോന അവസരമുണപ്പോയതന്റ്.  പമക്ഷ

നമള്  ചര്ച  കചയ്യുന  വടിഷയവമേപ്പോയടി  ബനകപടന്റ്  ഇവടികടനടിനന്റ്

ഉനയടിക്കകപടുന വടിമേര്ശനങ്ങള്ക്കുള്ള ഉതരകമേന നടിലയടില് എകന്തങ്കടിലുയം

കപ്പോരവ്യമേപ്പോത്രപ്രസക്തമേപ്പോയടി  മുമനപ്പോട്ടുവയപ്പോന  വപ്പോദഗതടികളടിലൂകട  അവര്ക്കന്റ്

സപ്പോധടിമചപ്പോകയന്നുള്ളതന്റ്  ഇതന്റ്  മകള്ക്കുന  മുഴുവന  ആളുകള്ക്കുയം
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മബപ്പോധവ്യമേപ്പോകുന കപ്പോരവ്യമേപ്പോണന്റ്. .....(ബഹളയം).....

മേടി  .   സ്പെശക്കര്:  പ്ലശസന്റ്, പ്ലശസന്റ്.....ഇരടിക്കൂ... ഇരടിക്കൂ.....

ശശ  .   വടി  .   ടടി  .   ബല്റപ്പോയം:  സര്, ഇവടികട ധനകപ്പോരവ്യവയം കയറുയം വകുപ്പുമേനടി

മഡപ്പോ. ടടി. എയം. മതപ്പോമേസന്റ് കഎസക്കുയം ഭരണപക്ഷതടികല മുഴുവന അയംഗങ്ങളുയം

logical  fallacy-കളുകട  തണല്  പടിടടിചകകപ്പോണപ്പോണന്റ്  പുകമേറ  സൃഷ്ടടിചന്റ്

മുമനപ്പോട്ടുമപപ്പോകുനതന്റ്. ....(ബഹളയം).....

മേടി  .   സ്പെശക്കര്:  പ്ലശസന്റ്... പ്ലശസന്റ്.... മേടിണപ്പോതടിരടിക്കൂ. ....(ബഹളയം).....

ശശ  .    വടി  .    ടടി  .    ബല്റപ്പോയം:   സര്,  ഏറ്റവയം  പ്രധപ്പോനകപട  fallacy

എന്നുപറയുനതന്റ്  appeal  to  emotions  ആണന്റ്.  ....(ബഹളയം).....   സഭ

ഓര്ഡറടിലപ്പോക്കണയം. 

 മേടി  .    സ്പെശക്കര്:  പ്ലശസന്റ്....  പ്ലശസന്റ്.....  നടിങ്ങള് മേടിണപ്പോതടിരടിക്കൂ.  ശശ.  എയം.

സസ്വരപ്പോജന്റ്  പ്രസയംഗടിചമപപ്പോള്  എലപ്പോവരയം  നടിശബ്ദരപ്പോയടിരനമലപ്പോ.

നടിങ്ങകളലപ്പോവരയം മേടിണപ്പോതടിരടിക്കൂ. ....(ബഹളയം)..... അങ്ങന്റ് സയംസപ്പോരടിമചപ്പോള.

ശശ  .   വടി  .   ടടി  .   ബല്റപ്പോയം:  സര്, സഭ ഓര്ഡറടിലപ്പോയപ്പോല് ഞപ്പോന തുടരപ്പോയം.

മേടി  .   സ്പെശക്കര്:  സഭ ഒപ്പോര്ഡറടിലപ്പോണന്റ്. അങ്ങന്റ് സയംസപ്പോരടിമചപ്പോള.

ശശ  .   വടി  .   ടടി  .   ബല്റപ്പോയം:  സര്, എകന സമേയയം കുറചന്റ് മപപ്പോയടിട്ടുണന്റ്.
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ശശ  .    എയം  .    സസ്വരപ്പോജന്റ്:  സര്,  മപപ്പോയടിനന്റ് ഓഫന്റ് ഓര്ഡര്.  ബഹുമേപ്പോനകപട

സ്പെശക്കര്,  ചടയം  307  പ്രകപ്പോരമേപ്പോണന്റ്  ഞപ്പോന  മപപ്പോയടിനന്റ്  ഓഫന്റ്  ഓര്ഡര്

ഉനയടിക്കുനതന്റ്.  ഒറ്റക്കപ്പോരവ്യമമേ  ഉള.  ബഹുമേപ്പോനവ്യനപ്പോയ  തൃതപ്പോല  അയംഗയം

ഇവടികട  പ്രസയംഗയം  തുടങ്ങടിയമപപ്പോള്  'കകമേതപ്പോന  പ്രസയംഗയം'  എനന്റ്

ആമക്ഷപപ്പോര്ത്ഥതടില്  ഒര  പ്രമയപ്പോഗയം  നടതടി.  മലപ്പോകതടികലയുയം

ഇന്തവ്യയടികലയുയം  മകരളതടികലയുയം  മേഹതപ്പോയ  പല  പ്രസയംഗങ്ങളുയം

നടനടിട്ടുള്ളതന്റ്  കകമേതപ്പോനതപ്പോണന്റ്.  മേഹപ്പോതപ്പോഗപ്പോനടിയുയം എബ്രഹപ്പോയം ലടിങ്കണുയം

മുതല് സടി.  മകശവന വകരയുള്ളവര് ചരടിത്ര പ്രസയംഗങ്ങള് നടതടിയടിട്ടുള്ളതന്റ്

കകമേതപ്പോനതപ്പോണന്റ്.  ദുസ്സൂചനയുള്ള  ആ  വപ്പോക്കന്റ്  മേലയപ്പോള  ഭപ്പോഷയ്ക്കുയം  മകരള

ചരടിത്രതടിനുയം  എതടിരപ്പോയുള്ള  ഒര  പ്രമയപ്പോഗമേപ്പോണന്റ്.  അതന്റ്  മരഖയടില്നടിനന്റ്

നശക്കണകമേനന്റ് ഞപ്പോന അഭവ്യര്ത്ഥടിക്കുന്നു.

മേടി  .   സ്പെശക്കര്:  കകമേതപ്പോന പ്രസയംഗയം ഒര ചശതക്കപ്പോരവ്യമേലമലപ്പോ.

ശശ  .   വടി  .   ടടി  .   ബല്റപ്പോയം:  സര്, അമദ്ദേഹയം പറഞ്ഞ മുഴുവന വപ്പോദഗതടികളുയം

കഴടിഞ്ഞ  ദടിവസയം  ഇമത  പദപ്രമയപ്പോഗയം  നടതടിയ  ബഹുമേപ്പോനകപട

മുഖവ്യമേനടിമയപ്പോടന്റ്  തടിരടിചപറഞ്ഞന്റ് അമദ്ദേഹകത ഒനന്റ് മബപ്പോധവ്യകപടുതടിയപ്പോല്

മേതടി.  ഞപ്പോന  കകമേതപ്പോന  പ്രസയംഗകത  മമേപ്പോശമേപ്പോക്കടിയടിടലമലപ്പോ  ഇവടികട
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പറയുനതന്റ്.  പമക്ഷ,  ഒര  വടിഷയകതക്കുറടിചന്റ്  അടടിയന്തരപ്രമമേയയം

അവതരടിപടിക്കുമമ്പപ്പോള്  കൃതവ്യമേപ്പോയ  വപ്പോദഗതടികളുയം  വടിമേര്ശനങ്ങളുയം

പ്രതടിപക്ഷത്തുനടിനന്റ്  മുമനപ്പോട്ടുവചപ്പോല്അതടിനുള്ള  മേറുപടടിയടിലപ്പോകത  ഇക്കൗ

സഭയടിലടിലപ്പോത മേമറ്റമതപ്പോ ഓഡടിയനസടിനുമവണടി  അമദ്ദേഹയം പ്രസയംഗടിക്കുന്നു

എനപ്പോണന്റ്  ഞപ്പോന  പറഞ്ഞതടികന  അര്ത്ഥയം.  അകതലപ്പോവര്ക്കുയം

മബപ്പോധവ്യമേപ്പോയടിട്ടുമുണന്റ്. 

ഞപ്പോന സബ്ജക്ടടിമലയന്റ് വരടികയപ്പോണന്റ്.  ഇവടികട ബഹുമേപ്പോനകപട ധനകപ്പോരവ്യ

വകുപ്പുമേനടിയടക്കയം  ഭരണപക്ഷത്തുനടിന്നുള്ള  മുഴുവന  ആളുകളുയം  logical

fallacy-കളുകട  തടവറയടില്  അതടികന  പുകമേറയപ്പോക്കടികക്കപ്പോണന്റ്

മുമനപ്പോട്ടുമപപ്പോകുകയപ്പോണന്റ്.  ഏറ്റവയം പ്രധപ്പോനമേപ്പോയുയം appeal to emotions  ആണന്റ്.

കടിഫ്ബടിയുകട  കകടുകപ്പോരവ്യസതകയയുയം  അതടികന  നടപടടികമേങ്ങളടികല

ലപ്പോപസടികനയുയം വസ്തുതപ്പോപരമേപ്പോയടി ചൂണടിക്കപ്പോണടിക്കുമമ്പപ്പോള് ഒറ്റയടടിക്കന്റ് മഗപ്പോള്

മപപ്പോസന്റ്  ഷടിഫന്റ്  കചയ്യുകയപ്പോണന്റ്.  'നടിങ്ങള്  കടിഫ്ബടികയ  എതടിര്ക്കുകയമല,

മകരളതടികല  വടികസനകത  അടടിമേറടിക്കുകയമല'  എനന്റ്  പറഞകകപ്പോണന്റ്

ഇമമേപ്പോഷനസടികന അപശല് കചയ്യുന തരതടിലുള്ള പ്രതടികരണമേപ്പോണന്റ് ഇവടികട

നടതടികക്കപ്പോണടിരടിക്കുനതന്റ്.  അതുമപപ്പോകലതകന  ഞങ്ങള്  പറയപ്പോത
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കപ്പോരവ്യങ്ങളപ്പോണന്റ്  ഞങ്ങള്കക്കതടിരപ്പോയടിട്ടുള്ള  വടിമേര്ശനവയം  ഞങ്ങളുകട

വപ്പോദങ്ങളുമേപ്പോയടി  ഇവടികട  ഉയര്തടികക്കപ്പോണടിരടിക്കുനതന്റ്.  കടിഫ്ബടി  നടിയമേയം

നടിയമേസഭ  ഏകകണ്ഠമേപ്പോയടി  പപ്പോസപ്പോക്കടിയതപ്പോണന്റ്.  കടിഫ്ബടിമക്കപ്പോ  മേസപ്പോല

മബപ്പോണന്റ്  ഇഷഡ്യൂ  കചയ്യുനതടിമനപ്പോ  ഞങ്ങള്  എതടിരല.  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്

വടിമദശത്തുനടിനന്റ്  ഇഷഡ്യൂ  കചയന്റ്  അവടികടനടിനന്റ്  പണയം

മശഖരടിക്കുനതടികനക്കുറടിചപ്പോണന്റ്  വടിമേര്ശനമുയര്നടിട്ടുള്ളതന്റ്,  ആ

വടിമേര്ശനമേപ്പോണന്റ്  പ്രതടിപക്ഷയം  ഉയര്തടിയടിട്ടുള്ളതന്റ്.  ആ  വടിമേര്ശനയം

തകനയപ്പോണന്റ് ഭരണഘടനപ്പോ വടിരദ്ധമേപ്പോകണന നടിലയടില് സടി.&എ.ജടി.-യുകട

റടിമപപ്പോര്ടടിലുയം വനടിട്ടുള്ളതന്റ്. ഇതന്റ് ഭരണഘടനയുകട പ്രപ്പോഥമേടികമേപ്പോയ കപ്പോരവ്യങ്ങള്

അറടിയപ്പോവന  മുഴുവന  ആളുകള്ക്കുമേറടിയപ്പോയം.  ഇവടികട  മസറ്റടികനക്കുറടിചന്റ്

പറഞ.  മസറ്റന്റ്  എന്നുപറയുനതന്റ്  ഇന്തവ്യയടികല  ഇരപകതമടപ്പോ

ഇരപതടികയപ്പോനപമതപ്പോ  മുപമതപ്പോ  സയംസപ്പോനങ്ങളപ്പോണന്റ്  എന്നുള്ള

അഭടിപ്രപ്പോയമേല ഞങ്ങള് പറയുനതന്റ്.

ധനകപ്പോരവ്യവയം കയറുയം വകുപ്പുമേനടി (മഡപ്പോ  .   ടടി  .   എയം  .   മതപ്പോമേസന്റ് കഎസകന്റ്):

സര്,  നമള്  പപ്പോസപ്പോക്കടിയ  നടിയമേതടില്  ഇങ്ങകന  വടിമദശത്തുനടിന്നുയം

അതുമപപ്പോലുള്ള പുതടിയ ഇനസ്ട്രുകമേനന്റ്സന്റ് എടുതന്റ് വപ്പോയ്പകയടുക്കപ്പോന മവണടിയുള്ള



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

50

മഭദഗതടിയപ്പോണുണപ്പോയടിരനതന്റ്.  അങ്ങമയപ്പോടുള്ള  എകന  മചപ്പോദവ്യമേടിതപ്പോണന്റ്,

ഇവടികട ശശ. വടി. ഡടി. സതശശന പറഞ, 'സടി.&എ.ജടി. പറഞ്ഞതുമപപ്പോകല,

കടിഫ്ബടിയുകട  വപ്പോയ്പകള്,  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്  മേപ്പോത്രമേല,  മുഴുവന  വപ്പോയ്പകളുയം

ഭരണഘടനപ്പോ  വടിരദ്ധമേപ്പോകണനപ്പോണന്റ്.  അതടിമനപ്പോടന്റ്  ഞങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുയം

മയപ്പോജടിക്കുന്നു' എനപ്പോണന്റ് പറഞ്ഞതന്റ്. അങ്ങന്റ് മയപ്പോജടിക്കുന്നുമണപ്പോ?

ശശ  .    വടി  .    ടടി  .    ബല്റപ്പോയം:   സര്,  ബഹുമേപ്പോനകപട  വടി.  ഡടി.  സതശശന

അങ്ങകനകയപ്പോര  പരപ്പോമേര്ശമമേ  നടതടിയടിടടില.  അമദ്ദേഹയംതകന  അതന്റ്

നടിമഷധടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ഇലപ്പോത  മഗപ്പോള്  മപപ്പോസ്റ്റുകള്

ഉണപ്പോക്കടികക്കപ്പോണടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  മസപ്പോമേപ്പോന  ഫപ്പോലസടികളുമേപ്പോയടി

മുമനപ്പോട്ടുമപപ്പോകുകയപ്പോണന്റ്.  ഇവടികട പറഞ്ഞതന്റ്,  ഭരണഘടനയുകട ആര്ടടിക്കടിള്

12-ല്  പറയുനതന്റ്  മേക്കൗലടികപ്പോവകപ്പോശങ്ങളുമേപ്പോയടി  ബനകപട  കപ്പോരവ്യങ്ങളപ്പോണന്റ്.

അതടില് മസറ്റടികന ഡടികകഫന കചയ്യുന്നുണന്റ്.  സയംസപ്പോനങ്ങകളന നടിലയടില്

സപ്പോധപ്പോരണഗതടിയടില്  നമള്  അര്ത്ഥമേപ്പോക്കുന  കപ്പോരവ്യമേപ്പോണന്റ്.  പമക്ഷ

അതടിനുമശഷയം,  മസറ്റന്റ്  എന  നടിര്വചനതടികന  പരടിധടിയടില്  ഏകതപ്പോകക്ക

സപ്പോപനങ്ങള്  വരകമേന്നുള്ളതന്റ്  സയംബനടിചന്റ്  കപ്പോലപ്പോകപ്പോലങ്ങളടില്

സപ്രശയംമകപ്പോടതടിയുകട  നടിരവധടി  വടിധടിനവ്യപ്പോയമുണപ്പോയടിട്ടുണന്റ്.  അതടികന
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ഭപ്പോഗമേപ്പോയടി  മപ്രപ്പോജക്ടന്റ്  ആനന്റ്  എകക്യുപ്കമേനന്റ്  മകപ്പോര്പമറഷന  ഓഫന്റ്  ഇന്തവ്യ,

ഹടിന്ദുസപ്പോന സശല് ലടിമേടിറ്റഡന്റ്,  ഇന്തവ്യന കക്കൗണ്സടില് ഓഫന്റ് അഗ്രടിക്കള്ചര്

റടിസര്ചന്റ്,  ഇന്തവ്യന  സപ്പോറ്റടിസടിക്കല്  ഇനസടിറ്റഡ്യൂടന്റ്,  ഭപ്പോരതന്റ്  കപമടപ്പോളടിയയം

ഇങ്ങകനയുള്ള നടിരവധടി സപ്പോപനങ്ങള് മസറ്റന്റ് എനതടികന നടിര്വചനതടില്

വരന്നുണന്റ്.  ഏറ്റവയം  പ്രധപ്പോനകപട  ആര്.  ഡടി.  കഷടടി  മകസടില്

മസറ്റടികനക്കുറടിചള്ള കൃതവ്യമേപ്പോയ ഒര നടിര്വചനമുണന്റ്. ഇക്കൗ മകസടില് മസറ്റടികന

നടിര്വചനകതക്കുറടിചന്റ് പറയുനതടിനുമവണടി കൃതവ്യമേപ്പോയടിട്ടുള്ള കടസ്റ്റുണന്റ്. Deep

and  pervasive  control  test  എനപ്പോണന്റ്  അതടിനുപറയുന  മപരന്റ്.  ഒര

സപ്പോപനതടില് മസറ്റടിനന്റ്  deep and pervasive control  ഉകണങ്കടില് അതന്റ്

മസറ്റന്റ്  തകനയപ്പോണന്റ്.  'Functional  character  being  Governmental  in  its

essence'  ആകണങ്കടില്  അതന്റ്  മസറ്റപ്പോണന്റ്.  ഇവടികട  ബഹുമേപ്പോനകപട

മുഖവ്യമേനടിയമല കടിഫ്ബടിയുകട  കചയര്മേപ്പോന?  മേനടിയമല ഇതടികന കകവസന്റ്

കചയര്മേപ്പോന?  ഇതടികന  മുഴുവന  തശരമേപ്പോനങ്ങളുകമേടുക്കുനതന്റ്  ഇവര്

അറടിഞകകപ്പോണപ്പോകണനമല  പറയുനതന്റ്.  മുഴുവന  ഫണ്ടുയം  സയംസപ്പോന

ഗവണ്കമേനടില്നടിനമല?  ഇക്കൗ  സടി.&എ.ജടി.  റടിമപപ്പോര്ടടില്

പറയുനതുമേപ്പോത്രമേലമലപ്പോ,  ഇക്കൗ  നടിയമേസഭയടില്  വച  എലപ്പോ  മരഖകളടിലുയം
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പറയുന്നുണമലപ്പോ .  ഇതടികന  മകപ്പോര്പസന്റ്  എവടികട  നടിനപ്പോണന്റ്?  സയംസപ്പോന

ഗവണ്കമേനടില്നടിനമല  അതന്റ്  വരനതന്റ്.  2018-19  വകരയുള്ള

വര്ഷതടിനുള്ളടില്  3372  മകപ്പോടടി  രൂപ  സയംസപ്പോന  ഗവണ്കമേനടികന

ബഡ്ജറ്റടിമലയന്റ്  വമരണ തുകയമല ഇതടിമലയന്റ്  മേപ്പോറടിയടിരടിക്കുനതന്റ്.  അതമല

കടിഫ്ബടിയുകട മകപ്പോര്പസന്റ്;  പടികന എങ്ങകനയപ്പോണന്റ് അതന്റ് ബഡ്ജറ്ററടി അല

എന്നുപറയുനതന്റ്?  ഇതന്റ് യഥപ്പോര്ത്ഥതടില് ബഡ്ജറ്ററടി ടപ്പോനസ്ഫറപ്പോണന്റ്.  മൂലധന

കചലവടികന  ഭപ്പോഗമേപ്പോയടി  മേകറ്റപ്പോര  ഇനസടിറ്റഡ്യൂഷനന്റ്  ഗവണ്കമേനന്റ്  കകകമേപ്പോറുന

തുകയപ്പോണന്റ്  3372  മകപ്പോടടി  രൂപ.  ബഹുമേപ്പോനകപട  കജയടിയംസന്റ്  മേപ്പോതക്യു,

എയം.എല്.എ. പറഞ്ഞതന്റ് ആ കപ്പോരവ്യതടില് ശരടിയപ്പോണന്റ്.  ഇതന്റ്  ബഡ്ജറ്റടികന

ഉള്ളടില്  വമരണതപ്പോണന്റ്.  ആനസ്വല്  ഫടിനപ്പോനഷവ്യല്  മസറ്റന്റ്കമേനടിനുള്ളടില്

എന്തുകകപ്പോണന്റ്  ഇതന്റ്  വരനടികലന്നുള്ളതപ്പോണന്റ്  ഞങ്ങളുകട  വടിമേര്ശനയം.  ആ

നടിലയടിലുകള്ളപ്പോര കപ്പോരവ്യമേപ്പോണന്റ്  ഇവടികട  കപ്പോണപ്പോന സപ്പോധടിക്കുനതന്റ്.  ഇതടികന

മേസപ്പോല മബപ്പോണന്റ് വടിമദശതന്റ് ലണന മസപ്പോക്കന്റ് എകന്റ്മചഞടില് ലടിസന്റ് കചയന്റ്

അവടികടനടിനന്റ്  ഉയര്ന  പലടിശയന്റ്  കടകമേടുക്കുന്നു  എന്നുള്ളതപ്പോണന്റ്  ഞങ്ങള്

എതടിര്തതന്റ്.  നമുക്കറടിയപ്പോയം,  ലണനടികല  ഇമപപ്പോഴകത  പലടിശ  നടിരക്കന്റ്,

London Inter - Bank Offered Rate (LIBOR) കവറുയം 0.75 ശതമേപ്പോനമേപ്പോണന്റ്.
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അതന്റ്  മഡപ്പോളറടിലപ്പോണന്റ്.  റുപടി  കണ്വര്ടന്റ്  കൂടടി  മചര്തപ്പോല്  മൂമനപ്പോനപ്പോമലപ്പോ

ശതമേപ്പോനയം  കൂടടി  ആഡന്റ്  കചയപ്പോലുയം  കമേപ്പോതതടില് അതടില് വമരണ പലടിശ

നടിരക്കന്റ് 4 മുതല് 4.5 ശതമേപ്പോനയം വകരയപ്പോണന്റ്. അവടികടയപ്പോണന്റ് അതടികന അഞന്റ്

ശതമേപ്പോനയം  ഉയര്ന  തുകയന്റ്  9.723  ശതമേപ്പോനയം  കൂപണ് മററ്റടില്  ഇക്കൗ  തുക

എടുക്കുനതന്റ്.  ആ  തുക  എടുതടിടന്റ്  മപ്രപ്പോജക്ടുകള്ക്കുമവണടി  കചലവപ്പോക്കപ്പോന

സപ്പോധടിക്കുന്നുമണപ്പോ?  അതടിനന്റ്  സപ്പോധടിക്കുനടികലനതപ്പോണന്റ്  അവസ.

30-09-2019-വകര  മപ്രപ്പോജക്ടുകള്ക്കുമവണടി  കടിഫ്ബടി  കചലവഴടിചതന്റ്  കവറുയം

868  മകപ്പോടടി  രൂപ  മേപ്പോത്രമേപ്പോണന്റ്,  ഇക്കൗ  സഭയടില്  അവതരടിപടിച  മരഖകളുകട

അടടിസപ്പോനതടിലപ്പോണന്റ്  ഞപ്പോന  പറയുനതന്റ്.  പകക്ഷ  അതടിനടിടയടില്

കടിഫ്ബടിയുകട ഇക്കൗ കടകമേടുപടികന ഫടിനപ്പോനസന്റ് മകപ്പോസപ്പോയടി  161  മകപ്പോടടി രൂപ

നമുക്കന്റ്  തടിരടിചടയ്മക്കണടിവന്നു.  അഡടിനടിമസറ്റശവന്റ്  എകന്റ്കപനസസന്റ്  37

മകപ്പോടടി  രൂപ  കചലവപ്പോമക്കണടിവന്നു.  അങ്ങകന  868  മകപ്പോടടി  രൂപയുകട

മപ്രപ്പോജക്ടന്റ് നടപപ്പോക്കപ്പോന 200 മകപ്പോടടിമയപ്പോളയം രൂപ ഓവര് കഹഡന്റ് വരടികയപ്പോണന്റ്.

ഇങ്ങകനയുള്ള  മേടിസന്റ്  മേപ്പോമനജ് കമേനപ്പോണന്റ്  ഞങ്ങള്  പറയുനതന്റ്.  കഡബ്റ്റന്റ്

മേപ്പോമനജ് കമേനടില്  ഇക്കൗ  ധനകപ്പോരവ്യവകുപന്റ്  വലടിയ  രശതടിയടില്

പരപ്പോജയകപടതുകകപ്പോണന്റ്,  അതവര്ക്കന്റ്  ശദ്ധടിക്കപ്പോന  കഴടിയപ്പോകത
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മപപ്പോയതുകകപ്പോണപ്പോണന്റ് ഇതരതടില് ഉയര്ന പലടിശനടിരക്കടില് മലപ്പോകണടുതന്റ്

അതന്റ്  ഇക്കൗ  നടിലയടിലുള്ള  ദുരപമയപ്പോഗതടിമലയ്ക്കുയം  ധൂര്തടിമലയ്ക്കുയം  നയടിചതന്റ്.

യഥപ്പോര്ത്ഥവ്യതടില്  സഭ  ഇതന്റ്  ചര്ച  കചയ്യുന  മവളയടില്  ബഹുമേപ്പോനകപട

ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടി  നമുക്കന്റ്  നല്കടിയടിരന  ഉറകപന്തപ്പോയടിരന്നു;  സഭയന്റ്

നല്കടിയടിരകനപ്പോര  വപ്പോഗപ്പോനകമേന്തപ്പോയടിരന്നു?  'ഇകതപ്പോര  സടിരയം

സയംവടിധപ്പോനമേല,  നമ്മുകട  സപ്പോമ്പതടിക  സടിതടി  കമേചകപടുയം.  നമള്  30%

വശതയം  ഓമരപ്പോ  വര്ഷവയം  നമ്മുകട  റവനഡ്യൂ  വരമേപ്പോനയം  വര്ദ്ധടിപടിക്കുയം.  റവനഡ്യൂ

കചലവടിമനല് ഗണവ്യമേപ്പോയടിട്ടുള്ള നടിയനണയം കകപ്പോണ്ടുവരയം.  അങ്ങകന ഒമനപ്പോ

രമണപ്പോ വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളടില്,  പരമേപ്പോവധടി  മൂനന്റ്  വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളടില് റവനഡ്യൂ

കമടി പൂജവ്യമേപ്പോക്കുയം, ധനകമടി മൂനന്റ് ശതമേപ്പോനതടിനുള്ളടില് നടിര്ത്തുയം, അങ്ങകന

വരമമ്പപ്പോള് ഇക്കൗ തടിരടിചടവന്റ് നമുകക്കപ്പോര ബപ്പോധവ്യതയപ്പോകടില'  എനതപ്പോയടിരന്നു.

യഥപ്പോര്ത്ഥവ്യതടില്  ഇവടികട  ഉണപ്പോയകതന്തപ്പോണന്റ്?   സപ്പോധപ്പോരണഗതടിയടില്

2017-18-ല് നമുക്കന്റ്  27,000  മകപ്പോടടി രൂപയുകട പ്ലപ്പോനുണപ്പോകുമമ്പപ്പോള് അടുത

വര്ഷയം  അകതപ്പോര  പതന്റ്  ശതമേപ്പോനയം  കൂടടി  വയ്ക്കുക  എനതപ്പോണന്റ്

സപ്പോധപ്പോരണഗതടിയടിലുണപ്പോമകണതന്റ്.  അടുത  വര്ഷയം  30,000  മകപ്പോടടിയുയം

പടിനശടന്റ് 35,000 മകപ്പോടടിയുയം പടിനശടന്റ് 40,000 മകപ്പോടടി രൂപയുമേപ്പോമകണതപ്പോണന്റ്.
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അങ്ങകന  പ്ലപ്പോന  കകസസന്റ്  വര്ദ്ധടിക്കുനടില,  കവ്യപ്പോപടിറ്റല്  എകന്റ്കപനശചര്

വര്ദ്ധടിക്കുനടില.  അതടിനുപകരയം കവറുയം 3,000 മകപ്പോടടി രൂപ കടിഫ്ബടിയടിലൂകട

അധടികമേപ്പോയടി  കചലവഴടിക്കുന്നു  എന്നുള്ളതപ്പോണന്റ്  വസ്തുത.  സയംസപ്പോന

ഗവണ്കമേനടികന  ബജറ്റടികന  ഭപ്പോഗമേപ്പോയടിട്ടുള്ള  3,373  മകപ്പോടടി  രൂപ

അകലങ്കടില്തകന നമുക്കന്റ് കചലവഴടിക്കപ്പോമേപ്പോയടിരന്നു. ഇതുമപപ്പോകലയുള്ള എലപ്പോ

മപ്രപ്പോജക്ടുയം  നടപപ്പോക്കപ്പോമേപ്പോയടിരന്നു.  കടിഫ്ബടി  ഇമപപ്പോള്  നടപപ്പോക്കടിയതന്റ്

എത്രയപ്പോണന്റ്?  ആകക  6000  മകപ്പോടടി  രൂപയമല?   6000  മകപ്പോടടിരൂപയടില്

3300 മകപ്പോടടി രൂപയുകട പദ്ധതടികള് അകലങ്കടില്തകന നടപപ്പോകുമേപ്പോയടിരന്നു.

അമപപ്പോള്  2700  മകപ്പോടടി  രൂപയുകട  വടികസനമേപ്പോമണപ്പോ  ഇക്കൗ  അഞന്റ്

കകപ്പോലയംകകപ്പോണന്റ്  കടിഫ്ബടി  ഉണപ്പോക്കടിയ  വലടിയ  വടികസനയം?  എനടിക്കന്റ്

മേനസടിലപ്പോകുനടില.    എകന  വവ്യക്തടിപരമേപ്പോയ  അനുഭവയം  പറയുകയപ്പോണന്റ്,

ഇവടികട  പ്രതടിപക്ഷ  എയം.എല്.എ.-മേപ്പോര്ക്കന്റ്  'ഇതന്റ്  മവണ  എനന്റ്  പറയുമമേപ്പോ'

എനന്റ് മചപ്പോദടിചമലപ്പോ,  ഇക്കൗ ഗവണ്കമേനന്റ് അധടികപ്പോരതടില് വരമമ്പപ്പോള് എകന

മേണ്ഡലതടികല ഒര മറപ്പോഡടിനുമവണടി ഇമത മമേപ്പോമടപ്പോര് കവഹടിക്കടിള്സന്റ്  ടപ്പോകന്റ്

ഉപമയപ്പോഗടിചന്റ്  കഴടിഞ്ഞ  ഗവണ്കമേനടികന  ജടിലപ്പോ  ഫ്ലപ്പോഗ്ഷടിപന്റ്

പദ്ധതടിയടിലുള്കപടുതടി  120  മകപ്പോടടി  രൂപയുകട  ഒര  പദ്ധതടി
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പ്രഖവ്യപ്പോപടിചടിരന്നു.  ആ  പദ്ധതടി  ഇക്കൗ  ഗവണ്കമേനന്റ്  അധടികപ്പോരതടില്

വനതടിനുമശഷയം  കടിഫ്ബടിയടിമലയന്റ്  മേപ്പോറ്റടി.  അഞന്റ്  വര്ഷമേപ്പോയടിട്ടുയം  അതടികന

ഡടി.പടി.ആര്. അയംഗശകരടിചടിടടില. ഇതുതകനയപ്പോണന്റ് എലപ്പോവരകടയുയം അവസ,

ഞങ്ങള് പറയുനതന്റ് അതപ്പോണന്റ്.  ഞപ്പോന ആ ഘടതടില് ഇക്കൗ സഭയടില് ഒര

സബ്മേടിഷന  അവതരടിപടിചന്റ്,  ഇതന്റ്  നടിങ്ങള്  കടിഫ്ബടിയടിമലയന്റ്  മേപ്പോറ്റരതന്റ്,

ബജറ്റടിലൂകടതകന  അനുവദടിക്കണയം  എനന്റ്  പറഞ്ഞടിരന്നു.  ബജറ്റടിലൂകട

അനുവദടിക്കപ്പോനുള്ള  തശരമേപ്പോനയം  അനന്റ്  എടുതടിരകനങ്കടില്,  അതന്റ്

കടിഫ്ബടിയടിമലയന്റ് മേപ്പോറ്റടിയടിലപ്പോതടിരകനങ്കടില് നപ്പോലന്റ് കകപ്പോലയം മുനപന്റ് ആ മറപ്പോഡന്റ്

പൂര്തടിയപ്പോകുമേപ്പോയടിരന്നു.  ഇമപപ്പോഴുയം  ഡടി.പടി.ആര്.  അയംഗശകരടിചടിടടില.   140

നടിമയപ്പോജകമേണ്ഡലങ്ങളടികല  കകഹകടകന്റ്  സ്കൂളുകളടില്  100  എണ്ണയംമപപ്പോലുയം

ഇതുവകര  പൂര്തശകരടിചടിടടില.  പടികന  എവടികടയപ്പോണന്റ്

വടികസനകമേന്നുപറയുനതന്റ്?  ഞപ്പോന കമേപ്പോതതടില് പറയകട,  6,000  മകപ്പോടടി

രൂപ മേപ്പോത്രമമേ കടിഫ്ബടി വഴടിയുള്ള വടികസനമേപ്പോയടി ഇവടികട നടനടിട്ടുള എനന്റ്

പറയുമമ്പപ്പോള് അതുതകന ഒര വലടിയ വടികസന സയംഭനതടിമലയപ്പോണന്റ് നമള്

മപപ്പോകുനകതനന്റ്  മേനസടിലപ്പോകുയം.  യഥപ്പോര്ത്ഥതടില്  ഗവണ്കമേനടികന

ധൂര്തടിനുമവണടിയുള്ള,  പണയം കകണത്തുനതടിനുള്ള ഒര ഉപപ്പോയമേപ്പോയടിടപ്പോണന്റ്
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കടിഫ്ബടി  മേപ്പോറടിയടിട്ടുള്ളതന്റ്.  റവനഡ്യൂ  കചലവന്റ്,  മൂലധന  കചലവന്റ്

എനടിങ്ങകനയുണമലപ്പോ.  മൂലധന  കചലവന്റ്  മുഴുവന  ബജറ്റടില്  നടികനടുതന്റ്

കടിഫ്ബടിയുകട  തലയന്റ്  വചകകപ്പോടുക്കുന്നു.  ആ  ഒര  അധടികവരമേപ്പോനയം  കൂടടി,

ഇവര്ക്കന്റ്  കഹലടിമകപ്പോപ്റ്റര്  വപ്പോങ്ങപ്പോനുയം  ധൂര്തടടിക്കപ്പോനുകമേപ്പോകക്ക  റവനഡ്യൂ

കചലവന്റ്  ഗണവ്യമേപ്പോയടി  വര്ദ്ധടിപടിക്കുനതടിനുമവണടിയടിട്ടുള്ള  ഒര  കുഷവ്യനപ്പോയടി

ഉപമയപ്പോഗകപടുതടികക്കപ്പോണടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ഗവണ്കമേനടികന  ഇക്കൗ

നടിലയടിലുള്ള  ധൂര്തടിനുമവണടി  ബജറ്റടിലൂകട  നടപപ്പോമക്കണ

വടികസനപ്രവര്തനങ്ങള്  കടിഫ്ബടിയുകട  തലയന്റ്  വചകകപ്പോടുത്തുകകപ്പോണന്റ്

ഇവടികട  വലടികയപ്പോര  സപ്പോമ്പതടിക  അരപ്പോജകതസ്വതടിമലയപ്പോണന്റ്  കപ്പോരവ്യങ്ങകള

കകപ്പോണ്ടുമപപ്പോകുനതന്റ്.  അതുകകപ്പോണ്ടുതകനയപ്പോണന്റ്  ഞങ്ങള്  ഇതടികന

എതടിര്ക്കുനതന്റ്.   ഇതന്റ്  വലടിയ രശതടിയടിലുള്ള ഒര ഹവപ്പോല-റടിമവഴന്റ്  ഹവപ്പോല

ഏര്പപ്പോടടിനുവകര ഇടവരത്തുന്നുമണപ്പോ എന്നുള്ള സയംശയതടിമലയന്റ് കപ്പോരവ്യങ്ങള്

മപപ്പോകുകയപ്പോണന്റ്.  Round-Tripping-കനക്കുറടിചന്റ്  മദശശയ  തലതടില്  വലടിയ

ചര്ചകളുയം  അമനസ്വഷണങ്ങളുയം  നടക്കുകയപ്പോണന്റ്.  ഇവടികട  കടിഫ്ബടിയുകട

മബപ്പോണ്ടുകള്  എലപ്പോ  രപ്പോജവ്യങ്ങളടില്നടിന്നുയം  വപ്പോങ്ങപ്പോന  സപ്പോധടിക്കുയം.

അമമേരടിക്കയടിമലപ്പോ കപ്പോനഡയടിമലപ്പോ ഉള്ള ഒരപ്പോള്ക്കന്റ് ആ മബപ്പോണ്ടുകള് ഇമപപ്പോള്
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കകകവശമുകണങ്കടില്  അവര്ക്കതന്റ്  മകരളതടിലുയം  ഇന്തവ്യയടിലുയം  വടില്ക്കപ്പോനുയം

സപ്പോധടിക്കുയം.   ഇവടികട  ആളുകള് അതടികന മൂലവ്യയം  രൂപയടില് അടചപ്പോല്മേതടി,

അവര്ക്കന്റ്  അതന്റ്  മഡപ്പോളറടില് അവടികടകടിട്ടുയം.   കുറചകഴടിഞ്ഞന്റ് മവണകമേങ്കടില്

അവര്ക്കതന്റ്  വടില്ക്കുമമ്പപ്പോള് വശണ്ടുയം അതന്റ്  മേപ്പോറ്റയം കചയപ്പോന സപ്പോധടിക്കുയം. ഇക്കൗ

നടിലയടിലുള്ള  ഹവപ്പോല-റടിമവഴന്റ്  ഹവപ്പോല  ഏര്പപ്പോടുകള്ക്കുമപപ്പോലുയം  ഇതന്റ്

ഇടവരത്തുന്നുമണപ്പോ  എന്നുള്ള  ഗുരതരമേപ്പോയടിട്ടുള്ള  ആശങ്കകള്

ഉയര്ന്നുവരടികയപ്പോണന്റ്.  നമ്മുകട സപ്പോമ്പതടിക പരമേപ്പോധടികപ്പോരതടിമനലുള്ള ഒര

കടന്നുകയറ്റമേപ്പോയടി  ഇതന്റ്  മേപ്പോറുനതന്റ്  ഇക്കൗ  നടിലയപ്പോണന്റ്.  ഞപ്പോന  മചപ്പോദടിക്കമട,

ആകരപ്പോകക്കയപ്പോണന്റ്  കടിഫ്ബടിയുകട  ഇക്കൗ  മേസപ്പോലപ്പോ  മബപ്പോണ്ടുകള്  ഇമപപ്പോള്

കകകവശയം വചടിരടിക്കുനതന്റ് എനതടികനക്കുറടിചന്റ് എകന്തങ്കടിലുയം ഒര കണമക്കപ്പോ

വടിവരമമേപ്പോ  ബഹുമേപ്പോനവ്യനപ്പോയ  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടിക്കന്റ്  പറയപ്പോന

സപ്പോധടിക്കുമമേപ്പോ? ലണന മസപ്പോക്കന്റ് എകന്റ്മചഞടില് ഇതന്റ്  ആദവ്യയം സബ്കകസ്ക്രെെബന്റ്

കചയ  original  allottees  ആകരപ്പോകക്കയപ്പോണന്റ്  എന്നുള്ളതടികനക്കുറടിചന്റ്

കണക്കുകളുണന്റ്.  പകക്ഷ അതന്റ് ഇമപപ്പോള് ആരകട കയടിലപ്പോണന്റ്? ഇമപപ്പോള് ഇക്കൗ

മബപ്പോണ്ടുകള്  കകകവശയം  വചടിരടിക്കുനവര്  ആകരപ്പോകക്കയപ്പോണന്റ്

എന്നുള്ളതടികനക്കുറടിചന്റ് ഒര കണക്കുമേടില, ഒര വടിവരവമേടില.  ഇതടികനക്കുറടിചന്റ്
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വടിവരപ്പോവകപ്പോശ  നടിയമേപ്രകപ്പോരയം  അമപക്ഷ  കകപ്പോടുതപ്പോല്  ആകരപ്പോകക്കയപ്പോണന്റ്

കടിഫ്ബടിയുകട  പ്രധപ്പോനകപട  കഷയര്  മഹപ്പോള്മഡഴന്റ്  എകനങ്കടിലുയം  പറയപ്പോന

സപ്പോധടിക്കുമമേപ്പോ?  ഇക്കൗ  നടിലയടിലുള്ള  ദുരൂഹതയപ്പോണന്റ്  ഇതടികനകയപ്പോകക്ക

മേറവടിലുള്ളതന്റ്. 

മേടി  .   സ്പെശക്കര്:  പ്ലശസന്റ് കണ്ക്ലൂഡന്റ്.

ശശ  .    വടി  .    ടടി  .    ബല്റപ്പോയം:  സര്,  അതുകകപ്പോണപ്പോണന്റ് പറയുനതന്റ്,  ഇതടികന

നടിയമേവടിരദ്ധത  അമനസ്വഷടിക്കുമമ്പപ്പോള്,  ഇതടികല  ഭരണഘടനപ്പോ  വടിരദ്ധത

ചൂണടിക്കപ്പോണടിക്കകപടുമമ്പപ്പോള് കടിഫ്ബടിയടികല മപ്രപ്പോജക്ടുകള് പറഞകകപ്പോണന്റ്

'നടിങ്ങളുകട  മേണ്ഡലതടില്  സ്കൂളുണപ്പോയടിമല;  നടിങ്ങളുകട  മേണ്ഡലതടില്

മറപ്പോഡുണപ്പോയടിമല'  എനടിങ്ങകനയുള്ള  മുടപ്പോമപപ്പോക്കന്റ്  നവ്യപ്പോയങ്ങളല  മുമനപ്പോടന്റ്

വയ്മക്കണതന്റ്.  ഗവണ്കമേനന്റ്  കടിഫ്ബടിയടിലൂകട  മേപ്പോത്രമമേ  ഫണന്റ്

അനുവദടിക്കുകയുള  എനന്റ്  വപ്പോശടിപടിടടിചപ്പോല്  ഞങ്ങള്  പ്രതടിപക്ഷ

എയം.എല്.എ.-മേപ്പോര്ക്കന്റ്  അടക്കയം  മേറ്റന്റ്  മേപ്പോര്ഗ്ഗമേടില,  കപ്പോരണയം  ഞങ്ങകളയുയം

ജനങ്ങള്  കതരകഞ്ഞടുതതപ്പോണന്റ്.  ഇക്കൗ  ഗവണ്കമേനടിനുമമേല്,  ഇക്കൗ

സഭയുകടമമേല്, ഇക്കൗ നപ്പോടടികന ഖജനപ്പോവടിനുമമേല് എകന്തങ്കടിലുയം ഒര ഭപ്പോരയം ഇക്കൗ

ഗവണ്കമേനന്റ്  അടടിമചല്പടിക്കുമമ്പപ്പോള്  അതന്റ്  140  നടിമയപ്പോജക
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മേണ്ഡലങ്ങളടിമലയ്ക്കുയം തുലവ്യമേപ്പോയടി വശതടിക്കകപടുയം,  സസ്വപ്പോഭപ്പോവടികമേപ്പോണന്റ്.  അതടികന

ഗുണവയം മദപ്പോഷവയം ഞങ്ങള്കൂടടി അനുഭവടിക്കണയം.

 മേടി  .   സ്പെശക്കര്:  കണ്ക്ലൂഡന്റ് കചയ. 

ശശ  .    വടി  .    ടടി  .    ബല്റപ്പോയം:  സര്,  അതുകകപ്പോണപ്പോണന്റ്  പറയുനതന്റ്  ഇതടില്

ഭരണഘടനപ്പോപരമേപ്പോയ  മചപ്പോദവ്യങ്ങള്  സടി.&എ.ജടി.  ഉയര്ത്തുമമ്പപ്പോള്  അതടിനന്റ്

രപ്പോഷശയമേപ്പോയടിട്ടുള്ള  മുടപ്പോമപപ്പോക്കന്റ്  നവ്യപ്പോയങ്ങളല  മവണതന്റ്.  ഇതടികനക്കുറടിചന്റ്

തുറനന്റ് സയംവദടിക്കപ്പോനുയം സയംശയനടിവപ്പോരണയം നടതപ്പോനുയം ഇതടികല സതപ്പോരവ്യത

ഉറപ്പുവരതപ്പോനുയം  ഈ  ഗവണ്കമേനന്റ്  തയപ്പോറപ്പോകണയം  എന്നുമേപ്പോത്രമേപ്പോണന്റ്  ഇക്കൗ

അവസരതടില് എനടിക്കന്റ് ആവശവ്യകപടപ്പോനുള്ളതന്റ്.

ധനകപ്പോരവ്യവയം കയറുയം വകുപ്പുമേനടി (മഡപ്പോ  .   ടടി  .   എയം  .   മതപ്പോമേസന്റ് ഐസകന്റ്):

സര്, ഇക്കൗ ചര്ച വളകര നനപ്പോയടിരന്നു.  കപ്പോരണയം ഇതടികന എലപ്പോ വശങ്ങളുയം

ഇക്കൗ ചര്ചയടിലൂകട വനടിട്ടുണന്റ്.  സതവ്യയം പറഞ്ഞപ്പോല് ഇപ്പുറത്തുനടിന്നുള്ളവരകട

പ്രസയംഗയം  കഴടിഞ്ഞമപപ്പോള്,  പ്രമതവ്യകടിചന്റ്  ശശ.  കജയടിയംസന്റ്  മേപ്പോതക്യുവടികനയുയം

ശശ.  എയം.  സസ്വരപ്പോജടികനയുയം പ്രസയംഗയം കഴടിഞ്ഞമപപ്പോള്,  എനടിക്കടിനടി ബപ്പോക്കടി

എന്തപ്പോണന്റ്  പറയപ്പോനുള്ളതന്റ്  എന  ചടിന്തയപ്പോയടിരന്നു.  ഇക്കൗ  സടി.&എ.ജടി.

റടിമപപ്പോര്ടന്റ് കകപ്പോണന്റ് ഒര ഗുണമുണപ്പോയടി.  എലപ്പോവരയം ഇകതപ്പോനന്റ് പഠടിച.  അതന്റ്
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ഇക്കൗ ചര്ചയടില് പ്രതടിഫലടിക്കുകയുയം കചയടിട്ടുണന്റ്.  ഇനന്റ് അടടിയന്തരപ്രമമേയയം

അവതരടിപടിചമപപ്പോള്  ഞപ്പോന  ഒര  മചപ്പോദവ്യയം  മചപ്പോദടിചടിരന്നു,  'സടി.&എ.ജടി.

റടിമപപ്പോര്ടടികല നടിഗമേനങ്ങള്  പ്രതടിപക്ഷയം അയംഗശകരടിക്കുന്നുമണപ്പോ' എനന്റ്, its

on  record.  ഒറ്റ  വപ്പോക്കടില്  ഞപ്പോന  പറയപ്പോയം  'ഞങ്ങള്  അയംഗശകരടിക്കുന്നു'

എനപ്പോണന്റ്  ശശ.  വടി.  ഡടി.  സതശശന  പറഞ്ഞതന്റ്.  എന്തപ്പോണന്റ്  അതടികന

അര്ത്ഥയം?  അതടികന  അര്ത്ഥയം  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്   ഭരണഘടനപ്പോ

വടിരദ്ധമേപ്പോകണനന്റ് മേപ്പോത്രമേല,           ശശ. വടി.  ടടി.  ബല്റപ്പോയം വശണ്ടുയം വശണ്ടുയം

പറഞകകപ്പോണടിരനതന്റ്,  ഇക്കൗ  ഉദപ്പോരവത്കരണ  നയങ്ങള്  മുഴുവന

നടപപ്പോക്കപ്പോന  മവണടി  മനതൃതസ്വയം  നല്കടിയ  പപ്പോര്ടടിയുകട  വക്തപ്പോവന്റ്

പറയുകയപ്പോണന്റ്  'ഞങ്ങള്ക്കപ്പോകക  എതടിര്പ്പുള്ളതന്റ്  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്  മുമഖന

വടിമദശത്തുനടിന്നുയം  വപ്പോയ്പ  എടുക്കുനതടികനക്കുറടിചന്റ്  മേപ്പോത്രമേപ്പോണന്റ്'  എനപ്പോണന്റ്.

ശശ.  വടി.  ടടി.  ബല്റപ്പോയം,  സടി.&എ.ജടി.-യുകട  നടിഗമേനയം  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്

ഭരണഘടനപ്പോ  വടിരദ്ധമേപ്പോണന്റ്  എനപ്പോണന്റ്.    മേപ്പോത്രമേല,  കടിഫ്ബടിയുകട  മുഴുവന

വപ്പോയ്പകളുയം,....  ശശ.  വടി.  ഡടി.  സതശശന  കൃതവ്യമേപ്പോയടി  പറഞ്ഞതുമപപ്പോകല,

293-ാം  വകുപടികന  ലയംഘനമേപ്പോണന്റ്,   ഭരണഘടനപ്പോ  വടിരദ്ധവമേപ്പോണന്റ്.  ശരടി,

ഇങ്ങകനകയപ്പോര പ്രസപ്പോവന നടിങ്ങള് കൃതവ്യമേപ്പോയടി നടതടിയതന്റ് വളകര നലതന്റ്.
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നമുക്കടിതുമേപ്പോയടി ജനങ്ങളുകട അടുതന്റ് മപപ്പോകപ്പോയം.  ജനങ്ങളുകട മുനപടില് ഓമരപ്പോ

മേണ്ഡലതടിലുയം  നടിങ്ങളുമടതടക്കയം  കടിഫ്ബടി മപ്രപ്പോജക്ടുകള്  ഉണന്റ്.  ഞങ്ങള്

പറയപ്പോന  മപപ്പോകുനതന്റ്  വളകര  ലളടിതമേപ്പോയ  കപ്പോരവ്യമേപ്പോണന്റ്.  ഇതന്റ്  ഭരണഘടനപ്പോ

വടിരദ്ധമേപ്പോണന്റ്  എനന്റ്  പറഞനടക്കുന  ആളുകളപ്പോണന്റ്  അപ്പുറത്തുള്ളതന്റ്.  ഒര

ചപ്പോനസന്റ് കടിടടിയപ്പോല് അവര് പടികന വടിട്ടുകളയുമമേപ്പോ,  ചപ്പോനസന്റ് ഇലപ്പോകതതകന

പറഞ  നടക്കുന്നുണന്റ്,  അമപപ്പോള്  ചപ്പോനസന്റ്  കടിടടിയപ്പോമലപ്പോ.   അതുകകപ്പോണന്റ്

വടികസന പ്രവര്തനങ്ങള് മവണമമേപ്പോ?  ഇടതുപക്ഷയം ഭരണതടില് തുടരണയം.

ബഹുമേപ്പോനകപട  പ്രതടിപക്ഷ  മനതപ്പോമവ,  കകലഫന്റ്  മേടിഷകന  ഞങ്ങള്

നടിര്തലപ്പോക്കുകമേനന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്  വടിഴുമങ്ങണടി  വനടിടന്റ്,   ആമലപ്പോചടിമചപ്പോള.

കടിഫ്ബടി  ഭരണഘടനപ്പോ  വടിരദ്ധമേപ്പോകണന്നുള്ള  സടി.&എ.ജടി.

നടിഗമേനതടികനപ്പോപയം  നടിങ്ങള്  നടില്ക്കമണപ്പോ  മവണമയപ്പോ  എന്നുള്ളതന്റ്  ഒനന്റ്

ആമലപ്പോചടിക്കണയം.  ബഹുമേപ്പോനകപട  അയംഗയം   എയം.  ഉമര്  അതടികന  കൂകട

കൂടടിയടിടടില,  അതന്റ്  ഞപ്പോന സമതടിചടിട്ടുണന്റ്.    'നടിങ്ങള് എന്തടിനപ്പോണന്റ്  ഇത്ര

മവവലപ്പോതടികപടുനതന്റ്,  ഇതന്റ് നമകളപ്പോനന്റ് ചര്ച കചയ്തുകഴടിഞ്ഞപ്പോല് എന്തപ്പോണന്റ്

കുഴപയം,  അതന്റ്  വവ്യക്തമേപ്പോക്കുനതടിനമല സഹപ്പോയടിക്കുക?'  എനപ്പോണന്റ് അമദ്ദേഹയം

പറഞ്ഞതന്റ്.  അമദ്ദേഹതടികന  പ്രസയംഗയം  മുഴുവന
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ഭരണഘടനകയക്കുറടിചപ്പോയടിരനടില,  അമദ്ദേഹതടികന പ്രസയംഗതടില് മുഴുവന

ഇതടിനന്റ് നടിയമേസഭയുകട കൂടുതല് മമേല്മനപ്പോടവയം മവണയം,  അതടികന ഓര്ഡര്

ബഹുമേപ്പോനകപട  സ്പെശക്കര്  നല്കടിയതന്റ്  നടപപ്പോയടിടടില  ഇങ്ങകനയുള്ള

കപ്പോരവ്യങ്ങളപ്പോയടിരന്നു  ഉനയടിചതന്റ്.  ശശ.  വടി.  ഡടി.  സതശശപ്പോ,  എലപ്പോവരയം

കൂകടയടില.  ........(പമേക്കന്റ്  ഓഫന്റ്)...  ഉകണങ്കടില്  ഞങ്ങള്ക്കന്റ്  കപ്പോരവ്യങ്ങള്

കുറചകൂടടി എളുപമേപ്പോയടി.

ശശ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതശശന: സര്,......

മഡപ്പോ  .    ടടി  .    എയം  .    മതപ്പോമേസന്റ്  ഐസകന്റ്  :   സര്,  ഇക്കൗ മപപ്പോയടിനന്റ്  പറഞ

തശര്തതടിനുമശഷയം  ഞപ്പോന വഴങ്ങപ്പോയം.  ഇവടികട ഒര മകപ്പോമേണ് ചര്ച വനതന്റ്

ഇത്രകയപ്പോകക്ക വപ്പോയ്പ എടുത്തുകഴടിഞ്ഞടിടന്റ്  എന്തന്റ് നടന്നുകവന്നുള്ളതപ്പോണന്റ്.  രണന്റ്

വര്ഷയം മുമ്പുള്ള സടി.&എ.ജടി.-യുകട റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  ചൂണടിക്കപ്പോണടിചടിടപ്പോണന്റ്  എന്തന്റ്

നടന്നുകവനന്റ്  മചപ്പോദടിക്കുനതന്റ്.   'അവടികട  ആ  മപ്രപ്പോജക്ടന്റ്  നടനടില,  ഇക്കൗ

മപ്രപ്പോജക്ടന്റ്  നടനടില'  എകനലപ്പോയം  പറയുകയപ്പോണന്റ്.   ഇനന്റ്

കടിഫ്ബടിയടില്നടിന്നുള്ള കചലവന്റ്  7300  മകപ്പോടടി  രൂപയപ്പോണന്റ്.   മദശശയപപ്പോത

സലകമേടുപടിനുള്ള  700  മകപ്പോടടി  രൂപയുകട  കപ്രപ്പോമപപ്പോസല്  വന്നു.  രണ്ടുമൂനന്റ്

ദടിവസതടിനുള്ളടില് അകകപ്രസല്.....,  മവകറ കപ്പോരവ്യങ്ങളടില.  ആ 700 മകപ്പോടടി
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രൂപ  അനുവദടിക്കുനമതപ്പോടുകൂടടി  8,000  മകപ്പോടടി  രൂപയപ്പോയടി.   ഇക്കൗ

മേപ്പോര്ചടിനുള്ളടില് ചുരങ്ങടിയതന്റ് 10,000 മകപ്പോടടി രൂപ ചടിലമപപ്പോള് 12,000 മകപ്പോടടി

രൂപ  കടിഫ്ബടി  ഫടിനപ്പോനസന്റ്  കചയ്യുയം.  സമേപ്പോനതകളടിലപ്പോത  ഒര  വടികസന

പ്രവര്തനമേപ്പോണുള്ളതന്റ്.  നമകളന്തപ്പോണന്റ് കചയ്യുനതന്റ്;  ബപ്പോധവ്യതയുണന്റ് എനതന്റ്

ശരടിയപ്പോണന്റ്.  പകക്ഷ  അതുവചന്റ്  നമള്  60,000  മകപ്പോടടി  രൂപയുകട

മപ്രപ്പോജക്ടുകളടില്  ലടിവമറജന്റ് കചയ്യുകയപ്പോണന്റ്.  അല്പയം കപ്പോലതപ്പോമേസയം വനപ്പോലുയം

നപ്പോലഞന്റ്  വര്ഷതടിനുള്ളടില് ഇവകയപ്പോകക്ക യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥവ്യമേപ്പോകുമമ്പപ്പോള് മകരളയം

എങ്ങകന മേപ്പോറുയം എകനപ്പോനന്റ് ചടിന്തടിക്കണയം.  അമപപ്പോഴപ്പോണന്റ് സടി.&എ.ജടി.-യുകട

റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  വരനതന്റ്.  ഞപ്പോന  അതടികന  നടപടടികമേങ്ങകളക്കുറടികചലപ്പോയം

രപ്പോവടികല  പറഞ.  ഇനടിമപപ്പോള്  പ്രടിവടിമലജസന്റ്,  എഥടികന്റ്  കമടിറ്റടിയുകട

റടിമപപ്പോര്ടന്റ് വനടിട്ടുണന്റ്.  അതടികന അടടിസപ്പോനതടില് നമുക്കതന്റ് പടിനശടന്റ് ചര്ച

കചയപ്പോയം.  ഞപ്പോന  സടി.&എ.ജടി.-യുകട  നടിഗമേനതടികന  ഉള്ളടക്കയം

പരടിമശപ്പോധടിക്കണകമേനപ്പോണന്റ്  ശശ.  വടി.  ഡടി.  സതശശന  പ്രമമേയയം

അവതരടിപടിചകകപ്പോണന്റ്   പറഞ്ഞതന്റ്.  അമദ്ദേഹതടികന  ഏറ്റവയം  വലടിയ

വപ്പോദകമേനതന്റ്  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്  ഭരണഘടനപ്പോ  വടിരദ്ധമേപ്പോകണനതപ്പോണന്റ്,

അവടികടനടിനപ്പോണന്റ്  തുടമങ്ങണതന്റ്.   ആര്ഗക്യുകമേനന്റ്  എന്തപ്പോണന്റ്;   ആര്ഗക്യുകമേനന്റ്
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സയംബനടിചന്റ് ശശ. എയം. സസ്വരപ്പോജയം പറഞ.  Entry 37 of the List I of the

Seventh  Schedule  of  the  Constitution  of  India  gives   powers  for

raising   foreign  loans  only  to  the  Central  Government.  ശശ.  എയം.

സസ്വരപ്പോജന്റ്  പറഞ്ഞകപ്പോരവ്യയം  ഞപ്പോന  വശണ്ടുയം  ആവര്തടിക്കുനടില.  ഇതന്റ്

കലജടിമസ്ലേറ്റശവന്റ്  മകപ്പോമ്പശറ്റനസടികന  ലടിസ്റ്റുകളപ്പോണന്റ്.   അലപ്പോകത  ആര്ക്കന്റ്

വപ്പോയ്പകയടുക്കപ്പോകമേനന്റ്  നടിര്ണ്ണയടിക്കുനതല കഷഡഡ്യൂള്  7.   കസനടല് ലടിസന്റ്,

മസറ്റന്റ്  ലടിസന്റ്,  കണ്കറനന്റ്  ലടിസന്റ്  എനടിവകയക്കുറടിചന്റ്  സടി.&എ.ജടി.

എന്നുപറയുന  ഭരണഘടനപ്പോ  സപ്പോപനമേടിരനന്റ്  പഠടിപടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.   ഇക്കൗ

ലടിസടികല  37- ാാമേകത  ഇനയം  പ്രകപ്പോരയം  മകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്പോരടിനന്റ്  മേപ്പോത്രമമേ

വപ്പോയ്പകയടുക്കപ്പോന സപ്പോധടിക്കുകയുളകയനന്റ്.   എങ്ങകന  ഇക്കൗ  സപ്പോപനതടിനന്റ്

ഇതന്റ് എഴുതടിപടിടടിപടിക്കപ്പോന കഴടിയുന്നു? 

ശശ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതശശന:  സര്,  അങ്ങന്റ് ആദവ്യയം പറഞ്ഞ കപ്പോരവ്യതടില്

ഞപ്പോന  ഒര  സയംശയയം  പ്രകടടിപടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  അങ്ങന്റ്  പറഞ,  കടിഫ്ബടി

ഭരണഘടനപ്പോ  വടിരദ്ധമേപ്പോകണനന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്  പ്രതടിപക്ഷയം

അയംഗശകരടിചടിരടിക്കുന്നു  എനന്റ്.   കടിഫ്ബടി  ഭരണഘടനപ്പോവടിരദ്ധമേപ്പോകണനന്റ്

സടി.&എ.ജടി.  പറഞ്ഞടിടടില.   കടിഫ്ബടിയടികല  ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  കടകമേടുപ്പുയം
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വടിമദശ കടകമേടുപ്പുയം ഭരണഘടനപ്പോ വടിരദ്ധമേപ്പോകണനപ്പോണന്റ് പറഞ്ഞതന്റ്.  ഞപ്പോന

അതന്റ് ആവര്തടിക്കുകയപ്പോയടിരന്നു.   അങ്ങന്റ് ഇമപപ്പോള് തൃപ്പൂണടിത്തുറ അയംഗയം

പറഞ്ഞ കപ്പോരവ്യങ്ങകളപ്പോകക്ക ആവര്തടിച.  ഞപ്പോന പറഞതരമട, അങ്ങന്റ്, ഈ

മഫപ്പോറടിന മലപ്പോണ് എടുക്കുകയപ്പോണന്റ്, ഈ എനടടിയടിലുള്ള കപ്പോരവ്യയം.   മഫപ്പോറടിന

മലപ്പോണ്  എടുക്കപ്പോന  സയംസപ്പോന  ഗവണ്കമേനന്റ്  നടിയമേനടിര്മപ്പോണയം  നടതപ്പോന

പപ്പോടടിലപ്പോകയന്നുതകനയപ്പോണന്റ്.  അതുകകപ്പോണന്റ് ഈ വടിമദശ കടകമേടുക്കപ്പോകമേന്നുള്ള

നടിയമേനടിര്മപ്പോണയം  നടതപ്പോനുള്ള  ഭരണഘടനപ്പോപരമേപ്പോയ  അധടികപ്പോരമേടികലന്നു

തകനയപ്പോണന്റ്.  നടിങ്ങള്  ഏതന്റ്  നടിയമേതടികന  അടടിസപ്പോനതടിലപ്പോണന്റ്

വടിമദശത്തുനടിന്നുയം  കടകമേടുതതന്റ്.   ഇക്കൗ  വപ്പോദഗതടി  ഉനയടിക്കുന  അമങ്ങയന്റ്

പറയപ്പോമമേപ്പോ;   മസറ്റന്റ്  ഗവണ്കമേനടിനന്റ്  വടിമദശത്തുനടിന്നുയം  കടകമേടുക്കപ്പോന

സപ്പോധടിക്കുമമേപ്പോ?  കടകമേടുക്കപ്പോന  സപ്പോധടിക്കടില.  അമങ്ങയന്റ്  വവ്യക്തമേപ്പോയടി

അറടിയപ്പോവന  കപ്പോരവ്യമേമല;  അങ്ങന്റ്  കവറുകത  കതറ്റടിദ്ധരടിപടിക്കമല?  ഒറ്റ

കപ്പോരവ്യയംകൂടടി പറയമട,  രണന്റ് കപ്പോരവ്യങ്ങള്ക്കന്റ് അങ്ങന്റ് മേറുപടടി പറയണയം.  മസറ്റന്റ്

എനന്റ്  പറഞ്ഞപ്പോല്  എന്തപ്പോകണനന്റ്  ഇവടികട  പറഞ,  ഒനപ്പോയം  കപ്പോസടികല

കുടടികള്ക്കുവകര അറടിയപ്പോയം.   അങ്ങന്റ് ആ പ്രസയംഗമേപ്പോണമലപ്പോ കസ്വപ്പോടന്റ്  കചയതന്റ്.

ഇന്തവ്യയടില്  എത്ര  മസറ്റുണന്റ്,  എത്ര  മകന്ദ്രഭരണപ്രമദശങ്ങളുകണനന്റ്  ഒനപ്പോയം
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കപ്പോസടികല കുടടികള്ക്കുമപപ്പോലുയം അറടിയപ്പോയം.  ആ മസറ്റപ്പോമണപ്പോ ആര്ടടിക്കടിള് 12-

കല മസറ്റടികന കഡഫനടിഷന.   ഇന്തവ്യന ഓയടില് മകപ്പോര്പമറഷനുയം ഭപ്പോരതന്റ്

കപമടപ്പോളടിയയം  മകപ്പോര്പമറഷനുയം  മസറ്റപ്പോകണനപ്പോണന്റ്   തൃപ്പൂണടിത്തുറ  അയംഗയം

എകന പഠടിപടിചതനതപ്പോണന്റ്.  ഒനപ്പോയം കപ്പോസടികല കുടടികള്ക്കന്റ് അറടിയപ്പോവന

കപ്പോരവ്യയം എനടിക്കറടിയടിലപ്പോകയനപ്പോണന്റ് പറഞ്ഞതന്റ്.  എകന തൃപ്പൂണടിത്തുറ അയംഗയം,

ഇക്കൗ മസറ്റന്റ് എനന്റ് പറഞ്ഞപ്പോല് ഒനപ്പോയം കപ്പോസടികല കുടടികള് പഠടിക്കുന മസറ്റല

ഭരണഘടനപ്പോപ്രകപ്പോരയം  ആര്ടടിക്കടിള്  12.   ഒരപപ്പോടന്റ്  മസറ്റന്റ്  മവകറയുണന്റ്.

ബഹുമേപ്പോനകപട സപ്രശയംമകപ്പോടതടി വടിധടി ഇഷ്ടയംമപപ്പോകലയുണപ്പോയടിട്ടുണന്റ്.  

മഡപ്പോ  .   ടടി  .   എയം  .   മതപ്പോമേസന്റ് കഎസകന്റ്: സര്, ശശ. വടി. ഡടി. സതശശന ഇനടി

ഇരടിക്കൂ.   ശശ.  എയം.  ഉമര്,  അമങ്ങയന്റ്  ഞപ്പോന  സമേയയം  അനുവദടിക്കപ്പോയം.

(....ബഹളയം....) Shri M. Ummer, we will debate.   (....ബഹളയം....).

ശശ  .    എയം  .    സസ്വരപ്പോജന്റ്:  സര്,  ബഹുമേപ്പോനകപട മേടിനടിസര്,  ഞപ്പോന ഇവടികട

സയംസപ്പോരടിചകതലപ്പോയം  റടിമക്കപ്പോര്ഡടിലുള്ളതപ്പോണന്റ്,  മലപ്പോകയം  മുഴുവന

മകടടിട്ടുള്ളതുമേപ്പോണന്റ്.  മസറ്റടികന  സയംബനടിചന്റ്  ഭരണഘടനയടികല  രണന്റ്

ആര്ടടിക്കടിളപ്പോയ 12-ഉയം, 36-ഉയം ഞപ്പോന പറഞ്ഞടിരന്നു.  അതന്റ് ബഹുമേപ്പോനവ്യനപ്പോയ

പറവൂര്  അയംഗയം  മകടടിടടികലങ്കടില്  മകള്ക്കുക  അതുമേപ്പോത്രമമേ  എനടിക്കന്റ്
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മേറുപടടിയപ്പോയടി പറയപ്പോനുള.  

ശശ  .   എയം  .   ഉമര്: സര്, ഇവടികട ശശ. വടി. ഡടി. സതശശന പറഞ്ഞതടികന

എനമഡപ്പോഴന്റ്  കചയടിടന്റ്  അമദ്ദേഹയം  പറയപ്പോത  കപ്പോരവ്യങ്ങള്  ഞപ്പോന

പറഞകവന്നുള്ളതപ്പോണന്റ്.   എടന്റ്  മേടിനടിറ്റന്റ്  മനരയം  കകപ്പോണന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്

ആവര്തടിമക്കണമലപ്പോ എനതുകകപ്പോണന്റ് അമദ്ദേഹയം പറഞ്ഞതടികന എനമഡപ്പോഴന്റ്

കചയടിടപ്പോണന്റ്  ഞപ്പോന  തുടങ്ങടിയതന്റ്.  പറയപ്പോത  ചടില  കപ്പോരവ്യങ്ങള്  ഞപ്പോന

കൂടടിപറഞകവമനയുള.   അതടികന  എനമഡപ്പോഴന്റ്  കചയ്യുകതകനയപ്പോണന്റ്

കചയതന്റ് . അതടില് സയംശയകമേപ്പോന്നുമേടില.  

മഡപ്പോ  .    ടടി  .    എയം  .    മതപ്പോമേസന്റ്  കഎസകന്റ്:  സര്,  സടി.&എ.ജടി.

പറഞ്ഞകതന്തപ്പോണന്റ്;  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്  ഭരണഘടനപ്പോവടിരദ്ധയം,  കടിഫ്ബടി

മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗ്സന്റ് എലപ്പോയം ഓഫന്റ്-ബജറ്റപ്പോണന്റ്,   ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗന്റ്

എലപ്പോയം  ഭരണഘടനപ്പോവടിരദ്ധവമേപ്പോണന്റ്  എനന്റ്.   അതുതകനയമല  പറഞ്ഞതന്റ്.

കടിഫ്ബടികയന്നുപറയുന  സപ്പോപനയം  ഭരണഘടനപ്പോ  വടിരദ്ധമേല,  പകക്ഷ

അതടികന  എലപ്പോ  പ്രവൃതടികളുയം  ഭരണഘടനപ്പോവടിരദ്ധമേപ്പോകണനപ്പോണന്റ്

പറഞ്ഞടിരടിക്കുനതന്റ്.   (....ബഹളയം....)   രണപ്പോമേകത  മചപ്പോദവ്യയം,  മസറ്റന്റ്

എനപ്പോകലന്തന്റ്  എനതപ്പോണന്റ്.   ശശ.  വടി.  ടടി.  ബല്റപ്പോയം  പറഞ്ഞമപപ്പോള്
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അമദ്ദേഹമതപ്പോടന്റ്  ഞപ്പോന  പറയപ്പോന  മപപ്പോയതന്റ്  ഇതുതകനയപ്പോണന്റ്.   നടിങ്ങള്

കകലഫന്റ്  ഇനഷസ്വറനസന്റ്  മകപ്പോര്പമറഷകനയുയം  മകന്ദ്ര  കപപ്പോതുമമേഖലപ്പോ

സപ്പോപനങ്ങളുകടയുയം  മപരകളപ്പോണന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്  അകതപ്പോന്നുയം

സയംസപ്പോനതടികന  സപ്പോപനങ്ങള്  മപപ്പോലുമേല.  ഏതപ്പോയപ്പോലുയം  നടിങ്ങള്

മേനസടിലപ്പോക്കടിമക്കപ്പോള,  ബഹുമേപ്പോനകപട  കകഹമക്കപ്പോടതടിയടില്  നടക്കുന

മകസടികല  മകന്ദ്ര  പ്രശയം  മസറ്റടികന  നടിര്വചനമേപ്പോണന്റ്.  അതന്റ്  ഇന്തവ്യന

ഭരണഘടനയടില് കൃതവ്യമേപ്പോയടി പറഞ്ഞടിട്ടുണന്റ്. 'India is a Union of States'

എനപ്പോണന്റ് മസറ്റടികന നടിര്വചടിക്കുനതന്റ്.  ആ നടിര്വചനതടില് കടിഫ്ബടിയുയം

കപപ്പോതുമമേഖലപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങളുയം  വരടില.  അവകയലപ്പോയം  മബപ്പോഡടി

മകപ്പോര്പമററ്റുകളപ്പോണന്റ്.  അങ്ങകനയപ്പോണന്റ്  ഇക്കൗ  നടിയമേസഭ  നടിയമേയം

പപ്പോസപ്പോക്കടിയടിട്ടുള്ളതന്റ്.  അകതലപ്പോയം  മേറനടിടന്റ്  ഇതന്റ്  സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോര്

തകനയപ്പോകണനന്റ്  പറയുകയപ്പോണന്റ്.  ഇതപ്പോകണകന  വപ്പോദയം.  രണപ്പോമേമതതന്റ്,

(....ബഹളയം....) 

ശശ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതശശന: സര്,.......

 മഡപ്പോ  .   ടടി  .   എയം  .   മതപ്പോമേസന്റ് കഎസകന്റ്: സര്, ഞപ്പോന വഴങ്ങപ്പോയം, എകന വപ്പോദയം

തശര്ക്കമട,  അതടിനുമശഷയം വഴങ്ങപ്പോയം,  ഇമപപ്പോള് അങ്ങന്റ് അവടികട ഇരടിക്കൂ....
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എന്തപ്പോണന്റ് കഷഡഡ്യൂള് എന്നുമപപ്പോലുയം കൃതവ്യമേപ്പോയടി....  ഇങ്ങകന എഴുമതണതല.

എന്തടിനപ്പോണന്റ് ഇത്ര ധൃതടിയടിലുള്ള എഴുതന്റ്.  അടുത കസനനസന്റ് മനപ്പോക്കണയം,

സപ്പോധപ്പോരണ വരനതപ്പോമണപ്പോ;  Hence, they appear to be in violation of

the provisions of the Constitution and an encroachment by state on

the powers of the Centre. If this model is to be followed by other

states, ഇന്തവ്യയടികല ധനകപ്പോരവ്യ  ബപ്പോധവ്യതകള് കകകവടിട്ടുമപപ്പോകുയം.  ധൃതടിയടില്

പറയുന ഇക്കൗ രശതടി സപ്പോധപ്പോരണ സടി.&എ.ജടി.-യുകട റടിമപപ്പോര്ട്ടുകളടില് വരന

ഒര  കകശലടിയല.  ശശ.  കജയടിയംസന്റ്  മേപ്പോതക്യു  ഒര  നടപടടികമേയം  പറഞ്ഞമലപ്പോ,

ഒനപ്പോയംഘടയം  മകപ്പോടതടിയടില്  മകസകകപ്പോടുത്തു  രണപ്പോയംഘടയം,  മൂനപ്പോയംഘടയം

സടി.&എ.ജടി.  വരന്നു  അമപപ്പോമഴയ്ക്കുയം  അവരകട  ഡ്രപ്പോഫന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  ചര്ച

കചയ്തുകഴടിഞ.  ആ  ഡ്രപ്പോഫന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടടില്  ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്

മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗടികനക്കുറടിചന്റ്  കൃതവ്യമേപ്പോകയപ്പോര  പപ്പോരഗ്രപ്പോഫുണന്റ്.   ശശ.  വടി.  ഡടി.

സതശശനപ്പോണന്റ്  അതടികന ആദവ്യഭപ്പോഗയം  ഉദ്ധരടിചതന്റ്,  അങ്ങന്റ്  വപ്പോയടിചമനപ്പോക്കുക.

എവടികടയങ്കടിലുയം  ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗന്റ്  ഭരണഘടനപ്പോ

വടിരദ്ധമേപ്പോകണനന്റ്  പറയുന്നുമണപ്പോ;  കപ്രപ്പോപപ്രറ്റടികയക്കുറടിചമല പറയുന്നുള.

എലപ്പോയം  ധൃതടിയപ്പോണന്റ്,   സയംസപ്പോന  സര്ക്കപ്പോരടിമനപ്പോടന്റ്  ചര്ചയടില,  ഒരടിടത്തുയം
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പരടിമശപ്പോധനയുമേടില.  എവടികടനടിമനപ്പോ എഴുതടിയുണപ്പോക്കടിയ മൂനന്റ്  മപകജടുതന്റ്

മചര്ത്തുവചടിടന്റ് നടിയമേസഭയടില് അവതരടിപടിക്കുകവനന്റ് പറഞ്ഞന്റ് വരടികയപ്പോണന്റ്.

ഇക്കൗ  സഭമയപ്പോടന്റ്  ഇതടിമനക്കപ്പോള്  വലടിയ  അനപ്പോദരവന്റ്  ഇക്കൗ  ഭരണഘടനപ്പോ

സപ്പോപനയം  കപ്പോണടിക്കപ്പോനുമണപ്പോ;  അതുകകപ്പോണന്റ്  വളകര  കൃതവ്യമേപ്പോയടി

വടിവരടിചതുമപപ്പോകല,  ഇക്കൗ  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്  എടുക്കുനതന്റ്  സയംസപ്പോന

സര്ക്കപ്പോരല.  ഇക്കൗ  നടിയമേസഭ  രൂപയം  നല്കടിയടിട്ടുള്ള  ഒര  മബപ്പോഡടി

മകപ്പോര്പമററ്റപ്പോണന്റ്. ഇതടിനന്റ് നടിയമേമുണപ്പോക്കടിയതന്റ് നമളല, കടിഫ്ബടി നടിയമേമേല

വപ്പോയ്പകയടുക്കപ്പോനുള്ള അവകപ്പോശയം  നല്കടിയതന്റ്.   ആര്ടടിക്കടിള്  246  പ്രകപ്പോരയം

മകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോര് നടിയമേമുണപ്പോക്കടി.   മകന്ദ്ര സര്ക്കപ്പോരടികന Foreign Exchange

Management  Act  (FEMA)-ല്   നടിയമേസഭ  രൂപയം  നല്കടിയ  മബപ്പോഡടി

മകപ്പോര്പമററ്റടിനന്റ്  വപ്പോയ്പയന്റ്  അവകപ്പോശമുണന്റ്.  ഇക്കൗ  വടിവപ്പോദയം  മുഴുവന  നടനടിട്ടുയം

റടിസര്വന്റ്  ബപ്പോങ്കന്റ്  അവകപ്പോശമേടിലപ്പോകയനന്റ്  എവടികടകയങ്കടിലുയം  പറമഞ്ഞപ്പോ?

അമപപ്പോള്  റടിസര്വന്റ്  ബപ്പോങ്കന്റ്  ഡടിസന്റ് കകകമേകറക്കുറടിചപ്പോണന്റ്...ശശ.  വടി.  ഡടി.

സതശശന പറഞ്ഞതന്റ്  കൃതവ്യയം  ശരടിയപ്പോണന്റ്.    FEMA  ആയംഗടിളടില്  മേപ്പോത്രമമേ

ഞങ്ങള്  മനപ്പോക്കുന്നുള.   ഇതന്റ്  തടിരടിചടയപ്പോനുള്ള  കഴടിവന്റ്  കടിഫ്ബടിക്കുമണപ്പോ

അതടിനുള്ള മററ്റടിയംഗുമണപ്പോ.  നമള്  ലണന മസപ്പോക്കന്റ് എകന്റ്മചഞടില്നടിന്നുയം
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വപ്പോയ്പ എടുക്കുമമ്പപ്പോള് അവടിടകത ചടങ്ങള് പരടിപപ്പോലടിചടിട്ടുമണപ്പോ എകനപ്പോന്നുയം

നമ്മുകട  റടിസര്വന്റ്  ബപ്പോങ്കന്റ്  ഗവ്യപ്പോരനടി  കചയ്യുനടില.  അകതപ്പോകക്ക  റടിസര്വന്റ്

ബപ്പോങ്കടികന  മബപ്പോഡടികള്  മനപ്പോമക്കണതപ്പോണന്റ്.    മബപ്പോഡടി  മകപ്പോര്പമററ്റന്റ്സന്റ്

ഇനടിമുതല്  മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്  ഇറമക്കണകയനന്റ്  മകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്പോരടിനന്റ്

തശരമേപ്പോനടിക്കപ്പോയം,  റടിസര്വന്റ്  ബപ്പോങ്കടിനന്റ്  തശരമേപ്പോനടിക്കപ്പോയം.  പകക്ഷ  അനന്റ്

വപ്പോങ്ങടിചമപപ്പോള്  അതടിനുള്ള  അവകപ്പോശമുണന്റ്,  അതന്റ്  നമള്

ഉപമയപ്പോഗകപടുതടി. എന്തടിനപ്പോണന്റ് അവകപ്പോശയം ഉപമയപ്പോഗകപടുതടിയതന്റ്; അതന്റ്

എന്തടിനപ്പോകണനന്റ് മചപ്പോദടിചപ്പോല് അതന്റ് ഞപ്പോന പറയപ്പോയം.  നമള് ഒര കമേമസജന്റ്

ഇനര്നപ്പോഷണല്  മേപ്പോര്ക്കറ്റടില്  കകപ്പോടുക്കുകയപ്പോണന്റ്.  മകരളകമേകനപ്പോര  കകപ്പോച

സയംസപ്പോനയം,  ആ  സയംസപ്പോനതന്റ്  കടിഫ്ബടി  എകനപ്പോര  ഇനഫപ്പോസക്ചര്

കമ്പനടി (മപപര് ഉയര്തടി കപ്പോണടിച) ഇങ്ങകന ഇനര്നപ്പോഷണല് മേപ്പോര്ക്കറ്റടില്,

ലണന  മസപ്പോക്കന്റ്  എകന്റ്മചഞടില്  ഇതരതടില്  വപ്പോയ്പകയടുക്കപ്പോനുള്ള

കഴടിവകണകനപ്പോര കമേമസജന്റ്  കകപ്പോടുക്കുകയപ്പോകണനന്റ്.  കപ്പോരണയം,  ഒന്നുയം രണ്ടുയം

മകപ്പോടടി  രൂപയല  60,000 മകപ്പോടടി  രൂപയപ്പോണന്റ്  സയംസപ്പോനതടിനുമവണടി

കമേപ്പോബടിപലസന്റ് കചയപ്പോന തശരമേപ്പോനടിചടിട്ടുള്ളതന്റ്.  അതടിനന്റ്  പ്രപ്പോപടിയുകണന്നുള്ള
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മമേമസജന്റ്  കകപ്പോടുക്കപ്പോന  തശരമേപ്പോനടിചതപ്പോണന്റ്.  അതടികന  ഡയറക്ടര്  മബപ്പോഡടി

വനമപപ്പോള് ചശഫന്റ് കസകടറടിയുയം ഫടിനപ്പോനസന്റ് കസകടറടിയുയം എതടിര്തടിമല;

അവമരപ്പോടന്റ്  അഭടിപ്രപ്പോയയം  പറമഞ്ഞപ്പോ;  ബപ്പോക്കടിയുള്ളവകരന്തപ്പോ  കുറഞ്ഞ

ആള്ക്കപ്പോരപ്പോമണപ്പോ;   കടിഫ്ബടിയുകട  ഡയറക്ടര്  മബപ്പോര്ഡന്റ്  എന്നുപറയുനതന്റ്

സര്ക്കപ്പോര്  ഒര  കപ്പോരവ്യയം  പറഞ്ഞപ്പോല്  അയംഗശകരടിചമപപ്പോകുനവരപ്പോമണപ്പോ?

അങ്ങകനയുള്ളവരല  അവര്. ചര്ച  കചയന്റ്  ഏകകണ്ഠമേപ്പോയടിടപ്പോണന്റ്

തശരമേപ്പോനടിചടിരടിക്കുനതന്റ്.   വവ്യതവ്യസ അഭടിപ്രപ്പോയയം പറയുനതുയം ഏകകണ്ഠമേപ്പോയ

തശരമേപ്പോനവയം  തമടില്  വലടിയ  വവ്യതവ്യപ്പോസമേപ്പോണന്റ്.  അങ്ങകന  അഭടിപ്രപ്പോയങ്ങള്

ആര്കക്കങ്കടിലുമുകണങ്കടില് കസകടറടിയപ്പോകണങ്കടിലുയം അലപ്പോത ആളപ്പോകണങ്കടിലുയം

അഭടിപ്രപ്പോയയം പറയപ്പോനുയം സമേര്ത്ഥടിക്കപ്പോനുകമേപ്പോകക്ക സസ്വപ്പോതനവ്യയം നല്കുന ഒര

മബപ്പോര്ഡുതകനയപ്പോണന്റ് നമുക്കന്റ് മവണതന്റ്.  രണപ്പോമേകത കപ്പോരവ്യയം,  സടി.&എ.ജടി.-

യുകട  നടിലപപ്പോടന്റ്  മേസപ്പോല  മബപ്പോണ്ടുകഴടിഞ്ഞപ്പോല്,   ഇതന്റ്  ഓഫന്റ്  ബജറ്റന്റ്

മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗപ്പോകണനപ്പോണന്റ്. എന്തപ്പോണന്റ് ഓഫന്റ്-ബ ജറ്റന്റ് മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗന്റ്?

ശശ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതശശന:  സര്,  ബഹുമേപ്പോനകപട  അയംഗയം  വളകര
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ബുദ്ധടിപൂര്വയം  ഇകതലപ്പോയംകൂടടി  മേടികന്റ്  കചയ്യുകയപ്പോണന്റ്.  കടിഫ്ബടി  ഭരണഘടനപ്പോ

വടിരദ്ധമേപ്പോകണനന്റ് ഓഡടിറ്റടില് പറഞകവനപ്പോണന്റ് അങ്ങന്റ് ആദവ്യയം പറഞ്ഞതന്റ്.

അതന്റ്  പറഞ്ഞടിടടില.  എലപ്പോ  ഓഫന്റ്-ബഡ്ജറ്റന്റ്  കടകമേടുപ്പുകളുയം  ഭരണഘടനപ്പോ

വടിരദ്ധമേപ്പോകണനന്റ് ഇക്കൗ ഓഡടിറ്റന്റ്  റടിമപപ്പോര്ടടില് പറഞ്ഞടിടടില.  വടിമദശ പണയം,

വടിമദശത്തുനടിന്നുയം മലപ്പോകണടുക്കപ്പോനുള്ള അധടികപ്പോരയം സയംസപ്പോനതടിനടില.  ആ

അധടികപ്പോരയം ഉപമയപ്പോഗടിചടിരടിക്കുനതന്റ് ഭരണഘടനപ്പോവടിരദ്ധമേപ്പോണന്റ്. ഞപ്പോന അതന്റ്

വളകര വവ്യക്തമേപ്പോയടി പറഞ്ഞതപ്പോണന്റ്. With in the territory of India-യടില്

നടിന്നുമേപ്പോത്രമമേ  ഒര  മസറ്റടിനന്റ്  മലപ്പോണ്  എടുക്കപ്പോന  സപ്പോധടിക്കൂ.   പുറത്തുനടിനന്റ്

മേസപ്പോല  മബപ്പോണന്റ്  ഇഷഡ്യൂ  കചയപ്പോന  കടിഫ്ബടിക്കന്റ്  അധടികപ്പോരമേടികലനന്റ്

പ്രതടിപക്ഷത്തുനടിന്നുയം  ആകരങ്കടിലുയം  പറഞ്ഞടിട്ടുമണപ്പോ;  ഇക്കൗ  ഓഡടിറ്റന്റ്

റടിമപപ്പോര്ടടില് പറഞ്ഞടിട്ടുമണപ്പോ;  എന്തടിനപ്പോണന്റ്  അങ്ങന്റ് എലപ്പോയംകൂടടി  മേടികന്റ്  കചയന്റ്

പറയുനതന്റ്. ഇകതലപ്പോയം പ്രമതവ്യകയംപ്രമതവ്യകമേപ്പോയടിട്ടുള്ള കപ്പോരവ്യങ്ങളപ്പോണന്റ്. ഞങ്ങള്

സയംസപ്പോരടിചതുയം  സടി.&എ.ജടി.  റടിമപപ്പോര്ട്ടുയം  ഇക്കൗ  സഭയുകട

കറമക്കപ്പോര്ഡടിലുള്ളതപ്പോണന്റ്.  അതുകകപ്പോണന്റ്  ദയവകചയന്റ്  അതന്റ്  കതറ്റടിദ്ധരടിപടിചന്റ്

പറയരകതനപ്പോണന്റ് എകന അഭവ്യര്ത്ഥന.

ശശ  .    എ  .    പടി  .    അനടില് കുമേപ്പോര്: സര്, വളകര സടിമ്പടിളപ്പോയടികടപ്പോര കപ്പോരവ്യയം,
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ഇവടികട  കടിഫ്ബടി  സടി.&എ.ജടി.-ക്കന്റ്  കകപ്പോടുത  റടിമപപ്പോര്ടടില്  ഇതന്റ്

കണടിനജനന്റ്  ലയബടിലടിറ്റടിയപ്പോകണനന്റ്  പറയുന്നു.  എങ്ങകനയപ്പോണന്റ്  ഇതന്റ്

കണടിനജനന്റ് ലയബടിലടിറ്റടി  ആകുനതന്റ്?  എനടിക്കന്റ്  അറടിമയകണപ്പോര  കപ്പോരവ്യയം,

അമങ്ങയന്റ്  സടിമ്പടിളപ്പോയടി  പറയപ്പോന  കഴടിയുമേമലപ്പോ;  ഇതടിനകതന്റ്  ഗവണ്കമേനന്റ്

ഗവ്യപ്പോരനറപ്പോയടി  നടില്ക്കുന,  ഗവണ്കമേനടികന  എകന്റ്കചക്കറടില്നടിനന്റ്  പണയം

കകപ്പോടുക്കുന കപ്പോരവ്യയം,  സസ്വന്തമേപ്പോയടി വരമേപ്പോനയം ജനമററ്റന്റ്  കചയപ്പോന കഴടിയപ്പോത

ഒര സപ്പോപനയം അവടികട വരന ഇക്കൗ ബപ്പോദ്ധവ്യത എങ്ങകനയപ്പോണന്റ് കണടിനജനന്റ്

ലയബടിലടിറ്റടിയപ്പോകുകകയനന്റ് അകങ്ങപ്പോനന്റ് വടിശദശകരടിക്കപ്പോമമേപ്പോ?

ശശ  .    മുഹമദന്റ് മുഹസടിന  .    പടി.:  സര്,  മസറ്റടികന കപ്പോരവ്യയം പറഞ്ഞമപപ്പോള്

ഞപ്പോന  എകന  പ്രസയംഗതടില്  പറഞ്ഞടിരന്നു.  R.D. Shetty  vs.  The

International  Airport  Authority  of  India  and others-  എന മകസടില്

ബഹുമേപ്പോനകപട  സപ്രശയംമകപ്പോടതടി  ഒര  സപ്പോപനകത  മസറ്റപ്പോയടി

നടിര്വചടിക്കണകമേങ്കടില്,  അതടികന  ആ  നടിലയന്റ്  വടിലയടിരതണകമേങ്കടില്

കൃതവ്യമേപ്പോയടിട്ടുള്ള ചടില കടസ്റ്റുകള് പറഞ്ഞടിട്ടുണന്റ്. അതടില് ഏറ്റവയം പ്രധപ്പോനകപട

രണന്റ്  കടസ്റ്റുകളപ്പോണന്റ്,  Functional  character  Governmental  in  essence,

അതടികന ഉള്ളടക്കതടില്/അന്തരപ്പോര്ത്ഥതടില് ഗവണ്കമേനല് ഫങ്ഷനപ്പോണന്റ്
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ഇക്കൗ  സപ്പോപനയം  കചയ്യുനകതങ്കടില്  അതന്റ്  മസറ്റപ്പോണന്റ്.  രണപ്പോമേകത  കപ്പോരവ്യയം,

deep  and  pervasive  state  control  ആഴതടിലുയം  പരപടിലുമുള്ള  മസറ്റന്റ്

കണ്മടപ്പോള്  ഇക്കൗ  സപ്പോപനതടിലുമണപ്പോ;   ഈ  സപ്പോപനതടിനന്റ്  ഇമല;

സയംസപ്പോനതടികന  ബഹുമേപ്പോനകപട  മുഖവ്യമേനടിയമല  ഇതടികന  കചയര്മേപ്പോന;

ബഹുമേപ്പോനകപട ധനകപ്പോരവ്യ വകുപ്പുമേനടിയമല ഇതടികന കകവസന്റ് കചയര്മേപ്പോന.

ഇതടികല  ഓമരപ്പോ  മപ്രപ്പോജക്ടുയം  നടിയമേസഭയടില്  പറയുനതമല;  അങ്ങയുകട

വകുപടിനന്റ്    deep and pervasive state control  ഉള്ള ഒര സപ്പോപനമേമല;

അങ്ങകനയുള്ള  ഒര  സപ്പോപനകത  മസറ്റല,  എനന്റ്  മവകറ  ഏകതങ്കടിലുയം

മകപ്പോണകന്റ്റ്റടിലുള്ള  ഏകതങ്കടിലുകമേപ്പോര  നവ്യപ്പോയവപ്പോദങ്ങള്വചകകപ്പോണന്റ്

വടിശദശകരടിക്കുനതന്റ് ശരടിയപ്പോമണപ്പോ?

മഡപ്പോ  .   ടടി  .   എയം  .   മതപ്പോമേസന്റ് കഎസകന്റ്:  സര്, ഇക്കൗ രണന്റ് മചപ്പോദവ്യങ്ങളടിമലയന്റ്

ഞപ്പോന  വരപ്പോയം.  ഇനടിയുയം  അതടിമനപ്പോടന്റ്  പ്രതടികരടിചകകപ്പോണടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.

പമക്ഷ  കപ്പോരവ്യങ്ങള്  മുമനപ്പോട്ടുമപപ്പോകകട,  അങ്ങയുകട  മചപ്പോദവ്യയം  ഞപ്പോന

മേറക്കുനടില....  ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗന്റ്  എന്നുവചപ്പോല് എന്തപ്പോണന്റ്;  ഒനന്റ്

ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗപ്പോകണങ്കടില്  രണന്റ്  കപ്പോരവ്യങ്ങള് മവണയം.  നമ്മുകട

ബജറ്റടികന  അക്കക്കൗണടില്  ഇക്കൗ  കചലവന്റ്  വരണയം.  രണന്റ്,  സര്ക്കപ്പോരല  വപ്പോയ്പ
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എടുക്കുനതന്റ്  സര്ക്കപ്പോരടിനന്റ്  പുറതന്റ്  മവകറ  സപ്പോപനങ്ങകളകക്കപ്പോണപ്പോണന്റ്

വപ്പോയ്പകയടുപടിക്കുനതന്റ്  അതപ്പോണന്റ്  ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗന്റ്,  എനടിടന്റ്

കകപ്പോടുക്കുന്നു. ഉദപ്പോഹരണതടിനന്റ്,  റടിസര്വന്റ് ബപ്പോങ്കടികന വളകര വടിശദമേപ്പോയടിട്ടുള്ള

റടിമപപ്പോര്ടന്റ്  പ്രകപ്പോരയം  2019-2020-ല്  ഇന്തവ്യപ്പോ  സര്ക്കപ്പോരടികന  ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്

മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗടികനക്കുറടിചന്റ്  പറയുന്നുണന്റ്.  ഏകതലപ്പോയം  മപ്രപ്പോഗ്രപ്പോകമേനന്റ്

പറയുന്നുണന്റ്,  പ്രധപ്പോനമേനടി  കൃഷടി  സടിഞപ്പോയടി  മയപ്പോജന,  ദശന  ദയപ്പോല്

ഉപപ്പോധവ്യപ്പോയ  ഗ്രപ്പോമേ  മജവ്യപ്പോതടി  മയപ്പോജന,  സസ്വച്ഛേന്റ്  ഭപ്പോരതന്റ്  മേടിഷന,  പ്രധപ്പോനമേനടി

ആവപ്പോസന്റ്  മയപ്പോജന  ഇങ്ങകനയുള്ള  സശമുകള്  മുഴുവന  ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്

മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗടില്നടിനപ്പോണന്റ്.  അതന്റ്  ഏതന്റ്  കസക്ടറടിലുള്ളതപ്പോണന്റ്,  ഏകതപ്പോകക്ക

ഏജനസടികള് എത്ര ശതമേപ്പോനയം വശതമേപ്പോണന്റ് എകനലപ്പോയം പറഞ്ഞതടിനുമശഷയം

ഇക്കൗ പറഞ്ഞതുമപപ്പോകല സടി.&എ.ജടി.-യുയം ചൂണടിക്കപ്പോണടിചടിട്ടുണന്റ്.  ഇനടിമുതല്

ഞങ്ങള് ബജറ്റന്റ് മഡപ്പോകക്യുകമേനടില് ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ് മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗടില് പറയുകമേനന്റ്

ശശമേതടി നടിര്മല സശതപ്പോരപ്പോമേകന ആദവ്യകത ബജറ്റടില് പറഞ്ഞടിരന്നു. പമക്ഷ

ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗന്റ്  ഫടിസല്  കഡഫടിസടിറ്റടില്  കണക്കുകൂടപ്പോന

ഉപമയപ്പോഗകപടുതടില.  സര്ക്കപ്പോരടികന  വപ്പോയ്പയപ്പോയടി  ഇന്നുയം  കരതുനടികലനന്റ്.

ശശമേതടി  നടിര്മല  സശതപ്പോരപ്പോമേകന  ബജറ്റന്റ്  കറമക്കപ്പോര്ഡന്റ്
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മലറ്റസടിലുള്ളതടില്നടിനന്റ്,  2019-2020  ആകക ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗന്റ്

57,000 മകപ്പോടടി രൂപ. 2019-20 റടികകവസ്ഡന്റ് 1,77,000 മകപ്പോടടി രൂപ. അടുത

വര്ഷയം  ബജറ്റന്റ്  എസടിമമേറ്റന്റ്  2020-21-ല്  1,86,000 മകപ്പോടടി  രൂപ  മകന്ദ്ര

സര്ക്കപ്പോരടികന  ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗപ്പോണന്റ്.  ബജറ്റടികന  മരഖയടില്

പറയുനതപ്പോണന്റ്.  പമക്ഷ  അതന്റ്  ഫടിസല്  കഡഫടിസടിറ്റടിനന്റ്  ആകരങ്കടിലുയം

കൂട്ടുന്നുമണപ്പോ;  മകരളതടില്  ഇതന്റ്  ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗല,  ഇതപ്പോണന്റ്

നമ്മുകട  വപ്പോദയം.  ഇതന്റ്  ഓഫന്റ്  ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗല  കപ്പോരണയം  മബപ്പോഡടി

മകപ്പോര്പമററ്റന്റ്  എടുക്കുനതപ്പോണന്റ്.  ബജറ്റടില്  വചടിട്ടുള്ള  സശമേടിനുമവണടിയടിട്ടുള്ള

വപ്പോയ്പയല എനന്റ് പറഞ്ഞടിട്ടുയം അതല, മകന്ദ്രസര്ക്കപ്പോരടിനപ്പോവപ്പോയം പമക്ഷ, 293-ാം

വകുപന്റ്  പ്രകപ്പോരയം  3 ശതമേപ്പോനതടിനപ്പുറയം  വപ്പോയ്പകയടുക്കപ്പോന  സയംസപ്പോനതടിനന്റ്

പപ്പോടടില,  അതടികന  മേറടികടക്കുന്നു  ഇക്കൗ  ഓഫന്റ്-ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗന്റ്.

മകന്ദ്ര  സര്ക്കപ്പോരടികന  ഓഫന്റ്  ബജറ്റന്റ്  മബപ്പോമറപ്പോയടിയംമഗപ്പോ?  ഇതന്റ്  ഓഫന്റ്-ബ ജറ്റന്റ്

മബപ്പോമറപ്പോയടിയംഗല എന്നുള്ളതപ്പോണന്റ് മകരള സര്ക്കപ്പോരടികന നടിലപപ്പോടന്റ്.  കടിഫ്ബടി

എന്നുപറയുന  ഒര മബപ്പോഡടി മകപ്പോര്പമററ്റന്റ്  സപ്പോപനയം വപ്പോയ്പകയടുതന്റ് ഇതന്റ്

നടപപ്പോക്കുകയപ്പോണന്റ്.  അമപപ്പോള്  അടുത  മചപ്പോദവ്യമേപ്പോയടി  വരനതന്റ്  ഇങ്ങകന

കചയ്യുമമ്പപ്പോള്  ഇതടികന  മപയ്കമേനന്റ്;  ഇതടികന   കണടിനജനന്റ്  ലയബടിലടിറ്റടി;



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

79

ഇതന്റ്  ഡയറക്ടന്റ്  ലയബടിലടിറ്റടിയപ്പോമണപ്പോ,  കണടിനജനന്റ്  ലയബടിലടിറ്റടിയപ്പോമണപ്പോ

എന്നുള്ളതപ്പോണന്റ്  രണപ്പോമേകത തര്ക്കവടിഷയയം.  സടി.&എ.ജടി.-യുകട  നടിലപപ്പോടന്റ്

ഇതന്റ്  ഡയറക്ടന്റ്  ലയബടിലടിറ്റടിയപ്പോകണനപ്പോണന്റ്.  ശശ.  എ.  പടി.  അനടില് കുമേപ്പോര്,

ഇതന്റ്  കണടിനജനന്റ്  ലയബടിലടിറ്റടി  എനല,  ഡയറക്ടന്റ്  ലയബടിലടിറ്റടി

ആകണന്നുള്ളതപ്പോണന്റ്.  മകരള സര്ക്കപ്പോരടികന നടിലപപ്പോടന്റ് ഇകതപ്പോര കണടിനജനന്റ്

ലയബടിലടിറ്റടിയപ്പോകണനപ്പോണന്റ്  കപ്പോരണയം  കടിഫ്ബടിക്കന്റ്  തുക  തടിരടിചടയപ്പോന

കഴടിയപ്പോകത വന്നുകഴടിഞ്ഞപ്പോല് സര്ക്കപ്പോരടികനമമേല് ഇക്കൗ ഭപ്പോരമുണന്റ്.  ശശ.  എ.

പടി.  അനടില്  കുമേപ്പോര്  കതറ്റടിദ്ധരടിക്കുനതുമപപ്പോകല  ഇതന്റ്  ഡയറക്ടന്റ്

ലയബടിലടിറ്റടിയല.  മേറടിചന്റ് കണടിനജനന്റ് ലയബടിലടിറ്റടിയപ്പോകണനപ്പോണന്റ് സര്ക്കപ്പോര്

പറയുനതന്റ്.  കടിഫ്ബടി  വപ്പോയ്പകയടുക്കുന  പണങ്ങള്ക്കന്റ്  ഗവ്യപ്പോരനടി

കകപ്പോടുക്കപ്പോകമേനന്റ് നടിയമേസഭതകന പപ്പോസപ്പോക്കടിയ നടിയമേതടിലുണന്റ്.  മനരകത

ഇങ്ങകനയുള്ള വപ്പോയ്പകള് കണടിനജനന്റ്  ലയബടിലടിറ്റടി  മേപ്പോത്രമേല,  കസ്വപ്പോടന്റ്  ആനന്റ്

കസ്വപ്പോടന്റ് ഡയറക്ടപ്പോകണനന്റ് വവ്യപ്പോഖവ്യപ്പോനടിക്കപ്പോന പറ്റുന ഒനമല നമ്മുകട ആനസ്വടിറ്റടി

മപ്രപ്പോഗ്രപ്പോയം.  ഏറ്റവയം  കൂടുതല്  ആനസ്വടിറ്റടി  മപ്രപ്പോഗ്രപ്പോയംസന്റ്  എടുതടിട്ടുള്ളതന്റ്

യു.ഡടി.എഫന്റ്.-കന  ഭരണകപ്പോലതമല;  എന്തപ്പോണന്റ്  ആനസ്വടിറ്റടി  മപ്രപ്പോഗ്രപ്പോയം

എന്നുപറയുനതന്റ്?   നൂറന്റ്  മകപ്പോടടി  രൂപയുകട  ഒര  കകടടിടയം  പണടിയപ്പോന
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അകലങ്കടില്  മസഡടിയയം  പണടിയപ്പോന  തശരമേപ്പോനടിക്കുന്നു.  20 വര്ഷയംകകപ്പോമണ

അതടികന  വപ്പോയ്പപ്പോ  തുക  നല്കുകയുളള.  20  വര്ഷയംകകപ്പോണന്റ്  എത്രരൂപ

നല്കണയം,  മലപ്പോവസന്റ്  മററ്റടില് കടനര് കസ്വപ്പോടന്റ്  കചയ്യുന ആള്ക്കന്റ്  കകപ്പോടുക്കുയം.

അവര് 20 വര്ഷക്കപ്പോലകത പലടിശയുയംകൂടടി കണക്കടികലടുതന്റ് ആ കപ്പോലകത

കമേയടിനനനസന്റ്  ചപ്പോര്ജ്ജുയംകൂടടി  കണക്കടികലടുതന്റ്  കസ്വപ്പോടന്റ്  കചയ്യുന്നു.

അങ്ങകനയമല  തടിരവനന്തപുരയം,  മകപ്പോഴടിമക്കപ്പോടന്റ്  എനടിവടിടങ്ങളടികലകയലപ്പോയം

നമ്മുകട  സടിറ്റടി  മറപ്പോഡന്റ്  ഇയംപ്രൂവ്കമേനന്റ്  മപ്രപ്പോഗ്രപ്പോമുകള്.  അങ്ങകനയമല

തടിരവനന്തപുരകത  ഗ്രശനഫശല്ഡന്റ് മസഡടിയവയം.

ഇവടികടയടിരടിക്കുന  പ്രതടിപക്ഷമനതപ്പോക്കനപ്പോമരപ്പോടന്റ്  ഞപ്പോന മചപ്പോദടിക്കുന്നു,

നടിങ്ങള് ഭരടിചടിരന കപ്പോലതന്റ് എമപപ്പോകഴങ്കടിലുയം നടിങ്ങളുകട annuity liability

മുഴുവന സര്ക്കപ്പോരടികന വപ്പോയ്പയടില് ഉള്കപടുതടിയടിട്ടുമണപ്പോ?  കടിഫ്ബടികയനന്റ്

പറയുനതന്റ് ഒര annuity programme  തകനയപ്പോണന്റ്.  മമേപ്പോമടപ്പോര്കവഹടിക്കടിള്

ടപ്പോകടികന പകുതടി,  കപമടപ്പോള് കസസടികന ഒര ഭപ്പോഗയം  എനടിവ കടിഫ്ബടിക്കന്റ്

കകകമേപ്പോറുന്നു.   അതന്റ്  കൃതവ്യമേപ്പോയടി  നല്കണകമേനന്റ്  നടിര്ണ്ണയടിക്കകപടതപ്പോണന്റ്.

അതന്റ്  കടിഫ്ബടിക്കന്റ്  ലഭടിക്കുമമ്പപ്പോള്  ഇക്കൗ  തടിരടിചടവടിനുള്ളടില്  തങ്ങളുകട

ലയബടിലടിറ്റടി  നടിര്തടികക്കപ്പോണന്റ്  വപ്പോയ്പകയടുക്കുയം.   ഒപ്പോമരപ്പോ  മപ്രപ്പോജക്ടുയം
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എടുക്കുമമ്പപ്പോള് അതടികന ലയബടിലടിറ്റടി  എത്ര വരയം;  ആ വര്ഷയം വരമേപ്പോനയം

എത്രയപ്പോയടിരടിക്കുയം എനന്റ് തുടങ്ങടി ലഭടിക്കുന വരമേപ്പോനതടികന അപ്പുറമതയന്റ്

ബപ്പോധവ്യത  ഒരകപ്പോലത്തുയം  ഉയരടിലപ്പോകയനന്റ്  ഉറപ്പുവരത്തുനതടിനന്റ്  ഏറ്റവയം

മേടികവപ്പോര്ന  ഒര  അസറ്റന്റ്  ലയബടിലടിറ്റടി  മസപ്പോഫന്റ് കവയര്  ഉണപ്പോക്കടിയടിട്ടുണന്റ്.

നടിങ്ങള് പറയുനതുമപപ്പോകലയല സടി.  ആനന്റ് എ.ജടി.  പറയുനതന്റ്.  സയംസപ്പോന

സര്ക്കപ്പോരടില് നടിന്നുമേപ്പോത്രമേപ്പോമണപ്പോ കടിഫ്ബടിക്കന്റ് വരമേപ്പോനയം?  അല.  ഇമപപ്പോള്

നപ്പോലടികലപ്പോനന്റ്  മപ്രപ്പോജക്ടുകള്  പലടിശയടക്കയം  തടിരടിചടവള്ളതപ്പോണന്റ്.

കപമടപ്പോകകമേടിക്കല് പപ്പോര്ക്കടിനന്റ് മവണടികയടുത തുകയടില്  400  മകപ്പോടടി രൂപ

തടിരടിചന്റ്  കടിടടിക്കഴടിഞ.   എന്തടടിസപ്പോനതടിലപ്പോണന്റ്  കടിഫ്ബടിക്കന്റ്

സര്ക്കപ്പോരടികന  വരമേപ്പോനയം  മേപ്പോത്രമമേയുളകവനന്റ്  പറയുനതന്റ്?   കകപ്പോടുക്കുന

വപ്പോയ്പയന്റ്  ലഭടിക്കുന  തടിരടിചടവയം  വരമേപ്പോനമേപ്പോണന്റ്.   കടിഫ്ബടിയുകട  മമേപ്പോഡല്

growing  annuity  മമേപ്പോഡലപ്പോണന്റ്.   It  is  a  business  model.

ഇതടികനയടടിസപ്പോനതടില്  എത്ര  വടിസയകരമേപ്പോയടിട്ടുള്ള  മേപ്പോറ്റമേപ്പോണന്റ്  നമ്മുകട

നപ്പോടടിലടിമപപ്പോള്  വന്നുകകപ്പോണടിരടിക്കുനകതനന്റ്  നടിങ്ങള്തകന

ആമലപ്പോചടിക്കണയം.  കൂടപ്പോയടിടപ്പോണന്റ്  നടിയമേയം  പപ്പോസപ്പോക്കടിയതന്റ്.  ഇക്കപ്പോരവ്യകത

സയംബനടിചന്റ്  കൂടുതല്  ജപ്പോഗ്രത  ഏകതലപ്പോയം  കപ്പോരവ്യതടില്  മവണകമേനതന്റ്
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കൂടപ്പോയടി  ചര്ച  കചമയണ  കപ്പോരവ്യമേപ്പോണന്റ്.     എന്തടിനപ്പോണന്റ്  വഴടിപടിരടിഞ്ഞതന്റ്?

ഇലക്ഷന അടുത്തുവനമപപ്പോഴപ്പോണന്റ്  വഴടിപടിരടിഞ്ഞതന്റ്.   അതടിനന്റ്  കപ്പോരണമുണന്റ്,

നപ്പോടടില്  ഇക്കപ്പോരവ്യങ്ങകളപ്പോകക്ക  നടക്കുന്നു,  അതടികന  ആരവയം  വരന്നു.

രപ്പോഷശയമേപ്പോയടി ഇതടികന ഗുണയം ഞങ്ങള്ക്കന്റ് ലഭടിക്കുമമേപ്പോകയന ശങ്ക കപ്പോരണയം

കകലഫന്റ്  പദ്ധതടി  മവകണനന്റ്  പറഞ്ഞമപപ്പോകല  കടിഫ്ബടിയുയം  മവകണനന്റ്

പറയപ്പോനപ്പോയടി  നടിങ്ങളുണപ്പോക്കടിയ  ഒര  വലടിയ  മപ്രപ്പോഗ്രപ്പോമുയം  മപ്രപ്പോജക്ടുയം  ഉണന്റ്.

സടി. ആനന്റ് എ.ജടി.-കല XXXXX*. ഒക്കൗമദവ്യപ്പോഗടികമേപ്പോയടി വരനതടിനുമുനപന്റ് ഇക്കൗ

നടിയമേസഭയടില്  വന്നു.   അതുസയംബനടിചന്റ്  ബഹുമേപ്പോനകപട  സ്പെശക്കറുകട

റൂളടിയംഗുമുണന്റ്.  

ശശ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതശശന: സര്, മപപ്പോയടിനന്റ് ഓഫന്റ് ഓര്ഡര്.

മേടി  .   സ്പെശക്കര്:  എന്തപ്പോണന്റ് മപപ്പോയടിനന്റ് ഓഫന്റ് ഓര്ഡര്?

ശശ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതശശന:  സര്,  ബഹുമേപ്പോനകപട പ്രടിനസടിപല് എ.ജടി.-

കയക്കുറടിചന്റ്  വളകര  മമേപ്പോശമേപ്പോയ  പരപ്പോമേര്ശയം  ബഹുമേപ്പോനകപട  ധനകപ്പോരവ്യ

വകുപ്പുമേനടി ഇവടികട നടത്തുകയുണപ്പോയടി.  XXXXX*  അതന്റ് വളകര കതറ്റപ്പോയ

പരപ്പോമേര്ശമേപ്പോണന്റ്.  എ.ജടി.-കയക്കുറടിചള്ള പ്രസ്തുത പരപ്പോമേര്ശയം മരഖയടില്നടിനന്റ്

നശക്കയം കചയണയം.  അമതസമേയയം ബഹുമേപ്പോനകപട ധനകപ്പോരവ്യ വകുപ്പുമേനടികയ

* പ്രസ്തുത പരപ്പോമേര്ശയം ബഹുമേപ്പോനകപട ധനകപ്പോരവ്യ വകുപ്പുമേനടി പടിനവലടിച.

* പ്രസ്തുത പരപ്പോമേര്ശയം ബഹുമേപ്പോനകപട ധനകപ്പോരവ്യ വകുപ്പുമേനടി പടിനവലടിച.
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ഞപ്പോന കവല്ലുവടിളടിക്കുന്നു.  ഞപ്പോമനപ്പോ മേറ്റപ്പോകരങ്കടിലുമമേപ്പോ ഒക്കൗമദവ്യപ്പോഗടികമേപ്പോയടി എ.ജടി.

സൂക്ഷടിമക്കണ  ഏകതങ്കടിലുകമേപ്പോര  മരഖ  ഞങ്ങളടിവടികട

ഹപ്പോജരപ്പോക്കടിയടിട്ടുകണങ്കടില്  അക്കപ്പോരവ്യയം  ഇവടികട  പറയണകമേനന്റ്  ഞപ്പോന

അങ്ങകയ കവല്ലുവടിളടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  

മഡപ്പോ  .   ടടി  .   എയം  .   മതപ്പോമേസന്റ് കഎസകന്റ്:  സര്, എ.ജടി.-കയക്കുറടിചന്റ് നടതടിയ

പരപ്പോമേര്ശങ്ങള് പടിനവലടിക്കപ്പോയം.  എനപ്പോല് നടിങ്ങള് പറഞകകപ്പോണടിരടിക്കുന

ഒര  യപ്പോഥപ്പോര്ത്ഥവ്യമുണന്റ്.   ഭരണഘടനപ്പോ  സപ്പോപനങ്ങകളകയലപ്പോയം  മകന്ദ്ര

ബടി.കജ.പടി.  സര്ക്കപ്പോര്  തങ്ങളുകട  കചപ്പോല്പടടിക്കന്റ്  നടിര്തപ്പോനപ്പോയടി

തകര്ത്തുകകപ്പോണടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.  സടി.  ആനന്റ്  എ.ജടി.-യപ്പോയടി

കകപ്പോണ്ടുവനടിരടിക്കുന  ആകളക്കൂടടി  ഓര്തപ്പോല്  മേതടി.  ഇതന്റ്  യപ്പോദൃശ്ചടികമേല.

സടി. ആനന്റ് എ.ജടി. റടിമപപ്പോര്ടടികന എകടിറ്റന്റ് മേശറ്റടിയംഗടികന മേടിനടിടന്റ്സന്റ് തന്നുകവനന്റ്

ശശ. വടി.  ഡടി. സതശശനടിവടികട പറഞ.  ശശ. വടി. ഡടി. സതശശന, നടിങ്ങള്

ഭരടിക്കുമമ്പപ്പോള്  ആയപ്പോലുയം  ശരടി  സര്ക്കപ്പോരടില്  ഒര  കപ്പോരവ്യയം  വനപ്പോല്  നമ്മുകട

തപപ്പോലടില്  കപ്പോണുയം.   വവ്യക്തടിപരമേപ്പോയടി  ആള്ക്കപ്പോകര  നടിര്തടി  ഇതുമേപ്പോയടി

ബനകപടന്റ്  വരന  സകല  ഡടിപപ്പോര്ട്ടുകമേന്റുകളടികലയുയം  മുഴുവന  തപപ്പോലുയം

പരടിമശപ്പോധടിച,  അങ്ങകനകയപ്പോനടില.   എവടികട  നടിനപ്പോണന്റ്  തപ്പോങ്കള്ക്കന്റ്  ഇക്കൗ
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വടിവരയം  ലഭടിചതന്റ്.   നടിങ്ങള്  പടി.എ.സടി.  കചയര്മേപ്പോനപ്പോയതടിനപ്പോല്  ഏമതപ്പോ

വഴടിയടില് നടിങ്ങള്ക്കന്റ് കടിട്ടുകമേനന്റ് പറഞ.  എവടികട നടിനപ്പോണന്റ് ലഭടിചകതനന്റ്

പറയൂ.

ശശ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതശശന:  സര്, നടിയമേസഭയടില് അങ്ങന്റ് പ്രതടിപക്ഷതന്റ്

ഇരനടിട്ടുണന്റ്.   ഞങ്ങള്  ഇമപപ്പോള്  പ്രതടിപക്ഷതടിരടിക്കുകയപ്പോണന്റ്.

നടിങ്ങകളലപ്പോയം  ഗവണ്കമേന്റുകളുമേപ്പോയടി  ബനകപട  പല  മരഖകളുയം  ഇവടികട

ഹപ്പോജരപ്പോക്കടിയടിട്ടുണന്റ്,  പല കപ്പോരവ്യങ്ങളുയം  പറഞ്ഞടിട്ടുണന്റ്.   അങ്ങന്റ്  പൂര്ണ്ണമേപ്പോയുയം

നടിമഷധടിചപ്പോല്  ഞപ്പോനതന്റ്  ഗക്കൗരവതടികലടുക്കുയം.   സടി.  ആനന്റ്  എ.ജടി.

റടിമപപ്പോര്ടടികന  എകടിറ്റന്റ്  മേശറ്റടിയംഗടികന  മേടിനടിടന്റ്സന്റ്  എ.ജടി.-യുകട  ഓഫശസടില്

നടിന്നുയം ധനകപ്പോരവ്യ വകുപടിമലയന്റ് അയചടിട്ടുണന്റ്.   ധനകപ്പോരവ്യ കസകടറടി ഒപടിടന്റ്

തടിരടിചയചടിടടില.  എ.ജടി.-യുകട  ഓഫശസടില്നടിന്നുയം  എകടിറ്റന്റ്  മേശറ്റടിയംഗടികന

മേടിനടിടന്റ്സന്റ്  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപടിമലയന്റ്  അയചകവനതന്റ്  അങ്ങന്റ്  നടിമഷധടിചപ്പോല്

ഞപ്പോന കതളടിയടിക്കപ്പോകമേനപ്പോണന്റ്  പറഞ്ഞതന്റ്.   എ.ജടി.  ഇതരതടില് എകടിറ്റന്റ്

മേശറ്റടിയംഗടികന  മേടിനടിടന്റ്സന്റ്  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപടിമലയന്റ്  അയചടിരമനപ്പോകയനന്റ്

മചപ്പോദടിചകകപ്പോണന്റ് കകററ്റന്റ് ടു ഇനഫര്മമേഷന ആക്ടന്റ് അനുസരടിചന്റ് എ.ജടി.-യടില്

കതന്റ്  നല്കുനതുള്കപകട  അമനകയം  വഴടികള്  ഇക്കപ്പോലത്തുണന്റ്.
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ഞപ്പോകനപ്പോരകപ്പോരവ്യയം ബഹുമേപ്പോനകപട മേനടിമയപ്പോടന്റ് പറയുകയപ്പോണന്റ്. ബഹുമേപ്പോനകപട

മേനടിയുകട ഓഫശസടിനകതന്റ് രണന്റ് തപ്പോമക്കപ്പോലുകളടിടന്റ് പൂടടി മസഫടില് വചപ്പോലുയം

അകതപ്പോന്നുയം ഇമപപ്പോഴകതകപ്പോലതന്റ് രഹസവ്യമേല.  അതന്റ്  ഞങ്ങളുകട കയടിലുയം

കടിട്ടുയം.  അങ്ങനകത പലകപ്പോരവ്യങ്ങളുയം ഞപ്പോന കകപ്പോണ്ടുവനടിട്ടുണന്റ്.  എനപ്പോല്

എ.ജടി.-യുകട  അടുതന്റ്  നടിന്നുമുള്ള  മരഖകകളപ്പോന്നുയം  ഞങ്ങളപ്പോരയം  ഇവടികട

ഹപ്പോജരപ്പോക്കടിയടിടടില.  

മഡപ്പോ  .    ടടി  .    എയം  .    മതപ്പോമേസന്റ്  കഎസകന്റ്:   സര്,  ഞപ്പോനടിക്കപ്പോരവ്യയം

നടിമഷധടിക്കുന്നു.   ശശ.  വടി.  ഡടി.  സതശശന  എത്രയുയം  കപകടനന്റ്  കകററ്റന്റ്  ടു

ഇനഫര്മമേഷന  പ്രകപ്പോരയം  എ.ജടി.-ക്കന്റ്  കതന്റ്  നല്കടി  ലഭടിക്കുന  കതളടിവന്റ്

നല്കണയം.   ഫടിനപ്പോനസന്റ്  ഡടിപപ്പോര്ട്ടുകമേനടില്  കതന്റ്  നല്കടിയപ്പോലുയം  മേറുപടടി

ലഭടിക്കുയം. എ.ജടി.-കയ മേപ്പോത്രമേല ഫടിനപ്പോനസന്റ് ഡടിപപ്പോര്ട്ടുകമേനടികനയുയം നടിങ്ങള്ക്കന്റ്

വടിശസ്വസടിക്കപ്പോയം.  ഞപ്പോന  ദശര്ഘടിപടിക്കുനടില.   പറയപ്പോനപ്പോയടി  രണന്റ്

വപ്പോലവ്യങ്ങളുണന്റ്.   എഥടികന്റ്  കമടിറ്റടിയടില്  നടനടിട്ടുള്ള  വടിശദമേപ്പോയ

പ്രതടിപപ്പോദനമേപ്പോണന്റ്.   ഇതടില്  എ.ജടി.-യുകട  റടിമപപ്പോര്ടടികല  ഓമരപ്പോ

കപ്പോരവ്യകതക്കുറടിചയം  അതടികന  നടപടടി  കമേങ്ങകളക്കുറടിചയം

സമേയപരടിധടികപ്പോരണയം  ഞപ്പോന  കടക്കുനടില.  ഞപ്പോനടിതന്റ്  സഭയുകട
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മമേശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.+  

മേടി  .    സ്പെശക്കര്:   ശശ.  വടി.  ഡടി.  സതശശന അങ്ങയുകട  പ്രമമേയയം  പ്രസന്റ്

കചയ്യുന്നുമണപ്പോ?

ശശ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതശശന:  സര്, ഞപ്പോന പ്രസന്റ് കചയ്യുന്നു.

പ്രതടിപക്ഷമനതപ്പോവന്റ്  (ശശ  .    രമമേശന്റ് കചനടിതല):  സര്,  പ്രതടിപക്ഷതന്റ്

നടിനന്റ്  ഉനയടിച  കപ്പോരവ്യങ്ങള്ക്കന്റ്  ബഹുമേപ്പോനകപട  മേനടി  വവ്യക്തമേപ്പോയ  മേറുപടടി

പറഞ്ഞടിടടില.  നഗ്നേമേപ്പോയ ഭരണഘടനപ്പോ ലയംഘനയം ഇവടികടയുണപ്പോയടിരടിക്കുന്നു.

അതന്റ്  ചൂണടിക്കപ്പോണടിച ഭരണഘടനപ്പോ സപ്പോപനകത ഇകഴടിക്കപ്പോണടിക്കപ്പോനുള്ള

നശക്കങ്ങളപ്പോണന്റ്  നടനതന്റ്.   വപ്പോസവതടില്  ഭരണഘടനപ്പോ  തതസ്വങ്ങളുയം

ഭരണഘടനയുയം  ലയംഘടിചകകപ്പോണന്റ്  ബഹുമേപ്പോനകപട  മേനടി  നടതടിയ

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കന്റ്  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടി  രപ്പോജടിവകചപ്പോഴടിയുകയപ്പോണന്റ്

മവണതന്റ്.   അമദ്ദേഹതടികന  മേറുപടടിയടില്  ഞങ്ങള്  തൃപരല.   ഇതടില്

പ്രതടിമഷധടിചന്റ് ഞങ്ങള് വപ്പോക്കക്കൗടന്റ് കചയ്യുകയപ്പോണന്റ്.

(ബഹുമേപ്പോനകപട  ധനകപ്പോരവ്യ  വകുപ്പുമേനടിയുകട  മേറുപടടി

തൃപടികരമേലപ്പോതതടിനപ്പോല് പ്രതടിപക്ഷപ്പോയംഗങ്ങള് സഭ വടിടന്റ് പുറത്തുമപപ്പോയടി.)

മേടി  .   സ്പെശക്കര്:  പ്രമമേയകത 
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   അനുകൂലടിക്കുനവര്......... 

   പ്രതടികൂലടിക്കുനവര്.........

പ്രമമേയയം സഭ നടിരപ്പോകരടിചടിരടിക്കുന്നു.

(സഭവടിടന്റ്  പുറത്തുമപപ്പോയ  പ്രതടിപക്ഷപ്പോയംഗങ്ങള്

അല്പസമേയതടിനുമശഷയം സഭയടില് തടിരടികക പ്രമവശടിച.)


