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(ബഡ്ജററ്റ് ചര്ച്ച .... തുടര്ച്ച) 

ശശ്രീമതതി  യ  .    പ്രതതിഭ:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനതി

ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.  ഡതമാമസറ്റ് പഎസകറ്റ് അവതരതിപ്പെതിച്ച  2021-22-പലെ ബജറതിപന

ഞമാന് പതിന്തുണയ്ക്കുന. നവഡകരളതതിപന്റെ കുതതിപ്പെതിനറ്റ് കൂടുതല് കരുഡതകമാന്

ഇഇൗ ബജററ്റ് നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങള്കറ്റ് കഴതിയപമനറ്റ് മമാത്രമല്ല ഡകമാവതിഡറ്റ്-19 കമാലെപത

മമാനസതിക സമ്മര്ദ്ദേഎ  നല്കതിയ ആഘമാതതതില്നതിനറ്റ്  കരകയറമാന് ഒറയ്ക്കല്ല

ഒപ്പെമുപണ്ടെനറ്റ്  പറഞ്ഞുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  പ്രഡതര്യകതിച്ചറ്റ്

ആഡരമാഗര്യഡമഖലെ  നല്കതിയ  പപധരര്യതതില്നതിനറ്റ്  പ്രതശ്രീകമാ  നതിര്ഭരമമായ

വരതികപളഴുതതിയ  കുരുനറ്റ്  പ്രതതിഭകളുപട  ഭമാവനകള്കൂടതി  ബജറതില്

ഡചര്തവതരതിപ്പെതിച്ചതതിനഎ ഭമാവതി ഡകരളതതിപന്റെ സമാഹതിതര്യ ഡമഖലെയ്ക്കറ്റ് വലെതിയ

തരതതിലുള്ള  സഎഭമാവന നല്കമാന് കഴതിയന തരതതിഡലെയ്ക്കുള്ള കുറതിപ്പുകള്

ഇഇൗ ബജറതില് ഉള്പപ്പെടുതതി ആ കുഞ്ഞുങ്ങള്കറ്റ് നല്കതിയ അഎഗശ്രീകമാരപത

എത്ര അഭതിനനതിച്ചമാലെമാണറ്റ് മതതിയമാകുക. ആകമാശപത പറവകപള ഡനമാക്കുവതിന്

അതറ്റ് വതിതയ്ക്കുനതില്ല,  പകമായ്യുനതില്ല പഡക അതതിപന്റെ സൃഷമാവറ്റ് അതതിനഡവണ്ടെതി

എല്ലമാഎ  കരുതതി  വച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഡകമാവതിഡറ്റ്-19  പ്രതതിസനതിയതില്  പപട്ടുഡപമായ

സമാധമാരണ  മനഷര്യര്കറ്റ്  സൃഷമാവതിപന്റെ  രൂപതതിലെമാണറ്റ്  ഇനര്യകണ്ടെ  ഏറവഎ
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മതികച്ച  മുഖര്യമനതിയഎ  മതികവറ  മനതിമമാരുഎ  ഏറവഎ  മതികച്ച  ഡസവനങ്ങള്

നല്കതി അവപര ഡചര്തറ്റ് പതിടതിച്ചതറ്റ്. ആഡരമാഗര്യ ഡമഖലെ, വതിദര്യമാഭര്യമാസ ഡമഖലെ,

കമാര്ഷതിക  ഡമഖലെ,  പശമാതലെ  വതികസനഎ,  സമാഎസമാരതിക  ഡമഖലെ,

മതര്യപതമാഴതിലെമാളതികളുപട ഡകമഎ,  സഹകരണ ഡമഖലെ,  പപവദദ്യുതതി ഡമഖലെ,

ജലെഡസചന  ഡമഖലെ,  തഡദ്ദേശസസ്വയഎഭരണ  സമാപനങ്ങള്  തുടങ്ങതി  എല്ലമാ

ഡമഖലെകളതിലുഎ  വലെതിയ  തരതതിലുള്ള  കുതതിച്ചുചമാട്ടങ്ങള്  കഴതിഞ

നമാലെരവര്ഷകമാലെഎ  നമുകറ്റ്  കമാണമാന്  കഴതിഞ്ഞു.  ഞമാന്  എഡപ്പെമാഴുഎ

ആഡലെമാചതിക്കുന  കമാരര്യമുണ്ടെറ്റ്,  പണ്ടെറ്റ്  കമാലെതറ്റ്  ചതിലെ  തറവമാടുകളതില്നതിനഎ

പപവകുഡനരഎ  ഒരു ഡചമാദര്യഎ  വരുമമായതിരുന; 'അതമാഴ പട്ടതിണതികമാരുഡണ്ടെമാ'

എനറ്റ്.  ഡകരളതതിപലെ  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  ആ  ഡചമാദര്യഎ  ആവര്തതിച്ചു.  കഴതിഞ

ബജറതില്,  വതിശക്കുന ഒരു വയറഎ ഇഇൗ ഡകരളതതിലുണ്ടെമാകരുപതനറ്റ് പറഞ

ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  ഡകമാവതിഡറ്റ്-19  കമാലെതറ്റ്  വതിശക്കുന  വയറകള്ക്കുഡവണ്ടെതി

'അതമാഴ പട്ടതിണതികമാരുഡണ്ടെമാ'  എനറ്റ് ഡചമാദതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ് പഞമായത്തുകളതിലൂപട

1137  കമ്മമ്മ്യൂണതിറതി  കതിച്ചനകള്  തുടങ്ങതി.  ഇനറ്റ്  രമാവതിപലെ  വളപര

മുതതിര്പനമാരഎഗഎ  പറയനതുഡകട്ടു  വമാഗമാനങ്ങളുപട  ശവപ്പെറമമാണറ്റ്  ഇഇൗ

ബജപറനറ്റ്. എങ്ങപനയമാണറ്റ് ഇങ്ങപന നട്ടമാല് കുരുകമാത തരതതിലുള്ള നണ
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പറയമാന്  പ്രഡതര്യകതിച്ചറ്റ്  മുതതിര്ന  അഎഗങ്ങള്കറ്റ്  കഴതിയനതറ്റ്.  കഴതിഞ

തഡദ്ദേശസസ്വയഎഭരണ  പതരപഞടുപ്പെതില്  നന്മയഎ  തതിന്മയഎ  തമ്മതിലുഎ  ഡനരുഎ

നണയഎ  തമ്മതിലെമായതിരുന  മതരഎ.  അവതിപട  നന്മയഎ  ഡനരുഎ  വതിജയതിച്ചു.

ഡകരളതതിപലെ തഡദ്ദേശസസ്വയഎഭരണ സമാപനങ്ങളതില് വലെതിയ ഭൂരതിപകതതില്

ഇടതുപക  ജനമാധതിപതര്യമുനണതിയപട  പഞമായതറ്റ്  ഭരണഎ

അധതികമാരതതിഡലെയ്ക്കറ്റ് വന.  അതറ്റ് ഇഇൗ നമാട്ടതിപലെ ജനങ്ങള്കറ്റ് ഡകരളതതിപലെ

ഗവണ്പമന്റെതിഡനമാടുള്ള  വതിശസ്വമാസഎ  പകമാണ്ടെമാപണനള്ള  കമാരര്യതതില്

ഞങ്ങള്കമാര്ക്കുഎ  സഎശയമതില്ല.  എങ്ങപനയമാണറ്റ്  ശവപ്പെറപമനറ്റ്

ആഡകപതിച്ചപതനറ്റ്  എനതികറതിയതില്ല.  അഡങ്ങയറഎ

ഡവദനമാജനകമമായതിട്ടുപള്ളമാരു  പ്രസമാവനയമായതിട്ടമാണറ്റ്  കമാണുനതറ്റ്.  പ്രകടന

പത്രതികയതില്  പറഞ  98%  കമാരര്യങ്ങളുഎ  പൂര്തതിയമാകതിപയമാരു

ഗവണ്പമന്റെമാണറ്റ്  ഡകരളതതിപലെ  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്.  പഡക,  അതറ്റ്  പറയഡമമാഴുഎ

പതതിനഞമാഎ ധനകമാരര്യ കമ്മശ്രീഷന് റതിഡപ്പെമാര്ട്ടറ്റ്  പകമാടുതതതിനഡശഷമുപള്ളമാരു

ബജറമാണറ്റ്  നമ്മള്  കഴതിഞ  രണ്ടെറ്റ്  തവണയമായതി

അവതരതിപ്പെതിച്ചുപകമാണ്ടെതിരതിക്കുനതറ്റ്.  ഡനരപത  നമുകറ്റ്  ലെഭതിച്ചതിരുന  42

ശതമമാനഎ  വതിഹതിതതതില്നതിനറ്റ്  സഎസമാനങ്ങള്ക്കുള്ള  വതിഹതിതഎ
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കുറഞ്ഞുപവന  യമാഥമാര്തര്യഎ  തശ്രീര്ച്ചയമായഎ  നമ്മള്  കമാഡണണ്ടെതമായതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.

അതുഡപമാപലെ പസസഎ സര്ചമാര്ജഎ 12 ശതമമാനഎ കൂടുകയമാണറ്റ്. ഡകമാര്പ്പെഡറററ്റ്

ടമാകറ്റ്  മുപ്പെതതില്നതിനഎ  ഇരുപതതിരണ്ടെറ്റ്  ശതമമാനമമായതി  കുറയമാന്

ഡപമാകുകയമാണറ്റ്.  ഇപതമാപകയമാണറ്റ്  ഇഇൗ  ബജറതിപന്റെ  സമാമതതിക

വസ്തുതകപളനതിരതിപക  ഡകരളതതിപന്റെ  വളര്ച്ചമാ  നതിരകറ്റ്  തമാഡഴമാട്ടറ്റ്

ഡപമാകുകയമാപണനറ്റ്  പ്രതതിപകതതിരുനറ്റ്  പറഞവര്  ഡകരള  സഎസമാന

സമദറ്റ്  വര്യവസ  ഡനരതിടുന  പ്രതതിസനതികള്  എന്തുപകമാണ്ടെമാണറ്റ്

മറനഡപമാകുനതറ്റ്.  ഡബമാധപൂര്വഎ  മറക്കുനതമാപണനറ്റ്  നമുകറ്റ്  കരുതമാന്

കഴതിയകയതില്ല. കമാരണഎ, ഓഡരമാ പതരപഞടുപ്പെറ്റ് വരുഡമമാഴുഎ ഇഇൗ സഎസമാന

ഗവണ്പമന്റെറ്റ് ഒരു പഡക  1957  മുതല് ഇഡങ്ങമാട്ടറ്റ് എടുത്തുകഴതിഞമാല് ഓഡരമാ

കമാലെഘട്ടതതിലുഎ  മമാറതിമമാറതി  വന  ഇടതുപക  ജനമാധതിപതര്യമുനണതി

ഗവണ്പമന്റെറ്റ് നടപ്പെമാകതിയ ഡകമ വതികസന പ്രവര്തനങ്ങളുപട ആപകത്തുക

തപനയമാണറ്റ്  നമ്മള്  ഇഡപ്പെമാള്  കമാണുനതറ്റ്.  ചരതിത്രതതിപലെ  ഏറവഎ

മതികവമാര്ന  പ്രവര്തനതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  പ്രതതിസനതികപള

അതതിജശ്രീവതിച്ചുപകമാണ്ടുഡപമായതി  എന  പ്രഡതര്യകതകളമാണറ്റ്  നമുകറ്റ്

മുഡനമാട്ടുവയ്ക്കമാന്  കഴതിയനപതനറ്റ്  ഇഇൗ  അവസരതതില്  പറയകയമാണറ്റ്.
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ഡകമാവതിഡറ്റ്-19  മഹമാമമാരതി  നല്കതിയതിട്ടുള്ള  പ്രതതിസനതി  പചറതമായതിരുഡനമാ?

ഡലെമാകതതിപന്റെ സമദറ്റ് വര്യവസതപന തകരുകയഎ വലെതിയ നതിരമാശയതിഡലെയ്ക്കറ്റ്

ഡപമാകുകയഎ അതതിപന്റെ ഫലെമമായതി രമാജര്യഎ  അടച്ചതിട്ടഡപ്പെമാള് സസ്വമാഭമാവതികമമായഎ

വളര്ച്ചമാ  നതിരകതിപന  ബമാധതിച്ചു.  ഉല്പ്പെമാദനവഎ  വര്യവസമായവഎ

പതമാഴതിലെതില്ലമായ്മയഎ  ഉള്പപ്പെപട  വലെതിപയമാരു  പ്രതതിസനതിയമായതിരുന.  പ്രളയഎ

തപന  സമാമതതിക  ആഘമാതമുള്പപ്പെപടയള്ളവപയ  അതതിജശ്രീവതിപച്ചമാരു

ബജറമാപണനള്ളതറ്റ്  ഇഇൗ  നമാട്ടതിപലെ  ജനങ്ങള്കറ്റ്  ഡബമാദര്യമുണ്ടെറ്റ്.  ആ

അവസരതതില് ഡകരളതതിപലെ ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  ഇവതിടപത ജനങ്ങഡളമാടറ്റ്  മുണ്ടെറ്റ്

മുറകതി  ഉടുകമാന്  പറഞതിട്ടതിപല്ലനതമാണറ്റ്  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനതിയഎ  ഇഇൗ

ഗവണ്പമനഎ  നല്കുന  വമാഗമാനങ്ങള്  പപമാള്ളയപല്ലനറ്റ്  ആവര്തതിച്ചറ്റ്

പറയമാന്  ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹതിക്കുനതറ്റ്.  കമാരണഎ  17  ഇനങ്ങളടങ്ങുന  ഭകര്യ

കതിററ്റ്  നല്കതിപയനറ്റ്  പറയനതറ്റ്  പചറതിപയമാരു  കമാരര്യമമാഡണമാ?

വതിഡശഷമാവസരങ്ങള് മമാറനതില്ല തുടര്നപകമാഡണ്ടെയതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്.  ഇഡപ്പെമാഴുഎ

ഭകര്യധമാനര്യ  കതിറ്റുകള്  ജനങ്ങളുപട  പപകയതിപലെത്തുകയമാണറ്റ്.  വലെതിപയമാരു

ബുദതിമുട്ടറ്റ്  ജനങ്ങള്ക്കുണ്ടെറ്റ്,  കമാരണഎ അവരുപട പപദനഎദതിന ജശ്രീവതിതതതിപന്റെ

തമാളഎ പതറതി.  പലെരുഡടയഎ പതമാഴതിലുകള് നഷപപ്പെട്ടു.  പഡക,  അഡപ്പെമാഴുഎ ആ
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കുടുഎബങ്ങപള  ഡചര്തറ്റ്  പതിടതിക്കുവമാന്  നടതതിയതിട്ടുള്ള  പരതിശമങ്ങളമാണറ്റ്

ഏറവഎ  മതികവമാര്ന  രൂപതതില്  എടുത്തുകമാണതിഡകണ്ടെതറ്റ്.  88.42  ലെകഎ

കുടുഎബങ്ങള്കറ്റ് ഇഡപ്പെമാഴുഎ ഇതതിപന്റെ ഗുണഫലെഎ ലെഭതിക്കുനണ്ടെറ്റ്.  ഇതതിനപുറപമ

26  ലെകഎ  വതിദര്യമാര്തതികള്ക്കുഎ  ഒരുലെകഎ

മതര്യപതമാഴതിലെമാളതികള്ക്കുപമമാപക ഭകര്യധമാനര്യ കതിററ്റ് നല്കതി. ഡല്ഹതിയതില്

നതിനറ്റ്  1200  കതിഡലെമാമശ്രീറര്  പപസകതിള്  ചവതിട്ടതിയ  പമാവപപ്പെപട്ടമാരു

പപണ്കുട്ടതിയപട  ചതിത്രഎ  നമ്മുപടപയല്ലമാഎ  മനസതില്  ഡവദനയമായതിനതിന.

എന്തുപകമാണ്ടെമാണതറ്റ്?  അവര്കറ്റ്  യമാത്രമാ  മമാര്ഗ്ഗമതില്ല,  പതമാഴതില്  നഷപപ്പെട്ടു,

നമാട്ടതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  മടങ്ങമാന്  കഴതിയനതില്ല.  മരതിച്ചറ്റ്  കതിടക്കുന  അമ്മയപട  മുനതില്

വതിറങ്ങലെതിച്ചു  നതില്ക്കുന  ഒനമറതിയമാത  പതിഞ്ചുകുഞതിപന്റെ  മുഖവഎ  ഇനര്യമാ

മഹമാരമാജര്യപത  പതമാഴതിലെമാളതികളുഡടയഎ  ഡകരളതതിപലെ  അതതിഥതി

പതമാഴതിലെമാളതികപളനറ്റ്  വതിഡശഷതിപ്പെതിച്ച  മററ്റ്  നമാട്ടതില്നതിനറ്റ്  ഡജമാലെതികറ്റ്  വന

പമാവപപ്പെട്ട  പതമാഴതിലെമാളതികളുപട  ഡവദനതിക്കുന  ചതിത്രവഎ  നമ്മുപട  ആരുഡടയഎ

മനസതില്  നതിനറ്റ്  ഡപമായതിട്ടതില്ല.   പഡക  ഡകരളതതില്  1.5  ലെകഎ  അതതിഥതി

പതമാഴതിലെമാളതികള്കടകഎ  സഇൗജനര്യ  ഭകര്യധമാനര്യ  കതിററ്റ്  നല്കതിയതിട്ടുപള്ളമാരു

സഎസമാനമമാണറ്റ്  ഡകരളഎ.  സമയക്കുറവള്ളതുപകമാണ്ടെറ്റ്  എല്ലമാ  ഡമഖലെയതിലുഎ
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നടന  വതികസന  പ്രവര്തനങ്ങളതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഞമാനശ്രീയവസരതതില്  കടനറ്റ്

ഡപമാകുനതില്ല.  ആഡരമാഗര്യ  ഡമഖലെയതിലെമാപണങതിലുഎ  പപവദദ്യുതതി

ഡമഖലെയതിലെമാപണങതിലുഎ  കമാര്ഷതികഡമഖലെയതിലെമാപണങതിലുഎ  എത്രഡതമാളഎ

കൃഷതി  വര്ദതിപ്പെതിച്ചതിട്ടുപണ്ടെനഎ  ഡനരപത  എനമായതിരുനപവനഎ

യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-പന്റെ  കമാലെതറ്റ്  കമാര്ഷതിക  ഡമഖലെയതില്  ശ്മശമാന

മൂകതയമായതിരുനപവനറ്റ്  എല്ലമാവര്ക്കുമറതിയമാഎ.  കൃഷതി  അവരുപട

അജണ്ടെയതില്ഡപ്പെമാലുമുണ്ടെമായതിരുനതില്ല.  എനമാല് നമ്മള് അവതിപട നതിപനല്ലമാഎ

മമാറതി.  അവപര  കുറഎ  പറയമാനതില്ല.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖര്യമനതി  പറയന

വമാക്കുകളമാണറ്റ്  നമുപകല്ലമാഎ  പ്രഡചമാദനഎ.  അഡദ്ദേഹഎ  പറഞതിട്ടുണ്ടെറ്റ്

വതിവമാദങ്ങള്കറ്റ്  പുറപകഡപമാകമാന്  നമുകമാര്ക്കുഎ  സമയമതില്ല.  കമാരണഎ

ഡകരളതതിപലെ  ജനങ്ങള്  വതിശസ്വസതിക്കുന  ഗവണ്പമന്റെമാണറ്റ്  ഇടതുപക

ഗവണ്പമന്റെറ്റ്.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ് വതികസനങ്ങള്കമാണറ്റ് ഞങ്ങള് ഏറവഎ കൂടുതല്

പ്രമാധമാനര്യഎ  നല്കുനതറ്റ്.  വലെതിയ  വതികസന  പ്രവര്തനങ്ങഡളമാപടമാപ്പെഎ

സമമാനരമമായതിതപന  ഒട്ടനവധതി  ഡകമ  പ്രവര്തനങ്ങളുഎ  നല്കമാനമായതി

കഴതിഞതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  കഴതിഞ ദതിവസഎ നതിയമസഭയതിപലെ ഒരഎഗഎ ഈ സര്കമാര്

പചറപ്പെകമാപര  വഞതിച്ചുപവനറ്റ്  പറഞതിരുന.  ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെല്ല,  കഴതിഞ
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യ.ഡതി.എഫറ്റ്. ഗവണ്പമന്റെമാണറ്റ് പചറപ്പെകമാപര വഞതിച്ചതറ്റ്. ഏകഡദശഎ 151513

ഡപര്കറ്റ് പതി.എസറ്റ്.സതി.  വഴതി നതിയമനഎ നല്കതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഓഡരമാ ഡമഖലെയതിലുഎ

പുതതിയ ഡപമാസ്റ്റുകളടകഎ സൃഷതിച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖര്യമനതി കഴതിഞ

ദതിവസഎ  ഒരു  ഡചമാദര്യതതിനറ്റ്  മറപടതി  പറഞതുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഞമാന്  അതതിപന്റെ

വതിശദമാഎശങ്ങളതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഡപമാകുനതില്ല.  അതതിപന്റെ ഡരഖകപളല്ലമാഎ  എല്ലമാവര്ക്കുഎ

ഇവതിപടനതിനറ്റ് ലെഭതിക്കുനതമാണറ്റ്. പപന്ഷപന്റെ കമാരര്യഎ എപന ഏറവഎ കൂടുതല്

വതിസ്മയതിപ്പെതിപച്ചമാരു  കമാരര്യമമാണറ്റ്.  കമാരണഎ,  പറയന  വമാഗമാനങ്ങപളമാപക

പവള്ളതതില്  വരച്ച  വരയമാണറ്റ്  ഡകമാണ്ഗ്രസതിപനങതില്,  ഇടതുപകഎ

അങ്ങപനയല്ല.  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  കമാലെപത  കുടതിശതികയടകഎ  നല്കുകയമാണറ്റ്.

അതതിപനമാനഎ  യമാപതമാരു  അവകമാശ  വമാദവമതില്ല.  അവര്  കുടതിശതിക

ഇട്ടുപവനതറ്റ്  സതര്യമമാണറ്റ്.  പഡക  അതറ്റ്  ലെഭതിഡകണ്ടെതറ്റ്

ജനങ്ങള്കമാപണനതുപകമാണ്ടെറ്റ്  1725  ഡകമാടതി  രൂപയപട  കുടതിശതികയമാണറ്റ്

നമ്മള്  നല്കതി  തശ്രീര്തതറ്റ്.  അനറ്റ്  38  ലെകഎ  ഡപര്  പപന്ഷന്

വമാങ്ങതിയതിരുനപവങതില്  61  ലെകഎ ഡപരുപട വലെതിയ വളര്ച്ചയമാണറ്റ് ഇഡപ്പെമാള്

പപന്ഷന്  വമാങ്ങുനവരുപട  കമാരര്യതതില്  ഡകരളതതിലുള്ളതറ്റ്.  അതതിനമായതി

11,000  ഡകമാടതി  രൂപയമാണറ്റ്  പ്രതതിവര്ഷഎ  പചലെവഴതിക്കുനതറ്റ്.  ഏറവഎ
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അതതിശയതിപ്പെതിക്കുന കണകറ്റ് യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-പന്റെ കമാലെതറ്റ് അവര്കറ്റ്  അഞറ്റ്

വര്ഷകമാലെഎപകമാണ്ടെറ്റ്  9311  ഡകമാടതി  രൂപ  മമാത്രമമാണറ്റ്  പപന്ഷന്  നല്കമാന്

കഴതിഞപതങതില്  എല്.ഡതി.എഫറ്റ്.  ഭരതിക്കുഡമമാള്  ഇഇൗ  ചുരുങ്ങതിയ

നമാലെരവര്ഷഎപകമാണ്ടെറ്റ്  30515  ഡകമാടതി  രൂപയമാണറ്റ്.  ഇപതമാപക  വമാങ്ങുന

ഡകരളതതിപലെ  ജനങ്ങള്കറതിയമാഎ  വര്യതര്യമാസഎ.  പ്രമാഥമതികവഎ

അടതിസമാനവമമായതിട്ടുള്ള  ആവശര്യങ്ങളമായ  പമാര്പ്പെതിടവഎ  ഭകണവമടകഎ

നല്കുന.  ഡറമാഡുകള്,  ഡമല്പ്പെമാലെങ്ങള്,  അണ്ടെര് പമാഡസജുകള്,  അതതിഡവഗ

ഇടനമാഴതികള്  അടകമുള്ള  വലെതിയ  ഡപ്രമാജക്ടുകള്  ഒരുഭമാഗത്തുകൂടതി  പചയ്യുന.

മലെഡയമാര  പപഹഡവകപളല്ലമാഎ  എവതിപടയമാണറ്റ്  തുടങ്ങതിയപതനറ്റ്  ഡചമാദതിച്ചു.

നമ്മപളല്ലമാഎ  ഈ മമാറങ്ങള് കമാണുനണ്ടെറ്റ്.  തതിരുവനനപുരഎ പട്ടണതതിലൂപട

സഞരതിച്ചമാല് മുപമങ്ങുമതില്ലമാത തരതതിലുള്ള വതിസ്മയകരമമായ മമാറങ്ങളുണ്ടെറ്റ്.

ഡകരളഎ മുഴുവന് ആ മമാറങ്ങളുണ്ടെറ്റ്.  കനര്യമാകുമമാരതി മുതല് കമാസര്ഡഗമാഡറ്റ് വപര

വളപര  വര്യക്തമമായ  രൂപതതില്  ആ  മമാറങ്ങള്  വനതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഒരു  ഭമാഗതറ്റ്

ഡകമപ്രവര്തനങ്ങളുഎ  മറഭമാഗതറ്റ്  വലെതിയ  ഡപ്രമാജക്ടുകളുഎ  പചയ്യുനണ്ടെറ്റ്.

യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  എഡപ്പെമാഴുഎ  ജനങ്ങഡളമാടറ്റ്  പറയനതറ്റ്  ഓഡരമാരുതര്ക്കുഎ

കടമമാപണനമാണറ്റ്.  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.പന്റെ   കമാലെതറ്റ്  അടതിച്ചുപപമാളതികമാന്ഡവണ്ടെതി
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മമാത്രമമാണറ്റ്  കടപമടുതതറ്റ്.  എല്.ഡതി.എഫറ്റ്.-പന്റെ  കമാലെതറ്റ്  പമാവപപ്പെട്ട

ജനങ്ങള്കറ്റ്  ആനകൂലെര്യഎ  നല്കമാനഎ  അവര്കതിവതിപട  നനമായതി

ജശ്രീവതികമാനള്ള  സമാഹചരര്യപമമാരുകമാനഎ  അവരുപട  മകള്കറ്റ്  നല്ല

വതിദര്യമാഭര്യമാസഎ  നല്കമാന്  സ്കൂളുകള്  പമച്ചപപ്പെടുതമാനഎ  ആശുപത്രതികള്

പമച്ചപപ്പെടുതമാനമമാണറ്റ്.  കടമമാപണനറ്റ്  കരുതതി  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  വതിഷമതിഡകണ്ടെ

കമാരര്യമതില്ല.  കടപമടുതമാല്  പകമാടുത്തു  തശ്രീര്കമാന്  അറതിയമാവന  ധന

മമാഡനജറ്റ് പമനള്ള  ഗവണ്പമന്റെമാണറ്റ് ഡകരളതതിപലെ ഗവണ്പമന്റെറ്റ്. അതുപകമാണ്ടെറ്റ്

ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  തുടഡരണ്ടെതറ്റ്  നമാടതിപന്റെ ആവശര്യമമാപണനള്ള കമാരര്യതതില്

ആര്ക്കുഎ തര്കമതില്ല.  ആശമാ വര്ഡകഴതിപന്റെ ഓണഡററതിയപത സഎബനതിച്ചറ്റ്

വളപര കഇൗതുകകരമമായതിട്ടുപള്ളമാരു നതിരശ്രീകണഎ നടതതി. സഖമാവറ്റ് വതി. എസറ്റ്.

അച്ചുതമാനനപന്റെ  ഡനതൃതസ്വതതിലുള്ള  ഇടതുപക  മുനണതിയപട  കമാലെതമാണറ്റ്

300  രൂപ  ആദര്യമമായതി  ആശമാ  വര്ഡകഴതിനറ്റ്  നല്കുനതറ്റ്.  അതതിനഡശഷഎ

ഒരതികല്  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  ആപക  600  രൂപ വര്ദതിപ്പെതിച്ചറ്റ്  900

രൂപയമായതിരുന  അവര്കറ്റ്  ലെഭതിച്ചതിരുനതറ്റ്.  ഇനറ്റ്  ഡകരളതതില്

ശശ്രീമതതി പക.  പക.  പപശലെജ ടശ്രീച്ചറപട ഡനതൃതസ്വതതില് ആഡരമാഗര്യ വകുപ്പെതിപന്റെ

കശ്രീഴതില്  ഒരു  ആശമാവര്കര്  അഭതിമമാനഡതമാപട  ഡജമാലെതി  പചയ്യുന.  ഒഡട്ടപറ
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ശമകരമമായ ഡജമാലെതികള് അവര് ഇഇൗ ഡകമാവതിഡറ്റ്-19  കമാലെതറ്റ്  പചയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.

അവര്കറ്റ്  അവരുപട  ഡജമാലെതികനസരതിച്ചറ്റ്  പതതിനമായതിരവഎ  പനണ്ടെമായതിരവഎ

രൂപയമാണറ്റ്  ലെഭതിക്കുനതറ്റ്.  ഡകമാവതിഡറ്റ്-19  കമാലെതറ്റ്  പ്രഡതര്യക  ഇന്പസന്റെശ്രീവറ്റ്

നല്കതി. 900  രൂപയതില്നതിനറ്റ്  12,000  രൂപയ്ക്കുള്ള വര്ദനവറ്റ് പചറതമാഡണമാ?

എനതിട്ടു  പറയനതറ്റ്  നമ്മള്  പറയനപതമാനഎ  പചയ്യുനതിപല്ലനമാണറ്റ്.

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ഉമ്മന്  ചമാണ്ടെതി  സമാറതിപന  നമുകമാര്ക്കുഎ  ഡദഷര്യമുള്ള

വര്യക്തതിയല്ല,  സഇൗമര്യമമായതിട്ടറ്റ്  ഇരതിക്കുനയമാളമാണറ്റ്.  ഒരു  സഡനമാഷ  വമാര്ത

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ഉമ്മന് ചമാണ്ടെതി സമാര് യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-പന നയതിക്കുപമനറ്റ് ഡകട്ടു.

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ഉമ്മന്  ചമാണ്ടെതി  സമാര്  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-പന  നയതിഡച്ചമാപട്ട

ഡകരളപത ശശ്രീ. പതിണറമായതി വതിജയന് നയതിക്കുഎ. ഞങ്ങള്കമാര്ക്കുഎ അതതില്

ഒരു സഎശയവമതില്ല. അതമാണറ്റ് പുതതിയ ചര്ച്ച അവതിപട ചതിലെ ഡനതമാകന്മമാരുപട

ഇടയതില്  ചതിലെ  അസസ്വമാരസര്യങ്ങപളമാപക  കണ്ടു.  യ.ഡതി.എഫറ്റ്,  ബതി.പജ.പതി

ഉയര്ത്തുന  എല്ലമാ  നണപ്രചരണങ്ങപളയഎ  തഡദ്ദേശസസ്വയഎഭരണ

പതരപഞടുപ്പെതില് തകര്പതറതിഞ്ഞു.  നൂററ്റ് ആടറ്റ് ഉപണ്ടെനതിരതിപക ഒരമാടതിപന

നഷമമാകുന  ഇടയന്  കമാണമാതമാകുന  ഒനതിപനയഎകൂടതി  കപണ്ടെതമാന്

ശമതിക്കുന  കരുതലെമാണറ്റ്  ഡകരളതതിപലെ  ഗവണ്പമന്റെതിനറ്റ്  ജനങ്ങഡളമാടുള്ളതറ്റ്.
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ഡകരള ജനതപയ  പ്രതതിസനതി  കമാലെഘട്ടതതില്   പനഡഞമാടറ്റ്  ഡചര്തറ്റ്

ഇടതുപക മുനണതി  ഭരണഎ  തുടഡരണ്ടെതറ്റ്  നമ്മുപട  നമാടതിപന്റെ ആവശര്യമമാണറ്റ്.

കമാന്സര്  ഡരമാഗതികള്കറ്റ്  ഉള്പപ്പെപട,  എല്ലമാ  ഡകമപപന്ഷനകളുഎ  1,600

രൂപയമായതി  ഉയര്ത്തുപമനറ്റ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനതി

പറഞതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഇഡപ്പെമാള്  1,500  രൂപയമാപണനറ്റ്   ഞങ്ങള്കറതിയമാപമങതിലുഎ

വരുഎ ദതിവസങ്ങളതില് അതറ്റ് 1,600 രൂപയമായതി മമാറഎ. കമാന്സര് ഡരമാഗതികള്ക്കുഎ

പ്രഡതര്യകമമായതി  വര്ദനവറ്റ്  നല്കണപമനറ്റ്  പറയകയമാണറ്റ്.   'ജലെജശ്രീവന്

മതിഷന്'  പദതതികള്  നടപ്പെമാക്കുന  ഗ്രമാമപഞമായത്തുകള്  അതറ്റ്  നനമായതി

നടപ്പെതിലെമാക്കുനണ്ടെറ്റ്.  നഗരസഭയതിപലെ  'അമൃതറ്റ്'  പദതതി

കമാരര്യകമമമാക്കുനതതിനഡവണ്ടെതിയള്ള   ഇടപപടല്  അങ്ങയപട

ഭമാഗത്തുനതിനമുണ്ടെമാകണഎ.  നമ്മുപട നമാട്ടതിപലെ  പചറതുഎ വലുതുമമായ ഗ്രമാമശ്രീണ

വമാര്തകള്  റതിഡപ്പെമാര്ട്ടറ്റ്  പചയ്യുന  പ്രമാഡദശതിക  പത്രപ്രവര്തകപര

സമാഎസമാരതിക ഡകമനതിധതിയപട ഭമാഗമമാക്കുനതതിനറ്റ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ധനകമാരര്യ

വകുപ്പുമനതിയപട  ബഡ്ജറതില്  ഒരു  ശതിപമാര്ശയണ്ടെമാകണപമനറ്റ്
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അഭര്യര്തതിക്കുന.  ഡകമാവതിഡറ്റ്-19  കമാലെതറ്റ്  നമ്മുപട  നമാടതിപന  യമാപതമാരു

ഭയമാശങയമതില്ലമാപത നയതിച്ച ശുചശ്രീകരണപതമാഴതിലെമാളതികള്ക്കുഎ   ഡകമാവതിഡറ്റ്-19

പ്രതതിഡരമാധ  പ്രവര്തനങ്ങളതില്  പപങടുത  ജശ്രീവനകമാര്ക്കുഎ  പ്രഡതര്യകമമായ

ഒരു  ആഡരമാഗര്യ  പരതിരകമാ  പമാഡകജറ്റ്  പ്രഖര്യമാപതിക്കുനതതിനറ്റ്  അങ്ങയപട

ഇടപപടലുണ്ടെമാകണപമനറ്റ്  അഭര്യര്തതിക്കുകയമാണറ്റ്.  വളപരയധതികഎ

സഡനമാഷവഎ  അഭതിമമാനഡതമാടുഎകൂടതി  2021-22-പലെ  ബഡ്ജറതിപന

സര്വമാത്മനമാ പതിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശശ്രീ  .    പക  .    എസറ്റ്  .    ശബരശ്രീനമാഥന്:  2021-2022  സമാമതതിക

വര്ഷഡതയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജറതിപന ഞമാന് എതതിര്ക്കുകയമാണറ്റ്.  ബഹുമമാനര്യനമായ

ധനകമാരര്യ വകുപ്പുമനതി  2016-ല് അധതികമാരഡമറതതിനഡശഷഎ ആദര്യഎ പചയതറ്റ്

സഎസമാന  സമദറ്റ് വര്യവസയപട  ധവളപത്രഎ  എപനമാരു  ഡഡമാകദ്യുപമന്റെറ്റ്

ഇറക്കുകയമായതിരുന.  അതതിപലെ  ഒനമാഎ  അദര്യമായതതില്  അഡദ്ദേഹഎ

പറയനതറ്റ്,  ഡമമാശപപ്പെട്ട സമാമതതിക സമാഹചരര്യതതിഡലെയ്ക്കറ്റ് സഎസമാനപത

എതതിച്ചതതില്  പചറതല്ലമാത  രശ്രീതതിയതില്  പങ്കുവഹതിക്കുന  മൂനറ്റ്  വശങ്ങള്

ഇവയമാണറ്റ്.  ഓഡരമാ  വര്ഷവഎ സഎസമാനതതിനറ്റ്  തമാങ്ങുവമാന് കഴതിയനതതിനറ്റ്
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അതശ്രീതമമായതി  യഥമാര്ത  പദതതി  വലെതിപ്പെഎ  നതിശയതിച്ചതിരതിക്കുന,  മതതിയമായ

വതിഭവലെഭര്യത  ഉറപ്പുവരുതമാപത  പദതതികള്  ബഡ്ജറതിലൂപട

പ്രഖര്യമാപതിച്ചതിരതിക്കുന.  സതര്യഎ പറഞമാല് അഞ്ചുവര്ഷഎ കഴതിഞറ്റ് അഡദ്ദേഹഎ

ബഡ്ജററ്റ്  അവതരതിപ്പെതിക്കുഡമമാള്  ഈ  വമാക്കുകള്  അഡദ്ദേഹതതിനറ്റ്

ബൂമറമാങമായതി മമാറതിയതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്. കഴതിഞ അഞ്ചുവര്ഷമമായതി ഇടതുപകഎ

എനമാണറ്റ്  പചയതറ്റ്?  എനതികറ്റ്  മുമറ്റ്  സഎസമാരതിച്ച  കമായഎകുളഎ

എഎ.എല്.എ.-യടകമുള്ള ആളുകള് പറഞപതല്ലമാഎ  പതറമാണറ്റ്.  സമാധമാരണ

പതി.ആര്.  ഏജന്സതിപയപകമാണ്ടുഎ  അഡതമാപടമാപ്പെഎ  നമ്മുപട  കര്യമാപമ്മ്യൂളുകളതിലുഎ

നമുകറ്റ്  കള്ളഎ  പ്രചരതിപ്പെതികമാഎ.  പപക  ബഡ്ജററ്റ്  ഡഡമാകദ്യുപമന്റെറ്റ്

ആധതികമാരതികമമായതിട്ടുപള്ളമാരു  ഡഡമാകദ്യുപമന്റെമാണറ്റ്.  ഇകഡണമാമതികറ്റ്  റതിവമ്മ്യൂ

ഡഡമാകദ്യുപമന്റെറ്റ്  ആധതികമാരതികമമായതിട്ടുള്ള  ഡരഖയമാണറ്റ്.  2011-2012  മുതല്

2015-2016 വപരയള്ള യ.ഡതി.എഫറ്റ്. സര്കമാരതിപന്റെ അഞ്ചുവര്ഷപത ഭരണഎ

ഡനമാക്കുകയമാപണങതില്  ആവഡറ ജറ്റ്  വളര്ച്ച  7.06  ശതമമാനമമാണറ്റ്.

ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.  ഡതമാമസറ്റ്  ഐസകതിപന്റെ വമാക്കുകളതില് ഈ സര്കമാരതിപന്റെ

കമാലെത്തുള്ള  വളര്ച്ച  5.09  ശതമമാനമമാണറ്റ്.  എനവച്ചമാല്  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.

സര്കമാരതിപന്റെ സമയത്തുള്ളതതിഡനകമാള് തമാഡഴമാട്ടുള്ള ആവഡറജറ്റ് വളര്ച്ചയമാണറ്റ്
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അഞ്ചുവര്ഷപത  ഇടതുപക  ഭരണതതിപന്റെ  ബമാകതിപത്രമമായതിട്ടുള്ളതറ്റ്.

ഡനരപത കമായഎകുളഎ എഎ.എല്.എ.  എവതിപടനതിഡനമാ കതിട്ടതിയ ഒരു കമാപമ്മ്യൂള്

പപന്ഷപന്റെ  കമാരര്യഎ  പറഞ്ഞു.  9,011 ഡകമാടതി  രൂപയപട  ഡകമപപന്ഷന്

മമാത്രമമാണറ്റ്  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  പകമാടുതപതനറ്റ്  പറഞതറ്റ്  പതറമാണറ്റ്.  32

ലെകതതിലെധതികഎ  ആളുകള്കറ്റ്  സമാമൂഹര്യഡകമ  വകുപ്പുവഴതി

അഞ്ചുവര്ഷഎപകമാണ്ടെറ്റ്  14,400  ഡകമാടതി  രൂപയപട  പപന്ഷന്  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.

സര്കമാരതിപന്റെ  സമയതറ്റ്  പകമാടുത്തു.  പതമാഴതില്  വകുപ്പുവഴതി  കര്ഷക

പതമാഴതിലെമാളതി  പപന്ഷന്,  അസഎഘടതിത പതമാഴതിലെമാളതി  പപന്ഷന്,  മരഎകയറ

പതമാഴതിലെമാളതി  പപന്ഷനടകഎ  1,511  ഡകമാടതി  രൂപ  ഈ  ഇനതതില്

യ.ഡതി.എഫറ്റ്. സര്കമാര് പകമാടുത്തു. അഡതമാപടമാപ്പെഎ 2003-ല് കൃഷതിവകുപ്പെറ്റ് 60

വയസറ്റ്  കഴതിഞ  മൂനര  ലെകഎ  കര്ഷകര്കറ്റ്  രണ്ടെറ്റ്  വര്ഷഎപകമാണ്ടെറ്റ്  400

ഡകമാടതി രൂപയപട പപന്ഷന് പകമാടുതതമാണറ്റ്.  ഇതരതതിലുള്ള കണക്കുകള്

കൃതര്യമമായതി  പറയഡമമാള്  കണകതില്ലമാപതയമാണറ്റ്  ഇവര്  കമാരര്യങ്ങള്

പറയനതറ്റ്.  പതി.എസറ്റ്.സതി.യപട  കമാരര്യഎ  പറഞഡപ്പെമാള്  ആര്കമാണറ്റ്

ബുദതിമുട്ടുണ്ടെമായപതനമാണറ്റ്  ഡനരപത  സഎസമാരതിച്ച  ആളുകള്  ഡചമാദതിച്ചതറ്റ്.

ഡനരപത  ഇഇൗ  നമാട്ടതില്  ഒനരലെകഎ  ആളുകള്കറ്റ്  പതിന്വമാതതിലെതിലൂപട
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നതിയമനഎ  നല്കതി  പതിന്വമാതതില്  നതിയമനതതിനറ്റ്  സര്വകമാലെ  പറഡകമാര്ഡറ്റ്

വരതിച്ച  സര്കമാരമാണറ്റ്  ഇടതുപക  മുനണതി  സര്കമാര്.  അങ്ങപനയള്ള

പതിന്വമാതതില് നതിയമനങ്ങള് നടതതി. റമാങറ്റ് ലെതിസതില് ഒനമാഎ റമാങറ്റ് കതിട്ടതിയതിട്ടുഎ

ഡജമാലെതി  കതിട്ടമാപത ആളുകള് പസക്രഡട്ടറതിയറതിനറ്റ്  മുന്പതില് സമരഎ പചയ്യുനതറ്റ്

ഇനപലെയഎ  ഞമാന്  കണ്ടെതമാണറ്റ്.  തതിരുവനനപുരതറ്റ്  അന  എന  കുട്ടതി

ആത്മഹതര്യ പചയ്യുഡമമാള്, അവരുപട മുനതിലൂപടയമാണറ്റ് സര്കമാര് വണ്ടെതിയതില്,

ഡസററ്റ്  പകമാടുക്കുന  ഏറവഎ  വലെതിയ  ശമളമമായ  മൂനര  ലെകഎ  രൂപയഎ

വമാങ്ങതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്,   പതമാഎകമാസറ്റ്  മമാത്രഎ  പമാസമായതിട്ടുള്ള  സസ്വപ്ന  സുഡരഷഎ

കൂട്ടരുഎ  ഡപമായതിട്ടുള്ളതറ്റ്.   എത്രഡയമാ  ആളുകള്  സമരവമമായതി  യൂതറ്റ്

ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ  അടുത്തുവന.  നതിയമസഭയപട  യവജനഡകമവഎ

യവജനകമാരര്യവഎ  സഎബനതിച്ച  സമതിതതിയതിപലെ  അഎഗമമാണറ്റ്  ഞമാന്.

നമ്മപളമാപക  മുന്കപയ്യെടുതറ്റ്  സമതിതതിയതില്  റമാങറ്റ്  പട്ടതികയതിപലെ

ഉഡദര്യമാഗമാര്തതികപള   വതിളതിച്ചു.  യൂതറ്റ്  ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ  ഭമാഗമമായ

സമരതതില്നതിനഎ ലെഭതിച്ച ഓഡരമാ നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങളുഎ  സമതിതതിയതില് ഉള്പപ്പെടുതതി

ഇത്രയഎ  സതിറതിഎഗറ്റ്  നടതതിയതിട്ടറ്റ്  ഇതുവപര  ഒരമാള്പകങതിലുഎ  സമതിതതിയപട

ഭമാഗമമായതി  അഡശ്രീഷണലെമായതി  ഡജമാലെതി  പകമാടുക്കുവമാന്  ഇഇൗ  സര്കമാരതിനറ്റ്
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കഴതിഞതിട്ടുഡണ്ടെമാ?  ഇഇൗ  സര്കമാരതിപലെ  ആളുകള്കറ്റ്  ഡകള്ക്കുവമാനമായതി

ഞമാപനമാരു കഥ പറയകയമാണറ്റ്, തമതിഴതിപലെ ഏറവഎ പ്രധമാനപപ്പെട്ട കമാവര്യമമാണറ്റ്

'ചതിലെപ്പെതതികമാരഎ'.  ചതിലെപ്പെതതികമാരതതില്   കണ്ണകതിയപട  കഥയതില്  ജശ്രീവന്

നഷപപ്പെട്ടറ്റ്,  ഭര്തമാവതിപന്റെ  മരണഡശഷഎ  ആ  ഡക്രമാധമാഗതിയതില്

പമാണര്യരമാജമാവതിപന്റെ  മധുരമാപുരതി  കതതിച്ച  ഒരു  കണ്ണകതിയപട  കഥ

നമുകറതിയമാഎ.   ഇഇൗ  വരുഎ  ദതിവസങ്ങളതില്  ഡജമാലെതി  കതിട്ടമാപത  കഷപപ്പെട്ടറ്റ്

കരയന  സമാധമാരണകമാരമായ  കണ്ണകതിമമാരുപട  ഡക്രമാധമാഗതിയതില്  ഇഇൗ

സര്കമാര്  പവനറ്റ്  ചമാമലെമാകമാന്  ഡപമാകുകയമാപണനള്ള  കമാരര്യഎ  ഞമാന്

ഉറപ്പെതിച്ചുപറയകയമാണറ്റ്.  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  വളപര  പ്രതര്യമാശഡയമാപടയമാണറ്റ്

മുഡനമാട്ടുഡപമാകുനതറ്റ്.  നമ്മള്  വരുന സമയങ്ങളതില് ഇഇൗ നമാടതിപന മുഡനമാട്ടറ്റ്

പകമാണ്ടുഡപമാകുവമാന്  പറയന  ഏറവഎ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  പദതതിയമാണറ്റ്  'നര്യമായറ്റ്'

പദതതി.  ഇഇൗ പദതതിയതില് പമാവപപ്പെട്ട ആളുകള്കറ്റ് ഓഡരമാ മമാസവഎ  6,000

രൂപ  കതിട്ടുകയഎ  ഓഡരമാ  വശ്രീടതിനഎ  72,000  രൂപ  ലെഭതിക്കുന  പദതതി

ആകമാശത്തുനതിനറ്റ്  ഉണ്ടെമാകതിയതല്ല.  വതിശസ്വവതിഖര്യമാതനമായ  പനമാഡബല്

സമ്മമാനഎ  ലെഭതിച്ചതിട്ടുള്ള  അഭതിജതിതറ്റ്  ബമാനര്ജതി  എന  ഇഡകമാണമതിസ്റ്റുഎ

ശശ്രീ.  രമാഹുല്  ഗമാനതി  അടകമുളള  ആളുകളുമമായതി  നടതതിയ  ചര്ച്ചയപട
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ഭമാഗമമാണറ്റ്  നര്യമായറ്റ്  എന  ആശയഎ  ഇനര്യന്  നമാഷണല്  ഡകമാണ്ഗ്രസതില്

പകമാണ്ടുവനതറ്റ്.  ആ ആശയപത ഡഡമാ.  രഘുറമാഎ രമാജപനഡപ്പെമാലുള്ള പ്രധമാന

ഇഡകമാണമതിസ്റ്റുകള്  സഡപ്പെമാര്ട്ടറ്റ്  പചയ്യുകയമാണറ്റ്.  ഡലെമാകഎ  മുഴുവനമുള്ള

വലെതറ്റ്/ഇടതുപക  ഇഡകമാണമതിസ്റ്റുകള്  നര്യമായറ്റ്  പദതതിപയ  സഡപ്പെമാര്ട്ടറ്റ്

പചയ്യുകയമാണറ്റ്.  അതതിനറ്റ്  കമാരണഎ,  സമാധമാരണകമാരമായ  ആളുകള്കറ്റ്

ഡസമാഷര്യലെതിസതതിപന്റെ ശരതിയമായ വഴതിയതിലൂപട മുകളതിഡലെമാട്ടറ്റ് പകമാണ്ടുഡപമാകമാന്

പ്രമാപതിയള്ള പദതതിയമാണറ്റ് നര്യമായറ്റ് പദതതി.  ആ പദതതിപയ എതതിര്ക്കുനതറ്റ്

ബതി.പജ.പതി.-യതിപലെ  ആളുകളമാപണനറ്റ്  മനസതിലെമാകമാഎ.  അവരുപട  തശ്രീവ

വലെതുപക  നയങ്ങള്കറ്റ്  നര്യമായറ്റ്  പദതതി  എതതിരമാണറ്റ്.  പഡക

എന്തുപകമാണ്ടെമാണറ്റ്  ഇവതിടുപത  ഇടതുപകവഎ  സതി.പതി.പഎ.(എഎ)-ഉഎ

എല്.ഡതി.എഫറ്റ്.-ഉഎ  ഡസമാഷര്യല്  മശ്രീഡതിയയതില്  നര്യമായറ്റ്  പദതതിപയ

എതതിര്ക്കുനതതിപന്റെ കമാരണപമനറ്റ്  എനതികറ്റ്  മനസതിലെമായതി.  നതിങ്ങള്പകല്ലമാഎ

മമാടമതി സസ്വഭമാവമമാണറ്റ്.  ഇഇൗ രമാജര്യതറ്റ് അഡഞമാ ആഡറമാ സര്കമാരുകള് കതിററ്റ്

പകമാടുക്കുനണ്ടെറ്റ്.  ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ് ഭരതിക്കുന ഛതശ്രീസ്ഗഢതിലുഎ രമാജസമാനതിലുഎ

പഞമാബതിലുഎ  തമതിഴമാട്ടതിലുഎ  കതിററ്റ്  പകമാടുക്കുനണ്ടെറ്റ്.   അവതിപട  കതിററ്റ്

പകമാടുക്കുനവര് 'ദമാ കതിററ്റ് പതിടതിഡച്ചമാ, ഇതറ്റ് സര്കമാരതിപന്റെ ഒഇൗദമാരര്യമമാണറ്റ്' എനറ്റ്
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ആരുഎ  പറയനതില്ല.  മറ്റു  ആളുകള്  കതിററ്റ്  പകമാടുക്കുനതുഎ ഭമാവതിയതില്

യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  വരുഡമമാള്  നര്യമായറ്റ്  പദതതിയതിലൂപട  പകമാടുക്കുനതുഎ  ഒരു

ഒഇൗദമാരര്യതതിപന്റെയഎ ഭമാഗമമായതിട്ടല്ല,  നമാട്ടതിപലെ സമാധമാരണകമാരമായ ആളുകളുപട

അവകമാശതതിപന്റെ  ഭമാഗമമായതിട്ടമാണറ്റ്.  അവരുപട  ആത്മമാഭതിമമാനഎ

സഎരകതിക്കുവമാന്,  സമാധമാരണകമാരമായ  ആളുകള്കറ്റ്  ജശ്രീവതിതഎ  മുഡനമാട്ടറ്റ്

ഡപമാകുവമാന്,  പതിന്വമാതതിലെതിലൂപടയല്ല  മുന്വമാതതിലെതിലൂപട  തലെഉയര്തതി

മുഡനമാട്ടുഡപമാകമാന്  നര്യമായറ്റ്  പദതതി  ആവതിഷ്കരതിക്കുഡമമാള്  അതതിപനതതിപര

നതില്ക്കുന ഇടതുപകതതിപലെ ആളുകള്ക്കുഎ ഡകരളപത ഇല്ലമാതമാകതിയ, ഈ

ഭരണഎതപന  കുട്ടതിഡച്ചമാറമാകതിയ,  യമാപതമാരു  സമാഎഗ്റതിറതിയഎ ഇല്ലമാത  ഇഇൗ

സര്കമാരതിപന്റെ 2021-22 വര്ഷപത ബഡ്ജറതിപന ഞമാന് എതതിര്ക്കുകയമാണറ്റ്.

ശശ്രീ  .    ആന്റെണതി  ഡജമാണ്:  സര്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറതിപന  സര്വമാത്മനമാ

സസ്വമാഗതഎ  പചയ്യുന.  പ്രതതിപകത്തുനതിനഎ  സശ്രീനതിയറമായതിട്ടുള്ള  അഎഗങ്ങള്

ഉള്പപ്പെപട  ഇവതിപട  സഎസമാരതിച്ചതറ്റ്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറതിപലെ  നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങപള

കണ്ണടച്ചറ്റ്  വതിമര്ശതിക്കുനതറ്റ്  ഡകരളതതില്  ഒരു  തുടര്  ഭരണമുണ്ടെമാകുപമനറ്റ്

അവര്കറ്റ്  ഉ തമ  ഡബമാധര്യമുള്ളതുപകമാണ്ടെമാണറ്റ്.  അതതില്നതിനഎ  വനതിട്ടുള്ള

വതിഭമാനതിമൂലെഎ  ഇനറ്റ്  എന്തുഎ  വതിളതിച്ചുപറയനതതിനഎ  എനറ്റ്  പതറമായ
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നതിലെപമാടുകള്  എടുക്കുനതതിനഎ  ഡകരളതതിപലെ  പ്രതതിപകഎ  തയ്യെമാറമായതി

മുഡനമാട്ടുവരുന കമാഴ്ചയമാണറ്റ് നമുകറ്റ് കമാണമാന് സമാധതിക്കുനതറ്റ്.  വമാഗമാനങ്ങളുപട

ശവപ്പെറപമനമാണറ്റ്  ഇ വതിപട  മുന്പറ്റ്  സഎസമാരതിച്ച  പലെ  അഎഗങ്ങളുഎ

സൂചതിപ്പെതിച്ചതറ്റ്.  ഞങ്ങള്കറ്റ്  ഒനഎ  മനസതിലെമായതിപല്ലനമാണറ്റ്  പറയനതറ്റ്.

ആരമാണറ്റ്  വമാഗമാനങ്ങള്  പകമാടുതറ്റ്  ജനങ്ങപള  പറതിച്ചതിട്ടുള്ളപതനറ്റ്

ഡകരളതതിപലെ  ജനങ്ങള്  അവരുപട  ജശ്രീവതിത  അനഭവതതില്നതിനഎ

തതിരതിച്ചറതിയനണ്ടെറ്റ്.  ഇവതിപട  ബഹുമമാനര്യനമായ  മുന്  വതിദര്യമാഭര്യമാസ

വകുപ്പുമനതിയമാണറ്റ്  പറഞതറ്റ്,  ഞങ്ങള്കറ്റ്  എത്ര  ഡകട്ടതിട്ടുഎ  ആഡലെമാചതിച്ചതിട്ടുഎ

മനസതിലെമാകുനതിപല്ലനറ്റ്.  കഴതിഞ  തഡദ്ദേശ  സസ്വയഎഭരണ  പതരപഞടുപ്പെതില്

ഡകരളതതിപലെ  ജനങ്ങള്  നല്കതിയ  മറപടതി  ആ  പതരപഞടുപ്പെറ്റ്  റതിസള്ട്ടറ്റ്

വശ്രീകതിക്കുഡമമാള് ഇനതിപയങതിലുഎ കമാരര്യങ്ങള് മനസതിലെമാഡകണ്ടെതുണ്ടെറ്റ്. ഇവതിപട

വമാഗമാനങ്ങള് നല്കതി പറതിച്ചതിട്ടുള്ളതമാരമാണറ്റ്? ഇവതിപട മുമറ്റ് സഎസമാരതിച്ച എപന്റെ

പ്രതിയസുഹൃതറ്റ്  ശശ്രീ. പക. എസറ്റ്. ശബരശ്രീനമാഥന് 'നര്യമായറ്റ്'  പദതതിപയക്കുറതിച്ചറ്റ്

വളപര  വതിശദമമായതി  സൂചതിപ്പെതിക്കുകയണ്ടെമായതി.  അതതില്  ഒരു  തര്കവമതില്ല.

അതരഎ  പദതതികള്  പകമാണ്ടുവനമാല്  ഡകരളതതിപലെ  മുഴുവന്  ജനങ്ങളുഎ

സസ്വമാഗതഎ  പചയ്യുഎ.  പഡക,  ഡകരളതതിപന്റെ  അനഭവപമനമാപണനറ്റ്



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

21

പരതിഡശമാധതിഡകണ്ടെതമാണറ്റ്.  പമാവപപ്പെട്ട  കുടുഎബങ്ങളുപട  അകഇൗണ്ടുകളതിഡലെയ്ക്കറ്റ്

മമാസഎ  6,000  രൂപ  നതിരകതില്  72,000  രൂപ  വശ്രീതഎ  ഒരു  വര്ഷഎ

പകമാടുക്കുപമനമാണറ്റ്  പറഞതിട്ടുള്ളതറ്റ്.  നതിങ്ങപള  എങ്ങപന  ഡകരളതതിപലെ

ജനങ്ങള്  വതിശസ്വസതിക്കുഎ?  2016-ല്  അധതികമാരഎ  വതിപട്ടമാഴതിയഡമമാള്  19

മമാസകമാലെപത  ഡകമപപന്ഷനഡല്ല  നതിങ്ങള്  കുടതിശതികയമാകതി

ഡപമായതിട്ടുള്ളതറ്റ്.  അനറ്റ്  6,000  രൂപപയമാനഎ  ആയതിരുനതില്ലഡല്ലമാ;  തുച്ഛമമായ

600  രൂപഡപമാലുഎ  പകമാടുകമാത  ആളുകള്  ഞങ്ങപള  വശ്രീണ്ടുഎ

അധതികമാരതതിപലെതതിച്ചമാല്  6,000  രൂപ  പകമാടുക്കുപമനറ്റ്  പറയഡമമാള്

എങ്ങപന ഡകരളതതിപലെ ജനങ്ങള് വതിശസ്വസതിക്കുഎ?

2018-പലെ  പ്രളയതതിനഡശഷഎ  പക.പതി.സതി.സതി.  ആയതിരഎ  വശ്രീടുകള്

നതിര്മ്മതിച്ചുപകമാടുക്കുപമനപറഞ്ഞു.  ഇതരഎ പ്രഖര്യമാപനങ്ങപളമാപക നടത്തുന

ആളുകള്  ഡകരളതതിപലെ  ജനങ്ങപള  പവല്ലുവതിളതിക്കുന  സമശ്രീപനമഡല്ല

സസ്വശ്രീകരതിക്കുനതറ്റ്?  ഇഡപ്പെമാള്  6000/-  രൂപ  പകമാടുക്കുപമനറ്റ്  പറയഡമമാഴുഎ

നതിങ്ങള്  ആയതിരഎ  വശ്രീടറ്റ്  നതിര്മ്മതിച്ചു  പകമാടുക്കുപമന  പറയഡമമാഴുഎ  ജനങ്ങള്

പരതിഹമാസഡതമാപടയമാണറ്റ്  അതതിപന  പുച്ഛതിച്ചുതള്ളുനതറ്റ്.  കഴതിഞ

പതരപഞടുപ്പുമമായതി  ബനപപ്പെട്ട  കമാരര്യങ്ങള്  ഇവതിപട  പരതിഡശമാധതികമാഎ.
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എപനല്ലമാഎ  ഡകമാലെമാഹലെങ്ങളമായതിരുന  ഡകരളതതില്.  ഡകരളതതിപലെ

മഹമാഭൂരതിപകഎ വരുന മമാധര്യമങ്ങപളയഎ കൂട്ടുപതിടതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ് ഇടതുപകപത

പരമാജയപപ്പെടുത്തുനതതിന  ഡവണ്ടെതിയള്ള  വലെതിയ  ഇടപപടല്  നടതതിയതിഡല്ല;

എപനല്ലമാഎ  സമരഡകമാലെമാഹലെങ്ങള്  ഡകരളതതിനകത്തുണ്ടെമാകതി.  ഇവതിപട

ഇടതുപകപത  പരമാജയപപ്പെടുത്തുനതതിനമായതി  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-നഡവണ്ടെതി

ഓവര്പപടഎ  വര്കറ്റ്  പചയ  മമാധര്യമങ്ങളതിഡല്ല;   അങ്ങപനയള്ള  നതിലെപമാടറ്റ്

സസ്വശ്രീകരതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഡകരളതതിപലെ  മമാധര്യമങ്ങള്  മുഡനമാട്ടു  ഡപമാകുഡമമാഴുഎ

ഗ്രമാമ-നഗര  വര്യതര്യമാസമതില്ലമാപത  മുഴുവന്  ഡമഖലെകളതിലുഎ  ഇടതുപക

ജനമാധതിപതര്യമുനണതിപയ ജനങ്ങള് പതരപഞടുത അനഭവമമാണറ്റ്  ഇവതിപട

ഉണ്ടെമായതിട്ടുള്ളതറ്റ്.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്,  നതിങ്ങള്  ഇനതിപയങതിലുഎ  നതിലെപമാടറ്റ്

തതിരുതമാന്  ഡവണ്ടെതി  തയ്യെമാറമാകണഎ.  എപനല്ലമാമമായതിരുന  മമാധര്യമങ്ങളതിപലെ

ചര്ച്ച?   പ്രഡതര്യകതിച്ചറ്റ്  രമാത്രതി  ചര്ച്ചകപളമാപക  നമ്മള്  കമാണുഡമമാള്,  ചതിലെ

ചമാനല് അവതമാരകരുഎ  യ.ഡതി.എഫറ്റ്-പന്റെ പ്രതതിനതിധതികളമായതി  വനതിരതിക്കുന

ആളുകളുപമമാപക  പറയനതു  ഡകട്ടമാല്  ഇഇൗ  വമാര്ത  കഴതിയഡമമാഡഴമാ

അപല്ലങതില്  ഏറതിയമാല്  ഡനരഎ  പവളുക്കുനതതിനമുഡമമാ  ഡകരളതതിപലെ

മുഖര്യമനതി  അറസ്റ്റു  പചയ്യെപപ്പെടുപമന  ഒരു  പ്രതശ്രീതതിയഡല്ല  ജനതിപ്പെതിച്ചതിട്ടുള്ളതറ്റ്.
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അങ്ങപന ഒരു സമശ്രീപനഎ സസ്വശ്രീകരതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്, എന്തു നണയഎ വതിളതിച്ചുപറയമാന്

കഴതിയന  തരതതിലുള്ള  ഒരു  മമാനസതികമാവസയതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഡകരളതതിപലെ

യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  ഡനതമാകന്മമാര്  മമാറതി.  എനതിട്ടുഎ  നമുകറതിയമാഎ  എല്ലമായതിടത്തുഎ,

യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  കമാലെമാകമാലെങ്ങളമായതി  വതിജയതിച്ചതിരുന  ഡമഖലെകളതിലുപമമാപക

വലെതിയ  ഇടതുമുഡനറഎ  ഡകരളതതിലുണ്ടെമായതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  വര്ഷങ്ങളമായള്ള  ചരതിത്രഎ

പരതിഡശമാധതിച്ചമാല്,  പതരപഞടുപ്പെറ്റ്  നടക്കുന  ഡവളയതില്

അധതികമാരതതിലെതിരതിക്കുന  ഗവണ്പമനകള്പകതതിരമായ  ഭരണവതിരുദ

വതികമാരഎ  ഡകരളതതിലുണ്ടെമാകമാറണ്ടെറ്റ്.  എനമാല് ഇഇൗ പതരപഞടുപ്പെറ്റ്  റതിസള്ട്ടറ്റ്

നതിങ്ങള്  പരതിഡശമാധതിഡച്ചമാ?  ഇഇൗ  പതരപഞടുപ്പെറ്റ്  റതിസള്ട്ടറ്റ്  പരതിഡശമാധതിച്ചമാല്

ഡകരളതതില്  ഒരു  സലെത്തുഎ,   ഒരു  ഡമഖലെയതിലുഎ  ഭരണവതിരുദ

വതികമാരമുള്ളതമായതി  കമാണമാന്  കഴതിയകയതില്ല.  എനറ്റ്  ദദുഃസതിതതിയതിലെമാണറ്റ്

ഡകരളതതിപലെ യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  ഇനറ്റ് എതതിനതില്ക്കുനതറ്റ്;  പതരപഞടുപ്പെതില്

ഒരു  മുദമാവമാകര്യഎ  ഡപമാലുഎ  മുഡനമാട്ടുവയ്ക്കമാന്  കഴതിയമാതത്ര  ദയനശ്രീയ

സതിതതിയതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഡകരളതതിപലെ  ഡകമാണ്ഗ്രസുഎ  യ.ഡതി.എഫഎ  മമാറതിയതിഡല്ല?

തഡദ്ദേശസസ്വയഎഭരണ  സമാപനങ്ങളതിഡലെയ്ക്കുള്ള  പതരപഞടുപ്പെതിന  മുമറ്റ്

ബഹുമമാനര്യനമായ  പക.പതി.സതി.സതി.യപട  അധര്യകന്  പതരപഞടുപ്പെറ്റ്
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മുദമാവമാകര്യഎ  മമാധര്യമങ്ങഡളമാടറ്റ് പറയമാന് തയ്യെമാറമായതി മുഡനമാട്ടു വരതികയണ്ടെമായതി.

'അഴതിമതതിപകതതിപര ഒരു ഡവമാട്ടറ്റ്'  എന അവരുപട പതരപഞടുപ്പെറ്റ് മുദമാവമാകര്യഎ

പ്രഖര്യമാപതിക്കുന  ഡവളയതില്തപന  കൂപടനതിന  ആളുകള്

ഓഡരമാഡനമാഡരമാനമായതി അഴതിക്കുള്ളതിലെമാകുന കമാഴ്ചയമാണറ്റ് ഡകരളഎ കണ്ടെതിട്ടുള്ളതറ്റ്.

എത്രഡയമാ  ഉദമാഹരണങ്ങള്  നമുകറതിയമാഎ. മലെയമാളതികള്കറ്റ്

അപമമാനമമായതിട്ടുള്ള  പമാലെമാരതിവട്ടഎ ഡമമാഡല്  ഡകരളതതിനറ്റ് സഎഭമാവന പചയ

ആളുകളമാണറ്റ്  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.കമാര്.  കഴതിഞ  ദതിവസഎ  അടതിയനര  പ്രഡമയഎ

അവതരതിപ്പെതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  ബഹുമമാനര്യനമായ  തൃകമാകര  അഎഗഎ  ഉള്പപ്പെപട

ബഹുമമാനര്യനമായ മുഖര്യമനതിപയ പവല്ലുവതിളതിക്കുന സമശ്രീപനഎ സസ്വശ്രീകരതിച്ചതിഡല്ല.

അഴതിമതതി,  അഴതിമതതി  എനറ്റ്  നതിങ്ങള്  പറയന.  എവതിപടയമാണറ്റ്  അഴതിമതതി?

നതിങ്ങളുപട ഒപ്പെഎ നതില്ക്കുന ആളുകളുപട പകലെമാണറ്റ് അഴതിമതതി.  പമാലെമാരതിവട്ടഎ

ഡമമാഡല്  ഡകരളതതിനറ്റ്  സഎഭമാവന  പചയ  യ.ഡതി.എഫതിപന  ഡകരളതതിപലെ

ജനങ്ങള്  തതിരതിച്ചറതിഞതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ആ  പമാലെമാരതിവട്ടതതിനറ്റ്  ഏപറ  അകപലെയല്ല

പപവറതിലെയഎ  കുണ്ടെന്നൂരുഎ.  ഇച്ഛമാശക്തതിഡയമാടുകൂടതിയ  ഒരു  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്

ഇടപപട്ടതതിപന്റെ  ഭമാഗമമായതിട്ടമാണറ്റ്  ഇഡപ്പെമാള്  രണ്ടെറ്റ്  പമാലെങ്ങള്  അവതിപട

നതിര്മ്മതിച്ചതിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ഇതുമൂനഎ  തമ്മതില്  അധതികഎ  അകലെമതിപല്ലന



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

25

മനസതിലെമാഡകണ്ടെതുണ്ടെറ്റ്.  അങ്ങപനയള്ള  സമശ്രീപനഎ  സസ്വശ്രീകരതിച്ചതിട്ടുള്ള

ആളുകളമാണറ്റ്  ഇവതിപട   അഴതിമതതിപയന  പറഞ്ഞുപകമാണ്ടെറ്റ്

ഇടതുപകതതിപനതതിരമായതി മുഡനമാട്ടു വരുനതറ്റ്.  ഇങ്ങപന നതിരവധതിയമായതിട്ടുള്ള

ഉദമാഹരണങ്ങള്  നമുകറ്റ്  ചൂണ്ടെതികമാണതികമാന്  കഴതിയഎ.  കഴതിഞ

മനതിസഭയതിലുണ്ടെമായതിരുനവരുപടയഎ  ഭരണതതിനറ്റ്  ഡനതൃതസ്വഎ  പകമാടുത

ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെയഎ  യ.ഡതി.എഫറ്റ്-പന്റെയപമല്ലമാഎ  ഡനതമാകന്മമാരുപടയഎ

ഡകസുകളുപട  ഇഡപ്പെമാഴപത  അവസപയ  സഎബനതിച്ചറ്റ്   ഡചമാഡദര്യമാതര

സമയതറ്റ്  ബഹുമമാനര്യനമായ  മുഖര്യമനതി  തപന  ഇഇൗ  സഭയതില്  മറപടതി

നല്കതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഞമാനതറ്റ്  വശ്രീണ്ടുഎ  ആവര്തതികമാന്  ഉഡദ്ദേശതിക്കുനതില്ല.  ആ

നതിലെയതിലെമാണറ്റ്  കമാരര്യങ്ങള്  മുഡനമാട്ടു  ഡപമാകുനതറ്റ്.  പകമാഡറമാണ  വര്യമാപതിച്ച

കമാലെഘട്ടതതില്   ഡകരളതതിപലെ  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  സസ്വശ്രീകരതിച്ച  സമശ്രീപനഎ

കകതിരമാഷശ്രീയതതിനതശ്രീതമമായതി  മുഴുവനമാളുകളുഎ  അഎഗശ്രീകരതിക്കുനതഡല്ല?  ഇഇൗ

രമാജര്യപത  മപറമാരു  ഗവണ്പമന്റെതിനഎ  പചയ്യെമാന് കഴതിയമാത തരതതില്  ഇഇൗ

ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  ഇപപട്ടതിഡല്ല.  പകമാവതിഡറ്റ്-19  എനള്ളതറ്റ്  ഡലെമാകതതിപലെ  തപന

ആദര്യമാനഭവമഡല്ല?  അങ്ങപന  ആദര്യമാനഭവമമായതി  ഒരു  മഹമാമമാരതി

കടനവരുഡമമാള്,  അതതിനറ്റ്  മുമതില്  പകച്ചുനതില്ക്കുകയല്ല  ഡകരളതതിപലെ
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ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  പചയതറ്റ്,  മറതിച്ചറ്റ്   ധശ്രീരമമായതി  ഡകരളപത  മുഡനമാട്ടു

പകമാണ്ടുഡപമാകമാന്  തശ്രീരുമമാനതിച്ചു.  ഒരു  ഡവളയതില്  രമാജര്യഎ  അടച്ചതിടമാന്

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പ്രധമാനമനതി  തശ്രീരുമമാനതിച്ചതനസരതിച്ചറ്റ്  ഇവതിപടയഎ

അടച്ചതിടുഡമമാഴുഎ  ഒരമാളുഎ  പട്ടതിണതി  കതിടകതില്ലമാപയനറ്റ്  ഉറപ്പു  വരുത്തുന

സമശ്രീപനഎ  ഡകരളതതിപലെ  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  സസ്വശ്രീകരതിച്ചു.  അതതിപന്റെ  ഭമാഗമമായതി

സഇൗജനര്യ  ഡറഷന്,  ഭകര്യകതിറ്റുകള്  എനതിവ  പകമാടുത്തു,  ആളുകള്കറ്റ്

ഡകമപപന്ഷന്  വശ്രീട്ടതിപലെതതിച്ചു  പകമാടുത്തു.  ഡകമപപന്ഷനകള്  ഒനഎ

കതിട്ടമാത ആളുകള്കറ്റ് 1000/- രൂപ വശ്രീതഎ സമാമതതിക സഹമായഎ പകമാടുത്തു.

ഡകമാവതിഡറ്റ്  ചതികതിത  സഇൗജനര്യമമായതി  പകമാടുത്തു.   രമാജര്യപത  പലെ

ഡമഖലെകളതില്നതിനഎ കൂട്ടപ്പെലെമായനങ്ങള് നമ്മള് കണ്ടു. ഡകരളതതില് അതതിഥതി

പതമാഴതിലെമാളതികപളയള്പപ്പെപട  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  സഎരകതിച്ചു.  അങ്ങപന  വളപര

മമാതൃകമാപരമമായതി  പ്രവര്തതിച്ച  ഒരു  ഗവണ്പമന്റെതിപനതതിരമായതിട്ടമാണറ്റ്

ഇതരതതിലുള്ള   നതിലെപമാടറ്റ്  സസ്വശ്രീകരതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഡകരളതതില്  പ്രതതിപകഎ

മുഡനമാട്ടുവരുനതറ്റ്.  2016 മുതല്  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെതിപന്റെ  കമാലെമാവധതി

പൂര്തശ്രീകരതിക്കുന  2021  വപര ഇവതിപട അവതരതിപ്പെതിച്ച ഒമാഡരമാ ബഡ്ജറതിലുഎ,

ഓഡരമാ ഡമഖലെയതിലുഎ ഉണ്ടെമായതിട്ടുള്ള മമാറഎ വളപര വര്യക്തമമായതി  ബഹുമമാനര്യനമായ
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ധനകമാരര്യ വകുപ്പുമനതി പ്രഡതര്യകഎ എടുത്തു പറയനണ്ടെറ്റ്. അതറ്റ് ഇനതിപയങതിലുഎ

മനസതിലെമാകമാന്  തയ്യെമാറമാകണഎ.  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  ഇഡപ്പെമാള്   പരമാജയതതിപന്റെ

കമാരണഎ അഡനസ്വഷതിച്ചറ്റ് നടക്കുകയമാണറ്റ്.  കൂടുതല് നടഡകണ്ടെതതില്ല,  നതിങ്ങളുപട

കയ്യെതിലെതിരുപ്പെറ്റ്  തതിരുതതിയമാല്  മതതി.  ഇഇൗ  നമാടറ്റ്  ഗുരുതരമമായ  പ്രതതിസനതി

ഡനരതിടുഡമമാള് രമാഷശ്രീയ  ദരുഡദ്ദേശര്യഡതമാടുകൂടതി  പ്രവര്തതിച്ചതമാണറ്റ്  ഇനപത

ദയനശ്രീയമമായ  പതനതതിനള്ള പ്രധമാന  കമാരണപമനറ്റ്  ഇനതിപയങതിലുഎ

യ.ഡതി.എഫറ്റ്-ഉഎ  ഡകമാണ്ഗ്രസുഎ  തതിരതിച്ചറതിയണപമന  മമാത്രമമാണറ്റ്  എനതികറ്റ്

ഇഇൗ അവസരതതില് അഭര്യര്തതികമാനള്ളതറ്റ്. ഇവതിപട അവതരതിപ്പെതിച്ചതിട്ടുള്ള ഇഇൗ

ജനകശ്രീയ  ബഡ്ജറതിപന,  ഇഇൗ  ബദല്  ബഡ്ജറതിപന  ഒരതികല്കൂടതി

സര്വമാത്മനമാ പതിന്തുണച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ് നതിര്ത്തുന. 

ശശ്രീ  .    ഒ  .    രമാജഡഗമാപമാല്:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനതി

അവതരതിപ്പെതിച്ചതിട്ടുള്ള ബഡ്ജറതിപലെ നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങള് ഞമാന് എതതിര്ക്കുകയമാണറ്റ്.

എപന്റെ എതതിര്പ്പെറ്റ്  പവറഎ  രമാഷശ്രീയ  കമാരണങ്ങള് പകമാണ്ടെല്ല.  ഇഇൗ  ബഡ്ജററ്റ്

നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങള് നടപ്പെമാകമാനള്ള ധനമാഗമന മമാര്ഗ്ഗങ്ങള് എനമാണറ്റ്? മമാത്രവമല്ല

ഇപതല്ലമാഎ,  വരുന  നതിയമസഭമാ  പതരപഞടുപ്പെറ്റ്  മുനതില്  കണ്ടുപകമാണ്ടുള്ള

പവറഎ  വമാചകമടതി  മമാത്രമമായതിഡട്ട  കമാണമാന്  കഴതിയകയള.  നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങള്
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പലെതുഎ  പ്രമാഡയമാഗതികതയതില്ലമാതതുഎ  കഴതിഞ  വര്ഷങ്ങളതിപലെ

നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങളുപട  ആവര്തനവമമാണറ്റ്.  ധനഎ  എവതിപട  എന  ഡചമാദതിച്ചമാല്

ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനതികറ്റ്  ഒരു  മറപടതിഡയ  ഉള,  കടഎ  വമാങ്ങുഎ.  ഇടതറ്റ്

സര്കമാരതിപന്റെ സമാമതതികശമാസഎ കടഎവമാങ്ങല് സമാമതതികശമാസമമാഡണമാ

എനറ്റ് ഡതമാനതിഡപ്പെമാകുഎ.  ഇഡപ്പെമാള് സഎസമാനഎ ഡനരതിടുനതറ്റ്  ഏറവഎ വലെതിയ

കടപകണതിയമാണറ്റ്.  സഎസമാനതതിപന്റെ  സഞതിതകടഎ  മൂനലെകഎ  ഡകമാടതി

രൂപയതിപലെതതി.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറതിപലെ  നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങള്  നടപ്പെതിലെമാകതിയമാല്

സഞതിതകടഎ  ഏകഡദശഎ  അഞ്ചുലെകഎ  ഡകമാടതി  രൂപയതിപലെത്തുഎ.  2016-ല്

ഒരുലെകതതി നമാല്പ്പെതതിനമായതിരഎ ഡകമാടതി രൂപയമായതിരുന കടപമങതില് നമാലെര

വര്ഷഎപകമാണ്ടെറ്റ്  ഇഇൗ  സര്കമാര്  വരുതതിവച്ച  കടഎ  മൂനലെകഎ  ഡകമാടതി

രൂപയമാണറ്റ്. നമാലെര വര്ഷപത ഇടതുഭരണതതില് വളര്നതറ്റ് ഡകരളമല്ല, കടഎ

മമാത്രമമാണറ്റ്.  വതികസനപമല്ലമാഎ  കടഎ  വമാങ്ങതിയ  പണഎ  പകമാണ്ടെമാപണങതില്

സഎസമാനതതിപന്റെ  റവനമ്മ്യൂ  വരുമമാനതതിപന്റെ  സതിഎഹഭമാഗവഎ  എഡങ്ങമാട്ടു

ഡപമാകുനപവനറതിയമാന്  ഡകരളതതിപലെ  ജനങ്ങള്കവകമാശമുണ്ടെറ്റ്.  ഇഇൗ

വതികസന  പദതതികപളക്കുറതിച്ചറ്റ്  സര്കമാരതിഡനമാടറ്റ്  ഡചമാദതിച്ചമാല്

എല്ലമാതതിനമുള്ള  പണഎ  കതിഫ്ബതിയതില്  നതിനറ്റ്  കപണ്ടെത്തുപമനമാണറ്റ്
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പറയനതറ്റ്.  കതിഫ്ബതിയതിഡലെയ്ക്കുള്ള  പണതതിപന്റെ  വരവറ്റ്  എവതിപട  നതിനറ്റ്?

സഎസമാനതതിനറ്റ്  അനവദനശ്രീയമമായ  പരതിധതിക്കുപുറതറ്റ്  കടഎ  വമാങ്ങമാനള്ള

ഒരു  ഉപമാധതിയമാണറ്റ്  കതിഫ്ബതി  എന  സഎശയതിഡകണ്ടെതിയതിരതിക്കുന.

സതി.&എ.ജതി.-യപട  ഓഡതിററ്റ്  ഡപമാലുഎ  അനവദതികമാപത  കതിഫ്ബതി  ഒരു

സമമാനര  സഎവതിധമാനമമായതി  പ്രവര്തതിക്കുനതറ്റ്  സര്കമാര്  എഡപ്പെമാഴുഎ

പറയമാറള്ള പഫഡറല് സഎവതിധമാനതതിനറ്റ് ഡയമാജതിച്ചതല്ല. ഡകരളതതിപലെ ഭമാവതി

തലെമുറപയ  സമാമതതിക  അരമാജകതസ്വതതിഡലെയ്ക്കുഎ  പതമാഴതിലെതില്ലമായ്മയതിഡലെയ്ക്കുഎ

പകമാണ്ടുപചപനതതിക്കുപമനള്ള  ആശങ  ഡകരളതതിപന്റെ  ഭമാവതിപയക്കുറതിച്ചറ്റ്

ചതിനതിക്കുന ഏപതമാരമാള്ക്കുഎ മനസതിലെമാകുഎ.  ഇഇൗ ബഡ്ജറതിലൂപട ധനകമാരര്യ

വകുപ്പുമനതി  മുഡനമാട്ടുവച്ച  മതിക  പദതതികളുഎ  ഡകന്ദ്രപദതതികള്  ഡപരുമമാറതി

അവതരതിപ്പെതിച്ചതറ്റ് മമാത്രമമാപണനറ്റ് വര്യക്തമമാണറ്റ്. സമാര്ട്ടറ്റ് അപറ്റ് ഇനര്യ, ഡതിജതിറല്

ഇനര്യ തുടങ്ങതിയ പദതതികള് സമാര്ട്ടറ്റ് അപറ്റ് ഡകരള,  ഡതിജതിറല് ഡകരള എന

മമാറ്റുനപവഡനയള. 

റബ്ബറതിപന്റെ  തമാങ്ങുവതിലെ  170  രൂപയമായതി  ഉയര്ത്തുപമനറ്റ്  പറയന.

ഇഡപ്പെമാള് റബ്ബറതിപന്റെ വതിലെ  165  രൂപ വപരപയതതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  റബ്ബറതിപന്റെ വതിലെ

200  രൂപയതിപലെതതിക്കുവമാനള്ള  നടപടതികള്  ഡകന്ദ്ര  സര്കമാരതിപന്റെ
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ഭമാഗത്തുനതിനമുണ്ടെമാകുന.  ഇഡപ്പെമാള്  ഒനരലെകഎ  വശ്രീടുകള്

നതിര്മ്മതിച്ചുപകമാടുക്കുപമനറ്റ്  പറയന.   2020-2022-ഒമാടുകൂടതി  എല്ലമാവര്ക്കുഎ

വശ്രീടറ്റ്  എനതറ്റ്  ഇനര്യപയമാട്ടമാപക  ഡമമാദതി  സര്കമാര്  2014  മുതല്  തപന

നടപ്പെമാകതിപകമാണ്ടെതിരതിക്കുന  പദതതിയമാണറ്റ്.  ആയതിരകണകതിനറ്റ്

പതമാഴതിലെവസരങ്ങള് സൃഷതിക്കുപമനറ്റ് പറയന.  ഉള്ള പതമാഴതിലുകളതില്ഡപമാലുഎ

പതിന്വമാതതിലെതിലൂപട  നതിയമനഎ  നടത്തുന  സര്കമാരമാണറ്റ്  പുതതിയ

പതമാഴതിലെവസരങ്ങപളക്കുറതിച്ചറ്റ്  പറയനതറ്റ്.  പതി.എസറ്റ്.സതി.

നതിയമനങ്ങള്ഡപമാലുഎ അട്ടതിമറതികപപ്പെടുന.  പതി.എസറ്റ്.സതി.-യപട വതിശസ്വമാസര്യത

ഇത്രയധതികഎ തകര്ന ഒരു കമാലെഘട്ടഎ മുമ്പുണ്ടെമായതിട്ടുഡണ്ടെമാ;  പമാവപപ്പെട്ടവരുപട

മകള്കറ്റ്  എങ്ങപന  പതമാഴതില്  ലെഭതിക്കുഎ;  സസ്വമാധശ്രീനവഎ  ശതിപമാര്ശയമഡല്ല

ഡജമാലെതി  കതിട്ടുവമാനള്ള മമാനദണമമായതിരതിക്കുനതറ്റ്.  പക.എസറ്റ്.ആര്.ടതി.സതി. -കറ്റ്

സഹമായഎ  പചയ്യുപമന  നതിര്ഡദ്ദേശഎ  കണ്ടു,   ഡകമാടതികള്  പചലെവഴതിച്ചറ്റ്

പക.എസറ്റ്.ആര്.ടതി.സതി.  വമാങ്ങതിയ  ഇലെകറ്റ് ടതികറ്റ്  ബസുകളുപട

അവസപയനമായതി?  ഇപതല്ലമാഎ   ഉപഡയമാഗശൂനര്യമമായതി  എവതിപടഡയമാ

കമാടുകയറതി കതിടക്കുനപവനമാണറ്റ് ഞമാന് മനസതിലെമാക്കുനതറ്റ്,  'കമാട്ടതിപലെ തടതി

ഡതവരുപട ആന'.   ഡകമാവതി  ഡറ്റ് കമാലെപത ഭകര്യ കതിററ്റ് വതിതരണഎ തുടരുപമനറ്റ്
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പറയന,   നല്ലതുതപന.  90 ഡകമാടതി  ഇനര്യകമാര്കറ്റ്  ഭകര്യധമാനര്യങ്ങളുഎ

പയറവര്ഗങ്ങളുഎ  ഡകന്ദ്രസര്കമാര്  നല്കുനണ്ടെറ്റ്.   അതുകൂടതി  ഈ

അവസരതതില്  നമാഎ  ഒമാര്മ്മതിഡകണ്ടെതമായതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഡകന്ദ്രസര്കമാരതിപന

വതിമര്ശതിക്കുവമാന് അവസരഎ ഡനമാകതിയതിരതിക്കുന ധനകമാരര്യ വകുപ്പുമനതിഡയമാടറ്റ്

എനതികറ്റ് പറയമാനള്ളതറ്റ്,  ഡകന്ദ്രപദതതികളതിലൂപടയഎ മററ്റ് ഡകന്ദ്ര ധനസഹമായ

മമാര്ഗ്ഗങ്ങളതിലൂപടയഎ  ഡകരളതതിനറ്റ്  ലെഭതിച്ചുപകമാണ്ടെതിരതിക്കുനതറ്റ്  ഇനവപര

ലെഭതിച്ചതിട്ടതില്ലമാത  രശ്രീതതിയതിലുള്ള  സഹമായങ്ങളമാണറ്റ്.  ഡകരളതതിലുണ്ടെമായതിട്ടുള്ള

എല്ലമാ ദരനങ്ങളുപടയഎ സമയതറ്റ് ഡകന്ദ്രസര്കമാര് നല്കതിയതിട്ടുള്ള സഹമായ

സഹകരണങ്ങപള  ഈ  അവസരതതില്  നനതിഡയമാപട  സറ്റ് മരതിക്കുന.  ഇതു

തപനയമാണറ്റ്  'സബറ്റ് കമാ സമാതറ്റ്,  'സബറ്റ് കമാ വതികമാസറ്റ്'.  ഈ സര്കമാരതിപന്റെ

മുന്ഗണന  ഏതുകമാരര്യതതിലെമാപണനറ്റ്  ഇഡപ്പെമാള്  ജനങ്ങള്പകല്ലമാഎ

മനസതിലെമായതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.   പസക്രഡട്ടറതിയറതിപലെ  ഫയലുകള്  കതതിക്കുന

കമാരര്യതതിലുഎ മതിനലെതിപന വതിളതിച്ചുവരുതതി സതി.സതി.ടതി.വതി. ഡകടമാക്കുനതുഎവപര

എതതിനതില്ക്കുന ഈ സര്കമാരതിപന്റെ ഭരണമതികവറ്റ്.  കള്ളകടതറ്റ് ഡകസുഎ,

കഞമാവറ്റ്  കടത്തുഡകസുഎ  അട്ടതിമറതികമാന്  ഗഡവഷണഎ  നടത്തുന  ഒരു

സര്കമാരതിനറ്റ്  സഎസമാനതതിപന്റെ  സമാമതതിക  നതിലെപയക്കുറതിഡച്ചമാ,
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ജനങ്ങപളക്കുറതിഡച്ചമാ  എനറ്റ്  ഉതരവമാദതിതഡബമാധമമാണുള്ളതറ്റ്?  സര്കമാര്

നടപ്പെമാക്കുന പദതതികളുഎ അഴതിമതതി  ലെകര്യഎ വച്ചുപകമാണ്ടുള്ളതറ്റ്  മമാത്രമമാണറ്റ്.

ഡകരളഎ  ഭരതിക്കുനതറ്റ്  ഇടതുപക  ജനമാധതിപതര്യമുനണതിയല്ല,  ഇടതറ്റ്

അടതിച്ചുമമാറല്  മുനണതിയമാണറ്റ്.  അതുപകമാണ്ടുതപന  ഈ  സര്കമാരതിപന്റെ

പപമാള്ളയമായ ബജററ്റ് നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങപള എതതിര്ക്കുകയമാണറ്റ്.

ശശ്രീ  .    അന നൂപറ്റ്  ഡജകബറ്റ്:  സര്,  ഞമാന്  ഈ  ബജററ്റ്  നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങപള

എതതിര്ക്കുകയമാണറ്റ്.  യമാഥമാര്തര്യഡബമാധമതില്ലമാത  ഒരു  ബജറമാണറ്റ്  എല്ലമാ

സനര്ഭങ്ങളതിഡലെയഎ ഡപമാപലെ ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ധനകമാരര്യ വകുപ്പുമനതി  ഇവതിപട

അവതരതിപ്പെതിച്ചതിരതിക്കുനതറ്റ്.    കുതതിച്ചുയര്ന  പചലെവറ്റ്,  കുറഞനതിരകതിലുള്ള

വരവറ്റ്-  അവ  തമ്മതിലുള്ള  അനരഎ  കുറയ്ക്കുനതതിനറ്റ്  വന്ഡതമാതതില്

കടപമടുക്കുകപയന  ഒരു  പ്രക്രതിയ  മമാത്രമമാണറ്റ്  കഴതിഞ  അഞ്ചുവര്ഷഎ  ഈ

സര്കമാരതിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനതിനണ്ടെമായതിരതിക്കുനതറ്റ്.  നതിയമസഭയതില്തപന

നല്കതിയ  കണക്കുപ്രകമാരഎ   14,010 ഡകമാടതി  രൂപയപട  നതികുതതി

കുടതിശതികയതില്നതിനറ്റ്  സര്കമാരതിനറ്റ്  പതിരതിപച്ചടുകമാന് കഴതിഞതറ്റ്  പവറഎ  138
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ഡകമാടതി രൂപയമാണറ്റ്.  ഈ സര്കമാരതിപന്റെ ധൂര്തറ്റ്  സമമാനതകളതില്ലമാതതമാണറ്റ്.

100  ഡകമാടതി  രൂപയമാണറ്റ്  പരസര്യതതിനഡവണ്ടെതി  ഈ  സര്കമാര്

വതിനതിഡയമാഗതിച്ചതറ്റ്.  നതിര്തതിയതിടമാന്  മമാത്രമമായതി  വമാടകയ്പകടുത  ഒരു

പഹലെതിഡകമാപ്ററണ്ടെറ്റ്,  അതതിപന്റെ  വമാടകയതിനതതില്  പകമാടുക്കുനതറ്റ്

ഒനരഡകമാടതി  രൂപയമാണറ്റ്.  അഴതിമതതി/പകമാലെപമാതക  ഡകസുകള്  നടതമാന്

പചലെവമാകതിയതറ്റ്   24  ഡകമാടതി  രൂപയമാണറ്റ്.  ദരതിത  കമാലെതറ്റ്  അനമാവശര്യ

നതിര്മ്മതിതതികള്കമായതി  ഊരമാളുങല്  ഡലെബര്  ഡകമാണ്ടമാകറ്റ്  പസമാപപസറതികറ്റ്

നല്കതിയതറ്റ്  700  ഡകമാടതി  രൂപ.  അഡനകഎ പതിന്വമാതതില് നതിയമനങ്ങളതിലൂപട

ഡകമാടതികണകതിനറ്റ്  രൂപയപട  ശമളഎ  ഡവപറ.   തമാറമമാറമായ  ഇഇൗ

സമാമതതികനതിലെയതില്  നതിനപകമാണ്ടെറ്റ്  ഈ  ബജറതില്  പ്രഖര്യമാപതിച്ച,

അഭര്യസവതിദര്യര്കറ്റ് പതമാഴതില് നല്കുന പദതതിയഎ ഡതിജതിറല് ഇഡകമാണമതികറ്റ്

പദതതിയഎ   തറയതില്ലമാപത  ഡമല്ക്കൂര  നതിര്മ്മതിക്കുനതതിനറ്റ്  തുലെര്യമമാണറ്റ്.

ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  ഈ  വതിഷയങ്ങപള  ആധതികമാരതികമമായതി  അഡ്രസറ്റ്

പചയ്യെണമമായതിരുന.  എനതികറ്റ് ഡതമാനനതറ്റ്,  ഈ സഭയതില് ഏറവഎ കൂടുതല്
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ചര്ച്ച പചയ്യെപപ്പെട്ടതറ്റ് പതിന്വമാതതില് നതിയമനങ്ങളുഎ അനധതികൃത നതിയമനങ്ങളുഎ

തതിരുകതികയറലുകളുമമാണറ്റ്.  സതിരപപ്പെടുതലുകള്  ഇഡപ്പെമാഴുഎ  യഡഥഷഎ

തുടരുകയമാണറ്റ്.  ഞമാന്  ഒരു  സമാപനതതിപന്റെയഎ  ഡപപരടുത്തുപറയമാന്

ആഗ്രഹതിക്കുനതില്ല,  പഡക അഡനകഎ സമാപനങ്ങളതില് ഇതറ്റ് നടക്കുന.  ഇതറ്റ്

അഭര്യസവതിദര്യരമായ,  പതമാഴതിലെഡനസ്വഷകരമായ  യവമാകഡളമാടുപചയ്യുന  പകമാടുഎ

ക്രൂരതയമാണറ്റ്  എനതതില് യമാപതമാരു സഎശയവമതില്ല.  ഇതവസമാനതിപ്പെതികമാന്

ഈ  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  തയ്യെമാറമാകണപമനമാണറ്റ് എനതികറ്റ് സൂചതിപ്പെതികമാനള്ളതറ്റ്.

കമാര്ഷതികഡമഖലെപയ  അപ്പെമാപട  അവഗണതിച്ച  സമാഹചരര്യമമാണുള്ളതറ്റ്.

റബ്ബറതിപന്റെ  അടതിസമാനവതിലെ  കഴതിഞ  ഉമ്മന്ചമാണ്ടെതി  ഗവണ്പമന്റെമാണറ്റ്  150

രുപയമായതി  വര്ദതിപ്പെതിച്ചതറ്റ്.  നതിങ്ങള്  അധതികമാരതതില്  വനറ്റ്

അഞ്ചുവര്ഷമമായതിട്ടുഎ  അതതില്നതിനറ്റ്  ഒരു  രൂപ  ഡപമാലുഎ  മമാറഎ  വരുതമാന്

നതിങ്ങള്കറ്റ്  കഴതിഞതിരുനതില്ല.  ഇഡപ്പെമാള്  20  രൂപമാ  വര്ദതിപ്പെതിച്ചറ്റ്  170

രൂപയമാകതി.  ഇനപത ഉലമാദനപച്ചലെവറ്റ് കണകമാക്കുഡമമാള് ഏകഡദശഎ  250

രൂപപയങതിലുഎ ഒരു കതിഡലെമാ റബ്ബറതിനറ്റ് ലെഭതികണഎ. റബ്ബറതിപന്റെ അടതിസമാനവതിലെ
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200  രൂപപയങതിലുമമായതി  ഈ  ബജറതില്  പ്രഖര്യമാപതിക്കുപമനറ്റ്  ഞങ്ങള്

കരുതതിയതമാണറ്റ്.  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-പന്റെ ഭരണ സമയതറ്റ്  150  രൂപ അടതിസമാന

വതിലെ  പ്രഖര്യമാപതിക്കുഡമമാള്  അനപത  വതിപണതി  വതിലെ  കതിഡലെമാഗ്രമാമതിനറ്റ്  70

രൂപയമായതിരുന.   ഇനറ്റ്  140-150  രൂപ റബ്ബറതിനറ്റ് വതിപണതിയതില് വതിലെയണ്ടെറ്റ്.

റബ്ബറതിപന്റെ  അടതിസമാനവതിലെ  വര്ദതിപ്പെതികമാനള്ള  തശ്രീരുമമാനഎ  അങ്ങയപട

മറപടതി  പ്രസഎഗതതില്  ഉണ്ടെമാകണപമനറ്റ്  ആവശര്യപപ്പെടുകയമാണറ്റ്.  അതറ്റ്

ജനങ്ങളുപട  പപമാതുവമായ  വതികമാരവഎ  കര്ഷകരുപട  തമാല്പരര്യവമമാണറ്റ്.

ഏകഡദശഎ  12  ലെകഎ  വരുന  റബ്ബര്  കര്ഷകര്  ഡകരളതതിലുണ്ടെറ്റ്,  അവപര

അവഗണതികരുതറ്റ്.   റബ്ബറതിപന്റെ  അടതിസമാനവതിലെ  250  രൂപയമായതി

ഉയര്ഡതണ്ടെതമാണറ്റ്,  അതതിനള്ള  തശ്രീരുമമാനഎ  ഈ  സനര്ഭതതിലുണ്ടെമാവണഎ.

കമാര്ഷതിക ഡമഖലെയതിപലെ പ്രതതിസനതി അങ്ങറ്റ് കണ്ടെതിപല്ലനറ്റ് നടതികരുതറ്റ്.  ഈ

ഡവനല്മഴയതിലുണ്ടെമായ  നമാശഎ  പചറതല്ല.   പനല്  കൃഷതി  അപ്പെമാപട

നശതിച്ചതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്,  പതതിനമായതിരകണകതിനറ്റ്  കര്ഷകപര

കടപകണതിയതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  തള്ളതിവതിട്ടതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്.   ലെകകണകതിനറ്റ്  രൂപയപട
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നഷഎ അവര്ക്കുണ്ടെമായതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  അവര് ഇനറ്റ്  ഡനരതിടുന ഇഇൗ പ്രതതിസനതിപയ

പ്രഡതര്യക  സമാഹചരര്യമമായതി  കണകമാകതി  പനല്കര്ഷകര്കറ്റ്  അടതിയനര

ധനസഹമായഎ  എതതിക്കുവമാനള്ള  തശ്രീരുമമാനഎ  ഗവണ്പമന്റെതിപന്റെ

ഭമാഗത്തുനതിനണ്ടെമാകണപമനമാണറ്റ്  എനതികറ്റ്  സൂചതിപ്പെതികമാനള്ളതറ്റ്.  ഇഇൗ

ബജറതില്  അനവധതി   പ്രഖര്യമാപനങ്ങള്   അങ്ങറ്റ്  നടതതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  എപന്റെ

നതിഡയമാജക  മണലെവമമായതി  ബനപപ്പെട്ടറ്റ്  കഴതിഞ  സനര്ഭങ്ങളതിപലെല്ലമാഎ

പറഞ അങ്ങയപട  ഒരു പപമാള്ളതരഎ തുറനകമാട്ടുകയമാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്  ഞമാന്

കഴതിഞ  ബജററ്റ്  പ്രസഎഗതതിലുഎ  അങ്ങഡയമാടറ്റ്  പറഞതമാണറ്റ്.  കഴതിഞ

ബജറതിലുഎ അതതിപന്റെ മുമതിലെപത ബജറതിലുഎ അങ്ങറ്റ് പറഞതമാണറ്റ് ആമല്ലൂര്

ഇലെഡകമാണതികറ്റ്  ഹമാര്ഡറ്റ്-പവയര്  പമാര്കതിപന്റെ നതിര്മ്മമാണഎ തസ്വരതിതഗതതിയതില്

മുഡമമാട്ടുഡപമാകുന,   നതിര്മ്മമാണപ്രവര്തനങ്ങള്  ഊര്ജതിതമമാണറ്റ്

എപനമാപക.   ഇതവണപത  ബജറതിലുഎ  അങ്ങറ്റ്  പറഞതിരതിക്കുനതറ്റ്

നതിര്മ്മമാണ പ്രവര്തനങ്ങള് ഊര്ജതിതപപ്പെടുത്തുപമനമാണറ്റ്.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

വര്യവസമായ  വകുപ്പുമനതിയഎ  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനതിയഎ  ഇവതിപട  ഇരതിപ്പുണ്ടെറ്റ്.
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അവതിപട  അതതിനള്ള  ഭൂമതിഡപമാലുഎ  ഏപറടുതതിട്ടതിപല്ലനറ്റ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

വര്യവസമായ  വകുപ്പുമനതികറ്റ്  അറതിയമാവനതമാണറ്റ്.  അങ്ങറ്റ്,  അപല്ലങതില്

അങ്ങയപട  ഒമാഫശ്രീസറ്റ്  പരതിഡശമാധതിച്ചതതിനറ്റ്  ഡശഷമമായതിരതിക്കുമഡല്ലമാ  ഈ

പ്രസഎഗഎ  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനതിയ്ക്കറ്റ്  ഡപമാകുനതറ്റ്.  അവതിപട

യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  സര്കമാര്  ഏപറടുത  15  ഏകര്  ഭൂമതിയല്ലമാപത  ഒരു  പസന്റെറ്റ്

ഭൂമതിഡപമാലുഎ വര്യവസമായ വകുഡപ്പെമാ കതിന്ഫ്രഡയമാ ഏപറടുതതിട്ടതില്ല.  ആ പദതതി

അതുഡപമാപലെതപന  നതില്ക്കുന.  പതതിനമായതിരകണകതിനറ്റ്

പതമാഴതിലെവസരങ്ങള്  സൃഷതികമാന്  കഴതിയന,  ഹമാര്ഡറ്റ് പവയര്  ഡമഖലെയതില്

വതിപ്ലവകരമമായ മുഡനറമുണ്ടെമാകമാന്  കഴതിയന ഏറവഎ വലെതിയ പദതതിയമാണറ്റ്

ആമല്ലൂര്  ഇലെകമാണതികറ്റ്  ഹമാര്ഡറ്റ് പവയര്  പമാര്കറ്റ്.  അപതമാരു

മണലെതതിപന്റെഡയമാ  ഒരു  ജതില്ലയപടഡയമാ  കമാരര്യഎ  മമാത്രമമായതി  ഒതുകമാന്

കഴതിയന ഒനല്ല.  സഎസമാനതതിപന്റെ മുഡനറതതില് ഏപറ നതിര്ണ്ണമായകമമായ

സസ്വമാധശ്രീനഎ പചലുതമാന് കഴതിയന,  വലെതിയ പ്രമാധമാനര്യമുള്ള ഒരു പദതതിയമാണറ്റ്.

ആ  പദതതിപയ  ഇങ്ങപന  അപമമാനതിച്ചറ്റ്  ഡപമാകുനതറ്റ്  എനതിപന്റെ



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

38

അടതിസമാനതതിലെമാണറ്റ്?   എല്ലമാ  ബജറതിലുഎ  പ്രഖര്യമാപനങ്ങള്   മമാത്രമമാണറ്റ്,

അതറ്റ് പറയമാതതിരതികമാന് സമാധതികതില്ല.  തുടപരത്തുടപര പ്രഖര്യമാപനങ്ങള് മമാത്രഎ

നടതതി  ജനങ്ങളുപട  കണ്ണതില്  പപമാടതിയതിടുകയമാണറ്റ്.  ഇനതിപയങതിലുഎ  ഇഇൗ

പദതതികറ്റ്  തുക  അനവദതിക്കുവമാനഎ  ഭൂമതി  ഏപറടുക്കുവമാനമുള്ള  നടപടതി

ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  സസ്വശ്രീകരതികണഎ.  ഇതറ്റ്  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  അടതിയനരമമായതി

ഇടപപഡടണ്ടെ  ഒരു  വതിഷയഎ  തപനയമാണറ്റ്.  ആ  പദതതി  പുനരുജശ്രീവതിപ്പെതിച്ചറ്റ്

മുഡനമാട്ടറ്റ്  പകമാണ്ടുഡപമാകമാന്  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  തയ്യെമാറമാകണപമനറ്റ്  ഒരതികല്കൂടതി

സൂചതിപ്പെതിക്കുന.  ഒരു കമാരര്യഎകൂടതി അങ്ങയപട ശദയതില്പപ്പെടുത്തുന.  കഴതിഞ

വര്ഷവഎ ബജററ്റ് ചര്ച്ചയതില് ഞമാന്  ഉനയതിച്ച വതിഷയമമാണറ്റ്.  അനറ്റ് മറപടതി

പ്രസഎഗതതില് അങ്ങറ്റ് തതിരുത്തുപമനറ്റ് പറഞ്ഞു,  അതതിപന്റെ തനതിയമാവര്തനഎ

ഇഇൗ  ബജറതില്   വശ്രീണ്ടുമുണ്ടെമാകുന.   ഇതുതപനയമാണറ്റ്

സഎഭവതിച്ചുപകമാണ്ടെതിരതിക്കുനതറ്റ്.  എഎ.എല്.എ.-മമാഡരമാടറ്റ്  അവരവരുപട

മണലെതതിപലെ  20  വര്ക്കുകള്  ഡചമാദതിച്ചു,  20  വര്ക്കുകള്ക്കുഎ  ഡടമാകണ്

ഡപ്രമാവതിഷന് മമാത്രഎ   വച്ചു.  ഏറവഎ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  വര്ക്കുകള്കറ്റ്  മുന്ഗണന



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

39

പകമാടുത്തുപകമാപണ്ടെങതിലുഎ  എഎ.എല്.എ-മമാര്കറ്റ്  ഫണ്ടെറ്റ്  നല്ഡകണ്ടെതഡല്ല;

ഭരണ കകതിയതില്പപ്പെട്ടവര്കറ്റ് എത്ര തുക പകമാടുത്തുപവനറ്റ് എനതികറതിയതില്ല.

നതിങ്ങള്  എഡപ്പെമാഴുഎ  പറയനതറ്റ്  എല്ലമാ  പദതതികളുഎ  രമാഷശ്രീയ  വര്യതര്യമാസഎ

കൂടമാപത പചയ്യുനപണ്ടെനമാണറ്റ്.  രമാഷശ്രീയ വര്യതര്യമാസഎ വച്ചുപകമാണ്ടുതപനയമാണറ്റ്

പലെ  പദതതികഡളയഎ  നതിങ്ങള്  കമാണുനതറ്റ്.   വര്ക്കുകള്  പകമാടുക്കുഡമമാള്

തത്തുലെര്യമമായ  നതിലെയതില്,  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  വര്ക്കുകള്  എഎ.എല്.എ.-മമാഡരമാടറ്റ്

ഡചമാദതിച്ചുവമാങ്ങതിയതിട്ടുപണ്ടെങതില്  അതറ്റ്  അഎഗശ്രീകരതിക്കുന  ഒരു  നതിലെപമാടറ്റ്

ഗവണ്പമന്റെതിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനതിനണ്ടെമാകണപമനറ്റ്  ഞമാന്  സൂചതിപ്പെതിക്കു കയമാണറ്റ്.

ഈ ബജററ്റ് നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങപള ഞമാന് പരതിപൂര്ണ്ണമമായതി എതതിര്ക്കുന.  

ശശ്രീ  .    ഡമമാന്സറ്റ്  ഡജമാസഫറ്റ്:  സര്,  ബഡ്ജറതിപലെ  റബ്ബര്  വതിലെസതിരതമാ

ഫണ്ടെതിപനപ്പെറതി  ശശ്രീ.  അനൂപറ്റ്  ഡജകബറ്റ്  ഇവതിപട  ചൂണ്ടെതികമാണതിച്ചു.

ഞങ്ങപളല്ലമാഎ  പ്രതശ്രീകതിച്ചതറ്റ്  250  രൂപയമായതി  അതറ്റ്

വര്ദതിപ്പെതിക്കുപമനള്ളതമാണറ്റ്.  സതര്യതതില് യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  ഗവണ്പമന്റെറ്റ് വതിലെ

സതിരതമാ  ഫണ്ടെറ്റ്  150  രൂപ   ഏര്പപ്പെടുത്തുഡമമാള്  റബ്ബറതിപന്റെ  വതിലെ  70

രൂപയമായതിരുന.  70  രൂപയമായതി  റബ്ബറതിപന്റെ  വതിലെ  തകര്നഡപ്പെമാഴമാണറ്റ്
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കൃഷതികമാപര  സഹമായതികമാന്  ഡവണ്ടെതി  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  80  രൂപ  നഷഎ

സഹതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  150  രൂപ പ്രഖര്യമാപതിച്ചതറ്റ്.   ഇഡപ്പെമാള് ഓപ്പെണ് മമാര്കറതില്

റബ്ബറതിനറ്റ്  160  രൂപ  വതിലെയണ്ടെറ്റ്.  160  രൂപ  നതിലെനതില്ക്കുഡമമാള്  വതിലെ

സതിരതമാഫണ്ടെറ്റ് 150 രൂപയമായതി നതില്ക്കുനപവനള്ളതമാണറ്റ് വതിഡരമാധമാഭമാസഎ.

ഇവതിപട  ഗവണ്പമന്റെതിനറ്റ്  ഒരു  നഷവമതില്ല.   ബഡ്ജറതില്  അങ്ങറ്റ്  170  രൂപ

പ്രഖര്യമാപതിച്ചു.  സതര്യതതില്  റബ്ബര്  കര്ഷകര്കറ്റ്  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  പ്രഡതര്യകതിച്ചറ്റ്

പ്രഡയമാജനഎ  കതിട്ടുനമതില്ല,  ഗവണ്പമന്റെതിനറ്റ്  നഷവഎ  വരുനതില്ല.   20  രൂപ

കൂട്ടതിപയങതിലുഎ  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഒരു  കമാരര്യവമുണ്ടെമാകുനതില്ല.   യ.ഡതി.എഫറ്റ്.

സര്കമാരതിപന്റെ  സമയതറ്റ്  നഷഎ  സഹതിച്ചറ്റ്  റബ്ബര്  കര്ഷകപര

സഹമായതിച്ചതുഡപമാപലെ  (250  രൂപയമാകതിയമാലുഎ      യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  പന്റെ

കമാലെത്തുള്ള  80  രൂപയപട  നഷഡമ  ഇവതിപട  വരുനള)   റബ്ബറതിപന്റെ

അടതിസമാന  വതിലെ  250  രൂപയമാകണപമന  ആവശര്യമമാണറ്റ്  ഞങ്ങള്

ഉനയതിക്കുനതറ്റ്.    2007-ല് സസ്വമാമതിനമാഥന് കമ്മശ്രീഷന് റതിഡപ്പെമാര്ട്ടറ്റ്  പ്രകമാരഎ

ഉലമാദനപച്ചലെവതിപന്റെ  50  ശതമമാനവഎ  കൂട്ടതി  റബ്ബര്  കൃഷതികമാര്കറ്റ്  വതിലെ

പകമാടുഡകണ്ടെതമാപണനറ്റ്  2007  മുതല് ശതിപമാര്ശ പചയ്തുഡപമാരുന.  ഇഡപ്പെമാള്

ആനപമാതതികമമായ  ഉലമാദനപച്ചലെവറ്റ് കൂടതി കൂട്ടതിയമാല് നതിശയമമായഎ 250 രൂപ
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അര്ഹതപപ്പെട്ടതമാണറ്റ്.   റബ്ബര്  കര്ഷകരുപട  ഇഇൗ  വതിഷയഎ

ആത്മമാര്തതഡയമാപട  പപകകമാരര്യഎ  പചയ്യെമാന്  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്

ആഗ്രഹതിക്കുനപണ്ടെങതില്  വതിലെ  സതിരതമാ  ഫണ്ടെറ്റ്  250  രൂപയമായതി

വര്ദതിപ്പെതികമാന്  അങ്ങയപട  മറപടതി  പ്രസഎഗതതില്  തയ്യെമാറമാകണപമനറ്റ്

അഭര്യര്തതിക്കുകയമാണറ്റ്.  മമാത്രമല്ല, വതിലെ സതിരതമാ ഫണ്ടെതിപന്റെ ഒരു വര്ഷപത

കുടതിശതിക കതിടക്കുകയമാണറ്റ്. ഇകമാരര്യഎ ഞമാന് കഴതിഞ പ്രസഎഗതതിലുഎ ശദ

കണതികലെതിലുഎ  ചൂണ്ടെതികമാണതിച്ചുപവങതിലുഎ  ഒരു  മമാറവമുണ്ടെമായതിട്ടതില്ല.    ഇഇൗ

കുടതിശതിക  പകമാടുത്തുതശ്രീര്കമാനള്ള  നടപടതി  ബഹു.  ധനകമാരര്യ  മനതി

സസ്വശ്രീകരതികണപമനറ്റ് അഭര്യര്തതിക്കുകയമാണറ്റ്.  

ധനകമാരര്യവഎ കയറഎ വകുപ്പുമനതി (ഡഡമാ  .   ടതി  .   എഎ  .   ഡതമാമസറ്റ് പഎസകറ്റ്):

റബ്ബര്  ഡബമാര്ഡറ്റ്  അഎഗശ്രീകരതിച്ചയച്ച  ഏപതങതിലുഎ  ബതില്  പപന്ഡതിഎഗുഡണ്ടെമാ?

ഇഇൗ സഭ കഴതിഞറ്റ് വനമാല് നമുകറ്റ് പരതിഡശമാധതികമാഎ.

ശശ്രീ  .    ഡമമാന്സറ്റ്  ഡജമാസഫറ്റ്:  റബ്ബര്  ഡബമാര്ഡറ്റ്  അഎഗശ്രീകരതിച്ചതുഎ

പകമാടുകമാപത  കതിടക്കുനപവനള്ളതമാണറ്റ്  ഞമാന്  ചൂണ്ടെതികമാണതിച്ചതറ്റ്.

തശ്രീര്ച്ചയമായഎ അഡങ്ങയ്ക്കറ്റ് അതതിപന്റെ വതിശദമമായ ഡനമാട്ടറ്റ്  നല്കമാഎ.  

ഇവതിപട  വര്യമാപമാരതികള്  ഉനയതിച്ചതിരതിക്കുന  ഒരു  വതിഷയഎ  അങ്ങയപട
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ശദയതില്പപ്പെടുത്തുകയമാണറ്റ്.  2020  പഫബ്രുവരതി  മുതല്  ഇതുവപരയള്ള

റതിഡട്ടണ്  സമര്പ്പെതിക്കുനതതിനള്ള  തശ്രീയതതി  ഒരു  മമാസഎ  കൂടതി

നശ്രീട്ടതിപകമാടുകണപമന  ആവശര്യഎ  വര്യമാപമാരതികള്  ഉനയതിച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  സമയഎ

നശ്രീട്ടതി പകമാടുകമാതതിരുനമാല് അവര്കറ്റ് വലെതിയ നഷഎ വരതികയമാണറ്റ്,   പപഫന്

നല്ഡകണ്ടെതിവരുന ഗതതിഡകടറ്റ്  വരതികയമാണറ്റ്.   ഡകമാവതിഡറ്റ്  പശമാതലെതതില്

വര്യമാപമാരതികപള  ഇകമാരര്യതതില്  സഹമായതികണപമനറ്റ്

ആവശര്യമുനയതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ് അഡങ്ങയ്ക്കറ്റ് നതിഡവദനഎ തനതിട്ടുണ്ടെറ്റ്. അതറ്റ് പ്രഡതര്യകഎ

പരതിഗണതികണപമനറ്റ് അഭര്യര്തതിക്കുകയമാണറ്റ്.  ഇവതിപട എകഡണമാമതികറ്റ് റതിവമ്മ്യൂ

പവളതിപപ്പെടുത്തുനപതനമാണറ്റ്?  ഡകരളതതിപന്റെ  സമാമതതിക  വളര്ച്ച  3.45%

ആയതി  ഇടതിഞതിരതിക്കുന.  സമാമതതികവളര്ച്ച  തമാഡഴമാട്ടമാണറ്റ്.  ഡകരളഎ

കടപകണതിയതില്  അകപപ്പെട്ടതിരതിക്കുന.  ഡകരളതതിപന്റെ  കടബമാദര്യത

പതതിന്മടങ്ങറ്റ്  വര്ദതിച്ചതിരതിക്കുന,  പതമാഴതിലെതില്ലമായ്മ  വര്ദതിച്ചതിരതിക്കുന.

എവതിപടയമാണറ്റ് പുഡരമാഗതതി?  ഡകരളതതിപന്റെ പരമാജയതതിപന്റെ ചതിത്രങ്ങളമാണറ്റ്

ഇഇൗ  വര്ഷപത  എകഡണമാമതികറ്റ്  റതിവമ്മ്യൂ  വരച്ചുകമാണതിക്കുനതറ്റ്.  ഇഇൗ

പശമാതലെതതില്  തശ്രീര്ച്ചയമായഎ  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  കൂടുതല്  ഡകമപദതതികള്

പ്രഖര്യമാപതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  ജനങ്ങപള  സഹമായതിഡകണ്ടെതമായതിരുന.  എപന്റെ
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വതിനശ്രീതമമായ  ഒരു  അഭര്യര്തന,  ഞമാന്  റബ്ബര്  കൃഷതികമാരുപട  കമാരര്യഎ

പറഞതുഡപമാപലെ  തപന  നമ്മുപട  സഎസമാനപത  ഭതിനഡശഷതികമാരമായ

പമാവപപ്പെട്ട  മനഷര്യരുഎ  വതിധവകളമായതിട്ടുള്ള  സഡഹമാദരതിമമാരുഎ  അമ്മമമാരുഎ

ഡകരളതതിപന്റെ  ഒരു  സമാമൂഹതിക  അനരശ്രീകതതില്  അവഗണതികപപ്പെട്ടു

നതില്ക്കുന  ഒരു  സമാഹചരര്യമുണ്ടെറ്റ്.  മരുനഡമടതികമാനള്ള  കമാശുഡപമാലുഎ

അവര്കതില്ല.  ഇവതിപട  ഡകമ  പപന്ഷനകള്  1600  രൂപയമാകതി

വര്ദതിപ്പെതിച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.    ഭതിനഡശഷതികമാരുപടയഎ  വതിധവകളുപടയഎ   പപന്ഷന്

തുക  കഴതിയനതിടഡതമാളഎ  വര്ദതിപ്പെതിച്ചുപകമാടുകമാനള്ള  ഒരു  നടപടതി

സസ്വശ്രീകരതികണപമനറ്റ്  അഭര്യര്തതിക്കുന.  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെതിപന്റെ

കമാലെമാവധതിക്കുള്ളതില്  അങ്ങറ്റ്  ഒരുപമാടറ്റ്  പമാഡകജുകള്  പ്രഖര്യമാപതിച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.

നടകമാപത  ഡപമായ  പമാഡകജുകളമാണറ്റ്  ഭൂരതിപകവഎ.  വതിധവകളുപടയഎ

ഭതിനഡശഷതികമാരുപടയഎ ഡകമതതിനഡവണ്ടെതി ഒരു പമാഡകജറ്റ് പ്രഖര്യമാപതിച്ചമാല്,

അവര്കറ്റ് കുറപച്ചങതിലുഎ സഹമായഎ പകമാടുകമാന് കഴതിഞമാല് ഏറവഎ വലെതിയ

നന്മയമായതിരതിക്കുഎ  എനകൂടതി  ചൂണ്ടെതികമാണതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  ബഡ്ജറതിപന്റെ

നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങപള  എതതിര്ത്തുപകമാണ്ടെറ്റ് ഞമാന് ചുരുക്കുന.  

ഡഡമാ  .    എന്  .    ജയരമാജറ്റ്:  സര്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജററ്റ്  നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങപള
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അനകൂലെതിക്കുകയമാണറ്റ്.  ഇഇൗ ബഡ്ജറതിലൂപട കടനഡപമാകുഡമമാള് പടനതിസപന്റെ

മഡനമാഹരമമായ  നമാലെറ്റ്  വരതികള്  പചറതിയ  കമാസതില്  പഠതിച്ചതറ്റ്  ഞമാന്

ഓര്ക്കുകയമാണറ്റ്.  

  “Ring out the old, ring in the new,
Ring, happy bells, across the snow:

The year is going, let him go;
Ring out the false, ring in the true.”

എനമാണറ്റ്  ആ  കവതിത.  കഴതിഞ  കമാലെപത  വതിസ്മരതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  പുതതിയ

കമാലെതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  കടനഡപമാകമാനള്ള  ഒരു  ആഹസ്വമാനമമാണതറ്റ്.  ഒരു

ഡതിസഎബറതിപന്റെ  പശമാതലെതതിലെമാണറ്റ്  ആ  കവതിതപയഴുതതിയപതനമാണറ്റ്

എപന്റെ  ഓര്മ്മ.   ഒരുപമാടറ്റ്  ദരനങ്ങള്  ഏറ്റുവമാങ്ങതിയ  ഒരു  കമാലെഎ

കടനഡപമായതതിനഡശഷഎ,  ഒരു  പമാന്ഡമതികറ്റ്  കമാലെഎ  കടനഡപമായഡശഷഎ

അവതരതിപ്പെതിച്ച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറതിലൂപട  കടനഡപമാകുഡമമാള്

ശുഭമാപതിവതിശസ്വമാസഡതമാടുകൂടതിയള്ള  ഒരു  കമാഴ്ചപ്പെമാടറ്റ്  ഇതതിപന്റെ  ഓഡരമാ

വരതികളതിലുഎ  കമാണമാന്  കഴതിയഎ.  അതുപകമാണ്ടുതപനയമായതിരതികണഎ  ബഹു.

ധനകമാരര്യ വകുപ്പുമനതികറ്റ്,  പുതതിയ തലെമുറയതിപലെ എഴുത്തുകമാരമായ കുട്ടതികപള

കൂട്ടുപതിടതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്,  അവരുപട  ഭമാവനഡയയഎ  സങലങ്ങഡളയപമമാപക തപന

വളപര ഡപമാസതിറശ്രീവമായതി കമാണുന ഒരു മഡനമാഭമാവഎ ഇഇൗ ബഡ്ജറതിപന്റെ എല്ലമാ
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തലെങ്ങളതിലുപമതതികമാന്  കഴതിഞതറ്റ്.  ഡകവലെമമായ  കുഡറ

കണക്കുകള്കപ്പുറതറ്റ്,  ബഡ്ജറ്റുകള്കറ്റ്  അടതിസമാനപരമമായ  ഒരു  വതിഷന്

ഉണ്ടെറ്റ്,   പ്രഡതര്യകതിച്ചറ്റ്  സമശ്രീപകമാലെ  ബഡ്ജറ്റുകളതില്.  സഎസമാനതറ്റ്

നമുക്കുണ്ടെമാകുന പ്രതതിസനതികപള മറതികടകമാനള്ള സമാധര്യതകപള എങ്ങപന

പൂര്ണ്ണമമായഎ  രൂപപപ്പെടുതതിപയടുകമാന്  കഴതിയപമനള്ള  ഒരു  നല്ല  കമാഴ്ചപ്പെമാടറ്റ്

ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റുമമായതി  ബനപപ്പെട്ടുണ്ടെറ്റ്  എനള്ളതമാണറ്റ്  ഞമാന്  ഇതതിനകതറ്റ്

പ്രധമാനമമായഎ  കമാണുനതറ്റ്. അതതിപലെ  ഒനരണ്ടെറ്റ്  കമാരര്യങ്ങള്  വളപര

പ്രമാധമാനര്യമുള്ളതമാണറ്റ്.  കമാരണഎ കമാലെഎ വളപരഡയപറ മമാറതിപകമാണ്ടെതിരതിക്കുന.

ആഡഗമാളതലെതതില്  സമാമതതികക്രമങ്ങളതിലുഎ  കമാഴ്ചപ്പെമാടുകളതിലുപമമാപക

മമാറമുണ്ടെമാകുഡമമാള്  ഡകരളവഎ  ആ  മമാറഡതമാപടമാപ്പെഎ  സഞരതിക്കുക

എനള്ളതമാണറ്റ്  ഏറവഎ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  കമാരര്യഎ.   ഒരുപഡക  ആ മമാറതതില്

ഏറവഎ  പ്രധമാനപപ്പെട്ടതറ്റ്,  നമ്മുപട  വതിദര്യമാഭര്യമാസ  ഡമഖലെയമമായഎ  വര്യവസമായ

ഡമഖലെയമമായഎ ആഡരമാഗര്യഡമഖലെയമമായഎ ബനപപ്പെട്ടുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളമാണറ്റ്.

ഡകരളപത  ഒരു  ഡനമാളഡ്ജറ്റ്  ഹബ്ബമായതി  മമാറതിപകമാണ്ടുള്ള  ഒരു  വലെതിയ

ഡതിജതിറല് പ്ലമാററ്റ്ഡഫമാഎ എന ആശയഎ ഇഇൗ ബഡ്ജറതില് കമാണമാഎ. ഒരു പഡക

ഇപതമാപക നടപ്പെമാകമാന് കഴതിയഡമമാ  എനറ്റ്  ചതിനതിക്കുഡമമാള്,  നടപ്പെമാകമാന്
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കഴതിയനതമായ  ഒരുപമാടറ്റ്  കമാരര്യങ്ങള്  നമ്മള്  പണ്ടെറ്റ്  ഭമാവനയതില്  സസ്വപ്നഎ

കണ്ടെയമാളുകളമാണറ്റ്.   ഞമാന്  ഇഇൗ  ഡവദതിയതില്  നതില്ക്കുഡമമാള്,  പതതിമൂനറ്റ്

ബഡ്ജറ്റുകള്  ഇവതിപട  അവതരതിപ്പെതിച്ച,  അനരതിച്ചുഡപമായ  മമാണതിസമാറതിപന

ഓര്ക്കുകയമാണറ്റ്.  അഡദ്ദേഹഎ  2013-പലെ  ഒരു  ബഡ്ജറതില്   പറപഞമാരു

ആശയഎ  പതിനശ്രീടറ്റ്  ഡകരളതതില്  നടപ്പെതിലെമാകതി.  അനറ്റ്

മുഡനമാകസമുദമായതതിപലെ  സമാമതതികമമായതി  പതിഡനമാകഎ  നതില്ക്കുന

കുട്ടതികള്കറ്റ്  ഡസമാളര്ഷതിപ്പെറ്റ്   ബഡ്ജറതില്  പ്രഖര്യമാപതിച്ചതറ്റ്  ഞമാന്

ഓര്ക്കുകയമാണറ്റ്.  ഇനറ്റ്,  ആ  വതിഭമാഗതതില്പപ്പെട്ട  സമാമതതികമമായ

പതിഡനമാകഎ  നതില്ക്കുനയമാളുകള്കറ്റ്  സഎവരണഎ  ഏര്പപ്പെടുതതിപകമാണ്ടുള്ള

ഒരു  സഎവതിധമാനതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  മമാറതി.  അഡതമാപടമാപ്പെഎ  തപന

സമാമതതികമമായതി  പതിഡനമാകഎ  നതില്ക്കുനയമാളുകള്കറ്റ്  പഠനതതിനള്ള

ഡസമാളര്ഷതിപ്പെറ്റ് 2013-ല്  മമാണതി സമാര് പ്രഖര്യമാപതിച്ചു.  ആ ബഡ്ജറ്റുകള് മുതല്

ഇതുവപരയള്ള ബഡ്ജറ്റുകള്  പരതിഡശമാധതിക്കുഡമമാള് ഇതുഡപമാലുള്ള ഒരുപമാടറ്റ്

ആശയങ്ങള് കടനവനതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഇങ്ങപന രൂപപപ്പെടുതതിയ ആശയങ്ങളമാണറ്റ്

നമ്മുപട  സഎസമാനപത  മുഡനമാട്ടുനയതിച്ചതറ്റ്.  ഏറവഎ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  ഒരു

കമാരര്യമമാണറ്റ്  പബ്രെയതിന്  പഡ്രയതിന്.  ഇഡപ്പെമാള്  നമ്മുപട  കുട്ടതികള്  എല്ലമാവരുഎ
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പുറത്തുഡപമാകമാന്  ആഗ്രഹതിക്കുന  ഒരു  അവസയമാണറ്റ്.    കമാരണഎ

ഡകരളതതിപലെ  വതിദര്യമാഭര്യമാസ  ഡമഖലെയതില്  നമുകറ്റ്  എടുത്തുകമാണതികമാന്

സര്വകലെമാശമാലെകളതില്ല.   യഥമാര്തതതില്  ഗഡവഷണ  പഠനഡകന്ദ്രങ്ങളമായതി

മമാഡറണ്ടെ  സര്വകലെമാശമാലെകള്  ഇഡപ്പെമാഴുഎ  പരമരമാഗതമമായ  രശ്രീതതി

പതിന്തുടരുകയമാണറ്റ്.   ആ  രശ്രീതതിയതില്  നതിനറ്റ്  മമാറമുണ്ടെമാഡകണ്ടെ  ഒരു

കമാലെഘട്ടതതിലൂപട  കടനഡപമാകുകയമാണറ്റ്.   അതതിനള്ള  സമാഹചരര്യങ്ങള്

ഒരുക്കുനപവനള്ളതമാണറ്റ്,  പമാന്ഡമതികറ്റ്  കമാലെപത  എങ്ങപന   വളപര

ക്രതിയമാത്മകമമായതി മമാറതിപയടുകമാന് കഴതിയപമനള്ളതതിപന്റെ ഏറവഎ വലെതിപയമാരു

പ്രഡതര്യകത.   പ്രഡതര്യകതിച്ചറ്റ്  പതമാഴതില്ഡമഖലെകളുപട  സമാദര്യതകള്  മമാറന.

ആഡഗമാളമമാനര്യഎ  ഉള്പപ്പെപടയള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  നതിലെനതില്ക്കുഡമമാള്   നമുകറ്റ്

എങ്ങപന  മമാറമാന്  കഴതിയപമനള്ളതമാണറ്റ്  ഏറവഎ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  കമാരര്യഎ.

വതിദര്യമാഭര്യമാസ  രഎഗത്തുണ്ടെമാക്കുന  മമാറങ്ങള്,  കരതിക്കുലെതതിപലെ  മമാറങ്ങള്,

നമ്മുപട  പഠനസമ്പ്ര  ദമായതതിപന്റെ  മമാറങ്ങള്,  ആധുനതികതയതിഡലെയ്ക്കറ്റ്

ചതിനതിച്ചുപകമാണ്ടു മുഡമമാട്ടുഡപമാകമാനള്ള ഇതരഎ ചതിനകള് ഇഇൗ ബഡ്ജറതിപന്റെ

ഏറവഎ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  അനദുഃസതയമാണറ്റ്  എനള്ള കമാരര്യതതില് യമാപതമാരു

സഎശയവമതില്ല.   അഡതമാപടമാപ്പെഎ  തപന,  മമാരതിപപടഎ  സമാദര്യതകള്
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വളപരഡയപറ വര്ദതിക്കുകയമാണറ്റ്.  ഇഇൗ ബഡ്ജറതില് ഞമാന് കണ്ടെ പ്രഡതര്യകത,

ഏതമാണ്ടെറ്റ്  560  കതി.മശ്രീ.  ഉള്ള  നമ്മുപട  കടഡലെമാരതതിനറ്റ്  വളപര

വതികസനസമാദര്യതകളുണ്ടെറ്റ്.  ഒരു ബഡ്ജറതിലൂപട ആ വതികസനസമാദര്യതകപള

വളപര  കൃതര്യമമായതി   ഉപഡയമാഗപപ്പെടുതമാനള്ള

ശമങ്ങളുണ്ടെമായതിട്ടുപണ്ടെനള്ളതമാണറ്റ്   പ്രധമാനപപ്പെട്ട  മപറമാരു  കമാരര്യഎ.

അഡതമാപടമാപ്പെഎ  തപനയമാണറ്റ്  വര്യവസമായ  ഇടനമാഴതി.   ധനകമാരര്യ

വകുപ്പുമനതിയപട  ആദര്യപത  ബഡ്ജറതില്  പകമാച്ചതി-ബമാഎഗ്ലൂര്  ഇടനമാഴതിപയ

സഎബനതിച്ചുള്ള  ഒരു  പരമാമര്ശമുണ്ടെമായതിരുനപവനറ്റ്  എനതികറ്റ്  ഡതമാനന.

ഇഡപ്പെമാള്  അടുതകമാലെതറ്റ്  സഎസമാന  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  പകമാച്ചതി-ബമാഎഗ്ലൂര്

ഇടനമാഴതി  അഎഗശ്രീകരതിക്കുകയഎ  പചയ  സമാഹചരര്യമുണ്ടെറ്റ്.  കമാര്ഷതിക

ഡമഖലെയതിപലെ  ഉലനങ്ങപള  വമാലെദ്യു  ആഡഡറ്റ്  ഡപ്രമാഡക്ടുളമാകതി  മമാറ്റുകയഎ

അതരപമമാരു ഡകമാറതിഡഡമാര് രൂപപപ്പെടുത്തുകയഎ പചയ്യുഡമമാള് ഡകരളതതിപന്റെ

ബ്രെമാന്ഡഡറ്റ് ഉലനങ്ങളുമമായതി  മുഡമമാട്ടുഡപമാകമാന് ഒരുപമാടറ്റ്  സമാധര്യതകളുണ്ടെറ്റ്.

ഇതരതതില്  വളപരഡയപറ  കമാഴ്ചപ്പെമാടുകളുള്ള  ഇഇൗ  ബഡ്ജറതിപലെ

സമാധര്യതകപള എങ്ങപന വതിലെയതിരുതമാന് കഴതിയനപവനള്ളതമാണറ്റ് ഏറവഎ

പ്രധമാനപപ്പെട്ട കമാരര്യഎ.  
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ഇതതില്  കമാതലെമായ  മപറമാരു  വതിഷയമുണ്ടെറ്റ്.  കഴതിഞ  ദതിവസഎ

ബഹുമമാനര്യനമായ  വതിദര്യമാഭര്യമാസ  വകുപ്പുമനതി  മറപടതി  പ്രസഎഗതതില്

സൂചതിപ്പെതിച്ചതുഡപമാപലെ,  അറതിവതിപന യഥമാര്തതതില് സമാമമാനര്യവത്കരതികമാന്

കഴതിയനപവനളളതമാണറ്റ്.  അതതിപന  ജനകശ്രീയവത്കരതികമാന്  കഴതിയന

വലെതിയ ആശയമുണ്ടെറ്റ്.  ഇന്റെര്പനററ്റ്  ഒരുകമാലെതറ്റ് അപ്രമാപര്യമമായതിരുന നമ്മുപട

സമൂഹതതിപലെ  മുഴുവന്  വശ്രീടുകളതിലുഎ...  പ്രഡതര്യകതിച്ചറ്റ്  വതികസനതതിനറ്റ്  ലെഭതിച്ച

catalyst  agent ആയതി  മമാറനതമാണറ്റ്  ഇന്റെര്പനറതിപലെ  സമാധര്യതകള്.  ആ

സമാധര്യതകപള  ജനകശ്രീയതഡയമാപടമാപ്പെഎ  തപന  ആധുനതികതയഎ  കൂടതി  കബ്ബറ്റ്

പചയ്യെമാനളള വളപര ഡബമാധപൂര്വമമായ ശമഎ ഇകമാരര്യതതിലുണ്ടെറ്റ്. കതിഫ്ബതിപയ

കുറഎ  പറയഡമമാഴുഎ  യമാഥമാര്തര്യഎ  നമ്മുപട  മുമതിലുണ്ടെറ്റ്.  എല്ലമാ  വതിഭമാഗഎ

ജനങ്ങപളയഎ  പ്രഡതര്യകതിച്ചറ്റ്  എപന്റെ  നതിഡയമാജകമണലെങ്ങളതിലുള്പപ്പെപട

ആഡരമാഗര്യരഎഗത്തുണ്ടെമായതറ്റ്  വലെതിയ  മമാറങ്ങളമാണറ്റ്.  പഴയകമാലെതറ്റ്

അകത്തുകയറതിയമാല്  ഡരമാഗഎ  പതിടതിപപ്പെടുന  പഴയ  ഇരുട്ടറ്റ്  നതിറഞ

ആശുപത്രതികളുപട  സമാനതറ്റ്  പവളതിച്ചമുളള  ആശുപത്രതികള്,  ഡരമാഗതികള്

വനമാല്  വശ്രീടതിപന്റെ  പ്രശമാനതയതില്  നതിനപകമാണ്ടെറ്റ്  ചതികതിതയപട

സമാധര്യതകള്  തതിരതിച്ചറതിയമാന്  കഴതിയന  തരതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  കമാതറ്റ്  ലെമാബറ്റ്
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ഉള്പപ്പെപടയളള സഎവതിധമാനങ്ങള്  ഗ്രമാമപ്രഡദശങ്ങളതിഡലെയ്ക്കറ്റ് കടനവനതതിപന്റെ

പതിനതില്  കതിഫ്ബതി  ഉള്പപ്പെപടയളള  പ്രവര്തനങ്ങള്  നമുകറ്റ്

കമാണമാതതിരതികമാന്  കഴതിയതില്ല.  ഓടതിട്ട  പകട്ടതിടങ്ങളുപട  സമാനതറ്റ്  ഇനറ്റ്

ഞങ്ങളുപട കുട്ടതികള് ഫമാനതിട്ട മുറതിയതില് ഇരതിക്കുകയമാണറ്റ്. അവര്ക്കു കുഡറക്കൂടതി

അഭതിമമാനഡതമാടുകൂടതി വതിദര്യമാഭര്യമാസതതിപന്റെ സമാധര്യതകള്...  അണ് എയ്ഡഡറ്റ്

ഡമഖലെയതില്  നതിനഎ  എയ്ഡഡറ്റ്  ഡമഖലെയതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  വതിദര്യമാര്തതികള്  കടന

വരുപനങതില്  രകകര്തമാകള്കറ്റ്  വതിദര്യമാഭര്യമാസ  ഡമഖലെയതിലുളള

വതിശസ്വമാസമമാണറ്റ്  തശ്രീര്ച്ചയമായമുളളതറ്റ്.  കഴതിഞ  കമാലെയളവതില്  എല്ലമാ

വതിഭമാഗതതില്പപ്പെട്ട ജനങ്ങപളയഎ ഒരുമതിച്ചറ്റ് നതിലെനതിര്തതിപകമാണ്ടുഎ  ഡചര്ത്തു

പതിടതിച്ചുപകമാണ്ടുഎ  ഡപമാകുവമാന്  ഗവണ്പമന്റെതിനറ്റ്  കഴതിപഞനതമാണറ്റ്  ഏറവഎ

പ്രധമാനപപ്പെട്ട കമാരര്യഎ.

ശശ്രീ  .    വതി  .    പതി  .    സജശ്രീന്ദ്രന്:  സര്,  അങ്ങറ്റ്  ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.  ഡതമാമസറ്റ്

പഎസകതിപന്റെ  ബഡ്ജററ്റ്  ഗഎഭശ്രീരമമാപണനറ്റ്  പറയനതതില്  ഞങ്ങള്കറ്റ്

കുഴപ്പെപമമാനമതില്ല.  നതിങ്ങള്  അപ്പുറത്തുനതിനഎ  ഇപ്പുറഡതയ്ക്കറ്റ്  ചമാടതി.

ഞങ്ങപളഡപ്പെമാലുളള  ആളുകള്  ജശ്രീവന്മരണ  ഡപമാരമാട്ടഎ  നടതതിയമാണറ്റ്

മമാണതിസമാര്  ബഡ്ജററ്റ്  അവതരതിപ്പെതിച്ചതറ്റ്.  അനറ്റ്  തടസപപ്പെടുതതിയതറ്റ്
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ശരതിയമാപണനളള അഭതിപ്രമായഎ അഡങ്ങയ്ക്കുഡണ്ടെമാ?

ശശ്രീ  .    ഡറമാഷതി  അഗസതിന്:  സര്,  മമാണതി  സമാര്  ബഡ്ജററ്റ്  ഇവതിപട

അവതരതിപ്പെതിച്ചു.  അതതിനഡശഷഎ  അതതിനറ്റ്  കൂട്ടുനതിനവര്  തപന  പക.  എഎ.

മമാണതിപയയഎ രമാഷശ്രീയ പപപതൃകപതയഎ തളളതിപ്പെറയമാന് കമാണതിച്ച രമാഷശ്രീയ

സമശ്രീപനപതക്കുറതിച്ചുളള അഭതിപ്രമായഎ എനമാണറ്റ്?

ശശ്രീ  .    വതി  .    പതി  .    സജശ്രീന്ദ്രന്:  സര്,  മമാണതി  സമാറതിനറ്റ്  ഡനമാപട്ടണ്ണുന

പമഷശ്രീനപണ്ടെനറ്റ്  പറഞതറ്റ്  ഞങ്ങളമാരുമല്ല.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഡനമാപട്ടണ്ണുന

പമഷശ്രീനളള  ആളുകളുപട  കൂപടഡപ്പെമായതി  ഡനമാപട്ടണ്ണുനതതിഡനമാടറ്റ്  അങ്ങറ്റ്

അനകൂലെതിക്കുനഡണ്ടെമാ?

ഡഡമാ  .    എന്  .    ജയരമാജറ്റ്:  സര്,  ഞമാന് അതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  കടനമാല് ഒരുപമാടറ്റ്

പറഡയണ്ടെതി  വരുഎ.  ഇഡപ്പെമാള്  മമാണതി  സമാറതിപനതതിപര  പറഞ  ചതിലെ

ആളുകള്പകതതിപര....  മമാണതി  സമാറതിപനതതിപര  പകമാണ്ടുവന  സതി.ഡതി.

തനപരമമായതി  നതിര്മ്മതിച്ചതമാപണനറ്റ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ഡകമാടതതി  കഴതിഞ

ദതിവസഎ  സൂചതിപ്പെതിക്കുകയണ്ടെമായതി.  മമാണതി  സമാറതിപന  സഎബനതിച്ചതിടഡതമാളഎ

ഇഇൗ ബഡ്ജററ്റ് ചര്ച്ചയതില് അഡദ്ദേഹതതിപന്റെ ഡപരറ്റ് കടനവരുന എനളളതതില്

ഞങ്ങള്പകമാപക  അഭതിമമാനമുണ്ടെറ്റ്.  ശശ്രീ.  ഡറമാഷതി  അഗസതിന്
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പറഞതുഡപമാപലെ,  മമാണതി  സമാറതിപന്റെ  പപപതൃകഎ  ഇല്ലമാതമാകമാന്  ആരറ്റ്

വതിചമാരതിച്ചമാലുഎ നടകതില്ല. ഞങ്ങളുപട പമാര്ട്ടതികറ്റ് തതിരതി പകമാളുതതിയതറ്റ് മനതറ്റ്

പദ്മനമാഭനമാണറ്റ്.  അഡദ്ദേഹഎ  പകമാളുതതിയപതമാനഎ  ഡപമായതിട്ടതില്ല.  ഡകരള

ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന  ഇല്ലമാതമാകമാന്  ആരറ്റ്  വതിചമാരതിച്ചമാലുഎ  കഴതിയതിപല്ലനളളതറ്റ്

അഡങ്ങയ്ക്കറ്റ് അറതിയമാഎ. 

എല്ലമാ  വതിഭമാഗഎ  ജനങ്ങപളയഎ  ഒരുമതിച്ചറ്റ്  നതിര്തതിപകമാണ്ടെറ്റ്  കഴതിഞ

കമാലെഘട്ടങ്ങളതില് ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെതിപന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങപള  മുഡനമാട്ടറ്റ്

പകമാണ്ടുഡപമാകമാന്  കഴതിപഞനളളതറ്റ്  വളപര  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  കമാരര്യമമാണറ്റ്.

മഹമാഭമാരതതതില്  വതിദരര്  പറയന  വമാക്കുണ്ടെറ്റ്.  വതിദരരുപട  ഉപഡദശതതിനറ്റ്

'വതിദര  നശ്രീതതി'  എനമാണറ്റ്  പറയനതറ്റ്.  വതിദരര്  പറയനതതിപന്റെ  അര്തഎ

ഇതമാണറ്റ്.  കണ്ണുപകമാണ്ടുഎ മനസപകമാണ്ടുഎ  വമാക്കുപകമാണ്ടുഎ  കര്മ്മഎ  പകമാണ്ടുഎ

ജനങ്ങപള സന്തുഷരമാക്കുനവപര ജനങ്ങളുഎ സന്തുഷരമാക്കുപമനമാണറ്റ്. കഴതിഞ

തഡദ്ദേശസസ്വയഎഭരണ  സമാപനങ്ങളതിഡലെയ്ക്കുളള  പതരപഞടുപ്പെറ്റ്  ഫലെതതിപലെ

ഏറവഎ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  കമാരര്യഎ  വതിദരരുപട  വമാക്കുകള്കറ്റ്  യഥമാര്തതതില്

പ്രസക്തതിയപണ്ടെനമാണറ്റ് ഞമാന് വതിശസ്വസതിക്കുനതറ്റ്. 

റബ്ബറതിനറ്റ് 170 രൂപ അടതിസമാന വതിലെ ആകതിപയങതില് ഡപമാലുഎ മമാര്കററ്റ്
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വതിലെ ഏതമാണ്ടെറ്റ് അതതിഡനമാടറ്റ് അടുത്തുവരുന സമാഹചരര്യതതില് റബ്ബറതിനറ്റ്  200

രൂപപയങതിലുഎ  അടതിസമാന  വതിലെ  ലെഭര്യമമാകമാനളള  സമാഹചരര്യമുണ്ടെമാകണഎ.

കതിഫ്ബതി  ഡപ്രമാജക്ടുമമായതി  ബനപപ്പെട്ട  വലെതിയ  പ്രശ്നഎ  നമ്മുപട  മുനതില്

നതില്ക്കുനതറ്റ്  ഭൂമതി  ഏപറടുകലെമാണറ്റ്.  ഭൂമതി  ഏപറടുകലെതിനറ്റ്  ആവശര്യമമായ

ഉഡദര്യമാഗസരുപട  കുറവറ്റ്  വളപര  പ്രധമാനപപ്പെട്ടതമാണറ്റ്.  ഡകമാട്ടയഎ,  ഇടുകതി

ജതില്ലകളതില്  ഒരു  ഓഫശ്രീസുപണ്ടെങതിലുഎ  അടതിസമാനപരമമായതി  ഓഫശ്രീസതിലുളള

സമാഫതിപന്റെ പ്രഡതര്യകതിച്ചറ്റ്,  റവനമ്മ്യൂ ഇന്പസ്പെകര്മമാരുപട കുറവറ്റ് ഭൂമതി ഏപറടുകല്

നടപടതികള്കറ്റ്  വലെതിയ  തടസമമാണറ്റ്.  കതിഫ്ബതി  ഡപ്രമാജക്ടുകള്കറ്റ്

പ്രഡതര്യകമമായതി  സഎവതിധമാനഎ  ഏര്പപ്പെടുതതിപയങതിലുഎ  നമുകറ്റ്  അതറ്റ്

പൂര്ണ്ണമമായതി ഉപഡയമാഗപപ്പെടുതമാന് കഴതിയമാത സമാഹചരര്യമമാണുള്ളതറ്റ്.

അങണവമാടതി  അദര്യമാപകര്കറ്റ്  2000  രൂപ  വര്ദതിപ്പെതിക്കുപമനറ്റ്

പറപഞങതിലുഎ  ഡനരഡത  2000  രൂപ  ആയതിരുന.  അതതിനഡശഷമുളള

വര്ദനവറ്റ് ആഡണമാപയന ചതിന ഇകമാരര്യതതിലുണ്ടെമായതിട്ടുണ്ടെറ്റ്. 

പക-പടറ്റുമമായതി  ബനപപ്പെട്ടറ്റ്  ചതിലെ  ആശങകളുണ്ടെറ്റ്.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

വതിദര്യമാഭര്യമാസ  വകുപ്പുമനതിയപട  ശദയതില്  ഇകമാരര്യഎ  സൂചതിപ്പെതിച്ചതമാണറ്റ്.

പക-പടറതിപന്റെ  ഉതരവറ്റ്  പതറമായതി  വര്യമാഖര്യമാനതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  പലെ  പഡപമ്മ്യൂട്ടതി
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ഡയറകര്മമാരുഎ  വര്യതര്യസമമായ  രശ്രീതതിയതിലുളള  ഉതരവകള്

പുറപപ്പെടുവതിക്കുനണ്ടെറ്റ്.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  അവരുപട  ഇന്ക്രതിപമനഎ  പപ്രമാഡബഷന്

ഉള്പപ്പെപടയളള  കമാരര്യങ്ങളതില്  ചതിലെ  ബുദതിമുട്ടുകളുണ്ടെറ്റ്.  ആ  ഉതരവതില്

വര്യക്തത  വരുതമാന്  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  ശമതിക്കുന  എനളളതമാണറ്റ്

മനസതിലെമാക്കുനതറ്റ്.  അതറ്റ്  എത്രയഎ  ഡവഗഎ  പൂര്തശ്രീകരതികമാനളള

നടപടതിയണ്ടെമാകണഎ. 

ആഡരമാഗര്യ  രഎഗതറ്റ്  ഇഇൗ  മമാറങ്ങപളല്ലമാഎ  ഉണ്ടെമാകുഡമമാഴുഎ  കമായതിക

ഡമഖലെയ്ക്കറ്റ്  കുഡറക്കൂടതി  പ്രമാധമാനര്യഎ  നല്കണഎ.  ഇനതിയളള  കമാലെഘട്ടതതിപന്റെ

ടശ്രീററ്റ് പമന്റെറ്റ്  ഡപ്രമാഡട്ടമാഡകമാള്  എനപറയനതറ്റ്  ഇമ്മമ്മ്യൂണതിറതിയമമായതി

ബനപപ്പെട്ടതമാണറ്റ്.  നമ്മുപട  കുട്ടതികള്  നല്ല  ഇമ്മമ്മ്യൂണതിറതിയളള  കുട്ടതികളമായതി

വളരണപമങതില്  കമായതിക  ഡമഖലെയ്ക്കറ്റ്  കുഡറക്കൂടതി  പ്രമാധമാനര്യഎ  പകമാടുകണഎ.

അതതിനളള സഇൗകരര്യങ്ങളുണ്ടെമാകണഎ. 

ഡതിവതിഷന് ഫമാള് മൂലെഎ ഡജമാലെതി നഷപപ്പെട്ട പപ്രമാട്ടക്റ്റഡറ്റ് അദര്യമാപകരതില്

പുനര് നതിയമനഎ ലെഭതിച്ചവര് പതി.എഫറ്റ്.  വതിഹതിതഎ അടയ്ക്കുനപണ്ടെങതിലുഎ വമായ

എടുകമാനളള സഇൗകരര്യമതിപല്ലന പരമാതതി ഉയര്നവനതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.

പപവകലെര്യമുളള  കുട്ടതികളുപട  കമാരര്യഎ  സൂചതിപ്പെതിച്ചു.  കഇൗണ്സതിലെതിഎഗതിനറ്റ്
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പുതതിയതമായതി  കൂടുതല്  ആളുകപള  നതിയമതിക്കുപമനറ്റ്  പറഞ്ഞു.  പഠന

പപവകലെര്യമുളള  കുട്ടതികള്കറ്റ്  യഥമാര്തതതില്  റശ്രീഹമാബതിലെതിഡറഷന്

കഇൗണ്സതില്  ഓഫറ്റ്  ഇനര്യയപട  നതിര്ഡദ്ദേശഎ  അനസരതിച്ചറ്റ്

കഇൗണ്സതിലെതിഎഗതിഡനകമാള്  കൂടുതല്  ഡവണ്ടെതറ്റ്  പഠന  പതിന്തുണ  നല്കുന

സഎവതിധമാനമമാണറ്റ്.  അതതിനളള  സഎവതിധമാനഎ  തശ്രീര്ച്ചയമായഎ

ഉണ്ടെമാകണപമനകൂടതി  സൂചതിപ്പെതിക്കുകയമാണറ്റ്.  പസ്പെഷര്യല്  എഡമ്മ്യൂഡകറര്മമാപര

കൂടുതലെമായതി  നതിയമതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  അകമാരര്യതതില്  മമാറമുണ്ടെമാകണഎ.  ഞമാന്

ദശ്രീര്ഘതിപ്പെതിക്കുനതില്ല. ഡകരളതതിപന്റെ ഭമാവതിപയ സഎബനതിച്ചതിടഡതമാളഎ ഏറവഎ

പ്രഡയമാജനപ്രദമമാകുന  ഒരുപമാടറ്റ്  നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങളുണ്ടെറ്റ്.  ആധുനതികതപയയഎ

ജനകശ്രീയഡതയപമല്ലമാഎ  കൂട്ടതിഡച്ചര്ത  സഎവതിധമാനതതില്  ബഡ്ജററ്റ്  ഭമാവതി

ഡകരളതതിപന്റെ  ഒരുപമാടറ്റ്  സമാധര്യതകള്  തതിരതിച്ചറതിയപമന  കമാരര്യതതില്

യമാപതമാരു  സഎശയവമതില്ല.  ഇവതിപട  അവതരതിപ്പെതിച്ച  ബഡ്ജറതിപനക്കുറതിച്ചറ്റ്

സൂചതിപ്പെതിക്കുഡമമാള്  എടുത്തുപറഡയണ്ടെ  ഒറകമാരര്യഎ  നമ്മുപട  ബഡ്ജറതിപന്റെ

സമാധര്യതകള്  തശ്രീര്ച്ചയമായഎ  പ്രതതികൂലെ.......  എതതിര്പ്പെതിനപ്പുറഡതയ്ക്കറ്റ്

അകമാദമതികറ്റ്  സമാധര്യതകള്  വതിലെയതിരുതമാന്  കഴതിയണപമനകൂടതി

സൂചതിപ്പെതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഒരതികല്കൂടതി  ഇഇൗ  ബഡ്ജററ്റ്  നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങപള
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പതിന്തുണച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ് എപന്റെ വമാക്കുകള് അവസമാനതിപ്പെതിക്കുന.

ശശ്രീ  .    ഇ  .    പക  .    വതിജയന്:  സര്,  ഇഇൗ ബഡ്ജറതിപന പതിന്തുണയ്ക്കുകയമാണറ്റ്.

ജനമാധതിപതര്യ പ്രക്രതിയയതില് പപമാതുവതിദര്യമാഭര്യമാസ സഎരകണ യജ്ഞതതിപന്റെ

ഭമാഗമമായതി  ജമാതതി,  മതഎ,  പണഎ  എനശ്രീ  ഡവര്തതിരതിവതില്ലമാപത  ഒരു  മഡതതര

തലെമുറപയ  വമാര്പതടുക്കുനതതിപന്റെ  ഭമാഗമമായതി  ആററ്റ്  ലെകതതിലെധതികഎ

കുട്ടതികളമാണറ്റ്  നമ്മുപട  വതിദര്യമാലെയതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  കടനവനതിട്ടുളളതറ്റ്.

പപമാതുവതിദര്യമാലെയതതിപലെ  മകളുപട  കവതിതകള്  പകമാണ്ടെമാണറ്റ്  തപന്റെ

ആറമാമപത  ബഡ്ജററ്റ്  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനതി  ഡരഖപപ്പെടുതതിയതിട്ടുളളതറ്റ്.

അവരുപട വശ്രീകണതതില് ഇഇൗ സമൂഹതതിപന്റെ നന്മ ലെമാകമാകതിപകമാണ്ടുളള

വതികസന പ്രവര്തനമമാണറ്റ് നടനതറ്റ്.  ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റുഎ അതതിപന്റെ ഭമാഗമമായതി

അമ്മമമാര്കറ്റ്,  സഡഹമാദരങ്ങള്കറ്റ്,  വതിവതിധ  പതമാഴതില്  എടുക്കുനവര്കറ്റ്,

കുട്ടതികള്കറ്റ്,  ശമാസശ്രീയവതിജ്ഞമാനഎ,  അതതിനനസൃതമമായ പതമാഴതില് തുടങ്ങതിയ

കമാരര്യങ്ങള്ക്കുളള സഎരകണതതിനമാണറ്റ് നല്ല ഭമാവതിപയ കണ്ടുപകമാണ്ടെറ്റ് എനറ്റ്

അതതിലൂപട  സൂചതിപ്പെതിക്കുകയമാണറ്റ്.  പ്രതതിബനത  ആഡരമാടമാപണനറ്റ്

അസനതിഗ്ദ്ധമമായതി  പ്രഖര്യമാപതിക്കുന  ബഡ്ജറമാണതിതറ്റ്.  അതമാണറ്റ്  ഡകരളശ്രീയ

സമൂഹമമാപക ഇഇൗ ബഡ്ജറതിപന സസ്വമാഗതഎ പചയതറ്റ്.  ബഡ്ജററ്റ് മതികവറ്റ് ചര്ച്ച
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പചയ്യെമാന് ഇഇൗ മമാസഎ 23-നറ്റ് 27 രമാജര്യങ്ങളതിപലെ വതിദഗ്ദ്ധരുമമായള്ള ഒമാണ്പപലെന്

സഎവമാദതതില്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മനതി  പപങടുക്കുകയമാണറ്റ്.  നമ്മുപട  അടുത

തലെമുറപയ  വതിശസ്വസതിച്ചറ്റ്  അവരുപട  ആഡരമാഗര്യതതിനഎ  വതിദര്യമാഭര്യമാസതതിനഎ

മുതല്മുടകതി  അതറ്റ്  കൂടുതല്  ഡശമാഭനമമായ  ഭമാവതിയഎ  ശക്തമമായ  സമദറ്റ്

വര്യവസയമുണ്ടെമാക്കുഎ,  അതറ്റ്  ഇനപത  കടമകള്  നതിര്വഹതികമാന്

പലെതിശയള്പപ്പെപട  തതിരതിച്ചടച്ചുപകമാളളുപമനറ്റ്  പറയഡമമാള്  അപതമാരു

വതിഷനമാണറ്റ്. ഇതറ്റ് പറഞതിട്ടുളളതറ്റ് ശശ്രീ. മുരളതി തുമ്മമാരുകുടതിയമാണറ്റ്.

ഞമാന്  ബഡ്ജറതിലൂപടപയമാനറ്റ്  ഓടതിഡപ്പെമാകപട്ട.   ഏപ്രതില്  ഒനറ്റ്  മുതല്

റബ്ബറതിപന്റെ തറവതിലെ 170  രൂപയമായതി നതിശയതിച്ചു.  ആര്കമാണറ്റ് എതതിര്കമാന്

കഴതിയക?   പനല്ലതിപന്റെ  സഎഭരണവതിലെ  28  രൂപയമാകതി  ഉയര്തതി.

നമാളതിഡകരതതിപന്റെ  സഎഭരണവതിലെ  27  രൂപയതില്നതിനറ്റ്  32  രൂപയമാകതി.

കഴതിഞ സര്കമാരതിപന്റെ ഭരണകമാലെതറ്റ്  9011  ഡകമാടതി രൂപയപട പപന്ഷന്

വതിതരണഎ  പചയ്തു.   ഈ  സര്കമാര്  ഇതുവപര  32034  ഡകമാടതി  രൂപ

നല്കതികഴതിഞ്ഞു. 2015-16-ല് 34  ലെകമമായതിരുനതറ്റ് ഇഡപ്പെമാള് 48.6  ലെകഎ

ഡപരമാണറ്റ്  ഡകമപപന്ഷന്  വമാങ്ങുനതറ്റ്.  ഡകമപപന്ഷന്

വമാങ്ങുനവരുള്പപ്പെപട  ആപക  59.5  ലെകഎ  പപന്ഷന്കമാര്.
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സമാമൂഹര്യസുരകമാ പപന്ഷന്  വമാങ്ങുനവരതില്  30  ശതമമാനഎ ആളുകള് ഈ

സര്കമാരതിപന്റെ കമാലെതറ്റ് ആദര്യമമായതി പപന്ഷന് വമാങ്ങതിയവരമാണറ്റ്.  പ്രവമാസതി

പപന്ഷന് 3500  രൂപയമാകതി.  സര്കമാര് അധതികമാരതതില് വരുഡമമാഴുണ്ടെമായ

മററ്റ്  സമാമൂഹര്യപപന്ഷന്  600  രൂപയതില്നതിനറ്റ്  1600  രൂപയമാകതി.

അങണവമാടതി  ജശ്രീവനകമാരുപട  പപന്ഷന്  സസ്വനഎ  ഫണ്ടെതില്നതിനറ്റ്  നല്കതി.

അങണവമാടതി  ടശ്രീച്ചര്മമാര്കറ്റ്  പ്രതതിമമാസ  പപന്ഷന്  2000  രൂപയമായഎ

പഹല്പ്പെര്മമാര്കറ്റ്  1500  രൂപയമായഎ ഉയര്തതി.   ഇരുവരുപടയഎ  പ്രതതിമമാസ

അലെവന്സറ്റ്  10  വര്ഷതതില്  തമാപഴയള്ളവര്കറ്റ്  500  രൂപ  വശ്രീതവഎ

അതതിനമുകളതിലുള്ളവര്കറ്റ്  1000  രൂപയമായഎ  വര്ദതിപ്പെതിച്ചു.   ആരുഎ

ശദതികമാത  സ്കൂള്  പമാചക  പതമാഴതിലെമാളതികള്കറ്റ്  ദതിവസഎ  50  രൂപവച്ചറ്റ്

വര്ദതിപ്പെതിച്ചു.  സമാകരതമാമതിഷനറ്റ് 18 ഡകമാടതി രൂപ വകയതിരുതതി. ഡപ്രരകറ്റ് മമാപര

തഡദ്ദേശഭരണസമാപനങ്ങളതില്  പുനര്വതിനര്യസതിപ്പെതിച്ചു.  കര്ഷകപതമാഴതിലെമാളതി

അതതിവര്ഷ  ആനകൂലെര്യതതിനറ്റ്  100  ഡകമാടതി  രൂപ  അനവദതിച്ചു.   വകുപ്പുകള്

തതിരതിച്ചറ്റ്  ഡനരപത  ഞമാപനമാരു  പ്രസഎഗഎ  നടതതിയതതിനമാല്

സമയച്ചുരുകഎപകമാണ്ടെറ്റ് എല്ലമാഎ ആവര്തതിക്കുനതില്ല.   

പപമാതുവതിതരണഎ  -  കഴതിഞ  സര്കമാര്  ആപക  5242  ഡകമാടതി
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രൂപയമാണറ്റ്  പചലെവഴതിച്ചതറ്റ്.   ഈ  സര്കമാര്  ഇതുവപര  10697  ഡകമാടതി

രൂപയമാണറ്റ്  പചലെവമാകതിയതറ്റ്.   മമാഡവലെതിഡസമാറതില്  2015-16-നഡശഷഎ വതിലെ

ഉയര്തതിയതിട്ടതില്ല.   ഇനര്യയതില്  പ്രതതിമമാസ  ശരമാശരതി  6.70  ശതമമാനഎ

വതിലെകയറമുണ്ടെമായഡപ്പെമാള്  6.1 ശതമമാനഎ വതിലെകയറമമാണറ്റ് ഡകരളതതില്.  15

ലെകഎ  അര്ഹരമായ  കുടുഎബങ്ങപള  ചുവപ്പെറ്റ്  കമാര്ഡതിപന്റെ ലെതിസതിലുള്പപ്പെടുതതി.

മുഖര്യമനതിയപട  ദരതിതമാശസ്വമാസ  നതിധതിയതില്നതിനറ്റ്  കഴതിഞ  സര്കമാരതിപന്റെ

കമാലെതറ്റ്  503  ഡകമാടതി  രൂപയഎ ഈ സര്കമാരതിപന്റെ കമാലെതറ്റ്  1703  ഡകമാടതി

രൂപയമമാണറ്റ് പചലെവഴതിച്ചതറ്റ്.   ഇതതിനപുറപമ പ്രളയ ദരതിതമാശസ്വമാസതതിനമായതി

3729  ഡകമാടതി  രൂപകൂടതി  പചലെവമായതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.   2011-16  കമാലെഘട്ടതതില്

പപമാതുമരമാമതറ്റ്  വകുപ്പെറ്റ്  7780  കതിഡലെമാമശ്രീറര്  ഡറമാഡുകളമാണറ്റ്

പുനരുദരതിക്കുകയഎ നവശ്രീകരതിക്കുകയഎ പചയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.  2016-21 കമാലെയളവതില്

ഇതുവപര 11580 കതിഡലെമാമശ്രീറര് ഡറമാഡുകള് പൂര്തശ്രീകരതിച്ചു.  4530 കതിഡലെമാമശ്രീറര്

ഡറമാഡുകളുപട പുനരുദമാരണഎ ഉടന് പൂര്തശ്രീകരതിക്കുന.

കുടതിപവള്ളഎ - കഴതിഞ സര്കമാരതിപന്റെ കമാലെതറ്റ് 4.9 ലെകഎ കുടതിപവള്ള

കണകനകളമാണറ്റ്  വമാട്ടര്  അഡതമാറതിറതി  നല്കതിയതറ്റ്.  എല്.ഡതി.എഫറ്റ്.

സര്കമാര്  ഇതതിനകഎ  11.02  ലെകഎ  കണകനകള്  നല്കതി.  സമ്പൂര്ണ്ണ
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വവദദ്യുതശ്രീകരണതതിനറ്റ്  17.14  ലെകഎ  കണകനകള് പുതുതമായതി  നല്കതി.

ഒരു  കമാലെഘട്ടതതില്  പപമാതുആഡരമാഗര്യ  സഎവതിധമാനങ്ങള്  ഉപഡയമാഗതിക്കുന

ജനങ്ങളുപട ശതമമാനഎ കുറഞ്ഞുവന, 38 ശതമമാനമമായതി തമാഴ.  2019-ല് ഇതറ്റ്

48  ശതമമാനമമായതി.  ഡകമാവതിഡറ്റ്  കമാലെതറ്റ് മഹമാഭൂരതിപകഎ ജനങ്ങളുഎ പപമാതു

ആഡരമാഗര്യ  സമാപനങ്ങപളയമാണറ്റ്  ആശയതിച്ചതറ്റ്.  ശതിശുമരണ  നതിരകറ്റ്  12

ശതമമാനമമായതിരുനതറ്റ്  ഇഡപ്പെമാള്  7  ശതമമാനമമായതി  തമാഴ.  പ്രവമാസതി

ഡകമനതിധതിയതിപലെ  അഎഗതസ്വഎ  1.1  ലെകതതില്നതിനറ്റ്  5.6  ലെകമമായതി

ഉയര്തതി.   സമാമൂഹര്യപപന്ഷന്  1600  രൂപയമാകതി.   ഈ  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്

വരുഡമമാള് അതറ്റ് 600 രൂപയമായതിരുന.  സഇൗജനര്യ ഭകണകതിററ്റ് വതിതരണവഎ

അവധതിയതില്ലമാപത  തുടരുകയമാണറ്റ്.  ദര്ബ്ബലെ  വതിഭമാഗങ്ങഡളമാടുള്ള  പ്രതതിബദത

ബഡ്ജററ്റ് ആവര്തതിച്ചുറപ്പെതിക്കുന. 

പനല്ലതിപന്റെയഎ  റബ്ബറതിപന്റെയഎ  നമാളതിഡകരതതിപന്റെയഎ  തമാങ്ങുവതിലെ

ഉയര്തമാനള്ള തശ്രീരുമമാനഎ സമരഎ പചയ്യുന കര്ഷകഡരമാടുള്ള ഐകര്യദമാര്ഢര്യഎ

ഉറപ്പെതിക്കുനതമാണറ്റ്.  ഡകന്ദ്രസര്കമാരതിഡനമാടുള്ള  ഡകരളതതിപന്റെ

മറപടതിയമാണതിതറ്റ്.  സര്കമാര്  വതിദര്യമാലെയങ്ങളതില്  6.79  ലെകഎ

വതിദര്യമാര്തതികള്കറ്റ്  പുതുതമായതി  പ്രഡവശനഎ  നല്കതി.  രകതിതമാകളുപട



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

61

സമാമതതിക  ഭമാരഎ  ഗണര്യമമായതി  കുറച്ചു.   2.75  ലെകഎ  വശ്രീടുകള്  നതിര്മ്മതിച്ചറ്റ്

ഭവനരഹതിതരമായവപര  പുനരധതിവസതിപ്പെതിച്ചു.  ഇതതിഡനമാപടമാപ്പെഎ  നമ്മുപട

വതിദര്യമാലെയങ്ങള്ക്കുഎ  ആശുപത്രതികള്ക്കുഎ  കതിഫ്ബതിയതിലൂപടയഎ  മറ്റുഎ  പണഎ

നല്കതി അടതിസമാന സഇൗകരര്യങ്ങള്  വതിപുലെശ്രീകരതിച്ചതതിപന്റെ ഫലെമമായതി എത്ര

കുടുഎബങ്ങളുപട  ബഡ്ജറമാണറ്റ്  സഎരകതിപച്ചടുകമാന്  കഴതിഞതറ്റ്.  ചതികതിതമാ

പചലെവകളമായമാലുഎ  പഠന  പചലെവക ളമായമാലുഎ  അത്രഡയപറ

നതിര്വഹതിക്കുഡമമാഴമാണറ്റ്  ഇത്രഡയപറ  മകള്  നമ്മുപട  വതിദര്യമാലെയങ്ങളതില്

കടനവനതറ്റ്.   വളപരയധതികഎ  ആളുകള്   പപമാതു  ആശുപത്രതികളതില്

അതമായതറ്റ് കുടുഎബമാഡരമാഗര്യ ഡകന്ദ്രങ്ങള് മുതല് പമഡതികല് ഡകമാഡളജുകള്വപര

ആശയതിക്കുന സമാഹചരര്യമുണ്ടെമായതറ്റ്.  

കൃഷതി  -  ഡകമാവതിഡറ്റ്  എന  മഹമാമമാരതിയപട  കമാലെയളവതില്  സഎസമാന

സര്കമാര്  'സുഭതിക  ഡകരളഎ  പദതതി'  പ്രഖര്യമാപതിച്ചു.  പച്ചകറതി,  പനലെറ്റ്ല,

കതിഴങ്ങുവര്ഗ്ഗങ്ങള്, പഴങ്ങള്, പമാല്, മുട്ട, ഇറച്ചതി എനശ്രീ ഡമഖലെകളുപട കുതതിപ്പെറ്റ്.

പച്ചകറതികറ്റ്  തറവതിലെ നതിശയതിച്ചു.  എല്ലമാ വശ്രീട്ടതിലുഎ  പച്ചകറതി  എനതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്

ജനങ്ങളുപട  അവഡബമാധഎ  ഉയര്തതിപകമാണ്ടുവരമാന്  കഴതിഞ്ഞു.

പച്ചകറതിയപടയഎ  കതിഴങ്ങതിപന്റെയഎ   വതികസനതതിനമായതി  50  ഡകമാടതി  രൂപ.
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വര്ഷഎഡതമാറഎ  ഒരു  ഡകമാടതി  ഫലെവൃക  വതകള്,   ദശവതര  പരതിപമാടതി,

അമതതിനമായതിരഎ  ഡകമാടതി  രൂപ  അധതികവരുമമാനഎ  സഎസമാനതറ്റ്

സൃഷതിക്കുപമനമാണറ്റ് കണകറ്റ്.  അതതിനമായതി  220  ഡകമാടതി രൂപ.  പനല്ക്കൃഷതി

വതികസനതതിനറ്റ്  116  ഡകമാടതി രൂപ.  ഇതതില് പഹകറതിനറ്റ്  5500  രൂപ വശ്രീതഎ

ധനസഹമായഎ. നമാളതിഡകര കൃഷതികറ്റ് 75 ഡകമാടതി രൂപ വകയതിരുതതി. പച്ചകറതി

ഉലമാദനതതില്  23  ശതമമാനതതിപന്റെ  സമാമതതിക  വര്ദനവണ്ടെമാപയനറ്റ്

സമാമതതിക  അവഡലെമാകന  റതിഡപ്പെമാര്ട്ടതില്  പറയന.   ഭകര്യസുരകയമമായതി

നൂതന  സമാമതതിക  വതിദര്യകളുപഡയമാഗപപ്പെടുതതി  കൃഷതിയപട  വതിസ്തൃതതി

വര്ദതിപ്പെതിച്ചു.  കൃഷതിഭൂമതിയപട  അളവറ്റ്  വര്ദതിപ്പെതിച്ചു.   പനല്ലുലമാദനഎ  കൂട്ടതി.

കരപനല്ക്കൃഷതി 46 ശതമമാനമമായതി വര്ദതിച്ചു.   

ഒരു  കമാരര്യഎകൂടതി  ശദയതില്പപ്പെടുതപട്ട.  ഇവതിപട  ഭതിനഡശഷതികമാരമായ

കുട്ടതികള്   ബഡ്സറ്റ്  സ്കൂളുകളതിലുള്പപ്പെപട  ഡപമാകുനതില്ല.   വതിദര്യമാര്തതികള്

വശ്രീട്ടതില്തപന  നതില്ക്കുനതുപകമാണ്ടെറ്റ്  അമ്മമമാര്കറ്റ്  പതമാഴതിപലെടുകമാനഎ

കഴതിയനതില്ല.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഒഡട്ടപറ  പ്രയമാസങ്ങളുണ്ടെറ്റ്.  അമ്മമമാര്കറ്റ്

പതമാഴതിലെതിനഡപമാകമാന് കഴതിയമാത  ഈ സമാഹചരര്യതതില് അവപര എങ്ങപന

സഹമായതികമാന്  കഴതിയപമനള്ള  ആഡലെമാചന  നടതണപമനറ്റ്  ഞമാന്
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ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ധനകമാരര്യ വകുപ്പുമനതിഡയമാടറ്റ് ആവശര്യപപ്പെടുകയമാണറ്റ്.  

ഡകരളഎ എല്.ഡതി.എഫറ്റ്.-ഡനമാപടമാപ്പെമമാണറ്റ്,  സര്കമാര് ഒപ്പെമുള്ളതതിനമാല്

ജനങ്ങളുഎ  തുടര്ഭരണതതിനമായതി  ഒപ്പെമുപണ്ടെനള്ളതതിപന്റെ  നതിദമാനമമാണറ്റ്

കഴതിഞ  ഡലെമാകല്  ഡബമാഡതി  പതരപഞടുപ്പെറ്റ്.  ഇത്രഡയപറ  സമാമതതിക

പ്രതതിസനതിയതിലുഎ  ഡകരളതതിപലെ  ജനതപയയമാപക  കൂട്ടുപതിടതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്

ഡകരളപത  മുഡനമാട്ടുപകമാണ്ടുഡപമാകമാന്  പരതിശമതിച്ച  ധനകമാരര്യ

വകുപ്പുമനതിയപട  ആറമാമപത  ബഡ്ജററ്റ്  ഡകരളശ്രീയ  പപമാതുസമൂഹമമാപക

അഎഗശ്രീകരതിച്ചതതിപന്റെ  പതളതിവകളമാണറ്റ്  വമാര്തമാ  മമാധര്യമങ്ങളതിലുഎ   വതിഷന്

മശ്രീഡതിയകളതിലുഎ  പ്രതിന്റെറ്റ്  മശ്രീഡതിയയതിലുഎ  പപമാതുജനമമാപക  ചര്ച്ച  പചയ്യുന

രശ്രീതതിയതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഉയര്തതിപകമാണ്ടുവനതിട്ടുള്ളതറ്റ്.   അതരപമമാരു  നതിലെപമാടറ്റ്

സസ്വശ്രീകരതിച്ചുപകമാണ്ടുഎ  ജനപകതറ്റ്  നതിനപകമാണ്ടുഎ  ഇനറ്റ്  ഡലെമാകമമാപക

പ്രഡതര്യകതിച്ചറ്റ്  ഇനര്യയമാപക,  ഡനരപത  ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ്  തുടങ്ങതിവച്ച  പുതന്

സമാമതതിക  നയതതിപന്റെ  ഭമാഗമമായതി  എല്ലമാവതിധ  സമാപനങ്ങളുഎ  സസ്വകമാരര്യ

ഡമഖലെയ്ക്കറ്റ്  വതിററ്റ് കമാശമാക്കുഡമമാള്,  ബതി.പജ.പതി.  അതതിഡനകമാള് ഡവഗതയതില്

മുഡനമാട്ടുഡപമാകുഡമമാള്,   ഈ  ഡകരളശ്രീയ  സമൂഹപതയമാപക  കണ്ടുപകമാണ്ടെറ്റ്

ഇങ്ങപനപയമാരു ബഡ്ജററ്റ് അവതരതിപ്പെതിക്കുഡമമാള്,  എനതിനമാണറ്റ് പ്രതതിപകഎ
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ഈ ബഡ്ജറതിപന എതതിര്ക്കുനപതനറ്റ്  എനതികറതിയതില്ല.  ഈ ബഡ്ജറതിപന

ഒരതികല്ക്കൂടതി  പതിന്തുണച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഞമാപനപന്റെ  വമാക്കുകള്

അവസമാനതിപ്പെതിക്കുന.

ശശ്രീ  .   അബ്ദുല് ഹമശ്രീദറ്റ് പതി  .: സര്,  ഈ ബഡ്ജററ്റ് നതിര്ഡദ്ദേശങ്ങപള ഞമാന്

എതതിര്ക്കുകയമാണറ്റ്.  പപമാള്ളയമായ  വമാഗമാനങ്ങള്  നല്കതി  കഴതിഞ  അഞറ്റ്

വര്ഷങ്ങളതിലുഎ ബഡ്ജറതിലൂപട ജനങ്ങപള  കബളതിപ്പെതിച്ച ധനകമാരര്യ വകുപ്പുമനതി

ഈ ബഡ്ജറതിലൂപടയഎ  ആ  വഞന ആവര്തതിച്ചതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്.  ഇപതമാട്ടുഎ

യമാഥമാര്തര്യഡബമാധമതില്ലമാത  ബഡ്ജറമാണറ്റ്.  മമാത്രമല്ല,  ഈ  ബഡ്ജററ്റ്

ചമാപതിള്ളയമാണറ്റ്.  ഇപതമാരതികലുഎ  നടപ്പെമാകമാന്  കഴതിയമാതതുഎ  ധനകമാരര്യ

വകുപ്പുമനതിക്കുതപന  നടപ്പെമാകമാന്  കഴതിയതിപല്ലനറ്റ്  ഉതമഡബമാധര്യവമുള്ള

ബഡ്ജറമാണതിതറ്റ്.  ഇപതമാരു ബഡമായതി ബഡ്ജറമാപണനമാണറ്റ് പപമാതുപവയള്ള

ആഡകപഎ.  ഡകരളതതിപന്റെ  വതികസനതതിനറ്റ്  പചലെവമാകമാനമാവശര്യമമായ

വരുമമാനഎ  സസ്വരൂപതികമാന്  സഎസമാന  സര്കമാരതിനറ്റ്  കഴതിയനതില്ല.  നതികുതതി

വരുമമാനവഎ  നതികുതതിഡയതര  വരുമമാനവഎ  പ്രതശ്രീകതിക്കുന  നതിരകതില്

വര്ദതിപ്പെതികമാന്  സഎസമാന  സര്കമാരതിനറ്റ്  കഴതിഞതിട്ടതില്ല.  സഎസമാനപത

റവനമ്മ്യൂ വരുമമാനഎ  2018-19-പന അഡപകതിച്ചറ്റ്  2019-20-ല്  2629.8  ഡകമാടതി
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രൂപഡയമാളഎ കുറഞ്ഞു. അഡതസമയഎ ഡകന്ദ്ര നതികുതതികളുപടയഎ ഗ്രമാനകളുപടയഎ

വതിഹതിതതതില്  2019-20-ല്  2790.82  ഡകമാടതി  രൂപഡയമാളഎ  കുറവണ്ടെമായതി.

സഎസമാനതതിപന്റെ  തനതറ്റ്  നതികുതതി  വരുമമാനഎ  2018-19-ല്  9

ശതമമാനമമായതിരുനതറ്റ്  2019-20-ല്  0.6  ശതമമാനമമായതി  കുറഞ്ഞു.  ഈ

സമാമതതികസതിതതിയതില്  ഒരു  കമാരര്യവഎ  പചയ്യെമാനമാവതില്ല.   ഉദ് ബുദരമായ

ഡകരള  ജനതപയ  കബളതിപ്പെതികമാനള്ള  ശമഎ  ഇടതുപകപത

പരതിഹമാസര്യരമാക്കുപമനറ്റ് മനസതിലെമാക്കുനതറ്റ് നനറ്റ്.

ഇഇൗ  ബഡ്ജറതില്  മലെപ്പുറഎ  ജതില്ലപയ  പരതിപൂര്ണ്ണമമായതി

അവഗണതിച്ചതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്.   ഇവതിപട  എപന്റെ  നതിഡയമാജകമണലെവമമായതി

ബനപപ്പെട്ട ചതിലെ കമാരര്യങ്ങള്കൂടതി ഇഇൗ സനര്ഭതതില് സൂചതിപ്പെതിക്കുവമാന് ഞമാന്

ആഗ്രഹതിക്കുകയമാണറ്റ്.   ഇനറ്റ്  രമാവതിപലെ  ഡചമാഡദര്യമാതരഡവളയതില്

തതിരുവനനപുരഎ  വതിമമാനതമാവളവമമായതി  ബനപപ്പെട്ടുള്ള  ഡചമാദര്യങ്ങള്

വരതികയണ്ടെമായതി.   ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ്  വതിമമാനതമാവളഎ  ഡകരളതതിപലെ  ഏക

പപമാതുഡമഖലെമാ  വതിമമാനതമാവളമമാണറ്റ്.  2006-ല്  അനര്ഡദശശ്രീയ

വതിമമാനതമാവളമമായതി  പ്രഖര്യമാപതിച്ച  വതിമമാനതമാവളമമാണറ്റ്  ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ്

വതിമമാനതമാവളഎ. ഡകന്ദ്രഗവണ്പമനഎ സഎസമാന ഗവണ്പമനഎ അര്ഹതിക്കുന
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പരതിഗണന  ആ  വതിമമാനതമാവളതതിനറ്റ്  നല്കുനതിപല്ലനള്ളതറ്റ്

പരതിഡശമാധതിച്ചമാല്  നമുകറ്റ്   ഡബമാധര്യപപ്പെടുഎ.   2002-ല്  ഹജറ്റ്

എഎബമാര്ഡകഷന്  ഡപമായതിന്റെമായതി  പ്രഖര്യമാപതിച്ച  വതിമമാനതമാവളഎ,  ഏറവഎ

കൂടുതല് പ്രവമാസതികള് ഉപഡയമാഗതിക്കുന വതിമമാനതമാവളഎ,  ഏറവഎ  കൂടുതല്

വരുമമാനമുള്ള  വതിമമാനതമാവളഎ  എനതിങ്ങപനയള്ള  സവതിഡശഷതകളുള്ള

വതിമമാനതമാവളമമാണറ്റ്  ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ്  വതിമമാനതമാവളഎ.  ഇപ്രമാവശര്യഎ  കണ്ണൂര്

വതിമമാനതമാവളതതിപന്റെ   അടതിസമാനസഇൗകരര്യ  വതികസനതതിനഡവണ്ടെതി

ഡകമാടതികളുപട പ്രഖര്യമാപനഎ മനതി ഇവതിപട നടത്തുകയണ്ടെമായതി.  ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ്

വതിമമാനതമാവളപത  തശ്രീപര  പരതിഗണതിച്ചതമായതി  കമാണുനതില്ല.  ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ്

വതിമമാനതമാവളപത  സഎബനതിച്ചതിടഡതമാളഎ  അതതിപന്റെ

വതികസനതതിനമാവശര്യമമായ  സഹമായങ്ങള്  അടതിയനരമമായതി

ഡകന്ദ്രഗവണ്പമന്റെതിപന്റെ  ഭമാഗത്തുനതിനഎ  സഎസമാന  ഗവണ്പമന്റെതിപന്റെ

ഭമാഗത്തുനതിനഎ  ഉണ്ടെമാഡകണ്ടെതിയതിരതിക്കുന.  ഇപ്രമാവശര്യഎ   ഡകമാവതിഡറ്റ്

നതിയനണങ്ങള് പമാലെതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  രമാജര്യപത  21-ഓളഎ   എഎബമാര്ഡകഷന്

ഡപമായതിനകള്  10  ആകതി  ചുരുക്കുകയണ്ടെമായതി.  അതതില്  ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ്

വതിമമാനതമാവളഎ  ഉള്പപ്പെട്ടതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.   ഇഇൗ  രമാജര്യത്തുതപന  ഏറവഎ  കൂടുതല്



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

67

തശ്രീര്തമാടകര് ഹജതിനപഡയമാഗതിക്കുന വതിമമാനതമാവളമമാണറ്റ്  ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ്

വതിമമാനതമാവളഎ.  2002 മുതലുള്ള  കണക്കുകള് പരതിഡശമാധതിച്ചമാല് നമുകതറ്റ്

ഡബമാധര്യപപ്പെടുഎ.   ഏറവഎ  കൂടുതല്  ഹമാജതിമമാര്  പുറപപ്പെടുനതറ്റ്  മലെബമാറതില്

നതിനമാണറ്റ്.  ഏറവഎ  കൂടുതല്  ഹമാജതിമമാര്  ഉപഡയമാഗതിക്കുന

വതിമമാനതമാവളതതിനറ്റ്  ഇനറ്റ്  ഹജറ്റ്  എഎബമാര്ഡകഷന്  സഇൗകരര്യഎ

ഇല്ലമാതമായതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്.  മലെബമാറതില്  നതിനഎ  ഹജതിനറ്റ്  ഡപമാഡകണ്ടെ

തശ്രീര്തമാടകര്  മുഴുവന്  പകമാച്ചതിയതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഡപമാഡകണ്ടെ  ഗതതിഡകടമാണറ്റ്.

രണ്ടുദതിവസഎ  മുമ്പുതപന  അവര്കറ്റ്  പുറപപ്പെഡടണ്ടെതമായതി  വരുന.   എത്ര

പ്രയമാസങ്ങള്  അനഭവതിച്ചുപകമാണ്ടെമാണറ്റ്  അവര്  പകമാച്ചതിയതിപലെത്തുനപതനറ്റ്

പറയമാന് സമാധതിക്കുനതില്ല.  ആ നതിലെയതില് ബുദതിമുട്ടറ്റ് അനഭവതിച്ചുപകമാണ്ടെമാണറ്റ്

അവര്  ഹജതിനഡവണ്ടെതി  പകമാച്ചതിപയ  ആശയതിക്കുനതറ്റ്.  എല്ലമാ

സഇൗകരര്യങ്ങളുമുള്ള  ഹജറ്റ്  ഹഇൗസറ്റ്,  സഎസമാന  ഹജറ്റ്  കമ്മതിറതി  ഒമാഫശ്രീസറ്റ്

ഇപതല്ലമാഎ  ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ്  വതിമമാനതമാവളതതിനറ്റ്  അടുത്തുതപനയമാണറ്റ്.

യമാപതമാരു  ബുദതിമുട്ടുഎ  കൂടമാപത  ഹജതിനറ്റ്  ഡപമാകമാനള്ള

സഇൗകരര്യമുണ്ടെമാകുഡമമാള്  വമലുകള്  തമാണ്ടെതി  പകമാച്ചതിയതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഡപമാഡകണ്ടെ

ഗതതിഡകടമാണറ്റ്.  2019-ല് ഏകഡദശഎ 11000 ഡപരമാണറ്റ് ഹജതിനറ്റ് പുറപപ്പെട്ടതറ്റ്.
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അതതില് 9000 ഡപരുഎ ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ് വതിമമാനതമാവളഎ വഴതിയമാണറ്റ് ഹജതിനറ്റ്

ഡപമായതറ്റ്.  രണ്ടെമായതിരതതിചതിലെസ്വമാനഎ  ആളുകള്  മമാത്രമമാണറ്റ്  പകമാച്ചതിപയ

ആശയതിച്ചതറ്റ്.    2020-ല്  ഹജതിനറ്റ്  ബമാന്  ഉണ്ടെമായതിരുന.  ഇപ്രമാവശര്യഎ

ഏകഡദശഎ  ആറമായതിരതതിചതിലെസ്വമാനഎ  അഡപകകര്  വനതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  അതതില്

അയ്യെമായതിരഎ  അഡപകകരുഎ  മലെബമാറതില്  നതിനള്ളവരമാണറ്റ്.  അങ്ങപനയള്ള

മലെബമാര്  ഡമഖലെയതിപലെ  തശ്രീര്തമാടകര്കറ്റ്  ഏറവഎ  സഇൗകരര്യപ്രദമമായതിട്ടുള്ള

വതിമമാനതമാവളഎ  ഹജറ്റ്  എഎബമാര്ഡകഷന്  ഡപമായതിന്റെതില്  നതിനറ്റ്

ഒഴതിവമാകതിയതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്.   സഎസമാന  ഹജറ്റ്  കമ്മതിറതിയഎ  സഎസമാന

ഗവണ്പമനഎ  അവസഡരമാചതിതമമായതി  ഇടപപട്ടതിരുനപവങതില്  തശ്രീര്ച്ചയമായഎ

ഹജറ്റ്  എഎബമാര്ഡകഷന്  ഡപമായതിന്റെറ്റ്  ഡകമാഴതിഡകമാടതിനറ്റ്  ലെഭതിക്കുമമായതിരുന.

മലെബമാറതിഡനമാടറ്റ് കമാണതിക്കുന ഇഇൗ അവഗണന,  ഇഇൗ മമാസഎ  14-ാം തശ്രീയതതി

ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ്  വതിമമാനതമാവളതതില്  ഹജറ്റ്  എഎബമാര്ഡകഷന്

സമാപതിഡകണ്ടെ  ആവശര്യകതയമമായതി  ബനപപ്പെട്ടറ്റ്  മലെയമാള  മഡനമാരമ,

സുപ്രഭമാതഎ  എനശ്രീ  പത്രങ്ങള്  എഡതിഡറമാറതിയല്  എഴുതതി.    അതുപകമാണ്ടെറ്റ്

ഹജറ്റ്  എഎബമാര്ഡകഷന്  ഡപമായതിന്റെറ്റ്  പുന:സമാപതിക്കുനതതിനറ്റ്  സഎസമാന

ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  ഡകന്ദ്ര  ഹജറ്റ്  കമ്മതിറതിയമമായഎ  അതുഡപമാപലെതപന



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

69

ഡകന്ദ്രഗവണ്പമന്റെതിലുഎ  സമ്മര്ദ്ദേഎ  പചലുതണപമനമാണറ്റ്  എനതികറ്റ്  ഇഇൗ

സനര്ഭതതില്  പറയമാനള്ളതറ്റ്.  അഡതമാപടമാപ്പെഎ  തപന  അതതിപന്റെ

വതികസനതതിനമാവശര്യമമായതിട്ടുള്ള  സഇൗകരര്യങ്ങള്  ഒരുക്കുകയഎ

അതതിനമാവശര്യമമായ  ഫണ്ടെറ്റ്  അനവദതിക്കുകയഎ  പചയ്യെണഎ.  സലെപമടുപ്പുമമായതി

ബനപപ്പെട്ട  കമാരര്യങ്ങപളമാപക  ഇവതിപട  സഎസമാരതിച്ചു.  സലെഎ  വതിട്ടുതരമാന്

ആളുകള്  തയ്യെമാറമാണറ്റ്.  വതികസനതതിനമാവശര്യമമായ  സലെഎ  വതിട്ടുതരമാന്

അവതിടപത  തഡദ്ദേശശ്രീയര്  തയ്യെമാറമാണറ്റ്.  ഇഇൗ

വതിമമാനതമാവളതതിനമാവശര്യമമായതിട്ടുള്ള  സലെഎ  പകമാടുതതറ്റ്  തഡദ്ദേശശ്രീയര്

തപനയമാണഡല്ലമാ,  പപക അവര്കറ്റ് മമാര്കററ്റ് വതിലെ പകമാടുകണഎ.  മമാര്കററ്റ്

വതിലെ  പകമാടുക്കുകയമാപണങതില്  തശ്രീര്ച്ചയമായഎ  അവര്  സലെഎ  വതിട്ടുതരമാന്

തയ്യെമാറമാണറ്റ്. 

അഡതമാപടമാപ്പെഎതപന  എപന്റെ  നതിഡയമാജകമണലെതതിപലെ

ഫയര്ഡസഷപന്റെ  നതിര്മ്മമാണവമമായതി  ബനപപ്പെട്ടറ്റ്  ഞമാന്  ഇനപലെയഎ

മതിനതിഞമാനഎ   മുഖര്യമനതിഡയമാടറ്റ്  സഎസമാരതിച്ചതിരുന.  ഡകമാഴതിഡകമാടറ്റ്

സര്വകലെമാശമാലെയതില്  50  പസന്റെറ്റ്  സലെഎ  അനവദതിച്ചു.   അതുമമായതി

ബനപപ്പെട്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുമമായതി  മുഡനമാട്ടുനശ്രീങ്ങുകയമാണറ്റ്.   അതതിപന്റെ
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MoU  ഒപ്പെതിടമാന്  ഇഡപ്പെമാഴുഎ  ബനപപ്പെട്ട  വകുപ്പെറ്റ്  തയ്യെമാറമായതിട്ടതില്ല.   ഫയര്

ഡസഷപന്റെ പ്രവൃതതി ആരഎഭതിക്കുനതതിനമുമറ്റ് തപന അതതിനമാവശര്യമമായ എല്ലമാ

സഇൗകരര്യങ്ങളുഎ  എഎ.എല്.എ.,  പചയ്തുതരമാപമനറ്റ്  ഞമാന്  മുഖര്യമനതിഡയമാടറ്റ്

ഡനരതിട്ടറ്റ് പറഞതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഫയര് ഡസഷപന്റെ പ്രവര്തനഎ തുടങ്ങമാനമാവശര്യമമായ

അടതിയനര നടപടതികള് സസ്വശ്രീകരതികണപമനകൂടതി ഇഇൗ സനര്ഭതതില് ഞമാന്

അഡപകതിക്കുകയമാണറ്റ്.  

 ഡചളമാരതി  ഹയര്  പസകണ്ടെറതി  സ്കൂളതില്  പ്ലമാന്  ഫണ്ടെതില്  നതിനറ്റ്  275

ലെകഎ  രൂപ  പചലെവമാകതി  പകട്ടതിടനതിര്മ്മമാണഎ

നടനപകമാണ്ടെതിരതിക്കുകയമായതിരുന.   അതതിപന്റെ  ഡബപസ്മറ്റ്ന്റെറ്റ്  വര്കറ്റ്

നടനപകമാണ്ടെതിരതിക്കുഡമമാള്  അവതിപട  ഇടതുപക  യവജനസഎഘടന  വനറ്റ്

പകമാടതി  നമാട്ടതി,  അതതിപന്റെ  നതിര്മ്മമാണ  പ്രവര്തനഎ  അവതിപട  നതിലെച്ചു.

ഡദശശ്രീയപമാതയപട  വതികസനവമമായതി  ബനപപ്പെട്ടറ്റ്   ഡചളമാരതി  ഹയര്

പസകണ്ടെറതി  സ്കൂളതിപന്റെ  പകട്ടതിടഎ  പപമാളതികമാന്  ഡപമാകുകയമാണറ്റ്.   കുട്ടതികള്

വഴതിയമാധമാരമമാകമാന്  ഡപമാകുകയമാണറ്റ്.  ഗ്രഇൗണ്ടെതിപന്റെ  വലെതിപ്പെഎ  കുറയനപവനറ്റ്

പറഞമാണറ്റ്  യവജനസഎഘടന  അവതിപട  പകമാടതിനമാട്ടതിയതറ്റ്.  അതതിനഡശഷഎ

അവതിപട  പണതി  മുഡനമാട്ടുപകമാണ്ടുഡപമാകമാന്  സമാധതിച്ചതിട്ടതില്ല.  ഇതുഎ  ഞമാന്
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മതിനതിഞമാനറ്റ്  വതിദര്യമാഭര്യമാസ  വകുപ്പുമനതിയമമായതി  സഎസമാരതിച്ചു.

വതികസനപ്രവര്തനതതിനറ്റ്  അനവദതിച്ച  പണഎ  വപര  പചലെവഴതികമാന്

സമാധതികമാത  ഒരു  സമാഹചരര്യഎ  നതിലെനതില്ക്കുകയമാണറ്റ്.  പപരുവളര്

കുടതിപവള്ള  പദതതിയപട  കമാരര്യമമായതിരുനമാലുഎ  അതുഡപമാപലെതപന

ഡതഞതിപ്പെമാലെപത  കടകമാട്ടുപമാറ  പറഗുഡലെററതിപന്റെ  കമാരര്യമമായതിരുനമാലുഎ

തശ്രീരഡദശപമാതയമമായതി  ബനപപ്പെട്ടുള്ള  കുടതിപവള്ള  പ്രശ്നതതിപന്റെ

കമാരര്യമമായതിരുനമാലുഎ  അനവദതിച്ച  ഫണ്ടെറ്റ് വപര  യൂട്ടതിവലെസറ്റ്  പചയ്യെമാന്

സമാധതികമാത സമാഹചരര്യഎ നതിലെനതില്ക്കുകയമാണറ്റ്.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ധനകമാരര്യ

വകുപ്പുമനതി  ഇഇൗ  കമാരര്യങ്ങള്  പരതിഡശമാധതിച്ചഡശഷഎ  ആ  പ്രവൃതതികള്

തുടങ്ങമാനള്ള  അടതിയനര  നടപടതികള്  സസ്വശ്രീകരതികണപമനറ്റ്  ഞമാന്  ഇഇൗ

സനര്ഭതതില്  ആവശര്യപപ്പെടുകയമാണറ്റ്.  ബഡ്ജറതിപന  എതതിര്ത്തുപകമാണ്ടെറ്റ്

ഞമാന് അവസമാനതിപ്പെതിക്കുന. നനതി. 

ശശ്രീ  .    എ  .    എന്  .    ഷഎസശ്രീര്:   സര്,  ഞമാന്  ഇഇൗ  ബഡ്ജറതിപന

പതിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇഇൗ ബഡ്ജറതിപന പരതിഹസതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  പ്രതതിപകഡനതമാവറ്റ്

പത്രങ്ങഡളമാടറ്റ് ഇതറ്റ് 'ബഡമായതി ബഡ്ജറമാ'പണനറ്റ് പറഞ്ഞു. അഡദ്ദേഹഎ നനമായതി

ഹതിനതി സഎസമാരതിക്കുന ആളമാണറ്റ്.  അഡദ്ദേഹഡതമാടറ്റ് ഞമാന് പറയനതറ്റ്,  ഇതറ്റ്
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'ബഡമായതി  ബഡ്ജറ'ല്ല,  മറതിച്ചറ്റ്  'ബഡമാ  ബഡ്ജററ്റ്'  അപല്ലങതില്  'ബഡതിയമാ

ബഡ്ജററ്റ്'  എനറ്റ് ഇതതിപന വതിളതിച്ചമാല് മതതിപയനമാണറ്റ്. നമുകറ്റ് ഡവണപമങതില്

ഒരു  തമാരതമര്യ  പഠനഎ  നടതമാഎ.  എല്.ഡതി.എഫറ്റ്  -  യ.ഡതി.എഫറ്റ്  കമാലെഎ,

അതതിനറ്റ്  സമയമതില്ലമാതതുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഞമാന്  കൂടുതല്  കമാരര്യങ്ങളതിഡലെയ്ക്കറ്റ്

കടക്കുനതില്ല. 

2011-16-പലെ  സമാമതതിക  വളര്ച്ച  യ.ഡതി.എഫറ്റ്-പന്റെ  കമാലെതറ്റ്

4.9 ശതമമാനമമായതിരുന.  നമാലുവര്ഷഎ ഞങ്ങള് പതിനതിടുഡമമാള് സമാമതതിക

വളര്ച്ച  5.9  ശതമമാനതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  എതതികമാന്  ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.  ഡതമാമസറ്റ്

പഎസകതിനറ്റ്  കഴതിപഞനള്ളതമാണറ്റ്.  ഡകമപപന്ഷന്  യ.ഡതി.എഫറ്റ്-പന്റെ

കമാലെതറ്റ്  48  ലെകഎ  ഡപര്കറ്റ്  പകമാടുത്തു.   ഞങ്ങള് ഏതമാണ്ടെറ്റ്  60  ലെകഎ

ഡപര്കറ്റ്  1600  രൂപ  വച്ചറ്റ്  പകമാടുത്തു.   നതിങ്ങളുപട  കമാലെതറ്റ്  എല്ലമാഎ

തരമാപമനമായതിരുന.  സമാമൂഹതിക  ഡകമപപന്ഷന്  1600  രൂപയമാകതി

ഉയര്തമാന് ഇടതുപകതതിനറ്റ് കഴതിഞ്ഞു.  വലെ ഫറ്റ് പദതതിയതില് ഒനരലെകഎ

വശ്രീടുകള് നതിര്മ്മതിക്കുനതതിനഡവണ്ടെതി   ഇഇൗ ബഡ്ജറതിനകതറ്റ്  6000  ഡകമാടതി

രൂപ നശ്രീകതിവച്ചതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്.  വലെഫറ്റ് പദതതിപയ തകര്ക്കുന രശ്രീതതിയതില്

പ്രസഎഗതികമാന്  പ്രതതിപകഡനതമാവതിനറ്റ്  എങ്ങപനയമാണറ്റ്  ഡതമാനനതറ്റ്?
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ഞങ്ങള്  വനമാല്  വലെഫറ്റ്  ഇല്ലമാതമാക്കുപമനറ്റ്  എങ്ങപനയമാണറ്റ്  ഒരു

രമാഷശ്രീയഡനതമാവതിനറ്റ്  സഎസമാരതികമാന്  ഡതമാനനതറ്റ്?   അതുഡപമാപലെതപന

അഡദ്ദേഹതതിപന്റെ വലെഫതിപന്റെ കമാരര്യതതില് ഇഡപ്പെമാള് ഒരു തശ്രീരുമമാനമമായഡല്ലമാ;

അതവതിപട നതില്കപട്ട.  

 ആഡരമാഗര്യഡമഖലെയതില് 4000  പുതതിയ തസതികകള് സൃഷതിച്ചു.  നമാഎ ഒരു

പമാന്ഡമതികറ്റ്  കമാലെതമാണറ്റ്.  ജനങ്ങളുപട  പള്സറ്റ്,  ഹമാര്ട്ടറ്റ്  ബശ്രീററ്റ്

മനസതിലെമാക്കുന  ഒരു  സര്കമാരമാണതിതറ്റ്.  അതമാണറ്റ്  ആഡരമാഗര്യഡമഖലെയതില്

4000  തസതികകള്  സൃഷതികമാന്  ഇഇൗ  സമാമതതികപ്രതതിസനതിയപട

കമാലെത്തുഡപമാലുഎ  സര്കമാര്  തയ്യെമാറമായതറ്റ്.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖര്യമനതി  ശശ്രീ.

പതിണറമായതി വതിജയപനയഎ ധനകമാരര്യ വകുപ്പുമനതി  ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.  ഡതമാമസറ്റ്

പഎസകതിപനയഎ  ആഡരമാഗര്യ  വകുപ്പുമനതിപയയഎ  ഞമാന്  പ്രഡതര്യകഎ

പ്രശഎസതിക്കുന.  ആശമാവര്കര്മമാര്  ഡകമാവതിഡറ്റ്  കമാലെതറ്റ്  നടതതിയ

പ്രവര്തനഎ  പ്രശഎസനശ്രീയമമാണറ്റ്.  അതതിനപകമാടുത  ആദരവമാണറ്റ്  1000

രൂപയപട വര്ദനവറ്റ് അവരുപട ഓണഡററതിയതതില് ഉണ്ടെമാകതിയതറ്റ്.  സഇൗതറ്റ്

ഇനര്യയതിപലെ ഏറവഎ പ്രധമാനപപ്പെട്ട മലെബമാര് കര്യമാന്സര് പസന്റെര്  ഉള്പപ്പെടുന

പ്രഡദശപത  എഎ.എല്.എ.യമാണറ്റ്  ഞമാന്.    കര്യമാന്സര്  ഡരമാഗതികളുപട
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പ്രയമാസഎ  വളപര  കൃതര്യമമായതി  മനസതിലെമാകമാന്  സമാധതിക്കുന  ഒരു

ജനപ്രതതിനതിധതിപയന  നതിലെയ്ക്കറ്റ്  അവര്കറ്റ്  പകമാടുക്കുന  പപന്ഷന്  കൂടതി

വര്ദതിപ്പെതികമാന് ഡഡമാ. ടതി. എഎ. ഡതമാമസറ്റ് പഎസകറ്റ് തയ്യെമാറമാകണപമനറ്റ് ഞമാന്

വതിനയഡതമാപട അഭര്യര്തതിക്കുകയമാണറ്റ്.  

ഉനതവതിദര്യമാഭര്യമാസഡമഖലെയതില് ആയതിരഎ തസതികകള്,  ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.

ഡതമാമസറ്റ്  പഎസകതിപന്റെ  ബഡ്ജറതില്,  ആഡഗമാളമാടതിസമാനതതില്  നമ്മുപട

സര്വകലെമാശമാലെകളുപട ഇഡപ്പെമാഴപത സതിതതിപയക്കുറതിച്ചറ്റ് അഡദ്ദേഹഎ പറഞ്ഞു.

നമ്മുപട  സര്വകലെമാശമാലെകള്  ആഡഗമാളതലെതതിലുയരണഎ.  അതതിനറ്റ്  ഏറവഎ

അനതിവമാരര്യഎ  അദര്യമാപക  ഫമാല്കറതികളുണ്ടെമാകണപമനതമാണറ്റ്.

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.  ഡതമാമസറ്റ്  പഎസകറ്റ്  ഇവതിപട  ആയതിരഎ

തസതികകള്  സൃഷതികമാനള്ള  പ്രഖര്യമാപനമമാണറ്റ്  നടതതിയതിരതിക്കുനതറ്റ്.  അതറ്റ്

മമാതൃകമാപരമമാണറ്റ്.   ഒരു തലെമുറപയ വമാര്പതടുക്കുന പ്രക്രതിയയതില് ഏറവഎ

അനതിവമാരര്യമമാണറ്റ് അദര്യമാപകരുള്പപ്പെടുന തസതിക. അതതിനറ്റ് ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെറ്റ്

തയ്യെമാറമാപയനള്ളതറ്റ്  അഭതിനനനമര്ഹതിക്കുന  പ്രവര്തനമമാണറ്റ്.

ഡകമാഡളജറ്റ്/യൂണതിഡവഴതിറതി  തുടങ്ങതിയവയപട  നതിലെവമാരമുയര്ത്തുന  പ്രക്രതിയയ്ക്കുഎ

ഇഇൗ സര്കമാര് തയ്യെമാറമാപയനള്ളതുഎ എടുത്തുപറഡയണ്ടെ കമാരര്യമമാണറ്റ്.  
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റബ്ബറതിനറ്റ്  170  രൂപ  തമാങ്ങുവതിലെ  പ്രഖര്യമാപതിച്ചഡതമാപടമാപ്പെഎ  പനല്ലതിനഎ

നമാളതിഡകരതതിനഎ  തമാങ്ങുവതിലെ   പ്രഖര്യമാപതിച്ചു.  ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.  ഡതമാമസറ്റ്

പഎസകതിനറ്റ്  പ്രഖര്യമാപതികമാന്  സമാധതികതിപല്ലങതിലുഎ  ഞമാന് വതിനയഡതമാപട

അഭര്യര്തതിക്കുനതറ്റ്,  ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ എഎ.എല്.എ.-മമാര്ക്കുകൂടതി തമാങ്ങുവതിലെ

പ്രഖര്യമാപതികണഎ.  അവപരയഎ  വളപരപയളുപ്പെഎ  വതിലെപകമാടുതറ്റ്  വമാങ്ങമാന്

സമാധതിക്കുന  സമാഹചരര്യമമാണറ്റ് ഇനറ്റ്  രമാജര്യതറ്റ്   കണ്ടുപകമാണ്ടെതിരതിക്കുനതറ്റ്.

ഇഇൗ ഡകമാവതിഡറ്റ് കമാലെതറ്റ് ഏറവഎ കൂടുതല് പ്രതതിസനതി ഡനരതിട്ട വതിഭമാഗമമായ

വര്യമാപമാരതികപള  നമാഎ   അഡ്രസറ്റ്  പചയ്യെണഎ.  അവര്കറ്റ്  ഏപതങതിലുഎ

തരതതിലുള്ള  ആനകൂലെര്യങ്ങള്  പ്രഖര്യമാപതികണഎ.  പ്രഡതര്യകതിച്ചുഎ

ഡദശശ്രീയപമാതയതില്നതിനഎ  ഒഴതിഞ്ഞുഡപമാകുനവപര  പുനരധതിവസതിപ്പെതികമാനള്ള

പമാഡകജുകള്  സര്കമാരതിപന്റെ  ഭമാഗത്തുപണ്ടെങതിലുഎ  അവപര  ഒനകൂടതി

സഎരകതികണഎ.  ഡകമാവതിഡറ്റ്  കമാലെതറ്റ്  പ്രതതിസനതി  ഡനരതിട്ട

വര്യമാപമാരതികള്ക്കുഡവണ്ടെതി  എപനങതിലുഎ  പ്രഖര്യമാപതികമാന്  ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.

ഡതമാമസറ്റ്  പഎസകറ്റ്  തയ്യെമാറമാകണപമനറ്റ്  വതിനയഡതമാപട

അഭര്യര്തതിക്കുകയമാണറ്റ്.  50 ലെകഎ  ഡറഷന്  കമാര്ഡുടമകള്കറ്റ്  15  രൂപ

നതിരകതില്  10 കതിഡലെമാഗ്രമാഎ  അരതി  പകമാടുകമാന്  തയ്യെമാറമായ,  സര്വതലെ



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

76

സ്പെര്ശതിയമായതി ജനങ്ങളുപട ഹൃദയവതികമാരഎ മനസതിലെമാകതിയ സര്കമാരമാണറ്റ് ഇഇൗ

സര്കമാപരന  കമാരര്യതതില്  ആര്ക്കുപമമാരു  സഎശയവമതില്ല.  ഡകരളഎ

കുതതിക്കുകയമാണറ്റ്.  നതിലെവതില്  ഓണ്പപലെന്  കമാസുകളമാണറ്റ്  നടക്കുനതറ്റ്.

പലെയതിടത്തുഎ ഇന്റെര്പനററ്റ് കണകന് അകസബതിളല്ല.  ഇവതിപടയമാണറ്റ് വളപര

ദശ്രീര്ഘവശ്രീഷണഡതമാപട  ഡകരളതതിപന്റെ  ബഹുമമാനര്യനമായ  മുഖര്യമനതി

പക-ഡഫമാണ്  പദതതി  പ്രഖര്യമാപതിച്ചതറ്റ്.  എനറ്റ്  നശ്രീചമനസമാണറ്റ്

നതിങ്ങള്ക്കുള്ളതറ്റ്?  ആ പദതതി അട്ടതിമറതികമാന് ശമഎ നടനതിഡല്ല?  നതിങ്ങള്

എപനല്ലമാഎ  കുതതിതതിരുപ്പുണ്ടെമാകതി,  പഗയതില് പദതതിപയ  അട്ടതിമറതികമാന്

ശമതിച്ചതിട്ടുഎ അതറ്റ് യമാഥമാര്തര്യമമാപയങതില്  അതതിനറ്റ് സമമാനമമായതി പക -ഡഫമാണ്

പദതതിയഎ    ശശ്രീ.  പതിണറമായതി വതിജയന്  എന  വര്യക്തതി  ഡകരളതതിപന്റെ

മുഖര്യമനതിയമായതിരതിക്കുപമങതില്  നടപ്പെതിലെമാക്കുപമനറ്റ്  വതിനയഡതമാപട

ഓര്മ്മപപ്പെടുതമാന് ഞമാന് ആഗ്രഹതിക്കുന.  ഇ-പമമാബതിലെതിറതി  എന ഡപരതില്

ഇലെകതികല് ബസകളമാണറ്റ്  വരുനതറ്റ്.  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-നറ്റ്   ഇതരതതിപലെമാരു

വല്ലമാത  മമാനസതികമാവസയണ്ടെമാകമാന്  കമാരണപമനമാണറ്റ്?  പുതതിയ

പദതതികള്   ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ്  പകമാണ്ടുവനമാലുഎ  കമ്മമ്മ്യൂണതിസറ്റ്  പമാര്ട്ടതി

പകമാണ്ടുവനമാലുഎ  അതതിപന്റെ  ഗുണഡഭമാക്തമാകള്  ഡകരളതതിപലെ
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പപമാതുസമൂഹമമാണറ്റ്.  ഇ-പമമാബതിലെതിറതി  നടപ്പെതിലെമാക്കുനഡതമാടുകൂടതി  ഡകരളഎ

അനമാരമാഷ  നതിലെവമാരതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഉയരുനതതിപന  പമാരവയ്ക്കമാന്

ശമതിക്കുനപതനതിനമാണറ്റ്?  ഡകരളതതിപലെ  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  ഡനതൃതസ്വഎ

ഡകമാര്പ്പെഡററ്റുകളുപട  പതിണതിയമാളുകളമായഎ   പമാദഡസവകരമായഎ  മമാറന.

അതുപകമാണ്ടെമാണറ്റ്  പക-ഡഫമാണ്  പദതതിപയയഎ   ഇ-പമമാബതിലെതിറതി

പദതതിപയയഎ അട്ടതിമറതികമാനള്ള വതികൃതമമായ മനസറ്റ് നതിങ്ങള്ക്കുണ്ടെമാകുനതറ്റ്.

അതറ്റ്  ഡകരളശ്രീയ സമൂഹഎ തതിരതിച്ചറതിയകതപന പചയ്യുഎ. ഇഇൗ സര്കമാര് അടുത

അഞ്ചുവര്ഷഎപകമാണ്ടെറ്റ്   20  ലെകഎ  പതമാഴതിലെവസരങ്ങള്  സൃഷതിക്കുപമനറ്റ്

പറഞതറ്റ്  മമാതൃകമാപരമമായ  പ്രഖര്യമാപനമമാണറ്റ്.   ഇലെകതിസതിറതി  ഡമഖലെയതില്

17.14  ലെകഎ  പുതതിയ  കണകന്  നല്കമാന്  ഇഇൗ  സര്കമാരതിനറ്റ്  സമാധതിച്ചു.

ഇതരതതില്  സര്വതലെ  സ്പെര്ശതിയമായ,  വതികസന  പ്രവര്തനഎ

നടപ്പെതിലെമാകമാന്  സമാധതിച്ചതമാണറ്റ്  കഴതിഞ  നമാലെര  വര്ഷകമാലെപമനറ്റ്

അഭതിമമാനഡതമാപട ഞങ്ങള് പറയന.  നമ്മുപട സമദ്ഘടനയപട നപട്ടല്ലമാണറ്റ്

പ്രവമാസതികള്.  അവപര മറനപകമാണ്ടെറ്റ് ഡകരളതതിനറ്റ് മുഡനറമാന് സമാധതികതില്ല.

ആ  പ്രവമാസതി  സമൂഹപത  കൃതര്യമമായതി  സര്കമാര്  അഡ്രസറ്റ് പചയ്യുന.

യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-പന്റെ കമാലെതറ്റ്  1.1  ലെകമമായതിരുന  പ്രവമാസതികളുപട അഎഗതസ്വഎ
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5.06  ലെകമമായതി   ഉയര്തമാന്   ഞങ്ങള്കറ്റ്   സമാധതിച്ചു.  അതറ്റ്  ഇഇൗ

ഗവണ്പമന്റെതിപന്റെ  ഏറവഎ  വലെതിയ  ഡനട്ടമമായതി  ഉയര്തതികമാണതിക്കുകയമാണറ്റ്.

ഇങ്ങപന  ഇടതുപക  ജനമാധതിപതര്യമുനണതി  സര്വതലെ  സ്പെര്ശതിയമായ

വതികസനഎ നടപ്പെതിലെമാകതി മുഡനമാട്ടുഡപമാകുഡമമാള് പ്രതതിപകതതിനറ്റ് അസൂയയഎ

കുശുമ്പുമമാണറ്റ്.    ഇഡപ്പെമാള്  ഇവതിപട  ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ  സതിതതിപയനമാണറ്റ്?

ഞങ്ങള്  ധര്മ്മതതിപന്റെ  പകതമാണറ്റ്.  അടുത  പതരപഞടുപ്പെറ്റ്  ഡനരതിടമാന്

ഡപമാകുനതറ്റ് ധര്മ്മവഎ അധര്മ്മവഎ തമ്മതിലെമാണറ്റ്.  അധര്മ്മതതിപന്റെ പകതറ്റ്

നയതികമാന്  ഡനതമാവതില്ലമാതതുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഡകമാണ്ഗ്രസതിനറ്റ്  രമാവണപനഡപ്പെമാപലെ

പതറ്റ് തലെയമാണറ്റ്.   ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന ആരറ്റ്  നയതിക്കുഎ?  മലെയമാള മഡനമാരമ

ദതിനപത്രഎ  നതിങ്ങപള  പരതിഹസതിച്ചതിഡല്ല?  അവപര  പരതിഹസതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്

മലെയമാള  മഡനമാരമ  പറഞ്ഞു,  ഡകമാണ്ഗ്രസതിനറ്റ്  പുതതിയ  മുഖഎ,  ഇതമാണറ്റ്  ആ

പുതതിയ  മുഖഎ  (മലെയമാള  മഡനമാരമ  ദതിനപത്രഎ  ഉയര്തതികമാട്ടതി.)   മലെയമാള

മഡനമാരമയ്ക്കുഡപമാലുഎ  കമാര്ട്ടൂണ്  വരയ്ഡകണ്ടെ  അവസയതിപലെതതിയതിഡല്ല;  ആ

അവസയതില്  എന്തുപകമാപണ്ടെതതി?   ഇതമാണറ്റ്  ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ അവസ.

ഇടതുപക  മുനണതിപയ  ഡനരതിടമാന്  സമാധതികമാത  അവസയതിഡലെയ്ക്കറ്റ്,

ധര്മ്മവഎ അധര്മ്മവഎ തമ്മതില് ഏറ്റുമുട്ടുഡമമാള് പതറ്റ് തലെയള്ള രമാവണന്മമാപര
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നതിര്തതി ഇടതുപകപത ഡനരതിഡടണ്ടെതിവരുന അവസയതില് നതിങ്ങപളതതി.

പഡക  ഞമാന്  ഉറപ്പെതിച്ചുപറയന.   22-ാം  തശ്രീയതതി  ഇഇൗ  സഭമാസഡമ്മളനഎ

അവസമാനതിച്ചറ്റ്,  അടുത ജൂണ് മമാസഎ ഡകമാരതിപച്ചമാരതിയന മഴയതറ്റ് ഞങ്ങള്

വശ്രീണ്ടുഎ  വരുഎ,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  സ്പെശ്രീകറപട  വലെതുവശപത  ടഷറതി

ബഞതിലെതിരതികമാന് ഇടതുപകഎ ശക്തതിഡയമാപട  തതിരതിച്ചുവരുഎ,  ഇകമാരര്യതതില്

ഒരു സഎശയവഎ ഡവണ്ടെ.  ഞമാഡനപറ ബഹുമമാനതിക്കുന ഡനതമാവമാണറ്റ് ശശ്രീ.  ടതി.

എ.  അഹമ്മദറ്റ്  കബശ്രീര്.  വളപര  പചറതിയ  പ്രമായഎ  മുതല്  അഡദ്ദേഹതതിപന്റെ

പ്രസഎഗഎ  ഡകള്ക്കുന  ആളമാണറ്റ്  ഞമാന്. 'ടമതരപമനറ്റ്'  അഡദ്ദേഹഎ

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖര്യമനതിപയ  ആഡകപതിച്ചു  പറഞ്ഞു. ഞമാന്  ഒന

ഡചമാദതികപട്ട,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട   മുഖര്യമനതി ഇഇൗ  സഭയ്ക്കകതറ്റ്  നടതതിയ

ഏപതങതിലുപമമാരു പരമാമര്ശഎ പതറതിയതിട്ടുഡണ്ടെമാ?  ഒരു കമാലെതറ്റ് നതിങ്ങള് ഒരു

ഡതി.ജതി.പതി.-ക്കുഡവണ്ടെതി  വകമാലെപതടുതഡപ്പെമാള് അയമാളതിഡപ്പെമാള് നതിങ്ങളുപട

പതിടതിയതിലെപല്ലനറ്റ്  ബഹുമമാനര്യനമായ  മുഖര്യമനതി  പറഞ്ഞു,  ആ  ഡതി.ജതി.പതി.

ആരുപട  പകതമായതിരുനപവനറ്റ്  കമാലെഎ  പതളതിയതിച്ചതിഡല്ല?  അതുഡപമാപലെ

ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന  നതിയനതിക്കുനതറ്റ്  മുസശ്രീഎലെശ്രീഗമാപണനറ്റ്  അഡദ്ദേഹഎ  ഇഇൗ

സഭമാസഡമ്മളനതതില്  നടതതിയ  പരമാമര്ശഎ  പതറമാപണനറ്റ്   നതിങ്ങള്കറ്റ്
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പറയമാന്  സമാധതിക്കുഡമമാ?  മുസശ്രീഎലെശ്രീപഗന  രമാഷശ്രീയ  പ്രസമാനഎ

ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന നതിയനതിക്കുന.  ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ പപഹകമമാന്റെമായതി  ശശ്രീ.

പതി.  പക.  കുഞമാലെതിക്കുട്ടതിപയന  കുഞമാപ്പെ  മമാറന.  ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ

സഎസമാന  അദര്യകന്  എവതിപട   മതരതികണപമനറ്റ്  തശ്രീരുമമാനതിക്കുനതറ്റ്

ലെശ്രീഗമാഡണമാ?  ശശ്രീ.  മുല്ലപ്പെള്ളതി രമാമചന്ദ്രന് ഇവതിപട മതരതികമാന് പമാടതിപല്ലനറ്റ്

മുസശ്രീഎലെശ്രീഗതിപന്റെ  വയനമാടറ്റ്  ജതില്ലമാ  കമ്മതിറതി  പറയന.  ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ്  എന

ഡദശശ്രീയ  പമാര്ട്ടതിയപട  ഡനതമാവറ്റ്  എവതിപട  മതരതികണപമനറ്റ്

തശ്രീരുമമാനതികമാനള്ള അവകമാശഎഡപമാലുഎ  ആ പമാര്ട്ടതികതില്ല എനപറയഡമമാള്,

ആ  പമാര്ട്ടതിപയ  ലെശ്രീഗറ്റ്  പപഹജമാകറ്റ്  പചയ്തുപവനറ്റ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  മുഖര്യമനതി

പറഞമാല് അതതിപലെനമാണറ്റ് കുറഎ.  അതമാണറ്റ് ശശ്രീ. ടതി. എ. അഹമ്മദറ്റ് കബശ്രീര്

അഡ്രസറ്റ് പചഡയ്യെണ്ടെതിയതിരുനതറ്റ്.  ഇവതിപട പുതതിപയമാരു സഖര്യഎ രൂപപപ്പെടുന,

കുഞമാപ്പെ-കുഞ്ഞൂഞറ്റ്  സഖര്യഎ.  ആ  സഖര്യപത   ഡകരളതതിപലെ  ജനങ്ങള്

തതിരസരതിക്കുപമന കമാരര്യതതില് ഒരു സഎശയവഎ ഡവണ്ടെ. നതിങ്ങള് എപനല്ലമാഎ

കുതതിതതിരുപ്പുണ്ടെമാകതിയമാലുഎ അസതര്യങ്ങളുഎ അപവമാദങ്ങളുഎ പ്രചരതിപ്പെതിച്ചമാലുഎ

ഇടതുപക  ജനമാധതിപതര്യ  മുനണതിപയ  ഡകരളതതിപലെ  ജനങ്ങള്കറതിയമാഎ.

ഞങ്ങള്  ജനങ്ങള്കതിടയതിലുള്ളവരമാണറ്റ്.  ഇവതിപട  ഡനരപത
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കതിഫ്ബതിപയക്കുറതിച്ചറ്റ്   ചര്ച്ച  നടതതിയഡല്ലമാ?   കതിഫ്ബതിപയ  തകര്കമാന്

ശമതിക്കുനവര്  നമാടതിപന്റെ  ശത്രുകളമാണറ്റ്.  നമാട്ടതില്  പുതതിയ  പമാലെങ്ങളുഎ

വതിദര്യമാലെയങ്ങളുഎ  ആതുരമാലെയങ്ങളുഎ  ഡവഡണ്ടെ?  എല്ലമാകമാലെത്തുഎ  ഡകരളഎ

ഇങ്ങപനയമാകണപമനമാഡണമാ?  ഡകരളഎ  മമാറണപമനറ്റ്  പപമാതുസമൂഹഎ

ചതിനതിക്കുന.  ത്രതിതലെ  മുനതിസതിപ്പെല്  പതരപഞടുപ്പെതില്  നതിങ്ങള്  ഛതിദഎ

പറഞഡപ്പെമാള്  ഞങ്ങള്  വതികസനഎ  പറഞ്ഞു,  ജനഎ  വതികസനതതിപന്റെ

കൂപടയമാണറ്റ്.  അതുപകമാണ്ടെമാണറ്റ്  ഇടതുപക  ജനമാധതിപതര്യമുനണതികറ്റ്

ഡകരളതതില് 99 സശ്രീററ്റ് ലെഭതിച്ചതറ്റ്.  ഞങ്ങള്പകതതിരമായ ഏഷര്യമാപനററ്റ് ചമാനലുഎ

എ.ബതി.പതി.  നമ്മ്യൂസുഎ  പറഞ്ഞു,  ഇടതുപകഎ  ഭരണതതില്  വരുപമനറ്റ്,

ഇടതുപകഎ  ഭരണതതില്  വരുപമനറ്റ്  പറയനതറ്റ്  ഡകരളതതിപന്റെ

പപമാതുസമൂഹമമാണറ്റ്.  വതികസനപമതമാത  വശ്രീടുകളുഡണ്ടെമാ?

എതതിര്വശതതിരതിക്കുന യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  ബഹുമമാനര്യരമായ എഎ.എല്.എ.മമാര്കറ്റ്

ആത്മമാര്തമമായതി പനഞതറ്റ് പപകവച്ചറ്റ് പറയമാന് സമാധതിക്കുഡമമാ ഒരു തമാരതമര്യ

പഠനതതിനറ്റ്,   ഇടതുപക  ജനമാധതിപതര്യമുനണതി  ഒനഎ  പചയതിപല്ലനറ്റ്.

ഇടതുപക  ജനമാധതിപതര്യമുനണതി  വതികസനഎ  നടപ്പെമാകതി.  ഇഡപ്പെമാള്

ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ  അവസപയനമാണറ്റ്?   പ്രതതിപകഡനതമാവതിപന്റെ  സതിതതി
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ഡമഘഎ  സതിനതിമയതിപലെ  ശശ്രീനതിവമാസപന്റെ  അവസയമാണറ്റ്.  അഡദ്ദേഹഎ

എപനമാപക  പചയ്തു?  പ്രതതിപകഡനതമാവതിപന്റെ  സതിതതി

ശശ്രീനതിവമാസഡന്റെതമാപണങതില്   ശശ്രീ.  മുല്ലപ്പെള്ളതി  രമാമചന്ദ്രപന്റെ  സതിതതി

മമ്മൂട്ടതിയഡടതുമമാണറ്റ്. മൂനമാമന് പകമാണ്ടുഡപമായതി. അപതന്തുമമാകപട്ട, അപതമാപക

നതിങ്ങളുപട ആഭര്യനരപ്രശ്നഎ,  അതതിഡലെയ്ക്കറ്റ് ഞമാന് ഡപമാകുനതില്ല.   ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ്

തകരണപമനറ്റ്  ഒരതികലുഎ  ആഗ്രഹതിക്കുന  ആളല്ല  ഞമാന്.  ഇഡപ്പെമാള്

ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ  അവസപയനമാണറ്റ്?  ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ  രമാഷശ്രീയഎ,

ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ് തകര്നടതിഞ്ഞു. ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ സമരങ്ങള് എങ്ങപനയമാണറ്റ്?

ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ   സമരപത  ഞമാന്  വതിളതിക്കുനതറ്റ്  ഡതിസമാസര്

ടൂറതിസപമനമാണറ്റ്.  എനമാണറ്റ്  ഡതിസമാസര്  ടൂറതിസഎ?  ശശ്രീമതതി  പ്രതിയങമാ

ഗമാനതിയഎ  ശശ്രീ.  രമാഹുല്ഗമാനതിയഎ  ഡതിസമാസര്  ടൂറതിസ്റ്റുകളമാണറ്റ്.  നതിങ്ങള്

ജനങ്ങള്കതിടയതിലുണ്ടെമാകണഎ. നതിങ്ങള് ഡകവലെഎ ഹമാത്രസതില്  ഡപമായതി  മുഖഎ

കമാണതിച്ചറ്റ്  പതറ്റ്  ഡഫമാഡട്ടമാഗ്രമാഫര്മമാര്കറ്റ്  ഡപമാസറ്റ്  പചയഡശഷഎ

തതിരതിച്ചുഡപമാകമാനള്ളതല്ല.  ശശ്രീ.  രമാഹുല്ഗമാനതിയഎ  ശശ്രീമതതി

പ്രതിയങമാഗമാനതിയഎ  ഡതിസമാസര്  ടൂറതിസ്റ്റുകളമായതി  മമാറതിയതതിപന്റെ  ദരനമമാണറ്റ്

ഇനര്യന്  നമാഷണല്  ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ്  എന  രമാഷശ്രീയ  പ്രസമാനഎ  ഇനറ്റ്
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ഇനര്യയതില്  അനഭവതിക്കുനതറ്റ്.  Electoral  opposition  നതിങ്ങള്

തപനപയനതതില്  തര്കപമമാനമതില്ല.  എനമാല്  Ideological

opposition പലെഫമാണറ്റ്.   Electoral  opposition  ഡകമാണ്ഗ്രസമാപണങതില്

Ideological  opposition ഞങ്ങളമാണറ്റ്.  അതമാണറ്റ്  ഫമാര്ഡമഴറ്റ്  സമരഎ.  ആ

സമരതതില്  5000  ടമാകറകള്  സമരമുഖഡതയ്ക്കുഡപമായഡപ്പെമാള്

5000 ടമാകറകളതില് 500 എണ്ണഎ അയച്ചതറ്റ് ആള് ഇനര്യ കതിസമാന് സഭയമാണറ്റ്.

ആള്  ഇനര്യ  കതിസമാന്സഭ  500  ടമാകറകള്  അവതിഡടയ്ക്കയച്ചു.  ശശ്രീ.  രമാഹുല്

ഗമാനതിയഎ  ശശ്രീമതതി  പ്രതിയങമാ  ഗമാനതിയഎ  എവതിപടഡപ്പെമായതി?  ഞങ്ങള്

പഎഡതിഡയമാളജതികല് പലെഫറ്റ്  ഓഡപ്പെമാസതിഷന് മമാത്രമമാപണന കമാരര്യഎ ഞമാന്

അഎഗശ്രീകരതിക്കുന.  സമരമുഖതറ്റ്  നതിങ്ങപളവതിപടയമാണറ്റ്?   ഞമാന്  ചതിലെ

ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ്  എഎ.പതി.-മമാരുപട  ചതിലെ  ദൃശര്യങ്ങള്  കണ്ടു.  കണ്ണുപകമാണ്ടെറ്റ്

കമാണതിക്കുകയമാണറ്റ്,  എനതിനമാണറ്റ്?  ഡഫമാഡട്ടമാ  എടുഡതമാളൂപവനറ്റ്,

അതതിനഡശഷഎ   അഡപ്പെമാള്തപന തതിരതിച്ചുഡപമാകുകയമാണറ്റ്.  ഇതമാഡണമാ ഒരു

പ്രതതിപകഎ  പചഡയ്യെണ്ടെതിയതിരുനതറ്റ്?   ഇവതിപടനതിനഎ  പപതമാമതുഡപപര

ജയതിപ്പെതിച്ചയച്ചു. സമരമുഖതറ്റ് നതിങ്ങള് കമാണണഎ. അവതിപട സമരമുഖത്തുള്ളതറ്റ്

ശശ്രീ. പക. പക. രമാഡകഷറ്റ്, ശശ്രീ. എളമരഎ കരശ്രീഎ,               ശശ്രീ. ബതിഡനമായറ്റ്
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വതിശസ്വഎ എനതിവരടങ്ങതിയ  ഇടതുപക ഡനതൃതസ്വനതിരയമാണറ്റ്.  നതിങ്ങളുപട  ഒരു

ഡനതമാവഎ   അവതിപടയതില്ല.  നതിങ്ങള്കതതിനറ്റ്  സമാധതികതില്ല.  നതിങ്ങള്

തകര്നടതിഞതിരതിക്കുന.  പമാര്ലെപമന്റെറ്റ്  പതരപഞടുപ്പെതില്  ഡതമാറഡപ്പെമാള്

യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  ഞങ്ങപള  പരതിഹസതിച്ചു.  അതറ്റ്  ശരതിയമാണറ്റ്.  പഡക  നതിങ്ങള്

ആഡലെമാചതികണഎ,  ആഡസലെതിയന് പരര്യടനഎ നടതതിയഡല്ലമാ?  ആഡസലെതിയന്

പരര്യടനതതില്   ഒനമാഎപടസതില്  ഇനര്യ തകര്നടതിച്ചു. എനമാല് രണ്ടുഎമൂനഎ

ഞങ്ങള്  ജയതിച്ചു.  അതുഡപമാപലെ  പമാര്ലെപമന്റെറ്റ്  പതരപഞടുപ്പെതില്  ഞങ്ങള്

ഡതമാറ്റു, പഡക തുടര്നറ്റ് നടന ഉപപതരപഞടുപ്പെതിലുഎ പതിനശ്രീടറ്റ് നടന ത്രതിതലെ

പഞമായതറ്റ്  പതരപഞടുപ്പെതിലുഎ  ഞങ്ങള്  വതിജയതിച്ചു.  വളപര  വര്യക്തമമായ

രശ്രീതതിയതില് ഇടതുപക ജനമാധതിപതര്യമുനണതികറ്റ് ഡമധമാവതിതസ്വഎ ലെഭതിച്ചതിരതിക്കുന.

ഇടതുപക  ജനമാധതിപതര്യമുനണതി  ജനങ്ങള്ക്കുമുമമാപക  നടപ്പെതിലെമാകതിയ

വതികസന നയഎ ജനങ്ങള് ചര്ച്ച പചയ്യുഎ. ആ വതികസനതതിനമാണറ്റ് ജനങ്ങളുപട

ഡവമാട്ടറ്റ്.  ഇവതിപട  മുസശ്രീഎലെശ്രീഗുണ്ടെമാകതിയ  രമാഷശ്രീയ  സഖര്യതതില്

ഡകമാണ്ഗ്രസതിനമാണറ്റ്  കച്ചവട  നഷമുണ്ടെമായതറ്റ്.  മലെപ്പുറത്തുള്ള  മുസശ്രീഎലെശ്രീഗറ്റ്

അവരുപട  ശക്തതി  ഡകന്ദ്രങ്ങപളപയമാപക  സഎരകതിച്ചു.  ജമമാഅപത  ഇസമാമതി

എന  മത  രമാഷവമാദതികളുമമായതി...  ഇതുസഎബനതിച്ചറ്റ്  ഡഡമാ.  എഎ.  പക.
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മുനശ്രീറതിപന്റെ  അഭതിപ്രമായഎ  എനതികറതിയണഎ.  ഞങ്ങള്  പലെ  ഡതിഡബറ്റുകളതിലുഎ

പപങടുതഡപ്പെമാള് ജമമാഅപത ഇസമാമതിപയ ശക്തമമായതി എതതിര്തയമാളമാണറ്റ്

അഡദ്ദേഹഎ.  അഡദ്ദേഹതതിപന്റെ  ശബ്ദതതിനറ്റ്  മുസശ്രീഎലെശ്രീഗതിനകതറ്റ്  യമാപതമാരു

ഒച്ചയമതിപല്ലന പതളതിവഡല്ല,  ജമമാഅപത ഇസമാമതിയമമായതി  സഖര്യമുണ്ടെമാകമാന്

ഒരു  മടതിയഎ  മുസശ്രീഎലെശ്രീഗതിനറ്റ്  ഇല്ലമാപതഡപമായതറ്റ്.  എങ്ങപനയമാണറ്റ്  ഗര്യമാസുഎ

ഏണതിയഎ  ഒരുമതിക്കുനതറ്റ്.  ഗര്യമാസുഎ  ഏണതിയഎ  ഒരുമതികമാന്  പമാടതില്ലഡല്ലമാ?

മതരമാഷവമാദഎ  മുഡനമാട്ടുവയ്ക്കുന  പവല്പഫയര്  പമാര്ട്ടതിയമമായതി  യമാപതമാരു

മടതിയമതില്ലമാപത  സഖര്യമുണ്ടെമാകമാന്;   ശശ്രീ.  രമാഹുല്  ഗമാനതിയപടയഎ

പമാണകമാടറ്റ്  തങ്ങളുപടയഎ  ശശ്രീ.  പതി.  പക.  കുഞമാലെതിക്കുട്ടതിയപടയഎ

പവല്പഫയര്  പമാര്ട്ടതി  ഡനതമാവതിപന്റെയഎ  ഡഫമാഡട്ടമാ  ഒരു  ഡപമാസറതികതറ്റ്

അടതികമാന്   മുസശ്രീഎലെശ്രീഗതിനറ്റ്  ഒരു  മടതിയമുണ്ടെമായതില്ലഡല്ലമാ?   നഷമമാര്കമാണറ്റ്?

പതകന്  ഡകരളതതില്  ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ്  ഒലെതിച്ചുഡപമായതി.  മലെബമാറതിപലെ  ചതിലെ

ലെശ്രീഗ്ഡകന്ദ്രങ്ങള്   സഎരകതികപപ്പെടുനതതിനപ്പുറഡതയ്ക്കറ്റ്  ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ്  എന

രമാഷശ്രീയ  പ്രസമാനതതിനറ്റ്  നഷമുണ്ടെമായതി.  അതമാണഡല്ലമാ  ശശ്രീ.  മുല്ലപ്പെള്ളതി



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

86

രമാമചന്ദ്രന്  പറഞതറ്റ്,  ജയതിച്ചഡപ്പെമാള്  എപന  ആരുഎ  വതിളതിച്ചതില്ല  ഇഡപ്പെമാള്

എല്ലമാവരുഎ പതറതിവതിളതിക്കുകയമാപണനറ്റ്.  നതിങ്ങള് ആഡലെമാചതികണഎ.  ഇനര്യന്

നമാഷണല് ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ് എന രമാഷശ്രീയപ്രസമാനഎ തകര്നടതിഞതിരതിക്കുന.

അതതിപന രകപപ്പെടുതമാന് ഇനതി ആര്ക്കുമമാവതില്ല.  ആ പമാര്ട്ടതിയപട   ഇശലെറ്റ്

പതറതിയതതിനറ്റ്  പതളതിവമാണറ്റ്  പ്രതതിപകഡനതമാവറ്റ്  അനറ്റ്  പരസര്യമമായതി

പറഞതറ്റ്.....

ഡഡമാ  .    എഎ  .    പക  .    മുനശ്രീര്:  സര്,  സഭമാ  ടതി.  വതി-യതില്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

പമാപലെ മാളതി  മുഹമ്മദറ്റ്  കുട്ടതിയമമായതി  നടതതിയ  ഒരു  അഭതിമുഖഎ  സഎഡപ്രഷണഎ

പചയതിരുന.  അതതില്  അഡദ്ദേഹഎ  പറയനതറ്റ്,  ഞങ്ങള്  ജമമാഅപത

ഇസമാമതിയമമായതി  ബനമുണ്ടെമാകതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഞങ്ങള്കറ്റ്  ഒരു

പപമാതുശത്രുവണ്ടെമായതിരുന,  ആ പപമാതുശത്രുവതിപന  ഡനരതിടമാന്,  ആരമാണറ്റ് ആ

പപമാതുശത്രു;  ഡകമാണ്ഗ്രസമാണറ്റ്,  ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന  ഡനരതിടമാന്  ഞങ്ങള്

ജമമാഅപത ഇസമാമതിയമമായതി പപകഡകമാര്ത്തു എനമാണറ്റ്. മതരമാഷവമാദവമമായതി

പപകഡകമാര്തതിട്ടറ്റ്  ഡദശശ്രീയ  പ്രസമാനപത  തകര്കമാന്  ശമതിക്കുന

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  അങ്ങറ്റ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പമാപലെമാളതി  മുഹമ്മദറ്റ്  കുട്ടതിയപട  ഒരു
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കമാപസങതിലുഎ കഴതിഞതിട്ടറ്റ് ഇഡങ്ങമാട്ടറ്റ് വരുനതമായതിരുന നല്ലതറ്റ്.

ശശ്രീ  .   എ  .   എന്  .   ഷഎസശ്രീര്: സര്, ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ഡഡമാ. എഎ. പക. മുനശ്രീര്,

ജമമാഅപത  ഇസമാമതിപകതതിപര  ശക്തമമായ  നതിലെപമാടറ്റ്  സസ്വശ്രീകരതിക്കുന

ആളമാണറ്റ്.  പപക,  അഡദ്ദേഹതതിപന്റെ  ശബ്ദതതിനറ്റ്  ഒച്ചയതിപല്ലനറ്റ്

എനതികറതിയമാഎ.  അഡദ്ദേഹഎ  വളപര  ദര്ബലെനമാണറ്റ്.  പമാപലെമാളതി  മുഹമ്മദറ്റ്  കുട്ടതി

പറഞതിട്ടുളളതറ്റ്, ജമമാഅപത ഇസമാമതി  ഡവമാട്ടറ്റ് പചയതിട്ടുണ്ടെമാകമാപമനമാണറ്റ്. പലെ

ഘട്ടങ്ങളതിലുഎ  അവര്  പലെ  നതിലെപമാടറ്റ്  സസ്വശ്രീകരതിച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഇവതിപട  നതിങ്ങള്

അറതിഡയണ്ടെ കമാരര്യഎ,  ജമമാഅപത ഇസമാമതിപയ സഖര്യകകതിയമാകതി,  സസ്വനഎ

ഡപമാസറതിനകതറ്റ്  ഡഫമാഡട്ടമാവച്ചറ്റ്  പ്രതിന്റെറ്റ്  പചയ്യെമാന്  ഒരു  മടതിയഎ

കമാണതിക്കുനതിപല്ലനള്ളതതിപന്റെ  അര്തഎ  മതരമാഷവമാദതികളുമമായതി  നതിങ്ങള്

സഖര്യതതിഡലെര്പപ്പെടുന  എനള്ളതമാണറ്റ്.  ആ  മത  രമാഷവമാദതികളുമമായതി

സഖര്യതതില്  ഏര്പപ്പെടുനതതിപന്റെ  നഷമമാര്കമാണറ്റ്?  മഡതതരവമാദതികള്

ഡപമായതിപയനള്ളതമാണറ്റ്.  എസറ്റ്.ഡതി.പതി.പഎ.-യമമായതി ആരമാണറ്റ് സഖര്യതതില്

ഏര്പപ്പെട്ടതറ്റ്?  അപതല്ലമാഎ  എപനപകമാണ്ടെറ്റ്  പറയതികണഡമമാ;  ആര്കമാണറ്റ്

ചരതിത്രമറതിയമാതതറ്റ്;  മുഴപ്പെതിലെങ്ങമാടറ്റ്  പഞമായതതിപലെ  സമാന്റെതിഎഗറ്റ്  കമ്മതിറതി

പതരപഞടുപ്പെതില്  എസറ്റ്.ഡതി.പതി.പഎ.-യഎ  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-മമായതി
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സഖര്യതതിലെമാണറ്റ്.  പരതിഡശമാധനയ്ക്കറ്റ്  തയ്യെമാറഡണ്ടെമാ?  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഇഇൗ

രശ്രീതതിയതില്  രമാഷശ്രീയസഖര്യമുണ്ടെമാകതിയതമാണറ്റ്  ഡകമാണ്ഗ്രസതിപന്റെ  തകര്ച്ചയ്ക്കറ്റ്

ആധമാരഎ.   പപഹകമമാന്റെതിനറ്റ്  മുമറ്റ്  വതിലെയണ്ടെമായതിരുന.  ഇഡപ്പെമാള്

പപഹകമമാന്റെതിഡനമാടറ്റ്  പറയനതറ്റ്,  no  comments  എനമാണറ്റ്.

പപഹകമമാന്റെതിഡനമാടറ്റ്  no  comments  പറയന  പുതതിയ  ഡനതൃതസ്വഎ.

അതുപകമാണ്ടെമാണഡല്ലമാ  ശശ്രീ.  രമാഹുല്  ഗമാനതി  വനറ്റ്  ഡകരളതതില്

പ്രസഎഗതിച്ചഡപ്പെമാള്,  ശശ്രീ.  രമാഹുല്  ഗമാനതി  ഇവതിടുപത  കമാരര്യങ്ങള്

പറഡയണ്ടെപയനറ്റ്  പറഞതറ്റ്.  ആരമാണറ്റ്  പറയനതറ്റ്;  ഡകരളതതിപലെ

ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ്  ഡനതമാകപളല്ലമാഎ  പറയകയമാണറ്റ്.  അഡപ്പെമാള്  പപഹകമമാന്റെറ്റ്

ഡലെമാകമമാന്റെറ്റ്  ആയഡപ്പെമാള്  പപഹകമമാന്റെതിഡനമാടറ്റ്  no  comments  പറയമാന്

തുടങ്ങതിയഡപ്പെമാള്  അവതിപട  ഡകമാണ്ഗ്രസതിനറ്റ്  പപലെന്  പതറതി.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്

ഡകമാണ്ഗ്രസറ്റ്  പുനര്വതിചതിനനതതിനറ്റ്  വതിഡധയമമാകണപമനമാണറ്റ്

പറയമാനള്ളതറ്റ്.  മഹമാത്മമാഗമാനതിപയ സമാകതിനതിര്തതി ഞമാന് ഒരതികല്ക്കൂടതി

പറയന,  2021 ജൂണ് മമാസതതില്  ഞങ്ങള് വശ്രീണ്ടുഎ അധതികമാരതതില്വരുഎ.

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  സ്പെശ്രീകര്,  നതിങ്ങളുപട  വലെതുവശതതിരതികമാന്  ഇടതുപകഎ

വളപര  ശക്തതിഡയമാടുകൂടതി  വശ്രീണ്ടുഎ  തതിരതിച്ചുവരുപമനറ്റ്  മമാത്രഎ  പറഞറ്റ്
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ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.  ഡതമാമസറ്റ്  പഎസകറ്റ്  അവതരതിപ്പെതിച്ച  ബഡ്ജറതിപന

പതിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശശ്രീ  .    പക  .    സതി  .    ഡജമാസഫറ്റ്:  സര്,  ഇഇൗ  ബഡ്ജറതിപന  ഞമാന്

എതതിര്ക്കുകയമാണറ്റ്.  ബഡ്ജറതിപന്റെ  ആമുഖതതില്  ഡസ്നേഹപയന  കുട്ടതിയപട

കവതിതഡയമാടുകൂടതിയമാണറ്റ്  2020-2021-ഡലെയ്ക്കുള്ള  ഡകരള  ബഡ്ജററ്റ്  അങ്ങറ്റ്

അവതരതിപ്പെതിച്ചതറ്റ്.  പപ്രമാഫ.  ഡഗമാപതിനമാഥറ്റ്  മുതുകമാടതിപനഡപ്പെമാപലെയള്ള  ഒരു

മമാനതികപന്റെ  എല്ലമാ  മമാനതിക വതിദര്യകളുഎപകമാപണ്ടെമാരു  മമായമാജമാലെമുണ്ടെമാകതി.

ദൃശര്യമമാധര്യമങ്ങളുഎ അച്ചടതി മമാധര്യമങ്ങളുപമല്ലമാഎ ഇഇൗ ബഡ്ജറതിപന പമാടതിപ്പുകഴതി.

ഡകമപദതതികളുപട  ഒരു  വലെതിയ  പപരുമഴയമാണുണ്ടെമായതറ്റ്.  പലെ

പത്രങ്ങളുപടയഎ  മുഖപ്രസഎഗഎ  വമായതിച്ചുഡനമാകതിയമാല്  മനസതിലെമാകുഎ,  ഒരു

പത്രതതില്  എഴുതതിയതിരതിക്കുനതറ്റ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജററ്റ്  അപ്രസക്തമമാപണനമാണറ്റ്,

മപറമാരു  പത്രഎ  എഴുതതിയതിരതിക്കുനതറ്റ്  ഇഇൗ  ബഡ്ജററ്റ്  വര്യര്തമമായ

വര്യമായമാമമമാപണനമാണറ്റ്.  എനമാണറ്റ്  കമാരണഎ,  2021  ഏപ്രതില്  1-നമാണറ്റ്

ബഡ്ജറതിപന്റെ കമാലെമാവധതി ആരഎഭതിക്കുനതറ്റ്.  അടുതമമാസഎ പകുതതിഡയമാടുകൂടതി

അപല്ലങതില്  മമാര്ച്ചറ്റ്  മമാസഎ  ആദര്യഎ  ഇലെകന്  പ്രഖര്യമാപതികമാന്  ഡപമാകുന,

പപരുമമാറച്ചട്ടഎ  നതിലെവതില്  വരമാന്  ഡപകുന  എനമാണറ്റ്  വമാര്തകളതില്
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കമാണുനതറ്റ്.   അങ്ങപനയള്ള  സര്കമാരതിപന്റെ  കമാലെമാവധതി  ഒരുമമാസഎ

ഡപമാലുമതില്ല.  അങ്ങപനയള്ള ഗവണ്പമന്റെമാണറ്റ്  അടുത ഒരു പകമാല്ലഡതയ്ക്കുള്ള

എല്ലമാ  വമാഗമാനങ്ങളുഎ  ഇവതിപട  നതിരതതിയതിരതിക്കുനതറ്റ്.  ഇതറ്റ്  പരമമാവധതി

പറഞമാല്,  ഇടതുപക  മുനണതിയപട  ഒരു  മമാനതിപഫഡസമാ  മമാത്രമമാണറ്റ്,

ഡകരളതതിപന്റെ  ബഡ്ജറല്ല.  ഇവതിപട  ചരതിത്രഎ  വതിലെയതിരുത്തുഡമമാള്,

അഡങ്ങയ്ക്കറതിയമാഎ,  ഡകരളപത  കടപകണതിയതിലെമാകതിയ  ധനമനതിയമാണറ്റ്

അങ്ങറ്റ്.  ഉമ്മന് ചമാണ്ടെതി സര്കമാര് അധതികമാരപമമാഴതിയഡമമാള് ഡകരളതതിപന്റെ

പപമാതുകടഎ  1,09,730  ഡകമാടതി  രൂപയമായതിരുന.  അഞ്ചുപകമാല്ലപത  ഭരണഎ

പൂര്തതിയമാകതി  അങ്ങറ്റ്  അധതികമാരപമമാഴതിയഡമമാള്  കടഎ  1,90,982  ഡകമാടതി

രൂപയമായതി  മമാറതി.  അതമായതറ്റ്  ഡകരളമുണ്ടെമായ  63  പകമാല്ലഎപകമാണ്ടെറ്റ്  കടഎ

1,09,000  ഡകമാടതി രൂപയമാപണങതില്,  അഞ്ചുപകമാല്ലഎപകമാണ്ടെറ്റ് കടഎ  80,000

ഡകമാടതി  രൂപയമായതി  വര്ദതിച്ചു.  അതമാണറ്റ്  അങ്ങയപട  ഡകമാണ്ടതിബമ്മ്യൂഷന്.

കടബമാധര്യത 2016-ല് 1,57,370 ഡകമാടതി രൂപയമായതിരുന. ഇഡപ്പെമാള് 2,51,200

ഡകമാടതി രൂപയമായതി.  ഇതറ്റ് ഞമാന് പറയനതല്ല,  ഈ സഭയതില് ശശ്രീ. വതി. ഡതി.

സതശ്രീശപന്റെ  ഡചമാദര്യതതിനറ്റ്  അങ്ങറ്റ്  നല്കതിയ  ഉതരമമാണറ്റ്  എപന്റെ

പപകവശമുള്ളതറ്റ്. 
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ധനകമാരര്യവഎ കയറഎ വകുപ്പുമനതി(ഡഡമാ  .    ടതി  .    എഎ  .    ഡതമാമസറ്റ് പഎസകറ്റ്):

സര്,  അഡപ്പെമാള്  80,000  ഡകമാടതിയമായതിരുന,  നതിങ്ങളുപട  ഭരണഎ

കഴതിഞഡപ്പെമാള്   ഡനപര  ഇരട്ടതി  1.6  ലെകഎ  രൂപയമായതി  മമാറതി.  ശരതിയഡല്ല,

അതഡല്ല ഇഡപ്പെമാള് പറഞതറ്റ്. 

ശശ്രീ  .    പക  .    സതി  .    ഡജമാസഫറ്റ്:  സര്,  അങ്ങയപട അഞ്ചുപകമാല്ലപത ഭരണഎ

പൂര്തതിയമാകുഡമമാള് കടതതിപന്റെ വര്ദന  80,000  ഡകമാടതി രൂപയമായതി,  ഇതറ്റ്

ശരതിയഡല്ല?  2016-പലെ  കടബമാധര്യത  1,57,370  ഡകമാടതി  രൂപ.  ഇഡപ്പെമാള്

2,51,200  ഡകമാടതി  രൂപ.  അതമായതറ്റ്  93,000  ഡകമാടതി  രൂപയപട  ബമാധര്യത

വര്ദതിക്കുന. കതിഫ്ബതിയതിലൂപടയള്ള കടഎ ഡവപറ. ഇഇൗ സമാമതതിക ബമാധര്യത

തമാങ്ങമാനള്ള  ഡശഷതി  ഡകരളതതിനഡണ്ടെമാ?  ധനകമാരര്യ  വകുപ്പുമനതി  കഴതിഞ

ബഡ്ജറതില് പ്രഖര്യമാപതിച്ച വമാഗമാനങ്ങളുപട വലെതിപയമാരു നതിരയണ്ടെറ്റ്. ഇവതിപടയതറ്റ്

പലെരുഎ   ചൂണ്ടെതികമാണതിച്ചതിരുന.  തശ്രീരഡദശ  പമാഡകജതിനഡവണ്ടെതി  അഞ്ചു

പകമാല്ലഡതയ്ക്കറ്റ് 5000 ഡകമാടതി രൂപ, ഒരു പകമാല്ലഡതയ്ക്കറ്റ് ആയതിരഎ ഡകമാടതി രൂപ

പചലെവഴതിഡകണ്ടെതഡല്ല;  കുട്ടനമാടറ്റ്  പമാഡകജതിനഡവണ്ടെതി  2400  ഡകമാടതി  രൂപ.

വയനമാടറ്റ്  പമാഡകജുഎ  ബ്രെമാന്റെ ഡറ്റ്  ഡകമാഫതിയഎ,  കമാര്ബണ്  നമ്മ്യൂടല്  വയനമാടറ്റ്,

എല്ലമാഎകൂടതി  500  ഡകമാടതി  രൂപ.  ഇടുകതി  പമാഡകജതിനറ്റ്  100  ഡകമാടതി  രൂപ,
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കമാസര്ഡഗമാഡറ്റ്  പമാഡകജതിനറ്റ്  90  ഡകമാടതി  രൂപ.  ഇതവണപത  ബഡ്ജററ്റ്

പ്രസഎഗതതിലുഎ  ഡകട്ടു  വര്യവസമായ  ഇടനമാഴതിക്കുഡവണ്ടെതി  മട്ടന്നൂരതില്  5000

ഏകര്  ഭൂമതിഡയപറടുകമാന്  12,000  ഡകമാടതി  രൂപ.  അഡങ്ങയ്ക്കറ്റ്

അറതിയമാവനതമാണറ്റ്,  കണ്ണൂര്  വതിമമാനതമാവളഎ  കമ്മശ്രീഷന്  പചയ്യുഡമമാള്

അതതിപന്റെ റണ്ഡവയപട നശ്രീളഎ  3050  മശ്രീററമായതിരുന.  നതിങ്ങള് അഞ്ചുപകമാല്ലഎ

ഭരണഎ പൂര്തതിയമാക്കുഡമമാള് ഒരതിഞ്ചുഡപമാലുഎ റണ്ഡവ കൂട്ടമാന് സമാധതിച്ചതിട്ടതില്ല.

ഒനമാഎ  ഡഫസറ്റ്  3050,  രണ്ടെമാഎ  ഡഫസതില്  3450,  മൂനമാഎ  ഡഫസതില്  4000.

അഞ്ചുപകമാല്ലഎ  ഭരതിച്ചതിട്ടറ്റ്  വതിമമാനതമാവളതതിനറ്റ്  ഒരതിഞ്ചുഡപമാലുഎ  റണ്ഡവ

കൂട്ടമാപത  നതിങ്ങള്  പറയകയമാണറ്റ്,  മട്ടന്നൂരതില്  അതതിനഡവണ്ടെതി  അയ്യെമായതിരഎ

ഏകര്  ഭൂമതി  ഏപറടുക്കുപമനറ്റ്.  യഥമാര്തര്യഡബമാധമുഡണ്ടെമാ?  ഒരു  കമാരര്യഎ

പറയമാനള്ളതറ്റ്,  ബഡ്ജറതിപന്റെ  തഡലെദതിവസഎ  ഒരു  ഇകഡണമാമതികറ്റ്  റതിവമ്മ്യൂ

അവതരതിപ്പെതിച്ചു.  അങ്ങറ്റ്   ഒരു  പപര്ഡഫമാര്മന്സ്  ബഡ്ജററ്റ്

അവതരതിപ്പെതിക്കുകയമാണറ്റ്  പചഡയ്യെണ്ടെതറ്റ്.  അങ്ങയപട  പ്രഖര്യമാപനങ്ങളതില്

എപനല്ലമാഎ പദതതികള് നടപ്പെതിലെമായതി?  അതറ്റ് പറഞമാല് ഇഇൗ ബഡ്ജറതിപന്റെ

എല്ലമാ  കള്ളതിയഎ  പുറത്തുവരുഎ.  കഴതിഞ  ഒരു  വര്ഷപത  ഡകമാവതിഡറ്റ്

കമാലെഘട്ടതതില്,  ഡകരളഎ  ഡനരതിട്ട  വലെതിപയമാരു  ദരനമമായതിരുന
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പ്രവമാസതികളുപട  മടങ്ങതി  വരവറ്റ്.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറതില്  അങ്ങറ്റ്

പ്രവമാസതികള്ക്കുഡവണ്ടെതി  എനമാണറ്റ്  പറഞതിരതിക്കുനതറ്റ്?  96-ാം  നമര്

പമാരഗ്രമാഫമുതല്  100-ാം  നമര്  പമാരഗ്രമാഫവപര  പ്രവമാസതികളുപട

ഏപതങതിലുപമമാരു  പ്രശ്നഎ  അങ്ങറ്റ്  ചര്ച്ച  പചയതിട്ടുഡണ്ടെമാ?  ഇകഡണമാമതികറ്റ്

റതിവമ്മ്യൂവതില്  പറയനതറ്റ്,  ഡകമാവതിഡറ്റ്  വര്യമാപനഡതമാടുകൂടതി  വതിഡദശത്തുനതിനഎ

3.77 ലെകഎ  ഡപരുഎ  ഇതര  സഎസമാനങ്ങളതില്നതിനഎ  6.29  ലെകഎ  ഡപരുഎ

ഡകരളതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  മടങ്ങതിവന.  ഇത്രയഎഡപര്  മടങ്ങതിഡയമാപയനറ്റ്  അറതിയതില്ല.

എനമായമാലുഎ ശരതി,   അര നൂറമാണ്ടെതിനതിടയ്ക്കറ്റ്  പ്രവമാസ ജശ്രീവതിതതതില് ഇത്രയഎ

ദരനമുണ്ടെമായതിട്ടതില്ല.  ഡജമാലെതി  നഷപപ്പെട്ടവര്,  തതിരതിച്ചറ്റ്  നമാട്ടതിഡലെയ്ക്കറ്റ്

മടഡങ്ങണ്ടെതിവനവര്,  ശമളഎ  പവട്ടതിക്കുറച്ചവര്.  ഇത്രയഎഡപര്  മടങ്ങതിവനതിട്ടറ്റ്

അപങ്ങനമാണറ്റ്  പറയനതറ്റ്;  പ്രവമാസതിഡകമഎ-  ജൂപപലെ  മമാസതതില്  എല്ലമാ

പഞമായത്തുകളുഎ നഗരസഭകളുഎ ഡചര്നറ്റ് പ്രവമാസതി ഓണ്പപലെന് സഎഗമങ്ങള്

നടത്തുഎ.  മടങ്ങതിവന  പ്രവമാസതികള്ക്കുള്ള  സമ്മമാനമമാണഡല്ലമാ  പ്രവമാസതി

ഓണ്പപലെന് സഎഗമഎ.  പതിപനയമുണ്ടെറ്റ്,  ഡമല് സൂചതിപ്പെതിച്ച  പ്രവമാസതി  പദതതി

നടപ്പെതിലെമാകതിയഡശഷഎ  2021  അവസമാനഎ  മൂനമാഎ  ഡലെമാക  ഡകരളസഭ

വതിളതിച്ചുകൂട്ടുഎ. രപണ്ടെണ്ണഎ കൂടതിയതിട്ടുഎ മതതിയമായതിട്ടതിഡല്ല? പ്രവമാസതികളുപട ഡപരതില്
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ഡകരളതതില്  നടത്തുന ധൂര്തതിപന്റെ  കഥകള് എല്ലമാവര്ക്കുമറതിയമാഎ.  ഡലെമാക

ഡകരള  സഭപകമാണ്ടെറ്റ്  എന്തുഡനടതി?  അതതിപലെ  ശതിപമാര്ശകള്  നടപ്പെതിലെമാകമാന്

സമാധതിഡച്ചമാ;  മടങ്ങതിവരുന  പ്രവമാസതികറ്റ്  ആശസ്വമാസഎ  പകരമാന്,  അവപന്റെ

ഡവദന മമാറമാന് സമാധതികമാത ഇഇൗ ബഡ്ജററ്റ് നതിരര്തകമമാണറ്റ്. 

ഇവതിപട  എല്ലമാവരുഎ  പറഞ്ഞു,  ഞങ്ങള്  അറബതികടലെതിലെമാപയനറ്റ്.

ഡലെമാകല്  ഡബമാഡതി   ഇലെകന്  കഴതിഞ്ഞു,  ഞങ്ങളമാപക  പരമാജയപപ്പെട്ടു,

ഇഡപ്പെമാഴപത ഭമാവഎ കണ്ടെമാല്  പതരപഞടുപ്പെറ്റ് കഴതിഞറ്റ് പഷയറതിഎഗറ്റ് പചയ്യെമാന്

എല്ലമാവരുഎ  തയ്യെമാറമായതി  ഇരതിക്കുകയമാപണന  ഡതമാനഎ.  ഞങ്ങള്

സമ്മതതിക്കുന.  ഇഇൗ  ഡലെമാകല്  ഡബമാഡതി  പതരപഞടുപ്പെതില്  ഞങ്ങള്

പ്രതശ്രീകതിച്ച  വതിജയഎ  ഉണ്ടെമായതിട്ടതില്ല.  പഡക,  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  നതിങ്ങള്

അഹങരതികരുതറ്റ്.  ഒരു  ഉറകഎപകമാണ്ടെറ്റ്  ഡനരഎ  പവളുകമാന്  ഡപമാകുനതില്ല.

ഡലെമാകസഭമാ  പതരപഞടുപ്പെതിപന്റെ  കമാരര്യഎ  അഡങ്ങയ്ക്കറതിയമാമഡല്ലമാ.  19  സശ്രീറതില്

യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  ജയതിച്ചു.  124  അസഎബതി  മണലെങ്ങളതില്  ഞങ്ങളമാണറ്റ്

വതിജയതിച്ചതറ്റ്.  ആ  ഫലെമമായതിരതികതില്ല  നതിയമസഭമാ  പതരപഞടുപ്പെതിപലെനറ്റ്

ഞങ്ങള്കറതിയമാഎ. പപക ഒഡനമാര്കണഎ, 1987-91 കമാലെഘട്ടതതില് ഞമാന്

ഈ സഭയതിപലെ അഎഗമമാണറ്റ്.  അനറ്റ് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മുഖര്യമനതിയപട സശ്രീറതില്
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ഇ.  പക.  നമായനമാരമായതിരുന.  1991-ല്  ജതില്ലമാ  കഇൗണ്സതില്  പതരപഞടുപ്പെറ്റ്

നടതതി.  14  ജതില്ലയതില്  13-ലുഎ  എല്.ഡതി.എഫറ്റ്.  ജയതിച്ചു.  ആ വതിജയതതില്

മതതിമറനപകമാണ്ടെറ്റ് കമാലെമാവധതി പൂര്തതിയമാകമാന് ഒരു വര്ഷഎകൂടതി ഉണ്ടെമായതിട്ടുഎ

അതതിനറ്റ്  കമാതതിരതികമാപത  നതിങ്ങള്  ഇലെകനതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഡപമായതി.  എനമാണറ്റ്

ഫലെമുണ്ടെമായതറ്റ്;  14  ജതില്ലമാ  കഇൗണ്സതിലെതില്  13-ഉഎ  നതിങ്ങള്  ജയതിച്ച

പതരപഞടുപ്പെമായതിരുന അതറ്റ്.  അസഎബതി  പതിരതിച്ചുവതിട്ടറ്റ്  പതരപഞടുപ്പെതിഡലെയ്ക്കറ്റ്

ഡപമായതി.  ആ  ഇലെകന്  റതിസള്ട്ടതിലൂപട  ഡകമാണ്ഗ്രസഎ  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-ഉഎ

മടങ്ങതിവന.  പക.  കരുണമാകരന്  മുഖര്യമനതിയമായതി.  നതിങ്ങള്കറതിയമാമഡല്ലമാ,

ഡലെമാകല്  ഡബമാഡതി  പതരപഞടുപ്പെതിപന്റെ  രമാഷശ്രീയമല്ല,  അസഎബതി

പതരപഞടുപ്പെതിഡന്റെതറ്റ്. അസഎബതി പതരപഞടുപ്പെതിപന്റെ രമാഷശ്രീയമല്ല, ഡലെമാകസഭമാ

പതരപഞടുപ്പെതിഡന്റെതറ്റ്. ഫലെങ്ങള് മമാറതിമമാറതി വരുഎ. നതിങ്ങള്കറ്റ് അഹങരതികമാഎ.

ഞങ്ങള്കറ്റ് ആത്മവതിശസ്വമാസമുണ്ടെറ്റ്. 2021-പലെ പതരപഞടുപ്പെതില് യ.ഡതി.എഫറ്റ്.

മടങ്ങതിവരുഎ. 

ഡഡമാ.  ടതി.  എഎ.  ഡതമാമസറ്റ്  പഎസകറ്റ്,  അങ്ങയപട  ഈ  ബഡ്ജറതിനറ്റ്

ബദലെമായതി  പുതുകതിയ  റതിപപവസ്ഡറ്റ്  ബഡ്ജററ്റ്  ഞങ്ങള്  അവതരതിപ്പെതിക്കുഎ

എനമമാത്രഎ  ചൂണ്ടെതികമാണതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഡകരളപത  കടപകണതിയതിലെമാകതിയ
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ഈ ബഡ്ജറതിപന ഞമാന് എതതിര്ക്കുന.

ധനകമാരര്യവഎ കയറഎ വകുപ്പുമനതി (ഡഡമാ  .   ടതി  .   എഎ  .   ഡതമാമസറ്റ് ഐസകറ്റ്):

സര്,  ഈ  ബഡ്ജറതിപന  കുറതിച്ചറ്റ്  സമാമമാനര്യഎ  സമഗ്രമമായ  ചര്ച്ച  ഇവതിപട

നടക്കുകയണ്ടെമായതി.  ചതിലെ  പരതിഹമാസങ്ങപളമാപക  വരുഎ.  ഒരു  പരതിഹമാസഎ

നമ്മുപട കുട്ടതികളുപട കവതിതകപളയഎ ചതിത്രങ്ങപളയഎ കുറതിപച്ചല്ലമാമമാണറ്റ്.  ഞമാന്

അതതില്  പങ്കുഡചരുനതില്ല.  അപതമാരു  celebration ആണറ്റ്.  നമ്മുപട

പപമാതുവതിദര്യമാഭര്യമാസതതിപന്റെ  വതിജയതതിപന്റെ  ആഡഘമാഷമമാണറ്റ്.  ഞമാന്

അതതിപനക്കുറതിച്ചറ്റ് കൂടുതല് പറയനതില്ല. 

പമാലെകമാടറ്റ്  കുഴല്മനഎ  ജതി.എച്ചറ്റ്.എസറ്റ്.-പലെ  പക.  ഡസ്നേഹയപട

കവതിതഡയമാപടയമാണറ്റ്  ബഡ്ജററ്റ്  പ്രസഎഗഎ  തുടങ്ങതിയതറ്റ്.  ആ  സ്കൂളതിപന്റെ

അവസപയക്കുറതിച്ചറ്റ്  ശശ്രീ.  വതി.  പതി.  സജശ്രീന്ദ്രന്  വളപര  പരതിഹമാസരൂഡപണ

പറയനണ്ടെമായതിരുന.  ശരതിയമാണറ്റ്.  ആ  ചതിത്രഎ  കണ്ടെമാല്  നമ്മപളല്ലമാവരുഎ

പഞട്ടതിഡപ്പെമാകുഎ.  എനമാണറ്റ്  യമാഥമാര്തര്യഎ;  86  വര്ഷമമായതി  ആ സ്കൂള് വമാടക

പകട്ടതിടതതിലെമാണറ്റ്  പ്രവര്തതിക്കുനതറ്റ്.  2019-20 ല്  3  ഡകമാടതി  രൂപ

അനവദതിച്ചു.  ഇഡപ്പെമാള്  1.6  ഏകര്  സലെഎ  സഎഭമാവനയമായതി

കതിട്ടതിയതിട്ടുപണ്ടെനമാണറ്റ്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  എഎ.എല്.എ.  എഡനമാടറ്റ്  പറഞതറ്റ്.
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എനമാല് ഇതതിപന്റെ  3  ഡകമാടതി  രൂപയപട പകട്ടതിടഎ  ഡതിപപസന് പചയ്യുനതതിനറ്റ്

ഒരുപമാടറ്റ്  കമാലെതമാമസഎ  ഉണ്ടെമായതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഇഡപ്പെമാള്  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

എഎ.എല്.എ.   തപന  മുന്കപയ്യെടുതറ്റ്  എല്.എസറ്റ്.ജതി.ഡതി.-പയപകമാണ്ടെറ്റ്

വതിശദമമായ  പ്ലമാനഎ  എസതിഡമറ്റുഎ  ഉണ്ടെമാകതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  7  ഡകമാടതി  രൂപയപട

എസതിഡമറമാണറ്റ്.  3  ഡകമാടതി  രൂപയപട  എ.എസറ്റ്.  കര്യമാന്സല്  പചയ്യുഎ.  ഈ

പുതതിയ  എസതിഡമറതിനറ്റ്  എ.എസറ്റ്.  നല്കതി  നടപ്പെമാക്കുഎ.  ഈ  പറയന  സ്കൂള്

നതിങ്ങള്  അടുതവര്ഷഎ  ഡപമായതി  ഡനമാകതിപകമാള,  എങ്ങപന  ഇരതിക്കുന

എനള്ളതറ്റ്.  പമാലെകമാടുള്ള ഏറവഎ നല്ല സ്കൂളുകളതിപലെമാനമായതിരതിക്കുഎ.  പഡക

ഇതറ്റ്  ഇങ്ങപനയള്ള  സ്കൂളുകള്  എത്രയണ്ടെറ്റ്  എനപള്ളമാരു

അഡനസ്വഷണതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  നയതിച്ചു.  മതികവമാറഎ  നമ്മുപട  മലെബമാര്

ഡമഖലെയതിലെമാണറ്റ്.  വളപര ചുരുകഎ,  ഒഡനമാ രഡണ്ടെമാ മമാത്രഡമയള്ള ഇപ്പുറതറ്റ്.

ഏതമാണ്ടെറ്റ്  92  സ്കൂളുകള്  ഇതരതതില്  വമാടക  പകട്ടതിടങ്ങളതില്

പതതിറമാണ്ടുകളമായതി  പ്രവര്തതിക്കുന.  പകട്ടതിട  ഉടമസന്  അതതിനറ്റ്

പരതിഷ്കമാരങ്ങപളമാനഎ  വരുത്തുനതില്ല.  അതുപകമാണ്ടുതപന  പുറത്തുനതിനറ്റ്

സര്കമാരതിനറ്റ്  മുതല്മുടപകമാനഎ  വരുനതില്ല.  ഇങ്ങപനയള്ള  ഒരു

ദരവസയതിലെമാണറ്റ്. ഈ സ്കൂളുകപളമാപക നവശ്രീകരതിക്കുനതതിനഡവണ്ടെതി ഒരു സശ്രീഎ
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ആരഎഭതിക്കുഎ.  ഈ സലെഎ വതിട്ടുപകമാടുതറ്റ് ഡവപറ സലെഎ എടുക്കുകയല്ല,  ഈ

സലെത്തുതപന  സ്കൂള്  പുനര്  നതിര്മ്മതിക്കുനതതിനഎ

നവശ്രീകരതിക്കുനതതിനപമമാപകയമായതിട്ടുള്ള  ഒരു  സശ്രീഎ  തയ്യെമാറമാകതി  നടപ്പെമാക്കുഎ.

അതമാണറ്റ് ഇതുമമായതി ബനപപ്പെട്ടറ്റ് എനതികറ്റ് പ്രഖര്യമാപതിക്കുവമാനള്ളതറ്റ്.

സഎസമാനതതിപന്റെ  സമാമതതിക  സതിതതിപയനമാണറ്റ്;  സഭയപട

ചരതിത്രതതിപലെ  ഏറവഎ  വലെതിയ  പ്രസഎഗഎ  നടതതിയതിട്ടുഎ  സഎസമാനതതിപന്റെ

സമാമതതിക  സതിതതിപയക്കുറതിച്ചറ്റ്  എവതിപടയഎ  സൂചതിപ്പെതിച്ചതിട്ടതില്ല  എനമാണറ്റ്

ശശ്രീ.  വതി.  ഡതി.  സതശ്രീശന് പറഞതറ്റ്.  ബഡ്ജറതിഡനമാപടമാപ്പെഎ രണ്ടെറ്റ് സുപ്രധമാന

ഡരഖകളുണ്ടെറ്റ്. ഒനറ്റ്, ഇടകമാലെ ധനനയഎ സഎബനതിച്ച റതിഡപ്പെമാര്ട്ടറ്റ്. രണ്ടെറ്റ്, വര്യയ

അവഡലെമാകന റതിഡപ്പെമാര്ട്ടറ്റ്. വര്യയ അവഡലെമാകന റതിഡപ്പെമാര്ട്ടറ്റ് സമാധമാരണഗതതിയതില്

അകഇൗണ്ടെറ്റ്സറ്റ്  ലെഭര്യമമായ  രണ്ടെറ്റ്  വര്ഷഎ  മുമ്പുള്ള  സതിതതിപയക്കുറതിച്ചുള്ള

കണക്കുകളമാണറ്റ്.  ഈ  വര്ഷഡതതറ്റ്  2019-20-ഡലെതമാണറ്റ്.  എനമാല്

ഇതവണപത  റതിഡപ്പെമാര്ട്ടതിനറ്റ്  ഒരു  പ്രഡതര്യകതയണ്ടെറ്റ്.  ഒരു  രണ്ടെമാഎ

ഭമാഗഎകൂടതിയണ്ടെറ്റ്.  അകഇൗണ്ടെറ്റ്സതിപന്റെ  അടതിസമാനതതിലെപല്ലങതിലുഎ  ലെഭര്യമമായ

സതിതതിവതിവര  കണക്കുകളുപട  അടതിസമാനതതില്  നടപ്പുവര്ഷഎ  അടകമുള്ള

കമാരര്യങ്ങപളക്കുറതിച്ചുഎ  അടുത  വര്ഷപത  സതിതതി  എനമായതിരതിക്കുഎ
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എനതതിപനക്കുറതിച്ചുഎ  അവരുപട  ഒരു  അവഡലെമാകനമുണ്ടെറ്റ്.  രണ്ടെമാമഡതതറ്റ്,

ധനനയ റതിഡപ്പെമാര്ട്ടതില് ഒരു  annexure  ഉണ്ടെറ്റ്.  എനതിനമാണതറ്റ്;  ജതി.എസറ്റ്.ടതി.-

യതില്നതിനറ്റ്  നമ്മുപട  ഭമാവതി  വരുമമാനഎ  എങ്ങപനയമായതിരതിക്കുഎ;  അതറ്റ്

വതിലെയതിരുത്തുനതതിനഡവണ്ടെതി  21  ഡപജുപള്ളമാരു  റതിഡപ്പെമാര്ട്ടുണ്ടെറ്റ്.  വളപര

സമഗ്രമമായതിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ഇതറ്റ്  ബഡ്ജററ്റ്  ഡഡമാകദ്യുപമന്റെതിപന്റെ  ഭമാഗമമാണറ്റ്.  ഇത്രയഎ

വതിശദമമാപയമാരു  വതിശകലെനഎ  ഉണ്ടെമായതിട്ടുഎ  'തമസരതിച്ചു'  എപനമാപക

പറഞമാല്  ഒരര്തഡമയള,  ഇപതമാനഎ  ഡനമാകമാന്  തയ്യെമാറമായതിട്ടതില്ല

എനള്ളതമാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്  രണ്ടുഎകൂടതി  ഡചര്തറ്റ്  ഒരുപഡക  ഏറവഎ  നശ്രീണ്ടെ

ഉപസഎഹമാരഭമാഗഎ ഈ ബഡ്ജറതിഡന്റെതമാണറ്റ്.  കമാരണഎ,  ഇതറ്റ് ചര്ച്ച പചയ്യെമാന്

ഉപഡയമാഗതിച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  അതതിപന്റെ  അടതിസമാനതതില്  ഡകരളതതിപലെ

ധനദൃഢശ്രീകരണതതിപന്റെ  ഒരു  പ്രവണതപയക്കുറതിച്ചറ്റ്  പറഞതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  1900-

ങ്ങളുപട  അവസമാനതതിലുണ്ടെമായ  ധനപ്രതതിസനതി  കര്ശനമമായ  നടപടതികള്

സസ്വശ്രീകരതിക്കുനതതിനറ്റ്  നപമ്മ  നതിര്ബനതിതരമാകതി.  അതതിപന്റെ  ഫലെമമായതി

റവനമ്മ്യൂകമ്മതിയഎ ധനകമ്മതിയഎ ഈ  2000-ാം  ആണ്ടെതിപന്റെ ആദര്യദശകതതില്

കുറഞ്ഞുവന.  അതതില്,  നതിങ്ങള്  ഭരതിച്ച  കമാലെതറ്റ്  പചലെവറ്റ്

ചുരുകലെതിലൂപടയമാണതറ്റ് ഡനടതിയപതങതില് 10 ശതമമാനഎ വരുമമാനഡമ കൂടതിയള.
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പതിനശ്രീടുള്ള  ഇടതുപക  സര്കമാരതിപന്റെ  കമാലെതറ്റ്  വരുമമാനഎ  ഏതമാണ്ടെറ്റ്  20

ശതമമാനഎവച്ചറ്റ്  കൂടതി.  കമാരര്യഎ  എന്തുതപന  ആയമാലുഎ  ഈ  ധനദൃഢശ്രീകരണ

പ്രവണത തുടര്ന.  നതിങ്ങളുപട കഴതിഞ ഭരണകമാലെതറ്റ് എന്തുനടന;  രണ്ടെറ്റ്

വര്ഷഎകൂടതി ഡനരപത പറഞതുഡപമാപലെ ഡപമായതി.  അതുകഴതിഞറ്റ് വരുമമാനഎ

10  ശതമമാനതതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  ഇടതിഞ്ഞു,   അതതിപന്റെ  ഫലെമമായതി  റവനമ്മ്യൂകമ്മതിയഎ

ധനകമ്മതിയഎ വര്ദതികമാന് തുടങ്ങതി. അതതിപനക്കുറതിച്ചമാണറ്റ് ധവളപത്രപമമാപക

ഇറങ്ങതിയതറ്റ്. 

ഈ  സര്കമാര്  വന.  നതിങ്ങപളല്ലമാഎ  പറഞതുഡപമാപലെ  റവനമ്മ്യൂ

വരുമമാനതതില്  വലെതിയ  കുതതിപ്പുണ്ടെമായതില്ല.  അതതിപന്റെ  കമാരണമമാണറ്റ്  ഞമാന്

ഡനരപത  പറഞ  അനബന  റതിഡപ്പെമാര്ട്ടറ്റ്.  ഏതമായമാലുഎ  റവനമ്മ്യൂ  വരുമമാനഎ

കൂടമാതഡപ്പെമാഴുഎ  ശശ്രീ.  പതി.  പക.  ബഷശ്രീര്  ഇവതിപട  പറഞതുഡപമാപലെ,  മുണ്ടെറ്റ്

മുറകതി  ഉടുഡതമാ;  പചലെവറ്റ്  ചുരുകതിഡയമാ;  കണക്കുകള്  എപന്റെ

പ്രസഎഗതതിലുണ്ടെറ്റ്.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  തൃപതിയമായതിപല്ലങതില് അതതിപന്റെ വതിശദമമായ

കണക്കുകള്  ഞമാന്  ഡനരപത  പറഞ  ഡരഖകളതിലുണ്ടെറ്റ്.  അതുപ്രകമാരഎ

ഡകട്ടുപകമാള, റവനമ്മ്യൂകമ്മതി- 2016-17-ല് 2.44, 2017-18-ല് 2.41, 2018-19-

ല് 2.21, 2019-20-ല് 1.70. കുറഞ്ഞു. ധനകമ്മതി- 2016-17-ല് 4.17, 2017-
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18-ല്  3.83,  2018-19-ല്  3.41,  2019-20-ല്  2.79.  കുറഞ്ഞു.  ആ  fiscal

consolidation path  നടതതിയതറ്റ് പചലെവറ്റ് ചുരുകതിപകമാണ്ടെമാണറ്റ്.  ഇതറ്റ് ചതിലെ

കമാരര്യങ്ങപളടുതതിട്ടറ്റ് അങ്ങപന പചലെവറ്റ്,  ഇങ്ങപന പചലെവറ്റ് എനല്ല.  പമമാതഎ

പടന്റെറ്റ് എനമാണറ്റ്; പചലെവറ്റ് ചുരുകല്, ചതിലെ കമാരര്യങ്ങള് ഡവപണ്ടെനറ്റ് വച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.

പഡക  ഈ  സര്കമാര്  responsible  ആയതിട്ടമാണറ്റ്  പപരുമമാറതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്.

പുറത്തുനതിനറ്റ്  വമായപയടുകമാഎ,  ബഡ്ജറതിനള്ളതിലുഎ  പപകവതിട്ടറ്റ്  കളതികമാഎ

എനള്ളതല്ല. ഈ ഗഇൗരവമമായ സമാമതതിക സതിതതിയതിലുഎ പചലെവറ്റ് കുതപന

കുറയ്ക്കുനതതിനഎ  നതിയനതിക്കുനതതിനഎ  ആ  നതിയനണതതിപന്റെ

അടതിസമാനതതില്  കമ്മതി  കൃതര്യമമായതി  കുറച്ചുപകമാണ്ടുവരമാനഎ  കഴതിഞ്ഞു.

എല്ലമാവരുഎ  പതിനശ്രീപടടുതറ്റ്  കളതിക്കുനതറ്റ്   2020-21-പലെ  കണക്കുകളമാണറ്റ്.

സസ്വമാഭമാവതികമമായതി  ഇവതിപട  മമാത്രമല്ല,  നമ്മുപട  വരുമമാനഎ  20  ശതമമാനഎ

ഏതമാണ്ടെറ്റ്  കുറഞ്ഞു.  എനമാലുഎ  പചലെവറ്റ്  10  ശതമമാനഡമ  കുറഞതിട്ടുള.

കമാരണഎ,  അങ്ങപന  പചലെവറ്റ്  ചുരുകമാന്  നതിനതില്ല.  കമാരണഎ,  പകമാവതിഡറ്റ്

കമാലെമമാണറ്റ്.  സര്കമാര്  സഹമായഎ  നല്കണഎ.  ഉഡതജനഎ  നല്കണഎ.

ഇതതിപന്റെ അടതിസമാനതതില് നമ്മുപട ധനകമ്മതി കൂടതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്. 4.2 ശതമമാനഎ

ആയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  റവനമ്മ്യൂകമ്മതിയഎ കൂടതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഇതറ്റ്  ഡകരളതതില് മമാത്രമമാഡണമാ;
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മററ്റ് സഎസമാനങ്ങളതില് എങ്ങപനയമാണറ്റ്; ഡദശശ്രീയതലെതതില് എങ്ങപനയമാണറ്റ്?

നമ്മുപട ഉല്പ്പെമാദനഎ 3.45  ശതമമാനഎ കുറയഎ,  ഏതമാണ്ടെറ്റ് ഡദശശ്രീയ തലെതതിലുഎ

ഇതുതപനയമാണറ്റ് സതിതതി. സഎസമാന സര്കമാര് വളപര കൃതര്യമമായതി  കഴതിഞ

നമാലുവര്ഷഎ  fiscal  consolidation  path  പരതിമതിതതികള്ക്കുളളതില്നതിനഎ

തുടര്നതിട്ടുണ്ടെറ്റ്. ഇഇൗ വര്ഷപത തകര്ച്ചപയനറ്റ് പറയനതറ്റ് ഡദശശ്രീയതലെതതില്

തപനയളളതമാണറ്റ്.  ശശ്രീ.  പക.  സതി.  ഡജമാസഫറ്റ്  ഇവതിപട  പ്രസഎഗഎ

അവസമാനതിപ്പെതിച്ചഡപ്പെമാള് രസകരമമായ കണക്കുകള് കടപതക്കുറതിച്ചറ്റ് പറഞ്ഞു.

എല്ലമാവര്ക്കുഎ  കടപതക്കുറതിച്ചമാണറ്റ്  പറയമാനളളതറ്റ്.  കഴതിഞ  ഇടതുപക

സര്കമാര്  അധതികമാരതതില്  വരുഡമമാള്  40,000  ഡകമാടതി  രൂപ  കടഎ,

ഇറങ്ങുഡമമാള്  82,000 ഡകമാടതി  രൂപ  കടഎ,  ഇരട്ടതിയമായതി.  അതുകഴതിഞറ്റ്

പറഞതറ്റ് ശശ്രീ.  പക.  സതി.  ഡജമാസഫതിനറ്റ് മനസതിലെമായതില്ലമാപയനറ്റ് ഡതമാനന.

82,000  ഡകമാടതി  രൂപ  കടമമായതിട്ടറ്റ്  നതിങ്ങള്  അധതികമാരതതില്  വന,

ഇറങ്ങതിയഡപ്പെമാള്  എത്രയമായതി?  1.6  ലെകഎ  ഡകമാടതി രൂപ.  ഇഡപ്പെമാള്

ബമാധര്യതപയല്ലമാമടകഎ 3.3  ലെകഎ ഡകമാടതി രൂപ.  നമ്മുപട സഎസമാനങ്ങളുപട

കടഎ  ഏതമാണ്ടെറ്റ്  5  വര്ഷഎ  കൂടുഡമമാള്  ഇരട്ടതിയമാകുഎ,  അഡപ്പെമാള്  എഡപ്പെമാള്

ഡവണപമങതിലുഎ,  ഇവതിപട ചതിലെര് പ്രസഎഗതിച്ചതുഡപമാപലെ, 'നമാളതിതുവപരപയടുത
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കടതതിപന്റെ  അത്രയഎ  കടഎ  നതിങ്ങള്  5  വര്ഷഎപകമാണ്ടെറ്റ്  എടുതതിഡല്ല'

എപനമാപക  പ്രസഎഗതികമാഎ,  പുറതറ്റ്  പ്രസഎഗതിക്കുഡമമാള്  ആളുകള്

ഡകള്കമാനഎ  കയ്യെടതികമാനപമമാപക  ഉണ്ടെമായതിപയനവരുഎ.  ഏപതങതിലുഎ

സഎസമാന  സര്കമാരതിനറ്റ്  ഇഷഎഡപമാപലെ  വമായപയടുകമാന്  പറ്റുഡമമാ;  ഇവതിപട

ധനഉതരവമാദതിത നതിയമഎ  ഇഡല്ല;  ധനഉതരവമാദതിത  നതിയമഎ

എനതിനമാണറ്റ്?  ഇങ്ങപന കടപമടുതറ്റ് കടപകണതിയതിലെമാകുനതറ്റ് ശശ്രീ.  വതി.  ഡതി.

സതശ്രീശന്  പലെഡപ്പെമാഴുഎ  പറയന  കമാരര്യമമാണറ്റ്.  ധനഉതരവമാദതിത

നതിയമതതിനറ്റ്  വതിഡധയമമായതിട്ടഡല്ല  പ്രവര്തതികമാന്  പറ?   എനറ്റ്

കടപകണതിപയക്കുറതിച്ചമാണറ്റ്  നതിങ്ങള്  പറയനതറ്റ്?  ഇഡപ്പെമാള്

ചര്ച്ചമാവതിഷയമമായതിട്ടുളള  സതി.&എ.ജതി.  ഓഡതിററ്റ്  റതിഡപ്പെമാര്ട്ടതിപലെ  ഡപജറ്റ്  46

വമായതിച്ചറ്റ്  ഡനമാകണഎ,  ഒരു  സഎസമാനഎ  കടപകണതിയതിലെമാഡണമാപയനറ്റ്

എങ്ങപനയമാണറ്റ്  പറയനതറ്റ്?   എ.ജതി.  തപന  അഎഗശ്രീകരതിക്കുനണ്ടെറ്റ്,

G minus R ജതി.എസറ്റ്.ടതി.പതി.യപട ഡഗ്രമാതറ്റ് ഡറററ്റ് എത്രയമാണറ്റ്?  അതറ്റ് നമ്മുപട

പലെതിശഡയകമാള്  കൂടുതലെമാപണങതില്  പഡബ്ററ്റ്  സപസയതിനബതിള്  ആണറ്റ്.

ഡകരളതതിപന്റെ  domar  gap,  കൃതര്യമമായതി  പകമാടുതതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  ഡകരളതതിപലെ

പഡബ്ററ്റ്  സപസയതിനബതിളമാപണനറ്റ്  സമാപതിക്കുകയമാണറ്റ്.   പതിനശ്രീടറ്റ്
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എ.ജതി.-യപട  ഒരു  കസര്ത്തുണ്ടെറ്റ്,  അതറ്റ്  പതി.എ.സതി-യതില്  വരുഡമമാള്

ഡനമാകമാഎ.  എനമാപണനറതിയമാഡമമാ;  ഇങ്ങപനപയമാപകയമാപണങതിലുഎ

കര്യമാപ്പെതിറല്  എകറ്റ്പപന്ഡതിച്ചര്  കുറഞ്ഞുപകമാണ്ടെതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്,  അതതിപന്റെ

ഫലെമമായതി  ഡഗ്രമാതറ്റ്  ഡറററ്റ്  നമാപള  കുറയഎ,  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഇതറ്റ്

സപസയതിനബതിളമായതിട്ടറ്റ്  നമാപള  മമാറഎ,  എപനമാരു  ദശ്രീര്ഘദര്ശനമമാപണനറ്റ്

ഡനമാക്കൂ.  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പ്രതതിപകഡനതമാഡവ,  ഭമാവതിയതില്

സപസയതിനബതിളമായതി  മമാറഎ,  കമാരണഎ  നതിങ്ങളുപട  ഡഗ്രമാതറ്റ്  ഡറററ്റ്  കുറയഎ.

ഞമാന് ഡനപര മറതിച്ചമാണറ്റ്,  കതിഫ്ബതി  മുഡഖനയള്ള എല്ലമാ നതിഡകപങ്ങളുപടയഎ

ഫലെമമായതി  ഡഗ്രമാതറ്റ്  ഡറററ്റ്  കൂടമാന്  ഡപമാകുകയമാണറ്റ്,  കമാരണഎ  കര്യമാപ്പെതിറല്

എകറ്റ്പപന്ഡതിച്ചറമാണറ്റ് കതിഫ്ബതി മുഴുവന്.  സതി.  ആന്റെറ്റ് എ.ജതി.  റതിഡപ്പെമാര്ട്ടതില്

ഇഡപ്പെമാള് പ്രതതിപകഡനതമാവറ്റ് വമായതിക്കുന ഭമാഗതതില് എനമാണറ്റ് പറയനതറ്റ്?

കര്യമാപ്പെതിറല്  എകറ്റ്പപന്ഡതിച്ചര്  കുറഞ്ഞുപകമാണ്ടെതിരതിക്കുനപവനഡല്ല,   പുറതറ്റ്

കതിഫ്ബതിയപട  മുഴുവന്  പണവഎ  കര്യമാപ്പെതിറല്  എകറ്റ്പപന്ഡതിച്ചറമാണറ്റ്.

അതുപകമാണ്ടെറ്റ് നമ്മുപട സഎസമാനതതിപന്റെ ഡഗ്രമാതറ്റ് ഡറററ്റ് കൂടുകഡയയളളൂ, ഇതറ്റ്

തതികച്ചുഎ  സപസയതിനബതിളമായതിട്ടുളള  കമാരര്യമമാണറ്റ്.  ഡവപറമാരു  വമാദഎ

എനമാപണനറതിയഡമമാ?  കഴതിഞ  സര്കമാരുഎ  ഇഇൗ  സര്കമാരുഎ  തമ്മതില്
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തമാരതമര്യപപ്പെടുത്തുനതറ്റ്  എനതിനമാണറ്റ്,  എങ്ങപന  പറ്റുഎ?   അനപത

കമാലെമമാഡണമാ  ഇനപത  കമാലെഎ;  അതതിപന  അഡപകതിച്ചറ്റ്  വരുമമാനഎ

കൂടതിയതിട്ടതിഡല്ല;   കപ്പെമാസതിറതി  കൂടതിയതിട്ടതിഡല്ല   എപനമാപകയളള  വമാദഎ.

പറഞ്ഞുപറഞ്ഞുവനഡപ്പെമാള്  ഒരു  പപടഎസശ്രീരതിസറ്റ്  കഎപമാരതിസണ്  സമാധര്യമഡല്ല

എനളളതമാണറ്റ്.  കമാരണഎ,  ഈ  അടതിസമാന

കപ്പെമാസതിറതിമമാറതിപകമാണ്ടെതിരതിക്കുമഡല്ലമാ,  വളര്നപകമാണ്ടെതിരതിക്കുമഡല്ലമാ,  അഡപ്പെമാള്

തമാരതഡമര്യന  പറ്റുകയതില്ല  എനളളതമാണറ്റ്.   ഇവതിപട  ശശ്രീ.  പക.  എസറ്റ്.

ശബരശ്രീനമാഥന് പറഞ കണക്കുണ്ടെഡല്ലമാ അതറ്റ്  ശരതിയല്ല.  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-പന്റെ

സതിര വതിലെയതില് 4.9 ശതമമാനമമാണറ്റ് 5 വര്ഷപത ശരമാശരതി വളര്ച്ച നതിരകറ്റ്.

കഴതിഞ  വര്ഷവഎ  പറഞ  കണകറ്റ്  ഇതുതപനയമാണറ്റ്.  ഇഇൗ  വര്ഷവഎ

ഇതുതപനയമാണറ്റ്  പറയനതറ്റ്.   2019-20-ല്  3.8  ശതമമാനമമായതി  വളര്ച്ച

ചുരുങ്ങതിയതതിപന്റെ ഫലെമമായതിട്ടമാപണങതിലുഎ എല്.ഡതി.എഫറ്റ്.-പന്റെ കമാലെതറ്റ്  5.9

ശതമമാനഎ  വളര്ച്ചയണ്ടെറ്റ്.  It's  a  fact.  അതപല്ലങതില്  ഞമാന്  തുകയമാണറ്റ്

പറയനപതങതില്  എല്ലമാ  കമാരര്യങ്ങളുഎ,  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.-പന്റെ  കമാലെതറ്റ്  ഇത്ര

ഡകമാടതി,  ഇഡപ്പെമാള്  ഇത്രഡകമാടതി,  എനപറഞമാല്  നതിങ്ങള്

കണക്കുകള്പകമാണ്ടെറ്റ്  കളതിക്കുകയമാപണനറ്റ്  പറയഎ.  എത്ര  കതിഡലെമാമശ്രീറര്
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ഡറമാഡുകളമാണറ്റ്  പണതിതുപകമാടുതതറ്റ്,  നതിങ്ങളുപട  കമാലെതറ്റ്  പണതിതതതിപന്റെ

ഇരട്ടതി കതിഡലെമാമശ്രീറര് ഡറമാഡറ്റ്.  എത്ര ടമാപ്പെറ്റ് പകമാടുക്കുന,  നതിങ്ങളുപട കമാലെതറ്റ്

പകമാടുതതതിഡനകമാള് ഏതമാണ്ടെറ്റ് 3 മടങ്ങറ്റ് കൂടുതല്.  ഇപതമാപക ഫതിസതികല്

അച്ചശ്രീവ്പമന്റെറ്റ്സറ്റ്  ആണറ്റ്.    അതറ്റ്  മുഴുവന് കമാണതിക്കുനതറ്റ് മുന്സര്കമാരതിപന്റെ

കമാലെഡതകമാള്  ഇഇൗ  സര്കമാരതിനറ്റ്  മതികച്ച  സമാമതതിക

പ്രകടനമുണ്ടെമായതിപയനള്ളതമാണറ്റ്.   ഡകമാവതിഡതിപനക്കുറതിച്ചറ്റ്  പലെരുഎ

പരമാമര്ശതിക്കുകയണ്ടെമായതി, ഇനറ്റ് രമാവതിപലെ ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പക. പക. വശലെജ

ടശ്രീച്ചര്  പറഞതതിഡനകമാള്  നല്ല  മറപടതി  പറയമാനതില്ല.  രണ്ടെറ്റ്

കമാരര്യങ്ങപളക്കുറതിച്ചമാണഡല്ലമാ  ഇവതിപട  പറയനതറ്റ്.  ഒനറ്റ്,  ഡരമാഗതതിപന്റെ

വര്യമാപനഎ. രണ്ടെറ്റ്, ഡരമാഗഎ വനവര്ക്കുളള ചതികതിത. ചതികതിത കതിട്ടതിയതിപല്ലങതില്

മരതിക്കുഎ.   ചതികതിതയപട  കമാരര്യതതില്  ഡകരളഎ  ഏറവഎ  മതികച്ചതമാപണന

കമാരര്യതതില്  ആര്ക്കുഎ  തര്ക്കുമുണ്ടെമാകതില്ല.  ഇവതിപട  തര്കമുളളതറ്റ്  ഇനറ്റ്

വര്യമാപനതതിനറ്റ്  ഡവഗതകൂടുനപവനതമാണറ്റ്.  അതറ്റ്  സര്കമാരതിനറ്റ്

തശ്രീരുമമാനതികമാന്  പറ്റുനതമാഡണമാ?  നമ്മുപട  സമാമൂഹതിക  നതിയനണതതിപന്റെ

ഫലെമമാണറ്റ്.   ആദര്യഘട്ടതതില്  സമാമൂഹതിക  നതിയനണങ്ങള്  എത്ര

മതികച്ചതമായതിരുന.   എനമാല്  ഒരു  ഘട്ടതതില്  സമരങ്ങളതിഡലെയ്ക്കുഎ
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കമാരര്യങ്ങളതിഡലെയ്ക്കുഎ  ഡപമായഡപ്പെമാള്  മമാറതി.   സമരതതിനഡപമായവര്പകമാപക

ഡരമാഗഎ  വനപവന  അര്തതതിലെല്ല,  നമ്മുപട  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പ്രതതിപക

ഡനതമാവടകമുള്ള  മററ്റ്  ഡനതമാകന്മമാര്,  നതിങ്ങള്  ഇഇൗ  രശ്രീതതിയതില്  സമരഎ

പചയ്യുഡമമാള്  അതുണ്ടെമാക്കുന  ഇഫകറ്റ്,  പപര്മതിസശ്രീവറ്റ്  അററ്റ്ഡമമാസതിയര്  ഉണ്ടെറ്റ്.

ആകമാഎ,  എന്തുമമാകമാഎ,  എങ്ങപനയഎ  ആകമാപമനളളതറ്റ്,  അതമാണറ്റ്

പമാടതില്ലമാതതറ്റ്.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  അതതിപന്റെ  ഭമാരപമടുതറ്റ്  സര്കമാരതിപന്റെഡമല്

വയ്ക്കണ്ടെ.  ബമാകതിയളള കമാരര്യങ്ങള് ബഹുമമാനപപ്പെട്ട പക. പക. വശലെജ ടശ്രീച്ചര്

പറഞതുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഞമാന്  അവപയമാനഎ  ആവര്തതികമാന്  നതില്ക്കുനതില്ല.

കതിഫ്ബതിപയക്കുറതിച്ചറ്റ് നമ്മള് വതിശദമമായതി ചര്ച്ചപചയതുപകമാണ്ടെറ്റ് ഞമാന് ഒനഎ

പറയനതില്ല.   ഒരു കമാരര്യഎ  ഞമാന് പറഞതറ്റ്  ഓര്മതികണഎ,  6000  ഡകമാടതി

രൂപയല്ല  പചലെവറ്റ്  7300  ഡകമാടതി  രൂപ  ഇഡപ്പെമാള്  ഡദശശ്രീയപമാതക്കുളള  700

ഡകമാടതി  രൂപകൂടതി  പകമാടുക്കുഡമമാള് ഇഇൗ ഒരമാഴ്ചയ്ക്കുളളതില് അതറ്റ്  8000  ഡകമാടതി

രൂപ  പചലെവമാകുഎ.  മമാര്ച്ചറ്റ്  മമാസതതിനളളതില്  ചുരുങ്ങതിയതറ്റ്  10000 ഡകമാടതി

രൂപ, ചതിലെഡപ്പെമാള് 12000 ഡകമാടതി രൂപപയങതിലുഎ പചലെവമാകുന രശ്രീതതിയതിഡലെകറ്റ്

വരുഎ.  ശശ്രീ.  പതി.  പജ.  ഡജമാസഫറ്റ്  പറയനതറ്റ്,  പസമതി സ്പെശ്രീഡറ്റ് ഡപമാരമാ,  പപഹ

സ്പെശ്രീഡറ്റ് ഡവണപമനമാണറ്റ്.  എനമാല് നമുകറ്റ് ഇത്രഡയ ഇഡപ്പെമാള് പമാടുള.  അതറ്റ്
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എന്തുപകമാണ്ടെമാപണഡനമാ,  സ്പെശ്രീഡറ്റ്  കൂടുനതതിനനസരതിച്ചറ്റ്  പറയതില്പ്പെമാതകള്

തശ്രീര്ത്തുഎ ഡനപരയമായതിരതികണഎ,  പമാതകളതില് വളവറ്റ് പറതില്ല.  ഡകരളതതിപന്റെ

ഇനപത  സമാഹചരര്യതതില്  അഡദ്ദേഹഎ  പറഞ  300  കതി.മശ്രീ.  സ്പെശ്രീഡതില്

വണ്ടെതിഡയമാടതിക്കുനതതിനള്ള  പചലെവറ്റ്  തമാങ്ങമാന്  പറ്റുനതല്ല.  പസമതി  സ്പെശ്രീഡറ്റ്

പമാത  നതിര്മ്മതിക്കുഡമമാള്  ഇഡപ്പെമാള്  നതിലെവതിലുള്ള  ടമാകതിനറ്റ്  സമമാനരമമായതി

പുതതിയ ടമാകറ്റ്  പകമാണ്ടുഡപമാകമാന് പ്രയമാസമമാണറ്റ്. പസമതി സ്പെശ്രീഡറ്റ് പറയതില്പ്പെമാത

നതിര്മ്മതിക്കുഡമമാള്തപന  ധമാരമാളഎ  വളവകള്  നതികഡതണ്ടെതമായതിവരുഎ.

അഡപ്പെമാള്  പപഹസ്പെശ്രീഡമാപണങതില്  ഇതതിഡനകമാള്  ഒഡനമാ  രഡണ്ടെമാ  മടങ്ങറ്റ്

പചലെവറ്റ് വരുഎ. ഡകരളഎ ഒരു പകമാച്ചു സഎസമാനമഡല്ല.  ഇഡപ്പെമാഴുള്ള 80 കതി.മശ്രീ.

സ്പെശ്രീഡതില്  ഡപമാകുന  പടയതിനതിനപകരഎ  150  -200  കതി.മശ്രീ.  സ്പെശ്രീഡതില്

ഡപമാകുകയമാപണങതില്  ഡകരളതതിപന്റെ  ഒരറഎ  മുതല്  മഡറയറഎവപര  അഡഞമാ

ആഡറമാ മണതിക്കൂര്പകമാണ്ടെറ്റ് എതതിഡച്ചരമാന് സമാധതിക്കുഎ. ആ ഉഡദ്ദേശര്യതതിലെമാണറ്റ്

നമാഎ നശ്രീങ്ങുനതറ്റ്. ഇതതിപന്റെ പ്രമാധമാനര്യപമനമാപണനറ്റ് മനസതിലെമാകണഎ. നമ്മള്

എത്രനല്ല  ഡറമാഡുകള്  നതിര്മ്മതിച്ചമാലുഎ  രഡണ്ടെമാമൂഡനമാ  വര്ഷഎ  കഴതിയഡമമാള്

ടമാഫതികറ്റ്  ഇരട്ടതിയമാകുഎ.   സപസയതിനബതിള്  പഡവലെപ്പമന്റെതിനറ്റ്

ഒറവഴതിഡയയള,  അതതിനമായതി  ഡമമാഡണമാ  ടമാന്ഡസ്പെമാര്ട്ടറ്റ്  ഡമമാഡതില്നതിനഎ
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മള്ട്ടതിപ്പെതിള്  ഡമമാഡതിഡലെയ്ക്കറ്റ്  മമാറണഎ.  നമുകറ്റ്  ജലെപമാതകളുണ്ടെറ്റ്,  പടയതിനമാണറ്റ്

ഏറവഎ വലെതിയ പബതികറ്റ് ടമാന്ഡസ്പെമാര്ട്ടറ്റ് സതിസഎ,  അതറ്റ് ഇനപതഡപ്പെമാപലെ ഒരു

രശ്രീതതിയതില്ഡപ്പെമാരമാ,  ഡവപറമാനകൂടതി  ഡവണഎ,  arterial  rail  track

കൂടതിഡവണപമനമാണറ്റ്  നമാഎ  പറയനതറ്റ്.  ഇതറ്റ്  പചയ്യെമാനമായതി  സമയപമടുക്കുഎ.

ഇതുമമായതി ബനപപ്പെട്ടറ്റ് ഭൂമതി ഏപറടുകല് നടകമാന് ഡപമാകുകയമാണറ്റ്. ശശ്രീ. പതി.

പജ.  ഡജമാസഫറ്റ്  പറഞ  മപറമാരു  കമാരര്യഎ  'ഡതമാട്ടപ്പെള്ളതി

സ്പെതില്ഡവ'പയക്കുറതിച്ചമാണറ്റ്.  ആ  പറഞ  കമാരര്യതതില്  എനതികറ്റ്  അത്ഭുതഎ

ഡതമാനതി.  കുട്ടനമാടറ്റ്  പമാഡകജതില്  ഏതമാണ്ടെറ്റ്  സജശ്രീവമമായ  ഡവഗതയതില്

പപമായ്പകമാണ്ടെതിരതിക്കുന  പ്രവൃതതി  ഡതമാട്ടപ്പെള്ളതി  സ്പെതില്ഡവയഡടതമാണറ്റ്.

ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  പ്രതതിപകഡനതമാഡവ,  അവതിപട  മരഎ  ഒപരണ്ണഎഡപമാലുഎ

മുറതിച്ചതിപല്ലനമാണറ്റ്  പറയനതറ്റ്.  അപതങ്ങപന  ശരതിയമാകുഎ,  മരഎ  മുറതിച്ചതതിനഎ

മണല്  നശ്രീകഎ  പചയ്യെമാന്  ഡനമാകതിയതതിനമഡല്ല  ഏറവഎ  വലെതിയ  ബഹളവഎ

സമരവമുണ്ടെമായതറ്റ്?  ലെശ്രീഡതിഎഗറ്റ് ചമാനലെതിപന്റെ വശ്രീതതി കൂട്ടതിപയനതറ്റ് ശരതിയമാണറ്റ്.

അതരഎ  ഡജമാലെതികപളല്ലമാഎ  പചയ്യെണപമങതില്  നമ്മപളല്ലമാഎ  പരസ്പെരഎ

അഎഗശ്രീകരതികണഎ.   കമാരണഎ  ധമാരമാളഎ  കുടതിപയമാഴതിപ്പെതികല്  ഇതുമമായതി

ബനപപ്പെട്ടറ്റ്  വരുഎ.  അഡതസമയഎ  ലെശ്രീഡതിഎഗറ്റ്  ചമാനലെതിപന്റെ  ആഴഎ
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കൂട്ടുനതതിനമായതി  നടനപകമാണ്ടെതിരതിക്കുന ഡ്രഡ്ജതിഎഗറ്റ്  പ്രവൃതതി ഇഇൗ വര്ഷഎ

പൂര്തതിയമാകുഎ.  അഡദ്ദേഹഎ  പറഞതുഡപമാലുള്ള  മറ്റുകമാരര്യങ്ങള്

പചയ്യെണപമങതില്  നമ്മള്  തമ്മതില്  ഒരു  സമവമായമുണ്ടെമാഡകണ്ടെതിയതിരതിക്കുന.

പമാഡകജറ്റ്  എനമായതി,  പമാഡകജറ്റ്  എനമായതി  എനറ്റ്  ഡചമാദതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്

എല്ലമാവരുപടയഎ  ഒരു  തമമാശയണ്ടെറ്റ്.   ഇഡപ്പെമാള്  ശശ്രീ.  പക.  സതി.  ഡജമാസഫറ്റ്

പറഞ്ഞുനതിര്തതിയതറ്റ്  തശ്രീരഡദശ  പമാഡകജതിപനക്കുറതിച്ചമാണറ്റ്.   പമാഡകജറ്റ്

എനപറയനതറ്റ്  ഒരു  വര്ഷഎപകമാണ്ടെറ്റ്  പചയ്യെമാനള്ളതല്ല.  5000  ഡകമാടതി

രൂപയപട  തശ്രീരഡദശ  പമാഡകജതില്  1500  ഡകമാടതി  രൂപ  ഇഇൗ  വര്ഷഎ

പചലെവമാക്കുഎ.  തശ്രീരസഎരകണതതിനമായള്ള  ഭതിതതി  തുടങ്ങതിയ

കമാരര്യങ്ങള്കമായതി  200  ഡകമാടതി  രൂപപയങതിലുഎ  വരുഎ.  കതിഫ്ബതിയതിലുള്പപ്പെട്ട

100 ഡകമാടതിയതിലെധതികഎ രൂപയപട പ്രവൃതതികളതില് എ.എസറ്റ് (Administrative

sanction)  നല്കതി  പടണ്ടെര്  വതിളതിച്ചറ്റ്  വച്ചതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്.  മറ്റുള്ള

പ്രവൃതതികള്കറ്റ് ഇഡപ്പെമാള് സമാങ്ഷന്  പകമാടുകമാന് ഡപമാകുകയമാണറ്റ്, ഇതമാണറ്റ്

ഒനമാമഡതതറ്റ്.  രണ്ടെമാമഡതതറ്റ്  പുനര്ഡഗഹഎ  പദതതിയമാണറ്റ്.  നതിങ്ങള്

എപനമാപകപ്പെറഞമാലുഎ,  മുഖര്യമനതിയപട  ദരതിതമാശസ്വമാസ  നതിധതിയതില്നതിനഎ

200  ഡകമാടതി  രൂപ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതതിക്കുഡവണ്ടെതി  അനവദതിച്ചുകഴതിഞ്ഞു.
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മൂനമാമതമായള്ളതറ്റ്  ഫതിഷതിഎഗറ്റ്  ഹമാര്ബറകളമാണറ്റ്.  ശശ്രീ.  പതി.  പക.  അബ്ദു

റബ്ബതിപന്റെയഎ  എപന്റെയഎ  മണലെതതില്   200  ഡകമാടതി  രൂപയപട  ഫതിഷതിഎഗറ്റ്

ഹമാര്ബറതിപന്റെ  പണതി  നടക്കുകയമാണറ്റ്.  ഇഇൗ  പ്രവൃതതികളതിപലെല്ലമാഎ  നല്ല

പുഡരമാഗതതിയണ്ടെറ്റ്, ഇപല്ലനറ്റ് അഡദ്ദേഹഎ പറയതില്ല.

ശശ്രീ  .   വതി  .   ഡതി  .   സതശ്രീശന്:  സര്, ഇപതമാപക എല്ലമാ കമാലെത്തുഎ നടക്കുന

പ്രവൃതതികളമാണറ്റ്.

ഡഡമാ  .    ടതി  .    എഎ  .    ഡതമാമസറ്റ് പഎസകറ്റ്:  സര്,  ഞമാന് വഴങ്ങമാഎ,  അഡപ്പെമാള്

എല്ലമാവര്ക്കുഎ  ഡകള്കമാമഡല്ലമാ.  തശ്രീരഡദശ  പമാഡകജതില്  ഉള്പപ്പെടുതതി

തശ്രീരഡദശപത  പശമാതലെ  സഇൗകരര്യങ്ങള്  ഒരുകമാഎ,  തശ്രീരഡദശപത

വതിദര്യമാഭര്യമാസതതിനഎ  ആഡരമാഗര്യതതിനഎ  ബമാകതിയള്ള

സലെങ്ങളതിഡലെതുഡപമാപലെ ഉയര്ച്ച നല്കമാഎ.  തശ്രീരഡദശപത മുഴുവന് സ്കൂളുകളുഎ

ആശുപത്രതികളുഎ  ഇതതില്  ഏപറടുതതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്,  68  ഫതിഷതിഎഗറ്റ്

മമാര്കറ്റുകള് ഏപറടുതതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്.  ഇത്രയഎ പ്രവൃതതികള് ഏപതങതിലുഎ

കമാലെത്തുണ്ടെമായതിട്ടുഡണ്ടെമാ?  ഇഇൗ  ഫതിഷതിഎഗറ്റ്  മമാര്കറ്റുകളതില്  ആദര്യ

വതിലനമാവകമാശഎ  മതര്യപതമാഴതിലെമാളതികമാണറ്റ്.  അവതിപട  ഓണ്പപലെന്

വര്യമാപമാരഎ  നടതമാഎ,  മതര്യസഎസരണഎ നടതമാഎ,  ഇതമാണറ്റ്   മൂലെര്യവര്ദന
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എനപറയനതറ്റ്,  ഇതരതതില്  വരുമമാനഎ  വര്ദതിപ്പെതികമാന്  കഴതിയഎ.

തശ്രീരഡദശപത പശമാതലെ സഇൗകരര്യഎ,  ഉപജശ്രീവന മമാര്ഗ്ഗങ്ങള്,  കുടതിപവള്ളഎ

മുതലെമായ  സഇൗകരര്യങ്ങള്,  വതിദര്യമാഭര്യമാസ-ആഡരമാഗര്യ  സഇൗകരര്യങ്ങള്

തുടങ്ങതിയവപയല്ലമാഎ ഒരു  പമാഡകജമായതി വച്ചതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്.

ശശ്രീ  .   രഡമശറ്റ് പചനതിതലെ:  സര്, എനമാണറ്റ് പറഞ്ഞുപകമാണ്ടെതിരതിക്കുനതറ്റ്;

ഇപതല്ലമാഎ  ഡകരളതതില്  നടക്കുന  കമാരര്യങ്ങളമാഡണമാ?  ഞങ്ങപളല്ലമാഎ

തശ്രീരഡദശപത എഎ.എല്.എ.മമാരമാണറ്റ്.  10,000  ഡകമാടതി  രൂപയപട  തശ്രീരഡദശ

പമാഡകജറ്റ്  അങ്ങയപട ആദര്യബഡ്ജറതില്തപന പ്രഖര്യമാപതിച്ചു.  അതതില് ഒരു

രൂപപയങതിലുഎ  പചലെവമാകതിഡയമാ?   ഇടുകതി  പമാഡകജതിനറ്റ്  5000  ഡകമാടതി

രൂപയഎ  വയനമാടറ്റ്  പമാഡകജതിനമായതി  4000  ഡകമാടതി  രൂപയഎ

പ്രഖര്യമാപതിച്ചതമായതിരുനഡല്ലമാ;  കുട്ടനമാടറ്റ്  പമാഡകജതിനഡവണ്ടെതിയഎ

പ്രഖര്യമാപതിച്ചതിരുനഡല്ലമാ;  ഇപതമാപക  എവതിപട  നടപ്പെമാകതിപയനമാണറ്റ്  അങ്ങറ്റ്

പറയനതറ്റ്? അങ്ങറ്റ് ഇഇൗ സഭപയ പതറതിദരതിപ്പെതികരുതറ്റ്, അതറ്റ് ശരതിയല്ല.

ഡഡമാ  .    ടതി  .    എഎ  .    ഡതമാമസറ്റ് പഎസകറ്റ്:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട ഫതിഷറശ്രീസറ്റ്

വകുപ്പുമനശ്രീ, ഞമാന് പറഞതിട്ടറ്റ് അഡദ്ദേഹതതിനറ്റ് ഡബമാദര്യപപ്പെടുനതില്ല. കഴതിഞ

ഒരു വര്ഷഎ തശ്രീരഡദശതറ്റ്  എപനല്ലമാഎ  പചയ്തു,  അടുത വര്ഷഎ എപനല്ലമാഎ
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പ്രവൃതതികള് പചയ്യുഎ എപനല്ലമാഎ പറഞ്ഞു മനസതിലെമാക്കൂ.

മതര്യബനനവഎ  ഹമാര്ബര്  എഞതിനശ്രീയറതിഎഗുഎ  കശുവണ്ടെതി

വര്യവസമായവഎ  വകുപ്പുമനതി  (ശശ്രീമതതി  പജ  .    ഡമഴതിക്കുട്ടതി  അമ്മ):  സര്,  ഞമാന്

പറയമാഎ.   ബഹുമമാനര്യനമായ പ്രതതിപകഡനതമാവറ്റ്  ഡകരളതതില്തപനയമാണറ്റ്

തമാമസതിക്കുനപതങതില് ഇകമാരര്യങ്ങപളല്ലമാഎ  ഡനരതിട്ടറ്റ്  മനസതിലെമാകുഎ.  കഴതിഞ

യ.ഡതി.എഫറ്റ്.  ഭരണകമാലെതറ്റ്  ഒരു  ഹമാര്ബര്  മഡഞശസ്വരതറ്റ്  മമാത്രമമാണറ്റ്

പൂര്തശ്രീകരതിച്ചതറ്റ്.   എനമാല്  ഇഇൗ  ഗവണ്പമന്റെറ്റ്  5  ഹമാര്ബറകള്

പൂര്തശ്രീകരതിച്ചു.  പവള്ളയതില്,  തമാനൂര്,  പചല്ലമാനഎ  എനതിങ്ങപന  മൂനറ്റ്

ഹമാര്ബറകള്കൂടതി  പൂര്തശ്രീകരതികമാന്  ഡപമാകുകയമാണറ്റ്.  എന്തുപചയ്തുപവനറ്റ്

ഡചമാദതിച്ചതിഡല്ല?  ഇതതിനറ്റ് ഉപഡയമാഗതിച്ചതറ്റ് പ്ലമാന് ഫണ്ടെറ്റ് മമാത്രമല്ല, കതിഫ്ബതിയപട

സഹമായവമുണ്ടെമായതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  മപറമാനമാണറ്റ് പുനര്ഡഗഹഎ പദതതി.  യ.ഡതി.എഫറ്റ്.

ഗവണ്പമന്റെതിപന്റെ  കമാലെതറ്റ്  തശ്രീരഡദശതറ്റ്  തമാമസതിക്കുനവരുപട  വശ്രീടറ്റ്

നഷപപ്പെട്ടമാല്   ദരതിതതതിലെമാകുമമായതിരുന,  അവര്  സ്കൂളുകളതില്

പകട്ടതികതിടകണമമായതിരുന.  എനമാല് ഇഇൗ ഗവണ്പമന്റെതിപന്റെ കമാലെതറ്റ്  2312

ഡപപര  10  ലെകഎ  രൂപ  നല്കതി  പുനരധതിവസതിപ്പെതിച്ചു.   ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

മുഖര്യമനതിയപട  ദരതിതമാശസ്വമാസ  നതിധതിയതില്  നതിനഎ  2450  ഡകമാടതി  രൂപ
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അനവദതിച്ചതതിപന്റെ  ആദര്യഗഡുവമായ  200  ഡകമാടതി  രൂപ  വകുപ്പെതിനറ്റ്

പപകമമാറതികതിട്ടുകയഎ  അതറ്റ്  പചലെവഴതിക്കുകയഎ  പചയ്തു.  ഇഡപ്പെമാള്  ഞങ്ങള്

പുതതിയതമായതി  7  ഫമാറ്റുകള്   നതിര്മ്മതിക്കുകയമാണറ്റ്,  ഇഇൗ  പഫബ്രുവരതി  മമാസഎ

തതിരുവനനപുരതറ്റ്  കമാഡരമാടറ്റ്,  ബശ്രീമമാപ്പെള്ളതി,  പകമാല്ലപത  കദ്യു.എസറ്റ്.എസറ്റ്.

ഡകമാളനതി  തുടങ്ങതിയ  സലെങ്ങളതിപലെ  ഫമാറ്റുകള്  ഇഇൗ  പഫബ്രുവരതി  മമാസഎ

തുറനപകമാടുക്കുഎ.   പ്രസ്തുത പദതതിയതിലുള്പപ്പെട്ട  192  വശ്രീടുകള് മുട്ടതറയതില്

തുറനപകമാടുത്തു.  ഇപതല്ലമാഎ യമാഥമാര്തര്യമമാണറ്റ്, കമാഡണണ്ടെതമാണറ്റ്.

ശശ്രീ  .    രഡമശറ്റ്  പചനതിതലെ:   സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട  വകുപ്പുമനതി

പറഞപതല്ലമാഎ  ഫതിഷറശ്രീസറ്റ്  ഡതിപ്പെമാര്ട്ടുപമന്റെതിപന്റെ  പ്ലമാനതില്  ഉള്പപ്പെടുതതി

എല്ലമാവര്ഷവഎ  പചയ്യുന  പദതതികളമാണറ്റ്.  ഇപതമാപക  എല്ലമാ

ഗവണ്പമനകളുപടയഎ  കമാലെതറ്റ്  നടക്കുനതമാണറ്റ്.  പതതിനമായതിരഎ  ഡകമാടതി

രൂപയപട  പമാഡകജറ്റ്  പ്രഖര്യമാപതിച്ചഡശഷഎ  എനമാണറ്റ്  പചയതറ്റ്?  പവറപത

വര്തമമാനഎ പറഞ്ഞുപകമാണ്ടെതിരതികരുതറ്റ്.

ഡഡമാ  .    ടതി  .    എഎ  .    ഡതമാമസറ്റ്  പഎസകറ്റ്:  സര്,  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട

പ്രതതിപകഡനതമാവതിനറ്റ്  കമാരര്യങ്ങപളല്ലമാഎ  വകുപ്പുതതിരതിച്ചറ്റ്  മമാത്രഡമ  കമാണമാന്

സമാധതിക്കുകയള.  ഇതറ്റ്,  ഫതിഷറശ്രീസറ്റ്  വകുപ്പെറ്റ്,  അവതിപടയള്ളതറ്റ്  വതിദര്യമാഭര്യമാസ
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വകുപ്പെറ്റ്, മഡറതറ്റ് ആഡരമാഗര്യ വകുപ്പെറ്റ്, പപമാതുമരമാമതറ്റ് വകുപ്പെറ്റ് എനതിങ്ങപനയമാണറ്റ്

കമാണുനതറ്റ്.  എനമാല്  ഇപതല്ലമാഎ  ഏഡകമാപതിപ്പെതിച്ചതതിപനയമാണറ്റ്  പമാഡകജറ്റ്

എനപറയനതറ്റ്.  ഇഡദ്ദേഹതതിനറ്റ്  തശ്രീരഡദശതതിനഡവണ്ടെതി  പ്രഡതര്യക

പണപമടുത്തുവച്ചറ്റ് കണക്കുവച്ചറ്റ് പറഞതിപല്ലങതില് തശ്രീരഡദശമമാകതില്ല.  ഞങ്ങള്

ഇപതല്ലമാഎ  കൂട്ടതിഡച്ചര്തറ്റ്,  ഏഡകമാപതിപ്പെതിച്ചറ്റ്  അവതിപട  പരതിപമാടതി

നടപ്പെമാക്കുകയമാണറ്റ്.  ഞങ്ങള് രണ്ടുഡപരുഎ പറഞഡപ്പെമാഴുഎ വളപര പ്രധമാനപപ്പെട്ട

ഒരു കമാരര്യഎ വതിട്ടുഡപമായതി,  അതറ്റ്  വശ്രീടമാണറ്റ്.  പതതിനമായതിരതതില്പ്പെരഎ വശ്രീടുകള്

ഇഇൗ സര്കമാരതിപന്റെ കമാലെയളവതില് പകമാടുത്തു. അടുത വര്ഷഎ 7500 പപലെഫറ്റ്

വശ്രീടുകള്  തശ്രീരഡദശതറ്റ്  വച്ചു  നല്കുകയമാണറ്റ്.  എനതിട്ടുഎ   തശ്രീരഡദശതറ്റ്

എനമാണറ്റ് നടക്കുനപതനറ്റ് ഡചമാദതിക്കുകയമാണറ്റ്. 

ശശ്രീ  .    വതി  .    ഡതി  .    സതശ്രീശന്:   സര്,   വശ്രീടുകളുപട   എണ്ണഎ  മുന്പറ്റ്

പചയതതിഡനകമാള്  കുറവമാണറ്റ്.  പപലെഫറ്റ്  മതിഷപന്റെ

ആദര്യഘട്ടതതിഡലെതതിഡനകമാളുഎ കുറവമാണറ്റ്.

ഡഡമാ  .    ടതി  .    എഎ  .    ഡതമാമസറ്റ്  പഎസകറ്റ്:  സര്,  ശശ്രീ.  പതി.  സതി.  ഡജമാര്ജറ്റ്

മമാത്രമമാണറ്റ് ശമള വര്ദനപയക്കുറതിച്ചറ്റ് പറഞതറ്റ്. അഡദ്ദേഹഎ പറഞതറ്റ്, ഇതറ്റ്

ശുദ മരര്യമാദഡകടമാണറ്റ്,  വരുമമാനതതിപന്റെ 44 % ശമളവഎ 24% പപന്ഷനഎ,
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18%  പലെതിശ  ഇനതതിലുമമാണറ്റ്  നല്കുനതറ്റ്  തുടങ്ങതിയവയമാണറ്റ്.

അങ്ങപനയമായതിരുപനങതില് അതതില് ഒരു മരര്യമാദഡകടുണ്ടെമായതിരുന.   പഡക

അങ്ങപനയല്ല.  ഇഇൗ ശമളതതില് പകുതതി അദര്യമാപകരുഡടതുഎ ആശുപത്രതി

പ്രവര്തകരുഡടതുമഡല്ല;  അതറ്റ്  40-50  ശതമമാനഡതമാളഎ  വരുഎ.  ആ

ആഡരമാഗര്യപ്രവര്തകരതിപല്ലങതില്,  അദര്യമാപകരതിപല്ലങതില്  ഏതുതരതതിലുള്ള

ആഡരമാഗര്യ-വതിദര്യമാഭര്യമാസ  ഡസവനമമാണറ്റ്  നല്കുക?  അതറ്റ്  വതികസന

പ്രവര്തനമമാണറ്റ്,  അങ്ങപനയമാണറ്റ് കമാഡണണ്ടെതറ്റ്.  ഇഇൗ വര്ഷഎ പുതതിയതമായതി

4000 അദര്യമാപകപര നതിയമതികമാന് ഡപമാകുകയമാണറ്റ്.  അവതിപട ശമളഎ കൂടുഎ.

കുട്ടതികളുപട എണ്ണഎ കൂടുഡമമാള് അദര്യമാപകരുപട എണ്ണഎ വര്ദതിക്കുഎ, ശമളവഎ

വര്ദതിക്കുഎ.  അപതമാഴതിവമാകതി  ശമളഎ  പകമാടുകതിപല്ലന  നതിലെപമാപടടുതറ്റ്

മുഡനമാട്ടുഡപമാകുനതറ്റ് ശരതിയല്ല.  ഞമാന് പറയമാഎ,  “ Salary expenditure as a

percentage  of  total  revenue  ”  2015-2016-ല്  34%,  2020 -2021-ല്

പുതുകതിയ  കണക്കുപ്രകമാരഎ  30%,  2021 -2022-ല്  31%.  അഡപ്പെമാള്

എകറ്റ്പപന്ഡതിച്ചര് റതിവമ്മ്യൂ കമ്മതിറതി റതിഡപ്പെമാര്ട്ടതില്, different scenarios  options

പകമാടുതതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  നതിങ്ങള്  ഫതിസറ്റ് കല്  കണ്ഡസമാളതിഡഡഷനതിഡലെയ്ക്കറ്റ്

ഡപമാകുകയമാപണങതില്  നമ്മുപട  ശമളവഎ  മറ്റുഎ  എത്രശതമമാനഎ  വച്ചറ്റ്  കൂടമാഎ,
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നതിങ്ങളുപട  മൂലെധനപച്ചലെവറ്റ്  എത്ര  ശതമമാനഎ  വച്ചറ്റ്  കൂടമാഎ  എന  രശ്രീതതിയതില്

different scenarios  വര്കഇൗട്ടറ്റ് പചയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  അതുപ്രകമാരഎ നമ്മുപട ഒപ്റതിമഎ

റതിസള്ട്ടതില്  ശമളഎ,  പപന്ഷന്  തുടങ്ങതിയവയ്ക്കറ്റ്  പലെതിശയടകഎ  ഒരു  5-10

ശതമമാനഎ  കണ്ടെറ്റ്  ഒരുവര്ഷഎ  വര്ദതിക്കുകയമാപണങതില്  നമ്മുപട  fiscal

consolidation-ലൂപടഡയ  ഡപമാകമാന്  കഴതിയൂപവനമാണറ്റ്  പറഞതിരതിക്കുനതറ്റ്.

അതതിനള്ളതില്  നതിനപകമാണ്ടുള്ള  ശമളപരതിഷ്കരണവഎ  മറ്റുകമാരര്യങ്ങളുഎ

മമാത്രമമാണറ്റ് നമാട്ടതില് നടതമാന് ഡപമാകുനതറ്റ്.  ശശ്രീ. വതി. ഡതി. സതശ്രീശപന്റെ പ്രശ്നഎ

അപതമാനമല്ല,  'ശമള പരതിഷ്കരണഎ തപനപയമാരു കളതിപ്പെശ്രീരമാണറ്റ്, പചലെവകള്

ഡതമാളത്തുനതിനഎ തട്ടതിമമാറതി  അടുത സര്കമാരതിപന്റെ തലെയതില് വയ്ക്കുകയമാണറ്റ്',

എനമാണറ്റ്. കഴതിഞ ശമള പരതിഷ്കരണഎ എങ്ങപനയമാണറ്റ് നടപ്പെതിലെമാകതിയതറ്റ്?

ഞമാനഎ  ഇഡപ്പെമാള്  അങ്ങപനതപന  നടപ്പെമാകണപമനമാണറ്റ്

പറഞതിരതിക്കുനതറ്റ്,  അനതതില്  കുഴപ്പെമതില്ലമായതിരുഡനമാ.  കഴതിഞ  സര്കമാര്

പചയതുഡപമാപലെതപനയമാണറ്റ്  ഞങ്ങളുഎ  പചയ്യുനതറ്റ്.  പതിപന  ഏപ്രതില്  1-നറ്റ്

എങ്ങപന  നടത്തുപമപനമാരു  ഭയങര  ഡചമാദര്യവമുണ്ടെറ്റ്.   ഏപ്രതില്  ഒനമുതല്

1600 രൂപയമാണറ്റ് പപന്ഷന്. ഇലെകന് വരുഎ, പരതിഷ്കരണ ഉതരവതിറകമാന്

കഴതിയതിപല്ലനമാണറ്റ്  ശശ്രീ.  വതി.  ഡതി.  സതശ്രീശന്  പറഞതറ്റ്.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്
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ശമളപരതിഷ്കരണതതിപന്റെ ഉതരവറ്റ് ഇഡപ്പെമാഡഴയതിറക്കുഎ, അത്രഡയയള.

ശശ്രീ  .    വതി  .    ഡതി  .    സതശ്രീശന്:  ബഹുമമാനപപ്പെട്ട മനതി ഇഡപ്പെമാള് പറഞതറ്റ്

കറകമാണറ്റ്.  ബഡ്ജറതില്   പറഞതിരതിക്കുനതറ്റ്  എനമാണറ്റ്?  ഈ  റതിഡപ്പെമാര്ട്ടറ്റ്

ജനവരതിയതില്  സമര്പ്പെതികപപ്പെടുഎ;  അതറ്റ്  പരതിഡശമാധതിച്ചുകഴതിഞറ്റ്  ഏപ്രതില്

മമാസതതില് ഉതരവതിറക്കുഎ എനമാണറ്റ്.  അങ്ങപനയമാപണങതില് മമാര്ച്ചറ്റ് ആദര്യ

ആഴ്ചയമാകുഡമമാഡഴയ്ക്കുഎ  ഡനമാര്മല്  ഡകസതില്  ഡകമാഡറ്റ്  ഒമാഫറ്റ്  ഡകമാണ്ടെമാകറ്റ്

നതിലെവതില് വരുഎ.  ഡകമാഡറ്റ് ഒമാഫറ്റ് ഡകമാണ്ടെമാകറ്റ് മമാര്ച്ചറ്റ് മമാസഎ നതിലെവതില് വനമാല്

ഏപ്രതില്  മമാസതതില്  അഡങ്ങയ്ക്കറ്റ്  ഉതരവതിറകമാന്  പറതില്ല.  ഇഡപ്പെമാള്

പറഞതുശരതി.  മമാര്ച്ചറ്റ്  മമാസതതില്  ഡകമാഡറ്റ്  ഒമാഫറ്റ്  ഡകമാണ്ടെമാകറ്റ്

വരുനതതിനമുമറ്റ്  ശമളകമ്മശ്രീഷനമമായതി   ബനപപ്പെട്ടറ്റ്  ഉതരവതിറക്കുപമനറ്റ്

അങ്ങറ്റ്  ഉറപ്പുതനമാല്  മതതി.  ബഡ്ജറതില്  അതല്ല  പറഞതറ്റ്.  ബഡ്ജറതില്

പറഞതുപകമാണ്ടെഡല്ല നമുകറ്റ് സഎസമാരതികമാന് പറ്റുകയള.

ഡഡമാ  .    ടതി  .    എഎ  .    ഡതമാമസറ്റ്  ഐസകറ്റ്:  സര്,  ബഡ്ജറതില്  പറഞതറ്റ്

അഡങ്ങയ്ക്കറ്റ്  പതറതിദമാരണയണ്ടെറ്റ്.  ഇതുകഴതിഞറ്റ്  നമുപകമാരുമതിച്ചറ്റ്

വമായതിച്ചുഡനമാകമാഎ.  ഇതുതപനയമാണറ്റ്  പറഞതറ്റ്.  അല്ലമാപത  അങ്ങറ്റ്

പറഞതുഡപമാപലെയല്ല  പറഞതറ്റ്.  ശശ്രീ.  പക.  സതി.  ഡജമാസഫറ്റ്  ഡചമാദതിച്ചറ്റ്
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അവസമാനതിപ്പെതിച്ചതുഎ  ശശ്രീ.  വതി.  ഡതി.  സതശ്രീശന്  ഡചമാദതിച്ചുതുടങ്ങതിയതുഎ,  ഇതറ്റ്

ഭമാവതി  പ്രവര്തനതതിപന്റെ  അജണ്ടെ  ഡപമാകമാന്ഡപമാകുന  ഡപമാകതില്

വയ്ക്കുനതതില് എനറ്റ്  അര്തമമാണുള്ളതറ്റ്,  ഭരണഎ അവസമാനതിക്കുഡമമാഴമാഡണമാ

നതിങ്ങള്  വലെതിപയമാരു  കമാഴ്ചപ്പെമാപടമാപക  മുഡമമാട്ടുവയ്ക്കുനതറ്റ്  എനമാണറ്റ്.

എല്ലമാറതിനഎ  ഒരുകമാലെമുണ്ടെറ്റ്.  It's  an  idea  whose  time  has  come.

ഡനരപതപറയമാന് പറ്റുനതല്ല.  വതി ജ്ഞമാന സമൂഹപമനപറഞമാല് അതതിനറ്റ്

മൂനറ്റ്  ഘടകങ്ങളുണ്ടെറ്റ്.   അതതില്  ഒനമമാത്രമമാണറ്റ്  ഡജമാബറ്റ്  ഡപമാര്ട്ടലെതിലൂപട

അഭര്യസര്വതിദര്യര്കറ്റ്  സതില്  പചയറ്റ്  ആഡഗമാള  കഡമമാളതതില്  പതമാഴതില്

സമാദര്യതകപള ഉപഡയമാഗപപ്പെടുതമാനള്ള പരതിശമഎ,  അതറ്റ്  പചയ്യെണപമങതില്

മതിനതിമഎ ഡതിജതിറല് കണകതിവതിറതിയഎ അഡഷസ്വഡറ്റ്  ഇലെകതിസതിറതിയഎ വര്യവസമായ

പമാര്ക്കുകളുമുണ്ടെമാകണഎ.  പക-ഡഫമാണതില്ലമാപത  ഡതിജതിറല്  ഡകരള

സഎവതിധമാനപതക്കുറതിച്ചറ്റ്  വര്തമമാനഎ  പറയനതതില്  വല്ല  അര്തമുഡണ്ടെമാ;

അതറ്റ്  വനകഴതിഞതിട്ടഡല്ല  പറ്റുകയള.  അഡഷസ്വഡറ്റ്  വവദദ്യുതതി

ഉറപ്പുവരുതമാപത  ഇതതിപനക്കുറതിച്ചറ്റ്  പറയമാന്  പറ്റുഡമമാ;  ഇനറ്റ്  അഡഷസ്വഡറ്റ്

വവദദ്യുതതി  എങ്ങപനയമാപണനവച്ചമാല്  രണ്ടെമായതിരഎ  പമഗമാവമാട്ടറ്റ്

സമാപതിതഡശഷതിയള്ള  കറണ്ടെറ്റ്  ഡകരളതതില്  അഡങ്ങമാളമതിഡങ്ങമാളഎ
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പകമാണ്ടുഡപമാകമാന്ഡവണ്ടെതി  വലെന്  ടമാന്സ്ഗ്രതിഡറ്റ്  2-ല്  നതിനവരുഎ.  കറണ്ടെറ്റ്

പപപട്ടനറ്റ്  ഡപമാകുനതുഡപമാപലെയള്ള വവദദ്യുതതി  വശ്രീഴ്ചവരമാതതിരതികമാന്ഡവണ്ടെതി,

ഒമാഡരമാ ടമാന്ഡസമാമറതില്നതിനഎ രണ്ടെറ്റ് കണകന് തമാഡഴകറ്റ് പകമാടുക്കുനതമാണറ്റ്

ദദ്യുതതി,  അതറ്റ്  നടപ്പെമാകതിപകമാണ്ടെതിരതിക്കുന.  രണ്ടെതിനഎകൂടതി  പതതിനയ്യെമായതിരഎ

ഡകമാടതി  രൂപയമാണറ്റ്.  കഴതിഞ  അഞ്ചുവര്ഷകമാലെപത  കതിഫ്ബതിയപടയഎ

സര്കമാരതിപന്റെയഎ  പശമാതലെസഇൗകരര്യ  നതിഡകപഎ  ഇങ്ങപന  സസ്വപ്നഎ

കമാണമാനള്ള  പശമാതലെപമമാരുകതിപയനറ്റ്  ഞമാന്  പറയകയമാണറ്റ്.

അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  അഞ്ചുവര്ഷപത  പ്രവര്തനങ്ങളുപട  പരര്യവസമാനതതില്

നമ്മള്  പറയനതറ്റ്,  ഡകരളതതില്  ഇങ്ങപനപയമാരു  ടമാന്സര്ഡമഷന്

വരുതമാഎ;  ഉനതവതിദര്യമാഭര്യമാസ  ഡമഖലെയപട  പപമാളതിപച്ചഴുതറ്റ്,  ഒരു

ഇനഡവഷന് സമാര്ട്ടറ്റ് അപറ്റ്,  ഡനമാളജറ്റ് ഇന്ഡസശ്രീസതിഡലെക്കുള്ള പരതിവര്തനഎ

അതതിപന്റെപയമാപക  പശമാതലെതതില്  ഇന്റെര്നമാഷണല്  ഡജമാബറ്റ്

ഡപമാര്ട്ടല്വഴതി  ഡകരളതതിപലെ  ആളുകള്കറ്റ്  പതമാഴതില്  പകമാടുക്കുന.  ഈ

കണകറ്റ്  എവതിപടനതിനറ്റ്  കതിട്ടതിപയനഡചമാദതിച്ചമാല്,  അഞ്ചുലെകഎ  ഡപര്

പപ്രമാഫഷണല്  ഡജമാലെതിയതില്നതിനറ്റ്  ഡബ്രെകറ്റ്  പചയറ്റ്  ഡകരളതതില്

വശ്രീടുകളതിഡലെകറ്റ്  എതതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  അതതില്  മൂനറ്റ്  ലെകഎഡപര്,  പടയതിനതിഎഗറ്റ്
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ഡവണ്ടെ പുതതിയ ഡജമാബ്ഡപമാര്ട്ടല് ഉണ്ടെമായമാല് അവര് അവതിപട രജതിസര് പചയറ്റ്

അതതിപന്റെ  അടതിസമാനതതില്  പനഡഗമാഡഷര്യററ്റ്  പചയറ്റ്  ഡജമാലെതി

കണ്ടുപതിടതിച്ചുപകമാടുകമാന്  പറ്റുഎ.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  മൂനറ്റ്  ലെകഡമ  പറഞതിട്ടുള,

അഞ്ചുലെകഎ  പറഞതിട്ടതില്ല.  കണപകവതിപട  എനവച്ചമാല്  കണകറ്റ്

ഇങ്ങപനയമാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്  നമ്മുപട  വളര്ച്ചപയ  പുതതിയ  തലെതതിഡലെക്കുയര്തതി.

ഡകരളതതിപന്റെ  അഭതിമമാനപമനറ്റ്  പറയനതറ്റ്  ഇവതിടപത  സമാമൂഹര്യ-

സമാമതതിക നശ്രീതതിയമാണറ്റ്.  എല്ലമാവര്ക്കുഎ മതിനതിമഎ അടതിസമാനസഇൗകരര്യങ്ങള്

ഉറപ്പുവരുത്തുന.  ഇതറ്റ്  ഇവതിടപത  ജനകശ്രീയ  പ്രസമാനങ്ങളുപടപയല്ലമാഎ

ഇടപപടലെതിപന്റെ ഫലെമമായണ്ടെമായ പുനര് വതിതരണതതിപന്റെ ഫലെമമാണറ്റ്.  നമ്മുപട

സമാമതതികമാടതിതറ  പഴയരശ്രീതതിയതില്  തുടരുകയമാണറ്റ്.  ഇതുവഴതി

സമാമതതികമാടതിതറപയ  പുനദുഃസഎവതിധമാനഎ  പചയ്യെമാന്  ഡപമാകുകയമാണറ്റ്.

അതതിപന്റെഫലെമമായതി  നശ്രീതതിപൂര്വമമായ  ഡകരളതതിപന്റെ  ജനമാധതിപതര്യ

ഡപ്രമാജകതിപന ഭമാവതിയതിഡലെകറ്റ് സപസയതിന് പചയ്യുഎ.  സഹകരണഡമഖലെയ്ക്കമാണറ്റ്

ഏറവഎ  നതിര്ണ്ണമായകമമായ  പപങനകമാരര്യതതില്  സഎശയമതില്ല.

സഹകരണഡമഖലെയപട  തലെപകട്ടതിപല്ലനറ്റ്  ചതിലെര്  എനതികറ്റ്  കുറതിപ്പുതന.

പഡക നമാലെറ്റ്  പമാരഗ്രമാഫതിലുള്ളതറ്റ്  സഹകരണഡമഖലെപയക്കുറതിച്ചമാണറ്റ്.  ഡകരള
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ബമാങറ്റ്,  മററ്റ്  സഹകരണ  സമാപനങ്ങള്,  അവര്കറ്റ്  ഏര്പപ്പെടമാന്  പറ്റുന

ഡസവനഡമഖലെകള്  പമമാതഎ  അടങലെമാണറ്റ്.  ഡയറകമായതി  ഈ  പറയന

പരതിവര്തനതതിനറ്റ്  സഹകരണഡമഖലെയ്ക്കുള്ള  പ്രധമാന  പങറ്റ്  പടഡകമാളജതി

ഡകമാ-ഒമാപ്പെഡററശ്രീവ്സമാണറ്റ്.  സതില്  ഇനഡവഷന്-യൂഡറമാപ്പെതിലുഎ  മറ്റുഎ

ഇനഡവഷപന  സഹമായതിച്ചതിട്ടുള്ളതറ്റ്  ഇനഡവഷന്  കളകശ്രീവ്സറ്റ്

എനപറയനതമാണറ്റ്.  നമ്മുപട  സമാഹചരര്യതതില്  ഇനഡവഷന്

കളകശ്രീവ്സതിനപകരഎ, ഒഡര ഡമഖലെയതില് പ്രവര്തതിക്കുന ഇനഡവറശ്രീവകളുപട

സഹകരണമാടതിസമാനതതിലുള്ള  ഗ്രൂപ്പുകളുണ്ടെമാക്കുനതതിനള്ള  സമാദര്യതകപള

പ്രഡയമാജനപപ്പെടുതണഎ.  അതുഡപമാപലെ  നമാനമാവതിധ  ഡസവനങ്ങളുഎ  വപ്രമറതി

ഡകമാ-ഒമാപ്പെഡററശ്രീവറ്റ്  ബമാങ്കുകള്കറ്റ്  നല്കമാന്  പറ്റുഎ.  അതതിപന്റെ

അടതിസമാനതതില്  ഡബമാക്കുഡതമാറഎ  ഡസമാഡറജുകളുഎ  മറ്റുമുണ്ടെമാക്കുനതതിനറ്റ്

ഡകമാള് ഡറ്റ്  റൂമുകള്,  അതുഡപമാപലെ  പുറത്തുനതിനഎ  സമാധനങ്ങള്

വമാങ്ങതിപകമാണ്ടുവരമാനള്ള വതിശമാലെമമായ ഡഗമാഡഇൗണുകളുഎ ഇതതിപന്റെ ഭമാഗമമായതി

പകമാണ്ടുവരമാവനതമാണറ്റ്.  നമാനമാവതിധ  ഡസവനങ്ങള്  ലെഭര്യമമാക്കുനണ്ടെറ്റ്.  ആ

ഡസവനങ്ങളുപട ഭമാഗമമായതി,  ഇലെകതികറ്റ് ചമാര്ജതിപന്റെ കമാരര്യതതില്  ഇലെകതിസതിറതി

ഡബമാര്ഡുമമായതി  സഹകരതിച്ചുപകമാണ്ടെറ്റ്  പചയ്യെമാന്  പറ്റുന  കമാരര്യഡമയള.
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സശ്രീ-സഇൗഹ ഹൃദ ബഡ്ജറതില് ഞമാന് കൂടുതല് പറയനതില്ല.  ഒറ കമാരര്യഎ മമാത്രഡമ

പറയനള. സ്മമാര്ട്ടറ്റ് കതിച്ചന് ഹയര്പര്ഡച്ചസതിനറ്റ് അപ്പുറമുള്ളതല്ല എനതമാണറ്റ്

കണ്ടുപതിടതിതഎ.    അടുകളയതിപലെ ഡലെബര് ഡസവതിഎഗറ്റ്  അദസ്വമാനഎ  കുറയ്ക്കുന

എല്ലമാവതിധ  സഇൗകരര്യങ്ങളുഎ  സശ്രീയപട  ഇരട്ടഭമാരപത  എത്ര  ലെഘൂകരതിക്കുന.

അഡപ്പെമാള്  ഇതരതതില്  സശ്രീകളുപട  പതമാഴതില്  പങമാളതിതഎ  ഉയര്തമാന്

ശമതിക്കുഡമമാള്  കുടുഎബതതിപലെ  ഡജമാലെതിഭമാരഎ  കുറയ്ക്കമാനള്ള  ചതിലെ

സഎവതിധമാനങ്ങള്കൂടതി  ഡവണഎ.  സബ്സതിഡതി  നല്ഡകണ്ടെതുള്ളതമാപണങതില്

ബതി.പതി.എല്.  കുടുഎബങ്ങള്കറ്റ്  ഹയര്പര്ഡച്ചസതിനറ്റ്  ലെമാപറ്റ് ഡടമാപ്പുഡപമാപലെ

എപനങതിലുഎ പചയ്യെണഡമമാപയനള്ള കമാരര്യഎ മഹതിളമാസഎഘടനകളുമമായതി ചര്ച്ച

പചയറ്റ്  തശ്രീരുമമാനതതിഡലെയ്പകതമാഎ.  ഡറമാഡുകള്,  പമാലെങ്ങള്,  പകട്ടതിടങ്ങള്

തുടങ്ങതിയ  നതിര്മ്മമാണപ്രവര്തനഎ  ആവശര്യപപ്പെട്ടറ്റ്  ഒതതിരതി  ആളുകള്

വനതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  അവപയമാനഎ ഞമാന് ഇഡപ്പെമാള് എടുക്കുനതില്ല.  ഇഡപ്പെമാള് ഡറമാ ഡുഎ

പമാലെവഎ  മമാത്രഎ  25,000  ഡകമാടതി  രൂപയപട  നതിര്മ്മമാണതതിപന്റെ  വതിവതിധ

ഘട്ടങ്ങളതിലെമാണറ്റ്.  ഒനഎ  രണ്ടുമല്ല,  25,000  ഡകമാടതി  രൂപയഡടതമാണറ്റ്.  ഈ

ബഡ്ജറതില്  രണ്ടെമായതിരഡതമാളഎ  ഡകമാടതി  രൂപയപട   പുതതിയ  ഡറമാഡുകളുഎ

പമാലെങ്ങള്ക്കുപമമാപക  പണഎ  വകയതിരുതതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  അതതിപന്റെ  പുറതറ്റ്
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ഡലെമാഡറ്റ്  പചയ്യെമാന് പ്രയമാസമമാണറ്റ്.  ചതിലെര്  പറയനതറ്റ്  കതിഫ്ബതിയതില് നതിനറ്റ്

പകമാടുകണപമനള്ളതമാണറ്റ്.  നമ്മള് അമതതിനമായതിരഎ ഡകമാടതി രൂപയപട ഒരു

ഡമമാഡലെമാണറ്റ്,  എനമാല്  ഇതതിനറ്റ്  കമാലെതമാമസഎ  വരുനപവനള്ളതുപകമാണ്ടെറ്റ്

ലെയബതിലെതിറതി  കര്വറ്റ്  ഉയരുകയമാണറ്റ്.  ഡനരപത  അനവദതിച്ചതറ്റ്

ഏപറടുതതിരതിക്കുനതതിനമാല് അതതിപന്റെ പുറഡതയ്ക്കറ്റ് കൂടുതല് ഡലെമാഡറ്റ് പചയ്യെമാന്

ഉഡദ്ദേശതിക്കുനതില്ല.  എനമാല്  പകമാല്ലഎ  ജതില്ലയതില്  പറഞ  കണക്കുകള്

ഡനമാക്കുഡമമാള്  വലെതിയ  ഡറമാഡുകളുപട  കമാരര്യങ്ങള്  ഡപമാരമാ  എനള്ളതുഎ

ടഇൗണുമമായതി  ബനപപ്പെട്ടവയഎ  സഎബനതിച്ചറ്റ്  എഎ.എല്.എ.മമാരുമമായതി  ചര്ച്ച

പചയറ്റ്  പകമാല്ലതതിനഡവണ്ടെതി  നമുപകമാരു  സഎവതിധമാനപതക്കുറതിച്ചറ്റ്

ആഡലെമാചതികമാഎ.  പണപമമാപക  നമുകറ്റ്  അഡപ്പെമാള്  തശ്രീരുമമാനതികമാഎ.

ഏപതമാപക  ഡറമാഡറ്റ്  എങ്ങപന  എടുകണപമനറ്റ്  തശ്രീരുമമാനതിച്ചതതിനഡശഷഎ

പ്രഡതര്യക  പരതിഗണന  നല്കുഎ.  കമാരണഎ,  അകമാരര്യങ്ങള്കറ്റ്

കുറവപണ്ടെനള്ളതറ്റ്  ഞമാന്  തതസ്വതതില്  അഎഗശ്രീകരതിക്കുകയമാണറ്റ്.  പുതതിയ

കമാരര്യഎകൂടതി ഞമാന് പറയകയമാണറ്റ്   പരതിസതിതതി സഇൗഹൃദ ബഡ്ജറതിപലെ  21

നദതികളുപട  ശുചശ്രീകരണതതിനള്ള  ഡശ്രീപറയതില്ഡറ്റ്  ഡതി.പതി.ആര്.

ഡകരളതതിപലെ  എഞതിനശ്രീയറതിഎഗറ്റ്  കുട്ടതികളുപട  സഹമായഡതമാപട
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തയ്യെമാറമാകതിപകമാണ്ടെതിരതിക്കുനതതിപന്റെ  അവസമാനഘട്ടതതിലെമാണറ്റ്;  അതറ്റ്

നടപ്പെമാക്കുഎ.  പണതി പൂര്തതിയമാകല്  അഎഗശ്രീകൃത പനണ്ടെതിന പരതിപമാടതിയപട

ഭമാഗമമായതി  അതതിലുള്പപ്പെടുതതി  പചയ്യുനതമാണറ്റ്.  ഏതമാനഎ  പുതതിയ

പ്രഖര്യമാപനങ്ങളതിഡലെകറ്റ്  ഡപമാകുകയമാണറ്റ്,  യ.ജതി.സതി.  ശമളപരതിഷ്കരണ

ഉതരവറ്റ്  പുറപപ്പെടുവതിക്കുകയഎ  എനമാല്  അകഇൗണ്ടെന്റെറ്റ്  ജനറല്  ഉനയതിച്ച

സഎശയങ്ങള് കമാരണഎ ശമളപരതിഷ്കരണഎ നടപ്പെമാകമാന് കഴതിയമാതതിരതിക്കുന

അദര്യമാപകരുപട  ശമളപരതിഷ്കരണഎ  2021 പഫബ്രുവരതി  1  മുതല്

അനഭവഡവദര്യമമാക്കുഎ. യ.ജതി.സതി. പ്രകമാരഎ ശമളഎ വമാങ്ങുനവരുപട കുടതിശതിക

പതി.എഫറ്റ്-ല്  ലെയതിപ്പെതിക്കുകയഎ  2023-24,  2024-25  എനശ്രീ  വര്ഷങ്ങളതില്

പതി.എഫറ്റ്-ല്  നതിനറ്റ്  പതിന്വലെതികമാനള്ള  അനമതതി  നല്കുനതുമമായതിരതിക്കുഎ.

യ.ജതി.സതി.  പപന്ഷന്  പരതിഷ്കരണതതിനള്ള  അഡനമാമലെതി   കമ്മതിറതി

പരതിഡശമാധതിച്ചുപകമാണ്ടെതിരതിക്കുകയമാണറ്റ്  അതറ്റ്  സമയബനതിതമമായതി

തശ്രീര്ക്കുനതമാണറ്റ്.  അങന്വമാടതി വര്കര്മമാരുപട പ്രതതിമമാസ പപന്ഷന് 2000

രൂപയതില്നതിനറ്റ്  2500 രൂപയമായതി  ഉയര്ത്തുന.  2012-നഡശഷഎ  സര്കമാര്

പ്രശ്രീ-വപ്രമറതി  സ്കൂളുകളതിപലെ  അദര്യമാപകരുഎ  ആയമമാരുഎ  പമാടതില്ല

എനള്ളതമാണറ്റ്;  പഡക  അവപര  നതിയമതിച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  അങ്ങപന  2267
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അദര്യമാപകരുഎ  1907  ആയമമാരുമുണ്ടെറ്റ്.  അവര്കറ്റ്  1000 രൂപ വശ്രീതഎ നല്കുഎ.

സമാമൂഹര്യസുരകമാ ഡകമപപന്ഷനകള്കറ്റ് പുറത്തുള്ള കര്യമാന്സര് പപന്ഷന്

തുടങ്ങതിയവ  പരതിഡശമാധതിച്ചറ്റ്  മമാര്ഗ്ഗനതിര്ഡദ്ദേശഎ  പുറപപ്പെടുവതിക്കുനതമാണറ്റ്.

ചതികതിതമാ  സഹമായഎ,  പകയര്ഡടകര്  സഹമായഎ  തുടങ്ങതി  മററ്റ്

സശ്രീമുകളതില്നതിനള്ള പപന്ഷന് ഇപതല്ലമാഎ പരതിഗണതിച്ചറ്റ് ഇതുസഎബനതിച്ചുള്ള

തശ്രീരുമമാനഎ അടുത്തുതപന ഇറക്കുനതമാണറ്റ്.

ആചമാരസമാനശ്രീയരുപടയഎ  ഡകമാലെധമാരതികളുപടയഎ  പ്രതതിമമാസ ഡവതനഎ

പരതിഷ്കരതിക്കുനതമാണറ്റ്.  അനബന  മതര്യപതമാഴതിലെമാളതികളുപട  ഡകമ

പദതതികള്കമായതി  10  ഡകമാടതി  രൂപ  വകയതിരുത്തുന.  ഖമാദതി  ഡമഖലെയ്ക്കറ്റ്  14

ഡകമാടതി  രൂപയമാണറ്റ്  വകയതിരുതതിയതിരുനതറ്റ്,  അതറ്റ്  20  ഡകമാടതി  രൂപയമായതി

വര്ദതിപ്പെതിക്കുന. ഖമാദതി ഡമഖലെയ്ക്കറ്റ് നല്കമാനള്ള കുടതിശതിക, ഡകമനതിധതികള്കറ്റ്

പകമാടുകമാനള്ള  അഎശദമായതതിപന്റെ  ആദര്യ  ഗഡു  ഇഇൗ  മമാസഎതപന

പകമാടുക്കുനതമാണറ്റ്.

ശശ്രീ  .    പക  .    സതി  .    ഡജമാസഫറ്റ്:   സര്,  റബ്ബറതിപന്റെ  സഎഭരണവതിലെ മൂനറ്റ്

മമാസപത കുടതിശതിക പകമാടുകമാനണ്ടെറ്റ്.

ഡഡമാ  .    ടതി  .    എഎ  .    ഡതമാമസറ്റ് പഎസകറ്റ്:  സര്,  അതറ്റ് ഉള്പപ്പെടുതതിയതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.
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പ്രമാഡദശതിക  പത്രപ്രവര്തകപര  സമാഎസമാരതിക  ഡകമനതിധതിയതില്

ഉള്പപ്പെടുത്തുനതമാണറ്റ്.  മഹമാകവതി  അകതിതഎ  അചദ്യുതന്  നമ്പൂതതിരതികറ്റ്

അഡദ്ദേഹതതിപന്റെ  ജന്മനമാടമായ  കുമമാരനല്ലൂരതില്  ഉചതിതമമായ  സ്മമാരകഎ

നതിര്മ്മതിക്കുനതമാണറ്റ്.  വര്യമാപമാരതി  ഡകമനതിധതിയതിപലെ  അഎഗങ്ങള്കറ്റ്

പപമാതുപപന്ഷന്  എഡപ്പെമാപഴമാപകയമാഡണമാ  ഉയര്തതിയതിട്ടുള്ളതറ്റ്  അനമുതല്

പപന്ഷന് വര്ദന ബമാധകമമാകതി കുടതിശതിക നല്കുനതമാണറ്റ്.  തൃശ്ശൂര് പൂരഎ,

പുലെതികളതി,  ഡബമാണ്നതമാപലെ എനതിവയ്ക്കറ്റ് ടൂറതിസഎ വകുപ്പുവഴതി ധനസഹമായഎ

അനവദതിക്കുനതമാണറ്റ്.  പ്ലമാഡന്റെഷന്  ഡകമാര്പ്പെഡറഷന്,  നമാളതിഡകര  വതികസന

ഡകമാര്പ്പെഡറഷന്, ഡസററ്റ് ഫമാമതിഎഗറ്റ് ഡകമാര്പ്പെഡറഷന് എനതിവയപട പ്രവര്തനഎ

സമഗ്രമമായതി  വതിലെയതിരുതതി  പുനദുഃസഎഘടനമാ  സശ്രീഎ  നടപ്പെതിലെമാക്കുഎ.  പുതതിയ

മുനതിസതിപ്പെമാലെതിറതികള്കറ്റ് ആസമാന മനതിരഎ പണതിയനതതിനറ്റ് എസതിഡമറ്റുകളുപട

അന്പതറ്റ്  ശതമമാനഎ  തുക അധതിക  സഹമായഎ  നല്കുഎ.   ഇ.  ബമാലെമാനനന്

പഠന   ഡകന്ദ്രതതിനറ്റ്  അന്പതറ്റ്  ലെകഎ  രൂപ  അനവദതിക്കുനതമാണറ്റ്.  നതിള

പഫസതിനറ്റ്  അന്പതറ്റ്  ലെകഎ രൂപ അനവദതിക്കുനതമാണറ്റ്.  പപമാനമാനതിയതിപലെ

മഖ്ദഎ  സ്മമാരക  നതിര്മ്മമാണതതിനറ്റ്  അന്പതറ്റ്  ലെകഎ  രൂപ

അനവദതിക്കുനതമാണറ്റ്.  പസമാപപസറതി  ഡഫമാര്  ഡകമാണ്ടമാഡകഴറ്റ്  ഡസമാഷര്യല്
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പസകമ്മ്യൂരതിറതികറ്റ്  ഒറതവണ  ഗ്രമാന്റെമായതി  ഒരു  ഡകമാടതി  രൂപ

അനവദതിക്കുനതമാണറ്റ്.  ഒഡട്ടപറ  ഡസഡതിയങ്ങള്ക്കുള്ള  അഡപകകള്

കതിഫ്ബതികറ്റ്  ലെഭതിക്കുനണ്ടെറ്റ്.  എനമാല്  ഞമാന്  ഡനരപത  പറഞ

കമാരണഎപകമാണ്ടെറ്റ് കതിഫ്ബതിയതില് അവ പരതിഗണതികമാന് കഴതിയതില്ല.  എനമാല്

കമാഞതിരപ്പെള്ളതി  കുനഎഭമാഗഎ  പപഹസ്കൂള്  ഡസ്പെമാര്ട്സറ്റ്  സ്കൂള്,  ഡസ്പെമാര്ട്സറ്റ്

ഡകമാഎപ്ലകറ്റ്,  ആനമാവൂര്  ഹയര്  പസകന്റെറതി  സ്കൂള്  ഡസഡതിയഎ,  പസന്റെറ്റ്

പപമകതിള്സറ്റ്  ഡകമാഡളജറ്റ്  മതിനതി  ഡസഡതിയഎ  എനതിവയ്ക്കറ്റ്  ഡതി.പതി.ആര്.

തയ്യെമാറമായതികഴതിഞമാല്  അതതിപന്റെ  അടതിസമാനതതില്  ബഡ്ജറതില്നതിനറ്റ്

ധനസഹമായഎ  നല്കുനതമാണറ്റ്.  National  Coastal  Rowing  Academy

ആലെപ്പുഴയതില് സമാപതിക്കുനതമാണറ്റ്.  പപമാതുഡമഖലെമാ ഫമാകറതികളുപട മുകളതില്

പുരപ്പുറ സഇൗഡരമാര്ജ പ്ലമാനകള് സമാപതിക്കുനതതിനള്ള നടപടതി സസ്വശ്രീകരതിക്കുഎ.

അതതിനമായതി  ഇഡപ്പെമാള്തപന നമ്മുപട ഒരു സശ്രീമുണ്ടെറ്റ്.  അതതില്നതിനറ്റ്  പണഎ

കപണ്ടെത്തുഎ, അപല്ലങതില് അധതികമമായതി നല്കുഎ. ആഎപനസതി ഓഡരമാ വര്ഷവഎ

പ്രഡതര്യകമമായതി  സസ്വശ്രീകരതികമാന്  അനവദതിക്കുഎ.  ശശ്രീ.  വതി.  പക.  സതി.  മമ്മതറ്റ്

ഡകമായയഎ മററ്റ് രണ്ടെറ്റ് അഎഗങ്ങളുഎ ആവശര്യപപ്പെട്ടതമാണതിതറ്റ്. 2004-05 വപരയള്ള

വതില്പ്പെന  നതികുതതി  കുടതിശതിക  വമാററ്റ്  ആഎപനസതിയപട  വര്യവസ  പ്രകമാരഎ
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അടയ്ക്കമാന് അനവദതിക്കുനതമാണറ്റ്. 2005 മുതലുള്ള വതില്പ്പെന നതികുതതി കുടതിശതിക

പ്രഡതര്യക ആഎപനസതി സശ്രീഎ  പ്രകമാരഎ  2020-21  സമാമതതിക വര്ഷഎ വപര

ബമാധകമമായതിരതിക്കുഎ.   ഡമമാഡട്ടമാര്  കര്യമാബുകളുപടയഎ  ടൂറതിസറ്റ്  ഡമമാഡട്ടമാര്

കര്യമാബുകളുപടയഎ വമാഹന നതികുതതി കുടതിശതിക  2022,  മമാര്ച്ചറ്റ്  30-നകഎ പതറ്റ്

പപദസ്വമമാസതിക ഗഡുകളമായതി അടയ്ക്കുമാന് അനവദതിക്കുനതമാണറ്റ്. 

ശശ്രീ.  തതിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്  ഡപപരമാനഎ  പറഞതിപല്ലങതിലുഎ

ഗഇൗരവമമായ  ഒരു  ആഡകപഎ  പറയകയണ്ടെമായതി.  ഞമാനതറ്റ്  പരതിഡശമാധതിച്ചു.

ഡകമാണ്ടമാകറ്റ്  വര്ക്കുകളുപട  0.1  ശതമമാനഎ  സമാമറ്റ്  ഡമ്മ്യൂട്ടതി  പകമാടുഡകണ്ടെ

സമാഹചരര്യതതില്  ഉഇൗരമാളുങല്  ഡലെബര്  ഡകമാണ്ടമാകറ്റ്  ഡകമാ-ഓപ്പെഡററശ്രീവറ്റ്

പസമാപപസറതികറ്റ്  (തമാങള് ഡപരറ്റ് പറഞതില്ല,  അതതിപന്റെപയമാരു മമാനര്യതയണ്ടെറ്റ്,

നനമായതി)  പവറഎ ഇരുനൂററ്റ് രൂപ സമാമറ്റ് ഡപപ്പെറതില് ഒപ്പെതിട്ടറ്റ്  കരമാര് നല്കമാന്

ധനകമാരര്യ  വകുപ്പെതിപന്റെ  ഉതരവണ്ടെറ്റ്.  ഇങ്ങപനപയമാരു  ഉതരവറ്റ്  ധനകമാരര്യ

വകുപ്പെറ്റ്  ഇറകതിയതിട്ടതില്ല.  ഞമാന് മനസതിലെമാക്കുനതറ്റ്,  ഡകരള ഡകമാ-ഓപ്പെഡററശ്രീവറ്റ്

പസമാപപസറശ്രീസറ്റ്  ആകറ്റ്  പ്രകമാരഎ  ഡകമാ-ഓപ്പെഡററശ്രീവറ്റ്  പസമാപപസറതിയമായതി

രജതിസര് പചയ സമാപനങ്ങള്കറ്റ് സമാമറ്റ് ഡമ്മ്യൂട്ടതിയതില് ഇളവണ്ടെറ്റ്.  അതറ്റ് എല്ലമാ

ഡകമാ-ഓപ്പെഡററശ്രീവറ്റ്  സമാപനങ്ങള്ക്കുഎ  ബമാധകമമാണറ്റ്.  ഡകമാവതിഡതിപന്റെ
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പശമാതലെതതില് ഓഫശ്രീസുകളതിപലെ ആള്തതിരകറ്റ് കുറയ്ക്കുനതതിനറ്റ് നതിലെവതില്

പപ്ലയതിന്  ഡപപ്പെറതില്  പ്രമാഥമതിക  കരമാര്  തയ്യെമാറമാകതിയമാല്  മതതി  എന  ഒരു

ഉതരവറ്റ്  2020,  ആഗസറ്റ്  4-നറ്റ്  പപമാതുമരമാമതറ്റ് വകുപ്പെറ്റ് പുറപപ്പെടുവതിച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.

അതതിപന്റെ അടതിസമാനതതിലെമാണറ്റ് പപ്ലയതിന് ഡപപ്പെറതില് പകമാടുതതിരതിക്കുനതറ്റ്.

ശശ്രീ  .    തതിരുവഞ്ചൂര്  രമാധമാകൃഷ്ണന്:   സര്,  ഞമാന്  പറഞതറ്റ്  നമ്മുപട

വരുമമാനതതിപന്റെ  നഷപതക്കുറതിച്ചമാണറ്റ്.  ഡകമാണ്ടമാകതിപന്റെ  0.1  ശതമമാനഎ

ഗവണ്പമന്റെതിനറ്റ്  അടയ്ക്കണപമനള്ളതമാണറ്റ്  അതതിപന്റെ  നതിബനന.  ആ

നതിബനന  നതിലെനതില്പകതപന  ഒരു പറഎ  ആളുകള്കറ്റ്  പവറഎ  ഇരുനൂററ്റ്

രൂപയ്ക്കറ്റ്  എഗ്രതിപമന്റെറ്റ്  ഒപ്പെതിടുനതതിനള്ള  അവസരഎ  പകമാടുത്തു  എനള്ളതമാണറ്റ്

എപന്റെ  ഏറവഎ  പ്രധമാനപപ്പെട്ട  ആഡകപഎ.  അങ്ങറ്റ്  പറഞഡപ്പെമാഴുഎ  അതറ്റ്

കറകമാപണനറ്റ്  വന.  അങ്ങറ്റ്  സതര്യഎ  പറഞതതില്  ഞമാന്  സഡനമാഷഎ

ഡരഖപപ്പെടുത്തുകയമാണറ്റ്.

ഡഡമാ  .   ടതി  .   എഎ  .   ഡതമാമസറ്റ് പഎസകറ്റ്:  സര്, തമാങറ്റ് യൂ. നമ്മുപട സഹകരണ

ഡമഖലെയ്ക്കറ്റ്  എകമാലെത്തുഎ,  നതിങ്ങള്  ഭരതിക്കുഡമമാഴുഎ  ഞങ്ങള്  ഭരതിക്കുഡമമാഴുഎ,

ഡകരളതതിപന്റെ  ഒരു  പമാരമരര്യമമാണതറ്റ്,  ഇതരതതില്  ഇളവണ്ടെറ്റ്.  ആ

ഇളവതിപന്റെ  അടതിസമാനതതിലെമാണറ്റ്  നല്കതിയതറ്റ്.  അല്ലമാപത  ഉഇൗരമാളുങല്
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ഡലെബര്  ഡകമാണ്ടമാകറ്റ്  ഡകമാ-ഓപ്പെഡററശ്രീവറ്റ്  പസമാപപസറതിക്കുഡവണ്ടെതി

പ്രഡതര്യകമമായതി  നല്കതിയതിട്ടുള്ളപതമാനമല്ല.  സസ്വകമാരര്യ  കശുവണ്ടെതി  ഡമഖലെയ്ക്കറ്റ്

പലെതിശ സബ്സതിഡതി വമായയ്ക്കറ്റ് കഴതിഞ രണ്ടെറ്റ് വര്ഷഎ അനവദതിച്ചു. ഇഇൗ വര്ഷഎ

പറയമാതതുപകമാണ്ടെറ്റ് അതറ്റ് നതിര്തലെമാകതി എനറ്റ് പതറതിദമാരണയണ്ടെറ്റ്.  അതറ്റ്

നതിര്തലെമാകതിയതിട്ടതില്ല, ആ പമാഡകജറ്റ് തുടരുഎ. പപമാഴതിയൂര് ഫതിഷതിഎഗറ്റ് ഹമാര്ബര്

കഴതിഞ  ബഡ്ജറതില്  പറഞതമാണറ്റ്.  അതുപകമാണ്ടെറ്റ്  ഇതവണയഎ

ആവര്തതിച്ചതില്ല.  പഡക,  അതതിപന്റെ  നതിര്മ്മമാണഎ  2021-22-ല്

ആരഎഭതിക്കുനതമാണറ്റ്.  ഇഡപ്പെമാള്  മറപടതി  പ്രസഎഗതതില്  പ്രഖര്യമാപതിച്ച  ചതിലെ

അധതിക ആനകൂലെര്യങ്ങള് 498 ഡകമാടതി രൂപയപട അധതികപച്ചലെവണ്ടെമാക്കുനണ്ടെറ്റ്.

ഇഇൗ  അധതികപച്ചലെവതിപന്റെ  അടതിസമാനതതില്  പുതുകതിയ  2021-22-പലെ

ബഡ്ജററ്റ് എസതിഡമററ്റ് ചുവപട ഡചര്ക്കുന.

റവനമ്മ്യൂ വരുമമാനഎ :1,28,375 ഡകമാടതി രൂപ

റവനമ്മ്യൂ പചലെവറ്റ് :1,45,256 ഡകമാടതി രൂപ

റവനമ്മ്യൂ കമ്മതി :16,910 ഡകമാടതി രൂപ

മൂലെധനപച്ചലെവറ്റ് (തനതി) :12,546 ഡകമാടതി രൂപ

വമായകളുഎ മുന്കൂറകളുഎ (തനതി)         : (-)1,241 ഡകമാടതി രൂപ 



20/01/2021
Uncorrected/Not for publication

132

പപമാതുകടഎ (തനതി) : 24,419 ഡകമാടതി രൂപ

പപമാതുകണകറ്റ് (തനതി)  :  6,250 ഡകമാടതി രൂപ

ആപക കമ്മതി  :  (-)27 ഡകമാടതി രൂപ

വര്ഷമാരഎഭ പരമാക ബമാകതി  : 124 ഡകമാടതി രൂപ

വര്ഷമാനര്യ പരമാക ബമാകതി  : (-)151 ഡകമാടതി രൂപ 

ഇഡപ്പെമാള് പ്രഖര്യമാപതിച്ച അധതികപച്ചലെവറ്റ്  : 1,164 ഡകമാടതി രൂപ

നതികുതതിയതിളവകള്  : (-)191 ഡകമാടതി രൂപ

അധതിക വതിഭവ സമമാഹരണഎ  : 200 ഡകമാടതി രൂപ

വര്ഷമാനര്യ പരമാക ബമാകതി :(-)1,306 ഡകമാടതി രൂപ

ഇഡപ്പെമാള് സഭയതില് പ്രഖര്യമാപതിച്ച അധതികപച്ചലെവറ്റ്:(-)498 ഡകമാടതി രൂപ

വര്ഷമാനര്യ പരമാക ബമാകതി  : (-) 1804 ഡകമാടതി രൂപ

സ്കൂളുകളുപട  ഫതിററ്റ്നസറ്റ്  സര്ട്ടതിഫതികററ്റ്  ഇഷമ്മ്യൂ  പചയ്യെമാതതതിപനക്കുറതിച്ചറ്റ്

പറഞതിട്ടുണ്ടെറ്റ്. അതറ്റ് തഡദ്ദേശസസ്വയഎഭരണ വകുപ്പെറ്റ് പരതിഹരതിക്കുഎ. ചലെഞറ്റ് ഫണ്ടെറ്റ്

മലെപ്പുറത്തുഎ മറ്റുഎ കതിട്ടമാതതതിപനക്കുറതിച്ചുള്ള വതിവരങ്ങള് കൃതര്യമമായതി തനമാല്

അതതിനറ്റ്  മറപടതി  നല്കുഎ,  ആ പ്രശ്നഎ  കൃതര്യമമായതി പരതിഹരതിക്കുഎ.  അതതിനള്ള

നടപടതിക്രമങ്ങപളമാപക  ലെഘൂകരതിച്ചതിട്ടുണ്ടെറ്റ്.  അവതിപട  ശ്മശമാനഎ  കടപലെടുതറ്റ്
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ഡപമാകുന  എനള്ള  കമാരര്യവഎ  ഉനയതിച്ചു.  എനമാണറ്റ്  തടസപമനറ്റ്  ഡനമാകതി

അടതിയനരമമായതി  അതറ്റ്  പരതിഹരതികമാഎ.  പക.ഡബമ്മ്യൂ.എ.  (ഡകരള  വമാട്ടര്

അഡതമാറതിറതി)-യപട അരതിഡയഴറ്റ്മൂലെഎ ആളുകള് ഏപറടുക്കുനതില്ല എനപറഞ്ഞു.

പക.ഡബമ്മ്യൂ.എ.-യപട  അരതിഡയഴതിപന്റെ  ഒരു  ഭമാഗഎ  ബഡ്ജറതില്നതിനറ്റ്

പകമാടുക്കുനതതിനറ്റ്  ഏര്പ്പെമാടുണ്ടെമാക്കുനതമാണറ്റ്.  അതതിപന്റെ ഫലെമമായതി  അതുകൂടതി

ഉണ്ടെമാകുഎ.  ബഡ്ജററ്റ് സഭ അഎഗശ്രീകരതികണപമനറ്റ് അഭര്യര്തതിക്കുന.

മതി  .   സ്പെശ്രീകര്:   ഡവമാട്ടതിഎഗറ്റ് ഇല്ല. ഡവമാട്ടറ്റ് ഓണ് അകഇൗണ്ടെമാണുള്ളതറ്റ്.


