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ധനകകാരരര

(i)    2020-2021   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള അനത്തിമ
ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ സരബനത്തിച്ച ചര്ച്ചയര തവകാളട്ടെപര

മുഖരമനത്തിക്കുതവണത്തി  വരവസകായവര  തസകാര്ട്സര  യവജനകകാരരവര

വകുപമനത്തി (ശശ  .   ഇ  .   പത്തി  .   ജയരകാജന): സര്, തപകാലശസസ് എന്ന XII-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  1000  രൂപയളടെയര  വകാര്തകാവത്തിതരണവര

പ്രചരണവര  എന്ന  XXIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

21,65,93,000  രൂപയളടെയര  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകള്  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയര  ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

ളപകാതുമരകാമതര  രജത്തിതസ്ട്രേഷനുര  വകുപമനത്തിക്കുതവണത്തി  ആതരകാഗരവര

സകാമൂഹരനശതത്തിയര  വനത്തിത-ശത്തിശു  വത്തികസനവര  വകുപമനത്തി

(ശശമതത്തി ളക  .   ളക  .   ളളശലജ ടെശച്ചര്): സര്,  ളപകാതുമരകാമതസ് എന്ന  XV-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  795,64,75,000  രൂപയളടെ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയര ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന. 

ളപകാതു വത്തിദരകാഭരകാസ വകുപമനത്തി (ളപ്രകാഫ  .   സത്തി  .   രവശന്ദ്രനകാഥസ്): സര്,

വത്തിദരകാഭരകാസര,  കകായത്തികവത്തിതനകാദര,  കല,  സരസകാരര  എന്ന  XVII-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  241,27,21,000  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

2

അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയര ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

ആതരകാഗരവര  സകാമൂഹരനശതത്തിയര  വനത്തിത-ശത്തിശു  വത്തികസനവര

വകുപമനത്തി (ശശമതത്തി ളക  .   ളക  .   ളളശലജ ടെശച്ചര്): സര്,  ളളവദരസഹകായ

രരഗവര ളപകാതുജനകാതരകാഗരവര എന്ന  XVIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില്  1617,88,19,000  രൂപയളടെയര സകാമൂഹരസരകത്തിതതത്വവര തകമവര

എന്ന  XLVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  4565,92,73,000

രൂപയളടെയര  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകള്  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന  പ്രതമയര  ഞകാന

അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

മത്തി  .    സശക്കര്: രണസ് ചര്ച്ചയകാണുള്ളതസ്.  അതത്തിനസ് ആറസ് മണത്തിക്കൂര് സമയര

തവണത്തിവരര.  ഇതപകാള്  തുടെങത്തിയകാല്  തളന്നയര  11.30-12.00  മണത്തിയകാകുര.

പ്രതത്തിപകതനതകാവത്തിളന്റെ അഭത്തിപ്രകായര എനകാണസ് ?

ധനകകാരരവര കയറര വകുപമനത്തി (തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്):

സര്, ചര്ച്ച ഒരമത്തിച്ചകാക്കണര.

പ്രതത്തിപകതനതകാവസ് (ശശ  .   രതമശസ് ളചന്നത്തിതല  ): സര്, ഒരമത്തിച്ചകാക്കുന്നതു

ളകകാണ്ടുള്ള പ്രശ്നമല,  എലകാവരര  പ്രത്തിളപയര് ളചയസ്  ഇരത്തിക്കുന്നതുളകകാണ്ടുള്ള

പ്രശ്നതമയള.  ലത്തിമത്തിറസ് ളചയസ് പ്രസരഗത്തിക്കകാന പറയകാര.
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മത്തി  .    സശക്കര്:  ഓതരകാരതര്ക്കുര  അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  സമയര  തനര്

പകുതത്തിയകായത്തി കുറച്ചകാതലകാ?

ശശ  .   രതമശസ് ളചന്നത്തിതല: സര്,  സമയര  കുറയകാന  പറയകാര.  നമ്മള്

ഇങളനളയകാര  അവസ്ഥ  വത്തിഷത്വളളലസസ്  ളചയത്തിലകായത്തിരന.  ഇതപകാള്

നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന സമയപട്ടെത്തിക അനുസരത്തിച്ചസ് തനകാക്കുതമ്പകാള്തളന്ന 12.00

മണത്തിയകാകുര. പരമകാവധത്തി കുറയകാന പറയകാര.

വരവസകായവര  തസകാര്ട്സര  യവജനകകാരരവര  വകുപമനത്തി

(ശശ  .   ഇ  .   പത്തി  .   ജയരകാജന): സര്,  കൃതരത പകാലത്തിച്ചകാല്  നമുക്കസ്  അതസ്  മൂന്നസ്

മണത്തിക്കൂര് ളകകാണസ് അവസകാനത്തിപത്തിക്കകാര.

റവനന്യൂവര ഭവനനത്തിര്മ്മകാണവര വകുപമനത്തി (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രതശഖരന):

സര്,  ഭവന നത്തിര്മ്മകാണര എന്ന XXI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില്

42,38,00,000  രൂപയളടെ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയര

ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

തതദ്ദേശസത്വയരഭരണ  വകുപമനത്തി  (ശശ  .    എ  .    സത്തി  .    ളമകായശന):  സര്,

നഗരവത്തികസനര  എന്ന  XXII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

210,97,92,000  രൂപയളടെയര  പഞകായതസ്  എന്ന  XXXV-ാം  നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില്  400,99,80,000  രൂപയളടെയര ഗകാമവത്തികസനര

എന്ന XXXVI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില് 3,000  രൂപയളടെയര

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകള്  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന  പ്രതമയര  ഞകാന

അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

ളതകാഴത്തിലര എളളക്സെെസര വകുപമനത്തി (ശശ  .   റത്തി  .   പത്തി  .   രകാമകൃഷ്ണന): സര്,

ളതകാഴത്തിലര ളതകാഴത്തിലകാളെത്തിതകമവര പ്രവകാസത്തി തകമവര എന്ന XXIV-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  199,49,09,000  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന

അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയര ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

സഹകരണവര     വത്തിതനകാദസഞകാരവര      തദവസത്വവര       വകുപമനത്തി

(ശശ  .   കടെകരപള്ളത്തി സതരന്ദ്രന): സര്,  പട്ടെത്തികജകാതത്തി/പട്ടെത്തികവര്ഗ/  മറ

പത്തിതന്നകാക്ക/  നന്യൂനപക വത്തിഭകാഗങള് എന്നത്തിവരളടെ തകമര എന്ന  XXV-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില് 6,17,32,000 രൂപയളടെയര സഹകരണര

എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  10,00,00,000

രൂപയളടെയര വത്തിതനകാദസഞകാരര എന്ന  XLII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില് 30 തകകാടെത്തി രൂപയളടെയര ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകള് അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയര ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന.
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കൃഷത്തി വകുപമനത്തിക്കുതവണത്തി ളപകാതു വത്തിദരഭരകാസ വകുപമനത്തി (ളപ്രകാഫ  .

സത്തി  .   രവശന്ദ്രനകാഥസ്): സര്,  കൃഷത്തിളയന്ന  XXIX-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  42,88,20,000  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന

അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയര ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന. 

ഭകരവര  സത്തിവത്തില്  സളളപ്ലെെസര  വകുപമനത്തിക്കുതവണത്തി  ളതകാഴത്തിലര

എളളക്സെെസര വകുപമനത്തി (ശശ  .   റത്തി  .   പത്തി  .   രകാമകൃഷ്ണന): സര്,  ഭകരര  എന്ന

XXX-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  5147,52,12,000  രൂപയളടെ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയര ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

വനവര മൃഗസരരകണവര മൃഗശകാലകളര വകുപമനത്തി (ശശ  .   ളക  .   രകാജ):

സര്,    മൃഗസരരകണര എന്ന  XXXI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില്  5,16,12,000  രൂപയളടെയര  വനര  എന്ന  XXXIV-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  21,83,94,000  രൂപയളടെയര

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകള്  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന  പ്രതമയര  ഞകാന

അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

മതരബനനവര  ഹകാര്ബര്  എഞത്തിനശയറത്തിരഗര  കശുവണത്തി

വരവസകായവര  വകുപമനത്തിക്കുതവണത്തി  തതദ്ദേശസത്വയരഭരണ  വകുപമനത്തി
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(ശശ  .   എ  .   സത്തി  .   ളമകായശന): സര്,  മതരബനനര എന്ന  XXXIII-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  1,50,02,000  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന

അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയര  ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

വരവസകായവര  തസകാര്ട്സര  യവജനകകാരരവര  വകുപമനത്തി

(ശശ  .   ഇ  .   പത്തി  .   ജയരകാജന): സര്,  വരവസകായങള്  എന്ന  XXXVII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  249,81,61,000  രൂപയളടെ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയര ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

ളളവദദ്യുതത്തി  വകുപമനത്തിക്കുതവണത്തി  സഹകരണവര  വത്തിതനകാദസഞകാരവര

തദവസത്വവര  വകുപമനത്തി  (ശശ  .    കടെകരപള്ളത്തി  സതരന്ദ്രന):  സര്,  ളളവദദ്യുത

പദ്ധതത്തികള്  എന്ന  XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

572,94,00,000 രൂപയളടെ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയര

ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

തുറമുഖവര  മന്യൂസത്തിയവര  പുരകാവസ്തു  സരരകണവര  വകുപമനത്തി

(ശശ  .   രകാമചന്ദ്രന കടെന്നപള്ളത്തി): സര്,  തുറമുഖങള്  എന്ന  XL-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  43,96,22,000  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന

അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയര ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന.
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ഗതകാഗത വകുപമനത്തി (ശശ  .   എ  .   ളക  .   ശശശന്ദ്രന): സര്,  ഗതകാഗതര

എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  1309,22,01,000

രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന  പ്രതമയര  ഞകാന

അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

വരവസകായവര തസകാര്ട്സര യവജനകകാരരവര വകുപമനത്തി (ശശ  .   ഇ  .   പത്തി  .

ജയരകാജന): സര്, ഞകാന പ്രതമയങളളെ പത്തിനകാങ്ങുന.

ചര്ച്ച

മത്തി  .   സശക്കര്: ചര്ച്ച ആരരഭത്തിക്കുകയകാണസ്. നത്തിശ്ചയത്തിച്ച ളഷഡന്യൂള് പ്രകകാരര

ചര്ച്ച നടെതകയകാളണങത്തില്  11.45-നസ് മകാത്രളമ പൂര്തത്തിയകാക്കകാന സകാധത്തിക്കൂ,

ആറസ്  മണത്തിക്കൂര്  തവണത്തിവരര.  അതപകാള്  ഒര  ധകാരണയണകായത്തിട്ടുള്ളതസ്

എലകാവര്ക്കുര മുമ്പസ് നത്തിശ്ചയത്തിച്ചതത്തിളന്റെ പകുതത്തി സമയര അനുവദത്തിക്കകാളമന്നകാണസ്.

അങളനയകാകുതമ്പകാള്  മൂന്നസ്  മണത്തിക്കൂര്  ളകകാണസ്  ചര്ച്ച  പൂര്തത്തിയകാക്കകാന

സകാധത്തിക്കുര.  ശശ.  സത്തി.  ളക.  ഹരശന്ദ്രനസ്  പതസ്  മത്തിനത്തിട്ടെകാണസ്  തനരളത

നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിരന്നതസ്  അഞ്ചുമത്തിനത്തിട്ടെത്തില്  അവസകാനത്തിപത്തിക്കണര.  ചര്ച്ച

ആരരഭത്തിക്കകാര.

ശശ  .    സത്തി  .    ളക  .    ഹരശന്ദ്രന:  സര്,  2020-21  സകാമ്പതത്തിക
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വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള അനത്തിമ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ ഞകാന പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. എലകാ

ബഡ്ജറകളര  നമ്മുളടെ  സമൂഹതത്തില്  ഗണകരമകായ  ചലനങള്

സൃഷത്തിക്കകാറത്തില.  ചത്തില  ബഡ്ജറകള്  രകാജരളത  ജനവത്തിഭകാഗങളളടെ

ജശവത്തിതരതളന്ന  ദുരത്തിതതത്തിതലയ്ക്കുര  ദുരനതത്തിതലയ്ക്കുര  നശക്കുന്നതത്തിനസ്

ഇടെയകായത്തിട്ടുണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ  ആറസ്  വര്ഷങളെകായത്തി  തകന്ദ്രതത്തില്  ബത്തി.ളജ.പത്തി.

ഗവണ്ളമന്റെസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച ബഡ്ജറകള് പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല് ഏറവരകൂടുതല്

തനട്ടെമുണകായത്തിട്ടുള്ളതസ്  വനകത്തിടെ  തകകാര്പതററകള്ക്കകായത്തിരന.  മുതകഷസ്

അരബകാനത്തി, അദകാനത്തി എന്നത്തിവരളടെ വരമകാനര വര്ദ്ധത്തിച, ലകാഭര കൂടെത്തി. അതത്തിളന്റെ

കണക്കുകള്  പുറതവന്നത്തിട്ടുണസ്.  ബഡ്ജറകളളടെ  ചരത്തിത്രര  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്

ജനങളളടെ അടെത്തിസ്ഥകാനപരമകായ പ്രശ്നങള്ക്കസ് പരത്തിഹകാരര കകാണകാന കഴത്തിഞ്ഞ

ബഡ്ജറകളര  ഉണകായത്തിട്ടുണസ്.  ഭരണളത  നത്തിയനത്തിക്കുന്ന ഇടെതുപക നയര

ഉയര്തത്തിപത്തിടെത്തിക്കുന്ന രകാഷശയ പകാര്ട്ടെത്തികളളടെ കൃതരതയര നത്തിശ്ചയദകാര്ഢരവമുള്ള

നയതത്തിളന്റെയര  ദശര്ഘവശകണതത്തിളന്റെയര  ഫലമകായത്തിട്ടെകാണസ്  അവ

രൂപളപട്ടെത്തിട്ടുള്ളതസ്. 1957 മുതല് തകരളെര ളളകവരത്തിച്ച തനട്ടെങളളടെ പട്ടെത്തികയത്തില്

ബഡ്ജറകള്  ളചലതത്തിയ  സത്വകാധശനര  നമുക്കസ്  വകായത്തിളച്ചടുക്കകാനകാകുര.  2016

മുതല്  2021  വളരയള്ള അഞസ് വര്ഷക്കകാലളത ബഡ്ജറകള് ഇനരയത്തില്
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തശവ്രതതയകാളടെ  നടെപത്തിലകാക്കത്തിവരന്ന  നവലത്തിബറല്  നയങള്ക്കസ്

ബദലകാളണന്നസ്  നമുക്കസ്  കകാണകാന  കഴത്തിയര.  നമ്മുളടെ  സമ്പദ്ഘടെനയത്തില്,

പ്രതതരകത്തിച്ചസ് ഗകാമശണ സമ്പദ്ഘടെനയത്തില് കകാര്ഷത്തിക തമഖലയ്ക്കുള്ള പ്രകാധകാനരര

വളെളര  വലതകാണതലകാ.  2001-2006  കകാലഘട്ടെതത്തില്  വയനകാടെസ്  ജത്തിലയത്തില്

കര്ഷക  ആത്മഹതര  ദത്തിനരപ്രതത്തിളയതന്നകാണര  റത്തിതപകാര്ട്ടെസ്  ളചയതസ്  നകാര

ഇനതമകാര്ക്കുന.  ഇനരയത്തില്  മഹകാരകാഷയത്തിളല  വത്തിദര്ഭ,  ആന്ധ്രയത്തിളല

അനനപൂര്,  തകരളെതത്തിളല  വയനകാടെസ്  എന്നത്തിങളനയകായത്തിരന  കര്ഷക

ആത്മഹതരകാ  ജത്തിലകളെകായത്തി  അറത്തിയളപട്ടെത്തിരന്നതസ്.  കൃഷത്തിക്കകാരളടെ  പ്രതകകാഭര

ഉയര്നവന.  അതത്തിളന്റെ  കൂളടെ  ഉല്പന്നമകായത്തി 2006-2011-ല്

എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ  ഭരണകകാലതസ്  കര്ഷക  കടെകാശത്വകാസ  കമ്മശഷന

നത്തിലവത്തില്വന.  കടെളക്കണത്തിളകകാണസ്  ജശവത്തിതര  വഴത്തിമുട്ടെത്തിനത്തിന്ന കൃഷത്തിക്കകാരളന്റെ

പച്ചയകായ  ജശവത്തിതര  മനസത്തിലകാക്കത്തിയ  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  കൃഷത്തിക്കകാരളന്റെ

കണശളരകാപത്തി.  ഇന്നസ്  കൃഷത്തിക്കകാരളന്റെ  ആത്മഹതര  നകാര  തകള്ക്കുന്നത്തില.

പലവത്തിധതത്തിലള്ള  ആശത്വകാസ  പദ്ധതത്തികള്  തകരളെതത്തില്  നടെപത്തിലകാക്കത്തി.

കകാര്ഷത്തിക തമഖലയത്തില് പുതന ഉണര്വണകായത്തി,  ളനല്കൃഷത്തി വത്തികസത്തിപത്തിച,

ളനല്ലുല്പകാദനര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച,  കൃഷത്തിയത്തിടെങളളടെ  വത്തിസ്തൃതത്തി  കൂടെത്തി,  ശകാസ
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സകാതങതത്തികവത്തിദരയളടെ  സസൗകരരങള്  പ്രതയകാജനളപടുതത്തി,  യ.ഡത്തി.എഫസ്.

കകാലതസ്  വകാങത്തിക്കൂട്ടെത്തിയ  കൃഷത്തി  യന  സകാമഗത്തികള്  പുറളതടുത,  അവ

ഉപതയകാഗത്തിക്കകാന  പഠത്തിപത്തിച,  ഉല്പകാദനര  വര്ദ്ധത്തിച,  ഉല്പകാദത്തിപത്തിക്കുന്ന

ഉല്പന്നങള്ക്കസ്  തകാങ്ങുവത്തില  നത്തിശ്ചയത്തിച.  വരകാവസകായത്തിക  രരഗതസ്

വത്തിസ്മയകരമകായ  മകാറര  വനളകകാണത്തിരത്തിക്കുന.  വലത്തിയ  ലകാഭര

ളകകായ്ളതടുക്കകാന  കഴത്തിയന്ന  ളപകാതുതമഖലകാ  സ്ഥകാപനങളളെ  യ.ഡത്തി.എഫസ്.

കകാലതസ്  നഷതത്തിലകാക്കുകയകായത്തിരന.  അഴത്തിമതത്തി,  ധൂര്തസ്,

നത്തിയനണങളെത്തിലകാത  മകാതനജളമന്റെത്തിളന്റെ  പ്രവര്തനര,  ളകടുകകാരരസ്ഥത

എന്നത്തിവയളടെ  ഭകാഗമകായത്തി  ളപകാതുതമഖല  തകര്ന്നടെത്തിയകയകായത്തിരന.

എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  അധത്തികകാരതത്തില് വന,  ളപകാതുതമഖല ഇന്നസ് ലകാഭകരമകായത്തി.

കണക്കുകള്  സഭയത്തില്  വന്നത്തിട്ടുണസ്.  അതത്തിനസ്  ഉദകാഹരണമുണസ്.  എളന്റെ

നകാട്ടെത്തിലകാണസ്  ആറകാലരമൂടെസ്  ത്രശവശലര്  ഫകാക്ടറത്തി.  അതത്തിളന്റെ  പ്രവര്തനര  ഈ

നകാട്ടെത്തിളല  ബഹുജനങള്ക്കറത്തിയകാര.  നത്തിയമസഭയത്തിലര  പലതപകാഴര

സബ്മത്തിഷനകായത്തി  വന്നത്തിട്ടുണസ്.  400  തപര്  തജകാലത്തി  ളചയ്തുവന്ന

സ്ഥകാപനമകായത്തിരന.  യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ  കകാലതസ്  അതസ്  ശവപറമ്പസ്

തപകാളലയകായത്തി.  അടെചപൂട്ടെകാന  തകാഴത്തിടുന്ന  അവസ്ഥയത്തിളലതത്തി.  ജശവനക്കകാര്
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പട്ടെത്തിണത്തിമകാര്ച്ചസ്  നടെതത്തി.  ജശവനക്കകാര് പലരര  ഫകാക്ടറത്തിയത്തിതലയസ്   തപകാകുന

എനപറഞ്ഞസ്  വശട്ടെത്തില്നത്തിന്നത്തിറങത്തി   മറസ്  തജകാലത്തികള്ക്കുതപകായത്തി  കുടുരബര

പുലര്തത്തി.  ആദരണശയനകായ  മുഖരമനത്തിയര  വരവസകായ  വകുപമനത്തിയര

ഇടെളപട്ടു.  ഇന്നസ്  ഇ-ഓതട്ടെകാറത്തികകാ  നത്തിര്മ്മകാണ  രരഗതസ്  ശദ്ധത്തിക്കളപടുന്ന

ളപകാതുതമഖലകാ  സ്ഥകാപനമകായത്തി  ളക.എ.എല്.  (Kerala  Automobiles

Limited) മകാറത്തി. 

ആതരകാഗര  രരഗതസ്  ളളകവരത്തിച്ച  അസൂയകാവഹമകായ  വത്തിജയര  തലകാകര

ശദ്ധത്തിക്കുനണസ്.  ആതുരതസവന  രരഗതസ്  പുതത്തിയ  ദത്തിശകാതബകാധര  നല്കത്തി

സമൂഹളത  ളനതഞകാടെസ്  തചര്തപത്തിടെത്തിച.  മറസ്  ചത്തില  തമഖലകളെത്തില്  നടെന്ന

പ്രവര്തനങള്,  അതത്തിളന്റെ  മകാറങള്  എന്നത്തിവളയലകാര  ഇവത്തിളടെ

വത്തിശദമകാക്കണളമന്നസ്  കരതത്തിയതകാണസ്.  സമയ  പരത്തിമത്തിതത്തിമൂലര  ഞകാന

അവളയകാനര  വത്തിശദശകരത്തിക്കുന്നത്തില.  ളപകാതുമരകാമതസ്  രരഗതസ്  നല

തറകാഡുകളര   പകാലങളമുണകായത്തി.  എളന്റെ  മണ്ഡലതത്തില്  മൂന്നസ്  പകാലങള്

നത്തിര്മ്മത്തിച്ചസ്  നകാടെത്തിനസ്  സമര്പത്തിച.  മൂന്നസ്  പകാലങളളടെ  നത്തിര്മ്മകാണര

നടെനവരത്തികയകാണസ്.  യ.എല്.സത്തി.സത്തി.എസസ്.  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്ന തറകാഡസ് കകാണകാന

ഈ നകാട്ടെത്തിളല ആളകള് വരകാറണസ്.  ശശ.  എര.  വത്തിനളസന്റെസ് എര.എല്.എ.-യസ്
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അറത്തിയകാര.  രകാവത്തിളല  എഴതന്നറസ്  ഇടെതതകാട്ടെസ്  തനകാക്കത്തിയകാല്  കത്തിഫ്ബത്തി

തപ്രകാജക്ടസ് വഴത്തി നടെപത്തിലകാക്കുന്ന ബകാലരകാമപുരര-പ്രകാവച്ചമ്പലര തറകാഡസ് കകാണകാന

കഴത്തിയര.  വലതപകാഴര  ഇടെതതയ്ക്കുകൂടെത്തി  തനകാക്കത്തിയകാല്   ഇവത്തിളടെ  എളനങത്തിലര

നടെക്കുനതണകാ  ഇലതയകാ  എന്നസ്   ശരത്തിയകായത്തി  തബകാധരമകാകുര.  വലതപകാഴര

ഇടെതതയ്ളക്കകാന്നസ്  തനകാക്കകാന  പഠത്തിക്കണര.  എതപകാഴര  വലതതയസ്

തനകാക്കത്തിയത്തിരന്നകാല് കകാരരങള് തവര്തത്തിരത്തിച്ചസ് മനസത്തിലകാക്കകാന കഴത്തിയത്തില. 

ഉലകാദന  തമഖലയത്തില്,  തസവന  തമഖലയത്തില്,  അടെത്തിസ്ഥകാന  സസൗകരര

തമഖലയത്തില്  നടെതന്ന  നത്തിതകപര  നകാട്ടെത്തില്  വമ്പത്തിച്ച  ഉണര്വകാണസ്

സൃഷത്തിക്കുന്നതസ്.  നകാര തനരത്തിടുന്ന ഏറവര വലത്തിയ ളവല്ലുവത്തിളെത്തി ളകകാവത്തിഡസ്-19 ഉര

വര്ഗശയതയമകാണസ്.  ഒന്നസ്,  സകാമൂഹരമകായത്തി  വളന്നകാര  വത്തിപതകാണസ്.

അതത്തിളനതത്തിരകായത്തി നകാര തപകാരകാടെത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന.  മളറകാന്നസ്,  തകന്ദ്രതത്തിളല

ബത്തി.ളജ.പത്തി.  സര്ക്കകാര്  തപ്രകാതകാഹത്തിപത്തിക്കുന്ന  വര്ഗശയതയകാണസ്.  ഇതസ്

ജനങളെത്തില് ഉത്കണ്ഠയര ഭയവര  വളെര്തന.  ഈ രണസ്  വത്തിപതര ഇനര

തനരത്തിടുന.  തകരളെതത്തില്  രണത്തിളന്റെയര  തദകാഷഫലങളെത്തില്നത്തിനര  അതത്തിളന്റെ

ഭശഷണത്തിയത്തില്നത്തിനര ജനങളളെ രകത്തിക്കുന്നതത്തിനസ് എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  സര്ക്കകാര്

സദകാ ജകാഗത പുലര്തന എനള്ള പ്രതതരകതയകാണുള്ളതസ്. 
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പ്രതശകയളടെയര  ദുരത്തിതങളളടെയര  തനട്ടെതത്തിളന്റെയര

വര്ഷങളെകായത്തിരന  2016  മുതല്  2021  വളര.  നമ്മുളടെ  നകാട്ടെത്തിളല  ഓതരകാ

സശയ്ക്കുര  പുരഷനുര  നശതത്തി  ലഭത്തിക്കുകയര  അവരളടെ  അടെത്തിസ്ഥകാന  ജശവത്തിത

പ്രശ്നങള്ക്കസ്  പരത്തിഹകാരര  കകാണുകയര  ളചയ്യുകളയന്ന  സകാമൂഹര  കടെമ

നത്തിറതവറകളയന്ന  ഉതരവകാദത്തിതത്വമകാണസ്  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്

ഏളറടുതത്തിട്ടുള്ളതസ്.  അതസ്  നത്തിറതവറകതളന്ന  ളചയ്യുര.  പ്രതത്തിസനത്തികളെത്തില്

ജനങളളെ  ളനതഞകാടെസ്  തചര്തപത്തിടെത്തിച്ച  സര്ക്കകാരത്തിളന  ജനങള്

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകതളന്ന  ളചയ്യുര.  വശണ്ടുര  ഞകാന  ആവര്തത്തിക്കുന,  ഈ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനളയ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ  .    ടെത്തി  .    ളജ  വത്തിതനകാദസ്:  സര്,  2020-21  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷളത

അനത്തിമ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ ഞകാന എതത്തിര്ക്കുന.

തതദ്ദേശസത്വയരഭരണ  സ്ഥകാപനങളെത്തിളല  ളതരളഞ്ഞടുപസ്  ഫലങള്

ഇടെതുപകളത  ഒര  പ്രതതരക  ഉനകാദകാവസ്ഥയത്തിലകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.

തകരളെതത്തിളന്റെ  മുഖരമനത്തിയകായത്തി  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന  തുടെരതണകാ

തവണതയകാ  എന്ന  തചകാദരതത്തിനല  തകരളെതത്തിളല  ജനങള്  ഉതരര

നല്കത്തിയതസ്.  2019  ളമയസ്  മകാസതത്തില്  ഒര  ളതരളഞ്ഞടുപസ്  നടെന.  ആ
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ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  തകരളെതത്തിളല  19  പകാര്ലളമന്റെസ്  മണ്ഡലങളെത്തില്

യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ഉര  ഒര  പകാര്ലളമന്റെസ്  മണ്ഡലതത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ഉര

ജയത്തിച.  പളക, പത്തിന്നശടെസ് അവരളടെ രകാഷശയ പ്രവര്തനതത്തിലൂളടെ അവര്ക്കസ്

മുതന്നറകാന കഴത്തിഞ.  അന്നസ്  തകരളെതത്തിളല  യ.ഡത്തി.എഫസ്.,  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.

തകര്നളവന്ന അവകകാശവകാദളമകാനര ഉന്നയത്തിച്ചത്തില. ഈ തതദ്ദേശസത്വയരഭരണ

ളതരളഞ്ഞടുതപകാടുകൂടെത്തി  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  അസ്തമത്തിച  എന്നകാണസ്  ഇടെതുപകര

കരതുന്നളതങത്തില് അതസ്  അസ്ഥകാനതകാളണന്നസ്  സൂചത്തിപത്തിക്കകാന ഞകാന ഈ

അവസരര വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുകയകാണസ്.  തകരളെതത്തിളല ജനങളളെ തുടെര്ച്ചയകായത്തി

ളവല്ലുവത്തിളെത്തിക്കുന്ന  ഇടെതുപകര  പറയന്നതസ്,  ഇത്രതയളറ

ആതരകാപണങളണകായത്തിട്ടുര  ജനങള്  നത്തിതശ്ശേഷര  പരകാജയളപടുതത്തിയത്തില

എന്നകാണസ്.  അതകാണസ്  ഈ  ഉനകാദകാവസ്ഥയസ്  കകാരണര.  ഇളതകാളക്ക  നമുക്കസ്

അരഗശകരത്തിക്കകാമകായത്തിരന,  കഴത്തിഞ്ഞ ത്രത്തിതല പഞകായതസ് ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്

ബഹുമകാനളപട്ടെ  തകരളെതത്തിളന്റെ  മുഖരമനത്തി  ഈ  ളതരളഞ്ഞടുപത്തിളന

മുന്നത്തില്നത്തിന്നസ്  നയത്തിച്ചത്തിരനളവങത്തില്,  ഏളതങത്തിലളമകാര  ളതരളഞ്ഞടുപസ്

തയകാഗതത്തില്  പളങടുതത്തിരനളവങത്തില്,  ആത്മവത്തിശത്വകാസര

കകാണത്തിച്ചത്തിരനളവങത്തില്  തശര്ച്ചയകായര  അതസ്  സമ്മതത്തിക്കകാമകായത്തിരന.  ഈ
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ത്രത്തിതല പഞകായതസ് ളതരളഞ്ഞടുപത്തിലണകായ വത്തിജയര സത്വര്ണ കള്ളക്കടെതര

നത്തിയമലരഘനവര  അഴത്തിമതത്തിയര  നത്തിര്ബകാധര  നടെതകാനുള്ള  ളളലസനസകായത്തി

ളതറത്തിദ്ധരത്തിക്കരളതന്നകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതസ്.

അതരതത്തിലകാണസ്  നത്തിയമസഭയകതര  പുറതര  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.

പ്രകടെത്തിപത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.

ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  കണ്സള്ട്ടെനസത്തികളളടെയര  തകകാര്പതററകളളടെയര

മുനപത്തില്  തകരളെളത  അടെത്തിയറവസ്  വച്ചത്തിതലളയന്നസ്  മുഖരമനത്തിതയകാടെസ്

തചകാദത്തിക്കുതമ്പകാള്,  തകാളനകാര  പ്രതതരക  ജനുസകാളണന്നകാണതലകാ  അതദ്ദേഹര

പറയന്നതസ്.  ഇക്കകാലരളകകാണസ്  മലയകാളെത്തികള്ക്കസ്  മുഴവന

തബകാധരളപട്ടെത്തിട്ടുള്ളതകാണതസ്.  അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ  പകാര്ട്ടെത്തിയര  ഒര  പ്രതതരക

ജനുസത്തില്ളപട്ടെതകാണസ്. അവര്തക്ക ഇതരതത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കകാനുര ജനങളളെ

ളവല്ലുവത്തിളെത്തിക്കകാനുര  സകാധത്തിക്കുകയള.  മുഖരമനത്തിയളടെ  ഓഫശസത്തില്  നടെക്കുന്ന

കകാരരങളളെകാനരതളന്ന  അതദ്ദേഹര  അറത്തിയന്നത്തിളലന്നസ്  അതദ്ദേഹര  നത്തിയമത്തിച്ച

മകാധവന നമ്പരകാര് കമ്മത്തിറത്തി റത്തിതപകാര്ട്ടെസ് നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.

സമയ  പരത്തിമത്തിതത്തിമൂലര  ഞകാന  മറസ്  കകാരരങളെത്തിതലയ്ളക്കകാനര

കടെനതപകാകുന്നത്തില.  ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര
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ബഡ്ജറസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ചതശഷര  എറണകാകുളെര  ജത്തിലയത്തില്  വരത്തികയണകായത്തി.

അന്നസ്  ആ  നഗരതത്തിളല  പസൗരപ്രമുഖരമകായത്തി  അതദ്ദേഹര  ആശയവത്തിനത്തിമയര

നടെതത്തി.  ഈ  നഗരതത്തിളന്റെ  വത്തികസനതത്തിനസ്  പണര  ഒര  പ്രശ്നമളലന്നസ്

അതദ്ദേഹര  സൂചത്തിപത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ഞങള്ക്കസ്  അതത്തില്  വലത്തിയ

സതനകാഷമുണസ്.  അതുമകായത്തി  ബനളപട്ടെസ്  എളനങത്തിലര  നടെപടെത്തികള്

അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ ഭകാഗതനത്തിനര ഉണകാകണളമന്നകാണസ് എനത്തിക്കസ് വത്തിനശതമകായത്തി

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുവകാനുള്ളതസ്. ഇന്നസ് ളകകാച്ചത്തി നഗരര തനരത്തിടുന്ന ഒര പ്രധകാന പ്രശ്നര

ഗരതരമകായ  ളവള്ളളക്കട്ടെകാണസ്.  ഒര  തതദ്ദേശസത്വയരഭരണ

സ്ഥകാപനളതളക്കകാണസ് മകാത്രര അതസ് പരത്തിഹരത്തിക്കകാന കഴത്തിയളമന്ന വത്തിശത്വകാസര

ഞങള്ക്കത്തില.  നമുക്കറത്തിയകാര,  ശശ.  ഉമ്മനചകാണത്തി  തകരളെതത്തിളന്റെ

മുഖരമനത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള്  തലസ്ഥകാനനഗരത്തിയകായ  തത്തിരവനനപുരളത

ളവള്ളളക്കട്ടെസ്  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  'ഓപതറഷന  അനന'  എന്ന

തപരത്തില്  100  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ ഒര പ്രതതരക പകാതക്കജത്തിനസ്  രൂപര നല്കത്തി

തത്തിരവനനപുരളത  ളവള്ളളക്കട്ടെസ്  നത്തിവകാരണ  പ്രവര്തനങള്ക്കസ്

പ്രകാപ്തമകാക്കുകയണകായത്തി. അതുതപകാളലതളന്ന, നമ്മുളടെ റവനന്യൂ വരമകാനതത്തിളന്റെ

പ്രധകാന പങ്കുവഹത്തിക്കുന്ന പ്രതദശളമനള്ള നത്തിലയത്തില്,  ളകകാച്ചത്തി  നഗരതത്തിളല
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ളവള്ളളക്കട്ടെസ്  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള ഒര പ്രതതരക കരണ ബഹുമകാനളപട്ടെ

ധനകകാരര  വകുപമനത്തിയളടെ  ഭകാഗതനത്തിനര  ഉണകാകണളമന്നസ്  ഞകാന  ഈ

സന്ദര്ഭതത്തില് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ്.

ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി തളന്റെ ബഡ്ജറസ് പ്രസരഗതത്തില്

പല  പ്രഖരകാപനങളര  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  പതക  ആ  പ്രഖരകാപനങള്

പ്രകാവര്തത്തികമകാകുതമകാ  എന്ന  സരശയര  നത്തിലനത്തില്ക്കുകയകാണസ്.  പണ്ഡത്തിറസ്

കറപന തറകാഡത്തിനസ് സമകാനരമകായത്തി ഒര എലത്തിതവറഡസ് ബത്തിഡ്ജസ് പണത്തിയളമന്നസ്

ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗതത്തില്  പറയനണസ്.  അതത്തിനസ്  ആവശരമകായ  തുക

ബഹുമകാനളപട്ടെ  മനത്തി  ബഡ്ജറത്തിളന്റെ  മറപടെത്തി  പ്രസരഗതത്തില്

ഉള്ളപടുതണളമന്നകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുവകാനുള്ളതസ്.

ബഹുമകാനരനകായ  ളമതടകാമകാന  ഇ.  ശശധരന  നടെതത്തിയ  പഠനതത്തിളന്റെ

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  ഏകതദശര  300  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  ഒര  ഡത്തി.പത്തി.ആര്.

(Detailed  Project  Report)  ആണസ്  തയകാറകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ്.  അതസ്

പണത്തിയന്നതത്തിനസ്  ആവശരമകായ സകാമ്പതത്തിക സഹകായര ഈ ബഡ്ജറത്തിലൂളടെ

നടെപകാക്കകാനുള്ള  സകാധരത  ബഹുമകാനളപട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തിയളടെ

ഭകാഗതനത്തിനര  ഉണകാകണളമന്നസ്  ഞകാന  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ്.
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അതുതപകാളലതളന്ന  മകാമരഗലര-ളപകാറക്കുഴത്തി  തറകാഡസ്,  പ്രധകാന  തറകാഡുകുളളടെ

അളളലനളമന്റുമകായത്തി ബനളപട്ടെസ്  തഗകാശശ-മകാമരഗലര-ളപകാറക്കുഴത്തി തറകാഡ്കൂടെത്തി

ഉള്ളപടുതന്നതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തി  ഉണകാകണളമന്നസ്  ഞകാന  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

അങസ്  പഠത്തിച്ച  തകകാതളെജകാണസ്  മഹകാരകാജകാസസ്  തകകാതളെജസ്.   മഹകാരകാജകാസസ്

തകകാതളെജത്തിളന്റെ  സത്തിനറത്തികസ്  ടകാക്കസ്  ഇന്നസ്  തകര്ന്നസ്

തരത്തിപണമകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അതസ്  പുതുക്കത്തിപണത്തിയന്നതത്തിനസ്  ആവശരമകായ

സകാമ്പതത്തിക  സഹകായരകൂടെത്തി  ഈ  ബഡ്ജറത്തിളന്റെ  മറപടെത്തി  പ്രസരഗതത്തില്

ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  നടെതണര  എളന്നകാര

അഭരര്ത്ഥനകൂടെത്തി  വചളകകാണസ്  ഈ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനളയ  ഞകാന

എതത്തിര്ക്കുന.

ശശമതത്തി  ഗശതകാ  തഗകാപത്തി:  സര്,  2021  സകാമ്പതത്തികവര്ഷതതയ്ക്കുളെളെ

ബഡ്ജറത്തിളല  അനത്തിമ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ  ഞകാന  പൂര്ണമകായര

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ്.  2016-2021-ല്  അഞ്ചുവര്ഷര  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്ന  ഇസൗ

സര്ക്കകാര്,  തനരളത ബഹുമകാനളപട്ടെ ഹരശന്ദ്രന എര.എല്.എ.  സൂചത്തിപത്തിച്ചതു

തപകാളല,  തകരളെതത്തിളന്റെ  സമസ്ത  സകാമൂഹരതമഖലകളെത്തിലര  പ്രളെയര,

ളവളെളെളപകാക്കര,  നത്തിപ  ളളവറസസ്,  ളകകാതറകാണ  മഹകാമകാരത്തി  എന്നത്തിവളയകാളക്ക
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ഏറവര  ദുരനര  വത്തിതച്ച  സന്ദര്ഭങളെത്തില്,  അവയ്ക്കുമുന്നത്തില്  തകരകാളത,

നത്തിശ്ചയദകാര്ഢരതതകാടുകൂടെത്തി  തകരളെതത്തിളല  ളപകാതുജനസമൂഹതത്തിനസ്

ളളകതകാങകായത്തി   വന്ന  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിളന  ഇനത്തിയര  ഇസൗ

തകരളെസമൂഹര  ളനഞത്തിതലറര.  നമുളക്കലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര,  14-ാം  തകരളെ

നത്തിയമസഭയളടെ  സതമ്മളെനര  നകാളളെ  അവസകാനത്തിക്കുകയകാണസ്.   തകരളെ

സമൂഹതത്തിതനകാടെസ്  നമുക്കസ്  ഒതന്ന  പറയകാനുളെള,  തകരളെതത്തിളല  കര്ഷകരര

തകരളെതത്തിളന്റെ  സമസ്തതമഖലകളെത്തിലള്ള  ളപകാതുസമൂഹവര  ഒര  തരതത്തിലര

ബുദ്ധത്തിമുട്ടെസ്  അനുഭവത്തിക്കരളതന്ന  കരതതലകാളടെയകാണസ്  ഇത്രയര  വലത്തിയ

ദുരനതത്തില്  തലകാക  രകാജരങള്ക്കുതളന്ന  മകാതൃകയകായ  രശതത്തിയത്തില്  സഖകാവസ്

പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനുര ബഹുമകാനളപട്ടെ ആതരകാഗര വകുപമനത്തി ശശമതത്തി ളക.

ളക.  ളളശലജ  ടെശച്ചറര  പ്രവര്തത്തിച്ചതസ്.  തലകാക  ജനശദ്ധ  പത്തിടെത്തിചപറത്തിയ

ഇത്രയര മത്തികച്ച ഭരണ സരവത്തിധകാനര, ഇളതകാരത്തിക്കലര തകരളെതത്തിളല ജനങള്

മറക്കത്തിളലന്നസ്  ഞങള്ളക്കലകാവര്ക്കുര  കൃതരമകായ  തബകാദ്ധരമുണസ്.

അതുളകകാണ്ടുതളന്നയകാണസ്  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  എലകാ  തരതത്തിലമുളെളെ

പ്രതത്തിസനത്തിഘട്ടെങളെത്തിലര  മനസറത്തിഞ്ഞസ്,  തരകാതഗകാജത്വലമകായത്തി  ഇസൗ

സര്ക്കകാരത്തിനുതവണത്തി  അതഹകാരകാത്രര  ഞങള്  അധത്വകാനത്തിച്ചതസ്.   അതത്തിളനകാര
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ളക്രെഡത്തിബത്തിലത്തിറത്തി,  അളലങത്തില്  ഒര  കശന  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറസ്  തകരളെ  ജനത

തത്തിരത്തിചതരര.  തകരളെര  ഇടെതുപകതത്തിളന്റെ  ളളകകളെത്തിതലയസ്  തളന്ന  വരര,

ഞങള്ക്കസ്  പൂര്ണ  വത്തിശത്വകാസമുണസ്,  അതുളകകാണ്ടുതളന്നയകാണസ്

വകുപമനത്തിമകാരര  വകുപകളര  ഓതരകാഘട്ടെതത്തിലര  അടെത്തിപതറകാളത

അവരവര്ക്കസ് നല്കത്തിയ ചുമതലകള് കൃതരതതയകാടുകൂടെത്തി നത്തിര്വഹത്തിച്ചതസ്.   ഒര

ഉദകാഹരണര ഞകാന പറയളട്ടെ,  ഇന്നസ് ഇനര ഭരത്തിക്കുന്ന ബത്തി.ളജ.പത്തി. സര്ക്കകാര്

കകാര്ഷത്തിക തമഖലളയ തകകാര്പതററകള്ക്കസ് അടെത്തിയറവയ്ക്കുന്ന  തരതത്തില്  ഒര

ബത്തില്  ളകകാണ്ടുവന്നതപകാള്   അതത്തില്  കൃതരതതയകാടുകൂടെത്തി  ഇടെളപടെകാന  കൃഷത്തി

വകുപത്തിനുര  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മുഖരമനത്തിക്കുര  സകാധത്തിച.   കുതക  ഭശമനകാരത്തില്

നത്തിനര  കര്ഷകളര  രകത്തിക്കകാന  തകരളെര   ശക്തമകായ  ഇടെളപടെല്  നടെതത്തി.

പ്രകാഥമത്തിക  കകാര്ഷത്തിക  വകായകാ  സഹകരണ  സരഘങളളെ  ശക്തത്തിളപടുതത്തി.

കൃഷത്തി,  തതദ്ദേശ  സത്വയരഭരണര,  വരവസകായര,  ഫത്തിഷറശസസ്,  സഹകരണര

തുടെങത്തിയ  വകുപകളമകായത്തി  തചര്ന്നസ്  വത്തിതമുതല്  വത്തിപണത്തി  വളര  ശക്തമകായ

ഇടെളപടെല് നടെതകാന ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെസ് മുതന്നകാട്ടുവന.  ഇനരഭരത്തിക്കുന്ന ശശ.

നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തി  സര്ക്കകാര് നമുക്കസ്  അന്നര തരന്ന കര്ഷകതരകാടെസ്  എനകാണസ്

ളചയ്യുന്നതസ്;  അവര്  സമരരരഗതകാണസ്.  സമരരരഗതള്ള  കര്ഷകര്
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ളകകാടുരതണുപത്തില്  വത്തിറങലത്തിച്ചസ്  ജശവന  തരജത്തിക്കുകയകാണസ്.

ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികതളെയര  ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികളളടെ  പ്രയകാസങതളെയര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയന്ന

ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ ബദല് നയമകാണസ് ഞകാന തനരളത സൂചത്തിപത്തിച്ചതസ്. അതസ്

ഏറപത്തിടെത്തിക്കകാന നമ്മുളടെ ഉസൗര്ജസത്വലനകായ വകുപമനത്തിയണസ്. തകകാവത്തിഡസ് 19

എന്ന മഹകാമകാരത്തിക്കുമുന്നത്തില് വലത്തിയ കൃതരതതയകാടുകൂടെത്തിയ,  ജകാഗതതയകാടുകൂടെത്തിയ,

ജശവനതപകാലര  പണയരവചളെളെ  എത്രതയകാ  സന്നദ്ധപ്രവര്തനങള്  നമുക്കസ്

നടെതകാന  സകാധത്തിച.   കകാര്ഷത്തികതമഖലയത്തിലര  ഭകരതമഖലയത്തിലര

വരകാവസകായത്തിക  തമഖലയത്തിലര  ആതരകാഗരതമഖലയത്തിലര  വത്തിദരകാഭരകാസ

തമഖലയത്തിലര മതരതമഖലയത്തിലര തകരളെതത്തിളന്റെ ഉദകാതമകായത്തിട്ടുളെളെ വത്തികസന

പുതരകാഗതത്തി  വത്തിലയത്തിരതകാന  ഏളറ  നകാളകള്  ഇനത്തി  തവണ,  ളവറര  3

മകാസതത്തിനുളെളെത്തില്  ജനര  അതസ്  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയര.  ഇസൗ  ഭരണവര

ഭരണസരവത്തിധകാനവര   സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയളന്റെ  സരശുദ്ധമകായ

ളളകകളെത്തില്  തളന്നളയതളമന്നസ്  ഞങള്ക്കസ്  ശുഭകാപ്തത്തിവത്തിശത്വകാസമുണസ്.  ആ

വത്തിശത്വകാസര  ജനങള്ക്കുമുണകാകത്തിതല;   അതുളകകാണ്ടുതളന്നയകാണസ്

ഇതരതത്തില്  സകാമൂഹരപരമകായ നനയ്ക്കുര  നശതത്തിക്കുര  തവണത്തി,  കറകളെഞ്ഞ,

അഴത്തിമതത്തിരഹത്തിതമകായ ഭരണളത 5 വര്ഷര ഇസൗ സര്ക്കകാര് ളനഞത്തിതലറത്തിയതസ്.
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അങളനയളലന്നസ്  ഏളതങത്തിലര തരതത്തില് പ്രതത്തിപകര പറയളട്ടെ,  നത്തിങളര

5  ളകകാലര  ഭരത്തിച്ചത്തിരനവതലകാ;  ഞകാനുര  അന്നസ്  ഇസൗ  നത്തിയമസഭയത്തില്

ഉണകായത്തിരന.   ആതരകാഗര,   വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലകള്   പരത്തിതശകാധത്തിച

തനകാക്കുക, ഏളതലകാര തരതത്തിലളെളെ മകാറങളെകാണുണകായത്തിട്ടുള്ളതസ്; 1300 തകകാടെത്തി

രൂപതയകാളെര  ഫണസ്  ളചലവഴത്തിളച്ചകാര  എര.എല്.എ.  ആണസ്  ഞകാന.  ഇതസ്

യകാഥകാര്ത്ഥരമകായ  നത്തിയമസഭകാ  റത്തിക്കകാര്ഡകാണസ്,  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.

അത്രയരവലത്തിയ  അരഗശകകാരര  ഇസൗ  ബഡ്ജറത്തിലര  ശശ.  തതകാമസസ്  ളഎസകസ്

തന.   ളപരത്തിതങകാട്ടുകരയത്തില് ഒര തപകാലശസസ്  തസ്റ്റേഷന അനുവദത്തിച,  അതസ്

ഒരത്തിക്കലര  നടെക്കത്തിളലന്നസ്  കരതത്തിയതകാണസ്.   ഒര  ആഗഹര  കൂടെത്തിയണസ്,

ബഹുമകാനരയകായ  ഫത്തിഷറശസസ്  വകുപമനത്തി  ഇതപകാള്  ഇസൗ  സഭയത്തിലത്തില,

തശരതദശതസ്  നത്തിനര വരന്ന ഒര എര.എല്.എ.യകാണസ്  ഞകാന.  അവത്തിളടെ  3

പഞകായതകളെത്തിലകായത്തി  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  മതരളതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്

അനുബനളതകാഴത്തിളലടുതര  ജശവത്തിക്കുനണസ്.  കൂടെകാത,   കകാസര്തഗകാഡസ്

മുതല്  തത്തിരവനനപുരരവളര പനണര ലകര മതരളതകാഴത്തിലകാളെത്തികളെകാണസ്

ഇസൗ  ളതകാഴത്തിലര  അനുബനളതകാഴത്തിലര  ളചയസ്  കുടുരബങള്  തപകാറന്നതസ്.

ഇവര്ക്കസ്  തവളറ  ളതകാഴത്തില്  അറത്തിയത്തില.  നകാട്ടെത്തികയത്തിളല  ഇസൗ  തശരതദശ
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ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്ക്കസ്  മതരബനനതത്തിനസ്  നശതത്തിപരമകായ  അരഗശകകാരര  ഇസൗ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനയത്തില്  ഞകാന  ഡത്തിമകാന്റെസ്  ളചയ്യുന.   ഇസൗ  മൂന്നസ്

പഞകായതകളളെ  ളബയ്സസ്  ളചയസ്  ഒര  മത്തിനത്തി  ഫത്തിഷസ്  ലകാന്റെത്തിരഗസ്  ളസന്റെര്

സ്ഥകാപത്തിക്കണര.  കയമരഗലതര,  തചറവയത്തിലര  ഫത്തിഷസ്  ലകാന്റെത്തിരഗസ്

ളസന്റെറകളളണങത്തിലര,  ഏറവര  കൂടുതല്  വളെളെങള്  തപകാകുന്നതസ്

വലപകാടുതപകാളലയളെളെ തകന്ദ്രങളെത്തിലകാണസ്.  അതുളകകാണസ് ഒര ഫത്തിഷസ് ലകാന്റെത്തിരഗസ്

ളസന്റെര്കൂടെത്തി   ഡത്തിമകാന്റുളചയ്തുളകകാണസ്,  അങസ് നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ച സമയതത്തിനുളെളെത്തില്

പ്രസരഗര  തശര്തളകകാണസ്  ഞകാന  ഇസൗ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകള്ക്കസ്  പൂര്ണ

പത്തിന്തുണ നല്കുന. നന്ദത്തി.

ശശ  .    സത്തി  .    മമ്മൂട്ടെത്തി:  സര്,  ഞകാന  ഇസൗ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്.    ഗവണ്ളമന്റെസ്  ഒരപകാടെസ്  നലകകാരരങള്  ളചയ്തുളവന്നസ്

പറയതമ്പകാഴര  നശതത്തിയക്തമകായത്തി  ഫണസ്  വത്തിഭജത്തിക്കളപട്ടെത്തിളലന്നസ്   പറതയണത്തി

വരര.   എനത്തിക്കസ്  ളതകാട്ടുമുമ്പസ്  പ്രസരഗത്തിച്ച,  ബഹുമകാനളപട്ടെ  ശശമതത്തി

ഗശതകാതഗകാപത്തി,  1300  തകകാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തിച എനപറഞ.  130  തകകാടെത്തി

രൂപ  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിരനളവങത്തില്  ഞങള്  രകളപതട്ടെളന.  മകാത്രമല,  എളന്റെ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  കുടെത്തിളവളെളെതത്തിനുതവണത്തി
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അനുവദത്തിച്ച,  ളടെണര് ളചയസ് വര്ക്കസ് ആരരഭത്തിച്ച  33  തകകാടെത്തി രൂപയളടെ ളവട്ടെര-

തലക്കകാടെസ്   തശരതദശ  പഞകായതത്തിളല  കുടെത്തിളവളെളെ  പദ്ധതത്തി  തകന്ദ്ര

ഗവണ്ളമന്റെത്തില്  നത്തിനര  ഫണസ്  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിളലന്നസ്  പറഞ്ഞസ്  കരകാനസല്  ളചയ്തു.

ഉടെളനതളന്ന  പരത്തിഗണത്തിക്കുളമന്നസ്  പറളഞ്ഞങത്തിലര  നകാളെത്തിതുവളര

പരത്തിഗണത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  തശരതദശതമഖലയത്തില് ഉപളവളെളെര ളകട്ടെത്തിക്കത്തിടെന്നസ് ആളകള്

കഷളപടുന്നതുളകകാണസ്,  എര.എല്.എ.മകാരളടെ  ആസ്തത്തി  വത്തികസന

ഫണത്തില്നത്തിന്നസ് തകാല്ക്കകാലത്തികമകായത്തി  50  ലകര രൂപവശതര അനുവദത്തിക്കുമന്നസ്

പറഞ. അതത്തിനു പുറതമ വശണ്ടുര ആസ്തത്തിവത്തികസന ഫണത്തില്നത്തിനര 40 ലകര

രൂപവശതര അനുവദത്തിളച്ചങത്തിലര, ഇതുവളര അതസ് നടെന്നത്തിട്ടെത്തില. ഒരപകാടെസ് തവണ

ഇവത്തിളടെ  പറളഞ്ഞങത്തിലര,  ഒര  ളളപസതപകാലര  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടെത്തില.

കുടെത്തിളവളെളെതത്തിളന്റെ കകാരരതത്തിനസ്  തപകാലര ഫണസ് കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  യ.ഡത്തി.എഫസ്.

ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ  കകാലതസ്  2  ഓവര്  ബത്തിഡ്ജകള്  പണത്തിതത്തിരന.  ഓവര്

ബത്തിഡ്ജസ്  പണത്തിതസ്  തത്തിരത്തിതച്ചല്പത്തിച്ചതത്തിനസ്   തശഷമകാണസ്  അതപ്രകാച്ചസ്തറകാഡസ്

നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതസ്.   മുത്തൂര്  ളറയത്തില്തവ  ഓവര്ബത്തിഡ്ജസ്,   തത്തിരൂര്  സത്തിറത്തി

ജരഗ്ഷനത്തിളല  നത്തിലവത്തിലളെളെ  ഓവര്ബത്തിഡ്ജത്തിനസ്  സമകാനരമകായളെളെ

ഓവര്ബത്തിഡ്ജസ്  എന്നത്തിവ  പണത്തി  കഴത്തിഞ്ഞസ്  2017-ല്
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തത്തിരത്തിതച്ചല്പത്തിച്ചതത്തിനുതശഷര നത്തിരവധത്തി തവണ അതപ്രകാച്ചസ് തറകാഡത്തിളന്റെ കകാരരര

ഞകാന  ഉന്നയത്തിച.  മകാത്രമല,  ബഡ്ജറസ്  അവതരത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  മുമ്പസ്  എലകാ

എര.എല്.എ.-മകാരര  50  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  രണസ്  പദ്ധതത്തികള്  വശതര

എഴതത്തിതരണളമന്നസ്  ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരരവകുപമനത്തി തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.

തതകാമസസ്  ളഎസകസ്  ഞങതളെകാടെസ്   പറഞ.   ഞകാന  രണസ്  പദ്ധതത്തികള്

ളകകാടുത,  ഒര  പദ്ധതത്തി  അരഗശകരത്തിച.   അതത്തിനുള്ള  പണര  തരളമന്നസ്

പറഞ്ഞതലകാളത  തന്നത്തില.  രണസ്  തകകാടെത്തി  രൂപ  മതത്തിയകായത്തിരന,  തത്തിരൂര്

നഗരതത്തിളന്റെ  ഹൃദയഭകാഗതളെളെ  പകാലതത്തില്  അതപ്രകാച്ചസ്തറകാഡസ്

ഇലകാതതുളകകാണസ്  ആളകള്  തത്തിരക്കുമൂലര  കഷളപടുകയകാണസ്.  മുളമ്പകാളക്ക

ആസ്തത്തിവത്തികസന  ഫണത്തില്നത്തിനര  ളകകാടുക്കുമകായത്തിരന.   2017-ല്  പറഞ

2018-ല് പരത്തിഗണത്തിക്കുളമന്നസ്, 2018-ല് പറഞ 2019-ല് പരത്തിഗണത്തിക്കുളമന്നസ്,

2019-ല് പറഞ്ഞതസ്  ഇനത്തി  പരത്തിഗണത്തിക്കകാന നത്തിര്വകാഹമത്തിളലന്നകാണസ്.  ഞകാന

നല്കത്തിയ  മൂന്നസ്  കതര  ളസക്രെട്ടെറത്തിയളടെ  കയത്തിലണസ്,  ഇതസ്  നശതത്തിയകാതണകാ?

രണസ്  തകകാടെത്തി  രൂപവച്ചസ്  ളചയകാന പറന്നതുതപകാലര  നടെക്കുന്നത്തില.  50  തകകാടെത്തി

രൂപയളടെ  പദ്ധതത്തി   തല്ക്കകാലര  തവണ,  ഞങള്ക്കസ്  മറസ്

അതരകാവശരകകാരരങള്ക്കുളെളെ  പണര  തന്നകാല്  മതത്തിളയന്നസ്  ഞകാന
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ബഹുമകാനളപട്ടെ  മനത്തിളയക്കണ്ടു  പറഞ.  അതുതപകാലര  തരകാന  കഴത്തിയകാത

തരതത്തിലള്ള  സമശപനര  ഗവണ്ളമന്റെസ്  പ്രതത്തിപകതതകാടെസ്  കകാണത്തിച്ചതസ്

ക്രൂരമകായത്തിതപകായത്തി.  അതരളമകാര  സകാഹചരരതത്തില്  എങളനയകാണസ്  ഇസൗ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ  പത്തിനകാങകാന  കഴത്തിയക;  എന്തു  ളചയ്തുളവന്നസ്

തചകാദത്തിക്കുതമ്പകാള് ഞങള്ക്കസ് ജനങതളെകാടെസ്  പറയകാനുളെളെ കകാരരങളെതല?  ഒര

സ്കൂളെത്തിളന്റെ കകാരരതത്തില് 5 തകകാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തിച്ചതസ് ഒഴത്തിചനത്തിര്തത്തിയകാല്, ഇസൗ

ഗവണ്ളമന്റെസ്  പറഞ്ഞ  പദ്ധതത്തികള്  മകാത്രമല,  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ളമന്റെസ്

ളകകാണ്ടുവന്നതുതപകാലര  പൂര്തത്തിയകാക്കകാന  സകാധത്തിക്കകാതതത്തിളന്റെ  പ്രതത്തിതഷധര

തരഖളപടുതത്തിളക്കകാണസ്  ഇസൗ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ  എതത്തിര്തളകകാണസ്

ഞകാന ചുരക്കുകയകാണസ്.

ശശ  .    കകാരകാട്ടെസ്  റസകാഖസ്:  സര്,  ഇസൗ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ  ഞകാന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ്.  നനയളടെയര  വത്തികസനതത്തിളന്റെയര  ബഡ്ജറകാണസ്

തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസകസ്  ഇവത്തിളടെ  അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്.  ഇസൗ

ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞ  കകാരരങള്  നടെപത്തിലകാക്കകാന  സകാധത്തിക്കുതമകാ,  അതത്തിനസ്

ഇനത്തി  സമയമുതണകാളയളന്നലകാമകാണസ്  പ്രതത്തിപകതത്തിളന്റെ  സരശയര.

പ്രതത്തിപകര  ആശങയത്തിലകാണസ്,  അവര്  അധത്തികകാരതത്തില്  വരത്തിലകാളയന്നസ്
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അവര്ക്കറത്തിയകാര.  തകരളെതത്തില്  ഒര  തുടെര്ഭരണതത്തിതലയസ്  ഇടെതുപകര

എതളമന്നതസ്  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസക്കത്തിനുര  മുഖരമനത്തിക്കുര,

ഇടെതുപകതത്തിനുമറത്തിയകാര.   അതുളകകാണകാണസ്  സമസ്ത  തമഖലകളളെയര

ഉള്ളപടുതത്തിളക്കകാണസ്  എലകാകകാരരങളെത്തിലര  പ്രതത്തിപകതത്തിനടെക്കര

തുലരപരത്തിഗണനയര തുലരനശതത്തിയര  ളകകാടുതളകകാണസ്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്

മുതമ്പകാട്ടുതപകായത്തിട്ടുള്ളതസ്.  അലകാളത  ശശ.  സത്തി.  മമ്മൂട്ടെത്തി  പറഞ്ഞതുതപകാളലയല

കകാരരങള്.   ബഡ്ജറത്തില്  എലകാവര്ക്കുര  തുലരമകായ  പരത്തിഗണന

ളകകാടുതത്തിട്ടുണസ്.   അതകാണസ്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ  ഒര  പ്രതതരകത.

ബഹുമകാനരനകായ  സശക്കര്ളക്കതത്തിളര,  അതദ്ദേഹളത  നശക്കര  ളചയണളമന്നസ്

ആവശരളപട്ടുളകകാണസ് ഒര പ്രതമയര ബഹുമകാനളപട്ടെ എര. ഉമ്മര് എര.എല്.എ.

ഇവത്തിളടെ  അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതത്തിളന്റെ  അടെത്തിസ്ഥകാനളമനകാണസ്?  ആ

അവതരണതത്തില്  അവര്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള  ഒര  കകാരരര,  പത്രവകാര്തയളടെ

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തിലകാണസ്  ഇസൗ  ആതരകാപണളമന്നകാണസ്.  ഒര  പത്രര  ഇവത്തിളടെ

കകാണത്തിക്കകാന  ഞകാന  ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ്.  (ഒര  ദത്തിനപത്രര

ഉയര്തത്തിക്കകാണത്തിച).  "സത്വര്ണര  കടെതത്തിയതസ് കകാരകാട്ടെസ് റസകാഖത്തിനസ് തവണത്തി"

എന്നകാണസ്  വകാര്ത.  ഇസൗ  പത്രര  ചന്ദ്രത്തികയകാണസ്,  ഇവര്ക്കസ്  ഇസൗ  വകാര്ത



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

28

കത്തിട്ടെത്തിയതസ്  എളവത്തിടെ  നത്തിന്നകാണസ്?  ഇത്രയര  ളപകാള്ളയകായത്തിട്ടുള്ള  കകാരരങള്

അതരത്തിപത്തിക്കുന്ന  പത്രങളര  പ്രതത്തിപകവര  ഇസൗ  തകരളെതത്തിലള്ള

കകാലതതകാളെര   എലകാവരര  പ്രതത്തികളെകായത്തിരത്തിക്കുര,  ഇവര്  കളെവസ്

പ്രചരത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇതരര  പ്രചരണങളെകാണസ്  ഇവത്തിളടെ

നടെനളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  സത്വര്ണക്കള്ളക്കടെതസ്  തകസത്തിളന

ആധകാരമകാക്കത്തിയള്ള  ചകാനല് ചര്ച്ചകളെത്തില് ഒര ദത്തിവസര തകരളെതത്തിളല എലകാ

ചകാനലകളര   എളന്ന ബനളപടുതത്തിയത്തിട്ടുണകായത്തിരന.   ഇസൗ  പത്രവകാര്ത

വരന്നതത്തിളന്റെ  തതലദത്തിവസര  എലകാ  ചകാനലകകാരര  എലകാ  പത്രമകാധരമങളര

തചര്ന്നസ്  ഒര  കൂട്ടെ  ബലകാതരഗര  നടെതത്തിയ   ധത്വനത്തിയകാണസ്  എനത്തിക്കസ്

തതകാന്നത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ്,  എലകാവരര  ചര്ച്ച  ളചയ്തുളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഒര

തകസത്തിലര പ്രതത്തിയലകാത, ഒര തകസത്തിലര കുറകാതരകാപണര ളചയളപടെകാത ഒര

വരക്തത്തിളയക്കുറത്തിച്ചകാണസ്  ചന്ദ്രത്തിക  അടെക്കമുള്ള  പത്രങളര  ഇവത്തിടെളത

പ്രതത്തിപകനത്തിരയത്തിളല  കുതറ  എര.എല്.എ.മകാരര   തകകാണ്ഗസത്തിളന്റെയര

ലശഗത്തിളന്റെയര  ബത്തി.ളജ.പത്തി.യളടെയര  തനതകാക്കനകാരര  ചര്ച്ച  നടെതത്തിയതസ്.

സരഘപരത്തിവകാറത്തിളന്റെ  തജകാലത്തികൂടെത്തി  മുസശരലശഗര  തകകാണ്ഗസര

ഏളറടുതത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  കകാരകാട്ടെസ്  റസകാഖത്തിളനപറത്തിയകാളണങത്തില്  പറയകാന
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ഒരപകാടുണകായത്തിരനളവന്നസ്  ബഹുമകാനരനകായ  പ്രതത്തിപകതനതകാവസ്  കഴത്തിഞ്ഞ

ദത്തിവസളത  ഒര  പ്രസരഗതത്തില്  പറഞ.   ഞകാന  അതദ്ദേഹളത

ളവല്ലുവത്തിളെത്തിക്കുന,  പറയകാനുള്ളതസ്  തുറനപറയ,  ആണതമുളണങത്തില് പറയ.

ഒരപ്രശ്നവമത്തില.   നത്തിങളളെതപകാളല ഒളെത്തിചനടെതക്കണ,  ഒളെത്തിചകളെത്തിതക്കണ ഒര

സകാഹചരരവര  ളപകാതുപ്രവര്തന  രരഗതസ്  ഇനവളര  ഞകാന

ഉണകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില.   നത്തിങളളെക്കുറത്തിളച്ചകാളക്ക  പലതുര  പറയകാനുണകാകുര,  ശശ.

ബത്തിജ  രതമശസ്  പറഞ്ഞ  കകാരരങളെത്തിതലയ്ളക്കകാനര  ഞകാന  കടെക്കുന്നത്തില.

അതത്തിതനക്കകാളര  വലത്തിയ  തകകാടെത്തികളളടെ  കഥയണസ്.   തകകാളഫതപകാസ

(Conservation  of  Foreign  Exchange  and  Prevention  of  Smuggling

Activities.)   പ്രതത്തിളയ  തകസത്തില്നത്തിനര  ഒഴത്തിവകാക്കകാനകായത്തി  ആഭരനര

വകുപമനത്തിയകായത്തിരന്ന  സമയതസ്  പണര  വകാങത്തി  എന്ന  തകസസ്,

തകകാളഫതപകാസ പ്രതത്തിയളടെ പത്തിതകാവസ്  വകാര്തകാസതമ്മളെനര നടെതത്തി പറഞ്ഞ

കകാരരങളളെകാളക്ക  ഇവത്തിളടെ  ളതളെത്തിവകായണസ്,  അതത്തിതലയ്ളക്കകാനര  ഞകാന

കടെക്കുന്നത്തില. ബഹുമകാനളപട്ടെ പ്രതത്തിപകതനതകാവത്തിളനതയകാ മറകാളരളയങത്തിലതമകാ

ഞകാന  വത്തിമര്ശത്തിക്കുന്നത്തില.   അതദ്ദേഹര  ആഭരനര  വകുപമനത്തിയകായത്തിരന്ന

സമയതസ് ഞകാന തബകാക്കസ് പഞകായതസ് പ്രസത്തിഡന്റെകായത്തിരന. അന്നസ് അവത്തിളടെ
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നടെന്ന  എലകാ  പരത്തിപകാടെത്തികളെത്തിലര  പളങടുത  അതദ്ദേഹര  എനത്തിക്കസ്  ഏളറ

തകാത്പരരമുള്ള  വരക്തത്തിയകാണസ്.  പതക  കകാരരങള്  പറയതമ്പകാള്

സതരസനമകായത്തിരത്തിക്കണര.  ബഹുമകാനരനകായ  സശക്കളറക്കുറത്തിച്ചസ്

എളനകാളക്കയകാണസ്  നത്തിങള്  പറഞ്ഞതസ്,  അളതലകാര  ഇതുതപകാലള്ള

പത്രവകാര്തയതല?  തകരളെതത്തിളന്റെ  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മുഖരമനത്തിളക്കതത്തിളര,

തകരളെ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന  പ്രതത്തിക്കൂട്ടെത്തിലകാക്കുരവത്തിധര  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസര

അടെത്തിയനരപ്രതമയര  ളകകാണ്ടുവന.  എനകാണസ്  ഇതത്തിളലകാളക്കയള്ള  സതരര.

ആളരങത്തിലര  വത്തിളെത്തിച്ചസ്  പറയന്ന  കകാരരങള്,  ഏളതങത്തിലര

സരഘപരത്തിവകാറകകാരതനകാ  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-ക്കകാരതനകാ  പറയന്ന  കകാരരങള്

ഏറപത്തിടെത്തിച്ചസ്  തകകാണ്ഗസര  മുസശരലശഗര  മുതമ്പകാട്ടുതപകാകുന്ന  ഇസൗ  നത്തിലപകാടെസ്

സരസ്ഥകാനതസ്  നത്തിര്തതണ  സകാഹചരരര  അതത്തിക്രെമത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.

മകാനരമകായത്തി  ളപകാതുപ്രവര്തനര  നടെതന്നവളര,  മകാനരമകായത്തി  സമൂഹതത്തില്

ജശവത്തിക്കുന്നവളര തമകാശമകാക്കത്തി ചത്തിത്രശകരത്തിക്കുന്ന ഇതരര നത്തിലപകാടെസ് ഒരത്തിക്കലര

അനുവദത്തിക്കകാന  സകാധത്തിക്കത്തിളലന്നകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  ഇസൗ  സന്ദര്ഭതത്തില്

സൂചത്തിപത്തിക്കകാനുള്ളതസ്.  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  ജനതകമപ്രവര്തനര

പകാവളപട്ടെവളരയര  സകാധകാരണക്കകാളരയര  തചര്തപത്തിടെത്തിചളകകാണ്ടുള്ളതകാണസ്.
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ആ  പ്രവര്തനര  ജനങള്  ഉള്ളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അതുളകകാണകാണസ്

തകരളെതത്തില് ഇടെതുപകതത്തിനസ് തുടെര്ഭരണര ഉണകാകുളമന്നസ്  സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നതസ്.

ബഹുമകാനരനകായ  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  വകുപമനത്തി  ളക.ടെത്തി.  ജലശലമകായത്തി

ബനളപട്ടെസ്  നത്തിങള് പറഞ്ഞതസ്  കകാരക്കക്കുരവത്തില്  സത്വര്ണമകാണസ്,  വത്തിശുദ്ധ

ഖുനആനത്തില്  സത്വര്ണമകാണസ്  എളന്നകാളക്കയകാണസ്.   ഖുര്ആന-ളനയര

കകാരക്കളയയര  അപമകാനത്തിക്കുകയര അവതഹളെത്തിക്കുകയര ളചയ്യുന്ന രശതത്തിയത്തില്

സരഘപരത്തിവകാറത്തിളന  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിചളകകാണ്ടുള്ള  പ്രതത്തിപകതത്തിളന്റെ  പ്രവര്തനര

അപലപനശയമകാണസ്  എന്നതത്തില്  സരശയമത്തില.  വത്തിശുദ്ധ  ഖുര്ആന-ളനയര

മുസശങള്ക്കസ്  വളെളര  തകാത്പരരമുള്ള  കകാരക്കളയയര  അപമകാനത്തിക്കുന്ന

സരഘപരത്തിവകാറത്തിളന്റെ നത്തിലപകാടെത്തിളന ളവള്ളപൂശുന്ന പ്രവര്തനമകാണസ് ഇവരര

സത്വശകരത്തിക്കുന്നതസ്.   തനകാമ്പുതുറക്കുതമ്പകാള്  നമ്മളപതയകാഗത്തിക്കുന്നതസ്

കകാരക്കയകാളണന്നസ്  ശശ.  പത്തി.  ഉളളബദുള്ള   മറനതപകാതയകാ,  ആ

കകാരക്കളയയകാണസ്  നത്തിങള്  തമകാശമകാക്കത്തിയതസ്.  നമ്മള്  പകാരകായണര

ളചയ്യുന്നതകാണസ്  വത്തിശുദ്ധ ഖുര്ആന,  അതത്തിളനതപകാലര  നത്തിങള് ബത്തി.ളജ.പത്തി.-

ക്കുതവണത്തി  തമകാശമകാക്കത്തിയതസ്  വളെളര  തവദനകാജനകമകായ  കകാരരമകാണസ്.

അതുളകകാണസ്  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  എലകാ  നല  പ്രവര്തനങളളെയര
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ഉള്ളക്കകാള്ളുവകാന  ഇസൗ  സമൂഹര  തയകാറകായ  സകാഹചരരതത്തില്  അടുത

ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  തശര്ച്ചയകായര  ഇടെതുപകര  അധത്തികകാരതത്തില്  വരളമന്നസ്

സൂചത്തിപത്തിചളകകാണസ് ഞകാന  എളന്റെ വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.

ശശ  .    തമകാനസസ്  തജകാസഫസ്:   സര്,  കകാരകാട്ടെസ്  റസകാഖസ്  കകാരയ

എനപറയന്നതസ്  മനസത്തിലകാകുന്നത്തില.  നമ്മള്  തകള്ക്കുന്നതസ്  ഖുര്ആന-ഉര

കകാരകാട്ടുര എന്നകാണസ്,  അതകാണസ് എലകാവരര തചകാദത്തിച്ചതസ്.  കകാരയളയന്നസ് കത്തിയര്

ളചയതസ്  നന്നകായത്തി.  എനത്തിക്കസ്  അനുവദത്തിച്ച  ചുരങത്തിയ  സമയരളകകാണസ്  രണസ്

നത്തിര്തദ്ദേശങള് വയകാന ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ്. ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ ഏറവര വലത്തിയ

വര്ക്കസ്  നടെക്കുന്നതസ്  കത്തിഫ്ബത്തി  മുതഖനയകാണസ്.  ളപകാതുമരകാമതത്തിലര

ഇറത്തിതഗഷനത്തിലമുള്ള കത്തിഫ്ബത്തി വര്ക്കുകളളടെ ഒര റത്തിവന്യൂ നടെതതണതകായത്തിട്ടുണസ്.

വത്തിവത്തിധങളെകായ  സകാതങതത്തിക  പ്രശ്നങളെത്തില്  കുടുങത്തി  പ്രധകാനളപട്ടെ  നത്തിരവധത്തി

പ്രവൃതത്തികള്  സരസ്ഥകാനളമകാട്ടെകാളക   പലകകാരണങള്ളകകാണസ്

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകായത്തിരത്തിക്കുനളവന്ന  പ്രശ്നര  അങസ്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കണളമന്നസ്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ്.  രണകാമളത  കകാരരര  കത്തിഫ്ബത്തി  വഴത്തിയള്ള

വര്ക്കുകളെത്തില്  പൂര്തശകരത്തിച്ചവയളടെ  ബത്തില്  കത്തിയര്  ളചയകാന  കഴത്തിയകാത

സകാഹചരരര  നത്തിലനത്തില്ക്കുനളണന്നതകാണസ്.  അങളന  സരഭവത്തിക്കുന്നതസ്
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വത്തിവത്തിധ  സകാതങതത്തിക  പ്രശ്നങള്ളകകാണകായതത്തിനകാല്  അടുത  വര്ക്കസ്

ഏളറടുക്കകാന  ആളകള്  തയകാറകാകുന്നത്തില,  ഇളതകാര  വലത്തിയ  പ്രശ്നമകായത്തി

വരനണസ്. പൂര്തശകരത്തിച്ച പ്രവൃതത്തികളളടെ ബത്തില്ലുകള് കത്തിയര് ളചയ്യുന്നതത്തിനുള്ള

ഒര ഇടെളപടെല് ഉണകാകണളമന്നസ് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ്.  മളറകാര വത്തിഷയര,

നത്തിര്മ്മകാണപ്രവൃതത്തികള്ക്കകാവശരമകായ  ളമറശരത്തിയലകളളടെ  വത്തില

വര്ദ്ധനവമൂലമുണകായ  പ്രതത്തിസനത്തിയകാണസ്.    2016  -ളല  ളഷഡന്യൂള്

പ്രകകാരമകാണസ് എസ്റ്റേത്തിതമറസ് തയകാറകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  ഇതപകാള് സത്തിമന്റെസ്,  കമ്പത്തി,

ടെകാര്  എന്നത്തിവയളടെ  വത്തില  വര്ദ്ധത്തിക്കുതമ്പകാള്  ആളകള്ക്കസ്  വര്ക്കസ്  മകാതനജസ്

ളചയകാന കഴത്തിയകാത അവസ്ഥയണസ്,  ആ പ്രശ്നതത്തിലര അങസ് ആവശരമകായ

പരത്തിഹകാരമുണകാക്കണളമന്നസ്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  നത്തിര്മ്മകാണ  പ്രവര്തനങള്

ഏറവര കൂടുതല് നടെതക്കണ സമയമകാണസ് ളഫബ്രുവരത്തി-മകാര്ച്ചസ് മകാസങള്. ഇസൗ

സമയതസ്  നത്തിര്മ്മകാണകകാരരങള്  നടെക്കണളമങത്തില്  തശര്ച്ചയകായര  ഇതസ്

ബകാലനസസ് ളചയ്യുന്ന വത്തിധതത്തിലള്ള ഗവണ്ളമന്റെസ് തശരമകാനര ആവശരമകാണസ്,

അതുര  ളചയണളമന്നസ്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.   എല്.എസസ്.ജത്തി.ഡത്തി.  -യകായകാലര

പത്തി.ഡബന്യൂ.ഡത്തി.-യകായകാലര  2014  -ളല  ളഷഡന്യൂള്  പ്രകകാരമകാണസ്  ഇതപകാഴര

എസ്റ്റേത്തിതമറകള്  എടുക്കുന്നതസ്.  പത്തിന്നശടെത്തിതുവളര  ളഷഡന്യൂള്  റത്തിവത്തിഷന
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നടെന്നത്തിട്ടെത്തില.  ളതരളഞ്ഞടുപസ്  പ്രഖരകാപനതത്തിനുമുമ്പസ്  ഇതപകാള്  തവണളമങത്തില്

ളഷഡന്യൂള് റത്തിവത്തിഷന നടെതകാന സകാധത്തിക്കുര,  അങളന ളചയകാല് നത്തിര്മ്മകാണ

പ്രവര്തനങളര  മുതന്നകാട്ടുള്ള  എസ്റ്റേത്തിതമറകളര  തൃപ്തത്തികരമകായ  നത്തിലയത്തില്

നടെതകാന  സകാധത്തിക്കുളമന്നകാണസ്  സൂചത്തിപത്തിക്കകാനുള്ളതസ്.  ഏറവര  പ്രധകാനളപട്ടെ

നത്തിരവധത്തി  വത്തിഷയങള്  ബഡ്ജറസ്  ചര്ച്ചയത്തില്  ഞങളളെലകാവരര

പറഞ്ഞതകാണസ്,  ഇസൗ  കകാരരങള്കൂടെത്തി  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ

ശദ്ധയത്തില്ളപടുതത്തിളക്കകാണസ്  ഞകാന  ഇസൗ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ

എതത്തിര്ക്കുന. 

 ശശ  .    ളക  .    കുഞ്ഞത്തിരകാമന:  സര്,  ഞകാന  ഈ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനളയ

പത്തിനകാ ങ്ങുകയകാണസ്.  ഭരണകകത്തിക്കുതവണത്തി  മകാത്രമല   എലകാവര്ക്കുര

തവണത്തിയകാണസ്  ഈ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകള്  ഇവത്തിളടെ  പകാസകാക്കുന്നതസ്.

പ്രതത്തിപകതള്ളവര്  ഇതത്തിളന  എതത്തിര്ക്കുനളവന്നകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  അവര്

എലകാറത്തിളനയര  എതത്തിര്തതപകാകുന്നതത്തിളന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  ഇതത്തിളനയര

എതത്തിര്ക്കുനളവന  മകാത്രതമയള.  അതത്തിളന്റെഫലമകാണസ്  കഴത്തിഞ്ഞ

പഞകായതതല  ളതരളഞ്ഞടുപത്തിളന്റെ  പ്രതത്തിഫലനര  അവര്ക്കുണകായതസ്.

പഞകായതതല  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.ളനതത്തിരകായത്തി  വലത്തിയ
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പ്രചകാരമകാണസ് യ.ഡത്തി.എഫസ്. നടെതത്തിയളതന്നസ് നമുളക്കലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര. ഇന്നസ്

അതത്തിളന്റെ  തത്തിക്തഫലര  അനുഭവത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്  യ.ഡത്തി.എഫസ്.

തകകാണ്ഗസത്തിനകതര  ലശഗത്തിനകതര  ഇതപകാഴര  ഈ  പ്രശ്നര

നടെനളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇന്നളല  ശശ.  ടെത്തി.  എ.  അഹമ്മദസ്  കബശര്

സരസകാരത്തിക്കുന്ന  കൂട്ടെതത്തില്  മഹകാഭകാരതര  ഉദ്ധരത്തിചളകകാണസ്  പറഞ.

ശശകൃഷ്ണന,  വത്തിദുരര്,  അശത്വത്ഥകാമകാവസ് തുടെങത്തിയ മഹകാത്മകാക്കളളടെ തപളരടുതസ്

ഉദ്ധരത്തിച്ചതസ്  നലകകാരരരതളന്ന.  അക്കകാരരര  നത്തിങളളടെ  അനുയകായത്തികളളെ

പഠത്തിപത്തിക്കകാന  കഴത്തിയതമകാളയന്നകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  അതദ്ദേഹതതകാടെസ്

തചകാദത്തിക്കകാനുള്ളതസ്. പഞകായതതല ളതരളഞ്ഞടുപത്തില് അശത്വത്ഥകാമകാവത്തിളന്റെയര

ശശകൃഷ്ണളന്റെയര  കകാരരങളളെകാളക്ക  പറഞ്ഞത്തിട്ടെസ്  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-നസ്  തവകാട്ടെസ്

ളചയ്തു എന്നതത്തിളന്റെ തപരത്തില് കകാഞ്ഞങകാളട്ടെ അബ്ദുറഹത്തിമകാളന മുസശര ലശഗത്തിളന്റെ

പ്രവര്തകര്  ളകകാലളചയ്തു.  ശശ.  ടെത്തി.  എ.  അഹമ്മദസ്  കബശറത്തിളന്റെ

അനുയകായത്തികളെകാണസ്.  എനത്തിളക്കതത്തിളര  അവത്തിശത്വകാസപ്രതമയര  ളകകാണ്ടുവന്ന

കകാസര്തഗകാഡസ് എര.എല്.എ.യളടെ അനുയകായത്തികള് ളചയ പണത്തിയകാണസ്.  ഒര

ളചറപക്കകാരനകായ  അതദ്ദേഹര  ഡത്തി.വവ.എഫസ്.ഐ.  പ്രവര്തകന  മകാത്രമല,

മറസ്  ളപകാതുരരഗതകൂടെത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന  ഒരകാളെകായത്തിരന.  ആറമകാസര
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ഗര്ഭത്തിണത്തിയകായ  ഭകാരരയര  സഖമത്തിലകാത  ഉമ്മയര  ഒര  ളപങളര  മകാത്രമുള്ള

പകാവളപട്ടെ കുടുരബളത ഒനമലകാതകാക്കത്തി. ആ ദരത്തിദ്ര കുടുരബളത ജശവത്തിക്കകാന

വയകാതകാക്കത്തിയതസ്  ഈ  മുസശര  ലശഗകകാരകാണസ്.  അവരകാണസ്  പുരപറതകയറത്തി

ഇവത്തിളടെ  വന്നസ്  തവകാട്ടെത്തിളനക്കുറത്തിചര  കള്ളതവകാട്ടെത്തിളനക്കുറത്തിചര

നരകായങളളെക്കുറത്തിചര  പ്രസരഗത്തിക്കുന്നതസ്.  ഞകാന  അതത്തിതലക്കസ്  കടെക്കുന്നത്തില.

ഈ അഭരര്ത്ഥന നമ്മുളടെ നകാട്ടെത്തില് നടെതത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന അവസരതത്തില്

ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി അവതരത്തിപത്തിച്ച ബഡ്ജറത്തിളനതത്തിരകായത്തി

എലകാവരര പ്രസരഗത്തിക്കുകയകാണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞളകകാലളത ബഡ്ജറത്തില് പറ ഞ്ഞ

ചത്തില  കകാരരങള്  നമ്മുളടെ  നകാട്ടെത്തില്  നടെന്നത്തിട്ടെത്തില  എനള്ളതകാണസ്.   എന്നകാല്

അവരവരളടെ  മണ്ഡലതത്തില്  നടെന്ന  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  കകാരരങള്,  അതു

പറതയതണ  നത്തിങള്?  ഇന്നളല  പ്രതത്തിപകതനതകാവടെക്കമുള്ളവര്  പറഞ,

ശശ. പത്തി. ളജ. തജകാസഫസ് ആളക പ്രസരഗത്തിച്ച പതസ് മത്തിനത്തിട്ടെത്തില് ഒറ കനകാലത്തിളന്റെ

കകാരരമകാണസ് പറഞ്ഞതസ്. അങളന നൂറകണക്കത്തിനസ് കനകാല് തവളറയമുണസ്. ആ

കനകാലകള് മുഴവന  നമ്മുളടെ നകാട്ടെത്തില് നടെന. തറകാഡസ്,  പകാലങള് വനളവന്ന

കകാരരര   ആരര  പറയന്നത്തിലതലകാ.  ബഹുമകാനളപട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി

പ്രഖരകാപത്തിച്ചതുമകാത്രമല  അതത്തിനസ്  പണവര  ളകകാടുത.  തറകാഡുര  പകാലങളര



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

37

സ്കൂളളമലകാര  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചകകാരരര  അവരവര്  പറഞ്ഞകാല്  നമ്മുളടെ  നകാടെസ്  ഏറവര

നലതകാണസ്.  എര.എല്.എ.മകാര്ളക്കലകാര  അവരവരളടെ  മണ്ഡലതത്തില്  ഇന്നസ്

തലയയര്തത്തി  നടെക്കകാന  ഒര  അവസരമുണകായതസ്   സഖകാവസ്  തതകാമസസ്

ളഎസക്കത്തിളന്റെ  ഈ  ബഡ്ജറകാണസ്  എന്ന  കകാരരര  ആരകാണസ്  പറയകാതതസ്?

നത്തിങള്  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.ളനയര  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.ളന്റെ  നയളതയര

എതത്തിര്തതകാള. പതക ഈ സരഭവഗതത്തികള് നമ്മുളടെ നകാട്ടെത്തില് നടെക്കുന്നതതല,

ഇതത്തിളന  എലകാവരര  കകാണുന്നതതലയ  അതസ്  കണ്ടുളകകാണകായത്തിരത്തിക്കണര

നത്തിങള്  സരസകാരത്തിതക്കണളതന്നകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  നത്തിങതളെകാടെസ്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതസ്.  നമ്മുളടെ നകാട്ടെത്തിളല കൃഷത്തി ഏതുരശതത്തിയത്തില് വനളവന്നസ്

നമുളക്കലകാവര്ക്കുര അറത്തിയകാര.  ഞകാന അതസ്  നശട്ടെത്തിപറയകാന ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില.

വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലളയക്കുറത്തിചര  ആതരകാഗരതമഖലളയക്കുറത്തിചര  ഇവത്തിളടെ

പറഞ.  തുറമുഖവര മന്യൂസത്തിയവര പുരകാവസ്തു സരരകണവര വകുപമനത്തി ശശ.

രകാമചന്ദ്രന  കടെന്നപള്ളത്തിളയ  ഞകാന  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണസ്.  എളന്റെ

മണ്ഡലതത്തില്  അ ഞസ്  തകകാട്ടെകളണസ്.  അതത്തില്  തബക്കല്  തകകാട്ടെ

തകന്ദ്രഗവണ്ളമന്റെകാണസ്  ളചലവസ്  ളചയതസ്.  ബകാക്കത്തി  നകാലസ്  തകകാട്ടെകളര

ബഹുമകാനളപട്ടെ  മനത്തിയളടെ  കശഴത്തിലകാണസ്;  അളതലകാര  പുനരദ്ധരത്തിച.
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ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  രൂപയകാണസ്  അതദ്ദേഹര  തന്നതസ്.  അതുതപകാളല  വനവര

മൃഗസരരകണവര  മൃഗശകാലകളര  വകുപമനത്തിളയ  അഭത്തിനന്ദത്തിതക്കണതുണസ്.

വനരമൃഗങള്  കൃഷത്തിക്കകാളര  തദ്രകാഹത്തിക്കുനളവന്ന  പരകാതത്തിയളണങത്തിലര

വനളത  സരരകത്തിക്കുന്നതതകാളടെകാപരതളന്ന  പകാലലകാദനര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചസ്

തകരളെളത ളമച്ചളപട്ടെ നത്തിലയത്തിതലളക്കതത്തിച.  ഈ ഗവണ്ളമന്റെസ് വന്നതശഷര

162000 തപര്ക്കകാണസ് പട്ടെയര ളകകാടുതതസ്. എളന്റെ ജത്തിലയത്തില് പനണകായത്തിരര

തപര്ക്കസ്  പട്ടെയര  ളകകാടുത.  തകരളെതത്തിളന്റെ  ചരത്തിത്രതത്തിലതണകാ?

പട്ടെയക്കകാര്ക്കുതവണത്തിയര  മലതയകാരകൃഷത്തിക്കകാര്ക്കുതവണത്തിയര

പ്രസരഗത്തിചനടെക്കുന്ന കുളറയകാളകള് ഈ നകാട്ടെത്തിലണസ്;  ആളരളന്നകാനര ഞകാന

പറയന്നത്തില.   അവളരകാളക്ക  ഭരത്തിച്ചകകാലതസ്  എളനകാളക്ക  ളചയ്തുളവന്നസ്

നമുക്കറത്തിയകാര.  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  ഇടുക്കത്തിയത്തില്   162000  തപര്ക്കസ്

ളകകാടുതതുമകാത്രമല,  ബകാക്കത്തി  മുപതത്തിനകായത്തിരര  കൂടെത്തി  ളകകാടുത;

രണ്ടുലകമകാക്കത്തി  ളകകാടുക്കുളമന്നകാണസ്  ഗവണ്ളമന്റെസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ

പതമകാസമകായത്തി  പൂട്ടെത്തിയത്തിട്ടെ  ടൂറത്തിസര  വകുപത്തിനസ്  25000 തകകാടെത്തി  രൂപ

നഷളമന്നകാണസ്  പറ ഞ്ഞതസ്.  സഹൃതക്കളളെ,  ടൂറത്തിസര  രരഗതസ്  ഇതപകാള്

ളകകാണ്ടുവന്ന  നടെപടെത്തി  ശകാഘനശയമകാണസ്.  എളന്റെ  മണ്ഡലതത്തിളല
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തബക്കല്തകകാട്ടെയ്ക്കുതവണത്തി എത്ര തകകാടെത്തിരൂപയകാണസ്  അനുവദത്തിച്ചളതന്നസ് ഞകാന

പറയകാളത  നത്തിങള്ക്കറത്തിയകാര.  ആ  തകകാട്ടെ  നത്തിങള്  വളന്നകാന്നസ്  കകാണണര.

തബക്കല്തകകാട്ടെ  കകാണകാന ഞകാന എലകാ  എര.എല്.എ.മകാളരയര  അവത്തിതടെയസ്

കണത്തിക്കുകയകാണസ്.  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മനത്തി  നല്കത്തിയ  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്

തകകാടെത്തി രൂപ ളചലവളചയസ് കൃഷത്തിളചയതത്തിളന്റെ ഫലമകായത്തി നമ്മുളടെ നകാടെസ് ഏറവര

വലത്തിയ  തശകാഭയത്തിലകാണസ്.  അതത്തിളന  കകാണകാനുര  തകള്ക്കകാനുര  കഴത്തിയകാളത

എതത്തിര്ക്കുളവനള്ളതകാണസ്  പ്രധകാനളപട്ടെ  കകാരരര.  ഇലകത്തിസത്തിറത്തിയളടെ

കകാരരതത്തില്  സമ്പൂര്ണ  വവദദ്യുതശകരണതത്തിനുപുറളമ  എവത്തിളടെളയങത്തിലര

പ്രശ്നമുളണങത്തില് അതസ്  പരത്തിഹരത്തിക്കകാന  വകുപമനത്തി ഇടെളപട്ടെസ്  ളചയകകാരരര

അതത്തിളനക്കകാള് വലതകാണസ്. തറകാഡുകളര  പകാലങളര ളചയതസ് എത്രയകാളണന്നസ്

ഞകാന  പറയണതലകാ.  എളന്റെ  മണ്ഡലതത്തില്  ആയത്തിരതത്തില്പരര  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണസ്   കത്തിഫ്ബത്തി  ഫണത്തില്ക്കൂടെത്തി   ളചലവഴത്തിച്ചതസ്.  അങളന  എലകാ

രരഗതര  ഏറവര   മത്തികചനത്തില്ക്കുന്ന   ഗവണ്ളമന്റെകാണത്തിതസ്.   ഈ

ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ പദ്ധതത്തികളളെലകാര  നമ്മുളടെ നകാട്ടെത്തിളല ജനങള്ക്കുതവണത്തിയര

നകാടെത്തിനുതവണത്തിയമകാണസ്  ഉപതയകാഗളപടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ്.  അതസ്  എലകാ

എര.എല്.എ.മകാരളടെയര  മണ്ഡലതത്തിലര  നന്നകായത്തി  നടെന്നത്തിട്ടുണസ്  എന്നതസ്
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പ്രധകാനളപട്ടെ  കകാരരമകാണസ്.  അതത്തിനസ്  ഞകാന  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മനത്തിളയയര

ഗവണ്ളമന്റെത്തിളനയര  അഭത്തിനന്ദത്തിചളകകാണസ്  ഇവത്തിളടെ  അരഗശകരത്തിച്ച

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ പത്തിനകാങത്തിളക്കകാണസ് നത്തിര്തന.

ശശ  .    സത്തി  .    ളക  .    നകാണു:  സര്,  നമ്മുളടെ  നകാട്ടെത്തിളല പകാവളപട്ടെ  ആളകള്

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാകുമകായത്തിരന്ന  ഒര  തമഖലയത്തില്നത്തിന്നസ്  അവര്ക്കകാവശരമുള്ള

ഭകരധകാനരങളളടെ  കത്തിറസ്  കുളറ  മകാസങളെകായത്തി  ലഭത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന.

ഇതത്തിനുമുമ്പസ്  തകരളെതത്തില്  ഇതുതപകാളല  പകാവളപട്ടെവളര  സഹകായത്തിച്ച  ഒര

ഘട്ടെമുണകായത്തിരന.   നമ്മുളടെ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ  വത്തിജയര  എനകാണസ്?

പ്രധകാനമകായത്തി  രകത്തിതകാക്കള്  മക്കളളെ  വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനസ്  അയയ്ക്കുന.

നലനത്തിലയത്തില് പഠത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി,  എങളനളയങത്തിലര  കഷളപട്ടെസ്  സത്വകകാരര

വത്തിദരകാലയങളെത്തിലകാണസ്  കുട്ടെത്തികളളെ  അയച്ചത്തിരന്നതസ്.  ഈ  വര്ഷര

ആറരലകതതകാളെര  കുട്ടെത്തികള്  അതരതത്തിലള്ള  വത്തിദരകാലയങളെത്തില്നത്തിന്നസ്

സര്ക്കകാര്  വത്തിദരകാലയങളെത്തിതലക്കസ്  തത്തിരത്തിചവന.  അളതകാര  വലത്തിയമകാറമകാണസ്.

അതത്തിളന്റെ  കകാരണര  സര്ക്കകാര്  വത്തിദരകാലയങളെത്തില്  പണ്ടുണകായത്തിരന്നതത്തിളന്റെ

എത്രതയകാ  ഇരട്ടെത്തി  നല  ളകട്ടെത്തിടെങള്  ഉണകായതകാണസ്.  ഒര  വത്തിദരകാലയതത്തില്

സകാധകാരണക്കകാരളടെ മക്കള്ക്കസ് പഠത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള എലകാ സസൗകരരങളമുണസ്.
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തകരളെതത്തില്  സമശപകകാലളതകാനര  ഉണകായത്തിട്ടെത്തിലകാത  നല  മകാറവര

ജനകാധത്തിപതര  സരവത്തിധകാനതത്തില്  ഇലകാത  തരതത്തിലള്ള  ഒര  മുതന്നറവര

ധനകകാരര  വകുപമനത്തിക്കസ്  സരഭകാവന ളചയകാന സകാധത്തിച.  അതത്തിളന ഞകാന

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുന.

ശശ  .    പത്തി  .    ഉവബദുള്ള:  സര്,  ഞകാന  ഈ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്. ഒര ഇടെക്കകാല ബ ഡ്ജറസ് ധനമനത്തി അവതരത്തിപത്തിക്കുതമ്പകാള്

ഒരവര്ഷരമുമ്പസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച  ബഡ്ജറസ്  പ്രഖരകാപനതത്തില്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള

പദ്ധതത്തികള്  എളനകാളക്ക  നടെപകാക്കത്തിളയന്നസ്  പറതയണതതല?

ഇരപതുശതമകാനര  വകയത്തിരതത്തിയ  ളചറത്തിയ  വര്ക്കുകള്ക്കുതപകാലര  ഒര

വര്ഷമകായത്തിട്ടുര  അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേറശവസ്  സകാരഗ്ഷന  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടെത്തില  എന്നതകാണസ്

യകാഥകാര്ത്ഥരര.   ഇവത്തിളടെ  ആയത്തിരര  തകകാടെത്തി  രൂപ  കത്തിട്ടെത്തി,  ആയത്തിരതത്തിമുന്നൂറസ്

തകകാടെത്തി  രൂപ  കത്തിട്ടെത്തി  എളന്നകാളക്ക  പറയനണസ്.  കടുത  വത്തിതവചനമകാണസ്

ഇക്കകാരരതത്തില്  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്.  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ

കണ്വശനര്  ഈ  സഭയത്തില്  ഇലകാതതുളകകാണസ്  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ

പ്രകടെനപത്രത്തിക സഭയത്തില് അവതരത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ് ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനമനത്തി

ളചയത്തിട്ടുള്ളതസ്;  ളവറര പ്രഖരകാപനര മകാത്രതമയള.  ഇതസ്  ഞകാന പറയന്നതല,
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തവകാട്ടെസ്  ലകരമകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറസ്  പ്രഖരകാപനര  മകാത്രമകാണസ്  ഇവത്തിളടെ

നടെന്നളതന്നകാണസ്  എലകാ  മകാധരമങളര  പറഞ്ഞതസ്.  കത്തിഫ്ബത്തിളയക്കുറത്തിച്ചകാണസ്

ളകകാട്ടെത്തിതഘകാഷത്തിക്കുന്നതസ്.  2017-18 ല്  കത്തിഫ്ബത്തി  തുടെങത്തിയവര്ഷര

നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കകാന പറഞ്ഞ എളന്റെ മണ്ഡലതത്തിളല വര്ക്കകാണസ് മലപറര ടെസൗണ്

വഫ്ലൈ  ഒകാവര്.  അതസ്  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ചത്തിടെതസ്  നത്തില്ക്കുന്നതലകാളത  ഈ

ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ  കകാലകാവധത്തി  അവസകാനത്തിക്കകാറകായത്തിട്ടുര  നത്തിര്മ്മകാണ

പ്രവൃതത്തിളയകാനര  ഇതുവളര  തുടെങത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ഒര  മണ്ഡലതത്തില്  ഒര

വത്തിദരകാലയര  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കകാന  പറഞ.  ആദരര  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ച  മലപറര

ഗവണ്ളമന്റെസ്  തഗള്സസ്  ഹയര്ളസക്കണറത്തി  ളകട്ടെത്തിടെര  ഇതുവളരയര  പണത്തി

പൂര്തത്തിയകായത്തിട്ടെത്തില.  മലപറര  ജത്തിലകാ  ആസ്ഥകാനതത്തിളന്റെ  ഹൃദയഭകാഗതകാണസ്

ളക.എസസ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസസ്  ഡത്തിതപകാ.  വര്ഷങളെകായത്തി

തശകാചനശയകാവസ്ഥയത്തില്  കഴത്തിയന്ന  ബസസ്  ഡത്തിതപകാ  പുനര്നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനു

തവണത്തി  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  കകാലതസ്  തശരമകാനത്തിച.  മുനമുഖരമനത്തി  ശശ.  ഉമ്മന

ചകാണത്തി തറക്കലത്തിടെല് കര്മ്മര നത്തിര്വഹത്തിച.  ബസസ് ളടെര്മത്തിനല് കര തഷകാപത്തിരഗസ്

തകകാരപ്ലെെക്സെെത്തിളന്റെ  നത്തിര്മ്മകാണപ്രവൃതത്തി  ആരരഭത്തിച.  പകാതത്തിവഴത്തിയത്തിളലതത്തി

നത്തില്ക്കുതമ്പകാഴകാണസ്  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതസ്.  ഇതപകാള്
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അതത്തിളന്റെ  പ്രവര്തനര  പകാളടെനത്തിലച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ടകാനതസകാര്ട്ടെസ്

വകുപമനത്തിളയ  ഇതപകാള്  സഭയത്തില്  കകാണുന്നത്തില.  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെസ്

വന്നതശഷര  മലപറര  ളക.എസസ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ളടെര്മത്തിനല്  കര  തഷകാപത്തിരഗസ്

തകകാരപ്ലെെക്സെെത്തിനസ് നയകാവപസതപകാലര നല്കത്തിയത്തില. ളക.എസസ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.യത്തില്

ഇതപകാള് നൂറസ്  തകകാടെത്തി രൂപയളടെ തചകാര്ച്ചയണകായത്തി എനപറഞ.  ആ നൂറസ്

തകകാടെത്തി  രൂപയത്തില്  എട്ടെസ്  തകകാടെത്തി  രൂപയളണങത്തില്  അതസ്

പൂര്തത്തിയകാക്കകാമകായത്തിരന.  എളന്റെ  മണ്ഡലതത്തിളല  മൂന്നസ്  പഞകായതകള്

പൂതക്കകാട്ടൂര്, ളമകാറയര്, പുല്പറ പഞകായതകള് അവത്തിളടെ വനകത്തിടെ കുടെത്തിളവള്ള

പദ്ധതത്തികളെത്തില.  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  കകാലതസ്  ഒര  കുടെത്തിളവള്ള  പദ്ധതത്തിക്കസ്

അരഗശകകാരര  നല്കത്തി.   ഒര  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ  തുടെര്ച്ചയകാണസ്  അടുത

ഗവണ്ളമന്റെസ്.  മനത്തിമകാരര മുഖരമനത്തിമകാരര മകാറര.  പതക, ഒര സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ

തുടെര്ച്ചയകാണസ്  അടുത  സര്ക്കകാര്.  തുടെങത്തിവച്ച  വത്തികസനപ്രവര്തനങള്

പൂര്തശകരത്തിക്കതണ;  കുടെത്തിളവള്ളതത്തില്  രകാഷശയര  കകാണകാതമകാ?  ഭരണര

മകാറത്തിവന. ആ പദ്ധതത്തിതളന്ന ഇതപകാള് നടെക്കകാത സ്ഥത്തിതത്തിയകാണുള്ളതസ്. ഇസൗ

പദ്ധതത്തിക്കുതവണത്തി  സര്തവ  നടെതകാന  വകാട്ടെര്  അതതകാറത്തിറത്തിയളടെ  കയത്തില്

പണമത്തിലകാതതത്തിനകാല്  മൂന്നസ്  ലകര രൂപ വശതര  ഗകാമപഞകായതകളെകാണസ്
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നല്കത്തിയതസ്.  പഞകായതകള് പണര നല്കത്തി സര്തവ നടെതത്തിയ ളമകാറയര്,

പുല്പറ,  പൂതക്കകാട്ടൂര്  പഞകായതകളളടെ  സമഗ  കുടെത്തിളവള്ള  പദ്ധതത്തി

ആരരഭത്തിക്കകാന ഇതുവളരയര ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെസ്  നയകാളളപസ അനുവദത്തിച്ചത്തില.

അതുതപകാളല  മലപറര  മുനത്തിസത്തിപകാലത്തിറത്തിയത്തിളല  തമല്മുറത്തി  കുടെത്തിളവള്ള

പദ്ധതത്തിക്കുര  ഇരമ്പുഴത്തി-കരമകാതഞരത്തി കുടെത്തിളവള്ള  പദ്ധതത്തിക്കുര  നയകാളളപസ

അനുവ ദത്തിക്കകാത  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ

എങളനയകാണസ് പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നതസ്? ഇവത്തിളടെ പറഞ്ഞളതനകാണസ്?  പഞകായതസ്

ഇലകനത്തില്  എതനകാ  വലത്തിയ  തനട്ടെമുണകാക്കത്തി  എന്നകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  എനസ്

തനട്ടെമകാണുണകാക്കത്തിയതസ്?  പഞകായതസ്  ഇലകനത്തില്  തവകാട്ടെസ്

തരഖളപടുതത്തിയതശഷര ബഹുമകാനളപട്ടെ മുഖരമനത്തി ശശ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന

പുറതത്തിറങത്തിയ ഉടെളന മകാധരമങതളെകാടെസ് പറഞ്ഞതസ് മുസശര ലശഗത്തിളന്റെ അടെത്തിതറ

തകര്നളവന്നകാണസ്.  ഇന്നളല ടെശര  പത്തിണറകായത്തിയത്തിളല അരഗമകായ പ്രത്തിയളപട്ടെ

ശശ.  എ.  എന.  ഷരസശര്,  അതസ്  അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ സത്വനര  പ്രതയകാഗമകാണസ്,

എളന്റെ  പ്രതയകാഗമല,  അതദ്ദേഹര പറഞ്ഞതസ്  ലശഗത്തിളന്റെ  തകകാട്ടെകളളെകാളക്ക

ഭദ്രമകായത്തി നത്തിലനത്തിര്തകാന നത്തിങള്ക്കസ് സകാധത്തിച എന്നകാണസ്. മലപറര ജത്തിലയത്തില്

കഴത്തിഞ്ഞ  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  55  ഗകാമപഞകായതകളളടെ  ഭരണമകാണസ്
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ഞങള്ക്കസ് ലഭത്തിച്ചത്തിരന്നതസ്.  ഇതപകാള് 73 ഗകാമപഞകായതകളെകാണസ് ലഭത്തിച്ചതസ്.

പതത്തിമൂന്നസ് തബകാക്കസ് പഞകായതകളെത്തില് പനണ്ടുര ഞങളെകാണസ് ഭരത്തിക്കുന്നതസ്.

മത്തി  .   ളചയര്മകാന:  പ്ലെെശസസ്.....പ്ലെെശസസ്.....

ശശ  .    പത്തി  .    ഉളളബദുള്ള:  സര്,  ഇവത്തിളടെ കകാരയയളടെ മഹതത്വര പറയകാന

രണര മത്തിനത്തിറകാണസ് ളകകാടുതതസ്.  ഇതസ് കകാരരര പറയകയകാണസ്.  രണസ് തബകാക്കസ്

പഞകായതകളെത്തില് പ്രതത്തിപകമത്തില,  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  ആണസ് ഭരത്തിക്കുന്നതസ്.  രണസ്

ഗകാമപഞകായതകളെത്തില്, ശശ. പത്തി. ളക. ബഷശറത്തിളന്റെ ഏറനകാടെസ് മണ്ഡലതത്തിളല

കുഴത്തിമണ പഞകായതത്തിലര  ശശ.  എ.  പത്തി.  അനത്തില്  കുമകാറത്തിളന്റെ  വണ്ടൂര്

മണ്ഡലതത്തിളല  തുവ്വൂര് പഞകായതത്തിലര  പ്രതത്തിപകമത്തില.  ഇവത്തിളടെളയലകാര

പ്രതത്തിപകമത്തിലകാതകായത്തിതപകായതസ്  ആന്തൂരത്തിളലതപകാളല  ബൂതസ്  ഏജന്റുമകാളര

ആട്ടെത്തിതയകാടെത്തിച്ചസ്  വത്തിട്ടെത്തിട്ടെല.  എലകാ  ബൂതസ്  ഏജന്റുമകാരര  മരരകാദയത്തിരന്നകാണസ്

അവത്തിളടെ  തപകാളെത്തിരഗസ്  നടെതത്തിയതസ്.  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മുഖരമനത്തിയളടെയര  മറസ്

മനത്തിമകാരളടെയളമകാളക്ക  ജത്തിലയകാണസ്  കണ്ണൂര്.   അവത്തിളടെ  മുസശര  ലശഗത്തിനസ്

കഴത്തിഞ്ഞ  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  ഒര  ജത്തിലകാ  പഞകായതസ്  ളമമ്പറകായത്തിരന

ഉണകായത്തിരന്നതസ്. എന്നകാല് ഇതവണ രണസ് ജത്തിലകാ പഞകായതസ് ളമമ്പര്മകാളര

ലഭത്തിച.  കഴത്തിഞ്ഞ തവണ തബകാക്കസ് പഞകായതത്തില് ഏഴസ് അരഗങളെകായത്തിരന
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ലഭത്തിച്ചളതങത്തില്  ഇതവണ  അതസ്  പതത്തിമൂന്നകായത്തി.  മുനത്തിസത്തിപല്

തകകാര്പതറഷനത്തില്  62  എന്നതസ്  64  ആയത്തി.  ഗകാമപഞകായതകളെത്തില്  131

അരഗങളെത്തില്നത്തിന്നസ്  135  ആയത്തി ഉയര്ന.  പത്തിളന്ന എവത്തിളടെയകാണസ് ലശഗത്തിളന്റെ

അടെത്തിതറ തകര്ന്നതസ്? അടെത്തിതറ തകര്ന്നതസ് സത്തി.പത്തി.ളഎ.(എര.)-ല് ആണസ്.

ഇ.എര.എസസ്-ളന്റെ ജനനകാടെകായ ഏലരകുളെര ഇന്നസ്  ഭരത്തിക്കുന്നതസ്  യ.ഡത്തി.എഫസ്.

ആണസ് . 

മത്തി  .   ളചയര്മകാന:  പ്ലെെശസസ്.....പ്ലെെശസസ്.....

ശശ  .    പത്തി  .    ഉളളബദുള്ള:   സര്,  ഞകാന  പറയളട്ടെ.  കണ്ണൂരത്തില്

കഴത്തിഞ്ഞതവണ  ആടെത്തിയര  മകാറത്തിയര  നത്തിന്ന  തകകാര്പതറഷനത്തില്  ഇന്നസ്  മൃഗശയ

ഭൂരത്തിപകതതകാടുകൂടെത്തി  ഞങള് ഭരത്തിക്കുകയകാണസ്.   കണ്ണൂരത്തില് എങളനയകാണസ്

രകാഷശയ പ്രവര്തനര നടെതന്നതസ്?

മത്തി  .   ളചയര്മകാന:  അങസ് അവസകാനത്തിപത്തിക്കണര.

ശശ  .    പത്തി  .    ഉളളബദുള്ള:  സര്,  സമയര  തരണര.  രണസ്  ദത്തിവസര  മുമ്പസ്

സത്തി.പത്തി.ളഎ.(എര)-ളന്റെ  പ്രകടെനതത്തില്  തകട്ടെ  മുദ്രകാവകാകരര  ഒന്നസ്  തകള്ക്കകാര.

"ളകകാതലണവളര  ളകകാന്നത്തിട്ടുണസ്,  തതലണവളര  തല്ലുനണസ്.  ളകകാന്നത്തിട്ടുണശ

പ്രസ്ഥകാനര, പകാണക്കകാതട്ടെയ്ളക്കങ്ങുര തപകാകണ, ളടയത്തിനത്തിരളഗകാനര കത്തിതട്ടെണ,
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കയ്യുര  ളകകാതത്തി,  കകാലര  ളകകാതത്തി,  പച്ചളക്കകാടെത്തിയത്തില്  ളപകാതത്തിഞളകട്ടെത്തി,

തചകാരളച്ചളങകാടെത്തി  കകാട്ടുനണസ്"  ഇതസ്  കമ്മന്യൂണത്തിസ്റ്റുകകാരളടെ  മുദ്രകാവകാകരമകാണസ്.

അവര്  കണ്ണൂരത്തിളല  മകാറളതക്കുറത്തിച്ചകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  ഇവരകാണസ്  ഇതപകാള്

ളകകാലപകാതക  രകാഷശയളതക്കുറത്തിച്ചസ്  പറഞ്ഞതസ്.  കണ്ണൂരത്തില്  ദയനശയമകായ

പരകാജയതമറവകാങത്തിയ  സത്തി.പത്തി.ളഎ.(എര)  അവത്തിളടെ  യ.ഡത്തി.എഫസ്.

പ്രവര്തകര്ക്കസ്  പുറതത്തിറങകാനതപകാലര പറകാത രശതത്തിയത്തില് ഇതരതത്തില്

ഭശഷണത്തി മുഴങ്ങുന്ന മുദ്രകാവകാകരര വത്തിളെത്തിച്ചസ് പ്രകടെനര നടെതകയകാണസ്.

മത്തി  .   ളചയര്മകാന:  അങസ് അവസകാനത്തിപത്തിക്കണര.

ശശ  .    പത്തി  .    ഉളളബദുള്ള:   സര്,  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികള്  കകാലളവട്ടുളമന്നസ്

ഭശഷണത്തി ഉയര്തതമ്പകാള് അവരളടെ അനുയകായത്തികള് നത്തിങളളടെ കകാലര കയ്യുര

ളവട്ടെത്തി,  ഞങള്  പച്ച  പുതപത്തിക്കുര,  ചുവപസ്  പുതപത്തിക്കുര  എനപറയന.

പകാണക്കകാട്ടെസ് തപകായത്തി തനകാക്കണര. ........(ളളമക്കസ് ഓഫസ്).....

ശശ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദശപസ്:  സര്,  ഇസൗ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനളയ  ഞകാന

പത്തിനകാങ്ങുന.  ഇവത്തിളടെ  നമ്മുളടെ  സരസ്ഥകാനളത  പകാവളപട്ടെ  ആളകളളെയര

ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികളളെയര  കര്ഷകളരയര  പട്ടെത്തികജകാതത്തിക്കകാളരയര

പട്ടെത്തികവര്ഗക്കകാളരയര  പത്തിതന്നകാക്കര  നത്തില്ക്കുന്ന  ആളകളളെയര  മുതന്നകാക്ക
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സമുദകായതത്തില് പത്തിതന്നകാക്കര നത്തില്ക്കുന്ന ആളകളളെയളമലകാര  നലതുതപകാളല

കണറത്തിഞ്ഞസ് തചര്തപത്തിടെത്തിചളകകാണകാണസ്  ഇടെതുപക സര്ക്കകാര് ഇസൗ അഞസ്

ളകകാലര  മത്തികച്ച  ഭരണര  കകാഴ്ചവച്ചതസ്.  ഇതസ്  ഞകാന  പറഞ്ഞതല.  നമ്മുളടെ

സരസ്ഥകാനതത്തിനകതര  പുറതളമലകാര  ഇസൗ  സരസ്ഥകാനളതക്കുറത്തിച്ചസ്  നല

സരസകാരമകാണസ്.  ഇനവളര കകാണകാത രശതത്തിയത്തിലള്ള പ്രതശകത്തിക്കകാത നല

പ്രവര്തനമകാണസ്  ഇന്നസ്  തകരളെര  കകാഴ്ചവചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  ഇവത്തിളടെ

എനത്തിക്കസ്  മുമ്പസ്  സരസകാരത്തിച്ച  പ്രതത്തിപകകാരഗങള്  ഒര  ളളപസ  തപകാലര

അവരളടെ  മണ്ഡലങളെത്തില്  കത്തിട്ടെകാതതുതപകാളലയകാണസ്

പറഞളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില് സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള് അവരളടെ

മുഖര ശദ്ധത്തിച്ചസ്  തനകാക്കത്തിയകാല് മനസത്തിനകതനത്തിന്നസ്  വരന്ന വകാക്കുകളെളലന്നസ്

ഉറപകാണസ്.  ഞകാന  കകാലത്തിക്കറസ്  യണത്തിതവഴസ്റത്തി  സത്തിനഡത്തിതക്കറസ്  അരഗമകാണസ്.

സത്തിനഡത്തിതക്കറസ്  തയകാഗതത്തിനസ്  മലപറര  വഴത്തി  തപകാകുതമ്പകാള്  നല  ചനമുള്ള

മുഖങള് ഫ്ലൈക്സെെടെത്തിച്ചസ് ഓതരകാ തറകാഡത്തിളന്റെയര വക്കത്തില് വച്ചസ് കകാണകാറണസ്. സത്വനര

പറമ്പത്തിളന്റെ  ഭൂമത്തി  പണയര  വച്ചകാതണകാ  ഇളതലകാര  പണത്തിതതസ്  എനവളര

ചത്തിലതപകാള്  തതകാന്നത്തിതപകാകുര.  ഇവത്തിളടെ  വന്നസ്  ഒര  ളളപസയര

കത്തിട്ടെകാതതുതപകാളലയകാണസ്  സരസകാരത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.   ഇസൗ  ഭരണര
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ഇനത്തിയര  തുടെരണളമന്നസ്  നമ്മുളടെ  നകാട്ടെത്തില്  സകാധകാരണക്കകാരന

ചത്തിനത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇസൗ  ഭരണര  നമ്മുളടെ  നകാടെത്തിനസ്  ആവശരമകാണസ്.  സഖകാവസ്

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന  സര്ക്കകാര്  ഇസൗ  തകരളെര  വശണ്ടുര  ഭരത്തിക്കണളമന്നസ്

ചത്തിനത്തിക്കുന്ന ആളകളെകാണസ് ഇന്നസ് ഏളറയര.  കകാരണര,  തകരളെതത്തില് ഒതട്ടെളറ

പ്രതത്തിസനത്തികള്  വന.  പ്രളെയകകാലതസ്  തകരളെര  എങളനയകായത്തിരന,

തകരളെതത്തിളല ജനങളളടെ അന്നളത മകാനസത്തികകാവസ്ഥ എങളനയകായത്തിരന

എളന്നലകാര  കഴത്തിഞ്ഞ  സഭകാ  സതമ്മളെനതത്തില്  നകാര  ചര്ച്ച  ളചയതകാണസ്.

തകരളെതത്തില് രണസ് പ്രളെയമുണകായതപകാള് ജനങളളെളയലകാര  തചര്തപത്തിടെത്തിച്ചസ്

പട്ടെത്തിണത്തിയത്തിലകാളത  ളകകാണ്ടുതപകാകകാന  കഴത്തിഞ്ഞ  ഏക  സര്ക്കകാരതല?  ആ

സമയതസ്  ഇസൗ  സരസ്ഥകാനതത്തിനസ്  പുറതമുണകായതലകാ  പ്രളെയര.  എങളന

ഉണകായത്തി, ആ സരസ്ഥകാനളത സര്ക്കകാര് എങളന അതസ് ളളകകകാരരര ളചയ്തു

എന്നളതലകാര  നകാര  കണതതല.  ഇവത്തിളടെ  അതുമകാത്രമല,  പ്രതത്തിസനത്തി

കകാലഘട്ടെളമന്നസ്  പറഞ്ഞകാല്  ഇതകാണസ്,  ഇതപകാഴര  നമ്മള്

അനുഭവത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതകാണസ്.  തലകാകരകാജരങളളെലകാര  നത്തിന്നസ്

വത്തിറയ്ക്കുകയകാണസ്. തകകാവത്തിഡസ് മഹകാമകാരത്തി വന്നതപകാള് സകാമ്പതത്തിക നത്തിലളയലകാര

തകര്നതപകായത്തി.  ഓതരകാ  രകാജരതര  സകാധകാരണക്കകാരന  ളളകനശട്ടെത്തി
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നത്തില്ക്കുകയകാണസ്.  എന്നകാല്  നമ്മുളടെ  തകരളെതത്തില്  തകകാവത്തിഡസ്  മഹകാമകാരത്തി

വന്നതപകാള്  അതസ്  എങളന  ളളകകകാരരര  ളചയ്തു?  ഇവത്തിളടെ  എളനലകാര

കളെത്തിയകാക്കത്തി പറഞ.  ഒര നകാടെത്തിനസ് ആപതസ് വരതമ്പകാള് പ്രതത്തിപക പകാര്ട്ടെത്തി

എനകാണസ് ളചതയണതസ്? ഒനര പറഞ്ഞത്തിളലങത്തിലര അനങകാതത്തിരന്നകാല് മതത്തി.

ആതരകാഗര  വകുപമനത്തിളയക്കുറത്തിച്ചസ്  എളനലകാര  പറഞ?  നത്തിപ രകാജകുമകാരത്തി,

തകകാവത്തിഡസ്  റകാണത്തി  അങളന എളനലകാര  വകാക്കുകള് നത്തിങള് പ്രതയകാഗത്തിച?

ജനര കകാണുകയകാണസ്  ഇളതലകാര.  ഒര ആപതസ് വരതമ്പകാള് ഒര നകാടെത്തിളന

തചര്തപത്തിടെത്തിചളകകാണസ് ആപതത്തിളന മറത്തികടെക്കകാനതവണത്തി എലകാവരര ഒതര

മനതസകാടുകൂടെത്തി തചര്നനത്തില്ക്കുന്ന സമയതസ് ഇവത്തിളടെ കകാലത്തിനസ് മുകളെത്തില് കകാല്

കയറത്തിവച്ചസ്  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മനത്തിളയ  അധത്തിതകപത്തിക്കുകയതല  ളചയതസ്?

നമ്മള് കണതതല.  തലകാകകാതരകാഗര സരഘടെന ളകകാടുത അറത്തിയത്തിളപനകാണസ്?

പതസ്  വയസത്തിനസ്  തകാളഴയള്ള  കുഞങളര  അറപതസ്  വയസത്തിനസ്  മുകളെത്തില്

പ്രകായരളചന്ന  ആളകളര  ശദ്ധത്തിക്കണര.  തകകാവത്തിഡസ്  തലകാകളതതളന്ന

പത്തിടെത്തിചകുലക്കത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന,  ശദ്ധത്തിക്കണര  എന്നസ്  ആവര്തത്തിച്ചസ്

പറയതമ്പകാള്  ഇവത്തിളടെ  ആതരകാഗര  വകുപത്തിളന്റെ  ഉതദരകാഗസ്ഥര്  ആതരകാഗര

വകുപത്തിളന്റെ നത്തിര്തദ്ദേശര തകട്ടെസ്  എനസ് ആത്മകാര്ത്ഥമകായകാണസ് പണത്തിളയടുതതസ്?
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കണതതല.  ആതരകാഗര  വകുപസ്  ഉതദരകാഗസ്ഥര്  കയടെത്തിച്ചസ്  ആളകളളെ

പുറതവത്തിടുന്ന  കകാഴ്ച  കണത്തിതല?  തലയസ്  സഖമത്തിലഞ്ഞത്തിട്ടെലതലകാ.

ആത്മകാര്ത്ഥമകായത്തി പണത്തിളയടുത,  കൂളടെനത്തിന.  ആതരകാഗരവകുപര സര്ക്കകാരര

കൂളടെനത്തിന.  അങളന  കൂളടെനത്തിന്ന  കകാഴ്ചയകാണസ്  നമ്മള്  കണതസ്.  മലപറര

ജത്തിലയത്തില്  രണതകാണത്തി  പ്രതദശതനത്തിനള്ള  നൂറത്തിപതസ്  വയസ്സുള്ള

പകാതമ്മളയ നല ആതരകാഗരവതത്തിയകായത്തി പറഞ്ഞയച. അങളന തകരളെതത്തില്

വരന്ന  ആളകളളെലകാര  സഖര  പ്രകാപത്തിച്ചസ്  പുറതതയസ്  തപകാകുന.  അതകാണസ്

തലകാകര ഉറതനകാക്കുന്നതസ്. ഇസൗ സര്ക്കകാര് തുടെരണളമന്നസ് ആഗഹത്തിച്ചസ് ഇസൗ നകാടെസ്

തളന്ന  സര്ക്കകാരത്തിളനകാപര  നത്തില്ക്കുളമന്ന  ളതളെത്തിവകാണസ്  ഇക്കഴത്തിഞ്ഞ

പഞകായതസ്  ളതരളഞ്ഞടുപസ്.  അസരബത്തി  ഇലകന  വരനണസ്.  കകാണകാര

നമുക്കസ്.  ഇവത്തിളടെ പ്രസരഗത്തിക്കുന്ന ആളകളളെലകാര ഉളണങത്തില് കകാണകാര നമുക്കസ്.

അതകാണസ് ഇസൗ സര്ക്കകാര്. ഞകാന സമയക്കുറവളകകാണസ് ചുരക്കുകയകാണസ്.  ഇസൗ

സര്ക്കകാര്  എടുത  നത്തിലപകാടുകളളെളയലകാര  പത്തിന്തുണചളകകാണസ്  ഇസൗ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനളയ പത്തിനകാങത്തിളക്കകാണസ് നത്തിര്തന.

ശശ  .    എര  .    വത്തിനളസന്റെസ്:  സര്,  ഞകാന  ഇസൗ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്.  എനത്തിക്കസ്  മുനപസ്  സരസകാരത്തിച്ച  ശശ.  യ.  ആര്.  പ്രദശപസ്
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ഇവത്തിളടെ പറഞ്ഞതസ് നമുക്കസ് കകാണകാളമന്നകാണസ്,  തശര്ച്ചയകായര നമുക്കസ് കകാണകാര.

തപകാരകാളെത്തി  ശശ.  ളക.  എര.  ഷകാജത്തി  മുതല് ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന വളര

എളനലകാര  പ്രചരണങള്  നടെതത്തിയകാലര  ളഎകരജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി

ളകകാടുങകാറതപകാളല തത്തിരത്തിചവരളമന്ന കകാരരതത്തില് യകാളതകാര സരശയവമത്തില.

കഴത്തിഞ്ഞ ളതരളഞ്ഞടുപത്തിളനപറത്തി  ഉസൗറരളകകാള്ളുകയകാണത്തിവര്.  ളതരളഞ്ഞടുപസ്

ഫലപ്രഖരകാപനതത്തിനുതശഷര  ളതരളഞ്ഞടുപസ്  പ്രചരണതത്തിനത്തിറങത്തിയ

തകരളെതത്തിളല  ആദരളത  മുഖരമനത്തി   ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനകാണസ്.

തകകാടെതത്തി  പത്തിരത്തിഞ്ഞതത്തിനുതശഷര  വകാദര  പറയന്ന

വക്കശലത്തിളനതപകാളലയകായത്തിതപകായത്തി തകരളെതത്തിളല മുഖരമനത്തി. പ്രഖരകാപനങള്

നടെതക  എനള്ളതലകാളത  ആ  പ്രഖരകാപനങള്  25  ശതമകാനരതപകാലര

പൂര്തത്തിയകാക്കകാന  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില.   നത്തികുതത്തി  വരമകാനര

ഇരട്ടെത്തിയകാക്കുര,  വര്ഷരതതകാറര  25%  നത്തികുതത്തി വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുര,  റവനന്യൂ ളചലവസ്

കുറയ്ക്കുര,  മൂലധനളചലവസ്  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുര,  അഞസ്  വര്ഷരളകകാണസ്  ഇസൗ

സരസ്ഥകാനതസ്  ഒര  ലകര  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  നത്തിതകപര  മുതല്മുടെക്കുര,

തചരമകാന  ഫത്തിനകാനഷരല്  സര്വശസസ്  ആരരഭത്തിക്കുര,  എന്നത്തിട്ടെസ്  എനകാണസ്

ഇവത്തിടെളത സ്ഥത്തിതത്തി?  സകാമ്പതത്തിക വളെര്ച്ച കൂപകുതത്തി,  ഒര ലകര രൂപയസ്
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മുകളെത്തിലള്ള ബത്തില്ലുകള്തപകാലര പകാസകാകകാത അവസ്ഥയണകായത്തി,  ളപകാതുകടെര

ഇരട്ടെത്തിയകായത്തി, മൂലധനളചലവസ് യ.ഡത്തി.എഫസ്. സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ അവസകാന വര്ഷര

7500  തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തിരനളവങത്തില്  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  മൂന്നകാമളത

വര്ഷര ളനഗറശവസ് തഗകാതസ് തരഖളപടുതത്തി,  നത്തികുതത്തി വരമകാനര ളവറര 50%

മകാത്രര  വര്ദ്ധനവസ്  തരഖളപടുതത്തി.  ഇവത്തിളടെ  വലത്തിയ  പകാതക്കജകള്

നടെതനളവന്നസ്  പ്രഖരകാപത്തിക്കുനണസ്.  മകാലപടെക്കതത്തിനത്തിടെയത്തില്  അമത്തിട്ടെസ്

ളപകാട്ടെത്തിക്കുന്നതുതപകാലള്ള  ഇസൗ പകാതക്കജകള് ഇതപകാഴര  ധനകകാരരമനത്തിയളടെ

തപകാക്കറത്തില്തളന്നയകാണസ്.  ഇടുക്കത്തി  പകാതക്കജസ്,  വയനകാടെസ്  പകാതക്കജസ്,

മകാന്ദരവത്തിരദ്ധ  പകാതക്കജസ്,  ഓഖത്തി  പകാതക്കജസ്,  തശരതദശ  ളളഹതവ,  മലതയകാര

ളളഹതവ  ഇളതലകാര  പറയന്നതലകാളത  ഒനര  നടെപകാക്കുന്നത്തില.  ളഎകര

ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തി ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ കകാലതസ് എളനലകാര പദ്ധതത്തികളെകാണസ്

പൂര്തശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്?  ഒര വത്തിമകാനതകാവളെര,  ളമതടകാ  ളടയത്തിന,  വത്തിഴത്തിഞ്ഞര

തുറമുഖര,  എലകാ  ജത്തിലകള്ക്കുര  ളമഡത്തിക്കല്  തകകാതളെജസ്,  എലകാ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങള്ക്കുര  സര്ക്കകാര്  തകകാതളെജസ്,  450-തലളറ  പകാലങള്

ഇളതലകാര  നടെപത്തിലകാക്കത്തി.  ഇവത്തിളടെ  ഇവര്  വളെളരയധത്തികര

ളകകാട്ടെത്തിതഘകാഷത്തിക്കുന്നതസ്  ളളലഫസ്  പദ്ധതത്തിളയപറത്തിയകാണസ്.   ബഹുമകാനളപട്ടെ
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തഡകാ.  ളക.  ടെത്തി.  ജലശല്  16-05-2017-നസ്  നല്കത്തിയ  മറപടെത്തിയത്തില്തളന്ന

ഇന്ദത്തിരകാ ആവകാസസ് തയകാജനയത്തില് മകാത്രര കഴത്തിഞ്ഞ യ.ഡത്തി.എഫസ്. സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ

കകാലതസ്  ഏകതദശര  296000  വശടുകളെകാണസ്  നല്കത്തിളയന്നസ്  പറഞ്ഞത്തിരന.

ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതത്തിനുതശഷര  പ്രഖരകാപത്തിച്ച  ളളലഫസ്

പദ്ധതത്തിയത്തില്  വശടെത്തിനുതവണത്തി  കകാതത്തിരത്തിക്കുന്ന  പകാവളപട്ടെവര്  അഞസ്  ലകര

അതപകകള്  ളകകാടുത.   എന്നകാല്  പുതുതകായത്തി  രണസ്  ലകര  വശടുകള്

മകാത്രമകാണസ്  ളകകാടുക്കകാന സകാധത്തിച്ചതസ്.   കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ കകാലതസ്

വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികളെത്തിലകായത്തി  433000  വശടുകള്  ളകകാടുതത്തിരന.  ളളലഫസ്

എനപറഞ്ഞകാല്  ളവറര  വശടെസ്  ളകകാടുക്കുന്ന  പദ്ധതത്തിയളലന്നസ്

വശമ്പുപറഞ്ഞവരകാണത്തിവര്.  ആ  ളളലഫത്തിളന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി

ഉപജശവനമകാര്ഗമുണകാക്കത്തിളക്കകാടുക്കുര,  അവത്തിളടെ  ക്രെഷുകളണകാക്കുര,

കളെത്തിസ്ഥലങളണകാക്കുര,  ആതരകാഗര  പരത്തിരകയണകാക്കുര  എനപറഞ്ഞ

സര്ക്കകാര്  ളളലഫത്തിളന്റെ  യഥകാര്ത്ഥ  അര്ത്ഥതത്തില്  എവത്തിളടെളയങത്തിലര

നടെപകാക്കത്തിയതകായത്തി നത്തിങള്ക്കസ് പറയകാന സകാധത്തിക്കുതമകാ?  ബകാക്കത്തി മൂന്നസ് ലകര

ആളകള്ക്കസ് എന്നസ് വശടെസ് ളകകാടുക്കുര?  ആ പകാവളപട്ടെ ആളകള്ക്കസ് പ്രതശക

നല്കത്തിയത്തിട്ടെസ്  അവരളടെ  കണ്ണുനശരത്തിനസ്  നത്തിങള്  എന്നസ്  പരത്തിഹകാരമുണകാക്കുര?
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ഇറങത്തിതപകാകകാന  സമയമകായത്തിട്ടുര  നത്തിങള്ക്കസ്  ബകാക്കത്തിവരന്ന  മൂന്നസ്  ലകര

തപര്ക്കസ് വശടെസ്  ളകകാടുക്കകാന സകാധത്തിതച്ചകാ?  എന്നത്തിട്ടുര ഇക്കഴത്തിഞ്ഞ പഞകായതസ്

ളതരളഞ്ഞടുപത്തിനു  മുനപകായത്തി  നത്തിങള്  വശണ്ടുര  അതപക  സത്വശകരത്തിച.  ആ

അതപകളയകാളക്ക എവത്തിളടെയകാണസ് നത്തിങള് ളകട്ടെത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്?  എന്നകാണസ്

ഇതസ്  നടെപത്തിലകാക്കകാന  തപകാകുന്നതസ്?  ഇക്കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസര  തത്തിരവനനപുരര

വത്തിമകാനതകാവളെര  അദകാനത്തിയമകായത്തി  കരകാറണകാക്കത്തി.  ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്

എളനങത്തിലര  ആത്മകാര്ത്ഥതയളണങത്തില്,  ഇതപകാഴര  പനസ്  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ

തകകാര്ട്ടെത്തില്  തളന്നയകാണസ്.  ഏതസ്  സരസ്ഥകാനതര  വത്തിമകാനതകാവളെര

പ്രവര്തത്തിക്കണളമങത്തില് സരസ്ഥകാന സര്ക്കകാരമകായത്തി ഒര കരകാറണകാക്കണര.

ലകാന്റെസ് ഓര്ഡര്,  ലകാന്റെസ് അകത്വത്തിസത്തിഷന,  കുടെത്തിളവള്ളര,  ളളവദദ്യുതത്തി ഇതത്തിളനലകാര

തസ്റ്റേറസ്  സതപകാര്ട്ടെസ്  എഗത്തിളമന്റുണകാക്കണര.  അദകാനത്തിയമകായത്തി  തസ്റ്റേറസ്  സതപകാര്ട്ടെസ്

എഗത്തിളമന്റെസ്  ഒപവയത്തിളലന്നസ്  പ്രഖരകാപത്തിക്കകാന  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്

ആര്ജവമുതണകാളയന്നസ്  ഞകാന  തചകാദത്തിക്കുകയകാണസ്.  അതുളകകാണസ്  തമനത്തി

നടെത്തിക്കുനളവനള്ളതലകാളത  ഇക്കകാരരതത്തില്  ആത്മകാര്ത്ഥമകായ  ഒര

സമശപനര  സര്ക്കകാരത്തിനത്തില.  ലകാന്റെസ്  അകത്വത്തിസത്തിഷന  നടെതകാതതുളകകാണസ്

തകാല്ക്കകാലത്തികമകായത്തിട്ടുള്ള  ളളലസനസത്തിലകാണസ്  തത്തിരവനനപുരര
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വത്തിമകാനതകാവളെര  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതസ്.  അതത്തിളന്റെ  ലകാന്റെസ്  അകത്വത്തിസത്തിഷന

നടെപടെത്തികള്  ഉള്ളപളടെയള്ള  കകാരരങള്  സരസ്ഥകാന  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ

നത്തിയനണതത്തിലകാണസ്.  2015-ല്  ളചളളന്ന  എയര്തപകാര്ട്ടുര  ളകകാല്ക്കത

എയര്തപകാര്ട്ടുര ഇതുതപകാളല സത്വകകാരരവത്കരത്തിക്കകാന ളടെണര് വത്തിളെത്തിച്ചതപകാള്

അവത്തിടെളത മുഖരമനത്തിമകാരളടെ ശക്തമകായ എതത്തിര്പത്തിളനതടെര്ന്നസ് അന്നളത

തവരകാമയകാന  വകുപമനത്തി  ആ  ളടെണറകള്  കരകാനസല്  ളചയ്തുളവനള്ള

ഉദകാഹരണരകൂടെത്തി  ഞകാന  നത്തിങളളടെ  മുന്നത്തില്  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുകയകാണസ്.

അതുളകകാണസ്  തതദ്ദേശഭരണ  സ്ഥകാപനങളെത്തിളല  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്

വത്തിജയത്തിച്ചളവനള്ളതത്തില്  നത്തിങള്  ഊറരളകകാതള്ളണതത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ

ളതരളഞ്ഞടുപത്തില് നത്തിങളളടെ മുദ്രകാവകാകരമകായ 'എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  വരര, എലകാര

ശരത്തിയകാകുര'  എനള്ളതസ്  തഭദഗതത്തികതളെകാടുകൂടെത്തി  തകരളെതത്തിളല  ജനത

ഏളറടുക്കകാന തപകാകുകയകാണസ്, 'എല്.ഡത്തി.എഫസ്. തപകാകുര, എലകാര ശരത്തിയകാകുര'.

അതകാണസ്  അടുത  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  തകരളെതത്തില്  നടെക്കകാന  തപകാകുന്നതസ്.

ഞകാന  ഇസൗ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ  ശക്തമകായത്തി  എതത്തിര്തളകകാണസ്

നത്തിര്തന.

ശശ  .    ളക  .    ബകാബു:  സര്,  ഞകാന ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനളയ പത്തിനകാങ്ങുന.
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ശശ.  എര.  വത്തിനളസന്റെസ്  എര.എല്.എ.  പറഞ്ഞതസ്  ളസമത്തിളളഫനലകാകുന്ന

ത്രത്തിതല പഞകായതസ് ളതരളഞ്ഞടുപത്തില് എനസ് വത്തിജയമകാണസ് എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-

നസ് ഉണകായതസ് എന്നകാണസ്.  ഒര സരശയവര തവണ,  ളളഫനലത്തില് ഞങളളടെ

സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന എന്ന കരകാപ്റന ഇറങ്ങുര,  നത്തിലമ്പരത്തിശകാകുര

യ.ഡത്തി.എഫസ്.  തകര്ന്നടെത്തിഞതപകാകുമകായത്തിരന്ന  ഇസൗ  തകരളെതത്തിളന്റെ

ഭകാവത്തിളയക്കുറത്തിച്ചസ്  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  നളലകാര ആശയര സത്വപര  കകാണുതമ്പകാള്

'കുരടെന  ആനളയക്കണതുതപകാലള്ള'  അവസ്ഥയത്തിലതല  യ.ഡത്തി.എഫസ്?

കഴത്തിഞ്ഞ  അഞസ്  വര്ഷതത്തിനത്തിളടെ  വത്തിദരകാഭരകാസര,  ആതരകാഗരര,  ളളവദദ്യുതത്തി,

വരവസകായര,  തതദ്ദേശസത്വയരഭരണര,  കകാര്ഷത്തികര  എന്നശ  തമഖലകളെത്തില്

ഇനരക്കസ്  അഭത്തിമകാനമകായത്തി  തകരളെര  ഒന്നകാമതകാണസ്.   എനസ്  പത്തിന്തുണയകാണസ്

യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ ഭകാഗതനത്തിനര ഇതത്തിനസ് കത്തിട്ടെത്തിയതസ്?  

"മൂർച്ചയളള്ളകാരകായധങളെല തപകാരത്തിനകാശയര

തചർച്ചയള്ള മകാനസങൾ തളന്നയകാണതതകാർക്കണര"

പ്രതത്തിപക  തനതകാവത്തിളന്റെ  ആദര  പ്രസരഗതത്തില്  പറഞ്ഞതസ്  ഇസൗ

എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-നസ്  ക്രെത്തിയകാത്മകമകായ  പത്തിന്തുണയണകാകുളമന്നകാണസ്.   ഞകാന

ഇതപകാഴര  ഓര്ക്കുന.  എനസ്  പത്തിന്തുണയകാണസ്  നത്തിങളളടെ  ഭകാഗതനത്തിനര
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ഉണകായതസ്?   ഓഖത്തിയണകായതപകാഴര  നത്തിപ  ളളവറസണകായതപകാഴര  2018,

2019-ളല  പ്രളെയമുണകായതപകാഴര  മഹകാമകാരത്തിയളടെ  കകാലതര  ആ

അവസ്ഥയത്തില്തപകാലര  നത്തിങള്  പത്തിന്നത്തില്നത്തിനര  കുതത്തിയവരതല,

നയകാളളപസ  തപകാലര  ളകകാടുക്കരളതന്നസ്  പറഞ്ഞസ്  സകാലറത്തി  ചലഞത്തിളന

തകര്തവരതല?  അവരകാണസ്  ഇതപകാള്  വലത്തിയ  തവവലകാതത്തിയത്തില്

നത്തില്ക്കുന്നതസ്.   അതപകാഴര  ഇസൗ  മൂന്നര  തകകാടെത്തിതയകാളെര  വരന്ന  തകരളെശയ

ജനതളയ  ളനഞത്തിതലറത്തി  നയത്തിക്കകാന  ഒര  കരകാപ്റനുണകായത്തിരന,  നത്തിങള്

ഇരട്ടെചങന  എനവത്തിളെത്തിക്കുന്ന,   പ്രളെയമുണകായതപകാള്  കപത്തിതകാളനന്നസ്

ജനങള് വത്തിളെത്തിച്ച, ഇതപകാള് കരകാപ്റന എനവത്തിളെത്തിക്കുന്ന സഖകാവസ് പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയന.  ആ  സഖകാവസ്  നയത്തിക്കുന്ന  തകരളെതത്തിളന്റെ  മനത്തിസഭയത്തിളല

പളതകാനപതസ് മനത്തിമകാരമുണകായത്തിരന.

"എതതണതകാമത്തിടെളതതത്തിയകാലര ശരത്തി 

മതദ്ധരമരണര വത്തിഴങത്തിയകാലര ശരത്തി

മുതന്നകാട്ടുതളന്ന നടെക്കുര വഴത്തിയത്തിളല

മുള്ളുകളളെകാളക്ക ചവത്തിട്ടെത്തിളമതത്തിച ഞകാന"

മുള്ളുകളളെകാളക്ക  ചവത്തിട്ടെത്തിളമതത്തിചളകകാണസ്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകതളന്ന ളചയ്യുര.  അടുത ളതരളഞ്ഞടുപത്തിലര എല്.ഡത്തി.എഫസ്.
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തളന്ന  വരര,  എലകാര  ശരത്തിയകാകുര.  ഇതപകാള്  ളക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യളടെ

തനതൃതത്വതത്തില്  ഒര  സത്തിനത്തിമ  ഇറങകാന  തപകാകുകയകാണസ്,  ആടെസ്  തതകാമളയ

നകായകനകാക്കത്തി  'ആടെരതമ്മകാവകാ  ആളെറത്തിയകാര'.   IUML  (Indian  Union

Muslim  League)-ളന്റെ  ബകാനറത്തില്  നത്തിരവധത്തി  സത്തിനത്തിമകളെകാണസ്  ഇറങ്ങുന്നതസ്.

കുഞ്ഞകാപത്തിളയ  നകായകനകാക്കത്തി  തമത്തിഴസ്  തപരത്തിലകാണസ്  സത്തിനത്തിമയത്തിറങ്ങുന്നതസ്,

'തപകാന മച്ചകാന തത്തിരമ്പത്തി വനകാച്ചസ്'.  സസൗതരകാര്ജതത്തില് അഭത്തിനയത്തിച്ച സരത്തിത

തവതണകാ ളഎസശര  പകാര്ലറത്തില് അഭത്തിനയത്തിച്ച ളറജശന തവതണകാ എന്നതകാണസ്

സരശയര.  പഞവടെത്തിപകാലതത്തിളന്റെ  രണകാരഭകാഗര  പകാലകാരത്തിവട്ടെര  പകാലര,

ഇഞത്തികൃഷത്തിയര  അരമന  വശടുര,  അതത്തിളന്റെ  സരഭകാഷണര  ശശ.  പത്തി.  ളക.

ബഷശര്,  എര.എല്.എ.  ഏളറടുക്കണര  എളന്നകാര  അഭരര്ത്ഥനയണസ്.

മതഞശത്വരളത ആസ്ഥകാനകവത്തി  'സത്വര്ണതഗകാപുര നര്തകശ ശത്തിലര'  പകാടുന്ന

നമ്മുളടെ  ഒര  എര.എല്.എ.-ളയ  ഇവത്തിളടെ  കകാണുന്നത്തില,  ജയത്തിലത്തില്  പകാട്ടെസ്

പഠത്തിക്കകാന തപകായതകാതണകാ?  ളക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യളടെ തനതൃതത്വതത്തില് ജസ്റ്റേത്തിസസ്

ശത്തിവരകാജന  കമ്മശഷളന്റെ  റത്തിതപകാര്ട്ടെസ്  ആസദമകാക്കത്തി  ഒര  സത്തിനത്തിമളയടുക്കകാന

തപകാകുകയകാണസ്.  ബഹുവര്ണ ബ്ലൂ  ളഷയ്ഡസ് സത്തിനത്തിമയകാണസ്.  അഭത്തിനയത്തിക്കകാന

തബകാളെത്തിവഡത്തില്നത്തിതന്നകാ  തഹകാളെത്തിവഡത്തില്നത്തിതന്നകാ  നടെശനടെനകാളര
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തവണളമന്നകാണസ്  പറയന്നതസ്.  ഇതരര  കകാരരങള്  ഏപ്രത്തില്,  തമയസ്

മകാസങളെത്തിലത്തിറങ്ങുന്ന  പടെര  സരബനത്തിച്ചസ്  ആതലകാചത്തിക്കകാന  ചത്തിലര്

ഡല്ഹത്തിയത്തില്തപകായത്തി. അവത്തിളടെനത്തിനര തത്തിരത്തിചവരന്നതസ് കണതപകാള് വലകാളത

ളഞട്ടെത്തിതപകായത്തി  ഞകാന.  എനത്തിളക്കകാര  പഴയ  പകാട്ടെകാണസ്  ഓര്മ്മ  വന്നതസ്.

“കകാതസൂകത്തിളച്ചകാര  കസ്തൂരത്തി  മകാമ്പഴര  കകാക്ക  ളകകാതത്തിതപകാതയകാ  അതയകാ

ചകാണത്തി  സര്  ളകകാതത്തിതപകാതയകാ.”ഒറ  അഭരര്ത്ഥനതയയള,  "മനസ്സുമകാത്രര

മനസ്സുമകാത്രര  മരവത്തിക്കതല"  എന്നകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  അതദ്ദേഹതത്തിതനകാടെസ്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതസ്.   യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന  ആരസ്  നയത്തിക്കുര?  മലയകാളെ

മതനകാരമ പറയന്നതസ് ഒര പുതത്തിയ തപരകാണസ് 'ളചന്നത്തിചകാണത്തി'.  ഇതസ് ആരകാണസ്?

നത്തിരവധത്തി സമയതസ് ബഹുമകാനളപട്ടെ മുഖരമനത്തി ഉപതയകാഗത്തിച്ച ചത്തില വകാക്കുകള്

കടെളമടുതകാല്  ഉളപത്തിലകാത  യ.ഡത്തി.എഫസ്-നസ്  ത്രത്തിതല  പഞകായതത്തില്

കരണതകാണസ് അടെത്തിതയറളതങത്തില് നമ്മുളടെ തഡകാ. ടെത്തി. എര. തതകാമസസ് ളഎസകസ്

അവതരത്തിപത്തിച്ച  ബജറത്തില്  സ്ഥലജലവത്തിഭകാനത്തിയകാണസ്  അവര്ക്കുണകായതസ്.

ബഹുമകാനളപട്ടെ  സശക്കളറ  നശക്കരളചയകാനുര  കത്തിഫ്ബത്തി  എന്ന  പദ്ധതത്തിളയ

അട്ടെത്തിമറത്തിക്കകാനുര സത്തി&എജത്തി റത്തിതപകാര്ട്ടെസ്  സരബനത്തിച്ചസ്  ചര്ച്ച നടെന്നസ് അതത്തിനസ്

ബഹുമകാനളപട്ടെ മുഖരമനത്തിയര സശക്കറര ധനമനത്തിയര ചര്ച്ചയത്തില് പളങടുത
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എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ  അരഗങളര  മറപടെത്തി  പറഞകഴത്തിഞ്ഞതപകാള്  ഉസ്തകാദസ്

തഹകാട്ടെല്  എന്ന  സത്തിനത്തിമയത്തിളല  പകാട്ടുതപകാളലയകായത്തിതല  'കതച്ചകാടെര

ളപകാട്ടെത്തിയതപകാള്  ....  ആയത്തിതപകായത്തി  ....  ആയത്തിതപകായത്തി.'  എനകാണസ്  ആയതസ്?

'വട്ടെകായത്തിതപകായത്തി  വട്ടെകായത്തിതപകായത്തി'  എന്നസ്  പറതയണത്തിവരര.   അതുളകകാണസ്

തകരളെളത മുതന്നകാട്ടെസ്  നയത്തിക്കുന്നതസ്  തകരളെതത്തിളല എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  ആണസ്.

അതുളകകാണ്ടുതളന്നയകാണസ് ജനങള് തശരമകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ് ളസമത്തിളളഫനലത്തില്

എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  ആളണങത്തില്  വരന്ന  ളളഫനലത്തിലര  ഇസൗ  തകരളെതത്തില്

ഇടെതുപകര  അധത്തികകാരതത്തിതലയസ്  വരര,  ജനപകതനത്തിന്നസ്  ആവശരമകായ

പദ്ധതത്തികളമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുര,  ആ  പദ്ധതത്തികള്ക്കനുസരത്തിചള്ള  ഒര

ബജറകാണസ് ഇവത്തിളടെഅവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.

മത്തി  .   ളചയര്മകാന: പ്ലെെശസസ്... പ്ലെെശസസ്.....

ശശ  .    ളക  .    ബകാബു:  സര്,  എളനലകാമകാണസ്  അതത്തില്  പറയന്നതസ്.

വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖല  മുതല്  വത്തിവകാഹപ്രകായളമതത്തിയവര്ക്കസ്  വത്തിവകാഹ

ധനസഹകായര,  പ്രസവത്തിക്കുന്ന  സശകള്ക്കസ്  സഹകായര,  ആശകാ  വര്ക്കര്മകാര്,

അങണവകാടെത്തി ജശവനക്കകാര്, സത്തി.ഡത്തി.എസസ്.-കകാര്, കുടുരബശശക്കകാര് ഉള്ളപളടെ

എലകാ  തമഖലയത്തിലള്ളവര്ക്കുര  സകാമ്പതത്തികപരമകായര  സകാമൂഹരപരമകായര
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സരകത്തിതതത്വര  ഉറപകാക്കുന്ന  രൂപതത്തിതലയ്ക്കുള്ള  പ്രഖരകാപനങള്.  ളപനഷന

വര്ദ്ധന,  അച്ഛനമ്മമകാര്,  സശകള്,  കുട്ടെത്തികള്,  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള് തുടെങത്തി എലകാ

തമഖലകളെത്തിലര  വത്തികസനതത്തിളന്റെയര  തകമതത്തിളന്റെയര  ളതകാഴത്തിലത്തിളന്റെയര

പുതത്തിയ ബജറകാണസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ചതസ്.   അതുളകകാണ്ടുതളന്ന  'എല്.ഡത്തി.എഫസ്.

വരര,  എലകാര ശരത്തിയകാകുര'  എനപറഞളകകാണസ് ഇസൗ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനളയ

ഞകാന ഒരത്തിക്കല് കൂടെത്തി പത്തിനകാങ്ങുന. 

    ചശഫസ് വത്തിപസ് (ശശ  .   ളക  .   രകാജന): സര്, ഞകാന  ഇസൗ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ

ശക്തമകായത്തി  പത്തിനകാങ്ങുകയകാണസ്.   അതത്തിനസ്  ഏറവര  പ്രധകാനളപട്ടെ  കകാരണര

ഇനരയളടെ  മുമ്പത്തില്  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  ഒര  ബദല്  വത്തികസനതത്തിളന്റെ

മകാര്ഗതരഖയകാണസ്  എലകായത്തിടെതര  തകരളെര  അവതരത്തിപത്തിക്കുന്നതസ്.   ഇനരകാ

രകാജരതസ്  ഗവണ്ളമന്റെസ്  നത്തിതയകാലത്തിബറല്  തപകാളെത്തിസത്തിയര  തദശശയ  കര്ഷക

നയവര  തദശശയ  വത്തിദരകാഭരകാസ  നയവര  തദശശയ  ആതരകാഗര  നയവളമകാളക്ക

അവതരത്തിപത്തിചളകകാണസ്  ജനകാധത്തിപതരതത്തിളന്റെ  സകല  തവദത്തികളളെയര

തകര്ക്കകാന  ശമത്തിക്കുന്ന  ഒര  കകാലതസ്,  തലകാകതത്തിളന്റെ  മുമ്പത്തില്  തകരളെര

അവതരത്തിപത്തിക്കുന്ന  ഒര  ബദലകാണസ്  ഇസൗ  ബജറസ്.  ധനകമ്മത്തി  കുറയണളമന്ന

മുതലകാളെത്തിത  നയതത്തിളന്റെ  ബദലകായത്തി  ധനകമ്മത്തിതയക്കകാള്  റവനന്യൂ  കമ്മത്തി
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കുറയകാന  ലകരര  വയ്ക്കുന്ന  ഒര  ബജറകാണത്തിതസ്.  സത്വകകാരരവത്കരണതത്തില്

ഊന്നത്തിയ  തദശശയ  ബജറത്തിനുപകരര  ളപകാതുവത്കരണതത്തിലൂന്നത്തിയതകാണസ്

നമ്മുളടെ  പ്രത്തിയളപട്ടെ  ബജറസ്.   ധന  മൂലധന  വളെര്ച്ച  ലകരമത്തിടുന്ന  തകന്ദ്ര

ബജറത്തിനസ്  ബദലകായത്തി  ഉത്പകാദന  വളെര്ച്ച  ലകരമത്തിട്ടുളകകാണസ്

അവതരത്തിപത്തിക്കുളന്നകാര  ബജറത്തിളന,  അതത്തിളന്റെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ,

എങളനയകാണസ് പത്തിന്തുണയകാതത്തിരത്തിക്കുക.  ഇവത്തിളടെ     ശശ. എര. വത്തിനളസന്റെസ്

പറഞ്ഞതത്തില്  ഒര  കകാരരര  ശരത്തിയകാണസ്.   തകകാണ്ഗസസ്  ളകകാടുങകാറകായത്തി

വരളമന്ന തപടെത്തിയത്തിലകാണസ് തകരളെതത്തിളല ജനങള്. 2011  മുതല് 2016  വളര

ആ  ളകകാടുങകാറസ്  തകരളെതത്തില്  ആഞ്ഞടെത്തിച്ചതപകാള്,  നഷളപട്ടുതപകായ

തകരളെളത  പുനനഃസരഘടെത്തിപത്തിചളകകാണകാണസ്  അഞസ്  വര്ഷര  ഇടെതുപക

ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  ഇസൗ  തകരളെതത്തില്  മകാറമുണകാക്കത്തിയതസ്.  ഇസൗ  നകാട്ടെത്തില്

ളപകാതുവകായത്തി ളകകാടുതക്കണളതലകാര ളകകാടുക്കുന്ന,  എലകാര ളപകാതുതമഖലയത്തില്

ളകകാടുക്കണളമന്നസ്  വകാശത്തിപത്തിടെത്തിക്കുളന്നകാര  ഗവണ്ളമന്റെസ്.    6,79,000-ല്

അധത്തികര കുട്ടെത്തികള് പഠത്തിക്കുന്ന, ളകകാഴത്തിഞതപകാക്കസ് അനപതസ് ശതമകാനര കുറച്ച

ഒര സകാഹചരരര തകരളെതത്തിളന്റെ ളപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസരരഗതണകായത്തിതല; 2500

പുതത്തിയ  ളകട്ടെത്തിടെങളളെന്നതസ്  തകരളെതത്തില്  അഭത്തിമകാനകരമകായ  മുതന്നറമതല?
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ഉപമകാവത്തില്നത്തിനര ഉച്ചഭകണതത്തിതലയല,  സകാര്വത്രത്തികമകായത്തിട്ടുള്ള

പ്രഭകാതഭകണതത്തിതലയ്ക്കുര  അതുവഴത്തി  സമസ്ത പ്രശ്നങളെത്തിലര  ഇടെളപടെകാന  ഒര

ഗവണ്ളമന്റുണകാകുന.  ചരത്തിത്രതത്തിതലയസ്  നടെക്കുകയകാണസ്  തകരളെതത്തിളന്റെ

ളപകാതുവത്തിതരണ  തകന്ദ്രര.   82  ലകര  തപര്ക്കകാണസ്  പുതത്തിയ  തറഷന

കകാര്ഡുകള് നല്കത്തിയതസ്.  എലകാവര്ക്കുര 24 മണത്തിക്കൂറത്തിനകര തറഷന കകാര്ഡസ്

ലഭത്തിക്കുന്ന  സകാഹചരരമുണകായത്തിരത്തിക്കുന.  ളകകാതറകാണ  തലകാകളത

പത്തിടെത്തിചകുലക്കത്തിയതപകാള്,  ഇനരന  ഭരണകൂടെര  പറഞ്ഞതുതപകാളല  ളചണ

ളകകാട്ടെകാനുര  പകാട്ടെയടെത്തിക്കകാനുര  വത്തിളെക്കുളകകാളതകാനുമല  തകരളെതത്തിളല

ഗവണ്ളമന്റെസ്  പറഞ്ഞതസ്.  സകാമൂഹത്തിക  അടുക്കളെകളെത്തിലൂളടെ,  ളപകാതുവത്തിതരണ

സരവത്തിധകാനങളെത്തിലൂളടെ, ജനകശയമകായത്തിട്ടുള്ള കത്തിറസ് വത്തിതരണങളെത്തിലൂളടെ മലയകാളെത്തി

പട്ടെത്തിണത്തി  കത്തിടെക്കത്തിളലനമകാത്രമല,  മലയകാളെത്തിളയ  നത്തിര്മ്മത്തിക്കകാന വന്ന

അനരസരസ്ഥകാനക്കകാരന  പട്ടെത്തിണത്തി  കത്തിടെക്കത്തിളലനമകാത്രമല,  ഒര

ജന്തുജശവജകാലങളര  നമ്മുളടെ  നകാട്ടെത്തില്  പട്ടെത്തിണത്തികത്തിടെക്കത്തിലകാളയനപറയകാന

ഇനരകാ രകാജരതസ് ഒതരളയകാര ഗവണ്ളമതന്റെ ഉണകായള, അതസ് തകരളെതത്തിളല

ഗവണ്ളമന്റെകാണസ്.  അതസ്  ജനത  ഏളറടുക്കുകയകാണസ്.  അഞ്ചുമകാസക്കകാലമകായത്തി

തുടെര്ച്ചയകായത്തി,  ഇടെമുറത്തിയകാളത തകരളെതത്തിളല സകല വശടുകളെത്തിതലയ്ക്കുര തറഷന
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കത്തിറകള്  വത്തിതരണര  ളചയ്യുകയകാണസ്.   തലകാകളത  അത്ഭുതളപടുതത്തിയ

ഒന്നകായത്തിരന   തകരളെതത്തിളന്റെ  ളപനഷന  മകാതൃക.   തകരളെതത്തില്

യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ  ഭരണകകാലതസ്  600  രൂപയളടെ  ളപനഷന  കത്തിട്ടെകാളത

പതത്തിനകാലസ്  മകാസക്കകാലതത്തിനത്തിടെയത്തില്  മരത്തിചതപകായ  പകാവളപട്ടെവരളടെ

സ്മൃതത്തിമണ്ഡപങളെത്തിതലയകാണസ്  ളപനഷന  തുക  600  രൂപയത്തില്നത്തിനര  1600

രൂപയകായത്തി  തകരളെതത്തിളന്റെ  ബജറസ്  മകാറത്തിയതസ്.  ളപകാതുതമഖലയത്തില്,

ആതരകാഗരരരഗതണകായ  മകാറര  ഞകാന  വത്തിശദശകരത്തിക്കുന്നത്തില.   560

ആശുപത്രത്തികളെകാണസ്  വശണ്ടുര  കകാരണര  ളബനവലന്റെസ്  ഫണത്തിലൂളടെ  സസൗജനര

ചത്തികത്തിതയളടെ  പുതന  തകന്ദ്രങള്  തുറക്കുന്നതസ്,  അതസ്  നമുക്കസ്  മറക്കകാന

കഴത്തിയതമകാ? തകരളെതത്തിളന്റെ ളപകാതുമരകാമതസ് രരഗതസ് 'പുതത്തിയ കകാലര, പുതത്തിയ

നത്തിര്മ്മകാണര’എന്ന രശതത്തിയത്തിലകാക്കത്തി.  തകരളെതത്തില് 676 പുതത്തിയ പകാലങള്,

അനപതസ് ളകകാലരളകകാണസ് തകരളെതത്തില് പണത്തിത പകാലങളളെക്കകാള് കൂടുതല്

പകാലങളളടെ പണത്തി അഞ്ചുളകകാലരളകകാണസ്  തുടെങത്തിവച്ചത്തിതല ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെസ്.

142  പകാലങള്  തുടെരന.    ആലപഴ  ളളബപകാസസ്,  കുണന്നൂര്-ളളവറത്തില

പകാലങള്  ഉള്ളപളടെ  തലകാകതത്തിളന്റെ  മുമ്പത്തില്  മലയകാളെത്തി  ശദ്ധത്തിക്കളപട്ടെത്തിതല;

തകരളെതത്തിളന്റെ  കൃഷത്തി  ആദകായകരവര  അഭത്തിമകാനകരവമകായത്തി.  ഇനരയത്തില്
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ആദരമകായത്തി  ളനല്കര്ഷകര്ക്കസ്  തറകായല്റത്തി  ളകകാടുത.  1.7  ലകര

ളഹക്ടറത്തില്നത്തിന്നസ്  2.23  ലകര  ളഹക്ടറകായത്തി  ളനല്കൃഷത്തിയളടെ  വത്തിസ്തൃതത്തി

വര്ദ്ധത്തിപത്തിച.  പച്ചക്കറത്തി  52829  ളഹക്ടറത്തില്നത്തിന്നസ്  96313  ളഹക്ടറകായത്തി

വര്ദ്ധത്തിപത്തിച.  കകാര്ഷത്തിക  തബകാര്ഡസ്  തകരളെതത്തില്  നത്തിലവത്തില്വന.  മണത്തില്

പത്തിറന്ന മുഴവന മനുഷരനുര വശടെസ്.  അവര്ക്കസ് ഭൂമത്തി ളകകാടുക്കകാന റവനന്യൂ വകുപര

വശടെസ്  ളകകാടുക്കകാന ളളലഫസ്  ഉള്ളപളടെയള്ള പദ്ധതത്തികളര.  ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെസ്

അധത്തികകാരതത്തില്നത്തിന്നസ്  തപകാകുന്നതത്തിനുമുമ്പസ്  1,84,000  തപരകാണസ്  വശടെത്തിളന്റെ

ഉടെമകളെകാകകാന  തപകാകുന്നതസ്.   ഏതകാണസ്  2,65,000  തപര്  ളളലഫസ്

പദ്ധതത്തിയത്തിലൂളടെ  പുതത്തിയ  വശടുകളളടെ തകാഴതതയസ്  തപകായത്തി. പഞകായതത്തിളല

ളളപപസ്  ളവള്ളര വരന്നതുതപകാളല,  തകരളെതത്തില് പകാചകവകാതകര  വശടെത്തിളന്റെ

അടുക്കളെകളെത്തിലണകാകുന്ന  സരവത്തിധകാനമതല  CNG-ലൂളടെ  അവതരത്തിപത്തിക്കകാന

തപകാകുന്നതസ്.  20  ലകര  തപര്ക്കസ്  ഇന്റെര്ളനറസ്  സസൗകരരളമകാരക്കുന്ന

തകരളെതത്തില്,  അതത്തിശക്തമകായത്തിട്ടുള്ള  ഭസൗതത്തിക  സകാഹചരരങളളടെ,

തകമപ്രവര്തനങളളടെ,  തസവന  പ്രവര്തനങളളടെ  മുതന്നറമുണകാകുന.

തനരളത ശശ.  എര.  വത്തിനളസന്റെസ് സൂചത്തിപത്തിച്ചതുതപകാളല,  ളകകാടുങകാറകായത്തി വന്നസ്

യ.ഡത്തി.എഫസ്.  തകര്ത തകരളെളത അഞസ് ളകകാലരളകകാണസ് ഈ സര്ക്കകാര്
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എങളന  മകാറത്തിളയന്നസ്  തനകാക്കകാവന്നതകാണസ്.  ഭശകരമകായ  രണസ്  പ്രളെയങള്,

ളകകാതറകാണ,  എങളനയര  കഴതപത്തിടെത്തിചളഞരത്തിച്ചസ്  ളകകാല്ലുളമന്നസ്  തകന്ദ്ര

ഗവണ്ളമന്റെസ്  പ്രതത്തിജ്ഞ  ളചയ്തുനത്തില്ക്കുതമ്പകാള്,  മലയകാളെത്തിക്കസ്  അഭത്തിമകാനമകായത്തി

ഇടെതുപകര  ഭരത്തിക്കുന്ന  തകരളെതത്തില്  എങളന  മകാറമുണകായത്തി  എന്നതത്തിളന്റെ

ഉദകാതമകായ ളതളെത്തിവകാണസ് അഞസ് വര്ഷക്കകാലതത്തിനത്തിടെയത്തില് ഇസൗ തകരളെതത്തില്

ബഹുമകാനളപട്ടെ  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസകസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച  ആറസ്

ബജറകള്.   കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസര  അതദ്ദേഹര  ഇവത്തിളടെ  സൂചത്തിപത്തിച്ചതുതപകാളല,

എങളന  ഇസൗ  മകാറമുണകാകുനളവന്നസ്   തലകാകര  അത്ഭുതതതകാളടെ

തനകാക്കുകയകാണസ്.  നത്തിരനരര  തകന്ദ്രര  പശഡത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടുര വത്തിഹത്തിതര

നല്കകാതത്തിരന്നത്തിട്ടുര തകരളെര എങളന  ഇസൗ മകാറമുണകാക്കുന.  അതസ് തകരളെര

അവതരത്തിപത്തിക്കുന്ന  സസ്ഥത്തിരവത്തികസനളമന്നതത്തിളന്റെ  ഏറവര  പ്രധകാനളപട്ടെ

ളതളെത്തിവകാണസ്.  ഞകാന  തചകാദ ത്തിക്കതട്ടെ,  ഇസൗ  തകരളെതത്തിളന്റെ  മുമ്പത്തില്  ഒര

സകാമ്പതത്തിക  ബദല്  വന്നത്തിതല.  കകാമതധനു  ചുരതന്നതുതപകാളല  നമ്മുളടെ

വത്തികസന  പദ്ധതത്തികള്ക്കസ്  നത്തിര്തകാളത  ചുരതന്ന  കത്തിഫ്ബത്തി  ഇസൗ

തലകാകളതതളന്ന അത്ഭുതളപടുതകയതല;          ശശ.  എര.  വത്തിനളസന്റെസ്

പ്രസരഗത്തിച്ചതപകാള്  ആര്ക്കസ് കത്തിട്ടെത്തിയത്തിലകാളയന്നകാണസ്   പറഞ്ഞതസ്?   ഞകാന
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ആതലകാചത്തിക്കുകയകാണസ്.    '100  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  പദ്ധതത്തികള്  എളന്റെ

മണ്ഡലതത്തില്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്,  16  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  പദ്ധതത്തികളളടെ

നത്തിര്മ്മകാണപ്രവര്തനര ആരരഭത്തിക്കുകതയകാ പൂര്തശകരത്തിക്കുകതയകാ ളചയത്തിട്ടുണസ്'

ഇതകാണസ് തകകാവളെര എര.എല്.എ.  ശശ.  എര.  വത്തിനളസന്റെസ് മലയകാളെ മതനകാരമ

പത്രതത്തില്  പറഞ്ഞതസ്.   ശശ.  ളക.  എസസ്.  ശബരശനകാഥന  പറഞ്ഞതസ്

അത്രയമല,  ‘108  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  പദ്ധതത്തിവഴത്തി  തകകാട്ടൂരത്തിളല

ആനവളെര്തല് തകന്ദ്രര പുതരകാഗമത്തിക്കുന.  എളന്റെ നകാടെത്തിളന മകാറകാന ഏറവര

പ്രധകാനളപട്ടെ  പദ്ധതത്തി'  എന്നകാണസ്.   ബഹുമകാനരരകായ  മുഖരമനത്തിതയകാടുര

ധനകകാരര  വകുപമനത്തിതയകാടുര  വത്തിശത്തിഷരകാ  തകരളെതത്തിളന്റെ  വനര

വകുപമനത്തിതയകാടുര ഞങള്ക്കസ് നന്ദത്തിയണസ്.  25 ളകകാലമകായത്തി നടെക്കകാതത്തിരന്ന

സൂതവകാളെജത്തിക്കല്  പകാര്ക്കസ്,   ഏഷരയളടെ,  ഇനരയളടെ  ഏറവര  വലത്തിയ

സൂതവകാളെജത്തിക്കല്  പകാര്ക്കസ്  എളന്റെ  മണ്ഡലമകായ  തൃശ്ശൂരത്തില്

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാവകയകാണസ്;   279  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  കത്തിഫ്ബത്തി,  30  തകകാടെത്തി

രൂപയളടെ  പ്ലെെകാന  ഫണസ്,  അഭത്തിമകാനതതകാളടെ  ഇസൗ  സഭളയ  അറത്തിയത്തിക്കളട്ടെ

അതത്തിളന്റെ  ആദരഘട്ടെ  നത്തിര്മ്മകാണര  ഇസൗ  ളഫബ്രുവരത്തി  18-ാം  തകരളെതത്തിളന്റെ

മുഖരമനത്തി സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന നത്തിര്വഹത്തിക്കകാന തപകാകുകയകാണസ്.
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പ്രഖരകാപത്തിച്ചളതലകാര  നടെപത്തിലകാക്കുകയകാണസ്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്.  ഞകാന

അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.  തനതകാവത്തിളന  മകാറത്തിയകാല്  തകകാണ്ഗസസ്

രകളപടുളമന്നസ്  ആളരങത്തിലര കരതുനതണകാ.   ഇസൗ തപകായത്തിന്റുകൂടെത്തി  പറഞ്ഞസ്

അവസകാനത്തിപത്തിക്കകാര.   യ.ഡത്തി.എഫസ്.  പറയന്നതസ്  തനതകാവത്തിളന  മകാറത്തിയകാല്

ഞങള്  ഇതുവളര  ളചയളതലകാര  മകാറത്തി വരകാന  തപകാകുകയകാളണന്നകാണസ്.

പളണകാര  സകായത്തിപര  മദകാമ്മയരകൂടെത്തി  ഒര  പകാര്ട്ടെത്തിയത്തില്  ഡകാനസസ്

ളചയ്യുകയകായത്തിരന.  സകായത്തിപത്തിളന്റെ  തസകാക്സെെത്തിളന്റെ  മണരളകകാണസ്  ആര്ക്കുര

നത്തില്ക്കകാന  പറന്നത്തില  എലകാവരര  മൂക്കസ്  ളപകാതന.  പുതത്തിളയകാര  തസകാക്സെെസ്

തമടെത്തിച്ചസ്  ഇട്ടുളകകാടുക്കകാന  മദകാമ്മ  തശരമകാനത്തിച,  പുതത്തിയ  തസകാക്സെെത്തിട്ടെസ്  ഡകാനസസ്

തുടെരതമ്പകാഴര  ആളകളളെകാളക്ക  മൂക്കസ്  ളപകാതന്നതസ്  കണത്തിട്ടെസ്  മദകാമ്മ

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചതപകാള്  ഇട്ടെ  തസകാക്സെെസ്  സകായത്തിപസ്  മകാറത്തിളയങത്തിലര  അതസ്

അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ പകാനസത്തിളന്റെ കശശയത്തില് ഇട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകായത്തിരന.   ഇവത്തിളടെ

തകരളെതത്തിളലകാര  തനതകാവത്തിളന  മകാറത്തിയകാല്  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  രകളപടുതമകാ?

നത്തിങളളടെ നത്തിലപകാടെത്തില് മകാറര വരതണര. നത്തിങള് എനകാണസ് തകരളെതത്തിളന്റെ

നത്തിയമസഭയത്തില്,  ഈ നകാട്ടെത്തിളല ജനങതളെകാടെസ് പറഞ്ഞതസ്?  നത്തിങള് പറഞ.

ഞങള്  വന്നകാല്   'ലകക്കണക്കത്തിനസ്  മനുഷരളര  കൂരയസ്  തകാതഴയസ്...,
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ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  ഗവണ്ളമന്റെസ്   ളകകാണ്ടുവന്ന  ളളലഫസ്

പദ്ധതത്തിളയ   എന്നതതയ്ക്കുമകായത്തി  അവസകാനത്തിപത്തിക്കുര' എന്നകാണസ്.  നത്തിങള്

എനകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്,  60,000  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  ഭസൗതത്തിക  വത്തികസനങള്

ഇസൗ തകരളെതത്തിനസ്  സമ്മകാനത്തിച്ച കത്തിഫ്ബത്തിയളടെ  കഴതസ്  ഞങള് ളഞരത്തിക്കുര

എന്നകാണസ്. എങളന നത്തിങള് രകളപടുര. ഞകാന ഇസൗ പറഞ്ഞ തപകായത്തിന്റെത്തില്

അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.  അഞസ്  ളകകാലതത്തിനത്തിടെയത്തില്  എളനലകാര

പരത്തിശമര  നടെതത്തി.   തകരളെതത്തില്  തകന്ദ്രതത്തിളന്റെ  തമലങത്തിയത്തിട്ടെ,  തകകാട്ടെത്തിട്ടെ

ഏജനസത്തികള്   വന്നസ്  ളപരന്നകാള്  നടെതത്തി  ആതഘകാഷത്തിച്ചത്തിതല?  ഇവത്തിളടെ

സത്തി.ബത്തി.ഐ.-യര  എനതഫകാഴസ്ളമന്റുര  എന.ളഎ.എ.-യര  വന.

അതനത്വഷണതത്തിളന്റെ തകൃതത്തികള് എത്ര നടെന.  തകന്ദ്ര ഗവണ്ളമന്റെസ് കഴതസ്

പത്തിരത്തിച ളകകാലകാന ശമത്തിച്ചത്തിതല;  അഭത്തിമകാനതതകാളടെ പറയതട്ടെ,  തകരളെതത്തിളല

ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തി ഗവണ്ളമന്റെത്തിളല 19 മനത്തിമകാരര അഴത്തിമതത്തി

ആതരകാപണതത്തിളന്റെ തപരത്തില് രകാജത്തിവയകാളത അഭത്തിമകാനപൂര്വര ഇസൗ നകാട്ടെത്തിളല

ജനങളളെ  അഭത്തിസരതബകാധന  ളചയ്യുകയതല;  ഇളതകാര  ചരത്തിത്രമതല;  ഞകാന

പറഞ്ഞസ്  അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.  ശശ.  തറകാജത്തി  എര.  തജകാണത്തിളന്റെ

ബഹളെതത്തിളന്റെ കകാരണര  അപറതസ്  ളസനടല്  ജയത്തിതലയ്ക്കുള്ള കന്യൂവകാണസ്.
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എത്രതപരകാണസ്  തപകാകകാന തുടെങ്ങുന്നതസ്.  ഞകാന തര്ക്കളമകാനര പറയകയല.

പുകമറ  സൃഷത്തിക്കുകയലകാളത  മളറളനങത്തിലര  സകാധരമകാതയകാ; ശുദ്ധമകായ

ളളകകളമകായത്തി  അഞസ്  ളകകാലതത്തിനുതശഷവര  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  തകര്ത

തകരളെതത്തിതലയസ് ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തി ഇറങത്തിളച്ചല്ലുകയകാണസ്.

     'ഭകാരതളമന്ന തപര് തകട്ടെകാല് അഭത്തിമകാനപൂരത്തിതമകാകണര അനരരഗര, 

     തകരളെളമന്നസ് തകട്ടെകാതലകാ, തത്തിളെയണര തചകാര നമുക്കസ് ഞരമ്പുകളെത്തില്.'  

മത്തി  .   ളചയര്മകാന:ളയസസ്...അങസ് അവസകാനത്തിപത്തിക്കൂ.  

ശശ  .   ളക  .   രകാജന: സര്, മൂന്നരതക്കകാടെത്തി മൂക്കസ് തകാതഴകാട്ടെസ് നശണ മലയകാളെത്തിക്കസ്

തകരളെര  എന്ന  തപരതകട്ടെകാല്  അഭത്തിമകാനരളകകാണസ്  തചകാര  തത്തിളെയ്ക്കുന്ന

അനരശകര  തലകാകതത്തിളന്റെ  മുമ്പത്തില്  സൃഷത്തിച്ചസ്  അഭത്തിമകാനതതകാളടെ,

ആത്മവത്തിശത്വകാസതതകാളടെ,  നത്തിറഞ്ഞ കരതതകാളടെ,  ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര

മുന്നണത്തി ജനങളളെ അഭത്തിസരതബകാധന ളചയ്യുകയകാണസ്.  ഞങള് തത്തിരത്തിചവരര,

നവനത്തിര്മ്മത്തിതത്തി  ഇസൗ  തകരളെളത  സരരകത്തിക്കുര.  പ്രത്തിയളപട്ടെവളര  ഇസൗ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ ശക്തത്തിതയകാളടെ ഞകാന പത്തിനകാങ്ങുന.

ശശ  .    ബത്തി  .    ഡത്തി  .    തദവസത്തി:  സര്,  2020-2021  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള  ബജറത്തിളല  അനത്തിമ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ  ഞകാന
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അനുകൂലത്തിക്കുകയകാണസ്.  2021-22 ബജറസ്, തകമവര വത്തികസനവര നത്തിറഞ്ഞതുര

തത്തികചര  ജനകശയവമകാണസ്.  സമഗവര  സര്വതലസര്ശത്തിയര  സകാമൂഹര

നശതത്തിയത്തില്  അധത്തിഷത്തിതവമകാണസ്.  അഞ്ചുവര്ഷങളെത്തിളല  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.

സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  ബദല്  സകാമ്പതത്തിക  നയങളളടെ  വരക്തവര  കൃതരവമകായ

പ്രതത്തിഫലനമകാണസ്  ഇസൗ  ബജറത്തിലള്ളതസ്.  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  ളതറകായ

നവലത്തിബറല്  സകാമ്പതത്തിക  നയങളളടെ  ആഘകാതര  ഏറവര  കൂടുതല്

അനുഭവത്തിച്ച  സരസ്ഥകാനമകാണസ്  തകരളെര.  ളഫഡറല്  സകാമ്പതത്തിക  നയങളളെ

തകന്ദ്രര  കടെപുഴക്കത്തി  എന്നതുളകകാണകാണസ്  തകരളെര  സകാമ്പതത്തിക  ദുരത്തിതര

അനുഭവത്തിച്ചതസ്. പ്രളെയകകാലതതപകാലര തകരളെളത സകാമ്പതത്തികമകായത്തി തഴഞ്ഞ

സര്ക്കകാരകാണസ്  തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്.  കടെര  വകാങകാന  അനുവകാദര

നല്കത്തിയകാളലങത്തിലര മതത്തിളയന്ന തകരളെതത്തിളന്റെ അഭരര്ത്ഥനതപകാലര തകന്ദ്രര

അന്നസ്  തള്ളത്തി.  ഇസൗ  പ്രതത്തികൂല  കകാലഘട്ടെതത്തിലകാണസ്  തകരളെതത്തിതന്റെതകായ

സകാമ്പതത്തിക നയര രൂപളപടുതത്തി വത്തിജയത്തിപത്തിച്ചതസ്.  തകന്ദ്രതത്തിളന്റെ പ്രതതരക

സഹകായമത്തിലകാളതയകാണസ്  തകരളെര  വത്തിദരകാഭരകാസ-ആതരകാഗരതമഖലകളെത്തില്

ചരത്തിത്രതത്തില്  ഏറവര  കൂടുതല്  നത്തിതകപര  നടെതത്തിയതസ്.  ളപകാതുമരകാമതസ്,

ജലതസചനതമഖലകളെത്തില്  കണഞത്തിപത്തിക്കുന്ന  നത്തിതഷപമകാണസ്
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അഞ്ചുവര്ഷങളെത്തില്  നടെതത്തിയതസ്.  റവനന്യൂകമ്മത്തി,  ധനകമ്മത്തി  എന്നശ

സകാമ്പതത്തികഘടെകങളെത്തില്തപകാലര  വലത്തിയ  പ്രശ്നങളെത്തിലകാളത

പത്തിടെത്തിചനത്തില്ക്കകാന  കഴത്തിഞ.  പ്രളെയര,  നത്തിപ,  തകകാവത്തിഡസ്  എന്നശ

പ്രതത്തിസനത്തികള്തപകാലര ആര്ജവതതകാളടെ തരണര ളചയസ് മകാതൃകയകാകുവകാന

നമുക്കസ്  കഴത്തിഞ.  ഇതകാണസ്  തകരളെതത്തിളന്റെ  ഭരണപരമകായര

സകാമ്പതത്തികപരവമകായ വത്തിജയര.  ഇതത്തില്നത്തിന്നസ് നകാര മറസ് സരസ്ഥകാനങള്ക്കസ്

ഒര  സകാമ്പതത്തിക  സതന്ദശര  തളന്ന  നല്കുകയകാണസ്.  സത്വനര

സമ്പ ദസ് വരവസ്ഥയളടെ  ശക്തത്തി  ശരത്തിയകായ  രശതത്തിയത്തില്  ദത്തിശകാതബകാധതതകാളടെ

ഉപതയകാഗത്തിച്ചകാല്  വത്തികസനരരഗതസ്  ചരത്തിത്രര  സൃഷത്തിക്കുവകാന

കഴത്തിയളമന്നതകാണസ്  ആ  സതന്ദശര.  ഇതകാണസ്  രകാജരര  ആഗഹത്തിക്കുന്ന

സകാമ്പതത്തിക ബദല്.  ഇസൗ ബദല് നമ്മുളടെ സരസ്ഥകാനതസ് ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കകാന

മുനകളയടുത  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  സര്ക്കകാരത്തിനുര  ബഹുമകാനരരകായ

മുഖരമനത്തിക്കുര  ധനകകാരര  വകുപമനത്തിക്കുര  അഭത്തിവകാദനങള്  തനരകയകാണസ്.

തകരളെര  അഭത്തിമകാനതതകാളടെ  ഓര്മ്മത്തിക്കുന്നതുര  തലമുറകള്ക്കസ്

പകര്നളകകാടുക്കുന്നതുമകായ  ഇടെതു  ബദല്  നയതത്തിളന്റെ  പൂര്ണ  ബജറകാണസ്

തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസക്കത്തിളന്റെ  പനണകാമളത  ബജറസ്.  ഞകാന
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പനണസ്  ബജറകളര  തകട്ടെത്തിട്ടുണസ്.  സകാമ്പതത്തിക  ബദലത്തിളന്റെ  അനത്തിവകാരരമകായ

തുടെര്ച്ച  ഇതത്തിലടെനശളെര  കകാണകാര.  പനണ്ടു  ബജറകളെത്തില്  കഴത്തിഞ്ഞ  ആറസ്

ബജറകള്  പ്രതതരകതയള്ളതകാണസ്.  വര്ഗശയതയര  മസൗലത്തിക  സകാമ്പതത്തിക

നയങളര  ഏറവര  പ്രതത്തികൂലമകായ  സകാഹചരരതത്തിലകാണസ്  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി

സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  ബജറകള്.  ഇതസ്  സകാമ്പതത്തിക  ഭദ്രതയള്ളതുമകാത്രമല,

ജനകശയവമകാണസ് എന്നതകാണസ് ഇസൗ ബജറത്തിളന്റെ ഏറവര വലത്തിയ  പ്രതതരകത.

ഞകാന ചത്തില കകാരരങള് ശദ്ധയത്തില്ളപടുതകാന ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഒന്നസ്,

ഇസൗ  ബജറത്തില്  കര്ഷകളതകാഴത്തിലകാളെത്തി  തകമനത്തിധത്തി  തബകാര്ഡത്തിനസ്

അധത്തിവര്ഷകാനുകൂലരര  ളകകാടുക്കകാന  നൂറസ്  തകകാടെത്തിരൂപ  അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.

ഇതത്തിനുമുമ്പസ്  130 തകകാടെത്തി രൂപയര അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  അങളന ഇസൗ സര്ക്കകാര്

ആളക 230 തകകാടെത്തി രൂപയകാണസ് തകമനത്തിധത്തിക്കസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്.  ഇതത്തിളന്റെ

മളറകാര കകാരരര, കഴത്തിഞ്ഞ യ.ഡത്തി.എഫസ്. സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ അഞ്ചുവര്ഷക്കകാലതസ്

ഒര  നയകാളളപസതപകാലര  ഇസൗ  തകമനത്തിധത്തിയത്തിളല  അരഗങളെകായ

പകാവളപട്ടെവര്ക്കസ്  അധത്തിവര്ഷകാനുകൂലരങളര  വത്തിവത്തിധ  ആനുകൂലരങളര

ളകകാടുതത്തില  എനള്ളതസ്  പ്രതതരകര  ശ തദ്ധയമകായത്തിട്ടുള്ള  കകാരരമകാണസ്.  ഇസൗ

സര്ക്കകാര്  മകാര്ച്ചസ്  മകാസതത്തിനുള്ളത്തില്തളന്ന  അധത്തിവര്ഷകാനുകൂലരര



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

75

ളകകാടുക്കുളമന്നസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  എനത്തിക്കസ്  സൂചത്തിപത്തിക്കകാനുള്ളതസ്,  മുമ്പസ്

ളചയതുതപകാളല ബകാങ്കുകള്വഴത്തി ഇതസ് വത്തിതരണര ളചയസ്,  മകാര്ച്ചസ് മകാസതത്തില്

തളന്ന  പകാവളപട്ടെ,  തകമനത്തിധത്തിയത്തിളല  അധത്തിവര്ഷകാനുകൂലരതത്തിനുതവണത്തി

കകാതത്തിരത്തിക്കുന്ന,  മരത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുമ്പസ്  അതസ്  കത്തിട്ടുതമകാളയന്നസ്  കകാതത്തിരത്തിക്കുന്ന,

ആളകളളടെ  ളളകകളെത്തിതലയസ്  എതത്തിക്കകാന  നടെപടെത്തി

സത്വശകരത്തിക്കണളമനള്ളതകാണസ്.  മളറകാര  കകാരരര,  കനരകാസശ  മഠങള്,

അതുതപകാളല വത്തിവത്തിധ സ്ഥകാപനങളളടെ അതനവകാസത്തികള്,  ആശമങളെത്തിളല

അതനവകാസത്തികള്  ഇവര്ക്കസ്  തറഷന  കകാര്ഡുര  ളപര്മത്തിറമത്തിലകാത  ഒരവസ്ഥ

നത്തിലനത്തില്ക്കുനണസ്.  നമ്മുളടെ  രകാജരതസ്  ഭകര  സരകകാനത്തിയമര

വന്നതത്തിളനതടെര്ന്നകാണസ്  മുമ്പുണകായത്തിരന്ന  ളപര്മത്തിറര  തറഷനകകാര്ഡുളമലകാര

ഇലകാതകായതസ്. ഇതപകാള് തകകാവത്തിഡത്തിളന്റെ പശ്ചകാതലതത്തില് നല്കുന്ന കത്തിറകള്

അവര്ക്കസ്  ഏളറ  ആശത്വകാസമകായത്തിട്ടുണസ്.  തറഷന  കകാര്ഡസ്,  അതുതപകാളല

ളപര്മത്തിറസ് ളകകാടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള നടെപടെത്തി സത്വശകരത്തിക്കണളമനള്ളതകാണസ്. മളറകാര

കകാരരര,  നമ്മുളടെ  സരസ്ഥകാനളത  ലകരവശടുകള്,  ഇരട്ടെവശടുകള്  ഒറ

വശടെകാക്കണളമനള്ളതകാണസ്. 

മത്തി  .   ളചയര്മകാന:  സമയര കഴത്തിഞ. 
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ശശ  .    ബത്തി  .    ഡത്തി  .    തദവസത്തി:  സര്,  148 വര്ഷങളെകായത്തി  പണത്തിത

ലകരവശടുകള് പലതുര ഇന്നസ് നത്തിലരളപകാതകാവന്ന അവസ്ഥയത്തിലകാണസ്. ലകര

വശടുകള്  ഒറവശടെകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ഒര  പദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കണര.  മളറകാര

കകാരരര, വത്തിവത്തിധ വകുപകളെത്തില് കരകാറകകാര്  വര്ളക്കടുതകാല് അതസ് കൃതരമകായത്തി

നടെതകാത  ഒരവസ്ഥ  നത്തിലനത്തില്ക്കുനണസ്.  പലരര  മനപൂര്വമകാണസ്.  എളന്റെ

മണ്ഡലതത്തില്തളന്ന  മൂന്നസ്  പത്തി.ഡബന്യൂ.ഡത്തി.  വര്ക്കുകള്;  ഒര  ഇറത്തിതഗഷന

വര്ക്കസ്;   വര്ക്കസ് എടുത, കരകാറത്തില് ഒപത്തിട്ടു,  നത്തിര്മ്മകാതണകാദ്ഘകാടെനര നടെതത്തി

പതക  വര്ക്കസ്  നടെതന്നത്തില.  ഞകാന  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചതപകാള്  കകാണകാന

കഴത്തിഞ്ഞതസ്  ഇസൗ  നകാലതപരര  കകാസര്തഗകാഡസ്  ജത്തിലയത്തില്നത്തിനള്ളവരകാണസ്

എന്നസ്.  അതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ് അതനത്വഷത്തിച്ചതപകാള് മനസത്തിലകായതസ്,  ചകാലക്കുടെത്തിയത്തില്

മകാത്രമല  നമ്മുളടെ  സരസ്ഥകാനതത്തിളന്റെ  വത്തിവത്തിധ  മണ്ഡലങളെത്തില്  വത്തിവത്തിധ

വകുപകളെത്തില് ഇങളന വര്ളക്കടുതസ് ളചയകാത ഒരവസ്ഥയണസ് എന്നസ് . ഇതസ്

എനസ്  ഉതദ്ദേശര  വച്ചകാണസ്  ഇവര്  ളചയ്യുന്നതസ്  എനള്ളതസ്  സരബനത്തിച്ചസ്

ഒരതനത്വഷണര  നടെതണളമന്നകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  പറയകാനുള്ളതസ്.

അതതകാളടെകാപരതളന്ന  വര്ളക്കടുതസ്  കരകാര്  വചകഴത്തിഞ്ഞകാല്,  അതത്തിളന്റെ

കകാലകാവധത്തി  തശരന്നതുവളര  കകാതനത്തില്ക്കകാളത  പുതരകാഗതത്തിയത്തിളലങത്തില്
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അവളര  ഒഴത്തിവകാക്കകാന  പത്തി.ഡബന്യൂ.ഡത്തി.  മകാനത്വവലത്തിലര  അതുതപകാളലതളന്ന,

പുതുതകായത്തി  വല  നത്തിയമതഭദഗതത്തിയര  ളകകാണ്ടുവന്നസ്  വര്ക്കുകള്

കകാലകാവധത്തിക്കുള്ളത്തില് പൂര്തശകരത്തിക്കകാനുള്ള നടെപടെത്തി സത്വശകരത്തിക്കണളമനകൂടെത്തി

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന. ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി ഇസൗ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ളപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദസ്  ഹുളളസന  തങള്:   സര്,  ഞകാന  ഇസൗ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ   എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്.   ശശ.   പത്തി.  ഉളളബദുള്ളയര

ശശ.  സത്തി.  മമ്മൂട്ടെത്തിയളമകാളക്ക  സൂചത്തിപത്തിച്ചതുതപകാളല,  കഴത്തിഞ്ഞ  ബജറകളെത്തില്

നമ്മള്  20  പ്രവൃതത്തികള് ആവശരളപടുകയര അതസ് നടെക്കകാളത തപകാകുകയര

ളചയതകാണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷര  നല്കത്തിയ  പദ്ധതത്തികള്  ഇതപകാഴര

തുടെങകാറകായത്തിട്ടെത്തില.  ഇസൗ  വര്ഷര  അരഗശകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  എനപറയന്ന

വളെകാതഞരത്തിയത്തിളല  ഫയര്  തസ്റ്റേഷളനങത്തിലര  ഇസൗ  കകാലഘട്ടെങളെത്തിളലകാന്നസ്

പ്രവൃതത്തി  തുടെങകാന  ആവശരമകായ  നടെപടെത്തി  സത്വശകരത്തിക്കണളമന്നസ്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇസൗ മണ്ഡലതത്തിതലയസ് നല്കുന്ന പ്രവൃതത്തികളളെകാനര

അരഗശകരത്തിക്കുകതയകാ  അളലങത്തില്  പ്രവര്തനങള്  ആരരഭത്തിക്കകാളതതയകാ

ഇരത്തിക്കുതമ്പകാള്  സത്വകാഭകാവത്തികമകായര  അതത്തിളന്റെ  പ്രതത്തിഫലനങളളെകാളക്ക

വരകാനത്തിരത്തിക്കുന്ന  കകാലഘട്ടെങളെത്തില്  തശര്ച്ചയകായര  അതങയ്ക്കുര  അങയളടെ
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ഗവണ്ളമന്റെത്തിനുളമതത്തിളരയണകാകുര  എന്നതത്തില്  യകാളതകാര  സരശയവമത്തില.

അതുതപകാളല  അങത്തിവത്തിളടെ  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസരരഗതര

അദ്ധരകാപകതമഖലയത്തിലളമകാളക്ക  നടെപത്തിലകാക്കുളമന്നസ്  പറയന്ന  ഏളറ

കകാരരങളണസ്.  ആയത്തിരര  തപകാസ്റ്റേസ്   പുതുതകായത്തി  ഉന്നതവത്തിദരകാഭരകാസ  രരഗതസ്

നടെപത്തിലകാക്കുളമന്നസ്  പറയതമ്പകാള്,  അദ്ധരകാപകരളടെ  ളവയത്തിതറജസ്  കുറച്ചസ്

3500 തപകാസ്റ്റുകള് കളെഞ്ഞതത്തിനുതശഷമകാണസ് 1000 തപകാസ്റ്റുകള് ളകകാടുക്കുളമന്നസ്

പറയന്നതസ്.  അതത്തിളന്റെ  സകാരഗതരര  അങസ്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കണളമന്നസ്

ആവശരളപടുകയകാണസ്.  അതുതപകാളലതളന്ന  അദ്ധരകാപകരരഗതര.

ളളഹസ്കൂള്രരഗതര  ഹയര്ളസക്കണറത്തി  രരഗതര  ഏകതദശര  3000-

തത്തിലധത്തികര  അദ്ധരകാപകര്  ഇനര  നത്തിയമനര/നത്തിയമനകാരഗശകകാരര

ലഭത്തിക്കകാളത,   ശമ്പളെര  ലഭത്തിക്കകാളത പട്ടെത്തിണത്തി  കത്തിടെക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയത്തിലകാണസ്.

ഇനര  ളസക്രെതട്ടെറത്തിയറത്തിനുമുന്നത്തില്   ശശ.  ടെത്തി.  വത്തി.  ഇബഹകാമത്തിളന്റെ

തനതൃതത്വതത്തില്  അദ്ധരകാപക  സരഘടെന,  സത്തി.ളക.സത്തി.ടെത്തി.  തകകാതളെജസ്

അദ്ധരകാപകര്  ഉള്ളപളടെ  സമരര  നടെതകയണകായത്തി.  അതസ്

പരത്തിഹരത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  ഒര  നടെപടെത്തി  അങയളടെ  ഭകാഗതനത്തിനര

ഉണകാകണളമന്നസ്  ഇതത്തിളന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  ആവശരളപടുകയകാണസ്.



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

79

അതതകാളടെകാപരതളന്ന  വരകാപകാരതമഖലകളെത്തില്  ഒരപകാടെസ്  പ്രശ്നങളെകാണസ്

വരകാപകാരത്തികള്  തനരത്തിടുന്നതസ്.  അവര്ക്കകാവശരമകായ  സഹകായര

നല്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  ഒര  നത്തിലപകാടെസ്  സത്വശകരത്തിക്കണര.  പ്രളെയളസസസ്

ഇതപകാഴര  തുടെരളമന്നസ്  പറയന.   പ്രളെയകകാലതസ്  പൂട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുന്ന

കമ്പനത്തികളളടെ,  കച്ചവടെ  സ്ഥകാപനങളളടെ  ളളവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജത്തില്  ഇളെവസ്

ളകകാടുക്കണളമന്നസ്  പറയന്നതത്തില്  ഇതുവളര  യകാളതകാര  നടെപടെത്തിയര

സത്വശകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  അതുളകകാണസ്  അവരളടെ  പ്രയകാസങള്

പരത്തിഹരത്തിക്കകാനകാവശരമകായ ഒര നടെപടെത്തിയണകാകണര.  അതതകാളടെകാപര വത്തിധവകാ

ളപനഷനുമകായത്തി   ബനളപട്ടെസ്  പുതുതകായത്തി  ഇറങത്തിയ  ഒര  ഉതരവസ്,

97/2020/ധന.(എസസ്.എഫസ്.സത്തി.ളസല്-ബത്തി) ഉതരവപ്രകകാരര

നത്തിയമപരമകായത്തി  വത്തിവകാഹതമകാചനര  തനടെത്തിയവളര  വത്തിധവയകായത്തി

കണക്കകാക്കകാനകാവത്തിലകാളയന്നസ്  പറയന.  ആ  ഒര  ഉതരവത്തിനകാല്

ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ് വത്തിധവകളളടെ ളപനഷനകാണസ് നഷളപടെകാന തപകാകുന്നതസ്.

ആ  ഉതരവസ്  തത്തിരതത്തി  ളപനഷന  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ

നടെപടെത്തിയണകാകണളമന്നസ്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയര  അതപകത്തിക്കുകയമകാണസ്.

അതതകാളടെകാപര ഇവത്തിളടെ സൂചത്തിപത്തിച്ച,  ളപകാതുതമഖലകാ സ്ഥകാപനങളളടെ കണക്കസ്
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പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന തവണത്തിയള്ള അളലങത്തില് അവത്തിളടെ ളചലവകാകുന്ന

കകാരരങള്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  ഒര  ഉതരവസ്

ധനകകാരര വകുപത്തില്നത്തിനര കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസര ഇറങത്തിയത്തിരന.  ആ ഉതരവസ്

പരത്തിതശകാധത്തിചളകകാണസ്,  ളപകാതുതമഖലകാ  സ്ഥകാപനങളെത്തിളല  കണക്കുകള്

പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാനുള്ള ഒര നത്തിലപകാടെസ് അങയളടെ ഡത്തിപകാര്ട്ടുളമന്റെത്തിളന്റെ

ഭകാഗതനത്തിനര ഉണകാകുന്നതസ് പരത്തിതശകാധത്തിക്കണളമന്നസ് ആവശരളപടുകയകാണസ്.

അതതകാളടെകാപര  തതദ്ദേശസത്വയരഭരണ സ്ഥകാപനങള്ക്കസ്  ഇക്കുറത്തി  1000 തകകാടെത്തി

രൂപയകാണസ്  പദ്ധതത്തി  വത്തിഹത്തിതമകായത്തി  പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയളടെ  തപരത്തില്  തതദ്ദേശസത്വയരഭരണ  സ്ഥകാപനങളളടെ

പദ്ധതത്തിവത്തിഹത്തിതര  പത്തിടെത്തിളച്ചടുത  സര്ക്കകാര്  ഇസൗ  ആയത്തിരര  തകകാടെത്തി

രൂപളകകാടുക്കുളമന്നസ് പറയന്നതത്തിളല  സകാരഗതരര  പരത്തിഹരത്തിക്കകാനകാവശരമകായ

ഒര  നത്തിലപകാടുകൂടെത്തി  അങയളടെ  ഭകാഗതനത്തിനര  ഉണകാകണളമന്നസ്

ആവശരളപടുകയകാണസ്.  ഇസൗ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  ചര്ച്ചളയ  ഞകാന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്. 

ശശ  .    വത്തി  .    തജകായത്തി:  സര്,  ഞകാന  ഈ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ

പത്തിനകാങ്ങുകയകാണസ്.  എനത്തിക്കസ്  ബജറസ്  പ്രസരഗമുള്ള  ദത്തിവസമകാണസ്  ഏളറ
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പ്രത്തിയങരനകായ  ളക.  വത്തി.  വത്തിജയദകാസസ്  നളമ്മ  വത്തിട്ടുപത്തിരത്തിഞതപകായതസ്.

അതുളകകാണസ് ബജറസ് പ്രസരഗര നടെതകാന സകാധത്തിച്ചത്തില. ബജറസ് പ്രസരഗതത്തില്

ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര  വകുപമനത്തി,  അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ ബജറത്തിളല  4-ാം

പകാരഗകാഫസ്  തുടെങ്ങുന്നതസ്  എളന്റെ  മണ്ഡലതത്തിളല  മടെവൂര്

എന.എസസ്.എസസ്.എച്ചസ്.എസസ്.എസസ്.-ളല  ആര്.എസസ്.  കകാര്തത്തികയളടെ

പ്രതരകാശ പങ്കുവചളകകാണകാണസ്.  

'യദ്ധര ജയത്തിച്ചത്തിടുര

യവസൂരരനുദത്തിച്ചത്തിടുര

മുതന്നകാട്ടു നടെന്നത്തിടുര നകാമത്തിനത്തിയര

വത്തിജയഗകാഥകള് ചരത്തിത്രമകായത്തി വകാഴസ് തത്തിടുര'. 

ഇതത്തിനുതശഷര  ഞകാന  ആര്.എസസ്.  കകാര്തത്തികയളടെ  വശട്ടെത്തില്  തപകായത്തിരന.

എളനകാര  സതനകാഷമകായത്തിരന!  ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി

എടുത   പ്രതതരകമകായത്തിട്ടുള്ള  പദപ്രതയകാഗവര  തകാല്പരരവര,  നമ്മുളടെ

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി സമൂഹതത്തിനസ് വന്നത്തിട്ടുള്ള പ്രതതരക ഉണര്വസ് ഈ അവസരതത്തില്

പ്രതതരകര  സൂചത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.  വലഫസ്  മത്തിഷളന സരബനത്തിച്ചസ്  അലരമുമ്പസ്

ഇവത്തിളടെ തകകാവളെര എര.എല്.എ.  സൂചത്തിപത്തിപത്തിക്കുകയണകായത്തി, 'എന്നകാണസ് മൂന്നസ്

ലകര  വശടുകള്  ളകകാടുക്കുന്നതസ്?  ഞങള്  ഭരത്തിച്ചതപകാള്  ഇന്ദത്തിരകാ  ആവകാസസ് 
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തയകാജനയത്തിലൂളടെ  മൂന്നസ്  ലകര  വശടുകള്  ളകകാടുത'  എന്നകാണസ്.   എളന്റെ

പ്രത്തിയളപട്ടെ  തകകാവളെര  എര.എല്.എ.  ഒന്നസ്  പറഞതരകാതമകാ;  ഞകാനുര

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തിയകായത്തിരന,   ഞകാന  പഞകായതസ്  പ്രസത്തിഡന്റെകായത്തി,  തബകാക്കസ്

പ്രസത്തിഡന്റെകായത്തി,  ജത്തിലകാ  പഞകായതസ്  ളമമ്പറകായത്തി,ഈ  സമയങളെത്തിളലകാളക്ക

ഏതസ് പദ്ധതത്തിയത്തില് എത്ര വശടെസ് കത്തിട്ടുളമളന്നലകാര അക്കമത്തിട്ടെസ് എനത്തിക്കസ് പറയകാന

കഴത്തിയര. ഈ സഭളയ അങസ് ളതറത്തിദ്ധരത്തിപത്തിക്കരതസ്.  ഇവത്തിളടെ വലഫസ് മത്തിഷളന

തകര്ക്കകാന  അക്കളര  നത്തിന്നസ്  ഒര  എര.എല്.എ.  വന.  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-ളയ

കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചസ്  സത്തി.ബത്തി.ളഎ.-ളയ  ളകകാണ്ടുവന.   നൂറസ്  കണക്കത്തിനസ്  തപളര

വഴത്തിയകാധകാരമകാക്കത്തി.  നത്തിങളളടെ  പ്രത്തിയതനതകാവസ്  മുനമനത്തി  പത്തി.  ളക.

തവലകായധളന്റെ  ഭകാരര   ഗത്തിരത്തിജ  തവലകായധനസ്  സത്വനമകായത്തി  വശളടെന്ന  സത്വപര

സകാകകാത്കരത്തിക്കളപട്ടെതസ്  ഈ  വലഫസ്  മത്തിഷന  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂളടെയകാളണന്നസ്

പ്രത്തിയളപട്ടെ തകകാവളെര എര.എല്.എ. മനസത്തിലകാതക്കണതകായത്തിട്ടുണസ്.  ഇവത്തിളടെ 'ദത്തി

ഹത്തിന'  പത്രര  തകരളെതത്തിളന്റെ  വത്തികസന  പനകാവത്തിളന സരബനത്തിച്ചസ്  ഒര

ആര്ട്ടെത്തിക്കത്തിള് എഴതുകയണകായത്തി.  അതത്തില്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതസ് വരവത്തിളന്റെ  68%

തകരളെര  വത്തികസനകാവശരങള്ക്കകായത്തി  ഉപതയകാഗത്തിക്കുനളവനള്ളതകാണസ്.

അതത്തില് പ്രതതരകത്തിചര വത്തികസന നത്തിതകപര  52.86  ശതമകാനമകാണസ്.  ഇവത്തിളടെ
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ഭരണ  ളചലവത്തിനകായത്തി  ളവറര  32%  മകാത്രതമ  ളചലവഴത്തിക്കുനള.  അതപകാള്

വത്തികസനതത്തിളന്റെ  കകാരരതത്തില്  തകരളെര  പ്രതതരകമകായത്തിട്ടുളെളെ  ഊന്നല്

നല്കുന്നതകായത്തി  'ദത്തി  ഹത്തിന'  പത്രതത്തിളല   പ്രതതരകത്തിച്ചസ്  ആര്ട്ടെത്തിക്കത്തിളെത്തില്

സൂചത്തിപത്തിക്കുനണസ്.  ഈ നത്തിയമസഭ സതമ്മളെനതത്തില് ഏറവര ശതദ്ധയമകായ

കകാരരര,  ഇതസ്  അവസകാനളത  നത്തിയമസഭകാ  സതമ്മളെനമകാണസ്.  ഈ

ളസഷതനകാടുകൂടെത്തി  നമ്മള്  പത്തിരത്തിയകയകാണസ്.  സകാധകാരണനത്തിലയത്തില്  ഇങളന

തചരന്ന  ഒര  സതമ്മളെനതത്തില്  ഭരണപകളതക്കുറത്തിച്ചസ്  എളനലകാര

ആതരകാപണങള്,  അഴത്തിമതത്തി  ആതരകാപണങള്,  വരക്തത്തിപരമകായ

ആതരകാപണങളെകാണസ്  പ്രതത്തിപകര ഉന്നയത്തിതക്കണതസ്? ഇവത്തിളടെ ഏളതങത്തിലര

ഒര  കകാരരതത്തില്  നത്തിങള്ക്കസ്  അങളനളയകാര   കകാരരര  ളചയകാന,

ഭരണപകളത തമകാശളപടുതകാനതവണത്തി നത്തിങള്ക്കസ് സകാധത്തിതച്ചകാ?  ഇവത്തിളടെ

ആളക  രണ്ടു  കകാരരങളെകാണസ്  നത്തിങള്   ഉന്നയത്തിച്ചതസ്.  ഒന്നസ്,  വലഫസ്

മത്തിഷനുമകായത്തി  ബനളപട്ടെതുര  മളറകാന്നസ്,  മദരതത്തിളന്റെ  വത്തിലകൂട്ടെത്തിയതത്തിളന

സരബനത്തിചര.  ഈ  സഭയളടെ  സസൗമരതയള്ള  രണസ്  മുഖങളെകാണസ്

ബഹുമകാനരരകായ   എ.  ളക.  ളമകായശന  മത്തിനത്തിസ്റ്റേറര   റത്തി.  പത്തി.  രകാമകൃഷ്ണന

മത്തിനത്തിസ്റ്റേറര.   ഈ രണ്ടുതപരര  വളെളര ഭരഗത്തിയകായത്തി അവരളടെ  കര്തവരര
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നത്തിര്വഹത്തിച.  നത്തിങള്ക്കസ്  തലകുമ്പത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കകാന  മകാത്രതമ  സകാധത്തിചളെള

എനള്ളതസ്  മനസത്തിലകാക്കണര.  എന്നകാല് ഈ സതമ്മളെനതത്തില് പ്രതത്തിപകര

വലകാളത തമകാശമകാകുകയകാണസ്. സത്വനര നത്തിലനത്തില്പത്തിനുതവണത്തി തപകാരടെത്തിതക്കണത്തി

വരത്തികയകാണസ്.  എളനകാര  ദയനശയമകായ  സ്ഥത്തിതത്തിയകാണസ്  ഇന്നസ്

പ്രതത്തിപകതത്തിനുള്ളതസ്.  തകരളെതത്തിളല  ജനങള്  ഒര  വസ്തുത

മനസത്തിലകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  പ്രതത്തിപകതത്തിരന്നസ്  അഴത്തിമതത്തി  നടെതകാന

സകാധത്തിക്കുളമന്നസ് ളതളെത്തിയത്തിച്ച കൂട്ടെരകാണസ് നത്തിങളളെനള്ളതസ് ഈ തകരളെതത്തിളല

ജനങള്  മനസത്തിലകാക്കുകയകാണസ്  എനള്ളതസ്  നത്തിങള്  കകാണണര.  ഇവത്തിളടെ

പരവൂര് എര.എല്.എ.  ആണയത്തിട്ടുപറയകയകാണസ്.   ഒര ഭവനപദ്ധതത്തിയമകായത്തി

ബനളപട്ടെസ്,  ബത്തിര്മത്തിങ്ഹകാര യകാത്രയമകായത്തി  ബനളപട്ടെസ്,  'ഞകാനത്തിതല,

ഞകാനത്തിതല,   ഞകാന   ളചയത്തിതല,  ളചയത്തിതല'  എന്നസ്  ഒര  പ്രതത്തിപക

എര.എല്.എ.  ആണയത്തിട്ടെസ്  പറയകയകാണസ്. കഴത്തിഞ്ഞ  മഹകാപ്രളെയകകാലതസ്

പ്രതതരകര  ഒര  വശളടെടുതസ്  ആ  വശട്ടെത്തിനകതസ്,  ആളകളെത്തില്നത്തിനര

സകാധനങള്  സരഭരത്തിച്ചസ്  തനത്തിക്കസ്  ഇഷമുള്ളവര്ക്കസ്  ളകകാടുതതത്തിളന്റെ

ആതരകാപണര  ഈ  പരവൂര്  എര.എല്.എ.-യമകായത്തി  ബനളപട്ടെസ്

നത്തില്ക്കുകയകാണസ്.   ഞകാനുര  നത്തിങളളമലകാര  എര.എല്.എ.–മകാരകാണസ്.
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ഞങള്ക്കസ് ധകാരകാളെര  ആളകള് സകാധനങള് വകാങത്തിതന്നത്തിട്ടുണസ്.  അളതലകാര

കളെക്ടര്ക്കസ്  ളകകാടുക്കുതമ്പകാള്  ഇവത്തിളടെ  ഒര  വശളടെടുതസ്  വശട്ടെത്തിനകതസ്

സകാധനങള്  വകാങത്തിക്കൂട്ടെത്തി  തങള്ക്കസ്  ഇഷമുള്ളവര്ക്കസ്  ളകകാടുതയകാളെകാണസ്

പരവൂര്  എര.എല്.എ.,  നകാളളെ  അതുര  നത്തിതഷധത്തിക്കുര.  ഒര  പളക  വശണ്ടുര

ആണയത്തിട്ടെസ്  പറയര.  ഞകാന  അതത്തിതലയസ്  തപകാകുന്നത്തില.  ഇവത്തിളടെ  മതഞശത്വരര

എര.എല്.എ., നത്തിങള് ലശഗകകാരകാളക തബജകാറകാളണന്നറത്തിയകാര.  ഇവത്തിളടെ അര

ഡസതനകാളെര  വരന്ന  എര.എല്.എ.  -മകാളരലകാര  ഒകാതരകാ  കകാരരങള്ക്കകായത്തി

ജയത്തിലത്തിതലക്കസ് തപകാകകാന തയകാറകായത്തി നത്തില്ക്കുകയകാണസ്.  ഇവത്തിളടെ   കഴത്തിഞ്ഞ

ദത്തിവസര    തൃക്കകാക്കര  എര.എല്.എ.  ഒര  പ്രസരഗര  നടെതത്തി.   ആ

പ്രസരഗതത്തില്   പറയന്നതസ്  'എളന്ന  കണകാല്  കത്തിണര  കട്ടെവന  എന്നസ്

തതകാനതമകാ?'  എന്ന അര്ത്ഥതത്തിലകാണസ്.   രണസ്  വത്തിജത്തിലനസസ്  അതനത്വഷണര

തനരത്തിടുന്ന  വരക്തത്തിയകാണസ്  തൃക്കകാക്കര   എര.എല്.എ.  തകരളെതത്തിളന്റെ

മുഖരമനത്തിളയ ചശതപറഞ്ഞകാല്, തകരളെതത്തിളന്റെ  മുഖരമനത്തിളക്കതത്തിരകായത്തി

തമകാശളപട്ടെ  പദപ്രതയകാഗങള്  നടെതത്തിയകാല്   പത്തിതറന്നസ്  പത്രങളെത്തില്

വകാര്തവരര.  ആ വകാര്ത തനത്തിക്കസ് ഉപതയകാഗളപടുളമനള്ള നത്തിലയത്തിലകാണസ്

തൃക്കകാക്കര   എര.എല്.എ.  ഇവത്തിളടെ  സരസകാരത്തിച്ചതസ്.  അതദ്ദേഹര  പറഞ
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അതധകാതലകാകനകായകന.   എനകാണസ്  അതധകാതലകാകനകായകളന്റെ  അര്ത്ഥര.

തൃക്കകാക്കര  എര.എല്.എ.-യസ്  പറയകാതമകാ?  നത്തിങള്  ളചയസ് ത  നത്തിങളളടെ

തപരത്തില് വത്തിജത്തിലനസസ് അതനത്വഷത്തിക്കുന്ന രണ്ടു കകാരരങളെത്തില് ഈ അതധകാതലകാക

നകായകളന്റെ പരത്തിതവഷമുതണകാ;  നത്തിങള് പരത്തിതശകാധത്തിക്കതണ?  തകരളെതത്തിളന്റെ

ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനത്തി  ടെത്തിഷന്യൂ  തപപര്  ളകകാണ്ടുതപകായത്തി  ളകകാടുതകാലര

ഒപത്തിട്ടെസ്  ളകകാടുക്കുളമന്നസ്  ഇവത്തിളടെ  പറഞ.  തകരളെതത്തില്  ളചറത്തിയ  കകാസത്തില്

പഠത്തിക്കുന്ന  കുട്ടെത്തിതപകാലര  അതസ്  വത്തിശത്വസത്തിക്കത്തില.  തകരളെതത്തിളന്റെ  മുഖരമനത്തി

അങളന  ആളരങത്തിലര  ളകകാണ്ടുളകകാടുതകാല്  ഒപത്തിട്ടുളകകാടുക്കുളമന്നസ്

വത്തിശത്വസത്തിക്കുന്നത്തില.   പതക  ഞകാന  പറയകാര,  സ്നഗത്തി  ളകകാണ്ടുളകകാടുതകാല്

ഒപത്തിടുന്ന അളലങത്തില് അതത്തില് ഉതരളവഴതത്തിയ ഒര മുഖരമനത്തി ഉണകായത്തിരന്ന

നകാടെകാണസ് ഇളതനള്ളതസ് നത്തിങള് മനസത്തിലകാക്കണര.  അലകാളത ടെത്തിഷന്യൂ തപപര്

അല  എനള്ളതസ്  നത്തിങള്  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയണളമന്നകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  അതത്തിളന

സരബനത്തിച്ചസ്  പറയകാനുള്ളതസ്.   തകരളെതത്തിളന്റെ  മുഖരമനത്തിളയ  സരബനത്തിച്ചസ്

നത്തിങള്ക്കറത്തിയകാര,  ഈ  ഇനരയത്തിതലകാ,  തകരളെതത്തിതലകാ  ളചയകാത   ഒര

കുറതത്തിനുതവണത്തി നത്തിങള് അതദ്ദേഹളത രകാഷശയ വനവകാസതത്തിനസ് അയയകാന

തയകാറകായവരകാണസ്. ഈ നകാടുമുഴവന അതദ്ദേഹതത്തിളനതത്തിരകായത്തി തകകാപ്രകായങള്
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പടെചണകാക്കത്തിയവരകാണസ്  നത്തിങള്.  തകരളെതത്തിളന്റെ  മുഖരമനത്തി  സഖകാവസ്

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനകായതുളകകാണസ്  അതത്തിളന  തനരത്തിടുകയകാണസ്  ളചയതസ്.

അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ മതനകാവധരരര  അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ കരതസ്,  അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ

തശഷത്തി  അതുളകകാണ്ടു  മകാത്രര  പത്തിടെത്തിചനത്തിന്നതകാണസ്.  നത്തിങള്  കള്ളക്കഥകള്

ഉണകാക്കുകയകാണസ് ളചയതസ്.  ബഹുമകാനരനകായ പഴയ മുഖരമനത്തി  ശശ.  ഉമ്മന

ചകാണത്തി ലകാവസ് ലത്തിന തകസമകായത്തി ബനളപട്ടെസ് പത്രസതമ്മളെനര നടെതത്തിയതപകാള്

എനകാണസ് പറഞ്ഞതസ്? 

മത്തി  .    ളചയര്മകാന:  സമയര  കഴത്തിഞ,  അങസ്  പ്രസരഗര

അവസകാനത്തിപത്തിക്കണര.

 ശശ  .    വത്തി  .    തജകായത്തി:  സര്,  ഞകാന  അവസകാനത്തിപത്തിക്കകാര.  അതദ്ദേഹര

എനകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്;   ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന  പ്രതത്തിയകാതണകാളയന്നസ്

പത്രക്കകാര്  തചകാദത്തിച.  അതപകാള്  അതദ്ദേഹര  പറഞ,  എളന്റെ  കയത്തില്

വത്തിജത്തിലനസത്തിളന്റെ  റത്തിതപകാര്ട്ടുണസ്.  ഞകാന  വത്തിജത്തിലനസത്തിളന്റെ  മനത്തിയകാണസ്.  ആ

റത്തിതപകാര്ട്ടെത്തിനകതസ് സഖകാവസ് പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന പ്രതത്തിയല എനപറഞ. 

മത്തി  .   ളചയര്മകാന: അടുത ആളളെ വത്തിളെത്തിതക്കണത്തിവരര. പ്ലെെശസസ്….

ശശ  .    വത്തി  .    തജകായത്തി:  സര്,  പത്തിളന്നനത്തിനകാ  നത്തിങള്  സത്തി.ബത്തി.ളഎ.
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അതനത്വഷണതത്തിനസ്  വത്തിട്ടെളതന്നസ് തചകാദത്തിച്ചതപകാള് അതദ്ദേഹര പറഞ്ഞതസ്,   'ഹര

സബസ് തചകാര് തഹ' എന്നസ് നത്തിങള് പത്രക്കകാര് എഴതത്തി,  അതുളകകാണസ് മകാര്ച്ചസ്

മകാസര  ഒന്നകാര  തശയതത്തി  ളസഷരല് കകാബത്തിനറസ്  കൂടെത്തി  ഇതസ്  സത്തി.ബത്തി.ളഎ.-യസ്

വത്തിടെകാന തയകാറകായത്തി  എന്നകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയളന്റെ

വകകള് ശുദ്ധമകാളണന്നസ് നത്തിങള്ക്കറത്തിയകാര.  പതക നത്തിങള് അതദ്ദേഹളത

ക്രൂശത്തിക്കുകയകാണസ് ളചയതസ് എനളെളെതസ് മനസത്തിലകാക്കണര.  

മത്തി  .   ളചയര്മകാന: പ്ലെെശസസ്...പ്ലെെശസസ്....

ശശ  .    വത്തി  .    തജകായത്തി:  സര്,  ഞകാന  നത്തിര്തകയകാണസ്.  നത്തിങള്

എലകാറത്തിളന്റെയര  ഉസ്തകാദുമകാരകാകരതസ്.  ഇടെതുപകര  തത്തിരത്തിചവരര.  ഇവത്തിടെളത

ഉപളതരളഞ്ഞടുപകളെത്തിലര  തതദ്ദേശസത്വയരഭരണ  സ്ഥകാപനങളെത്തിളല

ളതരളഞ്ഞടുപകളെത്തിലര  ഇടെതുപകര  അതസ്  ളതളെത്തിയത്തിച.  പ്രസവളമടുത

തഡകാക്ടളറ  ആരര  വകാപളയന്നസ്  വത്തിളെത്തിക്കകാറത്തില  എനള്ളതസ്  നത്തിങള്

മനസത്തിലകാക്കണര.  ഏഷരകാളനറത്തിളല ശശമതത്തി സത്തിന്ധു  സൂരരകുമകാര് ഇതുമകായത്തി

ബനളപട്ടെസ്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ഒര  അഭത്തിമുഖതത്തില്  പറഞ്ഞ  ഒര  വകാക്കസ്

കടെളമടുതളകകാണസ്  ഞകാന  അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇന്നസ്

പ്രതത്തിപകതത്തിളന്റെ  അവസ്ഥ,  പകാണത്തി  തലകാറത്തി  കയറത്തിയ  തവളെയളടെ
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അവസ്ഥയകാളണന്നസ് സൂചത്തിപത്തിചളകകാണസ് ഒരത്തിക്കല് കൂടെത്തി ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനളയ

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ്.

ശശ  .    തറകാജത്തി എര  .    തജകാണ്:  സര്,  ധൂര്തര അഴത്തിമതത്തിയര പത്തിനവകാതത്തില്

നത്തിയമനങളര  സത്വജനപകപകാതവര  മുഖമുദ്രയകാക്കത്തിയ  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥകളളെ ഞകാന എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്.  പ്രസവളമടുത തഡകാക്ടളറ

ആരര  വകാപളയന്നസ്  വത്തിളെത്തിക്കകാറത്തിളലന്നസ്  ബഹുമകാനരനകായ  ശശ.  വത്തി.  തജകായസ്

ഇവത്തിളടെ  സൂചത്തിപത്തിച.  അതദ്ദേഹര  കണ്ണൂര്  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിളന്റെ

കകാരരതത്തിലകായത്തിരത്തിക്കുമതസ് ഉതദ്ദേശത്തിച്ചളതന്നസ് ഞകാന കരതുകയകാണസ്.  പകാതക്കജസ്

ബഡ്ജറകള്  അവതരത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടുളള്ളകാര  ധനകകാരര  മനത്തിയകാണസ്

ബഹുമകാനരനകായ തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ് ളഎസകസ്.  കുട്ടെനകാടെസ്  പകാതക്കജത്തിനസ്

എത്ര തകകാടെത്തിയകാളണന്നസ് അതദ്ദേഹതത്തിനുതളന്ന ഓര്മ്മയതണകാളയന്നസ് എനത്തിക്കസ്

സരശയമുണസ്.   തശരതദശ  പകാതക്കജസ്,  ഓഖത്തി  പകാതക്കജസ്,  ഇടുക്കത്തി  പകാതക്കജസ്,

വയനകാടെസ്  പകാതക്കജസ്  എന്നത്തിങളന  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ

പകാതക്കജസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചസ്  എലകാതപളരയര  പുളെകര  ളകകാള്ളത്തിച.  ഇസൗ

പകാതക്കജകളളെകാളക്ക  എനകായത്തിളയനള്ളതസ്  ഇസൗ  പ്രതദശളത  ആളകള്

ഇതപകാള്  അതനത്വഷത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  തകകാവത്തിഡസ്  വന്നതപകാള്
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അതദ്ദേഹമങളന  ചുരക്കത്തിയത്തില,  ഇരപതത്തിനകായത്തിരര  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ

ഉതതജന  പകാതക്കജസ്  പ്രഖരകാപത്തിച.  ളളസബര്  സഖകാക്കള്ക്കസ്  ഒര

ദത്തിവസതതയസ്  ഉതതജന  കരകാപ്സൂള്  അതകായത്തിരനളവന്നതകായത്തിരന

യകാഥകാര്ത്ഥരര.  ഒര മയതത്തിളലകാളക്ക തവതണ ഇതരതത്തിലള്ള തള്ളലകള്

നടെതകാന.  ഇത്രയര വലത്തിയ പകാതക്കജകളളെകാളക്ക പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടെസ്  ഇവത്തിടെളത

ളചറകത്തിടെ  വരകാപകാരത്തികള്ക്കസ്,  പകാവളപട്ടെ  ഓതട്ടെകാറത്തിക-ടെകാക്സെെത്തി

ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്ക്കസ്,  കൂലത്തിപണത്തിക്കകാര്ക്കസ്,  നത്തിതരതരകാഗത്തികളെകായ

ആളകള്ളക്കകാളക്ക  എന്തുകത്തിട്ടെത്തിളയന്നസ്  വരക്തമകാക്കകാന  സര്ക്കകാരത്തിനസ്

ഉതരവകാദത്തിതമുണസ്.  അനകാഥകാലയങള്,  കനരകാസശ  മഠങള്,

തകകാണ്ളവന്റുകള്  ഉള്ളപളടെയള്ളവയളടെ  ളപര്മത്തിറകള്

പുനനഃസ്ഥകാപത്തിക്കകാനകായള്ള  നടെപടെത്തിയണകാകണര.  തകകാവത്തിഡത്തിളന്റെ

പശ്ചകാതലതത്തില്  വലത്തിയ  ദുരത്തിതതത്തിലകാണസ്  ഇതരര  സ്ഥകാപനങളെത്തിതപകാള്

മുതന്നകാട്ടുതപകായത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നളതന്ന  യകാഥകാര്ത്ഥരര  നമ്മള്

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയണര.  

ഇവത്തിളടെ ഭരണ-പ്രതത്തിപക വത്തിതവചനമുണകായത്തിളയന്നസ് ഞങള് ഇത്രയര

നകാള് പറഞ്ഞതസ് ഇതപകാള് സകാധൂകരത്തിക്കുന്ന തരതത്തിലകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  മുനപസ്
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രണസ് ഭരണപക അരഗങള് ഇവത്തിളടെ സരസകാരത്തിച്ചതസ്. 1300 തകകാടെത്തി രൂപയളടെ

പദ്ധതത്തികള്  കത്തിട്ടെത്തിളയന്നസ്  ഒരരഗര  പറഞ.  ആയത്തിരതത്തില്പരര  തകകാടെത്തി

രൂപയളടെ പദ്ധതത്തികള് ലഭത്തിചളവന്നസ് മളറകാരരഗവര പറഞ.  ബഹുമകാനളപട്ടെ

ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  ആളക  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതസ്  അറപതത്തിനകായത്തിരര  തകകാടെത്തി

രൂപയളടെ  പകാതക്കജകാണസ്.  അതത്തില്  രണരഗങള്ക്കുതളന്ന  2500  തകകാടെത്തി

രൂപയളടെ  പകാതക്കജസ്  ലഭത്തിചളവന്നസ്  പറഞ.  ബകാക്കത്തിയള്ള  ആളകള്ക്കസ്

എങളനയത്തിതസ്  കത്തിട്ടെത്തിളയന്നസ്  അതദ്ദേഹതത്തിനുതളന്ന  വരക്തമകാക്കകാന

സകാധത്തിക്കുതമകാ? 

അങമകാലത്തി തകാലൂക്കസ് ആശുപത്രത്തിക്കസ് മകാതൃ-ശത്തിശു മന്ദത്തിരര പണത്തിയകാനകായത്തി

2018-ല്  നകാലരതക്കകാടെത്തി  രൂപയളടെ  എസ്റ്റേത്തിതമറര  വത്തിശദമകായ  പ്ലെെകാനുര

ഡത്തി.എച്ചസ്.എസസ്.  മുതഖന  സര്ക്കകാരത്തില്  നല്കത്തി.  പ്രളെയര  വന്നതപകാള്

പ്രളെയതത്തിളന്റെ തപരത്തിലതസ് കട്ടെസ് ളചയ്തു.  അടുത വര്ഷര വശണ്ടുര അതതപദ്ധതത്തി

ഡത്തി.എച്ചസ്.എസസ്.  മുതഖന  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  പരത്തിഗണനയത്തില്  ളകകാണ്ടുവന.

ബഹുമകാനളപട്ടെ  ആതരകാഗര  വകുപമനത്തി  അതസ്  അരഗശകരത്തിച്ചസ്  ധനകകാരര

വകുപത്തിതലയസ്  ളകകാടുതവത്തിട്ടു.   ധനകകാരര വകുപത്തിളലതത്തിയതപകാള് അതവത്തിളടെ

നത്തിന്നസ്  ളവട്ടെത്തിതപകാകുന്ന  കകാഴ്ചയകാണസ്  നമ്മള്  കണതസ്.  പ്രളെയവര  തകകാവത്തിഡുര
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ബകാധത്തിളച്ചകാര പ്രതദശര,  അവത്തിളടെ വത്തിതവചനര ഉണകായത്തിതല?  എലകാ വര്ഷവര

ബഡ്ജറത്തില്  ഇരപതസ്  പ്രവൃതത്തികള്  എഴതത്തിളക്കകാടുക്കകാന  ബഹുമകാനളപട്ടെ

ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  പറയര.  ഞങളളെകാളക്ക  ഇരപതസ്  പ്രവൃതത്തികള്

എഴതത്തിളക്കകാടുക്കുകയര ളചയ്തു. അതത്തില് പ്രതത്തിപകകാരഗങള് എഴതത്തിളക്കകാടുത

എത്ര പ്രവൃതത്തികള്ക്കസ് ഇസൗ ബഡ്ജറത്തില് ഇരപതസ് ശതമകാനര അതലകാട്ടെസ്ളചയസ്

വന്നൂളവന്നസ് പറയകാന ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി തയകാറകാകണര.

കഴത്തിഞ്ഞ  നകാലസ്  വര്ഷങളെത്തിലര  ഞകാന  എഴതത്തിളക്കകാടുതതകാണസ്  തവങ്ങൂര്

നകായതതകാടെസ്  എയര്തപകാര്ട്ടെസ്  തറകാഡത്തിളന്റെ  കകാരരര. അങമകാലത്തിയത്തില്നത്തിനര

എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിതലയസ്  തപകാകുന്ന  വളെളര  പ്രധകാനളപട്ടെ  ഇസൗ  തറകാഡത്തിളന്റെ

വശതത്തികൂട്ടുന്നതത്തിനുര  ഭൂമത്തി  ഏളറടുക്കുന്നതത്തിനുര  അതത്തിളന്റെ

നത്തിര്മ്മകാണതത്തിനുമകായള്ള  രണകാര  ഘട്ടെതത്തിനസ്  തുക  അനുവദത്തിക്കണളമന്നസ്

ആവശരളപട്ടെത്തിട്ടുര ഇസൗ നകാലസ് വര്ഷമകായത്തിട്ടുര ഒര തുകതപകാലര അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

വളെളര  പ്രധകാനളപട്ടെ  തറകാഡകായ  മഞ്ഞപ്ര-ചുള്ളത്തി  തറകാഡത്തിളന്റെ  കകാരരവര

എലകാവര്ഷവര  എഴതത്തിളക്കകാടുക്കുന്നതകാണസ്,  ഒര  തുകയര  അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

പകാവളപട്ടെ  ബകാരബൂ  തകകാര്പതറഷന  ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികതളെകാടെസ്  എനത്തിനകാണസ്

സര്ക്കകാരത്തിനസ്  ഇസൗ  അവഗണന.  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  സശകളള്ളപളടെ
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തജകാലത്തിളയടുക്കുന്ന പരമ്പരകാഗത വരവസകായമകാണതസ്. 58 മകാസമകായത്തി അവരളടെ

ഡത്തി.എ. കുടെത്തിശ്ശേത്തിക ളകകാടുതതശര്ക്കകാനുണസ്.  ഇസൗ സര്ക്കകാര് അധത്തികകാരതത്തില്

വന്നതത്തിനുതശഷര  ഇസൗ  പകാവളപട്ടെ  ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്ക്കസ്  എനകാണസ്

നല്കത്തിയതസ്?  ഞങള്  എര.എല്.എ.-മകാളരലകാവരര  എത്രതയകാ  തവണ

നത്തിയമസഭയത്തില്  ഇസൗ  വത്തിഷയര  സബ്മത്തിഷനകായത്തി  ഉന്നയത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  ഇസൗ

ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്  പ്ലെെകാന്റെത്തിളന്റെ  വത്തിപുലശകരണതത്തിനുതവണത്തി  5

തകകാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിക്കുളമന്നകാണസ്.  58  മകാസളത  ഡത്തി.എ.  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക

കത്തിട്ടെകാനുള്ള  ഇസൗ  ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്ക്കസ്  എന്തുകത്തിട്ടുളമന്നസ്  പറയകാന  അങസ്

തയകാറകാകണര.  ബകാരബൂ  തകകാര്പതറഷനസ്  കശഴത്തില്  ളതകാഴത്തിളലടുക്കുന്ന

ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികളളടെ  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക  ളകകാടുതതശര്ക്കകാനകായത്തി  പ്രതതരക  തുക

അനുവദത്തിക്കണര.  

ഇവത്തിളടെ കത്തിഫ്ബത്തിളയയര കത്തിഫ്ബത്തിയളടെ വലത്തിയ പദ്ധതത്തികളളെയരകുറത്തിച്ചസ്

പറഞ.  എറണകാകുളെര ജത്തിലയത്തില്മകാത്രര കത്തിഫ്ബത്തിവഴത്തി പ്രഖരകാപത്തിച്ച വനകത്തിടെ

പദ്ധതത്തികള്  എവത്തിളടെളയതത്തിളയന്നസ്  ഞകാന  അവത്തിടെളത  എര.എല്.എ.-

മകാരമകായത്തി സരസകാരത്തിച.  പറവൂര് നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില് മൂന്നസ് പകാലങള്ക്കസ്

52 തകകാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തിച. 
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മത്തി  .   ളചയര്മകാന:  സമയര കഴത്തിഞ....

ശശ  .   തറകാജത്തി എര  .   തജകാണ്: സര്, ഡത്തിളളസനതപകാലര തയകാറകായത്തിട്ടെത്തിളലന്നസ്

പറവൂര്  അരഗര  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശനത്തിവത്തിളടെ  സൂചത്തിപത്തിക്കുകയണകായത്തി.

പത്തിറവര  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിളല  മകാമല-തത്തിരവകാങ്കുളെര  ളളബപകാസത്തിനസ്  75

തകകാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിളച്ചങത്തിലര  ഒര  കല്ലുതപകാലര  ഇടെകാന  സകാധത്തിച്ചത്തില.

മൂവകാറപുഴ-കകാക്കനകാടെസ് നകാലവരത്തി പകാത മൂന്നസ് മണ്ഡലങള് ഉള്ളപടുന്നതകാണസ്,

40  തകകാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിച,  ഒര  കലത്തിടെകാനകായത്തി  ഇതുവളര  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

എറണകാകുളെര  മണ്ഡലതത്തിളല  വകാതുരതത്തി,  അറസ് ലകാന്റെത്തിസസ്  ളറയത്തില്തവ

ഓവര്ബത്തിഡ്ജസ്  -  2  എണര,  ഒര  നടെപടെത്തിതപകാലര  ഇതുവളര  ആയത്തിട്ടെത്തില.

സശതപകാര്ട്ടെസ് എയര്തപകാര്ട്ടെസ് തറകാഡത്തിനകായത്തി 425 തകകാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തിളച്ചങത്തിലര

ഒര കലത്തിടെകാനതപകാലര ഇതുവളര സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.   മൂവകാറപുഴ ളളബപകാസസ്  60

തകകാടെത്തി  രൂപ,  എളനങത്തിലര  നടെപടെത്തി  ഇതുവളര  സത്വശകരത്തിക്കകാന

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാ?  ഇതുതപകാളലതളന്നയകാണസ്  അങമകാലത്തി  ളളബപകാസത്തിനസ്  275

തകകാടെത്തി രൂപ, ളപരമ്പകാവൂര് ളളബപകാസത്തിനസ് 130 തകകാടെത്തി രൂപ - ഇതുവളര ഒര

കലത്തിടെകാനകായത്തി  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ഇസൗ  തുകകളളെകാളക്ക  തകള്ക്കുതമ്പകാള്

ആളകള്ക്കസ് വലത്തിയ ആതവശമുണകാകുര. പളക കത്തിഫ്ബത്തിയമകായത്തി ബനളപട്ടെ
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പ്രവൃതത്തികളളെക്കുറത്തിച്ചസ്  ഞങള്  തുടെക്കര  മുതല്  പറഞ്ഞ  കകാരരങള്

അകരകാര്ത്ഥതത്തില് യകാഥകാര്ത്ഥരമകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്. ഇസൗ പദ്ധതത്തികളളെകാളക്ക

ഒച്ചത്തിഴയന്നതുതപകാളല  ഇഴഞളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  കകാഴ്ചയകാണസ്.  എറണകാകുളെര

ജത്തിലയത്തില്മകാത്രര  ഇസൗ  പറഞ്ഞ  പദ്ധതത്തികള്  എന്തുളകകാണസ്

ഇഴഞനശങ്ങുനളവന്നതത്തിളന  സരബനത്തിച്ചസ്  അളങകാര  അവതലകാകനര

നടെതകാന  തയകാറകാകണര  എന്നകാണസ്  ബഹുമകാനളപട്ടെ  ധനകകാരര

വകുപമനത്തിതയകാടെസ് ഞകാന അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന്നതസ്. 

ഒര  സരശയവര  തവണ,  ളഎകരജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  അടുത

ളതരളഞ്ഞടുപത്തിലത്തിവത്തിളടെ ശക്തമകായത്തി തത്തിരത്തിചവരളമന്നസ് ശശ.  എര.  വത്തിനളസന്റെസ്

എര.എല്.എ.  പറഞ്ഞതസ്  ഞകാനടെത്തിവരയത്തിട്ടെസ്  പറയകാന  ആഗഹത്തിക്കുന.   

ബഹുമകാനരനകായ  ശശ.  രകാഹുല്  ഗകാനത്തി  തലകാകപ്രശസ്തരര  തനകാബല്

സമ്മകാന  തജതകാക്കളള്ളപളടെയള്ള  ധനകകാരര  വത്തിദഗ്ദ്ധരമകായത്തി  ചര്ച്ച  ളചയസ്

പ്രഖരകാപത്തിച്ച  'നരകായസ് പദ്ധതത്തി'  തകരളെതത്തില് നടെപത്തിലകാക്കുളമന്നസ് യ.ഡത്തി.എഫസ്.

പറഞ്ഞത്തിട്ടുളണങത്തില്  അതസ്  നടെപത്തിലകാക്കുകതളന്ന  ളചയ്യുര.  അതസ്

പ്രഖരകാപത്തിച്ചതപകാള്തളന്ന  ഇടെതുപകളത  പല  ആളകള്ക്കുര  ഇവത്തിളടെ

ഹകാലത്തിളെകത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇതത്തിളന്റെ  ഫണസ്  എവത്തിളടെനത്തിന്നസ്
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കളണതളമന്നകാണസ്  അവരത്തിതപകാള്  തചകാദത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  ഞങള്

പറയകാര,  ഷുളളഹബസ്  വധതക്കസത്തിളല  പ്രതത്തികളളെ  സരരകത്തിക്കകാനകായത്തി  ഇസൗ

സര്ക്കകാര്  ളചലവകാക്കത്തിയ  64  ലകര  രൂപയളണങത്തില്  യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ

നരകായസ് പദ്ധതത്തി പ്രകകാരര 1066 കുടുരബങള്ക്കസ് 6000 രൂപ വശതര നല്കകാന

സകാധത്തിക്കുര.  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  സര്ക്കകാര് പരസരങള്ക്കസ് ളചലവകാക്കത്തിയ 100

തകകാടെത്തി  രൂപയളണങത്തില്  160000  കുടുരബങള്ക്കസ്  നരകായസ്  പദ്ധതത്തിപ്രകകാരര

6000 രൂപ വച്ചസ് നല്കകാന സകാധത്തിക്കുര.  മുന എര.പത്തി.-ക്കസ്, തതകാറ എര.പത്തി.-ക്കസ്

ഡല്ഹത്തിയത്തില് ളവറളത ഇരത്തിക്കകാനകായത്തി ഒര മകാസര ളചലവകാക്കുന്ന 3,28,000

രൂപയളണങത്തില്  54  കുടുരബങള്ക്കസ്  നല്കകാന  സകാധത്തിക്കുര.  ളവറളത

നത്തിര്തത്തിയത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുന്ന  ളഹലത്തിതകകാപ്ടറത്തിളന്റെ  വകാടെകയകായ  ഒന്നരതക്കകാടെത്തി

രൂപയളണങത്തില് 2500 കുടുരബങള്ക്കസ് നരകായസ് പദ്ധതത്തിവഴത്തി പണര നല്കകാന

സകാധത്തിക്കുര.  അഴത്തിമതത്തി,  ളകകാലപകാതക  തകസകള്  നടെതകാനകായത്തി

ളചലവകാക്കത്തിയ  24  തകകാടെത്തി രൂപയളണങത്തില്  40000  കുടുരബങള്ക്കസ് നരകായസ്

പദ്ധതത്തി പ്രകകാരര പണര അനുവദത്തിക്കകാന സകാധത്തിക്കുര.  കൃതപഷസ്,  ശരതസ് ലകാല്

ളകകാലതക്കസസ്  സത്തി.ബത്തി.ളഎ.-ക്കസ്  വത്തിടെകാതത്തിരത്തിക്കകാനകായത്തി  ളചലവകാക്കത്തിയ  88

ലകര  രൂപയളണങത്തില്  1466  കുടുരബങള്ക്കസ്  നരകായസ്  പദ്ധതത്തിയത്തില്  തുക
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അനുവദത്തിക്കകാന സകാധത്തിക്കുര.  

മത്തി  .   ളചയര്മകാന:  അങസ് അവസകാനത്തിപത്തിക്കണര.

ശശ  .    തറകാജത്തി  എര  .    തജകാണ്:  സര്,  സത്വപ  സതരഷത്തിളന്റെ ഒര മകാസളത

ശമ്പളെമകായ  3  ലകര  രൂപയളണങത്തില്  50  കുടുരബങള്ക്കസ്  നരകായസ്

പദ്ധതത്തിയത്തില്  ഒര  മകാസര  പണര  അനുവദത്തിക്കകാന  സകാധത്തിക്കുര.  ളളലഫസ്

പദ്ധതത്തിയത്തില് ളവട്ടെത്തിച്ച 9 തകകാടെത്തി രൂപയളണങത്തില് 15000 കുടുരബങള്ക്കസ് ഒര

മകാസര  നരകായസ്  പദ്ധതത്തിയത്തില്  പണര  അനുവദത്തിക്കകാന  സകാധത്തിക്കുര.

മുഖരമനത്തിയളടെ  ഉപതദശകര്ക്കസ്  ളകകാടുക്കുന്ന  പണവര  പ്രളെയഫണത്തില്നത്തിന്നസ്

മുക്കത്തിയ  തകകാടെത്തികളര  കണ്സള്ട്ടെനസത്തി  കരകാറകള്ക്കസ്  നല്കത്തിയ

തകകാടെത്തികളളമകാളക്ക  ഉളണങത്തില്  ഒര  സരശയവര  തവണ  ഇസൗ  ധൂര്തസ്

അവസകാനത്തിപത്തിച്ചകാല്  തകരളെതത്തില്  നരകായസ്  നടെപത്തിലകാക്കത്തിളയടുക്കകാന

സകാധത്തിക്കുര.  യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ  ഭരണര  തത്തിരത്തിചവരളമന്ന  കകാരരതത്തില്  ഒര

സരശയവര  തവണ.  ഇസൗ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളളെ  ഞകാന  ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്.

ധനകകാരരവര കയറര വകുപമനത്തി (തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്):

സര്,  ശശ.  തറകാജത്തി  എര.  തജകാണത്തിതനകാടെസ്  ഒര  സരശയര  തചകാദത്തിക്കുകയകാണസ്.
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6000 രൂപ വശതര 12 മകാസവര നല്കുളമന്നതല പറയന്നതസ്.

ശശ  .    തറകാജത്തി  എര  .    തജകാണ്:  സര്,  ഇതത്തില്  പലതുര

ആവര്തനളച്ചലവകാണസ്.  ശശമതത്തി  സത്വപ  സതരഷത്തിനസ്  ളകകാടുത  കണക്കസ്

ഓതരകാ മകാസളതയകാണസ്.

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:   പ്രതത്തിമകാസര  ആറകായത്തിരര  രൂപ

വച്ചകാതണകാ ളകകാടുക്കുളമന്നസ് പറയന്നളതന്ന സരശയമകാണസ് തചകാദത്തിക്കുന്നതസ്.

ശശ  .   തറകാജത്തി എര  .   തജകാണ്: അളത.

ധനകകാരരവര കയറര വകുപമനത്തി (തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്):

സര്,  ഒരപളക  നമ്മുളടെ  സരസ്ഥകാനതത്തിളന്റെ  ധനകകാരര  ചരത്തിത്രതത്തിളല

ഏറവര  വലത്തിയ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളെകാണസ്  ഇന്നത്തിവത്തിളടെ  പകാസകാക്കകാന

തപകാകുന്നതസ്.  ളമകാതര 36330 തകകാടെത്തി രൂപയളടെ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളെകാണസ്.

അതത്തില്  ഏകതദശര  16000  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണസ്  റത്തിയല്  എക്സെെസ്ളപന്റെശച്ചര്.

ബകാക്കത്തി  ഇരപതത്തിനകായത്തിരതത്തില്പരര  തകകാടെത്തി  രൂപ  കടെര  വകാങത്തിയതസ്

തത്തിരത്തിച്ചടെയകാനുര  തവയ്സസ്  ആന്റെസ്  മശനസസ്  അഡത്വകാനസസ്  തത്തിരത്തിച്ചടെയകാനുര

തവണത്തിയകാണസ്.  ഏതകാണസ്  പൂര്ണമകായര  തവയ്സസ്  ആന്റെസ്  മശനസസ്

തത്തിരത്തിച്ചടെവത്തിളനന്നസ്  പറയകാര.  ഇസൗ  ഒളരകാറക്കകാരരര  മതത്തി  എത്ര  ശമകരമകായ
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ധനമകാതനജസ് ളമന്റെത്തിളന്റെ വര്ഷമകായത്തിരനളവന്നസ് മനസത്തിലകാക്കകാന. ടഷറത്തി ഓവര്

ഡകാഫത്തിലലകാത, തവയ്സസ് ആന്റെസ് മശനസത്തിലലകാത ഏളതങത്തിലളമകാര ദത്തിവസര

ഉണകായത്തിട്ടുളണന്നസ്  എനത്തിക്കസ്  തതകാനന്നത്തില.  15  ദത്തിവസതമ  ഓവര്  ഡകാഫസ്

നത്തില്ക്കകാന  സകാധത്തിക്കുകയള,  അതുകഴത്തിഞ്ഞകാല്  പുറതസ്  കടെന്നത്തിളലങത്തില്

ടഷറത്തി പൂട്ടുര, പണര തത്തിരത്തിച്ചടെയണര. ഇതരതത്തിലള്ള നത്തിരനരമകായ തവയ്സസ്

ആന്റെസ്  മശനസസ്  അഡ്ജസ്റ്റേസ്ളമന്റെസ്  വളെളര  ഫലപ്രദമകായത്തി  നടെതത്തിയതത്തിളന്റെ

ഫലമകായകാണസ്  ടഷറത്തി  പൂട്ടെകാളത  കടെനതപകായത്തിട്ടുള്ളതസ്.  അതുളകകാണകാണസ്

ഇരപതത്തിനകായത്തിരതത്തില്പരര  തകകാടെത്തി  രൂപ  ഇതരതത്തിലള്ള  നത്തിരനരമകായ

ബുക്കസ്  അഡ്ജസ്റ്റേസ്ളമന്റെത്തിനകായത്തി  തവണത്തിവരന്നതസ്.  പതത്തിനകാറകായത്തിരതതകാളെര

തകകാടെത്തി രൂപ റത്തിയല് എക്സെെസ്ളപന്റെശച്ചര് വരനണസ്. പതത്തിനകാറകായത്തിരര തകകാടെത്തി രൂപ

റത്തിയല്  എക്സെെസ്ളപന്റെശച്ചറത്തില്  80  ശതമകാനവര  ളചലവകാക്കത്തി  തശര്തതസ്

റഗലളളറസസ് ളചയ്യുകയകാണസ്.  

തസകാഷരല് ളസകന്യൂരത്തിറത്തി ളപനഷനകായത്തി 4565 തകകാടെത്തി രൂപ, ഫുഡസ് ആന്റെസ്

സത്തിവത്തില്  സളളപ്ലെെസത്തിനസ്  5147  തകകാടെത്തി  രൂപ,  ളഹല്തസ്  ഡത്തിപകാര്ട്ടെസ്ളമന്റെത്തിനസ്

1617  തകകാടെത്തി  രൂപ.  ഇസൗ  മൂന്നത്തിനര  മകാത്രമല  തകകാവത്തിഡസ്-19-നുതവണത്തിയള്ള

ളചലളവന്നസ്  പറയന്നതസ്.  എന്നകാല്  ഇസൗ  മൂന്നത്തിനങള്  എടുതകഴത്തിഞ്ഞകാല്
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പനണകായത്തിരര തകകാടെത്തി  രൂപ വരര.  തകകാവത്തിഡസ്-19 മൂലര നമ്മുളടെ സരസ്ഥകാന

സര്ക്കകാരത്തിനുണകായ  അധത്തിക  ളചലവത്തിളനക്കുറത്തിച്ചകാണസ്  ഞകാന  പറയന്നതസ്.

ഇതത്തില്  തകകാവത്തിഡസ്-19-ളന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള  വകായകളളെകാനര

ഉള്ളപടുതന്നത്തില.  2000  തകകാടെത്തി  രൂപ  കുടുരബശശ  വഴത്തിയള്ളതസ്,

അങളനയള്ളളതകാനര  ഉള്ളപടുതകാളതതളന്ന  ഇസൗ  മൂന്നത്തിനങളെത്തില്

ളപനഷന,  അധത്തിക ളപനഷന,  ഭകര കത്തിറസ്,  സസൗജനര തറഷന,  ആതരകാഗര

ചത്തികത്തിത  എന്നത്തിവയ്ക്കുതവണത്തി  ഏതകാണസ്  12000  തകകാടെത്തി  രൂപ  ളചലവകായത്തി.

അങളന  നമ്മള്  ഏതകാണസ്  16000  തകകാടെത്തി  രൂപ  അധത്തികര

ളചലവഴത്തിക്കുതമ്പകാള് ളമകാതര ളചലവസ് പതസ് ശതമകാനര കുറവകാണസ്. ബഡ്ജറസ്

തരഖകളളെക്കുറത്തിളച്ചകാനര  ആരര  തനകാക്കുകതയകാ  കണക്കുകള്  തനകാക്കുകതയകാ

ളചയ്യുന്ന  പതത്തിവത്തിലകാതതുളകകാണസ്  നമ്മള്  തനകാക്കകാത  കകാരരങളളെക്കുറത്തിച്ചസ്

പറയകയകാണസ്.  തകന്ദ്രതത്തില്നത്തിന്നസ്  അധത്തികര  വങത്തിയതടെക്കര  നമ്മുളടെ

വരമകാനര  ഇരപതസ്  ശതമകാനര  ഇടെത്തിഞ.  എനവച്ചകാല്  അതത്തിനര്ത്ഥര

ഇങളനയള്ള  ഡത്തിപകാര്ട്ടെസ്ളമന്റുകള്ക്കസ്  നമ്മള്  ഇത്രയര  തുക  കൂടുതല്

നല്കത്തിയതപകാള് ഏതകാണസ്  30000  തകകാടെത്തി  രൂപ മറസ്  ഡത്തിപകാര്ട്ടെസ്ളമന്റുകള്ക്കസ്

കുറഞ്ഞത്തിട്ടുണസ്.  ആ  ഡത്തിപകാര്ട്ടെസ്ളമന്റുകളെത്തില്തളന്ന  ഇന്നസ്  സപ്ലെെത്തിളമന്റെറത്തി
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ഡത്തിമകാന്റെസ്സത്തില്  അധത്തികര  വയ്ക്കുനണസ്.  അതപകാള്  ചത്തില  തപ്രകാജക്ടുകള്

മകാറത്തിവയ്ക്കുകയര  ചത്തിലതത്തിനസ്  കൂടുതല്  തുക  അനുവദത്തിക്കുകയര  ളചയ്തു.  ഇതസ്

വലത്തിളയകാര  അഭരകാസമകാണസ്.  പതക  വലത്തിയ  ആതകപങളളെകാനമത്തിലകാളത

നടെതകാന സകാധത്തിച്ചതത്തില് ധനവകുപസ് ളസക്രെട്ടെറത്തി,  എക്സെെസ്ളപന്റെശച്ചര് ളസക്രെട്ടെറത്തി,

ധനവകുപത്തിളല ഉതദരകാഗസ്ഥര് മകാത്രമല ബഹുമകാനളപട്ടെ  മനത്തിമകാരര  മളറലകാ

വകുപകളെത്തിളല  ളസക്രെട്ടെറത്തിമകാരള്ളപളടെയള്ള  ഉതദരകാഗസ്ഥരളമലകാര

സരസ്ഥകാനതത്തിളന്റെ  ഇന്നളത  ധനസ്ഥത്തിതത്തി  മനസത്തിലകാക്കത്തി  ഒര  ടെശമകായത്തി

നത്തിന്നതത്തിളന്റെ  ഫലമകായകാണസ്  കകാരരങള്  ഇങളന  തപകായതസ്.  ജനങള്ക്കസ്

ആതകപമത്തില,  സതനകാഷമകാണസ്.  അവര്ക്കസ്  ളപനഷന  ഉള്ളപളടെയള്ളവ

എലകാര  തശര്തത്തിളട്ടെകാനമത്തില.  പതക  ഇളതലകാര  നല്കത്തിയതകാണസ്.  ടെകാക്സെെത്തി-

ഓതട്ടെകാറത്തികകാ  ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്ക്കകായകാലര  ബകാക്കത്തിയള്ള  ജനങള്ക്കകായകാലര

നല്കത്തിയതസ്  തളന്നയകാണസ്.  ഇതസ്  വളെളര  ഫലപ്രദമകായത്തി  ളചയ്യുന്നതത്തിനസ്

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുളണന്നസ് ഞകാന അവകകാശളപടുകയകാണസ്.

മകാധരമങള്ക്കുതവണത്തി ഒര കകാരരര  പ്രതതരകളമടുത പറയകാന ഞകാന

ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ്.  KTDFC (Kerala Transport Development Finance

Corporation)  അടെയകാന  തപകാകുകയകാണസ്,  ജശവനക്കകാളര  മകാറകാന
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തപകാകുകയകാണസ് തുടെങത്തിയ വകാര്തകള് ഇന്നകാണസ് എളന്റെ ശദ്ധയത്തില്ളപട്ടെതസ്.

എന്നകാല്  ഞകാന  വരക്തമകാക്കുകയകാണസ്,  അങളനളയകാര  ചത്തിന

സര്ക്കകാരത്തിനത്തില.  ധനകകാരര  സ്ഥകാപനങളളെക്കുറത്തിചള്ള  നയളമളനന്നസ്

ബഡ്ജറത്തില് പറഞ്ഞത്തിട്ടുണസ്.  ഇസൗ ധനകകാരര സ്ഥകാപനങതളെകാതരകാനര അധത്തിക

വത്തിഭവ സമകാഹരണതത്തിനുള്ള ഏജനസത്തികളെകായത്തിട്ടെകാണസ് സര്ക്കകാര് കകാണുന്നതസ്.

ഏതത്തിളനങത്തിലര  എളനങത്തിലര  കശണമുളണങത്തില് അതസ്  പരത്തിഹരത്തിക്കുര.  800

തകകാടെത്തിതയകാളെര രൂപ ളഡതപകാസത്തിറള്ള സ്ഥകാപനങളെകാണസ്.  ഇതരര ധനകകാരര

സ്ഥകാപനങളളെക്കുറത്തിച്ചസ്  ആളരങത്തിലര  പറയന്നതസ്  തകട്ടെത്തിട്ടെസ്  ദയവളചയസ്

മകാധരമങള്  ആധത്തികകാരത്തികമകായത്തി  റത്തിതപകാര്ളട്ടെകാനര  നല്കരതസ്.

ഒനമത്തിളലങത്തിലര ധനകകാരര വകുപത്തിതനകാളടെങത്തിലര തചകാദത്തിക്കുക. 

ശശ  .    ളക  .    സത്തി  .    തജകാസഫസ്:  സര്,  ആരകാണസ്  അങളന  വകാര്ത

നല്കത്തിയതസ്?

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  ആരകാണസ്  നല്കത്തിയളതന്നസ്

എനത്തിക്കറത്തിയത്തില.  ആളരയര  കുറളപടുതന്നതല.  ധനകകാരരസ്ഥകാപനങളളെ

ലകാഘവതത്തില് കകാണരതസ്.  ഏതകായകാലര ഞകാന പരസരമകായത്തി ആവര്തത്തിച്ചസ്

പ്രഖരകാപത്തിക്കുന,  ളക.ടെത്തി.ഡത്തി.എഫസ്.സത്തി.-ക്കസ്  ഒര  പ്രശ്നവമത്തില,  അതത്തിളന്റെ
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നത്തിലനത്തില്പത്തിനസ് എനകാണസ് തവണതസ്,  അതത്തിനസ് സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ ഭകാഗതനത്തിനര

സമ്പൂര്ണമകായ  പത്തിന്തുണയണകാകുളമന്നസ്  ഞകാന  വരക്തമകാക്കുകയകാണസ്.  നൂറസ്

തകകാടെത്തി  രൂപ  ളക.എസസ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തിലകായകാലര  എവത്തിളടെ  ആയകാലര

സര്ക്കകാര് ധനകകാരര സ്ഥകാപനങളളെ വത്തിടെത്തില. ഇനത്തിയത്തിതപകാള് കകാണകാത പടെര

ഒര  ദശകാബ്ദമകാകകാന  തപകാകുന  എവത്തിളടെ  ആളണന്നസ്  കണ്ടുപത്തിടെത്തിളച്ചടുക്കകാന

അതത്തിളന്റെ  വഴത്തിക്കസ്  തളന്ന  വരളട്ടെ.  പതക  ളക.ടെത്തി.ഡത്തി.എഫസ്.സത്തി.-യളടെ

ബകാലനസസ്  ഷശറത്തിളലകാനര  ഒര  പ്രതരകാഘകാതവമുണകാക്കകാന  തപകാകുന്നത്തില.

അതത്തിളന സരരകത്തിക്കുളമന്നസ് ഞകാന ഉറപസ് നല്കുകയകാണസ്. 

ചത്തിലര്  പകാതക്കജസ്  എനപറഞ്ഞകാല് ഒര തമകാശയകായത്തിളട്ടെടുക്കുകയകാണസ്.

ഞകാന  ഇന്നസ്  രകാവത്തിളല  പറഞ്ഞളതകാനര  വശണ്ടുര  ആവര്തത്തിക്കുന്നത്തില.

എനകാണസ്  ഇസൗ  പകാതക്കളജന്നസ്  പറയന്നതസ്?  ഒര  പ്രതദശതത്തിളന്റെ

വത്തികസനതത്തിനസ്  അളലങത്തില്  ഒര  പ്രശ്നര  പരത്തിഹരത്തിക്കകാനകായത്തി  കുറച്ചസ്

ഫളണടുതവയലല. അതുമകായത്തി ബനളപടുന്ന വത്തിവത്തിധ ഡത്തിപകാര്ട്ടുളമന്റുകളളടെ

സശമുകള് സരതയകാജത്തിപത്തിച്ചത്തിട്ടുര  വത്തിടെവസ്  ഉളണങത്തില് അതസ്  നത്തികതകാനതവണത്തി

തുക  വയ്ക്കുന്നതത്തിളനയകാണസ്  പകാതക്കജസ്  എനപറയന്നതസ്.  നമ്മള്

ജനകശയകാസൂത്രണകകാലര  മുതല്  ഇതരതത്തിലള്ള  സരതയകാജത്തിത
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രശതത്തിളയക്കുറത്തിച്ചസ്  പ്രസരഗത്തിച്ചസ്  നടെന്നതുളകകാണസ്  അങളനയകാണസ്

ചത്തിനത്തിക്കുന്നതസ്. 

ശശ  .   ളക  .   സത്തി  .   തജകാസഫസ്: സര്, ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി

അങളന പറഞ തപകാകരതസ്.  കുട്ടെനകാടെസ് പകാതക്കജത്തിനസ്  5000 തകകാടെത്തി,  ഇടുക്കത്തി

പകാതക്കജസ്, വയനകാടെസ് പകാതക്കജസ് എന്നത്തിവയസ് കൃതരമകായത്തി തുക പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരന.

ഞങളളടെ തചകാദരര, ഇസൗ സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര എനസ് ളചലവകാക്കത്തിയത്തിട്ടുളണന്നസ്

അങസ് പറയണര. 

തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്: സര്, പറയകാര. ബഡ്ജറത്തില്തളന്ന

പറയനണസ്.  തശരതദശ പകാതക്കജത്തിനസ്  5000  തകകാടെത്തി  രൂപളയന്നസ്  പറയന്നതസ്

അഞസ്  വര്ഷരളകകാണസ്  ളചലവകാക്കുന്നതകാണസ്.  ഇസൗ  5000  തകകാടെത്തി  രൂപയര

ഒറവര്ഷരളകകാണസ് ളചലവകാക്കുന്നതല. 

പ്രതത്തിപകതനതകാവസ്  (ശശ  .    രതമശസ്  ളചന്നത്തിതല  ):  സര്,  ആദരളത

ബഡ്ജറത്തില് പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുളണങത്തിലര ളചയത്തിട്ടെത്തില. 

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ് ളഎസകസ്:  സര്,  ളചയത്തിട്ടുണസ്.  തവണളമങത്തില്

നത്തിങള്  ഒര  തചകാദരര  തചകാദത്തിക്കൂ.  ഓതരകാ  തമഖലയ്ക്കുര  ളചലവകാക്കത്തിയതസ്

സരബനത്തിച്ചസ് പറയകാര. 
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ചത്തില  കകാരരങള്  ഇവത്തിളടെ  ഉയര്നവന്നത്തിട്ടുണസ്.  വത്തിധവകാ  ളപനഷനസ്

മസ്റ്റേറത്തിരഗസ്  പ്രശ്നമുണകാക്കുന,  ധൃതത്തിപത്തിടെത്തിച്ചസ്  മസ്റ്റേറത്തിരഗസ്  നത്തിര്ബനമകാക്കരതസ്

എന്നസ്  ഒരരഗര  പറഞ്ഞത്തിരന.  സ്റ്റേകാറസസ് തകകാ  ളമയത്തിളന്റെയത്തിന  ളചയകാന

ഉതരവത്തിട്ടെസ്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  മൂന്നസ്  മകാസരളകകാണസ്  മസ്റ്റേറത്തിരഗസ്

നടെതത്തിയകാല്  മതത്തി.  ഇസൗ  മകാസങളെത്തില്  ളപനഷന  വകാങ്ങുന്നതത്തിനസ്

തടെസമകാകത്തില.  ആളകള്  ജശവത്തിച്ചത്തിരത്തിപതണകാ,  അവരളടെ  മകാരത്തിറല്  സ്റ്റേകാറസസ്

എനകാണസ്  തുടെങത്തിയ  കകാരരങള്  അറത്തിയകാന  മസ്റ്റേറത്തിരഗസ്  ആവശരമകാണസ്.

എലകാവര്ഷവര  തവണ,  മൂനനകാലസ്  വര്ഷര  കൂടുതമ്പകാള്  തനകാതക്കണതസ്

ആവശരമകാണസ്.  അങളന ഒര തനകാട്ടെമുള്ളതുളകകാണകാണസ് അഞസ് ലകര തപര്

ഒഴത്തിവകായതസ്.  അതളലങത്തില്  65  ലകര തപര്ക്കസ് ളപനഷന നല്തകണതകായത്തി

വരമകായത്തിരന. 

ശശ  .    പത്തി  .    ടെത്തി  .    എ  .    റഹശര:  സര്,  ബഹുമകാനളപട്ടെ  തകകാടെതത്തി  മുഖകാനരര

വത്തിവകാഹബനര  തവര്ളപടുതത്തിയ  ആളകള്ക്കസ്  ളപനഷന

ലഭത്തിക്കുന്നത്തിളലളന്നകാര ആതകപമുണസ്.

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  അളലങത്തില്  എനസ്

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തിലകാണസ്  നത്തിങള്  നത്തിര്ണയത്തിക്കുക  വത്തിധവയകാതണകാ  അലതയകാ
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എനള്ളതസ്.  തല്ക്കകാലര ഇസൗ മൂന്നസ് മകാസതതയസ് ഇന്നളത സ്റ്റേകാറസസ് തുടെരര.

അതുകഴത്തിഞ്ഞസ്  തവണത്തിവരര.  അളലങത്തില്  ഓതരകാരതരര  ഞങള്

തവര്പത്തിരത്തിഞളവന്നസ് പറഞ്ഞകാല് നത്തിങള് തപളമന്റെസ് നല്കുതമകാ? There is a

serious  problem.  അതപകാള്  അതുസരബനത്തിച്ചസ്  ചര്ച്ച  ളചയസ്  നമുക്കസ്

തശരമകാനളമടുക്കകാര.  അതുവളര  ഇന്നളത  നത്തിലതളന്ന  തുടെരളമന്നസ്  ഞകാന

വരക്തമകാക്കുകയകാണസ്. 

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  എളന്റെ വശടെത്തിളന്റെ ളതകാട്ടെടുതസ് ഭര്തകാവസ്

ഉതപകത്തിച്ചസ്  തപകാളയകാര  സശയണസ്.  അവര്ക്കസ്  ളപനഷന  ലഭത്തിക്കുന്നത്തില.

തരഖകാമൂലമകായത്തി ഒര ളതളെത്തിവര ഉണകാകത്തില. ഇതുതപകാളല ധകാരകാളെര ആളകളണസ്.

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്: സര്, നമുക്കസ് ചര്ച്ച ളചയസ് അതത്തിനസ്

എനകാണസ്  പ്രതത്തിവത്തിധത്തിളയന്നസ്  കകാണകാര.  ളസല്ഫസ്  അറതസ്റ്റേഷളന്റെ

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില് നല്കകാന പറന്ന കകാരരമലത്തിതസ്. ളപനഷന നല്കുക എന്നസ്

പറഞ്ഞകാല് സശരത്തിയസകായത്തി എടുതക്കണ കകാരരമകാണസ്.  അതുളകകാണസ് ളസല്ഫസ്

അറതസ്റ്റേഷന തപകാരകാ. നമുക്കസ് ചര്ച്ച ളചയകാര. ചര്ച്ച ളചയകാന മൂതന്നകാ നകാതലകാ

മകാസമുണസ്. അതുവളര തല്സ്ഥത്തിതത്തി തുടെരര.

രണകാമതതതസ്  അനകാഥകാലയങള്,  തകകാണ്ളവന്റുകള്ളക്കലകാര  തറഷന
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ളപര്മത്തിറസ്  നല്കണളമന്നസ്  പറഞ.  അരഗശകരത്തിച  കഴത്തിഞ്ഞ  കകാരരമകാണസ്.

എവത്തിളടെയകാണസ്  പ്രശ്നളമനവച്ചകാല്  സത്തിവത്തില്  സളളപ്ലെെസമകായത്തി  ബനളപടെകാര.

ബഹുമകാനളപട്ടെ  മനത്തിയണകായത്തിരളന്നങത്തില്  അതത്തിനുള്ള  ഏര്പകാടുകള്

സരബനത്തിച്ചസ്  വത്തിശദശകരത്തിക്കുമകായത്തിരന.  ഞങള്ക്കസ്  ഒര  പ്രശ്നവമത്തില,

എലകാവര്ക്കുര  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  ചത്തിലയത്തിടെതസ്  പ്രശ്നമുളെളെതസ്  സത്തിവത്തില്

സളളപ്ലെെസമകായണകായ  കമ്മന്യൂണത്തിതക്കഷളന്റെ  തപ്രകാബര  ളകകാണകാകുര.  അതസ്

നമുക്കസ് പരത്തിഹരത്തിക്കകാവന്നതതയള. 

കത്തിഫ്ബത്തിയളടെ ബത്തില് കത്തിയറനസസ് സരബനത്തിച്ച കകാരരര ശശ.  തമകാനസസ്

തജകാസഫസ്  ഉന്നയത്തിച്ചതസ്  നത്തിശ്ചയമകായര  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.  ളകകാച്ചത്തിയത്തിളല

ളവള്ളളക്കട്ടെസ്  മകാത്രമല,  ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗതത്തില്  നഗരങളെത്തിളല  പ്രധകാന

പ്രതദശങളെത്തിളല  ളവള്ളളക്കട്ടെത്തിളനക്കുറത്തിചര  പറഞ്ഞത്തിട്ടുണസ്.  അരൂര്  പ്രതദശര

മുഴവന  ളവള്ളതത്തിനടെത്തിയത്തിലകാകകാന  ഒര  തവലത്തിതയറര  മകാത്രരമതത്തി.

അവത്തിളടെയള്ള  എര.എല്.എ.  മകാത്രമല,  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളര  ജത്തിലകാ

പഞകായതസ്  ളമമ്പര്  ദലശമയടെക്കമുള്ളവര്  ളമതമ്മകാറകാണങള്  തന്നത്തിട്ടുണസ്.

ളവള്ളളക്കട്ടെസ്  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതസ്  എളപമുള്ള  പണത്തിയല.  അരൂരത്തിളല

ളവള്ളളക്കട്ടെസ്  പരത്തിഹരത്തിക്കകാനകായത്തി  കകായല്  ആഴ രകൂട്ടെത്തി  ഡഡ്ജസ്  ളചയ്യുന്നതുര
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തതകാടുകള്  വൃതത്തിയകാക്കുന്നതുര  ളചറത്തിളയകാര  ഏര്പകാടെല.  ളവള്ളളക്കട്ടെത്തിളന്റെ

കകാരര ര മത്തിനുക്കുപണത്തിളകകാണസ് ളചയകാന പറന്ന കകാരരമല.  അതസ് പൂര്ണമകായത്തി

അരഗശരത്തിക്കുന.  പതക, അതസ് നമുക്കസ് നടെപകാതക്കണതസ് തളന്നയകാണസ്. 

ശശമതത്തി  ഷകാനത്തിതമകാള്  ഉസ്മകാന:  സര്,  കടെല്ഭത്തിതത്തിയര  കകായലര

സരരകത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ഉയരതത്തില് കലസ് ല്ല്  ളകട്ടെത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞകാല് കുറളച്ചങത്തിലര

ആശത്വകാസമുള്ള  സ്ഥലങളണസ്.  ഇതുസരബനത്തിച്ചസ്  ധകാരകാളെര  എഴതത്തി

നല്കത്തിയതകാണസ്,  ഒനര വന്നത്തിട്ടെത്തില. 

തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്: സര്, ളവള്ളളക്കട്ടെത്തിളന്റെ കകാരരതത്തിനസ്

വത്തിശദമകായ  പരത്തിതശകാധന  നടെതത്തി  ഒര  പരത്തിപകാടെത്തിതപകാളല  തയകാറകാക്കണര.

അതലകാളത  അവത്തിടുനര  ഇവത്തിടുനര  തതകാണത്തിയത്തിട്ടെകാല്  അതസ്  തശരത്തില.

വലതുകകാലത്തിളല ളചളെത്തി ഇടെതുകകാലത്തിതലയസ് മകാറന്നതുതപകാളലയകാകുര. ഇവത്തിടെളത

ളവള്ളര  അതങകാട്ടുര  അവത്തിടുളത  ളവള്ളര  ഇതങകാട്ടു  വരര.  എനത്തിക്കസ്

ളമകാതതത്തിളലടുക്കുന്നതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ് തര്ക്കമത്തില, അരഗശകരത്തിക്കുന. ബഡ്ജറസ്

പ്രസരഗതത്തില്  പ്രതതരകര  എടുതപറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതകാണസ്,  കുട്ടെനകാടെന

പ്രതദശങളെത്തിതലയസ് കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്നത്തിനര പണര വച്ചത്തിട്ടുണസ്. ഇപറതതയ്ക്കുള്ളതസ്

എങളന തവണളമനള്ളതസ് നമുക്കസ് തശരമകാനത്തിക്കകാര. തവണളമങത്തില് ഇതത്തിളന്റെ
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ഒര extension ആയത്തിട്ടെസ് എടുക്കകാവന്നതകാണസ്. 

ഒര പ്രധകാനളപട്ടെ കകാരരര, ശശ. തമകാനസസ് തജകാസഫസ്, ശശ. വത്തി. ളക. സത്തി.

മമ്മതസ്  തകകായ,  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മനത്തി  ശശ.  എ.  സത്തി.  ളമകായശന

തുടെങത്തിയവളരലകാര  എടുതസ്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതസ്,  ടെകാറത്തിനുര  ളമറലത്തിനുര

സത്തിമന്റെത്തിനുളമകാളക്ക  വത്തില  വളെളര  കൂടെത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  പത്തി.ഡബന്യൂ.ഡത്തി.-

യത്തിതലയകാളണങത്തില് ളടെണര് എക്സെെസസ് അനുവദനശയമകാണസ്. ളടെണര്  വത്തിളെത്തിക്കുന്ന

ആളകള് കൂടുതല് തുക വത്തിളെത്തിക്കുര.  എല്.എസസ്.ജത്തി.ഡത്തി.-യത്തില് അങളനയല.

എസ്റ്റേത്തിതമറസ്  തുകയസ്  മുകളെത്തില് ളടെണര് വത്തിളെത്തിക്കകാന പകാടെത്തിലകാതതത്തിനകാല് അതസ്

ളകകാടുക്കത്തില.  എടുതതസ്  മകാത്രമല,  എസ്റ്റേത്തിതമറസ്  വത്തിലയസ്  ളടെണര്  എടുക്കകാനുര

ആള്ക്കകാര്  തയകാറകാകത്തില.  അതത്തിനസ്  വര്ദ്ധനവസ്  ളകകാടുക്കണര.  അതസ്

തതത്വതത്തില്  സര്ക്കകാര്  അരഗശകരത്തിക്കുന.  ഏതകാനുര  ദത്തിവസങള്ക്കകര

ബനളപട്ടെ  വകുപകളമകായത്തി  ആതലകാചത്തിച്ചസ്  അതുസരബനത്തിച്ചസ്

തശരമകാനളമടുക്കുന്നതകാണസ്. 

ഒരപകാടുതപര്  ഇല,  ഇല  എന  പറഞ്ഞതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ്  ഞകാനത്തിതപകാള്

പറയന്നത്തില.   ശശ.  സത്തി.  മമ്മൂട്ടെത്തി  പറളഞ്ഞകാര  തകസസ്  എനത്തിക്കസ്  നല

ഓര്മ്മയണസ്. അതസ് തശര്ന്നത്തിട്ടെത്തിലകാതതത്തില് വത്തിഷമമുണസ്. ഒര പകാലര തശര്ന്നത്തിട്ടെസ്
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അതപ്രകാച്ചസ്  തറകാഡസ്  ളചയകാതളതനസ്  എ നള്ളതസ്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചസ്  എത്രയര

ളപളട്ടെന്നസ്  തശര്ക്കകാര.  പതക,  നത്തിങളളടെ  മണ്ഡലതത്തില്  തത്തിരനകാവകായ,

തവനൂര്,  ROB,  അതപ്രകാച്ചസ്  തറകാഡത്തിളന്റെ  ലകാന്റെസ്  അകത്വത്തിസത്തിഷന,

ആര്.ഒ.ബത്തി.യളടെ 53 തകകാടെത്തി രൂപയളടെ പണത്തി നടെനവരന. പടെത്തിഞ്ഞകാളറകര

ഉണത്തിയകാല്  തകകാസ്റ്റേല്  ളളഹളവ  തത്തിരൂര്,  തകാനൂര്,  തവനൂര്  എന്നശ

മണ്ഡലങളെത്തിലൂളടെ  കടെനതപകാകുന,  പണത്തികള്  പുതരകാഗമത്തിക്കുന.  തത്തിരൂര്-

കടെലണത്തി  തറകാഡസ്  61  തകകാടെത്തി  രൂപ.  തത്തിരൂര്-തകാനൂര്  മണ്ഡലങള്വഴത്തി

കടെനതപകാകുന.  പണത്തികള്  അവസകാനഘട്ടെതത്തിലകാണസ്.  രജത്തിതസ്ട്രേഷന

ഓഫശസസ്  ഒന്നരതക്കകാടെത്തി  രൂപ  എണ്പതസ്  ശതമകാനര  പണത്തികള്  തശര്ത.

ടെത്തി.  എര.  ളമതമ്മകാറത്തിയല് ഗവണ്ളമന്റെസ്  തകകാതളെജസ്  ഏതഴമുക്കകാല് തകകാടെത്തി  രൂപ

കത്തിഫ്ബത്തി  അപ്രൂവസ്  ളചയസ്  പണത്തികള്  ആരരഭഘട്ടെതത്തിലകാണസ്.  തത്തിരൂര്

തസ്റ്റേഡത്തിയര  ഏഴസ്  തകകാടെത്തി  രൂപ,  കത്തിഫ്ബത്തി  അപ്രൂവസ്  ളചയസ്  പണത്തികള്

ആര രഭഘട്ടെതത്തിലകാണസ്,  ഇങളന  തുടെരന.   ജത്തിലകാ  ആശുപത്രത്തിയത്തില്  44

തകകാടെത്തി  രൂപ  കത്തിഫ്ബത്തി  അപ്രൂവല്  ഘട്ടെതത്തിലകാണസ്.  അപ്രൂവലത്തിനകായത്തി

സത്വകാഭകാവത്തികമകായര  കുറച്ചസ്  സമയളമടുക്കുര.  ളടെസ്റ്റേത്തിങ്ങുര  മറസ്  കകാരരങളമകായത്തി

തപകാകുര.  മുട്ടെത്തിതനല്  വച്ചസ്  എസ്റ്റേത്തിതമറസ്  തനകാക്കുന്നതസ്  കത്തിഫ്ബത്തിയളടെ
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പരത്തിപകാടെത്തിയല.  ഇങളന  ഒരപകാടെസ്  പ്രശ്നങളണസ്.  ശശ.  സത്തി.  മമ്മൂട്ടെത്തി,  ഞകാന

പറയകയതല; I am responding to you positively.  കത്തിഫ്ബത്തി അപ്രൂവല്

ഘട്ടെതത്തില്  വന്നകാല്  വരര.  നമുക്കസ്  എത്രയര  ളപളട്ടെന്നസ്  ളടെണര്  ളചയകാര.

കലകതഞരത്തി  ജത്തി.എച്ചസ്.എസസ്.എസസ്.-നസ് 5 തകകാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തിച്ചസ് പണത്തികള്

അവസകാനഘട്ടെതത്തിലകാണസ്.  മകാപത്തിളെ  സ്കൂളെത്തിനസ്  3  തകകാടെത്തി  രൂപ  അനുവദത്തിച്ചസ്

പണത്തികള് പുതരകാഗമത്തിക്കുന. കൂടെകായത്തി ഫത്തിഷറശസസ് സ്കൂളെത്തിനസ് ഒന്നരതക്കകാടെത്തി രൂപ,

പണത്തികള്  പുതരകാഗമത്തിക്കുന.  ജത്തി.വത്തി.എച്ചസ്.എസസ്.എസസ്.  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില് 

അപ്രൂവല് ഘട്ടെതത്തില്-  3  തകകാടെത്തി  രൂപ.  പണത്തികള് പുതരകാഗമത്തിക്കുന്നതത്തിലള്ള

പദ്ധതത്തിയളടെ അടെങല്  192  തകകാടെത്തി രൂപ,  അപ്രൂവല് ഘട്ടെതത്തിലള്ള തുക  47

തകകാടെത്തി രൂപ അങളന 239  തകകാടെത്തി രൂപ.  ശശ.  സത്തി.  മമ്മൂട്ടെത്തി പറഞ്ഞ തകസസ്,

കഴത്തിഞ്ഞ തവണയര നത്തിങള് പറഞ്ഞതസ് എനത്തിക്കസ് നല ഓര്മ്മയണസ്,  അതസ്

എനകാളണന്നസ് പരത്തിതശകാധത്തിച്ചസ് പരത്തിഹകാരര കളണതകാര. 

ശശ  .    സത്തി  .    മമ്മൂട്ടെത്തി:  സര്,  തത്തിരൂരത്തില് ളളഫ്ലൈ ഓവറത്തിനുതവണത്തി ബഡ്ജറത്തില്

50  തകകാടെത്തി  രൂപ  പ്രഖരകാപത്തിച.  അതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചകാണസ്  ഞകാന  പറഞ്ഞതസ്.

നത്തിരനരമകായത്തി  follow  up  ളചയത്തിട്ടുര  ഒനര  ളചയത്തിട്ടെത്തില.  മൂനവര്ഷര

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുര നടെപത്തിലകാകകാളത വന്നതപകാഴകാണസ് ഞകാന പറഞ്ഞതസ്.  തത്തിരൂരത്തിളല
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രണസ്  ഓവര്ബത്തിഡ്ജത്തിലര  പ്രധകാനമകായത്തി  ടെസൗണുകളളെ ബനത്തിപത്തിക്കുന്ന മുത്തൂര്

ഓവര് ബത്തിഡ്ജത്തിലര  അതപ്രകാച്ചസ്  തറകാഡസ്,  തത്തിരൂര് സത്തിറത്തി ജരഗ്ഷനത്തില്നത്തിന്നസ്

ളസനടലത്തിലള്ളതത്തിലര  അതപ്രകാച്ചസ്  തറകാഡസ്  -  രണസ്  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ

കകാരരരതപകാലര  ളചയ്യുന്നത്തിളലന്നകാണസ്  ഞകാന  പറഞ്ഞതസ്.  കുടെത്തിളവള്ള

പദ്ധതത്തിക്കകായത്തി  33  തകകാടെത്തി  രൂപ  ളടെണര്  ളചയതശഷര  കകാനസല്  ളചയസ്

പകരര  ളവട്ടെര-തലയകാടെസ്  പഞകായതസ്  കുടെത്തിളവള്ള  പദ്ധതത്തിക്കകായത്തി  നകാട്ടുകകാര്

സ്ഥലര കളണതത്തി ളകകാടുതത്തിട്ടുതപകാലര തുക അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില. 

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ് ളഎസകസ്:  സര്,  ഇസൗ സര്ക്കകാര് വരതമ്പകാള്,

തകന്ദ്ര സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ സശമുമകായത്തി ബനത്തിപത്തിച്ചസ്  1000-2000 തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ

കുടെത്തിളവള്ള പദ്ധതത്തി ഏളറടുത.  എന്നകാല് തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് സശര നത്തിര്തത്തി.

ഇതസ് മുഴവന ളക.ഡബന്യൂ.എ. എങളനയകാണസ് തലകാഡസ് ളചയ്യുന്നതസ്? അതപകാള്

അവര്ക്കതസ് കട്ടെസ് ളചതയണത്തിവരര. ഇത്രയര എടുതതത്തില് 1000, 2000 തകകാടെത്തി

രൂപയളടെ  വര്ക്കുകള്  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലയസ്  ളകകാണ്ടുതപകായത്തി.  അങളനയകാണസ്

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്നത്തിന്നസ്  ഏകതദശര  5000  തകകാടെത്തിതയകാളെര  രൂപ  കുടെത്തിളവള്ള

പദ്ധതത്തികള്ക്കസ് ളകകാടുതത്തിട്ടുള്ളതസ്.  ഇങളനയള്ള കകാരരങളെത്തില് കുറളച്ചകാളക്ക

അഡ്ജസ്റ്റേസ്ളമന്റെസ് തവണത്തിവരര.  അതസ് മനനഃപൂര്വമകായത്തി ശശ.  സത്തി.  മമ്മൂട്ടെത്തിതയകാടെസ്
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തദഷരമുളെളെതുളകകാണകാളണന്നസ് ധരത്തിക്കരതസ്. ശശ. തറകാജത്തി എര. തജകാണ് ധകാരകാളെര

തപ്രകാജക്ടുകള്  പൂര്തത്തിയകാക്കകാതതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ്  പറഞ.  ഇളതലകാര

തശര്ളന്നന്നസ് ഞകാന എതപകാളഴങത്തിലര പറതഞ്ഞകാ?  അനപതത്തിനകായത്തിരര തകകാടെത്തി

രൂപയളടെ  തപ്രകാജക്ടുകള്ക്കസ്  അനുവകാദര  ളകകാടുതത്തിട്ടുണസ്.  അതത്തില്

നകാല്പതത്തിനകായത്തിരര  തകകാടെത്തി  രൂപ  ഭൂമത്തി  ഏളറടുക്കകാനകായത്തി  ളകകാടുക്കുനണസ്.

ഇരപതത്തിനകായത്തിരര തകകാടെത്തി രൂപയളടെ ളടെണര് വത്തിളെത്തിചകഴത്തിഞ. ബകാക്കത്തിയള്ളതസ്

കലത്തിടെകാറകായത്തിട്ടെത്തില.  ളടെണര്  വത്തിളെത്തിക്കകാന  തപകാകുന്നതതയള.  ഇതകാണസ്

യകാഥകാര്ത്ഥരര.  അതകായത്തിതല;  ഇതകായത്തിതല;  എ ളന്നകാളക്ക  പറയകാര.  പളക,

നകാട്ടെത്തില്  ജനങള്ക്കസ്  തബകാധരളപടുന്ന  രശതത്തിയത്തിതലയസ്  ഇവളയകാളക്ക

ഉയര്നവനളകകാണത്തി -രത്തിക്കുകയകാണസ്.  അതസ്  വലത്തിളയകാര തനട്ടെമകാണസ്.  ഒതന്നകാ

രതണകാ വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില് നകാടെസ് മകാറര. 

ബഹുമകാനളപട്ടെ പ്രതത്തിപകതനതകാവസ് വരവസകായളതക്കുറത്തിച്ചസ്  പറഞ്ഞതസ്

തകളട്ടെങത്തിലര  ഞകാന  അതപകാള്  പ്രതത്തികരത്തിച്ചത്തില.  ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗതത്തില്

ഇസൗസസ്  ഓഫസ്  ഡൂയത്തിരഗസ്  ബത്തിസത്തിനസത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ്  എനകാണസ്

പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നളതന്നസ്  ഞകാന  വകായത്തിക്കകാര.  ''ഇസൗസസ്  ഓഫസ്  ഡൂയത്തിരഗസ്

ബത്തിസത്തിനസസ്  ഇനഡക്സെെത്തില് തകരളെതത്തിളന്റെ സ്ഥകാനര  2021-22-ല് ആദരളത
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10-തലയസ്  ഉയര്തന്നതത്തിനുളെളെ  തശവ്രപരത്തിശമങള്

നടെതത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.''  എങളനയകാണസ്  അവസകാനത്തിക്കുന്നതസ്? ''ഒറ

സ്ഥലതസ്  അതപകകള്  നല്കത്തിയകാല്   മതത്തി.  അഡത്വകാനസസ്  അനുമതത്തിയര

ലഭത്തിക്കുര.''  ഇതകാണസ്  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  രശതത്തി.  ഇരപതത്തിളയകാന്നകാളണതന്നകാ

ഇരപതത്തിളയട്ടെകാളണതന്നകാ ഞകാന പറഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില.  ഇരപതത്തിളയട്ടെകായത്തിരന്നതസ്

ഇരപതത്തിളയകാന്നകായത്തി.  പതക  ഇതസ്  പറയതമ്പകാള്  എനത്തിക്കസ്  നന്നകായത്തി

അറത്തിയകാര,  എനസ്?  ഇസൗസസ് ഓഫസ് ഡൂയത്തിരഗസ്  ബത്തിസത്തിനസത്തിളന്റെ മകാനദണ്ഡങള്

പകാലത്തിച്ചതത്തിളന്റെ  ഫലമകായത്തി  2350  തകകാടെത്തി  രൂപ  വകായളയടുക്കകാന

തകന്ദ്രസര്ക്കകാര്  അനുവദത്തിച.  അതത്തിളന്റെ  ഫലമകായത്തി  പതത്തിനുതകാതഴയസ്

തപകാളയന്ന  കകാരരര  എനത്തിക്കസ്  അറത്തിയകാന  സകാധത്തിക്കുന്നത്തില.  ഞകാന  വളെളര

സരകത്തിതമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടെസ്  തപകായത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  2021-22-ല്

ഉറപകായര  ആദരളത  പതത്തില്  ഉള്ളപടുളമന്നസ്  പറഞ.  അ ങളനയകാണസ്

പുതരകാഗമനമുണകാകുന്നതസ്. എനകാണസ് പ്രശ്നര?

പ്രതത്തിപകതനതകാവസ്  (ശശ  .    രതമശസ് ളചന്നത്തിതല  ):  സര്,  രകാവത്തിളല നടെന്ന

ചര്ച്ചളയപറത്തിയകാണസ് ഞകാന പറഞ്ഞതസ്.  അങയളടെ ബഡ്ജറസ് പ്രസരഗതത്തില്

അങസ് പറഞ്ഞതസ്  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ചതത്തിളന്റെ കകാരണര,  ഇതപകാഴളത അവസ്ഥ
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പറയകാന  തവണത്തിയകായത്തിരന.  അങസ്  പതത്തിതലയസ്  ളകകാണ്ടുവരളമന്നകാണസ്

പറഞ്ഞതസ്.  അതസ് മനസത്തില് വചളകകാണകാണസ് ഞകാന പറഞ്ഞതസ്.  എന്നകാല് 21

ആയത്തിരന്നതസ് 28 ആയത്തി മകാറത്തി എനള്ളതകാണസ് ഇവത്തിളടെ തര്ക്കര. ഇസൗസസ് ഓഫസ്

ഡൂയത്തിരഗസ്  ബത്തിസത്തിനസത്തില്  തകരളെതത്തിളന്റെ  റകാങത്തിരഗസ്  21  ആയത്തിരന്നതസ്  28

ആയത്തി. അങസ് 10 ആക്കുളമന്നസ് പറയന. കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ് വര്ഷമകായത്തി പലതുര

പറഞ്ഞത്തിട്ടുര  നടെന്നത്തിട്ടെത്തിലതലകാ;  2020-21-ളല  കകാരരര  അതസ്  വരതമ്പകാള്

തനകാക്കകാര.

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  28  ആയത്തി  മകാറത്തിതയകാ;

ഇലതലകാ?

വരവസകായവര  തസകാര്ട്സര  യവജനകകാരരവര  വകുപമനത്തി

(ശശ  .   ഇ  .   പത്തി  .   ജയരകാജന  ): സര്, രണ്ടുവര്ഷര  മുമ്പുള്ള കണക്കുര ളകകാണകാണസ്

പുറളപട്ടെത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  2018-ളല  കണക്കകാണത്തിതസ്.  ഇതപകാള്  Ease  of  doing

business ഇനരയത്തില്  നടെപത്തിലകാക്കത്തിയതത്തിളന്റെ  ഫലമകായത്തി  അതത്തിളന്റെ  നകാലസ്

ഇനങളെത്തില്  ഒരത്തിനര  പൂര്തശകരത്തിച്ചകാല്  0.25%  ബകാങസ്  വകായ

അനുവദത്തിക്കകാനുള്ള സകാങ്ഷന തകന്ദ്ര ഗവണ്ളമന്റെസ് തന. 2570 തകകാടെത്തി രൂപ,

നമുക്കസ് ബകാങത്തില് നത്തിനര വകായളയടുക്കകാനുള്ള സരഖരതയകാളടെകാപര 0.25% കൂടെത്തി
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കത്തിട്ടെത്തി; 2570  തകകാടെത്തി വകാങകാനുള്ള അധത്തികകാരര തകന്ദ്ര ഗവണ്ളമന്റെസ്  Ease of

doing business-ളന്റെ തപ്രകാഫത്തിറസ് അനുസരത്തിച്ചസ് തനകഴത്തിഞ. നമ്മുളടെ റകാങത്തിരഗസ്

വര്ദ്ധത്തിക്കുകയകാണസ്.  നത്തിങള്  രണ്ടുവര്ഷര  മുമ്പുള്ള  ഏതതകാ  കണക്കത്തിളന്റെ

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തിലകാണസ് ഇങളന പറഞളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്. 

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ് ളഎസകസ്:  സര്,  ഇല തര്ക്കത്തിക്കണ.  ഞകാന

പറയളട്ടെ...

പ്രതത്തിപകതനതകാവസ്  (ശശ  .    രതമശസ് ളചന്നത്തിതല  ):  സര്, ഞകാന ഇവത്തിളടെ

ബകാങസ് വകായ കത്തിട്ടുന്നതത്തിനസ് എതത്തിരകായത്തിട്ടെലതലകാ പറഞ്ഞതസ്.  ബകാങസ് വകായ പല

രശതത്തിയത്തില് ലഭത്തിക്കുര,  പല തപകായത്തിന്റെത്തില്.  തകരളെതത്തില് ളമകാതമുള്ള  Ease of

doing business-ല് ഇനരയത്തിലണകായ വളെര്ച്ചളയപറത്തിയള്ള പഠനതത്തിലകാണസ്,

'തകരളെര  21-ല് നത്തിനര  28'  ആളയന്നസ് നശതത്തി ആതയകാഗസ് പറയന്നതസ്.  അങസ്

പറയന്നതസ്  10 ആയത്തി കുറയ്ക്കുളമന്നകാണസ്. ഇതകാണസ് ഞകാന പറഞ്ഞതസ്;  അതതല

ശരത്തി. 

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ് ളഎസകസ്:  സര്,  അല; ളചറത്തിയ ശരത്തിതകടുണസ്.

ഇന്നസ് കകാലതസ് അങസ് പറഞ്ഞതസ്..... 

ശശ  .   ഇ  .   പത്തി  .   ജയരകാജന: സര്, ഇതസ് ബകാങസ് തലകാണ് വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്നതല.
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ഇതസ്  Ease  of  doing  business-ളന്റെ  ഇനങളെത്തില്  തകരളെര  തനടെത്തിയത്തിട്ടുള്ള

തനട്ടെതത്തിളന്റെ  അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  ഇനരയത്തിളല  8  സരസ്ഥകാനങളെത്തില്  ഇസൗ

0.25 ശതമകാനര ലഭത്തിക്കുന്ന വകായയത്തില് കൂടുതല് ലഭരമകാക്കുര.  ആ ളബനത്തിഫത്തിറസ്

തകന്ദ്ര ഗവണ്ളമന്റെസ് അനുവദത്തിച. ഇനരയത്തിളല 8 സരസ്ഥകാനങള്തക്ക അതുള.

അതത്തിളന്റെ ഫലമകായത്തിട്ടെകാണത്തിതസ്. നമ്മുളടെ  റകാങത്തിരഗസ് ഉയര്ന്നതുളകകാണകാണസ് 0.25

ശതമകാനര  വരന്നതസ്.  അതസ്  ളബനത്തിഫത്തിറകാണസ്,  പ്രതതരക  തകകാരപ്ലെെത്തിളമന്റെകാണസ്.

ആ  തകകാരപ്ലെെത്തിളമന്റെസ്സത്തിളന്റെ  അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  2018-ളല  കണക്കത്തിലല

ഇതുള്ളതസ്;  2019-ളല കണക്കത്തിലകാണസ്. 

തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്: സര്, തവണ ഇതങസ് വത്തിട്ടുകളെയ....

തഡകാ  .    എര  .    ളക  .    മുനശര്:  സര്,  Ease  of  Doing  ബത്തിസത്തിനസത്തിളന

സരബനത്തിച്ചസ് 2003-ല് ഒര ഗവണ്ളമന്റെസ് ഓര്ഡറണസ്.  എതസ്റ്റേറത്തില് ഭൂമത്തിയള്ള

ളചറകത്തിടെ വരവസകായങള്,  അതത്തില് സ്റ്റേകാമ്പസ് ഡന്യൂട്ടെത്തിയര രജത്തിതസ്ട്രേഷന ഫശസര

സശതറകാ  ആണസ്.  പതക  അങളയ  ആരകാണസ്  ളതറത്തിദ്ധരത്തിപത്തിച്ചളതന്നസ്

എനത്തിക്കറത്തിയത്തില.  അതസ്  എട്ടെകായത്തിരന  നകാലകായത്തി  കുറച്ചത്തിരത്തിക്കുനളയന്നകാണസ്

ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  പളക  പൂജരമകായത്തിരന്നതസ്  നകാലകാക്കത്തി

ഉയര്തകയകാണസ് ളചയത്തിട്ടുള്ളതസ്. ളചറകത്തിടെ വരവസകായത്തികതളെകാടെസ് ബഹുമകാനളപട്ടെ
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മനത്തി തചകാദത്തിച തനകാക്കൂ. അതസ്  പത്തിനവലത്തിക്കണര. അളലങത്തില് ഇവത്തിളടെ Ease

of  doing  business  നടെക്കത്തില.  ളചറകത്തിടെ  വരവസകായത്തികതളെകാടെസ്  തചകാദത്തിച

തനകാക്കൂ. 

തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്: സര്, നയതത്തില് പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.

ഇവത്തിളടെ  ഫത്തിനകാനസസ്  ആക്ടത്തില്  ളകകാണ്ടുവന്ന  തഭദഗതത്തി  നയതത്തില്  ഒര

കകാരരവമത്തില;  ഒര  മകാറവമത്തില.  നയതത്തില്  പറഞ  കകാണുര,  ഇതസ്  ആരര

നത്തിയമസഭയത്തില്  ളകകാണ്ടുവന്നസ്  പൂജരമകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ആ  സ്ഥകാനതകാണസ്

നമ്മളെത്തിതപകാള് ഇങളനയള്ളതസ്.....…

തഡകാ  .   എര  .   ളക  .   മുനശര്  :  സര്, (ളളമക്കസ് ഓഫസ്) 

തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്: സര്,  ശരത്തി,  നമുക്കസ്  തനകാക്കകാര,

തവണളമങത്തില് ഒരമത്തിച്ചസ് ഇരന്നസ് തനകാക്കകാര. 

തഡകാ  .   എര  .   ളക  .   മുനശര്  :  സര്, തനകാട്ടെത്തിഫത്തിതക്കഷളന്റെ തകകാപത്തി ഉണസ്.

തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്: സര്,  Never,  ഇതപകാള്

ഫത്തിനകാനസസ്  ആക്ടത്തില്  വരര.  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കകാനല;  കുറയകാനകായത്തിട്ടെസ്.  ശരത്തി,

തഡകാ.  എര.  ളക.  മുനശര്  നമുക്കസ്  തനകാക്കകാര.   ശശ.  തറകാജത്തി  എര.  തജകാണ്

പറഞ്ഞതു  ളകകാണസ്,  നത്തിമത്തിഷതനരര  ളകകാണസ്  കണക്കുണകാക്കുന്നതസ്  സത്വലര
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ബുദ്ധത്തിമുട്ടെകാളണങത്തിലര  അങമകാലത്തി  ളളബപകാസസ്  195  തകകാടെത്തി  രൂപയണസ്;

രണ്ടുപ്രകാവശരര  അപ്രൂവസ്  ളചയ്തു.   ആദരര  അപ്രൂവസ്  ളചയ  അളളലനളമന്റെസ്

ളവള്ളളപകാക്കതത്തിളന്റെ  സകാഹചരരതത്തില്  മകാതറണത്തി  വന,  മകാതറണത്തി  വരര.

തുടെര്ന്നസ്  രണകാമളത  അളളലനളമന്റെസ്  പ്രകകാരര  അപ്രൂവല്  നല്കത്തി;  ലകാന്റെസ്

അകദ്യുസത്തിഷന ആയത്തിട്ടെത്തില.  കകാരണര നത്തിങള്ക്കുമറത്തിയകാമതലകാ;  നത്തിങള് എത്ര

വശതത്തിയകാണസ് പറഞ്ഞളതനര അതത്തിളന്റെ അത്രയര ടകാഫത്തികസ് ഇളലനളമകാളക്ക

ചര്ച്ച  ളചയസ്   അവസകാനര  അളളലനളമന്റെസ്  അപ്രൂവസ്  ളചയസ്  ലകാന്റെസ്

അകദ്യുസത്തിഷനത്തിതലയസ് തപകാകുന. അങമകാലത്തി-ളകകാച്ചത്തി ളളബപകാസസ്  225 തകകാടെത്തി

രൂപ അതത്തിളന്റെ കത്തിഫ്ബത്തി അപ്രൂവല് കഴത്തിഞ;  ലകാന്റെസ്  അകദ്യുസത്തിഷന പ്രശ്നര

അവതശഷത്തിക്കുന.  അങമകാലത്തി  കുടെത്തിളവള്ള പദ്ധതത്തി  115  തകകാടെത്തി  രൂപ;  ലകാന്റെസ്

അകദ്യുസത്തിഷന പ്രശ്നര  മൂലര  മുടെങത്തിക്കത്തിടെക്കുന.  കകാലടെത്തി  മകാര്ക്കറസ്  13  തകകാടെത്തി

രൂപയതടെതസ്  അപ്രൂവല്  ഘട്ടെതത്തില്.  സ്കൂള്  പണത്തി  പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി  5  തകകാടെത്തി

രൂപ,  മളറകാര  സ്കൂള്  ഒരതകകാടെത്തി  രൂപയതടെതസ്  ളടെകത്തിക്കല്  അനുമതത്തിയളടെ

ഘട്ടെതത്തില്, രണസ് കുടെത്തിളവള്ള പദ്ധതത്തികള് യഥകാക്രെമര  32 തകകാടെത്തി രൂപയതടെയര

115 തകകാടെത്തി രൂപയതടെതുര.   ശശ. തറകാജത്തി എര. തജകാണ് നത്തിങള്ക്കസ് complaint

ളചയകാര.  554  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  പദ്ധതത്തികള്  നത്തിങളളടെ  മണ്ഡലതത്തില്,
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എലകാര  ഭൂമത്തി  ഏളറടുക്കുന്നതുമകായത്തി  ബനളപട്ടെ  പ്രശ്നമകായതത്തിനകാല്  കുറച്ചസ്

കകാലതകാമസര  വരര.  നത്തിങള്  എത്ര  പ്രകാവശരര  എളന്റെ  അടുക്കല്  വരന.

നത്തിങള് എളന്നങത്തിലര  ഇക്കകാരരതത്തിനസ്  എളന്റെ അടുക്കല് വന്നത്തിട്ടെസ്  എങളന

ളചയ്തു  തരകാര  എന്നലകാളത  എങളന  തടെസര  ഉണകാക്കുളമന്നസ്  ഒരത്തിക്കലര

പറഞ്ഞത്തിട്ടെത്തിലതലകാ?  നത്തിങള്തപകാലര  അങളന  complaint  ളചയത്തിലതലകാ?

പതക ളപകാതുതവദത്തിയത്തില് വന കഴത്തിഞ്ഞകാല് എനകാ ഇങളന വര്തമകാനര

പറയന്നതസ്. 

ശശ  .    തറകാജത്തി  എര  .    തജകാണ്:  സര്,  എറണകാകുളെര  ജത്തിലയത്തില്  2016-ല്

അങസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ച വനകത്തിടെ  പദ്ധതത്തികളെത്തില്,  അങമകാലത്തി,  ളപരമ്പകാവൂര്,

പറവൂര്,  മൂവകാറപുഴ,  തൃക്കകാക്കര,  പത്തിറവര,  തത്തിരവകാങ്കുളെര,  ആലവ  എന്നശ

മണ്ഡലങളെത്തില്    ഭൂമത്തി ഏളറടുക്കല് ആവശരമകായത്തിട്ടുള്ള  പദ്ധതത്തികള് നടെക്കത്തില

എളന്നകാനര ഞകാന പറഞ്ഞത്തില.  ഭൂമത്തി  ഏളറടുക്കല് ആവശരമകായത്തിട്ടുള്ള ഇസൗ

വനകത്തിടെ  പദ്ധതത്തികളെത്തില്  ഒളരണതത്തിളന്റെ  തപകാലര  നത്തിര്മ്മകാണമകാരരഭത്തിക്കകാന

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിളലന്നകാണസ്.  അതങസ്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കണളമന്നകാണസ്  ഞകാന

പറയന്നതസ്. 

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  ഞകാന  പറയകാര,  എളന്റെ
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സത്വനര മണ്ഡലതത്തില് അവത്തിടെളത ഏറവര വലത്തിയ പ്രസ്റ്റേശജത്തിയസസ് കകാരരളമന

പറയന്നതസ്  400  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  ടകാനതസകാര്ട്ടെസ്  ഹബര  അതത്തിതനകാടു

ബനളപട്ടുവരന്ന ജത്തിലകാ  തകകാടെതത്തിപകാലവമകാണസ്.  അതസ്  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ആ

ഭൂമത്തിയത്തില്  അകദ്യുസത്തിഷനുണസ്.  ഭൂമത്തി  ഏളറടുക്കുന്ന  വത്തിഷയതത്തില്   തകാമസര

വരര.  ളചതത്തി  ആശുപത്രത്തിയളടെ  നത്തിര്മ്മകാണര  പുനലൂരത്തിളനകാപര

ആരരഭത്തിച്ചതകാണസ്.   ഇതപകാഴര  അതത്തിളന്റെ  ലകാന്റെസ്  അകദ്യുസത്തിഷളന്റെ  പ്രശ്നങള്

തശര്ന്നത്തിട്ടെത്തില.  ളടെണര് നടെപടെത്തികള് പൂര്തത്തിയകായത്തി.  ഇനത്തി  CRZ  കത്തിയറനസസ്

ലഭത്തിക്കണര.  ളചതത്തി  ഹകാര്ബറത്തിളന്റെ  നത്തിര്മ്മകാണര  തകാനൂരത്തിനുര

പരപനങകാടെത്തിളക്കകാപര  ആരരഭത്തിക്കകാളമന്നസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതകാണസ്.  അവത്തിളടെ

പകുതത്തി  പണത്തിപൂര്തത്തിയകായത്തി;  എന്നകാല്  ഇവത്തിളടെ  തറക്കലത്തിടെകാന

തപകാകുന്നതതയള.  ഭൂമത്തി  എളറടുക്കുന്നതസ്  സരബനത്തിചര  ളടെകത്തിക്കല്

പ്രശ്നങളമുണസ്.  സത്വകാഭകാവത്തികമകായര ഇത്രയര വലത്തിയ തപ്രകാജക്ടസ് എടുക്കുതമ്പകാള്

സരഭവത്തിക്കുന്നതകാണത്തിളതകാളക്ക. ഞകാന ബകാക്കത്തിയള്ളവരതടെതസ് വകായത്തിക്കുന്നത്തില. 

തസകാറത്തി,  ഞകാന  15  മത്തിനത്തിട്ടെത്തില്  നത്തിര്തളമന  പറഞ്ഞത്തിട്ടെസ്  13  മത്തിനത്തിട്ടെസ്

കൂടുതല്  എടുത. അതുളകകാണസ്  മറസ്  ളപകാതു  രകാഷശയ  കകാരരങള്

പത്തിളന്നപറയകാര.  എങത്തിലര  ഒര കകാരരര  പ്രതത്തിപകതനതകാതവ,  പറതഞ്ഞകാളട്ടെ.
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ഇന്നസ്  ഗരഭശരമകായത്തി സശക്കറത്തിളനപറത്തി  ചര്ച്ചളയകാളക്ക നടെതത്തിയതത്തിരത്തിക്കളട്ടെ;

പതക,  നമ്മള്  പറയകാന  പകാടെത്തിലകാത  ചത്തില  കകാരരങളണസ്;  അഴത്തിമതത്തി

ആതരകാപണളമകാളക്ക ചുമതകാര.  പതക അവകാര്ഡസ് അതദ്ദേഹതത്തിനസ് കത്തിട്ടെത്തിയതസ്

കകാശസ്  ളകകാടുതസ്  വകാങത്തിയതകാളണന്ന  സൂചന,  ആ  5  തകകാടെത്തി  രൂപ

ളകകാടുതതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ്  അങസ്  ഇവത്തിളടെപറഞ.  നമുളക്കകാളക്ക  അവകാര്ഡസ്

വലതുര  കത്തിട്ടുതന്നകാ;  ഇളതകാളക്ക  കകാശു  ളകകാടുത  തമടെത്തിക്കുന്നതകാളണന്നസ്

അങളയതപകാളലയള്ളവര് പറഞ്ഞകാതലകാ,    ശശ. ളക. എസസ്. ശബരശനകാഥനസ്

ളഎഡത്തിയല്  ളലജത്തിതസച്ചറകായത്തിട്ടെസ് ആ  സതമ്മളെനതത്തില്  അവകാര്ഡസ്

ളകകാടുതത്തിതല; അതസ് കകാശു ളകകാടുതത്തിട്ടെകാതണകാ? ഇന്നളല പഞകാബസ് മുഖരമനത്തി

ശശ.  അമരശന്ദര് സത്തിരഗത്തിളന ളഎഡത്തിയല് മുഖരമനത്തിയകായത്തി ളതരളഞ്ഞടുതതസ്

അതദ്ദേഹര  തകകാടെത്തികള്  ളകകാടുതത്തിട്ടെകാതണകാ?  ഇവളരളയലകാവളരയര

ളതരളഞ്ഞടുതത്തിട്ടുള്ളതസ് നമ്മുളടെ തലകാകസ് സഭകാ മുന സശക്കറര ശശ. മനതമകാഹന

സത്തിരഗസ്  മനത്തിസഭയത്തില് ആഭരനരമനത്തിയകായത്തിരന്ന   ശശ.  ശത്തിവരകാജസ്

പകാട്ടെശലത്തിളന്റെ തനതൃതത്വതത്തിലമുള്ള കമ്മത്തിറത്തിയകാണസ്. ആളരങത്തിലര കകാശസ് ളകകാടുതസ്

ഏര്ളപടുതന്ന  പുരസകാരതത്തിനസ്  ഉസൗനവടെത്തി  ളകകാടുക്കകാനത്തിരത്തിക്കുന്നതകാതണകാ

ശശ.  രതമശസ്  ളചന്നത്തിതല  നത്തിങളളടെ  തദശശയ  തനതകാവസ്.  ആളണങത്തില്
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അക്കകാരരര തകകാണ്ഗസത്തിളന്റെ തദശശയതനതൃതത്വതത്തിളന്റെ ശദ്ധയത്തില്ളപടുതകാന

ചങ്കൂറമുതണകാ?  ഒന ഗൂഗത്തിളെത്തില് പരതത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞകാല്  ശശ.  അമരശന്ദര് സത്തിരഗസ്

ഇസൗ പുരസകാരര സത്വശകരത്തിച്ചതത്തിളന്റെ ചത്തിത്രവര വകാര്തയര കകാണകാര.  ശശ.  പത്തി.

ശശരകാമകൃഷ്ണന അവകാര്ഡസ്  വകാങത്തിയ അതത ആഴ്ചയത്തില്    ശശ.  അമരശന്ദര്

സത്തിരഗത്തിനസ്  പുരസകാരര  നല്കത്തിതസ്  മുന  പ്രസത്തിഡന്റെസ്   പ്രണബസ്  മുഖര്ജത്തിയകാണസ്.

എത്ര  ഉദകാസശനമകായത്തിട്ടെകാണസ്  നത്തിങള്  ആള്ക്കകാളര  ഇങളന

ആതകപത്തിക്കുന്നതസ്. മറസ് അഴത്തിമതത്തിയകാതരകാപണങള് ഇവത്തിളടെ ഇത്രയര ളചലവസ്

വതന്നകാ;  ളകകാടുതതകാ,  ഇളലതയകാ  എളന്നകാളക്കപറയകാര.  പതക,  നമ്മള്

ഇങളന  സത്വയര  അപഹസത്തിക്കരതസ്.  ഞകാന  ഇതപകാള്  നത്തിങളളെക്കുറത്തിച്ചസ്

അങളനളയകാര  ആതകപതത്തിതലയസ്  ഇസൗ  സഭയത്തില്പറയന്നത്തില.  പതക

അതസ് തകട്ടെതപകാള് എനത്തിക്കസ് വലത്തിയ...  … ഇവത്തിളടെ ഇരത്തിക്കുന്ന എത്ര തപര്ക്കസ്

ഏളതലകാര തരതത്തില് അവകാര്ഡുകള് ലഭത്തിക്കുന. അളതകാളക്ക കകാശുളകകാടുതസ്

വകാങ്ങുന്നതകാതണകാ;  ഒരപതക നമ്മുളടെ സഹൃതകായതുളകകാണകാവകാര;  നമ്മുളടെ

അനുഭകാവമുള്ള സരഘടെനയകായതു ളകകാണകാവകാര,  ഏതകായകാലര  സശക്കര് ശശ.

പത്തി.  ശശരകാമകൃഷ്ണതനകാടെസ്  അനുഭകാവമുള്ള ആളെലതലകാ ശശ.  ശത്തിവരകാജസ്  പകാട്ടെശലര

മുന  സശക്കറര  തകകാണ്ഗസസ്  തനതകാക്കനകാരര.  അതപകാള്  ഇങളനളയകാനര
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പറയരതസ്.   അളതകാളക്ക  നമ്മുളടെ stature-നസ്  പറത്തിയതല. ഒരപതക,

അതുളകകാണകായത്തിരത്തിക്കകാര ഇങളനളയകാര ദുര്ഗതത്തി വന്നത്തിട്ടുള്ളതസ്. 

മത്തി  .    ളഡപന്യൂട്ടെത്തി  സശക്കര്:  തപകാലശസസ്   എന്ന  XII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  1,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന

അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

വകാര്തകാവത്തിതരണവര  പ്രചരണവര  എന്ന  XXIII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  21,65,93,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന

അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ളപകാതുമരകാമതസ്  എന്ന  XV-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

795,64,75,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന
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പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

 ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

വത്തിദരകാഭരകാസര,  കകായത്തികവത്തിതനകാദര,  കല,  സരസകാരര  എന്ന  XVII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  241,27,21,000/-  രൂപയളടെ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ളളവദരസഹകായരരഗവര ളപകാതുജനകാതരകാഗരവര എന്ന  XVIII-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില് 1617,88,19,000/- രൂപയളടെ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന

അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.
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സകാമൂഹരസരകത്തിതതത്വവര  തകമവര   എന്ന  XLVI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  4565,92,73,000/-  രൂപയളടെ

ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഭവനനത്തിര്മ്മകാണര എന്ന  XXI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില്

42,38,00,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

നഗരവത്തികസനര എന്ന  XXII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

210,97,92,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 
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അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

പഞകായതസ്  എന്ന  XXXV-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

400,99,80,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഗകാമവത്തികസനര എന്ന XXXVI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില്

3,000/- രൂപയളടെ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ളതകാഴത്തിലര  ളതകാഴത്തിലകാളെത്തിതകമവര  പ്രവകാസത്തിതകമവര  എന്ന  XXIV-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  199,49,09,000/-  രൂപയളടെ
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ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

പട്ടെത്തികജകാതത്തി/പട്ടെത്തികവര്ഗ/മറപത്തിതന്നകാക്ക/നന്യൂനപകവത്തിഭകാഗങള്

എന്നത്തിവരളടെ തകമര എന്ന  XXV-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില്

6,17,32,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

സഹകരണര  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

10,00,00,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................
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   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

വത്തിതനകാദസഞകാരര എന്ന XLII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില്

30,00,00,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

കൃഷത്തി  എന്ന  XXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

42,88,20,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഭകരര  എന്ന  XXX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

5147,52,12,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 
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അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

മൃഗസരരകണര എന്ന  XXXI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില്

5,16,12,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

വനര  എന്ന  XXXIV-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

21,83,94,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

മതരബനനര എന്ന XXXIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില്
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1,50,02,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

വരവസകായങള്  എന്ന  XXXVII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില് 249,81,61,000/- രൂപയളടെ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ളളവദദ്യുതപദ്ധതത്തികള്  എന്ന  XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില്  572,94,00,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന

അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................
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  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

തുറമുഖങള്  എന്ന  XL-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

43,96,22,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഗതകാഗതര എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

1309,22,01,000/-   രൂപയളടെ    ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

   ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

സരസ്ഥകാന നത്തിയമസഭ എന്ന I-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില്

17,82,38,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 
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അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

 ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ളതരളഞ്ഞടുപകള് എന്ന  IV-ാം നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

72,82,72,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന  അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ജത്തിലകാഭരണവര  പലവകയര  എന്ന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില് 116,39,56,000/- രൂപയളടെ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ളപനഷനുര പലവകയര എന്ന XVI-ാം നമ്പര് ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ
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തപരത്തില്  6,00,00,000/-  രൂപയളടെ ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന അനുവദത്തിക്കണളമന്ന

പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

പലവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വശസകള്  എന്ന  XXVIII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  1,000/-  രൂപയളടെ  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന

അനുവദത്തിക്കണളമന്ന പ്രതമയളത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്........................

  ഉപധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന; ഗകാന്റെസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

2021-2022   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള
   തവകാട്ടെസ്  ഓണ് അക്കസൗണസ്   -   ചര്ച്ചയര തവകാളട്ടെടുപര

ധനകകാരരവര കയറര വകുപമനത്തി (തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്):

സര്,  "ഇസൗ  ഉപതകപതതകാടെനുബനത്തിചള്ള  പട്ടെത്തികയത്തിളല  നകാലകാര

തകകാളെതത്തില്  യഥകാക്രെമര   കകാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  സരഖരകളെത്തില്  കവത്തിയകാത

തുകകള്  പ്രസ്തുത  പട്ടെത്തികയത്തിളല  മൂന്നകാര  തകകാളെതത്തില്  തചര്തത്തിട്ടുള്ള
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അനുതയകാജരമകായ ഡത്തിമകാന്റെസ് ളഹഡുകള് സരബനത്തിച്ചസ്  2021-22  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതത്തിളല  ആദരളത  നകാലമകാസതതയ്ക്കുള്ള  ളചലവകള്

നത്തിര്വഹത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിതയകാ  ളചലവസ്  ളചയ്യുന്നതത്തിതലയ്തക്കകാ  ആയത്തി

ഗവര്ണര്ക്കസ് നല്കണളമന്ന ഉപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപത്തിക്കുന”. 

ക്രെമ
നര.

ധനകാഭരര്ത്ഥന
യളടെ നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരസ്

ബഡ്ജറസ് എസ്റ്റേത്തിതമറസ് 2021-22

സഭയളടെ തവകാട്ടെത്തിനസ് സമര്പത്തിക്കുന്ന ധനകാഭരര്ത്ഥന തുക

റവനന്യൂ (₹) മൂലധനര (₹) ആളക (₹)

1 I സരസ്ഥകാന നത്തിയമസഭ 44,46,15,000 --- 44,46,15,000

2 II സരസ്ഥകാന  ഭരണതലവനമകാര്,
മനത്തിമകാര്,  ആസ്ഥകാന
ഉതദരകാഗസ്ഥനകാര്

264,33,21,000 --- 264,33,21,000

3 III നശതത്തിനരകായ നത്തിര്വഹണര 321,60,95,000 --- 321,60,95,000

4 IV ളതരളഞ്ഞടുപകള് 341,55,45,000 --- 341,55,45,000

5 V കകാര്ഷത്തികകാദകായ നത്തികുതത്തിയര വത്തില്പന
നത്തികുതത്തിയര

138,65,78,000 --- 138,65,78,000

6 VI ഭൂനത്തികുതത്തി 298,67,28,000 --- 298,67,28,000

7 VII മുദ്രപത്രങളര രജത്തിതസ്ട്രേഷനുര 96,52,86,000 --- 96,52,86,000

8 VIII എവക്സെെസസ് 125,01,84,000 --- 125,01,84,000

9 IX വകാഹനനത്തികുതത്തികള് 70,55,16,000 --- 70,55,16,000

10 X ടഷറത്തികളര അക്കസൗണ്ടുകളര 128,34,64,000 --- 128,34,64,000

11 XI ജത്തിലകാഭരണവര പലവകയര 279,57,69,000 --- 279,57,69,000

12 XII തപകാലശസസ് 1442,82,04,000 18,25,56,000 1461,07,60,000

13 XIII ജയത്തിലകള് 59,99,12,000 --- 59,99,12,000

14 XIV തസ്റ്റേഷനറത്തിയര  അച്ചടെത്തിയര  മറസ്
ഭരണപരമകായ സര്വശസകളര

218,02,81,000 2,96,00,000 220,98,81,000

15 XV ളപകാതുമരകാമതസ് 1237,07,81,000 584,90,25,000 1821,98,06,000

16 XVI ളപനഷനുര പലവകയര 10966,17,46,000 --- 10966,17,46,000

17 XVII വത്തിദരകാഭരകാസര,  കകായത്തിക  വത്തിതനകാദര,
കല, സരസകാരര

7812,05,43,000 103,58,36,000 7915,63,79,000

18 XVIII വവദരസഹകായരരഗവര
ളപകാതുജനകാതരകാഗരവര

2676,51,78,000 78,86,51,000 2755,38,29,000

19 XIX കുടുരബതകമര 175,08,58,000 --- 175,08,58,000

20 XX ശുദ്ധജലവത്തിതരണവര ശുചശകരണവര 136,59,94,000 371,71,66,000 508,31,60,000

21 XXI ഭവനനത്തിര്മ്മകാണര 37,02,19,000 12,07,00,000 49,09,19,000
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22 XXII നഗരവത്തികസനര 633,14,40,000 61,67,00,000 694,81,40,000

23 XXIII വകാര്തകാവത്തിതരണവര പ്രചരണവര 34,02,40,000 1,40,00,000 35,42,40,000

24 XXIV ളതകാഴത്തിലര  ളതകാളെത്തിലകാളെത്തിതകമവര
പ്രവകാസത്തി തകമവര

365,79,22,000 59,14,00,000 424,93,22,000

25 XXV പട്ടെത്തികജകാതത്തി/പട്ടെത്തികവര്ഗ/  മറ
പത്തിതന്നകാക്ക/നന്യൂനപക  വത്തിഭകാഗങള്
എന്നത്തിവരളടെ തകമര

987,30,08,000 80,04,78,000 1067,34,86,000

26 XXVI പ്രകൃതത്തിതകകാഭരമൂലമുള്ള
ദുരത്തിതകാശത്വകാസതത്തിനസ്

429,00,33,000 --- 429,00,33,000

27 XXVII സഹകരണര 160,34,47,000 45,11,67,000 205,46,14,000

28 XXVIII പലവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസകള് 78,00,56,000 1382,38,57,000 1460,39,13,000

29 XXIX കൃഷത്തി 1172,90,94,000 93,99,78,000 1266,90,72,000

30 XXX ഭകരര 614,08,53,000 35,42,56,000 649,51,09,000

31 XXXI മൃഗസരരകണര 270,79,80,000 7,11,00,000 277,90,80,000

32 XXXII കശരവത്തികസനര 52,36,05,000 1,66,67,000 54,02,72,000

33 XXXIII മതരബനനര 129,07,25,000 79,44,03,000 208,51,28,000

34 XXXIV വനര 239,12,90,000 26,46,67,000 265,59,57,000

35 XXXV പഞകായതസ് 311,12,43,000 106,66,67,000 417,79,10,000

36 XXXVI ഗകാമവത്തികസനര 1417,56,14,000 462,60,33,000 1880,16,47,000

37 XXXVII വരവസകായങള് 179,65,97,000 358,12,34,000 537,78,31,000

38 XXXVIII ജലതസചനര 156,08,46,000 115,41,67,000 271,50,13,000

39 XXXIX വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള് 138,48,00,000 12,53,33,000 151,01,33,000

40 XL തുറമുഖങള് 24,12,63,000 24,37,67,000 48,50,30,000

41 XLI ഗതകാഗതര 26,87,14,000 481,56,65,000 508,43,79,000

42 XLII വത്തിതനകാദസഞകാരര 67,01,76,000 62,34,67,000 129,36,43,000

43 XLIII നഷപരത്തിഹകാരവര അവകകാശ 
വകമകാറങളര

3482,81,05,000 --- 3482,81,05,000

44 XLV പലവക വകായകളര മുനകൂറകളര --- 5,34,43,000 5,34,43,000

45 XLVI സകാമൂഹരസരകത്തിതതത്വവര തകമവര 3521,46,53,000 33,39,60,000 3554,86,13,000

ആളക 41361,85,21,000 4708,59,43,000 46070,44,64,000

റവനന്യൂവര  ഭവനനത്തിര്മ്മകാണവര  വകുപമനത്തി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രതശഖരന):

സര്, ഉപതകപളത ഞകാന പത്തിനകാങ്ങുന.  

തഡകാ  .    എര  .    മുനശര്:  സര്,  ഞകാന  തകാളഴപറയന്ന  തഭദഗതത്തികള്
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അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

1. സരസ്ഥകാന  ഭരണതലവനകാര്,  മനത്തിമകാര്,  ആസ്ഥകാന

ഉതദരകാഗസ്ഥനകാര്  എന്ന  II-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  264,33,21,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ   കുറവസ്

ളചതയണതകാണസ്.

36. തപകാലശസസ് എന്ന XII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില് വക

ളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1461,07,60,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ  കുറവസ്

ളചതയണതകാണസ്.

64. കുടുരബതകമര എന്ന XIX-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില്

വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  175,08,58,000 രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ  കുറവസ്

ളചതയണതകാണസ്.

88. പ്രകൃതത്തിതകകാഭരമൂലമുളെളെ  ദുരത്തിതകാശത്വകാസതത്തിനസ്  എന്ന  XXVI-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്  വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  429,00,33,000

രൂപയത്തില് നത്തിന്നസ് നൂറസ് രൂപ കുറവസ് ളചതയണതകാണസ്.

120. പഞകായതസ്  എന്ന  XXXV-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില്  വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  417,79,10,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ
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കുറവസ് ളചതയണതകാണസ്.

150. സകാമൂഹര  സരകത്തിതതത്വവര  തകമവര  എന്ന  XLVI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില് വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 3554,86,13,000 രൂപയത്തില്

നത്തിന്നസ് നൂറസ് രൂപ കുറവസ് ളചതയണതകാണസ്.

ളപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദസ്  ഹുളളസന  തങള്:  സര്,  ഞകാന  തകാളഴപറയന്ന

തഭദഗതത്തികള് അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

6. നശതത്തിനരകായനത്തിര്വഹണര എന്ന III-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില്  വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  321,60,95,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ

കുറവസ് ളചതയണതകാണസ്.

71. ശുദ്ധജലവത്തിതരണവര  ശുചശകരണവര  എന്ന  XX-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ തപരത്തില് വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 508,31,60,000 രൂപയത്തില്

നത്തിന്നസ് നൂറസ് രൂപ കുറവസ് ളചതയണതകാണസ്.

91. സഹകരണര  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില്  വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  205,46,14,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ

കുറവസ് ളചതയണതകാണസ്.

123. ഗകാമവത്തികസനര  എന്ന  XXXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ
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തപരത്തില് വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1880,16,47,000  രൂപയത്തില് നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ

കുറവസ് ളചതയണതകാണസ്.

ശശ  .    പത്തി  .    ളക  .    ബഷശര്:  സര്,  ഞകാന  തകാളഴപറയന്ന  തഭദഗതത്തി

അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

21. എവക്സെെസസ്  എന്ന  VIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  125,01,84,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ  കുറവസ്

ളചതയണതകാണസ്.

ശശ  .    പത്തി  .    ളക  .    അബ്ദു  റബസ്:  സര്,  ഞകാന തകാളഴപറയന്ന തഭദഗതത്തികള്

അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

25. വകാഹനനത്തികുതത്തികള്  എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില്  വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  70,55,16,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ

കുറവസ് ളചതയണതകാണസ്.

136. തുറമുഖങള് എന്ന  XL-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  48,50,30,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ  കുറവസ്

ളചതയണതകാണസ്.

ശശ  .    പകാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  ഞകാന  തകാളഴപറയന്ന  തഭദഗതത്തികള്
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അവതരത്തിപത്തിക്കുന.

42. ജയത്തിലകള് എന്ന  XIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ  തപരത്തില്

വക  ളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  59,99,12,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ  കുറവസ്

ളചതയണതകാണസ്.

128. വരവസകായങള് എന്ന  XXXVII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയളടെ

തപരത്തില്  വകളകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  537,78,31,000  രൂപയത്തില്  നത്തിന്നസ്  നൂറസ്  രൂപ

കുറവസ് ളചതയണതകാണസ്.

ചര്ച്ച

ശശ  .    തജകാണ് ളഫര്ണകാണസസ്:  സര്,  ഇന്നസ് രകാവത്തിളല ബഹുമകാനരനകായ

സശക്കറളടെ  സരസകാരര  ആരരഭത്തിച്ചതസ്  നത്തിശ്ശേബ്ദമകാക്കളപടുന്ന  ഒര

കകാലളതക്കുറത്തിച്ചകാണസ്.  എലകാ  ശബ്ദങള്ക്കുരതമല്  തങളളടെ  ശബ്ദര  മകാത്രര

മതത്തിളയന്നസ്  കണക്കകാക്കുന്ന  തകന്ദ്ര  ഭരണകാധത്തികകാരത്തികള്  എലകാ  വത്തിമത

ശബ്ദങളളെയര  ഇലകാതകാക്കുകയകാണസ്.  ഒരപതക,  ഇസൗ  നത്തിയമസഭയകതസ്

ളളമതക്രെകാ  ളളമതനകാരത്തിറത്തി  വത്തിഭകാഗമകായ  ആരതഗകാ  ഇനരന  സമുദകായതത്തിളന്റെ

നകാമനത്തിര്തദ്ദേശര ളചയളപട്ടെ ഒര പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയളടെ ശബ്ദര ഉയരത്തിളലന്നസ് എനത്തിക്കസ്

നത്തിശ്ചയമകായര  അറത്തിയകാര.  അങളന  ഉയരകാളത  തപകാകുന്ന  നത്തിരവധത്തിയകായ
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ശബ്ദങള് നമ്മുളടെ രകാജരതണസ്. ബഹുസത്വരതയതടെതകായ ഒര രകാഷളത ഏക

ശത്തിലകാരൂപമകാക്കത്തി മകാറത്തി ഒര മതര, ഒര ഭകാഷ, ഒര നത്തികുതത്തി, ഒര കറനസത്തി, ഒര

ളതരളഞ്ഞടുപസ്  എന്ന  നത്തിലയത്തില്  ളകകാണ്ടുതപകാകകാന  ശമത്തിക്കുതമ്പകാള്

അറത്തിതഞ്ഞകാ  അറത്തിയകാളതതയകാ  നമ്മുളടെ  പ്രതത്തിപകര

അതത്തിതനകാളടെകാതതപകാകുന്ന ചത്തിത്രമകാണസ് തകരളെതത്തില് കകാണകാന കഴത്തിയന്നതസ്.

നമ്മുളടെ രകാജരളത കര്ഷക ജനസമൂഹര തങളളടെ  നത്തിലനത്തില്പത്തിനുതവണത്തി,

ജശവത്തിതര  മുതന്നകാട്ടെസ്  ളകകാണ്ടുതപകാകകാന  തവണത്തി  തങള്ളക്കതത്തിളര  തകന്ദ്ര

സര്ക്കകാര്  ളകകാണ്ടുവന്ന  കത്തിരകാത  നത്തിയമങളെത്തില്  പ്രതത്തിതഷധത്തിചളകകാണസ്

ഡല്ഹത്തിയത്തില്  മരരതകകാചന്ന  മഞളെളെ  തണുപതസ്  ഉശത്തിതരകാടുകൂടെത്തി  സമരര

ളചയ്യുകയകാണസ്.  ആ  സമരതത്തില്  പളങടുക്കുന്ന  നത്തിരവധത്തി  കര്ഷകര്

മരത്തിചകഴത്തിഞ, ചത്തിലര് ആത്മഹതര ളചയ്തു. അവത്തിളടെളയങ്ങുര കര്ഷകനുതവണത്തി

ശബ്ദര  ഉയര്തത്തിളയന്നസ്  അവകകാശളപടുന്ന  തദശശയ  പ്രസ്ഥകാനമകായ

തകകാണ്ഗസത്തിളന്റെ  ശബ്ദര  നമുക്കസ്  തകള്ക്കകാന  കഴത്തിയത്തില.  മഹകാഭകാരതതത്തില്

മഹകാപ്രസ്ഥകാനമുണസ്.  പകാണ്ഡവനകാര്  യദ്ധര  ജയത്തിച.  ഒടുവത്തില്  തമകാകര

തനടെത്തിളക്കകാണസ്  യധത്തിഷത്തിരളന്റെ  തനതൃതത്വതത്തില്  മഹകാപ്രസ്ഥകാനര

തപകാവകയകാണസ്. ആ മഹകാപ്രസ്ഥകാനര മുതന്നകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള് ആദരര വശഴന്നതസ്
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പഞകാലത്തി  എന്ന  ദ്രസൗപദത്തിയകാണസ്.  പത്തിന്നശടെസ്  നകുലനുര  സഹതദവനുര  വശണു.

പത്തിന്നശടെസ്  അര്ജ്ജുനനുര  ഭശമനുര  വശണു.  ഒടുവത്തില്  തമകാകതത്തിളന്റെ

വക്കത്തിളലതകാറകായതപകാള്  അവത്തിളടെ  ധര്മ്മപുത്രര്  മകാത്രമകാണുണകായത്തിരന്നതസ്.

അതദ്ദേഹതതകാളടെകാപര അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ സഹചകാരത്തിയകായണകായത്തിരന്ന നകായയര

മകാത്രര.  തത്തിരത്തിഞതനകാക്കത്തിയകാല്  ഇന്നസ്  ഇനരയകതസ്  തകകാണ്ഗളസന്ന

പ്രസ്ഥകാനര  എലകാവരര  നഷളപട്ടെസ്,  തകരളെതത്തില്  തപകാലര

കൂളടെയണകായത്തിരന്നവര്  നഷളപട്ടെസ്  പകചനത്തില്ക്കുന്ന  ചത്തിത്രമകാണസ്  കകാണകാന

തപകാകുന്നതസ്.  തനരതത  നടെന്ന  ചര്ച്ചകളെത്തില്  ഇവത്തിളടെ  ചത്തില

പ്രതത്തിപകതനതകാക്കനകാര്  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തിളയ

ളവല്ലുവത്തിളെത്തിക്കുകയണകായത്തി. ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തി ഇസൗ രകാജരളത

ജനങളളടെ  പ്രതശകയകാണസ്.  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  തചര്ത

പത്തിടെത്തിക്കുന്നതസ് ഇസൗ നകാട്ടെത്തിളല പകാവളപട്ടെവളരയകാണസ്;  ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര

മുന്നണത്തി  ഒപര  തചര്ക്കുന്നതസ്  പകാര്ശത്വവത്കരത്തിക്കളപട്ടെവളരയകാണസ്.  സമ്പന്ന

മണത്തിതഗകാപുരങളെത്തില്  ജശവത്തിക്കുന്ന,  സമ്പന്നര്ക്കുതവണത്തിയല  ഇടെതുപക

ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  കഴത്തിഞ്ഞ  നകാലരവര്ഷക്കകാലളത  പ്രവര്തനര

നടെതത്തിയതസ്.  പകാവളപട്ടെ  മതരളതകാഴത്തിലകാളെത്തികള്,  ആദത്തിവകാസത്തികള്,
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പട്ടെത്തികജകാതത്തി  വത്തിഭകാഗതത്തില്ളപട്ടെ ആളകള്,  ഇസൗ രകാജരതസ്  പണത്തിളയടുക്കുന്ന

ആളകള് അവളരയകാണസ് തചര്തപത്തിടെത്തിച്ചതസ്.  എളന്റെ കയത്തിലള്ളതസ് ഒര പഴയ

മകാതൃഭൂമത്തി ആഴ്ചപതത്തിപകാണസ്.  2018  ആഗസ്റ്റേസ് മകാസളത ളവളെളെളപകാക്കതത്തില്

നമ്മുളടെ നകാടെസ്  എങളനയകായത്തിരനളവന്നസ് ഇതത്തിളല ചത്തിത്രങള് പറയനണസ്.

തകര്ന്ന  തകരളെളത,  ളവളെളെളപകാക്കതത്തിളന്റെ  തപരത്തില്  ജനങള്

ദുരത്തിതമനുഭവത്തിച്ച  തകരളെളത,  ഇന്നളത  തകരളെമകാക്കത്തി  മകാറത്തിയതസ്

ഇച്ഛകാശക്തത്തിതയകാടുകൂടെത്തി  നത്തിശ്ചയദകാര്ഢരതതകാടുകൂടെത്തി  തകരളെളത  നയത്തിച്ചതസ്

ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തിയര അതത്തിളന്റെ തനതകാവസ്  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയനുമകാണസ്. 2019-ലര ളവളെളെളപകാക്കമുണകായത്തി. ഞങളെകാരര ദുരനങളെത്തില്

അപലപത്തിക്കുന്നവരല,  ദുരനമുണകായത്തിട്ടെസ്  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  ജയത്തിക്കണളമന്നസ്

ആഗഹത്തിക്കുന്നവരല, തനതകാക്കനകാര് ളവടെത്തിതയതറകാ തബകാരബസ് ളപകാട്ടെത്തിളതറത്തിച്ചസ്

മരത്തിച്ചകാതലകാ  ജയത്തിക്കണളമന്നസ്  ആഗഹത്തിക്കുന്നവരല,  എന്നകാല്  അങളന

ആഗഹത്തിച്ച  കുടെത്തിലബുദ്ധത്തികളെകാണസ്  നത്തിങളളെന്നസ്  കകാലര  ളതളെത്തിയത്തിച

ളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  പ്രളെയവര  വരള്ച്ചയര  വരര,  പ്രകൃതത്തിതകകാഭര

ഉണകാകുര  അതപകാള്  ഞങള്ക്കസ്  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  ജയത്തിക്കകാളമന്നസ്

കണക്കുകൂട്ടെത്തിയ  പ്രതത്തിപക  തനതകാക്കനകാതരകാടെസ്  ഞങള്ക്കസ്  പറയകാനുളെളെതസ്,
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തകരളെതത്തിളല  ജനത  കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്  നത്തിങള്ക്കസ്  മറപടെത്തി  തരകാന.

ഒനളകകാണസ്  നത്തിങള്ക്കസ്  മനസത്തിലകായത്തിളലങത്തില്  വരകാന  തപകാകുന്ന

ളതരളഞ്ഞടുപസ്  തകരളെതത്തിളല  ജനലകങള്  ഇടെതുപക  പ്രസ്ഥകാനതത്തിനസ്

പത്തിന്നത്തില്  അണത്തിനത്തിരനളകകാണസ്  വന  ഭൂരത്തിപകതതകാടുകൂടെത്തി  ഇടെതുപക

ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തിളയ ജയത്തിപത്തിക്കുളമന്ന കകാരരതത്തില് തര്ക്കമത്തില. ടഷറത്തി

ളബഞത്തിലത്തിരത്തിക്കകാന  തപകാകുന്നതസ്  നത്തിങളെല,  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര

മുന്നണത്തിയളടെ  സമുന്നത  തനതകാക്കനകാരകാളണന്നസ്  നത്തിങള്  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയണര.

അതത്തിനുകൂടെത്തി  സഹകായകരമകായത്തിട്ടെകാണസ്  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്  അക്കസൗണത്തിളന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്നതസ്.

ശശ  .    ളഎ  .    സത്തി  .    ബകാലകൃഷ്ണന:  സര്,  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്  അക്കസൗണത്തിളന

എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്.  തകകാണ്ഗസസ്  കര്ഷകര്ക്കുതവണത്തി  ഒനര

ളചയത്തിട്ടെത്തിളലന്നകാണസ്  അപറതസ്  പ്രസരഗത്തിച്ച  അരഗര  സൂചത്തിപത്തിച്ചതസ്.  ഇന്നസ്

ഡല്ഹത്തിയത്തില് നടെക്കുന്ന കര്ഷക പ്രതകകാഭതത്തിനസ് ശശ. രകാഹുല് ഗകാനത്തിയളടെ

തനതൃതത്വതത്തില്  ഇനരന  നകാഷണല്  തകകാണ്ഗസസ്  വലത്തിയ  പത്തിന്തുണയകാണസ്

നല്കത്തി  ളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  ആത്മഹതര  ളചയ്യുന്ന  കര്ഷകരളടെ  എണര

നമ്മുളടെ രകാജരതസ്  കൂടെത്തി  വന്നതപകാള് ശശ.  മനതമകാഹന സത്തിരഗസ്  ഗവണ്ളമന്റെസ്
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അനുവദത്തിച്ച  72000  തകകാടെത്തി  രൂപ  ആരര  മറക്കരളതന്നസ്  പറയകാന

ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ്.

ഇന്നസ്  ബഡ്ജറസ്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള്  പത്തിതന്നകാക്ക  ജത്തിലയകായ

വയനകാടെത്തിളന  പൂര്ണമകായര  അവഗണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  2019-20-ല്

പ്രഖരകാപത്തിച്ച 2000 തകകാടെത്തി രൂപയളടെ പകാതക്കജസ് നടെപത്തിലകാക്കുന്നതസ് ആരകാണസ്?

ആ  കകാരരളതക്കുറത്തിച്ചസ്  ബഹുമകാനളപട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി

വരക്തമകാതക്കണതുണസ്.  വയനകാടെസ് ളമഡത്തിക്കല് തകകാതളെജത്തിനസ് ഇസൗ ബഡ്ജറത്തില്

300 തകകാടെത്തി രൂപ പ്രഖരകാപത്തിച. സസൗജനരമകായത്തി യ.ഡത്തി.എഫസ്. ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ

കകാലതസ്  അനുവദത്തിച്ച  ഭൂമത്തി  പകാരത്തിസ്ഥത്തിതത്തിക  പ്രശ്നമുളണന്നസ്  പറഞ്ഞസ്

ഒഴത്തിവകാക്കുന.  അവത്തിളടെ  ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെസ്  വന്നതത്തിനുതശഷര  3  തകകാടെത്തി  രൂപ

മുടെക്കത്തി  തറകാഡത്തിളന്റെ  പ്രവൃതത്തി  ആരരഭത്തിച്ചതകാണസ്,  മണ്പണത്തികഴത്തിഞ.

അവത്തിടെളത പകാരത്തിസ്ഥത്തിതത്തിക പ്രശ്നളമനകാണസ്?  പകാരത്തിസ്ഥത്തിതത്തിക പ്രശ്നതത്തിളന്റെ

റത്തിതപകാര്ട്ടെസ്  എനകാളണനര  അതസ്  പുറത  വത്തിടെണളമനര  ഞങള്

ആവശരളപളട്ടെങത്തിലര  ഇനര  പുറതവത്തിട്ടെത്തിട്ടെത്തില.  അവത്തിളടെ  ളവളെളെളപകാക്കര

ഉണകായത്തിട്ടെത്തില,  മണത്തിടെത്തിച്ചല്  ഉണകായത്തിട്ടെത്തില.  മണ്പണത്തിളയടുത തറകാഡത്തിളന്റെ

ഒരതരത്തി മണ്ണുതപകാലര ഒഴകത്തിതപകായത്തിട്ടെത്തില. ആ ഭൂമത്തി ഒഴത്തിവകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.
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തചതലകാടെസ്  എതസ്റ്റേറസ്  ഞങളെകാരര  എതത്തിര്തത്തിട്ടെത്തില.  തചതലകാടെസ്  എതസ്റ്റേറസ്

എടുക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയളെളെ  നത്തിലപകാടുകള്  സത്വശകരത്തിച.  കളെക്ടര്

തനകാട്ടെത്തിഫത്തിതക്കഷന  ഇറക്കകാനുളെളെ  നത്തിലപകാടുകളളെടുത,  വളെളര  ളപളട്ടെന്നസ്

തചതലകാടെസ് എതസ്റ്റേറസ് മകാറത്തി. DM WIMS ളമഡത്തിക്കല് തകകാതളെജസ്, ളറഡത്തിളമയ്ഡസ്

ളമഡത്തിക്കല്  തകകാതളെജസ്  എടുക്കകാന  തപകാകുനളവന്ന  വകാര്ത  പുറതവന.

വയനകാട്ടെത്തിളല ജനങള്ക്കസ്  അതുര  പ്രതശകയണകായത്തിരന.  ഇതപകാള് അതുര

അട്ടെത്തിമറത്തിക്കളപട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇതപകാള്  ഗവണ്ളമന്റെസ്  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്

സത്വനമകായത്തി ളമഡത്തിക്കല് തകകാതളെജസ്  പണത്തിയളമന്നസ്.  വയനകാട്ടെത്തിളല ജനങളളെ,

സകാധകാരണക്കകാരകായ  തവകാട്ടെര്മകാളര  കബളെത്തിപത്തിക്കുന്ന  നത്തിലപകാടെകാണസ്  അഞസ്

വര്ഷമകായത്തി  ഗവണ്ളമന്റെസ്  സത്വശകരത്തിക്കുന്നതസ്.   വയനകാട്ടെത്തിളല  ജനങള്

വത്തിഡത്തികളെല. 

ഇവത്തിളടെ സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തിയളണന്നസ് പറയന. ഏറവര കൂടുതല്

പട്ടെത്തികവര്ഗക്കകാര്,  രണകായത്തിരതതകാളെര  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള്  ഹയര്  ളസക്കണറത്തി

വത്തിദരകാഭരകാസര  കഴത്തിഞ്ഞസ്  ഓതരകാ  വര്ഷവര  ഇറങ്ങുനണസ്.  അഞ്ഞൂറസ്

കുട്ടെത്തികള്ക്കകാണസ് അഡത്തിഷന ലഭത്തിക്കുന്നതസ്. ഞകാന ഗവണ്ളമന്റെസ് ആര്ട്സസ് ആന്റെസ്

സയനസസ്  തകകാതളെജത്തിനുതവണത്തി  മുഖരമനത്തിയളടെ  കതനുസരത്തിച്ചസ്  എലകാ
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റത്തിതപകാര്ട്ടുകളര തയകാറകാക്കത്തി. ഞകാന സബ്മത്തിഷന ഉന്നയത്തിച്ചതപകാള് പറയന്നതസ്,

ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ സകാമ്പതത്തിക സ്ഥത്തിതത്തി പരത്തിതശകാധത്തിച്ചസ് നടെപത്തിലകാക്കുളമന്നകാണസ്.

അങളനയകാളണങത്തില്  ബഹുമകാനളപട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  ബഡ്ജറസ്

അവതരത്തിപത്തിച്ച  എലകാവര്ഷവര  ബഹ്മഗത്തിരത്തി  ളഡവലപ്ളമന്റെസ്

തപ്രകാജക്ടത്തിനുതവണത്തി  തകകാടെത്തികളെകാണസ്  ളകകാടുതതസ്.  ആ  ബഹ്മഗത്തിരത്തി

ളഡവലപ്ളമന്റെസ്  ളസകാളളസറത്തിയളടെ  പ്രവര്തനങള്  ഇസൗ  സഭയത്തില്

വത്തിശദശകരത്തിതക്കണതുണസ്.  അതത്തിളന്റെ  പ്രവര്തനര  എനകാണസ്?  അതത്തിളന്റെ

ഉളെളെടെക്കതത്തിതലയസ് കടെക്കകാന ആഗഹത്തിക്കുന്നത്തില.  വയനകാടെത്തിളന സരബനത്തിച്ചസ്

സ്ഥകാപനങള് വളെര്നവതരണതസ് ആവശരമകാണസ്.  പളക,  ഇന്നസ് അനുവദത്തിച്ച

തുകകള്  വച്ചസ്  തനകാക്കുതമ്പകാള്  ഒര  ഗവണ്ളമന്റെസ്  തകകാതളെജസ്

തുടെങ്ങുന്നതത്തിനുതവണത്തി  യകാളതകാര  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയര  ഇസൗ

ഗവണ്ളമന്റെത്തിനത്തിളലന്നസ്  ഞകാന  മനസത്തിലകാക്കുന.  രകാഷശയപരമകായത്തി  നത്തിങള്

മകാറത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്. 

നഞനതകകാടെസ്-നത്തിലമ്പൂര്  ളറയത്തില്തവ  പദ്ധതത്തിക്കകായത്തി  8  തകകാടെത്തി  രൂപ

ഡത്തി.എര.ആര്.സത്തി.ക്കസ്  ഡത്തി.പത്തി.ആര്.  തയകാറകാക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  അനുവദത്തിച.

നഞനതകകാടെസ്  ളറയത്തില്തവ  ഇലകാതകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയണസ്.  13-02-2017-ല്
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8  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തില്  നത്തിനര  2  തകകാടെത്തി  രൂപ  ആദര  ഇനസ്റ്റേകാള്ളമന്റെസ്

അഡത്വകാനസകായത്തി  ളകകാടുക്കകാന  തശരമകാനളമടുത.  രകാവത്തിളല  ഓര്ഡര്

ഇറങ്ങുന,  ളളവകുതന്നരര  ഓര്ഡര്  കരകാനസല്  ളചയ്യുന.  പൂര്ണമകായര

അവഗണത്തിക്കളപട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയണസ്.  ഇന്നളല  വയനകാട്ടെത്തില്  കളെതകറത്തിനസ്  മുന്നത്തില്

ജനകശയ സമരമുണകായത്തിരന. അതസ് രകാഷശയമകായ സമരമല, ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന

കുറളപടുതന്നതത്തിനുതവണത്തിയളെളെ  സമരമല.  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ

ശദ്ധകണത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയളെളെ  സമരമകാണസ്.  ബതതരത്തിയത്തിളല രൂപതകാ

അദ്ധരകന  അഭത്തിവന്ദരപത്തിതകാവസ്  തഡകാ.  തജകാസഫസ്  മകാര്  തതകാമസകാണസ്  ആ

സമരര ഉദ്ഘകാടെനര ളചയതസ്.  വയനകാടെത്തിളന്റെ തപ്രകാജക്ടസ് അട്ടെത്തിമറത്തിക്കളപട്ടു.  ഏഴസ്

തവണ  സര്തവ  നടെതത്തി  ഒഴത്തിവകാക്കത്തിയ  തലതശ്ശേരത്തി-മകാനനവകാടെത്തി-ളളമസൂര്

ളറയത്തില്തവപകാത.  ഇതത്തില്  രണസ്  പകാത  ഗവണ്ളമന്റെസ്  മുതന്നകാട്ടെസ്  വയ്ക്കുതമ്പകാള്

അതുമകായത്തി ബനളപട്ടെസ്  ഏതത്തിനകാണസ് പ്രതയകാറത്തിറത്തി  ളകകാടുതക്കണതസ്,  ഏതകാണസ്

ലകാഭമുളെളെ  ളറയത്തില്തവ  ളളലളനന്നസ്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാന  തപകാലര  ഗവണ്ളമന്റെസ്

തയകാറകായത്തിട്ടെത്തില. 

രകാത്രത്തിയകാത്രകാ  നത്തിതരകാധനര  സരബനത്തിച്ചസ്  പറയകയകാളണങത്തില്,....

പ്രത്തിയളപട്ടെ പ്രതത്തിപകതനതകാവര എലകാ രകാഷശയ തനതകാക്കളര ശശ.  രകാഹുല്
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ഗകാനത്തിയര  ഇവത്തിടെളത  മനത്തിസഭയത്തിളല  മനത്തിമകാളരലകാര  വയനകാട്ടെത്തില്

വന്നതകാണസ്.  രകാത്രത്തിയകാത്രകാ  നത്തിതരകാധനവമകായത്തി  ബനളപട്ടെ  സമരതത്തില്

നകാലലകര ആളകളെകാണസ് പളങടുതതസ്.  ആ സമരവമകായത്തി ബനളപട്ടെസ്  ഇസൗ

സര്ക്കകാരത്തിളല  രണസ്  മനത്തിമകാര്  വന  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതസ്  കര്ണകാടെക

ഗവണ്ളമന്റുമകായത്തി സരസകാരത്തിച്ചസ് എലത്തിതവറഡസ് ളളഹതവ നത്തിര്മ്മത്തിക്കുളമന്നകാണസ്.

മുഖരമനത്തിയളടെ  തനതൃതത്വതത്തില്  കര്ണകാടെകയത്തില്  തപകായത്തി  ഒര  ചര്ച്ച

നടെതകാന തപകാലര ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ് കഴത്തിഞ്ഞത്തില. 

കത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തിളയക്കുറത്തിച്ചസ് ശശ. തറകാജത്തി എര. തജകാണ് പറഞ. എളന്റെ

മണ്ഡലതത്തില്  മൂന്നസ്  പദ്ധതത്തികളെകാണസ്  അനുവദത്തിച്ചതസ്.  ബശനകാച്ചത്തി-പനമരര

തറകാഡകാണസ്  തുടെങത്തിയതസ്.  അതസ്  മൂന്നസ്  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങളളെ

ബനത്തിപത്തിക്കുന്നതകാണസ്.  ആ  തറകാഡസ്  ഏളറടുതത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്  തമത്തിഴസ് നകാട്ടെത്തിലളെളെ

ആര്.എസസ്.  ളഡവലതപഴസ്  എനപറയന്ന കമ്പനത്തിയകാണസ്.  ഇന്നസ് ആ കമ്പനത്തി

പ്രവൃതത്തി  ളചയ്യുന്നത്തില.  16  കത്തി.മശറതറകാളെര  തറകാഡസ്  കുഴത്തിച്ചസ്

മറത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  യകാത്ര  ളചയകാന  കഴത്തിയന്നത്തില.  ഇക്കകാരരതത്തില്  ഒര

നത്തിയനണവമത്തിലകാളത ഗവണ്ളമന്റെസ് മുതന്നകാട്ടെസ് തപകാകുകയകാണസ്. 

സര്ഫകാസത്തി  ആക്ടസ്  അനുസരത്തിച്ചസ്  8000  കുടുരബങള്  ഇന്നസ്  ജപ്തത്തി
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നടെപടെത്തിയളടെ  ഭശഷണത്തി  തനരത്തിട്ടുളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ

ബഡ്ജറത്തില്  കര്ഷകരളടെ  കകാര്ഷത്തിക  കടെങളമകായത്തി  ബനളപട്ടുള്ള

എളനങത്തിലര  കകാരരങള്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാ?  ഇവത്തിളടെ  തുരങപകാതളയ

സരബനത്തിച്ചസ് എനകാണസ് പറഞ്ഞതസ്? അതസ് പകാരത്തിസ്ഥത്തിതത്തികകാനുമതത്തി കത്തിട്ടെത്തിയകാല്

നടെപകാക്കുളമന്നസ് പറഞ. ഇലകനസ് ഒര മകാസരമുമ്പസ് തമപകാടെത്തി പഞകായതത്തില്

വച്ചസ്   വലത്തിയ  ഉത്ഘകാടെന  മകാമകാങര  നടെതത്തി.   എനത്തിനകാണസ്  നടെതത്തിയതസ്?

എലകാ സര്തവയര  പൂര്തത്തിയകായത്തിട്ടുതവതണ ഒര പദ്ധതത്തി ആരരഭത്തിതക്കണതസ്;

ആ പദ്ധതത്തിയമകായത്തി ബനളപട്ടുള്ള ചര്ച്ചകള് നടെതത്തിതയകാ;  ആ പദ്ധതത്തിയളടെ

ഡത്തി.പത്തി.ആര്. തയകാറകാതയകാ; പകാരത്തിസ്ഥത്തിതത്തികകാനുമതത്തി കത്തിട്ടെത്തിതയകാ; നത്തിങള് ഇന്നസ്

ജനങളളെ  വഞത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.   ഇന്നസ്  വയനകാട്ടുകകാര്  വലത്തിയ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാണസ്. ഇവത്തിളടെ  തുരങപകാതയളടെ കകാരരര പറഞ്ഞതപകാള് ചുരര

തബകാക്കകാളണന്നസ്  പറഞ.  ചുരര  തബകാക്കകാകകാന  എനകാണസ്  കകാരണര?

പകാരത്തിസ്ഥത്തിതത്തിക  പ്രശ്നമുളണന്നസ്  പറയതമ്പകാള്,  ഇന്നസ്  കരത്തിങല്ലുര  മണലര

ഉള്പളടെയള്ള സകാധനങള് ളകകാണ്ടുവരന്നതസ് ചുരതത്തിളന്റെ തകാളഴനത്തിന്നകാണസ്.

അവത്തിളടെ കത്വകാറത്തികള്ക്കുര ക്രെഷറകള്ക്കുര പ്രവര്തത്തിക്കകാര. പളക  വയനകാട്ടെത്തില്

അതസ് പ്രവര്തത്തിക്കകാന പകാടെത്തില. കത്വകാറത്തി- മണല് മകാഫത്തിയകളളെ സരരകത്തിക്കുന്ന
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നത്തിലപകാടെകാണസ്  ഗവണ്ളമന്റെസ്  സത്വശകരത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  എന.ളഎ.ടെത്തി.,

വയനകാട്ടെത്തിളല  റവനന്യൂ  കത്വകാറത്തികളളെ  സരബനത്തിച്ചസ്   പഠനര  നടെതത്തി.   ആ

അനുകൂല  പഠന  റത്തിതപകാര്ട്ടെസ്  ഇന്നസ്  ഗവണ്ളമന്റെത്തിലണസ്.   ഞകാന  ഇന്നസ്

മുഖരമനത്തിക്കസ്  കതസ്  ളകകാടുതത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  വലഫസ്  മത്തിഷന  വഴത്തി

പകാവളപട്ടെവര്ക്കസ്   അനുവദത്തിക്കുന്ന  വശടുകള്  പണത്തിയകാന  കല്ലുര  മണലര

കമ്പത്തിയര  സത്തിളമന്റുര  കത്തിട്ടെകാനത്തില.  കമ്പത്തിക്കുര  സത്തിളമന്റെത്തിനുര  ഇന്നസ്  വത്തില

വര്ദ്ധത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇതസ്  വയനകാട്ടെത്തിളല  പ്രശ്നമകാണസ്.

പട്ടെത്തികവര്ഗക്കകാര്       പ്രയകാസളപടുന.

മത്തി  .    ളഡപന്യൂട്ടെത്തി  സശക്കര്  :  പ്ലെെശസസ്.....  പ്ലെെശസസ്....  ശശ.  ളഎ.  സത്തി.

ബകാലകൃഷ്ണന, അങസ് രണ്ടുമത്തിനത്തിറസ് അധത്തികളമടുത.

ശശ  .   ളഎ  .   സത്തി  .   ബകാലകൃഷ്ണന: സര്,  ഇങളന ഒരപകാടെസ് പ്രതത്തിസനത്തികള്

നത്തിലനത്തില്ക്കുതമ്പകാള്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  വയനകാട്ടുകകാളര

വഞത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  ളപകാള്ളയകായ  ബഡ്ജറകാണസ്  ഇവത്തിളടെ

അവതരത്തിപത്തിച്ചതസ്.   ഇസൗ  ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞ  ഏളതങത്തിലര  പ്രധകാനളപട്ടെ

കകാരരങള് നത്തിങള് നടെപകാക്കത്തിയത്തിട്ടുതണകാ?  ളമഡത്തിക്കല് തകകാതളെജസ്,  വയനകാടെസ്

പകാതക്കജസ്,  സല്തകാന ബതതരത്തി ഗവണ്ളമന്റെസ് തകകാതളെജസ്,   നഞനതകകാടെസ്  -
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നത്തിലമ്പൂര് ളറയത്തില്തവ, രകാത്രത്തിയകാത്രകാ നത്തിതരകാധനര, കത്തിഫ്ബത്തി പദ്ധതത്തി, വയനകാടെസ്

എയര്സ്ട്രേത്തിപസ്;   ശശ.  എ.  പത്തി.   അനത്തില്  കുമകാര്  ടൂറത്തിസര

വകുപമനത്തിയകായത്തിരന്നതപകാള്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതകാണസ്   വയനകാടെസ്  എയര്സ്ട്രേത്തിപസ്.

അതത്തിനുതവണത്തി   50  ലകര  രൂപ  ഡത്തി.പത്തി.ആര്.  തയകാറകാക്കുന്നതത്തിനസ്

അനുവദത്തിച.  അന്നസ്  ആരകാണസ്  സമരര  ളചയതസ്; എളന്റെ  മണ്ഡലതത്തിളല

മകാതമരഗലതസ്  ഇതത്തിളന്റെ  എക്സെെസ്ളപര്ട്ടെസ്  അരഗങള്   വന്നസ്  സര്തവ

നടെതത്തിയതപകാള് അവത്തിളടെ എതത്തിര്തതസ് നത്തിങളളടെ പകാര്ട്ടെത്തിയര  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-

യമകാണസ്.  അതസ്  തനളര  മകാനനവകാടെത്തിയത്തില്  ളചന്നതപകാള്   അവത്തിളടെയര

എതത്തിര്ത. ഇതപകാള് നത്തിങള് അതസ് പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  സമരങള്

ളചയസ് നത്തിങള് പദ്ധതത്തികള് മുടെക്കുന,  നത്തിങള് പ്രഖരകാപത്തിക്കുന;  ജനങളളെ

വഞത്തിക്കുന; ഇതകാണസ് നത്തിങളളടെ നത്തിലപകാടെസ്.  അതുളകകാണസ് ഇസൗ തവകാട്ടെസ് ഓണ്

അക്കസൗണത്തിളന  ശക്തമകായത്തി  എതത്തിര്തളകകാണസ്  ഞകാന  എളന്റെ  വകാക്കുകള്

നത്തിര്തന. ശശ  .    മുഹമ്മദസ്  മുഹസത്തിന  പത്തി  .: സര്, ഈ  ബഡ്ജറസ്

ആധുനത്തിക  തകരളെതത്തിളന്റെ  വത്തികസനതത്തിനസ്  ഏറവര  മത്തികച്ച  രശതത്തിയത്തിലള്ള

പരത്തിവര്തനതത്തിനുതവണ  അടെത്തിതറയത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  2016-17

കകാലഘട്ടെതത്തിളല ആദരളത ബഡ്ജറത്തില് ഏറവര അടെത്തിസ്ഥകാനപരമകായത്തിട്ടുള്ള
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ഫസൗതണഷളന്റെ  എലകാ  പ്രവര്തനങളര  ളചയ്തു.    അതത്തില്  നത്തിനള്ള

തുടെക്കമകാണസ്  ഇതത്തിളന്റെ  ബകാക്കത്തി  പ്രവര്തനങള്.  അടെത്തിസ്ഥകാനപരമകായത്തി

തകരളെര  തനരത്തിട്ടെത്തിരന്ന  ആദരളത  ളവല്ലുവത്തിളെത്തികള്  നമുക്കറത്തിയകാര,  നകാലസ്

മത്തിഷനുകള്വഴത്തി  ആ  ളവല്ലുവത്തിളെത്തികളളെ  അഡസസ്  ളചയ്തുകഴത്തിഞ.

അഭരസ്തവത്തിദരരകായത്തിട്ടുള്ള  ളചറപക്കകാര്ക്കസ്  ളതകാഴത്തില്

ലഭരമകാക്കുകളയനള്ളതകാണസ്  ഇതപകാള്  തകരളെര  തനരത്തിടുന്ന  ഏറവര  വലത്തിയ

ളവല്ലുവത്തിളെത്തി.  ഒര  വത്തിജ്ഞകാനസമൂഹമകായത്തി  തകരളെളത  ളകട്ടെത്തിപടുക്കകാനുള്ള

പ്രവര്തനതത്തിനസ്  തുടെക്കമത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ് ഇസൗ ബഡ്ജറസ്.  ഇസൗ തകകാവത്തിഡസ്

കകാലളത  പ്രതയകാജനളപടുതത്തിളക്കകാണസ്  വത്തികസത്തിത  രകാജരങളെത്തിലള്ള

അവസരങള്  തകരളെതത്തിതലയസ്    ളകകാണ്ടുവരകാനുള്ള  ഏറവര  വലത്തിയ

ലകരതതകാടുകൂടെത്തിയള്ള  പ്രവര്തനങളെകാണസ്  നടെതന്നതസ്.

അതുളകകാണ്ടുതളന്ന ഞകാന ഇസൗ തവകാട്ടെസ്  ഓണ് അക്കസൗണത്തിളന പൂര്ണമകായര

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ്.  

സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയണകാകുതമ്പകാഴര  മറസ്

സരസ്ഥകാനങളെത്തില്നത്തിനര  വരതരസ്തമകായത്തി  ജനങള്ക്കസ്

തകമപ്രവര്തനങള്ക്കുള്ള  പദ്ധതത്തിവത്തിഹത്തിതര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്ന  ഒര
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കകാഴ്ചയകാണസ്  തകരളെതത്തില്  കകാണകാന  കഴത്തിയന്നതസ്.  മറസ്

സരസ്ഥകാനങളെത്തിളലകാളക്ക  അതരതത്തിലള്ള  വത്തിഹത്തിതങള്

എടുതമകാറതമ്പകാഴകാണസ്,  തകരളെതത്തിളല ഗവണ്ളമന്റെസ്  ഇതരതത്തില്

സകാധകാരണക്കകാളര  സഹകായത്തിക്കുന്ന  രശതത്തിയത്തിലള്ള  പ്രവര്തനങള്

നടെതന്നതസ്.    തകകാവത്തിഡസ്  ചത്തികത്തിതയസ്  തകരളെളമകാഴത്തിളക  മറള്ള

സ്ഥലങളെത്തിളലകാളക്ക വലത്തിയരശതത്തിയത്തിലള്ള ളചലവസ്  വരതമ്പകാള്,  തകരളെതത്തില്

സര്ക്കകാര്  തലതത്തില്  ചത്തികത്തിത  ഒരക്കത്തിളക്കകാണസ്   ആളകള്  മരത്തിക്കകാനുള്ള

സകാദ്ധരത  ഇലകാളതയകാക്കത്തിയതസ് എന്തുളകകാളണന്നസ് തചകാദത്തിച്ചകാല്, ഇനഡരയത്തില്

തകകാണ്ഗസസ്  ഭരത്തിക്കുന്നത്തിടെതര  ബത്തി.ളജ.പത്തി.  ഭരത്തിക്കുന്നത്തിടെതര

അങളനയലകാതതസ്,  തകരളെതത്തില്  ഇടെതുപകമകാണസ്  ഭരത്തിക്കുന്നതസ്,

ഇടെതുപകര  സകാധകാരണക്കകാരളന്റെ  ജശവത്തിതര  സരകത്തിതമകാക്കകാനുള്ള

പ്രവര്തനങളെകാണസ്  ളചയ്യുക  എന്നതത്തിളന്റെ  ഏറവര  വലത്തിയ  ളതളെത്തിവകാണസ്.

ളതരളഞ്ഞടുപത്തിതലയസ്  നമ്മള്  തപകാകുകയകാണസ്.   ഇടെതുപകര  വമ്പത്തിച്ച

ഭൂരത്തിപകതതകാടുകൂടെത്തി  തത്തിരത്തിചവരളമന്നസ്  പറയന്നതസ്  ഇസൗ  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിവസ്

ജനങള്ക്കുള്ളതുളകകാണകാണസ്.  ഇസൗ  പ്രതത്തിസനത്തി  ഘട്ടെതത്തിലര  ളപനഷന

വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ് ളചയതസ്.  ആശത്വകാസനടെപടെത്തി എനള്ള നത്തിലയകാണസ് 1500
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രൂപയത്തില് നത്തിനര 1600 രൂപയകാക്കത്തി ളപനഷന വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചതസ്.  ഉറപത്തിലകാത

6000 രൂപളയ അല, ഉറപള്ള 1600 രൂപളയയകാണസ് ജനങള് പത്തിന്തുണയ്ക്കുക.

ഇടെതുപകര തത്തിരത്തിചവന്നകാല് ഇതരതത്തില് കൂടുതല് ളമച്ചളപട്ടെ രശതത്തിയത്തിലള്ള

തകമപ്രവര്തനങളണകാകുര.  

നമ്മുളടെ സമൂഹതത്തിളല പകുതത്തിയത്തിലധത്തികരവരന്ന ആളകളെകാണസ് സശകള്.

ആ സശകളളെ  പരത്തിഗണത്തിക്കകാത രശതത്തിയത്തിലള്ള പ്രവര്തനങള് സകാധത്തിക്കത്തില.

ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതത്തിനുതശഷര  ളജനഡര്  ബഡ്ജറസ്

നടെപത്തിലകാക്കുകയകാണസ്.   സശകള്ക്കസ്  തവണ  വത്തിഹത്തിതര  പ്രതതരകമകായത്തി

പരത്തിഗണത്തിക്കുകയകാണസ്.  അവളര  പ്രതതരകമകായത്തി  പരത്തിഗണത്തിച്ചസ്  അവരളടെ

പുതരകാഗതത്തി ലകരമത്തിടുകയകാണസ്.  2016-17-ല്  760  തകകാടെത്തി രൂപയകായത്തിരന

വകയത്തിരതത്തിയത്തിരന്നളതങത്തില് ഇതപകാള് 1,347 തകകാടെത്തി രൂപയകാണസ് ളജനഡര്

ബഡ്ജറത്തിളന്റെ ഭകാഗമകായത്തി  വകയത്തിരതത്തിയതസ്.   ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെത്തിളനതത്തിരകായത്തി

വലത്തിയരശതത്തിയത്തിലള്ള  അലത്തിതഗഷന  പ്രതത്തിപകതത്തിളന്റെ  യവതനതകാക്കളളടെ

ഭകാഗതനത്തിനര  ഉണകായത്തിട്ടുണസ്.   അതത്തിനുകകാരണര  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്

അഭരസ്തവത്തിദരരകായ  ആളകള്ക്കസ്  ളതകാഴത്തില്  നല്കുന്നത്തിലകാളയനള്ള

വരകാജപ്രചരണങളെകാണസ്.  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  വന്നതത്തിനുതശഷര
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ഒന്നരലകതത്തിലധത്തികര  വരന്ന  ആളകള്ക്കകാണസ്  പത്തി.എസസ്.സത്തി.  വഴത്തി

നത്തിയമനര   നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ്.   അതതകാളടെകാപരതളന്ന  ളതകാഴത്തിലത്തിലകായ

പരത്തിഹരത്തിക്കകാന  നത്തിരവധത്തി  പ്രവര്തനങള്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ

യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ  5  വര്ഷക്കകാലര  എരതപ്ലെെകായ്ളമന്റെസ്  എക്സെെസ്തചഞസ്  വഴത്തി

ളതകാഴത്തില്  ളകകാടുതതസ്  45436  തപര്ക്കകാണസ്.   എന്നകാല്  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.

2020  വളര  ളതകാഴത്തില് ളകകാടുതതസ്  51771  ആളകള്ക്കകാണസ്.   എന്നത്തിട്ടെകാണസ്

ഇവര് ഇങളന പറയന്നതസ്.  അതതകാളടെകാപര തജകാബസ് ളഫയര് വഴത്തി വപ്രവറസ്

തമഖലയത്തില്  41357  ആളകള്ക്കുര എരതപ്ലെെകായ്ളമന്റെസ് എക്സെെസ്തചഞസ് വഴത്തി മകാത്രര

സത്വയരസരരരഭങളെടെക്കമുള്ള  സഹകായങളെകായത്തി  117270  തപര്ക്കുര  തജകാലത്തി

ളകകാടുത.   അതതകാളടെകാപര  പത്തി.എസസ്.സത്തി.  മുതഖന  ഒന്നര  ലകതതകാളെര

ആളകള്ക്കുര  എര.എസസ്.എര.ഇ.  വഴത്തി  ഏതകാണസ്  638000-തതകാളെര

ആളകള്ക്കുര തജകാലത്തി  ളകകാടുത.  അതസ്  യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ കകാലതസ്  വളെളര

കുറവകായത്തിരന.  ഏറവര  കൂടുതല്  സ്റ്റേകാര്ട്ടെസ്  അപകള്  തപ്രകാതകാഹത്തിപത്തിച്ച  ഒര

കകാലഘട്ടെര എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ കകാലഘട്ടെമകാണസ്.  യ.ഡത്തി.എഫസ്-ളന്റെ കകാലതസ്

സ്റ്റേകാര്ട്ടെസ്  അപകള്  വളെളര  കുറവകായത്തിരന.   അന്നസ്  300  സ്റ്റേകാര്ട്ടെസ്  അപകള്

മകാത്രമകായത്തിരനളവങത്തില്  3900  സ്റ്റേകാര്ട്ടെസ്  അപകള്ക്കകാണസ്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്
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സഹകായര  നല്കത്തിയതസ്.  32000-തതകാളെര   ആളകള്ക്കകാണസ്  ളതകാഴത്തില്

നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ്.  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  ഇതപകാള്  പുതത്തിയ  ബഡ്ജറത്തില്  വച്ച

പദ്ധതത്തികള്  വചളകകാണസ്,  തനരളത  നമ്മള്  ഒര  സകാഹചരരര

സൃഷത്തിക്കുകയകായത്തിരന.   ടകാനസ്ഗത്തിഡസ്  പദ്ധതത്തിയടെക്കര  ളകകാണ്ടുവന്നസ്

വവദദ്യുതത്തിക്കുളെളെ  സകാഹചരരങളണകാക്കുന.   ളക-തഫകാണ്  അടെക്കമുള്ള

പദ്ധതത്തികള് നടെപകാക്കത്തിളക്കകാണസ് ഇന്റെര്ളനറസ് ഒര അവകകാശമകായത്തി ഇനരയത്തില്

ആദരമകായത്തി  ഒര  സരസ്ഥകാനര  പ്രഖരകാപത്തിച,  അതസ്  തകരളെമകാണസ്.

അവകകാശമകായത്തി പ്രഖരകാപത്തിക്കുക മകാത്രമല,  അതസ് ലഭരമകാക്കകാനുള്ള നടെപടെത്തിയര

സത്വശകരത്തിച.   അതസ്  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകുതമ്പകാള്,  ളതകാഴത്തില്  ഉറപത്തിക്കകാനുള്ള

പദ്ധതത്തികളെകാണസ് ഇസൗ ബഡ്ജറത്തില് വച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്. ഒന്നസ്-ഒളന്നകാര വര്ഷരളകകാണസ്

ഏറവര  കൂടുതല്  യവകാക്കള്ക്കുര  യവതത്തികള്ക്കുര  ളതകാഴത്തില്  ളകകാടുക്കകാനുള്ള

പദ്ധതത്തികള്  നടെപത്തിലകാക്കുകയകാണസ്.   പ്രതത്തിപകര  ഇതരതത്തിലള്ള

യവജനങളളടെ  പ്രശ്നങള്  പറയതമ്പകാള്  തകന്ദ്രഗവണ്ളമന്റെസ്  എട്ടെസ്

ലകതത്തിലധത്തികര  ളതകാഴത്തില്  ഇലകായ  ളചയതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ്  ഒര

പ്രചരണര/പ്രകടെനരതപകാലര  നടെതത്തിയത്തിട്ടെത്തില.   2019  ഡത്തിസരബര്  12-നസ്

ളറയത്തില്തവ റത്തിക്രൂട്ടെസ്ളമന്റെസ്  തബകാര്ഡസ് ഫലപ്രഖരകാപനര നടെതത്തിയ അസത്തിസ്റ്റേന്റെസ്
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തലകാതക്കകാ  വപലറസ്   തസ്തത്തികയത്തിളല   64371  നത്തിയമനര  ഇതുവളര

നടെതത്തിയത്തിട്ടെത്തില.   137069  ഒഴത്തിവകളള്ള  ആര്.ബത്തി.ഐ.,  ഗ്രൂപസ്  ഡത്തി

തസ്തത്തികയത്തിതലയസ്  2019  ളഫബ്രുവരത്തി    13-നസ്  വത്തിജ്ഞകാപനര

പുറളപടുവത്തിച്ചതകാണസ്. അതപക ഫശസകായത്തി 500 തകകാടെത്തി രൂപയകാണസ് പത്തിരത്തിച്ചതസ്.

ഇതുവളര  പരശകതപകാലര  നടെതത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ഇതരതത്തില്  തകന്ദ്ര

ഏജനസത്തികളര  തകന്ദ്രഗവണ്ളമന്റുര   പ്രവര്തത്തിക്കുതമ്പകാള്,

യവജനങള്ക്കുതവണത്തി  യകാളതകാനര  പറയകാളത  ഇസൗ   ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന

ആതകപത്തിക്കുതമ്പകാഴര  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  സര്ക്കകാരത്തിതനക്കകാള്  ഇരട്ടെത്തിയത്തിലധത്തികര

നത്തിയമനങള് നടെതത്തിയ  സര്ക്കകാരകാണത്തിതസ്. 

മത്തി  .    ളഡപന്യൂട്ടെത്തി  സശക്കര്:  പ്ലെെശസസ്  ....  ഇങളന  സരസകാരത്തിച്ചകാല്  സഭ

അവസകാനത്തിക്കുതമ്പകാള് രകാത്രത്തി 12 മണത്തിയകാകുര. 

ശശ  .    മുഹമ്മദസ് മുഹസത്തിന  .    പത്തി  .:  സര്,  ഒറക്കകാരരര കൂടെത്തി പറഞ്ഞസ് ഞകാന

അവസകാനത്തിപത്തിക്കകാര. യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ തനതൃതത്വതത്തില് ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന

തകര്ക്കകാന  വലത്തിളയകാര  പ്ലെെകാനുണകായത്തിരന.  ഒര  ഭകാഗതസ്   യ.ഡത്തി.എഫസ്.-

ളന്റെയര  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-യളടെയര  തനതൃതത്വതത്തില്,  മറഭകാഗതസ്  സത്വര്ണക്കടെതസ്,

തവളറകാരഭകാഗതസ്  അഴത്തിമതത്തി,  സത്തി.&എ.ജത്തി.യളടെ  തനതൃതത്വതത്തില്
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കത്തിഫ്ബത്തിളക്കതത്തിരകായ  നടെപടെത്തി,   അവത്തിശത്വകാസപ്രതമയര  അങളന

ളതരളഞ്ഞടുപത്തിതലയസ്  തപകാകകാളമനള്ളതസ്.  എന്നകാല്  അളതലകാര

ളപകാളെത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ആര്.എസസ്.എസസ്.-ളന്റെ  കൂളടെനത്തിന്നസ്

ളക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യളടെ ളസക്രെട്ടെറത്തി അവരളടെ വക്കകാലതവകാങത്തിയ വക്കശലകായത്തി

മകാറത്തിയ  ഇസൗ  സമയതകാണസ്  കത്തിഫ്ബത്തിളക്കതത്തിളര,  തകരളെതത്തിളനതത്തിളര

പറയന്നതസ്.  ഇളതലകാര ജനങള് മനസത്തിലകാക്കുര.   തഡകാ.  ളക.  ടെത്തി.  ജലശല്

ഖുറകാനത്തില്  ഒളെത്തിപത്തിച്ചസ്  സത്വര്ണക്കടെതസ്  നടെതത്തിളയന്ന  ആതകപര

അതദ്ദേഹതത്തിളനതത്തിരകായത്തി  ഇവത്തിളടെ  പറഞ.  ഒര  വത്തിഭകാഗര  ജനങള്  വളെളര

വത്തിശുദ്ധമകായത്തി കരതുന്ന ഗനമകാണസ്  ഖുറകാന.  അതുവച്ചസ് ആ മനത്തിളക്കതത്തിളര

വരക്തത്തിപരമകായ  വത്തിതരകാധര  തശര്ക്കകാന,  ആര്.എസസ്.എസസ്.-ളന്റെ

അജണയനുസരത്തിച്ചസ്  നശങത്തി.  എളന്റെ  നകാട്ടെത്തിളല  ഒര  ഉസ്തകാദസ്  എതന്നകാടെസ്

പറഞ്ഞതസ്,  അങളന  പറഞ്ഞതത്തിനസ്  തത്തിരത്തിചകത്തിട്ടെത്തിളയന്നകാണസ്.  ആ

ആതരകാപണര  പറഞ്ഞയകാള്  ഇഞത്തികൃഷത്തിയളടെ  പുതത്തിയ  സകാദ്ധരതകള്

പഠത്തിക്കകാനുള്ള  അതനത്വഷണതത്തിലകാണസ്  എന്നതുകൂടെത്തി  ജനര

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  അതുളകകാണ്ടുതളന്ന  യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന  ജനര

തള്ളത്തിക്കളെയര,  ഇടെതുപകര  വമ്പത്തിച്ച  ഭൂരത്തിപകതത്തില്  തത്തിരത്തിചവരര.
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തകരളെതത്തിളല ജനങള് കകാരരങള് തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുളണന്ന സതരര ഞകാന

പറയകയകാണസ്.  യവജനങളര  സശകളമുള്ളപളടെ  എലകാവളരയര

പരത്തിഗണത്തിചളകകാണ്ടുള്ള ഈ  തവകാട്ടെസ് ഓണ് അക്കസൗണത്തിളന ഞകാന പൂര്ണമകായത്തി

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

മത്തി  .    ളഡപന്യൂട്ടെത്തി  സശക്കര്:  അരഗങളെകാരരതളന്ന  സമയപരത്തിധത്തി

പകാലത്തിക്കുന്നത്തില.  ഇങളനതപകായകാല്  പതമണത്തി  കഴത്തിഞ്ഞകാലര  ചര്ച്ച

പൂര്തത്തിയകാക്കകാന  സകാധത്തിക്കത്തില.  അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന  സമയതത്തിനുള്ളത്തില്

പ്രസരഗര  അവസകാനത്തിപത്തിക്കകാന  ഭരണപകതര  പ്രതത്തിപകതമുള്ള

അരഗങതളെകാടെസ്  ആവശരളപടുകയകാണസ്.

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  ഞകാന   ഇസൗ  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്

അക്കസൗണത്തിളന എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്.  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി

ഗവണ്ളമന്റെസ്  അഞ്ചുവര്ഷര  പൂര്തത്തിയകാക്കുതമ്പകാള്  അഞസ്  ബഡ്ജറകള്

കണവരകാണസ്  ഞങള്.  ഇസൗ  അഞസ്  ബഡ്ജറത്തിലര  പ്രഖരകാപത്തിച്ച

കകാരരങളളെകാനരതളന്ന  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ  സമയതസ്

പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തിളലന്നതകാണസ്  ഞങള്  ഇതത്തിളന  എതത്തിര്തതത്തിളന്റെ

നരകായശകരണര.  സകാമ്പതത്തിക മകാതനജ് ളമന്റെത്തില്  പൂര്ണമകായത്തി പരകാജയളപട്ടെ
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ഒര ഗവണ്ളമന്റെകാണത്തിതസ്.  സരസ്ഥകാനതത്തിളന്റെ ളപകാതുകടെര വര്ദ്ധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

2016-ല്  സരസ്ഥകാനതത്തിളന്റെ  കടെബകാദ്ധരത  1,57,370 തകകാടെത്തി

രൂപയകായത്തിരനളവങത്തില്  2020-ല്  കടെബകാദ്ധരത  2,00,60,311  തകകാടെത്തി

രൂപയകായത്തിരത്തിക്കുന.  അതതസമയര  സരസ്ഥകാനതത്തിളന്റെ  വളെര്ച്ചകാനത്തിരക്കസ്

കുതളന തകാഴത്തിരത്തിക്കുന. 2019-20-ല് 6.49 ശതമകാനമകാളണങത്തില് 2020-21-

ല് 3.45 ശതമകാനമകാണസ്. ഇതസ് പറയതമ്പകാള് തകകാവത്തിഡകായത്തിരന എളന്നകാളക്ക

പറയകാര.  പതക  സരസ്ഥകാനതത്തിളന്റെ  വളെര്ച്ചകാ  നത്തിരക്കസ്  തദശശയ

ശരകാശരത്തിതയക്കകാള്  വളെളര   കുറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനളയനള്ളതകാണസ്.  തദശശയ

ശരകാശരത്തി  4.2  ശതമകാനമകാണസ്,  എനപറഞ്ഞകാല് വളെര്ച്ചകാനത്തിരക്കത്തില് തദശശയ

ശരകാശരത്തിയളടെ   ഒപളമതകാനതപകാലര   തകരളെതത്തിനസ്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

പതത്തിനകാലകാര തകരളെ നത്തിയമസഭയത്തില് ആദരമകായത്തി വന്ന ഒര പ്രതത്തിനത്തിധത്തിയകാണസ്

ഞകാന.  തനരളത  ഞകാന  പഞകായതസ്  പ്രസത്തിഡന്റെകായത്തിരന്ന  സമയതസ്

ഞങള്ക്കസ് ജനകശയകാസൂത്രണതത്തിളന്റെ കകാളസടുതതന്നയകാളെകായത്തിരന തഡകാ.

ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസകസ്.   ആ  സമയതസ്   ആദരളത  ബ ഡ്ജറസ്

അവതരത്തിപത്തിച്ചസ്   ബഹുമകാനളപട്ടെ  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസകസ്

സരസകാരത്തിച്ചതപകാള് പറഞ്ഞതസ്,  'ഇതകാ  തവണളമങത്തില്  തനകാക്കത്തിതക്കകാള,  മൂന്നസ്



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

162

വര്ഷരളകകാണസ്  ഞങള്  ളക.എസസ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ളയ  ലകാഭതത്തിലകാക്കുര.'

ഒന്നകാമളത  ബഡ്ജറസ്  അവതരത്തിപത്തിചളകകാണ്ടുള്ള  അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ

പ്രസരഗമകായത്തിരന.  'അഞ്ചു  വര്ഷര  കഴത്തിഞ്ഞസ്   ഞങള്  തപകാകുതമ്പകാള്

കത്തിഫ്ബത്തി  നടെപത്തിലകാക്കത്തി  തകരളെതത്തിളന്റെ  തലങ്ങുരവത്തിലങ്ങുര  തലകാതകകാതര

മകാതൃകയത്തിലള്ള  തറകാഡുകളണകാക്കുളമന്നസ്'  അതതകാളടെകാപര  അതദ്ദേഹര

പ്രഖരകാപത്തിച.  ആ  പറഞ്ഞതത്തില്  ഏളതങത്തിലളമകാര  തറകാഡസ്

നത്തിലവത്തില്വന്നത്തിട്ടുതണകാളയനര  തകരളെതത്തിലതസ്  കകാണകാന

സകാധത്തിക്കുതമകാളയനമകാണസ്  എനത്തിക്കസ്  തചകാദത്തിക്കകാനുള്ളതസ്.  2016-17-ളല

ബഡ്ജറത്തില്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ള  ഒര  തറകാഡുതപകാലര   പൂര്തത്തിയകാക്കകാന  ഇസൗ

ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ഞങള്   കത്തിഫ്ബത്തിയളടെ   തബകാര്ഡസ്

വച്ചത്തിട്ടുളണനള്ളതസ്  ശരത്തിയകാണസ്.  ഞങള്  അദ്ധത്വകാനത്തിച്ചസ്  അവത്തിളടെയര

ഇവത്തിളടെയര  നത്തിതവദനര  നല്കത്തി  ധനകകാരര വകുപമനത്തിയള്ളപളടെ

എലകാവളരയര  കണസ്  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്  ഉള്ളപടുതത്തി  തറകാഡസ്  വന്നതപകാള്

ഞങള് തബകാര്ഡസ് വച. പതക ഞങള് തബകാര്ഡസ് വയ്ക്കുന്നതത്തിനുമുമ്പസ് അവത്തിളടെ

ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയളന്റെ   തബകാര്ഡസ്  വച്ചസ്  സഖകാക്കള്  അതത്തിതലളറ

ആതഘകാഷത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  ഞങളെല,  ഇളതകാളക്ക  ളകകാണ്ടുവന്നതസ്
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സഖകാക്കളെകാളണന്ന  രശതത്തിയത്തില്  ഒരദ്ധത്വകാനവര   കൂടെകാളത  അവര്  തബകാര്ഡസ്

വച്ചത്തിട്ടുണസ്.  ആ  തബകാര്ഡസ്  വച്ച  തറകാഡുകളെത്തിതലളതങത്തിലര  ഇന്നസ്

നത്തിലവത്തിലതണകാളയനര  എവത്തിളടെളയങത്തിലര  പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയത്തിട്ടുതണകാളയനര

ബഹുമകാനളപട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  മറപടെത്തി  പറയണര.  2016-17-ല്

എളന്റെ  മണ്ഡലതത്തില്  ഞകാന നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ച  ഒര  തറകാഡുണകായത്തിരന.  അതസ്

മുണ്ടുമുഴത്തി-ളവട്ടുപകാറ-പുളെത്തിക്കല്  തറകാഡകായത്തിരന.  ആ  തറകാഡത്തിനുള്ള  ഫണസ്

കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില് ഉള്ളപട്ടെത്തിട്ടുണതലകാളയന്നസ് വത്തിചകാരത്തിച്ചസ്  മളറകാര ഫണ്ടുര ഞങള്

അതത്തിനുതവണത്തി മകാറത്തിവച്ചത്തില.  കകാരണര അതത്തിതനക്കകാള് തമകാശമകായ തവളറയര

തറകാഡുകളണകായത്തിരന.  അന്നസ് എട്ടെസ് മശറര്  വശതത്തി മതത്തിയകായത്തിരന. ഇന്നസ് 10

മശറര് വശതത്തിയത്തിളലങത്തില്  അളതടുക്കകാന സകാധത്തിക്കത്തിളലന്നസ് പറഞ. തറകാഡത്തിളന്റെ

ഉപരത്തിതലരതപകാലര  തകര്നകത്തിടെക്കുകയകാണസ്.  ഇതത്തിനസ്  എനസ്

പരത്തിഹകാരമകാണുള്ളളതന്നസ്  ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരര  വകുപമനത്തി പറയണര.

ആളകള്ക്കസ്  നടെക്കകാനുര  വകാഹനതമകാടെത്തിക്കകാനുര  കഴത്തിയകാത  രശതത്തിയത്തിതലയസ്

ഇതസ്  മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  തനരളത  ബസസ്  സര്വശസണകായത്തിരന്ന

തറകാഡുകള്തപകാലര  ഇന്നസ്  തകര്ന്നത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്. ഇന്നസ് കത്തിഫ്ബത്തിയമത്തില മറസ്

ഫണ്ടുകളമത്തില.   തകര്നകത്തിടെക്കുന്ന  തറകാഡുകള് നന്നകാക്കകാന ബഹുമകാനളപട്ടെ
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ധനകകാരര വകുപമനത്തിക്കസ് എനസ് പരത്തിഹകാരമകാര്ഗമകാണസ് നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കകാനുള്ളതസ്.

ഇവത്തിളടെ വത്തിധവ ളപനഷളന്റെ കകാരരര പറഞ,  ഒര പഞകായതത്തില് ഏറവര

കുറഞ്ഞതസ്  25  തപര്ളക്കങത്തിലര  വത്തിധവകാളപനഷന  നഷളപടുനണകാകുര.

അവര്ക്കസ്  അതസ്  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്   എനസ്  പരത്തിഹകാരമകാര്ഗമകാണുള്ളതസ്?

തകമളപനഷന  100  രൂപ  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചത്തിതല  എന്നകാണസ്  തചകാദത്തിക്കുന്നതസ്,

ഇങളന പതത്തിരപതയകായത്തിരര ആളകളളടെ ളപനഷന ളവട്ടെത്തിക്കുറച്ചതശഷര

100 രൂപ  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കകാന വളെളര എളപമകാണസ്. അക്കകാരരര ളപ്രകാഫ. ആബത്തിദസ്

ഹുളളസന  തങള്  ഇവത്തിളടെ  സൂചത്തിപത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ബഹുമകാനളപട്ടെ  ളഎ.

സത്തി. ബകാലകൃഷ്ണന വയനകാടെത്തിളന അവഗണത്തിച്ച കഥ  പറഞ.  ഞകാന പറയന,

ളപകാതുളവ മലപറളതയര മലബകാറത്തിളനയര  ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെസ് പൂര്ണമകായര

അവഗണത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.  കകാലത്തിക്കറസ്  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിളന്റെ  കകാരരര

എലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര. 74  ശതമകാനര സത്വകകാരരവരക്തത്തികള്ക്കസ് പങകാളെത്തിതമുള്ള

കണ്ണൂര്  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിതലയ്ക്കുള്ള  തറകാഡസ്  നന്നകാക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി

ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  രൂപയകാണസ്  നത്തിങള്  അനുവദത്തിച്ചതസ്.  തകരളെതത്തിളല

സര്ക്കകാര്  തമഖലയത്തിലളെളെ,  ളപകാതുതമഖലയത്തിലള്ള  ഏക  എയര്തപകാര്ട്ടെകാണസ്

കകാലത്തിക്കറസ്  എയര്തപകാര്ട്ടെസ്.  ഓതരകാ  ഹജസ്  തവളെയത്തിലര  ആ
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എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിതലയ്ക്കുള്ള  തറകാഡുകള്  നന്നകാക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  കഴത്തിഞ്ഞ

യ.ഡത്തി.എഫസ്. ഗവണ്ളമന്റുകളളെകാളക്ക ഫണസ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരന. എന്നകാല് ഇസൗ

ഗവണ്ളമന്റെസ്   വന്നതത്തിനുതശഷര  കകാലത്തിക്കറസ്   എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിതലയ്ക്കുള്ള

ഏളതങത്തിലളമകാര  തറകാഡസ്  നന്നകാക്കകാന  ഒര  രൂപളയങത്തിലര

അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാളയന്നസ്  ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി പറയണര.

18  എര.എല്.എ.-മകാര്  ഒപത്തിട്ടുളകകാടുത,  ഒര  രൂപതപകാലര  നല്കത്തിയത്തില.

കകാലത്തിക്കറസ്  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തില്നത്തിനര  ഹജസ്  എരബകാര്തക്കഷന  തപകായത്തിന്റെസ്

എടുതമകാറത്തി.  തശര്ത്ഥകാടെകരത്തില് 80 ശതമകാനവര മലബകാറത്തില്നത്തിനള്ള ഹജസ്

യകാത്രത്തികരകാണസ്,  അവരകാണസ് കകാലത്തിക്കറസ്  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിളന ആശയത്തിക്കുന്നതസ്.

കകാലത്തിക്കറസ്  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തില്നത്തിനര  മകാറത്തിയ  ഹജസ്  എരബകാര്തക്കഷന

തപകായത്തിന്റെസ് തത്തിരത്തിളക ളകകാണ്ടുവരന്നതത്തിനുതവണത്തി ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെസ് യകാളതകാര

നടെപടെത്തിയര  സത്വശകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.   വത്തിമകാന  ദുരനതത്തിനുതശഷര  കകാലത്തിക്കറസ്

എയര്തപകാര്ട്ടെത്തില്   വലത്തിയ  വത്തിമകാനങളെത്തിറങ്ങുന്നത്തില.  അവ  കകാലത്തിക്കറസ്

എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിതലയസ്  ളകകാണ്ടുവരന്നതത്തിനസ്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്

എന്തുനടെപടെത്തിയകാണസ്  സത്വശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളളതന്നസ്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര.  ഇസൗ

ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ സ്തുതത്തിപകാഠകരകായ മലബകാറത്തിളല ഭരണകകത്തി എര.എല്.എ.-
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മകാരടെക്കര  ആതലകാചത്തിതക്കണ  വത്തിഷയമകാണത്തിതസ്.  എലകാ  തമഖലയത്തിലര

മലബകാറത്തിളനയര മലപറളതയര അവഗണത്തിചളവന്നസ് ഞകാന സൂചത്തിപത്തിച. 165

നന്യൂളജന  തകകാഴ്സുകള്  ബഹുമകാനളപട്ടെ  ഉന്നത  വത്തിദരകാഭരകാസ  വകുപമനത്തിയളടെ

തനതൃതത്വതത്തില്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  അനുവദത്തിച.   അതത്തില്  മലബകാറത്തിനസ്

ളകകാടുതത്തിട്ടുള്ളതസ് ളവറര 65 തകകാഴ്സുകള് മകാത്രമകാണസ്. ആദരതമ ദുര്ബല പത്തിളന്ന

ഗര്ഭത്തിണത്തി  എനപറഞ്ഞതുതപകാളല ആദരതമ പത്തിതന്നകാക്കര, ഇതപകാള് ളകകാടുത

തകകാഴ്സുകളര  പൂര്ണമകായത്തി  ളകകാടുതതസ്  ഇവത്തിളടെയകാണസ്. 9  അറബത്തി

തകകാതളെജകളണസ്.   ഒര  അറബത്തി  തകകാതളെജത്തിനുര  ഒര  തകകാഴ്സുതപകാലര

ളകകാടുതത്തില.   ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്   തപകാസ്റ്റുകള്  സൃഷത്തിക്കുളമന്നസ്  പറഞ.

കുതറ തപകാസ്റ്റുകള് സൃഷത്തിച.  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ് തപകാസ്റ്റുകള് അദകാലതവഴത്തി

സൃഷത്തിച്ചതപകാള്   അദകാലളതകാളക്ക  കഴത്തിഞ്ഞസ്  അറബത്തി  തകകാതളെജത്തിനസ്  ഒര

ടെശച്ചത്തിരഗസ് തപകാസ്റ്റേസ് തപകാലര സൃഷത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില. ഇസൗ അറബത്തി തകകാതളെജകള്, റത്തിസര്ച്ചസ്

ളസന്റെറകളെകായ  അറബത്തി  തകകാതളെജകളെകാളണന്നസ്  ആതലകാചത്തിക്കണര.

മലബകാറത്തിളല  നത്തിരവധത്തി  എയ്ഡഡസ്  സ്കൂളകളെത്തിളല  അദ്ധരകാപകര്

നത്തിയമനകാരഗശകരകാര ലഭത്തിക്കകാളത ഇന്നസ് ളപരവഴത്തിയത്തിലകാണസ്. അവര്ക്കസ് സത്വനര

കുട്ടെത്തികളളെ തപകാറണളമങത്തില്  കൂലത്തിതവലയസ് തപകാതകണ അവസ്ഥയകാണസ്. 
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നമുളക്കലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര  വത്തിദരകാഭരകാസ  അവകകാശനത്തിയമര  വന്നതപകാള്

ളളപ്രമറത്തിതലതത്തില് 1:30-യര  ളളഹസ്കൂള്തലതത്തില്  1:45-ഉര  ആക്കത്തി.

അതത്തിളന്റെയടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  കൂടുതല്  അദ്ധരകാപക  തപകാസ്റ്റുകള്

സൃഷത്തിക്കളപടുന്നതസ്  തടെയകാനതവണത്തി  ഗവണ്ളമന്റെസ്  ളക.ഇ.ആര്.  നത്തിയമര

തഭദഗതത്തി  ളചയ്തു.  തഭദഗതത്തി  ളചയത്തിട്ടെസ്  പറഞ്ഞതസ്,  ഒര അദ്ധരകാപക നത്തിയമനര

നടെക്കുതമ്പകാള് ഒര ളപ്രകാട്ടെക്ടഡസ് അദ്ധരകാപകളനക്കൂടെത്തി നത്തിയമത്തിക്കണളമന്നകാണസ്.

ഒരദ്ധരകാപകളന  നത്തിയമത്തിക്കുതമ്പകാള്  ഒര  ളപ്രകാട്ടെക്ടഡസ്  അദ്ധരകാപകളനക്കൂടെത്തി

നത്തിയമത്തിച്ചകാലര  ആ   ആളെത്തിനസ്  ഇതപകാള്  നത്തിയമനതത്തിളന്റെ  അരഗശകകാരര

ളകകാടുക്കുന്നത്തില.  ബഹുമകാനളപട്ടെ  ധനമനത്തി  ളപരവഴത്തിയത്തിലകായ

ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  അദ്ധരകാപകരളടെ  നത്തിയമനകാരഗശകകാരളതക്കുറത്തിച്ചസ്  ഇസൗ

ബഡ്ജറത്തില് ഇതുവളരയകായത്തി ഒനര പറഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില. ഇതകാണസ് ഇസൗ ബഡ്ജറത്തിളന

എതത്തിര്ക്കകാനുള്ള കകാരണര.

മത്തി  .    ളഡപന്യൂട്ടെത്തി  സശക്കര്: അങസ്  മൂന്നസ്  മത്തിനത്തിട്ടെസ്  കൂടുതളലടുത.

പ്ലെെശസസ്...പ്ലെെശസസ്...

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  ഇന്നസ്  ശശ.  തജകാണ് ളഫര്ണകാണസസ്

സരസകാരത്തിച്ചതപകാള്,  ഇവത്തിളടെ  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-യളടെ  ഏകതലതത്തിതലയ്ക്കുള്ള  ഒര
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വലത്തിയ തപകാക്കകാണസ് ഇളതന്നസ് പറഞ.  ഞങള് പറഞ്ഞതകാണത്തിതസ്.  ഇവത്തിളടെ

ആര്.എസസ്.എസസ്.-ളനയര  ജനസരഘതതയര  വളെര്തത്തിയതസ്  നത്തിങളെകാണസ്.

ആര്.എസസ്.എസസ്.-തനയര  ജനസരഘതതയര  വളെര്തന്നതത്തിനസ്  അവസകാനര

നത്തിങള് വലത്തിയ വത്തില ളകകാടുതക്കണത്തിവരളമന്നസ് അന്നസ് ഞങള് പറഞ്ഞത്തിട്ടുണസ്.

1967-ല്  ആദരമകായത്തി  തകകാണ്ഗസസ്  പകാര്ട്ടെത്തിളയ  അകറത്തി  ഏതകാനുര

സരസ്ഥകാനങളെത്തില്..,  ഇവത്തിളടെ  പ്രതത്തിപകര  അധത്തികകാരതത്തില്വന,  അന്നസ്

ജനസരഘതതകാളടെകാപര  തചര്ന്നസ്  മനത്തിസഭയത്തില്  അരഗമകായത്തി.

ജനസരഘതതകാളടെകാപര  തചര്ന്നവരകാണസ്  ഇവത്തിളടെയള്ള  ഇടെതുപകളമന്നതസ്

ഇക്കൂട്ടെര് മറക്കരതസ്.

മത്തി  .   ളഡപന്യൂട്ടെത്തി സശക്കര്: പ്ലെെശസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്.....

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,   1967-ല്  നത്തിങള്  യ.പത്തി.-യത്തില്

അധത്തികകാരതത്തില് വന.  ആ മുന്നണത്തിയളടെ തപരസ്   'സരയക്ത വത്തിധകായകസ് ദൾ'

(എസസ്.വത്തി.ഡത്തി.)  എന്നകായത്തിരന.  ആ  മുന്നണത്തിയത്തില്  ചരണ്സത്തിരഗകായത്തിരന

മുഖരമനത്തി. അന്നസ് 98 ജനസരഘര അരഗങള് അതത്തിലണകായത്തിരന. അവത്തിളടെ

ബത്തി.ളക.ഡത്തി.-യര ഉണകായത്തിരന.  അന്നസ്  സത്തി.പത്തി.ളഎ.-യസ്   അവത്തിളടെ  13

എര.എല്.എ.-മകാരണകായത്തിരന. ആ മനത്തിസഭയത്തില് സത്തി.പത്തി.ഐ.-യളടെ രണസ്
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മനത്തിമകാരമുണകായത്തിരന.  സത്തി.പത്തി.ളഎ.(എര.)-ളന്റെ  ഒര എര.എല്.എ.  അന്നസ്

ഈ ജനസരഘതത്തിളന്റെ മനത്തിസഭളയയകാണസ്  പത്തിന്തുണച്ചത്തിരന്നതസ്.   1967-ല്

ഗര്ണകാര സത്തിരഗകായത്തിരന പഞകാബസ് മുഖരമനത്തി.... 

മത്തി  .    ളഡപന്യൂട്ടെത്തി  സശക്കര്:  പ്ലെെശസസ്  കണ്ക്ലൂഡസ്....   നകാലസ്  മത്തിനത്തിട്ടെസ്

അധത്തികളമടുത. പ്ലെെശസസ്....പ്ലെെശസസ്....

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര.:  സര്, ആ പഞകാബത്തിളല മുഖരമനത്തിളയ, ഏഴസ്

പകാര്ട്ടെത്തികള്  തചര്നണകാക്കത്തിയ  എസസ്.വത്തി.ഡത്തി.  മുന്നണത്തിയത്തില്,  അവത്തിളടെ

അകകാലത്തിദള്  ഉണകായത്തിരന,   ജനസരഘതത്തിളന്റെ  ഒര  മനത്തിയണകായത്തിരന.

സത്തി.പത്തി.ളഎ.(എര.)  ഉണകായത്തിരന.  ആ  മനത്തിസഭയത്തില്  സത്തി.പത്തി.ളഎ.-യര

ഉണകായത്തിരന. അങളന അന്നസ് നത്തിങള് വളെര്തത്തിയതകാണസ്. 1990-കളെത്തിലകാണസ്

നത്തിങള്ക്കസ് ഇസൗ തബകാധര വന്നതസ്.

മത്തി  .    ളഡപന്യൂട്ടെത്തി  സശക്കര്:  ഇങളന  മതരത്തിച്ചസ്  അതങകാട്ടുമത്തിതങകാട്ടുര

സരസകാരത്തിക്കുകയകാതണകാ?  പ്ലെെശസസ്...stop it.   അങസ് നകാലസ്  മത്തിനത്തിട്ടെത്തില് കൂടുതല്

സമയര  എടുതകഴത്തിഞ.  അടുതസ് ആളെത്തിതലയസ്  തപകാകുകയകാണസ്.  ശശ.  ളക.

ളജ. മകാക്സെെത്തി, അതങയസ് സരസകാരത്തിക്കകാര.

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  ഞകാന  അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

170

അതമരത്തിക്കയത്തില് ളഡകാണകാള്ഡസ് ടരമ്പസ് മകാറത്തി തജകാ ളളബഡന വന, നനമയളടെ

പുതത്തിയ പൂക്കകാലര....(ളളമക്കസ് ഓഫസ്)..

ശശ  .    ളക  .    ളജ  .    മകാക്സെെത്തി:  സര്,  ഇസൗ തവകാട്ടെസ് ഓണ് അക്കസൗണത്തിളന ഞകാന

ശക്തമകായത്തി  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ജനജശവത്തിതര  തകകാവത്തിഡത്തിനസ്  മുമ്പുര  പത്തിമ്പുളമന്ന

തരതത്തില്  തലകാകവരകാപകമകായത്തി  മകാറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞതസ്  ശരത്തിയകായത്തി

ഉള്ളക്കകാണ്ടുളകകാണസ്  അതത്തിജശവനതത്തിളന്റെ  പുതത്തിയ  ജനകശയപകാത  സൃഷത്തിച്ചസ്

മത്തികവറതുര  സര്വതല  സര്ശത്തിയമകായ  പ്രവര്തനര  കകാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന

തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ് ളഎസക്കത്തിളന്റെ തനതൃതത്വതത്തിലള്ള മത്തികച്ച ധനകകാരര

മകാതനജ് ളമന്റെത്തിളന  ഞകാന  ശക്തത്തിയകായത്തി  ശകാഘത്തിക്കുന.  തകരളെ  സരസ്ഥകാന

വത്തികസനര,  ജനതകമര, സകാമൂഹരനശതത്തി ഉറപവരതല്, ളപകാതുജനകാതരകാഗരര

സരരകത്തിക്കലര  ചത്തികത്തിത  ഉറപകാക്കലര,  കത്തിടെപകാടെമത്തിലകാതവളര  കളണതത്തി

കത്തിടെപകാടെര  ഉറപകാക്കല്,  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയത്തില്  സത്വയരപരരകാപ്തത

ളളകവരത്തിക്കല്  തുടെങത്തിയ  ജനകശയ  പ്രശ്നങള്ക്കസ്  പരത്തിഹകാരര

ഉറപവരതകയര തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് സഹകായങതളെകാ പരത്തിരകതയകാ ഇലകാളത

സരസ്ഥകാനളത  ളഞക്കത്തിപത്തിഴത്തിയന്ന  രകാഷശയ  ദുഷലകാക്കത്തിളന  അതത്തിജശവത്തിച്ചസ്

തകരളെ  സരസ്ഥകാനതത്തിതന്റെതകായ  ജനകശയ  ബദലകളമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടെസ്
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കുതത്തിക്കുകയകാണസ്  സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന  നയത്തിക്കുന്ന  ഇടെതുപക

സര്ക്കകാര്.  തകരളെര  നടെപത്തിലകാക്കത്തിയ  ളഹല്തസ്  ഇനഷത്വറനസസ്,  സശകള്,

കുട്ടെത്തികള്,  അതത്തിഥത്തി ളതകാഴത്തിലകാളെത്തികള് എന്നത്തിവര്ക്കുതവണത്തി ളചയ കകാരരങള്,

മതസസൗഹകാര്ദ്ദേര  ഉള്ളപളടെ  ജനകാധത്തിപതരമൂലരങളളടെ  സരരകണര

ഉറപകാക്കല്,  പ്രളെയസമയളത  രകകാപ്രവര്തനങള്,  നത്തിപകാ

പകര്ച്ചകാവരകാധത്തിളയ  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കല്,  ഓഖത്തി  ദുരനളത  തനരത്തിടുന്നതത്തില്

കകാണത്തിച്ച  ശുഷ്കകാനത്തി,  തകകാവത്തിഡസ്  പ്രവര്തനങളളെ  ഫലപ്രദമകായത്തി  തനരത്തിട്ടെ

രശതത്തികള്,  ക്രെമസമകാധകാന  പരത്തിപകാലനര  തുടെങത്തിയവളയലകാര  ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.,

സത്തി.എന.എന.,  അല്  ജസശറ,  വകാഷത്തിരഗ്ടെണ്  തപകാസ്റ്റേസ്,  ഇന്റെര്നകാഷണല്

തജര്ണലത്തിസ്റ്റുകള്  തുടെങത്തിയ  ളചറതുര  വലതുമകായ  വത്തിതദശ

ദൃശരപത്രമകാധരമങള്  പ്രകശര്തത്തിച്ചതസ്  ശതദ്ധയമകാണസ്.  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാര്

എലകാ  ഉപതഭകാഗ  സരസ്ഥകാനങതളെയര  വത്തിവത്തിധ  തലങളെത്തില്  ബകാധത്തിക്കുന്ന,

രകാജരര  തകര്ച്ചളയ  തനരത്തിടുന്ന,  സരസ്ഥകാനങളളെ  തമ്മത്തിലടെത്തിപത്തിക്കുന്നതുമകായ

മൂന്നസ്  വത്തിവകാദ  കര്ഷകനത്തിയമങള് പകാസകാക്കത്തി ക്രെമസമകാധകാന പ്രശ്നമുണകാക്കത്തി

മുതന്നകാട്ടെസ്  തപകാകുതമ്പകാഴകാണസ്  തകരളെര  ളളകവരത്തിച്ച  തനട്ടെങളളെ  ളപകാതുസമൂഹര

ഇതരതത്തില്  വത്തിലയത്തിരതന്നതസ്.  സരസ്ഥകാനതസ്  ക്രെമസമകാധകാനര
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ഉറപവരതത്തി, ളപകാതുജനങള്ക്കസ് തവണ തസവനര ഉറപവരതന്നതത്തിനകായത്തി,

മറസ് സര്ക്കകാരകളളടെ കകാലതസ് നടെപത്തിലകാക്കകാത രണസ് നടെപടെത്തികളെകാണസ് ഒന്നസ്

പസൗരകാവകകാശ  തരഖകള്  പ്രസത്തിദ്ധശകരത്തിച്ചസ്  തപകാലശസസ്  തരഖകളര

തസവനവത്തിവരങളര  ളമകാളളബല്  ആപവഴത്തി  ജനങള്ക്കസ്  ഉറപവരതന്ന

നടെപടെത്തികള്.  രണസ്,  ജനങള്ക്കസ്  നല്കുന്ന  പരകാതത്തികളെത്തിതനല്  നടെപടെത്തികള്

ഡത്തിജത്തിറല് ളപറശഷന തമകാണത്തിററത്തിരഗസ് സരവത്തിധകാനരവഴത്തി  ലഭരമകാക്കകാനുതകുന്ന

നടെപടെത്തികള്.  ഇവളയലകാര  ആഭരനര  വകുപത്തിളന്റെ  ധശരമകായ  നടെപടെത്തികളെത്തില്

എടുതസ് പറയതക്കവയകാളണന്നതസ് തര്ക്കമത്തിലകാത കകാരരമകാണസ്.  നകാഷണല്

വക്രെര റത്തിതക്കകാര്ഡ്സസ് ബന്യൂതറകാളയന്ന തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് ഏജനസത്തി റത്തിതപകാര്ട്ടെസ്

ളചയത്തിട്ടുള്ളതസ്  വര്ഗശയ  കലകാപങളെത്തിലകാത  നകാടെസ്  സഖകാവസ്  പത്തിണകാറകായത്തി

വത്തിജയളന്റെ  തനതൃതത്വതത്തിലള്ള  തകരളെളമന്നകാണസ്.  ഇതസ്  തത്തികചര

അഭത്തിനന്ദനകാര്ഹമകാണസ്.  മുന  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  കകാലളത

അഴത്തിമതത്തികളെത്തില് ജയത്തിലത്തിലകായവരര ആകകാന കകാതനത്തില്ക്കുന്നവരമകായ മുന

മനത്തിമകാര്  ഉള്ളപളടെയള്ള  എര.എല്.എ.-മകാരര  എത്ര  തപരകാളണനള്ളതസ്

തകരളെ  ജനതയസ്  അറത്തിയകാവന്ന  സതരമതല;  അതത്തില്നത്തിനര  തത്തികചര

വത്തിഭത്തിന്നമകാണസ്  ഇസൗ  സര്ക്കകാളരന്നതസ്  തര്ക്കമറ  വത്തിഷയമകാണസ്.  തകരളെ
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സരസ്ഥകാനളത  കഷതയനുഭവത്തിക്കുന്ന,  സകാമൂഹരതരഖയസ്

തകാളഴനത്തില്ക്കുന്നവരളടെ ഉന്നമനതത്തിനുര സകാമൂഹര സരക ഉറപകാക്കകാനുമുള്ള

പ്രവര്തനങളമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടെസ്  തപകാകുകയകാണസ്  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്.  ഇതത്തിളന്റെ

ഭകാഗമകായത്തി സകാമൂഹരതകമ ളപനഷന കഴത്തിഞ്ഞ സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ കകാലയളെവത്തില്

9311  തകകാടെത്തി  രൂപ  നല്കത്തിയതപകാള്  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  നകാളെത്തിതുവളര  32,034

തകകാടെത്തി  രൂപ  നല്കത്തിക്കഴത്തിഞ.  അതകായതസ്,  കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ

കകാലതസ്  34  ലകര തപര്ക്കസ് നല്കത്തിയതപകാള് ഇസൗ സര്ക്കകാര്  59.5  ലകര

തപര്ക്കസ്  നല്കത്തിവരന.  കഴത്തിഞ്ഞ  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  കകാലതസ്  600  രൂപ

അനുവദത്തിച്ചതപകാള്  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  കകാലതസ്  1600  രൂപയകായത്തി

വര്ദ്ധത്തിപത്തിച.  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  കകാലയളെവത്തില്  30  ശതമകാനര  തപര്ക്കസ്

ആദരമകായത്തി  ളപനഷന  ലഭത്തിക്കുകയര  ളചയ്തു.  മകാത്രമല,  സത്വനമകായത്തി

വശടെത്തിലകാതവളര കളണതത്തി 273632 തപര്ക്കസ് വശടെസ് നത്തിര്മ്മത്തിചനല്കകാന ഇസൗ

സര്ക്കകാരത്തിനസ് കഴത്തിഞ. കൂടെകാളത കൂടുതല് വശടുകളളടെ പണത്തിപരയത്തിലമകാണസ് ഇസൗ

സര്ക്കകാര്.  നടെപവര്ഷര ളളലഫസ് മത്തിഷന പദ്ധതത്തി വഴത്തി  1.50  ലകര വശടുകള്

കൂടെത്തി  അനുവദത്തിക്കകാനുര  6000  തകകാടെത്തി  രൂപ  നടെപബഡ്ജറത്തില്

വകയത്തിരതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  ഇസൗ  രണസ്  പദ്ധതത്തികളര  നടെപത്തിലകാക്കുകവഴത്തി  തകരളെ
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ജനത  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിളന  കയടെത്തിച്ചസ് സത്വശകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.

ഇതത്തിനുദകാഹരണമകാണസ്  തതദ്ദേശസത്വയരഭരണ  ളതരളഞ്ഞടുപസ്  ഫലര.

പട്ടെത്തിണത്തിയത്തിലകാളത  ദുരത്തിതമനുഭവത്തിക്കുന്നവളര  രകത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

പ്രവര്തനവമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണസ്  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്.  1.64  ലകര

തപര്ക്കസ്  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  കകാലയളെവത്തില്  പട്ടെയവത്തിതരണര

നടെതത്തിയളതങത്തില്  അതസ്  കഴത്തിഞ്ഞ  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  കകാലതസ്

1.15  ലകര  തപര്ക്കുമകാത്രമകാണസ്.  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  2020  ഡത്തിസരബര്  വളര

വത്തിവത്തിധ തസ്തത്തികകള് സൃഷത്തിച, 43224  തപര്ക്കസ് തജകാലത്തി നല്കുകയര ളചയ്തു.

അതുതപകാളലതളന്ന,  ഞകാളനകാര  കകാരരരകൂടെത്തി  സൂചത്തിപത്തിക്കകാന

ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ്.  ളപകാതുമരകാമതസ്  വകുപത്തിനസ്  കശഴത്തില്  ദശര്ഘകകാലമകായത്തി

മുടെങത്തിക്കത്തിടെന്നത്തിരന്ന  ആലപഴ  ളളബപകാസര  അതുതപകാളല  ളകകാച്ചത്തിയത്തില്

പൂര്തശകരത്തിച്ച ളളവറത്തില-കുണന്നൂര് തമല്പകാലങളര ഇസൗ സര്ക്കകാര് ഗതകാഗത

തയകാഗരമകാക്കത്തി.  എറണകാകുളെര  ജത്തിലയത്തില്തളന്ന  മുനസര്ക്കകാര്  പണത്തിത

ഗതകാഗതതയകാഗരമലകാത  പകാലകാരത്തിവട്ടെതത്തിളന്റെ  നത്തിലവത്തിളല  അവസ്ഥയര

പണത്തിക്കസ്  തനതൃതത്വര  നല്കത്തിയ  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  മനത്തിസഭയത്തിളല  മുന

മനത്തിമകാതരയര  അതത്തിനസ്  കൂട്ടുനത്തിന്ന  ഉതദരകാഗസ്ഥതരയര  ജനങള്ക്കസ്
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തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാവന്നതകാണസ്.  ഞകാന കൂടുതല് കകാരരങളെത്തിതലയസ് കടെക്കുന്നത്തില.  ഇസൗ

തവകാട്ടെസ്  ഓണ്  അക്കസൗണത്തിളന  ശക്തത്തിയകായത്തി  പത്തിന്തുണചളകകാണസ്  എളന്റെ

വകാക്കുകള് ചുരക്കുന.

 ശശ  .    ളക  .    ഡത്തി  .    പ്രതസനന:  സര്,  ഞകാന  ഇസൗ  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്

അക്കസൗണത്തിളന  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ്.  മഞ്ജുവകാരരര്  വശണ്ടുര

വത്തിവകാഹത്തിതയകാകുന,  വത്തിവകാഹര  ജനുവരത്തി  24-നസ്,  കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസര

നവമകാധരമങളെത്തില്  വന്നത്തിരന്ന  ഒര  സരഭവകഥയളടെ  തലളക്കട്ടെകാണസ്  ഞകാന

വകായത്തിച്ചതസ്. ഒര ളക.എസസ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി. ബസത്തില് സകായകാഹ്നപത്രര വത്തില്ക്കകാന

വന്ന പയന ആദരര വത്തിളെത്തിചപറഞ്ഞതസ്,  ജലകാറത്തിന കമ്പനത്തി ആക്രെമണതത്തിനു

പത്തിന്നത്തില് മകാതവകായത്തിസ്റ്റുകളളെന്നകാണസ്, ആരര പത്രര വകാങത്തിയത്തില. രണകാമതസ് ആ

പയളന്റെ നത്തിലവത്തിളെത്തി, ളസക്രെതട്ടെറത്തിയറത്തില് തശപത്തിടുതര കൂടുതല് ളതളെത്തിവസ് പുറതസ്,

അതപകാഴര പത്രര വകാങകാന അധത്തികര ആളണകായത്തില.  വശണ്ടുര ആ പയളന്റെ

നത്തിലവത്തിളെത്തി, ഇതകാ ശുഭദത്തിനര വരന മഞ്ജുവകാരരര് വശണ്ടുര വത്തിവകാഹത്തിതയകാകുന,

വത്തിവകാഹര ജനുവരത്തി 24-നസ്  ചൂടെപരതപകാളലയകാണസ് പത്രര വത്തിറതപകായതസ്. പണര

വകാങത്തി പയന തപകായത്തി. പത്രര വകാങത്തിയവര് പത്രര തത്തിരത്തിചര മറത്തിചര തനകാക്കത്തി,

ഒറവരത്തിതപകാലര  മഞ്ജുവകാരരളരക്കുറത്തിച്ചസ്  ഉണകായത്തിരന്നത്തില.   പ്രതത്തിപകതത്തിളന്റെ
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നത്തിലവത്തിളെത്തികളളെലകാര  ഇതരര  ബഡകായത്തികളെകായത്തിട്ടെകാണസ്  ഇസൗ  നകാട്ടെത്തില്

പ്രചരത്തിക്കുന്നതസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ തലകാകസ് സഭകാ ളതരളഞ്ഞടുപസ് കകാലതസ് ഇതുതപകാളല

ഒര  ബഡകായത്തി  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  പറഞ.  വയനകാടെന  തമ്പകാന

പ്രധകാനമനത്തിയകാകുര,  പച്ചക്കുപകായമത്തിടുന്ന  ഇനരന  പട്ടെകാളെതത്തിളന്റെ  മനത്തി

നമ്മുളടെ കുഞ്ഞകാപ.  ഇസൗ നത്തിലവത്തിളെത്തിതകട്ടെസ് അബദ്ധരപറത്തിയ ജനതത്തിളന്റെ തവകാട്ടുര

ളകകാണസ്  തപകായവര്  അടുതവണത്തിക്കസ്  തത്തിരത്തിച  കയറത്തിയത്തിതല?   അങളന

തത്തിരത്തിചവന്നതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ് പത്രങളെത്തിളലലകാര വകാര്തവന. ആ വകാര്ത വന്ന

ദത്തിവസര  എളന്റെ  നകാട്ടെത്തില്  ഒര  മനുഷരന  പത്രര  വകായത്തിക്കുന്നതത്തിനത്തിടെയത്തില്

കുഴഞവശണസ്  മരത്തിച.  ഞങളളെകാളക്ക  കരതത്തിയതസ്  അതസ്  തകകാവത്തിഡസ്  വന്നസ്

ശത്വകാസരമുട്ടെത്തിയത്തിട്ടെകാളണന്നകാണസ്.  തപകാസ്റ്റുതമകാര്ട്ടെര  കഴത്തിഞ്ഞതപകാള്  തഡകാക്ടര്

പറഞ്ഞ,  അതദ്ദേഹര  ചത്തിരത്തിചചത്തിരത്തിചചത്തിരത്തിച്ചസ്  അനതക്കടുണകായത്തി,

ശത്വകാസരകത്തിട്ടെകാളത  മരത്തിചളവന്നകാണസ്.  ഇങളന  ആളളെളക്കകാല്ലുന്ന

ബഡകായത്തിവളെര്ച്ചയകാണസ്  ഇസൗ  യ.ഡത്തി.എഫസ്.കകാര്  ഇതപകാള്  തുടെരന്നതസ്,

എന്തുജകാതത്തി ബഡകായത്തിയകാണസ്?  ഇതപകാള് ഇവത്തിളടെ  ശശ.  തറകാജത്തി എര.  തജകാണ്

പറഞ്ഞത്തിതല, 600 രൂപയളടെ ളപനഷന, നക്കകാപത്തിച്ച ളപനഷന പകാവങള്ക്കസ്

ഒന്നരളക്കകാലര, രണ്ടുളകകാലര ളകകാടുക്കകാതത്തിരന്നവരകാണസ് ഇതപകാള് 6000 രൂപ
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പ്രതത്തിമകാസര  ഞങള് ളകകാടുക്കുളമന്ന നരകായര  പറയന്നതസ്.  എനസ്  അനരകായ

ബഡകായത്തിയകാണസ്  ഇസൗ  യ.ഡത്തി.എഫസ്.-കകാര്  നടെതന്നതസ്;  ഇതകാണസ്

അനരകായബഡകായത്തി.   കഴത്തിഞ്ഞ പഞകായതസ് ളതരളഞ്ഞടുപത്തില് ഇതുതപകാളല

എത്ര ബഡകായത്തിയമകായത്തി വന?  തകന്ദ്ര ഏജനസത്തികളളെ കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചത്തിട്ടെകാണസ് ആ

ബഡകായത്തി  ഉണകാക്കത്തിയതസ്.   തകരളെതത്തില്  എലകായത്തിടെതര  അഴത്തിമതത്തി,  നകാളളെ

പത്തിടെത്തിക്കുര,  മറന്നകാള്  പത്തിടെത്തിക്കുര,  അവളന  പത്തിടെത്തിക്കുര,  ഇവളന  പത്തിടെത്തിക്കുര,

മനത്തിളയ  പത്തിടെത്തിക്കുര,  മുഖരളന  പത്തിടെത്തിക്കുര,  എന്നത്തിട്ടെസ്  എനകായത്തി?   അതപകാള്

ജനങള് ഇസൗ ബഡകായത്തി  തകട്ടെസ്  ചത്തിരത്തിക്കകാന നത്തിന്നത്തില.   ഇതുര  പറഞവന്ന

യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ തമകാനയസ് തുരതുരകാ അടെത്തിക്കുകയകാണസ് അവര് ളചയതസ്.  ആ

തലസ്ല്ല് കഴത്തിഞ്ഞതപകാള് തതദ്ദേശ ളതരളഞ്ഞടുപത്തിളന്റെ ഫലര വന,  ചുവനതുടുത

തകരളെര. എല്.ഡത്തി.എഫസ്. തൂതവകാരത്തി, നമ്മള് കണതകാണതലകാ.  പഞകായതസ്

ളതരളഞ്ഞടുപസ്  സമയതസ് എനത്തിളക്കകാര അനുഭവമുണകായത്തി.  എളന്റെ നകാട്ടെത്തിളല

വലത്തിളയകാര തറവകാട്ടെത്തിളല ഒര മുതശ്ശേത്തി തവകാട്ടെസ് തചകാദത്തിക്കകാന തപകായ എതന്നകാടെസ്

പറഞ   ഇതവണ  നത്തിങള്ക്കസ്  തവകാട്ടെസ്  ളചയ്യുര,  ഇക്കകാലമത്രയര  ഞകാന

തകകാണ്ഗസത്തിനകാണസ് തവകാട്ടെസ് ളചയതസ് എന്നസ്. കകാരണവര ആ മുതശ്ശേത്തി പറഞ.

തകകാവത്തിഡസ്  കകാലതസ്  എളന്റെ  മക്കതളെകാ  തപരക്കുട്ടെത്തികതളെകാ  തപകാലര  എളന്റെ
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വശട്ടെത്തിതലക്കസ് വരകാന ളളധരരളപട്ടെത്തിരന്നത്തില.  ആ സമയതസ് എലകാ ദത്തിവസവര 6

മണത്തിക്കസ്  എളന്റെ  വശട്ടെത്തിനകതസ്  വന്നത്തിരന്നസ്  ഞങളളെ  ആശത്വസത്തിപത്തിക്കുന്ന

മുഖരനുണതലകാ ആ മനുഷരനുതവണത്തിയകാണസ് ഇതവണ ഞകാന തവകാട്ടെസ് ളചയകാന

തപകാകുന്നതസ്.   80  വയസ്സുകഴത്തിഞ്ഞ  ആ  മുതശ്ശേത്തി  മുതല്  എനത്തിളക്കളന്റെ

പത്തിഞ്ഞകാണത്തി  അപ്പൂപളനളയകാന്നസ്  കകാണണളമന്നസ്  പറഞ്ഞസ്  വകാശത്തിപത്തിടെത്തിച

കരഞ്ഞ  മൂന്നസ്  വയസ്സുമകാത്രര  പ്രകായമുളെളെ  അവനത്തികളയന്ന

കുട്ടെത്തിയള്ളപളടെയളെളെവര്, ഇസൗ തകരളെതത്തിളല മക്കളര അവരളടെ രകത്തിതകാക്കളര

എലകാതപരര  തങളളടെ  രകത്തിതകാവകായത്തിക്കകാണുന്ന  സഖകാവസ്  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയന  നയത്തിക്കുന്ന  ഇടെതുപകര  ഇന്നസ്  മലയകാളെത്തികളളടെ  ഹൃദയപകമകായത്തി

മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാളണന്നസ്  നത്തിങള് അറത്തിയണര.  എനകാണസ് ഇസൗ മകാറതത്തിളന്റെ

കകാരണര?  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിതന്റെയര  പഴയ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിതന്റെയര

നത്തിലപകാടുകളളടെ  വരതരസ്തത തളന്നയകാണസ്.   പഴയ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്

യ.ഡത്തി.എഫസ്.  ആണസ്  തനതൃതത്വര  ളകകാടുതതസ്.   യ.ഡത്തി.എഫസ്.ളന്റെ

ഭരണകകാലതസ്  പ്രളെയര  ഉണകായത്തിരന്നത്തില,  നത്തിപ  ഉണകായത്തിരന്നത്തില,  ഓഖത്തി

ഉണകായത്തിരന്നത്തില, തകകാവത്തിഡസ് ഉണകായത്തിരന്നത്തില, ജത്തി.എസസ്.ടെത്തി. ഉണകായത്തിരന്നത്തില,

തകന്ദ്ര  തദ്രകാഹമുണകായത്തിരന്നത്തില.  എന്നത്തിട്ടുര  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  ളപനഷന
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വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചത്തില,  ളപനഷന  ളകകാടുതത്തില,  വശടുളകകാടുതത്തില,  തജകാലത്തി

ളകകാടുതത്തില,  കറണസ്  ളകകാടുതത്തില,  പകാഠപുസ്തകര  ളകകാടുതത്തില,  വശട്ടെത്തിതലക്കസ്

ഗരകാസസ്  ളകകാടുതത്തില,  ആശുപത്രത്തികളെത്തിതലയസ്  തഡകാക്ടതറയര  തരകാഗത്തികള്ക്കസ്

മരനര  ളകകാടുതത്തില.  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  ളനലത്തിനസ്  തകാങ്ങുവത്തില  കൂട്ടെത്തിയത്തില.   ആ

കകാലര  തപകായത്തി  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  വന്നതപകാള്  എലകാര  ശരത്തിയകായത്തിതല?

പ്രളെയവര  തകകാവത്തിഡുര  വന്നസ്  ഇസൗ  നകാടുര  നഗരവര  കരയര  കടെലളമലകാര

ഇളെക്കത്തിമറത്തിച്ചതപകാഴര  തകരളെതത്തിളല  മനുഷരളന  ളളകവത്തിടെകാളത  കരകയറത്തിയ

എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  വന്നതപകാള്  ളപനഷന  മുടെങത്തിയത്തില  1600  രൂപയകാക്കത്തി.

തറഷന മുടെങത്തിയത്തില  എലകാതപര്ക്കുര സസൗജനരക്കത്തിറസ്.  മരന്നസ്  മുടെങത്തിയത്തില  5

ലകതത്തിളന്റെ  ചത്തികത്തിത  സസൗജനരര.  പകാഠപുസ്തകര  മുടെങത്തിയത്തില  കകാസ്സുകള്

ളളഹളടെകസ്  ആയത്തി.  കറണസ്  മുടെങത്തിയത്തില  എലകാ  വശട്ടെത്തിലര  ളവളെത്തിച്ചര.

ആശുപത്രത്തികള്  അടെച്ചത്തില  എലകാ  പഞകായതത്തിലര  രകാത്രത്തിവളര  ചത്തികത്തിത.

തറകാഡുര പകാലവര ളപകാളെത്തിഞ വശണത്തില, പ്രളെയളത അതത്തിജശവത്തിക്കുന്ന തറകാഡുര

പകാലവര.  ളപകാതുതമഖലകള്  പൂട്ടെത്തിയത്തില,  വരവസകായതത്തിളന്റെ  പറദശസയകായത്തി

തകരളെളത  മകാറത്തി.   പകാവങള്  ളപരവഴത്തിയത്തിലകായത്തില,  അവര്ളക്കലകാര

വശടുളകകാടുത.  ഇസൗ മകാറമകാണസ്  ഇടെതുളകകാടുങകാറത്തിളന്റെ കകാരണളമന്നസ്  നത്തിങള്
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തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയണര.   ഒരപകാടെസ്  കണക്കുകളണസ്  ഞകാന  സമയക്കുറവളകകാണസ്

അതത്തിതലക്കസ്  തപകാകുന്നത്തില.   പുതത്തിയ  തലമുറളയ  തചര്തപപത്തിടെത്തിക്കുകയകാണസ്

ഈ  ഗവണ്ളമന്റെസ്.  ബഡ്ജറത്തില് ആ പ്രഖരകാപനമുണകായത്തിട്ടുണസ്.   പളണകാര

മഹകാന പറഞ്ഞൂ, Today's youth are not careless, they are cared less.

Today's  youth  are  not  useless,  they  are  used  less.  ഇസൗ

ബഡ്ജറത്തിലടെനശളെര അതകാണസ് ഞങള് വത്തിളെത്തിചപറയന്നതസ് ഇന്നളത കുട്ടെത്തികളര

യവജനതയര  ളകയര്  ളലതസകാ,  യസസ്  ളലതസകാ  അല  അവര്ക്കുകത്തിട്ടുന്ന

ളകയര്, ളലസകാണസ് അഥവകാ കുറവകാണസ്.  അവളര യസസ് ളചയ്യുന്നതസ് ളലസകാണസ്

അഥവകാ  കുറവകാണസ്,  ആ  കുറവകള്  പരത്തിഹരത്തിച്ചസ്  തകരളെര  ളളവജ്ഞകാനത്തിക

സമ്പദ് വരവസ്ഥയത്തിതലയസ് കുതത്തിക്കുകയകാണസ്. എളന്റെ മണ്ഡലതത്തിളല കുഴല്മന്ദര

ഗവണ്ളമന്റെസ്  സ്കൂളെത്തിളല  തസ്നഹ  എന്ന  കുട്ടെത്തിയളടെ  കവത്തിതയത്തിലൂളടെയകാണസ്  ഇസൗ

ബഡ്ജറസ് ആരരഭത്തിച്ചതസ്.  ആ കവത്തിതയളടെ അവസകാന രണ്ടുവരത്തികളണസ്, 

"നകാര ളകകാതറകാണയ്ളക്കതത്തിളര തപകാരകാടെത്തി വത്തിജയത്തിക്കുകയര 

ആനന്ദര നത്തിറഞ്ഞ പുലരത്തിളയ തത്തിരത്തിളക എതത്തിക്കുകയര ളചയ്യുര" 

എന്നതസ്  ഞകാന  ആവര്തത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇസൗ  തകരളെര

കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  വത്തികസനതത്തിളന്റെ  വഴത്തിതകാരയത്തില്  വര്ഗശയ  വത്തിഷര
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ചശറന്ന  പകാമ്പുകളമകായത്തി  ളകട്ടുപത്തിണഞ  കത്തിടെക്കുന്ന  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  എന്ന

മഹകാമകാരത്തിളയ മറത്തികടെന്നസ്    മലയകാളെത്തികളളടെ  മകാനര കകാക്കകാന പത്തിണറകായത്തി

സര്ക്കകാരത്തിളന  വശണ്ടുര  വരതവല്ക്കകാന  കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ആ  പുലരത്തി

വശണ്ടുര  വരത്തികതളന്ന  ളചയ്യുളമന്നസ്  ഓര്മ്മളപടുതന,  ഞകാന  നത്തിര്തന.

ശശ  .    ഒ  .    ആര്  .    തകള  : സര്,  ഞകാന  ഇസൗ  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്  അക്കസൗണസ്

പകാസകാക്കണളമന്ന  കകാരരളത  പത്തിനതുണയ്ക്കുകയകാണസ്.  തകരളെര  ഭരത്തിച

ളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്  ഇടെതുപക  ഗവണ്ളമന്റെകാണസ്,  ഇസൗ  ഇടെതുപക

ഗവണ്ളമന്റെസ്  മകാതൃകകാപരമകായത്തിട്ടുളെളെ  ജനതകമ  പദ്ധതത്തികളര

പ്രവര്തനവമകാണസ്  കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കകാലര  ഇസൗ  സരസ്ഥകാനതസ്

നടെപത്തിലകാക്കത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  പ്രതതരകത്തിച്ചസ്  തനരളത  ഇവത്തിളടെ

സൂചത്തിപത്തിച്ചതുതപകാളല  നമ്മുളടെ  രകാജരതത്തിളന്റെ  ജത്തി.ഡത്തി.പത്തി.  വരമകാനര

കുറയതമകാളയനളെളെതകാണസ് ഇവത്തിളടെ സൂചത്തിപത്തിച്ച കകാരരര.  എനകാണസ് ജത്തി.ഡത്തി.പത്തി.

വരമകാനര കുറയകാനുളെളെ കകാരണര?  നമ്മുളടെ രകാജരതസ് ആതഗകാളെവല്ക്കരണവര

ഉദകാരവല്ക്കരണ  നയങളര  നടെപത്തിലകാക്കത്തിയതസ്  ആരകാണസ്?   ഇസൗ  രകാജരര

ഭരത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഏളറക്കകാലര  രകാജരര  ഭരത്തിച്ചത്തിട്ടുളെളെ  തകകാണ്ഗസസ്

പകാര്ട്ടെത്തിയകാണസ്.  അതത്തിനുതശഷര നമ്മുളടെ രകാജരതസ്  ഗകാട്ടെസ് കരകാറര,  ആസത്തിയന
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കരകാറര നടെപത്തിലകാക്കത്തിയതസ് ആരകാണസ്? തകകാണ്ഗസസ് ഗവണ്ളമന്റെകാണസ്.  നമ്മുളടെ

രകാജരതസ് എലകാ സത്വകകാരരവല്ക്കരണ നടെപടെത്തികള് ആരരഭത്തിച്ചതുര തുടെങത്തിയതുര

തകകാണ്ഗസത്തിളന്റെ  കകാലഘട്ടെതത്തിലകാണസ്.  ഇതരര  കകാരരങള്ളകകാണകാണസ്

നമ്മുളടെ  രകാജരതസ്  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയര,  ജത്തി.ഡത്തി.പത്തി.  വരമകാനവര

കുറഞ്ഞത്തിട്ടുളെളെതസ്.   ഇസൗളയകാര  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില്ക്കൂടെത്തി  നമ്മുളടെ  രകാജരര

കടെനതപകാകുന്ന അവസരതത്തിലകാണസ്  തകകാവത്തിഡ്തപകാലളെളെ,  പ്രളെയരതപകാലളെളെ

ഒട്ടെനവധത്തി മഹകാമകാരത്തികള് നമ്മുളടെ രകാജരളത ഗസത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  ആ

അവസരതത്തില് തശര്ച്ചയകായത്തിട്ടുര നമ്മുളടെ രകാജരതത്തിനസ്  മകാതൃകയകായത്തിളക്കകാണസ്

തകരളെതത്തിളല  ഇടെതുപക  ഗവണ്ളമന്റെസ്  നടെതന്ന  ജനതകമകരമകായത്തിട്ടുളെളെ

പ്രവര്തനങള് ഇസൗ സരസ്ഥകാനളത ജനങളളെലകാവരര അരഗശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളെളെ

കകാരരമകാണസ്.  അതത്തില് ഏറവര പ്രധകാനമകായത്തിട്ടുളെളെതസ് കഴത്തിഞ്ഞ ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ

കകാലതസ് മുടെങത്തിക്കത്തിടെന്നത്തിട്ടുളെളെ  ളപനഷന കൃതരമകായത്തി  ഗണതഭകാക്തകാക്കളളടെ

ളളകകളെത്തില്  എതത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  കഴത്തിഞ്ഞ  5  വര്ഷക്കകാലര  മുടെക്കരകൂടെകാളത

വത്തിതരണര  ളചയ്യുന്നതത്തിനുര  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്  കഴത്തിഞ്ഞൂളവന്നതകാണസ്.

രണകാമളത കകാരരര,  പ്രളെയര വന്നതപകാള് ഓതരകാ കുടുരബതത്തിനുര ആദരപടെത്തി

10,000/-  രൂപ ളകകാടുതളകകാണസ്  ആശത്വകാസ നടെപടെത്തി  സത്വശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളെളെ  ഒര
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ഗവണ്ളമന്റെകാണസ്  ഇസൗ  സരസ്ഥകാനര  ഭരത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  പ്രളെയതത്തില്

വശടെസ്  തകര്ന്നവര്ക്കുര സ്ഥലര നഷളപട്ടെവര്ക്കുര സ്ഥലര ലഭരമകാക്കുന്നതത്തിനുര

തുടെര്ന്നസ്  വശടെസ്  ളകകാടുക്കുന്നതത്തിനുര  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  ശമര  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.

അതരര  കകാരരങള്  പൂര്ണമകായര  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  തവണത്തി

ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണസ്.   നമ്മുളടെ  മുനപത്തില്  തകകാവത്തിഡത്തിളന്റെ

പ്രതത്തിസനത്തിയകാണസ്  ഇതപകാഴളെളെതസ്.  തകകാവത്തിഡസ്  പ്രതത്തിസനത്തിയമകായത്തി

ബനളപട്ടെസ് നമുക്കറത്തിയകാര തകരളെളമടുതത്തിട്ടുളെളെ ഒര സമശപനര തപകാളല മതറതസ്

സരസ്ഥകാനമകാണസ്  നമ്മുളടെ  രകാജരതസ്  സമശപനളമടുതത്തിട്ടുളെളെതസ്.  പൂര്ണമകായര

സസൗജനര  ചത്തികത്തിതയര  മറകാനുകൂലരങളമകാണസ്  തകകാവത്തിഡുമകായത്തി

ബനളപട്ടുളകകാണസ്  സരസ്ഥകാന  ഗവണ്ളമന്റെസ്,  തകരളെതത്തിളല  ഇടെതുപക

ഗവണ്ളമന്റെസ്  സത്വശകരത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  തശര്ച്ചയകായര  മളറകാര

സരസ്ഥകാനതര  നമുക്കത്തിതസ്  കകാണകാന  കഴത്തിയത്തില.  ഇസൗ  തകകാവത്തിഡത്തിളന്റെ

പശ്ചകാതലതത്തില്  എ.പത്തി.എല്.,  ബത്തി.പത്തി.എല്.  വരതരകാസമത്തിലകാളത  ഓതരകാ

കുടുരബതത്തിനുര  പട്ടെത്തിണത്തികത്തിടെക്കകാന  പകാടെത്തിളലനളെളെ  കകാഴ്ചപകാടെത്തിളന്റെ

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  സസൗജനരഭകണക്കത്തിറസ്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്

ളകകാടുതളകകാണത്തിരത്തിക്കുന.  മകാതൃകകാപരമകായ കകാരരമകാണസ് ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെസ്
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നടെപത്തിലകാക്കത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  ജനതകമകരമകായ  കകാരരങളെകാണസ്

ഇടെതുപക  ഗവണ്ളമന്റെസ്  നടെപത്തിലകാക്കത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.   നമ്മുളടെ

സരസ്ഥകാനതസ്  ജനകശയ  തഹകാട്ടെല്,  20  രൂപയസ്  ഏളതകാര  വരക്തത്തിക്കുര

ഭകണര ളകകാടുക്കുന്നതത്തിനസ് തവണത്തി, ജനകശയ തഹകാട്ടെല് ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുളെളെ

നടെപടെത്തികളര  പ്രവര്തനവര  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുളെളെതസ്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെകാണസ്.

തകര്ന്ന  തകരളെളത  വശളണടുക്കുന്നതത്തിനസ്  തവണത്തി  റശബത്തില്ഡസ്  തകരളെ

പദ്ധതത്തിയത്തില്  ഉള്ളപടുതത്തി,  നഷളപട്ടെ  തകരളെളത

തത്തിരത്തിളച്ചടുക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി,  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  ശമര

നടെതത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.   അതത്തിനുപുറതമ  കത്തിഫ്ബത്തി  തപകാലളെളെ

പദ്ധതത്തികള് നടെപത്തിലകാക്കത്തിളക്കകാണസ്, പകാലങളര തറകാഡുകളളമകാളക്ക ആധുനത്തിക

കകാലഘട്ടെതത്തില്  നത്തിര്മ്മത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  ഗവണ്ളമന്റെസ്  നടെപടെത്തികള്

സത്വശകരത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന.  ഇങളന  വളെളര  ജനതകമകരമകായത്തിട്ടുളെളെ,

വത്തികസതനകാല്പകാദനമകായത്തിട്ടുളെളെ കകാഴ്ചപകാടുകള് വചളകകാണകാണസ് തകരളെതത്തിളല

ഇടെതുപക  ഗവണ്ളമന്റെസ്  ഇസൗ  സരസ്ഥകാനളത  മുതന്നകാട്ടെസ്

നയത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.   ഇസൗ  അവസരതത്തില്  തകരളെതത്തിളല  ഇതരര

ജതനകാപകകാരപ്രദമകായത്തിട്ടുളെളെ  പദ്ധതത്തികളമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടെസ്  തപകാകുന്ന  ഇസൗ
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ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന  തകരളെതത്തിളല  ജനങള്  പൂര്ണമകായത്തി

പത്തിനതുണയ്ക്കുനളവനളെളെതകാണസ്  നമുക്കസ്  കകാണകാന  കഴത്തിയന്നകകാരരര.

തകരളെതത്തിളല  ജനങള്  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന  പത്തിനതുണയ്ക്കുന്നതത്തിളന്റെ

ഭകാഗമകായത്തി  അതരര  കകാരരങള്  മനസത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുളെളെ  യ.ഡത്തി.എഫസ്.-നസ്

ഇതപകാള്  വത്തിറളെത്തിപത്തിടെത്തിക്കുന്ന  സ്ഥത്തിതത്തിവത്തിതശഷമകാണസ്  നമുക്കസ്  കകാണകാന

കഴത്തിയന്നതസ്.   അതത്തിനുതവണത്തിയകാണസ്  എനത്തിനുര  ഏതത്തിനുര  ഇസൗ

ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന  കുറര  പറഞളകകാണസ്  പ്രതത്തിപകര  സഭയത്തില്

ബഹളെരവചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നളതന്നകാണസ്  കകാണകാന  കഴത്തിയന്നതസ്.

തകരളെതത്തിളല ജനങള് വശണ്ടുര എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  തളന്ന അധത്തികകാരതത്തില്

വരണര,  എനതളന്നയകാണസ്  തശരമകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുളെളെതസ്.  അതരര

കകാരരങള്ക്കുതവണത്തി  ഉറച്ച  തശരമകാനര  തകരളെതത്തിളല  ജനങള്

ളളകളക്കകാണ്ടു കഴത്തിഞ്ഞൂളവന്നസ് നമുക്കസ് കകാണകാന സകാധത്തിക്കുര.  ഇസൗ കകാരരങള്

വചളകകാണസ്  ഏറവര  ശക്തമകായ  ഭരണവര  കകാഴ്ചപകാടുര

ദശര്ഘവശകണതതകാടുകൂടെത്തി  ളകകാണ്ടുതപകാകുന്നതത്തിനസ്  ശമര

നടെതത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്  ശക്തത്തിപൂര്വര  മുതന്നകാട്ടെസ്

നയത്തിക്കുന്നതത്തിനസ്  തവണത്തി  ഇവത്തിളടെ  മുതന്നകാട്ടെസ്  വച്ചത്തിട്ടുളെളെ  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്
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അക്കസൗണത്തിനുതവണത്തിയളെളെ  ധനകാഭരര്ത്ഥനളയ  ഞകാന  പൂര്ണമകായര

പത്തിനതുണചളകകാണസ്, എളന്റെ വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന.

ശശ  .   തറകാഷത്തി അഗസ്റ്റേത്തിന: സര്, ഈ ബഡ്ജറര അതത്തിലൂളടെ വന്നത്തിരത്തിക്കുന്ന

മകാറങളളമലകാര  ചര്ച്ച  ളചയളപടുകയകാണസ്.  തശര്ച്ചയകായര  കകാര്ഷത്തിക

തമഖലയമകായത്തി  ബനളപട്ടുര  അതതകാളടെകാപര  സമൂഹതത്തിളല  ഏറവര

അര്ഹരകായ  ആളകള്ക്കുര  ഒതട്ടെളറ  ആശത്വകാസജനകമകായത്തിട്ടുള്ള  തനട്ടെങള്

ളളകവരത്തിക്കകാന  കഴത്തിഞ്ഞ  ഒര  ബഡ്ജറകാണത്തിതസ്.  ആതരകാഗര  വകുപര

വത്തിദരകാഭരകാസ  വകുപര,  ആ  വകുപകള്ക്കസ്  നല്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള  പത്തിന്തുണയര

പത്തിനബലവര  അതത്തിളന്റെ  ഏറവര  പ്രധകാനളപട്ടെ  കകാരണമകായത്തിതളന്ന  നമുക്കസ്

എടുതപറയകാന സകാധത്തിക്കുര. 

റബറത്തിളന്റെ  തറവത്തിലയര  ളനലത്തിളന്റെയര  നകാളെത്തിതകരതത്തിളന്റെയര

സരഭരണവത്തിലയര  ഉള്ളപളടെ  വന്നത്തിരത്തിക്കുന്ന  മകാറങള്  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലയസ്

ഉണര്വസ്  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  ഡല്ഹത്തിയത്തില്  നടെക്കുന്ന  വലത്തിയ  കര്ഷക

സമരതത്തിനസ്  ഊറമകായ  പത്തിന്തുണയര  പത്തിനബലവമകാണസ്  ഈ  സഭ

ളകകാടുക്കുന്നതസ്.  എനത്തിക്കസ്  ഒരകാവശരര  സൂചത്തിപത്തിക്കുവകാനുള്ളതസ്,  കര്ഷകളര

കുറത്തിചള്ള  നളലകാര  വത്തിവരതശഖരണര  നടെതകാന  നമ്മുളടെ  ഗവണ്ളമന്റെസ്
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തയകാറകാകണര. കര്ഷകരളടെ ളസനസസസ് എടുക്കണര. വത്തിവത്തിധ തലതത്തിലള്ള

കകാര്ഷത്തിക തമഖലയത്തില് പ്രവര്തത്തിക്കുന്നവര്,  അവരളടെ ജശവത്തിത നത്തിലവകാരര,

അതത്തിനനുസരത്തിചള്ള  സകാഹചരരങള്  എന്നത്തിവളയകാളക്ക  മനസത്തിലകാക്കകാന

കര്ഷകര്ക്കുതവണത്തി  ഒര  ളസനസസസ്  നടെപടെത്തിയണകാകണര  എന്നകാണസ്

എനത്തിക്കസ് സൂചത്തിപത്തിക്കുവകാനുള്ളതസ്.

അതതകാളടെകാപര  രണസ്  പ്രധകാനളപട്ടെ  കകാരരങള്  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ

ശദ്ധയത്തില്  ളകകാണ്ടുവരകാന  ഞകാന  ആഗഹത്തിക്കുന.  ഇടുക്കത്തി  ജത്തിലയത്തിളല

സത്തി.എച്ചസ്.ആര്.  തമഖലയത്തില്  01.01.1977-നസ്  മുനപസ്  ഏലര  ഉതപകത്തിച്ചസ്  മറസ്

കൃഷത്തിയത്തിതലയസ്  മകാറത്തിയ  കര്ഷകരളടെ  ലകാന്റെസ്  രജത്തിസ്റ്റേറത്തില്  ഏലര  എന്നസ്

തരഖളപടുതത്തിയതത്തിളന്റെ തപരത്തില് പട്ടെയര  ലഭത്തിക്കുന്നത്തില.  അതത്തിളന്റെ റശസര്ളവ

നടെന്നതസ് 1967-68-ല് ആണസ്. പതക ലകാന്റെസ് രജത്തിസ്റ്റേറത്തില് 1975-76-ല് ആണസ്

ഉള്ളപടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ്.  അതുളകകാണസ്  ഇതത്തിനസ്  മകാറര  വരതണര.  അവത്തിളടെ

പട്ടെയര  ളകകാടുക്കകാനുള്ള  നടെപടെത്തികള്  നല  നത്തിലയത്തില്  തത്വരത്തിതളപട്ടുവരന്ന

സന്ദര്ഭതത്തില് ഇവര്ക്കുകൂടെത്തി പട്ടെയര ലഭത്തിക്കകാനകായത്തി സകാധത്തിതക്കണതുണസ്. 

കുരമുളെകത്തിനസ് ഇന്നസ് ലഭത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന വത്തില കത്തിതലകായസ്  320  രൂപ

മകാത്രമകാണസ്.  അവര്  വലത്തിയ  ബുദ്ധത്തിമുട്ടെത്തിലകാണസ്.  വത്തിയറസ്നകാമത്തില്നത്തിനര
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ശശലങയത്തില്നത്തിനമുള്ള  ഇറക്കുമതത്തിയകാണസ്  അതത്തിളന്റെ  പ്രധകാന  കകാരണര.

കുരമുളെകത്തിനസ്  നരകായമകായ  തറവത്തില  നത്തിശ്ചയത്തിക്കകാന,  500  രൂപളയങത്തിലര

നല്കുവകാനുള്ള നടെപടെത്തി ഉണകാതകണതകാണസ്.

പ്രധകാനളപളട്ടെകാര  കകാരരരകൂടെത്തി  സൂചത്തിപത്തിക്കളട്ടെ.  ഇന്നസ്  സരസ്ഥകാനതസ്

നത്തിരവധത്തി  കനരകാസശമഠങളര  അനകാഥകാലയങളര  പ്രവര്തത്തിക്കുനണസ്.

അതത്തില്  അനകാഥകാലയങള്ക്കസ്  തറഷന  സരവത്തിധകാനതത്തില്  ളപര്മത്തിറസ്

ലഭരമകായത്തിട്ടുണസ്.  എന്നകാല്  ളപര്മത്തിറത്തില്  പറഞ്ഞത്തിരന്ന  അത്രയര  അളെവസ്

സകാധനങള്  ലഭത്തിക്കുന്നത്തില.  മകാത്രവമല,  അതസ്  സമയബനത്തിതമകായത്തി

ലഭത്തിക്കുന്നത്തില.  മളറകാര  വത്തിഭകാഗമകായ  കനരകാസശമഠങള്  ഇതുവളര  തറഷന

സരവത്തിധകാനതത്തില് ഉള്ളപട്ടെത്തിട്ടെത്തില. സമൂഹതത്തിളല എലകാവത്തിഭകാഗര ആളകളളെയര

സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  തകമപ്രവര്തനങളെത്തില്  ഉള്ളപടുതകളയന്ന  അങയളടെ

ളപകാതുനയളമന്ന  നത്തിലയത്തില്  കനരകാസശമഠങളളെയര,  നകാതലകാ  അതഞകാ

തപരടെങ്ങുന്ന  കനരകാസശകള്ക്കസ്  തറഷന  കകാര്ഡസ്  എന്ന  നത്തിലയത്തില്  തറഷന

സരവത്തിധകാനതത്തില്  ഉള്ളപടുതകാനുര  അനകാഥകാലയങള്ക്കസ്  നല്കുന്ന

ളപര്മത്തിറസ്  സരവത്തിധകാനര  കൃതരതതയകാടുകൂടെത്തി  ഇടെതവളെകളെത്തില്  അനുവദത്തിക്കളപട്ടെ

ഇളെവസ്  സകാധനങള്  ലഭത്തിക്കതക്ക  വത്തിധര  ക്രെമശകരത്തിക്കുവകാനുര
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അതത്തിനകാവശരമകായ നടെപടെത്തിയര സത്വശകരത്തിക്കണളമന്നസ് ആവശരളപടുന.

തകമളപനഷനുകള്  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചതസ്  വലത്തിയ  ആശത്വകാസകരമകായത്തി.

അങണവകാടെത്തി ടെശച്ചര്മകാരളടെ വത്തിഷയര, ളതകാഴത്തിലറപസ് പദ്ധതത്തിയത്തില് തകമനത്തിധത്തി

ളകകാണ്ടുവരകാളനടുത  തശരമകാനങള്  തുടെങത്തിയള്ള  തശരമകാനങളമകായത്തി

ബനളപട്ടെസ്  ഈ  സര്ക്കകാര്  വലത്തിയ  നത്തിലയത്തിലള്ള  പ്രവര്തനങള്ക്കസ്

തനതൃതത്വര  വഹത്തിക്കുന.  അടെത്തിസ്ഥകാന  വത്തികസന  രരഗതസ്  വലത്തിയ

മകാറങളണകാകുന.  വത്തിമര്ശനങതളെക്കകാളപരത്തിയകായത്തി  ജനങളളെ

ഹൃദയതത്തിതലറത്തി  അവരളടെ  കകാരരങള്  ഉള്ളക്കകാള്ളകാന  കഴത്തിഞ്ഞ  ഒര

ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ മുഖമകാണസ്  തശര്ച്ചയകായര  ഇടെതുപക  ഗവണ്ളമന്റെസ്  എന്നതസ്

കഴത്തിഞ്ഞ  ത്രത്തിതല  പഞകായതസ്  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്

വരക്തമകായത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്ന  സകാഹചരരതത്തില്  ഈ  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്

അക്കസൗണസ് പകാസകാക്കണര എന്ന പ്രതമയളത ഞകാന അനുകൂലത്തിക്കുന.

ശശ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    തജകാര്ജസ്:  സര്,  നകാളളെ  ഒര  ദത്തിവസര  കഴത്തിയതമ്പകാള്

സഭകാസതമ്മളെനര  തശരകയകാണസ്.  അഞസ്  വര്ഷര  നമ്മളളെലകാവരര

തസ്നഹതതകാടുകൂടെത്തി  ഈ സഭയത്തിലത്തിരന്നസ്  തപകായവരകാണസ്.  നകാളളെ  കഴത്തിഞ്ഞകാല്

നമ്മളളെലകാവരര  രകാഷശയ  പ്രവര്തനവമകായര  ളപകാതുപ്രവര്തനവമകായര
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ചത്തിലതപകാള് ളതരളഞ്ഞടുപസ്  രരഗതതയ്ക്കുളമകാളക്ക ഇറങത്തിവതന്നക്കകാര.  പതക

എളന്ന സരബനത്തിച്ചത്തിടെതതകാളെര ഞകാന തകരളെ ജനപകര ളസകദ്യുലര് എന്ന

നത്തിലയത്തില് ഒറയസ്,  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ഓ യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ഓ ഇലകാളത മതരത്തിച്ചസ്

ജയത്തിച്ചയകാളെകാണസ്.  എതന്നകാടെസ് എളന്റെ ജനര പറഞ്ഞതസ് നത്തിഷ്പകമകായ നത്തിലപകാടെസ്

സത്വശകരത്തിക്കകാനകാണസ്,  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ഓ  യ.ഡത്തി.എഫസ്.-ഓ  അലകാളത.

കഴത്തിഞ്ഞ അഞസ് വര്ഷവര പലപ്രകാവശരര തവകാട്ടെസ് ളചയണളമന്നസ് എളന്റെ മനസസ്

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണസ്,  പലകകാരരങളര  തകള്ക്കുതമ്പകാള്.  പതക  എനത്തിക്കതത്തിനസ്

അവകകാശമത്തില.  കകാരണര  എളന്ന  ജനര  പറഞ്ഞയച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്  തവകാട്ടെസ്

ളചയ്യുതമ്പകാള് നത്തിഷ്പക നത്തിലപകാളടെടുക്കണളമന്നകാണസ്. ഈ നത്തിമത്തിഷരവളര, ഈ

അഞസ്  വര്ഷക്കകാലവര  നത്തിഷ്പകമകായ  നത്തിലപകാടെസ്  സത്വശകരത്തിക്കകാന  കഴത്തിഞ

എന്നതത്തില്  എനത്തിക്കസ്  അഭത്തിമകാനമുണസ്.  ഞകാന  ഒര  ളചറത്തിയ  കകാരരര

സൂചത്തിപത്തിക്കുന,  ബഹുമകാനളപട്ടെ  തറകാഷത്തി  അഗസ്റ്റേത്തിന  സത്തിതസ്റ്റേഴത്തിനസ്  തറഷന

കകാര്ഡസ് തവണളമന്നത്തിവത്തിളടെ പറയകയണകായത്തി.  ഞകാന ബഹുമകാനളപട്ടെ ഭകര

വകുപമനത്തിയമകായത്തി മത്തിനത്തിഞ്ഞകാന്നസ് സരസകാരത്തിച്ചത്തിരന, നത്തിതവദനവര ളകകാടുത.

അതത്തില് പറഞ്ഞ മഠങള്ക്കസ് മുഴവന തറഷന കകാര്ഡസ് ളകകാടുക്കകാന അതദ്ദേഹര

ഉതരവമത്തിട്ടു.  അതസ്  സതനകാഷകരമകായ  കകാരരമകാണസ്.  ഇതസ്  മതപരമകായ
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കകാരരമല.  കനരകാസശകള്  തപകാളലതളന്ന  ളളവദത്തികര്,  പൂജകാരത്തിമകാര്,

പള്ളത്തിയത്തിളല ഉസ്തകാദുമകാര് എന്നത്തിവര്ളക്കകാളക്ക തറഷന ളകകാടുക്കകാതത്തിരത്തിതക്കണ

കകാരരളമനകാണസ്;  അവര്  നമ്മുളടെ  സമൂഹതത്തിളന്റെ  ഭകാഗമതല;  അളതലകാര

ളകകാടുക്കണളമന്നസ്  ഞകാന  അതദ്ദേഹതതകാടെസ്  പറഞ.  അതദ്ദേഹര

ആതലകാചത്തിക്കകാളമന്നസ്  പറഞ്ഞകകാരരര  സതനകാഷതതകാടുകൂടെത്തി  ഞകാന

ഓര്ക്കുകയകാണസ്.

ഈ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന  സരബനത്തിച്ചത്തിടെതതകാളെര  നമ്മള്

കടെളക്കണത്തിയത്തിലകാണസ്.  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസകസ്  പറയര  കടെര

സകാരമത്തിളലന്നസ്.  ഒര  എര.എല്.എ.  എനള്ള  നത്തിലയത്തില്  എളന്ന

സരബനത്തിച്ചത്തിടെതതകാളെര എളന്റെ നകാട്ടെത്തിളല വത്തികസന പ്രവര്തനര നടെക്കണര.

ധനമനത്തി  എവത്തിളടെനത്തിന്നസ്  പണര  ളകകാണ്ടുവരന  എന്നസ്  ഞകാന

അതനത്വഷത്തിതക്കണ  കകാരരമത്തില.  പതക  ഒരകകാരരമുണസ്,  3,21,000  തകകാടെത്തി

രൂപയളടെ  കടെവമകായത്തി  ഈ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  പത്തിരത്തിയകയകാണസ്.

ളതരളഞ്ഞടുപത്തിനുതശഷര  കടെനവരത്തികയകാണസ്.  ഈ  കടെര  ആരസ്  തശര്ക്കുര;

അതകായതസ്  ഒരകാള്ക്കസ്  77,000  രൂപ എന്ന നത്തിലയത്തിലകാണസ്  കടെര.  തഡകാ.  ടെത്തി.

എര.  തതകാമസസ്  ളഎസകസ്  ഏറവര  നല  ധനകകാരര  വകുപമനത്തിയകാണസ്
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എന്നകകാരരതത്തില്  ഒര  സരശയവരതവണ.  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മനത്തി

ളതറത്തിദ്ധരത്തിക്കുകളയകാനര തവണ.  പതക ഞകാന പറഞവന്നതസ്,  ഒതന്നകകാല്

ലകര തകകാടെത്തി  രൂപ കടെവമകായത്തി  വന്ന നത്തിങള് മൂതന്നകകാല് ലകര തകകാടെത്തി

രൂപയകാക്കത്തി.  ആ  രണസ്  ലകര  തകകാടെത്തി  രൂപ  കൂടുതല്  ഉണകാക്കത്തിയതത്തിളന്റെ

ഉതരവകാദത്തിതത്വര  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസകത്തിനുര  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയനുമകാണസ്.  അതസ്  എങളന  തശര്ക്കകാര  എന്നതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ്

ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി തളന്നയകാണസ് പറതയണതസ്.  തഡകാ.  ടെത്തി.

എര.  തതകാമസസ്  ളഎസകസ്  അങസ്  അതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ്  ആതലകാചത്തിക്കണര

എളന്നകാര  അഭത്തിപ്രകായമുണസ്.   ഞകാന  ഒര  മടെത്തിയരകൂടെകാളത  പറയകയകാണസ്,

ഞകാന 1980-ല് ഈ സഭയത്തില് വന്ന ആളെകാണസ്.  പലരര പല മകാനരനമകാരളടെ

തപരസ്  പറയര.  പതക  ഞകാന  പറയന,  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്

ളഎസക്കത്തിളനതപകാളല ശക്തനകായ, വത്തിവരമുളള്ളകാര ധനകകാരരമനത്തിളയ 1980-

നസ്  തശഷര  ഇനവളര  ഞകാന  കണത്തിട്ടെത്തില.  എളന്റെ  അഭത്തിപ്രകായര  പറയകാന

എനത്തിക്കസ്  ഒര  മടെത്തിയമത്തില.  പതക,  ഈ  കടെര  എങളന  തശര്ക്കുര

എന്നതത്തിളനപറത്തി  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസകസ്  മറപടെത്തി  പറയണര

എനമകാത്രര സൂചത്തിപത്തിക്കുന. ഞകാളനളന്റെ വകാക്കുകള് ചുരക്കുന.
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ശശ  .    ളഎ  .    ബത്തി  .    സതശഷസ്:  സര്,  ഈ  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്  അക്കസൗണത്തിളന

ഞകാന പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ്. 

നവതകരളെര  എന്നതസ്  തകവലളമകാര  ആഗഹ  പ്രകടെനമല.

ലകരതത്തിളലതകാന പറന്ന ഒര യകാത്രയകാളണന്നസ് തബകാധരളപടുതന്നതകാണസ്

56  മകാസളത  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  ഭരണര.

പതത്തിമൂന്നകാര  നൂറകാണത്തിളല  ശതദ്ധയനകായ  തപര്ഷരന  കവത്തി  തഷഖസ്  സകാദത്തി

സത്തിറകാസത്തി മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കുളന്നകാര  ആശയമുണസ്.  അതസ്  മനുഷരതത്വളത

കുറത്തിച്ചകാണസ്.  ഒര  ഊര്ജതത്തില്നത്തിന്നസ്  ഉത്ഭവത്തിച്ചസ്  ഒതര  ഘടെനയത്തില്

നത്തിലനത്തില്ക്കുന്നവരകാണസ്  മനുഷരര്.  ഒതര  ചരടെത്തിനകാല്  പരസരര

ബനത്തിക്കളപട്ടെവര്. അവയവങളെത്തില് ഒന്നത്തിനസ് തനകാവതമ്പകാള് തനകാവസ് പങത്തിടുന്ന

മളറകാര  അവയവളതതപകാളല  ആത്മബനമുള്ളവര്.  അനരളന്റെ  തനകാവസ്

തനകാവളലങത്തില്,  അപരളന്റെ  കണ്ണുനശരത്തില്  കരളെലത്തിഞ്ഞത്തിളലങത്തില്  മനുഷരനസ്

മനുഷരന എന്നല തപരസ്.  ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  സര്ക്കകാരത്തിളന

നയത്തിക്കുന്നതസ്  ഈ  ആശയതത്തിളന്റെ  പത്തിന്നത്തിളല  ഊര്ജമകാണസ്.  ആ

ഊര്ജമകാണസ്  2021-22  ധനകകാരര വര്ഷളത ബഡ്ജറത്തിളല പുറരചട്ടെയത്തിളല

കകാസര്തഗകാഡസ് ജത്തിലയത്തിളല ജശവളന്റെ ചത്തിത്രവര ആ ബഡ്ജറത്തിളല തപജകളെത്തില്
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പ്രതരകളപടുന്ന  ളകകാചകുട്ടെത്തികളളടെ  ആശയങളര.  ഈ  ആശയമകാണസ്

തകരളെളത  നവതകരളെമകാക്കത്തി  മകാറത്തിതശര്ക്കകാന  തപകാകുന്നതസ്.  ആറസ്

പതത്തിറകാണത്തിളന്റെ  അനുഭവങളെത്തില്നത്തിന്നസ്  പകാഠര  പഠത്തിച്ചസ്  പുതത്തിയ  സത്വപങളര

പ്രതശകകളര യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കകാന ഒരപകാടെസ് പ്രതത്തിസനത്തികളളെ അതത്തിജശവത്തിച്ചസ്

തകരളെര  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള്  നത്തിര്ഭകാഗരകരളമന്നസ്  പറയളട്ടെ  പ്രതത്തിപകര

സമൂഹതത്തില്  ഇരള്  പടെര്തകാന  ശമത്തിക്കുന്നവരകാണസ്.  എലകാ  ളചന്നകായളര

നരതഭകാജത്തികളെല. എന്നകാല് ഒരത്തിക്കല് മനുഷരളന്റെ തചകാരയളടെ രചത്തിയറത്തിഞ്ഞവര്

മനുഷരളന  കണകാല്  ചകാടെത്തിവശഴര.  എളന്റെ  മനസത്തിതലയസ്  ഓടെത്തിവരന്നതസ്

1995 മകാര്ച്ചസ്  മകാസര  16-ാം  തശയതത്തി  ചരത്തിത്രമുറങ്ങുന്ന  കത്തിഴതക്കതക്കകാട്ടെയത്തിളല

ഗകാനത്തി  പകാര്ക്കത്തില്  തകരളെതത്തിളന്റെ  മുനമുഖരമനത്തി  ളക.  കരണകാകരന

നടെതത്തിളയകാര  പ്രസരഗമകാണസ്.  'എനത്തിക്കസ്  റത്തിതപകാര്ട്ടെസ്  ളചയകാനുള്ളതസ്

പത്രക്കകാതരകാടെല.  എളന്ന ഞകാനകാക്കത്തിയ,  തകകാണ്ഗസത്തിളന ശക്തത്തിളപടുതത്തിയ

ജനങതളെകാടെകാണസ്'  എനപറഞ്ഞസ്  തുടെങത്തിയ  പ്രസരഗതത്തില്  അതദ്ദേഹര

പറയനണസ് 'ഇത്രയര നകാളെളത രകാഷശയ ജശവത്തിതതത്തിനത്തിടെയത്തില് ഇതുതപകാലള്ള

നപുരസകങളളെ  ഞകാന  കണത്തിട്ടെത്തില.  110  ളകകാലര  ജനങളളെ  തസവത്തിച്ച

തകകാണ്ഗസത്തില്  ഇതുതപകാലള്ള  ചതത്തിയനകാളര  കണത്തിട്ടെത്തില.'
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അതദ്ദേഹളതളക്കകാണസ്  ഇതസ്  പറയത്തിച്ചളതനകാണസ്;  ഒരത്തിക്കലര  കരയകാത,

എതപകാഴര  കണത്തിറക്കത്തി  ആപത്ഘട്ടെങളളെ  അതത്തിജശവത്തിക്കുന്ന

ളക. കരണകാകരന എന്ന തകകാണ്ഗസസ് തനതകാവസ് കണശരണത്തിഞളകകാണസ് ആ

ഗകാനത്തി പകാര്ക്കത്തില് സരസകാരത്തിച.  അതദ്ദേഹളത അതസ്  പറയകാന തപ്രരത്തിപത്തിച്ച

ഘടെകര...  മകാധരമ  പ്രവര്തകര് പറയകാറണസ്,  വകാര്തകളളെ അവര്  തസ്റ്റേകാറത്തി

എന്നകാണസ് വത്തിതശഷത്തിപത്തിക്കുന്നതസ്. വകാര്തകളളെ കഥ എന്നസ് വത്തിതശഷത്തിപത്തിക്കുന്ന

മകാധരമ പ്രവര്തകര് അപസര്പക സത്വഭകാവമുള്ള കഥകളളെ വകാര്തകളളെന്ന

വരകാതജന  മലയകാളെത്തിയളടെ  മസ്തത്തിഷ്കതത്തിതലയസ്  കടെതത്തിവത്തിട്ടെതത്തിളന്റെ

തുടെക്കമകായത്തിരന  ചകാരതക്കസസ്.  ആ  ചകാരതക്കസത്തിളന്റെ  മറവത്തില്

ളക.  കരണകാകരന  എന്ന  മുഖരമനത്തിളയ  അധത്തികകാരതത്തില്നത്തിന്നസ്

തകാളഴയത്തിറക്കത്തിയ  തകകാണ്ഗസസ്  കഴത്തിഞ്ഞ  ഒന്നര  പതത്തിറകാണ്ടുകകാലര  തകരളെ

രകാഷശയതത്തില്  നടെതത്തിയതസ്  എനകായത്തിരന;  പത്തിണറകായത്തി  നത്തിഗഹളമന്ന

ആട്ടെക്കഥ ആടെത്തിതത്തിമത്തിര്ക്കുകയകായത്തിരന യ.ഡത്തി.എഫസ്.  പ്രതത്തിതലകാമപരതയളടെ

രകാഷശയമകായത്തിരന അവര് മുതന്നകാട്ടുവച്ചതസ്.  എന്നകാല് തകകാണ്ഗസസ് തനതൃതത്വര

നല്കുന്ന യ.ഡത്തി.എഫസ്. ഒരകകാരരര മനസത്തിലകാക്കണര. തകകാണ്ഗസ്സുകകാരനകായ,

വലതുപക  രകാഷശയ  ജശര്ണതകളളടെ  കൂടെകാരതത്തില്  കഴത്തിതയണത്തിവന്ന
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ളക.  കരണകാകരനല  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയളനന്ന  കമ്മന്യൂണത്തിസ്റ്റുകകാരളനന്നസ്

അവര് മറനതപകായത്തി.  എത്ര കകാലമകായത്തി അവര് ശശ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയളന്റെ

തചകാരയ്ക്കുതവണത്തി  ദകാഹത്തിക്കുന.  ആര്.  എസസ്.  ഉണത്തി  എന്ന  മുന  സശക്കര്

നത്തിയമസഭകാ  സശക്കറളടെ  തചമ്പറത്തിനകതത്തിരനളകകാണസ്  പറഞ,

'ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന  എന്ന  ഈ  എര.എല്.എ.  ഏറവകാങത്തിയ

മര്ദ്ദേനങള്  ഒര  ളതങത്തിനകാണസ്  ഏറത്തിരന്നളതങത്തില്  ആ  ളതങസ്

പട്ടുതപകാകുമകായത്തിരന'  എന്നസ്.  അന്നസ് വലതുപക രകാഷശയര നടെതത്തിയ എലകാ

ശമങളളെയര  അതത്തിജശവത്തിച്ചസ്  തകരളെതത്തിളന്റെ  മുഖരമനത്തിയകായ  സഖകാവസ്

പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന തനതൃതത്വര നല്കുന്ന ഈ ഗവണ്ളമന്റെസ് തകരളെതത്തിളന്റെ

ചരത്തിത്രതത്തില് ആദരമകായത്തി  തുടെര്  ഭരണളമന്ന യകാഥകാര്ത്ഥരതത്തിതലയസ്  നശങ്ങുര

എന്ന  കകാരരതത്തില്  യകാളതകാര  സരശയവമത്തില.  ഇടെതുപക  തുടെര്ഭരണര

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കുന്ന  2021-22  ധനകകാരര  വര്ഷതത്തിളല  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്

അക്കസൗണത്തിളന  പത്തിന്തുണചളകകാണസ്  ഞകാളനളന്റെ  വകാക്കുകള്  നത്തിര്തന.

ശശ  .   ഇ  .   ളക  .   വത്തിജയന:  സര്, ഞകാന ഇസൗ തവകാട്ടെസ് ഓണ് അക്കസൗണത്തിളന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണസ്.   ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തിയളടെ  ഗവണ്ളമന്റെസ്

അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതപകാള്,  ളതരളഞ്ഞടുപത്തിളന്റെ  സമയതസ്   നകാട്ടെത്തിളല
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ജനങതളെകാടെസ്  പറഞ്ഞ  വകാഗകാനങളളെലകാര  പകാലത്തിക്കുന്ന  നത്തിലപകാടുകളെകാണസ്

സത്വശകരത്തിച്ചതസ്.  അതത്തിളന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി   ളതരളഞ്ഞടുപതവളെയത്തില്  ജനങതളെകാടെസ്

പറഞ്ഞ  600  പദ്ധതത്തികളെത്തില്  570  എണര പൂര്തശകരത്തിചകഴത്തിഞ,  മളറകാര

തരതത്തില്പറഞ്ഞകാല്  600  പദ്ധതത്തികളര  പൂര്തത്തികരത്തിക്കകാനുള്ള

നടെപടെത്തികളെത്തിതലയസ്  നശങ്ങുകയകാണസ്.  അധത്തികകാരര കത്തിട്ടെത്തി  ആദരളത മനത്തിസഭകാ

തയകാഗതത്തില്  ഗവണ്ളമന്റെസ്  സത്വശകരത്തിച്ച  നടെപടെത്തി  ഒതന്നമുക്കകാല്  ളകകാലമകായത്തി

കുടെത്തിശ്ശേത്തികയകായത്തിരന്ന  തകമളപനഷനുകള്  വശട്ടെത്തില്  എതത്തിചളകകാടുക്കുക

എന്നതകായത്തിരന. യ.ഡത്തി.എഫസ്. ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ അജണയത്തില് അതരളമകാര

കകാരരമത്തിലകായത്തിരന.  സമൂഹതത്തിളന്റെ  അടെത്തിതട്ടെത്തിലള്ള  പകാവളപട്ടെ,  ഏറവര

പ്രയകാസര  അനുഭവത്തിക്കുന്ന  ആളകളളടെ  മുമ്പത്തില്  സനഃ  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന

തനതൃതത്വര  ളകകാടുക്കുന്ന  ഗവണ്ളമന്റെസ്  എനകാളണന്നസ്  ളതളെത്തിയത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള

നത്തിദകാനമകാണസ്  യഥകാര്ത്ഥതത്തില് ആ തശരമകാനര.   എത്രമകാത്രര ആശത്വകാസവര

സതനകാഷവമകാണസ് അന്നസ് നമ്മുളടെ നകാട്ടെത്തിനപുറങളെത്തിളല ജനങള്ക്കുണകായതസ്,

അതരര  വശടുകളെത്തിലണകായളതന്നകകാരരര  അവര്  പറയതമ്പകാഴകാണസ്  നമുക്കസ്

തബകാദ്ധരമകാകുന്നതസ്.  തുടെര്നവന്ന  പ്രഖരകാപനങള്  ഇനരയത്തിളലവത്തിളടെയര

നമുക്കസ് കകാണകാന കഴത്തിയത്തില.  പതത്തിനകാലത്തിനര ഭകണ സകാധനങളളടെ വത്തില 5
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വര്ഷര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കത്തിളലന്നസ്  പറഞ,  അതസ്  ഇതപകാഴര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കകാളത

തുടെരന.  അതതകാളടെകാപര  നമ്മള് എളനലകാര  പ്രതത്തിസനത്തികള് തനരത്തിട്ടു.  ആ

പ്രതത്തിസനത്തികളെത്തിളലലകാര  ജനങളളെ  ഒപര  തചര്തപത്തിടെത്തിചളകകാണസ്

അതത്തിളനളയലകാര  അതത്തിജശവത്തിക്കകാന  തകരളെതത്തിളല  ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്

വളെളരയധത്തികര  നത്തിശ്ചയദകാര്ഢരതതകാളടെ  സകാധത്തിച.  തകരളെതത്തിളന്റെ

മുഖരമനത്തിയര മറ ബഹുമകാനരരകായ മനത്തിമകാരര ഒരമത്തിചനത്തിനളകകാണസ് ഓതരകാ

ജത്തിലകള്ക്കുര  പ്രതതരകര ചുമതല നല്കത്തി മുഴവന തപളരയര അണത്തിനത്തിരതത്തി.

അതസ്  പ്രളെയമകാകകാര,  നത്തിപയകാകകാര,  ഓഖത്തി  ദുരനമകാകകാര.   തനകാട്ടെസ്

നത്തിതരകാധനതത്തിളന്റെ  കകാലയളെവത്തില്  ഇസൗ  നത്തിയമസഭ  എടുത  നത്തിലപകാടെസ്

എനകായത്തിരന?  തളന്റെ  അദ്ധത്വകാനര  മുഴവന  ബകാങ്കുകളെത്തില്  നത്തിതകപത്തിച്ച

ആളകള്ക്കസ്  കന്യൂ  നത്തില്തക്കണത്തിവന,  ആ  കന്യൂവത്തില്  വച്ചസ്  എത്രതയകാതപര്

മരണളപട്ടെ  സകാഹചരരതത്തില്  സഹകരണ  ബകാങ്കുകളെത്തില്  നത്തിതകപത്തിച്ച  ഒര

ചത്തിലത്തിക്കകാശുര നത്തിങള്ക്കസ്  നഷളപടെത്തിളലന്നസ്  ബഹുമകാനളപട്ടെ മുഖരമനത്തി ഇസൗ

സഭയത്തില് പ്രഖരകാപത്തിച.  അങളന നകാട്ടെത്തിനപുറങളെത്തില് വശണ്ടുര സജശവത വന.

അവളര  സരരകത്തിക്കുളമനര  ആ  പണര  നഷളപടുകയത്തിളലനര  അവളര

തബകാദ്ധരളപടുതത്തി.  അതുകഴത്തിഞവന്ന  പ്രളെയകകാലര  തനരത്തിടെകാന
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തപകാലശസത്തിളന്റെളയര  പട്ടെകാളെതത്തിളന്റെയര  സഹകായര  ലഭരമകാക്കത്തി.  നമ്മുളടെ

മതരളതകാഴത്തിലകാളെത്തികളളടെ  ധശരമകായ പ്രവര്തനര,  ളചറപക്കകാരളടെ കൂട്ടെകായ

പ്രവര്തനര  തുടെങത്തിയവളയലകാര  തചര്നളകകാണകാണസ്  അതത്തിളനയര

അതത്തിജശവത്തിച്ചസ് മുതമ്പകാട്ടുതപകാകകാന കഴത്തിഞ്ഞതസ്. അവത്തിളടെളയലകാര വശടെസ് നഷളപട്ടെസ്

തപകായവര്ക്കസ്  വശടെസ്  നല്കുക,  മരത്തിചതപകായവരളടെ  കുടുരബങളളെ

സഹകായത്തിക്കകാനുള്ള  നത്തിലപകാടുകള്  എന്നത്തിവയര  സത്വശകരത്തിച.  ഇസൗ

കകാരരങളളെലകാര  കകാണത്തിക്കുന്നളതനകാണസ്?  ഒര  ജനകാധത്തിപതര

സരവത്തിധകാനതത്തിളല ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ ബകാദ്ധരതയകാണസ്,  ചുമതലയകാണസ് എന്ന

കര്തവരതബകാധതതകാളടെ,  രകാപകലത്തിലകാളത  ഉസൗണുമുറക്കവര

ഒഴത്തിഞനത്തിനളകകാണസ്  മുഖരമനത്തിയര  മനത്തിമകാരര  ജത്തിലകള്

തകന്ദ്രശകരത്തിചളകകാണസ്   ഇസൗ  പ്രവര്തനങള്ക്കസ്  തനതൃതത്വര  നല്കത്തി.   ഒര

മനുഷരളന്റെയര  ജശവന  നഷളപടെകാന  പകാടെത്തില  എന്ന  തശരമകാനതത്തിളന്റെ

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തിലകാണസ് അതരര നത്തിലപകാടുകള് സത്വശകരത്തിച്ചസ് മുതമ്പകാട്ടുതപകായതസ്.

അതുകഴത്തിയതമ്പകാതഴയ്ക്കുര  തകകാവത്തിഡസ്  എന്ന  മഹകാമകാരത്തി  വന.   തലകാകമകാളക

ളഞട്ടെത്തിവത്തിറച.  നമ്മുളടെ  രകാജരതകാകമകാനര  പസൗരതത്വ  ബത്തില്ലുമകായത്തി  ബനളപട്ടെ

സമരര  നടെക്കുന്ന  സമയമകായത്തിരന.  തകന്ദ്രഗവണ്ളമന്റെസ്  ളചയതസ്  തലകാക്കസ്
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ഡസൗണ്  പ്രഖരകാപത്തിക്കലകായത്തിരന.  അതപകാള്  തകരളെ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  ളചയതസ്

എനകായത്തിരന?  തകരളെതത്തിളല  ഗവണ്ളമന്റെസ്  അവരളടെ  വശടുകളെത്തിതലയസ്

സസൗജനര  തറഷന  എതത്തിചളകകാടുത.   പുറതത്തിറങകാന  കഴത്തിയത്തില,

അങകാടെത്തികള് തുറക്കുന്നത്തില,  വകാഹനങളെത്തില് യകാത്രളചയകാന സകാധത്തിക്കുന്നത്തില,

തജകാലത്തിക്കസ് തപകാകകാന കഴത്തിയന്നത്തില.  ചുറര മനുഷരജശവനുകളണസ് എന്നകകാരരര

ആതലകാചത്തിക്കകാന  തകന്ദ്രഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്  സകാധത്തിച്ചത്തില,  എന്നകാല്  നമ്മുളടെ

സരസ്ഥകാനര  അവളര  സഹകായത്തിക്കകാനുള്ള  പദ്ധതത്തികള്  ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിച.

അതത്തിളനതടെര്ന്നകാണസ്  ബഹുമകാനളപട്ടെ  വകുപമനത്തി  ഇവത്തിളടെ

സൂചത്തിപത്തിച്ചതപകാളല   ഇസൗ  പ്രവര്തനര  തുടെരളമന്നസ്  പറഞളകകാണസ്

ഭകരകത്തിറകള് നല്കത്തി.   അതതകാളടെകാപര തകകാവത്തിഡസ് ചത്തികത്തിത, വരകാപകമകായ

ളടെസ്റ്റുകള് എന്നത്തിവ ഏര്ളപടുതത്തി. ഇന്നസ് ഇനരയത്തില് ഇസൗ തകരളെതത്തിലലകാളത

എവത്തിളടെളയങത്തിലര  തകകാവത്തിഡസ്  ളടെസ്റ്റേസ്  നടെക്കുനതണകാ?  അങളന  തകകാവത്തിഡസ്

ളടെസ്റ്റേസ്  നടെതത്തി  തരകാഗത്തികളളെ  ആശുപത്രത്തിയത്തിളലതത്തിക്കുന്ന

സരവത്തിധകാനമുണകാക്കത്തി.  ചത്തികത്തിതയര  ഭകണവര  സസൗജനരമകാക്കത്തി.  എലകാ

പഞകായതകളെത്തിലര ഭരണസമത്തിതത്തികളെത്തില് വത്തിശത്വകാസമര്പത്തിചളകകാണസ് അവത്തിളടെ

ഫസ്റ്റേസ് ളളലന  ടശറസ്ളമന്റെസ്  ളസന്റെറകള്  ആരരഭത്തിച.  എത്രതപര്ക്കസ്  തരകാഗര
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വരളമതന്നകാ  ഇതത്തിളന്റെ  പ്രതത്തിസനത്തിയര  പ്രയകാസങളര

എളനകാളക്കയകാളണതന്നകാ  അറത്തിയകാതതത്തിളന്റെ  അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്

അത്രയധത്തികര തയകാളറടുതപകാടുകൂടെത്തിയകാണസ് തകരളെളത സജമകാക്കത്തിയതസ്.  നല

ജനകശയ  പത്തിന്തുണ  എലകാവരളടെയര  ഭകാഗതനത്തിനണകാകണളമന്നസ്

ആവശരളപട്ടു,  അതത്തിനകായത്തി ലകക്കണക്കത്തിനസ് ളചറപക്കകാളര അണത്തിനത്തിരതത്തി.

ഇങളന  ആ  മഹകാമകാരത്തിളയ  തനരത്തിടെകാനുള്ള  സന്നദ്ധതയകാണസ്  തകരളെര

ഒരക്കത്തിയതസ്.   അതതകാളടെകാപര വത്തിശപരഹത്തിത തകരളെര എന്ന ലകരതതകാളടെ

ഒരകാളര  പട്ടെത്തിണത്തി  കത്തിടെക്കരളതന്ന  തശരമകാനതത്തിളന്റെ  അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്

കമ്മന്യൂണത്തിറത്തി കത്തിച്ചണ് ആരരഭത്തിച.  എലകാവര്ക്കുര ഭകണളമതത്തിചളകകാടുക്കുന്ന

നത്തിലപകാടെകാണസ് അതത്തിളന്റെ ഭകാഗമകായത്തി സത്വശകരത്തിച്ചതസ്.  ഇസൗ പ്രവര്തനങളളെലകാര

നടെക്കുന്നതത്തിളന്റെകൂളടെ ളപനഷനുകള് വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുന്ന നത്തിലപകാടുര സത്വശകരത്തിച.

ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  ഗവണ്ളമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വരതമ്പകാള്

സകാമൂഹര  സരകകാ  ളപനഷന  600 രൂപയകായത്തിരന.  അതുതളന്ന  നത്തിങള്

രണ്ടുവര്ഷളത  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക  വരതത്തിയത്തിരന.  ആ  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക

ളകകാടുതതശര്തളവന്നസ്  മകാത്രമല,  ളപനഷന  തുക  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചസ്  ഇതപകാള്

1600  രൂപയകാക്കത്തി.  കമ്മന്യൂണത്തിറത്തി  കത്തിച്ചണ്  ആരരഭത്തിച്ചതസ്  എലകാവരളടെയര
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സഹകായതതകാളടെയകാളണനതളന്നയകാണസ് ഞകാന പറഞ്ഞതസ്.  ജനങളെത്തിലകാണസ്

വത്തിശത്വകാസര.  അങളനയള്ള  നത്തിലപകാടുകള്  സത്വശകരത്തിചളകകാണസ്  ഗവണ്ളമന്റെസ്

മുതന്നകാട്ടുതപകായതപകാള്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  ജനങതളെകാളടെകാപമുളണന്നതത്തിളന്റെ

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തിലകാണസ്  തതദ്ദേശ  സത്വയരഭരണ  സ്ഥകാപനങളെത്തിളല

ളതരളഞ്ഞടുപത്തില് ഇതസ് ഞങളളടെ ഗവണ്ളമന്റെകാളണന്ന തബകാദ്ധരതതകാടുകൂടെത്തി

ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തിളയ  ളതരളഞ്ഞടുക്കുന്ന

സരവത്തിധകാനതത്തിതലയസ്   ജനങള് വന്നത്തിട്ടുള്ളതസ്.  ഞകാന അവസകാനത്തിപത്തിക്കുന,

ഇവത്തിളടെ തനരളത ധനകകാരര വകുപമനത്തി സൂചത്തിപത്തിച,  ഇളതകാര അവസകാന

സഭയകാളണനകണകാണസ്  ഇന്നസ്  നത്തിയമസഭക്കകതസ്  സശക്കര്ളക്കതത്തിളര

ആതരകാപണമുന്നയത്തിച്ചതസ്.  ആതരകാപണങളളടെ  ളപരമഴ  ളപയത്തിപത്തിക്കുന്ന

നത്തിലയകായത്തിരന യ.ഡത്തി.എഫസ്.  സത്വശകരത്തിച്ചതസ്,  എന്നത്തിതട്ടെകാ,  എവത്തിളടെളയങത്തിലര

ഒര  പത്തിടെത്തിവള്ളത്തി  കത്തിട്ടെത്തിതയകാ?  വത്തിശകാലമനസനകായ  സശക്കര്  എടുത  ഒര

നത്തിലപകാടെത്തിളന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  അതസ്  ചര്ച്ചയസ്  വച.  അതത്തിളന്റെയടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്

സശക്കര്ക്കസ് അക്കകാരരങള് തുറന്നസ് പറയകാനുര ഇസൗ സഭയസ് പൂര്ണമകായര അതസ്

തകള്ക്കകാനുര  തകരളെര  മുഴവനുര  അതുതകള്ക്കകാനുമുള്ള  അവസരമുണകായത്തി.

അതുമകായത്തി  ബനളപട്ടെസ്  തകരളെതത്തില്  എനകാണസ്  നടെന്നളതന്നസ്  ഇന്നസ്  ഇസൗ
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നത്തിയസഭയസ്  തബകാദ്ധരമകായത്തി.  നത്തിങള്  വടെത്തിളകകാടുതസ്  അടെത്തി  വകാങ്ങുകയകാണസ്

ളചയതസ്.  തശര്ച്ചയകായര  സശക്കളറ  സരബനത്തിച്ചസ്  അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ

പ്രസരഗതതകാടുകൂടെത്തി,  മറപടെത്തിതയകാടുകൂടെത്തി  നകാട്ടെത്തിളല  ജനങള്ക്കുര  കകാരരങള്

തബകാദ്ധരമകായത്തി.  ഞകാന സൂചത്തിപത്തിക്കുന്നതസ്, ഇസൗ സരസ്ഥകാനളത യ.ഡത്തി.എഫസ്.

എനകാളണന്നസ്  ജനങള്ക്കസ്  തബകാദ്ധരമകായത്തി  എന്നകാണസ്.   കഴത്തിഞ്ഞ

ഭരണതത്തിളന്റെ  തുടെര്ച്ചളയന്ന  നത്തിലയ്ക്കുള്ള  ഒര  രശതത്തിയത്തിതലയസ്   അവര്

എതകയകാണസ്.  തകകാവത്തിഡസ്  കകാലയളെവത്തില്  നമ്മുളടെ  തകരളെതത്തില്  നത്തിനര

പുറതതപകായത്തി  തത്തിരത്തിചവരന്നവരണസ്,  നകാടെസ്  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന  കഴത്തിയകാത

രശതത്തിയത്തിലള്ള  മകാറങളെകാണസ്  തകരളെതത്തില്  വന്നത്തിട്ടുള്ളളതന്നസ്  അവര്ക്കസ്

കകാണകാന  കഴത്തിയര.  തറകാഡുകതളെകാ,  പകാലങതളെകാ,  ളകട്ടെത്തിടെങതളെകാ  എടുതസ്

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്  അക്കകാരരര  മനസത്തിലകാകുര.  നമ്മള്  പതരകാക

നത്തികുതത്തിളയക്കുറത്തിച്ചസ്  തകള്ക്കകാറണസ്,  എന്നകാല്  നമ്മുളടെ  കുടുരബങള്ക്കസ്

പതരകാക  വരമകാനര  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ  കകാലയളെവത്തില്  ഉണകായത്തി.

നകാതലമുക്കകാല്  ലകര  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള്  ഇന്നസ്  ളപകാതുവത്തിദരകാലയങളെത്തില്

പഠത്തിക്കുനളവന്നസ് പറഞ്ഞകാല് തനരതത അവര് ഫശസസ് ളകകാടുതവരകാളണന്നസ്

മനസത്തിലകാക്കകാര, ആ കുടുരബങള് ഇന്നസ് ഫശസസ് ളകകാടുക്കുന്നത്തില. ഇസൗ പറഞ്ഞ
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കകാലയളെവത്തില്  നമ്മുളടെ  സര്ക്കകാര്  ആശുപത്രത്തികള്  കുടുരബകാതരകാഗര

തകന്ദ്രങളെകായത്തി.  നമ്മുളടെ  ളമഡത്തിക്കല്  തകകാതളെജകളെത്തില്  ചത്തികത്തിതകള്

സസൗജനരമകായത്തി  ലഭത്തിക്കുതമ്പകാള്  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  രൂപയകാണസ്

വശടുകളെത്തിളലതന്നളതന്നസ്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്  മനസത്തിലകാകുര.   അതരളമകാര

രശതത്തിയത്തിലൂളടെ  സകാമ്പതത്തിക  കുടുരബ  ഭദ്രതയത്തിതലയസ്  മകാറവകാന  ഇസൗ

അഞ്ചുവര്ഷളത  എല്.ഡത്തി.എഫസ്  ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്  കഴത്തിഞ.  ഞകാളനളന്റെ

സമയക്കുറവളകകാണസ്  മറതമഖലകളെത്തിതലയസ്  കടെക്കുന്നത്തില.  അതരളമകാര

സകാഹചരരതത്തിലകാണസ്  പുതത്തിയ  ളതരളഞ്ഞടുപത്തിളന  തനരത്തിടെകാന  തപകാകുന്നതസ്.

ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തിളയ  തകരളെശയ  സമൂഹര  പത്തിന്തുണയ്ക്കുളമന്ന

കകാരരതത്തില് സരശയമത്തില.  തുടെര്നര എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  ഭരണര നടെതളമന്ന

കകാരരതത്തില്  തര്ക്കമത്തില.  ആ  നത്തിലയത്തിതലയസ്  തകരളെതത്തിളല  ജനങള്

ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന്ന  സകാഹചരരതത്തിലകാണസ് തവകാട്ടെസ്  ഒകാണ്

അക്കസൗണസ്   ഇവത്തിളടെ  ചര്ച്ച  ളചയ്യുന്നതസ്.  തശര്ച്ചയകായര  അതസ്  ഇസൗ  സഭ

പകാസകാക്കത്തിളക്കകാടുക്കണളമനകൂടെത്തി  അഭരര്ത്ഥത്തിചളകകാണസ്  എലകാവത്തിധ

ആശരസകളര എലകാവര്ക്കുര അര്പത്തിചളകകാണസ് ഞകാന നത്തിര്തളട്ടെ നമസകാരര.

ശശ  .   പകാറക്കല് അബ്ദുല: സര്, ഈ തവകാട്ടെസ് ഒകാണ് അക്കസൗണത്തിളന ഞകാന
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എതത്തിര്ക്കുകയകാണസ്.  നത്തിങള് വശണ്ടുര  അധത്തികകാരതത്തില് വന്നകാല് പുതുക്കത്തിയ

ബഡ്ജറസ് അവതരത്തിപത്തിക്കുളമന്നസ് ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി തളന്ന

പറ ഞ്ഞത്തിട്ടുണസ്.  അതപകാള്  ഈ  ബഡ്ജറത്തിനസ്  ഒര  പ്രസക്തത്തിയമത്തില.

ളതരളഞ്ഞടുപസ്  പ്രകടെന  പത്രത്തിക  എന്നതത്തിലപറര  യകാളതകാനമത്തിളലന്നസ്

ബഡ്ജറസ് അവതരത്തിപത്തിച്ചതപകാള്തളന്ന പറഞ്ഞത്തിട്ടുണസ്. 1957-മുതല്   2016-

വളര  59  വര്ഷക്കകാലര  എലകാവരരകൂടെത്തി  ഭരത്തിച്ചത്തിട്ടുണകായ  ളപകാതുകടെര

1,60,000 തകകാടെത്തി  രൂപയകാണസ്.  നത്തിങള്  ഇവത്തിളടെ   അഞസ്  വര്ഷര  ഭരത്തിച്ചത്തിട്ടെസ്

ഉണകായതുര ഏതകാണസ് അത്രതളന്നയകാണസ്.    മുന്നൂതറകാ നകാന്നൂതറകാ രൂപയ്ക്കുള്ള

ഒര  കത്തിറസ്  മകാസരതതകാറര  നത്തിങള്  ളകകാടുതത്തിട്ടുണസ്.  അതഞകാ  എതട്ടെകാ

അരഗങളള്ള കുടുരബതത്തിനസ്  400  രൂപയളടെ  കത്തിറസ്  ളകകാടുതകാല്  പട്ടെത്തിണത്തി

മകാറളമന്നകാളണകാ  പറയന്നതസ്;  അതത്തിനുള്ള  പണര  എ.ളക.ജത്തി.  ളസന്റെറത്തില്

നത്തിന്നല  ളകകാടുക്കുന്നതസ്,  നത്തികുതത്തി  പണമകാണസ്.  അതസ്  എലകാവരളടെയര

അവകകാശമകാണസ്.  ഇതത്തിനസ്  മുമ്പുണകായത്തിരന്ന  ഉമ്മന  ചകാണത്തി  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ

ഭരണകകാലഘട്ടെതത്തില് ഒര രൂപയസ്  ഒര കത്തിതലകാ അരത്തി ളകകാടുതത്തിതല;  അതസ്

നത്തിങള്ക്കസ്  സത്വപര  കകാണകാന സകാധത്തിച്ചത്തിരതന്നകാ?  അന്നസ്   ലകക്കണക്കത്തിനസ്

രൂപ ളചലവഴത്തിചളകകാണസ് പകാവളപട്ടെ ആളകള്ക്കസ് ചത്തികത്തിത ലഭരമകാക്കകാനുള്ള
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സസൗകരരര ളചയത്തിട്ടുണസ്. ഇളതകാളക്ക മകാറത്തി മകാറത്തി വരന്ന എലകാ ഗവണ്ളമന്റുകളര

ളചയത്തിട്ടുണസ്.  കത്തിഫ്ബത്തിയളടെ  ഒര  കകാരരര  തചകാദത്തിക്കളട്ടെ,  എളന്റെ  നത്തിതയകാജക

മണ്ഡലതത്തില്  മൂന്നസ്  തറകാ ഡുകളെകാണസ്  കത്തിഫ്ബത്തി  വഴത്തി  അനുവദത്തിച്ചതസ്,  നകാലര

വര്ഷമകായത്തി  സഫകാ -മര്വ  മലകളളടെ  ഇടെയത്തിലള്ള  ഒകാട്ടെര  തപകാളല  ഞങള്

ഒകാടുകയകാണസ്.  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിതലക്കുര അപറതതയ്ക്കുര.  നകാട്ടുകകാതരകാടെസ് ഞകാന ഇതസ്

പറഞതപകായത്തി.  ഗവണ്ളമന്റുര അനസൗണ്സസ് ളചയ്തു.  എന്നകാല്  ഒര തറകാഡസ്

തപകാലര  കത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തിയത്തിലൂളടെ  ഇനവളര  എളന്റെ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില്  പ്രകാവര്തത്തികമകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ബഹുമകാനളപട്ടെ

മനത്തിതയകാടെകാണസ്  പറയന്നതസ്.  മൂന്നസ്  തറകാഡുകളെകാണസ്  അന്നസ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതസ്,

കുതട്ടെകാതസ്  -  അട്ടെക്കുണസ്  കടെവസ്  തറകാഡസ്,  വത്തിലരകാപള്ളത്തി  -  തചലക്കകാടെസ്  തറകാഡസ്,

കുറരകാടെത്തി  വബപകാസസ്.  ഞങള്ക്കത്തിതപകാള്  തറകാഡത്തിലത്തിറങകാന  പറകാത

അവസ്ഥയകാണസ്,  എര.എല്.എ.-മകാര് ളവറളത കളെവപറഞളവന്നസ് ആളകള്

കരതുര.  പളക,  ഭരണപകതത്തിരത്തിക്കുന്ന  എര.എല്.എ.മകാര്  പറയന

ഞങള്ക്കസ്  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനസ്  തകകാടെത്തി  രൂപ  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടുളണന്നസ്.

അതുമകാത്രമല,  ശദ്ധകണത്തിക്കലകായര  സബ്മത്തിഷനകായര  ഒതട്ടെളറ  തവണ

കുറരകാടെത്തി  നകാളെശതകര  വത്തികസനപകാര്ക്കസ്  സ്ഥകാപത്തിക്കുന്നതുമകായത്തി  ബനളപട്ടെ
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വത്തിഷയര  സഭയളടെ  മുമ്പകാളക ളകകാണ്ടുവന്നതകാണസ്.  ബഹുമകാനളപട്ടെ  എ.  സത്തി.

ളമകായശന  മനത്തിയകായതപകാള്  അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ  അടുതളചന്നസ്  പറഞ.

ഇതത്തിനുതവണത്തി  115  ഏക്കര്  സ്ഥലര   പനണ്ടുവര്ഷര  മുളമ്പടുതതകാണസ്.

അതദ്ദേഹര സ്ഥലര സന്ദര്ശത്തിച.  എനകായകാലര മൂനതകകാടെത്തി രൂപ ചുറമതത്തിലത്തിനസ്

അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനളവന്നസ് പറഞ. നകാലഞ്ചുവര്ഷമകായത്തി എലകാ ബഡ്ജറത്തിലര

ഇതുതളന്ന  പറയന.  ഇനവളര  നല്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ഇതപകാള്  വനരജശവത്തികള്

അവത്തിളടെ  കൂടെസ്  ളകട്ടെത്തി  ആളകള്ക്കസ്  അതങകാട്ടുതപകാകകാന  പറകാത

സകാഹചരരമകാണസ്,  ജനജശവത്തിതര  ദുസഹമകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  എന്നത്തിട്ടെസ്

ബഹുമകാനളപട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗതത്തില്

പറയകയകാണസ്.  പ്രധകാനളപട്ടെ  വരവസകായ  വത്തികസന  ഏജനസത്തികളെകായ

ളക.എസസ്.ളഎ.ഡത്തി.സത്തി.-ക്കുര   കത്തിനഫ്രയ്ക്കുര  ളമകാതര   401  തകകാടെത്തി  രൂപ

അനുവദത്തിക്കുന.   കകാസര്തഗകാഡസ്,  ആമ്പല്ലൂര്,  കുറരകാടെത്തി,  വയനകാടെസ്,

തകകാഴത്തിതക്കകാടെസ്,  കകാക്കനകാടെസ്  എന്നത്തിവത്തിടെങളെത്തില്   ളക.എസസ്.ളഎ.ഡത്തി.സത്തി.

ഇനഡസ്ട്രേത്തിയല്  പകാര്ക്കുകള്  സ്ഥകാപത്തിചവരത്തികയകാണസ്.  എവത്തിളടെയകാണസ്

സ്ഥകാപത്തിചവരന്നതസ്? ബഹുമകാനളപട്ടെ ഇ. പത്തി. ജയരകാജന മത്തിനത്തിസ്റ്റേറളടെയടുതര

ഞകാന  നകാളെത്തിതകര  പകാര്ക്കത്തിനുതവണത്തി  തപകായത്തിട്ടുണസ്.  കുറരകാടെത്തി
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നകാളെശതകരപകാര്ക്കസ്,   വത്തിതശഷത്തിചര തതങയമകായത്തി  ബനളപട്ടെസ്   അവത്തിടെളത

പ്രതതരകത എലകാവര്ക്കുര അറത്തിയകാവന്നതകാണസ്.  നകാളെശതകര കൃഷത്തിളയ മകാത്രര

ആശയത്തിച്ചസ്  ജശവത്തിക്കുന്ന  കര്ഷകരര  കര്ഷകളതകാഴത്തിലകാളെത്തികളമകായ

ലകക്കണക്കത്തിനസ്  ആളകളെകാണസ്  അവത്തിളടെയള്ളതസ്.  അതത്തിളന്റെ

വത്തികസനതത്തിനുതവണത്തി  നത്തിരനരമകായത്തി  പറഞ്ഞത്തിട്ടുര  ഒര  കകാരരവര  ളചയത്തില

എനമകാത്രമല അവത്തിളടെ ഇതപകാള് ജനങള്ക്കസ് ജശവത്തിക്കകാനതപകാലര പറകാത

ഒരവസ്ഥയണകായത്തിട്ടുണസ്. ഇതത്തിളനകാര  പരത്തിഹകാരര ഉണകാകണര.

വരവസകായവര  തസകാര്ട്സര  യവജനകകാരരവര  വകുപമനത്തി

(ശശ  .    ഇ  .    പത്തി  .    ജയരകാജന):  സര്, ഞങള് തത്തിരത്തിചവന്നകാല്  ശശ.  പകാറക്കല്

അബ്ദുല പറഞ്ഞ കകാരരര തശര്ച്ചയകായര നടെപത്തിലകാക്കകാര. 

ശശ  .    പകാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  ഇതപകാള്  401  തകകാടെത്തി  രൂപ

ളക.എസസ്.ളഎ.ഡത്തി.സത്തി.-ക്കുര  കത്തിനഫ്രയ്ക്കുമകായത്തി  അനുവദത്തിക്കുനളവന്നസ്

പറഞ്ഞത്തിട്ടുണതലകാ;  അതത്തില്  കുറരകാടെത്തി  നകാളെത്തിതകര  പകാര്ക്കുര

ഉള്ളപടുതത്തിയത്തിട്ടുണസ്. 401 തകകാടെത്തി രൂപയത്തില് ഇതത്തിനകായത്തി എത്രയണകാകുളമന്നസ്

പറഞ്ഞകാല്  വലത്തിയ  ഉപകകാരമകായത്തിരത്തിക്കുര.  ഇതസ്  ബഡ്ജറത്തില്  വന്നതകാണസ്.

തത്തിരത്തിചവന്നകാല്  ളചയ്യുളമന്നസ്  പറയന്നതത്തില്  കകാരരമത്തില.  പണളത  ഒര
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കഥയണസ്,  തശരതദശളത  കടെതലകാരതസ്  ഒരകാള്  ഒര  ളപട്ടെത്തിക്കടെ

നടെതത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകായത്തിരന.  ഒര  ദത്തിവസര  ഒര  കപല്

കരയടുതവന.  കപലത്തിളന്റെ  അധത്തികൃതര്  കപല്  അവത്തിളടെ  ഇട്ടെത്തിട്ടെസ്  തപകായത്തി.

അതത്തിളന്റെ  അടുതസ്  ളപട്ടെത്തിക്കടെ  നടെതന്ന  പ്രകായര  ളചന്ന  മനുഷരന  കപല്

വളെളര  നന്നകായത്തി  വൃതത്തിയകാക്കകാനുര  സൂകത്തിക്കകാനുര  തുടെങത്തി.  കുട്ടെത്തികളര

നകാട്ടുകകാരളമകാളക്ക  കപല്  കകാണകാന  വരതമ്പകാള്  നത്തിയനത്തിക്കുന്നളതലകാര

ഇയകാള് തളന്നയകാണസ്.   കുറചദത്തിവസര  കഴത്തിഞ്ഞതപകാള്   എലകാ  ദത്തിവസവര

കപല്  പൂട്ടെകാനുര  തുറക്കകാനുര   നത്തിയനത്തിക്കകാനുര  തുടെങത്തി.  നകാലഞ്ചു  വര്ഷര

കഴത്തിഞ്ഞതപകാഴകാണസ്  ഈ  കപലത്തിളന്റെ  അധത്തികൃതര്  തത്തിരത്തിചവരന്നതസ്.  അവര്

അതസ് ളവട്ടെത്തിളപകാളെത്തിച്ചസ് ളകകാണ്ടുതപകാകുതമ്പകാഴകാണസ് അയകാള്ക്കസ് മനസത്തിലകാകുന്നതസ്

ഇതസ്  അയകാളതടെതളലന്നസ്.  അടുത  മകാര്ച്ചസ്-  ഏപ്രത്തില്  മകാസര  ഇതസ്

ളവട്ടെത്തിളപകാളെത്തിക്കകാന,   നത്തിങള്  ളചയതത്തിളന്റെ  കണക്കസ്  പറയകാന  ഞങള്

വരനണസ്.  പഞകായതസ്  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  കുറചസശറസ്  അധത്തികര

കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  അങളനയത്തില   എളന്നകാനര  ഞങള്  പറയന്നത്തില.  പതക

എലകാ പഞകായതസ് ളതരളഞ്ഞടുപത്തിലര  ഇടെതുപകര ഇവത്തിളടെ വത്തിജയത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.

ഇവത്തിളടെ  ഒരപകാടെസ്  വത്തിഷയങളണകായത്തിട്ടുണസ്.  അതത്തിളലകാളക്ക  ജനര  നത്തിങളളെ
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അരഗശകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനളവന്നകാണസ് ധകാരണളയങത്തില് അതസ് ളവറര മസൗഢരമകാണസ്.

ഞകാന  ഇതപകാഴര  ആതലകാചത്തിക്കുന്നതസ്  ഇടെതുപകതള്ള  ആളകളളെകാളക്ക

പ്രസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള്  വളെളര  ആതവശതതകാളടെ  വത്തികകാരഭരത്തിതരകായകാണസ്

സരസകാരത്തിക്കുന്നതസ്.  അധത്തികകാരതത്തിളന്റെ  ലഹരത്തി  ഒര  ഭയങ

സരഭവരതളന്നയകാണസ്.  'ഞങള്  വരര,  ഞങള്  വരര'  എന്നസ്  എലകാവരര

പറഞളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അഥവകാ  നത്തിങള്  വന്നത്തിളലങത്തില്  ഈ

പറയന്ന  ആള്ക്കകാരളടെ  മകാനസത്തികകാവസ്ഥ  എനകാകുര?  ഇങളന  വരര,

വരളമന്നസ്  പല നുണക്കഥകളര  പറഞ്ഞസ്  ഒപത്തിക്കുകയകാണസ്.  വത്തികസനതത്തിനസ്

ഞങള്  എതത്തിരല.  ളകകാച്ചത്തി  എയര്തപകാര്ട്ടെസ്  ളകകാണ്ടുവന്നതപകാള്

എതത്തിരകായകായതസ്   ഞങളെകാതണകാ;  കത്തിനഫ്ര  വന്നതപകാള്  എതത്തിരകായതസ്

ഞങളെകാതണകാ; സ്മകാര്ട്ടെസ്സത്തിറത്തി വന്നതപകാള് എതത്തിരകായതസ് ഞങളെകാതണകാ?

മത്തി  .   സശക്കര്: ശശ. പകാറക്കല് അബ്ദുല ….പ്ലെെശസസ്  കണ്ക്ലൂഡസ് ....

ശശ  .    പകാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  ളമതടകാ  വരതമ്പകാള്  എതത്തിരകായതസ്

ഞങളെകാതണകാ;  എലകാറത്തിനുര എതത്തിരര തടെസവമകായത്തി നത്തിന്നതസ് ഞങളെകാതണകാ?

എക്സെെസ്പ്രസസ്  വഹതവയ്ളക്കതത്തിളര  നത്തിങള്  പറഞ്ഞതസ്  അതസ്  രകാജരളത

ളവട്ടെത്തിമുറത്തിക്കുനളവന്നകാണസ്.  ഇങളനളയകാളക്ക  നകാടെത്തിളന്റെ  വത്തികസനളത
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തടെഞ്ഞ നത്തിങള് വത്തികസനതത്തിനുതവണത്തി സരസകാരത്തിക്കുകയകാണസ്. എനകായകാലര

തകരളെര  രകളപട്ടു.  നത്തിങളളടെ  തടെസര  ളകകാണകാണസ്  യ.ഡത്തി.എഫസ്.നസ്

വത്തികസനര ളകകാണ്ടുവരകാന പറകാളത തപകായതസ്.  നത്തിങള്കൂളടെ സഹകരത്തിച്ചകാതല

വത്തികസനര സകാധരമകാവൂ. ഞകാന ദശര്ഘത്തിപത്തിക്കുന്നത്തില.

മത്തി  .   സശക്കര്: കണ്ക്ലൂഡസ് ളചയ. 

ശശ  .    പകാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  എലകാവര്ക്കുര  മൂനര  നകാലര  മത്തിനത്തിട്ടെസ്

അധത്തികര ളകകാടുതത്തിട്ടുണസ്. 

മത്തി  .   സശക്കര്:  മൂന്നസ് മത്തിനത്തിട്ടെസ് അധത്തികമകായത്തി.

ശശ  .    പകാറക്കല്  അബ്ദുല:  സര്,  ഇടെതുപകതതകാടെസ്  എനത്തിക്കസ്

സൂചത്തിപത്തിക്കകാനുള്ളതസ്,  1980-കളെത്തില്  ഭൂരത്തിപക  വര്ഗശയതയമകായത്തി

ബനളപട്ടുളകകാണസ് ഭൂരത്തിപകളത  പ്രശണത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ് ചത്തില നടെപടെത്തികള്

നത്തിങള്  സത്വശകരത്തിച.  ചത്തിലതപകാള്  അതത്തിളന്റെ  ഗണവര  ലകാഭവളമകാളക്ക

നത്തിങള്ക്കസ്  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടുണകാകുര.  പതക  2021-ല്  അതത  രൂപതത്തിലള്ള

വര്ഗശയതളയ പ്രശണത്തിപത്തിക്കുന്ന നത്തിലപകാടെസ്  സത്വശകരത്തിച്ചകാല്  അതത്തിളന്റെ ഗണര

നത്തിങള്ക്കസ് കത്തിട്ടെത്തില.  അതസ് കത്തിട്ടുന്നതസ് തവളറകാര കൂട്ടെര്ക്കകായത്തിരത്തിക്കുര എളന്നകാര

ധകാരണ  ഉണകാകുന്നതസ്  നലതകായത്തിരത്തിക്കുളമനകൂടെത്തി  സൂചത്തിപത്തിചളകകാണസ്  ഈ
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തവകാട്ടെസ് ഒകാണ് അക്കസൗണത്തിളന ഒരത്തിക്കല്കൂടെത്തി എതത്തിര്ക്കുന.

ശശ  .    എര  .    രകാജതഗകാപകാലന  : ഈ തവകാട്ടെസ്  ഒകാണ് അക്കസൗണത്തിളന ഞകാന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ബഹുമകാനളപട്ടെ  പകാറക്കല്  അബ്ദുല  ഇവത്തിളടെ  ഒര  കകാരരര

സൂചത്തിപത്തിക്കുകയണകായത്തി,  ഞകാന  അതത്തിളനകാര  വത്തിശദശകരണര  നല്കകാര.

ഇതത്തിനുമുമ്പുള്ള  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  ഗവണ്ളമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വരതമ്പകാള്

ളപകാതുകടെവര ബകാദ്ധരതകളര  78673  തകകാടെത്തി രൂപയകായത്തിരന.  യ.ഡത്തി.എഫസ്.

അധത്തികകാരളമകാഴത്തിയതമ്പകാള്  അതസ്   1,57,370  തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിച.

78,697 തകകാടെത്തി രൂപയളടെ വര്ദ്ധനവകാണുണകായതസ്, ഉണകായത്തിരന്നതത്തിതനക്കകാള്

ഇരട്ടെത്തിയത്തിലധത്തികമകാണസ്.  അതത്തിളന്റെ മുമ്പളത എല്.ഡത്തി.എഫസ്. ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ

ഭരണകകാലതസ്  കടെബകാദ്ധരതയത്തിലണകായ  വര്ദ്ധനവസ്  ളവറര  32,744 തകകാടെത്തി

രൂപ  മകാത്രമകായത്തിരന,   ഇതകാണസ്  വസ്തുത.  സമനത്തില  ളതറത്തിയ  പ്രതത്തിപകര

കത്തിഫ്ബത്തിളക്കതത്തിളര  പ്രതമയവര  ബഹുമകാനരനകായ  സശക്കര്ളക്കതത്തിളരയളെളെ

അവത്തിശത്വകാസപ്രതമയവര  ളകകാണ്ടുവന്നസ്  സര്ക്കകാരത്തിളനതത്തിളര

ആതരകാപണമുന്നയത്തിച.  ആതരകാപണങളളടെ  കുനമുനളയകാടെത്തിച്ചസ്  ഭരണകകത്തി

അരഗങള് ഇതത്തിളനളയലകാര പ്രതത്തിതരകാധത്തിച്ചതപകാള് സഭകാതലതത്തില് അടെത്തിതയറ

വശണസ്  പുളെയന്ന  പ്രതത്തിപകളതയകാണസ്  നകാര  കണതസ്.   ഇടെത്തിളവതട്ടെറവളന
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പകാമ്പസ് കടെത്തിച, പത്തിളന്ന തതളര കടെത്തിചളവന്ന അവസ്ഥയത്തിലകായത്തിരന ഇവത്തിടെളത

പ്രതത്തിപകര.  സന്ദനര  നത്തിലയ്ക്കുന്ന  ഇനരന  സമ്പദ്ഘടെനയളടെ

പശ്ചകാതലതത്തിലകാണസ്  നകാര  ഈ ബഡ്ജറസ്  ചര്ച്ച ളചയ്യുന്നതസ്.  ഇനരയത്തിന്നസ്

ഭശതത്തിജനകമകായ  സകാമ്പതത്തികമകാന്ദരളത  അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുകയകാണസ്.

സത്വകാതനരകാനനര  ഇനരയത്തിളല  ഏറവര  ഗരതരമകായ  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയകാണത്തിളതന്നസ് വത്തിദഗ്ദ്ധര്തളന്ന ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുന. രകാജരതത്തിളന്റെ

ആഭരനര  വളെര്ച്ചകാനത്തിരക്കസ്  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷളത  ആദരപകാദതത്തില്

5 ശതമകാനര  മകാത്രമകാളണന്നസ്  ളസനടല് സ്റ്റേകാറത്തിസ്റ്റേത്തിക്കല് ഒകാര്ഗവനതസഷന

ഇന്നസ് ളവളെത്തിളപടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്. ബത്തി.ളജ.പത്തി. സര്ക്കകാര് നടെപത്തിലകാക്കത്തിയ

തനകാട്ടുനത്തിതരകാധനവര  ജത്തി.എസസ്.ടെത്തി.യര  മറസ്  തശവ്ര  ഉദകാരവത്കരണ

നടെപടെത്തികളമകാണസ്  രകാജരളത  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാക്കത്തിയളതന്നസ്  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ

ഒസൗതദരകാഗത്തിക  വക്തകാക്കള്  തളന്ന  അഭത്തിപ്രകായളപട്ടു  കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.

ഇവത്തിളടെയകാണസ്  പരത്തിമത്തിതത്തികള്ക്കകതസ്  ഒതുങത്തിനത്തിനളകകാണസ്,

ധനസമശപനതത്തില് രകാഷശയ വത്തിതവചനര കകാണത്തിക്കുന്ന തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിളന്റെ

നത്തിലപകാടുകളളെ  അതത്തിജശവത്തിച്ചസ്  ബദലകളമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്ന

തകരളെസര്ക്കകാരത്തിളന്റെ പ്രസക്തത്തി.  ഇരപതത്തിയഞസ് വര്ഷതത്തിനുര അപറതള്ള
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ഒര തകരളെളതയകാണസ് ഇസൗ ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര മുന്നണത്തി ഗവണ്ളമന്റെസ്

വത്തിഭകാവന ളചയ്യുന്നതസ്.  സമഗ വത്തികസന കകാഴ്ചപകാടെത്തിളനകാപര,  ബഹുമകാനളപട്ടെ

തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസക്കത്തിളന്റെ  ഭകാഷയത്തില്പറഞ്ഞകാല്,

കകാതലകാചത്തിതമകായ  ഒര  ചുവടുമകാറതത്തിലൂളടെ  പുതത്തിയ  തലമുറളയ

അഭത്തിസരതബകാധന ളചയ്യുകയകാണസ് ഇസൗ സര്ക്കകാര്. വത്തിജ്ഞകാനകാധത്തിഷത്തിത സമൂഹ

ശകാക്തശകരണതത്തിനകായത്തി  വത്തിവത്തിധ  പദ്ധതത്തികളെത്തിലൂളടെ  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണസ്.  നകാടെത്തിളന്റെ  സസ്ഥത്തിര  വത്തികസനതത്തിനസ്

അടെത്തിസ്ഥകാനശത്തിലകളെകായത്തി  നത്തിലളകകാള്ളുന്ന  സകാമ്പതത്തിക  വളെര്ച്ച,

സകാമൂഹരഉന്നമനര,  പ്രകൃതത്തി  സരരകണര  എന്നത്തിവയസ്  ദത്തിശകാതബകാധവര

ഗതത്തിതവഗവര  പകരന്ന  വത്തിധര  രൂപര  നല്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന  നയങള്  ഇസൗ

സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  വത്തികസതനകാന്മുഖമകായ  കകാഴ്ചപകാടെസ്  വത്തിളെത്തിതച്ചകാതുന്നതകാണസ്.

നകാടെത്തിളന്റെ  സകാമൂഹത്തിക,  സകാമ്പതത്തിക  തമഖലകളളടെ  സമഗ  വളെര്ച്ചയ്ക്കുര

ജനങളളടെ തകമവര സകാമൂഹര സരകയര ഉറപകാക്കുന്നതത്തിനുമുള്ള വരക്തമകായ

നയവര  അതത്തിളന്റെ അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തിലള്ള ആസൂത്രത്തിതമകായ നടെപടെത്തികളര  ഒര

നവതകരളെ  നത്തിര്മ്മത്തിതത്തിക്കുതവണത്തിയള്ളതകാണസ്.  തുടെര്  പ്രളെയതത്തിനസ്  പത്തിന്നകാളല

തകകാവത്തിഡസ്  മഹകാമകാരത്തിയര  തനരത്തിട്ടെ  തകരളെതത്തിളന്റെ  സമ്പദസ്  വരവസ്ഥ  ഇതര
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സരസ്ഥകാനങതളെക്കകാള്  തവഗതത്തില്  തത്തിരത്തിചവരത്തികയകാണസ്.  തകകാവത്തിഡസ് മൂലര

സമ്പദസ്  വരവസ്ഥയത്തില്  1.56  ലകര തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  വരമകാന നഷമകാണസ്

നമുക്കസ് ഉണകായത്തിട്ടുള്ളതസ്. സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ നത്തികുതത്തി/നത്തികുതത്തിതയതര വരമകാനങള്

ഇടെത്തിഞ്ഞകാലര തകമ പദ്ധതത്തികളെത്തില് ഒര കുറവര വരതകാന ഇസൗ സര്ക്കകാര്

തയകാറകായത്തിട്ടെത്തില.  ഭകര  ധകാനരക്കത്തിറസ്  വത്തിതരണര  തുടെര്ന,  ളപനഷന  തുക

വര്ദ്ധത്തിപത്തിച,  പശ്ചകാതലസസൗകരര  വത്തികസന  തമഖലയത്തില്  വത്തികസന

വത്തിസ്മയങള്  തശര്തസ്  മുതന്നറത്തി,  വത്തിദരകാഭരകാസ,  ആതരകാഗര  തമഖലയത്തില്

മുതന്നറര,  കൃഷത്തി ഭൂമത്തിയളടെ അളെവസ് വര്ദ്ധത്തിച,  ളനല്ലുല്പകാദനര കൂടെത്തി,  കകാര്ഷത്തിക

വകായയത്തില്  വര്ദ്ധനവസ്,  ഉല്പകാദന  തമഖലയത്തിളല  വളെര്ച്ച  1.5  ശതമകാനര,

ധനകമ്മത്തിയത്തില്  3  ശതമകാനതത്തിളന്റെ  കുറവസ്,  റവനന്യൂ  കമ്മത്തി  2.01 ശതമകാനര

കുറഞ.  തകന്ദ്ര നത്തികുതത്തികളളടെയര ഗകാന്റുകളളടെയര വത്തിഹത്തിതതത്തിലര  നത്തികുതത്തി

വരമകാനതത്തിലര  കുറവണകാളയങത്തിലര  സകാമ്പതത്തിക  വളെര്ച്ച  യ.ഡത്തി.എഫസ്.

ഭരണകകാലതതക്കകാള് ളമച്ചളപട്ടു. 'പ്രതത്തിസനത്തികളളെയര പ്രതത്തിബനങളളെയര

അതത്തിജശവത്തിച്ചസ്  തനടുന്ന  വത്തിജയമകാണസ്  ഏളറ  ആസത്വകാദരകര'ളമന്നസ്  ഒര

ളളചനശസസ് പഴളമകാഴത്തിയണസ്.  അതരതത്തിലള്ള ഒര വത്തിജയമകാണസ് ഇക്കഴത്തിഞ്ഞ

ത്രത്തിതല  പഞകായതസ്,  മുനത്തിസത്തിപല്,  തകകാര്പതറഷന  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്
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തകരളെതത്തില് ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര പ്രസ്ഥകാനര കരസ്ഥമകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതസ്.

എന്തുളകകാണസ്  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  വത്തിജയത്തിച  എനള്ളതത്തിനുള്ള  ഉതരര,

ഇക്കഴത്തിഞ്ഞ  നകാലര  വര്ഷക്കകാലളത  ഭരണകകാലയളെവത്തില്   തകരളെതത്തില്

അധത്തികകാരതത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്ന പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാര് നടെപത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള തകമ

പദ്ധതത്തികളര  വത്തികസന  പദ്ധതത്തികളര  അനുഭവത്തിച്ചറത്തിയകാത  ഒര  കുടുരബര

തപകാലര ഇസൗ തകരളെതത്തിലത്തില എന്നതകാണസ്.  അവളരലകാര ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്

അനുകൂലമകായത്തി  പ്രതത്തികരത്തിച.   ഒര  കുടുരബളത  സരബനത്തിച്ച  വലത്തിയ

സത്വപമകാണസ്  സത്വനമകായത്തി  കയറത്തിക്കത്തിടെക്കകാന   ഒര  വശടെസ്  എന്നതസ്.  ളളലഫസ്

പദ്ധതത്തിയത്തിലൂളടെ ലകങള്ക്കസ് വശടെസ് നല്കകാന നമുക്കസ് കഴത്തിഞ.  ആ വശട്ടെത്തില്

കയറത്തിക്കത്തിടെക്കുന്ന കുടുരബകാരഗങള്  ഇസൗ സര്ക്കകാരത്തിളനയര ശശ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയളനയര ഇടെതുപകളതയര  ഓര്ത. തപകാളെത്തിരഗസ് ബൂതത്തിതലയസ് തപകായത്തി

തവകാട്ടെസ്  ളചയതപകാള് അവര് ഇടെതുപകതത്തിനസ്  അനുകൂലമകായത്തി  തവകാട്ടെസ്  ളചയ്തു.

തകാമസത്തിക്കകാന  ഒര  വശടുണകായത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞകാല്  പത്തിന്നശടെസ്  തവണതസ്   മക്കളളടെ

വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിനുള്ള  സസൗകരരമകാണസ്. കര്ഷകളന്റെ,  ളതകാഴത്തിലകാളെത്തിയളടെ,

സകാധകാരണക്കകാരളന്റെ  മക്കള്  സ്കൂളകളെത്തില്  തപകായത്തി  പഠത്തിക്കുന,  അവര്ക്കസ്

ളമച്ചളപട്ടെ  ഗണനത്തിലവകാരമുള്ള ആധുനത്തിക  വത്തിദരകാഭരകാസര  ഉറപവരതന.
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അവത്തിളടെയര  ഏറവര  ശതദ്ധയമകായത്തിട്ടുള്ള  മുതന്നറര  ഉണകാക്കകാന  കഴത്തിഞ.

അവരര   തകരളെതത്തിളല  ഇടെതുപകളത  വത്തിജയത്തിപത്തിക്കകാന  തയകാറകായത്തി.

ഓതരകാ  പ്രതത്തികൂല  സകാഹചരരതത്തിലര  ളപകാരതുന്ന  തകരളെതത്തിളന്റെ

സര്വളളസനരകാധത്തിപനകായത്തി  മകാറകയകായത്തിരന  തകരളെതത്തിളന്റെ  ആരകാധരനകായ

മുഖരമനത്തി.  ഓഖത്തിയര  നത്തിപയര  ഇരപ്രളെയങളര  തകകാവത്തിഡുര  നളമ്മ

തതടെത്തിളയതത്തിയതപകാള്,  നകാടെസ്  ഉത്കണ്ഠയളടെ,  ആശങയളടെ,  ഭശതത്തിയളടെ

മുള്മുനയത്തിലകായതപകാള് അവതരകാടെസ് തകരളെതത്തിളന്റെ ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനത്തി

പറഞ,  'നത്തിങള്  തളെരരതസ്,  തകരരതസ്,  നത്തിങള്  പരത്തിഭകാനരകാകരതസ്,

ഞങളണസ് നത്തിങതളെകാളടെകാപര, അല മുന്നത്തില്തളന്ന'. മുന്നത്തില് ഞങളളണന്നസ്

ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതപകാള്  തകരളെതത്തിളല  ജനത  ഒന്നടെങര  കകത്തി

രകാഷശയതത്തിനുര  ജകാതത്തിമത  ചത്തിനകള്ക്കുര  അതശതമകായത്തി  ബഹുമകാനളപട്ടെ

തകരളെ  മുഖരമനത്തിതയകാടുര  സര്ക്കകാരത്തിതനകാടുര  പറഞ,  'നത്തിങള്

മുന്നത്തിലളണങത്തില്  ഞങള്  ഒപമുണസ്'.  അങളനയകാണസ്  ഇസൗ

പ്രതത്തിസനത്തിളയയര  പ്രതത്തികൂല  സകാഹചരരങളളെയളമലകാര  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്

അതത്തിജശവത്തിച്ചതസ്.  ഇസൗ കഴത്തിഞ്ഞ ളതരളഞ്ഞടുപത്തില് കകാസര്തഗകാഡസ് ജത്തിലയത്തിളല

ളചങളെ  പഞകായതത്തിളല  പതത്തിളനകാന്നകാര  വകാര്ഡസ്  നകാലകാര  ളളമലത്തില് -  മുന
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എര.എല്.എ.  പത്തി.ബത്തി.  അബ്ദുല്  റസകാഖത്തിളന്റെ  വശടെസ്  ഉള്ളപടുന്ന  വകാര്ഡസ്

കൂടെത്തിയകാണസ്- ശശ. കുഞ്ഞഹമ്മദസ് മുസസ് ലത്തിയകാരളടെ വശട്ടെത്തില് എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ

പ്രവര്തകര്  സത്വകാഡസ്  പ്രവര്തനതത്തിളന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി  തപകായതപകാള്

അവത്തിളടെയണകായത്തിരന്ന  ബത്തിഫകാതത്തിമയര  മകള് മകാജത്തിദയര  അവരളടെ  മകള്

മൂന്നകാര കകാസകകാരത്തി ഹത്തിബയര ഞങളളടെ എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  സഹൃതക്കതളെകാടെസ്

പറഞ, 'ഞങള്ക്കസ് മുഖരമനത്തിളയ അറത്തിയകാര,  മുഖരമനത്തിയകാണസ് ഞങളളടെ

ഹശതറകാ'.  സ്കൂളെത്തില്നത്തിന്നസ് കത്തിട്ടെത്തിയ അഭത്തിമകാന തബകാധതതകാളടെയകായത്തിരന അവര്

പറഞ്ഞതസ്. ളതരളഞ്ഞടുപസ്  വന്നതപകാള്  നൂറസ്  ശതമകാനര  മുസശര

സതഹകാദരങള്  തകാമസത്തിക്കുന്ന  ആ  പ്രതദശതസ്,  കഴത്തിഞ്ഞ  പഞകായതസ്

ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  351  തവകാട്ടെത്തിനസ്  എല്.ഡത്തി.എഫസ്.  തതകാറ  ആ  നകാലകാര

വകാര്ഡത്തില്, 129  തവകാട്ടെത്തിനസ്   എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന വത്തിജയത്തിപത്തിച്ച ചരത്തിത്രമകാണസ്

അവത്തിളടെയള്ളതസ്.  തകകാണ്ഗസസ്  എവത്തിളടെയകാണസ്?  ഇവത്തിളടെ  തകകാവത്തിഡസ്

പ്രതത്തിതരകാധ  വകാക്സെെത്തിന  കണ്ടുപത്തിടെത്തിച്ചത്തിട്ടുര  തകകാണ്ഗസത്തിളന

കശഴസ് ളപടുതത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ബത്തി.ളജ.പത്തി.  ളളവറസത്തിനുള്ള  പ്രതത്തിതരകാധ

വകാക്സെെത്തിന  കണ്ടുപത്തിടെത്തിച്ചത്തിളലങത്തില്  ഇസൗ  തകകാണ്ഗസസ്

ബകാക്കത്തിയത്തിലകാതകായത്തിതപകാകുര,  നകാമകാവതശഷമകാകുര.  മുസശര  ലശഗത്തിളന്റെ
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ഉന്നതമകായ  ആദര്ശങളളെക്കുറത്തിചര  ധകാര്മ്മത്തികമൂലരങളളെക്കുറത്തിചര

ബഹുമകാനളപട്ടെ  പ്രതത്തിപക  ഉപതനതകാവസ്  രകാവത്തിളല  ഇവത്തിളടെ

പ്രസരഗത്തിക്കുകയണകായത്തി.  വഞനയര  തട്ടെത്തിപര  അഴത്തിമതത്തിയര

ളകകാലപകാതകവമകാതണകാ നത്തിങളളടെ രകാഷശയ സദകാചകാര ധകാര്മ്മത്തിക മൂലരങള്;

ആരകാണസ് നത്തിങളളടെ സഹപ്രവര്തകരകായത്തിട്ടുള്ള എല്.എല്.എ.-മകാര്;  അവര്

ഇന്നസ്  എവത്തിളടെയകാണുള്ളതസ്?  അതത്തിളന്റെ  വത്തിശദകാരശങളെത്തിതലയസ്  തപകാകുന്നത്തില.

കല്ലൂരകാവത്തിയത്തിളല  ഞങളളടെ  പ്രത്തിയളപട്ടെ  ളചറപക്കകാരന  ഒസൗഫസ്

അബ്ദുറഹത്തിമകാളന നത്തിങള് ളകകാലളപടുതത്തി.  എനകാണസ് അയകാള് ളചയ കുറര?

അതദ്ദേഹര ശുഭ പതകാക പത്തിടെത്തിച.  സപ്തവര്ണങളളടെ സങരമകാണസ് ശുഭ നത്തിറര.

വത്തിവത്തിധ  ജകാതത്തിമതചത്തിനകാ  ഭകാഷകള്ക്കതശതമകായത്തി  എലകാ  മനുഷരളരയര

ഉള്ളക്കകാള്ളകാന  കഴത്തിയന്ന  ഹൃദയ  വത്തിശകാലതയള്ള  ഒര  യവജന

പ്രസ്ഥകാനതത്തിളന്റെ  പ്രവര്തകനകായത്തിതപകായത്തി  എനള്ളതകാണസ്  ആ

ളചറപക്കകാരന  ളചയ  ളതറസ്.  അതദ്ദേഹതത്തിളന്റെ  ഭകാരര  ഗര്ഭത്തിണത്തിയകാണസ്.

അവളരളയലകാര നത്തിരകാലരബരകാക്കത്തിളക്കകാണസ് ആ ളകകാലപകാതകതത്തിനസ് നത്തിങള്

തനതൃതത്വര ളകകാടുതതപകാള് നത്തിങളളടെ അണത്തികള് നത്തിങളളെ അരഗശകരത്തിതച്ചകാ?

മത്തി  .   സശക്കര്:  പ്ലെെശസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്.....
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ശശ  .    എര  .    രകാജതഗകാപകാലന:  സര്,  ഒര  മത്തിനത്തിറസ്.  കകാഞ്ഞങകാടെസ്

മുനത്തിസത്തിപകാലത്തിറത്തിയത്തിതലയസ് ളചയര്മകാന ളതരളഞ്ഞടുപസ് നടെന്നതപകാള്, ഇസൗ ലശഗസ്

ക്രെത്തിമത്തിനലകളളടെ  ളകകാലപകാതക  രകാഷശയതത്തില്  പ്രതത്തിതഷധത്തിച്ചസ്  ലശഗത്തിളന്റെ

കസൗണ്സത്തിലര്മകാരകായ  അസ്മ  മകാങ്കൂല്,  ഹസശന  റസകാഖസ്  എന്നത്തിവര്

എല്.ഡത്തി.എഫസ്.-ളന്റെ  സ്ഥകാനകാര്ത്ഥത്തി സജകാത  ടെശച്ചര്ക്കസ്  അനുകൂലമകായത്തി

ളചയര്മകാന  സ്ഥകാനതതയസ്  തവകാട്ടെസ്  ളചയ്തു.  ലശഗത്തിളന്റെ  മളറകാര  കസൗസത്തിലര്

ശശമതത്തി  സത്തി.  എച്ചസ്.  സളളബദ  തവകാട്ടെസ്  അസകാധുവകാക്കത്തിളക്കകാണകാണസ്

ലശഗത്തിതനകാടെസ്  പ്രതത്തിതഷധര  പ്രകടെത്തിപത്തിച്ചതസ്.  'കലഹര  പലവത്തിധര  സലഭര,

സര്വത്ര ആശയക്കുഴപര'  ഇതകാണസ് തകകാണ്ഗസസ്. 

മത്തി  .   സശക്കര്:  പ്ലെെശസസ് കണ്ക്ലൂഡസ്.....

ശശ  .    എര  .    രകാജതഗകാപകാലന:   സര്,  തമല്തനകാട്ടെ  സമത്തിതത്തി,  പ്രചരണ

സമത്തിതത്തി,  സ്ഥകാനകാര്ത്ഥത്തി  സമത്തിതത്തി....  ഇങളന  രകാജസ്ഥകാന,  കര്ണകാടെക,

ആസകാര എന്നത്തിവത്തിടെങളെത്തില്നത്തിളന്നലകാര തകരളെളത രകത്തിക്കകാന തനതകാക്കള്

ഇറങത്തിപറളപട്ടെത്തിട്ടുണസ്.  ബഹുമകാനളപട്ടെ  പ്രതത്തിപക  തനതകാവത്തിളന്റെ  ഒര

ആത്മഗതരകൂടെത്തി പറഞ്ഞസ് ഞകാന ഇവത്തിളടെ അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്. "പുറളമ

പുഞത്തിരത്തിയളടെ  പൂമകാലകളളെരത്തിയന,  അകതമ  കുടെത്തിപകയളടെ
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തശജത്വകാലകളളെരത്തിയന"  അതകാണസ്  ബഹുമകാനളപട്ടെ  പ്രതത്തിപക  തനതകാവത്തിളന്റെ

അവസ്ഥ. ഇവത്തിളടെ ഇസൗ സര്ക്കകാര് വത്തികസന വശഥത്തിയത്തില് വത്തിജയഗകാഥകളമകായത്തി,

ജനകശയ ആശയവമകായത്തി മുതന്നകാട്ടെസ് കുതത്തിക്കുകയകാണസ്. ഇതത്തിളന പത്തിടെത്തിചളകട്ടെകാന

മുന്നണത്തിക്കകതനത്തിന്നസ് തകരളെകാ തകകാണ്ഗസസ് മകാണത്തി വത്തിഭകാഗവര എല്.ളജ.ഡത്തി.

(തലകാകസ്  തകാനത്തികസ്  ജനതകാദള്)-യര  പുറതസ്  വന്നതതകാളടെ  കരചരണകാദത്തികള്

നഷളപട്ടെ യ.ഡത്തി.എഫസ്.  എന്ന സരഘടെനകാ ശരശരതത്തിനസ് കഴത്തിയത്തില. അഴത്തിമതത്തി

രഹത്തിതവര  പ്രവര്തനനത്തിരതവമകായത്തിട്ടുള്ള  ഒര  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ  ഭരണ

കകാലയളെവകായത്തിരന  ഇതസ്.  ഇവത്തിളടെ  ജനകശയ  തകകാടെതത്തി  നത്തിങളളെ

കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്,  പ്രതത്തിക്കൂട്ടെത്തില്  നത്തിര്തത്തി  വത്തിചകാരണ  ളചയസ്  വത്തിധത്തി

പ്രസ്തകാവത്തിക്കകാന.  ഒരത്തിക്കല്ക്കൂടെത്തി ഇടെതസ്  കരതസ് ളതളെത്തിയത്തിക്കുന്ന ജനവത്തിധത്തിക്കസ്

നമുക്കസ് കകാതത്തിരത്തിക്കകാര, കകാതതകാര്ക്കകാര.

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞകാന  ഈ  തവകാട്ടെസ്  ഒകാണ്

അക്കസൗണത്തിളന  എതത്തിര്ക്കുന.   ഞങളളടെ  നകാട്ടെത്തിനപുറത  ഒര  പകാട്ടെസ്

തകട്ടെത്തിട്ടുണസ്,  "സതനകാഷര  ളകകാളണനത്തിക്കത്തിരത്തിക്കകാന  വതയ,  ഞകാനത്തിപര

സത്വര്ഗതത്തിലങസ് തകറര.”

മത്തി  .   സശക്കര്:  അളതകാര പരസരമതല? 
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ശശ  .   തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന: സര്, ശശ. എര. രകാജതഗകാപകാലളന്റെ ഇസൗ

ശബ്ദതഘകാഷവര  ബഹളെവളമകാളക്ക  തകട്ടെസ്  കഴത്തിഞ്ഞതപകാള്  അതദ്ദേഹര  ഇസൗ

പകാട്ടെത്തിനകതസ്  ലയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്  എളന്നകാര  തതകാന്നലകാണസ്  എനത്തിക്കസ്

ഉണകായതസ്.  എനകാണസ്  അതത്തിളന്റെ  ഒര  പ്രതകകാപനര?  നമ്മുളടെ  മുമ്പത്തിലള്ള

തരഖകള്വച്ചസ്  തനകാക്കത്തിയകാല്  അതത്തിനസ്  കകാരരമകായ  ഒര  പ്രതകകാപനവമത്തില.

സമയചരക്കരളകകാണസ്  ഞകാന  ഓതരകാനര  പറയന്നത്തില.  പലയത്തിനതത്തില്

അനപതത്തിനകായത്തിരര  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  പകാതക്കജസ്  നടെപകാക്കുളമന്നസ്  പറഞ

തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്  ളഎസകസ്,  അങസ്  ഏളതങത്തിലര  ഒര  പകാതക്കജസ്

നടെപകാക്കത്തിയത്തിട്ടുതണകാ?  അസന്റെത്തിളന്റെ ഒര ലകര തകകാടെത്തി രൂപയളടെ നത്തിതകപര

വരകാന തപകാകുനളവന്നസ് പറഞ. എളനങത്തിലര ഒര നത്തിതകപര വന്നത്തിട്ടുതണകാ?

ഞങള്തക്കകാ  തരത്തില,  ഞങള്  ഒര  കതയച്ചകാല്തപകാലര  മറപടെത്തി

തരത്തികയമത്തില.  ബഹുമകാനളപട്ടെ മുഖരമനത്തിക്കസ് കതയച്ചകാല് അതദ്ദേഹര മറപടെത്തി

തരകാറണസ്.  അങസ്  അതുര  ളചയകാന  ളമനളക്കടെകാറത്തില.  അതത്തിളന്റെ  കകാരണര,

തപഴണല്  സ്റ്റേകാഫത്തിളനകാളക്ക  വലത്തിയ  പണത്തിയകാണസ്,  അതുളകകാണസ്

നത്തിവൃതത്തിയത്തിലകാതതത്തിനകാലകാണസ്  തരകാതതസ്  എന്നസ്  എനത്തിക്കറത്തിയകാര.

ഞങള്ക്കുതവണ,  പതക  ഇത്രയര  ശബ്ദതഘകാഷമുണകാക്കത്തിയ  ആളകള്ക്കസ്
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എളനങത്തിലര  ളകകാടുക്കതണ;  ഒര  ലകര  തകകാടെത്തി  രൂപ  വരതമ്പകാള്

എളനങത്തിലര  ഒന്നസ്  അതങകാട്ടുരകൂടെത്തി  ളകകാടുക്കതണ;  ഇവത്തിളടെ  അങസ്  പറഞ്ഞ

ഏറവര  വലത്തിയ  തനട്ടെളമനകാണസ്;  തകമ  ളപനഷന.  തകമ  ളപനഷന

തകരളെതത്തില്  ആരരഭത്തിച്ചതസ്  ആരകാണസ്  എന്നതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ്

ആതലകാചത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാ? 1960-ളല ളഎകര ജനകാധത്തിപതര ഗവണ്ളമന്റെത്തില് ആര്.

ശങര്  മുഖരമനത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാഴകാണസ്  തകരളെതത്തിളല  തകമ

ളപനഷനുകളളടെ തുടെക്കര.  അതത്തിനുതശഷര വന്ന ഗവണ്ളമന്റുകളളെകാളക്ക തുക

കൂട്ടെത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  നത്തിങള്  തുക  കൂട്ടെത്തിയതകാണസ്  പ്രധകാനളപട്ടെതസ്,  ആരരഭത്തിച്ചതല.

ആരരഭത്തിച്ചതസ് തവളറയകാണസ്. 

ശശ  .   എര  .   സത്വരകാജസ്  : സര്, ......(ളളമക്കസ് ഓഫസ്).... 

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  അനപതത്തിളയട്ടെസ് ളകകാലര മുനപസ്,

അന്നസ് ജനത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില കുട്ടെശ..., അന്നസ് ജനത്തിക്കകാത..... കകാരരര എനത്തിനകാണസ് ഇന്നസ്

ഇവത്തിളടെ  പറഞളകകാതണയത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്. അന്നസ്   ശശ.  എര.  സത്വരകാജസ്

ജനത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ഞകാന പറഞവന്നതസ്,  58  ളകകാലര മുമ്പസ്  തകരളെതത്തിലകാരരഭത്തിച്ച

തകമ ളപനഷളന്റെ തുക വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചതകാണസ്  ഇതപകാള് ഏറവര  പ്രധകാനളപട്ടെ

പ്രശ്നര.
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ശശ  .   എര  .   സത്വരകാജസ്:  സര്, തപകായത്തിന്റെസ് ഓഫസ് ഓര്ഡര്.

മത്തി  .   സശക്കര്:  തപകായത്തിന്റെസ് ഓഫസ് ഓര്ഡര് എനകാണസ് ?

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  അതദ്ദേഹതത്തിനസ് തപകായത്തിന്റെസ് ഓഫസ്

ഓര്ഡര്ളകകാണസ് മുട്ടുകയകാളണങത്തില്പത്തിളന്ന ഞകാന വഴങ്ങുകയലകാളത തവളറകാര

മകാര്ഗവമത്തില.

ശശ  .    എര  .    സത്വരകാജസ്:  സര്,  തപകായത്തിന്റെസ്  ഓഫസ് ഓര്ഡര്.  ബഹുമകാനളപട്ടെ

സശക്കര്,  ഇവത്തിളടെ  ബഹുമകാനരനകായ  തകകാട്ടെയര  അരഗര  പ്രസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള്

സഭളയ  ളതറത്തിദ്ധരത്തിപത്തിക്കുന്ന  ചത്തില  പരകാമര്ശങള്  പറയകയണകായത്തി.

അതദ്ദേഹര  പറഞ,  1960-നസ്  തശഷമുള്ളവളരകാളക്ക  തുക

വര്ദ്ധത്തിപത്തിച്ചത്തിതട്ടെയളളവന്നസ്.  കര്ഷക  ളതകാഴത്തിലകാളെത്തി  ളപനഷന  ഇനരകാ

രകാജരതസ് ആദരമകായത്തി ആരരഭത്തിക്കുന്നതസ് 1980-ല് തകരളെതത്തിളല ഇടെതുമുന്നണത്തി

സര്ക്കകാരകാണസ്.  ളതകാഴത്തിലത്തിലകായ  തവതനര ആരരഭത്തിക്കുന്നതസ് ആ കകാലതകാണസ്.

പത്തിളന്ന അതസ് പറയന്ന സമയതസ് ഞകാന ജനത്തിച്ചത്തില എളന്നകാളക്ക പറഞ്ഞകാല്

ജനന സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറമകായത്തി നത്തിയമസഭയത്തില് വരണളമനള്ള കകാരരര എനത്തിക്കസ്

അറത്തിയത്തിലകായത്തിരന.  ചട്ടെര  307  പ്രകകാരര അവകാസ്തവമകായ പരകാമര്ശര നശക്കര

ളചയണര. 
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മത്തി  .   സശക്കര്:  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.*

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  ശശ.  എര.  സത്വരകാജസ്  നളലകാര

നത്തിയമസഭകാരഗമകാണസ് എന്നകായത്തിരന എളന്റെ ഇതുവളരയണകായത്തിരന്ന ധകാരണ.

പളക  അങസ്  മനസത്തിലകാക്കണര,  ഇവത്തിളടെ  ളതകാഴത്തിലത്തിലകായ  തവതനര

ആരരഭത്തിച്ചതസ്  ആരകായത്തിരനളവന്നസ്  അറത്തിയകാതമകാ?  അന്നസ്  ഞകാന  യതസ്

തകകാണ്ഗസത്തിളന്റെ  പ്രസത്തിഡന്റെകായത്തിരന.  ഞങള്  എലകാവരരകൂടെത്തി  സമ്മര്ദ്ദേര

ളചലതത്തിയത്തിട്ടെകാണസ്  ളക. കരണകാകരളന്റെയര ശശ. എ. ളക. ആന്റെണത്തിയളടെയര

ഭരണ  കകാലതസ്  തകരളെതത്തില്  ളതകാഴത്തിലത്തിലകായ  തവതനര  ആരരഭത്തിക്കുന്നതസ്.

അതത്തിനസ്  രണകാമളതകാര ചരത്തിത്രമുണസ്.  ആ ളതകാഴത്തിലത്തിലകായ  തവതനര നത്തിങള്

അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നതപകാള്  നത്തിര്തലകാക്കത്തി  എനള്ളതകാണസ്.  അതസ്

പുനരകാരരഭത്തിക്കണളമന്നസ് പറഞ്ഞസ് കകാസര്തഗകാഡസ് നത്തിനര പദയകാത്ര നടെതത്തിയ

വരക്തത്തിയകാണസ് ഞകാന.  ഞങളളടെ ആ യകാത്ര തൃശ്ശൂരത്തില് എതത്തിയതപകാഴകാണസ്

ളക.  കരണകാകരന  ളതകാഴത്തിലത്തിലകായ  തവതനര  പുനരകാരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി

ഉതരവത്തിറക്കത്തിയതസ്.  അതകാണസ്  പ്രധകാനളപട്ടെ  കകാരരര.  ഇതസ്  ഉഴപകാനതവണത്തി

അങസ്  പറയന്നതകാളണന്നസ്  എനത്തിക്കറത്തിയകാര.  ളതകാഴത്തിലത്തിലകായ  തവതനതത്തിളന്റെ

കകാരരതത്തില്  ളക.  കരണകാകരന  എടുത  നടെപടെത്തിളയ  ആര്ളക്കങത്തിലര

* ബഹുമകാനളപട്ടെ സഭകാദ്ധരകളന്റെ ഉതരവത്തിനപ്രകകാരര (ഫ. നര. 1703/ ഇ.ബത്തി./2021/നത്തി.ളസ. തശയതത്തി 23.1.21) 

സഭകാതരഖകളെത്തില് നത്തിലനത്തിര്തത്തി. 
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മറക്കകാന  കഴത്തിയതമകാ?  ളക.  കരണകാകരന  തകരളെതത്തില്  മുഖരമനത്തി

ആയത്തിരന്നതപകാള്  12  തകമ  പദ്ധതത്തികള്  സരസ്ഥകാനതണകായത്തിരന.

നത്തിങള്  അതത്തിളന്റെ  തുക  കൂട്ടെത്തി,  ഞങളര  കൂട്ടെത്തിയത്തിരന,  ഇനത്തി  അടുത

ഗവണ്ളമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില്  വന്നകാല്  അതപകാഴര  കൂട്ടുര,  കൂട്ടെകാതത്തിരത്തിക്കകാന

പറത്തില. അങളന കൂട്ടുന്നതകാണസ് പ്രധകാനളപട്ടെ കകാരരര,  അലകാളത തുടെങത്തിയതസ്

ഒര പ്രശ്നതമയല  എന്ന ഒര നത്തിലപകാടെസ്  എടുതതുളകകാണ്ടുമകാത്രമകാണസ്  ഞകാന

ഇസൗ  കകാരരര  പറഞ്ഞതസ്.  ഞകാന  ഒന്നസ്  തചകാദത്തിക്കളട്ടെ,   തത്തിരവനനപുരര

നഗരതത്തില്,  വൃദ്ധരകായ  മകാതകാപത്തിതകാക്കളളെ  പൂട്ടെത്തിയത്തിട്ടെതകായ  വകാര്ത

മകാധരമങളെത്തില് അങസ് കണത്തിതല.  എല്ലുര ളതകാലത്തിയമകായത്തിതശര്ന്ന പകാവളപട്ടെ

അവളര  മുറത്തിയത്തില്  പൂട്ടെത്തിയത്തിട്ടെതത്തിനുതശഷര  ആഹകാരര  തപകാലര  ളകകാടുതത്തിട്ടെത്തില.

'എടെകാ  എനത്തിക്കസ്  ഒര  ഗകാസസ്  കഞ്ഞത്തിളവള്ളളമങത്തിലര  തകാ'  എന്നസ്  ആ  അമ്മ

പറഞ.  നത്തിങള് മനത്തിമകാര്  ഇരപതസ്  ആളകളെത്തിതല,  നത്തിങള്ക്കസ്  സര്ക്കകാര്

വക വകാഹനങളെത്തിതല, നത്തിങള് ആ വശട്ടെത്തില്തപകായത്തി ആ വൃദ്ധമകാതകാപത്തിതകാക്കളളെ

ആശത്വസത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനസ് ഒര നത്തിമത്തിഷര ളമനളക്കട്ടെത്തിരതന്നകാ?  ഞകാന പകാര്ട്ടെത്തിയര

രകാഷശയവര വച്ചസ് പറയന്നതല, ഇതസ് മനുഷരതത്വമകാണസ്.  ഇതസ് നമ്മുളടെ നകാട്ടെത്തില്

ഒരത്തിടെതല  പല  സ്ഥലങളെത്തിലര  നടെനളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  അതത്തിനസ്
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എളനങത്തിലര ഒര നടെപടെത്തിയണകാതകതണ; എവത്തിളടെതപകായത്തി നത്തിങള് ളകകാടുത

തകമ ളപനഷന; എവത്തിളടെതപകായത്തി നത്തിങള് ളകകാടുത കത്തിറസ്; എവത്തിളടെതപകായത്തി

നത്തിങള്  ളകകാടുത  ആനുകൂലരര?  ആനുകൂലരര  ഒര  വഴത്തിക്കുര  പട്ടെത്തിണത്തി

കത്തിടെക്കുന്ന പകാവളപട്ടെവര് അവത്തിളടെക്കത്തിടെന്നസ് മരത്തിക്കുന്നതസ് മറവശതര എന്നതസ്

ഇസൗ മണത്തിലകാണസ്  എന്ന സതരര  മറനതപകാകരതസ്  എന്നസ്  ഞകാന നത്തിങളളടെ

മനസകാകത്തിതയകാടെസ്  പറയകാന  ആഗഹത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇവത്തിളടെ  ഒട്ടെനവധത്തി

പകാതക്കജകളളെക്കുറത്തിളച്ചലകാര  പറഞ,  ഇസൗ  പകാതക്കജകളളെകാളക്ക  വന്നത്തിട്ടുര

നമ്മുളടെ  നകാട്ടെത്തിളല  വളെര്ച്ചകാനത്തിരക്കസ്  എത്രയകാണസ്;  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസസ്

ളഎസകസ്,  അങസ്  വത്തിദഗ്ദ്ധനകായ  ഒര  സകാമ്പതത്തിക  ശകാസജ്ഞനകാണതലകാ,

നമ്മുളടെ  വളെര്ച്ചകാ  നത്തിരക്കസ്  കുറഞ്ഞത്തിതല;  കുറഞ്ഞതത്തിളന  തര്ക്കത്തിച്ചസ്

കൂട്ടുന്നതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  അങയളടെ  ളളവദഗ്ദ്ധരളത  ഞകാന  തചകാദരര

ളചയ്യുന്നത്തില.  പളക  കുറഞ  എന്നതസ്  യകാഥകാര്ത്ഥരമതല?   3.45  അതല

വളെര്ച്ചകാ നത്തിരക്കസ്,  തകാതഴകാട്ടുവന്നത്തിതല;  എളന്റെ തസ്നഹത്തിതനകായ  ശശ.  ഇ.  പത്തി.

ജയരകാജന,  വരവസകായ  വളെര്ച്ചകാനത്തിരക്കുര  6.23-ല്  നത്തിന്നസ്  2.73  ആയത്തി

തകാതഴകാട്ടുതപകായത്തി.  പത്തിളന്ന  എനകാണസ്  നത്തിങള്  ഇസൗ  പറയന്നതസ്?  നമ്മുളടെ

സരസ്ഥകാനതസ്  ഒര  മകാറര  ഉണകാക്കുന്നതത്തിളന്റെ  ഭകാഗമകായത്തി,  അഴത്തിമതത്തി
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കണകാലടെന  പത്തിടെത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  നകാട്ടുകകാര്ക്കസ്  ആര്ക്കുതവണളമങത്തിലര

ളപറശഷന  അയയകാര  എന്ന  രൂപതത്തില്  പത്രതത്തില്  വകാര്തയര

ബഹുമകാനളപട്ടെ  മുഖരമനത്തിയളടെ  പ്രസ്തകാവനയര  കണ്ടു.  അടൂര്  എ.ആര്.

കരകാമ്പത്തിളല ഡത്തി.ളഎ.ജത്തി.,  ഡത്തി.ജത്തി.പത്തി.-ക്കസ്  കതയച്ചത്തിരന,  ഒരത്തിക്കലല മൂന്നസ്

പ്രകാവശരര.  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മുഖരമനത്തി  ഇതപകാള് ഇവത്തിളടെ  ഇലകാതതത്തിനകാല്,

അതത്തിളന്റെ ചകാര്ജ്ജുള്ള മനത്തിളയ തവണളമങത്തില് കതസ് ഏല്പത്തിക്കകാന ഞകാന

ഒരക്കമകാണസ്.  തപകാലശസസ്  കരകാന്റെശനത്തില്  അഴത്തിമതത്തി  നടെക്കുകയകാണസ്,  ആ

അഴത്തിമതത്തിളക്കതത്തിളര  നടെപടെത്തിളയടുക്കണര  എനപറഞളകകാണസ്  മൂന്നസ്

പ്രകാവശരര  ആവര്തത്തിച്ചസ്  ഡത്തി.ജത്തി.പത്തി.-ക്കസ്  കതയച്ചതസ്   ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്

അറത്തിതഞ്ഞകാ?  ഒര  തപകാലശസസ്  കരകാന്റെശനത്തിളല  കകാരരമകാണത്തിതസ്.  അടൂരത്തിളല

എ.ആര്.  കരകാമ്പത്തില്  നടെന്ന  സരഭവളതക്കുറത്തിച്ചസ്  മലയകാളെ  മതനകാരമ  വലത്തിയ

പ്രകാധകാനരതതകാളടെ  ളകകാടുതതലകാ,  നത്തിങള്ക്കതസ്  വകായത്തിക്കകാനുര

നടെപടെത്തിളയടുക്കകാനുര  സകാധത്തിതച്ചകാ?  അഴത്തിമതത്തി  ഇവത്തിളടെ

നടെനളകകാതണയത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള്   Rip  Van  Winkle-ളനതപകാളല   നത്തിങള്

കണ്ണുരപൂട്ടെത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്;  ഉറക്കര  നടെത്തിക്കുന്നവളന  നമുക്കസ്  ഉണര്തകാന

സകാധത്തിക്കുതമകാ;  അതകാണസ്  ഇവത്തിളടെ  നടെനളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  തനരളത
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ഇവത്തിളടെ  ശശ.  പത്തി.  സത്തി.  തജകാര്ജസ്  പറഞ്ഞതുതപകാളല  നമ്മുളടെ  സഭ

ഇനളകകാണസ്  തശരകയകാണസ്,  നമ്മള് പത്തിരത്തിയകയകാണസ്.   അഞസ് ളകകാലളത

പ്രവര്തനര  നത്തിങള്  പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി.  അങളന  അഞസ്  ളകകാലളത

പ്രവര്തനര പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയ നത്തിങതളെകാടെസ്  എനത്തിക്കസ് ഒര തചകാദരമുണസ്,  ഇസൗ

ഗവണ്ളമന്റെസ്  അധത്തികകാരതത്തില് വന്നതത്തിനുതശഷര പ്രഖരകാപത്തിച്ച പദ്ധതത്തികളെത്തില്

എത്രളയണര  ഫ്ലൈകാഗ്ഷത്തിപസ്  തപ്രകാഗകാമത്തിലൂളടെ  പൂര്തശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്?

അവത്തിളടെളയകാര  ളചറത്തിയ  പഞകായതസ്  തറകാഡസ്,  ഇവത്തിളടെ  തവളറകാര  നടെപടെത്തി,

അളലങത്തിളലകാര  അങണവകാടെത്തി  എന്നതലകാളത  ഇസൗ  തകരളെതത്തിളല

ബഹുജനങള്ക്കസ്  അവരളടെ  തകാലരരങള്ക്കനുസരത്തിച്ചസ്  ഒര  ഫ്ലൈകാഗ്ഷത്തിപസ്

തപ്രകാഗകാര  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  വന്നതത്തിനുതശഷര  ആരരഭത്തിക്കകാന

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുതണകാ;  അതകാണസ് ഞങള് തചകാദത്തിക്കുന്നതസ്,  നത്തിങളളടെ ബകാലനസസ്

ഷശറസ്  എനകാണസ്;  ഇതപകാള് ബഹുമകാനളപട്ടെ മുഖരമനത്തി അതത്തില്നത്തിളന്നകാളക്ക

വത്തിഷയര  മകാറകയകാണസ്.   അതദ്ദേഹര  ളചയ്തുളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്  എനകാണസ്?

സതരര പറഞ്ഞകാല് ഇവത്തിളടെ വര്ഗശയത ളകകാണ്ടുവന്നസ് നമ്മുളടെ ജനസമൂഹളത

ഛത്തിന്നഭത്തിന്നമകാക്കുന്നതത്തിനസ് ശമത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  1905-ല് ബരഗകാള്

വത്തിഭജനമുണകായത്തി.  കഴണ് പ്രഭുവകായത്തിരന അതത്തിനു പത്തിന്നത്തില്.  അവര്ളക്കകാര
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ലകരമുണകായത്തിരന.  സത്വകാതനര  സമരതത്തിനസ്  ഏറവര  തശച്ചൂളെയകായത്തി

നത്തിന്നത്തിരന്ന  ബരഗകാളെത്തില്,  സത്വകാതനര  തമകാഹത്തികള്  അവരളടെ  സമരര

ശക്തത്തിളപടുതത്തിയതപകാള് അതത്തിളന ഭത്തിന്നത്തിപത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തിയകാണസ്  Divide

and  Rule  policy  ബത്തിട്ടെശഷുകകാര്  ളകകാണ്ടുവന്നതസ്.   അതത്തിനസ്  കഴണ്  പ്രഭു

തനതൃതത്വര  ളകകാടുതസ്  ബരഗകാളെത്തിളന  രണകാക്കത്തി,  സത്വകാതനര  സമരര

ചത്തിതറത്തിതപകായത്തി.  രണ്ടു  വത്തിഭകാഗങള്  തമ്മത്തില്  അതങകാട്ടുര  ഇതങകാട്ടുര

വര്ഗശയതയകായത്തി.  ആളകളളെ  ളകകാല്ലുന്നതത്തിനുതവണത്തിയത്തിട്ടുള്ള  നടെപടെത്തിയത്തിതലയസ്

തപകായത്തി.  കഠകാരയര കട്ടെപകാരയര വച്ചസ് മനുഷരസമൂഹതത്തില്ളപട്ടെവളര പരസരര

കുതത്തിവശഴ്ത്തുന്നതത്തിനുതവണത്തിയള്ള ആയധതത്തിനസ് മൂര്ച്ചകൂട്ടെത്തിളക്കകാടുക്കുന്നതത്തിനകാണസ്

അതസ്  സഹകായത്തിച്ചതസ്.  നമ്മുളടെ  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മുഖരമനത്തി

ളചയ്തുളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രവര്തനര  ഇതത  മൂര്ച്ചകൂട്ടെലകാണസ്.  പരസരര

വത്തിതദത്വഷമുണകാക്കത്തി  ളവട്ടെത്തിളക്കകാല്ലുന്നതത്തിനുതവണത്തി,  നമ്മുളടെ  നകാട്ടെത്തില്

സമകാധകാനതതകാടുകൂടെത്തി  ഒരമത്തിച്ചസ്   ജശവത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  ആയധര

മൂര്ച്ച  കൂട്ടുകയകാണസ്.   ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെസ്  തപകായകാലര,   നത്തിങള്

അഴത്തിചവത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുന്ന ഇസൗ ദുര്ഭൂതര കകാല്നൂറകാളണങത്തിലര തകരളെതത്തിളന്റെ ഇസൗ

അനരശകതത്തിലണകാകുര. ഇസൗ ളളവറസത്തിളന പത്തിടെത്തിചളകട്ടെകാന   ശശമതത്തി ളക.
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ളക.  ളളശലജ ടെശച്ചര്,  നത്തിങള്ക്കുര കഴത്തിയത്തില.  ഇസൗ വര്ഗശയ ളളവറസത്തിളന

ഇറക്കത്തിവത്തിട്ടെതസ് എനത്തിനകാണസ്?  ഒതരളയകാര ലകരതമയള, ഇനരന യണത്തിയന

മുസശര  ലശഗര  തകകാണ്ഗസര  തകകാണ്ഗസത്തിതനകാളടെകാപര  നത്തില്ക്കുന്ന

ഘടെകകകത്തികളര  എലകാവരര  കൂടെത്തി  ഒരമത്തിചനത്തിന്നകാല്  അധത്തികകാരതത്തില്

ഉറച്ചത്തിരത്തിക്കകാന  കഴത്തിയതമകാ  എന്നസ്  നത്തിങള്ക്കസ്  സരശയമുണസ്

എനള്ളതുളകകാണകാണസ്.  നത്തിങള്  ഇസൗ  പകാവനമകായ  തകരളെശയ  മണത്തില്

വര്ഗശയ  ളളവറസസ്  ഇറക്കത്തിവത്തിട്ടെസ്  ഇസൗ  നകാട്ടെത്തിളല  വരര  തലമുറളയക്കൂടെത്തി

തകര്ക്കുന്നതത്തിനകാണസ് ശമത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്. ജശവന ളകകാടുതര ഞങള്

അതത്തിളന എതത്തിര്ക്കുര എന്നസ് ഞകാന ഓര്മ്മത്തിപത്തിക്കുയകാണസ്. 

വരവസകായവര  തസകാര്ട്സര  യവജനകകാരരവര  വകുപമനത്തി

(ശശ  .    ഇ  .    പത്തി  .    ജയരകാജന):   സര്,  ജമകാഅളത ഇസകാമത്തിളയ യ.ഡത്തി.എഫസ്.

കകത്തിയകായത്തി  തചര്തതസ്  ശരത്തിയകായ  നടെപടെത്തിയകാളണന്നകാതണകാ  അങസ്

പറയന്നതസ്?

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  ശശ.  പകാതലകാളെത്തി  മുഹമ്മദസ്

കുട്ടെത്തിളയക്കുറത്തിച്ചസ്  തകട്ടെത്തിട്ടുതണകാ,  അങതയക്കകാള്  സശനത്തിയര്  തനതകാവകാണസ്.

അതദ്ദേഹര  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതസ്  എനകാളണന്നസ്  അതങയറത്തിയത്തിതല;  ഞകാനതസ്
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അങളയ  ഓര്മ്മത്തിപത്തിതക്കണ  കകാരരമത്തിലതലകാ.  പത്തിളന്ന  എനത്തിളക്കകാര

തചകാദരമുണസ്,  തകരളെ  രകാഷശയതത്തില്  നത്തിങളളടെ  പകാര്ട്ടെത്തി  ളതകാടെകാത

ഏളതങത്തിലര  ഒര  രകാഷശയ  പകാര്ട്ടെത്തിയളടെതയകാ  പ്രസ്ഥകാനതത്തിളന്റെതയകാ  തപരസ്

അതങയസ്  ഇവത്തിളടെ  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാന  സകാധത്തിക്കുതമകാ?  നത്തിങള്

എലകാവളരയര ളതകാട്ടെതലകാ.  നത്തിങളെത്തിതപകാള് ബത്തി.ളജ.പത്തി.  വത്തിതരകാധര പറഞ,

അവരമകായര  നത്തിങള്  കൂടെത്തിയത്തിതല.  അവരമകായത്തി  ഒരമത്തിചനത്തിന്നസ്  നത്തിങള്

ളതരളഞ്ഞടുപത്തില് പ്രസരഗത്തിച്ചത്തിതല,  അതത്തിളന്റെ പ്രതത്തിനത്തിധത്തികള് ഇസൗ സഭയത്തില്

ഇതപകാഴമുണതലകാ,  എളന്നളക്കകാണസ് തപരസ് പറയത്തിപത്തിക്കരതസ്.  അതസ് നത്തിങളളടെ

ചരത്തിത്രതത്തിളന്റെ  ഭകാഗമതല;  ജമകാഅളത  ഇസകാമത്തിയകായത്തിട്ടെസ്  നത്തിങള്

കൂട്ടുകൂടെത്തിയത്തിട്ടെത്തിതല;  അതത്തില്  ബനളപട്ടെ  ഓതര  ഘടെകവമകായത്തിട്ടുര  നത്തിങള്

കൂടെത്തിയത്തിട്ടെത്തിതല;  നത്തിങള്  കൂടെകാത  ഏളതങത്തിലമകാര  രകാഷശയ  പകാര്ട്ടെത്തിതയകാ  ഒര

സകാമൂഹത്തിക പ്രസ്ഥകാനതമകാ ഇസൗ തകരളെതത്തില് ഇന്നസ് നത്തിലവത്തിലതണകാ?

ശശ  .    ഇ  .    പത്തി  .    ജയരകാജന:  സര്,  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-യമകായര  ജമകാഅളത

ഇസകാമത്തിയമകായര  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  ഒര

സഖരവമുണകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  അങസ് ളതറത്തിദ്ധരത്തിക്കുകയകാണസ്.  വസ്തുതകളെത്തില്നത്തിനര

ളതറകായ വഴത്തിയത്തിതലയസ് സഞരത്തിക്കുകയകാണസ്. 
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ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  എനത്തിക്കസ്

ശശ.  ഇ.  പത്തി.  ജയരകാജളനക്കുറത്തിച്ചസ്  മതത്തിപകാണുള്ളതസ്.   കകാരണര  ഒതത്തിരത്തി

തരകാഗര  സഹത്തിച്ചസ്  വന്നത്തിട്ടുള്ള  ആളെകാണതദ്ദേഹര.  ഇതത്തിനകതസ്  തപകാരകാടെത്തി

നത്തില്ക്കുകയകാളണനര  എനത്തിക്കറത്തിയകാര.  എനത്തിളക്കകാര  തചകാദരമുണസ്,

ളക.  ജത്തി.  മകാരകാരളടെ  പുസ്തകര  അങസ്  വകായത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാ,  വകായത്തിക്കണര.

ശശ. ഒ. രകാജതഗകാപകാല് ഇതപകാള് ഇസൗ സഭയത്തിലത്തില. ഒര തയകാഗതത്തില് ഒരമത്തിച്ചസ്

പ്രസരഗത്തിച്ചതകാണസ്.  അതത്തിളന്റെ  അദ്ധരകനകാരകായത്തിരന,  തയകാഗതത്തില്

പ്രസരഗത്തിച്ചതകാരകാണസ്  എന്നസ്  ളക.  ജത്തി.  മകാരകാര്  എഴതത്തിയത്തിട്ടുണസ്,  ഇതപകാഴല

വര്ഷങള്ക്കപറതസ്.  ഞകാന  ഇസൗ  നത്തിയമസഭയത്തില്  പറയന്നതത്തിനുതവണത്തി

അതസ്  വളെചളകട്ടെത്തി  ളകകാണ്ടുവരന്നതല,   അങളന  ളചയത്തിട്ടുണസ്.   രകാജശവസ്

ഗകാനത്തിളയ  തകാളഴയത്തിറക്കുന്നതത്തിനുതവണത്തി  നത്തിങള്  ശശ.  എല്.  ളക.

അദത്വകാനത്തിയമകായര അടെല് ബത്തിഹകാരത്തി വകാജ്തപയത്തിയമകായത്തി തചര്ന്നസ് ളളവകുതന്നരര

അതകാഴര  കഴത്തിച്ചത്തിതല;  അതസ്  എലകാവര്ക്കുര അറത്തിയത്തിതല;  അതകാഴര  കഴത്തിച്ചസ്

രണസ്  സശറത്തിലണകായത്തിരന്ന  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-ളയ  മുന്നൂറത്തി  ചത്തിലത്വകാനര  സശറത്തിതലയസ്

വളെര്തത്തിളയടുതതത്തില് നത്തിങള്ക്കസ് ഒര പങ്കുമത്തിതല? ചരത്തിത്രര മറക്കരതസ്; അതസ്

മറന്നകാല് നത്തിങതളെകാടെസ് ളളദവരതപകാലര ളപകാറക്കത്തില.  
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വരവസകായവര  തസകാര്ട്സര  യവജനകകാരരവര  വകുപമനത്തി

(ശശ  .    ഇ  .    പത്തി  .    ജയരകാജന):  സര്,  വത്തി.  പത്തി.  സത്തിങസ്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ളമന്റെത്തില്

അധത്തികകാരതത്തിലണകായ  ഘട്ടെതത്തില്  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-യമകായത്തി  തകകാണ്ഗസസ്

കൂട്ടുതചര്നളകകാണകാണസ് വത്തി. പത്തി. സത്തിങസ് ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന കുതത്തിമലര്തത്തിയതസ്,

അതത്തിനുതരവകാദത്തി  തകകാണ്ഗസകാണസ്.  ഇടെതുപകര  ഒര  കകാലതര

ബത്തി.ളജ.പത്തി.-ളയ  തപ്രകാതകാഹത്തിപത്തിക്കുകതയകാ  സഹകായത്തിക്കുകതയകാ

മുന്നണത്തിയണകാക്കുകതയകാ  ളചയത്തിട്ടെത്തില.   ളതറകായ  പ്രസ്തകാവനയകാണസ്  അങസ്

നടെതത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  നത്തിങള്  ആ

ഗവണ്ളമന്റെത്തില്നത്തിനര  തപകായളതങളനയകാണസ്?  ശശ.  പ്രകകാശസ്  കകാരകാട്ടെത്തിളന്റെ

പ്രസ്തകാവനയത്തിലണതലകാ,  അതദ്ദേഹമകായത്തിരന്നതലകാ  പകാര്ട്ടെത്തി  ളസക്രെട്ടെറത്തി.

ആണവക്കരകാറത്തിളന്റെ  തപരത്തില്  ഞങള്  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിനുള്ള  പത്തിന്തുണ

പത്തിനവലത്തിക്കുനളവനര  പറഞ്ഞസ്  നത്തിങള്  തനളര  കുടെളയടുതസ്

കകതത്തില്വച്ചസ് മുറതത്തിറങത്തി നടെക്കുകയകാണസ് ളചയതസ്.  അതസ് ശരത്തിയകാതണകാ?

ഇനരകാ  രകാജരതത്തിളന്റെ  ളഎകരര  കകാതസൂകത്തിക്കകാനുര  ഇസൗ  രകാജരര

സരതൃപ്തമകായത്തി തപകാകകാനുര ഞങള് നത്തിങളളെയര പ്രതശകത്തിക്കുനണസ്,  പളക
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നത്തിങള്  നത്തില്ക്കുകയത്തില.  കയറത്തിട്ടെസ്  ആടെത്തിളന  പത്തിടെത്തിക്കുന്നതുതപകാളല

തത്തിരത്തിഞനത്തിന്നസ്  കരഞളകകാതണയത്തിരത്തിക്കുര.  ആ  രൂപളമടുക്കുന്നതസ്

ശരത്തിതയകാണകാ; അതസ് ശരത്തിയല. നത്തിങള് straight forward ആയത്തി ളപകാളെത്തിറത്തിക്സെെസ്

കകാണത്തിക്കണര,  ഇനരളയ  ഇനരയകായത്തി  കകാണകാന  ശമത്തിക്കണര.  അതകാണസ്

ഇവത്തിടെളത പ്രശ്നര.  

ശശ  .    ഇ  .    പത്തി  .    ജയരകാജന:  സര്,  അതമരത്തിക്കയമകായത്തി  സഖരമുണകാക്കത്തി

അതമരത്തിക്കന  സകാമകാജരതത്വതത്തിനസ്  സറണര്  ളചയ്തു.  നത്തിങള്  സത്വശകരത്തിച്ച

നത്തിലപകാടെത്തിതനകാടെസ്  അതപകാള് ഞങള് പത്തിന്തുണയണളമന്നകാതണകാ പറയന്നതസ്?

ആ  നത്തിലപകാടെത്തിളന  ഞങള്  പത്തിന്തുണച്ചത്തില.  അതമരത്തിക്കയമകായത്തിട്ടുള്ള  ഇസൗ

ബകാനവര  അവസകാനത്തിപത്തിക്കൂ,  അതമരത്തിക്കയസ്  അനുകൂലമകായ  നത്തിലപകാടെസ്

ഉതപകത്തിക്കൂ  എന്നസ്  നത്തിങതളെകാടെസ്  അഭരര്ത്ഥത്തിച.  എന്നകാല്  അതമരത്തിക്കന

സകാമകാജരതത്വവമകായത്തി നത്തിങള് കൂടുതല് കൂടുതല് സനത്തിളചയ്യുകയര അവരളടെ

തകാല്പരരങള്  സരരകത്തിക്കുകയര  ളചയ്തു,  നത്തിങളളടെ  ആ

നത്തിലപകാടെത്തിതനകാളടെകാപര,  അതത്തിളന  പത്തിന്തുണയകാന  ഞങളെത്തില,

അതമരത്തിക്കതയകാളടെകാപര ഞങളെത്തില എന്ന നത്തിലപകാടെസ് ഞങള് സത്വശകരത്തിച.  

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  നത്തിങളെത്തിലകാളയളന്നകാളക്ക  ഇസൗ
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നത്തിയമസഭയത്തിലത്തിരന്നസ് എതന്നകാടെസ് പറയകാര.  ഞകാന തചകാദത്തിക്കളട്ടെ,  ബരഗകാളെത്തില്

നത്തിങള്  ഇതത്തിളനക്കകാള്  ശക്തത്തിതയകാളടെ  ശശമതത്തി  മമത  ബകാനര്ജത്തിതയകാടെസ്

സരസകാരത്തിച്ചതതല. ഇതപകാള് ഞങളളടെകൂടെത്തി കുടെക്കശഴത്തിലകാണസ് നത്തിങള് അവത്തിളടെ

നത്തില്ക്കുന്നതസ്.  ഞങള് ആ കുടെ പത്തിനവലത്തിക്കത്തില കകാരണര നത്തിങള് അവത്തിളടെ

നത്തിനളകകാള്ളതട്ടെളയനള്ളതുതളന്നയകാണസ്  ഞങളളടെ  നത്തിലപകാടെസ്.  ആസകാമത്തില്

ഞങള്  ത്രത്തിവര്ണ  കുടെയകാണുയര്തത്തിയതസ്.  ആ  ത്രത്തിവര്ണ  കുടെയത്തില്  ഒന്നസ്

നത്തിങളെകാണസ്.  

മത്തി  .   സശക്കര്: അങസ് ആറസ് മത്തിനത്തിറസ് അധത്തികമകായത്തിളയടുത.

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  നത്തിങള് അന്നസ് വലത്തിയ വകായത്തില്

വര്തമകാനര  പറഞ;  ഞങളെവത്തിളടെ  തകര്തകളെയളമന്നസ്  പറഞ.

ബരഗകാള്  34  ളകകാലക്കകാലര  അടെക്കത്തിഭരത്തിച്ച  നത്തിങള്ക്കസ്,  ഞങളളടെ

പത്തിന്തുണതയകാളടെ നത്തില്ക്കകാന കഴത്തിയകാത സകാഹചരരര അവത്തിളടെ വരതത്തിയതസ്

നത്തിങള് തളന്നയകാണസ്.  

മത്തി  .   സശക്കര്:  അങസ് കണ്ക്ലൂഡസ് ളചയണര.  ആറസ് മത്തിനത്തിറസ് അധത്തികമകായത്തി.

ശശ  .    ഷകാഫത്തി  പറമ്പത്തില്:  സര്,  ആണവക്കരകാറത്തിളന്റെ  കകാരരര

വരന്നതത്തിനുമുമ്പസ്,  'The  Week'-ളന്റെ  ഒര  തസ്റ്റേകാറത്തിയത്തില്  ''Finally,  the
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discussion  turned  to  governance  and  development  in  the  state  for

which  Vajpayee  promised  uninterrupted  support  despite  political

differences.  Interestingly,  Basu  never  used  such  words  while

criticising  the  BJP  later  on,  against  BJP  then;''എന്നത്തിട്ടെസ്

തസ്റ്റേകാറത്തിതയകാളടെകാപര ഒര തഫകാതട്ടെകായമുണസ്. ''National Front chairman N.T.

Rama Rao, Janata Dal president V.P. Singh, BJP leaders L.K. Advani

and A.B. Vajpayee, Surjit Singh Barnala, Ram Vilas Paswan, CPI(M)

leaders  Jyoti  Basu  and  EMS  Namboothiripad  and  CPI  leader  C

Rajeswara Rao before their  meeting to decide mass  resignation of

opposition  members  of  parliament  leaders...''  ഒരമത്തിച്ചസ്  തചര്ന്നത്തിരന്നസ്

ഡല്ഹത്തിയളടെ സകായകാഹ്നങളെത്തില് തകകാണ്ഗസത്തിളനതത്തിരകായത്തി അവര് നടെതത്തിയ

മുതന്നറതത്തിളന്റെ  ചരത്തിത്രര  ആര്ക്കകാണസ്  നത്തിതഷധത്തിക്കകാന  കഴത്തിയന്നതസ്.

ഡല്ഹത്തിയത്തിളല  സകായകാഹ്നങളെത്തില്  ഒരമത്തിചതചര്ന്നസ്  തകകാണ്ഗസത്തിളന

തതകാല്പത്തിക്കകാന  നടെതത്തിയ  എലകാ  ഗൂഢകാതലകാചനകളര  ലകരങളര

രകാജരതത്തിളന്റെ  രകാഷശയ  ചരത്തിത്രമറത്തിയകാവന്ന  എലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാവന്ന

കകാരരമകാണസ്.  
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മത്തി  .    സശക്കര്:   ശശ.  ഷകാഫത്തി  പറമ്പത്തില്,  ശശ.  തത്തിരവഞ്ചൂര്

രകാധകാകൃഷ്ണനകാണസ് പ്രസരഗത്തിക്കുന്നതസ്.  

ശശ  .    ഇ  .    പത്തി  .    ജയരകാജന: നത്തിങളളടെ ളതറകായ നത്തിലപകാടെകാണസ് നത്തിങളളടെ

തകര്ച്ചയസ്  കകാരണര.  നത്തിങള്  നടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന്ന  നടെപടെത്തികളളെ

നരകായശകരത്തിക്കകാനകാണസ് നത്തിങള് ശമത്തിചളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.  

ശശ  .    തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന:  സര്,  പ്രസക്തമകായ ഒര തചകാദരതത്തിനസ്

ഉതരര പറതയണതതല.  ഞങതളെകാടുള്ള വകാശത്തിളകകാണ്ടുര വത്തിതരകാധരളകകാണ്ടുര

എങളനളയങത്തിലര  ഞങള്  മുടെത്തിയളട്ടെ  എളന്നകാളക്ക  നത്തിങള്  പറയതമ്പകാഴര

നത്തിങള്  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-ളയ  ളകട്ടെത്തിപത്തിടെത്തിച്ചതസ്  ശരത്തിയകാതണകാളയനള്ളതകാണസ്

തചകാദരര.  ആ  തചകാദരതത്തിനസ്  ഉതരമത്തിലതലകാ.  ഉതരമത്തിലകാതതുളകകാണസ്

ഉതരര  കത്തിട്ടെകാത  തചകാദരമകായത്തി  അതത്തിളന  ഞകാന  ഇസൗ  ളവലത്തില്

ഉതപകത്തിചളകകാണസ് ഞകാന ഇതത്തിളന എതത്തിര്ക്കുന. 

ധനകകാരരവര കയറര വകുപമനത്തി (തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്):

സര്, തനരര ഏളറ ളളവകത്തിളയങത്തിലര... (...ബഹളെര....)

ശശ  .    എര  .    സത്വരകാജസ്  :  ബഹുമകാനരനകായ  സശക്കര്,  ഞകാന  മത്തിനത്തിസ്റ്റേതറകാടെസ്

തചകാദത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇവത്തിളടെ  ചര്ച്ചയത്തിലടെനശളെര  ചരത്തിത്രളത  എത്രമകാത്രര
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വക്രെശകരത്തിച്ചസ്  അസതരവര അര്ദ്ധസതരവര നത്തിറരപത്തിടെത്തിപത്തിച്ചസ്  ഇവത്തിളടെ പറയന്ന

കകാരരങള്ക്കകാണസ്  നമ്മള് സകാകരര  വഹത്തിച്ചതസ്.   (...ബഹളെര....)  മത്തിനത്തിസ്റ്റേര്

വഴങത്തിയത്തിട്ടെകാണസ്  ഞകാന  സരസകാരത്തിക്കുന്നതസ്.  ശശ.  തത്തിരവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന

വഴങത്തിയതപകാള്  പകാലക്കകാടെസ്  അരഗര  സരസകാരത്തിച്ചത്തിതല,  മത്തിനത്തിസ്റ്റേര്

വഴങത്തിയതപകാള് ഞകാന പറയകയകാണസ്. ഇവത്തിളടെ ചത്തില അസതരങള് പറഞ,

ശശ.  ഒ.  രകാജതഗകാപകാലത്തിളന്റെയര ളക.  ജത്തി.  മകാരകാരളടെയര തപരകള് പറഞ,

അതുളകകാണസ്  ഞകാന  ഒര  വകാചകര  പറഞ്ഞസ്  നത്തിര്തത്തിളക്കകാള്ളകാര,

അസഹത്തിഷ്ണുതതവണ.  1980-ളല  നത്തിയമസഭകാ  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്

തകകാണ്ഗസത്തിളന്റെയര ആര്.എസസ്.എസസ്.-ളന്റെയര മുന്നണത്തി സ്ഥകാനകാര്ത്ഥത്തിയകായത്തി

ബഹുമകാനരനകായ ളക.  ജത്തി.  മകാരകാര്  ളപരത്തിങളെര  മണ്ഡലതത്തില് മതരത്തിച്ചതുര

അതദ്ദേഹളത  അന്നളത  ഇടെതുമുന്നണത്തിയത്തില്  ഉള്ളപട്ടെ  കകത്തിയളടെ

സ്ഥകാനകാര്ത്ഥത്തിയകായത്തി  ഇന്നളത  നമ്മുളടെ  നത്തിയമസഭയത്തിളല  സകാമകാജത്തികനുര

മനത്തിയമകായ ശശ.  എ.  ളക.  ശശശന്ദ്രന പരകാജയളപടുതത്തിയതുര അതുതപകാളല

ഒറപകാലതര  ചവറയത്തിലര  ആര്.എസസ്.എസസ്.  ഭകാരവകാഹത്തികളളെ  തകകാണ്ഗസസ്

പത്തിന്തുണതയകാളടെ മതരത്തിപത്തിച്ചതുര ഇസൗ സഭയത്തിളല ശശ.  ഒ.  രകാജതഗകാപകാലത്തിളന

1980-ല് കകാസര്തഗകാഡസ് തലകാകസഭ മണ്ഡലതത്തില് തകകാണ്ഗസസ് മുന്നണത്തിയളടെ
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സ്ഥകാനകാര്ത്ഥത്തിയകായത്തി  മതരത്തിപത്തിച്ചതുര  1971-ല്  തലകാകസഭ ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്

പകാലക്കകാടെസ്  തലകാകസഭ  മണ്ഡലതത്തില്  ഇടെതുമുന്നണത്തി  സ്ഥകാനകാര്ത്ഥത്തിയകായ

സഖകാവസ് എ.ളക.ജത്തി.-ളക്കതത്തിളര ആര്.എസസ്.എസസ്.-ളന്റെ ജത്തിലകാ കകാരരവകാഹകസ്

ളപ്രകാഫ.  ടെത്തി.  സത്തി.  തഗകാവത്തിന്ദളന തകകാണ്ഗസത്തിളന്റെയര  ജനസരഘതത്തിളന്റെയര

ലശഗത്തിളന്റെയര  സരയക്ത സ്ഥകാനകാര്ത്ഥത്തിയകായത്തി  മതരത്തിപത്തിച്ചതുര  ചരത്തിത്രതത്തിളന്റെ

ഭകാഗമകാണസ്.  ഇളതലകാര  മറചവച്ചസ്  ഇസൗ  സഭളയ  ളതറത്തിദ്ധരത്തിപത്തിക്കുന്നതസ്

ബഹുമകാനളപട്ടെ മനത്തിയളടെ ശദ്ധയത്തില്ളപട്ടെത്തിട്ടുതണകാ?  

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  ളളവകത്തിയ  തനരതസ്

ദശര്ഘമകായത്തി  ളപകാതുകകാരരങള്  പറയകാന  ഞകാന  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന്നത്തില.  ഇവത്തിളടെ

സഭകാസതമ്മളെനര  തുടെങത്തിയ  നകാള്  മുതല്  ഉയര്തത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഒര

പ്രശ്നര കടെര എന്നതകാണസ്.  അതസ് പറഞകഴത്തിഞ.  ആരസ് ഭരത്തിച്ചകാലര അഞസ്

വര്ഷര കൂടുതമ്പകാള് കടെര ഇരട്ടെത്തിയകായത്തി വരര. അളതകാളക്ക ശരത്തിയകാണസ്, പളക

അളതങളനയകാണസ്  തത്തിരത്തിച്ചടെയ്ക്കുകളയന്നസ്  ശശ.  പത്തി.  സത്തി.  തജകാര്ജസ്  ഇന്നസ്

തചകാദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണസ്.  ഇതസ്  തത്തിരത്തിച്ചടെയത്തില.  വരക്തത്തികള്,  സത്വകകാരര

സ്ഥകാപനങള്,  അതത്തിളന്റെ  ചത്തിട്ടെകള്  അനുസരത്തിച്ചകാണസ്  സര്ക്കകാരത്തിളന

അളെക്കുന്നതസ്.  ഒരത്തിക്കല് സര്ക്കകാര്  തനകാട്ടെസ്  അടെത്തിച്ചകാല് തപകാളരളയന്നസ്  ഞകാന



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

241

തചകാദത്തിച.  അതത്തിനസ്  എനകായത്തിരന  ബഹളെര.  ഇതുതപകാളല  ഏതസ്

രകാജരളമടുതകാലര അവരളടെ കടെര കൂടെത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുര. എടുത കടെര മുഴവനുര

സര്വശസസ്  ളചതയണത്തിവരര.  അലകാളത അടെചതശര്തസ് നമ്മുളടെ കടെബകാധരത

ഒഴത്തിതയണ  ആവശരമത്തില.  പളക  കടെര  കൂടുതമ്പകാള്,  ഇന്നളല  പറഞ്ഞ

റത്തിതപകാര്ട്ടെത്തില് ആ  domar gap  ഇതല,  ആ ഗരകാപസ് നത്തിലനത്തിര്തണര.  അതത്തിനസ്

കഴത്തിയളമങത്തില്  കടെര  വര്ദ്ധത്തിച്ചതുളകകാണസ്  പ്രശ്നമത്തില,  അതത്തിളന്റെ

ഉള്ളത്തില്നത്തിനളകകാണസ്  ഇനരയത്തിളല  നത്തിലവത്തിലള്ള  നത്തിയമതത്തിളന്റെ

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  നമുക്കസ്  ഇതതപറ,  ഒര  സരസ്ഥകാനതത്തിനസ്

കടെളക്കണത്തിയത്തിതലയസ്  തപകാകകാന  കഴത്തിയത്തില.  അതുളകകാണസ്  ശശ.  പത്തി.  സത്തി.

തജകാര്ജസ്,  ഇസൗ  കടെളമലകാര  തത്തിരത്തിച്ചടെച്ചസ്  തകരളെര  കടെവത്തിമുക്തമകാകുന്ന  ഒര

പരത്തിപകാടെത്തിയത്തില.  നമ്മുളടെ  തദശശയ  വരമകാനതത്തിളന്റെ  ശതമകാനമകായത്തി  കടെളത

നത്തിശ്ചത്തിതമകായത്തി  നത്തിലനത്തിര്തത്തിളക്കകാണസ്  കൂടുതലകായത്തി  കടെളമടുക്കുക,  നകാട്ടെത്തില്

വത്തികസനപ്രവര്തനങള്  നടെതകളയനള്ള  സമശപനമകാണസ്

ഞങള്ക്കുള്ളതസ്. ഇതസ് നത്തിങള് അരഗശകരത്തിക്കുന്നത്തിളലങത്തില് അരഗശകരത്തിക്കണ,

ഞങള് ഇങളനയകാണസ്.   ഇനരയത്തിലര  പുറതമുള്ള എലകാ സര്ക്കകാരകളര

ളചയ്യുന്നതത്തിതകാണസ്.  അതമരത്തിക്കതപകാലള്ള  രകാജരങളെത്തിളല
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സര്ക്കകാരകള്ക്കകാളണങത്തില്  വളെളര  കൂടുതല്  സകാധത്തിക്കുര. കകാരണര

അതമരത്തിക്കയളടെ  തഡകാളെര്  സത്വര്ണരതപകാളലയകാണസ്.  അതുളകകാണസ്  തഡകാളെര്

അടെത്തിളച്ചന്നസ്  കണ്ടുകഴത്തിഞ്ഞകാല്  സത്വര്ണര  വകാങ്ങുന്നതുതപകാളല  നമ്മളെതസ്

വകാങത്തിവയ്ക്കുര.  അതുളകകാണസ്  seigniorage വളെളര  വലതകാണസ്.  നമുക്കസ്

അനര്തദ്ദേശശയമകായത്തി അത്രളയകാനര തനകാട്ടെസ് അടെത്തിചളകകാടുക്കകാന സകാധത്തിക്കത്തില.

ഏതസ്  രകാജരതത്തിനുര  ഇതസ്  സകാധരമകാണസ്.  അതുളകകാണസ്  ജനങളളെ  പറഞ്ഞസ്

പരത്തിഭകാനരകാക്കത്തി തപടെത്തിപത്തിച്ചസ് എതനകാ തനടെകാളമന്നസ് ആരര ധരത്തിക്കണ; ഇതത്തിളന്റെ

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില് ആനുകൂലരങള്....

പ്രതത്തിപകതനതകാവസ്  (ശശ  .    രതമശസ് ളചന്നത്തിതല  ):  സര്,  ഒര സരസ്ഥകാന

ഗവണ്ളമന്റുര  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ളമന്റുകളര  ഒര  ളളഫനകാനഷരല്  ഡത്തിസത്തിപ്ലെെത്തിനുര

കകാണത്തിക്കണ,  ഇഷരതപകാളല  തനകാട്ടെടെത്തിക്കകാര,  ഇഷരതപകാളല  കടെളമടുക്കകാര,

പലത്തിശതപകാലര തത്തിരത്തിച്ചടെയണ എന്നകാണസ് അങസ് പറഞളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.

അതത്തില് എനസ് യക്തത്തിയകാണുള്ളതസ്; അങസ് എനകാണസ് ഇസൗ പറഞവരന്നതസ്?

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  ഞകാന  പറഞ്ഞതസ്

മനസത്തിലകാക്കകാന  പറന്നത്തില.  ഞകാന  പറഞ്ഞളതനകാണസ്,  ഇനരയത്തില്  കടെര

എടുക്കുന്നതത്തിനസ്  ധന  ഉതരവകാദത്തിതത്വ  നത്തിയമമുണസ്.  ആ  നത്തിയമതത്തിനുള്ളത്തില്



21/01/2021
Uncorrected/Not for Publication

243

നത്തിനളകകാണസ്  കടെളമടുതളകകാണത്തിരന്നകാലര,  അഞ്ചുര  ആറര  വര്ഷര

കൂടുതമ്പകാള്  ഇരട്ടെത്തിയകാകുര.  അതസ്  കകാണത്തിച്ചസ്  മനുഷരളര  പരത്തിഭകാനരകാക്കണ

എന്നകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്.  അതുളകകാണസ്  ഡത്തിസത്തിപ്ലെെത്തിന  തവണ  എന്നല;  ഇനത്തി

ഞകാനങളന  എടുക്കണളമന്നസ്  തശരമകാനത്തിച്ചകാല്  പറതമകാ;  ഇനത്തി  നത്തിങള്

ഭരത്തിക്കുതമ്പകാള്  എടുക്കണളമന്നസ്  തശരമകാനത്തിച്ചകാല്  പറതമകാ;  പറത്തില.

അതുളകകാണസ്  കടെതത്തിളന്റെ  കകാരരതത്തില്  വലത്തിയ  തവവലകാതത്തിയര

കകാരരവളമകാനര തവണ.  ഇന്നസ് എലകാര അണര് കണ്തടകാള് തളന്നയകാണസ്. 

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന:   സര്,  ഒസൗട്ടെസ്സ്റ്റേകാന്റെത്തിരഗകായത്തിട്ടുള്ള  ഇന്റെറസ്റ്റേസ്

കൂടെകാന പകാടെത്തിളലന്നസ് അങസ് തനരളത പറഞ്ഞതസ് തഡകാമകാര് തഫകാര്മുലയകാണസ്.

പത്തിന്നശടെതസ് മകാറത്തി പ്രകാഥമത്തിക കമ്മത്തി വരകാന പകാടെത്തില, സശതറകാ ആകണളമനകൂടെത്തി

ആ തഫകാര്മുലതയകാടുകൂടെത്തി കൂട്ടെത്തിതച്ചര്ക്കളപട്ടെത്തിട്ടുണസ്. ഞങള്ക്കസ് ഒറ പ്രശ്നതമയള,

FRBM  Act-ളന്റെ  പരത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിനളകകാണ്ടുമകാത്രതമ  ധനകമ്മത്തി  വരകാന

സകാധത്തിക്കൂ.  ഞങള്ക്കുള്ള  പരകാതത്തിളയന്നസ്  പറയന്നതസ്,  ബഹുമകാനളപട്ടെ

പ്രതത്തിപകതനതകാവസ് പറഞ്ഞതുതപകാലള്ള ഫത്തിസല് ഡത്തിസത്തിപ്ലെെത്തിനത്തില, അങയളടെ

ളഡറസ്  മകാതനജസ് ളമന്റെസ്  വളെളര  തമകാശമകാണസ്.  ഇതപകാള്  കടെളമടുക്കുന്ന

ളളപസളയകാനര  അക്കസൗണത്തില്  വരന്നത്തില.  ഞകാന  വശണ്ടുര  സത്തി.&എ.ജത്തി.-
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യത്തിതലയസ്  കടെക്കുന്നത്തില.   അങയളടെ  ബഡ്ജറസ്  അക്കസൗണസ്സത്തിലര  ഫത്തിസല്

ളഡഫത്തിസത്തിറത്തിലര റവനന്യൂ ളഡഫത്തിസത്തിറത്തിലര കടെര എടുക്കുന്ന ളളപസ വരന്നത്തില.

അങളനയള്ള പരകാതത്തികളെകാണസ്  ഞങള് ഉന്നയത്തിച്ചതസ്.  അലകാളത കടെര മൂന്നസ്

ശതമകാനതത്തില് കൂടുതല് എടുക്കകാന ഇസൗ ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ് പറതമകാ?

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ് ളഎസകസ്:  സര്,  ഫത്തിസല് ഡത്തിസത്തിപ്ലെെത്തിന ഉണസ്.

അതുളകകാണകാണസ്  ഞകാന  പറഞ്ഞതസ്,  ഇത്ര  ധനപ്രതത്തിസനത്തിയണകായ

കകാലയളെവത്തില്തപകാലര  റവനന്യൂ  കമ്മത്തിയര  ധനകമ്മത്തിയര  നത്തിരനരമകായത്തി

കുറചവന്നതസ്,  തകകാവത്തിഡകാണസ് ആ പകാത ളതറത്തിച്ചതസ്.  ഇന്നളല കണളക്കലകാര

പറഞ്ഞതകാണസ്.  ഞകാന  എനത്തിനകാണസ്  ആവര്തത്തിക്കുന്നതസ്?  ആ

ഡത്തിസത്തിപ്ലെെത്തിനുണസ്.  ഇന്നസ്  സപ്ലെെത്തിളമന്റെറത്തി  ഡത്തിമകാന്റെസ്സത്തിനസ്  മറപടെത്തി  പറഞ്ഞതപകാള്

വളെളര ശമകരമകായ സമയതതപകാലര...,  നത്തിങളളടെ ബകാലനസസ് തനകാക്കണര

എതപകാഴകാണസ് നത്തിങളളടെ 41-ാം ദത്തിവസര വരന്നതസ്, 21-ാം ദത്തിവസര വരന്നതസ്,

അതപകാള് നത്തിങളളടെ  കടെളമലകാര  തത്തിരത്തിച്ചടെയണര,  വശണ്ടുര  കടെളമടുക്കുര  ഇസൗ

രശതത്തിയത്തില് എനമകാത്രമല, വത്തിവത്തിധ വകുപകള് 30,000 തകകാടെത്തി രൂപ ളചലവസ്

ചുരക്കത്തി  15,000  തകകാടെത്തി  രൂപ  ചത്തില  വകുപകള്ക്കസ്  ളചലവസ്  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച.

അളതലകാവരരകൂടെത്തി  ക്രെമശകരത്തിച്ചസ്,  ഒര  മനത്തിളയകാനമല,  ബകാക്കത്തിളയലകാ
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ഡത്തിപകാര്ട്ടുളമന്റുകളര  സഹകരത്തിച്ചസ്  ളചയ്തുമുതന്നകാട്ടുളകകാണ്ടുതപകാകുന്ന

ഡത്തിസത്തിപ്ലെെത്തിനുണസ്.  ആ ഡത്തിസത്തിപ്ലെെത്തിന ഇളലങത്തില് അലമ്പകായത്തിതപകാകുമകായത്തിരന.

അങളന  ഉണകായത്തിട്ടെത്തില.  ഇതത്തിളന്റെ  അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  ഇസൗ

ഭരണകകാലഘട്ടെതത്തില് ളചയത്തിട്ടുള്ള സമകാശത്വകാസ പ്രവര്തനങള്,  ളപനഷന,

ഭകണര.....,   ശശ.  പകാറക്കല് അബ്ദുല പറയന്നതുതകട്ടു,  ഇതസ്  ഒസൗദകാരരമല,

അവകകാശമകാളണന്നസ്.  സരശയളമനകാ;   ഇതസ്  ഞങളളടെ  ഒസൗദകാരരമകാളണന്നസ്

വലതുര  പറഞ്ഞത്തിട്ടുതണകാ;  പതക ഇസൗ അവകകാശളത അരഗശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്

ഇടെതുപകമകാണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ  തവണ  ഞകാന  മനത്തിയകായത്തിരന്നതപകാള്  110

രൂപയകായത്തിരന്ന  ളപനഷന,  ഞങള്  ഇറങത്തിയതപകാള്  500  രൂപയകായത്തി

പ്രഖരകാപത്തിച. 500  ളകകാടുതതസ് നത്തിങളെകാണസ്.  അതപകാള്  300  വര്ദ്ധത്തിപത്തിതച്ചകാ?

നത്തിങള്  ഇറങ്ങുതമ്പകാള്  എത്ര;  ഞങള്  പ്രഖരകാപത്തിച്ച  500-ല്നത്തിനര  100

കൂടെത്തിവച്ചകാല്തപകാലര  600  രൂപയകാക്കത്തിയതല  നത്തിങള്  ഇറങത്തിയതസ്.

അവത്തിടുന്നതല ഇതപകാള് 1600 രൂപ ആയതസ്. 110 രൂപ ളപനഷന 1600 രൂപ

ആകുതമ്പകാള് നത്തിങളളടെ സരഭകാവന 500-ളന്റെ 100 രൂപ ഒഴത്തിച്ചകാല്തപകാലര 200

രൂപയതലയള.   ഇതകാണസ്  വരതരകാസര.  അതപകാള്  ഇസൗ  അവകകാശര

ജനങളളടെ  ഒര  ഒസൗദകാരരളമന്നസ്  പറഞ്ഞല,  ജനങളളടെ  അവകകാശമകാണസ്.
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ആതരകാ  പറയന്നതസ്  തകട്ടു,  നത്തിങള്  ഓതരകാ  നരകായരപറഞ്ഞസ്  ആളകളളെ

ഒഴത്തിവകാക്കത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാളണന്നസ്.  എന്നകാല്,  ഇന്നസ് ളപനഷന വകാങ്ങുന്ന

60  ലകതതകാളെര  വരന്നവരത്തില്  മൂന്നത്തിളലകാന്നസ്  തപര്  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്

അധത്തികകാരതത്തില് വന്നതത്തിനുതശഷര ആദരമകായത്തി ളപനഷന വകാങത്തിയവരകാണസ്. 

ശശ  .    രതമശസ്  ളചന്നത്തിതല:  സര്,  അങസ്  ഇസൗ  സഭളയ

ളതറത്തിദ്ധരത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.  വത്തി.എസസ്.  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ  കകാലതസ്  300

രൂപയകായത്തിരന്ന  ളപനഷന  കുതളന  ഉയര്തത്തിയതസ്  യ.ഡത്തി.എഫസ്.

സര്ക്കകാരതല; അതസ് നത്തിങള് പറയന്നതുതപകാളല 600/- രൂപയകായത്തി മകാത്രമല,

75  വയസസ്  കഴത്തിഞ്ഞ  വൃദ്ധജനങളളടെ  ളപനഷന  1500/-  രൂപയകാക്കത്തിയതസ്

ഞങളെകാണസ്.  80  വയസത്തിനുമുകളെത്തിലള്ളവരളടെ  വകാര്ദ്ധകരകകാല  ളപനഷന

1200/-  രൂപയകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിപത്തിച.  80  ശതമകാനതത്തില്ക്കൂടുതല്

ളളവകലരമുള്ളവരളടെ ളപനഷന  1100/-  രൂപയകായത്തിരന.  അന്നസ്  14  ലകര

തപര്ക്കുമകാത്രമകാണസ്  നത്തിങള്  ളകകാടുതതസ്.  ഉമ്മന  ചകാണത്തി  ഗവണ്ളമന്റെത്തിളന്റെ

കകാലതസ് 34 ലകര തപര്ക്കസ് ളകകാടുത.  ളവറളത ആളകളളെ കളെത്തിപത്തിക്കരതസ്.

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  പ്രതത്തിപകതനതകാവത്തിളന്റെ

വകാദര,  ചത്തിലയത്തിനങള്ക്കസ്  ഞങളെത്തിങളന  കൂട്ടെത്തിയത്തിട്ടുളണന്നകാണസ്.  ആ
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കൂട്ടെത്തിയളതലകാരകൂടെത്തി  എടുതകാല്  നത്തിങളളടെ  ഭരണകകാലതസ്  അഞസ്  വര്ഷര

ളകകാടുതതസ്  ഒനപതത്തിനകായത്തിരതത്തില്പരര  തകകാടെത്തി  രൂപ.  ഇതപകാള്  5

വര്ഷരളകകാണസ് 32000 തകകാടെത്തി രൂപ. വരതരകാസമുണസ്. നത്തിങളളടെ ആയത്തിരതത്തി

ഇരന്നൂതറകാ,  ആയത്തിരതത്തി അഞ്ഞൂതറകാ എത്രതളന്ന കൂട്ടെത്തിയകാലര ഇത്രതയ വരൂ.

ഇതസ്  ഒസൗദകാരരളമകാനമല  എനള്ളതസ്  വളെളര  ശരത്തി.  പതക  ജനങളളടെ

അവകകാശങളളെ  ഇതരതത്തില്  എനര  കൂടുതല്  പ്രതത്തിബദ്ധതതയകാടുകൂടെത്തി

അരഗശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതസ്  ഇടെതുപകമകാണസ്.  ഇടെതുപകതത്തിളന്റെ  അടെത്തിസ്ഥകാന

നത്തിലപകാടെസ്  പുനരദ്ധരണതത്തിതന്റെതകാണസ്.  ഇവത്തിളടെ  കൂലത്തിക്കുതവണത്തിയള്ള

സമരങള്,  ഭൂമത്തിക്കുതവണത്തിയള്ള  സമരങള്,  ഇതരതത്തിലള്ള

പുനരദ്ധരണതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  മുദ്രകാവകാകരര  ഉയര്തത്തിയതുര

ളപകാരതത്തിയതുളമകാളക്ക  ഇടെതുപകമകാണസ്.  നത്തിങള്  ഒനര  ളചയത്തിട്ടെത്തിളലന്നല;

ഞങളളടെ  അടെത്തിസ്ഥകാന  നത്തിലപകാടെതകാണസ്.  അതുവച്ചസ്  നത്തിങള്  ഒതത്തിരത്തി

കളെത്തിയകാക്കുകയര ളചയകാറണസ്.  ളപനഷന സര്ക്കകാളരനര..  അങളനളയനര

ഇങളനളയനളമകാളക്ക  പറയകാറണസ്.   അങളനയണകായത്തിട്ടുണസ്,  ഒര

കകാലളത  ചരത്തിത്രര  തനകാക്കത്തിതക്കകാ.  കര്ഷകളതകാഴത്തിലകാളെത്തികളളടെ  ളപനഷന

വച്ചതപകാള്  അന്നളത  പ്രധകാനളപട്ടെ  വത്തിമര്ശനര  ഇതകായത്തിരന.  ഓതരകാ
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പണ്ഡത്തിതനകാരര  അതത്തിതനകാളടെകാപര  തചര്ന്നത്തിട്ടുണസ്.  ഇളതകാളക്ക

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണസ്.  അതകാണസ് ഞങള്ക്കസ് ഇതത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ് പറയകാനുള്ളതസ്.

 നത്തിങള് 6000 രൂപ വച്ചസ് ളകകാടുക്കുന്ന കകാരരളമകാളക്ക പറഞ്ഞതസ് വളെളര

നലതസ്.  ആളക  പറയകാനുള്ളതസ്,  എത്രതപര്ക്കസ്  ളകകാടുക്കുളമന്നസ്  പറയണര.

അതുകൂടെത്തി  ഒന്നസ്  കണക്കുകൂട്ടെത്തിയത്തിട്ടെസ്  മകാനത്തിളഫതസ്റ്റേകാ  വരതമ്പകാതഴയ്ക്കുര  വരളമന്നസ്

തതകാനന.  ശരത്തി,  അത്രയര  തപര്ക്കസ്  ളകകാടുക്കകാന  എത്രരൂപ  വരര;

അളതങളന  കളണതര  തുടെങത്തിയ  കകാരരങള്  പറതഞ്ഞകാള,  നമുക്കസ്

അങളനയകാവകാര,  നത്തിങള് പറയ;  പറയതമ്പകാള് ജനങള് വത്തിശത്വസത്തിക്കുതമകാ

ഇലതയകാ എനള്ളതസ് തവളറ പ്രശ്നര ഉണസ്.   കകാരണര എനകാളണനവച്ചകാല്,

110  രൂപ  ളപനഷനുണകായതസ്  രണരവര്ഷര  കുടെത്തിശ്ശേത്തികയകാക്കത്തിയവര്,  ഇസൗ

പറയന്ന  600  രൂപ  ളപനഷന  ഒര  വര്ഷതത്തിതലളറയകായത്തി

കുടെത്തിശ്ശേത്തികയകാക്കത്തിയവര് ഞങളെത്തിതപകാള്  6000  രൂപ തരളമന്നസ്  പറയതമ്പകാള്

പറളമങത്തില് ജനങളളെ തബകാദ്ധരളപടുതക.  ഞങള്ക്കസ് വത്തിതരകാധളമകാനമത്തില,

ഞങള്ക്കസ്  അതത്തിളന്റെ  കകാരരതത്തില്  ജനങതളെകാടെസ്  വര്തമകാനര

പറയകാവന്നതതയള. 

വത്തിധവകാ ളപനഷളന്റെ കകാരരര തനരളത പറളഞ്ഞങത്തിലര,  വത്തിധവകളളടെ
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പ്രശ്നര  പലരര  വശണ്ടുര  ഇവത്തിളടെ  ഉന്നയത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ഞകാന  തനരളത

പറഞകഴത്തിഞ.  ഇതപകാള് ളപനഷന കത്തിട്ടെത്തിളക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന വത്തിധവകളളടെ

മസ്റ്റേറത്തിരഗത്തില.  അവര്ക്കസ് തല്സ്ഥത്തിതത്തി തുടെരര.  എന്നകാല് ഇവത്തിളടെ ഉന്നയത്തിച്ച

ഒര  പ്രശ്നമുണസ്.  ഇതപകാള്  ഇറക്കത്തിയ  ഉതരവസ്  ഞകാന  വകായത്തിക്കകാര.  7

വര്ഷതത്തിലധത്തികമകായത്തി  ഉതപകത്തിക്കളപട്ടെതസ്,  ളഡതസര്ട്ടെഡസ്  -  50 വയസസ്

പൂര്തത്തിയകായതുമകായ സശകള്ക്കസ് ഇതര മകാനദണ്ഡങള് പകാലത്തിക്കുനളണങത്തില്

സകാമൂഹരസരകകാ ളപനഷന അനുവദത്തിചളകകാണസ് ഉതരവസ് ഇറങത്തിക്കഴത്തിഞ.

ബകാക്കത്തിയള്ള  കകാരരങള്,  മസ്റ്റേറത്തിരഗത്തിനസ്  എങളനയകാണസ്  തനകാതക്കണതസ്

തുടെങത്തിയ കകാരരങള് നമുക്കസ് പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര. 

തഡകാ.  എര.  ളക.  മുനശര്  പറഞ്ഞ കകാരരളതക്കുറത്തിച്ചസ്  നകാളളെ  പറയകാര.

സത്വല്പര  നശണതകാണസ്,  ആര്ക്കുര  തലയത്തില്  കയറതമത്തില.

അതത്തിനുതരമുണസ്.   അതസ്  പത്തിന്നശടെസ്  എടുക്കകാവന്നതകാണസ്.   കത്തിഫ്ബത്തിയളടെ

കകാരരളതക്കുറത്തിച്ചസ്  ഞകാന  പറഞ,  വശണ്ടുര  എളന്നളക്കകാണസ്  എനത്തിനകാണസ്

പറയത്തിക്കുന്നതസ്?  കത്തിഫ്ബത്തിയളടെ  കകാരരതത്തില്,  40000  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ

തപ്രകാജക്ടുകളെത്തില്  20000  തകകാടെത്തി  രൂപയതടെതസ്  മകാത്രതമ  ളടെണര്  ളചയത്തിട്ടുള.

ആനയറ  തറകാഡത്തിളന്റെ  ഭൂമത്തിക്കുതവണത്തി  100  തകകാടെത്തി  രൂപ  ഇന്നസ്  കളെക്ടര്ക്കസ്
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ടകാനസ്ഫര്  ളചയ്തുനല്കത്തി.  അതുളകകാണ്ടുമകാത്രര  7400  തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തി.

തദശശയ  പകാതകൂടെത്തി  വയ്ക്കുതമ്പകാള്  8000  തകകാടെത്തി  രൂപയകാകുര.  ഇസൗ  വര്ഷര

ചുരങത്തിയതസ് 10000-12000 തകകാടെത്തി രൂപ കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്നത്തിന്നസ് ളചലവവരര.

എങളനയകാണസ് തപകാകുന്നളതന്നസ് ഇനത്തിയള്ള മകാസങളെത്തില് തനകാക്കത്തിതക്കകാള.  

ശശ  .    രതമശസ് ളചന്നത്തിതല:  സര്,  നകാളളെ അമ്പതത്തിനകായത്തിരര തകകാടെത്തി രൂപ

ളകകാടുക്കുര,  അതുകഴത്തിഞ്ഞസ്  പനണകാകുര  അതുകഴത്തിയതമ്പകാള്  പതത്തിളനട്ടെകാകുര

അതുകഴത്തിയതമ്പകാള്  ഇരപതകാകുര,  അങത്തിതസ്  കുതറ  ദത്തിവസങളെകായത്തി

പറയനണസ്.  ആളക  ഒര  മകാസമതല  ഇസൗ  ഗവണ്ളമന്റെത്തിനസ്  ഇനത്തി

കകാലകാവധത്തിയള.   ബകാക്കത്തി ളതരളഞ്ഞടുപസ് കഴത്തിയതമ്പകാള് തനകാക്കകാര.

തഡകാ  .   ടെത്തി  .   എര  .   തതകാമസസ് ളഎസകസ്:  സര്, ഒര മകാസളത കകാരരമകാതണകാ

അടുത അഞസ് വര്ഷളത കകാരരമകാതണകാ എന്നസ് നമുക്കസ് പറയകാര.  കുറചതനരര

കൂടെത്തി ഇരന്നകാല് നമുക്കസ് അതത്തിതലയസ് കടെക്കകാര.  ശശ. ളഎ. സത്തി. ബകാലകൃഷ്ണന,

എനകാണസ് വയനകാടെത്തിളന്റെ അടെത്തിസ്ഥകാന പ്രശ്നര? കകാപത്തി കത്തിതലകായസ് 60-നുര 70-നുര

ഇടെയസ് വത്തില വരനളവന്നതകാണസ് അടെത്തിസ്ഥകാന പ്രശ്നര. 90 രൂപ വച്ചസ് കകാപത്തിക്കസ്

നല്കകാന  കഴത്തിഞ്ഞകാല്  കൃഷത്തിക്കകാരളടെ  വരമകാനതത്തില്  ഏതകാണസ്  50

ശതമകാനര  വര്ദ്ധനവവരര.  അതത്തിനകായള്ള  പരത്തിപകാടെത്തി  ആരരഭത്തിക്കകാന
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തപകാകുകയകാണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷവര  ഇതസ്  പറഞ്ഞതകാണസ്,  എന്നകാല്

നടെപകായത്തിലകാളയന്നതസ്  ശരത്തിയകാണസ്.  പളക  ഇക്കകാരരര  എലകാവളരയര

തബകാധരളപടുതത്തിളയടുക്കണമകായത്തിരന.  ഏതകായകാലര  വളെളര  കൃതരമകായത്തി

റബര്  തപകാളലതളന്ന,  റബര്  തപകാളലളയന്നസ്  പറയന്നത്തില,  ഇതസ്  തവളറ

ആള്ക്കകാര്ക്കസ്  വത്തില്ക്കുന്നത്തില,  പകരര  സര്ക്കകാര്  ബകാന്റെഡസ്  തകകാഫത്തി

ഉണകാക്കകാനകായത്തി  വലത്തിയ  തതകാതത്തില്  കകാപത്തി  സരഭരത്തിക്കുകയര  90  രൂപ  വച്ചസ്

സര്ക്കകാര്  സരഭരണവത്തില  നല്കുകയര  ളചയ്യുര.   കകാരണര  കകാപത്തി  വകാങത്തി

സരഭരത്തിച  കഴത്തിഞ്ഞകാലതസ്  വത്തില്ക്കുന്നതസ്  ഏതകാനുര  മള്ട്ടെത്തിനകാഷണല്സത്തിനസ്

മകാത്രമകാണസ്.  അതത്തിനകാല് സരഭരണര വത്തിജയത്തിക്കണളമങത്തില് ബകാന്റെഡസ് കകാപത്തി

തവണര.   അതത്തിനകായള്ള  നശക്കങള്  നടെതകാന  തശരമകാനത്തിചകഴത്തിഞ.

ബകാന്റെഡസ് തകകാഫത്തി വരന്ന ളഫബ്രുവരത്തി മകാസര ഉദ്ഘകാടെനര ളചയ്യുര. ഇലകന

നടെക്കകാന ഒര മകാസതമ പത്തിന്നശടുളളവങത്തിലര കത്തിതയകാസ്കുകളര ബനളപട്ടെ മറസ്

കകാരരങളര വരര.  അതസ് നത്തിങള് എണത്തിക്കുറത്തിതച്ചകാള.

ളമഡത്തിക്കല് തകകാതളെജത്തിളന്റെ കകാരരതത്തില് കകാലതകാമസര വന്നത്തിട്ടുളണന്നതസ്

സതരമകാണസ്.  അതത്തിനുകകാരണര,  കല്പറയത്തില്  ളമഡത്തിക്കല്  തകകാതളെജത്തിനകായത്തി

ഭൂമത്തി  അകത്വയര്  ളചയകാന  തുടെങത്തിയതപകാഴകാണസ്  തഡകാ.  ആസകാദസ്  മൂപളന്റെ
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ആശുപത്രത്തി  സര്ക്കകാരത്തിനസ്  വത്തിട്ടുനല്കകാളമന്നസ്  അറത്തിയത്തിച്ചതസ്.

അങളനയകാളണങത്തില്  കകാലതകാമസമത്തിലകാളത  ളമഡത്തിക്കല്  തകകാതളെജസ്

ആരരഭത്തിക്കകാന  സകാധത്തിക്കുളമന്നസ്  കരതത്തി.  എന്നകാല്  അതദ്ദേഹര  മുതന്നകാട്ടുവച്ച

കണശഷനസസ്  ഉതദരകാഗസ്ഥരളടെ  കമ്മത്തിറത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചതപകാള്

സത്വശകകാരരമകായത്തില.  അതസ്  പത്തിന്നശടെസ്  മറസ്  വത്തിവകാദങളെത്തിതലയസ്

നയത്തിക്കുളമന്നതത്തിനകാല്  വശണ്ടുര  ഭൂമത്തി  അകത്വയര്  ളചയസ്  നടെപകാക്കകാന

തശരമകാനത്തിച.  2021-22-ല്  സ്ഥകാപത്തിക്കുന്ന  ളമഡത്തിക്കല്  തകകാതളെജകളളെ

സരബനത്തിച്ചസ്  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാര്  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്  ഹത്തിലത്തി  ഏരത്തിയ

ആളണങത്തില്  250  ളബഡസ്  മതത്തിളയന്നകാണസ്.  അതത്തിളന്റെ  അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്.,

അവത്തിളടെ ജനറല് ആശുപത്രത്തി,  ജത്തിലകാ ആശുപത്രത്തി തുടെങത്തിയവയണസ്,  അതത്തില്

ഏതസ് തവണളമന്നസ് ഒരകാഴ്ചയ്ക്കുള്ളത്തില് തശരമകാനത്തിച്ചകാല് അതസ് കണ്ളവര്ട്ടെസ്  ളചയസ്

ളമഡത്തിക്കല് തകകാതളെജസ് നടെപകാക്കുന്ന നടെപടെത്തികളെത്തിതലയസ് തപകാകകാന സകാധത്തിക്കുര.

ശശ  .    ളക  .    സത്തി  .    തജകാസഫസ്:  സര്,  (...ളളമക്കസ്  ഓഫസ്...)  നകാലസ്  ളകകാലര

ളകകാണസ് കഴത്തിഞ്ഞത്തില. പത്തിളന്നയകാതണകാ ഒരകാഴ്ചളകകാണസ് ളചയ്യുന്നതസ്?

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  അളതന്തുളകകാണകാളണന്നസ്

ഞകാന  പറയകാര.  അവത്തിളടെ  സരഭവത്തിച്ചളതളനന്നകാല്,  നമ്മളെകാദരര  ഭൂമത്തി
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കളണതത്തി. അതസ് വത്തിട്ടുനല്കത്തിയ ഭൂമത്തിയകാണസ്. അന്നസ് കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്നത്തിന്നസ് 650

തകകാടെത്തി രൂപ നല്കുളമന്നസ് പറഞ. എന്നകാല് ഫ്ലൈഡസ് വന്നതത്തിളനതടെര്ന്നസ് ആ

ഭൂമത്തിയത്തില് ഇത്രയര വലത്തിയ ളകട്ടെത്തിടെര പണത്തിയകാന സകാധത്തിക്കത്തിളലന്നസ് ഡത്തിസകാസ്റ്റേര്

മകാതനജസ് ളമന്റെസ്  അതതകാറത്തിറത്തി  പറഞ്ഞതത്തിനകാലതസ്  ഉതപകത്തിച.  അതത്തിനുതശഷര

2019-ല് നമുളക്കലകാവര്ക്കുര അറത്തിയകാവന്നതുതപകാളല ചൂണയത്തിലള്ള പള്ളത്തിയളടെ

ഭൂമത്തി  ഏളറടുക്കകാനുള്ള  നശക്കങള്  നടെതത്തിളക്കകാണത്തിരന്നതപകാഴകാണസ്  ഞകാന

തനരളത സൂചത്തിപത്തിച്ച ളപ്രകാതപകാസല് വരന്നതസ്. തകാമസരകൂടെകാളത ളമഡത്തിക്കല്

തകകാതളെജത്തിളന്റെ  പ്രവര്തനമകാരരഭത്തിക്കകാന  അതകാകുര  കൂടുതല്  നലളതന്നസ്

കരതത്തി,  എന്നകാലതുര നടെന്നത്തില.  എത്രതവഗര നത്തിര്മ്മകാണര പൂര്തത്തിയകാക്കകാന

സകാധത്തിക്കുളമന്നതുര  അതത്തിനകാവശരമകായ  പണമുതണകാളയന്നതുമകാണസ്

ദ്രുതഗതത്തിയത്തില്  ഇങളനളയകാര  സ്ഥകാപനര  ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  രണസ്

തടെസങള്.  രകാതമശത്വരളത  കസൗരര  തപകാളല  തനരളത  നത്തിങള്  എലകാ

ജത്തിലയത്തിലര ളമഡത്തിക്കല് തകകാതളെളജന്നസ് പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടെസ്  അതത്തിനകായത്തി നല്കകാന

എത്ര രൂപ ളളകവശമുണകായത്തിരന?  എന്നകാലത്തിന്നസ്  കത്തിഫ്ബത്തിയണസ്.  പണമല

പ്രശ്നര,  ളചയകാന  സകാധത്തിക്കുതമകാ  ഇലതയകാ  എന്നതകാണസ്  പ്രശ്നര.   ളചയകാന

സകാധത്തിക്കുളമങത്തില് അതത്തിനുള്ള പണവമുണസ്. 
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ശശ  .   പത്തി  .   ടെത്തി  .   തതകാമസസ്: സര്, ബഹുമകാനളപട്ടെ അങളയക്കുറത്തിച്ചസ് ഒര കഥ

നകാട്ടെത്തില്  പ്രചരത്തിക്കുന്നതസ്  അങയളടെ  ശദ്ധയത്തില്ളപട്ടെത്തിട്ടെത്തിളലങത്തില്  അങയളടെ

ശദ്ധയത്തില്ളപടുതകയകാണസ്.  ഒര ളളകതനകാട്ടെക്കകാരളന്റെ അടുതതപകായത്തി ഒരകാള്

ളളക  തനകാക്കത്തിയതപകാള്  ളകകാട്ടെകാരര,  കകാര്,  പറമ്പസ്  എന്നത്തിവ  വകാങ്ങുര  വലത്തിയ

തകകാടെശശത്വരനകാകുര  വലത്തിയ  തജകാലത്തി  ലഭത്തിക്കുളമളന്നകാളക്ക  ളളകതനകാട്ടെക്കകാരന

പറഞ്ഞതപകാള്  തതകാമസസ്  ളഎസക്കത്തിളന്റെ  ബഡ്ജറസ്  പ്രസരഗരതപകാളല

പറയകാളത സതരര പറയകാന അയകാള് പറഞളവന്നതകാണസ് നകാട്ടെത്തിനപുറളത

ളചകാലസ്ല്ല്.  അക്കകാരരര ശദ്ധയത്തില്ളപട്ടെത്തിട്ടുതണകാ?

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  എന്നകാല്  ഞങളളടെ

ബഡ്ജറത്തിളന്റെ കഥ പറഞതരകാര, ഇസൗ ബഡ്ജറസ് പ്രസരഗതത്തിളന്റെ പകാരഗകാഫസ്

19-ല് നത്തിങളളടെ ഭരണകകാലളതയര ഞങളളടെ ഇസൗ ഭരണകകാലളതയര 20

ഇനങള്  തകാരതമരളപടുതത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  നത്തിങള്  ഏഴകായത്തിരതത്തില്പരര

കത്തിതലകാമശറര്  തറകാഡസ്  നത്തിര്മ്മത്തിച്ചതപകാള്  ഞങള്  പതത്തിളനകാന്നകായത്തിരര

കത്തിതലകാമശറര്  തറകാഡസ്  നത്തിര്മ്മത്തിചകഴത്തിഞ.  നകാലകായത്തിരര  കത്തിതലകാമശറര്  തറകാഡസ്

ഇസൗ  മകാര്ച്ചസ്  മകാസതത്തില്  നത്തിര്മ്മകാണര  പൂര്തത്തിയകാക്കുര.  എന്തുളചയ്തുളവന്നസ്

നത്തിങള്  തചകാദത്തിച്ചത്തിതല,  അഞസ്  വര്ഷര  എനസ്  ളചയ്തുളവന്നസ്  സത്വയളമകാന്നസ്
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തചകാദത്തിച തനകാക്കൂ.  നത്തിങള് അഞസ് വര്ഷര ളചയതത്തിളന്റെ ഇരട്ടെത്തി ഇസൗ സര്ക്കകാര്

ളചയ്തു. അതത്തിളന്റെ കണക്കുമകായകാണസ് ജനങളളടെ അടുതസ് തപകാകുന്നതസ്. നത്തിങള്

ആ  തറകാഡുകൂടെത്തിയണസ്,  അതസ്  തശര്ന്നത്തില,  ഇവത്തിളടെ  തുടെങ്ങുളമന്നസ്  പറഞ്ഞത്തിട്ടെസ്

ഭൂമത്തിളയടുതത്തില എളന്നകാളക്ക പറയതമ്പകാള് ജനങളളടെ മുന്നത്തില് ഞങള്ക്കസ്

കകാണത്തിക്കകാനുള്ളതസ്  ഇത്രയര  കകാരരങള്  ഞങള്  ളചയ്തുളവന്നകാണസ്.  അവര്

ളചയതത്തിളന്റെ ഇരട്ടെത്തി ളചയത്തിരത്തിക്കുനളവന്നകാണസ്.  കണക്കസ് ഇരപതുണസ്.  അതസ്

ളതളറന്നസ് ആരര പറഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില. ശശ. തത്തിരവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണനത്തിവത്തിളടെ വളെര്ച്ചകാ

നത്തിരക്കത്തിളനക്കുറത്തിച്ചസ്  പറഞ.  നത്തിങളളടെ അഞസ് വര്ഷര  4.9  ശതമകാനമകാണസ്

ശരകാശരത്തി  വളെര്ച്ചകാനത്തിരക്കസ്.   ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിനസ്  നത്തിങള്  പറഞ്ഞ  3.45

ഉണകായത്തിട്ടെസ് ഇസൗ 4 വര്ഷര വളെര്ച്ച 5.9 ശതമകാനമകാണസ്. നത്തിങള്ക്കസ് തനകാക്കകാര.

ഇതസ്  കൃതരമകായ  കണക്കകാണസ്.  ഇസൗ  തനട്ടെങളര  ഇനത്തി  ളചയകാന  തപകാകുന്ന

കകാരരങളര പറഞ്ഞകാണസ് ഞങള് ജനങളളെ സമശപത്തിക്കകാന തപകാകുന്നതസ്.

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  തകകാഴത്തിതക്കകാടെസ്  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിളന്റെ

കകാരരമത്തിവത്തിളടെ  പറയകയണകായത്തി.  നകാഷണല്  ളളഹതവയത്തില്നത്തിന്നസ്

തകകാഴത്തിതക്കകാടെസ്  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിതലയസ് തപകാകുന്ന തറകാഡത്തിനകായത്തി ളപകാതുമരകാമതസ്

വകുപത്തിളന്റെ  എഞത്തിനശയറത്തിരഗസ്  വത്തിഭകാഗര  7  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  എസ്റ്റേത്തിതമറസ്
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സമര്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.   പ്രസ്തുത ളമയത്തിന തറകാഡസ് നന്നകാക്കകാനകായത്തി  7  തകകാടെത്തി രൂപ

അനുവദത്തിക്കുതമകാ?

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  ഇതരതത്തില് ആ തറകാഡസ്

നന്നകാക്കുതമകാ,  ഇസൗ  തറകാഡസ്  നന്നകാക്കുതമകാ  എന്നസ്  തചകാദത്തിച്ചകാല്  എനത്തിക്കശ

സ്ഥലങളളെകാനര പരത്തിചത്തിതമല. പണര ഇതത്തിളനകാനര പ്രതത്തിബനമളലന്നകാണസ്

ഞകാന പറയന്നതസ്.  ഇന്നസ്  ഇരപതയകായത്തിരര തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ തറകാഡുകളര

പകാലങളമകാണസ്  നത്തിര്മ്മകാണതത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്നതസ്.   ഇസൗ  ഇരപതയകായത്തിരര

തകകാടെത്തി  രൂപയത്തില്  നത്തിങളെത്തിവത്തിളടെ  പറഞ്ഞ  7  തകകാടെത്തി  രൂപ

ഉള്ളപടെകാതളതനകാളണന്നസ്  എനത്തിക്കത്തിതപകാള്  പറയകാന  സകാധത്തിക്കത്തില.

എന്നകാളലനത്തിക്കസ് തകാതത്വത്തികമകായത്തി ഒളരതത്തിര്പര ഇക്കകാരരതത്തിതനകാടെത്തില. 

ഒര  മകാസമതലയള,  അതസ്  കഴത്തിഞ്ഞകാല്  ബഡ്ജറസ്  പുതുക്കകാന

തപകാകുകയതലളയന്നകാണസ്  ശശ.  പകാറക്കല്  അബ്ദുലയര  ബഹുമകാനളപട്ടെ

പ്രതത്തിപകതനതകാവര  ഇവത്തിളടെ  പറഞ്ഞതസ്.   അളത,  ഞങള്  ബഡ്ജറസ്

പുതുക്കുര.  ഇതപകാള്  പറയന്ന  റവനന്യൂ  ഗരകാപസ്  എങളന  കുറയകാന

സകാധത്തിക്കുളമന്നസ്  ഞങള്  തനകാക്കുര.  നമ്മുളടെ  പകാറമടെകള്  സര്ക്കകാരത്തിളന്റെ

നത്തിയനണതത്തില്  ളകകാണ്ടുവന്നത്തിതട്ടെകാ,  മണലത്തിളന്റെ  അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തിതലകാ,
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എങളന  നത്തികുതത്തിതയതര  വരമകാനര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കകാന  സകാധത്തിക്കുളമന്നസ്

തനകാക്കുര.  ഇതരതത്തില്  റവനന്യൂ  വരമകാനര  വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കകാനുള്ള

കകാരരങളളെകാളക്ക  ഞങളളടെ  തത്തിരതലകളെത്തില്  വരര.  അതത്തിതപകാള്

പറഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില. അക്കകാരരര ഞങള് ചര്ച്ച ളചയ്യുര. ഇസൗ റവനന്യൂ ഗരകാപസ് ഇനത്തിയര

കുറയ്തക്കണതുണസ്.  ഞങള്  ജനങളളെ  സമശപത്തിക്കകാന  തപകാകുന്നതസ്  ഇസൗ

ബഡ്ജറത്തില് പറഞ്ഞ കകാരരങളര ബഡ്ജറത്തില് പറയകാത കുറച്ചസ് കകാരരങള്

അധത്തികമകായര  ളചയ്യുളമന്നസ്  വരക്തമകാക്കത്തിളക്കകാണകാണസ്.   ബഹുമകാനളപട്ടെ

മുഖരമനത്തി  ജനങതളെകാടെസ്  അഭത്തിപ്രകായര  ആരകായനണസ്.  അതത്തിളന്റെ

അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തില്  ഒര  മകാനത്തിളഫതസ്റ്റേകാ  ഉണകാക്കുര.  ഇസൗ  പറഞ്ഞ

കകാരരങളളെലകാര ളചയകാനുള്ളതകാണസ്. നമ്മുളടെ തകരളെ സകാമൂഹത്തിക വരവസ്ഥയളടെ

അടെത്തിതറയത്തിളലകാര  ളപകാളെത്തിളച്ചഴതസ്  ളകകാണ്ടുവരകാന  തപകാകുകയകാണസ്.

അതത്തിളന്റെ തമല്ക്കൂരയളടെ കകാരരര  ഞകാന പറഞ,  തകമ പ്രവര്തനങള്,

ളപനഷന  ഇവളയലകാര  നല്കുന.  എന്നകാലതത്തിളന്റെ  അടെത്തിതറ  പഴയ

രശതത്തിയത്തില്തളന്നയകാണസ്.  പഴയ  വരവസകായങളെത്തില്  പലതുര

കകാലഹരണളപട്ടെതകാണസ്.  അവ  തവഗതത്തില്  വളെരത്തില.  നമ്മുളടെ  മനുഷര

പ്രകൃതത്തിക്കുര  ഭൂപ്രകൃതത്തിക്കുളമലകാര  അനുതയകാജരമകായ  പുതത്തിയ  വത്തിജ്ഞകാന
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വരവസകായങളെത്തിതലയസ്  മകാറകാനകായത്തി  കൃതരമകായ  ഒര  കര്മ്മപദ്ധതത്തിയമകായത്തി

മുതന്നകാട്ടുവരത്തികയകാണസ്.     

ബഹുമകാനളപട്ടെ  പ്രതത്തിപക  തനതകാതവ,  നത്തിങള്ളക്കകാര

പരത്തിപകാടെത്തിയളണങത്തില്  അതസ്  തയകാറകാക്കൂ.  ഏതകായകാലര  ഒര  ളഗയത്തിര  പ്ലെെകാന

ളപകാളെത്തിഞ്ഞതലകാ. ഇളതകാളക്ക ഇങളന മുതന്നറന്നതസ് കണ്ടുകഴത്തിഞ്ഞതപകാള് ഒര

അഭത്തിപ്രകായ  സര്ളവ,  തുടെര്ഭരണമുണകാകുളമളന്നകാര  തതകാന്നല്  വന്നതപകാള്

രണകാരപക്കര,  മൂന്നകാര  പക്കമുള്ള  ളപരമകാറര  ഇസൗ  സഭയത്തില്  കണതതല?

തകകാവത്തിഡസ്19-ളന  നത്തിയനത്തിക്കകാനകായത്തി  ബഹുമകാനളപട്ടെ  മുഖരമനത്തിയമകായത്തി

ഒരമത്തിചള്ള  പത്രസതമ്മളെനര,  പ്രവര്തനര,  ഒരമത്തിച്ചസ്  ളളഫറസ്

ളചയകാളമളന്നകാളക്ക  പറഞ്ഞയകാളകള്  പത്തിളന്നയങസ്  മകാറകയകാണസ്,  ആ

വരതരകാസര. നത്തിങള് വത്തിചകാരത്തിച്ചതസ് സത്വപ സതരഷത്തിളനളയലകാര കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചസ് ഇസൗ

അലളമ്പലകാര പറഞ്ഞത്തിട്ടെസ് ജനങളളെ മകാറത്തി സര്ക്കകാരത്തിളന തത്തിരത്തിക്കകാന പറളമന്നസ്

വത്തിചകാരത്തിച.  എനകാണസ്  നത്തിങള്  പറയകാതതസ്,  എനകാണസ്  നത്തിങള്

ളചയകാതതസ്.  ഇന്നത്തിതപകാള്  അതത്തിളന്റെ  സകാമ്പത്തിളെളല.  ഞകാന  തനരളത

പറഞ്ഞതസ്  വശണ്ടുര  ആവര്തത്തിക്കുന്നത്തില.  നത്തിങള്ക്കസ്  ബഹുമകാനളപട്ടെ

സശക്കളറക്കുറത്തിച്ചസ്  വത്തിമര്ശനങളളെകാളക്ക  ഉന്നയത്തിക്കകാര.  പതക
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എളനകാളക്കയകാണസ്  പറഞ്ഞതസ്?  എന്തുര  പറയകാര,  പതക,  ജനങള്

അരഗശകരത്തിക്കത്തില. ബഹുമകാനളപട്ടെ പ്രതത്തിപക തനതകാതവ, അങത്തിതസ് പഠത്തിക്കുക,

ഇതപകാള്  തബകാദ്ധരമകായത്തിക്കകാണുമതലകാ;  എന്തുര  അഴത്തിമതത്തിയകായത്തി

പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയതല?  ടകാനസ്ഗത്തിഡസ്  -  അഴത്തിമതത്തി,  ളക-തഫകാണ്  -  അഴത്തിമതത്തി,

ഇതസ് അഴത്തിമതത്തി ഇളതകാളക്ക ആരസ് വത്തിശത്വസത്തിക്കുളമന്നകാണസ് പറയന്നതസ്. എന്നത്തിട്ടെസ്

എനസ്  ളചയ്തു?  വത്തിജയമുറപത്തിക്കകാനതവണത്തി  ജമകാഅളത-ഇസകാമത്തിയമകായത്തി

കൂട്ടുകൂടെത്തി.  ബഹുമകാനരനകായ അതദ്ദേഹര ഇവത്തിളടെ ഇലതലകാ;  തത്തിരവനനപുരതസ്,

മണ്ഡലതത്തിലത്തിറങത്തി  അടുത  നത്തിയമസഭയത്തില്  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-യളടെ  തവകാട്ടെസ്

വകാങകാന  തവണത്തി  തകകാണ്ഗസത്തിളന്റെ  തവകാട്ടെസ്  അഡത്വകാനസകായത്തി  വത്തിറസ്  നടെന്ന

എര.എല്.എ.,  നത്തിങളളടെ  ആള്ക്കകാര്തളന്ന  പറഞ്ഞതതല,  ഞകാന

പറഞ്ഞതലതലകാ;  എളന്നളക്കകാണസ്  തപരസ്  പറയത്തിക്കതണകാ;  തയകാഗതത്തില്

തമ്മത്തില്  തലത്തിയതതല;  എത്ര  സ്ഥലതസ്  ഇങളനയള്ള  ഏര്പകാടുകളണസ്?

ബഹുമകാനളപട്ടെ പ്രതത്തിപക തനതകാതവ,  ഇസൗ കുറക്കസ് വഴത്തികളളെകാനര നത്തിങളളെ

അധത്തികകാരതത്തിളലതത്തിക്കത്തില. തകരളെതത്തിളല ജനങളളടെ മുന്നത്തില് ഞങളളെകാര

പരത്തിപകാടെത്തി വയ്ക്കുകയകാണസ്. തകമര ളളകവത്തിടെകാളത അതസ് വര്ദ്ധത്തിപത്തിക്കുര ഇനത്തിയര,

പശ്ചകാതല സസൗകരരങള് കത്തിഫ്ബത്തി വഴത്തിളയകാരക്കത്തി.  നത്തിങള് അതസ് മുഴവന
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ഭരണഘടെനകാ  വത്തിരദ്ധമകായ  പരത്തിപകാടെത്തി  എനപറഞ്ഞസ്  നടെക്കുന്നവരകാണസ്.

തവളറകാര  ബദല്  പരത്തിപകാടെത്തി  പറയ.  തകരളെതത്തിളന്റെ  വത്തികസന

പ്രവര്തനതത്തിനകായത്തി  അറപതത്തിനകായത്തിരര  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  പരത്തിപകാടെത്തി

പറഞ്ഞകാല് മതത്തി, ഇതപകാള് പറയണ. നത്തിങളളടെ പരത്തിപകാടെത്തിയത്തില് അതസ് വയ്ക്കുക.

തകരളെതത്തിളന്റെ  സകാമ്പതത്തിക  അടെത്തിതറളയ  മകാറകാന  ഞങളളെകാര  പരത്തിപകാടെത്തി

ഇസൗ ബഡ്ജറത്തിലൂളടെ  വച്ചത്തിട്ടുണസ്.  നത്തിങളളെകാര പദ്ധതത്തിയമകായത്തി  വരൂ.  എന്നത്തിട്ടെസ്

നമുക്കസ്  ജനങതളെകാടെസ്  സരസകാരത്തിക്കകാര.  അലകാളത ബഹുമകാനളപട്ടെ  പ്രതത്തിപക

തനതകാതവ,  ജമകാഅളത  ഇസകാമത്തിയമകായര,  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-യമകായത്തിട്ടുള്ള  ചത്തില

ഇടെപകാടുകള് നടെതത്തിളക്കകാണസ് തകരളെതത്തില് നത്തിങള് രകളപടെത്തില. 

ശശ  .    രതമശസ്  ളചന്നത്തിതല:  സര്,  ഞങള്ക്കസ്  വരക്തമകായ

പരത്തിപകാടെത്തികളണസ്.  അതസ്  ജനങളളടെ മുമ്പത്തില് വചളകകാണ്ടുതളന്നയകായത്തിരത്തിക്കുര

ഞങള്  ളതരളഞ്ഞടുപത്തിളന  തനരത്തിടുന്നതസ്.  പഞകായതസ്  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്

ജയത്തിളച്ചന്നസ്  കരതത്തി  അഹങരത്തിക്കണ.  പകാര്ലളമന്റെസ്  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്

ജനങള്  നത്തിങള്ക്കസ്  ശത്തിക  നല്കത്തിയതകാണസ്.  ഇസൗ  നത്തിയമസഭ

ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്  ഒര  സരശയവര  തവണ  തകരളെതത്തിളല  ളതരളഞ്ഞടുപസ്

കഴത്തിയതമ്പകാള്  യ.ഡത്തി.എഫസ്.  അധത്തികകാരതത്തില്  വരളമന്ന  കകാരരതത്തില്
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തര്ക്കരതവണ. 

ശശ  .   ളക  .   സത്തി  .   തജകാസഫസ്: സര്, ബഹുമകാനളപട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി

ഇവത്തിളടെ ളചയ കകാരരങളളടെ വലത്തിളയകാര പട്ടെത്തിക നത്തിരതത്തി. ഇന്നളത മകാതൃഭൂമത്തി

പത്രര  അതത്തിളന്റെ  എര.ഡത്തി.  ശശ.  എര.  വത്തി.  തശയകാരസസ്  കുമകാറകാണസ്.  രണസ്

ളകകാലര കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുര ഒര തറകാഡസ് തപകാലര ളടെണര് ളചയത്തിട്ടെത്തില.  പ്രളെയകാനനര

പുനര്നത്തിര്മ്മകാണ  പദ്ധതത്തിയളടെ  ഭകാഗമകായത്തി  ഇടുക്കത്തി,  പതനരതത്തിട്ടെ,  വയനകാടെസ്

ജത്തിലയത്തില് പ്രഖരകാപത്തിച്ച 77  തറകാഡസ് പ്രവൃതത്തികളെത്തില് ഒന്നത്തിനുതപകാലര ഇതുവളര

ളടെണര്  ആയത്തിട്ടെത്തില.  15  പ്രവൃതത്തികള്ക്കുമകാത്രര  ഡത്തി.പത്തി.ആര്  ആയത്തി.  ആ

പദ്ധതത്തികള്  നടെക്കകാന  തപകാകുന്നത്തില.  ഇതകാണസ്  ടകാക്കസ്  ളറതക്കകാര്ഡസ്.

പ്രഖരകാപനങളെലകാളത നടെപത്തിലകാക്കകാന സകാധത്തിക്കുന്നത്തില. 

ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന:  സര്,  ബഹുമകാനളപട്ടെ  ധനകകാരര

വകുപമനത്തിയര  ശശ.  ഇ.പത്തി.  ജയരകാജനുര  പറഞ  നത്തിങള്  ജമകാഅളത

ഇസകാമത്തിയമകായത്തി കൂടെത്തിയത്തിതല എന്നസ്.  ഞകാളനകാര തചകാദരര  തചകാദത്തിക്കളട്ടെ.  1996

മുതല്  2016 വളരയള്ള അഞസ് ളതരളഞ്ഞടുപകളെത്തില് ഞകാന മതരത്തിച്ചത്തിട്ടുണസ്.

ഇസൗ അഞസ് ളതരളഞ്ഞടുപത്തിലര ജമകാഅളത ഇസകാമത്തി എനത്തിളക്കതത്തിരകായത്തിരന.

എല്.ഡത്തി.എഫസ്  സ്ഥകാനകാര്ത്ഥത്തികള്ളക്കകാപമകാണസ്  ജമകാഅളത  ഇസകാമത്തി
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നത്തിന്നതസ്.  ഞകാന  എളന്റെ  കകാരരര  മകാത്രമകാണസ്  പറയന്നതസ്.  ആ

ളതരളഞ്ഞടുപകളെത്തിളലലകാര  തകരളെതത്തിളല സത്തി.പത്തി.ളഎ.(എര)  തനതകാക്കനകാര്

ജമകാഅളത  ഇസകാമത്തിയളടെ  ആസ്ഥകാനതസ്  ളചന.  ആദരര  ളവല്ഫയര്

പകാര്ട്ടെത്തിളയകാനമുണകായത്തിരന്നത്തില,  ജമകാഅളത  ഇസകാമത്തി  ആയത്തിരന,

പത്തിന്നശടെകാണസ്  ളവല്ളഫയര്  പകാര്ട്ടെത്തി  വന്നതസ്.  ഇസൗ  അഞസ്  നത്തിയമസഭ

ളതരളഞ്ഞടുപകളെത്തിലര  എളന്റെ  കകാരരതത്തില്  മകാത്രമല,  എലകാ

ളതരളഞ്ഞടുപകളെത്തിലര  സത്തി.പത്തി.ളഎ.(എര)  തനതകാക്കനകാര്  അവരളടെ

ആസ്ഥകാന  മന്ദത്തിരതത്തില്തപകായത്തി  അവളരക്കണസ്  അവരമകായത്തി

ധകാരണയണകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണസ്.  കഴത്തിഞ്ഞ  പകാര്ലളമന്റെസ്  ളതരളഞ്ഞടുപത്തില്

നത്തിങളളടെകൂളടെ  നത്തില്ക്കുതമ്പകാഴര  എ.ളക.ജത്തി  ളസന്റെറത്തിലത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാഴര  അവര്

വലത്തിയ മതതതരവകാദത്തികള്. എ.ളക.ജത്തി ളസന്റെറത്തില്നത്തിനര ഇറങത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞകാല്

അവര്  വര്ഗശയവകാദത്തികള്.  എന്നത്തിട്ടെസ്  നത്തിങള്  എസസ്.ഡത്തി.പത്തി.ളഎ.-യമകായത്തി

കൂട്ടുകൂടുകയകാണസ്. ഇതകാതണകാ രകാഷശയര?

തഡകാ  .    ടെത്തി  .    എര  .    തതകാമസസ്  ളഎസകസ്:  സര്,  റശബത്തില്ഡസ്

തകരളെളയക്കുറത്തിചള്ള നന്യൂസസ് ഞകാനുര വകായത്തിച. റശബത്തില്ഡസ് തകരളെയത്തില് ഞകാന

ഇന്നളല ഇവത്തിളടെ കണക്കസ് പറഞ, 7100  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ ഭരണകാനുമതത്തി
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നല്കത്തിയത്തിട്ടുണസ്,  മൂവകായത്തിരതത്തില്പരര  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ  ളടെണര്

ളചയ്തുകഴത്തിഞളവന്നകാണസ്  പറയന്നതസ്.  അതത്തില്  ആയത്തിരര  തകകാടെത്തി  രൂപയളടെ

ഗകാമശണ  തറകാഡുകള്  ഉണസ്.  ശശ.  എ.സത്തി.  ളമകായശന  പറയന്നതസ്  അതത്തില്

എഴപതത്തിയഞസ്  ശതമകാനര  മകാര്ച്ചത്തിനുള്ളത്തില്  പൂര്തത്തിയകാകുര,  ബകാക്കത്തി

ഇരപതത്തിയഞസ് മകാത്രതമ അപറതതക്കസ് ളകകാണ്ടുതപകാകകാന കഴത്തിയളവന്നകാണസ്.

നത്തിങള്  എന്തുതവണളമങത്തിലര  എഴതൂ.  ഗകാമശണ  തറകാഡസ്  തകന്ദ്രശകൃതമകായത്തി

സര്ളവ  നടെതത്തി  ളഎഡന്റെത്തിളളഫ  ളചയസ്  അതത്തിളന്റെ  അടെത്തിസ്ഥകാനതത്തിലകാണസ്

ളചയ്യുന്നതസ്,  അതുളകകാണകാണസ്  സമയളമടുതതസ്.  കകാരണര  തലകാക ബകാങത്തില്

നത്തിന്നസ് എടുക്കുന്ന വകായയകാണസ്.  അതപകാള് അതത്തിനുതവണത്തി പ്രതതരകമകായത്തി ഒര

പകാതക്കജസ്  ളകകാടുക്കണര.  അതത്തിനകായത്തി  കുറച്ചസ്  സമയളമടുതത്തിട്ടുണസ്.  ഞകാന

അവസകാനത്തിപത്തിക്കുകയകാണസ്.  ബഹുമകാനളപട്ടെ പ്രതത്തിപക തനതകാതവ,  കഴത്തിഞ്ഞ

ആറസ്  മകാസമകായത്തി  നത്തിങള്  ളചയ്തുളകകാണത്തിരത്തിക്കുന്ന  ളചയത്തികള്  ജനങള്

അരഗശകരത്തിക്കുന്നത്തില.  തകകാണ്ഗസസ്  ഇവത്തിളടെനത്തിന്നസ്  തപകായത്തി,  ഇലകാതകായത്തി

എളന്നകാനര  നമ്മള്  പറയന്നത്തില.  പതക  ഇസൗ  മത്തിനുക്കുപണത്തിയത്തിലൂളടെയര

പുറകത്തില്  നടെതന്ന  കളെത്തികള്ളകകാണ്ടുര  നത്തിങള് എതത്തില.  എങളനയകാണസ്

തനമര  മണ്ഡലതത്തില്  ബത്തി.ളജ.പത്തി.  ജയത്തിച്ചതസ്.  തകകാണ്ഗസത്തിളന്റെ
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തവകാളട്ടെവത്തിളടെതപകായത്തി.  ഇതസ്  ആവര്തത്തിക്കകാനതല  തത്തിരവനനപുരതസ്

ചര്ച്ചകള്  നടെതത്തിയതസ്.  നത്തിങള്  ബത്തി.ളജ.പത്തി.-ളയയര  ജമകാഅളത

ഇസകാമത്തിളയയര എതത്തിര്ക്കകാന തയകാറകാകുന്ന നത്തിലപകാളടെടുതസ് പരത്തിപകാടെത്തി വയ.

നമുക്കസ്  ജനങതളെകാടെസ്  സരസകാരത്തിക്കകാര.  തകരളെതത്തില്  ആദരമകായത്തി

ഇടെതുപകതത്തിനസ്  തുടെര്ഭരണര  വരകയകാളണന്നസ്  ഞങള്ക്കുറപണസ്.  ആ

ഉറപസ്  ഇസൗ  ബഡ്ജറത്തില്  പ്രതത്തിഫലത്തിക്കുനണസ്.  ഇസൗ  ബഡ്ജറസ്

ആത്മവത്തിശത്വസതത്തിളന്റെ  ബഡ്ജറകാണസ്.  ഇതത്തിളന്റെ  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്  അക്കസൗണസ്

അരഗശകരത്തിക്കണളമന്നസ് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന. 

മത്തി  .   സശക്കര്: തഡകാ. എര. ളക. മുനശര് അവതരത്തിപത്തിച്ച 1, 36, 64, 88, 120,

150 എന്നശ നമ്പര് തഭദഗതത്തികള് പ്രസസ് ളചയ്യുനതണകാ?

തഡകാ  .   എര  .   ളക  .   മുനശര്: സര്, ഞകാന പ്രസസ് ളചയ്യുന്നത്തില.

മത്തി  .    സശക്കര്:  തഡകാ.  എര.  ളക.  മുനശര് അവതരത്തിപത്തിച്ച തഭദഗതത്തികള് സഭ

നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ളപ്രകാഫ.  ആബത്തിദസ്  ഹുവസൻ  തങൾ  അവതരത്തിപത്തിച്ച  6,  71,  91,  123

എന്നശ നമ്പര് തഭദഗതത്തികള് പ്രസസ് ളചയ്യുനതണകാ?

 ളപ്രകാഫ  .   ആബത്തിദസ് ഹുവസൻ തങൾ: സര്, ഞകാന പ്രസസ് ളചയ്യുന്നത്തില.
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മത്തി  .    സശക്കര്:  ളപ്രകാഫ.  ആബത്തിദസ്  ഹുവസൻ  തങൾ  അവതരത്തിപത്തിച്ച

തഭദഗതത്തികള് സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ശശ.  പത്തി.  ളക.  ബഷശര് അവതരത്തിപത്തിച്ച  21-ാം നമ്പര് തഭദഗതത്തി  പ്രസസ്

ളചയ്യുനതണകാ?

ശശ  .   പത്തി  .   ളക  .   ബഷശര്: സര്, ഞകാന പ്രസസ് ളചയ്യുന്നത്തില.

മത്തി  .    സശക്കര്:  ശശ.  പത്തി.  ളക.  ബഷശര്  അവതരത്തിപത്തിച്ച  തഭദഗതത്തി  സഭ

നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ശശ.  പത്തി.  ളക.  അബ്ദു  റബസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച  25,  136  എന്നശ  നമ്പര്

തഭദഗതത്തികള് പ്രസസ് ളചയ്യുനതണകാ?

ശശ  .   പത്തി  .   ളക  .   അബ്ദു റബസ്: സര്, ഞകാന പ്രസസ് ളചയ്യുന്നത്തില.

മത്തി  .    സശക്കര്:  ശശ.  പത്തി.  ളക.  അബ്ദു  റബസ്  അവതരത്തിപത്തിച്ച തഭദഗതത്തികള്

സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ശശ.  പകാറക്കല്  അബ്ദുല  അവതരത്തിപത്തിച്ച  42,  128  എന്നശ  നമ്പര്

തഭദഗതത്തികള് പ്രസസ് ളചയ്യുനതണകാ?

ശശ  .   പകാറക്കല് അബ്ദുല: സര്, ഞകാന പ്രസസ് ളചയ്യുന്നത്തില.

മത്തി  .    സശക്കര്: ശശ. പകാറക്കല് അബ്ദുല അവതരത്തിപത്തിച്ച തഭദഗതത്തികള് സഭ
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നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ധനകകാരരവര കയറര വകുപമനത്തി അവതരത്തിപത്തിച്ച Demands for Grants

on Account സരബനത്തിച്ച ഉപതകപര പകാസകാക്കണളമന്ന പ്രതമയളത 

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര് .......

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര് .....…

ശശ  .   ളക  .   സത്തി  .   തജകാസഫസ്  : സര്, ഞകാന തപകാള് ആവശരളപടുന.

മത്തി  .   സശക്കര്: ശബ്ദതവകാട്ടെസ് തരഖളപടുതത്തിയകാല് തപകാതര?

ശശ  .   ളക  .   സത്തി  .   തജകാസഫസ്  : മതത്തി.

മത്തി  .   സശക്കര്: പ്രതമയര ശബ്ദതവകാതട്ടെകാളടെ സഭ അരഗശകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഉപതകപര  പകാസകായത്തിരത്തിക്കുന.  തവകാട്ടെസ്  ഓണ്  അക്കസൗണസ്

അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന. 

ഓര്ഡര്...  ഓര്ഡര്...  സഭ  ഇതപകാള്  പത്തിരത്തിയന്നതുര  നകാളളെ  രകാവത്തിളല

9.00 മണത്തിക്കസ് വശണ്ടുര സതമ്മളെത്തിക്കുന്നതുമകാണസ്.

(2021  ജനുവരത്തി  മകാസര  22-ാം തശയതത്തി  ളവളെളെത്തിയകാഴ്ച  രകാവത്തിളല  9.00

മണത്തിക്കസ് വശണ്ടുര സതമ്മളെത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി സഭ രകാത്രത്തി 10.09-നസ് പത്തിരത്തിഞ.)

**********


