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ധനകകാരരര

2022-2023   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള ബജറത്തിലല
ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേലുള്ള ചര്ച്ചയര തവകാലട്ടെടുപര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXVII - വരവസകായങ്ങള

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXIX - വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള

നത്തിയമര,  വരവസകായര,  കയര്  വകുപമനത്തി  (ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ):  സര്,

വരവസകായങ്ങള  എന്ന  XXXVII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കു

തനലര ഏഴകാര തകകാളതത്തില കകാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന തുക 2022-2023 സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷലത  ലചലവുകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമന്ന

പ്രതമയര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലലവദദ്യുതത്തി  വകുപമനത്തി  (ശശ  .    ലക  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടെത്തി):  സര്,  വവദദ്യുത

പദ്ധതത്തികള  എന്ന  XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കു

തനലര ഏഴകാര തകകാളതത്തില കകാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്ന തുക 2022-2023 സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷലത  ലചലവുകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമന്ന

പ്രതമയര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ധനകാഭരര്
ത്ഥന
നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ
ലടെ തപരവ

ബഡ്ജറവ എസത്തിതമറവ 2022-23

18.03.2022-നവ സഭയലടെ
തവകാട്ടെത്തിനവ സമര്പ്പത്തിച്ച
ധനകാഭരര്ത്ഥന തുക

സഭയലടെ തവകാട്ടെത്തിനവ സമര്പ്പത്തിക്കുന്ന 
ധനകാഭരര്ത്ഥന തുക

റവനന
(രൂപ)

മൂലധനര
(രൂപ)

റവനന
 (രൂപ)

മൂലധനര
(രൂപ)

ആലക
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

XXXVII വരവസകായങ്ങള 220,47,11,000 417,24,01,000 440,94,22,000 834,48,03,000 1275,42,25,000

XXXIX വവദദ്യുത
പദ്ധതത്തികള

142,61,82,000 7,48,33,000 285,23,62,000 14,96,67,000 300,20,29,000

പട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പട്ടെത്തികവര്ഗ,  പത്തിന്നകാക്ക  വത്തിഭകാഗ  തക്ഷേമവുര  തദവസസ്വവുര

പകാര്ലലമന്ററത്തികകാരരവുര വകുപമനത്തി  (  ശശ  .    ലക  .    രകാധകാകൃഷ്ണന്  ): സര്,  ഞകാന്

പ്രതമയങ്ങലള പത്തിനകാങ്ങുന. 

ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  (ശശ  .    ലക  .    എന്  .     ബകാലതഗകാപകാല):  സര്,

വരവസകായങ്ങള എന്ന XXXVII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര വവദദ്യുത

പദ്ധതത്തികള  എന്ന  XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര

സരബനത്തിക്കുന്ന സബ്ജകവ കമത്തിറത്തി റത്തിതപ്പകാര്ട്ടുകളുലടെ ശത്തിപകാര്ശകളത്തിതന്മേല ചട്ടെര

236 (3) പ്രകകാരമുള്ള പ്രസകാവന ഞകാന് തമശപറത്തുവയ്ക്കുന.

മത്തി  .   സശക്കര്: ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിക്കകാവുന്നതകാണവ. 

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXVII - വരവസകായങ്ങള

    നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന്ന ഉപതക്ഷേപങ്ങള
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ശശമതത്തി  ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന  XXXVII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1275,42,25,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (തനകാക്കുകൂലത്തി  തപകാലുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങള  സരസകാനലത  വരവസകായ  സസൗഹൃദകാനരശക്ഷേര

തകര്ക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    അന്വര്  സകാദതവ:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന  XXXVII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1275,42,25,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (വരവസകായ  സരരരഭകലര

ആകര്ഷത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി ഇതര സരസകാനങ്ങളത്തില ഇന്ലവസവലമന്റവ മശറ്റുകള

നടെതത്തിയത്തിട്ടുര  പുതത്തിയ  വരവസകായങ്ങള  എതത്തിക്കുന്നതത്തില  സര്ക്കകാര്

പരകാജയലപ്പടുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന

XXXVII-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ   തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1275,42,25,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ
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(തകരളതത്തില  വരവസകായര  ആരരഭത്തിക്കുന്ന  സരരരഭകര്ക്കവ  ലതകാഴത്തിലകാളത്തി

സമരങ്ങളമൂലര  വരവസകായര  പൂതട്ടെണ്ടത്തിവരുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനവ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    നജശബവ കകാനപുരര:  സര്,  വരവസകായങ്ങള എന്ന  XXXVII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1275,42,25,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (വത്തിവത്തിധ  കകാരണങ്ങളകാല

പൂട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുന്ന വരവസകായ സകാപനങ്ങള തുറന പ്രവര്തത്തിക്കകാന് നടെപടെത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുന്നവ:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന

XXXVII-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1275,42,25,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ

(സസ്വകകാരരവരവസകായ  എതസറ്റുകള  ആരരഭത്തിക്കുലമന്ന  പ്രഖരകാപനര

നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്  കകാലതകാമസര  വരുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനവ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    പത്തി  .    ലക  .    ബഷശര്:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന  XXXVII-ാം
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നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 1275,42,25,000

രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (നഷ്ടതത്തില പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന

ലപകാതുതമഖലകാ  വരവസകായ  സകാപനങ്ങലള  ലകാഭകരമകാക്കുന്നതത്തിനവ  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദവ  ഹുവസന്  തങ്ങള:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന

XXXVII-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1275,42,25,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ.

(ലപകാതുതമഖലകാ  വരവസകായ  സകാപനങ്ങലള  ലകാഭതത്തിലകാക്കുവകാന്

ഫലപ്രദമകായ  നടെപടെത്തികള  സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ചലചയ്യുന്നതത്തിനവ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫവ:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന

XXXVII-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

1275,42,25,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (വത്തിവത്തിധ

നത്തിര്മകാണ  വസ്തുക്കളുലടെ  ക്ഷേകാമവുര  വത്തിലക്കയറവുര  പരത്തിഹരത്തിക്കകാന്  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന
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ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എന്  .    ഷരസുദശന്:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന  XXXVII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1275,42,25,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (ലകകാച്ചത്തി  വരവസകായ

ഇടെനകാഴത്തിയലടെ  പ്രവര്തനര  തവഗതത്തിലകാക്കകാന്  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര  ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

 ശശ  .    എര  .    വത്തിന്ലസന്റവ:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന  XXXVII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1275,42,25,000

രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി  കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (പ്രവര്തന മൂലധനതത്തിലന്റ

അഭകാവര  ഉളലപ്പലടെയള്ള  പ്രശ്നങ്ങളമൂലര  വകതറത്തി  വരവസകായ  തമഖല

പ്രതത്തിസനത്തി  തനരത്തിടുന്നതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)

എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    സത്തി  .    ആര്  .    മതഹഷവ:  സര്,  വരവസകായങ്ങള എന്ന  XXXVII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1275,42,25,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (തകകാവത്തിഡവ മൂലര
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പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകായ  ഖകാദത്തി  വകതറത്തി  തമഖലയലടെ  പുനരുജശവനതത്തിനവ

പ്രതതരകര  പദ്ധതത്തികള  ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനവ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    ടെത്തി  .    ലജ  .    വത്തിതനകാദവ:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന  XXXVII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1275,42,25,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (തകരളതത്തിലല  ഖകാദത്തി  -

വകതറത്തി  ഉലപ്പന്നങ്ങള  വത്തിലക്കുന്നതത്തിനവ  ഓണ്വലന്  വത്തിപണനര

അടെക്കമുള്ള നൂതന വത്തിപണന മകാര്ഗങ്ങള ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിതക്കണ്ടതത്തിലന്റ ആവശരര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനവ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    പത്തി  .    ഉവബദുള്ള:  സര്,  വരവസകായങ്ങള  എന്ന   XXXVII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1275,42,25,000

രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ (ലചറുകത്തിടെ ഇടെതരര വരവസകായ

സരരരഭകരുലടെ  ഉലപ്പന്നങ്ങളക്കവ  വത്തിപണത്തി  കലണ്ടതകാന്  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    കുറുതക്കകാളത്തി ലമകായശന്:  സര്,  വരവസകായങ്ങള എന്ന XXXVII-ാം
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നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1275,42,25,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (പരമ്പരകാഗത

വരവസകായങ്ങളുലടെ  പുനരുദ്ധകാരണതത്തിനവ  നടെപടെത്തി  സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന്ന ഉപതക്ഷേപങ്ങള

വരവസകായങ്ങള  എന്ന  XXXVII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ

തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1275,42,25,000  രൂപയത്തിലനത്തിന്നവ  നൂറവ  രൂപ

കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  തകാലഴപ്പറയന്ന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തിച.

1. ശശ. എലതദകാസവ പത്തി. കുന്നപ്പത്തിള്ളത്തില

2. തഡകാ. മകാതദ്യു കുഴലനകാടെന്

3. ശശ. ലക. ബകാബു (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ)
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ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്  XXXIX - വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള

    നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന്ന ഉപതക്ഷേപങ്ങള

തഡകാ  .    മകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന്:  സര്,  വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള  എന്ന

XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

300,20,29,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി  കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (തകകാവത്തിഡവ

പ്രതത്തിസനത്തിമൂലര  സകാമ്പതത്തിക  ബുദ്ധത്തിമുട്ടെവ  അനുഭവത്തിക്കുന്നതത്തിനത്തിലടെ  വവദദ്യുത

ചകാര്ജവ വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനവ) എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   എര  .   വത്തിന്ലസന്റവ: സര്, വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള എന്ന XXXIX-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  300,20,29,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (വവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജവ

കുടെത്തിശത്തികയള്ള  വന്കത്തിടെ  ഉപതഭകാകകാക്കളത്തിലനത്തിനര  പ്രസ്തുത  തുക

പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കുവകാന്  നടെപടെത്തി  സസ്വശകരത്തിക്കകാലത  വവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജവ

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദവ  ഹുവസന്  തങ്ങള:  സര്,  വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

10

എന്ന  XXXIX-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

300,20,29,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (വവദദ്യുതത്തി

കുടെത്തിശത്തിക  പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കുന്നതത്തിനവ  ഫലപ്രദമകായ  നടെപടെത്തികള

സസ്വശകരത്തിക്കുന്നതത്തില  പരകാജയലപ്പട്ടെതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനവ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള  എന്ന

XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

300,20,29,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (ധൂര്ത്തുര

ലകടുകകാരരസതയരമൂലര ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.-ക്കവ ഉണ്ടകായതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന

ബകാധരതകള  ലലവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജവ  വര്ദ്ധനവത്തിലൂലടെ  സകാധകാരണ  ജനങ്ങളത്തില

ലകട്ടെത്തിവച്ചതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശമതത്തി ലക  .   ലക  .   രമ: സര്, വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള എന്ന XXXIX-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  300,20,29,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (പുതത്തിയ  ലചലവു  കുറഞ

വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള  ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതത്തിതനകാ  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.
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പദ്ധതത്തികളുലടെ  നടെതത്തിപ്പവ  ലചലവവ  കുറയ്ക്കുന്നതത്തിതനകാ  നടെപടെത്തികള

സസ്വശകരത്തിക്കകാലത  വവദദ്യുത  ചകാര്ജവ  വര്ദ്ധനവവ  നടെപ്പകാക്കുന്നതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   പത്തി  .   ലക  .   ബഷശര്: സര്, വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള എന്ന XXXIX-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  300,20,29,000

രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (വവദദ്യുതത്തി  തബകാർ   ഡത്തിലന്റ

വകാഹനങ്ങൾ  ദുരുപതയകാഗര  ലചയതകായ  തബകാർഡവ  ലചയർമകാലന്റ

കലണ്ടതലത്തിൽ നടെപടെത്തി സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനവ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എന്  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുന്നവ:  സര്,  വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള  എന്ന

XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

300,20,29,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ

(വവദദ്യുതതകാൽപ്പകാദനതത്തിൽ  സസ്വയരപരരകാപ്തത  തനടുന്നതത്തിനവ   നടെപടെത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശശ  .    നജശബവ  കകാനപുരര:  സര്,  വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള  എന്ന

XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

300,20,29,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ

(വവദദ്യുതകാഘകാതതമറവ  മരത്തിക്കുന്നവരുലടെ  ആശത്തിതർക്കവ  നൽകത്തിവരുന്ന

ധനസഹകായര  വർദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  കകാലതകാമസര  കൂടെകാലത  സഹകായ

വത്തിതരണര  നടെത്തുന്നതത്തിനുര  നടെപടെത്തി  സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   എന്  .   ഷരസുദശന്: സര്, വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള എന്ന XXXIX-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  300,20,29,000

രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ (വവദദ്യുതത്തി കമ്പത്തി ലപകാട്ടെത്തി വശണവ

അപകടെ  മരണങ്ങൾ  സരഭവത്തിക്കുന്നതവ  തടെയകാൻ  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    പത്തി  .    ഉവബദുള്ള: സര്, വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള എന്ന XXXIX-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  300,20,29,000
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രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ (വവദദ്യുതത്തി തബകാര്ഡത്തിലനത്തിനര

വത്തിരമത്തിച്ചതുമൂലര  ഒഴത്തിവുവന്ന  തസത്തികകള  നത്തികതതണ്ടതത്തിലലന്നവ

തശരുമകാനത്തിച്ചതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്നതവ  പുന:പരത്തിതശകാധത്തിക്കണലമന്ന  ആവശരര

ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനവ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    കുറുതക്കകാളത്തി  ലമകായശന്:  സര്,  വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള  എന്ന

XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

300,20,29,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ

(ലതരുവുവത്തിളക്കുകളുലടെ  പരത്തിപകാലനവുര  പ്രകകാശത്തിപ്പത്തിക്കലുര  കുറമറ  രശതത്തിയത്തില

നടെപ്പകാക്കുന്നതത്തില  തബകാര്ഡത്തിനുണ്ടകായതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വശഴ്ച  ചര്ച്ച

ലചയ്യുന്നതത്തിനവ) എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫവ:  സര്,  വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള  എന്ന

XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

300,20,29,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (വടെക്കന്

തകരളതത്തിലല  തവകാളതട്ടെജവ  ക്ഷേകാമര  പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  പുതത്തിയ

ടകാന്തസകാര്മറുകള  സകാപത്തിക്കകാന്  നടെപടെത്തി  സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര
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ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള എന്ന

XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

300,20,29,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ.

(ലപതടകാളത്തിയര  ഉലപ്പന്നങ്ങളുലടെ  വത്തിലവര്ധനമൂലര  ജനങ്ങള  തനരത്തിടുന്ന

പ്രയകാസങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നതത്തിനുര  പരത്തിസത്തിതത്തി  മലത്തിനശകരണര

ലഘൂകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  ഊര്ജ  സുരക്ഷേ  ഉറപ്പകാക്കുന്നതത്തിനുര  അനുഗുണമകായ

രശതത്തിയത്തില ഇലകത്തികവ വകാഹനങ്ങളുലടെ ഉപതയകാഗര തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

കൂടുതല  ചകാര്ജത്തിരഗവ  തസഷനുകള  സകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  നടെപടെത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   എലതദകാസവ പത്തി  .   കുന്നപ്പത്തിള്ളത്തില: സര്, വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള എന്ന

XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

300,20,29,000  രൂപ ഒരു രൂപയകായത്തി കുറവു ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (വവദദ്യുതത്തി

റഗുതലററത്തി  കമശഷലന്റ  അനുമതത്തി  ഇലകാലത  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.-യത്തില

നത്തിയമനങ്ങള നടെക്കുന്നതകായത്തി പറയലപ്പടുന്ന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)
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എന്ന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    ടെത്തി  .    വത്തി  .    ഇബകാഹത്തിര:  സര്,  വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള  എന്ന

XXXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

300,20,29,000  രൂപ  ഒരു  രൂപയകായത്തി  കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (മലബകാര്

തമഖലയത്തിലല വവദദ്യുത പ്രശ്നങ്ങള പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ ഫലപ്രദമകായ നടെപടെത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

മത്തിതവരയ ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന്ന ഉപതക്ഷേപങ്ങള

ശശമതത്തി  ലക  .    ലക  .    രമ :  വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള എന്ന  XXXIX-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  കശഴത്തില  2801-80-101-92  എന്ന  ബഡ്ജറവ

ലഹഡത്തില  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  33,16,700  രൂപ  നശക്കര  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ

(തബകാര്ഡത്തിനവ  ലഭത്തിതക്കണ്ട  കുടെത്തിശത്തിക  തുകകള  പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കകാലത

കുടെത്തിശത്തികയലടെ  ഭകാരര  ജനങ്ങളുലടെ  തമല  അടെത്തിതച്ചലപ്പത്തിക്കുന്നതകായത്തി

പറയലപ്പടുന്ന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന്ന ഉപതക്ഷേപങ്ങള

വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള എന്ന  XXXIX-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ

തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  300,20,29,000  രൂപയത്തിലനത്തിന്നവ  നൂറവ  രൂപ

കുറവു  ലചതയ്യേണ്ടതകാണവ  (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുന്നതത്തിനവ)  എന്ന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  തകാലഴപ്പറയന്ന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തിച.

1. ശശ. സത്തി. ആര്. മതഹഷവ

2. ശശ. ടെത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദവ

3. ശശ. അന്വര് സകാദതവ

ചര്ച്ച  

മത്തി  .   സശക്കര്: ചര്ച്ചയത്തില പലങ്കെടുക്കുന്ന അരഗങ്ങള സമയര കര്ശനമകായത്തി

പകാലത്തിക്കണലമന്നവ അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

ശശ  .    സത്തി  .    എച്ചവ  .    കുഞമ:  സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിനകാങ്ങുന.   സര്വ്വതലസര്ശത്തിയര  സമഗ്രവുമകായ  വത്തികസനമകാണവ  ഒന്നകാര

പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലരമുതല  തകരളതത്തില  നടെനവരുന്നതവ.

വരകാവസകായത്തികരരഗത്തുര  വവദദ്യുതത്തി രരഗത്തുര മത്തികച്ച പ്രവര്തനമകാണവ രണ്ടവ
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വകുപകളുര  കകാഴ്ചവച്ചതവ.  തകരളതത്തില  വരകാവസകായത്തികകാനുകൂല  അനരശക്ഷേര

സൃഷ്ടത്തിചലവനള്ളതകാണവ  അതത്തിലലകാന്നകാമതതതവ.  കകാലഹരണലപ്പട്ടെ

നത്തിയമങ്ങള  തഭദഗതത്തി  ലചയ്യുന്നതത്തിനകായത്തി  ഒരു  എകവതപര്ട്ടെവ  പകാനലത്തിലന

നത്തിയമത്തിക്കുകയര  അവര്  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെവ  സമര്പ്പത്തിക്കുകയര  ലചയ.  അതുവഴത്തി

കുതറക്കൂടെത്തി  തവഗതത്തില  കകാരരങ്ങള  നടെതകാനകാവശരമകായ  നടെപടെത്തികള

സസ്വശകരത്തിച.  എര.എസവ.എര.ഇ.-കളുലടെ  എണര  തനരലതയള്ളതത്തിലനത്തിനര

ഇരട്ടെത്തിയകായത്തി. 1,416 തകകാടെത്തി രൂപയകാണവ  അവര്ക്കവ സഹകായമകായത്തി നലകത്തിയതവ.

യ.ഡത്തി.എഫവ.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലതവ  അടെഞ്ഞുകത്തിടെന്നതുര

അനകാദകായകരമകാലണന്നവ  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതുമകായ  ലപകാതുതമഖലകാ  വരവസകായ

സകാപനങ്ങലളലയലകാര  മത്തികച്ച  നത്തിലവകാരതത്തിലലതത്തിച.   മത്തിക്കവകാറുര

ലപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങലള  ലകാഭകരമകാക്കത്തി.  അടെഞ്ഞുകത്തിടെന്ന  ചത്തില

സകാപനങ്ങള  തുറനപ്രവര്തത്തിപ്പത്തിച.  അങ്ങലന  ഈ  ലപകാതുതമഖലകാ

വരവസകായ  സകാപനങ്ങളക്കവ  384.68  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  ലകാഭമുണ്ടകാക്കത്തി.

കകാസര്തഗകാഡ വ  പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിരുന്ന  ലപകാതുതമഖലകാ  സകാപനമകായ  ലഭല

ഗവണ്ലമന്റവ  ഏലറടുക്കുകയര  ലകല  ആക്കത്തിമകാറത്തി  അതത്തിനകാവശരമകായ

സകാമ്പതത്തിക  സഹകായര  നലകുകയര  ലചയലവനള്ളതകാണവ  ഏറവുര
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സതനകാഷകരമകായ  കകാരരര.  രണ്ടവ  വര്ഷക്കകാലമകായത്തി  അടെഞ്ഞുകത്തിടെന്ന  ലഭല

ഇനരകാ  ഗവണ്ലമന്റവ  ഏലറടുതത്തിട്ടെവ  ഒനരലചയ്യേകാലത  തകര്ത്തുകളഞ

വരവസകായലത പുനരുദ്ധരത്തിക്കകാനകായത്തി  77  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണവ  നലകത്തിയതവ.

രണ്ടുവര്ഷക്കകാലര   ഒരു  രൂപതപകാലുര  ശമ്പളര  കത്തിട്ടെകാതത്തിരുന്ന  അവത്തിടെലത

ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കവ ശമ്പളര ലകകാടുത്തുലവന്നവ മകാത്രമല ആ സകാപനര നല

നത്തിലയത്തില പ്രവര്തത്തിക്കകാനുള്ള സസൗകരരങ്ങളുര ലചയലകകാടുത്തു. ആ നത്തിലയത്തില

വരവസകായരരഗതവ വന്കുതത്തിപണ്ടകാലയനള്ളതവ യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണവ.

നമ്മുലടെ രകാജരലത വവദദ്യുതത്തി തമഖല ഗുരുതരമകായ പ്രതത്തിസനത്തിയകാണവ

തനരത്തിട്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  പ്രതതരകത്തിച്ചവ,  കലക്കരത്തി  ക്ഷേകാമവുര  കലക്കരത്തി

ഉപതയകാഗതത്തിലുള്ള  നത്തിയനണര  നത്തിലവത്തിലവന്നതതകാലടെയര  വവദദ്യുതത്തിയലടെ

ഉലകാദനര  കുറയകയര  പല  സലങ്ങളുര  ഇരുട്ടെത്തിലകാകുകയര  ലചയ.  എന്നകാല

തകരളതത്തില കഴത്തിഞ ആറവ  വര്ഷക്കകാലര തലകാഡ വ  ലഷഡത്തിരഗവ,  പവര് കട്ടെവ

എന്നത്തിങ്ങലനയള്ള  യകാലതകാരു  പ്രശ്നവുമത്തിലകാലത  വളലര  നല  നത്തിലയത്തില  ഇസൗ

തമഖലലയ  ലകകാണ്ടുതപകാകകാന്  കഴത്തിഞ്ഞു.  പ്രതത്തിസനത്തി  ഘട്ടെതത്തിലതപ്പകാലുര

ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-ലല  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികള  ലചയ  തജകാലത്തി

പ്രശരസനശയകാര്ഹമകാണവ.  ജനങ്ങളക്കവ  ഒരു  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുമത്തിലകാത  രൂപതത്തില
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വവദദ്യുതത്തി  എതത്തിക്കുന്നതത്തില  വകുപ്പത്തിനവ  വന്  വത്തിജയമുണ്ടകാക്കകാന്

കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ടവ. 

വരവസകായര,  വവദദ്യുതത്തി  എന്നശ  രണ്ടവ  വകുപകളത്തില  മകാത്രമല,

തകരളതത്തിലല  സമസ  രരഗങ്ങളത്തിലുര  വലത്തിയ  വത്തികസനമകാണവ

നടെന്നലതനള്ളതവ  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണവ.  അതത്തിലന്റ  ഫലമകായത്തി  ഏറവുര  മത്തികച്ച

സരസകാനര  എന്ന  പദവത്തി  പലരരഗത്തുര  തകരളര  തനടുകയര  ലചയ.  ഗുഡവ

ഗതവര്ണന്സത്തില ഇനരയത്തിലല ഏറവുര  മത്തികച്ച സരസകാനങ്ങളത്തിലലകാന്നകാണവ

തകരളര.  വത്തിദരകാഭരകാസരരഗത്തുര  ആതരകാഗര  സൂചത്തികയത്തിലുര  ഏറവുര   മത്തികച്ച

സരസകാനമകാണവ തകരളര.  പബത്തികവ അഫതയഴവ ഇന്ഡകത്തില തകരളര ഒന്നകാര

സകാനതകാണവ.  1.618  ആണവ  തകരളതത്തിലന്റ  തസകാര്.  ബകാക്കത്തിലയലകാ

സരസകാനങ്ങളക്കുര  ഒന്നത്തിലതകാലഴയകാണവ  തസകാര്  ലഭത്തിച്ചതവ.

സുസത്തിരവത്തികസന സൂചത്തികയത്തില തകരളര  ഒന്നകാര  സകാനതകാണവ.   ഏറവുര

കുറച്ചവ അഴത്തിമതത്തി നടെക്കുന്ന സരസകാനലമന്ന തപരകാണവ തകരളതത്തിനുള്ളതവ. മറവ

പല സരസകാനങ്ങളത്തിലുര   ഭരണരരഗത്തുളലപ്പലടെ   അഴത്തിമതത്തി  നടെക്കുതമ്പകാള

ഏറവുര  ലശസവ  കറപ്ഷന്  എന്നതത്തിനുള്ള  അരഗശകകാരര  ലഭത്തിച്ചതവ

തകരളതത്തിനകാണവ.  വര്ഗശയ  കലകാപമത്തിലകാത  സരസകാനമകാണവ  തകരളര.
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ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  തകരളര  ഭരത്തിക്കുന്നതുലകകാണ്ടുമകാത്രമകാണവ

തകരളതത്തില  വര്ഗശയകലകാപങ്ങള  നടെക്കകാതതവ.  നശതത്തി  ആതയകാഗവ,

ഐകരരകാഷ്ട്രസഭ  തുടെങ്ങത്തി  ഒട്ടെനവധത്തി  സമത്തിതത്തികളുലടെ  അരഗശകകാരര  തനടെത്തിയ

സരസകാനമകാണവ  തകരളര.   അങ്ങലന  തകരളര  വത്തികസനരരഗതവ  കുതത്തിച്ചവ

മുതന്നറുന്നതത്തിലന്റ  ഫലമകായത്തി  തകരളതത്തില  വശണ്ടുര  എല.ഡത്തി.എഫവ.  തുടെര്

ഗവണ്ലമന്റുണ്ടകാക്കത്തിയതപ്പകാള  ആ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  തകര്ക്കകാനുര

അസത്തിരശകരത്തിക്കകാനുര  തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റവ  ശമത്തിക്കുന,  തകരളതത്തിലല

യ.ഡത്തി.എഫവ. അതത്തിനവ  കൂട്ടുനത്തിലക്കുന. 

ജനങ്ങളക്കത്തിടെയത്തില  സരശയര  ജനത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ശമത്തിക്കുന്നതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര  തഡകാ.  മകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന്  ഇവത്തിലടെ  ചത്തില

കകാരരങ്ങള പറയകയണ്ടകായത്തി.    പച്ചക്കള്ളമകാണവ  അതദഹര ഈ സഭയത്തില

പറയന്നതവ.  അതദഹര  മുഖരമനത്തിയലടെ  മകളുലടെ  ഐ.ടെത്തി.  കമ്പനത്തിയലടെ

ലവബ്വസറത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില  ലജയവ  ബകാലകുമകാര്  ലമന്ററകാണവ

എന്നരശതത്തിയത്തില  ഇവത്തിലടെ  പറഞ്ഞു.  അതവ  കളവകാലണനര  അസതരമകായ

കകാരരമകാലണനര മുഖരമനത്തി ഇവത്തിലടെ പറഞത്തിട്ടുര തഡകാ.  മകാതദ്യു കുഴലനകാടെന്

പത്തിതറദത്തിവസര  പത്രക്കകാര്ക്കവ  ഒരു  തഫകാതട്ടെകാ  ലകകാടുത്തു.  ആ  തഫകാതട്ടെകായര
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കളവകായത്തിരുന്നത്തിതല?  ബകാലകുമകാര്  എന്നതപരത്തില  ദശപക്കത്തിലന്റ  തഫകാതട്ടെകാ

കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടെവ ഇതവ ബകാലകുമകാറകാലണന്നവ അതദഹര പറയകയകാണവ.  അതപ്പകാള

കള്ളമകാണവ അതദഹര പറഞ്ഞുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  തഡകാ. മകാതദ്യു കുഴലനകാടെന്

എതനകാ  ഗൂതഢകാതദശരതതകാടുകൂടെത്തി  ലതറകായ  ഒരുകകാരരര

ആവര്തത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  വസ്തുതകള  മറചവച്ചവ  പുകമുറ

സൃഷ്ടത്തിക്കകാനുള്ള ശമമകാണവ  അതദഹര  നടെത്തുന്നതവ.  മുഖരമനത്തിയലടെ  മകളുലടെ

കമ്പനത്തിയമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ വത്തിഷയര തനരലത വരത്തികയര അവര്തലന്ന അതവ

വത്തിശദശകരത്തിക്കുകയര  ലചയതകാണവ.  അതവ  വശണ്ടുര  ആവര്തത്തിചപറതയണ്ട

കകാരരര  ഉദത്തിക്കുന്നത്തില.  സസ്വര്ണക്കടെതവ  വത്തിവകാദതത്തിനുതശഷമകാണവ  വപ്രസവ

വകാട്ടെര്ഹസൗസവ  കൂതപ്പഴത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  ഞകാന്  മനസത്തിലകാക്കുന്നലതന്ന  കള്ളമകാണവ

അതദഹര  ഇവത്തിലടെ  പറഞതവ.  വപ്രസവ  വകാട്ടെര്ഹസൗസവ  കൂതപ്പഴത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ

അതദഹതത്തിനവ  തനരലത  അറത്തിയത്തിതല;  അതദഹതത്തിനവ  ഡലഹത്തി

ആസകാനമകായത്തി  ഒരു  ലകാ-തഫര  ഉണ്ടതലകാ?  2019  ലസപ്റരബര്  27-ാം

തശയതത്തി  ആ  സകാപനതത്തിലന്റ  ഡലഹത്തി  ഓഫശസത്തിലവച്ചവ  വപ്രസവ

വകാട്ടെര്ഹസൗസവ കൂതപ്പഴത്തിലന്റ എച്ചവ.ആര്. വത്തിഭകാഗര അതസകാസത്തിതയറവ ഡയറകറകായ

മുഹമദവ  ആസത്തിഫവ ഇക്ബകാലത്തിലന  ആദരത്തിച്ചകകാരരര  അതദഹതത്തിനവ
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ഓര്മയത്തിതല;  ആ  ചത്തിത്രര  ലഫയ്സവ  ബുക്കത്തില  വന്നത്തിട്ടുണ്ടതലകാ?  അതപ്പകാള

അതദഹതത്തിനവ  അറത്തിയത്തിലലനള്ള  കള്ളര  ആവര്തത്തിച്ചകാവര്തത്തിച്ചവ  ഇങ്ങലന

പറയകയകാണവ.  ഇനത്തിയര കള്ളങ്ങള കുതറയണ്ടവ.  തഡകാ.  മകാതദ്യു കുഴലനകാടെലന്റ

ലവബ്വസറവ തുറന്നതപ്പകാള ഒരു ലക്ഷേര ടെണത്തിലന്റ ഉത്പകാദനര നടെക്കുന്നതകായത്തി

കകാണുനണ്ടവ.   അതത്തിലനനകാണവ  പറഞലതന്നറത്തിയകാതമകാ?  Annual

production  of  Aluminium plate,  strip  and foil  is  4  lakh tons.  ഈ

ലവബ്വസറത്തിലല  വത്തിവരങ്ങള  ശരത്തിയകാതണകാലയന്നവ  അതദഹരതലന്ന

ലവളത്തിലപ്പടുതണര.    ഇങ്ങലന  അതദഹര  മകാനരത  ചമയകയര  മറ്റുള്ളവലര

കുറരപറയകയര ലചയ്യുതമ്പകാള  തലന്റ കകാരരരകൂടെത്തി ആതലകാചത്തിക്കണലമന്നകാണവ

പറയകാനുള്ളതവ.  സഭയത്തിലത്തിലകാത ഒരു വരകത്തിലയക്കുറത്തിച്ചവ പറയതമ്പകാള എനര

വത്തിളത്തിചപറയകാലമന്നവ  ഒരത്തിക്കലുര  ധരത്തിക്കരുതവ.  നത്തിങ്ങള  സഭയത്തിലത്തിലകാത

ആളത്തിലനക്കുറത്തിച്ചകാണവ  ഇവത്തിലടെ  കളവവ  പറയന്നതവ.  ഒരത്തിക്കലുര അതദഹതത്തിനവ

ഇവത്തിലടെ  വന്നവ  പറയകാന്  കഴത്തിയത്തിലതലകാ.  അപസര്പ്പക  കഥകലള  ലവല്ലുന്ന

തത്തിരക്കഥകളുര  കഥകാപകാത്രങ്ങളുമകായത്തി  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതവ  ഇനത്തിലയങ്കെത്തിലുര

തഡകാ.  മകാതദ്യു  കുഴലനകാടെലനതപ്പകാലലയള്ളവര്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതകാണവ

നലതവ.  ലപകാതുപ്രവര്തകരുലടെ  കുടുരബകാരഗങ്ങലള  അനകാവശരമകായത്തി
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ചര്ച്ചകളത്തിതലയ്ക്കവ  വലത്തിച്ചത്തിഴയ്ക്കരുതവ.  നത്തിങ്ങലളകാരു  ലപകാതുപ്രവര്തകനകാണവ.

നത്തിങ്ങളുലടെ  കുടുരബലത  അനകാവശരമകായത്തി  വലത്തിച്ചത്തിഴക്കുക  എനപറയന്നതവ

മകാനരതയ്ക്കവ തചര്ന്നതല.  ഇവത്തിലടെ കരത്തിവകാരത്തി തതയ്ക്കകാനുള്ള ശമമകാണവ നത്തിങ്ങള

നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  ഇങ്ങലനയകാണവ  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന്റ

നശക്കലമങ്കെത്തില  ജനങ്ങളതവ  മനസത്തിലകാക്കുനലണ്ടനള്ള  കകാരരര

ആതലകാചത്തിക്കണര.  കള്ളര പറഞവ  രക്ഷേലപ്പടെകാലമന്നവ  നത്തിങ്ങള കരുതണ്ട.  

തഡകാ  .   മകാതദ്യു കുഴലനകാടെന്: സര്, തപകായത്തിന്റവ ഓഫവ ഓര്ഡര്.

മത്തി  .    സശക്കര്:  ഏതവ  ചട്ടെപ്രകകാരമകാണവ?  അതദഹതത്തിലന്റ  പ്രസരഗര

കഴത്തിഞത്തിട്ടെവ സമയര അനുവദത്തിക്കകാര.

ശശ  .    സത്തി  .    എച്ചവ  .    കുഞമ:  സര്,  നുണ  ഫകാകറത്തികള

പ്രവര്തത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  എന്നതത്തിലന്റ  അവസകാനലത

ഒരുദകാഹരണമകാണവ ഇങ്ങലന പറയന്നതവ. അസരബനങ്ങളുര പച്ച കള്ളങ്ങളുര

വത്തിളത്തിചപറഞകാല  അതരഗശകരത്തിക്കകാനകാവത്തില.  ജനങ്ങളതവ

വത്തിശസ്വസത്തിക്കരുലതന്നകാണവ  ഞങ്ങളക്കവ അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതവ.  തഡകാ.  മകാതദ്യു

കുഴലനകാടെനവ ലഭത്തിച്ച തഡകാകതററവ കള്ളര പറയന്നതത്തിനകാതണകാ; നത്തിങ്ങള മറുപടെത്തി

പറയ.  ഇങ്ങലന  കള്ളര  പറഞവ  ജനങ്ങലള  ലതറത്തിദ്ധരത്തിപ്പത്തിച്ചവ  കകാരരങ്ങള
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നടെതകാനകാതണകാ  നത്തിങ്ങളുതദശത്തിക്കുന്നതവ?  അങ്ങലനയകാലണങ്കെത്തില

നത്തിങ്ങലളകാരത്തിക്കലുര വത്തിജയത്തിക്കകാന് തപകാകുന്നത്തിലലന്നവ മകാത്രമല നത്തിങ്ങള കൂടുതല

വഷളകാവുക  മകാത്രതമ  ലചയ.  നത്തിങ്ങള  തകരളതത്തിലല  മുഖരമനത്തിലയ

സരശയതത്തിലന്റ മുളമുനയത്തില നത്തിര്തകാനകാണവ  ശമത്തിക്കുന്നതവ.  തകരളതത്തിലല

ജനങ്ങളക്കവ മുഖരമനത്തിലയ നന്നകായറത്തിയകാര.  അതദഹലത സരബനത്തിച്ചവ ഒരു

സരശയവുര ജനങ്ങളക്കത്തില.  കകാരണലമനകാണവ?  അതദഹര കമനണത്തിസകാണവ.

തഡകാ. മകാതദ്യു കുഴലനകാടെന്, ഈ കമനണത്തിസവ എനപറയന്നതവ തകകാണ്ഗ്രസല.

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനതപ്പകാലലയല കമനണത്തിസവ പകാര്ട്ടെത്തി.  കമനണത്തിസവ പകാര്ട്ടെത്തിയലടെ

തപകാളത്തിറവ  ബനതറകാ  ലമമ്പറുര   തകരളതത്തിലല  മുഖരമനത്തിയമകായ  സഖകാവവ

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന  സരബനത്തിച്ചവ  ജനങ്ങളക്കവ  ഒരു  സരശയവുമത്തില.

നത്തിങ്ങലളനപറഞകാലുര  അതദഹര  ഒരു  തുറന്ന  പുസകമകാലണന്നവ

എലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര.   അതദഹലതക്കുറത്തിച്ചവ   ഇങ്ങലന  പറഞകാല

ജനങ്ങലളലകാര  ലതറത്തിദ്ധരത്തിച്ചവ  ഉടെലന  മകാറത്തിക്കളയര  എന്നകാണവ  നത്തിങ്ങള

കരുതുന്നതവ.  അങ്ങലനയകാലണങ്കെത്തില സസ്വര്ണക്കടെതവ പ്രശ്നതത്തിലന്റ തപരത്തില

ഒന്നകാര എപ്പത്തിതസകാഡത്തിലന്റ സമയതവ നത്തിങ്ങള ഒരു വര്ഷക്കകാലര അതുമുഴുവന്

പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചവ  എലനലകാര  ലചയതനകാക്കത്തി.  എലനങ്കെത്തിലുര  സരഭവത്തിതച്ചകാ?  ഒരു
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ഘട്ടെതത്തില    പത്തിണറകായത്തി   ഇതപ്പകാള  ജയത്തിലത്തിലകാകകാന്  തപകാകുനലവന്ന

നത്തിലയത്തില  നത്തിങ്ങള  വരുതത്തിതശര്ക്കകാന്   തനകാക്കത്തിയത്തിതല;  എന്നത്തിലട്ടെനവ

സരഭവത്തിച?   ലതരലഞടുപ്പവ  നടെന്നതപ്പകാള  നത്തിങ്ങള  തതകാറ്റുലതകാപ്പത്തിയത്തിട്ടു.  99

സശറവ  എല.ഡത്തി.എഫവ.-നവ  കത്തിട്ടെത്തി.  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  വശണ്ടുര

മുഖരമനത്തിയകായത്തി.   അതുലകകാണ്ടവ  സരശയര  ജനത്തിപ്പത്തിച്ചവ   കള്ളര പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചവ

എലനലകാതമകാ ലചയകളയകാലമന്നവ നത്തിങ്ങള ധരത്തിക്കുനലണ്ടങ്കെത്തില  അതത്തിവത്തിലടെ

നടെക്കകാന്  തപകാകുന്നത്തില.  രണ്ടകാമലത  എപ്പത്തിതസകാ   ഡത്തിലന്റ  വത്തിവകാദര

എങ്ങലനയകാണവ  വന്നലതന്നവ  നത്തിങ്ങളക്കറത്തിയത്തിതല?  ഒരു  ഗൂഢകാതലകാചനയലടെ

ഫലമകായത്തിട്ടെകാണവ  ആ വത്തിവകാദര  വന്നതവ.   ആരകാണവ  ആ  ഗൂഢകാതലകാചനയത്തില

പലങ്കെടുതതവ?  അതത്തില  പലങ്കെടുതതവ  രണ്ടവ  തകന്ദ്ര  മനത്തിമകാരുര  രണ്ടവ

വക്കശലന്മേകാരുര.  അവര് ആലരകാലക്കയകാലണന്നവ നത്തിങ്ങളക്കറത്തിയകാമതലകാ?  രണ്ടവ

തറകള.  അവലരയര നത്തിങ്ങളക്കറത്തിയകാമതലകാ?  ഒന്നവ, ശശ. പത്തി. സത്തി. തജകാര്ജര

മലറകാന്നവ   വകര  നന്ദകുമകാറുര.  ഈ  ആളുകള  തചര്നലകകാണ്ടവ  നടെതത്തിയ

ഗൂഢകാതലകാചനയത്തില  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശനവ  പങ്കുതണ്ടകാ?  അതദഹതത്തിനവ

പങ്കുലണ്ടന്നവ എനത്തിക്കവ സരശയമുണ്ടവ.  എലനന്നകാല ഈ പ്രശ്നര വന്നയടെലന

ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശലന്റ പതവ ആളുകള  കലകാപതത്തിതലയ്ക്കവ നശങ്ങുന.  
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മത്തി  .   സശക്കര്:  പശസവ…. കണ്കഡവ….

ശശ  .   സത്തി  .   എച്ചവ  .   കുഞമ: സര്, ഇതപ്പകാള ഗൂഢകാതലകാചന സരബനത്തിച്ചവ

അതനസ്വഷത്തിക്കുകയതല?  ആ ഗൂഢകാതലകാചനയലടെ അതനസ്വഷണര ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.

സതശശനത്തിതലയ്ക്കവ  നശങ്ങത്തിയകാല  അതദഹര  ഉളലപ്പലടെ  അകതകാകുലമന്ന

കകാരരതത്തില   ഒരു  സരശയവുമത്തില.   അതദഹതത്തിനുകൂടെത്തി  പങ്കുലണ്ടന്നകാണവ

എനത്തിക്കവ  തതകാനന്നതവ.  അതുലകകാണ്ടവ  സരശയര ജനത്തിപ്പത്തിച്ചവ  നത്തിങ്ങള എനര

ലചയകളയകാലമന്നവ  ധരത്തിക്കുന്ന  കകാരരര  നടെക്കകാന്  തപകാകുന്നത്തില.  ഇനത്തി

നത്തിങ്ങളത്തിതപ്പകാള സമരര തുടെങ്ങത്തി.   (വമക്കവ ഓഫവ)

മത്തി  .    സശക്കര്:   അങ്ങയലടെ സമയര കഴത്തിഞ്ഞു.  സമയര കര്ക്കശമകായത്തി

പകാലത്തിക്കണലമന്നവ  തനരലത  പറഞതകാണവ.  തഡകാ.  മകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന്,

അങ്ങയലടെ കമപ്രശ്നര എനകാണവ?

തഡകാ  .    മകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന്:  സര്,   ഞകാന്  വപ്രസവ  വകാട്ടെര്ഹസൗസവ

കൂതപ്പഴത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  അറത്തിയന്നതവ  സസ്വര് ണക്കടെതവ  തകസവ

വന്നതത്തിനുതശഷമകാലണന്നവ  നത്തിയമസഭയത്തില  പറഞ്ഞുലവന്നവ  ബഹുമകാനരനകായ

അരഗര ഇവത്തിലടെ പറയകയണ്ടകായത്തി.

മത്തി  .   സശക്കര്: അങ്ങയലടെ കമപ്രശ്നലമനകാണവ?
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ശശ  .    മകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന്:  സര്,  ഞകാന്  അങ്ങലന

പറഞത്തിട്ടെത്തിലലനമകാത്രമല,  20  വര്ഷരമുതമ്പ  എനത്തിക്കവ  ആ

കമ്പനത്തിലയക്കുറത്തിചള്ള  വത്തിവരങ്ങളറത്തിയകാര.  വകരളത്തി  ചകാനലുകകാര്

എഴുതത്തിതരുന്നതവ  വകായത്തിക്കുന്ന  പരത്തിപകാടെത്തിയകാണവ  നത്തിങ്ങലളലകാര

ലചയലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച കകാരരര ഞകാന്

നത്തിയമസഭയത്തില പറഞത്തിട്ടെത്തില.  

28-06-2022 -  നവ  ശശ  .   മകാതദ്യു ടെത്തി  .   തതകാമസവ ഉന്നയത്തിച്ച കമപ്രശ്നതത്തിതന്മേലുള്ള
റൂളത്തിരഗത്തില വന്ന തത്തിരുതവ  

മത്തി  .    സശക്കര്:   ഇന്നലത  റൂളത്തിരഗത്തില  2022  ജൂണ്  27-ാം  തശയതത്തി

ശശ.  ഷകാഫത്തി  പറമ്പത്തിലുര  നകാലവ  അരഗങ്ങളുലമന്നവ  പറഞതവ  ശരത്തിയല.

ശശ.  ടെത്തി.  സത്തിദത്തിഖര  മറവ  അഞവ  അരഗങ്ങളുര  എന്നതകാണവ  ശരത്തി.  ശശ.  ടെത്തി.

സത്തിദത്തിഖര  മറവ  അഞവ  അരഗങ്ങളുര  തചര്ന്നവ  ചട്ടെര  50  പ്രകകാരര  നലകത്തിയ

തനകാട്ടെശസകാണവ.

{അദ്ധരക്ഷേതവദത്തിയത്തില മത്തി. ലചയര്മകാന്}

ശശ  .   തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷണന്: സര്, ഞകാന് ഇസൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണവ.  എതത്തിര്ക്കകാനുള്ള  കകാരണലതക്കുറത്തിച്ചവ

സമയക്കുറവുലകകാണ്ടവ   ഞകാന്  വത്തിശദശകരത്തിക്കുന്നത്തില.  ഞകാന്  കരുതത്തിയതവ,



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

12

ഇന്നലലത കകാരരര ഇന്നലലലകകാണ്ടവ തശര്ന്നൂലവന്നകാണവ.  ഇതപ്പകാള ശശ. സത്തി.

എച്ചവ.  കുഞമവത്തിലന്റ  പ്രസരഗര  തകട്ടെതപ്പകാള  ഇതവ  നത്തിങ്ങള  വത്തിടെകാന്

തയ്യേകാറലലന്നവ  മനസത്തിലകായത്തി;  നത്തിങ്ങള  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലനയര

ലകകാതണ്ടതപകാകൂ എന്നവ വകാശത്തിയള്ളതുതപകാലല എനത്തിക്കവ തതകാനന.  എനത്തിക്കവ

മുഖരമനത്തിതയകാടെവ ഒരഭത്തിപ്രകായര പറയകാനുള്ളതവ, ഞങ്ങലള സൂക്ഷേത്തിതച്ചകാള; പതക്ഷേ

ഇതുതപകാലുള്ള പത്തിനണക്കകാലര കൂടുതല സൂക്ഷേത്തിക്കണര അലലങ്കെത്തില കൂടുതല

കുഴപ്പതത്തിതലയ്ക്കവ  തപകാകുര  എന്നകാണവ.  ഞകാന് എഴുതത്തിലക്കകാണ്ടുവന്ന പ്രസരഗര

തവലറയകാണവ.  ശശ.  സത്തി.  എച്ചവ.  കുഞമ തുടെങ്ങത്തിവച്ചതുലകകാണ്ടവ മകാത്രമകാണവ

ഞകാന്  ആ  പ്രസരഗര  കയ്യേത്തിലവച്ചത്തിട്ടെവ  മലറകാരു  കകാരരതത്തിതലയ്ക്കവ

പ്രതവശത്തിക്കുന്നതവ.  ഇവത്തിലടെ രണ്ടകാമലത പ്രധകാനലപ്പട്ടെ പ്രശ്നര,  ഇലതകകാണത്തികവ

ഉപകരണതത്തില ഒരു ഇലതകകാണത്തികവ എവത്തിഡന്സവ  ഇവത്തിലടെ ലകകാണ്ടുവരുന.

അതത്തിനവ  ഇലതകകാണത്തികത്തിലന്റ  ഒരു  ഉപകരണര  ലകകാണ്ടുതലന്ന  നത്തിങ്ങളക്കവ

തലന്ന മറുപടെത്തി പറയകാമതലകാ.  നത്തിങ്ങള അതങ്ങകാട്ടുമത്തിതങ്ങകാട്ടുര പറഞവ വശണ്ടുര

വശണ്ടുര  ഇതത്തിനവ  ജശവന്  ലകകാടുതത  അടെങ്ങൂ  എനള്ള  ശശ.  സത്തി.  എച്ചവ.

കുഞമവത്തിലന്റ  വകാശത്തിക്കുമുന്നത്തില  ഞകാന്  കശഴടെങ്ങുകയകാണവ.   അതവ

ഏതകായകാലുര  ആ  നത്തിലയത്തില  തപകാകലട്ടെ.   ഞകാന്  അതത്തിതലയ്ലക്കകാനര
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കടെക്കുന്നത്തില.  പലക്ഷേ, അവസകാനര പറഞ ഒരു കകാരരര ഓര്മയണ്ടകാകണര.

വശട്ടെത്തിലത്തിരത്തിക്കുന്ന  ആളുകലളക്കുറത്തിച്ചവ  ഇങ്ങലനലയകാലക്ക  പറയകാതമകാലയന്നവ

തചകാദത്തിച്ച  ഇസൗ  അവസകാനലത  വകാക്കവ  പൂര്വ്വകകാലപ്രകാബലരതതകാടുകൂടെത്തി

വന്നത്തിരുലന്നങ്കെത്തില  ഇസൗ  നത്തിയമസഭയത്തിലല  ഒതത്തിരത്തി  പരകാമര്ശങ്ങള

ഒഴത്തിവകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുമകായത്തിരുന.   അതവ  ശരത്തിയലലന്നവ  ഇതപ്പകാലഴങ്കെത്തിലുര,

തകാമസത്തിലച്ചങ്കെത്തിലുര  തബകാദ്ധരലപ്പട്ടെതത്തില  ഞകാന്  നന്ദത്തി  തരഖലപ്പടുത്തുകയകാണവ.

ഞകാന് അതുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ മറവ കകാരരങ്ങലളകാനര പറയന്നത്തില.  തഡകാ. മകാതദ്യു

കുഴലനകാടെന് തലന്ന അലതകാലക്ക പറയകാന് തയകാഗരനകാണവ,  അതദഹതത്തിലന്റ

കയ്യേത്തില അതത്തിലന്റ എലകാ ലതളത്തിവുകളുമുലണ്ടന്നവ അതദഹരതലന്ന പറയനണ്ടവ.

അതവ അതദഹതത്തിനവ വത്തിടുകയകാണവ.  ഞകാന് അതത്തില ഇടെലപടുന്നത്തില.  

വരവസകായവുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ,  ലപകാതുതമഖലകാസകാപനങ്ങളത്തില

ഏതതകാ  ഒലരണര  വലത്തിയ  ലകാഭതത്തിലകാലണന്നവ  പറഞ്ഞു.  തകരളതത്തില  110

ലപകാതുതമഖലകാസകാപനങ്ങളുണ്ടവ.  ആ  110  സകാപനങ്ങളുലടെ  സത്തിതത്തി

എനകാലണന്നവ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി ശശ. പത്തി. രകാജശവവ ആതലകാചത്തിച്ചകാല മതത്തി.

അവസകാനര  മറുപടെത്തി  പറയതമ്പകാള  അതത്തില  ലകാഭലമത്ര,  നഷ്ടലമത്ര

എനപറഞകാല  മതത്തി.  ചത്തിലതത്തിലന്റലയകാലക്ക  തുരുമ്പവ
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കട്ടെത്തികൂടെത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ. വകാതത്തിലതപകാലുര തുറക്കകാന് സകാധത്തിക്കുന്നത്തില, ഞകാന്

അവയലടെ  തപരവ  പറയന്നത്തില,  കകാരണര  അതങ്ങയ്ക്കവ  ഇലതകാലക്ക

തനരത്തിട്ടെറത്തിയകാവുന്നതകാണവ.  ചത്തില  സകാപനങ്ങള  അങ്ങവ  ഒനരണ്ടവ  പ്രകാവശരര

സന്ദര്ശത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതുമകാണവ.  പലക്ഷേ,  അവലയകാനര  തുറക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില.

വകാതത്തിലതപകാലുര  തുറക്കകാന്  കഴത്തിയകാതവത്തിധതത്തില  തുരുമ്പവ

കട്ടെത്തിപത്തിടെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ. വരവസകായതത്തിലന്റ 'ശവപ്പറമ്പകാണവ തകരളര' എന്നവ

ആളുകലളലക്കകാണ്ടവ  വത്തിമര്ശത്തിക്കുന്ന  തരതത്തില  ഇതവ

തുടെര്നലകകാതണ്ടയത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  ഒനരരണ്ടുര  വര്ഷമല,  6-ാം

വര്ഷമകായത്തിതല.  6  വര്ഷരലകകാണ്ടവ  തകരളതത്തിലല  വരവസകായ  തമഖലലയ

രക്ഷേലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ഫകാഗ്ഷത്തിപ്പവ  തപ്രകാഗ്രകാമത്തിലലപ്പട്ടെ  ഒതന്നകാ  രതണ്ടകാ

ഇനങ്ങലളടുതവ  ഉയര്തത്തിക്കകാണത്തിച്ചവ  ഇതകാണവ  തകരളര  എനപറഞകാല

ആലരങ്കെത്തിലുര  സമതത്തിക്കുതമകാ;  അങ്ങയലടെ  മനനഃസകാക്ഷേത്തിതപകാലുര

സമതത്തിക്കത്തില ല്ല്ലതലകാ?  അതുലകകാണ്ടവ വരവസകായപരമകായത്തി രക്ഷേലപ്പടുന്നതത്തിനുള്ള

മകാര്ഗലതക്കുറത്തിച്ചവ പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര. 

ഒരു  കണക്കുകൂടെത്തി  ഞകാന്  പറയകാര.  വരവസകായര  വര്ദ്ധത്തിക്കുന;

ലതകാഴത്തിലത്തിലകായ്മ അതത്തിതനക്കകാള കൂടുതല വര്ദ്ധത്തിക്കുന. അതവ എങ്ങലനയകാണവ
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സരഭവത്തിക്കുന്നതവ;  വരവസകായര  വര്ദ്ധത്തിച്ചകാല  ലതകാഴത്തില  നലകതണ്ട;  ആ

ലതകാഴത്തില  ലകകാടുക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തിയണ്ടകാകതണ്ട?  അതതസമയര,

വരവസകായര  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുകയര  അതവ  നന്നകാകുകയര  ലചയ്യുര,  പലക്ഷേ,  ഒരു

കകാരണവശകാലുര  ലതകാഴത്തിലത്തിലകായ്മ  തശരുന്നത്തില;  വമ്പത്തിച്ച  രൂപതത്തില  അതവ

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണവ.  തകരളതത്തില  70  ശതമകാനര  ആളുകളുര

ലതകാഴത്തിലത്തിലകായ്മ  തവതനര  തപകാലല  തുച്ഛമകായത്തി  കത്തിട്ടുന്ന  തവതനരലകകാണ്ടവ

ജശവത്തിക്കുന്ന  ആളുകളകാണവ.  നത്തിങ്ങള  കകാണുന്നതവ  റകാകത്തിപ്പറക്കുന്ന

ലചമ്പരുനകലളയകാണവ.  അതത്തിനുതകാലഴ ഒരു സമൂഹമുണ്ടവ,  പകാവങ്ങളകാണവര്.

ആ  പകാവങ്ങളുലടെ  കയശകത്തിലയലനന്നതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  ആതലകാചത്തിച്ചത്തിട്ടുതണ്ടകാ;

അവലര  രക്ഷേലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുള്ള  മകാര്ഗലതക്കുറത്തിച്ചവ  ആതലകാചത്തിച്ചത്തിട്ടുതണ്ടകാ;

അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ പത്തിന്നശടെവ ചര്ച്ച വരത്തികയകാലണങ്കെത്തില അതത്തിതലയ്ക്കവ തപകാകകാര.  

ഇവത്തിലടെ  വവദദ്യുതത്തി  തബകാര്ഡവ  ലകാഭതത്തിലകാലണന്നവ

അവകകാശലപ്പടുകയകാണവ.  വവദദ്യുതത്തി  തബകാര്ഡവ  ലകാഭതത്തിലകാലണങ്കെത്തില

എനത്തിനകാണവ നത്തിങ്ങള ചകാര്ജവ വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചതവ; ആ ചകാര്ജവ ലചറത്തിയ തതകാതത്തിലല

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  വരവസകായസകാപനങ്ങളത്തിലനത്തിന്നവ  എത്ര

തകകാടെത്തിരൂപയകാണവ  ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  തബകാര്ഡത്തിനവ  ലഭത്തിക്കകാനുളളതവ?  ഒനര
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ലകകാടുക്കുന്നത്തില;  അലതലകാര  കുഴപ്പതത്തില  നത്തിലക്കുകയകാണവ.  ഇതപ്പകാള

ജനങ്ങള  നത്തിതരനത്തിദകാനലച്ചലവത്തിനുതപകാലുര  നത്തിവൃതത്തിയത്തിലകാതത്തിരത്തിക്കുന്ന

സകാഹചരരതത്തിലകാണവ വവദദ്യുതത്തി ചകാര്ജവ ഒരു യണത്തിറത്തിനവ  6 രൂപ 35 വപസ

ലകകാടുതക്കണ്ടത്തിവന്നതവ.  നമുക്കവ  കൂടുതലുര  വഹഡല  തപ്രകാജക്ടുകളകാണുള്ളതവ.

വഹഡല  തപ്രകാജകത്തിലന്റ  ഉലകാദനലച്ചലവവ  25  വപസയകാണവ;  പതക്ഷേ  ഒരു

രൂപയകാലണന്നവ നത്തിങ്ങള പറയന. അതവ  എസകാബത്തിഷവ ലമന്റവ തകകാസകാണവ. 25

വപസ  ഉലകാദനലച്ചലവുള്ള  വവദദ്യുതത്തി  നത്തിങ്ങള  വത്തിലക്കുന്നതവ  6  രൂപ  35

വപസയ്ക്കകാണവ.  അതവ  എനവ  മകാതനജലമന്റകാണവ;  ആ  മകാതനജലമന്റവ  വളലര

കഷ്ടമകാലണന്നവ മകാത്രമകാണവ എനത്തിക്കവ ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതവ.  

വവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജത്തിലന്റ കകാരരതത്തില തകരളവുര  തമത്തിഴകാടുര  തമത്തിലുള്ള

വരതരകാസര  അങ്ങവ  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുതണ്ടകാ?  തമത്തിഴവ നകാട്ടെത്തില  100  യണത്തിറവ

ലലവദദ്യുതത്തി  സസൗജനരമകായകാണവ  ലകകാടുക്കുന്നതവ.  ഇവത്തിലടെ  ഓതരകാ  യണത്തിറത്തിനുര

എത്ര  രൂപയകാണവ  കൂടുതല  വകാങ്ങുന്നതവ?  പുതത്തിയ  നത്തിരക്കനുസരത്തിച്ചവ  300

യണത്തിറത്തിനവ  1,900/- രൂപയകാണവ വരുന്നതവ. 300 യണത്തിറത്തില കൂടുതലകായകാല 25

വപസ  വച്ചവ  വശണ്ടുര  തതകാതവ  വര്ദ്ധത്തിക്കുകയകാണവ.  രണ്ടുമകാസലത  ബത്തിലവ ല്ല്ല

ഒരുമത്തിച്ചതല  ലകകാടുക്കുന്നതവ;  യണത്തിറവ  വര്ദ്ധത്തിക്കകാന്  തവണ്ടത്തിയകാതണകാ  ഇതവ;
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യണത്തിറവ വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചകാല ഇസൗ വര്ദ്ധത്തിച്ച ചകാര്ജവ ഇവത്തിലടെനത്തിന്നവ ഇസൗടെകാക്കകാര. ഒരു

മകാസതത്തില ഒരു ബത്തില ലകകാടുക്കുക.  ഒരു മകാസലത ബത്തില അലലന്നവ അങ്ങവ

പറയനണ്ടവ,  അതുശരത്തിയല, അങ്ങവ അവലര വത്തിളത്തിച്ചവ തചകാദത്തിക്കണര.  യണത്തിറവ

ഒരുമത്തിചകൂട്ടെകാന് വദസ്വമകാസ ബത്തില്ലുകളകാണവ ലകകാടുക്കുന്നതവ;  ഒരുമത്തിച്ചവ കൂട്ടുതമ്പകാള

തതകാതവ  കൂടുര.  ഇസൗ  രൂപതത്തില  വവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജവ  വലത്തിയതതകാതത്തില

കൂട്ടെത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  

തമത്തിഴകാട്ടെത്തില  100  യണത്തിറവ  ലലവദദ്യുതത്തി  എലകാവര്ക്കുര  സസൗജനരമകാണവ.

അതത്തിനുമുകളത്തില ഒകാതരകാ യണത്തിറത്തിനവ  3 രൂപ 95 വപസയകാണവ.  ഇവത്തിലടെ അതവ

6 രൂപ  35  വപസയകാണവ.  ഇവ തമത്തില എലനകാരു വരതരകാസമകാണുള്ളതവ?

ഒരു  മലയര  കടെന്നവ  അപറതവ  ലചന്നകാല  അവത്തിലടെ  ചകാര്ജവ  കുറയകയകാണവ,

തകരളതത്തില  മകാത്രര  ചകാര്ജവ  കൂടുകയകാണവ.  300  മുതല  500  യണത്തിറ്റുവലര

ലലവദദ്യുതത്തിക്കവ  തമത്തിഴകാട്ടെത്തില  3  രൂപയകാലണങ്കെത്തില   ഇവത്തിലടെ  8  രൂപ  50

വപസയകാണവ.  അങ്ങവ  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-ലല  ഉതദരകാഗസതരകാടെവ

തചകാദത്തിക്കണര.  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.  ഓഫശതസഴവ  അതസകാസത്തിതയഷനത്തില

നത്തിരവധത്തി  പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടവ.  അങ്ങവ  തലന്ന  ഇതത്തില  ഏതുഭകാഗതകാണവ

നത്തിലക്കുന്നലതന്നവ  എനത്തിക്കറത്തിയകാര.  അങ്ങവ  നശതത്തിയലടെ  ഭകാഗതകാണവ.
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ഓഫശതസഴവ  അതസകാസത്തിതയഷന്  ഇതപ്പകാള  കുഴപ്പതത്തിലകാണവ.  ഇന്നലത

മലയകാളമതനകാരമ  പത്രതത്തില  ഇതുസരബനത്തിച്ചവ  പറയനണ്ടവ, 6,75,560/-

രൂപ  തത്തിരത്തിച്ചടെയ്ക്കണലമന്നവ  പറഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  തബകാര്ഡവ

ഭരത്തിചലകകാണ്ടത്തിരുന്ന  ആളുകളകാണവ;  ഞകാന്  ശശ.  എര.  എര.  മണത്തിലയ

കുറലപ്പടുത്തുന്നത്തില.   അതദഹതത്തിന്റ കതസരയ്ക്കവ  പത്തിന്നത്തിലനത്തിന്ന ആളുകളകാണവ

ഇസൗ  ചരടെവ  വലത്തിച്ചതവ.  അതുകൂടെകാലത,  ഇതപ്പകാള  2,28,000/-  രൂപ

അഡശഷണലകായത്തി  അടെയ്ക്കണലമന്നവ  പറഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  ഇലതലകാര

നകാഥനത്തിലകാക്കളരത്തിയകായത്തി  കത്തിടെക്കുകയകാണവ.  ഒരു  കകാലതവ  ഓഫശതസഴവ

അതസകാസത്തിതയഷലന്റ  ഭരണമകായത്തിരുനലവനള്ളതവ  അതങ്ങയ്ക്കുമറത്തിയകാമതലകാ;

അങ്ങയലടെ ലചയര്മകാന് പറഞത്തിട്ടുണ്ടതലകാ.  

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:   പശസവ...പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുക... പശസവ...

ശശ  .    തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര്,  ഒരുമത്തിനത്തിറ്റുലകകാണ്ടവ

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.  ഇവത്തിലടെ  നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  ഇസൗ

പ്രവര്തനങ്ങതളകാടെവ  തയകാജത്തിക്കകാന്  നമുക്കവ  കഴത്തിയത്തില.  അതുലകകാണ്ടുതലന്ന

ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  തബകാര്ഡത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില  ഞകാന്  അങ്ങലയ  വത്തിടുകയകാണവ.

അങ്ങവ  നനയകാലത  ഇസൗറനുടുതകാണവ  നടെക്കുന്നതവ,  അതുലകകാണ്ടവ  ഞകാന്
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അങ്ങലയ  വത്തിടുകയകാണവ.  പതക്ഷേ,  കളളന്  കപ്പലത്തിലതലന്നയണ്ടവ,  അതവ

നത്തിയനത്തിക്കകാന് അതങ്ങയ്ക്കവ  കഴത്തിയണര.  അതകാണവ  എലന്റ ആവശരര,  ഞകാന്

ഇസൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള എതത്തിര്ത്തുലകകാണ്ടവ നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .    വത്തി  .    ശശത്തി:  സര്,   ഇവത്തിലടെ  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ഞകാന്  അനുകൂലത്തിക്കുകയകാണവ.  രണ്ടകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  ഒരുവര്ഷര

പൂര്തത്തിയകാക്കുതമ്പകാള  തകരളതത്തിലല  വരവസകായതമഖല  തനടെത്തിയ  വളര്ച്ച

വളലര  വലുതകാണവ.  ഇതത്തിതനകാടെകര  തലകാകമകാലക  ചര്ച്ച  ലചയത്തിട്ടുള്ള  തകരള

മകാതൃകയലടെ  തനട്ടെങ്ങള  ശകത്തിലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുര  ചത്തില  ദസൗര്ഭലരങ്ങള

പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  ഒന്നകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  ദത്തിശകാതബകാധമുള്ള

പദ്ധതത്തികള  നടെപ്പകാക്കത്തിയതപ്പകാള  ഉലകാദനതമഖലയത്തില  പുതത്തിലയകാരു  പകാത

ലവട്ടെത്തിത്തുറക്കകാനകാണവ രണ്ടകാര പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാര് ശമത്തിക്കുന്നതവ.  ഇതത്തില

നത്തിര്ണകായക  പങ്കെകാണവ  വരവസകായ  വകുപ്പവ  നത്തിര്വ്വഹത്തിചതപകാരുന്നതവ.

ഒരുവര്ഷക്കകാലര  ലകകാണ്ടവ  തകരളതത്തിലന്റ  വരവസകായതമഖലയ്ക്കവ  മത്തികച്ച

തനട്ടെങ്ങള  വകവരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിചലവന്നവ  വസ്തുതകള  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല

നമുക്കവ മനസത്തിലകാക്കകാന് സകാധത്തിക്കുര.  

തകരളതത്തിലല  സൂക-ലചറുകത്തിടെ-ഇടെതരര  വരവസകായ  സരരരഭങ്ങള
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തനരത്തിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള പരത്തിഹരത്തിച്ചവ മത്തികച്ച വളര്ച്ച ഉറപ്പകാക്കകാന് 14   ജത്തിലകളത്തിലുര

എര.എസവ.എര.ഇ.  കത്തിനത്തിക്കുകള,  ഏകതദശര  168  വത്തിദഗ്ദ്ധലര

ഉളലക്കകാള്ളത്തിചലകകാണ്ടവ  ഒരു  പദ്ധതത്തി  ഇതത്തിതനകാടെകര  നടെപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

മകാത്രമല  2022-23  വര്ഷര  സരരരഭക  വര്ഷമകായത്തി  സര്ക്കകാര്

പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  1,00,000  സൂക-ലചറുകത്തിടെ-ഇടെതരര

സരരരഭങ്ങള ആരരഭത്തിചലകകാണ്ടവ നകാലവ ലക്ഷേരതപര്ക്കവ ലതകാഴത്തില നലകകാനുള്ള

പദ്ധതത്തിയകാണത്തിതവ.  വരവസകായ  സരരരഭകനവ  ആവശരമകായ  സഹകായങ്ങള

ലഭരമകാക്കകാന്  എലകാ  തതദശസസ്വയരഭരണ  സകാപനങ്ങളത്തിലുര  1153

ഇതന്റണ്സത്തിലന  വരവസകായ  വകുപ്പത്തിലന്റ  തനതൃതസ്വതത്തില  നത്തിയമത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.

ബത്തി.ലടെകവ,  എര.ബത്തി.എ.  തയകാഗരതയള്ളവലര  ലതരലഞടുതകാണവ

നത്തിയമത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതവ.  2023  മകാര്ച്ചത്തിനവ  മുമ്പകായത്തി  1,00,000  സരരരഭകര്

വരവസകായങ്ങള  ആരരഭത്തിക്കുലമന്ന  രശതത്തിയത്തിലുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളകാണവ

സരസകാനലമകാട്ടെകാലക  ഇതപ്പകാള നടെപ്പകാക്കത്തിവരുന്നതവ.   ലചറുകത്തിടെ  വരവസകായ

സരരരഭങ്ങലള  സഹകായത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  14  ജത്തിലകളത്തിലുര  നത്തിതയകാഗത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

എര.എസവ.എര.ഇ. കത്തിനത്തിക്കുകളുലടെ തസവനര 1,00,000 ലചറുകത്തിടെ വരവസകായ

സരരരഭങ്ങള  ആരരഭത്തിക്കുന്നതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുകൂടെത്തി
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ലഭരമകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തി  സസ്വശകരത്തിക്കുന്നതവ  നന്നകായത്തിരത്തിക്കുലമന്ന   ഒരു

നത്തിര്തദശമകാണവ  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വരവസകായ  വകുപ്പവ

മനത്തിതയകാടെവ എനത്തിക്കവ സമര്പ്പത്തിക്കകാനുള്ളതവ. 

പരമ്പരകാഗത  തമഖലയകായ  വകതറത്തി  തമഖലയത്തില,  വകതറത്തി

ഉലപ്പന്നങ്ങളക്കവ പ്രതതരക ബകാന്ഡവ  നലകത്തി അവയലടെ വത്തിപണന സകാധരത

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തി  സസ്വശകരത്തിക്കുലമന്നവ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.

വകതറത്തി  വത്തിപണന  രരഗതവ  ശതദ്ധയമകായ  ഒതട്ടെലറ  നടെപടെത്തികള  നമള

സസ്വശകരത്തിക്കുനണ്ടവ.   പതക്ഷേ  മൂലരവര്ദ്ധത്തിത  ഉലപ്പകാദന  രരഗതവ  തവണ്ടത്ര

ശദ്ധത്തിക്കുന്നത്തിലലന്നകാണവ  മനസത്തിലകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നതവ.   മത്തികച്ച

ഉലപ്പന്നങ്ങള  നത്തിര്മത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ  ഇടെലപടെല  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

ഭകാഗത്തുനത്തിനര ഉണ്ടകാതകണ്ടതുണ്ടവ. എന്.ഐ.ഡത്തി., നത്തിഫവ,  വശതവഴവ സര്വ്വശസവ

ലസന്റര്, ഇന്സത്തിറനട്ടെവ ഓഫവ ഹകാന്ഡവ ലൂര ലടെകവ വസലസവ ലടെതകകാളജത്തി, തസലര

തുടെങ്ങത്തിയ  സകാപനങ്ങളുലടെ  തസവനര  ഉലപ്പകാദന  തമഖലയത്തില  നമുക്കവ

പ്രതയകാജനലപ്പടുതകാന്  സകാധത്തിച്ചകാല  വത്തിപണന  സകാധരതയള്ള,

മൂലരവര്ദ്ധനവുള്ള  വകതറത്തി  ഉലപ്പന്നങ്ങള  ഉലപ്പകാദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനവ

സകാധരമകാകുര.  ആ രശതത്തിയത്തിലുള്ള ഇടെലപടെല ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ ഭകാഗത്തുനത്തിനര
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ഉണ്ടകാതകണ്ടതുലണ്ടന്നകാണവ എനത്തിക്കവ സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതവ. 

നത്തിതക്ഷേപര ലകകാണ്ടുവരകാനുള്ള ആതകാര്ത്ഥമകായ ശമങ്ങള ഗവണ്ലമന്റവ

ഈലയകാരു വര്ഷക്കകാലതത്തിനത്തിടെയത്തില നടെതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.  മശറവ ദത്തി ഇന്ലവതസഴവ

പരത്തിപകാടെത്തിയത്തിലൂലടെ  7,000  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  നത്തിതക്ഷേപ  വകാഗവ ദകാനങ്ങളകാണവ

ഈലയകാരു  വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില  ലഭരമകായതവ.  തത്തിരുവനനപുരര  കത്തിന്ഫകാ

പകാര്ക്കത്തില  75  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  നത്തിതക്ഷേപ  പദ്ധതത്തിക്കവ  ഡത്തിവസന്

ലടെതകകാളജത്തി രരഗലത ടെകാറകാ എകലന്സുമകായത്തി കരകാര് ഒപവച.  അതത്തിനകായത്തി

ആധുനത്തിക  മകാതൃകയത്തിലുള്ള  ലകട്ടെത്തിടെര  ഇതത്തിനകര  തലന്ന  വകമകാറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു.

അഞവ  വര്ഷര  ലകകാണ്ടവ  ആറകായത്തിരര  ലതകാഴത്തിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയന്ന പ്രവര്തനമകാണവ അവത്തിലടെ ആരരഭത്തിച്ചതവ. 

 കകാക്കനകാടെവ  കത്തിന്ഫകാ  ഇലതകകാണത്തികവ  ആന്ഡവ  മകാനുഫകാക്ചറത്തിരഗവ

കസറത്തില  1,200 തകകാടെത്തി  രൂപ  ലചലവത്തില  ഐ.റത്തി.സത്തി.എസവ.  ഡകാറകാ

തപ്രകാസസത്തിരഗവ  കരകാമ്പസവ  ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  ടെത്തി.എസവ.എസുമകായത്തി

ധകാരണകാപത്രര  ഒപ്പത്തിട്ടുകഴത്തിഞ്ഞു.   ഇരുപതത്തിനകായത്തിരര  തപര്ക്കവ  ലതകാഴത്തില

നലകുലന്നകാരു സരരരഭമകാണവ അവത്തിലടെ ആരരഭത്തിക്കകാന് തപകാകുന്നതവ.  

സസ്വകകാരര തമഖലയത്തില വരവസകായ പകാര്ക്കുകള നലലകാരു ആശയമകാണവ.
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അതത്തിനകായത്തി  പതതക്കറത്തിലധത്തികര  ഭൂമത്തിയള്ള  സസ്വകകാരര  വരകത്തികളക്കവ

മൂനതകകാടെത്തി രൂപ സരസകാന സര്ക്കകാര് സകാമ്പതത്തിക സഹകായര നലകുലമന്ന

പ്രഖരകാപനതതകാടുകൂടെത്തി ഒരു പദ്ധതത്തി ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.   അതത്തിലൂലടെ സസ്വകകാരര

തമഖലയത്തില  ഇന്ഡസത്തിയല  പകാര്ക്കുകള  രൂപരലകകാള്ളകാനുര  ധകാരകാളര

വരവസകായ സരരരഭങ്ങള ആരരഭത്തിക്കകാനുര സകാധരതയണ്ടവ.  

യ.എ.ഇ.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി  ഫുഡവ  തപ്രകാസസത്തിരഗവ

പകാര്ക്കവ, വട സകാര് തപകാലല തലകാജത്തിസത്തികവ രരഗലത ആതഗകാള കമ്പനത്തികളുലടെ

പദ്ധതത്തികള ഇവലയലകാര പ്രതയകാജനലപ്പടുതകാനുള്ള നടെപടെത്തികളുര ഇതത്തിനകര

തലന്ന വരവസകായ വകുപ്പവ നടെപ്പകാക്കത്തി തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.  

ഉതരവകാദത്തിത  വരവസകായര  എന്ന  നയര  രകാജരതവ  ആദരമകായത്തി

സസ്വശകരത്തിക്കുന്ന  ഒരു  സരസകാനമകായത്തി  തകരളര  മകാറുകയകാണവ.  തകരളര  ഗ്രശന്

ഇന്ലവസ്റ്റുലമന്റത്തിനവ  അനുതയകാജരമകായ  സരസകാനമകായര

ആതഗകാളകാടെത്തിസകാനതത്തില  ഉതരവകാദത്തിത  നത്തിതക്ഷേപതത്തിലന്റ  തകന്ദ്രമകായര

മകാറുന്നതവ  നത്തിതക്ഷേപര  ആകര്ഷത്തിക്കുവകാന് സഹകായകമകാകുലമന്ന കകാരരതത്തില

സരശയമത്തില.

1,000  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  നത്തിതക്ഷേപര  പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്ന ലപതടകാ
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ലകമത്തിക്കലസവ  പകാര്ക്കത്തിലന്റ  നത്തിര്മകാണര  ആരരഭത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.   തകന്ദ്ര

സര്ക്കകാരത്തില  നത്തിനര  ഏലറടുതവ  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  നവശകരത്തിച്ച

ലക.ഇ.എല., കകാസര്തഗകാഡവ, ഹത്തിന്ദുസകാന് നനസവ പ്രത്തിന്റവ ലത്തിമത്തിറഡവ, കുടെത്തിശത്തിക

ഉളലപ്പലടെ ലകകാടുത്തുതശര്തവ നവശകരത്തിച്ച തകരള തപപ്പര് തപ്രകാഡകവ ലത്തിമത്തിറഡവ

എന്നത്തിവയലടെയര പ്രവര്തതനകാദ്ഘകാടെനര നത്തിര്വ്വഹത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.  46  മകാസര

ലകകാണ്ടവ 3,000 തകകാടെത്തി തടെണ് ഓവറത്തിതലയ്ക്കവ എതകാന് കഴത്തിയന്ന അഞവ ലക്ഷേര

ലമടത്തികവ  ടെണ്  ഉലപ്പകാദനമുള്ള  ഇനരയത്തിലല  ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

സകാപനമകായത്തി തകരള തപപ്പര് തപ്രകാഡകവസവ ലത്തിമത്തിറഡത്തിലന മകാറകാന് സര്ക്കകാര്

ലക്ഷേരമത്തിടുന.  മൂലരവര്ദ്ധത്തിത  ഉലപ്പന്നങ്ങള  പുറതത്തിറക്കുക  എന്ന

ലക്ഷേരതതകാലടെ  തകരള  റബ്ബര്  ലത്തിമത്തിറഡത്തിലന്റ  നത്തിര്മകാതണകാദ്ഘകാടെനര

നത്തിര്വ്വഹത്തിച  കഴത്തിഞ്ഞു.   1,050  തകകാടെത്തി  രൂപ  ലചലവവ  പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്ന

പദ്ധതത്തിയത്തിലൂലടെ ലകാലറകവ അധത്തിഷത്തിത ഉലപ്പന്നങ്ങളുലടെ നത്തിര്മകാണ ഹബ്ബകായത്തി

ലവള്ളൂരത്തിലന മകാറ്റുക എന്ന ലക്ഷേരതതകാലടെ അമൂല മകാതൃകയത്തില ഒരു പദ്ധതത്തി

നടെപ്പകാക്കകാന്  ഇതത്തിനകര  ശമര  തുടെങ്ങത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു.   തുടെങ്ങത്തി  നത്തിരവധത്തി

പദ്ധതത്തികളകാണവ  ഈലയകാരു  വര്ഷക്കകാലതത്തിനുള്ളത്തില  വരവസകായ  വകുപ്പവ

നമ്മുലടെ സരസകാനതവ തുടെക്കര കുറത്തിച്ചതവ.  തശര്ച്ചയകായര ഈ മുതന്നറതത്തിലൂലടെ
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വരവസകായ  തമഖലയത്തില  വരകാന്  തപകാകുന്ന  നകാലവ  വര്ഷര  ലകകാണ്ടവ  വലത്തിയ

മകാറങ്ങള സൃഷ്ടത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കുര.  അതത്തിലൂലടെ ധകാരകാളര ലതകാഴത്തിലവസരങ്ങള

സൃഷ്ടത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയലമന്ന  കകാരരതത്തില  യകാലതകാരു  സരശയവുമത്തില.     ഞകാന്

രണ്ടവ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലളയര  ഒരത്തിക്കലകൂടെത്തി  പത്തിനകാങ്ങത്തിലക്കകാണ്ടവ   എലന്റ

വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   നജശബവ കകാനപുരര: സര്, നമ്മുലടെ രകാജരര നൂറകാമതവ യണത്തിതകകാണ്

പ്രഖരകാപത്തിചലകകാണ്ടവ  ഇതവണ  ശതദ്ധയമകായ  ചുവടുവയ്പ്പവ

നടെത്തുകയണ്ടകായത്തി.   എലകാ  കകാരരതത്തിലുര   മുന്പനത്തിയത്തില  നത്തിലക്കുന്ന

തകരളതത്തില  നത്തിനര  ഒതരലയകാരു  യണത്തിതകകാണ്  മകാത്രമകാണവ  ഇതുവലര

നത്തിലവത്തിലവന്നതവ  എന്നതകാണവ  ഏറവുര  സങ്കെടെകരമകായ കകാരരര.   വരവസകായ

രരഗതവ  നമള  വലത്തിയ  കുതത്തിചചകാട്ടെര  നടെത്തുനലവന്നവ  പറയന്ന  ഒരു

സരസകാനതവ  ഒരു  യണത്തിതകകാണ്  മകാത്രമകാണവ  തകരളതത്തിതന്റതകായത്തിട്ടുള്ളതവ

എന്നതവ ഏലറ സങ്കെടെകരമകായ കകാരരമകാണവ. മകാത്രമല ആ യണത്തിതകകാണ് എലന്റ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തില  നത്തിന്നകാലണന്നതവ  അഭത്തിമകാനതതകാടുകൂടെത്തി   ഞകാന്

പറയന.   പതക്ഷേ  8,000  തകകാടെത്തി  രൂപ  വത്തിറ്റുവരവുള്ള  ആ  യണത്തിതകകാണ്

കമ്പനത്തി പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതവ ലപരത്തിനലമണയത്തിലല, ബകാരഗ്ലൂരത്തിലകാണവ.  അനശഷവ
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അചതന്  എന്ന  ലചറുപ്പക്കകാരലന്റ  സകാമര്ത്ഥരര  ലകകാണ്ടവ  ഇതപ്പകാഴുര

അതദഹതത്തിനവ  തകരളതതകാടുള്ള  വലത്തിയ  തകാലപ്പരരര  ലകകാണ്ടവ  അതത്തിലന്റ

ലഹഡവ  ഓഫശസവ  ലപരത്തിനലമണ എന്നവ വച്ചതുലകകാണ്ടുമകാത്രര തകരളതത്തിനവ

അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാന് ഒരു യണത്തിതകകാണ് ഉണ്ടവ എന്നലകാലത നമുക്കവ ഇക്കകാരരതത്തില

ഒരു  തനട്ടെവുര  ഉണ്ടകാക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  വരവസകായ  രരഗതവ  ഒട്ടെനവധത്തി

പദ്ധതത്തികള പ്രഖരകാപത്തിച്ചവ  നത്തിരവധത്തി  നത്തിര്തദശങ്ങളുമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയര

ലചയ്യുതമ്പകാള  ഇവത്തിലടെ  വളരുന്നതവ  വത്തിവകാദ  വരവസകായര  മകാത്രമകാണവ.  അതവ

സങ്കെടെകരമകായ  കകാരരമകാണവ.  സശഡവ  ഫണ്ടത്തിരഗവ  മുതല  എയ്ഞല

ഇന്ലവസവലമന്റവ  വലരയള്ള  നത്തിതക്ഷേപങ്ങള  ആകര്ഷത്തിക്കകാന്  എനലകകാണ്ടവ

തകരളതത്തിനവ  സകാധത്തിക്കുന്നത്തിലലന്നതവ  നമള  ഗസൗരവതതകാടുകൂടെത്തി

ആതലകാചത്തിതക്കണ്ട  കകാരരമകാണവ.  ഇക്കകാരരതത്തില  നത്തിതക്ഷേപകലര

സഹകായത്തിക്കകാന്  സര്ക്കകാര്  എനവ  ശമങ്ങളകാണവ  നടെത്തുന്നതവ?  മകാത്രമല

തകരളതത്തില  നത്തിലക്കകാന്  ആളുകള  ഭയലപ്പടുകയകാണവ.  Byjus  App-ലന്റ

ലഹഡവ  ഓഫശസവ  തകരളതത്തിനവ  പുറതകാണവ.  മലയകാളത്തികള  നടെത്തുന്ന

നത്തിരവധത്തി ഇതരര സകാര്ട്ടെപകളുര കമ്പനത്തികളുര തകരളതത്തിനവ പുറത്തു സത്തിതത്തി

ലചയ്യുന്ന  ഒരു  സകാഹചരരര  നമ്മുലടെ  കണ്മുന്നത്തിലുണ്ടവ.   അതവ
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എനലകകാണ്ടകാലണന്നവ മനസത്തിലകാക്കകാനുള്ള ഒരു മത്തിനത്തിമര ആതലകാചനലയങ്കെത്തിലുര

ഈ  സര്ക്കകാര്  നടെതകാതതുലകകാണ്ടവ  ഒരു  കകാരണവശകാലുര  ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ അനുകൂലത്തിക്കകാന് സകാധരമല.

 ബഹുമകാനരനകായ  അരഗര  സത്തി.  എച്ചവ.  കുഞമ,   അതദഹതത്തിലന്റ

പ്രസരഗതത്തിനത്തിടെയത്തില  ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനത്തി  തകകാണ്ഗ്രസവ  അല,

അതദഹര  കമനണത്തിസകാലണന്നകാണവ  പറഞതവ.  എലന്റ  പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ

സഹപ്രവര്തകന്  എ.  എന്.  ഷരസശര്,  ഇന്നലല  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിലയ  വര്ണത്തിച്ചവ  വര്ണത്തിച്ചവ  അതദഹര  പകാണക്കകാടെവ

തങ്ങളകാലണനവലര പറയകാന് ശമത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.   പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ എ.  എന്.

ഷരസശര്,  അങ്ങവ ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനത്തിലയ പകാണക്കകാടെവ തങ്ങളകാക്കണ്ട,

ശശ.  സത്തി.  എച്ചവ.  കുഞമ  തനരലത  പറഞതുതപകാലല   അതദഹലത

കമനണത്തിസകാക്കകാന്  ശമത്തിച്ചകാല  മതത്തിലയനമകാത്രമകാണവ  ഞങ്ങളക്കവ

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതവ.  ഒരു  തനരുര  ലനറത്തിയമുള്ള

കമനണത്തിസ്റ്റുകകാരലനങ്കെത്തിലുമകായത്തി  ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനത്തി  മകാറത്തിയകാല

ഞങ്ങളക്കവ വലത്തിയ അഭത്തിമകാനമുണ്ടവ.

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷരസശര്:  സര്, തപകായത്തിന്റവ ഓഫവ ഓര്ഡര് …
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മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: പ്രസരഗതത്തിനുതശഷര അനുവദത്തിക്കകാര. 

ശശ  .    നജശബവ കകാനപുരര:  മതനത്തിരതപക്ഷേതയത്തില ലവള്ളര തചര്ക്കകാത,

മതതശവ്രവകാദത്തികലള  തരകാതരര  പകാലൂട്ടെത്തി   വളര്തകാത  ഒരു  നല

കമനണത്തിസകായത്തി  ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനത്തി  മകാറത്തിയകാലമതത്തി.  ഹരഗറത്തിയത്തില

പരശക്ഷേത്തിച്ച  'സലകാമത്തി  ടത്തികവ'  എലന്നകാരു പദ്ധതത്തിയണ്ടവ.  ബഹുമകാനരനകായ എര.

വത്തി.  തഗകാവത്തിന്ദന് മകാസറുര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ വരവസകായ വകുപമനത്തിയലമകാലക്ക

അതത്തില  നത്തിപുണരകായവരകാണവ.  ആ  ടത്തിക്കകാണവ  ഇന്നവ  ബഹുമകാനരനകായ

മുഖരമനത്തി  തകരളതത്തില  പരശക്ഷേത്തിക്കകാന്  ശമത്തിക്കുന്നതവ.  അരത്തിലയത്ര  എന്നവ

തചകാദത്തിച്ചത്തിട്ടെവ  ഇനവലര  അരത്തിയലടെ  കണക്കവ  പറയകാന്  ബഹുമകാനരനകായ

മുഖരമനത്തി  ഇസൗ  നത്തിയമസഭയത്തില  തയ്യേകാറകായത്തിട്ടുതണ്ടകാ?  എതപ്പകാള

അരത്തിലയത്രലയന്നവ തചകാദത്തിച്ചകാലുര പയര് അഞകാഴത്തിലയനമകാത്രമകാണവ അതദഹര

പറഞവ  ശശലത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതവ.  ഇസൗ  സഭയലടെ  ഏറവുര  വലത്തിയ  ദുതരരകാഗര

എനപറയന്നതവ  വകാഴ്ത്തുപകാട്ടെവ  ഉതവര  നടെത്തുന്നതകാണവ.  എലകാവരുര

വകാഴ്ത്തുപകാട്ടെകാണവ.  ഞകാന്  ബഹുമകാനരരകായ  മനത്തിമകാരുളലപ്പലടെയള്ളവതരകാടെവ  ഒരു

കകാരരര  ദയവകായത്തി  പറയകയകാണവ,   ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനത്തിലയ

തൃപ്തത്തിലപ്പടുതകാനകാണവ  നത്തിങ്ങള  ഇസൗ  വകാഴ്ത്തുപകാട്ടുകള  പകാടുന്നലതങ്കെത്തില  ഇസൗ
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സഭയലടെ  സമയര  ലചലവഴത്തിക്കകാലത  വകാട്സകാപ്പത്തില  അയചലകകാടുതവ

സരതൃപ്തത്തിയടെയണര.  അങ്ങലനയകായകാല ഇസൗ സഭയ്ക്കവ ഗസൗരവമകായ കകാരരങ്ങള

ചര്ച്ച ലചയ്യേകാര.  അലലങ്കെത്തില നത്തിങ്ങലളലകാവരുരകൂടെത്തി ആ പഴയ......  നത്തിങ്ങളക്കവ

ഏതവ  തരതത്തിലുര  ഇക്കകാരരലതക്കുറത്തിച്ചവ  പറയകാര.  വകാഴ്ത്തുപകാട്ടെവ  ഉതവമകായത്തി

നത്തിങ്ങള  സഭലയ  മകാറ്റുകയകാണവ.  ഞങ്ങലളലകാര  നത്തിയമസഭയത്തില  ആദരമകായത്തി

വന്ന  അരഗങ്ങളകാണവ.  ഞങ്ങളക്കവ  നത്തിയമസഭലയക്കുറത്തിച്ചവ  ഒരു  പ്രതശക്ഷേയര

പ്രതരകാശയമുണ്ടവ.  നത്തിയമസഭയത്തിലനത്തിനര  ഞങ്ങള  പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്ന

ഗസൗരവമകായ  ചര്ച്ചകളുണ്ടവ.  അതത്തിനുപകരര  ഇതപ്പകാള  നത്തിങ്ങള

നടെത്തുന്നലതനകാണവ?  മുഖരമനത്തിലയ  സുഖത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ള  വകാഴ്ത്തുപകാട്ടെലകാലത

മലറനകാണവ?  ഏലതങ്കെത്തിലുര  ഒരു  തചകാദരതത്തിനവ  ആലരങ്കെത്തിലുര  ഉതരര

പറയനതണ്ടകാ?  എന്നത്തിട്ടുര  നത്തിങ്ങളുലടെ  അഹങ്കെകാരര  അവസകാനത്തിക്കുനതണ്ടകാ?

എലനകാരഹങ്കെകാരമകാണവ. ...(....ബഹളര).......

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  അങ്ങവ ലചയറത്തിലന തനകാക്കത്തി സരസകാരത്തിക്കണര. 

ശശ  .   നജശബവ കകാനപുരര: സര്, ഞങ്ങള അഹങ്കെരത്തിക്കകാന് തക്ക വത്തിജയര

തനടെത്തി ഇവത്തിലടെ വന്നവരകാണവ.  തൃക്കകാക്കരയത്തിലല വത്തിജയര തനടെത്തിയ ശശമതത്തി ഉമ

തതകാമസവ  ഇവത്തിലടെയണ്ടവ.  അവത്തിലടെ  മത്തികച്ച വത്തിജയമകാണവ  ഞങ്ങള തനടെത്തിയതവ.
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പതക്ഷേ  നത്തിങ്ങലളതപ്പകാലല  അഹങ്കെകാരര  ശശലത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിലകാതതുലകകാണ്ടവ  ഞങ്ങള

വളലര  വത്തിനയതതകാടുകൂടെത്തി  ഇരത്തിക്കുകയകാണവ.  തൃക്കകാക്കരയത്തില

എനലപകാളത്തിറത്തികകാണവ നത്തിങ്ങള നടെതത്തിയതവ?  രണ്ടകാഴ്ചക്കകാലര തൃക്കകാക്കരയത്തില

ലതരലഞടുപ്പവ  പ്രചരണതത്തിനുണ്ടകായത്തിരുന്ന  ആളകാണവ  ഞകാന്.  വശടെകായ

വശടുകള മുഴുവന് കയറത്തി നത്തിങ്ങള എനകാണവ പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചതവ;  എങ്ങലനയകാണവ

നത്തിങ്ങളക്കവത്തിലടെ  ഒരു  സകാനകാര്ത്ഥത്തിയണ്ടകായതവ;  ആ  സകാനകാര്ത്ഥത്തിയലടെ

തമലവത്തിലകാസലമനകായത്തിരുന;  ആ  സകാനകാര്ത്ഥത്തി  മുതന്നകാട്ടുവച്ച

ആശയലമനകായത്തിരുന; അതകാതണകാ കമനണത്തിസര; അതകാതണകാ നത്തിങ്ങള ഇസൗ

നകാട്ടെത്തില  ജനങ്ങലള ഒന്നത്തിപ്പത്തിക്കകാന്തവണ്ടത്തി നടെത്തുന്ന കമനണത്തിസര?  'നത്തിങ്ങള

നലതവ...  നത്തിങ്ങള നലതവ....'  എന്നരശതത്തിയത്തിലുള്ള പകാട്ടെവ നത്തിര്തത്തി ബകാക്കത്തിയള്ള

99  തപരുര  തചര്ന്നവ  ആ  പഴയ  തത്തിരുവകാതത്തിര  ഒനകൂടെത്തി  നത്തിയമസഭയത്തില

കളത്തിക്കകാന്  മത്തിനലക്കടുന്നതകാണവ  നലതവ.  എന്നകാല  നത്തിങ്ങളക്കവ  വളലര

സുഖവുമകാകുര  ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനത്തിക്കവ  സരതൃപ്തത്തിയര  ലഭത്തിക്കുര.

ഞങ്ങളകാരുര സസ്വപ്ന സുതരഷത്തിലന തലയത്തിതലറത്തി നടെക്കുന്നത്തില. ഞങ്ങളക്കകാര്ക്കുര

അങ്ങലന  ആളുകലള  ലകകാണ്ടുനടെതക്കണ്ട  ആവശരവുമത്തില.  ഇലതലകാര

നത്തിങ്ങളകാണവ  നടെതത്തിക്കുന്നതവ.  ഇവത്തിലടെ  ശശ.  എ.  എന്.  ഷരസശര്  ഇന്നലല
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വളലര  രസകരമകായത്തി  പറഞ്ഞു.  അതദഹര ഒരു സകാമകാജത്തികന് മകാത്രമല,  ഒരു

പണ്ഡത്തിതന്കൂടെത്തിയകാണവ.  ഇന്നലല  അതദഹര  ഗതവഷണര  നടെതത്തി

കലണ്ടതത്തിയതവ  ബത്തിരത്തിയകാണത്തിയര  ഇസൗനപ്പഴവുര  ഇസകാതമകാതഫകാബത്തിയ

ഉണ്ടകാക്കുനലവന്നകാണവ.  തപറന്റവ   കത്തിതട്ടെണ്ട  കകാരരമകാണവ.  ശശ.  എ.  എന്.

ഷരസശറത്തിതനകാടെവ  ഞകാന്  പറയന,  ഭയങ്കെരമകായ  കണ്ടുപത്തിടെത്തിതമകാണവ.

ഇതരതത്തില  വളലര  തരരതകാഴ്ന്ന  രശതത്തിയത്തില.......  ഇസൗ  നകാട്ടെത്തില

നത്തിങ്ങലളനകാണവ  ലചയ്യുന്നതവ;  സമുദകായങ്ങലള  തമത്തിലടെത്തിപ്പത്തിക്കുന,  സമുദകായ

തനതകാക്കലള പറഞവ പറത്തിക്കുന, അതത്തിലനത്തിനര വര്ഗശയത ഉലകാദത്തിപ്പത്തിക്കകാന്

ബത്തി.ലജ.പത്തി.ലയക്കകാള  വൃതത്തിലകട്ടെ  ശമങ്ങള  നടെത്തുന.  അങ്ങലന

ലതരലഞടുപ്പവ  ജയത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങള  ശശലത്തിക്കുന.  അതവ  ശരത്തിയല.  അതവ

തത്തിരുതകാനുള്ള  മനസകാണവ  തവണ്ടലതന്നവ  തൃക്കകാക്കരയത്തില  നത്തിങ്ങളുലടെ

മുഖതതറ  അടെത്തിലകകാലണ്ടങ്കെത്തിലുര  നത്തിങ്ങള  തശരുമകാനത്തിതക്കണ്ടലതന്നവ

ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കകാനകാണവ ഞകാന് ശമത്തിക്കുന്നതവ. ഇടെതുപക്ഷേര ഇടെതുപക്ഷേമകാകണര.

നത്തിങ്ങള   തകകാണ്ഗ്രസകാകണ്ട,  ലശഗകാകണ്ട,  ഇസൗ  നകാടെത്തിനവ  അഭത്തിമകാനമുള്ള

കമനണത്തിസ്റ്റുകകാരകാകണലമന്നകാണവ  ഞങ്ങള  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതവ.  ഇന്നവ

നത്തിങ്ങളക്കുതനലര  ഉയരുന്ന  ഓതരകാ  ചൂണ്ടുവത്തിരലത്തിനുര  ഉതരര  നലകകാന്
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കഴത്തിയകാലത  വത്തിയര്ക്കുകയകാണവ.  ടെത്തി.വത്തി.  ചര്ച്ചകളത്തില  ….ബ..ബ്ബ..ബ...

അടെത്തിക്കുകയകാണവ  നത്തിങ്ങളുലടെ  ആളുകള.  എതന  നത്തിങ്ങളക്കവ

മറുപടെത്തിയത്തിലകാതതവ?  മറുപടെത്തി  പറയകാനത്തിലകാതതുലകകാണ്ടവ  മടെത്തിയത്തില  മകാത്രമല

പലയത്തിടെത്തുര  നത്തിങ്ങളക്കവ  കനമുണ്ടവ.  ആ  കനമുള്ളതുലകകാണ്ടകാണവ  ഇസൗ

സഭയത്തില  തലകുമ്പത്തിട്ടെവ  നത്തിങ്ങളക്കവ  നത്തിലതക്കണ്ടത്തിവരുന്നലതനമകാത്രര

പറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഒരത്തിക്കലക്കൂടെത്തി  ഞകാന്

എതത്തിര്ക്കുന. 

ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസശര്:  സര്,  തപകായത്തിന്റവ  ഓഫവ  ഓര്ഡര്,

ബഹുമകാനരനകായ ലപരുനലമണ അരഗര  പറഞതവ  എലന്റ പ്രസരഗതത്തില

ഞകാന്  ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനത്തിലയ  പകാണക്കകാടെവ  സയ്യേത്തിദവ  മുഹമലത്തി

ശത്തിഹകാബവ  തങ്ങതളകാടെവ  ഉപമത്തിചലവന്നകാണവ.  അതവ  സഭകാതരഖയത്തിലുണ്ടകാകകാന്

പകാടെത്തില.  ഞകാന്  പറഞതവ,  പകാണക്കകാടെവ  സയ്യേത്തിദവ  മുഹമലത്തി  ശത്തിഹകാബവ

തങ്ങതളക്കകാള  മതനനനപക്ഷേങ്ങളക്കവ  ഇന്നവ  വത്തിശസ്വകാസര  തകരളതത്തിലന്റ

മുഖരമനത്തിലയ  ആലണന്നകാണവ.  സഭകാതരഖയത്തില  ഇതരര

പരകാമര്ശങ്ങളുണ്ടകാകകാന്  പകാടെത്തില.  വര്ഗശയത  ഉലകാദത്തിപ്പത്തിച്ചതകാരകാലണന്നവ
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എനത്തിക്കറത്തിയകാര.  2014-ല  പകാര്ലലമന്റവ   ലതരലഞടുപ്പത്തില  വര്ഗശയത

പറഞകാണവ എലന്ന തതകാലപ്പത്തിച്ചതവ...... 

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  അങ്ങവ  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര.  തപകായത്തിന്റവ  ഓഫവ

ഓര്ഡര് ഉന്നയത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.  ബകാക്കത്തി കകാരരങ്ങള അങ്ങയലടെ പ്രസരഗതത്തില

പറഞകാല മതത്തി. തപകായത്തിന്റവ ഓഫവ ഓര്ഡര് പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര+. 

ശശ  .    തസവരര്  ചത്തിറത്തിലപ്പത്തിള്ളത്തി:  ഞകാന്  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിനകാങ്ങുന.  തനരലത  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലപരുനലമണ  അരഗര  പറഞ്ഞു,

തൃക്കകാക്കരയത്തില  വലത്തിയ  വത്തിജയര  തനടെത്തിലയന്നവ,  Twenty  20  തവകാട്ടെവ

വകാങ്ങത്തിയതത്തില  ചത്തില  ആതകാക്കള  ലപകാറുക്കത്തിലലനര  ചത്തില  ആതകാക്കളുലടെ

ശകാപര കത്തിട്ടെകാനത്തിടെയലണ്ടനമകാണവ എനത്തിക്കവ  അതദഹതതകാടെവ  പറയകാനുള്ളതവ.

ബത്തി.ലജ.പത്തി.യലടെ തവകാട്ടെത്തിലന്റ കണക്കവ നമുക്കറത്തിയകാര, ലകട്ടെത്തിവച്ച കകാശവ തപകായത്തി.

അതത്തിലന്റ  വത്തിജയരഥതത്തില  വലകാലത  അറുമകാതത്തിതക്കണ്ടതത്തിലലന്ന

അഭത്തിപ്രകായമകാണവ  എനത്തിക്കവ  പറയകാനുള്ളതവ.  കലകാപരത്തിപകാടെത്തികള

പരകാജയലപ്പട്ടെകാല  ആളുകളുലടെ  കത്തിളത്തിതപകാകുര.  കത്തിളത്തിതപകായത്തി  എനര

പറയകാലമന്ന നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കവ കകാരരങ്ങള എതത്തിനത്തിലക്കുകയകാണവ.

+ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സഭകാദ്ധരക്ഷേലന്റ  ഉതരവവ  പ്രകകാരര  (ഫയല  നമ്പര്
11750/ഇ.ബത്തി./2022/നത്തി.ലസ. തശയതത്തി 30-06-2022) തരഖയത്തില നത്തിലനത്തിര്തത്തി.
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 സമകാനതകളത്തിലകാത  മഹകാമകാരത്തിയര  പ്രകൃതത്തിദുരനങ്ങളുര   ഏറ്റുവകാങ്ങത്തി

നമള  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണവ.  ഇതത്തിനുപുറലമ  ആതഗകാളതലതത്തില

സകാമ്പതത്തികമകാന്ദരവുര  നമള  അനുഭവത്തിക്കുനണ്ടവ.  തകന്ദ്രതത്തിലന്റ

തകരളതതകാടുള്ള  അവഗണനകൂടെത്തി  വരുതമ്പകാള  ചങ്ങലയ്ക്കത്തിട്ടെ

ആനലയതപ്പകാലലയകാണവ  തകരളര.  ഇസൗ  സകാഹചരരങ്ങളക്കവ  വത്തിതധയമകായത്തി

അതത്തിലന  അതത്തിജശവത്തിക്കകാന്  നകാര  പരത്തിശമത്തിക്കുകയകാണവ.  ഇസൗ

ചങ്ങലകളത്തിലനത്തിനര  ഒരു  മകാറര  സൃഷ്ടത്തിക്കകാന്തവണ്ട  ശമര  തകരളതത്തില

നടെക്കുകയകാണവ.  ലക-തഫകാണ്,  റശ-ബത്തിലഡവ  തകരള,  കത്തിഫ്ബത്തി,  ലലലഫവ,

ആര്ദര,  ലപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ സരരക്ഷേണയജര, ഹരത്തിതതകരളര, ഡത്തിജത്തിറല

സര്വ്വകലകാശകാല,  പ്രളയര  തകര്ത വശടെവ,  തറകാഡവ,  പകാലര  തുടെങ്ങത്തിയവയലടെ

പുനര്  നത്തിര്മകാണര  എന്നത്തിവതപകാലല  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  ബദലുകള

സൃഷ്ടത്തിക്കുകയകാണവ.  തകരളതത്തില  പുതത്തിയ  ലതകാഴത്തില  സകാധരതകള

രൂപലപ്പടുതകാന്  ലചറുകത്തിടെ  വരവസകായങ്ങളുര  സകാര്ട്ടെപകളുര  ആവശരമകാണവ.

തനരലത ഇവത്തിലടെ വരവസകായലത സരബനത്തിച്ചവ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ തത്തിരുവഞ്ചൂര്

രകാധകാകൃഷ്ണന്  പറയകയണ്ടകായത്തി.  ഇതത്തിനവ  അടെത്തിസകാന  വത്തികസനര

ശകത്തിലപ്പടുതണര.  അതത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  പരത്തിശമതത്തിലകാണവ.  തകരളതത്തില



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

35

പവര്കട്ടെത്തിലകാലത  ലലവദദ്യുതത്തി  ലഭത്തിക്കുനണ്ടവ.  അതുതപകാലല  നല  തറകാഡര

ലക-ലറയത്തിലുര  തവണര.  നത്തിങ്ങളതത്തിലന  എതത്തിര്ക്കുകയകാണവ.  വലത്തിയ

സകാര്ട്ടെപകള  ഇവത്തിലടെയണ്ടകാകണലമന്നവ  തനരലത  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര

പറഞതവ  ശരത്തിയകാണവ.  ലക-ലറയത്തില  ഉളലപ്പലടെയള്ള  തകരളതത്തിലന്റ

വത്തികസനലത  കുതത്തിലപ്പകാട്ടെത്തിച്ചവ  ഇലകാതകാക്കകാന്  ശമത്തിക്കുന്നവരകാണവ

തകരളതത്തിലല  പ്രതത്തിപക്ഷേര  എനകൂടെത്തി  സസ്വയവത്തിമര്ശനപരമകായത്തി

ഉളലക്കകാള്ളണര.  ഇസൗ  രശതത്തിയത്തിലുള്ള  വലത്തിയ  കുതത്തിപ്പവ  തകരളതത്തില

നടെക്കുകയകാണവ.  ഏഷരയത്തിലല  മത്തികച്ച  സകാര്ട്ടെപ്പവ  സസൗഹൃദ  പ്രതദശമകായത്തി

തകരളലത  ലതരലഞടുതത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  ലഎ.ടെത്തി.തയതര  സകാര്ട്ടെപകലള

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കകാന് ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റവ പദ്ധതത്തി പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.

ഗ്രകാമപഞകായത്തുകള  തകന്ദ്രശകരത്തിച്ചവ  ലചറുപ്പക്കകാര്ക്കവ  പുതത്തിയ

ജശവത്തിതമുണ്ടകാക്കുന്ന തരതത്തില അവരത്തില സരരരഭകലര കലണ്ടത്തുന്നതത്തിനുള്ള

പ്രകത്തിയ തകരളതത്തില ആരരഭത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു. ഇതരതത്തില ഒരു ലക്ഷേര തപലര

കലണ്ടത്തുകലയന്ന  ലക്ഷേരതത്തിലന്റ   ആദരഘട്ടെര  വത്തിജയകരമകായത്തി  ഇതപ്പകാള

പത്തിന്നത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ. തകരളതത്തിലല ലതകാഴത്തിലരരഗതവ വലത്തിയ മുതന്നറമകാണവ

ഇതുവഴത്തിയണ്ടകാകകാന്  തപകാകുന്നതവ.  തകരളതത്തിലല  ലപകാതുതമഖലലയ
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തകര്ക്കുന്ന  നടെപടെത്തികളകാണവ  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഗവണ്ലമന്റവ  ഇതപ്പകാള

സസ്വശകരത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  അഗത്തിപഥവ  പദ്ധതത്തി  ഒറലപ്പട്ടെ  സരഭവമല.

എലകാതമഖലയത്തിലുര  കരകാര്വലക്കരണര  നടെപ്പകാക്കുന്നതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകാണത്തിതവ.

ലതകാഴത്തില സുരക്ഷേത്തിതതസ്വര ഇലകാതകാക്കുന.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ തജകാലത്തിയത്തില തുടെങ്ങത്തി

ലലസനരതത്തില കൂടെത്തി  ഇതുനടെപ്പകാക്കുനലവന്നവ  വന്നകാല ഇതത്തിലന്റ വരകാപ്തത്തിയര

ഗസൗരവവുര  വര്ദ്ധത്തിക്കുകയകാണവ.  ലതകാഴത്തിലത്തിലകായ്മയലടെ  അരക്ഷേത്തിതകാവസ

വര്ഗശയതയ്ക്കവ  തവരൂന്നകാന്തവണ്ടത്തി  ഇവര്  ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണവ,  ഇലതകാരു

പ്രതതരക അജണ്ടയകാണവ.  ഇന്നലത ഇനരയത്തിലല യവകാക്കളുലടെ സസ്വപ്നങ്ങലള

സരഘ്പരത്തിവകാര്  തകര്ക്കുകയകാണവ,  അതത്തിതനകാടുള്ള  യദ്ധപ്രഖരകാപനമകാണവ.

ഇലതലകാര  നത്തിങ്ങളകൂടെത്തി  ആരരഭത്തിച്ച  ആതഗകാളവലക്കരണതത്തിലന്റ

ഉതപകാലന്നങ്ങളകാണവ.  ഇതത്തിലനതത്തിലര  ഒരു  ബദല  ഉയതരണ്ടതുണ്ടവ.

തകരളതത്തില  നടെക്കുന്നതവ  അതത്തിലന്റ  ബദലകാണവ.  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റവ

പത്തി.എസവ.സത്തി. വഴത്തി ലതകാഴത്തില സുരക്ഷേത്തിതതസ്വതത്തിലന്റ കകാരരതത്തില  സര്വ്വകകാല

ലറതക്കകാര്ഡവ സൃഷ്ടത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ. ഇതതകാലടെകാപ്പര ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റവ

പുതത്തിയ  കകാലഘട്ടെതത്തിലന്റ  സകാധരതകൂടെത്തി  വരവസകായരരഗതവ

ഉപതയകാഗലപ്പടുത്തുകയകാണവ.  ഇനരയത്തിലല  എലകാ  ലലവദദ്യുതത്തി  തബകാര്ഡകളുര
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നത്തിര്ബനമകായര  സസ്വകകാരരവലക്കരത്തിച.  തകരളതത്തില  അതവ  നടെന്നത്തിട്ടെത്തില.

തകരളര  ലലവദദ്യുതത്തിരരഗലത  കണത്തിലന്റ  കൃഷ്ണമണത്തിലയതപ്പകാലല

സരരക്ഷേത്തിക്കുകയകാണവ.  ലപകാതുതമഖലയത്തിലല  ഉസൗര്ജവത്തിതരണര

നത്തിലനത്തിര്തകാന്   തവണ്ടത്തിയള്ള  തപകാരകാട്ടെമകാണവ  തകരളതത്തില  നടെക്കുന്നതവ.

തലകാകതത്തില  ഒരു  അവത്തികസത്തിതരകാജരതത്തിലല  സരസകാനമകായ  തകരളര

പവര്കട്ടെത്തിലകാലത  നത്തിലനത്തിലക്കുനലവന്നതവ  അത്ഭുതമകാണവ.  രകാജരതവ

കലക്കരത്തിക്ഷേകാമമുണ്ടകായതപ്പകാള  തകരളതത്തില  ആ പ്രശ്നമുദത്തിച്ചത്തില, തകരളതത്തില

പവര്ക്കട്ടുണ്ടകായത്തില.  അവത്തികസത്തിതരകാജരങ്ങളുലടെ  കൂട്ടെതത്തില  ഇലതകാരു

അത്ഭുതമകാണവ.  വരവസകായ  തസവനതമഖലകളക്കവ  പത്തിടെത്തിചനത്തിലക്കകാന്

സബ്സത്തിഡത്തിതയകാടുകൂടെത്തിയള്ള ലലവദദ്യുതത്തി ആവശരമകാണവ.  ഇതവ ലക്ഷേരരവച്ചകാണവ

എല.ഡത്തി.എഫവ.  ഗവണ്ലമന്റവ മുതന്നറുന്നതവ.  പ്രതത്തിസനത്തികളക്കത്തിടെയത്തിലുര ഒരു

തക്ഷേമ  പദ്ധതത്തിയര  ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചത്തില.  അഴത്തിമതത്തിയത്തിലകാലത

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി  മുതന്നറുന്ന  രണ്ടകാര  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്

ഗവണ്ലമന്റവ  അതത്തിലന്റ  ഒന്നകാര  വകാര്ഷത്തികര  തനട്ടെങ്ങളുലടെ  പട്ടെത്തിക  നത്തിരതത്തി

ആതഘകാഷത്തിക്കുകയകാണവ. ജനങ്ങളക്കവ ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റത്തിതനകാടുള്ള സസ്വശകകാരരത

വര്ദ്ധത്തിക്കുകയകാണവ.  ഇക്കഴത്തിഞ  തതദശസസ്വയരഭരണ  സകാപനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ
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നടെന്ന  ഉപലതരലഞടുപ്പത്തില  ഭൂരത്തിഭകാഗര  വകാര്ഡകളത്തിലുര  എല.ഡത്തി.എഫവ.

സകാനകാര്ത്ഥത്തികളകാണവ  വത്തിജയത്തിച്ചലതന്ന  കകാരരര  നകാര  മനസത്തിലകാക്കണര.

തൃക്കകാക്കരയത്തിലല  ഇലക്ഷേന്  റത്തിസളട്ടെത്തിലനപ്പറത്തി  ഞകാന്  തനരലത

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരുന. Twenty  20,  ആര്.എസവ.എസവ,  എസവ.ഡത്തി.പത്തി.ലഎ.,  ആര

ആദ്മത്തി  തുടെങ്ങത്തിയ  പകാര്ട്ടെത്തികലള  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിചണ്ടകായതകാണവ  ഇസൗ  വത്തിജയര.

നത്തിങ്ങളക്കവ  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  പത്തിരത്തിചവത്തിടുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  തകരളതത്തില

കലകാപമുണ്ടകാക്കണര.  അതത്തിനുള്ള ശമമകാണവ  വരതരസ രശതത്തികളത്തില നത്തിങ്ങള

നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  തകരളതത്തില  ഒതര  മുന്നണത്തിയത്തിലലപ്പട്ടെവര്

പരസരര  ലവട്ടുകയര  ലകകാല്ലുകയമകാണവ.  ലക-ലറയത്തില  വത്തിരുദ്ധ  മുന്നണത്തി

ആര്.എസവ.എസവ.-ഉര  എസവ.ഡത്തി.പത്തി.ലഎ.-യര  തചര്ന്ന  മുന്നണത്തിയകാണവ.  ആ

മുന്നണത്തിയത്തില  യ.ഡത്തി.എഫവ.-ഉര  ഉണ്ടവ.  ഇസൗ  മുന്നണത്തിയകാണവ  പരസരര

ലവട്ടെത്തിലക്കകാല്ലുന്നതവ.  എനത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാലണന്നകാല  അവര്ക്കവ  തകരളതത്തില

കലകാപമുണ്ടകാക്കണര.  ആ  കലകാപമുണ്ടകാക്കകാനുള്ള  സകാധരതയത്തില  എണ

പകരുകയകാണവ  തകരളതത്തിലല  പ്രതത്തിപക്ഷേര.  അവര്ക്കവ  പരസരര  ലവട്ടുന്ന

തങ്ങളുലടെ  മുന്നണത്തിയത്തിലുള്ളവരല  പ്രശ്നര,  മറത്തിച്ചവ  തകരളതത്തിലന്റ  ആഭരനര

വകുപ്പകാണവ.  അതപ്പകാള  ഇസൗ  സകാഹചരരലത  അവര്  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നതവ
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തകരളതത്തിലല  ആഭരനര  വകുപ്പത്തിലനതത്തിരകായത്തിട്ടെകാണവ.  കള്ളന്  കള്ളന്  എന്നവ

വത്തിളത്തിതച്ചകാടുന്ന  തപകാക്കറടെത്തിക്കകാരലനയകാണവ  ഇക്കൂട്ടെര്  ഇസൗ  അവസരതത്തില

ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കുന്നലതന്ന  കകാരരര  നത്തിങ്ങള  മനസത്തിലകാക്കണര.  ഇടെക്കകാലതവ

പുറതത്തിറങ്ങത്തിയ മത്തിഥുനര എന്ന സത്തിനത്തിമയത്തിലല ഒരു രരഗര ഓര്മവരത്തികയകാണവ.

നകാളത്തിതകരര ലപകാട്ടെത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി നത്തിലക്കുന്ന സമയതവ കര്മത്തി നകാളത്തിതകരര

ലപകാട്ടെത്തിക്കുന്നത്തില.  അതപ്പകാള ജഗതത്തി ശശകുമകാര് അഭത്തിനയത്തിച്ച കഥകാപകാത്രര ആ

നകാളത്തിതകരര വകാങ്ങത്തി ലപകാട്ടെത്തിച.  അതവ ലപകാട്ടെത്തിക്കുതമ്പകാള എലകാവരുലടെയര തല

ലപകാട്ടെത്തിലതറത്തിക്കുലമന്നകാണവ  പറഞതവ.  ഇവത്തിലടെ  ഒരു  ലടെലത്തിതഫകാണ്

സരഭകാഷണതത്തിലന്റ  ശബ്ദതരഖയലടെ  തപരത്തില  ഒരു  തബകാരബവ  ലപകാട്ടെകാന്

തപകാകുനലവന്നവ  പറഞത്തിട്ടെവ  ഒരു  ലപകാട്ടെകാസുതപകാലുര  ലപകാട്ടെത്തിയത്തില.

ആര്.എസവ.എസവ.-ഉര  തകകാണ്ഗ്രസവ  പകാര്ട്ടെത്തിയര  ഒന്നത്തിചതചര്നലകകാണ്ടവ  പല

വട്ടെര ആവര്തത്തിച്ചവ അചനത്തിരത്തുകയര പഴകത്തി പുളത്തിചനകാറത്തിയ സകാധനര വശണ്ടുര

ലപകാക്കത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ചവ  കലകാപതത്തിനുര  അട്ടെത്തിമറത്തിക്കുര  കളലമകാരുക്കുകയമകാണവ

ലചയ്യുന്നതവ.  ഇവത്തിലടെ  മകാധരമ  ധര്മലമന്ന  നത്തിലയത്തില  ഇക്കകാരരങ്ങലളലകാര

പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  പരത്തിശമമകാണവ  നടെക്കുന്നതവ.  ഇവലയലകാര  ഒരു

പ്രതതരക രശതത്തിയത്തില അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുക എനള്ളതകാണവ അവരുലടെ പരത്തിപകാടെത്തി.
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എനപറഞകാല, പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുതവണ്ടത്തി കൂലത്തിതലവ ല്ല്ല ഏലറടുതവ നടെത്തുന്ന

നത്തിലയത്തിലകാണവ ഇന്നവ നമ്മുലടെ നകാട്ടെത്തില ഇസൗ പ്രചരണങ്ങലളലകാര നടെക്കുന്നതവ.

തൃക്കകാക്കര  ഇലക്ഷേന്  സമയലത  അശശല  വശഡത്തിതയകായമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ

പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാവവ  പറഞതവ  ആര്ക്കുര  കയ്യേത്തില  കത്തിട്ടെത്തിയകാല  അതവ

വകമകാറുലമന്നകാണവ.  ഇവരുതടെതവ  ആ  ഒരു  രശതത്തിയകാണവ,  അതവ  കഴത്തിഞകാല

പത്തിലന്ന  ലതറത്തിയകാണവ.  അതപ്പകാള  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  എ.  ലക.  ആന്റണത്തി

ഇടെലപടുനണ്ടവ,  അവര്  അവരുലടെ  തജകാലത്തിയതല  ലചയ്യുന്നതവ.  അലതകാരു

ലലശലത്തിയകാണവ,  സതശശലന്റ  ലലശലത്തിയതല.  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര  മുഖരമനത്തി

അതദഹവുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടുലകകാണ്ടവ,  പത്രക്കകാതരകാടെവ സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള മുന്

മുഖരമനത്തി  ശശ.  ഉമന്ചകാണ്ടത്തി  ആ  രരഗത്തുനത്തിനര  പത്തിന്മകാറുന്നതവ  നമള

കണ്ടു.  അതപ്പകാള  ഇസൗ  ലലശലത്തി  തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പടുകയകാണവ.

തകകാമ്പസ്സുലകകാണ്ടവ  പുറതവ  തകകാറുക,  വശടെവ  കതത്തിക്കുക,  എന്നത്തിട്ടെവ

കതത്തിചലവന്നവ  നത്തിലവത്തിളത്തിക്കുക,  മുടെത്തി  മുറത്തിക്കുക,  മഷത്തിക്കുപ്പത്തിയമകായത്തി

സമരതത്തിനവ  തപകാകുക  തുടെങ്ങത്തിയവയ്ലക്കലകാര  അമത്തിത  പ്രകാധകാനരര

നലകുകയകാണവ.  ഒരകാള ഒറയ്ക്കുനത്തിന്നവ ലകകാടെത്തി വശശത്തിയത്തിട്ടെവ പറയകയകാണവ,  ഇതകാ

മുഖരമനത്തിലക്കതത്തിലര വലത്തിയ പ്രതക്ഷേകാഭര നടെക്കുനലവന്നവ. ഒറയ്ക്കവ നത്തിന്നവ ലകകാടെത്തി
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വശശുന്നതത്തില  എനവ  പ്രതക്ഷേകാഭമകാണുള്ളതവ?  അപഹകാസരമകായ  രശതത്തിയത്തില

അതത്തിലന  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ള  പരത്തിശമര  നടെത്തുകലയനള്ളത്തിടെതകാണവ

ഇതപ്പകാള  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തിലല  മകാധരമങ്ങള  പരത്തിശമത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.

തനരലത  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സത്തി.  എച്ചവ.  കുഞമ  സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള,

തഡകാ.  മകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന്  എര.എല.എ.  ഇടെലപട്ടുലകകാണ്ടുപറഞതവ  20

ലകകാലമകായത്തി  ആ  കമ്പനത്തിലയ  അറത്തിയകാലമന്നകാണവ.  ഒരു  കകാരരര  നത്തിങ്ങള

മനസത്തിലകാക്കണര  രണ്ടവ  ലകകാലര  മുമ്പവ  തശവ്ര  ഹത്തിന്ദുതസ്വവകാദത്തിയകായ

സരഘ്പരത്തിവകാര് പ്രവര്തകന് പ്രതശഷവ വത്തിശസ്വനകാഥവ ഉന്നയത്തിച്ചവ പഴകത്തി ദവത്തിച്ച

ഒരകാതരകാപണമകാണവ പുതത്തിയ കുപ്പത്തിയത്തില നത്തിങ്ങളത്തിതപ്പകാള ഇറക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളലതന്ന

കകാരരര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയണര.  നത്തിങ്ങളക്കറത്തിയകാലമന്നവ  പറഞകാലതപ്പകാലുര  ഇതവ

ലതറകായ  ഒരു  പ്രചരണതത്തിനുതവണ്ടത്തി  വളലര  തബകാധപൂര്വ്വര

ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണവ.  നമ്മുലടെ നകാട്ടെത്തിലല മകാധരമങ്ങള ഇതുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ

അതനസ്വഷണതത്തിനവ  ശമത്തിക്കുന്നത്തില.  അതനസ്വഷണര  നടെതതണ്ടതവ  ഞങ്ങളുലടെ

ചുമതലയലകാലയന്നകാണവ.  അതനസ്വഷണകാതക  പത്രപ്രവര്തനര

നടെതതണ്ടതതല;  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തിലല  എലകാ  ഏജന്സത്തികളുര

അതനസ്വഷത്തിച്ചതകാണവ.  വളലര കൃതരമകായത്തി പറഞകാല എലകാ കകാരരതത്തിനുര ഇസൗ
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നത്തിയമസഭയത്തില  മറുപടെത്തി  ഉയര്നവന്നത്തിരുന.  ആ  മറുപടെത്തികള  നത്തിങ്ങളക്കവ

അരഗശകരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന്നതല.  തത്തിരത്തിച്ചവ  മുഖരമനത്തി  ചത്തില  തചകാദരങ്ങള

തചകാദത്തിച്ചത്തിരുന.  എവത്തിലടെയകാണവ അറകാലഷ;  ആര്ക്കകാണവ സസ്വര്ണര;  ആരകാണവ

ലകകാണ്ടുവന്നതവ;  എനത്തിനകാണവ  ലകകാണ്ടുവന്നതവ?  ഇസൗ  തചകാദരങ്ങളലക്കലകാര

സത്തി.ബത്തി.ലഎ.-ലയക്കകാള  വലത്തിയ  ഏജന്സത്തികളകായ  എന്.ലഎ.എ.

ഉളലപ്പലടെയള്ള  എലകാ  ഏജന്സത്തികളുര  രണ്ടുലകകാലര  തകരളതത്തില  വട്ടെര

തത്തിരത്തിഞവ  അതനസ്വഷണര  നടെതത്തിയത്തിലട്ടെകാനര  കത്തിട്ടെകാത  ഒന്നവ  പുതത്തിയ

എപ്പത്തിതസകാഡത്തില  ലകകാണ്ടുവരകാനുള്ള  ശമര  തകരളര  അര്ഹത്തിക്കുന്ന

അവജതയകാലടെ  തള്ളുലമന്നവ  പറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ  ഞകാന്  ഇസൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള പത്തിനണയ്ക്കുന.

ശശ  .    തജകാബവ  ലലമക്കത്തിള:  സര്,  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

പത്തിനണയ്ക്കുന. ബഹുമകാനരനകായ രണ്ടകാര പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

ഒരു  വര്ഷര  പൂര്തശകരത്തിക്കുതമ്പകാള  തകരളതത്തിലന്റ  വരവസകായ  തമഖല

തനടെത്തിയ  വളര്ച്ച  വളലര  വലുതകാണവ.  ഇതത്തിതനകാലടെകാപ്പര  തലകാകമകാലക  ചര്ച്ച

ലചയത്തിട്ടുള്ള  'തകരള  മകാതൃക'  തനട്ടെങ്ങള  ശകത്തിലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുര

ദസൗര്ബലരങ്ങള പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര ഒന്നകാര പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് സര്ക്കകാര്
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ദത്തിശകാതബകാധമുള്ള ഒരു ഗവണ്ലമന്റകായത്തിരുന. ഇവത്തിലടെ വരവസകായ പദ്ധതത്തികള

നടെപ്പകാക്കത്തിയതപ്പകാള  എലകാ  ജനങ്ങലളയര  ഒരുതപകാലല  കണ്ടുലകകാണ്ടകാണവ

വരവസകായ  വകുപമനത്തിയലടെ  ഇടെലപടെലുണ്ടകായതവ.  കഴത്തിഞ  ഒരു

വര്ഷരലകകാണ്ടവ  തകരളതത്തില  ഒരു  വരവസകായ  അനരശക്ഷേമുണ്ടകാക്കകാന്

പനണ്ടവ  ജത്തിലകളത്തിലുര  തപകായത്തി  'മശറവ  ദ  മത്തിനത്തിസര്'  പരത്തിപകാടെത്തി  നടെതത്തി

പരകാതത്തികളക്കവ  പരത്തിഹകാരമുണ്ടകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വരവസകായ

വകുപമനത്തി നടെതത്തിയ ശമങ്ങലള ഞകാന് അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുന. ആയത്തിരതത്തിതലലറ

പരകാതത്തികള  അതദഹര  അവത്തിലടെവചതലന്ന  പരത്തിഹരത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  ഇവത്തിലടെ  ഇരത്തിപണ്ടവ.  ഇവത്തിടെലത

വരവസകായവുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങലളപ്പറത്തി  അതദഹതത്തിലന്റ

പ്രസരഗതത്തില  പറഞ്ഞു.  അങ്ങയലടെയര  എതന്റയര  സസ്വനര  ജത്തിലയകായ

തകകാട്ടെയര ജത്തിലയത്തില അടെഞ്ഞുകത്തിടെന്നത്തിരുന്ന ഹത്തിന്ദുസകാന് നനസവ പ്രത്തിന്റവ ഫകാകറത്തി

തുറന്നവ ഉദ്ഘകാടെനര നത്തിര്വ്വഹത്തിച്ച സന്ദര്ഭതത്തില അതദഹമുളലപ്പലടെയള്ളവരുലടെ

ചത്തിത്രങ്ങള പത്രങ്ങളത്തില വന്ന കകാരരര  അങ്ങവ  മറനതപകാതയകാലയന്നവ  ഞകാന്

തചകാദത്തിക്കുകയകാണവ.  നമുക്കറത്തിയകാര,  ഇന്നവ  തകരളതത്തിലല  വരവസകായ

രരഗത്തുണ്ടകായ  മകാറര,  നൂറുകണക്കത്തിനവ  പുതത്തിയ  വരവസകായങ്ങളകാണവ
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നത്തിലവത്തിലവന്നതവ.  അമ്പതവ  തകകാടെത്തി  രൂപ  വലരയള്ള  നത്തിതക്ഷേപങ്ങളക്കവ

ലക-സസ്വത്തിഫവ  അതകകാളഡ്ജ് ലമന്റത്തിലൂലടെ,  അനുമതത്തിയത്തിലകാലത  മൂനവര്ഷരവലര

പ്രവര്തത്തിക്കകാനുലള്ളകാരു  നത്തിയമര  ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തി.

അമ്പതുതകകാടെത്തിയത്തിലധത്തികര  രൂപ  മൂലധന  നത്തിതക്ഷേപമുള്ള  വരവസകായങ്ങളക്കവ

മതത്തിയകായ  തരഖകള  സഹത്തിതര  അതപക്ഷേത്തിച്ചകാല  ഏഴവ  ദത്തിവസതത്തിനുള്ളത്തില

ലലലസന്സവ  ലഭരമകാകകാനുള്ള  നത്തിയമര  പകാസകാക്കത്തി.  അഴത്തിമതത്തി

ഒഴത്തിവകാക്കകാന്തവണ്ടത്തി  അഞവ  വകുപകലള  സരതയകാജത്തിപ്പത്തിചലകകാണ്ടവ  ഒരു

പരത്തിതശകാധനകാ സരവത്തിധകാനര ആവത്തിഷ്കരത്തിച. ഇങ്ങലന ഒട്ടെനവധത്തി കകാരരങ്ങളത്തില

പുതത്തിയ  കശഴ്വഴക്കര  സൃഷ്ടത്തിചലകകാണ്ടവ  നമ്മുലടെ  വരവസകായ  വകുപമനത്തി

മുതന്നറുകയകാണവ. 

വരവസകായവുര  ലലവദദ്യുതത്തിയര  പരസരര  ബനലപ്പട്ടുകത്തിടെക്കുന്ന  രണ്ടവ

വകുപകളകാണവ.  ലലവദദ്യുതത്തി  വകുപര  വളലരതയലറ  നല  കകാരരങ്ങള

തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  ലചയ.  തകരളതത്തിലല  എലകാ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തിലുര  ലലവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജത്തിരഗവ  തസഷനുകള

ആരരഭത്തിചലകകാണ്ടവ  ജനങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന  ഒരു  വകുപ്പകായത്തി

ലലവദദ്യുതത്തി തബകാര്ഡത്തിലന മകാറത്തിലയടുതത്തിരത്തിക്കുന. ഒരു കകാരരര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ
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തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണലന്റ  ശദ്ധയത്തിലലപ്പടുത്തുകയകാണവ.  എതന്റയര

തകാങ്കെളുലടെയര അയലപക്കത്തുള്ള ഇലതകകാലകമത്തിക്കലസത്തിലന്റ സര്ക്കകാര് വക

സലതവ  110  ലക.  വത്തി.  സബ്തസഷന്  സകാപത്തിചലകകാണ്ടവ

ചങ്ങനകാതശരത്തിയത്തിലലയര തകകാട്ടെയലതയര ജനങ്ങളക്കുണ്ടകാകുന്ന ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകള

ഒഴത്തിവകാക്കകാനുള്ള കകാരരങ്ങള ലചയ്യേണര. 

കഴത്തിഞ രണ്ടുദത്തിവസമകായത്തി ചര്ച്ച ലചയ ഒരു കകാരരമുണ്ടവ, ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാവവ  ഇവത്തിലടെ  ഇരത്തിപണ്ടവ.  അതദഹര  രകാവത്തിലല

ലസകതട്ടെറത്തിയറത്തിലന്റ  മുമ്പത്തില  ലചല്ലുതമ്പകാള  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  തനതകാവവ

ശശ.  ലക.  സുതരന്ദ്രലനക്കൂടെത്തി കൂട്ടുപത്തിടെത്തിചലകകാണ്ടവ ഗുഡവ ഇ.  ഡത്തി.,  ഗുഡവ ഇ.ഡത്തി.

എന്നവ വത്തിളത്തിചപറയര. ഉച്ചയ്ക്കവ രകാജ്ഭവനവ മുമ്പത്തില ലചല്ലുതമ്പകാള അതദഹതത്തിലന്റ

സസ്വരതത്തില  മകാറരവരുര.  എനകാണവ  കകാരരര,  അവത്തിലടെ  നടെക്കുന്നതവ

രകാഹുലഗകാനത്തിക്കുതവണ്ടത്തിയള്ള  സമരമകാണവ.  ആ  സമര  തവദത്തിയത്തില

ലചല്ലുതമ്പകാള അതദഹര പറയന്നതവ ബകാഡവ ഇ.ഡത്തി., ബകാഡവ ഇ.ഡത്തി.ലയന്നകാണവ.

ഡലഹത്തിയത്തില ലചല്ലുതമ്പകാള അതദഹര പറയന്നതവ ബകാഡവ ഇ.ഡത്തി.ലയന്നകാണവ.

ഇവത്തിടെലത  എര.എല.എ.-മകാലരലകാരകൂടെത്തി  വത്തിമകാനതത്തില  ഡലഹത്തിയത്തില

തപകായതവ എനത്തിനകാണവ? ശശ. രകാഹുലഗകാനത്തിലയ ഇ.ഡത്തി.യലടെ കയ്യേത്തിലനത്തിനര
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സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തിയകായത്തിരുന.  അന്പതവ  മണത്തിക്കൂര്  തചകാദരര

ലചയ്യേലപ്പട്ടെ  രകാഹുല  ഗകാനത്തിലയ  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  നത്തിങ്ങള

ഡലഹത്തിയത്തില  തപകായത്തി  വത്തിളത്തിച്ച  മുദകാവകാകരര  ബകാഡവ  ഇ.ഡത്തി.,  ബകാഡവ

ഇ.ഡത്തി.ലയന്നതകായത്തിരുന.  ശശമതത്തി  തസകാണത്തിയകാ  ഗകാനത്തിലയ

സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനകായര  നത്തിങ്ങള  വത്തിളത്തിച്ച  മുദകാവകാകരര  ബകാഡവ

ഇ.ഡത്തി.ലയന്നകായത്തിരുന.  അതുലകകാണ്ടവ  ഞകാന്  കൂടുതലകാലയകാനര

സരസകാരത്തിക്കുന്നത്തില. 

ഇന്നവ രകാവത്തിലല ഇവത്തിലടെ ബഫര് തസകാണത്തിലനപ്പറത്തി സരസകാരത്തിച. 2020-ല

ജനവകാസ  തകന്ദ്രങ്ങലളയര  കൃഷത്തിയത്തിടെങ്ങലളയര  പൂര്ണമകായര  ഒഴത്തിവകാക്കത്തി,

പുതത്തിയ  തരഖ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സുപ്രശരതകകാടെതത്തിയത്തില  സമര്പ്പത്തിച്ചത്തിട്ടെവ  അതവ

മറചവചലകകാണ്ടവ,  2019-ലല  ഉതരവത്തിലനപ്പറത്തി  പറഞ്ഞു.  2013-ലല

ഉതരവത്തിലനപ്പറത്തി  നത്തിങ്ങള  സരസകാരത്തിതക്കണ്ടതതല,  നത്തിങ്ങള  അതത്തിലനപ്പറത്തി

സരസകാരത്തിക്കകാന്  തയ്യേകാറകാകുന്നത്തില.  2013-ലല  ഉതരവവ  മറചവചലകകാണ്ടവ

ബഫര്  തസകാണ്  പ്രശ്നര  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  സൃഷ്ടത്തിയകാലണന്നവ  പറയകാന്

ശമത്തിക്കുതമ്പകാള  മുന്  തകന്ദ്രപരത്തിസത്തിതത്തി  വകുപമനത്തിയകായത്തിരുന്ന  നത്തിങ്ങളുലടെ

പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ  ശശ.  ജയറകാര  രതമശത്തിലനപ്പറത്തി  ഓര്ക്കണര.  അതദഹമകാണവ  ഇസൗ
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നത്തിയമര  ആദരര  ലകകാണ്ടുവന്നതവ.  തശര്ച്ചയകായര  തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങളക്കവ

ഇലതലകാര  മനസത്തിലകാക്കകാനുള്ള  ത്രകാണത്തിയണ്ടവ.  പ്രതത്തിപക്ഷേര  എത്രമകാത്രര

കഷ്ടലപ്പട്ടെവ  ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റത്തിലന തമകാശമകാക്കത്തി  ചത്തിത്രശകരത്തിക്കകാന് ശമത്തിച്ചകാലുര

തകരളതത്തിലല ജനങ്ങള അതത്തിനുതവണ്ടത്തിനത്തിനതരത്തികതയകാ നത്തിങ്ങള പറയന്ന

കള്ളതരങ്ങള  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുകതയകാ  ലചയ്യേത്തില.  ഒരത്തിക്കലക്കൂടെത്തി  ഇസൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള പത്തിനണചലകകാണ്ടവ ഞകാന് എലന്റ വകാക്കുകള നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .    അനൂപവ  തജക്കബവ:  സര്,  ഞകാന്  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണവ.  സരസകാനലത  നത്തിതക്ഷേപ  സസൗഹൃദമകാക്കത്തി  മകാറകാന്

നത്തിങ്ങള  പദ്ധതത്തികള  ആവത്തിഷ്ക്കരത്തിക്കുനലവങ്കെത്തിലുര  അതവ  ഫലപ്രദമകായത്തി

വരുന്നത്തിലലന്നകാണവ  ചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടെകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതവ.  മൂലധന  നത്തിതക്ഷേപര

വരുന്ന  കകാരരതത്തില  ദക്ഷേത്തിതണനരയത്തില  തകരളതത്തിലന്റ  സകാനര  ഏറവുര

പത്തിന്നത്തിലകായത്തി  തുടെരുകയകാണവ.  കഴത്തിഞദത്തിവസര  ഒരു  വകാര്ത  വന്നതവ

സസ്വത്തിറവസര്ലകാന്റത്തിലല ദകാതവകാസത്തില നടെന്ന തലകാക സകാമ്പതത്തിക തഫകാറതത്തില

തകരളതത്തില  നത്തിന്നകാരുര  പലങ്കെടുതത്തിലലന്നകാണവ.  തകരളതത്തിനവ  ക്ഷേണര

ലഭത്തിക്കകാതതകാതണകാ,  അതതകാ  പലങ്കെടുക്കകാതത്തിരുന്നതകാതണകാ?  കര്ണകാടെക,

ലതലങ്കെകാന,  മഹകാരകാഷ്ട്ര  അടെക്കമുളള  സരസകാനങ്ങളക്കവ  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനവ
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രൂപയലടെ  നത്തിതക്ഷേപ  വകാഗകാനര  ലഭത്തിക്കുതമ്പകാള  തകരളതത്തിനവ  മകാത്രര

ഒനമത്തിലലനളളതകാണവ  അറത്തിയകാന്  സകാധത്തിച്ചതവ.  സകാര്ട്ടെവ  സത്തിറത്തി  പദ്ധതത്തി

പത്തുലകകാലര  പത്തിന്നത്തിട്ടു.  ഇതത്തില  എത്ര  സരരരഭങ്ങള  വന,  എത്ര

ലതകാഴത്തിലവസരങ്ങള  അതത്തിലൂലടെ  ലഭരമകായത്തിട്ടുണ്ടവ  എന്നതവ  സര്ക്കകാര്

പരത്തിതശകാധത്തിതക്കണ്ടതുതലന്നയകാണവ.  കണ്ണൂരുര  ലകകാലത്തുര  പുതത്തിയ

ലഎ.ടെത്തി.  പകാര്ക്കുകള  സകാപത്തിക്കുലമനര  നകാലവ  ലഎ.ടെത്തി.  ഇടെനകാഴത്തികള

വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കുലമനമുള്ള  ഇസൗ  വര്ഷലത  ബഡ്ജറത്തിലല  പ്രഖരകാപനര

നടെപ്പത്തിലകാക്കകാന്തലന്ന  വന്തതകാതത്തില  നത്തിതക്ഷേപങ്ങള

ആവശരമകാണവ.  ഇതത്തിനകായളള  നടെപടെത്തികള  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണ്ടകാകുന്നത്തിലലന്നകാണവ  എനത്തിക്കവ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുളളതവ.

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  പ്രഖരകാപനങ്ങളുലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  വരുന്ന  നത്തിതക്ഷേപ

സരഗമങ്ങളക്കവ വലത്തിയ പരസരങ്ങളുര പ്രചകാരണങ്ങളുര നത്തിങ്ങള നലകകാറുണ്ടവ.

Ascend  Kerala-യത്തില  പ്രധകാന  സരരരഭമകായത്തി  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  അബുദകാബത്തി

ഇന്ലവസവലമന്റവ  അതതകാറത്തിറത്തിയലടെ  ഇതപ്പകാഴലത സകാറസവ  എനകാണവ?  അതവ

പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര.  Ascend  Kerala-യ്ക്കുതശഷര  തകരളതത്തിനവ

എനതനട്ടെമുണ്ടകായത്തി?  പ്രഖരകാപനങ്ങള  ധകാരകാളര  കടെനവരുനലവന്നവ
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സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനകാണവ  ഞകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതവ.  അതുതപകാലല ഇന്ലവസവലമന്റവ

തറകാഡവ തഷകാ ലതലങ്കെകാനയത്തില നടെതത്തിലയന്നകാണവ ഞകാന് മനസത്തിലകാക്കത്തിയതവ.

മുഖരമനത്തിയലടെ  തനതൃതസ്വതത്തിലകാണവ  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങള

നശങ്ങത്തിയതവ.  എന്നകാല  ഇതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി നത്തിതക്ഷേപകലര  സരസകാനതവ

എതത്തിക്കകാന്  ഇതുവലര  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  നമ്മുലടെ  വരവസകായ  പകാര്ക്കുകളുലടെ

കകാരരതത്തില വലത്തിയ അനകാസയണ്ടകാകുനണ്ടവ.  കുറഞ സലതവ കൂടുതല

യണത്തിറ്റുകള  സകാപത്തിക്കകാന്  വരവസകായ  വകുപ്പവ  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയ  ബഹുനത്തില

വരവസകായ  എതസറവ  ഉതദശരലക്ഷേരതത്തിതലയ്ക്കവ  എതത്തിതച്ചരുന്നത്തില.

എറണകാകുളര,  ആലപഴ, തൃശ്ശൂര് എന്നശ ജത്തിലകളത്തിലകായത്തി നകാലവ പദ്ധതത്തികളകാണവ

ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചതവ.  അതത്തില  മൂന്നവ  ലക്ഷേര  ചതുരശ  അടെത്തിയത്തില  നത്തിര്മത്തിച്ച  4

സമുച്ചയങ്ങളത്തില ഇതുവലര വത്തിതരണര ലചയതവ ഇരുപതത്തിനകായത്തിരതത്തില തകാലഴ

ചതുരശയടെത്തി  സലമകാണവ.  പുന്നപ്രയത്തില  നത്തിര്മകാണമകാരരഭത്തിച്ച  പദ്ധതത്തി

ഇതുവലര  പൂര്തത്തിയകാക്കകാന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടെത്തില.  ഇവത്തിലടെ  ഇന്ലവസവലമന്റവസവ

കൂടുതല ലകകാണ്ടുവരകാനുളള സകാഹചരരലമകാരുക്കണര.  അതത്തിനുളള സകാമൂഹരവുര

രകാഷ്ട്രശയവുമകായ  അനരശക്ഷേമുണ്ടകാക്കുകലയനളളതവ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

വത്തിഷയമകാണവ. അതത്തില തകരളര ഇതപ്പകാഴുര മുതന്നകാട്ടെവ വരുന്നത്തിലലന്നതവ പരമമകായ
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യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണവ.  മലറകാരു  വത്തിഷയര  ശദ്ധയത്തില  ലകകാണ്ടുവരകാനുളളതവ,

തകരളതത്തിനവ  എയത്തിരസവ  ലഭരമകാക്കകാനുളള  സകാഹചരരങ്ങള

വരുനലവന്നതകാണവ.  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ  പല  സലങ്ങളുര

മദ്ധരതകരളതത്തില തലന്ന ചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടെത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.  ലവളളര് നനസവ പ്രത്തിന്റവ നഗര്,

എഫവ.എ.സത്തി.ടെത്തി.  (ലഫര്ട്ടെത്തിവലതസഴവ  &  ലകമത്തിക്കലസവ  ടകാവന്കൂര്

ലത്തിമത്തിറഡവ)-യലടെ  സലര  എന്നത്തിങ്ങലന  വത്തിവത്തിധ  സലങ്ങള  എറണകാകുളര,

തകകാട്ടെയര  ജത്തിലകളത്തിലകായത്തി  ചൂണ്ടത്തിക്കകാട്ടെത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.  എയത്തിരസത്തിനകായത്തി

കത്തിനകാലനല്ലൂരത്തിലല സലര നത്തിങ്ങള മുതന്നകാട്ടെവ വയ്ക്കുതമ്പകാള അവത്തിലടെ 40 ഏക്കര്

സലര  ഏലറടുക്കണലമന്നകാണവ  വരവസകായ  വകുപ്പവ  നലകത്തിയ

മറുപടെത്തിയത്തിലുളളതവ. എച്ചവ.എന്.എല. (ഹത്തിന്ദുസകാന് നനസവ പ്രത്തിന്റവ ലത്തിമത്തിറഡവ)-ല

തലന്ന ആവശരമുളള സലര ലഭരമകായത്തിരത്തിക്കുനലവനളളതുലകകാണ്ടവ അവത്തിലടെ

ഇതവ  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാനുളള  നടെപടെത്തികള  സസ്വശകരത്തിക്കണലമന്നകാണവ  എനത്തിക്കവ

അങ്ങതയകാടെവ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുളളതവ.  ഇലതകകാണത്തികവ  പകാര്ക്കത്തിലന്റ

കകാരരതത്തില  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  സമശപനലമനകാണവ?  ഇതത്തിനകായത്തി

ലക.എസവ.ലഎ.ഡത്തി.സത്തി.  ഏലറടുത  15  ഏക്കര്

സലര ലവറുലതകത്തിടെക്കുകയകാണവ. സലതമലറടുതതത്തിനുതശഷമകാണവ  അവത്തിലടെ
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പകാര്ക്കവ  ലകകാണ്ടുവരകാന്  കഴത്തിയത്തിലലന്നവ  ലക.എസവ.ലഎ.ഡത്തി.സത്തി.ക്കവ

തബകാതധകാദയമുണ്ടകായതവ.  എനടെത്തിസകാനതത്തിലകാണവ  അവര്  15  ഏക്കര്

ഏലറടുതതവ?  അവത്തിലടെ  ചതുപനത്തിലമലകാത  സലങ്ങള  ലഭരമകാണവ,  ഇതവ

ഞകാന്  അങ്ങതയകാടെവ  തനരത്തിട്ടെവ  പറഞ  വത്തിഷയമകാണവ.  ഏലറടുത  സലതവ

എനവ നടെപടെത്തികളകാണവ സസ്വശകരത്തിക്കകാന് ഉതദശത്തിക്കുന്നതവ? ബകാക്കത്തി 100 ഏക്കര്

കൂടെത്തി  ഏലറടുക്കകാനുളള  നടെപടെത്തി  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണ്ടകാകണലമന്നവ പറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ ഞകാന് അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    ശശനത്തിജത്തിന്:  സര്,  ഇവത്തിലടെ  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

വരവസകായങ്ങള,  ലലവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള എന്നശ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണവ.  അതത്തിനുമുന്പവ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര  നജശബവ

കകാനപുരര  ഇവത്തിലടെ  പ്രസരഗത്തിച്ചതപ്പകാള  ചത്തില  കകാരരങ്ങള

പരകാമര്ശത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  അതത്തിനവ  ലചറത്തിയ  മറുപടെത്തി  ലകകാടുക്കണലമന്നകാണവ

ഞകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നതവ.  അതദഹര  തൃക്കകാക്കര  ലതരലഞടുപമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെവ  ഒനരണ്ടവ കകാരരങ്ങള പറഞ്ഞു,  സഭയത്തില അതദഹലതതപ്പകാലല

തലന്ന ഞകാനുര പുതത്തിയ അരഗമകാണവ.  വളലര പ്രതശക്ഷേതയകാടുകൂടെത്തിയകാണവ  ഇസൗ

സഭയത്തില  വന്നതവ.  ഇസൗ  സഭ  തുടെങ്ങുന്ന  ആദരദത്തിവസര,  ശശ.  നജശബവ
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കകാനപുരമടെക്കര  എലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര  തലകാട്ടെത്തിലൂലടെയകാണവ  ഞങ്ങളക്കവ

തചകാദരങ്ങള  തചകാദത്തിക്കകാനുളള  അവസരര  ലഭത്തിക്കുന്നലതന്നതവ. ആ

തചകാതദരകാതരതവള തപകാലുര തടെസലപ്പടുതത്തിയ പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന്റ നത്തിലപകാടെവ

ശശ.  നജശബവ  കകാനപുരര  അരഗശകരത്തിക്കുനതണ്ടകാലയനകൂടെത്തി  ഇസൗ

അവസരതത്തില  ഓര്ക്കുന്നതവ  നലതകായത്തിരത്തിക്കുര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേ

തനതകാവവ ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന് പ്രതത്തിപക്ഷേ തനതകാവകായത്തി വന്ന സമയതവ,

അതദഹതത്തിലന്റ  ഒരു  പ്രസകാവന  ഞകാന്  ഓര്ക്കുകയകാണവ.  വളലര

നലരശതത്തിയത്തില  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  സതപ്പകാര്ട്ടെവ  ലചയലകകാണ്ടുളള

രശതത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുര  തുടെരുന്നലതന്നകാണവ  അതദഹര  പറഞതവ.

സസ്വകാഗതകാര്ഹമകായത്തിട്ടുലള്ളകാരു  പ്രസകാവനയകായത്തിരുന  അതവ.  പലക്ഷേ

പകാര്ട്ടെത്തിയത്തിലനത്തിനര  മുന്നണത്തിയത്തില  നത്തിനതലന്ന  വളലര  പ്രഷര്

അതദഹതത്തിനുണ്ടകായത്തിക്കകാണുലമന്നകാണവ  എനത്തിക്കവ  തതകാനന്നതവ.

അതത്തിനുതശഷര  ഒരു  ദത്തിവസര  തപകാലുര  സഭ  ശരത്തിയകായത്തി  നടെക്കുന്ന

രശതത്തിയത്തിതലയ്ക്കല  കകാരരങ്ങള  തപകാകുന്നതവ.  തശര്ച്ചയകായര  തൃക്കകാക്കര

ലതരലഞടുപമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ  സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ഉമ

തതകാമസത്തിനവ  അഭത്തിനന്ദനങ്ങള.  എനത്തിക്കവ  ഏറവുര  തസ്നേഹര  നത്തിറഞ
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പത്തി.  ടെത്തി.  തതകാമസവ വളലര നത്തിലപകാടുകളുളള ഒരു തനതകാവവ  തലന്നയകായത്തിരുന,

അതത്തിലലകാരു  സരശയവുമത്തില.  പലക്ഷേ  തൃക്കകാക്കര  ലതരലഞടുപമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെവ  യ.ഡത്തി.എഫവ-ഉര  തകകാണ്ഗ്രസ്സുര  അതദഹലത  മറനലകകാണ്ടവ,

കത്തിഴക്കമ്പലലത  മുതലകാളത്തിയലടെ  അടുത്തുവലര  ശശമതത്തി  ഉമ  തതകാമസത്തിലന

പറഞ്ഞുവത്തിടുതമകാലയലന്നകാരു  ആശങ്കെയണ്ടകായത്തിരുന,  ഭകാഗരതത്തിനവ  അതവ

നടെന്നത്തില.  അന്നവ  പ്രതത്തിപക്ഷേ തനതകാവവ  പറഞ ഒരു വകാക്കുണ്ടവ,  അതകായതവ

കത്തിറകത്തിതനകാടുര  ടെസ്വന്റത്തി-ടെസ്വന്റത്തിതയകാടുര  ഞങ്ങളക്കവ  യകാലതകാരു  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകളുമത്തില.

പലക്ഷേ  പത്തി.  ടെത്തി.  തതകാമസത്തിലന്റ  നത്തിലപകാടുകള  അതകായത്തിരുതന്നകാലയന്നവ

പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ ഉമതചച്ചത്തി  നത്തിങ്ങള ആതലകാചത്തിക്കുക.  രണ്ടകാമതവ,  മുസശര  ലശഗത്തിലന്റ

കകാരരര  പറഞതപ്പകാള,  തകരളതത്തിലല  കമനണത്തിസ്റ്റുകകാലര

കുറലപ്പടുതത്തിലക്കകാണ്ടവ  ശശ.  നജശബവ  കകാനപുരര  പറഞതവ

മതതതരതസ്വമത്തിലകാത ആളുകളകാലണന്നകാണവ.  മുസശര  ലശഗത്തില എങ്ങലനയകാണവ

മതതതരതസ്വമുളളലതന്നവ  ശശ.  നജശബവ  തലന്ന  ഒന്നവ  ആതലകാചത്തിക്കുക.  എത്ര

തനകാണ്  മുസശര  അരഗങ്ങള  നത്തിങ്ങളുലടെ  എര.എല.എ.  മകാരകായത്തിട്ടെവ  ഇസൗ

സഭയത്തിലുലണ്ടന്നവ  നത്തിങ്ങള  തലന്ന  ഒന്നകാതലകാചത്തിക്കുക.  ഇതപ്പകാള  വത്തിവകാദ

വരവസകായങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചവ  പറഞ്ഞു,  എത്രതയകാ  വത്തിവകാദ  വരവസകായങ്ങള
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ശശ.  നജശബവ  കകാനപുരര  പറയകയണ്ടകായത്തി.  സതരതത്തില  വത്തിവകാദങ്ങള

ഉണ്ടകാക്കുന്നതവ ആരകാണവ?  ഇസൗ സഭ തുടെങ്ങത്തിയതപ്പകാള തലന്ന വത്തിവകാദങ്ങളകായത്തി

വന്നവ  ഇസൗ സഭലയ തടെസലപ്പടുതത്തി.  അടുത തടെമത്തില  പ്രതത്തിപക്ഷേ തനതകാവവ

ആരകായത്തിരത്തിക്കണലമന്നതത്തില  ഇവര്  തമത്തില  തര്ക്കമകാലണന്നകാണവ  എനത്തിക്കവ

തതകാനന്നതവ.  കഴത്തിഞ  തൃക്കകാക്കര  ലതരലഞടുപമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ

ശശ.  ലക.  വത്തി.  തതകാമസവ  നത്തിലപകാടെവ  വരകമകാക്കത്തിയതപ്പകാള

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനത്തിനര  വരതരസമകായ  നത്തിലപകാലടെടുത  ഒരു  തനതകാവകാണവ

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലചയര്,  അതത്തിനവ  ഞകാന്  അതദഹലത  പ്രതതരകര

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണവ.  അതദഹതത്തിലനതത്തിലര  നടെപടെത്തിയണ്ടകാകുലമന്നകാണവ

ഞങ്ങള  വത്തിചകാരത്തിച്ചതവ,  പലക്ഷേ  ഭകാഗരതത്തിനുണ്ടകായത്തില.  ലചയറത്തിലന  ഇസൗ

അവസരതത്തില  ഞകാന്  പ്രതതരകര  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണവ.  ഇനത്തിയര

ലചയറത്തിലന്റ  ഇതരര  നത്തിലപകാടുകള  ഞങ്ങതളകാലടെകാപ്പര  തചര്ന്നവ

നത്തിലക്കലട്ടെലയനമകാത്രര  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണവ.  എനത്തിക്കവ  ലചറത്തിലയകാരു  കഥ

ഒകാര്മ  വരത്തികയകാണവ,  ഒരു  ദത്തിവസര  ശത്തിവനുര  പകാര്വ്വതത്തിക്കുര  ഒരു  മകാമ്പഴര

ലഭത്തിച.  അതത്തിനുതവണ്ടത്തി  സുബഹ്മണരനുര  ഗണപതത്തിയര  തമത്തില  വലത്തിയ

തര്ക്കമകായതപ്പകാള ആദരര ഇസൗ തലകാകര മൂന്നവ പ്രകാവശരര ചുറത്തിവരുന്ന ആളക്കവ
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ലകകാടുക്കകാലമന്നവ  ശത്തിവനുര  പകാര്വ്വതത്തിയര  തശരുമകാനത്തിച.  ഇതവ  തകട്ടെപകാലടെ

സുബഹ്മണരന് അതദഹതത്തിലന്റ വകാഹനമകായ മയത്തിലത്തിലന്റ പുറത്തുകയറത്തി യകാത്ര

തത്തിരത്തിച.  തലകാകര  രണ്ടുവട്ടെര  ചുറത്തി  വന്നതപ്പകാഴുര  ഗണപതത്തി  അവത്തിലടെതലന്ന

ഇരത്തിക്കുകയകാണവ.  നത്തിങ്ങളക്കറത്തിയകാര,  ഗണപതത്തിയലടെ  വകാഹനര

എലത്തിയകാലണന്നവ. മൂന്നകാമതതതവ ചുറ്റുന്നതത്തിനകായത്തി സുബഹ്മണരന് തപകായതപ്പകാള

ഗണപതത്തി  തവഗര  തലന്ന  തലന്റ  അച്ഛലന്റയര  അമയലടെയര  ചുറ്റുര  മൂന്നവ

പ്രകാവശരര വലരവച.  എനകാണവ നശ  ഇങ്ങലന ചുറത്തിയലതന്നവ തചകാദത്തിച്ചതപ്പകാള

നത്തിങ്ങളകാണവ  എലന്റ തലകാകലമന്നവ അതദഹര പറയകയണ്ടകായത്തി.  അതുതപകാലല

കഴത്തിഞ തവണ തകരളതത്തിലല  മുഴുവന് പ്രശ്നങ്ങളത്തിലുര,  ആവശരമുളളതത്തിനുര

ഇലകാതതത്തിനുലമകാലക്ക  ഇടെലപട്ടെ  നമ്മുലടെ  പകാവലപ്പട്ടെ  സുബഹ്മണരനകായത്തിട്ടുളള

ശശ.  രതമശവ ലചന്നത്തിതല ഇന്നവ അതമരത്തിക്കയത്തിലകാണവ,  ഇന്നലത പ്രതത്തിപക്ഷേ

തനതകാവവ  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശന്  കഴത്തിഞ  സഭയത്തില  5  വര്ഷവുര  ഒരു

വത്തിഷയതത്തിലുര പ്രതത്തികരത്തിക്കകാത ആളകായത്തിരുന.  പലക്ഷേ ഇതപ്പകാള അതദഹര

പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാവകായത്തി  ഇവത്തിലടെ  ഇരത്തിക്കുകയകാണവ,  തശര്ച്ചയകായത്തിട്ടുര

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണവ.  ഇനത്തിയര  അടുത  വര്ഷതതയ്ക്കവ  പ്രതത്തിപക്ഷേ

തനതകാവകായത്തിരത്തിക്കകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന്ന  ആളുകള  ഇസൗ  ഒരു  പകാത
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പത്തിന്തുടെരുന്നതവ  നലതകായത്തിരത്തിക്കുലമന്നവ  മകാത്രര  ഇസൗ  അവസരതത്തില  ഞകാന്

ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണവ. 

രണ്ടകാര  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  സര്ക്കകാര്  ഒരു  വര്ഷര

പൂര്തത്തിയകാക്കുതമ്പകാള തകരളതത്തിലന്റ വരവസകായ തമഖലയത്തില തനടെത്തിയ വളര്ച്ച

വളലര  വലുതകാണവ.  ഏകതദശര  50  തകകാടെത്തി  രൂപയളള  നത്തിതക്ഷേപങ്ങളക്കവ

ലക-സത്തിഫവ  അതകകാളഡ്ജ  വലമന്റത്തിലൂലടെ,  അനുമതത്തിയത്തിലകാലത മൂന്നവ വര്ഷര വലര

പ്രവര്തനസകാധരമകാക്കകാന്  ഇസൗ  സര്ക്കകാരത്തിനവ  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  50  തകകാടെത്തി

രൂപയത്തിലധത്തികര  മൂലധന  നത്തിതക്ഷേപമുളള  വരവസകായങ്ങളക്കവ  മതത്തിയകായ

തരഖകള സഹത്തിതര  അതപക്ഷേത്തിച്ചകാല  7  ദത്തിവസതത്തിനുളളത്തില  തകകാതമ്പകാസത്തിറവ

ലലലസന്സവ  നലകകാനുളള  നത്തിയമവുര  നമള  പകാസകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

അനകാവശരമകായ  നടെപടെത്തികള  ഒഴത്തിവകാക്കകാനുര  അഴത്തിമതത്തി  തടെയന്നതത്തിനുര  5

വകുപകള  സരതയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചവ  ഏകശകൃത  പരത്തിതശകാധനകാ  സരവത്തിധകാനര

ലക-സത്തിഫവ  തപകാര്ട്ടെലത്തിലൂലടെ  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയതത്തില  മത്തികച്ച  പ്രതത്തികരണമകാണവ

നത്തിതക്ഷേപകരുലടെ  ഭകാഗത്തുനത്തിനര  ലഭത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.   ഇതത്തിതനകാടെകര

ഏകതദശര  5  ലക്ഷേതത്തിലധത്തികര  സകാപനങ്ങളകാണവ  ഇസൗ സരവത്തിധകാനതത്തിനവ

കശഴത്തില  രജത്തിസര്  ലചയത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  2022-23  സരരരഭക വര്ഷമകായത്തിട്ടെകാണവ
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സര്ക്കകാര്  ആചരത്തിക്കുന്നതവ.  ഒരു  വര്ഷര  ഒരു  ലക്ഷേര  സരരരഭങ്ങള

ആരരഭത്തിക്ക e നുര 4 ലക്ഷേര ലതകാഴത്തിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടത്തിക്കകാനുമകാണവ ഇതത്തിലൂലടെ

സര്ക്കകാര്  ലക്ഷേരമത്തിടുന്നതവ.  തകരളതത്തിലന്റ  വരകാവസകായത്തിക  വളര്ച്ച

ലക്ഷേരമത്തിട്ടുലകകാണ്ടവ  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയ  'മശറവ  ദ  ഇന്ലവസര്'  പരത്തിപകാടെത്തിയത്തിലൂലടെ

ഏകതദശര  7000  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  നത്തിതക്ഷേപ  വകാഗകാനമകാണവ  ഒരു

വര്ഷതത്തിനുളളത്തില നമുക്കവ ലഭത്തിച്ചലതനളളതവ ഇസൗ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ മത്തികവകാര്ന്ന

ഒരു തനട്ടെമകായകാണവ കണക്കകാക്കുന്നതവ.  കഴക്കൂട്ടെലത കത്തിന്ഫ  പകാര്ക്കത്തില  75

തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  നത്തിതക്ഷേപ പദ്ധതത്തിക്കവ  ഡത്തിലലസന് ലടെതകകാളജത്തി  രരഗലത

തലകാതകകാതര സകാപനങ്ങളത്തിലലകാന്നകായ ടെകാറ എലകത്തിയമകായത്തി കരകാര് ഒപവച്ചവ

പതവ  മകാസരലകകാണ്ടവ  അവര്ക്കവ  ആധുനത്തിക  മകാതൃകയത്തിലുളള  ലകട്ടെത്തിടെര

ലലകമകാറകാന് നമുക്കവ സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  കഴക്കൂട്ടെലത കത്തിന്ഫകാ പകാര്ക്കത്തില  75

തകകാടെത്തി രൂപയലടെ നത്തിതക്ഷേപ പദ്ധതത്തിക്കവ  ഡത്തിലലസന് ലടെകവ തനകാളജത്തി രരഗലത

തലകാതകകാതര സകാപനങ്ങളത്തിലലകാന്നകായ  ടെകാറകാ ഇലകത്തിയമകായത്തി  (Tata Elxsi)

കരകാര്  ഒപവച്ചവ  പതവ  മകാസരലകകാണ്ടവ  അവര്ക്കവ  ആധുനത്തിക മകാതൃകയത്തിലുള്ള

ലകട്ടെത്തിടെര ലലകമകാറകാന് നമുക്കവ സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  അഞവ വര്ഷരലകകാണ്ടവ പ്രസ്തുത

പദ്ധതത്തിയത്തിലൂലടെ  മകാത്രര  ഏകതദശര  ആറകായത്തിരര  ലതകാഴത്തിലവസരങ്ങള
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സൃഷ്ടത്തിക്കുവകാന് കഴത്തിയര.   കകാക്കനകാടെവ  കത്തിന്ഫകാ  പകാര്ക്കത്തിലല ഇലതകകാണത്തികവ

ആന്ഡവ  മകാനദ്യുഫകാക്ചറത്തിരഗവ  കസറത്തില  1200  തകകാടെത്തി  രൂപ  ലചലവത്തില

IT(Information Technology), ITES(Information Technology Enabled

Services),  Data  processing  Campus  തുടെങ്ങത്തിയവ ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

TCS (Tata Consultancy Services)-ഉരആയത്തി ധകാരണകാപത്രതത്തില ഒപ്പത്തിടെകാന്

കഴത്തിഞതവ  വരവസകായ വകുപ്പത്തിലന്റ മലറകാരു തനട്ടെമകായത്തി ഇസൗ അവസരതത്തില

എടുത്തുപറയകയകാണവ,  ഏകതദശര  ഇരുപതത്തിനകായത്തിരര  തപര്ക്കവ  ഇതത്തിലൂലടെ

ലതകാഴത്തില  നലകകാന്  സകാധത്തിക്കുലമന്നകാണവ  പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്നതവ.  പതവ

ഏക്കറത്തിലധത്തികര  ഭൂമത്തിയള്ള  സസ്വകകാരര  വരകത്തികളക്കവ  വരവസകായ

പകാര്ക്കത്തിനകായത്തി  3  തകകാടെത്തി  രൂപവലര  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  ധനസഹകായര

നലകുനണ്ടവ.   തകരളതത്തില  ഫുഡവ  തപ്രകാസസത്തിരഗവ  പകാര്ക്കവ  ആരരഭത്തിക്കകാന്

യ.എ.ഇ.  സര്ക്കകാര്  സന്നദ്ധത  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവന്നതവ

വരവസകായരരഗതവ  നകാര  എത്രതതകാളര  മുതന്നകാട്ടുതപകായത്തി  എന്നതത്തിലന്റ

ലതളത്തിവകാണവ. ഉതരവകാദത്തിത നത്തിതക്ഷേപര, ഉതരവകാദത്തിത വരവസകായര എന്ന

നയര  രകാജരതവ  ആദരമകായത്തി  സസ്വശകരത്തിച്ച  സരസകാനര  തകരളമകാണവ.

തകാരതതമരന  മലത്തിനശകരണര  കുറഞ  വരവസകായങ്ങളുലടെ  ഒരു  തകന്ദ്രമകാക്കത്തി
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തകരളലത  മകാറകാന്  ഇസൗ  നയരലകകാണ്ടവ  സകാധത്തിക്കുര.  തകരളതത്തിലല  മത്തികച്ച

ഉത്പന്നങ്ങളക്കവ  ബകാന്ഡത്തിരഗവ  നലകകാനുള്ള  നടെപടെത്തികള  സര്ക്കകാര്

സസ്വശകരത്തിചവരുന്നതത്തിലന്റ  ഒരു  മത്തികച്ച  ഉദകാഹരണമകാണവ  നമ്മുലടെ  ലലകതറത്തി.

സസ്വകകാരര  തമഖലയത്തിലല  നത്തിതക്ഷേപങ്ങളലക്കകാപ്പര  ലപകാതുതമഖലലയ

ആധുനത്തികവത്കരത്തിചര  ലലവവത്തിധരവത്കരത്തിചര  ലകാഭകരമകാക്കുവകാന്  സര്ക്കകാര്

നടെപടെത്തികള  സസ്വശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.   ഏകതദശര  നകാലപ്പതത്തിലയകാന്നവ

ലപകാതുതമഖലകാ സകാപനങ്ങലള ഏഴവ വത്തിഭകാഗങ്ങളകായത്തി തത്തിരത്തിച്ചവ  2030-ഓടുകൂടെത്തി

ലകാഭകരമകാക്കകാനുള്ള പദ്ധതത്തി തയ്യേകാറകാക്കത്തിവരത്തികയകാണവ.  ഇതുവഴത്തി ഏകതദശര

9467  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  അധത്തിക  നത്തിതക്ഷേപമകാണവ  ലക്ഷേരമത്തിടുന്നതവ.  എലന്റ

മണ്ഡലതത്തിലല  അമ്പലമുകളത്തില  10,000  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  നത്തിതക്ഷേപര

പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്ന  ലപതടകാലകമത്തിക്കല  പകാര്ക്കത്തിലന്റ  നത്തിര്മകാണര  നമുക്കവ

ആരരഭത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞുലവന്നതവ  സര്ക്കകാരത്തിനവ  അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന്ന

മലറകാരു  തനട്ടെമകാണവ.   ഏകതദശര  15000  മുതല  18000  വലര

ലതകാഴത്തിലവസരങ്ങളകാണവ  ഇതുവഴത്തി  ലക്ഷേരമത്തിടുന്നതവ.  നമ്മുലടെ  പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ

ലലവക്കര എര.എല.എ.,  ശശമതത്തി സത്തി.  ലക.  ആശയലടെ  ശമഫലമകായത്തി ആ

മണ്ഡലതത്തില സത്തിതത്തിലചയ്യുന്ന ഹത്തിന്ദുസകാന് നനസവ പ്രത്തിന്റവ  ലത്തിമത്തിറഡവ   എന്ന



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

60

സകാപനര തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിലനത്തിനര ഏലറടെതവ അതത്തിലന്റ കുടെത്തിശത്തിക തശര്തവ

നവശകരത്തിച്ചവ  ലക.പത്തി.പത്തി.എല.  (Kerala  Paper  Product  Ltd.)  ആക്കത്തിമകാറത്തി

തപപ്പര് നത്തിര്മകാണര പുനരകാരരഭത്തിക്കകാന് കഴത്തിഞതവ മലറകാരു അഭത്തിമകാനകരമകായ

തനട്ടെമകാണവ.  ഇക്കകാരരങ്ങലളലകാര സൂചത്തിപ്പത്തിചലകകാണ്ടവ ഇസൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ഞകാന് പത്തിനണയ്ക്കുകയകാണവ.

ശശ  .    പത്തി  .    മമത്തിക്കുട്ടെത്തി:  സര് ,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വകുപമനത്തിമകാര്

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്  പത്തിനകാങ്ങുകയകാണവ.

സനഃ  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന്റ  തനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള  രണ്ടകാര  എല.ഡത്തി.എഫവ.

ഗവണ്ലമന്റവ  ഇസൗ  തകരളലത  ഒരു  മധരവരുമകാന  വത്തികസത്തിത

രകാജരതതകാലടെകാപ്പര  എതത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  ബൃഹതകായ  പദ്ധതത്തികള

വത്തിഭകാവനര ലചയത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  പ്രസ്തുത പദ്ധതത്തികളത്തിലല അതത്തിപ്രധകാനലപ്പട്ടെ

രണ്ടവ  വകുപകളകായ  ലലവദദ്യുതത്തിയര  വരവസകായവുര   പരസരപൂരകവുര

പരസരബനത്തിതവുമകാണവ.  നകാടെത്തിലന്റ  വത്തികകാസപ്രകത്തിയയത്തില  ഇസൗ  വകുപകലള

തലകാതകകാതര  നത്തിലവകാരതത്തിതലയ്ക്കവ  എതത്തിക്കുന്നതത്തിനകാവശരമകായ

ഇടെലപടെലുകളകാണവ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വകുപമനത്തിമകാര്

നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  ആതഗകാളവത്കരണ  കകാലഘട്ടെതത്തില
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അതലകാലത  ഗതരനരമത്തിലലനര  അതത്തിതനകാടെവ  തകാദകാതരര  പ്രകാപത്തിക്കുക

മകാത്രമകാണവ  രക്ഷേലയനമുള്ള നത്തിലപകാടെവ  സസ്വശകരത്തിക്കുന്ന വലതുപക്ഷേ രകാഷ്ട്രശയ

പത്തിനത്തിരത്തിപ്പന്  ശകത്തികളുലടെ  മുന്നത്തില   ബദല  ഉലണ്ടനപറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ  ഒരു

ബദല  നയര  ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ചവ,   സകലതമഖലകളത്തിലുര  പരത്തിസത്തിതത്തി

സരരക്ഷേണവുര  സുസത്തിരവത്തികസനവുര  സകാമൂഹരനശതത്തിയര

ഉറപവരുതത്തിലക്കകാണ്ടവ  ഒരു  നവതകരളര  സൃഷ്ടത്തിക്കകാനകാണവ  സനഃ  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയലന്റ  തനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള  രണ്ടകാര  ഗവണ്ലമന്റവ

പരത്തിശമത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  ഇതുസരബനത്തിച്ച

സത്തിതത്തിവത്തിവരക്കണക്കുകലളകാനര  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ  പറയന്നത്തില,  അലതലകാര

ബനലപ്പട്ടെ  തരഖകളത്തിലതലന്ന  പറയനണ്ടവ.  വരവസകായവുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടുണ്ടകായ  മുതന്നറങ്ങള,  കഴത്തിഞകകാലത്തുണ്ടകായ  പരത്തിമത്തിതത്തികള

മുറത്തിചകടെക്കകാനകാവശരമകായ  നത്തിയമതഭദഗതത്തികള  തുടെങ്ങത്തിയവയലടെ  ഒരു

വരകമകായ  ചത്തിത്രര  പ്രസ്തുതതരഖയത്തിലതലന്ന  വരചകകാട്ടെത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ,

അവലയകാലക്ക  വകായത്തിചതനകാക്കത്തിയകാല  മനസത്തിലകാകുര.   വരവസകായര

തുടെങ്ങുന്നതത്തിനകായത്തി  ഒരു  വരവസകായ  സസൗഹൃദ  അനരശക്ഷേര

സൃഷ്ടത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള  ധശരമകായ  നത്തിലപകാടെവ  സസ്വശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  വരവസകായങ്ങള
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തുടെങ്ങണലമങ്കെത്തില  വത്തിദദ്യുച്ഛകത്തി  അടെക്കമുള്ള  പശകാതല  സസൗകരരങ്ങള

നത്തിര്ബനമകാണവ.   ഇതത്തിലല  ഏറവുര  പ്രധകാന  ഘടെകമകായ  വത്തിദദ്യുച്ഛകത്തി

ലഭരമകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തി  സസ്വശകരത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.

ആതഗകാളവത്കരണ  കകാലതവ  എലകാര  സസ്വകകാരര  തമഖലയ്ക്കവ  തശലറഴുതത്തി

തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റവ  കലയ്യേകാഴത്തിയതമ്പകാള  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.  എന്ന  കമ്പനത്തിലയ

നത്തിലനത്തിര്തത്തിലക്കകാണ്ടവ  അതത്തിലന  ഇസൗ  കകാലഘട്ടെതത്തില  ലകാഭകരമകായത്തി

പ്രവര്തത്തിപ്പത്തിക്കകാന് ഈ ഗവണ്ലമന്റത്തിനുര  വകുപ്പത്തിനുര  കഴത്തിഞ്ഞുലവന്നകകാരരര

തരഖയത്തില  കണക്കുകതളകാടുകൂടെത്തി  പ്രതത്തിപകാദത്തിക്കുനണ്ടവ.  അതത്തില  ചത്തില

കകാരരങ്ങള  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാര.  പകാവങ്ങളുലടെ  കകാരരലതപ്പറത്തി  തനരലത  ശശ.

തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് പറയന്നതുതകട്ടു, ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റവ വന്നതത്തിനുതശഷര

336642  (മൂന്നവ  ലക്ഷേതത്തി  മുപ്പതകാറകായത്തിരതത്തി  അറനൂറത്തി  നകാലപ്പതത്തിരണ്ടവ)

ലലവദദ്യുതത്തി  കണക്ഷേനുകള  നലകത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു.  947  പട്ടെത്തികവര്ഗ

തകകാളനത്തികളത്തിതലയ്ക്കുര  ലലവദദ്യുതത്തി  എതകാതത്തിരുന്ന  പട്ടെത്തികജകാതത്തി

തകകാളനത്തികളത്തിതലയ്ക്കുര   മറവ  ബത്തി.പത്തി.എല.  വത്തിഭകാഗങ്ങളക്കുര  ലലവദദ്യുതത്തി

എതത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.  വരവസകായര  തുടെങ്ങകാന്  സമശപത്തിക്കുന്ന  ഉയര്ന്ന

വത്തിഭകാഗങ്ങളക്കുമകാത്രമല, ലചറുകത്തിടെ വരവസകായര,  ഉതരവകാദത്തിതവരവസകായര
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പഞകായതത്തിലന്റ ഒരു  ഉത്പന്നലമന്നനത്തിലയ്ക്കുള്ള  വരവസകായര  എന്നത്തിവയ്ക്കലകാര

ലലവദദ്യുതത്തി ലഭരമകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി പുതത്തിയ രശതത്തിയത്തിലുള്ള ലലവദദ്യുത ഉത്പകാദന

പദ്ധതത്തികള  നമ്മുലടെ  സരസകാനതവ  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  പഴയകകാലതവ

പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിരുന്നതുര  പത്തിന്നശടെവ  തകരകാറുമൂലര  നത്തിനതപകായതുമകായ  വത്തിവത്തിധ

പദ്ധതത്തികളുലടെ  അറകുറപ്പണത്തികള  നടെതത്തി  ഏകതദശര  173  ലമഗകാവകാട്ടെവ

ലലവദദ്യുതത്തി  അധത്തികമകായത്തി  ഉത്പകാദത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.   ഇതത്തിലനലകാര

അടെത്തിസകാനമകായത്തി  പ്രവര്തത്തിച്ചതവ  നകായനകാര്  ഗവണ്ലമന്റത്തിലല  വത്തിദദ്യുച്ഛകത്തി

മനത്തിയകായത്തിരുന്ന  സനഃ  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  തുടെങ്ങത്തിവച്ച  പുനരുദ്ധകാരണ

പ്രവര്തനങ്ങളകാണവ.  അതരര  പുനരുദ്ധകാരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെകാണവ  ലകാവവ ലത്തിന്  കമ്പനത്തിയമകായത്തി  ഇടെപകാടുണ്ടകായതവ.

അതത്തിനുമുമ്പലത  ഗവണ്ലമന്റത്തിലല  ലലവദദ്യുതത്തി  വകുപമനത്തിയകായത്തി

ജത്തി. കകാര്തത്തിതകയന്  തുടെങ്ങത്തിവച്ച പദ്ധതത്തിയലടെ തുടെര്പ്രവര്തനലമന്നനത്തിലയ്ക്കവ

ലകാവവ ലത്തിന്  കമ്പനത്തിയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ  കരകാറുണ്ടകാക്കത്തിയതത്തിനകാണവ  ഇവത്തിലടെ

വലത്തിയ  പുകത്തില്നടെന്നതവ.  ശശ.  ഉമന്ചകാണ്ടത്തിയലടെ  തനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  അവസകാന  ദത്തിവസര  രകാവത്തിലലതലന്ന  അടെത്തിയനരമകായത്തി

കകാബത്തിനറവ  തയകാഗരതചര്ന്നവ  തശരുമകാനത്തിച്ചവ  സത്തി.ബത്തി.ലഎ  അതനസ്വഷണതത്തിനവ
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വത്തിട്ടെവരകാണവ  ഇന്നലത  പ്രതത്തിപക്ഷേര.  സത്തി.ബത്തി.ലഎ.

അതനസ്വഷണലതക്കുറത്തിലച്ചലകാര   ഇവത്തിലടെ  പറയന്നതവ  തകട്ടു,

അലതകാനരപറഞവ  ഞങ്ങലള  വത്തിരട്ടെകാന്  തനകാതക്കണ്ടതത്തില.  നത്തിങ്ങള

ലതരലഞടുപ്പവ  പ്രഖരകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനുമുമ്പവ  സത്തി.ബത്തി.ലഎ.  അതനസ്വഷണര

തശരുമകാനത്തിച്ചവ  കകാബത്തിനറവ  പത്തിരത്തിചവത്തിട്ടെ  ആളകളകാണവ.   സത്തി.ബത്തി.ലഎ.

അതനസ്വഷത്തിച്ചതലകാ,  എന്നത്തിട്ടെവ  എനണ്ടകായത്തി?  ഞകാന്  അക്കകാരരതത്തിലന്റ

വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ  തപകാകുന്നത്തില.  അനതുടെങ്ങത്തിവച്ച  പുനരുദ്ധകാരണ

പ്രവര്തനതത്തിലന്റയര  പുതത്തിയ  പദ്ധതത്തികളുലടെയര  തുടെര്ച്ചലയന്നനത്തിലയ്ക്കവ

പത്തിന്നശടുവന്ന  ഗവണ്ലമന്റുകള  ആ  കകാരരങ്ങള  തുടെര്നലകകാണ്ടുതപകായത്തി.

കഴത്തിഞ ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ കകാലതവ   ശശ.  എര.  എര.  മണത്തിയര  ഇതപ്പകാള

ശശ.  ലക.  കൃഷ്ണന്കുട്ടെത്തിയര  അതുതലന്നയകാണവ  ലചയ്യുന്നതവ.   സമ്പൂര്ണ

ലലവദദ്യുതശകരണര നടെന്ന സരസകാനമകായത്തി തകരളര മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ഇനരകാ

രകാജരലത  ഏലതങ്കെത്തിലുലമകാരു  സരസകാനലത  മുഴുവന്  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളക്കുര

രക്ഷേത്തിതകാക്കളക്കുര  ഡത്തിജത്തിറല  ഡത്തിലലവസുകള  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാന്

കഴത്തിഞത്തിട്ടുലണ്ടങ്കെത്തില അതവ തകരളതത്തില മകാത്രമകാണവ.  മറവ സരസകാനങ്ങളത്തില

ആ  കകാലയളവത്തില  പരശക്ഷേതപകാലുര  നടെന്നത്തിട്ടെത്തില.  ഡത്തിജത്തിറല  ഡത്തിലലവസവ
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ലഭത്തിച്ചകാല  "എന്നകാ  പണറതവ”എന്നകാണവ  തഴത്തിമവ നകാട്ടുകകാര്  തചകാദത്തിച്ചതവ,

അതത്തിനുകകാരണര  അവത്തിലടെ  എലകാ  വശട്ടെത്തിലുര  ലലവദദ്യുതത്തി  ഇലലന്നതകാണവ.

സമ്പൂര്ണ ലലവദദ്യുതശകരണര നടെപ്പകാക്കുകയര അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി കകാര്ഷത്തിക

തമഖല,  വരവസകായ  തമഖല,  വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖല  എനതുടെങ്ങത്തി  സമസ

തമഖലകളത്തിലുര  വത്തികസനര  സകാദ്ധരമകാക്കത്തി  മുതമ്പകാട്ടുതപകാകുന്ന

ഗവണ്ലമന്റകാണത്തിതവ.  പുതത്തിയ  വരവസകായങ്ങള  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതവ  ആ

നയതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തിലതലന്നയകാണവ.  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

പുതരകാഗതത്തി  വരകാനത്തിരത്തിക്കുന്നതതയള്ളൂ.  ഒരു  UNICORN  മകാത്രമകാണവ  ഇവത്തിലടെ

ആരരഭത്തിച്ചലതന്നവ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  നജശബവ  കകാനപുരര  പറഞ്ഞു.  നത്തിങ്ങളുലടെ

കകാലതവ  ഇതത്തിതനക്കകാള  കൂടുതല  കമ്പനത്തികള  തകരളതത്തില

ആരരഭത്തിച്ചത്തിരുതന്നകാ?  അനരത്തിച്ച ഇ.  അഹമദവ തകരളതത്തിലന്റ മുന്വരവസകായ

വകുപമനത്തിയകായത്തിരുന.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ ലക.  കുഞകാലത്തിക്കുട്ടെത്തിയര വരവസകായ

വകുപമനത്തിയകായത്തിരുന.  യ.ഡത്തി.എഫവ.  ഗവണ്ലമന്റത്തില  വരവസകായ  വകുപ്പവ

ലലകകകാരരരലചയതവ  മുസശര  ലശഗവ  മകാത്രമകായത്തിട്ടുര  ഇതത്തിതനക്കകാള  കൂടുതല

വരവസകായര  തുടെങ്ങകാന്  സകാധത്തിതച്ചകാ;  നത്തിങ്ങള  കൂടുതലകായണ്ടകാക്കത്തിയ

വരവസകായര  ഞങ്ങള  കുറയ്ക്കുകയകാതണകാ  ലചയതവ;  ഇതരര  കകാരരങ്ങലള
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ഇങ്ങലന  ലചറുതകാക്കത്തിക്കകാണകാലത,  ലമകാതതത്തിലുള്ള  പുതരകാഗതത്തിയമകായത്തി

ബനലപ്പടുതത്തിക്കണ്ടുലകകാണ്ടവ  തയകാജത്തിചനത്തിന്നവ  തകരളലത

മുതമ്പകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുന്നതത്തിനവ  ആവശരമകായ  നത്തിലപകാടെതല

സസ്വശകരത്തിതക്കണ്ടതവ?  കഴത്തിഞകകാല  ഭരണതത്തില  പങ്കെകാളത്തികളകായവരുര

തനതൃതസ്വര ലകകാടുതവരുമകായ നത്തിങ്ങളക്കവ തകരളതത്തിലനത്തിന്നവ രണ്ടവ കകാബത്തിനറവ

മനത്തിമകാര് ഉളലപ്പലടെയളള എട്ടെവ മനത്തിമകാര് തകന്ദ്രതത്തിലുണ്ടകായത്തിരുന. ഇതപ്പകാള

പതത്തിലനട്ടെവ എര.പത്തി.-മകാരുലണ്ടന്നകാണവ പറയന്നതവ.  ആറവ ഉപമനത്തിമകാരുര രണ്ടവ

കകാബത്തിനറവ  മനത്തിമകാരുമുളലപ്പലടെ  തകരളതത്തില  നത്തിനണ്ടകായത്തിരുന്ന  ഒരു

പകാര്ട്ടെത്തിയലടെയര മുന്നണത്തിയലടെയര ആളുകളത്തി  ഇവത്തിലടെ കകാരരങ്ങലളകാനര തവണ്ട

രശതത്തിയത്തില നടെക്കുന്നത്തില,  ലചയതവ തപകാരകാ, കുറവകാണവ എലന്നകാലക്ക പറയന്നതവ

വത്തിതരകാധഭകാസമതല;  അതകാണവ  എനത്തിക്കതത്തിലന സരബനത്തിച്ചവ  പറയകാനുളളതവ.

ഇവത്തിലടെ  തൃക്കകാക്കര ലതരലഞടുപ്പത്തിലന്റ കകാരരലത സരബനത്തിച്ചവ  പറഞ്ഞു.

ഞകാന് വത്തിശദശകരത്തിക്കുന്നത്തില.  ശശ.  നജശബവ കകാനപുരര ആതവശഭരത്തിതനകായത്തി.

2021-ലല ലതരലഞടുപ്പത്തില  99  സശറവ  ഞങ്ങളക്കവ ലഭത്തിച.  നത്തിങ്ങളക്കവ  41

സശറകാണവ കത്തിട്ടെത്തിയതവ. അതത്തില ലപരത്തിനലമണയത്തില 38 തവകാട്ടുകളക്കവ  ജയത്തിച്ച

സശറ്റുമുണ്ടവ.  38 തവകാട്ടുകളക്കു ജയത്തിച്ച  ശശ. നജശബവ കകാനപുരതത്തിനവ 25000
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തവകാട്ടെത്തിനവ  ഇവര്  ജയത്തിക്കുതമ്പകാള  ആതവശമുണ്ടകാകകാര.  അതത്തില

തര്ക്കലമകാനമത്തില.  പലക്ഷേ  അതുവചലകകാണ്ടവ  ഇടെതുപക്ഷേക്കകാലര  തനരത്തിടെകാന്

വതരണ്ടതത്തില.  നത്തിങ്ങള  കകാലകകാലങ്ങളകായത്തി  ലലകവശരവചവരുന്ന

മണ്ഡലതത്തില  നത്തിങ്ങള  ജയത്തിച.  തനരലത  ടെസ്വന്റത്തി-ടെസ്വന്റത്തിയര ആര  ആദ്മത്തി

പകാര്ട്ടെത്തിയലമകാലക്ക  നത്തിന്നതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തില  ആ  തവകാട്ടെവ  split

ലചയതപകായത്തി.  അതുലകകാണ്ടകാണവ  പതത്തിനകാലകായത്തിരര  തവകാട്ടെത്തിനവ

അനരത്തിചതപകായ   പത്തി.  ടെത്തി.  തതകാമസവ   ജയത്തിച്ചതവ.  ആ  തവകാട്ടുകലളലകാര

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കകാര്ക്കവ കത്തിട്ടെത്തിയകാലതപകാലുര നത്തിങ്ങളക്കവ ഇസൗ തവകാട്ടെവ കത്തിട്ടെത്തിയകാല

തപകാര.  ബത്തി.ലജ.പത്തി.,  ടെസ്വന്റത്തി-ടെസ്വന്റത്തി,  ആര  ആദ്മത്തി,  എസവ.ഡത്തി.പത്തി.ലഎ.,

ജമകാഅലത  ഇസകാമത്തി   എലകാകൂടെത്തി  കൂട്ടെത്തിയകാലുര  ഇസൗ  കണലക്കതത്തില.

അതുലകകാണ്ടവ  ആതവശഭരത്തിരകായത്തി  നത്തിനലകകാണ്ടവ  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര

മുന്നണത്തി ഗവണ്ലമന്റത്തിലനയര അതത്തിനവ  തനതൃതസ്വര നലകുന്ന ബഹുമകാനരനകായ

സഖകാവവ പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയലനയലമകാലക്ക ആതക്ഷേപത്തിക്കകാന് വന്നകാല അതത്തിനവ

ജനകാധത്തിപതര  വരവസയത്തിലതലന്ന  മറുപടെത്തി  പറഞവ  ജനങ്ങലള

തബകാധരലപ്പടുത്തുകയലകാലത  മറവ  മകാര്ഗലമകാനമത്തില.  ജനകാധത്തിപതര

വരവസയത്തിലുര നത്തിയമസഭയത്തിലുര വന്നവ എനകകാരരങ്ങള പറഞകാലുര അതത്തിനവ
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മറുപടെത്തിയര  ചര്ച്ചയലമകാലക്കയണ്ടകാകുര.  നത്തിരനരമകായത്തി   ആളുകലള  ലവറുലത

തവട്ടെയകാടെത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ. ലകാവവ ലത്തിന് തകസുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടുലകകാണ്ടവ

അങ്ങലന പഴകത്തി പകാടെത്തി പതത്തിഞ ആതരകാപണങ്ങള നത്തിര്തത്തിയത്തിട്ടെവ  ഇതപ്പകാള

സസ്വര്ണക്കടെതവ  സരബനത്തിച്ചകാണവ  ആതരകാപണര.  അതവ  കഴത്തിഞ

ലതരലഞടുപ്പത്തില  നത്തിങ്ങള  പ്രതയകാഗത്തിച്ചത്തിട്ടുര  അതുലകകാണ്ടവ

കകാരരലമകാനമത്തിലകായത്തിരുന.   സസ്വര്ണക്കടെത്തുര  അതുതപകാലലതലന്ന  ശശമതത്തി

സസ്വപ്ന  സുതരഷുമകായര  ബനലപ്പട്ടുലകകാണ്ടവ  നടെന്നതുലകകാണ്ടകാണവ

പരകാജയമുണ്ടകായലതന്നകാണവ  യ.ഡത്തി.എഫവ.-ലന്റ  റത്തിവനവത്തില  പറഞതവ.

എന്നത്തിട്ടെവ  വശണ്ടുര  ആവര്തത്തിക്കുകയകാണവ.  തഡകാ.  മകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന്  ഒരു

ആതരകാപണര  ഉന്നയത്തിച്ചതത്തിനവ  അതദഹര  ലതളത്തിവകായത്തി  ഹകാജരകാക്കത്തിയതവ

വരകാജ മകാലണന്നകാണവ പറയന്നതവ. അതദഹര നല വക്കശലകാണവ ആ വക്കശലത്തിലന്റ

തജകാലത്തി സതരസനമകായത്തി ലചയ്യേണര. ചത്തില തകസുകള ജയത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി

ചത്തില ലപകാടെത്തിലലകകലളകാലക്ക നടെതകാലമങ്കെത്തിലുര വക്കശലലന്ന ലപ്രകാഫഷതനകാടെവ

നശതത്തിയര  നരകായവുമുണ്ടകാകണര.  എനര  ആലര  സരബനത്തിചര  പറയകാലമന്ന

നത്തിലപകാലടെടുക്കരുതവ.  ഞകാന്  കൂടുതല  കകാരരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ  കടെക്കുന്നത്തില.

അകമലതയര  ലകകാലപകാതകങ്ങലളയര   സരബനത്തിച്ചവ  ബഹുമകാനരനകായ
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ടെത്തി.  സത്തിദത്തിഖവ  പ്രസരഗത്തിക്കുന്നതവ  തകട്ടു,  അതദഹര  ഇതപ്പകാള  ഇവത്തിലടെയത്തില.

ലമകായകാരതവ  ശങ്കെരന്  മുതല  ഞകാനതത്തിലന്റ  കഥകളത്തിതലയ്ക്കവ  തപകാകുന്നത്തില.

തദശശയ  പ്രസകാനതത്തിലന്റയര  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റയര  തനതകാവകായത്തിരുന്ന

ലമകായകാരതവ  ശങ്കെരലന  തലയ്ക്കടെത്തിച്ചവ  ലകകാന്നവരകാണവ  നത്തിങ്ങള.

അവത്തിലടെനത്തിന്നതങ്ങകാട്ടെവ  സഖകാവവ  അഴശതക്കകാടെന്  രകാഘവലന  തൃശ്ശൂര്

അങ്ങകാടെത്തിയത്തില വച്ചവ നത്തിങ്ങള കുതത്തിലക്കകാന.   അതദഹലത കുതത്തിലകകാന്നതവ

തകകാണ്ഗ്രസുകകാരകാണവ.  സഖകാവവ  കുഞകാലത്തിലയ  നത്തിലമ്പൂരത്തില

ലവടെത്തിവചലകകാന്നതുര  നത്തിങ്ങളകാണവ.  എര.എല.എ.  ആയത്തിരുന്ന  സഖകാവവ

അബ്ദുല  ഖകാദറത്തിലന  ലകകാടുങ്ങല്ലൂരത്തിലവച്ചവ  നത്തിങ്ങള  ലവടെത്തിവചലകകാന.

നത്തിങ്ങളുലടെ ഇതപ്പകാഴലത പ്രസത്തിഡന്റത്തിലന്റ ലലഡ്രെെവറകാണവ നകാലകാടെത്തി വകാസുവത്തിലന

ലവടെത്തിവചലകകാന്നതവ.  അതുതപകാലല  നത്തിങ്ങള  ധശരജലന  ലകകാന.  ഇനത്തിയര

ഞങ്ങള  ലകകാല്ലുര,  അതത്തിലന്റ  അനുഭവമുണ്ടകാകുര  എലന്നകാലക്ക  പറഞ്ഞു

നടെക്കകാന് ഇലതനകാ ലവളളരത്തിക്ക പട്ടെണമകാതണകാ? അങ്ങലനലയകാരു നത്തിലപകാടെവ

സസ്വശകരത്തിക്കകാന്  പറത്തില.  നത്തിങ്ങളുലടെ  ലസമത്തി  തകഡര്  സരവത്തിധകാനര

ഇങ്ങലനയകാലണങ്കെത്തില  നത്തിങ്ങളുലടെ  ഫുള  തകഡര്  സരവത്തിധകാനര  വന്നകാല

തകരളതത്തിലല  കമസമകാധകാനവുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പ്രശ്നര  എവത്തിതടെയ്ക്കകാണവ
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നത്തിങ്ങള  ലകകാണ്ടുതപകാകുകലയന്നതത്തിലന  സരബനത്തിചളള  ആശങ്കെ

ഞങ്ങളക്കുണ്ടവ.  ഇവത്തിലടെ  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പട്ടെ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകള  നകാടെത്തിലന്റ

പുതരകാഗതത്തിക്കുതവണ്ടത്തിയകാണവ.  യ.ഡത്തി.എഫവ.-കകാരുലടെ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലങ്ങളത്തിലുര  അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങളുര

വത്തികസനങ്ങളുര നടെക്കണര. ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകള പകാസകാക്കത്തിലകകാടുക്കകാലത

എങ്ങലന  ഇക്കകാരരങ്ങള  നടെക്കുര?  തകരളതത്തിലന്റ ലപകാതുകടെര

വര്ദ്ധത്തിച്ചതത്തിലനസരബനത്തിച്ച  ആശങ്കെ  എലകാവരുര  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിച.  അതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  നത്തികുതത്തി  കൂട്ടെകാന്  സകാധത്തിക്കത്തില.  അതുലകകാണ്ടവ  യകത്തിപരമലകാത

രശതത്തിയത്തില   വത്തിതരകാധകാഭകാസമകായ  നത്തിലപകാടുകളുര  കകാരരങ്ങളുര  സസ്വശകരത്തിച്ചവ

പുകമറ  സൃഷ്ടത്തിച്ചവ  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുന്നണത്തി  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന

തമകാശലപ്പടുതകാനുളള  ശമങ്ങളത്തിലനത്തിന്നവ  ദയവുലചയവ  പത്തിന്മേകാറണലമന്നകാണവ

വത്തിനശതമകായത്തി  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുളളതവ.  ഞകാന്  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ

പത്തിനകാങ്ങുന. 

ശശമതത്തി  ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്,  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

എതത്തിര്ക്കുകയകാണവ.  വരകാവസകായത്തിക  തമഖലയത്തില  വലത്തിയ  വത്തിപവര

സൃഷ്ടത്തിക്കുലമന്ന പ്രഖരകാപനതതകാലടെയകാണവ ഈ ഗവണ്ലമന്റവ ചുമതലതയറതവ.



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

71

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വകുപമനത്തി  ചുമതലതയറയടെന്തലന്ന  ജത്തിലകാതലങ്ങളത്തില

എര.എല.എ.-മകാരുലടെയര  ഉതദരകാഗസരുലടെയര  പ്രതതരക  തയകാഗങ്ങള

തചരുകയര  അതകാതവ  തമഖലകളത്തിലല  ലചറുകത്തിടെ  വരവസകായങ്ങളുലടെ

അഭത്തിവൃദ്ധത്തിക്കകാവശരമകായ  നത്തിര്തദശങ്ങള  ആരകായകയര  ലചയത്തിരുന.

പ്രകാതയകാഗത്തികമകായത്തി  എലനങ്കെത്തിലുര  തരതത്തിലുള്ള  പദ്ധതത്തികലള  സരബനത്തിച്ചവ

നത്തിര്തദശങ്ങതളകാ  നടെപടെത്തികതളകാ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റതയകാ  വകുപ്പത്തിലന്റതയകാ

ഭകാഗത്തുനത്തിനര  ഇതുവലരയണ്ടകായതകായത്തി  കണ്ടത്തിട്ടെത്തില.  വരവസകായങ്ങലളയര

സരരരഭങ്ങലളയര ആകര്ഷത്തിക്കുന്ന എനവ  പുതന് പദ്ധതത്തികളകാണവ   നമുക്കവ

മുതന്നകാട്ടുവയ്ക്കകാനുള്ളതവ?  ഇവത്തിലടെ  ഇതപ്പകാഴുര  Entrepreneur  Support  Scheme

(ESS) വഴത്തി നലകുന്നതവ മുപ്പതവ ലക്ഷേര രൂപയകാണവ. മറവ സരസകാനങ്ങള ഒരു

തകകാടെത്തി  രൂപവലര  നലകുനലവന്നകാണവ  മനസത്തിലകാകുന്നതവ.

പഞകായത്തുതലങ്ങളത്തില  വരവസകായ  എതസറ്റുകള  തവണലമന്നവ  എത്രതയകാ

കകാലമകായത്തി  നത്തിലനത്തിലക്കുന്ന  ആവശരമകാണവ.  അതരകാവശരര  വരവസകായ

എതസറ്റുകളുള്ള പഞകായത്തുകളക്കവ അവലയ ലകാഭകരമകായത്തി നത്തിലനത്തിര്തകാനുര

വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കകാനുമുള്ള  സഹകായങ്ങതളകാ  നത്തിര്തദശങ്ങതളകാ  തവണ്ടവത്തിധര

സര്ക്കകാരത്തിലനത്തിനര  ലഭത്തിക്കുന്നത്തിലലന്ന  വത്തിമര്ശ നമുയരുനണ്ടവ.  വരവസകായ
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സകാപനങ്ങളക്കുള്ള  ഭൂമത്തിക്കവ  സകാമ്പവ  ഡനട്ടെത്തി  ഒഴത്തിവകാക്കത്തിലകകാടുത്തുര

ആവശരമകായ  തലകാണുകളക്കവ  നത്തികുതത്തിയത്തിളവുകളുര  പലത്തിശയത്തിളവുകളുര

ഉളലപ്പലടെയള്ള  സഹകായങ്ങള  നലകത്തിയര  പുതത്തിയ  സരരരഭസരസകാരര

വളര്തത്തിലയടുക്കണര.  സ്കൂളതലര  മുതല  സത്തിലബസത്തില  വരവസകായര

ഉളലപ്പടുതണര.  ഇന്പകാന്റവ  പരത്തിശശലനര  നത്തിര്ബനമകാക്കണര.  ഏറവുര

കൂടുതല   വരവസകായവുര  ലതകാഴത്തിലുര  ലകകാണ്ടുവരുന്ന  തതദശസസ്വയരഭരണ

സകാപനങ്ങളക്കവ പുരസകാരങ്ങള നലകണര.  സശ/ഭത്തിന്നതശഷത്തി സസൗഹൃദമകായ

വരവസകായങ്ങളക്കവ  ഊന്നല  നലകുകയര  അതത്തിനവ  തപ്രകാതകാഹനര

നലകുകയര  ലചയ്യേണര.  കഴത്തിഞ  ആറവ  വര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില  സര്ക്കകാര്

തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനവ  രൂപ  ലചലവത്തിട്ടെവ  നടെതത്തിയ  തലകാക  തകരള  സഭ  വഴത്തി

ലപ്രകാഡകശവകായ  എനവ  റത്തിസലട്ടെകാണവ  തകരളതത്തിലല  സകാധകാരണ

ജനങ്ങളക്കുണ്ടകായത്തിട്ടുള്ളതവ.  തനരലത  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ   അനൂപവ  തജക്കബവ

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപ്പകാലല  സസ്വത്തിറവസര്ലകാന്  ഡത്തിലല  ദകാതവകാസത്തില  നടെന്ന  തവളഡവ

ഇക്കതണകാമത്തികവ  തഫകാറവുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ  തകരളര  മകാറത്തിനത്തിന്ന

സകാഹചരരതത്തില  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനവ  രൂപ  മറവ  സരസകാനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ

നത്തിതക്ഷേപമകായത്തിതപ്പകായതവ  നമ്മുലടെ  മുന്നത്തിലുണ്ടവ.  പലക്ഷേ നമളത്തിതപ്പകാഴുര  തലകാക
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തകരള  സഭയമകായത്തി  തത്തിരുവനനപുരതകാണവ.  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.-യര

സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)-ഉര  തമത്തിലുള്ള  തര്ക്കങ്ങള  വലത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തിയകാണവ

വവദദ്യുതത്തി  വകുപ്പത്തില  സൃഷ്ടത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  സസ്വനര  മുന്നണത്തിയത്തിലല

മനത്തിലയതപ്പകാലുര  അരഗശകരത്തിക്കത്തിലലന്ന  നത്തിലപകാടുമകായത്തി  വകുപ്പത്തിലല

സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)  സരഘടെനകാ  തനതകാക്കള  നത്തിലലക്കകാള്ളുന.  നത്തിലവത്തിലുള്ള

മനത്തിലക്കതത്തിലര  പരസരമകായ  രൂക്ഷേവത്തിമര്ശനവുമകായത്തി  മുന്  മനത്തി

രരഗത്തുവരുന.  ഭരത്തിക്കകാന്  അറത്തിയത്തിലലങ്കെത്തില  ഇതട്ടെച്ചവ  ലപകായത്തിക്കൂലടെലയന്നവ

വകുപമനത്തിലയ  സത്തി.ഐ.ടെത്തി.യ.-വത്തിലന്റ  സരസകാന  ലസകട്ടെറത്തി  പരസരമകായത്തി

ആതക്ഷേപത്തിക്കുന്ന  സത്തിതത്തിയണ്ടകാകുന.  ഈ  നത്തിഴല  യദ്ധര  യഥകാര്ത്ഥതത്തില

പരസര  വത്തിശസ്വകാസവുര  കൂട്ടുതരവകാദത്തിതസ്വവുര  നഷ്ടലപ്പട്ടെ  ഒരു  മനത്തിസഭയലടെ

പരസരപ്രഖരകാപനമലകാലത മലറനകാണവ? ഭരണമുന്നണത്തിയലടെ ഈ തചരത്തിതപ്പകാരവ

തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങളലക്കകാട്ടുര  തകാലപ്പരരമത്തില.  പലക്ഷേ  ഈ  തപകാരത്തിനത്തിലടെ

ലവളത്തിലപ്പടുത്തുന്ന  ഗസൗരവമകായ  അഴത്തിമതത്തി  ആതക്ഷേപങ്ങളത്തില  ഈ  സര്ക്കകാര്

എനലചയ്തൂലവന്നവ  അറത്തിയണലമന്നവ  തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങളക്കവ

നത്തിര്ബനമുണ്ടവ.  നത്തിങ്ങളുലടെ  തര്ക്കതത്തിനത്തിലടെ  പരസരര  ഉന്നയത്തിച്ചവ  പത്തിന്നശടെവ

ഒത്തുതശര്പകളുലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  വത്തിഴുങ്ങത്തിയതുര  പത്തിന്വലത്തിച്ചതുമകായ
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ആതരകാപണങ്ങള തശര്ച്ചയകായര ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.-യലടെയര തകരളതത്തിലന്റയര

ലപകാതുസമ്പത്തുര  ലപകാതുഫണ്ടുര  വകകകാരരര  ലചയ്യുന്നതുമകായത്തി  അതകായതവ,

ഇടെപകാടുകളത്തിലല  നത്തിയമവത്തിരുദ്ധവുര  കമവത്തിരുദ്ധവുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെതകാണവ.

ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.  വലത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകാലണന്നവ  പറഞകാണവ  ഇവത്തിലടെ

ഗതത്തിലക്കട്ടെവ  നട്ടെരതത്തിരത്തിയന്ന  സകാധകാരണക്കകാരലന്റ  തലയത്തില  വന്  വവദദ്യുതത്തി

ചകാര്ജവ  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതവ.  കുടെത്തിശത്തികയളലപ്പലടെ  വലത്തിയ  തുക

പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കകാനുണ്ടവ.  അതുലകകാണ്ടുതലന്ന  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.-ക്കവ  ബകാധരത

വരുതത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാലണന്ന  ആതരകാപണങ്ങള  ഇതപ്പകാള

ലവളത്തിലപ്പടുത്തുന്നതടെക്കമുളള ഇടെപകാടുകലള സരബനത്തിച്ചവ സതരമറത്തിയകാന് ഈ

നകാട്ടെത്തിലല  ജനങ്ങളക്കവ  തകാലരരമുണ്ടവ.  ഈ  വത്തിഷയങ്ങളത്തില  സസ്വതനവുര

സമഗ്രവുമകായ  അതനസ്വഷണമുണ്ടകാകണര.  അഞവ  ഏക്കറത്തില  തകാലഴയള്ള

കര്ഷകര്ക്കവ സസൗജനരമകായത്തി വവദദ്യുതത്തി അനുവദത്തിക്കുകയര തുക കൃഷത്തി വകുപ്പവ

അടെയ്ക്കുകയര  ലചയ്യേണലമന്നകാണവ  നത്തിലവത്തിലുള്ള  സത്തിതത്തി.  പലക്ഷേ  ഇതുമകാറത്തി

കര്ഷക സമത്തിതത്തികള മുതഖന രണ്ടവ  മകാസലത വവദദ്യുതത്തി  തുക മുന്കൂറകായത്തി

നലകുന്ന  സരവത്തിധകാനര  ഏര്ലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനവ  ഇതപ്പകാള  ശമര

നടെനവരത്തികയകാണവ.  തമത്തിഴകാട്ടെത്തില  നത്തിലവത്തില  കര്ഷകര്ക്കുള്ള  സസൗജനര
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വവദദ്യുതത്തി കണക്ഷേനുപുറലമ ഒരു ലക്ഷേര കര്ഷകര്ക്കവ പുതുതകായത്തി സസൗജനര

വവദദ്യുതത്തി കണക്ഷേന്കൂടെത്തി നലകുനലവന്ന കകാരരരകൂടെത്തി നകാര ഓര്ക്കണര. ഒരു

കകാലതവ തകരളതത്തിലല വരവസകായ തമഖലയലടെ മുഖമുദകളകായത്തിരുന്ന കയര്

വരവസകായവുര വകതറത്തി വരവസകായവുര ഇന്നവ അടെചപ്പൂട്ടെലത്തിലന്റ വക്കത്തിലകാണവ.

ഈ  രണ്ടവ  തമഖലകളത്തിലുര  തത്തികചര  സകാധകാരണക്കകാരകായ  സശകളടെങ്ങുന്ന

ലതകാഴത്തിലകാളത്തികള പ്രവര്തത്തിക്കുനലവന്നതകാണവ ഈ രണ്ടവ തമഖലകളത്തിതലയര

ലപകാതുവകായത്തിട്ടുള്ള കകാരരര. സര്ക്കകാര് ഇവലര തശര്ത്തുര അവഗണത്തിക്കുകയകാണവ.

ഖകാദത്തി  തമഖലയലടെ ഉന്നമനതത്തിനകായത്തി നത്തിരവധത്തി  ഉതരവുകളത്തിറക്കത്തിലയങ്കെത്തിലുര

ഒനരതലന്ന  പകാലത്തിക്കലപ്പടുന്നത്തിലകാലയന്നകാണവ  മനസത്തിലകാകുന്നതവ.  സര്ക്കകാര്

ഓഫശസുകളത്തില  ഖകാദത്തി  വസങ്ങള  ധരത്തിക്കണലമന്നവ  സര്ക്കകാര്

അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടങ്കെത്തിലുര പലയത്തിടെതത്തിലുര ഇതപ്പകാഴുര പ്രകാവര്തത്തികമകായത്തിട്ടെത്തില.

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  അവഗണന  ഈ  തമഖലയലടെ  തകര്ച്ചയ്ക്കവ  മലറകാരു

കകാരണമകാകുനണ്ടവ.  മൂലരവര്ദ്ധത്തിത  കയറുത്പന്നങ്ങളക്കവ  നല  വത്തിലയര

വത്തിപണത്തിയമുലണ്ടന്നകാണവ  മനസത്തിലകാകുന്നതവ.  എന്നകാല  സര്ക്കകാര്

സരവത്തിധകാനങ്ങളക്കവ  ഈ  വത്തിപണത്തി  ഉപതയകാഗലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനവ   തശര്ത്തുര

തകാലപ്പരരമത്തില.  മലണകാലത്തിപ്പവ  തടെയന്നതത്തിനുര  കടെലഭത്തിതത്തി  ലകട്ടുന്നതത്തിനുര
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നദശതടെങ്ങള  ബലലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുലമകാലക്ക  ജത്തിതയകാ  വഫബറുര  ജത്തിതയകാ

ടെനബുമുളലപ്പലടെയള്ള  കയറുത്പന്നങ്ങള  ഉപതയകാഗത്തിക്കുനണ്ടവ.  പലക്ഷേ

അവയത്തിലലകാനര തവണ്ടരൂപതത്തിലുള്ള ശദ്ധയണ്ടകാകുന്നത്തില. ആ തമഖലയ്ക്കുകൂടെത്തി

പ്രകാധകാനരര  നലകണര.  നമ്മുലടെ  ഭരണകാധത്തികകാരത്തികളക്കവ  ഇതപ്പകാള

ഇതത്തിലലകാനമല തകാലരര ര. ഓതരകാ പുതത്തിയ വത്തികസന പദ്ധതത്തിക്കുരപത്തിന്നത്തില മറവ

തകാലരരങ്ങളകാണവ.  വന്  അഴത്തിമതത്തിയലടെ  ഒരു  മഞ്ഞുമലത്തുമ്പകാണവ  സസ്വപ്നയലടെ

പുതത്തിയ  ലവളത്തിലപ്പടുതലുണ്ടകാക്കുന്നതവ.  തകരളതത്തില  അഴത്തിമതത്തി  വരവസകായര

മകാത്രമകാണവ  ഇതപ്പകാള  വത്തികസത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതവ.  ഈ  ഭരണര  പരത്തിഷ്കൃതരകായ

ലകകാള്ളക്കകാരുലടെ സഹകരണ സരഘമകായത്തി മകാറത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ. 670

ദശലക്ഷേര  രൂപയലടെ  വവദദ്യുതത്തി  കമത്തി  പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്ന  വരവസകായങ്ങലള

രക്ഷേത്തിക്കകാനുള്ള  ആതകാര്ത്ഥമകായ  ഒരു  പരകാമര്ശവുമത്തിലകാത  ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ ഞകാന് ഒരത്തിക്കലകൂടെത്തി എതത്തിര്ക്കുകയകാണവ.

ശശ  .    ലക  .    എന്  .    ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന്:  സര്,  2022-23 സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറത്തിലല  വരവസകായ-വവദദ്യുത  വകുപകളുലടെ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന് പത്തിനണയ്ക്കുന. വരവസകായരരഗത്തുള്ള പുതരകാഗതത്തി

നകാടെത്തിലന്റ  വളര്ച്ചയത്തില  അഥവകാ  മുതന്നറതത്തില  വളലര  നത്തിര്ണയകമകാണവ.
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പുതത്തിയ  ലതകാഴത്തിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടത്തിക്കുന്നതത്തിലുര  വലത്തിയ  പങ്കുവഹത്തിക്കുന.

വത്തികസത്തിതരകാജരങ്ങളുലടെ  വരുമകാനതത്തിതലയ്ക്കുര  ജശവത്തിതനത്തിലവകാരതത്തിതലയ്ക്കുര

തകരളലത  നയത്തിക്കുകലയന്ന  ലക്ഷേരതതകാലടെയര  അതുവഴത്തി  ഒരു  നവതകരള

സൃഷ്ടത്തിയലടെ  കകാഴ്ചപ്പകാതടെകാലടെ  തകരളതത്തിലന്റ  വരവസകായരരഗലത

മുതന്നകാട്ടുനയത്തിക്കുകയര  ലചയ്യുന്ന  ബഹുമകാനരരകായ  തകരള  മുഖരമനത്തിലയയര

വരവസകായ വകുപമനത്തിലയയര ഞകാന് അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുന. പുതത്തിയ കകാലതത്തിലന്റ

അഭത്തിരുചത്തിക്കുര  ആവശരതത്തിനുമനുസരത്തിചര  വത്തി  ജകാനകാധത്തിഷത്തിതമകായ

സമ്പദവ വരവസയമകായത്തി  കൂട്ടെത്തിയത്തിണക്കത്തിയമകാണവ  ഇന്നലത  വരകാവസകായത്തിക

നയര  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതവ.  ആ  നത്തിലയത്തില  തകരളതത്തിലന്റ  ലഎ.ടെത്തി.,

ഇലതകകാണത്തികവ,  ബതയകാലടെതകകാളജത്തി,  ഫകാര്മസനട്ടെത്തിക്കല,  സരസകാന

ലപകാതുതമഖലകള,  ആധുനത്തിക  ലചറുകത്തിടെ  വരവസകായര  എന്നശ

വരവസകായങ്ങലളയളലക്കകാണ്ടുലകകാണ്ടുള്ള  സമഗ്രമകാലയകാരു

വത്തികസനപകാതയത്തിലകാണവ  എല.ഡത്തി.എഫവ.  സര്ക്കകാര്.  നകാതനകാ

സകാതങ്കെതത്തികവത്തിദരയലടെയര  ഗ്രകാഫശന്  ഗതവഷണതത്തിലന്റയര

സകാദ്ധരതകലളലകാര  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാനുള്ള  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  പരത്തിശമങ്ങള

അഭത്തിനന്ദനകാര്ഹമകാണവ.  തകന്ദ്ര  ലപകാതുതമഖലയലടെ  പ്രശ്നങ്ങളത്തിലുര  സരസകാന
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സര്ക്കകാരത്തിനവ  സകാധരമകായ  കകാരരങ്ങള  ലചയ്യേണലമന്നവ  ഈ  സന്ദര്ഭതത്തില

ഞകാന്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണവ.  തകന്ദ്രസരസകാന  ബനങ്ങളുലടെ

പരത്തിമത്തിതത്തികളക്കകത്തുനത്തിനലകകാണ്ടുര   തകന്ദ്രവരവസകായനത്തിതക്ഷേപതത്തിലന്റ

കുറവുകളുലടെ  പശകാതലതത്തിലുര  ജത്തി.എസവ.ടെത്തി.  വരുമകാനതത്തിലന്റ  ഇടെത്തിവത്തിലുര

സരസകാന  സര്ക്കകാര്  വരവസകായ  വത്തികസനതത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില  വന്

മുതന്നറങ്ങള സൃഷ്ടത്തിക്കുന്ന കകാഴ്ചയകാണവ  നകാര കകാണുന്നതവ.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ ഒരു

വര്ഷക്കകാലലത തപ്രകാഗ്രസവ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തില വളലര വത്തിശദമകായത്തി ഇക്കകാരരങ്ങള

വരകമകാക്കുനണ്ടവ.   ഞകാന്  കൂടുതല  വത്തിശദശകരണതത്തിതലയ്ക്കവ  തപകാകുന്നത്തില.

വരവസകായതമഖലയലടെ  ആധുനത്തികവത്ക്കരണതത്തിലുര

വവവത്തിദ്ധരവത്ക്കരണതത്തിലുര തകരളര ഗണരമകായ പുതരകാഗതത്തി തനടെത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

നമള  വരകാവസകായത്തികരരഗതവ  തവണ്ടത്ര  മുതന്നറത്തിയത്തിലകാലയന്നവ  ശശ.

തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന് ഇവത്തിലടെ പറയകയണ്ടകായത്തി. 2020-21  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതത്തില വരവസകായ വകുപ്പത്തിനവ  കശഴത്തിലുള്ള ലപകാതുതമഖലകാ സകാപനങ്ങള

3321.67  തകകാടെത്തി   രൂപയലടെ വത്തിറ്റുവരവകാണവ  തരഖലപ്പടുതത്തിയതവ.  സരസകാന

വരവസകായ  വകുപ്പത്തിനവ  കശഴത്തില  പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന  42

ലപകാതുതമഖലകാസകാപനങ്ങള കഴത്തിഞ സകാമ്പതത്തികവര്ഷര   വത്തിറ്റുവരവത്തിലുര
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ലകാഭതത്തിലുര   ഏലറ   മുന്നത്തിലകാണവ,  3884.06  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  വത്തിറ്റുവരവവ

തരഖലപ്പടുത്തുകയണ്ടകായത്തി.  2020-21  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷലത  അതപക്ഷേത്തിച്ചവ

562.69 തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  വര്ദ്ധനവകാണവ  വത്തിറ്റുവരവത്തിലുണ്ടകായതവ.  തകകാവത്തിഡവ

19-ലന്റ പശകാതലതത്തിലുര വത്തിറ്റുവരവവ മുന്വര്ഷതതക്കകാള വര്ദ്ധത്തിചലവന്നതവ

ശതദ്ധയമകാണവ.  ലക.എര.എര.എല.   ലക.എസവ.ഡത്തി.പത്തി.,  ലകലതടകാണ്,

മലബകാര്  സത്തിലമന്റവസവ  തുടെങ്ങത്തിയവലയലകാര  ഈ  ഗണതത്തില  വരുന്നതകാണവ.

തകകാവത്തിഡവ  കകാരണര  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലകായ  സൂക-ലചറുകത്തിടെ-ഇടെതരര

വരവസകായങ്ങലള  സഹകായത്തിക്കുന്നതത്തിലുര  146 തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ

സഹകായപദ്ധതത്തി  സര്ക്കകാര്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചവ  നടെപ്പത്തിലകാക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ഭൂമത്തി

ലഭരമകാക്കത്തിയര വകായകാതത്തിരത്തിച്ചടെവത്തിനുള്ള കകാലപരത്തിധത്തി നശട്ടെത്തിയര പ്രതതരക തലകാണ്

പകാതക്കജകള  ഉളലപ്പടുതത്തിയര  വരവസകായരരഗലത  സജശവമകാക്കത്തിയ

ബഹുമകാനരനകായ വരവസകായ വകുപമനത്തി ശശ.  പത്തി.  രകാജശവത്തിലന ഞകാന് ഈ

സന്ദര്ഭതത്തില  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണവ.   ഈ  ഘട്ടെതത്തില  സുപ്രധകാനമകായ

നത്തിയമനത്തിര്മകാണങ്ങള  നടെതത്തിലക്കകാണ്ടുര  കത്തിയകാതകമകായ  നടെപടെത്തികള

സസ്വശകരത്തിചലകകാണ്ടുമകാണവ  വരവസകായ  വകുപ്പവ  മുതന്നറുന്നതവ.  എന്നകാലുര

ആധുനത്തിക  വരവസകായങ്ങളത്തിലല   പുതത്തിയ  അവസരങ്ങള  ഇനത്തിയര  നകാര
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തവണ്ടത്ര  വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  തകരളതത്തില  വരവസകായ  വകുപ്പവ  നടെതത്തിയ

ശതദ്ധയമകായ  ഇടെലപടെലുകള  വത്തിസകാരഭയതകാല  ഞകാനതത്തിലന്റ  എലകാ

വത്തിശദശകരണങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുര  തപകാകുന്നത്തില.  2021-ലല തകരള  സൂക-ലചറുകത്തിടെ-

ഇടെതരര  വരവസകായ  സകാപനങ്ങള  സുഗമമകാക്കകാനുള്ള  ബത്തില

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  50  തകകാടെത്തി  രൂപയത്തിലധത്തികര  മൂലധന

നത്തിതക്ഷേപമുള്ള   വരവസകായങ്ങളക്കവ  7  ദത്തിവസതത്തിനകര  അനുമതത്തി

നലകകാനുള്ള  സുപ്രധകാനമകായ  ബത്തില  ഇവത്തിലടെ   അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.

2021-ലല  തകരള  വരവസകായ  ഏകജകാലക  കത്തിയറന്സവ  തബകാര്ഡകളുര

വരവസകായ  നഗര  പ്രതദശ   പ്രകാതദശത്തിക  വത്തികസനവുര  (തഭദഗതത്തി)

ഒകാര്ഡത്തിനന്സവ  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.

തകരള-ലസന്ടവലസ്ഡവ  ഇന്ലസക്ഷേന്  സത്തിസര  (ലക-സത്തിസവ)

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  'ഇന്ലവസവ  തകരള  ലഹലപ്പവലഡസവ'  എന്ന

ആശയര  മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുവന.  വരവസകായതമഖലയത്തിലല  നത്തിരവധത്തി

നത്തിയമപരത്തിഷ്കരണങ്ങളക്കവ  തനതൃതസ്വര  നലകത്തി.  'മശറവ  ദ  മത്തിനത്തിസര്'

പരത്തിപകാടെത്തിയത്തിലൂലടെ  12  ജത്തിലകളത്തിലുര  തനതൃതസ്വര  നലകുകയണ്ടകായത്തി.  'മശറവ  ദ

ഇന്ലവസര്'  പരത്തിപകാടെത്തിയത്തിലൂലടെ  നൂറുതകകാടെത്തി  രൂപയത്തിലധത്തികര  നത്തിതക്ഷേപര
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നടെതകാന്  തകാലരരലപ്പടുന്ന  സരരരഭകലര  തനരത്തിലക്കണ്ടവ  സരസകാരത്തിക്കുന്ന

പരത്തിപകാടെത്തിക്കവ  തുടെക്കര  കുറത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  ലകകാച്ചത്തി,  ബകാരഗ്ലൂര്  വരവസകായ

ഇടെനകാഴത്തിക്കവ  പത്തുമകാസതത്തിനത്തിടെയത്തിലകാണവ  70 ശതമകാനര  ഭൂമത്തി  കത്തിന്ഫ

ഏലറടുതവ  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതവ.  പതത്തിനകായത്തിരതതകാളര  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ

നത്തിതക്ഷേപസകാദ്ധരതകള  പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്ന  പദ്ധതത്തിയകാണതവ.  ഇനത്തിയര  നമ്മുലടെ

ശദ്ധ പതത്തിതയണ്ട  ചത്തില തമഖലകളുണ്ടവ.  എഫവ.എ.സത്തി.റത്തി.-യലടെ  സലതവ

നമള സലതമലറടുത്തുലകകാണ്ടവ നടെപ്പകാക്കകാനുതദശത്തിക്കുന്ന ലപതടകാ ലകമത്തിക്കല

പകാര്ക്കവ  പ്രധകാനമനത്തി  വന്നവ  ഉദ്ഘകാടെനര  ലചയതകാണവ.  ഒച്ചത്തിഴയന്ന

തവഗതത്തിലകാണവ  തപകാകുന്നതവ,  അവത്തിലടെ  നമുക്കത്തിടെലപടെകാന്  കഴത്തിയണര.

അതുതപകാലല ലപതടകാ ലകമത്തിക്കല തപ്രകാജകവ BPCL  ലകകാച്ചത്തി റത്തിവഫനറത്തിയലടെ

ഉത്പ്പന്നങ്ങളകായ ലപ്രകാപ്പത്തിലത്തിന്,  എഥത്തിലത്തിന്,  പകാസത്തികവ,  തപകാളത്തിമര്,  വഫബര്

ഉളലപ്പലടെയള്ള രകാസവസ്തുക്കള വരവസകായങ്ങളുലടെ പ്രധകാന ഘടെകങ്ങളകാണവ.

അതുതപകാലല  വപവുഡവ  ആവശരങ്ങളക്കുപതയകാഗത്തിക്കുന്ന  Hindustan

Organic Chemicals Limited-ലന്റ ഫത്തിതനകാള, ഫകാര്മസനട്ടെത്തിക്കലസവ രരഗതവ

ആവശരമുള്ള  അസതറകാണ്  തുടെങ്ങത്തിയ  രകാസപദകാര്ത്ഥങ്ങള  നമുക്കവ

പ്രതയകാജനലപ്പടുതകാനകാകണര.  വലത്തിയതതകാതത്തില  സസ്വകകാരരനത്തിതക്ഷേപര
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ആകര്ഷത്തിക്കകാന് കഴത്തിയന്ന തമഖലയകാണത്തിതവ.  ഇന്നവ  അസരസ്കൃത വത്തിഭവങ്ങള

വന്തതകാതത്തില  ഗുജറകാതത്തിതലയ്ക്കുര  വഹദരകാബകാദത്തിതലയ്ക്കുര  ഒഴുകുകയകാണവ.

അതത്തിവത്തിലടെ ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാനകാകണര. അതത്തിനകാവശരമകായ നടെപടെത്തികളക്കവ

തുടെക്കര കുറത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവന്നതവ ശകാഘനശയമകാണവ.  കുറഞ വത്തിലയ്ക്കവ ഭൂമത്തിയര

പശകാതല  സസൗകരരവുര  വരവസകായത്തികളക്കവ  ലഭരമകാതക്കണ്ടതുണ്ടവ.  ഇവത്തിലടെ

നകാര ഭൂമത്തിക്കവ ഏക്കറത്തിനവ രണ്ടര തകകാടെത്തി രൂപ നലതകണ്ടത്തി വരുതമ്പകാള  250

കത്തിതലകാമശറര് വടെക്കന് സരസകാനങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ മകാറത്തി സഞരത്തിച്ചകാല ഏക്കറത്തിനവ

പതത്തിനയ്യേകായത്തിരര  രൂപമകാത്രതമ  തവണ്ടത്തിവരത്തികയള്ളുലവന്ന  വരതരകാസമുണ്ടവ.

ഇവത്തിലടെ  വരവസകായങ്ങള  തനരത്തിടുന്ന  പ്രധകാന  പ്രശ്നര,  സകാമ്പതത്തിക

സകാപനങ്ങള  സസ്വശകരത്തിക്കുന്ന  നത്തിലപകാടുകളകാണവ.  വകായ  ലഭത്തിക്കുന്നതത്തിനവ

പട്ടെയര ഒഴത്തിചകൂടെകാനകാകകാത ഒന്നകാണവ. നമള ലശസത്തിനവ നലകുന്ന ഭൂമത്തി വകായകാ

സസൗകരരതത്തിനവ  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാന്  കഴത്തിയത്തില.   ഇതത്തിലന  മറത്തികടെക്കകാന്

കഴത്തിയതമകാലയനര റവനന നത്തിയമങ്ങളത്തിതലലതങ്കെത്തിലുര വത്തിധതത്തിലുള്ള പരത്തിഷ്കകാരര

ലകകാണ്ടുവരകാനകാകുതമകാലയനര  ചത്തിനത്തിക്കണര.  ഇന്നവ  ഈ  അസരസ്കൃത

വത്തിഭവങ്ങള  ഗുജറകാതത്തിതലയ്ക്കുര  ആന്ധ്രയത്തിതലയ്ക്കുര  പ്രവഹത്തിക്കുകയകാണവ.

വത്തിലകുറച്ചവ  ഭൂമത്തിയര  പശകാതലസസൗകരരങ്ങളുര  ലഭത്തിച്ചകാല  ഇവത്തിലടെതലന്ന
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ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാനുര  വരവസകായങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  മകാത്രര  ലശസത്തിനവ

ലകകാടുക്കുന്നതത്തിനുപുറലമ  പതത്തിചനലകകാനുള്ള  അധത്തികകാരര  നലകകാനുര

കഴത്തിയതമകാലയനകൂടെത്തി  ആതലകാചത്തിക്കണര.  റത്തിയല  എതസറവ  തകാലരരര

കടെനകൂടെകാതത്തിരത്തിക്കകാനത്തിടെയകാക്കു രവത്തിധര  പഴുതടെചലകകാണ്ടുള്ള

സസൗകരരങ്ങലളകാരുക്കത്തി  വരവസകായത്തികലള  ആകര്ഷത്തിചനത്തിര്തകാന്

കഴത്തിയതമകാലയന്നവ  നകാര  ചത്തിനത്തിക്കണര.   വരവസകായങ്ങളുലടെ

പുനരുദ്ധകാരണതത്തിനവ മുന്കലയ്യേടുക്കണര. ഇനരയത്തില വരവസകായമകാരരഭത്തിക്കുന്ന

പ്രകാഥമത്തിക ഘട്ടെതത്തിലതലന്ന നമ്മുലടെ സരസകാനതവ വരവസകായങ്ങളകാരരഭത്തിച്ച

തമഖലയകാണവ ടകാവന്കൂര്  -  ലകകാച്ചത്തി തമഖല.  എറണകാകുളര,  ആലുവ,  ഏലൂര്,

ഉതദരകാഗമണ്ഡല,  കളമതശരത്തി  തുടെങ്ങത്തിയ  സലങ്ങലളലകാര

പശകാതലസസൗകരരങ്ങളുള്ള  തമഖലകളകാണവ.  എന്നകാല  ഇന്നവ  തളര്ച്ച

തനരത്തിട്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  ആവശരതത്തിനവ  ഭൂമത്തി,  ലവള്ളര,  തറകാഡവ

കണകത്തിവത്തിറത്തി,  ലറയത്തില  കണകത്തിവത്തിറത്തി,  വത്തിമകാനതകാവളര,  വവദദ്യുതത്തി

ഉളലപ്പലടെയള്ള  എലകാ  സസൗകരരങ്ങളുമുണ്ടവ;   പുതുതകായത്തി

ഒനമുണ്ടകാതക്കണ്ടതത്തില. നത്തിലവത്തിലുള്ള  ഈ പശകാതല സസൗകരരങ്ങള നമുക്കവ

നഷ്ടലപ്പട്ടുകൂടെകാ.  റത്തിയല എതസറവ തകാലരരങ്ങളക്കവ ഈ തമഖല കശഴവലപടെരുതവ.
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വരവസകായങ്ങളുലടെ പുനരുദ്ധകാരണതത്തിതനകാ പുതത്തിയ വരവസകായങ്ങളതക്കകാ ഈ

സകാദ്ധരതകലള  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാന്  കഴത്തിയണര.  വരവസകായങ്ങളത്തില

സര്ക്കകാരുമകായത്തി  വകതകകാര്തവ  നത്തിതക്ഷേപതത്തിനവ  തങ്ങള  തയ്യേകാറകാലണന്നവ

തലകാക തകരള സഭയത്തില ഉയര്നതകലട്ടെകാരു ശബ്ദമുണ്ടവ.   ആ സകാദ്ധരതകലള

നമുക്കവ ഉപതയകാഗത്തിക്കകാവുന്നതകാണവ.  ലകകാച്ചത്തിയത്തിലല ലപലടകാലനറവ  LNG-യലടെ

സകാദ്ധരതകള  സരസകാനതത്തിലന്റ  വരവസകായത്തികകാവശരതത്തിനുരമറ്റുര  നമുക്കവ

പ്രതയകാജനലപ്പടുതകാനകാകണര.  അതുതപകാലല  കരത്തിമണലുളലപ്പലടെയള്ള

ധകാതുക്കളുലടെ  സകാദ്ധരതകള ഉപതയകാഗത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയണര.   രകാജരരക്ഷേലയ

മുന്നത്തിര്തത്തി  ആണവതമഖലകളത്തില  പ്രതയകാജനലപ്പടുതകാന്  കഴത്തിയന്ന

തമകാതണകാവസറ്റുര  ഇലമവനറ്റുര  സത്തിലത്തിമവനറ്റുര  സത്തിലത്തിതക്കകാണുര  റൂവട്ടെലുര

സുലഭമകായത്തി  ലഭത്തിക്കുന്നതവ  തശരപ്രതദശങ്ങളത്തിലകാണവ.  അടുതകകാലതവ  തകന്ദ്ര

ഗവണ്ലമന്റവ  ചത്തില  നത്തിയനണങ്ങളുര  നത്തിയമങ്ങളുര  തഭദഗതത്തി  നത്തിര്തദശങ്ങളുര

ലകകാണ്ടുവന.   അതകായതവ,  സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  അനുമതത്തി

കൂടെകാലതതലന്ന  കരത്തിമണല  ഉളലപ്പടുന്ന  സലങ്ങള  സസ്വകകാരരതമഖലയ്ക്കവ

ഖനനതത്തിനവ  ലകകാടുക്കകാന്  അധത്തികകാരര  നലകുന്ന  നത്തിയമമകാണവ  തകന്ദ്ര

ഗവണ്ലമന്റവ  ലകകാണ്ടുവന്നതവ.  അതത്തിലനലയലകാര  ലചറുതവ
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പരകാജയലപ്പടുതതണ്ടതുണ്ടവ.  ഇപ്രകകാരമുള്ള  നത്തിയനത്തിത  ഖനനതമഖല

സസ്വകകാരരതമഖലയ്ക്കവ  തുറനലകകാടുക്കുന്ന  സകാഹചരരമുണ്ടകാകുതമ്പകാള  ഈ

പ്രതദശതവ   പരത്തിസത്തിതത്തി  സനലനമത്തിലകാതകാകുര.   ആലപഴ,  ലകകാലര

ജത്തിലകളത്തില ആയത്തിരകണക്കത്തിനവ ജനങ്ങള അധത്തിവസത്തിക്കുന്ന തശരപ്രതദശലത

തകാലരരങ്ങള   സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  കഴത്തിയകാത  സകാഹചരരമുണ്ടകാകുര.

അതുതപകാല വലകാര്പകാടെര ലഎ.സത്തി.ടെത്തി.ടെത്തി.-യലടെ ഭകാവത്തിവത്തികസന സകാദ്ധരതകലള

നകാര  നന്നകായത്തി  പ്രതയകാജനലപ്പടുതണര.  വരകാനത്തിരത്തിക്കുന്ന  വലകാര്പകാടെര

ലടെര്മത്തിനലത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  ആ  പ്രതദശലത  ജനത  ഒരുപകാടെവ  പ്രതശക്ഷേകള

വചപുലര്തത്തിയത്തിരുന.  എന്നകാല  ആ  തപ്രകാജകവ  വന്നതത്തിനുതശഷര  ഒരു

പഞകായതത്തിലന്റതലന്ന  വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങള

മുരടെത്തിചതപകാകുകയകാണുണ്ടകായതവ.  അവരുലടെ  സസ്വപ്നങ്ങള  പൂവണത്തിഞത്തിലലന്നവ

മകാത്രമല,  ആ  ഗ്രകാമതത്തിലല  മുഴുവന്  ജനതയലടെയര  സസ്വപ്നങ്ങള  വകാടെത്തി

വശഴുകയകാണവ ലചയതവ.  അവര് ലക്ഷേരര വച്ച  പത്തുവര്ഷലത വലകാര്പകാടെര

ടകാന്സ്ഷത്തിപ്ലമന്റവ  കലണ്ടയത്തിനര്  ഹകാന്റവ ലത്തിരഗത്തിലന്റ  75%  അച്ചശവവ

ലചയ്യുകയണ്ടകായത്തി.  2040  വലരയള്ള  ഫസവ  തഫസവ  പ്രവര്തനങ്ങള

മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാനുള്ള എലകാ സകാദ്ധരതകളുമുണ്ടവ.  ഭകാവത്തിവത്തികസനതത്തിനവ
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സസ്വകാഭകാവത്തികമകായര  റത്തിസര്വ്വകായത്തി  കണക്കകാക്കുന്ന  പ്രതദശര,  ഒരു  നൂറവ

ഏക്കലറങ്കെത്തിലുര  ഭൂമത്തി  അവര്ക്കവ  വകമകാറകാന്  കഴത്തിയണര.   ഇക്കകാരരതത്തില

ഡത്തി.പത്തി. തവളഡത്തിലന്റ   ആളുകള  സര്ക്കകാരുമകായത്തി  MoU

ഒപവച്ചത്തിട്ടുലണ്ടന്നകാണവ  ഞകാന്  മനസത്തിലകാക്കുന്നതവ.  ഇതപ്പകാഴുള്ള  പദ്ധതത്തി

പ്രതദശതത്തിനവ  പുറലമ  ആ  പ്രതദശലത  ഭൂമത്തികൂടെത്തിതയലറടുതവ

ഭകാവത്തിവത്തികസനതത്തിനുതവണ്ടത്തി  മുന്കലയ്യേടുക്കണലമന്നവ  ഞകാന്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണവ.  അതുതപകാലല  സരസകാന  ലപകാതുതമഖലകാ

സകാപനങ്ങളത്തില  ലകാഭകരമകായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതത്തില  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കുര

ജശവനക്കകാര്ക്കുമുള്ള പങ്കെവ നകാര കകാണകാതത്തിരുനകൂടെകാ.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  അതങ്ങയ്ക്കവ ഒരു മത്തിനത്തിട്ടുകൂടെത്തി......

ശശ  .    ലക  .    എന്  .    ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന്:   വരവസകായ  സസൗഹൃദകാനരശക്ഷേര

സൃഷ്ടത്തിക്കുന്നതത്തില  അവര്  വലത്തിയ  പങ്കെകാണവ  വഹത്തിക്കുന്നതവ.  അവരുലടെ

പ്രശ്നങ്ങതളകാടെവ  സര്ക്കകാര്  അനുഭകാവപൂര്വ്വമകായ  സമശപനര  സസ്വശകരത്തിക്കണര.

ഞകാന്  ഇതവ  പറയകാന്  കകാരണര,  രകാസവസ്തുക്കളുലടെ  തമഖലയത്തില

പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന  ടെത്തി.സത്തി.സത്തി.എല.  ഈയടുതകകാലതവ  ഒരു  ദശര്ഘകകാല

കരകാര് ഒപവയ്ക്കുകയണ്ടകായത്തി.  മുന്കകാലപ്രകാബലരതതകാടുകൂടെത്തി  നടെപ്പകാക്കുന്നതത്തില
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ഒകാഫശസര്മകാരുലടെ  ആനുകൂലരങ്ങള  ലവട്ടെത്തിക്കുറചലകകാണ്ടുലള്ളകാരു  നത്തിലപകാടെവ

വയ്ക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ഇതുതപകാലല  മലറകാരു  സരഭവര  എറണകാകുളര  ജത്തിലയത്തിലല

ലപകാതുതമഖലകാ  സകാപനമകായ  ടകാതക്കകാതകബത്തിളത്തിലുമുണ്ടകായത്തി.  അവത്തിലടെ

കഴത്തിഞമകാസര  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളക്കവ  ശമ്പളര  ലകകാടുക്കകാത

സത്തിതത്തിവരത്തികയണ്ടകായത്തി.  അവത്തിലടെ തകകാടെത്തികണക്കത്തിനവ രൂപ മുതലമുടെക്കത്തി നകാര

പരത്തിഷ്കകാരങ്ങള  നടെപ്പകാക്കത്തിലയങ്കെത്തിലുര  യനസരവത്തിധകാനങ്ങളത്തില  ചത്തിലതവ

പ്രവര്തത്തിക്കുന്നത്തിലലനള്ള ആതക്ഷേപമുണ്ടവ. മകാതനജ് ലമന്റവ സരവത്തിധകാനതത്തിലന്റ

കകാരരക്ഷേമത  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  നമുക്കവത്തിലടെ  ഇടെലപടെകാന്  കഴത്തിയണര.  ഞകാന്

കൂടുതല വത്തിശദശകരണങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ തപകാകുന്നത്തില. വരവസകായങ്ങളുലടെ സുഗമമകായ

പ്രവര്തനതത്തിനവ  അനത്തിവകാരരമകായഘടെകമകാണവ  ഊര്ജ  തസകാതസവ.

അതത്തിനവ  പ്രകാധകാനരര നലകണര.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: അങ്ങയലടെ സമയര കഴത്തിഞ്ഞു. 

ശശ  .   ലക  .   എന്  .   ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന്: ആ നത്തിലയ്ക്കവ സര്ക്കകാര്  നടെപ്പകാക്കുന്ന

എലകാ  കകാരരങ്ങലളയര  ഞകാന്  പത്തിനണയ്ക്കുകയകാണവ.  ഒരു  കകാരരരകൂടെത്തി

പറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ  ഞകാന്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.  ഞകാന്  തൃക്കകാക്കര

മണ്ഡലതത്തിലല ഒരു തവകാട്ടെറകാണവ.   ഞകാനുര ശശ.  ടെത്തി.  ലജ.  വത്തിതനകാദുമുളലപ്പലടെ
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ഈ  സഭയത്തിലല  നകാലവ  എര.എല.എ.-മകാര്  തൃക്കകാക്കര  മണ്ഡലതത്തിലകാണവ

തകാമസത്തിക്കുന്നതവ.  അതത്തില  ശശ.  തതകാമസവ  ലക.  തതകാമസവ-ലന്റ  മണ്ഡലര

തവലറയകാലണങ്കെത്തിലുര  തകാമസത്തിക്കുന്നതവ  അവത്തിലടെയകാണവ.  ഞങ്ങള സതഹകാദരശ

നത്തിര്വത്തിതശഷമകായ  തസ്നേഹവകായ്തപകാടുകൂടെത്തി  കകാണുന്ന  എര.എല.എ.-യകാണവ

ശശമതത്തി  ഉമകാ  തതകാമസവ.  അവര്  ഒരുപകാടെവ  ലവല്ലുവത്തിളത്തികലള

തനരത്തിട്ടുലകകാണ്ടകാണത്തിവത്തിലടെ  വന്നതവ.  ആ  ലതരലഞടുപ്പത്തില  പ്രവര്തത്തിച്ച

അതത്തിലന്റ  രസതനര  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ  വത്തിശദശകരത്തിക്കുന്നത്തില.

തകകാണ്ഗ്രസവ തനതകാവകായത്തിരുന്ന ശശ. ലക. വത്തി.  തതകാമസവ,  മുന്മനത്തി ശശ.  പത്തി.

സത്തി.  തതകാമസവ,  മുന്  തമയര്  ശശ.  തടെകാണത്തി  ലചമണത്തി  തുടെങ്ങത്തിയവരുലടെ

എതത്തിര്പകതളകാടുകൂടെത്തിയകാണവ അവര് ഇവത്തിലടെ വരകാനത്തിടെയകായതവ.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: പശസവ .... അങ്ങവ അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര.....

ശശ  .    ലക  .    എന്  .    ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന്:  കുട്ടെത്തികുരങ്ങലനലകകാണ്ടവ  ചുടുതചകാറവ

വകാരത്തിക്കുന്നതുതപകാലല ശശ. കുമനര രകാജതശഖരലന്റ ഒതകാശതയകാടുകൂടെത്തിയകാണവ

അവര്  ഇവത്തിലടെ  ജയത്തിചവന്നലതന്നതവ  ശതദ്ധയമകായ  കകാരരമകാണവ.    ഞകാന്

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശശ  .    അന്വര്  സകാദതവ:  സര്,  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

ശകമകായത്തി  എതത്തിര്ക്കുകയകാണവ.  ഗകാര്ഹത്തിക  ഉപതഭകാകകാക്കളുലടെ  ലലവദദ്യുതത്തി

ചകാര്ജത്തിലുണ്ടകായ  അമത്തിതമകായ  വര്ദ്ധനവത്തിലൂലടെ  തകരളതത്തിലല

സകാധകാരണക്കകാലര  ലകകാള്ളയടെത്തിക്കുന്ന  സമശപനമകാണവ  ഉണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.

ഇതവ  തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങള  ലപകാറുക്കത്തില.  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റവ

അധത്തികകാരതത്തിതലറത്തിയതപ്പകാള  എലകാര  ശരത്തിയകാക്കുര,  എലകാര

തശര്പ്പകാക്കുലമലന്നകാലക്ക  പറഞത്തിട്ടെവ  ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  ചകാര്ജവ  വര്ദ്ധനവത്തിലൂലടെ

ഇവത്തിടെലത  സകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങളുലടെതമല  അമത്തിതഭകാരര

അടെത്തിതച്ചലപ്പത്തിക്കുന്ന  സമശപനമകായകാണവ  ഏറവുലമകാടുവത്തില  മനസത്തിലകാക്കകാന്

സകാധത്തിച്ചതവ.   തകരളതത്തില  100  യണത്തിറത്തിനുര  500  യണത്തിറത്തിനുമത്തിടെയത്തില

ലലവദദ്യുതത്തി  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നവരകാണവ  കൂടുതലുമുള്ളതവ.   ലലവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജവ

വര്ദ്ധനവത്തിലൂലടെ  ഇവലര  സര്ക്കകാര്  ലകകാള്ളയടെത്തിച്ചതവ  ശരത്തിയകാതണകാ?

നമുലക്കലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര,  തമത്തിഴവ നകാട്ടെത്തില ആദരലത നൂറവ യണത്തിറവ ലലവദദ്യുതത്തി

എലകാവര്ക്കുര  സസൗജനരമകാണവ.  500  യണത്തിറവ  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നവരുര  ആദര

100 യണത്തിറത്തിനവ പണര നലതകണ്ടതത്തില.  എത്ര നല സമശപനമകാണവ സകാലത്തിന്

ഗവണ്ലമന്റവ സസ്വശകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  എനലകകാണ്ടവ നമുക്കതവ സസ്വശകരത്തിക്കകാന്



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

90

സകാധത്തിക്കുന്നത്തില?  കകാരണര  തവലറകാനമല,  പ്രത്തിയങ്കെരനകായ  ലലവദദ്യുതത്തി

വകുപമനത്തി നല മനത്തിലയകാലക്ക തലന്നയകാണവ,  പലക്ഷേ അതദഹതത്തിനവ ഇസൗ

വകുപ്പത്തിതനകാടെവ  എത്രമകാത്രര  തകാലപ്പരരമുലണ്ടനര  അതവ  അതദഹതത്തിനുതമല

അടെത്തിതച്ചലപ്പത്തിച്ചതകാലണനമകാണവ  ഞങ്ങളക്കവ  മനസത്തിലകാക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചതവ.

അതദഹലത  തമകാശമകാക്കുന്നതവ  ഞങ്ങളകാരുമല,  അവത്തിടെലത  സത്തി.ലഎ.ടെത്തി.

യണത്തിയന്  തലന്നയകാണവ.  ഇസൗ  മനത്തി  ഏറവുര  തമകാശമകാണവ,  മനത്തിയലടെ

നത്തിലപകാടെവ  ശരത്തിയല,  വകുപ്പവ  ശരത്തിയല,  എനത്തിനവ  ഇസൗ മനത്തിലയ ഈ വകുപ്പവ

അടെത്തിതച്ചലപ്പത്തിച  എലന്നകാലക്ക  എലകാ  ദത്തിവസവുര  അവര്  പറയര.

അങ്ങലനയത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാഴകാണവ  അതദഹതത്തിനവ  സസ്വതനമകായത്തി  നല

മനതസകാടുകൂടെത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാന്  സകാധത്തിക്കത്തിലലന്നവ  മനസത്തിലകായതവ.

തകരളതത്തില  500  യണത്തിറവ  ലലവദദ്യുതത്തി  ഉപതയകാഗത്തിച്ചകാല രണ്ടവ  മകാസതതയ്ക്കവ

8772  രൂപയകാണവ  ബത്തില  വരുന്നതവ.  തമത്തിഴവ നകാട്ടെത്തില  അതവ  2362  രൂപ

മകാത്രമകാണവ,  6410  രൂപയലടെ  വരതരകാസമകാണുണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  അതപ്പകാള

എത്രമകാത്രര  തുകയകാണവ   സകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങളത്തിലനത്തിനര

ലകകാള്ളയടെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.   ഡലഹത്തിയത്തില  200  യണത്തിറ്റുര  പഞകാബത്തില  300

യണത്തിറവ  ലലവദദ്യുതത്തിയമകാണവ  സസൗജനരമകായത്തി  ലകകാടുക്കുന്നതവ.  ഇലതലകാര  ഇസൗ
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ഗവണ്ലമന്റവ  കകാണുന്നത്തിതല?  സകാധകാരണക്കകാര്  മുതല  എലകാ  ആളുകളുര

ലലവദദ്യുതത്തി  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന്നവരകാണവ.  എലകാര  ശരത്തിയകാക്കുര,  അലലങ്കെത്തില

സകാധകാരണക്കകാരുലടെ  ഗവണ്ലമന്റവ  എനപറയന്ന  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റവ

ജനങ്ങളക്കവ  ഇത്രയര  പ്രഹരര  ലകകാടുക്കുകയകാണവ.  ലതകാട്ടെടുത്തുള്ള

സരസകാനതവ  ലകകാടുക്കുന്ന  ആനുകൂലരരതപകാലുര  നമുക്കവ  ലകകാടുക്കകാന്

സകാധത്തിക്കുന്നത്തില. എലന്റ മണ്ഡലതത്തിലല കകാഞ്ഞൂരത്തില ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-

ലന്റ ഒരു ലസക്ഷേന് ഓഫശസുണ്ടവ. ഇതവ യ.ഡത്തി.എഫവ. സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലതവ

അനുവദത്തിച്ചതകാണതവ.  പലക്ഷേ  അതത്തിനവ  സസ്വനമകായത്തി  ലകട്ടെത്തിടെമത്തിലകാലത  വകാടെക

ലകട്ടെത്തിടെതത്തിലകാണവ പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതവ.  ഇതപ്പകാള ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.  ആ

ലകട്ടെത്തിടെ ഉടെമയ്ക്കവ ഏകതദശര ഒരു ലക്ഷേതത്തിലപ്പരര രൂപ വകാടെക ലകകാടുക്കകാനുണ്ടവ,

ഇതുവലരയര  അതവ  ലകകാടുതത്തിട്ടെത്തില.  പല  തവണ  അങ്ങയലടെ

ശദ്ധയത്തിലലപ്പടുതത്തിയതകാണവ.  ആ  ലസക്ഷേന്  ഓഫശസവ  മകാറുലമന്നകാണവ

പറയന്നതവ. അവത്തിലടെ സസ്വനമകാലയകാരു ലസക്ഷേന് ഓഫശസത്തിനുതവണ്ടത്തി ഞങ്ങള

ശമത്തിക്കുനണ്ടവ.  പഞകായതത്തിനവ  വത്തിട്ടുതന്ന  സലലത  മൃഗകാശുപത്രത്തിയലടെ

മുകളത്തിലലതനത്തിലയത്തില  ലസക്ഷേന്  ഓഫശസവ  തുടെങ്ങകാനുള്ള  എലകാ

സരവത്തിധകാനങ്ങളുമുണ്ടവ.  പലക്ഷേ  അവത്തിലടെ  ലസക്ഷേന്  ഓഫശസവ  തുടെങ്ങകാന്
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അനുവദത്തിക്കുന്നത്തില.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  ഇടെലപട്ടുലകകാണ്ടവ  മൃഗസരരക്ഷേണ

വകുപമനത്തിയമകായത്തി സമര്ദര ലചലുതത്തി അവത്തിലടെലയകാരു ലസക്ഷേന് ഓഫശസവ

തുടെങ്ങകാനുള്ള സകാഹചരരമുണ്ടകാക്കണര.  വരവസകായ വകുപമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ,

വരവസകായലതക്കുറത്തിച്ചവ ഇവത്തിലടെ പുകഴത്തിപ്പറയകയര വളലര അതത്തിതവഗതത്തില

തപകാകുനലവനലമലകാര  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയമുണ്ടകായത്തി.   വരവസകായ  വകുപ്പത്തിലന്റ

കണക്കത്തില  ചത്തില  കൃത്രത്തിമലമകാലക്ക  കകാണത്തിചലകകാണ്ടവ  അതവ  ലകാഭമകാലണന്നവ

കകാണത്തിചലകകാണ്ടുള്ള  സമശപന  രശതത്തി  എലകാക്കകാലത്തുര  എല.ഡത്തി.എഫവ.

ഗവണ്ലമന്റവ സസ്വശകരത്തിച്ചത്തിരുന്നതകാണവ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തിക്കറത്തിയകാര, എലന്റ

മണ്ഡലതത്തില  ജത്തി.ടെത്തി.എന്.  എലന്നകാരു  സകാപനമുണ്ടവ.  1964-ല

സകാപത്തിതമകായ,  ഏകതദശര  500-നടുതവ ലതകാഴത്തിലകാളത്തികള തജകാലത്തി  ലചയ്യുന്ന

ആ  വരവസകായ  സകാപനര  ഇന്നവ  പൂട്ടെത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  അവത്തിടെലത

യണത്തിയനുകളുളലപ്പലടെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയലടെയര  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റയര

ശദ്ധയത്തിലലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുര  ആ  കമ്പനത്തിതപകാലുര  സരരക്ഷേത്തിക്കകാന്  ഇസൗ

ഗവണ്ലമന്റത്തിനവ സകാധത്തിച്ചത്തില.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി എലകാ ജത്തിലയത്തിലുര വത്തിളത്തിച്ച

തയകാഗതത്തില ഞങ്ങള പലങ്കെടുതവ അതത്തില ഇടെലപട്ടെവ സരസകാരത്തിക്കുകലയകാലക്ക

ലചയ്ലതങ്കെത്തിലുര അതത്തിലലകാരു നടെപടെത്തിയണ്ടകായത്തില.  ജത്തി.ടെത്തി.എന്.-ല ഏകതദശര
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500-ഓളര ലതകാഴത്തിലകാളത്തികളകാണവ അനകാഥരകായത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  ഇന്നവ  40  വയസവ

കഴത്തിഞ ആളുകളക്കവ എവത്തിലടെ തജകാലത്തി  കത്തിട്ടുര?  അവത്തിലടെ വത്തിഷയര തശര്തവ

നഷ്ടപരത്തിഹകാരലമകാലക്ക  ലകകാടുക്കകാന്  തപകാകുനണ്ടവ.  പലക്ഷേ  അവരുലടെ

ലതകാഴത്തില  നഷ്ടലപ്പട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  ശശ.  പത്തി.  വത്തി.  ശശനത്തിജത്തിന്  തൃക്കകാക്കര

മണ്ഡലതത്തിലല  കകാരരര  പറഞ്ഞു,  അവത്തിലടെയണ്ടകായതവ  തവലറകാനമല,  ശശ.

അരുണ്  കുമകാറത്തിലന  സകാനകാര്ത്ഥത്തിയകാക്കത്തി  അതദഹരതലന്ന  തപകാസത്തിട്ടെത്തിട്ടെവ

പത്തിന്നശടെതവ  പത്തിന്വലത്തിതക്കണ്ടത്തി  വന.  അവത്തിലടെ  സകാനകാര്ത്ഥത്തിയലടെ

ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടകായതവ  എല.ഡത്തി.എഫവ.-ലകാണവ.  അലകാലത  ഞങ്ങളക്കവ

യകാലതകാരു  ആശയക്കുഴപ്പവുമുണ്ടകായത്തില.  ഇവത്തിലടെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവവ  കഴത്തിഞ  സതമളനതത്തില  ഒനര  മത്തിണ്ടത്തിയത്തില

എന്നകായത്തിരുന  പറഞതവ.  ഇരുപതത്തിയഞവ  അടെത്തിയനരപ്രതമയങ്ങളകാണവ

പ്രത്തിയങ്കെരനകായ ശശ. വത്തി. ഡത്തി. സതശശന് അന്നവ അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതവ.  നത്തിയമസഭകാ

ചരത്തിത്രതത്തില  ഏറവുര  ലറതക്കകാര്ഡവ  അടെത്തിയനരപ്രതമയര  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതവ

ആരകാലണന്നവ  തചകാദത്തിച്ചകാല  അതവ  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശനകാണവ.   ഇവത്തിലടെ

ആദരര  പ്രസരഗത്തിച്ച  അരഗര  പറഞതവ  സസ്വപ്നയലടെ  ഗൂഢകാതലകാചനയത്തില

അതദഹതത്തിനവ പങ്കുലണ്ടന്നകാണവ.  ഞകാന് തചകാദത്തിക്കലട്ടെ, തഡകാ. ലക. ടെത്തി. ജലശല



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

94

ലകകാടുത  പരകാതത്തിയത്തില  സസ്വപ്നയലടെ  ഗൂഢകാതലകാചനയത്തില  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.

സതശശനവ  പങ്കുലണ്ടന്നവ  നത്തിങ്ങള  എനവ  അര്ത്ഥതത്തിലകാണവ  പറഞതവ.

കഴത്തിഞ  തവണ  ശശ.  രതമശവ  ലചന്നത്തിതല  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവകായത്തിരുന്ന

സമയത്തുര  ഇതുതപകാലുളള  കകാരരങ്ങള  സഭയത്തില  ലകകാണ്ടുവന്നവ

അതദഹലതയര  തമകാശമകാക്കകാന്  ശമത്തിച.   അതുതപകാലല  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.

സതശശലനയര  തമകാശമകാക്കകാന്  ശമത്തിച്ചകാല  തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങള  അതവ

അരഗശകരത്തിക്കത്തില, അതത്തിനവ യകാലതകാരു സരശയവുമത്തില. ഇവത്തിലടെ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

എ.  എന്.  ഷരസശര്  'ഇസകാതമകാതഫകാബത്തിയ'  എലന്നകാരു  കകാരരര

പറയകയണ്ടകായത്തി.  എനത്തിക്കവ  മനസത്തിലകാകുന്നത്തില,  ബത്തിരത്തിയകാണത്തിയര

ഇസൗനപ്പഴവുര മുസശങ്ങളുലടെ കുതകയകാതണകാ;  മുസശങ്ങള മകാത്രമകാതണകാ ഇതവ

കഴത്തിക്കുന്നതവ?  ഖറകാനത്തില   പറയനണ്ടവ,  ഏതവ  രകാജരത്തുര  തകാമസത്തിക്കുന്ന

മുസശങ്ങള  ആ  നകാട്ടെത്തിലല  നത്തിയമവരവസ  പൂര്ണമകായര  അനുസരത്തിക്കകാന്

ബകാദ്ധരസരകാലണന്നവ.    ഒരത്തിക്കലുര ശശ.  എ.  എന്.  ഷരസശറത്തിലനതപ്പകാലുള്ള

ആളുകള  അതത്തിലനതപ്പകാലുര  മതവലക്കരത്തിചലകകാണ്ടവ  അലലങ്കെത്തില  വര്ഗശയത

പറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ  എങ്ങലന  ഒരു  തകസത്തിലന  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കകാന്

തയ്യേകാറകാകുനലവന്നവ  മനസത്തിലകാകുന്നത്തില.  ഒരു  യഥകാര്ത്ഥ  കമനണത്തിസ്റ്റുകകാരനവ
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അങ്ങലന  ലചയ്യേകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാ?  അതകാണവ  ഇവത്തിലടെ  ശശ.  നജശബവ

കകാനപുരര  പറഞതവ,  നത്തിങ്ങള  യഥകാര്ത്ഥ  കമനണത്തിസകായത്തി  മകാറൂ,

തകകാണ്ഗ്രസ്സുര  ലശഗുലമകാനമകാകണ്ട,  നത്തിങ്ങള  യഥകാര്ത്ഥ  കമനണത്തിസകായകാല

നത്തിങ്ങളക്കവ ഇങ്ങലനലയകാനര പറയകാന് സകാധത്തിക്കത്തിലലന്നവ.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: സമയര അവസകാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ശശ  .   അന്വര് സകാദതവ: സര്, അതുലകകാണ്ടവ ലവറുലത വര്ഗശയ വത്തികകാരര

ഇറക്കത്തിവത്തിട്ടുള്ള  നത്തിങ്ങളുലടെ  ഇസൗ  കുതനര  തകരളതത്തിലല  ജനങ്ങള  ഒരു

കകാരണവശകാലുര  അരഗശകരത്തിക്കത്തില.  നത്തിങ്ങള  ഇവത്തിലടെ  ഉയര്ത്തുന്ന

ആതരകാപണങ്ങള  ഞങ്ങളകാരുര  ലകകാണ്ടുവന്നതല,  നത്തിങ്ങള  തലന്ന

ലകകാണ്ടുവന്നതകാണവ.  ഇത്രയര  പറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ  എലന്റ  വകാക്കുകള

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    തതകാമസവ  ലക  .    തതകാമസവ:  സര്,  ഇസൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന്

പത്തിനണയ്ക്കുകയകാണവ.  പ്രകൃതത്തി  ദുരനങ്ങളുര  തകകാവത്തിഡവ  മഹകാമകാരത്തിയര

ഭയകാനകമകാക്കത്തിയ  കകാലഘട്ടെലത  അതത്തിജശവത്തിച്ചവ  വത്തികസനതത്തിലൂലടെ  നകാര

വളലര  മുതന്നറര  പ്രകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  വളലര  ഇച്ഛകാശകത്തിതയകാലടെ

പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്ലമന്റകാണവ നമ്മുതടെതവ.  പ്രതതരകത്തിചര  വരവസകായ
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വകുപമനത്തി ശശ.  പത്തി.  രകാജശവവ വളലര ഇച്ഛകാശകത്തിയര ദശര്ഘവശക്ഷേണവുമുള്ള

മനത്തിയകാണവ.  വളലര  നല  രശതത്തിയത്തില  അതദഹര  കഴത്തിഞ  ഒരു

വര്ഷതത്തിലധത്തികര  സമയര  തകരളമുടെനശളര  സഞരത്തിച്ചവ  അതത്തിലനകാരു തബസവ

ഉണ്ടകാക്കത്തി.  തബസവ  ഉണ്ടകാക്കുന്നതത്തിനുമുന്പവ  എലകാര  ലകകാണ്ടുവരണര

എനപറഞകാല എങ്ങലനയകാണവ?  തബസവ ഉലണ്ടങ്കെത്തില മകാത്രലമ മുകളത്തിതലയ്ക്കവ

പണത്തിയകാന് സകാധത്തിക്കുകയള്ളൂ.  ആലപഴയത്തിലനത്തിനര ഒന്പതവ എര.എല.എ.-

മകാര് ഉള്ളതത്തില ശശ.  രതമശവ ലചന്നത്തിതല വന്നത്തില,  പത്തിലന്നയള്ളതവ രണ്ടുതപര്

മനത്തിമകാരകാണവ,  ബകാക്കത്തി  ഞങ്ങള  ആറവ  തപരുര  അതത്തില  പലങ്കെടുതതകാണവ.

അവത്തിലടെ  വളലര  നല  രശതത്തിയത്തില  കകാരരങ്ങള  ചര്ച്ച  ലചയ്യുകയര

അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ ഒരു തബസവ ഉണ്ടകാക്കുകയര അതരതത്തില വളലര നലലകാരു

ലപര്തഫകാമന്സവ  കകാഴ്ചവയ്ക്കകാനുര സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ. തശര്ച്ചയകായര അതദഹതത്തിലന്റ

നൂറവ  ദത്തിന  കര്മ  പദ്ധതത്തിയത്തിലലപ്പട്ടെതകായത്തിരുന  കുട്ടെനകാട്ടെത്തിലല  തകഴത്തിയത്തിലുള്ള

ലലറസവ  പകാര്ക്കവ.    ഇങ്ങലനയള്ള  കകാരരങ്ങളക്കവ  മുന്ഗണന  ലകകാടുതവ

പ്രവര്തത്തിക്കുതമ്പകാള  നമുലക്കകാരു  ബലമുണ്ടവ,  നമുലക്കകാരു  പ്രതതരകതയണ്ടവ.

നമുക്കുതവണ്ടത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ലമന്റവ,  നമലള  തകളക്കുന്ന

മനത്തിമകാര്,  നമുക്കുതവണ്ടത്തി  ലലകതകാങ്ങകാവുന്നവര്,  ഇലതലകാര  തശര്ച്ചയകായര
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വലത്തിയ  പ്രതരകാശയകാണവ.  പലക്ഷേ  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലനത്തിനര  ഇസൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള പത്തിനകാങ്ങുലമന്നവ ഞങ്ങള ഒരത്തിക്കലുര പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്നത്തില.

കകാരണര നലതവ  നടെക്കുന്നതവ ഇഷ്ടലപ്പടെകാത ആളുകളകാണവ  നത്തിങ്ങലളന്നതത്തില

ഞങ്ങളക്കവ  വരകമകായ  ധകാരണയണ്ടവ.  നത്തിങ്ങള  ഒരത്തിക്കലുര  ഞങ്ങലള

അരഗശകരത്തിക്കത്തിലലന്നറത്തിയകാര.  കകാരണര  നത്തിങ്ങളുലടെ  ഏറവുര  വലത്തിയ

പ്രയകാസലമനപറയന്നതവ  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനകാണവ.  ഇസൗ വത്തിതവകവുര

ബുദ്ധത്തിയലമകാലക്ക  അതദഹതത്തിനവ  എവത്തിലടെനത്തിനര  വരുനലവനള്ളതകാണവ

നത്തിങ്ങലള അലട്ടുന്ന വത്തിഷയര.   അതുലകകാണ്ടകാണതലകാ നത്തിങ്ങള ഒനപറഞവ

രണ്ടകാമതതതത്തിനവ ഇത്രയര പ്രതകകാപത്തിതരകാകുന്നതവ.   ഇനത്തി ശശ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയലന  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിലലങ്കെത്തില  മകലളതയകാ,  മകലള  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിലലങ്കെത്തില

ഭകാരരയലടെതയകാ  തപരവ  പറയര.  അതരതത്തില  ആലരലയകാലക്കയകാതണകാ

നത്തിങ്ങളുലടെ  പദ്ധതത്തിയത്തില  ലകകാണ്ടുവരകാന്  പറ്റുന്നതവ  അവലരലയകാലക്ക

ലകകാണ്ടുവന്നവ  ഏലതകാലക്ക  രശതത്തിയത്തില  തതതജകാവധര  ലചയ്യേകാതമകാ  ആ

രശതത്തിയത്തിലലകാലക്ക നത്തിങ്ങള ലചയ്യുര. പലക്ഷേ ഇലതകാനര ഏശകാന് തപകാകുന്നത്തില,

കകാരണമത്തിതവ രകര തവലറയകാണവ.  അതത്തിലന ലതകാട്ടുകളത്തിക്കകാന് നത്തിങ്ങലളകാനര

ആയത്തിട്ടെത്തില.  അതത്തിനവ  ഒരു  ജന്മേരകൂടെത്തി  ഇനത്തി  തകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാര്  വലന്നങ്കെത്തില
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മകാത്രലമ സകാധത്തിക്കുകയള്ളൂ.  കകാരണര തശര്ച്ചയകായര വളലര പ്രതതരകതകളുള്ള

മുഖരമനത്തിയകാണവ ഞങ്ങളുതടെതവ.  ആ വത്തിഷയര ഞകാനത്തിവത്തിലടെ നത്തിര്ത്തുകയകാണവ.

കകാരണര അതത്തിതലയ്ക്കവ കടെന്നകാല ഞകാന് വത്തികകാരകാധശനനകായത്തിതപ്പകാകുര.  

ഇവത്തിലടെ  ലലവദദ്യുതത്തി  വകുപമനത്തിലയക്കുറത്തിച്ചവ  പ്രസരഗത്തിക്കുന്നതവ  തകട്ടു.

മനത്തി  വളലര  തമകാശമകാലണന്നവ  സത്തി.ലഎ.റത്തി.യ.-കകാരുര  മറ്റുള്ളവരുര

പറഞ്ഞുലവന്ന  ആവശരമത്തിലകാത  സരസകാരതത്തിതലയ്ക്കവ  എനത്തിനകാണവ

തപകാകുന്നതവ?   ശശ.  ലക.  കൃഷ്ണന്കുട്ടെത്തിലയതപ്പകാലല  നല  മനത്തിയതണ്ടകാ;

എലനലകാര  രശതത്തിയത്തിലുള്ള  അറത്തിവുകളകാണവ  അതദഹതത്തിനുള്ളതവ.   നത്തിങ്ങള

ഇനവലര അതദഹതതകാടെവ സരസകാരത്തിക്കകാതതുലകകാണ്ടകാണവ ഇങ്ങലനലയകാക്ക

തതകാനന്നതവ.  ആദരര  മനത്തിമകാരുമകായത്തി  സരസകാരത്തിക്കണര.

കകാരരസകാധരതത്തിനുതവണ്ടത്തി  ലചവത്തിയത്തില  സരസകാരത്തിച്ചത്തിട്ടെവ  കകാരരമത്തില.   ഒരു

മനത്തിയലടെ  സസ്വഭകാവലമനകാലണനര  ഏതവ  രശതത്തിയത്തില  ഇടെലപടുനലവനര

മനസത്തിലകാക്കത്തിയത്തിതട്ടെ നത്തിയമസഭയത്തില കുറര പറയകാന് പറ്റുകയള്ളൂ.   അലകാത

സരസകാരര ലതറകാണവ.    തഖദലമകാനര പ്രകടെത്തിപ്പത്തിക്കണ്ട;  നത്തിങ്ങള പറഞതവ

പത്തിന്വലത്തിച്ചകാല മതത്തി,  കുഴപ്പമത്തില.  നല മനത്തി ആരകായകാലുര അതവ എതപ്പകാഴുര

നലതകാലണന്നവ  പറയകാനുള്ള  ആര്ജവര  നത്തിങ്ങളക്കുണ്ടകാകണര.  ഞങ്ങള



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

99

ഒരത്തിക്കലുര ഒരു യ.ഡത്തി.എഫവ.  മനത്തിമകാലരക്കുറത്തിചര കുറര പറയകാന് വന്നത്തിട്ടെത്തില.

ഞങ്ങളക്കവ പറതയണ്ട കകാരരവുമത്തില. വളലര വരകമകായ രശതത്തിയത്തില കകാരരങ്ങള

ലചയലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  സരസകാനമകാണവ  തകരളര.  വളലര  നല  രശതത്തിയത്തില

വരവസകായങ്ങള  ലകകാണ്ടുവന.   നത്തിരവധത്തി  ലഎ.ടെത്തി.  പകാര്ക്കുകളുര

സരവത്തിധകാനങ്ങളുര  ഞങ്ങള  ലകകാണ്ടുവന.   നത്തിങ്ങള  എത്ര  വര്ഷര  ഭരത്തിച;

പകാവലപ്പട്ടെ  എല.ഡത്തി.എഫവ.  കുറചകകാലതമ  ഭരത്തിചള്ളൂ.   അറുപതത്തിയതഞകാളര

വര്ഷര ഭരത്തിച്ചത്തിട്ടെവ  നത്തിങ്ങള എനവ പുതരകാഗതത്തി ലകകാണ്ടുവന?  ഒനപറഞകാല

രണ്ടകാമതതതത്തിനവ  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിലനക്കുറത്തിതച്ചകാ  അലലങ്കെത്തില  മലറലനങ്കെത്തിലുര

കകാരരലതക്കുറത്തിതച്ചകാ  പറയര;   നത്തിങ്ങള  എനവ  വരവസകായമകാണവ

ലകകാണ്ടുവന്നത്തിട്ടുളളതവ?   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  എവത്തിലടെതപ്പകായകാലുര

അതത്തിലന കുറര പറയന്നതകാണവ നത്തിങ്ങളുലടെ സസ്വഭകാവര.  അതുലകകാണ്ടവ എനത്തിക്കവ

നത്തിങ്ങതളകാടെവ പറയകാനുള്ളതവ നത്തിങ്ങള എതത്തിര്തതകാള,  അതവ നല കകാരരമകാണവ;

പലക്ഷേ,  വത്തികസനലത  തടെസലപ്പടുത്തുന്നതവ  നല  സസ്വഭകാവമല.   കകാരണര,

സരസകാനതത്തിനവ  ചത്തില  പരത്തിമത്തിതത്തികളുണ്ടവ.  നമുക്കവ  കത്തിട്ടുന്ന  കകാശത്തിനുര

സരവത്തിധകാനതത്തിനുര  ജത്തി.എസവ.ടെത്തി.  ഇനതത്തിലുരവലര  വളലരയധത്തികര

ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചത്തിട്ടെകാണവ ഇതങ്ങകാട്ടെവ വരുന്നതവ.  ഇസൗ പരത്തിധത്തിയത്തില നത്തിനലകകാണ്ടകാണവ
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ഞങ്ങള പ്രവര്തനര കകാഴ്ചവയ്ക്കുന്നലതന്നവ നത്തിങ്ങള മറനതപകാകരുതവ.  എലകാ

രശതത്തിയത്തിലുര പ്രതതരകതയള്ള ഗവണ്ലമന്റകാണവ സഖകാവവ പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്

നയത്തിക്കുന്ന  ഗവണ്ലമന്റവ.    അനരസരസകാനങ്ങളുലടെ  കകാരരര

പരത്തിതശകാധത്തിക്കണലമന്നവ  ശശമതത്തി  ലക.  ലക.  രമ  പറഞ്ഞു.   നത്തിങ്ങളുലടെ

ജശവത്തിതകകാലര മുഴുവന് അങ്ങനതയ തനകാക്കുകതയയള്ളൂ.  പണ്ടവ നമ്മുലടെ നകാട്ടെത്തില

ലലവദദ്യുതത്തി  തപകായത്തിക്കഴത്തിഞകാല  തതകാമകാച്ചലന്റ  വശട്ടെത്തില  തനകാക്കകാന്  പറയര.

അവത്തിലടെയര  ഇലലന്നറത്തിയതമ്പകാള  വലത്തിയ  സതനകാഷമകാണവ,  പത്തിലന്ന

പ്രശ്നവുമത്തില.   അതുതപകാലല  അനരസരസകാനങ്ങളകായ  തമത്തിഴകാടെത്തിലനയര

ആന്ധ്രകാപ്രതദശത്തിലനയര  തനകാക്കണര  എന്നകാണവ  പറയന്നതവ,  എന്നകാലുര

തകരളലത തനകാക്കരുതവ.  കകാരണര,  നമലള തനകാക്കകാനുള്ള രശതത്തിയത്തില ഒരു

സരവത്തിധകാനവുര  നത്തിങ്ങള  ലചയത്തിട്ടെത്തില.  പുതരകാഗതത്തിയണ്ടകാക്കുന്ന  രശതത്തിയത്തില

തകകാണ്ഗ്രസസ്സുകകാര്  പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  അടെത്തി  തശര്ന്നകാലതല  അവര്ക്കവ

പ്രവര്തത്തിക്കകാന് സമയര  കത്തിട്ടുകയള്ളൂ.  എന്.സത്തി.പത്തി.-യലടെ  കകാരരര  ഞങ്ങള

തനകാക്കത്തിലക്കകാളളകാര.  നത്തിങ്ങള  ശരത്തിയലകാതതുലകകാണ്ടവ  നത്തിങ്ങളത്തില

നത്തിന്നകാണതലകാ  നകാഷണലത്തിസവ  തകകാണ്ഗ്രസവ  പകാര്ട്ടെത്തി  (എന്.സത്തി.പത്തി.)

ഉണ്ടകായതവ.  നത്തിങ്ങള  നലതകായത്തിരുലന്നങ്കെത്തില  ഞങ്ങലളകാനര  അതത്തിതലയ്ക്കവ
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ചകാടെത്തിലകായത്തിരുന.  നത്തിങ്ങളുലടെ  സസ്വകാഭകാവദൂഷരരലകകാണ്ടകാണതലകാ  ഞങ്ങളക്കവ

ചകാതടെണ്ടത്തി  വന്നതവ.   ഇനര  മുഴുവന്  ഒരു  പ്രസത്തിഡന്റവ  സകാനകാര്ത്ഥത്തിലയ

അതനസ്വഷത്തിച്ചത്തിട്ടെവ കത്തിട്ടെത്തിയത്തില.  ശശ. ശരദവ പവകാറത്തിലന്റ പുറലക നടെന്നത്തിട്ടെവ അതദഹര

തവണ്ടകാലയന്നവ  പറഞതപ്പകാള  ശശ.  ശശസ്വനവ  സത്തിന്ഹലയ

സകാനകാര്ത്ഥത്തിയകാക്കത്തി.   എന്നത്തിട്ടുര  ഞങ്ങള  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തില  വന്നത്തിലലന്നവ

നത്തിങ്ങള പരകാതത്തി പറഞ്ഞു.  നത്തിങ്ങള തപകാകുന്ന സലതതയ്ക്കവ ആര്ലക്കങ്കെത്തിലുര

വരകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാ;   നത്തിങ്ങള  ആലരലയങ്കെത്തിലുര  അടുപ്പത്തിക്കുതമകാ?   പതണ്ട

നത്തിങ്ങളുലടെ സസ്വഭകാവര അങ്ങലനയകാണവ.  ഞങ്ങള ലചതയ്യേണ്ട കകാരരങ്ങലളകാലക്ക

ലചയത്തിട്ടുണ്ടവ,  കകാതണണ്ട  രശതത്തിയത്തില  കണ്ടത്തിട്ടുമുണ്ടവ,  അതത്തിനുള്ള  സതപ്പകാര്ട്ടെവ

തരുര.  എനകായകാലുര ഒരു കകാരരര വളലര വരകമകാണവ, വളലര നല രശതത്തിയത്തില

പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന ഗവണ്ലമന്റകാണത്തിതവ.  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയലന ലതകാട്ടുള്ള

കളത്തി  വത്തിടെകാലമങ്കെത്തില  എലകാര  ശരത്തിയകാകുര.   ഞങ്ങളലക്കകാരു  മുദകാവകാകരമുണ്ടവ

“ഞങ്ങലളകാന്നവ പറതഞക്കകാര ഞങ്ങളക്കുലണ്ടകാരു തനതകാവവ,  തപരവ തകട്ടെകാല

തപടെത്തിക്കുര തവതണല ഒന്നവ പറതഞക്കകാര, പത്തിണറകായത്തി എന്ന തപരകാണവ. ധശരകാ

ധശരകാ  പത്തിണറകായത്തി  ധശരതതയകാലടെ  നയത്തിതച്ചകാള,  ലക്ഷേര  ലക്ഷേര

പത്തിന്നകാലല.”ഇതവ  രകര  തവലറയകാണവ  തകകാണ്ഗ്രതസ;   അതുലകകാണ്ടവ
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തവലറയകാലള  പത്തിടെത്തിക്കണലമന്നകാണവ  ഞങ്ങളക്കവ  പറയകാനുള്ളതവ.   അതദഹര

വളലര  നല  രശതത്തിയത്തില  കകാരരങ്ങള  ലചയ്യേതട്ടെ.   തകരളര  ഒരു  വത്തികസന

കുതത്തിപ്പത്തിതലയ്ക്കവ  തപകാകുകയകാണവ.   ലഎ.ടെത്തി.,  വരവസകായര,  ഇലകത്തിസത്തിറത്തി,

അഗ്രത്തികളച്ചര്  അങ്ങലന  ഏതവ  തമഖലകളത്തിലുര  സമകാനതകളത്തിലകാത

മനത്തിമകാരകാണവ ഇവത്തിലടെ ഇരത്തിക്കുന്നതവ.  ഒരകാലളയര മകാറത്തിനത്തിര്തകാന് കഴത്തിയത്തില ല്ല്ല.

പ്രതതരകതകളുള്ള  തകരളര  നല  കുതത്തിപ്പത്തിതലയ്ക്കവ  നശങ്ങുതമ്പകാള  അതത്തിലന

സഹകായത്തിക്കണര.  എ.സത്തി.  തറകാഡവ പണത്തി പൂര്തത്തിയകാകുതമ്പകാള ഒരു പുതത്തിയ

കുട്ടെനകാടെവ  ഉയര്ലതഴുതന്നലക്കുന്നതുതപകാലല ലക-ലറയത്തില കഴത്തിയതമ്പകാള ഒരു

പുതത്തിയ  തകരളര  ഉയര്ലതഴുതന്നലക്കുലമനള്ളതവ  നത്തിങ്ങള

മറനതപകാകരുലതന്നവ  പറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ  ഞകാന്  നത്തിര്ത്തുകയകാണവ.  ഇസൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഒനകൂലടെ പത്തിനകാങ്ങുന.  

ശശ  .    ഐ  .    ബത്തി  .    സതശഷവ:  സര്,  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

പത്തിനണയ്ക്കുകയകാണവ.   ജശവത്തിതര  ഒരു  അര്ത്ഥതത്തില  സമയതതകാടുള്ള

യദ്ധമകാണവ.  സമയലത  കശഴവലപ്പടുതകാന്  കഴത്തിയലന്നകാരു  സമൂഹമകാണവ

വത്തികസനതത്തില അതത്തിതവഗര കുതത്തിചചകാട്ടെര നടെത്തുന്നതവ.  നഷ്ടലപ്പടുന്ന ഓതരകാ

നത്തിമത്തിഷവുര  വളലര  മൂലരങ്ങളുള്ളതകാലണന്ന  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിവകാണവ  ഇടെതുപക്ഷേ
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ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലനയര  വരവസകായ  വകുപ്പത്തിലനയര

നയത്തിക്കുന്നതവ.  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റവ  രണ്ടവ  നത്തിയമനത്തിര്മകാണങ്ങള

ലകകാണ്ടുവന്നത്തിട്ടുണ്ടവ.  2021-ലല തകരള സൂക-ലചറുകത്തിടെ-ഇടെതരര വരവസകായ

സകാപനങ്ങള സുഗമമകാക്കല (തഭദഗതത്തി) ബത്തില, 2021-ലല തകരള വരവസകായ

ഏകജകാലക കത്തിയറന്സവ തബകാര്ഡകളുര നഗരപ്രതദശ വത്തികസനവുര (തഭദഗതത്തി)

ബത്തില.  ഇസൗ രണ്ടവ ബത്തില്ലുകളുലടെയര ഉള്ളടെക്കര സസ്വയര സരസകാരത്തിക്കുന്നതകാണവ.

ഒരു  നത്തിമത്തിഷവുര  നഷ്ടലപ്പടുതകാനത്തില.   അതത്തിതവഗര  മുതന്നകാട്ടെവ  കുതത്തിക്കണര.

അതുമകാത്രമല, ഇന്നലത കകാലതവ വത്തിവത്തിധ വകുപകളുലടെ ഏതകകാപനര ഏറവുര

അനത്തിവകാരരമകാണവ.   ഏതകകാപനതത്തിലന്റ മകാതൃക വരവസകായ വകുപ്പത്തിലനത്തിനര

നമുക്കവ  കകാണകാന്  കഴത്തിയര.   പുതത്തിയ  സമശപനര  വരത്തികയകാണവ.   എലകാ

പഞകായത്തുകളത്തിലുര  എര.ബത്തി.എ./ബത്തി.ലടെകവ.  ബത്തിരുദധകാരത്തികള

ഇതന്റണുകളകായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന.   ഒരു  പഞകായതത്തില  ഒരു  വരവസകായര

എന്നതവ മുദകാവകാകരമല,  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കകാന് തപകാകുന്ന ഒന്നകാണവ.  അതത്തിനവ

ഇസൗ  ഇതന്റണുകള  നടെതത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  പ്രവര്തനര  നകാര

കകാണുകയകാണവ.   ഒരു  തതദശഭരണ  സകാപനതത്തിനുകശഴത്തില  ഒരു

ഉലപ്പന്നലമന്നവ  വരുതമ്പകാള  ബസൗദ്ധത്തിക  സസ്വതവകകാശ  നത്തിയമതത്തില
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geographical  integration  അനുസരത്തിച്ചവ  നമുക്കവ  ലപ്രകാട്ടെക്ഷേന് കത്തിട്ടുര.   അതവ

അനകാരകാഷ്ട്ര  മകാര്ക്കറത്തില  തകരളതത്തിലന്റ  സകാധരത  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണവ.

ഏലതകാരു സരരരഭര/വരവസകായര തുടെങ്ങുതമ്പകാഴുര ഉലപ്പകാദനര മുതല വത്തിതരണര

വലരയള്ള  ലലവതരണത്തികലള മറത്തികടെക്കുകലയന്നതവ  വളലര  പ്രധകാനമകാണവ.

ഇക്കകാരരതത്തില  വളലര  വത്തിഷനുള്ള  കകാഴ്ചപ്പകാടെകാണവ  വരവസകായ  വകുപ്പത്തിലന്റ

ഭകാഗത്തുനത്തിനര  കകാണകാന്  കഴത്തിയന്നതവ.   2022-23  സരരരഭവര്ഷമകായത്തി

പ്രഖരകാപത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.   മൂന്നവ  മകാസതത്തിനകര  25,000  സരരരഭങ്ങള

തകരളതത്തില  ആരരഭത്തിചലവന്നവ  പറഞകാല  അതവ  ആതകാര്ത്ഥതയലടെയര

നത്തിശയദകാര്ഢരതത്തിലന്റ  വത്തിളരബരമകാണവ.   എലന്റ  മണ്ഡലതത്തിലതലന്ന

ഇതത്തിനകര 11 പുതത്തിയ സരരരഭങ്ങള ആരരഭത്തിചകഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുന.  ഒതകകാബര്

ആകുതമ്പകാതഴയ്ക്കുര  27  പുതത്തിയ  സരരരഭങ്ങള  തുടെങ്ങകാനകാകുര.   ഇതവ

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  നയതത്തിലനത്തിനര  കത്തിട്ടെത്തിയ  ഉസൗര്ജതത്തിലന്റയര

ഏതകകാപനതത്തിലന്റയര  ഭകാഗമകാണവ.  അതുതപകാലല  തകരളതത്തിലല

വരവസകായതത്തിനവ ലലവദദ്യുതത്തി അനത്തിവകാരരമകാണവ.   പവര്കട്ടെത്തിലകാത നകാടെകായത്തി

നമള  മകാറത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.   അതത്തിലൂലടെ  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള

കകാര്ബണ്രഹത്തിത  തകരളലമന്ന  പുതത്തിലയകാരു  കകാഴ്ചപ്പകാടെവ  പ്രസകമകായത്തി
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വരത്തികയകാണവ.  അടുത തലമുറയ്ക്കവ ഇസൗ മണത്തിലന ഒരുക്കത്തിലകകാടുക്കുക എന്നതവ

നമ്മുലടെ  ദസൗതരമകാകുതമ്പകാള  സസൗതരകാര്ജതത്തിതലയ്ക്കവ  നകാര  തത്തിരത്തിയകയകാണവ.

കഴത്തിഞ  ഒരു  വര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില  325  ലമഗകാവകാട്ടെവ  ലലവദദ്യുതത്തിയകാണവ

സസൗതരകാര്ജതത്തിലൂലടെ  നമുക്കവ  ഉലപ്പകാദത്തിപ്പത്തിക്കകാനകായത്തിട്ടുള്ളതവ.  പുതത്തിയ

കകാലതത്തിലന്റ  അനത്തിവകാരരത  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയന്ന  സമശപനര  വരവസകായ

വകുപ്പത്തിലലന്നതപകാലല ലലവദദ്യുതത്തി വകുപ്പത്തിലുര കകാണകാന് കഴത്തിയനണ്ടവ.  

ഇവത്തിലടെ  നമുക്കവ  ഒരു  പ്രതത്തിപക്ഷേമുണ്ടവ.  പ്രതത്തിപക്ഷേലത  എങ്ങലന

ഒറവകാക്കത്തില വത്തിതശഷത്തിപ്പത്തിക്കകാലമന്നവ തചകാദത്തിച്ചകാല 'നത്തിതഷധകാതക പ്രതത്തിപക്ഷേര'

എന്നതകാണവ  ഏറവുര  ഉചത്തിതമകായ  വകാക്കവ.  തടെകാട്ടെല  ലനഗറത്തിവത്തിറത്തിയകാണവ

അവരുലടെ  മുഖതവ  കകാണുന്നതവ.  അവര്ക്കവ  ഇസൗ  കകാലലത  കകാണകാന്

കഴത്തിയന്നത്തില.  നകാടെത്തിലന്റ  അനത്തിവകാരരത  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന്  സകാധത്തിക്കുന്നത്തില.

അതഡകാളഫവ  ഹത്തിറവ ലര്ക്കവ  ബസൗണ് ഷര്ട്സവ ഉണ്ടകായത്തിരുന.  മുതസകാളത്തിനത്തിക്കവ

ബകാക്കവ  ഷര്ട്സവ  ഉണ്ടകായത്തിരുന.  ശശ.  നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തി  സകാഫണ്  ഷര്ട്സവ

(കകാവത്തി  തസന)  ഉണ്ടകാക്കകാന്  അഗത്തിപഥവ-നവ  തയ്യേകാലറടുക്കുന.  തമത്തിഴകാടെവ

മുഖരമനത്തി  തകരളതത്തില  എതത്തി.  അതദഹര  സഖകാവവ  ശശ.  പത്തിണകാറകായത്തി

വത്തിജയലന്റ  ലലകകള  തകകാര്തവ  ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിചലകകാണ്ടവ  'പത്തിണറകായത്തി
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എനത്തിക്കവ  തജരഷ  സതഹകാദരനകാലണനര   ഞങ്ങള  തമത്തിലുളള  ലപകാരുതര

എലന്റ തപരത്തില മകാത്രമുളള ലപകാരുതമല രകാഷ്ട്രശയതത്തിലുമുളള ലപകാരുതമകാണവ'

എനരപറഞ്ഞു.  തലകാകലതമ്പകാടുര  ഫകാസത്തിസലത  ലചറുതവ  തതകാലപ്പത്തിച്ച

ചരത്തിത്ര  ലലപത്രകര  കമനണത്തിസ്റ്റുകളക്കവ  മകാത്രമുളളതകാണവ.

കമനണത്തിസ്റ്റുകളകൂടെത്തി  ഊര്ജര  പകരുന്ന  ഒരു  മതനത്തിരതപക്ഷേ

ബദലത്തിനുമകാത്രലമ  ഇനരലയ  സൃഷ്ടത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കൂലവന്നതകാണവ  ഇന്നലത

യകാഥകാര്ത്ഥരര.  എന്നകാല  ഇസൗ  യകാഥകാര്ത്ഥരര  മനസത്തിലകാക്കുന്നത്തിലകാലയന്നവ

മകാത്രമല അലലങ്കെത്തില തബകാധപൂര്വ്വര ഇസൗ യകാഥകാര്ത്ഥരലത തമസരത്തിചലകകാണ്ടവ

ചത്തില  കുഴലനകാദങ്ങള  ഉയരുകയകാണവ.  സരഘവ  പരത്തിവകാറത്തിലന്റ

കുഴലനകാദങ്ങളകാണവ   സഭയത്തില  ഉയരുന്നതവ.  കഴത്തിഞ  നത്തിയമസഭകാ

കകാലയളവത്തില   ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കവ  ഒരരഗമുണ്ടകായത്തിരുന.  ഇതവണ

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  ശബ്ദര  21  അരഗങ്ങളത്തിലൂലടെ  പ്രതത്തിധസ്വനത്തിക്കുന്ന കകാഴ്ചയകാണവ

കകാണകാന് കഴത്തിയന്നതവ.  എലന്റ നകാട്ടുകകാരനകാണവ ശശ.  ആര്.  ബത്തി.  ശശകുമകാര്,

ലഎ.പത്തി.എസവ.  ഞങ്ങള ഒതര പഞകായത്തുകകാരകാണവ.  അതദഹര തകകാണ്ഗ്രസവ

കുടുരബതത്തിലല അരഗവുര പ്രശസനകായ ഒരു സസ്വകാതനര സമരതസനകാനത്തിയലടെ

ലചറുമകനുമകാണവ.  ഇതപ്പകാള  അതദഹര  ജയത്തിലത്തിലകാണവ.  തകരളതത്തിലല
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പ്രതത്തിപക്ഷേര  ശബ്ദത്തിക്കുന്നതവ  അഖത്തിതലനരകാ  തനതൃതസ്വര

ശബ്ദത്തിച്ചതത്തിനുതശഷമകാണവ.  എര.പത്തി. ആയത്തിരുന്ന ജകാഫത്തി ചുട്ടുകരത്തിക്കലപ്പട്ടുലവന്നവ

ഇവത്തിലടെ ഇന്നലല പറഞതലകാ. അവരുലടെതലന്ന ഭകാഗമകായത്തിരുന്ന ജകാഫത്തിലയന്ന

എര.പത്തി.-യലടെ  വത്തിധവയലടെ  കണ്ണുനശര്  അവലര  ഇതപ്പകാഴുര  വത്തിടെകാലത

പത്തിനടെരുന.  ശശ.  സഞശവവ  ഭട്ടെവ,   ആര്.എസവ.എസവ.-ലനതത്തിരകായ  സരഘവ

പരത്തിവകാറത്തിലനതത്തിരകായ ധശരമകായ നത്തിലപകാടുലകകാണ്ടവ ജയത്തിലത്തിലടെക്കലപ്പട്ടെ മലറകാരു

ലഎ.പത്തി.എസവ.  ഓഫശസറകാണവ.  ശശ.  നതരന്ദ്രതമകാദത്തിലക്കതത്തിരകായത്തി ലലകപ്പതത്തി

ചത്തിഹ്നതത്തില  തകകാണ്ഗ്രസവ  സകാനകാര്ത്ഥത്തിയകായത്തി  മതരത്തിച്ച  ശശമതത്തി  തശസ്വത

ഭട്ടെത്തിലന  പത്തിനണക്കകാന്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനവ  കഴത്തിയന്നത്തില.  ഇസൗ  യകാഥകാര്ത്ഥരര

നമള മനസത്തിലകാക്കണര.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിരുദ്ധ രകാഷ്ട്രശയര മകാത്രമകാണവ ഇവരുലടെ

രകാഷ്ട്രശയര.  സഖകാവവ ശശ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്  എന്ന മുഖരമനത്തിക്കുതവണ്ടത്തി

നത്തിലപകാലടെടുക്കുന്നവലര  അപമകാനത്തിക്കകാനുര  അവതഹളത്തിക്കകാനുര  അവര്

ശമത്തിക്കുന.  എനലകകാണ്ടവ  ഞങ്ങള  സഖകാവവ  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന

പത്തിനണയ്ക്കുന.  നത്തിയമസഭകാ  ലസകട്ടെറത്തിയകായത്തിരുന്ന തഡകാ.  ആര്.  പ്രസ ന്നലന്റ

'നത്തിയമസഭയത്തില നത്തിശബ്ദനകായത്തി'  എന്ന ഒരു പുസകമുണ്ടവ.  അതത്തില അതദഹര

പറയനണ്ടവ,  'കൂത്തുപറമ്പവ  എര.എല.എ.-യകായത്തിരുന്ന  ഒരു  ലചറുപ്പക്കകാരലന
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ശത്തിവപുരര  പകാര്ട്ടെത്തി  ഓഫശസത്തിലനത്തിന്നവ  അറസവ  ലചയ്യേലപ്പട്ടുലവന്ന  വരകാജ

എഫവ.ലഎ.ആര്.  ഉണ്ടകാക്കത്തി  വശട്ടെത്തിലനത്തിന്നവ  അറസവ  ലചയവ  ലകകാണ്ടുതപകായത്തി

നടെതത്തിയ തഭദരര ലചയ്യേല.......'  ആ വത്തിവരണര തകട്ടെതത്തിനുതശഷര ലചയറത്തില

ഉണ്ടകായത്തിരുന്ന അന്നലത ലഡപനട്ടെത്തി  സശക്കര് ആര്. എസവ.  ഉണത്തി പറഞതവ

ഇസൗ  മര്ദനര  ഒരു  ലതങ്ങത്തിനകാണവ  ഏറത്തിരുന്നലതങ്കെത്തില  ആ  ലതങ്ങവ

പട്ടുതപകാകുലമന്നകായത്തിരുനലവന്നകാണവ.  മുളയത്തിലല നുളളത്തിക്കളയകാന് വലതുപക്ഷേ

രകാഷ്ട്രശയമകായ  തകകാണ്ഗ്രസവ  തശരുമകാനത്തിച.  പത്തിന്നശടെവ  ഒരു  അകമത്തിയകായ

ആര്.എസവ.എസവ.  തനതകാവവ  ജനകശയ  പ്രതത്തിതരകാധതത്തില  ജശവന്

നഷ്ടലപ്പട്ടെതപ്പകാള  അതത്തിലന്റ  ഉതരവകാദത്തികള  സഖകാക്കള  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയനുര  ശശ.  തകകാടെത്തിതയരത്തി  ബകാലകൃഷ്ണനുമകാലണന്നവ  പ്രഖരകാപത്തിച്ചവ  അവലര

തവട്ടെയകാടെകാനുര  അവരുലടെ  തലലയടുക്കുര  ടകാന്തസകാമര്  തകര്ക്കുലമനര

ആര്.എസവ.എസവ.  പ്രഖരകാപത്തിച.   അതത്തിലനയര  അതത്തിജശവത്തിച.  എത്രലയത്ര

ആകമണങ്ങള. സഖകാവവ ശശ. ഇ. പത്തി. ജയരകാജന് പുറരതലയത്തില ഒന്നവ തടെവത്തി

തനകാക്കത്തിയകാല  ശശ.  ലക.  സുധകാകരലന്റ  കഴത്തിവുര  കരുത്തുര  എനകാലണന്നവ

അറത്തിയകാലമന്നവ ലടെലത്തിവത്തിഷന് ചകാനലത്തില ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യലടെ ഒരു ജനറല

ലസകട്ടെറത്തി  പറഞ്ഞു.   സഖകാവവ  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന  ലക്ഷേരര  വച്ചവ
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**********+ വകാടെക ഗുണ്ടകലള പറഞയച്ച ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റവ

ലസമത്തിതകഡര്  എന്ന  നത്തിലയ്ക്കവ  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന  സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കകാന്

ശമത്തിക്കുകയകാണവ.  അതത്തിലന്റ  പുതത്തിയ  എഡത്തിഷനകാണവ  ഇന്നലല  ഒരു

എര.എല.എ., അതദഹര ഗതവഷകനകാണവ,  ലവബ്വസറ്റുകളത്തില ഗതവഷണര

നടെത്തുന്ന ആളകാണവ.  ഗതവഷണര നടെതത്തിനടെതത്തി വന്നതപ്പകാള ഞങ്ങലളലകാര

അതദഹതത്തിലന്റ ലവബ്വസറത്തിതലയ്ക്കവ ഒനതനകാക്കത്തി.  അതദഹര അറത്തിയലപ്പടുന്ന

ഒരു  വരവസകായത്തിയകാണവ.  അലുമത്തിനത്തിയര  കുഴലുകളുലടെ   വരവസകായമകാണവ

അതദഹര നടെത്തുന്നതവ.   അതുമകാത്രമല  KMNP  Law  Firm  എനപറയന്ന

ഒരു സകാപനമുണ്ടവ.  ആ സകാപനതത്തില ഈ പറയന്ന Price water house

Cooper-ലന്റ ഒരു പ്രതത്തിനത്തിധത്തി വന്നതത്തില അഭത്തിമകാനത്തിചലകകാണ്ടവ തഫസ്ബുക്കത്തില

തപകാസവ ഇട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.   അതദഹതത്തിലന്റ ഒകാഫശസത്തില ഈ പ്രതത്തിനത്തിധത്തി

വന്നതത്തിനുതശഷമകാണവ  തകകാണ്ഗ്രസവ  തനതൃതസ്വര  നലകുന്ന  രകാജസകാനത്തില

അവര്ക്കവ  കരകാര്  ലകകാടുതലതന്നവ  വത്തിശദശകരത്തിക്കുകയകാണവ.   ഞങ്ങള

അങ്ങലനലയകാനര  പറയന്നത്തില.  അനരശക്ഷേതത്തില  ഉയരുന്ന

കകാരരങ്ങലളലകാലമടുതവ നത്തിയമസഭയത്തില ലകകാണ്ടുവന്നവ  അലക്കുന്ന സമശപനര

ഞങ്ങള  സസ്വശകരത്തിക്കുന്നത്തില.  ഏറവുര  നത്തിര്ഭകാഗരകരമകാലയകാരുകകാരരര,

+ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദ്ധരക്ഷേലന്റ ഉതരവുപ്രകകാരര (ഫയല നമ്പര് 11751/ഇ.ബത്തി./2022/നത്തി.ലസ. തശയതത്തി 30-06-2022)  

സഭകാതരഖയത്തിലനത്തിനര നശക്കര ലചയ.
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നത്തിയമസഭകാ തവദത്തി എനര പറയകാനുള്ള, കുടുരബകാരഗങ്ങലള അപമകാനത്തിക്കകാനുള്ള

തവദത്തിയകായത്തി  ഇനത്തിയര  മകാറകാന്  പകാടെത്തില.   തഡകാ.  മകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന്

പറഞതത്തിലന  സരബനത്തിച്ചവ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  മറുപടെത്തി

പറയണലമന്നവ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപക്ഷേ തനതകാവവ പറഞ്ഞു.  അതവ എനവ

നരകായമകാണവ?  ഞങ്ങളുര അങ്ങലന ഒകാതരകാ കകാരരങ്ങള ഉന്നയത്തിക്കലട്ടെ?  പറവൂര്

മണ്ഡലതത്തിലനത്തിനര  ഉയര്നവന്ന  വകാട്സവആപവ  ലമതസജത്തിലന്റയര  മറവ

സതന്ദശങ്ങളുലടെയര  തപരത്തില  പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാവവ   മറുപടെത്തി  പറയണലമന്നവ

ഞങ്ങള  പറയലട്ടെ.   ഞങ്ങളുലടെ  ലമകാവബല  തഫകാണത്തില,  വകാട്സവആപത്തില

ലമതസജകളകായത്തി,  ലപരുമഴകളകായത്തി  പലതുര  വനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.

അലതകാനര ഞങ്ങള നത്തിയമസഭകാങ്കെണതത്തില  അലക്കകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന്നത്തില.

രകാഷ്ട്രശയര  പറയകാലമനര  കുടുരബകാരഗങ്ങലള   സരബനത്തിച്ച  പരകാമര്ശങ്ങളുര

അപകശര്തത്തികരമകായ  പ്രതയകാഗങ്ങളുര  നടെതതണ്ടനര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തി എതപ്പകാഴുര ഒകാര്മത്തിപ്പത്തിക്കകാറുളളതകാണവ. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  സമയര അവസകാനത്തിച....... ചുരുക്കണര....... 

ശശ  .    ഐ  .    ബത്തി  .    സതശഷവ:  സര്,  തശര്ച്ചയകായര  ഈ

നത്തിതഷധകാതകതയലടെ രകാഷ്ട്രശയര നത്തിങ്ങള ഉതപക്ഷേത്തിച്ചത്തിലലങ്കെത്തില 99-ല നത്തിന്നവ
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ഞങ്ങളക്കവ ഒരുപകാടെവ ദൂരര മുതന്നകാട്ടുതപകാകുവകാനുര  ഇടെതുപക്ഷേര തുടെര്ച്ചയകായത്തി

ഭരത്തിക്കുന്ന  നകാടെകായത്തി  തകരളര  മകാറുകയര  ലചയ്യുലമന്നവ  പറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ  ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ ഞകാന് പത്തിനണയ്ക്കുന.

ശശ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  തപകായത്തിന്റവ  ഓഫവ  ഓര്ഡര്.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര  സരസകാരത്തിച്ചതപ്പകാള  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലയ

വകവരുതകാന്  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റവ  **********+ എന്നവ

പറയകയണ്ടകായത്തി.  

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ഇവത്തിലടെ സരസകാരത്തിക്കലട്ടെ....... തപകായത്തിന്റവ ഒകാഫവ ഓര്ഡര്

പറയലട്ടെ .....  … ശശ. എ. എന്. ഷരസശര് ഇരത്തിക്കൂ....... 

ശശ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി

എയര്കകാഫത്തില യകാത്ര ലചയതപ്പകാള ഉണ്ടകായ പ്രശ്നങ്ങലള സരബനത്തിച്ചവ  ഒരു

തകസവ  രജത്തിസര്  ലചയ.   **********+ ഉണ്ടകായത്തിരുനലവന്നവ

എഫവ.ഐ.ആര്.-ല ഇല. ഇതുവലര സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.) തനതൃതസ്വതത്തിലനത്തിന്നവ

ആരുര പറയകാത ഒരു കകാരരമകാണവ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിച്ചതവ.

അതവ തരഖയത്തിലനത്തിനര നശക്കര ലചയ്യേണര. 

+ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദ്ധരക്ഷേലന്റ ഉതരവുപ്രകകാരര (ഫയല നമ്പര് 11751/ഇ.ബത്തി./2022/നത്തി.ലസ. തശയതത്തി 30-06-2022)  

സഭകാതരഖയത്തിലനത്തിനര നശക്കര ലചയ.

+ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദ്ധരക്ഷേലന്റ ഉതരവുപ്രകകാരര (ഫയല നമ്പര് 11751/ഇ.ബത്തി./2022/നത്തി.ലസ. തശയതത്തി 30-06-2022)  

സഭകാതരഖയത്തിലനത്തിനര നശക്കര ലചയ.
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മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  അതവ  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര. 

 ശശ  .    കുറുതക്കകാളത്തി  ലമകായശൻ:  സര്,   ഞകാന് ഇസൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുന.  സരരരഭകതസ്വ  വര്ഷമകായത്തി  ആചരത്തിക്കുന്നതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി

സര്ക്കകാര് ഒരു ലക്ഷേര യണത്തിറ്റുകള ആരരഭത്തിക്കുലമന്നകാണവ പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരുന്നതവ.

ഇതവ കച്ചവടെ സകാപനങ്ങള ആയകാലുര മതത്തിലയന്ന നത്തിബനന KMNP Law

Firm തത്തിരുതതണ്ടതുണ്ടവ.  അമ്പതവ  ശതമകാനലമങ്കെത്തിലുര  manufacturing

industry-ക്കവ  നശക്കത്തിവയ്ക്കകാന് തയ്യേകാറകാതകണ്ടതുണ്ടവ.   തകരളതത്തിലന്റ ഉലപ്പന്ന

നത്തിര്മകാണ തമഖല തകാതഴകാട്ടെകാണവ ഇതപ്പകാള കുതത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  2012-

15  കകാലയളവത്തില  28.4  ശതമകാനതത്തിലന്റ വളര്ച്ചയണ്ടകായത്തി.  എന്നകാല  2021-

ലല  കണക്കവ  പറയന്നതവ  -8.9  ശതമകാനമകായത്തി

കൂപകുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനലവന്നകാണവ.   സരരരഭങ്ങളക്കവ  സര്ക്കകാര്  തശരുമകാനര

മകാത്രര  തപകാര.  അനുകൂല  സകാഹചരരങ്ങളകൂടെത്തി  ഒരുക്കത്തിലകകാടുതക്കണ്ടതുണ്ടവ.

Global  Investors   Meet  (GIM)  2003,  Emerging  Kerala  2012,

ASCEND Kerala 2020 എന്നത്തിങ്ങലന മൂനതവണ  നത്തിതക്ഷേപ സരഗമങ്ങള

സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  1.65  ലക്ഷേര  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  വകാഗകാനങ്ങള

ഉണ്ടകായത്തിരുന. അവ പ്രതയകാജനലപ്പടുതകാന് നമുക്കവ  സകാധത്തിച്ചതവ എത്രയകാണവ;
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നമ്മുലടെ നയങ്ങളുര സമശപനങ്ങളുമകാണവ ഇതത്തിനവ വത്തിലങ്ങുതടെത്തിയകായത്തി മകാറത്തിയതവ.

1982-ല  ലടെതകകാപകാര്ക്കത്തില  തകരളശയനകായ  പുറതവ  തജകാലത്തി  ലചയ്യുന്ന

പ്രഗത്ഭനകായ ഒരു ഉതദരകാഗസലന ലകകാണ്ടുവരകാന് ഇ.  അഹമദവ  സകാഹത്തിബവ

വരവസകായ  വകുപമനത്തിയകായത്തിരുന്ന  കകാലതവ  ശമത്തിച.  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)

ഉളലപ്പലടെയളളവര്  അതത്തിലന  എതത്തിര്ത്തു.  അതദഹര

അയലസരസകാനത്തുതപകായത്തി,  വലത്തിയ  മകാറങ്ങളക്കവ  അതദഹര

കകാരണക്കകാരനകായത്തി  മകാറത്തി.  ലതകാഴത്തിലകാളത്തി  സരഘടെനകളുലടെ  അനകാവശര

സമരങ്ങളുര  ഉതദരകാഗസരുലടെ  മതനകാഭകാവവുര  മകാതറണ്ടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

തനകാക്കുകൂലത്തി  ഇനത്തിയര  തടെയകാനകായത്തിട്ടെത്തില.  ലടെതകകാപകാര്ക്കത്തില    ഇറക്കകാന്

ലകകാണ്ടുവന്ന  ലകാപവ തടെകാപകളതപകാലുര  ഇറക്കുന്നതത്തില  തടെസങ്ങളുണ്ടകാക്കത്തി.

യനവത്ക്കരണങ്ങലള  എതത്തിര്ത  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)-ലന്റ  നയങ്ങളുര

വരവസകായ തമഖലലയ മുരടെത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  വലത്തിയ കകാരണമകായത്തി.  അങ്ങലന

അമ്പതവ വര്ഷക്കകാലമതല നത്തിങ്ങള  കളഞ്ഞുകുളത്തിച്ചതവ.  ലനല്ലുകുതവ ലമഷശന്

മുതല  കമ്പനട്ടെര്വലക്കരണര  വലര  എതത്തിര്തവര്  ഇന്നവ  അവലയകാലക്ക

വകാരത്തിപണരുന്നതവ  വലത്തിയ  തമകാശയകായകായത്തി  തകരളര  കകാണുകയകാണവ.

രകാജരതത്തിലന്റ  സസ്വകാതനരരതപകാലുര  അരഗശകരത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങളക്കവ  മുക്കകാല
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നൂറകാണ്ടവ  കകാതത്തിരത്തിതക്കണ്ടത്തി  വനലവന്നതകാണതലകാ  വസ്തുത.  തകരളതത്തിലന്റ

വളര്ച്ചയത്തില  വലത്തിയ  പങ്കെവ  വഹത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങളക്കവ  കഴത്തിയകാലത  തപകായത്തി.

അവസകാനര ലകകാണ്ടുപത്തിടെത്തിച്ചവ  ലകകാണ്ടുവന്ന പദ്ധതത്തിയകാണവ ലക-ലറയത്തില.  നകാര

ആര്ജത്തിച്ച  തനട്ടെങ്ങലള  പത്തിഴുലതറത്തിയന്നതകാണവ  ഇസൗ  പദ്ധതത്തിലയന്ന  കകാരരര

മനസത്തിലകാക്കകാന്  നത്തിങ്ങളക്കവ  പതത്തിറകാണ്ടുകള  കകാതത്തിരത്തിതക്കണ്ടത്തി

വരുലമനള്ളതവ  ഞങ്ങളക്കറത്തിയകാര.   എലന്റ  ലചറുപ്പതത്തില  സഖകാക്കളുലടെ

കക്ഷേതവ  ഒരു  'ചത്തിന'  ഉണ്ടകാകുമകായത്തിരുന.  'ചത്തിന  ഡയറത്തി'.  ഇതപ്പകാള

കക്ഷേത്തുതപകാലുര  'ചത്തിന'  ഇലകാലതയകായത്തി.  മഹകാകഷ്ടര!  വരവസകായങ്ങള

തുടെങ്ങുതമ്പകാള  ബഹുമുഖലക്ഷേരങ്ങള  മുന്നത്തില  കകാണണര.  തതദശശയമകായ

ഉലപ്പന്നങ്ങലള  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാവുന്ന  ലചറുകത്തിടെ  വരവസകായങ്ങളക്കവ

പ്രകാമുഖരര നലകണര.  കകാര്ഷത്തിക ഉലപ്പന്നങ്ങള,  മതരസമ്പതവ തുടെങ്ങത്തിയവ

പരമകാവധത്തി ഉപതയകാഗലപ്പടുതണര. കൃഷത്തിയലടെ വരകാപനര കകാര്ഷത്തികകാധത്തിഷത്തിത

വരവസകായങ്ങള,  വത്തിതനകാദസഞകാരര  എന്നത്തിവകലള  ഏതകകാപത്തിപ്പത്തിക്കുവകാന്

ശമങ്ങളുണ്ടകാകണര.  തകായവ ലകാന്റവ,  മതലഷര,  വത്തിയറവനകാര  എന്നശ  രകാജരങ്ങള

വത്തിജയകരമകായ മകാതൃക സൃഷ്ടത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ. റബ്ബര് ഉലപ്പകാദനതത്തില ഇനര ആറകാര

സകാനതകാണവ  നത്തിലക്കുന്നതവ.  സരസകാനതത്തിലന്റ  67 ശതമകാനവുര
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തകരളമകാണവ ഉലപ്പകാദത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതവ. എന്നകാല റബ്ബറധത്തിഷത്തിത വരവസകായങ്ങളുലടെ

കണക്കവ  തനകാക്കത്തിയകാല  തകരളതത്തിലന്റ  പങ്കെവ  8.93 ശതമകാനര  മകാത്രതമയള്ളൂ.

നകാളത്തിതകരതത്തിലന്റയര  മതരസമ്പതത്തിലന്റയര  കകാരരര  മറത്തിച്ചല.

വരവസകായങ്ങള തുടെങ്ങുന്നതത്തിനവ  പഞകായത്തുകളക്കുണ്ടകായത്തിരുന്ന അധത്തികകാരര

ഇസൗ  സര്ക്കകാര്  എടുത്തുകളഞ്ഞു.  ഇതവ  അധത്തികകാര  വത്തിതകന്ദ്രശകരണലത

തളര്ത്തുക  മകാത്രമല  ഗ്രകാമശണ  തമഖലയത്തിലല  ഉണര്വ്വത്തിലന  തകര്ക്കുകയര

ലചയ്യുര.  എലന്റ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലതത്തിലല  കലപ്പകതഞരത്തിയത്തില  ഒരു  മത്തിനത്തി

വരവസകായ എതസറവ തുടെങ്ങകാന് തശരുമകാനത്തിക്കുകയര ലകട്ടെത്തിടെങ്ങള പണത്തിയകയര

ലചയ.  ഡയറകതററത്തിലനത്തിനര  ലലബലകാ  അരഗശകരത്തിച്ചവ  കത്തിട്ടെകാതതത്തിനകാല

പ്രവൃതത്തി  തുടെങ്ങകാന്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  സര്ക്കകാര്  ഇസൗ  തകന്ദ്രലത

പ്രതയകാജനകരമകാക്കകാന്   പദ്ധതത്തികള  അനുവദത്തിക്കണലമനകൂടെത്തി

ആവശരലപ്പടുകയകാണവ.  സരരരഭകതസ്വ  വര്ഷമകായത്തി  ആചരത്തിക്കുന്നതത്തിനകാല

പുതുക്കത്തിയ  ലലവദദ്യുതത്തി  നത്തിരക്കവ  പുതുതകായത്തി  തുടെങ്ങുന്ന  സരരരഭങ്ങളക്കവ

ബകാധകമകാക്കരുതവ.  കകാര്ഷത്തികകാവശരതത്തിനവ  നലകത്തിവരുന്ന  ലലവദദ്യുതത്തി

ചകാര്ജവ  മൂന്നവ  വര്ഷമകായത്തി  കൃഷത്തി  വകുപ്പവ  അടെയ്ക്കകാതതത്തിനകാല

ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.  കര്ഷകലര  ശലരര  ലചയലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.
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അതത്തിനവ  കര്ഷകന്കൂടെത്തിയകായ  മനത്തി  ആശസ്വകാസര  നലകണര.  തത്തിരൂര്

മണ്ഡലതത്തിലല ലവങ്ങകാലൂരത്തില പുതത്തിയ 220 ലക.വത്തി.  തസഷനുതവണ്ടത്തി സലര

കണ്ടുവലച്ചങ്കെത്തിലുര  അഡത്തിനത്തിതസഷന്  നടെപടെത്തിയത്തിതലയ്ക്കവ  നശങ്ങത്തിയത്തിട്ടെത്തില.

സലതത്തിലന്റ  വത്തില  നത്തിശയത്തിക്കകാന്  പര്തച്ചസവ  കമത്തിറത്തിതപകാലുര

രൂപശകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ഉടെലന  അതത്തിനുതവണ്ട  സരവത്തിധകാനമുണ്ടകാക്കണലമന്നവ

ആവശരലപ്പടുകയകാണവ.  വളവന്നൂര്,  തത്തിരുനകാവകായ  സബ്സതറഷനുകലള

110 ലക.വത്തി.  തസഷനുകളകാക്കത്തി  അപ്തഗ്രഡവ  ലചയ്യേണലമനര

ആവശരലപ്പട്ടുലകകാള്ളുന. എലന്റ മണ്ഡലതത്തിലല Malcotex  ഒരു മകാസര്പകാന്

വരവസകായ  വകുപ്പത്തിനവ  സമര്പ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  ഒരു  തസകാളകാര്  പകാന്റവ

ആവശരലപ്പട്ടെത്തിട്ടുമുണ്ടവ.  ഉടെലന അതവ  അനുവദത്തിക്കകാന് സരവത്തിധകാനമുണ്ടകാകണര.

ലതരലഞടുക്കലപ്പട്ടെ  ഒരു  ഭരണ  സമത്തിതത്തി  ഏഴവ  വര്ഷമകായത്തി  മലബകാര്

തകകാ-ഓപ്പതററശവവ  സത്തിന്നത്തിരഗവ  മത്തിലത്തിലത്തില.  ജനകാധത്തിപതരലമകാലക്ക

അരഗശകരത്തിക്കുന്നവരകാലണന്നവ  പറയന്ന  സത്തിതത്തിക്കവ  അവത്തിലടെ  ലപലട്ടെന്നവ

ജനകാധത്തിപതര  സരവത്തിധകാനതതകാലടെയള്ള  ഭരണസമത്തിതത്തിലയ  ലകകാണ്ടുവരകാന്

ശമര നടെതണലമനകൂടെത്തി  ഇസൗ സന്ദര്ഭതത്തില ഞകാന് ആവശരലപ്പടുകയകാണവ.

ലലവദദ്യുതത്തി  പവര്കട്ടെത്തിലന്റയര  മറ്റുര  മഹത്തിമകള  ചത്തില  അരഗങ്ങള
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പറയകയണ്ടകായത്തി.  ഞകാന്  തചകാദത്തിക്കലട്ടെ,  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിനവ  മുലമ്പകാരു

ഗവണ്ലമന്റുണ്ടകായത്തിരുന,  യ.ഡത്തി.എഫവ.-ലന്റ  ഗവണ്ലമന്റവ.  അതത്തിനുമുമ്പവ

തവലറകാരു ഗവണ്ലമന്റുണ്ടകായത്തിരുന.  അന്നലത മുഖരമനത്തി ശശ.  വത്തി.  എസവ.

അചതകാനന്ദനകായത്തിരുന.  കറണ്ടവ എതപ്പകാള  വരുലമന്നവ  കകാതത്തിരത്തിതക്കണ്ട

സകാഹചരരര  തകരളതത്തിലുണ്ടകായത്തി.  അതവ  മകാറത്തിലയടുതതവ   ഉമന്  ചകാണ്ടത്തി

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കകാലതകാണവ.  ആ  കകാലതവ  പവര്കട്ടെവ  നത്തിതശഷര

നത്തിര്തലകാക്കകാന്  ഗവണ്ലമന്റത്തിനവ സകാധത്തിച. മകാത്രമല, തകരളതത്തില കുറഞ

വരുമകാനക്കകാര്ക്കവ ലലവദദ്യുതത്തി ഫശയകായത്തി ലകകാടുത്തു,  തകരളതത്തില ലലവദദ്യുതത്തി

ഇളവവ നലകത്തി, ചകാര്ജത്തിലതപ്പകാലുര ഇളവവ ലകകാടുത്തു. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: അങ്ങവ കണ്കഡവ  ലചയ...സമയര അവസകാനത്തിക്കുന. 

ശശ  .   കുറുതക്കകാളത്തി ലമകായശൻ: സര്, നത്തിങ്ങളുലടെ ഭരണകകാലലത കകാരരമല,

തകരളതത്തില  യ.ഡത്തി.എഫവ.-ലന്റ  ഭരണകകാലലത  കകാരരമകാണവ  പറയന്നതവ.

ഇവത്തിലടെ  വലത്തിയ  മഹത്തിമകള  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള  പറയകയകാണവ.

വരവസകായ വകുപ്പത്തില  ഇ. അഹമദവ സകാഹത്തിബുര അതുതപകാലല  ശശ. പത്തി. ലക.

കുഞകാലത്തിക്കുട്ടെത്തിയര  മനത്തിയകായത്തിരുന്ന  കകാലതകാണവ  ഇന്നലത  വളര്ച്ചയ്ക്കുള്ള

അസത്തിവകാരമത്തിട്ടെതവ എലന്നങ്കെത്തിലുര മനസത്തിലകാക്കകാന് തയ്യേകാറകാകുക.
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ശശ  .    പത്തി  .    ബകാലചന്ദ്രന്:  സര്,  2022-23  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത്തിലല

ബജറത്തിലല  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള,  ലലവദദ്യുതത്തി,  വരവസകായര  എന്നശ

വകുപകളക്കുതവണ്ടത്തിയള്ള  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്  പത്തിനണയ്ക്കുകയകാണവ.

അതവ  നമ്മുലടെ  സഞത്തിതനത്തിധത്തിക്കവ  തകകാട്ടെര  തട്ടെകാതതുര  ബഡ്ജറവ

അതലകാതക്കഷനത്തില  നത്തിലക്കുന്നതുമകായ,  സകാമ്പതത്തികകാസൂത്രണതത്തില

തകരളതത്തില  വത്തിദഗ്ദ്ധമകായത്തി  വരവസകായരരഗത്തുര  ലലവദദ്യുതത്തിരരഗത്തുര

പ്രതയകാഗത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന്ന  ഒന്നകായതുലകകാണ്ടകാണവ  അതത്തിലന  സര്വ്വകാതനകാ

പത്തിനണയ്ക്കുന്നതവ. 

ഇവത്തിലടെ  മൂനദത്തിവസര  ഗരകാലറത്തിയത്തിലത്തിരുന്നവ  കളത്തികണ്ടത്തിരുന്ന

ബഹുമകാനരനകായ  ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്,  ഇന്നവ  ജഴത്തി  നമ്പര്  10 

അണത്തിഞവ  കളത്തിക്കളതത്തിലത്തിറങ്ങത്തി.  അതദഹതത്തിലന്റ  സത്തിസര്  കട്ടുര

തസകാര്പ്പത്തിതയകാണ്  കട്ടുര  മുളങ്കൂട്ടെതത്തിതലയ്ക്കുര  ലപകാട്ടെക്കുളതത്തിതലയ്ക്കുമകാണവ

തപകായതവ.  തഗകാള  തപകാസത്തിതലയ്ലക്കകാനര വന്നത്തില.  അതദഹര  നകാലുദത്തിവസര

എനലകകാണ്ടവ  മത്തിണ്ടത്തിയത്തിലലന്ന തചകാദരതത്തിനവ അതദഹതത്തിനവ ഉതരമുണ്ടകാകുര.

ഇവത്തിടെലത  വരവസകായ  വകുപ്പത്തിലനയര  ലലവദദ്യുതത്തി  വത്തിഭകാഗലതയലമകാലക്ക

വളലര വത്തിമര്ശത്തിച്ചവ സരസകാരത്തിച്ച ശശ. നജശബവ കകാനപുരതത്തിനുര എലകാ കത്തിക്കുര
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പത്തിഴച.  ഇവലരകാലക്ക  തപലരടുത  തവട്ടെക്കകാരകാണവ,  ഇരട്ടെക്കുഴല  തതകാക്കുണ്ടവ

പതക്ഷേ മൂനതനരര ചമനത്തിയകാണവ.  വശരസരര പറയന്നതലകാലത എലനങ്കെത്തിലുര

തങ്ങളത്തിലനത്തിന്നവ  ഉദകാഹരത്തിക്കകാന് ഇവര്ക്കത്തിലകാലയനള്ളതകാണവ  യകാഥകാര്ത്ഥരര.

ഒരു  ഭൂതകകാല  ഭരണചരത്തിത്രര  സസ്വനമകായത്തിട്ടുള്ളവരകാണവ  ഞങ്ങലളനര  അതവ

ലലകരളത്തി  കണ്ടത്തിട്ടുലണ്ടനര  ഇവര്ക്കവ  ഓര്മയലണ്ടങ്കെത്തില  തകരളതത്തിലല

വരവസകായരരഗതവ  ലകകാണ്ടുവന്നത്തിട്ടുള്ള  ആധുനത്തികവലക്കരണവുര  പുതത്തിയ

സമശപനങ്ങളുര  വത്തിലയത്തിരുതത്തിലക്കകാണ്ടവ  അവര്  ഇങ്ങലന  സരസകാരത്തിക്കത്തില.

പരത്തിണത്തിതപ്രജനകായ  അരഗര  ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്  പറഞതവ,

110  ലപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങളുലടെ  സത്തിതത്തി....  അതദഹര  തകരളതത്തിലന്റ

വരകാവസകായത്തിക  തലസകാനര  ഏതകാലണന്നകാണവ  വത്തിശസ്വസത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതവ?

എറണകാകുളര  ജത്തിലയത്തിലല  അങ്കെമകാലത്തി,  ആലുവ,  ഏലൂര്  തമഖലയകാണവ.

തവണലമങ്കെത്തില ഇന്ഡസത്തിയല തകകാറത്തിതഡകാര് എനതലന്ന വത്തിതശഷത്തിപ്പത്തിക്കകാര.

അവത്തിലടെലചന്നവ  ഇറങ്ങത്തിയകാല  നത്തിങ്ങളക്കവ  പുകക്കുഴലുകളുര  ലലഹലടെന്ഷന്

വയറുകള  തപകാകുന്ന  ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  ലലലനുകളുര  കകാണകാര.  കകാരണര  ഓതരകാ

നൂറവ  മശറര്  കൂടുതമ്പകാഴുര  വന്കത്തിടെ  വരവസകായശകാലകള  പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന

സലമകാണതവ.  അങ്കെമകാലത്തി,  ആലുവ,  ഏലൂര്  തമഖലകളത്തില  യ.ഡത്തി.എഫവ.
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ഭരണകകാലതവ  പൂട്ടെത്തിയത്തിട്ടെത്തിരുന്ന,  തകാഴത്തിട്ടെത്തിരുന്ന  36  ലപകാതുതമഖലകാ

സകാപനങ്ങള  തുറന്നവ  പ്രവര്തത്തിപ്പത്തിച്ചതവ  കഴത്തിഞ  ഭരണകകാലലത

വരവസകായ വകുപര ഇതപ്പകാഴലത വരവസകായ വകുപമകാണവ.  ശശ. പത്തി. രകാജശവവ

തനതൃതസ്വര  നലകുന്ന  വരവസകായ  വകുപ്പവ  തകരളതത്തിലല  ലപകാതുതമഖലകാ

വരവസകായ സകാപനങ്ങളത്തില 110    എണതത്തില 85 എണവുര ലകാഭകരമകായത്തി

ലകകാണ്ടുവന്നത്തിരത്തിക്കുന.  ചത്തില  വരവസകായശകാലകളത്തില  പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടവ.  അതവ

പരത്തിഹരത്തിക്കകാന് പ്രതത്തിപക്ഷേകാരഗങ്ങളുര കൂലടെ നത്തിലതക്കണ്ടതകാണവ.  നകാളത്തിതകരര

വകാലന  ആഡഡവ  തപ്രകാഡകകാക്കത്തി  മകാറ്റുന്ന  ചത്തില  തമഖലകളത്തില  ചത്തില

പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടവ.  അതവ  തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിലന്റ  സമശപനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി

സരഭവത്തിക്കുന്നതകാണവ.  ഞകാന്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതവ,  ലപകാതുതമഖലകാ  വരവസകായ

സരരരഭങ്ങളക്കവ  ഇത്രമകാത്രര  ഉസൗര്ജരപകര്ന്ന  ഒരു  ഭരണകകാലഘട്ടെര

തവലറയത്തില.  വസ്തുതകള ചൂണ്ടത്തിക്കകാണത്തിച്ചവ  അക്കമത്തിട്ടെവ  അടെത്തിവരയത്തിട്ടെവ  പറയകാന്

ഞങ്ങളക്കവ  സകാധത്തിക്കുര.  പണ്ടവ  ചനതമതനകാലന്റ  തകകാടെതത്തിയത്തില

ലചണ്ടതമളതത്തിലന്റ  വത്തിധത്തി  പറഞതുതപകാലല  മണത്തിമണത്തിയകായത്തി

ലകകാട്ടെത്തിലക്കകാട്ടെത്തിലക്കകാണ്ടവ  ഉതരര  പറയകാര  എനതവണലമങ്കെത്തില  പറയകാര.

ലകകാച്ചത്തി-ബകാരഗ്ലൂര്  ഇന്ഡസത്തിയല തകകാറത്തിതഡകാറത്തിനുതവണ്ടത്തി 1345 ലഹകര് ഭൂമത്തി



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

121

ഏലറടുക്കണര.  345  ലഹകര്  ഭൂമത്തി  ഏലറടുത്തുകഴത്തിഞ്ഞു.  50  ശതമകാനര

തകന്ദ്ര-തകരള  സഹകരണതതകാലടെ  നത്തിര്മത്തിക്കുന്ന  ഇന്ഡസത്തിയല

തകകാറത്തിതഡകാര്  തകരളതത്തിലന്റ  മുഖച്ഛകായ  മകാറകാന്  തപകാകുന്നലയകാന്നകാണവ.

ലകകാച്ചത്തിയലടെ  വരകാവസകായത്തിക  വത്തികസനവുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ  ലകകാച്ചത്തി  ഗത്തിഫവ

സത്തിറത്തി  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാന്  തപകാകുകയകാണവ.  ലഎ.ടെത്തി.  കമ്പനത്തികളുര

ബത്തിസത്തിനസത്തിനുര വത്തിതനകാദതത്തിനുമുള്ള സരവത്തിധകാനങ്ങളുളലപ്പലടെ ഒരു ആധുനത്തിക

പട്ടെണതത്തിനവ  ഉളലക്കകാതള്ളണ്ട എലകാ ഘടെകങ്ങളുര ഉളതചര്ത്തുലകകാണ്ടകാണവ

ലകകാച്ചത്തി  ഗത്തിഫവ  സത്തിറത്തിയലടെ  രൂപശകരണര  നടെക്കുന്നതവ.  അനകാരകാഷ്ട്ര

നത്തിലവകാരതത്തിലുള്ള  ഇന്ഡസത്തിയല  എതസറവ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  എലകാ

പട്ടെണങ്ങളത്തിലുര ലകകാണ്ടുവരത്തികലയനള്ളതകാണവ ലചറുപ്പക്കകാരനകായ വരവസകായ

വകുപമനത്തിയലടെ  കകാഴ്ചപ്പകാടെവ.  ഒരു  തതദശസസ്വയരഭരണ  സകാപനതത്തില  ഒരു

ഉലപ്പന്നലമങ്കെത്തിലുര  ഉണ്ടകാക്കുന്ന  ഒരു  ഫകാകറത്തി  അലലങ്കെത്തില  പ്രകാതദശത്തിക

ഫകാകറത്തികള  നത്തിലവത്തില  വരണലമനള്ളതകാണവ  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

കകാഴ്ചപ്പകാടെവ.  ആ കകാഴ്ചപ്പകാടെനുസരത്തിച്ചകാണവ കകാരരങ്ങള വളലര വത്തിതകന്ദ്രശകൃതമകായത്തി

മുതന്നകാട്ടെവ  ലകകാണ്ടുതപകാകുന്നതവ.  എലന്റ  തസ്നേഹത്തിതനുര  ആധുനത്തിക  കവത്തികളത്തില

വളലര  ശതദ്ധയനുമകായ  ഞങ്ങളുലടെ  നകാട്ടുകകാരനുര  തൃശ്ശൂര്  ജത്തിലക്കകാരനുമകായ
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ശശ.  പത്തി.  എന്.  തഗകാപശകൃഷ്ണന്  കഴത്തിഞ  രണ്ടവ  പതത്തിപകളക്കവ  മുമള്ള

മകാതൃഭൂമത്തി ആഴ്ചപ്പതത്തിപ്പത്തില ഒരു കവത്തിത എഴുതത്തി. 'ഒരു വരവസയര ആതഹതര

ലചയ്യുന്നത്തില' എന്നകാണവ ആ കവത്തിതയലടെ തപരവ. അതത്തില അതദഹര പറഞ്ഞു; 

'ഇന്നവ ഇക്കകാലതവ  ഒരകാളക്കവ മുതലകാളത്തിയകായത്തിരത്തിക്കകാന് 

എത്ര എളുപ്പമകാണവ,  ആരുര നത്തിലന്ന മുതലകാളത്തിലയന്നവ വത്തിളത്തിക്കത്തില, 

സരരരഭകലനതന്ന വത്തിളത്തിക്കൂ.' 

അങ്ങലന  പറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ  ഒരു  നശണ്ട  കവത്തിതയകാണവ  അതദഹര

എഴുതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതവ.  അതദഹര ആതക്ഷേപഹകാസര രൂപതത്തില ചത്തിത്രശകരത്തിക്കകാന്

ശമത്തിക്കുന്നതവ  വന്കത്തിടെ  മകാളുകളുര  വന്കത്തിടെ  ലടെകവ ലലസല  തഷകാറൂമുകളുര

വരുതമ്പകാള  പൂട്ടെത്തിതപ്പകാകുന്ന  ലചറുകത്തിടെ  സരരരഭങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചകാണവ.

അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  വളലര  കണത്തിശമകായ ഉതരവകാദത്തിത തബകാധതതകാലടെ  ആ

തമഖലലയ സരരക്ഷേത്തിചനത്തിര്തത്തിലക്കകാണ്ടവ,  വന്കത്തിടെ സരരരഭങ്ങള വരുതമ്പകാള

തകര്നതപകാകുന്ന  ലചറുകത്തിടെ  ജശവത്തിതങ്ങലള  തനകാക്കത്തിക്കണ്ടുലകകാണ്ടവ

റകാകത്തിപ്പറക്കുന്ന  ലചമ്പരുനത്തിലന്റ  ഒപ്പമല,  തകാലഴ  മുളച്ചത്തിട്ടുള്ള

പുലലക്കകാടെത്തിലക്കകാപ്പമകാണവ  ഞങ്ങലളന്നവ  പ്രഖരകാപത്തിക്കുന്ന  ഒരു  വരവസകായ

നയമകാണവ  തകരളതത്തിനുള്ളതവ.  ഇവത്തിലടെ  ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്
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പറഞതലകാ;  റകാകത്തി പറക്കുന്ന ലചമ്പരുനത്തിലന്റ കൂലടെയലലന്നവ.  റകാകത്തിപ്പറക്കുന്ന

ലചമ്പരുനവ  എനപറയന്നതവ  തകരളതത്തില  ഇസൗ  അടുതകകാലതവ,  രണ്ടവ

ദശകതത്തിനകതവ  നമ്മുലടെ  പട്ടെണങ്ങളത്തിലുണ്ടകായത്തിട്ടുലള്ളകാരു  പ്രതത്തിഭകാസമകാണവ,

അതവ  ഉണ്ടകാകുതമ്പകാള  തകാഴലത  തട്ടെത്തിലുണ്ടകാകുന്ന  ജശവത്തിതതകര്ച്ചലയ

നലതുതപകാലല  അഡ്രെെസവ  ലചയലകകാണ്ടകാണവ  ലവറുര  സരരരഭകലര

സഹകായത്തിക്കുക.  മകാത്രമല,  അതത്തിനവ  എര.എസവ.എര.ഇ.  തപ്രകാഗ്രകാമുകള

നത്തിശയത്തിച്ചകാണവ  ഞങ്ങള  ലചയ്യുന്നതവ.  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ഒരു

വകാഗകാനമുണ്ടതലകാ;  അവര്  പറയന്നതവ  കഴത്തിഞ  രണ്ടര  വര്ഷക്കകാലമകായത്തി

ശശമതത്തി  നത്തിര്മല  സശതകാരകാമന്  പകാര്ലലമന്റത്തില,  തകകാവത്തിഡലകകാണ്ടവ  നട്ടെര

തത്തിരത്തിയന്ന ഇനരന്  ജനങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച പതവ ലക്ഷേരതകകാടെത്തി

രൂപയലടെ തകകാവത്തിഡവ  പകാതക്കജവ.  അതത്തില എത്ര ലക്ഷേര രൂപ തകരളതത്തിനവ

ലഭത്തിചലവന്നവ  പ്രതത്തിപക്ഷേ എര.എല.എ.-മകാര്ക്കവ  അറത്തിയകാതമകാ;  എത്ര ലക്ഷേര

രൂപയകാണവ തകരളതത്തിനവ തകകാവത്തിഡവ പകാതക്കജവ സശമത്തിലുര എര.എസവ.എര.ഇ.

സശമത്തിലുര  ലഭത്തിച്ചതവ?  അവര്  പറയന്നതവ  മുദ  തലകാണ്  വഴത്തി  ഞങ്ങള

തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനവ  രൂപ  രകാജരലതമ്പകാടുര  വത്തിതരണര  ലചയലവന്നകാണവ.

എനകാണവ മുദ തലകാണ്?
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മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ലയസവ... കണ്കഡവ ലചയ... സമയര കഴത്തിഞ്ഞു.

ശശ  .    പത്തി  .    ബകാലചന്ദ്രൻ:  സര്,  രണ്ടവ ഹവകായത്തി ലചരുപ്പവ വകാങ്ങത്തി  ഒന്നവ

തതഞവ തശര്ന്നവ രണ്ടകാമതതതത്തിലന്റ വകാറവ ലപകാട്ടുതമ്പകാള ബകാങ്കെവ മകാതനജര്ക്കവ

ദകാക്ഷേണരര തതകാന്നത്തി ലകകാടുക്കുന്ന വകായയലടെ തപരകാണവ മുദ വകായ. അതവ തകന്ദ്ര

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  സശമത്തിലുള്ളതകാണവ,  തകരളലത  സഹകായത്തിക്കകാനുള്ളതല.  

ഞകാന്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലലവദദ്യുതത്തി  വകുപമനത്തിയലടെ

വകുപ്പത്തിലനക്കുറത്തിലച്ചകാനര  പറഞത്തില.  തടെസമത്തിലകാലത  ഉസൗര്ജപ്രസരണര

ലകകാണ്ടവ  തകരളതത്തിലന്റ ഉസൗര്തജകാലപ്പകാദന രരഗത്തുര,  ഊര്ജ വത്തിതരണ

രരഗത്തുര.....(ലലമക്കവ ഓഫവ)...

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: സമയര കഴത്തിഞ്ഞു. 

ശശ  .    ലക  .    ബകാബു    (  ലനന്മേകാറ  ):  സര്,  നത്തിലവത്തിലുള്ള  ശകാസ

സകാതങ്കെതത്തികവത്തിദരയലടെ  വളര്ച്ചലയ  ഉപതയകാഗലപ്പടുതത്തി  തകരളലത

ലലവജകാനത്തിക  സമൂഹമകാക്കത്തി,  അടുത  25  വര്ഷരലകകാണ്ടവ  തകരളതത്തിലല

ജനജശവത്തിതലത  അനകാരകാഷ്ട്ര  നത്തിലവകാരതത്തിലലതത്തിക്കുന്ന  വത്തികസത്തിത

മധരവരുമകാന  രകാഷ്ട്രമകാക്കത്തി  മകാറ്റുകലയന്നതകാണവ  എല.ഡത്തി.എഫവ.  ലക്ഷേരര

വയ്ക്കുന്നതവ.  അടുത  25  വര്ഷക്കകാലവുര  ഇതുതപകാലല  തകകാണ്ഗ്രസ്സുര
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യ.ഡത്തി.എഫവ-ഉര  ജശവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുലമങ്കെത്തില  അവര്ക്കവ  പ്രതത്തിപക്ഷേതവ

ഇരത്തിക്കകാനുള്ള  സസൗഭകാഗരര  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായണ്ടകാകലട്ടെലയന്നവ  ഞകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണവ.  ഇതവ  ഏതവ  കകാലമകാണവ?  വടെക്കവ  ഭരത്തിക്കുന്ന

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കകാര്  ലലദനരദത്തിന  പ്രവര്തനങ്ങളക്കവ  ആവശരമകായ  ഫണ്ടവ

കലണ്ടത്തുന്നതവ  ഇനരയലടെ  വരവസകായങ്ങലള  ആലക  തകകാര്പ്പതററ്റുകളക്കവ

വത്തിറ്റുലകകാണ്ടകാണവ.  എന്നകാല  തകരളതത്തിനവ  അഭത്തിമകാനതതകാടുകൂടെത്തി  പറയകാര,

നത്തിങ്ങള  2011  മുതല  2016  വലര  ഭരത്തിച്ചതപ്പകാള  അടെചപൂട്ടെത്തിയ  എലകാ

വരവസകായങ്ങളുര ഇസൗ എല.ഡത്തി.എഫവ. ഗവണ്ലമന്റവ വന്നതത്തിനുതശഷര തുറന.

അവ തുറക്കുക മകാത്രമല, 41-ല 21  വരവസകായങ്ങളുര ലകാഭകരമകാക്കത്തി മകാറകാനുര

ഗവണ്ലമന്റത്തിനവ  സകാധത്തിച.  384  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  ലകാഭമകാണവ

ഉണ്ടകാക്കത്തിലയടുതതവ.  രകാജരതവ  ലപകാതുതമഖലകാ  വരവസകായങ്ങളുലടെ  വലത്തിയ

കുതത്തിചകയറമതല  ഉണ്ടകായതവ?  അവര്  അടെചപൂട്ടെകാന്  തശരുമകാനത്തിച്ചത്തിരുന്ന

കകാസര്തഗകാഡത്തിലല  BHEL,  KEL  EML  എന്ന  നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കവ  തുറന്നവ

പ്രവര്തത്തിപ്പത്തിച്ചതവ  എല.ഡത്തി.എഫവ.  ഗവണ്ലമന്റകാണവ.  അവര്  അടെചപൂട്ടെകാന്

തശരുമകാനത്തിച്ചത്തിരുന്ന ഹത്തിന്ദുസകാന് നനസവ  പ്രത്തിന്റവ  ലവള്ളൂരത്തില ലക.പത്തി.പത്തി.എല.

എന്ന  നത്തിലയത്തിതലയ്ക്കവ  തുറനപ്രവര്തത്തിപ്പത്തിച്ചതുര  എല.ഡത്തി.എഫവ.
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ഗവണ്ലമന്റകാണവ. അക്കമത്തിട്ടെവ പറഞകാല ഒരുപകാടെവ കകാരരങ്ങള നത്തിരതകാനുണ്ടവ.

പരമ്പരകാഗതമകായ  വരവസകായശകാലകള  അടെചപൂട്ടെത്തിയതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി

കശുവണ്ടത്തി,  കയര്,  ലലകതറത്തി തമഖലകളത്തിലുള്ള ലതകാഴത്തിലകാളത്തികള നത്തിങ്ങളുലടെ

ഭരണകകാലതതല അതഹതര ലചയതവ;  നത്തിങ്ങളക്കവ ഇന്നവ എടുത്തുപറയകാന്

ഏലതങ്കെത്തിലുര  ചരത്തിത്രമുതണ്ടകാ?  അതുലകകാണ്ടവ  വരവസകായ  പുതരകാഗതത്തിലൂലടെ

തകരളലത ലലവജകാനത്തിക സമൂഹമകാക്കത്തി മകാറ്റുകലയന്ന ലക്ഷേരതതകാടുകൂടെത്തി 20

ലക്ഷേര തപര്ക്കകാണവ ഡത്തിജത്തിറല വരവസകായതത്തിലൂലടെ ലതകാഴത്തിലുര അതുതപകാലല

മറവ  ഇതരതമഖലകളത്തില  40  ലക്ഷേര തപര്ക്കവ  ലതകാഴത്തിലുര   അടുത  അഞവ

വര്ഷരലകകാണ്ടവ  ലകകാടുക്കകാനകാണവ ഇസൗ ഗവണ്ലമന്റവ തശരുമകാനത്തിക്കുന്നതവ.  മറവ

കകാരരങ്ങളത്തിതലക്കവ ഞകാന് തപകാകുന്നത്തില. നത്തിതക്ഷേപകര് തകരളതത്തിതലയ്ക്കവ ഇറങ്ങത്തി

വരകാന് മടെത്തിക്കുകയകാലണന്നകാണവ  ചത്തിലര് പറഞതവ.  Tata  Elxsi-യമകായത്തി  75

തകകാടെത്തി,  ടെത്തി.സത്തി.എസവ.-ഉമകായത്തി  600  തകകാടെത്തി,  വത്തി-ഗകാര്ഡവ കത്തിന്ഫയത്തിലനത്തിനര

120  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  നത്തിതക്ഷേപര,  ലുലു  ഗ്രൂപ്പവ  700  ലക്ഷേര  രൂപയലടെ

നത്തിതക്ഷേപര,  ലഫയര്  എകവതപകാര്ട്ടെവസവ  എറണകാകുളര  ലലഹലടെകവ  പകാര്ക്കത്തില

200  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  ഫുഡവ  തപ്രകാസസത്തിരഗവ  യണത്തിറവ,  ലകകാച്ചത്തി-ബകാരഗ്ലൂര്

വരവസകായ ഇടെനകാഴത്തികള തുടെങ്ങത്തി ഇനത്തിയര ധകാരകാളര കകാരരങ്ങള പറയകാനുണ്ടവ.
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അതതല  വരവസകായത്തിക  വളര്ച്ചയലടെ  മുതന്നറര.  ചത്തില  ആളുകള

പുരപറതത്തിരുന്നവ  തകരളതത്തിലന്റ  വരകാവസകായത്തിക  തളര്ച്ച  കകാണകാന്

കൂകത്തിവത്തിളത്തിക്കുനണ്ടകാകുര.  അവര്ലക്കകാപ്പര  നത്തിങ്ങള  നത്തിനതപകാകരുലതന്ന

അഭരര്ത്ഥനയകാണവ  എനത്തിക്കവ  നത്തിങ്ങതളകാടെവ  പറയകാനുള്ളതവ.

വരവസകായവലക്കരണതത്തിലല സരശയങ്ങള പരത്തിഹരത്തിക്കകാന്  'ഇന്ലവസ് റവ

തകരള  ലഹലപ്ലഡസവ',  പ്രശ്നപരത്തിഹകാരതത്തിനവ  'മശറവ  ദത്തി  മത്തിനത്തിസര്,

നത്തിതക്ഷേപകര്ക്കകായത്തി  'മശറവ  ദത്തി  ഇന്ലവസര്'.  അതകാണവ  തകരളതത്തിലന്റ

വളര്ച്ചലയന്നവ  നത്തിങ്ങള മനസത്തിലകാക്കണര.  തകകാവത്തിഡകകാലതവ   146  തകകാടെത്തി

രൂപയലടെ  വരവസകായ  സഹകായര  ഇസൗ  ഗവണ്ലമന്റവ  അനുവദത്തിചലകകാടുതതവ

മറനതപകാകരുതവ. 

വരവസകായ മുതന്നറതത്തിനവ ഏലറ ആവശരമുള്ള ഒന്നകാണവ ഉസൗര്ജര. ഇസൗ

സര്ക്കകാര്  വന്നതത്തിനുതശഷര  173  ലമഗകാവകാട്ടെവ  ലലവദദ്യുതത്തി  ഉലപ്പകാദത്തിപ്പത്തിച.

ലലവദദ്യുതത്തി ഉലപ്പകാദത്തിപ്പത്തിക്കുക മകാത്രമല, 2021-22 കകാലഘട്ടെതത്തില ലലവദദ്യുതത്തി

തമഖലയത്തില 1466 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ പ്രവര്തന ലകാഭവുമുണ്ടകാക്കത്തി.  ലലവദദ്യുതത്തി

തമഖലയത്തിലുള്ള  ലതകാഴത്തിലകാളത്തികലളയര  അതത്തിനവ  തനതൃതസ്വര  നലകുന്ന

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിലയയര  തമത്തില  ലതറത്തിച്ചതശഷര  അതത്തിലൂലടെ  ലകാഭര
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ലകകായ്യേകാലമന്നകാണവ  നത്തിങ്ങള  തകാലപ്പരരലപ്പടുന്നലതങ്കെത്തില  ആ

ലതകാഴത്തിലകാളത്തികലളയര ജശവനക്കകാലരയര ഒന്നത്തിച്ചവ  അണത്തിനത്തിരതത്തിലക്കകാണ്ടകാണവ

1466 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ ലകാഭമുണ്ടകാക്കകാന് ലലവദദ്യുതത്തി തമഖലയ്ക്കവ കഴത്തിഞലതന്നവ

നത്തിങ്ങള മറനതപകാകരുതവ. 

ഇവത്തിലടെ  ശശ.  നജശബവ  കകാനപുരര  പറഞതുതപകാലല  വകാഴ്ത്തുപകാട്ടെല

നടെന്നതവ.  കറുത  തവഷര  ധരത്തിച്ചവ  ലലമര  കളത്തിക്കകാലനതത്തിയ  നത്തിങ്ങള  ഇസൗ

സഭയ്ക്കകതവ  നടെതത്തിയലതനകാണവ;  ആര്പ്പവ  വത്തിളത്തിതയകാലടെയള്ള  ചവത്തിട്ടെവ

നകാടെകമതല?  അതത്തിലനക്കകാള  നലതവ,  ശശ.  നജശബവ  കകാനപുരര

എര.എല.എ.-ലയ  നലലകാരു  മണവകാട്ടെത്തിയകാക്കത്തി ഒരു ഒപ്പനകൂടെത്തി നത്തിങ്ങളക്കവ

കളത്തിക്കകാമകായത്തിരുന്നത്തിതല;  വളലര  തജകാറകാകുമകായത്തിരുന്നതലകാ?  കഴത്തിഞ

ദത്തിവസമകാണവ  ചത്തില  മകാധരമങ്ങളത്തിലല  ചത്തിലരുലടെ  പത്രസതമളനങ്ങള  ഞകാന്

ശദ്ധത്തിച്ചതവ.  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  അടുക്കളയത്തില  തവവത്തിക്കുന്ന  ബത്തിരത്തിയകാണത്തി

അപ്പതപ്പകാള  യ.ഡത്തി.എഫവ-നുതവണ്ടത്തി  വത്തിളമ്പത്തിലക്കകാടുക്കുന്ന

ചത്തിലയകാളുകളുണ്ടതലകാ;  ആ പത്രസതമളനതത്തില ധരത്തിചവരുന്ന വസതത്തിലന്റ

നത്തിറവുര കറുപ്പകാണവ.  അതുലകകാണ്ടവ നത്തിങ്ങള നകാണമത്തിലകാത അവസയത്തിതലക്കവ

കറുത തവഷര ധരത്തിച്ചവ  സഭയ്ക്കകതവ  വരുന്നതവ  ഒനകൂലടെ  ആതലകാചത്തിക്കണര
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എനമകാത്രതമ  പറയകാനുള്ളൂ.   പകാതത്തിരകാ  നത്തിലകാവുകണ്ടവ  ഓരത്തിയത്തിടുന്ന  ചത്തില

ഒറകുറുക്കന്മേകാരുണ്ടവ.  അവരുലടെ  നത്തിലവത്തിളത്തിതകട്ടെകാല  ചത്തില  കകാട്ടുമകാക്കകാന്മേകാര്ക്കവ

ഭകാനത്തിളകുര. അതുതപകാലലയകാണവ നത്തിലകാവവ ലവളത്തിച്ചര പരത്തുന്ന തകരളതത്തിലന്റ

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുന്നണത്തിക്കവ  തനതൃതസ്വര  ലകകാടുക്കുന്ന  സഖകാവവ

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന്റ   ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  കകാണുതമ്പകാള  ചത്തില

ആളുകളലക്കകാലക്ക  ഭകാനവ  പത്തിടെത്തിക്കുര.  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  നത്തിങ്ങള

ലതരുവത്തിതലയ്ക്കവ ഇറങ്ങത്തിവരത്തികയതല; ഞങ്ങള തചകാദത്തിക്കുകയകാണവ, വത്തിലക്കയറര

അതത്തിരൂക്ഷേമകാകുന്ന  സകാഹചരരതത്തില  എനവ  സമരമകാണവ  നത്തിങ്ങള

നടെതത്തിയതവ; ഇനരയത്തിലല ലപകാതുതമഖലകാ സകാപനങ്ങള വത്തിറ്റുതുലച. ഏറവുര

ഒടുവത്തില ഇന്ഷസ്വറന്സവ  തമഖലലയതപ്പകാലുര  വത്തിറ്റുതുലച്ചതപ്പകാള നത്തിങ്ങള ഏതവ

സമരവുമകായത്തിട്ടെകാണവ  മുതന്നകാട്ടുവന്നതവ?  ബുളതഡകാസര്ലകകാണ്ടവ

വരശഹതരയ്ലക്കകാരുങ്ങുന്ന,  വര്ഗശയതയത്തില  ആശങ്കെലപ്പടുന്ന  മുസശര

സതഹകാദരങ്ങളലക്കകാപ്പര  നത്തിലക്കകാന്  എനവ  നത്തിലപകാടെകാണവ  യ.ഡത്തി.എഫവ.-

നുള്ളതവ?  അഗത്തിപഥവ  പ്രഖരകാപത്തിച്ചവ  യവജന വഞന നടെത്തുന്ന ബത്തി.ലജ.പത്തി.-

ലക്കതത്തിലര  ഇനരയത്തിലകാലക  സമരകാഗത്തി  പടെരുകയകാണവ.  അതത്തില  എനവ

നത്തിലപകാടെകാണവ  യ.ഡത്തി.എഫവ.-നുര  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനുമുള്ളലതന്നവ  പറയണര.
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നകാഷണല  ലഹറകാളഡത്തിലൂലടെ  1600  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  കള്ളപ്പണര

ലവളത്തിപ്പത്തിചലവന്നവ ഇ.ഡത്തി. സസ്വയര പ്രഖരകാപത്തിച്ച നത്തിങ്ങളുലടെ പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ തനതകാവവ

ശശ.  രകാഹുല ഗകാനത്തിലയതപ്പകാലുര അമ്പതവ  മണത്തിക്കൂര് തചകാദരര  ലചയതപ്പകാള,

അരമണത്തിക്കൂര്  തനരലമങ്കെത്തിലുര  അതത്തിനുതവണ്ടത്തി  സമരര  നടെതകാന്  നത്തിങ്ങള

തയ്യേകാറകാതയകാ?  അതത്തിനുപകരര  ജയത്തിലത്തില  കത്തിടെന്നവ  ജകാമരതത്തിലത്തിറങ്ങത്തിയ

സസ്വര്ണക്കള്ളക്കടെത്തുകകാരത്തിയലടെ  വകാക്കവ  തകട്ടെകാണവ  ലതരുവത്തിതലയ്ക്കവ

ഇറങ്ങുന്നലതങ്കെത്തില  അതവ  ജനര  വചലപകാറുപ്പത്തിക്കത്തില.  നത്തിങ്ങള  അതവ

മനസത്തിലകാക്കുന്നതവ വളലര നലതകാലണന്നകാണവ എനത്തിക്കവ പറയകാനുള്ളതവ. 

ഭകാവത്തി  പ്രധകാനമനത്തിലയന്നവ  തകകാണ്ഗ്രസവ  വകാഴലപ്പടുന്ന  ശശ.  രകാഹുല

ഗകാനത്തിയലടെ  ഓഫശസത്തിനകതവ  പ്രതശകകാതകമകായത്തി  എസവ.എഫവ.ലഎ.-യലടെ

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള വകാഴവച.  ഞങ്ങളുലടെ പകാര്ട്ടെത്തിയര മറവ  എലകാ സരഘടെനകളുര

അതത്തിലന ഒരുതപകാലല നത്തിതഷധത്തിക്കുകയര തള്ളത്തിപ്പറയകയര ലചയ. പത്തിലന്നയര

ലതരുവത്തില  കത്തിടെക്കുന്ന  ലചണ്ടതപകാലല  ലകകാട്ടെകാനുള്ളതകാതണകാ

എസവ.എഫവ.ലഎ.;  നത്തിങ്ങള  ഇതപ്പകാഴുര  ലകകാട്ടെത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയതല;

മുപ്പതത്തിയകാതറകാളര  വരുന്ന  ധശരന്മേകാരകായ  രകസകാക്ഷേത്തികളത്തില  പനണ്ടവ

തപലരയര  ലകകാലലപ്പടുതത്തിയതവ  നത്തിങ്ങളകാലണന്നവ  ഓര്ക്കണര.  അതുലകകാണ്ടവ
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വലകാലത  ലചണ്ട  ലകകാട്ടെകാന്  എസവ.എഫവ.ലഎ.-ക്കകാരുലടെ  തനലര  വതരണ്ട.

അവത്തിലടെ  തൂക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തിരുന്ന  ഗകാനത്തിജത്തിയലടെ  തഫകാതട്ടെകാ  ആരകാണവ  തകര്തതവ;

സരശയത്തിതക്കണ്ട;  അതവ  നത്തിങ്ങളതലന്നയകാണവ.  2012-ല

സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)-ലനത്തിന്നവ  തകകാണ്ഗ്രസത്തില  തചതക്കറത്തിയ

ശശ.  ആര്.  ലസലവരകാജന്   2017-ലല  ലതരലഞടുപ്പത്തില  തവകാട്ടെവ

തനടുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  സസ്വനര  വശടെവ  തശയത്തിട്ടെതവ  മറനതപകാകരുതവ.  2020

ലസപ്റരബര് മകാസര  3-ാം തശയതത്തി സസ്വനര വശടെത്തിനുതനലര  മകലനലകകാണ്ടവ

അര്ദ്ധരകാത്രത്തിക്കവ കലലറത്തിയത്തിച്ചതശഷര അതവ സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)-ലന്റ തലയത്തില

ലകട്ടെത്തിവയ്ക്കകാന് ശമത്തിച്ച തത്തിരുവനനപുരര മുട്ടെതറയത്തിലല ലശന ജത്തി.-ലയയര മകന്

നത്തിഖത്തില കൃഷ്ണലയയര നത്തിങ്ങള മറതന്നകാ? അതുലകകാണ്ടകാണവ ജനങ്ങള നത്തിങ്ങലള

സരശയത്തിക്കുന്നതവ.  അതത്തില  നത്തിങ്ങള തവവലകാതത്തിലപ്പതടെണ്ട; ഇവത്തിലടെ രകാഷ്ട്രശയ

പകയര  മകാധരമ  പകയര  സഖകാവവ  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന  തവട്ടെയകാടെകാന്

തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടെവ  കകാലലമത്രയകായത്തി;  ഇതപ്പകാള  അലതലകാര  വത്തിട്ടെതശഷര

മുഖരമനത്തിയലടെ  കുടുരബതത്തിനുതനലരയതല  തവട്ടെയകാടുന്നതവ;  ഞകാന്

തചകാദത്തിക്കുകയകാണവ,  അവനവലന  വത്തിശസ്വസത്തിലച്ചത്തുന്ന  പ്രതത്തികളക്കുതവണ്ടത്തി

യകത്തിസഹമകായ  നുണപറയന്നതവ  ചത്തില  വക്കശലന്മേകാരുലടെ  വകാദമകാണവ.  ഇസൗ
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സഭയ്ക്കകതവ ആര്ക്കുതവണ്ടത്തിയകാണവ തഡകാ.  മകാതദ്യു കുഴലനകാടെന് വകാദത്തിക്കുന്നതവ;

സസ്വര്ണകള്ളക്കടെത്തുതകസത്തില  ജയത്തിലത്തില  കഴത്തിഞവ  ജകാമരതത്തില

പുറതത്തിറങ്ങത്തിയ  പ്രതത്തിക്കവ  തവണ്ടത്തിതയകാ?  ആര്.എസവ.സവ.-നുതവണ്ടത്തി

വത്തിടുപണത്തിലചയ്യുന്ന  എച്ചവ.ആര്.ഡത്തി.എസവ.-ലന്റ  ബകാഡ്ജവ  കഴുതത്തില  തൂക്കത്തി

നകാഴത്തികയ്ക്കവ  നകാലപ്പതുവട്ടെര  നുണപറഞ്ഞുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന  ആ

സശക്കുതവണ്ടത്തിയകാതണകാ ഇവത്തിലടെ വക്കകാലത്തുമകായത്തി തഡകാ.  മകാതദ്യു കുഴലനകാടെന്

വരുന്നതവ;  അതങ്ങവ  മനസത്തില  വച്ചകാല  മതത്തി.  സമര  തശച്ചൂളയത്തില

നത്തിനയര്നവന്ന  സൂരരതതജസത്തിലന  വകാദമുഖങ്ങളുലടെ  ഉണ്ടചുരുട്ടെവ  കകാണത്തിച്ചവ

ഭയലപ്പടുതകാന് തഡകാ.  മകാതദ്യു കുഴലനകാടെനല മറവ ആരവ ശമത്തിച്ചകാലുര നടെക്കകാന്

തപകാകുന്നത്തില. 

 നത്തിയമസഭയത്തില  ബഹുമകാനരരകായ  സശക്കര്,  ലഡപനട്ടെത്തി  സശക്കര്,

മുഖരമനത്തിയളലപ്പലടെയള്ള  മനത്തിമകാര്,  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവവ,  ചശഫവ  വത്തിപ്പവ

എന്നത്തിവരത്തിലനത്തിനര  പുതത്തിയ  എര.എല.എ.-മകാര്ക്കുര  ഞങ്ങലളതപ്പകാലുള്ള

എര.എല.എ.-മകാര്ക്കുര  ധകാരകാളര  കകാരരങ്ങള  പഠത്തിക്കകാനുണ്ടവ.  ഞകാന്

തചകാദത്തിക്കുകയകാണവ,  കഴത്തിഞ  ഒരു  വര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാലവന്ന നത്തിലയത്തില ഞങ്ങളക്കവ എനകാണവ അങ്ങയത്തിലനത്തിന്നവ
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പഠത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടുള്ളതവ;  ധത്തിക്കകാരതമകാ;  ധകാര്ഷ്ടരതമകാ;  അഹങ്കെകാരതമകാ;

അസഹത്തിഷ്ണുതതയകാ;  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിലനത്തിന്നവ  ഒരുപകാടെവ

കകാരരങ്ങള  പഠത്തിക്കകാന്  കകാതതകാര്തത്തിരത്തിക്കുന്നവരകാണവ  ഇസൗ  സഭയത്തിലല

അരഗങ്ങള.  അതുലകകാണ്ടവ  അലങ്ങകാന്നവ  തത്തിരുതത്തിയകാല  നന്നകായത്തിരുന.

ധത്തിക്കകാരതത്തിലന്റ  തലതച്ചകാറുര  ധകാര്ഷ്ടരതത്തിലന്റ  നകാവുര  അഹങ്കെകാരതത്തിലന്റ

ആളരൂപവുമകായത്തി  അങ്ങവ  മകാറരുലതന്ന  അഭരര്ത്ഥനയമകായത്തി

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണവ.   

ശശ  .    തറകാജത്തി  എര  .    തജകാണ്:  സര്,  ഞകാന്  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണവ. കഴത്തിഞ തമയവ 23 മുതല 26 വലര സസ്വത്തിറവസര്ലകാന്ഡത്തിലല

ദകാതവകാസത്തില നടെന്ന സകാമ്പതത്തിക തഫകാറതത്തില തകരളര പലങ്കെടുക്കകാതതത്തിലന്റ

കകാരണലമനകാലണന്നവ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി ഇവത്തിലടെ  വരകമകാക്കുലമന്നകാണവ

ഞകാന് കരുതുന്നതവ.  മകാതൃഭൂമത്തി  പത്രതത്തില വന്ന വകാര്തയണ്ടവ,  കര്ണകാടെക,

മഹകാരകാഷ്ട്ര  ഉളലപ്പലടെ  നത്തിരവധത്തി  സരസകാനങ്ങളത്തിലല  മുഖരമനത്തിമകാരുര

മനത്തിമകാരുമടെക്കര  അതത്തില  പലങ്കെടുക്കുകയര  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനവ  രൂപയലടെ

നത്തിതക്ഷേപങ്ങളുലടെ  കരകാര്  ഒപവയ്ക്കുകയര  ലചയതപ്പകാള  തകരളര  അതത്തില

പലങ്കെടുതത്തിട്ടുമത്തില, ഒരു രൂപയലടെ കരകാര് നമുക്കവ ലഭരമകാക്കകാനുര സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.
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എനലകകാണ്ടകാണവ  അതരലമകാരു  സകാഹചരരര/അവസരര  തകരളര

നഷ്ടലപ്പടുതത്തിയതവ  എന്നതത്തിലനസരബനത്തിച്ചവ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  ഇവത്തിലടെ

പറയലമന്നകാണവ  ഞകാന്  കരുതുന്നതവ.  ഒരുപതക്ഷേ,  തൃക്കകാക്കര

ലതരലഞടുപ്പത്തിലന്റ തത്തിരക്കത്തിലകായതുലകകാണ്ടവ അതദഹതത്തിനവ ഇതത്തിനവ തപകാകകാന്

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടകാകത്തില  എനള്ളതകായത്തിരത്തിക്കുര  യകാഥകാര്ത്ഥരര.  തൃക്കകാക്കര

ലതരലഞടുപ്പത്തില  അതദഹര  മുമ്പത്തിലനത്തിന്നവ  പ്രവര്തത്തിച.  അതത്തിലന്റ

പ്രതയകാജനലമങ്കെത്തിലുര  കത്തിട്ടെത്തിലയങ്കെത്തില  അലതങ്കെത്തിലുര  പറഞവ

ആശസ്വസത്തിക്കകാമകായത്തിരുന.  അതുര  കത്തിട്ടെത്തിയത്തില.  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)-ലന്റ

ബഹുഭൂരത്തിപക്ഷേര  അരഗങ്ങളുര  തൃക്കകാക്കരലയക്കുറത്തിച്ചകാണവ  ഇവത്തിലടെ

സരസകാരത്തിച്ചതവ.  തൃക്കകാക്കരയത്തില  ആരകാണവ  വര്ഗശയമകായത്തി

തചരത്തിതത്തിരത്തിവുണ്ടകാക്കത്തിയതവ?  പകാര്ട്ടെത്തി  ജത്തിലകാ  കമത്തിറത്തി  ഒറലക്കട്ടെകായത്തി,

ഏകകണ്ഠമകായത്തി  തശരുമകാനത്തിച്ച  പകാര്ട്ടെത്തി  പ്രവര്തകനകായ,  പകാര്ട്ടെത്തിക്കുതവണ്ടത്തി

ലകകാടെത്തിപത്തിടെത്തിക്കുന്ന  സകാനകാര്ത്ഥത്തിയലടെ  തപരവ  ചുവലരഴുതത്തിയതത്തിനുതശഷര

മകാറത്തിയതവ  ആരകാണവ;   ഇവത്തിലടെ  ഭരണപക്ഷേതത്തിരത്തിക്കുന്ന  അരഗങ്ങളുളലപ്പലടെ

ഒരു  സകാനകാര്ത്ഥത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  തഫസ്ബുക്കത്തില  തപകാസവ  ലചയതലകാ;  ആ

തഫസ്ബുക്കവ തപകാസവ പത്തിന്നശടെവ പത്തിന്വലത്തിതക്കണ്ടത്തി വന്നത്തിതല?  തൃക്കകാക്കരയത്തില
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ലതരലഞടുപ്പവ  സകാനകാര്ത്ഥത്തിലയ  പ്രഖരകാപത്തിക്കുന്നതുമുതല  വര്ഗശയമകായത്തി

തചരത്തിതത്തിരത്തിവുണ്ടകാക്കത്തി  തകരളതത്തിലന്റ  മതതതര  മനസത്തിലന  നത്തിങ്ങള

ലവല്ലുവത്തിളത്തിച.  ആ  ലവല്ലുവത്തിളത്തി  തകരളതത്തിലന്റ  ജനങ്ങള  ഏലറടുത്തുലകകാണ്ടവ

തൃക്കകാക്കരയത്തില  വത്തിധത്തിലയഴുതത്തി.  സകാനകാര്ത്ഥത്തി  പ്രഖരകാപനരലകകാണ്ടവ  ഇതവ

അവസകാനത്തിക്കുലമന്നകാണവ  കരുതത്തിയതവ.  പതക്ഷേ  അതവ  അവത്തിലടെ

അവസകാനത്തിച്ചത്തില.  മനത്തിമകാരുര  എര.എല.എ.-മകാരുമുളലപ്പലടെയള്ള  ആളുകള

ജകാതത്തി തത്തിരത്തിഞവ,  മതര തത്തിരത്തിഞവ വശടുകള കയറത്തിയത്തിറങ്ങത്തി  തവകാട്ടെവ തചകാദത്തിച.

മനത്തിമകാരത്തില  പലരുര  പല  വശടുകളത്തിലുര  കയറത്തിയത്തിറങ്ങത്തി  തവകാട്ടെവ  തചകാദത്തിച്ചവ

ഇറങ്ങത്തിതപ്പകായതപ്പകാള  അവത്തിലടെയള്ള  ആളുകള  തചകാദത്തിച്ചതവ,  വന്നതത്തില

ഏതകാണവ മനത്തിലയന്നകാണവ.  അങ്ങലന ജകാതത്തി തത്തിരത്തിചര മതര തത്തിരത്തിചര തവകാട്ടെവ

പത്തിടെത്തിച്ചത്തിട്ടുര  തൃക്കകാക്കരയത്തില  നത്തിങ്ങളക്കവ  വത്തിജയത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചത്തില.

തകരളതത്തിലല ജനങ്ങള അതവ തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞത്തിട്ടുണ്ടവ.

ശശ  .   ലത്തിതന്റകാ തജകാസഫവ: സര്, തപകായത്തിന്റവ ഓഫവ ഓര്ഡര്.

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  അതദഹര  സരസകാരത്തിചകഴത്തിഞതശഷര  അവസരര

നലകകാര.

ശശ  .    തറകാജത്തി  എര  .    തജകാണ്:  സര്,  തകരളതത്തിലല ജനങ്ങള  അതത്തിനവ
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ശകമകായ  തത്തിരത്തിച്ചടെത്തി ലകകാടുത്തു.  അതുലകകാണ്ടകാണവ ബഹുമകാനരനകായ പത്തി.  ടെത്തി.

തതകാമസവ  14000  തവകാട്ടെത്തിനവ ജയത്തിച്ച മണ്ഡലതത്തില ഇതവണ ലതരലഞടുപ്പവ

നടെന്നതപ്പകാള  25000-ലപ്പരര  തവകാട്ടുകളക്കവ  ശശമതത്തി  ഉമകാ  തതകാമസത്തിനവ

വത്തിജയത്തിക്കകാന് സകാധത്തിച്ചതവ.

ശശ  .   വത്തി  .   തജകായത്തി: സര്, തപകായത്തിന്റവ ഓഫവ ഓര്ഡര്.

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  അരഗര  സരസകാരത്തിചകഴത്തിഞതശഷര  അവസരര

നലകകാര.

ശശ  .    തറകാജത്തി  എര  .    തജകാണ്:  സര്,  ഇതത്തിലന്റ  പത്തിന്നകാലലയകാണവ  സസ്വപ്നകാ

സുതരഷത്തിലന്റ   ലവളത്തിലപ്പടുതലുകള  വന്നതവ.  ഈ  ലവളത്തിലപ്പടുതലുകള

ഞങ്ങളകാതണകാ  ലകകാണ്ടുവന്നതവ;  ഞങ്ങള  ഉയര്തത്തിലകകാണ്ടുവന്ന

ആതരകാപണങ്ങളകാതണകാ;  പുതുതകായത്തി  ഒനമത്തിലലന്നവ  നത്തിങ്ങളതലന്ന

പറയതമ്പകാള  പത്തിലന്നലയനത്തിനകാണവ  ഇത്രയധത്തികര  ലവപ്രകാളര  നത്തിങ്ങള

കകാണത്തിച്ചതവ?  വത്തിജത്തിലന്സത്തിലനയര  എ.ഡത്തി.ജത്തി.പത്തി.-ലയയര  മുഴുവന്

തപകാലശസുകകാലരയര  ഇറക്കത്തിയതവ  തപകാരകാഞവ,  അതത്തിനവ  പ്രതത്തിതരകാധര

തശര്ക്കകാനകായത്തി  നത്തിങ്ങളുലടെ  ഏറവുര  വലത്തിയ  പ്രതത്തിതരകാധമകായ  സരത്തിത  എസവ.

നകായലരതലന്ന  രരഗതത്തിറക്കത്തി.  ഒരു  കകാരരര  വരകമകാണവ.  മുഖരമനത്തി
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എതപ്പകാഴുര  പറയകാറുണ്ടവ,  മടെത്തിയത്തില  കനമത്തിലകാതവനവ  വഴത്തിയത്തില

തപടെത്തിതക്കലണ്ടന്നവ.  അതത്തിലന്റ അര്ത്ഥര,  ഇവരുലടെ ഒരു അവതകാരമകായ  ഷകാജവ

കത്തിരണ്   പറഞതപ്പകാഴകാണവ  ഞങ്ങളക്കവ  മനസത്തിലകായതവ.  ഇതപ്പകാലഴകാനര

മടെത്തിയത്തില  വയ്ക്കുന്നത്തില  അപ്പതപ്പകാളതലന്ന  അതമരത്തിക്കയത്തിതലയ്ക്കവ

കടെതത്തിവത്തിടുകയകാലണനള്ളതവ  ഷകാജവ  കത്തിരണ്  പറഞതപ്പകാഴകാണവ

തകരളതത്തിനവ  മനസത്തിലകായതവ.  അതുലകകാണ്ടവ  ഇതപ്പകാള  ആരുര

മടെത്തിയത്തിലവചലകകാണ്ടവ   തപടെത്തിതക്കണ്ട  സകാഹചരരമത്തിലലനള്ളതവ  നമുലക്കലകാര

മനസത്തിലകായത്തിരത്തിക്കുന്ന  കകാരരമകാണവ.  അതത്തിനുതശഷര  തകരളതത്തില  എനകാണവ

നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ;  തകരളതത്തില  അതങ്ങകാളമത്തിതങ്ങകാളര  കലകാപര

അഴത്തിചവത്തിട്ടെതവ  ഞങ്ങളകാതണകാ;  തകരളതത്തില  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  ഓഫശസത്തില

കയറത്തി  അകമര  നടെതത്തിയതവ  ഞങ്ങളകാതണകാ;  തകരളതത്തില

അതങ്ങകാളമത്തിതങ്ങകാളര തകകാണ്ഗ്രസവ ഓഫശസുകള തലത്തിതകര്തതവ ആരകാണവ;

പയ്യേന്നൂരത്തിലല ഗകാനത്തിപ്രതത്തിമയലടെ തല ലവട്ടെത്തിമകാറത്തിവച്ചതകാരകാണവ;  തകരളതത്തില

കലകാപമുണ്ടകാക്കകാനകായത്തി പരത്തിശമത്തിക്കുന്നതവ ആരകാണവ; പകാര്ട്ടെത്തി പ്രവര്തകരുലടെ

പ്രതത്തികരണമകാലണന്നവ  പറഞ്ഞു.  ബകാലുതശരത്തിയത്തിലല  എസവ.ഡത്തി.പത്തി.ലഎ.

പ്രവര്തകര്,  ഒരു  ഡത്തി.ലലവ.എഫവ.ലഎ.  പ്രവര്തകലന  തകാലത്തിബകാന്
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തമകാഡലത്തില  അകമണര  നടെതത്തിയത്തിതല;  നത്തിങ്ങള  എനവ  പ്രതത്തികരത്തിച?

എലകാവരുര ശകമകായത്തി  അപലപത്തിച.  ഏലതങ്കെത്തിലുര  ഒരു എസവ.ഡത്തി.പത്തി.ലഎ.-

ക്കകാരലന്റ  ഓഫശസത്തിനവ  നത്തിങ്ങള  കലലറത്തിതഞകാ;  ഏലതങ്കെത്തിലുര  ഒരു

എസവ.ഡത്തി.പത്തി.ലഎ.-ക്കകാരലന  വഴത്തിയത്തിലലവത്തിലടെലയങ്കെത്തിലുര  നത്തിങ്ങള  തടെഞവ

വതച്ചകാ?  നത്തിങ്ങലളലകാവരുര  ശകമകായത്തി  അപലപത്തിച്ചതവ  മകാത്രതമയള്ളൂ.

തകകാണ്ഗ്രസവ  ഓഫശസവ  തലത്തിതകര്തതുതപകാലല  എസവ.ഡത്തി.പത്തി.ലഎ.

ഓഫശസത്തിതലയ്ക്കവ  തപകാകകാനകായത്തി   ഇവത്തിലടെയത്തിരത്തിക്കുന്ന  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)-ലന്റ

ആളുകളതക്കകാ  തകരളതത്തിലല  ഡത്തി.ലലവ.എഫവ.ലഎ.-ക്കകാരതനകാ

തയ്യേകാറകാകത്തിലകാലയനള്ളതവ  വരകമകാണവ.  ഇവരുലടെ  അജണ്ട  വളലര

വരകമകാണവ.  എനകാണവ  അജണ്ട?  നനനപക്ഷേ  വര്ഗശയതലയയര  ഭൂരത്തിപക്ഷേ

വര്ഗശയതലയയര ഒരുതപകാലല പരത്തിതപകാഷത്തിപ്പത്തിക്കുന്നവരകാണത്തിവര്.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  ബഹുമകാനരയകായ  തകകാണ്ഗ്രസവ

പ്രസത്തിഡന്റത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  വളലര  നത്തിര്ഭകാഗരകരമകായത്തിട്ടുള്ള  ഒരു  പ്രസകാവന

കഴത്തിഞ ദത്തിവസര ഇവത്തിലടെ നടെത്തുകയണ്ടകായത്തി. എനകാ കകാരരര? കഴത്തിഞ കുതറ

നകാളുകളകായത്തിട്ടുള്ള  സരഭവവത്തികകാസങ്ങള  നമള  തചര്ത്തു

വകായത്തിതക്കണ്ടതകായത്തിട്ടുണ്ടവ.  ഇസൗ  ബനര  ഇനര  ഇന്നലലലയകാനമല
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തുടെങ്ങത്തിയതവ.  പണ്ടവ  കൂത്തുപറമ്പത്തില  അതദഹര  സരഘ്പരത്തിവകാറത്തിലന്റ

സഹകായതതകാടുകൂടെത്തി  മതരത്തിച്ചതപ്പകാള  മുതല  തുടെങ്ങത്തിയതകാണവ.  ആ  ബനര

ഇതപ്പകാഴുര നത്തിര്ബകാധര തുടെര്നലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ. എനകാണവ ലചയ്യുന്നതവ?

ഗുജറകാതത്തില  ലതരലഞടുപ്പവ  അടുത്തുവരുന്ന  ഘട്ടെതത്തില  ഗുജറകാതത്തിലല

സര്ക്കകാരത്തിനവ  ഗുഡവ  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറവ  ലകകാടുക്കകാന്തവണ്ടത്തി  തകരളതത്തിലല

സര്ക്കകാര്,  ചശഫവ  ലസകട്ടെറത്തി  ഉളലപ്പലടെയള്ള  ആളുകലള  ഇവത്തിടെലത  ഒരു

ഡകാഷവ  തബകാര്ഡത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  പഠത്തിക്കകാനകായത്തി  അതങ്ങകാതട്ടെയ്ക്കവ  പറഞ്ഞുവത്തിട്ടു.

ഇതുസരബനത്തിച്ചവ  ഗുജറകാതത്തില  തപകായത്തി  പഠത്തിച്ചകാതല  തകരളതത്തിനവ

മനസത്തിലകാവുകയള്ളുതവകാ?  അതപ്പകാള  ഗുജറകാതത്തിലല  ഗവണ്ലമന്റത്തിനവ

നത്തിങ്ങളക്കവ  ഗുഡവ  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറവ  ലകകാടുക്കണര.  അതുലകകാണ്ടവ  തശര്ന്നത്തില;

നത്തിങ്ങള  ശശ.  രകാഹുല  ഗകാനത്തിയലടെ ഓഫശസവ  തലത്തിലപ്പകാളത്തിക്കുവകാനകായത്തി

എസവ.എഫവ.ലഎ.-യലടെ  കത്തിമത്തിനലുകലള  നത്തിതയകാഗത്തിച.  എന്നത്തിട്ടുര  നത്തിങ്ങളക്കവ

മതത്തിയകായത്തില;  ശശമതത്തി  തസകാണത്തിയ ഗകാനത്തിലക്കതത്തിലര നത്തിര്ഭകാഗരകരമകായത്തിട്ടുള്ള

പ്രസകാവന തകരളതത്തില ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി നടെത്തുകയകാണവ.  ഞകാന്

ഒരു  കകാരരര  തചകാദത്തിക്കകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണവ.  തകരളതത്തിലന്റ  മുഖരമനത്തി

ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്,  തകരളതത്തിലല  അലലങ്കെത്തില  രകാജരലത
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സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)-ലന്റ ഏക മുഖരമനത്തിയകാണതലകാ; തപകാളത്തിറവ ബനതറകാ അരഗര

കൂടെത്തിയകായ അതദഹര  ഇക്കഴത്തിഞ  6  വര്ഷക്കകാലയളവത്തില എവത്തിലടെലയകാലക്ക

തപകായത്തിട്ടുണ്ടവ;  അതദഹര  ഗുജറകാതത്തില  തപകായത്തിട്ടുതണ്ടകാ?  ഡലഹത്തിയത്തില

ഒരുവര്ഷക്കകാലര കര്ഷക സമരര നടെന്നതപ്പകാള ഏലതങ്കെത്തിലുലമകാരു ദത്തിവസര ആ

കര്ഷക  സമരതത്തിതലയ്ക്കവ  കടെനതപകാകകാന്  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്

തയ്യേകാറകായത്തിട്ടുതണ്ടകാ;  ഏലതങ്കെത്തിലുര ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഭരത്തിക്കുന്ന സരസകാനതവ ഒരു

സമരതത്തിനവ തനതൃതസ്വര ലകകാടുക്കകാന് ശശ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് തപകാകുതമകാ?

ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  തപകാകത്തില.  അതദഹര  ഇവത്തിലടെയത്തിരുന്നവ

പത്രസതമളനര  നടെതത്തി  ഉസൗരത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ച  വകാളത്തിലനക്കുറത്തിചര

തകകാടെകാലത്തിലയക്കുറത്തിചലമകാലക്ക  പറയര.  ഒരു  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഭരത്തിക്കുന്ന

സരസകാനത്തുതപകായത്തി  മറ്റു  തകകാണ്ഗ്രസവ  മുഖരമനത്തിമകാര്  നടെത്തുന്നതുതപകാലല

ഒരു  സമരര  സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കുവകാതനകാ  സമരതത്തില  പലങ്കെടുക്കുവകാതനകാ

പ്രതത്തിതഷധതത്തിലന്റ  ശബ്ദമുയര്തകാതനകാ  തകരളതത്തിലന്റ  മുഖരമനത്തി

തയ്യേകാറകാവുന്നത്തിലലനള്ളതവ  ആരുലടെ  അജണ്ട  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാനകാലണന്നവ

നമുക്കറത്തിയകാര.  ഇതപ്പകാള ഇവരുലടെ പ്രശ്നര പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവവ ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.

സതശശനകാണവ.  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശലനക്കുറത്തിച്ചകാണവ  ഇവത്തിലടെ സരസകാരത്തിച്ച
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പലയകാളുകളുര  പ്രതത്തിപകാദത്തിച്ചതവ.  ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശലന്റയര

പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന്റയര  വകാക്കുകള  ഇതപ്പകാള  അവര്ക്കവ  ലപകാള്ളുനലണ്ടന്നവ

ഞങ്ങളക്കവ മനസത്തിലകായത്തി.  പതകാര കകാസവ  പകാസകാകകാത സസ്വപ്ന  സുതരഷത്തിനവ

ഫുള എ-പസുര തഗകാളഡവ ലമഡലുര ലകകാടുതവ ചശഫവ ലസകട്ടെറത്തിക്കവ തുലരമകായ

സകാനതത്തിരുതത്തിയ നത്തിങ്ങളുലടെ ഗുഡവ സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറവ ഇസൗ പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിനുര

ശശ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതശശനുര തവണ്ട എനപറയകാന് ഞകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണവ.

( ....… ലലമക്കവ ഓഫവ.......)

ശശ  .    വത്തി  .    തജകായത്തി:  സര്,  തപകായത്തിന്റവ  ഓഫവ  ഓര്ഡര്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

അരഗര  ഇവത്തിലടെ  സരസകാരത്തിച്ചതപ്പകാള  തൃക്കകാക്കര  ലതരലഞടുപ്പത്തില

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിമകാരുര  എര.എല.എ.-മകാരുര  ജകാതത്തി  തനകാക്കത്തിയത്തിട്ടെവ

വശടുകളത്തില  കയറത്തിലയലന്നകാരു  പരകാമര്ശമുണ്ടകായത്തി.  അതവ  സഭകാ  തരഖകളത്തില

കകാണകാന് പകാടെത്തില; അങ്ങലനലയകാരു സരഭവമത്തില. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.*

ശശ  .   എ  .   എന്  .   ഷരസശര്  : സര്, തപകായത്തിന്റവ ഓഫവ ഓര്ഡര്. 303 പ്രകകാരര

ഇവത്തിലടെ  ശശ.  തറകാജത്തി  എര.  തജകാണത്തിലന്റ  പ്രസരഗതത്തിലന്റ

പരകാമര്ശതത്തിനത്തിടെയത്തില  തകരളതത്തില  ഏറവുര  തരകാഗര  സഹത്തിച്ച  ഒരു

* ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സശക്കറുലടെ ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര  (ഫ.നര. 11752/ഇ.ബത്തി./2022/നത്തി.ലസ.) സഭകാതരഖകളത്തില നത്തിലനത്തിര്തത്തി.
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വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി പ്രസകാനലത കത്തിമത്തിനലലന്നവ പറഞവ ആതക്ഷേപത്തിച. അതവ 307

പ്രകകാരര സഭകാതരഖയത്തില നത്തിനര നശക്കരലചയ്യേണര. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.*

ശശ  .    ലത്തിതന്റകാ  തജകാസഫവ: സര്,  തപകായത്തിന്റവ  ഓഫവ  ഓര്ഡര്.  തനരലത

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര  ശശ.  വത്തി.  തജകായത്തി  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച  കകാരരര

തലന്നയകാണവ;  ഇവത്തിലടെ  ജകാതത്തി  പറഞ്ഞുര  മതര  പറഞ്ഞുര സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)

-ലന്റ  മനത്തിമകാരുര  എര.എല.എ.-  മകാരുര  തവകാട്ടെവ  അഭരര്ത്ഥത്തിചലവനള്ള

പരകാമര്ശമകാണവ.  അതവ  സഭകാതരഖകളത്തില നത്തിനര നശക്കര ലചയ്യേണര.  എലന്റ

ഒരനുഭവര ഇതപ്പകാള പറയകാര;  തൃക്കകാക്കര ഉപലതരലഞടുപ്പത്തില ഒന്നകാമലത

ബൂതത്തിലകാണവ ഞകാനുര ശശ. കടെകരപള്ളത്തി സഖകാവുര വര്ക്കവ ലചയതവ. അലതകാരു

മുസശര ഭൂരത്തിപക്ഷേ പ്രതദശമകായത്തിരുന.  അവത്തിലടെ വര്ക്കവ ലചയതവ ശശ.  ഷകാഫത്തി

പറമ്പത്തിലകാണവ.  ഇവത്തിലടെ  ആരകാണവ  ജകാതത്തിയര  മതവുര  പറഞവ  തവകാട്ടെവ

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാന്  തപകായതവ. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.*

* ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സശക്കറുലടെ ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര  (ഫ.നര. 11752/ഇ.ബത്തി./2022/നത്തി.ലസ.) സഭകാതരഖകളത്തില നത്തിലനത്തിര്തത്തി.
* ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സശക്കറുലടെ ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര  (ഫ.നര. 11752/ഇ.ബത്തി./2022/നത്തി.ലസ.) സഭകാതരഖകളത്തില നത്തിലനത്തിര്തത്തി.
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നത്തിയമര,  വരവസകായര,  കയര്  വകുപമനത്തി  (ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ):  സര്,

വരവസകായ  വകുപ്പത്തിലന  സരബനത്തിചള്ള  ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തില  ഗസൗരവമകായ

വത്തിമര്ശനങ്ങലളകാനര  അധത്തികര  ഉയര്നവന്നത്തിലലനള്ളതവ

സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണവ.  ഇവത്തിലടെവന്ന  കത്തിയകാതകമകായ  വത്തിമര്ശനങ്ങലളലയലകാര

സസ്വകാഗതര ലചയ്യുന. ഞകാന് പ്രതശക്ഷേത്തിച്ചത്തിരുന്നതവ തകരളലത നല രശതത്തിയത്തില

സരരരഭക  അനുകൂല  അനരശക്ഷേമുള്ള  ഒരത്തിടെമകാക്കത്തി  മകാറ്റുന്നതത്തിനവ

കത്തിയകാതകമകായത്തിട്ടുള്ള  നത്തിര്തദശങ്ങള  പ്രതത്തിപക്ഷേത്തുനത്തിനളലപ്പലടെ

ഉയര്നവരുലമന്നകാണവ.  എഴുതത്തിതരകാലമന്നകാണവ  ശശ.  അന്വര്  സകാദതവ

പറയന്നതവ. അതവ പരത്തിഗണത്തിക്കകാര. 

ഇവത്തിലടെ  ഒരു  ഇതക്കകാസത്തിസര  സരരരഭങ്ങളക്കനുകൂലമകായത്തി

രൂപലപ്പട്ടെത്തിരത്തിക്കുനലവനള്ളതവ  ഒരു  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണവ.

അതത്തിനകാവശരമകായത്തിട്ടുള്ള  നത്തിയമനത്തിര്മകാണങ്ങള  സഭ  നടെതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  സരരരഭക  സമൂഹതത്തിലനത്തിന്നവ  അനുകൂലമകായ

പ്രതത്തികരണമകാണുണ്ടകായത്തിട്ടുള്ളതവ.  വത്തിവത്തിധ  സരഘടെനകള,  അതവ   FICCI

(Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry)-തയകാ CII

(Confederation  of  Indian  Industry)  Small  Scale  Industries
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Association-തനകാ  TRAI-  തയകാ  ആകകാര.  അവലരലകാവരുര  കൂടുതല

സരരരഭങ്ങള  തകരളതത്തിതലയ്ക്കവ  ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിനകാവശരമകായത്തിട്ടുള്ള

നത്തിലപകാടെകാണവ  സസ്വശകരത്തിച്ചവ  ലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  50  തകകാടെത്തി  രൂപ വലരയള്ള

വരവസകായങ്ങളക്കവ  യകാലതകാരനുമതത്തിയമത്തിലകാലത  മൂനവര്ഷര  വലര

പ്രവര്തത്തിക്കകാനുള്ള നത്തിയമര,  കഴത്തിഞ ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ കകാലഘട്ടെതത്തിലകാണവ

ഒരു omnibus ലലജത്തിതസഷനകായത്തി ഇസൗ സഭ പകാസകാക്കത്തിയതവ. അതവ 50 തകകാടെത്തി

രൂപ വലര  ഉയര്തകാന് നമുക്കവ   MSME  (Micro,  Small  and  Medium

Enterprises)  ലഡഫത്തിനത്തിഷലന്റ  മകാറതത്തിനനുസരത്തിച്ചവ  കഴത്തിഞ്ഞു.  ആ

തമഖലയത്തിലനത്തിനര നല പ്രതത്തികരണര  ഉണ്ടകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ. കഴത്തിഞ സഭയത്തില

നമള പകാസകാക്കത്തിയതവ  50 തകകാടെത്തി രൂപയ്ക്കവ മുകളത്തിലുള്ള നത്തിതക്ഷേപമകാലണങ്കെത്തില

എലകാ  തരഖകതളകാടുര  കൂടെത്തി  അതപക്ഷേ  മടെങ്ങത്തിക്കഴത്തിഞകാല  ഏഴവ

ദത്തിവസതത്തിനകര  അതത്തിനവ  തകകാരതപകാസത്തിറവ  ലലലസന്സവ

നലകുലമനള്ളതകാണവ.   അതത്തിനകാവശരമകായത്തിട്ടുള്ള ഓണ്ലലലന് സരവത്തിധകാനര

സജമകായത്തിട്ടുണ്ടവ.  എലകാ  തരഖകളുര  കൂടെത്തി  മടെങ്ങത്തിക്കഴത്തിഞകാല  7

ദത്തിവസതത്തിനകര അനുമതത്തി നലകകാന് നമുക്കവ കഴത്തിയര. 

 സസ്വകകാരര വരവസകായ സരരരഭങ്ങളക്കവ സഹകായകരമകാകുന്ന രൂപതത്തില
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പകാര്ക്കുണ്ടകാകണലമന്നതവ തനരലത മുതലുള്ള ഒരകാവശരമകായത്തിരുന. 2018-ല

കഴത്തിഞ  ഗവണ്ലമന്റവ  അതത്തിനകാവശരമകായത്തിട്ടുള്ള  നത്തിലപകാടെവ  സസ്വശകരത്തിച.

എന്നകാല അതത്തിനനുസരത്തിച്ചവ എനലകകാണ്ടവ സസ്വകകാരര വരവസകായ പകാര്ക്കുകള

വന്നത്തിലലന്ന  കകാരരര  ഗസൗരവമകായത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുകയര  സരഘടെനകളുമകായത്തി

ചര്ച്ചലചയ്യുകയര  ലചയതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തില  മനത്തിസഭ  തലന്ന

ആവശരമകായ  തഭദഗതത്തി  വരുതത്തി.  10  ഏക്കറത്തിനവ  മുകളത്തിലുള്ള  സസ്വകകാരര

സരരരഭങ്ങളക്കവ  പകാര്ക്കത്തിലന്റ  സകാറസവ  നലകുന്നതത്തിനകാവശരമകായ

തശരുമകാനലമടുത്തു.  പതത്തിനകാലവ  ജത്തിലകളത്തില  നത്തിനര  വളലര  അനുകൂലമകായ

പ്രതത്തികരണമകാണവ  വന്നത്തിട്ടുള്ളതവ.  പകാലക്കകാടെവ  നത്തിനര  രണ്ടവ  അതപക്ഷേകള

വന്നത്തിട്ടുണ്ടവ;  എലകാര  ഓണ്ലലലനത്തിലകാണവ.  അതപക്ഷേ  നലകുന്നതു  മുതല

സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറവ  ലകകാടുക്കുന്നതുവലര   ഓണ്ലലലനത്തിലകാണവ.  അതത്തിനകതവ  30

ദത്തിവസതത്തിനകര  തശരുമകാനലമടുക്കണലമന്നതുളലപ്പലടെ  വരവസലചയത്തിട്ടുണ്ടവ.

എലകാ എര.എല.എ.-മകാര്ക്കുര ഇലതകാരവസരമകാലയടുക്കകാര.  അവരവര്ലക്കകാരു

തത്തിലകക്കുറത്തിയകായത്തി  അവരവരുലടെ  മണ്ഡലതത്തില  ഒരു  സസ്വകകാരര

വരവസകായപകാര്ക്കവ ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  മുന്കലയ്യേടുക്കണലമന്നവ ഞകാന് എലകാ

എര.എല.എ.-മകാതരകാടുര അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണവ. 
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ഇവത്തിലടെ  തുടെക്കതത്തില  വന്ന  ഒരു  പരകാതത്തി  പരത്തിതശകാധനകള

നടെത്തുന്നതത്തിനവ  തവണ്ടത്ര  വരവസയത്തില;  അതുസരബനത്തിച്ചവ  ഞങ്ങലള

കലലറത്തിയന്നതത്തിനവ  ചത്തിലര്  ശമത്തിക്കുകയണ്ടകാലയങ്കെത്തിലുര  ഞങ്ങള  അവരുമകായത്തി

കലഹത്തിക്കകാന്  നത്തിന്നത്തില.  അങ്ങലനയല  പറതയണ്ടലതന്നവ

ലപകാതുവത്തിമര്ശനമുന്നയത്തിചലകകാണ്ടവ  നമലളലനങ്കെത്തിലുര  മകാറര

വരുതതണ്ടതുതണ്ടകാ?  ആ പരത്തിതശകാധന നടെതത്തിലക്കകാണ്ടവ  K-CIS  (Kerala-

Centralize Inspection System) ലകകാണ്ടുവരകാന് തശരുമകാനത്തിച. ആഗസവ ഒന്നവ

മുതല  ആ  സരവത്തിധകാനര  ലകകാണ്ടുവരുലമന്നകാണവ  തശരുമകാനത്തിച്ചലതങ്കെത്തില

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി ജൂലലല 30-നവ അതവ ഉദ്ഘകാടെനര ലചയ.  ഇതപ്പകാള

ലസന്ടലലലസവ  ഇന്ലസക്ഷേന്  സത്തിസമകാണവ  തകരളതത്തില

പ്രവര്തത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ. 

സരരരഭക  വര്ഷമുണ്ടകാകണലമന്ന  പുതത്തിയ  കകാഴ്ചപ്പകാടെവ  ഞങ്ങള

മുതന്നകാട്ടുവച.  അതത്തിലൂലടെ ഒരു ലക്ഷേര സരരരഭര തകരളതത്തില ലകകാണ്ടുവരകാന്

കഴത്തിയണര.  ആ  ടെകാര്ജറവ  വയ്ക്കുതമ്പകാള  ഞങ്ങളക്കത്തിടെയത്തില  തലന്ന

അതുയര്ന്നതകാതണകാ എന്നവ  പല അഭത്തിപ്രകായങ്ങള വന്നത്തിരുന.  തകരളതത്തില

കഴത്തിഞ  വര്ഷര  പതത്തിതനഴകായത്തിരതത്തിനടുതവ  പുതത്തിയ  MSME-കളകാണവ
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രജത്തിസര്  ലചയത്തിട്ടുള്ളതവ.  ഒന്നകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരകാണവ  MSME-കളുലടെ

കകാരരതത്തില  തകരളതത്തില  ഒരു  ചരത്തിത്രര  സൃഷ്ടത്തിച്ചതവ.  അതത്തിനുമുമള്ളതത്തിലന്റ

ഇരട്ടെത്തിയത്തിലധത്തികര  MSME-കള  ഒന്നകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

കകാലഘട്ടെതത്തിലുണ്ടകായത്തി.  അതവ  നകാലപ്പതത്തിലയട്ടെകായത്തിരതത്തിലധത്തികര  MSME-

കളകാണവ.  ആ കകാലഘട്ടെതത്തിലനത്തിനര കഴത്തിഞ വര്ഷര രണ്ടകാര പത്തിണറകായത്തി

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ആദര  വര്ഷര  പതത്തിതനഴകായത്തിരതത്തിതലയ്ലക്കതത്തി.  അങ്ങലന

17000 MSME-കള നമ്മുലടെ  എറവുര ഉയര്ന്ന ടെകാര്ജറകായത്തി ഒരു വര്ഷമകായത്തി

നത്തിലക്കുതമ്പകാള  ഒരു  ലക്ഷേലമനള്ള  ടെകാര്ജറത്തിലലതകാതമകാ  എനള്ള  ചര്ച്ച

വലന്നങ്കെത്തിലുര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിയലടെ  തനതൃതസ്വതത്തില  വരവസകായ

വകുപ്പവ,  പഞകായതവ,  ഫത്തിഷറശസവ,  അഗ്രത്തികളച്ചര്,  അനത്തിമല  ഹസ്ബന്ററത്തി,

ലതകാഴത്തില,  ടൂറത്തിസര ഇങ്ങലന എലകാ വകുപകളുര ഏതകകാപത്തിപ്പത്തിചലകകാണ്ടവ ഇസൗ

ലക്ഷേരര നടെപ്പത്തിലകാക്കകാനകാവശരമകായ ഒരു കര്മപദ്ധതത്തി ആവത്തിഷ്കരത്തിച. 

നമ്മുലടെ  സരവത്തിധകാനതത്തിലന്റ  ചരത്തിത്രതത്തിലകാദരമകായത്തി  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  1152  ഇതന്റണ്സത്തിലന  റത്തിക്രൂട്ടെവ  ലചയ.  എര.ബത്തി.എ.-ക്കകാരുര

ബത്തി.ലടെകവ-കകാരുമകായ  ഇതന്റണ്സവ  ഒരു  പഞകായതത്തില  ഒരകാള,

മുനത്തിസത്തിപ്പകാലത്തിറത്തിയത്തില  രണ്ടവ,  തകകാര്പ്പതറഷനത്തില  20  ഡത്തിവത്തിഷനത്തില  ഒരകാള
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എന്ന  നത്തിലയത്തില  ഇതന്റണ്സവ  റത്തിക്രൂട്ടെവ  ലചയവ  ഏപ്രത്തില  1  മുതല

പ്രവര്തനമകാരരഭത്തിച.  അതവ ലവബവ ലലസറത്തില ലഭരമകാണവ.  ദത്തിവസവുര ഓതരകാ

ജത്തിലയത്തിലുര ഓതരകാ പഞകായതത്തിലുര എത്ര രജത്തിസര് ലചയ്യുനലണ്ടന്ന കകാരരര

ലവബ്ലലസറത്തില ലഭരമകാണവ. ഇന്നലത കണലക്കടുക്കുതമ്പകാള 26980 പുതത്തിയ

MSME-കള ഇസൗ മൂന്നവ  മകാസര  തത്തികയന്നതത്തിനുമുമ്പവ  തകരളതത്തില രജത്തിസര്

ലചയ. ഏപ്രത്തിലത്തിനുമുമള്ള രണ്ടു മകാസലത കണക്കകാണവ സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതവ. നമള

സകാമ്പതത്തിക വര്ഷമകാണവ എടുതതവ. 3452  എണര  MSME-  കള രജത്തിസര്

ലചയത്തിരുന. അതപ്പകാള ഇസൗ വര്ഷര ജനുവരത്തി മുതല ജൂണ് അവസകാനരവലര 6

മകാസക്കകാലതത്തിനുള്ളത്തില  30432  പുതത്തിയ  MSME-കള  തകരളതത്തില

വനലയന്നതകാണവ.  അതപ്പകാള  ചരത്തിത്രതത്തിലല  ഏറവുര  വലുതവ   ഒന്നകാര

പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരകാണവ,  48500  MSME-കള  അഞവ  വര്ഷര

ലകകാണ്ടുണ്ടകാക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞുലയനള്ളതകാണവ.  അതത്തിനടുതതയ്ക്കവ  നമുക്കവ  6

മകാസര  ലകകാണ്ടുതലന്ന  തകരളതത്തിലുണ്ടകാക്കകാന്  കഴത്തിഞതവ  ബഹുമകാനരനകായ

മുഖരമനത്തിയലടെ  തനതൃതസ്വതത്തില  എലകാ  വകുപകളുര  തചര്ന്നവ  നടെതത്തിയ

പ്രവര്തനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായതുലകകാണ്ടകാണവ.  അതത്തില  പഞകായത്തുണ്ടവ,  മറ്റു

വകുപകളുണ്ടവ.  ഓതരകാ വകുപകളുര ടെകാര്ജറവ  നത്തിശയത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  അതത്തിലലനത്തിക്കവ
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നന്ദത്തി  തരഖലപ്പടുതകാനുള്ള  മലറകാരു  വത്തിഭകാഗര  ബകാങ്കുകളകാണവ.  ബകാങ്കുകള

സകാധകാരണ കുതറ സങ്കെശര്ണതകലളകാലക്ക പറയന്നതവ.  അവരുമകായത്തി ഞങ്ങള

മൂന്നവ, നകാലു തവണ വലര തയകാഗര തചരുകയര 37 ബകാങ്കുളത്തിലല പ്രതത്തിനത്തിധത്തികള

തയകാഗതത്തില പലങ്കെടുക്കുകയര ലചയ.  അവര് നല രശതത്തിയത്തിലുള്ള സമശപനര

സസ്വശകരത്തിച.  ഓതരകാ  ബകാങ്കുര  ടെകാര്ജറവ  നത്തിശയത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  എസവ.എല.ബത്തി.സത്തി.

കണ്വശനറകായത്തിട്ടുള്ള  കകാനറകാ  ബകാങ്കെവ;  അവര്  50000  ടെകാര്ജറവ  നത്തിശയത്തിച്ചവ

പ്രവര്തത്തിക്കുകയകാണവ.  അവര്  ആ  ഒരു  സമശപനതത്തില  വന്നതപ്പകാള

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  ബഡ്ജറത്തില

പ്രഖരകാപത്തിച്ചതനുസരത്തിചലകകാണ്ടുര ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ തശരുമകാന പ്രകകാരര MSME

കളക്കവ  സരരരഭക വര്ഷതത്തില  4%  പലത്തിശയത്തില വകായ  നലകുന്നതത്തിനുള്ള

സരവത്തിധകാനര  ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.  അതത്തിനകതവ  ഏഴരതയകാ  എതട്ടെകാ

ആയത്തിരത്തിക്കുര  ഓതരകാ  ബകാങ്കെത്തിലന്റയര  വകായകാനത്തിരക്കുകള വരുന്നതവ.  അതത്തിലന്റ

ഗരകാപ്പവ ഗവണ്ലമന്റവ ഇന്റര് സബവ തവര്ഷന് ആയത്തി നലകുലമന്ന കകാരരര കൂടെത്തി

ഇസൗ സന്ദര്ഭതത്തില ഞകാന് പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയകാണവ. 

 ഇതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  ലടെതകകാളജത്തി  കത്തിനത്തിക്കുകള  ഒകാതരകാ  ജത്തിലയത്തിലുര

ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  വരവസകായങ്ങളക്കവ  മകാര്ക്കറത്തിരഗത്തിതലകാ,  മകാതനജവ ലമന്റത്തിതലകാ,
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ലടെതകകാളജത്തിയത്തിതലകാ എലനങ്കെത്തിലുര പ്രശ്നങ്ങള  ഉണ്ടകായകാല  ഈ ലടെതകകാളജത്തി

കത്തിനത്തിക്കത്തിതലയ്ക്കവ  തപകാകകാര.  നൂറത്തി  അറുപതത്തിലധത്തികര  ആളുകളുലടെ,

സകാപനങ്ങളുലടെ  പകാനല  ഇതത്തിലുണ്ടവ.   അവര്ക്കവ  ആവശരമകായ  ഉപതദശര

വരകത്തിയത്തിലനത്തിതന്നകാ,  സകാപനതത്തില  നത്തിതന്നകാ  തതടെകാര.   ഗവണ്ലമന്റവ

അതത്തിനകാവശരമകായ  ലറമനണതറഷന്  നലകുന്ന  സരവത്തിധകാനമകാണവ

നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ളതവ.  'Made  in  Kerala'  എലന്നകാരു  ബകാന്ഡവ

ശകത്തിലപ്പടുതകാന്   സര്ക്കകാര്   ഉതദശത്തിക്കുന.   തകരളതത്തിലുണ്ടകാക്കുന്ന

ഉലപ്പന്നങ്ങള   ഫുഡമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെതകാലണങ്കെത്തില 'Made in Kerala Safe

to  Eat'  എലന്നകാരു  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറവ  കൂടെത്തി  നലകുര.  ലവളത്തിലച്ചണയലടെ

കകാരരതത്തില  ഇതപ്പകാള   വരവസകായ  വകുപ്പവ  തനരത്തിട്ടെവ  ഒരു  ലകാബവ

ലകകാണ്ടുവരത്തികയകാണവ.   ഇങ്ങലന  വരുന്ന  ഒകാതരകാ  ഉലപ്പന്നതത്തിനുര  ഈ

സരവത്തിധകാനര  കൂടെത്തി  വരുന്നതതകാലടെ  മകാര്ക്കറത്തില  കുലറ  കൂടെത്തി  മൂലരമുണ്ടകാകുര.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സഹകരണ  വകുപമനത്തി അതദഹവുമകായത്തി  സരസകാരത്തിച.

സഹകരണ  വകുപകൂടെത്തി  മുന്കലയ്യേടുത്തുലകകാണ്ടവ   'Made  in  Kerala'

ഉലപ്പന്നങ്ങളുലടെ ഒരു സൂപ്പര് മകാര്ക്കറവ  ലചയത്തിന്   അവരുലടെ ഇതപ്പകാഴലത

സരവത്തിധകാനവുമകായത്തി  തചര്ത്തുവയ്ക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാലയന്ന  കകാരരവുര
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പരത്തിതശകാധത്തിക്കുകയകാണവ.   ഇതപ്പകാള  പഞകായത്തുകള  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള

പ്രവര്തനതത്തില  എണ്പതത്തിതയഴകായത്തിരര  ആളുകള  സരരരഭര  തുടെങ്ങകാന്

തകാലപരരര   പ്രകടെത്തിപ്പത്തിച്ചവ  ശത്തില  ശകാലകളത്തില  പലങ്കെടുതവ  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ടവ.

എണ്പതത്തിതയഴകായത്തിരര ആളുകള  സരരരഭകരകാക്കുന്ന പ്രവര്തനര മുതന്നകാട്ടെവ

വരുന്നതതയള്ളു.   ഒരു  ലക്ഷേലമന്ന  ടെകാര്ജറവ  നമലളലകാവരുര  ഒരുമത്തിച്ചവ

ശമത്തിച്ചകാല  ഒന്നര  ലക്ഷേലമങ്കെത്തിലുര  തകരളതത്തില  ഈ  വര്ഷമുണ്ടകാക്കകാന്

സകാധത്തിക്കുലമന്ന ആത വത്തിശസ്വകാസമകാണവ  ഗവണ്ലമന്റത്തിനുള്ളതവ.   തമത്തിഴവ നകാടെവ,

ആന്ധ്രകാ  പ്രതദശവ  ഇതരര  സരസകാനങ്ങലള  അതപക്ഷേത്തിച്ചവ  നമുക്കവ  കുറച്ചവ

പരത്തിമത്തിതത്തികളുര തനട്ടെങ്ങളുമുണ്ടവ.  ഇനരയലടെ 1.1 ശതമകാനര സലലമ നമുക്കുള്ളു.

ഇരുപതത്തിലയതട്ടെകാ,  ഇരുപതത്തി  ഒന്പതതകാ  ശതമകാനര  വനമകാലണന്നവ  ഇന്നവ

രകാവത്തിലലത ചര്ച്ചയത്തില ഇവത്തിലടെ പറയകയണ്ടകായത്തി.    ഒരു വശര  Western

Ghats  ലറഗുതലഷനുര മറുവശര  CRZ  ലറഗുതലഷനുമകാണവ.  ഇതത്തിനത്തിടെയത്തിലുള്ള

സലമകാണവ നമുക്കുള്ളതവ.   അവത്തിലടെയകാണവ  Wetlands  Regulations ഉള്ളതവ.

ഇതുകഴത്തിഞ്ഞുള്ള  പരത്തിമത്തിതമകായ  സലര  ഉപതയകാഗത്തിചലകകാണ്ടകാണവ    ഈ

സരരരഭങ്ങള  ലകകാണ്ടുവരകാന്  നമുക്കവ  സകാധത്തിക്കുന്നതവ.

അതത്തിനകാവശരമകായത്തിട്ടുള്ള  എലകാ   ഇതക്കകാസത്തിസവുര  ഗവണ്ലമന്റവ
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ശകത്തിലപ്പടുത്തുനണ്ടവ.     അഹമദവ സകാഹത്തിബവ ലടെതകകാ പകാര്ക്കവ തുടെങ്ങുതമ്പകാള

ആതരകാ  ലകകാണ്ടുവനതപകായത്തിലയന്നവ   ശശ.  കുറുതക്കകാളത്തി  ലമകായശൻ   ഇവത്തിലടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി. ആരകാണവ  ഇനരയത്തിലല  ആദരലത  ലടെതകകാപകാര്ക്കവ

ആരരഭത്തിച്ച മുഖരമനത്തി?  ഇനരയത്തിലല ആദരലത ലടെതകകാപകാര്ക്കവ  ആരരഭത്തിച്ച

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന നയത്തിച്ച മുഖരമനത്തിയലടെ തപരവ   ഇ.  ലക.  നയനകാലരന്നകാണവ.

അന്നവ  ലചറുപ്പക്കകാരനകായ  വത്തിജയരകാഘവനുര  സുശശലകാ  തഗകാപകാലനുര,

നയനകാരുര  കൂടെത്തി  സത്തിലത്തിക്കണ്  വകാലത്തിയത്തില  തപകായത്തി.  ഇതുതപകാലലകാന്നവ

തകരളതത്തില തവണലമന്നവ ഇ.  ലക. നയനകാര് പറഞ്ഞു.  ഐ.റത്തി.  അലലങ്കെത്തില

ലവബത്തിലന്റ ആര്വക്കതവലഴകാലക്കയള്ള പഠത്തിക്കുന്ന

ലമമ്പര്മകാലരകാലക്കയണ്ടതലകാ?   ഈ  സകാതങ്കെതത്തികമകായ  വവദഗ്ദ്ധരതമകാ,

ഗതവഷണ ബത്തിരുദതമകാ ഉള്ള ആളല,  ജനങ്ങളുലടെ ജശവത്തിതവുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെവ

പ്രവര്തത്തിച്ചവ അനുഭവ സമ്പത്തുള്ള നയനകാര് വത്തിജയ രകാഘവതനകാടെവ   നമുക്കവ

ഇതുതപകാലലകാന്നവ   തവണലമന്നവ  പറയകയണ്ടകായത്തി.   അങ്ങലന  ആദരമകായത്തി

ലടെതകകാപകാര്ക്കവ  തത്തിരുവനനപുരതവ  ആരരഭത്തിച.   ഇതത്തിനകാവശരമകായ സലര

തകരള  യണത്തിതവഴത്തിറത്തി  നലകത്തി.    ഇതപ്പകാള   ഏഷരയത്തിലല   ഒന്നകാമലത

സകാര്ട്ടെപ്പവ  ഇതക്കകാ   സത്തിസര  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഭരത്തിക്കുന്ന  ഈ
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തകരളതത്തിലകാണവ.   അതവ  ഞങ്ങളുലടെ മകാത്രര തനട്ടെമകായത്തി കകാണണ്ട.  നമ്മുലടെ

എലകാവരുലടെയര  തനട്ടെമകാണവ.  ഈ തകരളതത്തിലന്റ  തനട്ടെമകാണവ.  നത്തിങ്ങള

ലകകാച്ചത്തിയത്തിതലയ്ക്കവ  വരൂ,  കളമതശരത്തിയത്തിലല  സകാര്ട്ടെപ്പവ  വത്തിതലജവ  വന്നവ  തനകാക്കൂ,

അതത്തിതനകാടെവ  തചര്ന്ന  തമക്കര്  വത്തിതലജവ  തനകാക്കൂ.  സകാധകാരണ  സകാര്ട്ടെപ്പവ

എനപറഞകാല  ഐ.ടെത്തി.-യമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെതകാണവ.  അവര്ക്കകാണവ

ആനുകൂലരങ്ങളുള്ളതവ.    ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  മുന്വക

എടുതവ  അതദഹരകൂടെത്തി  വലച്ചകാരു  നത്തിര്തദശര,   മകാനുഫകാക്ച്ചറത്തിരഗവ,

അഗ്രത്തികളച്ചര് തമഖലയത്തിലുള്ള സകാര്ട്ടെപകള കൂടെത്തി ശകത്തിലപ്പടുതകാന്  ഇതുവലര

ഐ.റത്തി   അനുബന  സകാര്ട്ടെപകളക്കവ  എലനകാലക്ക  ആനുകൂലരങ്ങളകാതണകാ

നലകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതവ  ആ   എലകാ  ആനുകൂലരങ്ങളുര  മറവ  സകാര്ട്ടെപകളക്കുകൂടെത്തി

ലകകാടുക്കകാന്  ഈ  സര്ക്കകാര്  തശരുമകാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.    ഇതവ  നല

മകാറമുണ്ടകാക്കകാന് സകാധത്തിക്കുലമന്നകാണവ  സര്ക്കകാര് പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്നതവ.  

 ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാരു ലവബവ തപകാര്ട്ടെലകാണവ Naukri.com. ഇവത്തിലടെ

ലവലബകാലക്ക തനകാക്കുന്ന  കുലറ  പ്രതത്തിപക്ഷേകാരഗങ്ങളുണ്ടതലകാ,   ഇനരയത്തില

കഴത്തിഞ നകാലുമകാസലത കണക്കത്തില ഏറവുര കൂടുതല ലതകാഴത്തില നലകത്തിയ

സത്തിറത്തിയലടെ  തപരവ  ലകകാച്ചത്തിലയന്നകാണവ.    ജപ്പകാനത്തിലുള്ള  ലകകാച്ചത്തിയല
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തകരളതത്തിലുള്ള  ലകകാച്ചത്തിയകാണവ.   Naukri.com എന്നവ  പറയന്നതവ  ഞങ്ങള

നടെത്തുന്നതല.   അതത്തില  വരുന്നതനുസരത്തിച്ചവ   അനവലസവ  ലചയവ

നകാലുമകാസതത്തിനത്തിടെയത്തില തുടെര്ച്ചയകായത്തി  നകാലകായത്തിരതത്തിനവ മുകളത്തില ലതകാഴത്തില

നലകത്തിയ  ഇനരയത്തിലല  ഏക  സത്തിറത്തിയകാണവ   ലകകാച്ചത്തി.  നമുലക്കലകാവര്ക്കുര

അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാവുന്ന  കകാരരമകാണത്തിതവ.  ഇടെയ്ക്കവ  തമത്തിഴകാട്ടെത്തിതലയ്ക്കുര  ആന്ധ്രകാ

പ്രതദശത്തിതലയ്ക്കുര  തനകാക്കുന്നതത്തിനത്തിടെയത്തില  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തില  നടെക്കുന്ന

മകാറങ്ങളകൂടെത്തി  കകാണകാന്  കലണകാന്നവ  തുറനവച്ചകാല  ഇസൗ  നകാടുര  നന്നകാകുര.

നമലളലകാവരുര ഭകാവത്തി തലമുറയ്ക്കുതവണ്ടത്തി ഇതവ പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കണര. 

മലറകാന്നവ  ലഫസത്തിലത്തിതറഷന്  കസൗണ്സത്തിലുകളകാണവ.  നമ്മുലടെ

പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാരു  ആവശരമകായത്തിരുന  എര.എസവ.എര.ഇ.-കളക്കവ  അവരുലടെ

ഉലപ്പന്നങ്ങള പ്രദര്ശത്തിപ്പത്തിക്കകാന് ഒരു സരവത്തിധകാനര തവണലമന്നതവ.  ഇതപ്പകാള

കത്തിന്ഫകാ  മുന്കലയ്യേടുതവ  പതത്തിനഞവ  ഏക്കര്  സലതവ  ഇന്റര്നകാഷണല

സസൗകരരമുള്ള  Exhibition  cum  Convention  Centre (IECC) വരുവകാന്

തപകാകുകയകാണവ.   ലകകാച്ചത്തിയത്തിലുര  തകകാഴത്തിതക്കകാട്ടുര  വന്കത്തിടെ  കമ്പനത്തികള

തകകാടെത്തികള ലചലവഴത്തിച്ചവ നത്തിര്മത്തിച്ചവ അതത്തിനകതവ ഇതരര എകത്തിബത്തിഷനുകള

നടെത്തുര. ഇലതലകാര സത്തിരര സരവത്തിധകാനതത്തിതലയ്ക്കവ വരത്തികയകാണവ.  അതത്തിനുള്ള
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ശത്തിലകാസകാപനര നടെതത്തി. 2023 തകരളപ്പത്തിറവത്തി ദത്തിനതത്തിനുമുമ്പവ തകരളതത്തിലന്റ

മുഖരമനത്തി  ആ  കണ്ലവന്ഷന്  ലസന്ററത്തിലന്റ  ഉദ്ഘകാടെനര

നത്തിര്വ്വഹത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുലമനകൂടെത്തി ഞകാന് ഇസൗ സന്ദര്ഭതത്തില സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണവ.

 ഇവത്തിലടെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര  ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്

ലപകാതുതമഖലയകാലക  നഷ്ടതത്തിലകായത്തിതപ്പകാലയന്നവ  പറഞ്ഞു.  അതവ  അതദഹര

ഭരത്തിച്ചത്തിരുന്ന കകാലഘട്ടെതത്തിലന്റ ഓര്മയത്തില കുരുങ്ങത്തിക്കത്തിടെക്കുന്നതുലകകാണ്ടവ വന്ന

പ്രതയകാഗമകാതണകാലയന്നറത്തിയത്തില.  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കശഴത്തിലുള്ള  ലമകാതര

ലപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങളടെക്കമുള്ളവയലടെ  കണക്കുകള  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

അരഗങ്ങള  പറഞത്തിട്ടുണ്ടവ.  റത്തിയകാബത്തിലന്റ  കശഴത്തില  41  ലപകാതുതമഖലകാ

സകാപനങ്ങളുണ്ടവ.  അതത്തില  21  ലപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങള  ഇസൗ

സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര ലകാഭതത്തിലകായത്തി.  അതത്തിലല അഞവ സകാപനങ്ങള ഇസൗ

വര്ഷര  ചരത്തിത്രതത്തിലല  ഏറവുര  ഉയര്ന്ന  ലകാഭമകാണവ  തനടെത്തിയതവ.  പതവ

ലപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങള  ചരത്തിത്രതത്തിലല  ഏറവുര  ഉയര്ന്ന  തടെണ്

ഓവറകാണവ തനടെത്തിയത്തിട്ടുള്ളതവ.  എനവച്ചകാല ലപകാതുതമഖലയകാലക ഭദമകാലണന്നവ

ഞങ്ങള കരുതുന്നത്തില. ലപകാതുതമഖല ബദലകാലണന്നകാണവ ഞങ്ങള കരുതുന്നതവ.

അതവ  ഞങ്ങളുലടെ  നത്തിലപകാടെകാണവ.  എന്നകാല  ലപകാതുതമഖല  ബദലകാകുന്നതവ



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

156

ലകാഭകരവുര  മതരക്ഷേമവുമകാകുതമ്പകാഴകാണവ.  അതത്തിനകാവശരമകായ

മകാസര്പകാനുകള  തവണലമന്നവ  എല.ഡത്തി.എഫവ.-ലന്റ  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില

കൃതരമകായത്തിതലന്ന നത്തിര്വ്വചത്തിച.   41  ലപകാതുതമഖലകാ സകാപനങ്ങളക്കുര ആ

മകാസര്പകാനുകള ആവത്തിഷ്കരത്തിച. തഷകാര്ട്ടെവതടെര, മത്തിഡ്തടെര, തലകാരഗ്തടെര തഗകാളുകള

നത്തിര്വ്വചത്തിച.  ആ  മകാസര്  പകാനുകള  നടെപ്പകാക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  പത്തി.എര.യ.

(തപ്രകാജകവ  മകാതനജവ ലമന്റവ  യണത്തിറവ)  ഉണ്ടകാക്കത്തി.  ആ  തപ്രകാജകവ  മകാതനജവ ലമന്റവ

യണത്തിറത്തിലന  നയത്തിക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തി  വളലര  ലപ്രകാഫഷണലകായ  ഒരു

എകവതപര്ട്ടെത്തിലന കണ്സളട്ടെന്റകായത്തി നത്തിയമത്തിച.  അതത്തിലന ഏഴവ ലസകറുകളകായത്തി

തത്തിരത്തിച.  ഏഴവ ലസകറുകളക്കുതവണ്ടത്തി പനണ്ടവ കണ്സളട്ടെന്റുമകാലര നത്തിയമത്തിച.

അവര്  പ്രവര്തനര  ആരരഭത്തിച്ചവ  നല  രശതത്തിയത്തില  ലപകാതുതമഖലകാ

സകാപനങ്ങള  പുന:സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചവ  ലകാഭകരവുര  മതരക്ഷേമവുമകാക്കകാന്

ശമത്തിക്കുകയകാണവ.  ചത്തില  കമ്പനത്തികളത്തില  ചത്തില  പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടവ,  ഇവത്തിലടെ

പറഞതുതപകാലല,  ആ കമ്പനത്തികളത്തില തപകാലുര നമുക്കവ ശമ്പളര ലകകാടുക്കകാന്

കഴത്തിഞ്ഞുതപകാകുനണ്ടവ.  അതത്തിനകത്തുര മകാറരവരുതണര.  അതത്തിനകാവശരമകായ

ശമങ്ങള  ഞങ്ങള  നല  രശതത്തിയത്തില  മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുനണ്ടവ.

ലപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങള  സരരക്ഷേത്തിക്കുന്നതത്തില  ഞങ്ങളുലടെ  നത്തിലപകാടെവ
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ശരത്തിയകായ രൂപതത്തില ശകാസശയമകായത്തി  മുതന്നകാട്ടുതപകാകകാനകാണവ  ശമത്തിക്കുന്നതവ.

എന്നകാല അവത്തിടെര ലകകാണ്ടുര നത്തിന്നത്തില. ഒന്നകാര പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാര് എടുത

തശരുമകാനമകാണതവ.   ഇതുമകാത്രമല,  തകന്ദ്ര  സര്ക്കകാര്  കലയ്യേകാഴത്തിയന്ന

ലപകാതുതമഖലകാ  സകാപനങ്ങള  സരസകാനതത്തിനവ  വത്തിട്ടുതരണലമന്നവ

ആവശരലപ്പട്ടുത്തിട്ടുര  അവര്  വത്തിട്ടുതരകാന്  തയ്യേകാറകായത്തില.  ഇസൗ  രകാജരതത്തിലന്റ

ചരത്തിത്രതത്തില ആദരമകായത്തി ലപകാതുതമഖലലയ സരരക്ഷേത്തിക്കുകലയന്ന നത്തിലപകാടെവ

സസ്വശകരത്തിച്ചവ  ഇച്ഛകാശകത്തിതയകാടുകൂടെത്തി ഒരു സരസകാന ഗവണ്ലമന്റവ തലലതത്തില

പലങ്കെടുതവ  ഒരു തകന്ദ്ര ലപകാതുതമഖലകാ സകാപനര സരസകാനതത്തിനുതവണ്ടത്തി

പത്തിടെത്തിലച്ചടുത്തു;  എച്ചവ.എന്.എല.   അതവ പത്തിടെത്തിലച്ചടുതവ,  കമ്പനത്തി തബകാര്ഡവ

പറഞ  ബകാധരതകലളലകാര  തശര്ത്തു  പുതത്തിയ  കമ്പനത്തിയകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.

ഞങ്ങള പറഞതുതപകാലല  ആ കമ്പനത്തിയലടെ ആദര രണ്ടവ  ലമയത്തിന്റനന്സവ

ഘട്ടെങ്ങള  പൂര്തശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  നത്തിശയത്തിച്ച

ദത്തിവസരതലന്ന   തകരളകാ  തപപ്പര്  തപ്രകാഡകവസവ  ലത്തിമത്തിറഡവ  തകരളതത്തിലന്റ

സമശപകകാല ചരത്തിത്രതത്തില ആദരമകായത്തി ഒരു പുതത്തിയ ലപകാതുതമഖലകാ സകാപനര

ഉദ്ഘകാടെനര  ലചയ.  ഞങ്ങള   ഒതകകാബറത്തില  അതത്തിലന്റ  കതമഴരല

ലപ്രകാഡക്ഷേനത്തിതലയ്ക്കവ  വരത്തികയകാണവ.  വനരവകുപ്പവ  അതത്തിനകാവശരമകായ
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അസരസ്കൃതവസ്തുവുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ  ധകാരണയത്തില

വനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  ആദരഘട്ടെതത്തിതലയ്ക്കുള്ള  24,000  ടെണ്

നലകുന്നതത്തിനുള്ള തശരുമകാനര മനത്തിസഭ ഏലറടുത്തു. അതവ ഒതകകാബതറകാടുകൂടെത്തി

കതമഴരല  ലപ്രകാഡക്ഷേനത്തിതലയ്ക്കവ  വരുലമന്നകാണവ  ഞങ്ങള  കണക്കകാക്കുന്നതവ

തുടെങ്ങത്തിയതുമുതല  നകാലപ്പതത്തിലയട്ടെവ  മകാസര  പൂര്തശകരത്തിക്കുതമ്പകാതഴയ്ക്കുര

മൂവകായത്തിരര തകകാടെത്തി രൂപയലടെ തടെണ് ഓവറുള്ള ഇനരയത്തിലല പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാരു

തപപ്പര്  കമ്പനത്തിയകാക്കത്തി  ഇതത്തിലന  മകാറകാനകാണവ  ഗവണ്ലമന്റവ

ശമത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്

മുഖരമനത്തിയകാകുന്നതത്തിനുമുമ്പവ  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)-ലന്റ  സരസകാന  ലസകട്ടെറത്തി

ആയത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള അതദഹര തകരളതത്തിലലകാരു ജകാഥ നടെതത്തി. ആ ജകാഥയത്തില

തകകാട്ടെയര,  എറണകാകുളര  എന്നശ  ജത്തിലകളത്തിലലയര  മറവ  പല  ജത്തിലകളത്തിലലയര

റബ്ബര്  കര്ഷകരുമകായത്തി  നടെതത്തിയ  ആശയവത്തിനത്തിമയങ്ങളലക്കകാടുവത്തില

റബ്ബറത്തിലന അടെത്തിസകാനലപ്പടുതത്തിലക്കകാണ്ടവ  പുതത്തിലയകാരു വരവസകായ സരരരഭര

തകരളതത്തിലുണ്ടകാകുലമന്ന  കകാഴ്ചപ്പകാടെവ  അതദഹര  പ്രഖരകാപത്തിച.  ആ  കകാഴ്ചപ്പകാടെവ

നടെപ്പത്തിലകാക്കകാനുള്ള  ശമര  ഒന്നകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  തുടെങ്ങത്തി.  ആ

ശമലത  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കത്തി  മകാറത്തിലക്കകാണ്ടവ  ലവള്ളൂരത്തില  തകരളതത്തിലല
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പുതത്തിയ  അടുത  ലപകാതുതമഖല  കമ്പനത്തിയകായ  തകരള  റബ്ബര്  ലത്തിമത്തിറഡത്തിനവ

കലത്തിട്ടുകഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  ഒരുവര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില  അതവ  ഉദ്ഘകാടെനര

ലചയ്യേകാന് കഴത്തിയലമന്നകാണവ  പ്രതശക്ഷേത്തിക്കുന്നതവ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര ശശ.

തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്   സശറത്തില  ഇല.  തകകാട്ടെയര  ജത്തിലകാക്കകാരനകായ

അതദഹതത്തിനവ ഇതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ എലകാര അറത്തിയകാവുന്നതകാണവ.  തനരലതയള്ള

ഓര്മയത്തില  കുരുങ്ങത്തിക്കത്തിടെക്കുന്നതുലകകാണ്ടവ  അതദഹര

പറഞ്ഞുതപകായതകായത്തിരത്തിക്കകാര.  ബകാക്കത്തിയള്ള  സലര  കത്തിന്ഫയലടെ  ഒരു

പകാര്ക്കകായത്തി  വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ശമത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

അരഗര  ശശ.  അനൂപവ  തജക്കബവ  അവത്തിലടെ  എയത്തിരസവ  തുടെങ്ങണലമലന്നകാരു

അഭത്തിപ്രകായര  ഇവത്തിലടെ   ഉന്നയത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  അവത്തിലടെയള്ള  സലര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര ശശമതത്തി സത്തി.  ലക.  ആശയര എര.പത്തി.  ചകാഴത്തിക്കകാടെനുര

ആവശരലപ്പട്ടെതുതപകാലല  തകന്ദ്രശയ  വത്തിദരകാലതത്തിനുതലന്ന  ലകകാടുക്കകാന്

സലമത്തില.  എയത്തിരസത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില  വളലര  വരകമകാലയകാരു  നത്തിലപകാടെവ

സസ്വശകരത്തിച.  അതത്തിതവഗതത്തില  ലക.എസവ.ലഎ.ഡത്തി.സത്തി.-യലടെ  കത്തിനകാലൂരത്തിലല

ഭൂമത്തി  ലലകമകാറത്തി  തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റത്തിലന  അറത്തിയത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  അവര്  അനുമതത്തി

നലകകാതതകാണവ അതത്തിലല പ്രശ്നര. 
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'വരവസകായതത്തിലന്റ  ശവപ്പറമ്പകായത്തി'  എലന്നകാരു  പ്രതയകാഗര  അതദഹര

നടെത്തുകയണ്ടകായത്തി.  അലതകാരു  വലകാലതകാരു  പ്രതയകാഗമകായത്തിതപ്പകായത്തി.  അതുര

പഴയകകാലതത്തിലന്റ  ഓര്മകളത്തില  കുരുങ്ങത്തിക്കത്തിടെക്കുന്നതുലകകാണ്ടുണ്ടകായ

അബദ്ധമകാകകാനകാണവ സകാദ്ധരത.  അലലങ്കെത്തില തകരളതത്തില വരുന്ന മകാറങ്ങള

അറത്തിയകാവുന്ന  ആലരങ്കെത്തിലുര  അങ്ങലന  പറയതമകാ?   ഞകാന്  അതദഹതതകാടെവ

പറയന്നതവ,  അലലങ്കെത്തില  സമകാനമകായ  ചത്തിനകാഗതത്തി  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

ബഹുമകാനരരകായ  മറവ  പ്രതത്തിപക്ഷേകാരഗങ്ങതളകാടുര  പറയന്നതവ,  ടെകാറകാ

എലക്കവസത്തിയലടെ  ചശഫവ  തത്തിരുവനനപുരത്തുവന്നവ  നടെതത്തിയ  പ്രസരഗമുണ്ടവ.

രണ്ടകാര പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാര് അധത്തികകാരതത്തില വന്നതത്തിനുതശഷര ആദരര വച്ച

എര.ഒ.യ. (MoU)  ആണവ  ടെകാറകാ എലക്കവസത്തിക്കവ രണ്ടരലക്ഷേര സസ്വയര് ഫശറവ

കത്തിന്ഫയത്തിലനത്തിനര ലലകമകാറണര എന്നകാണവ. ആ എര.ഒ.യ. ഒപവച. അവര്

ഒരുവര്ഷമകാണവ  പറഞതവ.  അതത്തിതനക്കകാള  മുന്പവ  പത്തുമകാസതത്തിനുള്ളത്തില

അതവ  ലലകമകാറത്തിലക്കകാടുത്തു.  തകകാവത്തിഡത്തിലന്റ പരത്തിമത്തിതത്തികളുര  പ്രതത്തിസനത്തികളുര

എലകാര  നത്തിലക്കുലന്നങ്കെത്തിലുര  കൃതരമകായത്തി  പത്തുമകാസതത്തിനുള്ളത്തില

ലലകമകാറത്തിലക്കകാടുത്തു.  അതതറ്റുവകാങ്ങുന്ന  ചടെങ്ങത്തില  ടെകാറകാ  എലക്കവസത്തിയലടെ

ചശഫവ  പറഞ്ഞു,  ഇനരയത്തില  ഇത്രയര  ലമച്ചലപ്പട്ടെ  സരവത്തിധകാനമുള്ള  മലറകാരു
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സരസകാനമത്തിലകാലയന്നകാണവ.  ഞങ്ങള  ഇരത്തിക്കുന്നതവ  ലകകാണ്ടല  അതദഹര

പറഞതവ.  അതദഹര പറഞ്ഞു  40%  ടെകാറകാ എലക്കവസത്തിയലടെ വര്ക്കവ തഫകാഴവ

ഇതപ്പകാള  തകരളതത്തിലകാണവ.  അടുത  ആവശരര  അതദഹര  മുതന്നകാട്ടുവച,

ഞങ്ങളക്കവ രണ്ടര ലക്ഷേരകൂടെത്തി സസ്വയര് ഫശറവ തത്തിരുവനനപുരതവ തവണലമന്നവ.

കത്തിന്ഫയമകായത്തി  ചര്ച്ച  കഴത്തിഞ്ഞു.  അതവ  ലകകാടുക്കകാന്  തപകാകുകയകാണവ.

തകകാഴത്തിതക്കകാടെവ ജത്തിലയത്തില ഊരകാളുങ്കെല ലലസബര് പകാര്ക്കത്തില അവര് തപകായത്തി.

തകകാഴത്തിതക്കകാടെവ ടെകാറകാ എലകത്തി അടുത്തു ലകകാണ്ടുവരത്തികയകാണവ.  അതകായതവ ഇതവ

രണ്ടുര  കൂടെത്തി  വന്നകാല  60-70  ശതമകാനര  ടെകാറകാ  എലക്കവസത്തിലയന്ന  ഏറവുര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കമ്പനത്തിയലടെ  തകന്ദ്രമകായത്തി  ഇസൗ  തകരളര  മകാറുകയകാണവ.   32

ഏക്കറകാണവ  ടെത്തി.സത്തി.എസവ.-നവ  ലകകാടുതത്തിരത്തിക്കുന്നലതന്നവ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

അരഗങ്ങള  ഇവത്തിലടെ  പറഞതലകാ.  ടെത്തി.സത്തി.എസവ.  ഏറവുര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെതവ.

ഓതരകാ മലയകാളത്തിക്കുര അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാര.  തലകാകപ്രശസമകായ ലഎ.ബത്തി.എര.-ലന്റ

ഇനരയത്തിലല  ഓപ്പതററത്തിരഗവ  ലസന്റര്  തകരളതത്തില  ലകകാച്ചത്തിയത്തില

ആരരഭത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു. ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനത്തിയമകായത്തി തനരതത നടെതത്തിയ

ചര്ച്ചയലടെ  തുടെര്ച്ചയത്തില  അവര്  ആ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കവ  തുടെക്കര  കുറത്തിച.

ലഎ.ബത്തി.എര.  വനകഴത്തിഞകാലുള്ള  ഗുണര  തബകായത്തിരഗവ-ഉര  സകാരസരഗവ-ഉര
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വരുര.  അലലങ്കെത്തില  ടെത്തി.സത്തി.എസവ.  വരുര.  ഇവരുമകായത്തി  ഇതപ്പകാളതലന്ന

ധകാരണയത്തിലകാണവ.  ഒരു  ആങ്കെര്  ഇന്ഡസത്തിയകായത്തി  മകാറുര.  മലറലകാ

സകാപനങ്ങതളയര  അതങ്ങകാതട്ടെയ്ക്കവ  ആകര്ഷത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയര.  ലഎ.ബത്തി.എര.

പറയകയകാണവ  ഗത്തിഫവ  സത്തിറത്തി  തുടെങ്ങുതമ്പകാള  ഞങ്ങള  അതത്തില  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

നത്തിതക്ഷേപര  നടെതകാന്  തയ്യേകാറകാലണന്നവ.  ഇതകാണവ  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തില

വനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്ന മകാറര.  അതത്തിലന നമള തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിതക്കണ്ടതുണ്ടവ.

ശവപ്പറമ്പല  തകരളലമനള്ളതവ  വരവസകായ  സരരരഭങ്ങളക്കവ  ആവശരമകായ

പ്രതചകാദനര  നലകുന്ന  മണകാണവ  നമ്മുലടെലയലകാര  പ്രശയലപ്പട്ടെ  തകരളര.

ഗ്രഫശലനക്കുറത്തിച്ചവ  തലകാകതവ  ചര്ച്ച  ലചയലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതതയള്ളൂ.  വളലര

സുതകാരരമകാണവ.  ഉരുക്കത്തിതനക്കകാള  കരുത്തുണ്ടവ.  അതത്തിതവഗതത്തില

തകാപതത്തിലന്റയര  ലലവദദ്യുതത്തിയലടെയര  ചകാലക ശകത്തിയള്ള സരവത്തിധകാനമകാണവ.

ലചറത്തിയ  യണത്തിറത്തില  അവരുലടെ  ആദരലത  വരവസകായസരരരഭര  കുമത്തി

ലകകാച്ചത്തിയത്തില  തുടെങ്ങത്തി. ഗവണ്ലമന്റവ മുന്ലലക എടുത്തു. ടെകാറകാ പവര് ഉളലപ്പലടെ

വന.  തകന്ദ്രതത്തിലന്റ ഇലതകകാണത്തികവ  വകുപ്പവ  വന.  ലക-ഡത്തിസവ  വന.  മൂന്നവ

സരവത്തിധകാനങ്ങളുര  കഴത്തിഞദത്തിവസര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി,  ധനകകാരര

മനത്തി  പത്തിലന്ന  ഞകാനുര   അടെങ്ങത്തിയ  മശറത്തിരഗത്തിനകതവ  അതത്തിലന്റ  എര.ഒ.യ.
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ഒപവച.  ഗ്രഫശന്  തകരളതത്തിതലയ്ക്കവ  വരത്തികയകാണവ.  പുതത്തിയ

കകാലതത്തിനനുസരത്തിച്ചവ  വരവസകായങ്ങളകാണവ.  നമുക്കവ  പരത്തിമത്തിതത്തിയണ്ടവ,

സകാദ്ധരതയമുണ്ടവ.  നമ്മുലടെ സകാദ്ധരത ഉയര്ന്ന മകാനവവത്തിഭവതശഷത്തിയര ഏറവുര

ലമച്ചലപ്പട്ടെ  അനരശക്ഷേമകാണവ.  ഏലതകാരകാളക്കുര  ഇഷ്ടലപ്പട്ടെ  ജശവത്തിതരശതത്തികള

പത്തിനടെരകാന്  കഴത്തിയന്ന  മതസസൗഹകാര്ദ  അനരശക്ഷേമുണ്ടവ.  ആ

സകാഹചരരങ്ങലളലകാര  ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാനകാണവ  സര്ക്കകാര്

ശമത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര ശശ.  വത്തി.  ശശത്തി പറഞ

കകാരരങ്ങള ലലകതറത്തി വകാലദ്യു അഡശഷന് അതുസരബനത്തിച്ചവ നമത്തിളത്തിതപ്പകാഴുര

ശമത്തിക്കുനണ്ടവ.  ഹകാന്റകര ഹകാന്വശവുര ബകാന്ഡഡവ ഉലന്നങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ വന.

തചന്ദമരഗലര ലലകതറത്തി  ബകാന്ഡഡവ  ഉലന്നങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ  വന.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിലന്റ  മണ്ഡലതത്തിലകാണവ  തചന്ദമരഗലര

ഉളലപ്പടുന്നതവ. 2000  മുതല തകളക്കുന്നതകാണവ തചന്ദമരഗലലത ലലകതറത്തി

ഗ്രകാമര. അതത്തിലന്റ എലകാ തടെസങ്ങളുര നശക്കത്തി. അതുര കലത്തിടുന്നതത്തിനകാവശരമകായ

സകാഹചരരതത്തിതലയ്ക്കവ എതത്തിക്കഴത്തിഞത്തിട്ടുലണ്ടന്ന കകാരരവുര ഇസൗ സന്ദര്ഭതത്തില

ഞകാന് അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണവ.  ലലപ്രവറവ  പകാര്ക്കത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  ഞകാന് തനരതത

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ശശ.  നജശബവ  കകാനപുരര  പറഞതവ
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യണത്തിതകകാണത്തിലനക്കുറത്തിച്ചകാണവ.  അതുസരബനത്തിച്ചവ  നമുക്കവ  കുറച്ചവ  കുറവുകള

ഉണ്ടകായത്തി.  എന്നകാല  ഓതരകാ  മലയകാളത്തിക്കുര  അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാര  നൂറകാമലത

യണത്തിതകകാണ്  തകരളതത്തിതന്റതകാണവ.  അതദഹര  പറഞതവ  ആലക

ഒന്നതലയള്ളൂ.  നമുക്കുണ്ടകായത്തില.  നമള  നൂറത്തിതലയ്ക്കവ  എതത്തി.  അതവ

ലപരത്തിനലമണയത്തില  ആയതപ്പകാള  അതത്തിലന്റ  സതനകാഷവുര  അഭത്തിമകാനവുര

പ്രകടെത്തിപ്പത്തിക്കുതമ്പകാള  ലപരത്തിനലമണ  തകരളതത്തിലതല  നജശതബ?

ലപരത്തിനലമണ തവലറ ഒരത്തിടെത്തുനത്തിനര വന്ന സലമലതലകാ? 

ശശ  .    നജശബവ  കകാനപുരര:  സര്,  കമ്പനത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന്നതവ

ബകാരഗ്ലൂരത്തിലകാണവ.    

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  ഒരു  ലചറുപ്പക്കകാരനുര  അതദഹതത്തിലന്റ

ഭകാരരയമകാണവ  നടെത്തുന്നതവ.  ഞകാന്  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കകാനകായത്തി  അവലര  വത്തിളത്തിച.

തകരളതത്തിലല  സഹകായങ്ങള വളലര  നന്ദത്തിപൂര്വ്വമകാണവ  പറഞതവ.  ഇനത്തിയര

ഇതരര  സഹകായങ്ങള  തവണലമന്നകാണവ  അവര്  എതന്നകാടെവ  തനരത്തിട്ടെവ

പറഞത്തിട്ടുള്ളതവ.  സകാര്ട്ടെപ്പത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  ഞകാന്  തനരതത  പറഞ്ഞു.  ഇതവ

കകാണുകയകാണവ  തവണ്ടതവ.  അലകാലത  ലനഗറശവകായത്തി  ഇതരര  കകാരരങ്ങലള

സമശപത്തിക്കരുതവ.  അങ്ങവ  പറലഞകാരുകകാരരര  ശരത്തിയകാണവ,  ഇവത്തിലടെ  ഏറവുര



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

165

കൂടുതല  ലചലവകാകുലന്നകാരു  വത്തിഭകാഗര  വത്തിവകാദവരവസകായമകാണവ.  അതത്തിലന്റ

പ്രധകാന  നത്തിര്മകാതകാക്കള  നത്തിങ്ങളകാണവ.  നത്തിങ്ങളുര  മകാധരമങ്ങളത്തിലലകാരു

വത്തിഭകാഗവുര ലതറകാലയകാരു അനരശക്ഷേര രൂപലപ്പടുതകാന് ശമത്തിക്കുന. നത്തിങ്ങള

രകാഷ്ട്രശയ  കകാരരതത്തില  തര്ക്കത്തിതച്ചകാള.  നകാടെത്തിനുതവണ്ടത്തിയള്ള  കകാരരങ്ങള,

സരരരഭങ്ങള  ആരരഭത്തിക്കകാന്,  ലതകാഴത്തിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടത്തിക്കകാന്,  നമ്മുലടെ

നകാടെത്തിലന  മുതന്നകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാനുള്ള  കകാരരങ്ങളത്തിലലങ്കെത്തിലുര  നത്തിങ്ങള

മുന്പനത്തിയത്തില  നത്തിലക്കണര.  സകാര്ട്ടെപ്പത്തിലന  സഹകായത്തിക്കകാന്

ഏലതങ്കെത്തിലുലമകാരകാള  വന്നകാല,  ഇതവ  ഓതട്ടെകാറത്തിക്ഷേ  ലലഡ്രെെവറുലടെ  മകനതല;

ഇയകാളലക്കങ്ങലന  സകാര്ട്ടെപ്പവ  തുടെങ്ങകാന്  കഴത്തിയകലയന്നവ  പ്രതത്തികരത്തിച്ചകാല

എങ്ങലന  വരുര?   ആലരങ്കെത്തിലുര  സകാര്ട്ടെപ്പത്തിലന  സഹകായത്തിക്കകാന്  വന്നകാല

അവലരലയലകാര  വത്തിവകാദങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ  ലകകാണ്ടുവന്നകാല  എങ്ങലന  വരുര.

തകരളതത്തിനവ പുറത്തുള മലയകാളത്തികള ഇവത്തിലടെയള്ള ലചറുപ്പക്കകാലര അലലങ്കെത്തില

ലചറുപ്പക്കകാരത്തികലള  സഹകായത്തിക്കകാന്  അവലര  അലലഡസ്വസവ  ലചയ്യേകാര  എന

വത്തിചകാരത്തിച്ചകാല  അവലരലയകാലക്ക  വത്തിവകാദതത്തിതലയ്ക്കവ  വലത്തിച്ചത്തിഴച്ചകാല  പത്തിലന്ന

ആരവ  ഇതങ്ങകാട്ടെവ  വരുര.  ഇതകാണവ  നമള  കകാതണലണ്ടകാരു  ഭകാഗര.  രകാഷ്ട്രശയ

കകാരരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ  ഞകാന്  പത്തിന്നശടെവ  വരകാര.  ഡകാതവകാസത്തില,  സകാധകാരണ



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

166

സകാമ്പതത്തിക തഫകാറതത്തില അങ്ങലന പലങ്കെടുക്കുന്ന രശതത്തിയത്തില.  തകന്ദ്രമകാണവ

ഇതരര  കകാരരങ്ങളത്തില  പലങ്കെടുക്കുന്നതവ.  ആവശരലപ്പട്ടെകാല  മകാത്രമകാണവ

സരസകാന  ഗവണ്ലമന്റുകള  പലങ്കെടുക്കകാറുള്ളതവ. ഒരത്തിക്കല  ഒരു

മുഖരമനത്തിതപകാലയകാരു ചരത്തിത്രര ഒഴത്തിവകാക്കത്തിക്കഴത്തിഞതകാണവ.    അവത്തിലടെ ആതരകാ

തപകായത്തിരുന്നതകാണതലകാ,    സകാധകാരണ  അങ്ങലന  തപകാകുന്ന  രശതത്തിയത്തില.

ഇവത്തിലടെ  അസന്റത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  പറഞതലകാ.  അസന്റത്തിലന്റ  കണലക്കലകാര

മറുപടെത്തിയകായത്തിതലന്ന  ലകകാടുതത്തിട്ടുള്ളതകാണവ.  151  പദ്ധതത്തികള

നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനുതവണ്ടത്തികഴത്തിഞ്ഞു.  അതത്തില  31  പദ്ധതത്തികള

തുടെങ്ങത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു. 53  പദ്ധതത്തികള നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  30

എണര ഉതപക്ഷേത്തിക്കലപ്പട്ടെ പദ്ധതത്തികളകാണവ.  അങ്ങലന  808  തകകാടെത്തി രൂപയലടെ

പദ്ധതത്തികള  ആരരഭത്തിചകഴത്തിഞ്ഞു.  9345  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  പദ്ധതത്തികള

ഇതപ്പകാള  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണവ.  തകകാവത്തിഡവ  കകാരണര  5003

തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  പദ്ധതത്തികള  തുടെങ്ങത്തിയതത്തിനുതശഷര  തലക്കകാലര

നത്തിര്തത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുന. 

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവവ  (ശശ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതശശന്):  സര്,  ഇതപ്പകാള  40

മത്തിനത്തിട്ടെകായത്തി. രണ്ടവ മനത്തിമകാര്ക്കുര കൂടെത്തി 30 മത്തിനത്തിട്ടെകാണവ അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ. 



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

167

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  ഞകാന്  പറഞവ  തശര്തതകാലട്ടെ.  അങ്ങവ

എനത്തിനകാണവ ഇങ്ങലന അസസ്വസനകാകുന്നതവ. അതങ്ങയ്ക്കവ ആവശരമകായ സമയര

അങ്ങവ എടുക്കുനണ്ടതലകാ. 

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  പറയലട്ടെ.  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

വകുപ്പതല. 

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  സശക്കതറകാടെകാലണങ്കെത്തില  എഴുതന്നറ്റുനത്തിന്നവ

പറയണര.

ശശ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശശന്: സര്, സശക്കതറകാടെകാണവ പറഞതവ.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവവ ഇരത്തിക്കൂ.

 ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  ഞകാന്  പരമകാവധത്തി  ചുരുക്കകാര.  നത്തിങ്ങളക്കവ

തപകാകകാനുള്ള ധൃതത്തിയണ്ടവ എന്നറത്തിയകാര. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: സര്, അങ്ങവ 25 മത്തിനത്തിട്ടെവ ആയത്തിട്ടുള്ളൂ. രണ്ടവ മനത്തിമകാര്ക്കുര

തവണ്ടത്തിയത്തിട്ടെകാണവ 30 മത്തിനത്തിട്ടെവ. 

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  നത്തിങ്ങള  തയകാഗര  തചര്ന്നത്തിട്ടെവ  ലപതടകാ  ലകമത്തിക്കല

പകാര്ക്കത്തിലന്റ കകാരരതത്തില എനകായത്തിലയന്നവ ബഹുമകാനരയകായ അരഗര ശശമതത്തി

ലക.  ലക.  രമ  തചകാദത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  തകകാഴത്തിതക്കകാടെവ  ജത്തിലയത്തില  തചര്ന്ന
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തയകാഗതത്തില  എലകാ  എര.എല.എ.-മകാരുര  ഓതരകാ  നത്തിര്തദശര

മുതന്നകാട്ടുവച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  17  വര്ഷക്കകാലമകായത്തി  ചര്ച്ചലചയ  വരുന്നതകാണവ

രകാമനകാട്ടുകര  വരവസകായ  പകാര്ക്കത്തിലന്റ  വത്തിഷയര.  അതത്തില  പല

സങ്കെശര്ണതകളുമുണ്ടകായത്തിരുന. ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിയലടെ ഇടെലപടെലത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  അതരര കകാരരങ്ങളത്തില തശര്പണ്ടകാക്കകാന് സകാധത്തിച.  രകാമനകാട്ടുകര

തനകാളജവ പകാര്ക്കത്തില  17  വര്ഷമകായത്തി കകാതത്തിരുന്ന സകാന്തഡര്ഡവ ഡത്തിലലസന്

ഫകാകറത്തി ഉദ്ഘകാടെനര  ലചയ.  കുറരകാടെത്തിയത്തില  നകാളത്തിതകര  പകാര്ക്കവ

ആരരഭത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  2006  മുതല  കകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതകാണവ,  ഇതപ്പകാള

നത്തിയമപരമകായ പ്രശ്നങ്ങള ഏലറക്കുലറ പരത്തിഹരത്തിച.  മതത്തില ലകട്ടുന്ന പ്രവൃതത്തി

പൂര്തശകരത്തിക്കകാറകായത്തി.  അധത്തികര  ലലവകകാലത  കുറരകാടെത്തിയത്തില  നകാളത്തിതകര

പകാര്ക്കവ യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകുര.

 ഖകാദത്തിയമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെവ കുതറ കകാരരങ്ങള ലചയ്യുനണ്ടവ. ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

ലമമ്പര്  പറഞ  ആ  സലതത്തിലന്റ  കകാരരവുര  നമുക്കവ

പരത്തിഗണത്തിക്കകാവുന്നതകാണവ.  ധകാതുക്കളുലടെ സസ്വകകാരരവലക്കരണര സരബനത്തിച്ചവ

ബഹുമകാനരനകായ  അരഗര  ശശ.  ലക.  എന്.  ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന്

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  അക്കകാരരതത്തില  ഗവണ്ലമന്റവ  നത്തിലപകാടെവ
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സസ്വശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ. ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി തലന്ന ആ പ്രശ്നര ചര്ച്ചലചയ്യേകാന്

പ്രതതരകര  തയകാഗര  വത്തിളത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റത്തിതനകാടെവ  നമ്മുലടെ

സമശപനര  ശകമകായത്തിതലന്ന  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിചകഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ടവ.  കണക്കത്തില

കൃത്രത്തിമരനടെതത്തി  ലകാഭമകായത്തി  കകാണത്തിചലവന്നവ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര

ശശ.  അന്വര്  സകാദതവ  സൂചത്തിപ്പത്തിച.  ഇലതലകാര  നത്തിയമസഭകാ  കമത്തിറത്തിയലടെ

മുമ്പത്തില  വരുന്ന  കകാരരങ്ങളകാണവ.  അങ്ങവ  അങ്ങലന  പറയതമ്പകാള  അതവ

നത്തിയമസഭകാ  സമത്തിതത്തികലളതപ്പകാലുര  ലചറുതകാക്കത്തിക്കകാണത്തിക്കലകാണവ.  ഒരത്തിക്കലുര

അങ്ങലന  ലചയ്യേകാന്  പകാടെത്തില.  നമള  എലകാവരുര  ഉളലപ്പടുന്ന

സരവത്തിധകാനങ്ങളകാണതലകാ  ഇതവ;  അതത്തിനകലതലകാര  സുതകാരരമകാണവ.  എലകാര

നമുക്കവ  പബത്തികവ  ലഡകാമയത്തിനത്തില ലഭരമകാണവ.  ജത്തി.ടെത്തി.എന്.  ലടെകവലലറലസവ

ലത്തിമത്തിറഡത്തിലന്റ  കകാരരര  നമുക്കറത്തിയകാര.  ഏലറക്കകാലമകായത്തിട്ടുളള  കടെര

ലപരുകത്തിലക്കകാണ്ടുതപകായതകാണവ. നമ്മുലടെ നയതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തിട്ടുളള പ്രശ്നമല.

ലഎ.എന്.ടെത്തി.യ.സത്തി.  ഉളലപ്പലടെയളള  തടഡവ  യണത്തിയനുകള

ആവശരലപ്പട്ടെത്തിട്ടെകാണവ  തയകാഗര  നടെതത്തിയതവ.  ഇനത്തിയര  തയകാഗര  നടെതകാന്

ഞങ്ങള  തയ്യേകാറകാണവ.  നമള  വത്തിചകാരത്തിച്ചകാല  മകാത്രര  എളുപ്പതത്തില

പരത്തിഹരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന്ന  കകാരരമല.  തനകാക്കുകൂലത്തിയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെവ
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ലപകാതുതവ  ഒരു  സമശപനര  ഗവണ്ലമന്റവ  സസ്വശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതകാണവ.  വളലര

അപൂര്വ്വമകായത്തി  എവത്തിലടെലയങ്കെത്തിലുര  അതരതത്തില  ഒരു  വത്തിഷയര  വന്നകാലുര

കര്ക്കശമകായത്തിതലന്ന,  അലതകാരു  ലതകാഴത്തില  തര്ക്കമല  എന്ന  നത്തിലപകാടെത്തില

തപകാലശസുതലന്ന  തകസവ  രജത്തിസര്  ലചയവ  ശകമകായ  നടെപടെത്തികള  ഇതപ്പകാള

സസ്വശകരത്തിക്കുനണ്ടവ.  ഇതപ്പകാള  എലകാവരുര  ഒരു  ലപകാതുകകാഴ്ചപ്പകാടെത്തിതലയ്ക്കവ

എതത്തിക്കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ടവ.

യഥകാര്ത്ഥതത്തില  തൃക്കകാക്കര  ഉപലതരലഞടുപ്പത്തില

ജയത്തിച്ചത്തിലകായത്തിരുലന്നങ്കെത്തില  നത്തിങ്ങള  സസ്വയര  പത്തിരത്തിഞ്ഞുതപകാകുമകായത്തിരുന.

അതകാണവ  നത്തിങ്ങളക്കുളള  ഒരു  ആശസ്വകാസര.  നത്തിങ്ങള  എലനകാലക്കയകാണവ

തൃക്കകാക്കരയത്തില  പറഞതവ?  നത്തിങ്ങള  തകരളതത്തില  ഏറവുര  ശകമകായത്തി

ജയത്തിക്കുന്ന  മണ്ഡലങ്ങളത്തില  ഒന്നകാണവ  തൃക്കകാക്കര  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലര.  ആ

മണ്ഡലതത്തില  തനരലത  അരഗമകായത്തിരുന്ന  പത്തി.  ടെത്തി.  തതകാമസവ,  അതദഹര

മരണലപ്പട്ടു,  അതദഹര  ഒടുവത്തില  നടെതത്തിയ  പ്രസരഗവുര  ഒടുവത്തില  നടെതത്തിയ

ഇടെലപടെലത്തിലന്റയര  ചത്തില  ഭകാഗങ്ങള  നത്തിങ്ങള  പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര.  അതത്തില

അതദഹര  പറഞ്ഞു,  "ഞകാന്  ലകകാടുത  പരകാതത്തിയലടെ  അടെത്തിസകാനതത്തില

അതനസ്വഷണര നടെതത്തി,  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെവ  തയ്യേകാറകാക്കത്തി കമ്പനത്തിലക്കതത്തിരകായത്തി നടെപടെത്തി
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സസ്വശകരത്തിച''  എന്നവ.  ബഹുമകാനരനകായ  പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാവവ  പറയകയകാണവ

പരകാതത്തിയര  അതനസ്വഷണവുര  നടെതത്തിലക്കകാണ്ടവ  കമ്പനത്തിലയ

തടെസലപ്പടുത്തുകയതല  ലചയലതന്നവ.  പത്തി.  ടെത്തി.  തതകാമസവ

എനത്തിനുതവണ്ടത്തിയകാതണകാ  അവസകാനര  ശബ്ദത്തിച്ചതവ  അതവ  ലതറകാലണന്നവ

പരസരമകായത്തി പ്രഖരകാപത്തിച്ചവ തവകാട്ടെവ പത്തിടെത്തിക്കുന്ന ഒരു സമശപനര നത്തിങ്ങള അവത്തിലടെ

സസ്വശകരത്തിച്ചത്തിതല? .......  ശശ. ലക. ബകാബു (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ), അങ്ങവ ഇതപ്പകാഴകാണവ

ഒന്നവ ശബ്ദത്തിച്ചതവ.  നത്തിങ്ങള ടെസ്വന്റത്തി  20-യ്ക്കവ  തവണ്ടത്തി നത്തിന്നത്തിതല;  ടെസ്വത്തിന്റത്തി  20-യലടെ

തവകാട്ടെവ  നത്തിങ്ങള  വകാങ്ങത്തിയത്തിതല;  ഇലലങ്കെത്തില  ഇലലന്നവ  പറയണര.

ശശ.  എലതദകാസവ  പത്തി.  കുന്നപ്പത്തിളളത്തില  അന്നവ  പറഞതവ  നമലളലകാവരുര

തകട്ടെതകാണതല; ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ തവകാട്ടെവ നത്തിങ്ങളക്കവ കത്തിട്ടെത്തിയത്തിതല; ബത്തി.ലജ.പത്തി.

തലന്ന അതവ പറഞത്തിതല?

മത്തി  .   സശക്കര്:  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി അങ്ങവ സമയര ഓര്ക്കണര.

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  രകാഷ്ടശയ കകാരരങ്ങള ചത്തിലതവ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന്

ഇസൗ സന്ദര്ഭമതലയളള. നത്തിങ്ങളുലടെ പ്രധകാനലപ്പട്ടെ തനതകാവവ എസവ.ഡത്തി.പത്തി.ലഎ.-

യമകായത്തി ചര്ച്ചനടെതത്തിയത്തിതല;  ഇലതലകാര ലചയത്തിട്ടുര നത്തിങ്ങള കകാണണര.

ശശ  .   അന്വര് സകാദതവ: സര്, തപകായത്തിന്റവ ഓഫവ ഓര്ഡര്.....
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മത്തി  .    സശക്കര്:  ഏതകാണവ  ചട്ടെര?  മനത്തി  സരസകാരത്തിചകഴത്തിഞവ

അനുവദത്തിക്കകാര. 

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  ഇലതലകാര ലചയത്തിട്ടുര അവരുലടെ ഏറവുര ഉറച്ച

മണ്ഡലതത്തില  അവര്ക്കവ  ലഭത്തിച്ച  ഏറവുര  ഉയര്ന്ന  തവകാട്ടെവ  2019-ല  73216

ആയത്തിരുലന്നങ്കെത്തില ഇതവണ ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ തവകാട്ടെവ,  എസവ.ഡത്തി.പത്തി.ലഎ.-

യലടെ തവകാട്ടെവ,  സഹതകാപര,  ടെസ്വന്റത്തി  20-യലടെ തവകാട്ടെവ എലകാര ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുര അത്രയര

തവകാട്ടെവ  ലഭത്തിച്ചത്തിലലന്നവ  ഓര്ക്കണര.  എനമകാത്രമല  2019-ല.....

അസസ്വസനകാകതല  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാതവ,  അങ്ങവ  ഇസൗ

കണക്കുകള തകളക്കൂ; 2019-ല.... 

മത്തി  .   സശക്കര്: അങ്ങവ ലചയറത്തിലന അഭത്തിസരതബകാധന ലചയ്യേണര.

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേ

തനതകാവത്തിലനതപ്പകാലലകാരകാള  ഇതതതപകാലലകാരു  റണത്തിരഗവ  കമന്ററത്തി  പറഞകാല

സഭയലടെ നത്തിലവകാരര എവത്തിതടെയ്ക്കുതപകാകുര? 

പ്രതത്തിപക്ഷേ തനതകാവവ (ശശ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശശന്): ....(ലലമക്കവ ഓഫവ)....

മത്തി  .    സശക്കര്:  ദയവുലചയവ  നത്തിങ്ങള  പരസരര  കണക്കവ  തശര്ക്കരുതവ.

ദയവുലചയവ മുതത്തിര്ന്ന അരഗങ്ങള പരസരര കണക്കവ തശര്ക്കരുതവ.  ഇതപ്പകാള
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നമുക്കവ ചര്ച്ച തുടെരകാര. 

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാവവ

എഴുതന്നറകാല ഞകാന് വഴങ്ങുമതലകാ? 

പ്രതത്തിപക്ഷേ തനതകാവവ (ശശ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതശശന്): സര്, ഞകാന് രകാവത്തിലല

സരസകാരത്തിചലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള  എതന്നകാടെവ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സശക്കര്  രണ്ടവ

പ്രകാവശരര  സമയമകായത്തി  എന്നവ  പറഞ്ഞു,  അങ്ങവ  സരസകാരര

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണലമന്നവ  പറഞ്ഞു.  ഞകാന്  അതദഹതതകാടെവ

സഹകരത്തിക്കകാറുണ്ടവ.  ഞകാന്  മൂന്നവ  പ്രകാവശരര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വനര

വകുപമനത്തിക്കുര  രണ്ടവ  പ്രകാവശരര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിക്കുര  വഴങ്ങത്തി.

അങ്ങവ  തചകാദത്തിച്ചതപ്പകാള  ഞകാന്  പറഞ്ഞു  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സശക്കര്

നത്തിര്ബനത്തിക്കുകയകാണവ  അതുലകകാണ്ടവ  ക്ഷേമത്തിക്കണര  എന്നവ.  അങ്ങവ  ഞകാന്

വകാക്കസൗട്ടെവ  പ്രസരഗര  നടെതത്തി  സഭവത്തിട്ടെവ  തപകായത്തിക്കഴത്തിഞത്തിട്ടെവ  ഇവത്തിലടെ

എനകായത്തിരുന?  ഒരു  തചകാദരതത്തിനുര  ഉതരര  പറയകാത,  തചകാദരര

തചകാദത്തിക്കുന്നതവ ഇഷ്ടമത്തിലകാത പ്രതത്തിപക്ഷേ തനതകാലവന്നവ പറഞവ എനമകാത്രര

എലന്ന  അങ്ങവ  അപമകാനത്തിച.  ഞകാന് ഇവത്തിലടെ  തമകാശയകായത്തി  പറഞതകാണവ.

ഞകാന്  എഴുതന്നറ്റുനത്തിന്നവ  അങ്ങലയ  ശലരലപ്പടുതകാതത്തിരത്തിക്കകാന്തവണ്ടത്തിയകാണവ
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ലതകാഴുതതവ, ഞങ്ങള തതകാലറന്നവ പറഞതവ. അഥവകാ അതങ്ങയ്ക്കവ എലനങ്കെത്തിലുര

ബുദ്ധത്തിമുട്ടുണ്ടകാക്കത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടങ്കെത്തില  ക്ഷേമത്തിക്കുക.  ഞകാനതത്തിനവ  ക്ഷേമ

തചകാദത്തിക്കുകയകാണവ.

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  അതദഹര  പറഞതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  ഇനത്തിയര

പറയന്നത്തില.  സകാധകാരണ നമള എഴുതന്നലക്കുതമ്പകാള വഴങ്ങുക എനളളതവ

പരസര  ബഹുമകാനതത്തിനുര  ജനകാധത്തിപതരലത  ശകത്തിലപ്പടുത്തുന്നതത്തിനുമുളള

രശതത്തിയകാണതലകാ? 2019-ല ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കവ 21158 തവകാട്ടുണ്ടകായത്തിരുന.

മത്തി  .   സശക്കര്: അങ്ങവ പ്രസരഗര ചുരുക്കണര.

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  യ.ഡത്തി.എഫവ.-നവ  ആ മണ്ഡലതത്തില ഏറവുര

ഉയര്ന്ന തവകാട്ടെവ ലഭത്തിച്ചതപ്പകാള ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കവ 21158 തവകാട്ടുണ്ടകായത്തിരുന. ഇന്നവ

ആ  തവകാട്ടുകൂടെത്തി  വകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുര  അന്നലത  തവകാട്ടെവ  ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിലലന്നതവ  നത്തിങ്ങള

മനസത്തിലകാക്കണര.  തൃക്കകാക്കര അവരുലടെ ഉറച്ച മണ്ഡലമകാണവ.  അവര് ജയത്തിച.

ജയത്തിച്ചതപ്പകാഴുര  ഇസൗ  ഭകാഗരകൂടെത്തി  കണ്ടത്തിലലങ്കെത്തില  വലകാലത  എയര്  പത്തിടെത്തിച്ചകാല

സരഭവത്തിക്കുതമ്പകാള അതുണ്ടകാകുലമന്നവ ഞകാന് ഓര്മത്തിപ്പത്തിചലവന്നവ മകാത്രതമയളള.

അതത്തിനുതശഷമുണ്ടകായ  ശരശര  ഭകാഷകളുര  കലകാപങ്ങളുര  ഇസൗ  ലതറകായ

ധകാരണയത്തിലനത്തിന്നവ  ഉണ്ടകായതകാലണങ്കെത്തില  അവര്ക്കവ  നലതവ  യകാഥകാര്ത്ഥര
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തബകാധതത്തിതലയ്ക്കവ തത്തിരത്തിചവരുന്നതകായത്തിരത്തിക്കുര. പത്തിലന്ന ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതലകാ

ആകമണങ്ങളുര  പ്രശ്നങ്ങളുമുണ്ടകാക്കത്തിലയന്നവ,  ഞങ്ങളകാതണകാ

പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടകാക്കത്തിയതവ?  മകാധരമ  പരത്തിലകാളനയത്തില  ഇവര്ക്കവ  ചത്തില

പ്രത്തിവത്തിതലജകളുണ്ടവ.  നമള ഒരു പ്രകടെനര നടെതത്തിയകാല അതവ അകമമകാകുര.

ഇവര്  അടെത്തിചതകര്തകാല  അതവ  പ്രതത്തിതഷധമകാകുര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിലയ  വത്തിമകാനതത്തിനകത്തുകയറത്തി  ആകമത്തിക്കകാന്  ശമത്തിച്ചകാല  അതവ

പ്രതത്തിതഷധമകാണവ. പുറതവ ഏലതങ്കെത്തിലുര ഓഫശസത്തിതലയ്ക്കവ പ്രതത്തിതഷധത്തിച്ചവ മകാര്ച്ചവ

നടെതത്തിയകാല  അതവ  ആകമണമകാണവ.  ഞങ്ങള  പ്രതത്തിപക്ഷേത്തുളളതപ്പകാള

സമരര നടെതത്തിയകാല അതവ  തപകാലശസുമകായളള ഏറ്റുമുട്ടെലകാണവ.  ഇവര് സമരര

നടെതത്തി  തപകാലശസവ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  തനതകാക്കന്മേകാരുലടെ  മുമ്പത്തില

തലയടെത്തിചലപകാട്ടെത്തിച്ചകാലുര ചത്തില പത്രങ്ങളക്കവ അതവ സരഘര്ഷമകായത്തിരത്തിക്കുര. ഇസൗ

പരത്തിലകാളന  നത്തിങ്ങളക്കുണ്ടവ.  നത്തിങ്ങള  മകാധരമങ്ങളത്തിലൂലടെ  പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ച

രശതത്തിയണ്ടവ,  ഞങ്ങളകാതണകാ  ഇസൗ  ആകമണതത്തിലന്റ  ആളുകള?  രകാഷ്ട്രശയര

വത്തിട്ടുതപകായകാല.... ഇവത്തിലടെ തനകാക്കൂ, നത്തിങ്ങളുലടെ എലകാ ചരത്തിത്രതത്തിതലയ്ക്കുര ഞകാന്

തപകാകുന്നത്തില.  ലകകാടുങ്ങല്ലൂര്  എര.എല.എ.  പത്തി.  ലക.  അബ്ദുള  ഖകാദത്തിര്

ഉണ്ടകായത്തിരുന്നത്തിതല;  അതദഹര  രണ്ടകാര  തകരള  നത്തിയമസഭയത്തില
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അരഗമകായത്തിരുന.  1971  ആഗസവ  10-നവ  അതദഹര  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനത്തിന്നവ

രകാജത്തിവച.  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  ലതറകായ  നയങ്ങളത്തില  പ്രതത്തിതഷധത്തിച്ചവ

എര.എല.എ.  ആയത്തിരുന്ന,  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  ജത്തില  തനതകാവവ

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനത്തിന്നവ  രകാജത്തിവച്ചവ  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)-ല  തചര്ന്നവ

പ്രവര്തത്തിക്കകാന്  തശരുമകാനത്തിച.  1971  ലസപ്റരബര്  17,  രകാജത്തിവച്ചത്തിട്ടെവ  ഒരു

മകാസര തത്തികഞത്തില,  മുന് എര.എല.എ.  ആയ,  നത്തിങ്ങളുലടെ തനതകാവകായത്തിരുന്ന

ആലള നത്തിങ്ങള ലവടെത്തിവച്ചകാണവ ലകകാന്നതവ.  അതദഹതതകാലടെകാപ്പമുണ്ടകായത്തിരുന്ന

മഹുമു  എന്ന  പകാവലപ്പട്ടെ  മതരലതകാഴത്തിലകാളത്തി  സഖകാവത്തിലനയര

ലവടെത്തിവചലകകാന.  രകാഷ്ട്രശയര  മകാറത്തിയതത്തിലന്റ  തപരത്തില  തതകാലക്കടുതവ

എര.എല.എ.  ആയത്തിരുന്ന  ഒരകാലള,  ജത്തിലയത്തിലല  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ

തനതകാവകായത്തിരുന്ന  ഒരകാലള  ലവടെത്തിവചലകകാന്ന  ചരത്തിത്രര  ഇസൗ  നകാട്ടെത്തില

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനുമകാത്രതമയളള.  പലക്ഷേ,  നത്തിങ്ങളക്കവ  മകാധരമ

പരത്തിലകാളനയളളതുലകകാണ്ടവ  ഇസൗ  ചരത്തിത്രര  നത്തിങ്ങളുലടെ  ഭകാഗമകായത്തിരത്തിക്കുകയത്തില.

എര.എല.എ.-ലയ  നത്തിങ്ങള  ലവടെത്തിവചലകകാന.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേ

തനതകാവുര  ഞകാനുര  ഒരു  ജത്തിലയത്തിലനത്തിന്നകാണതലകാ  വരുന്നതവ.  അതദഹര

ലക.എസവ.യ. തനതകാവുര ഞകാന് എസവ.എഫവ.ലഎ. തനതകാവുര ആയത്തിരുന. ആ
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ജത്തിലയലടെ  ചരത്തിത്രര  പരത്തിതശകാധത്തിചതനകാക്കൂ,  ഏലതങ്കെത്തിലുര  ലക.എസവ.യ.-ക്കകാര്

ലകകാലലപ്പട്ടെത്തിട്ടുതണ്ടകാലയന്നവ?  എസവ.എഫവ.ലഎ. -യലടെ  ചരത്തിത്രര  നത്തിങ്ങള

തനകാക്കൂ.  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ആയര്തവദ  തകകാതളജത്തില  പട്ടെകാമ്പത്തിയത്തിലല  കുമകാരന്

ലലവദരരുലടെ  മകന്  രകാജന്  അവത്തിടെലത  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തിയകായത്തിരുന.  പത്തി.  ലക.

രകാജലന കകാസവ മുറത്തിക്കകതവ ബഞ്ചുകള കൂട്ടെത്തിയത്തിട്ടെവ കകാലുപത്തിടെത്തിച്ചവ തല ചുമരത്തില

ഇടെത്തിച്ചവ  നത്തിങ്ങള  ലകകാലലപ്പടുതത്തി.  വസമൺ  ബത്തിതട്ടെകാ  തറകാഡ്രെെത്തിഗ്സത്തിലന

ഓര്മയത്തിതല;  മഹകാരകാജകാസത്തിലല  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളുര ലസന്റവ  അലബര്ട്ടെവ സവ

തകകാതളജത്തിലല  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളുര   തമത്തിലുണ്ടകായ  പ്രശ്നങ്ങളുളലപ്പലടെ

പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാന്  തപകായതപ്പകാള  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  അതദഹലത  നത്തിങ്ങള

അതത്തിഭശകരമകായത്തി  മരണതത്തിതലയ്ക്കവ  ലകകാണ്ടുതപകാകുകയകായത്തിരുന്നത്തിതല;

മുടെത്തിനകാരത്തിഴയ്ക്കവ  രക്ഷേലപ്പട്ടെവ  കഴുതത്തിനവ  തകാലഴ  തളര്ന്നവ  ജശവത്തിക്കുലന്നകാരു

രകസകാക്ഷേത്തിയകായത്തി  മകാറത്തിയത്തിതല;  ആ  കറ  നത്തിങ്ങളുലടെ  ലലകയത്തിലത്തിതല?

ഇനത്തിയമുണ്ടവ....,  സമയപരത്തിമത്തിതത്തിമൂലര  ഞകാന്  എലകാ  കകാരരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കുര

കടെക്കുന്നത്തില....  അഭത്തിമനദ്യുവത്തിലന്റ  ലകകാലപകാതകതത്തിലന്റ  കകാരരമല

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതവ.., തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ രകക്കറയലടെ കകാരരങ്ങളകാണവ  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ

പറയന്നതവ.  ആ ലകകാലപകാതകതത്തില അതത്തിലനകാപ്പര അവര് നത്തിലന്നനള്ളതവ
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മലറകാരു ഭകാഗര.  ഇന്നലല ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനത്തി ശശമതത്തി  തസകാണത്തിയകാ

ഗകാനത്തിലയവലര പറഞ്ഞുലവന്ന കകാരരങ്ങള ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.

മുഖരമനത്തി  അങ്ങലന  പറഞതലകാലയന്നവ  ബഹുമകാനരനകായ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവവ  പല  തരതത്തില  നരകായശകരത്തിക്കുന്നതുകണ്ടു.  ഗുജറകാതവ

എര.പത്തി.-യകായത്തിരുന്ന  എഹ്സകാൻ  ജകാഫത്തി ലകകാലലപ്പട്ടെതവ  2002-ലകായത്തിരുന.

അന്നവ  ശശ.  നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തി  ഗുജറകാതവ  മുഖരമനത്തിയര  വകാജ്തപയവ  ഇനരന്

പ്രധകാനമനത്തിയമകായത്തിരുന.  അതുകഴത്തിഞവ  2004-ല ഇവത്തിലടെ ലതരലഞടുപ്പവ

നടെന. 

മത്തി  .   സശക്കര്: ഒരു മനത്തികൂടെത്തി മറുപടെത്തി പറയകാനുണ്ടവ. അതങ്ങയ്ക്കവ അനുവദത്തിച്ച

സമയര കഴത്തിഞ്ഞു. 

ശശ  .    പത്തി  .    രകാജശവവ:  സര്,  ആ  ലതരലഞടുപ്പത്തില  തകകാണ്ഗ്രസവ  ഈ

രകാജരതവ അധത്തികകാരതത്തില വന. ഇതപ്പകാള ആരുലടെതയകാ വകാലുപത്തിടെത്തിചലകകാണ്ടവ

ഇലകാക്കഥകള  പറഞവ  സത്തി.ബത്തി.ലഎ.  അതനസ്വഷണര  ആവശരലപ്പടുന്ന  ഇസൗ

പ്രതത്തിപക്ഷേര,  എഹ്സകാൻ  ജകാഫത്തി ലകകാലപകാതകതത്തിനവ  സത്തി.ബത്തി.ലഎ.

അതനസ്വഷണര തവണലമന്നകാവശരലപ്പട്ടെത്തിട്ടെവ  10  ലകകാലര  ഇസൗ രകാജരര  ഭരത്തിച്ചത്തിട്ടുര

അതത്തിതന്മേല യകാലതകാരുവത്തിധ നത്തിലപകാടുര സസ്വശകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  അതകാണവ നത്തിങ്ങളുലടെ
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ചരത്തിത്രര.  വകാജ്തപയവ എന്ന പ്രധകാനമനത്തിയര ലക.  ആര്.  നകാരകായണന് എന്ന

പ്രസത്തിഡന്റുര  ആ  ഘട്ടെതത്തില  നടെതത്തിയ  കതത്തിടെപകാടുകള  സമൂഹതത്തിലന്റ

മുമ്പത്തിതലയ്ക്കവ  ലകകാണ്ടുവരണലമന്ന  ആവശരര  പ്രധകാനമനത്തിയലടെ  മുമ്പത്തിതലയ്ക്കവ

തരഖകാമൂലര ആവശരലപ്പട്ടെതപ്പകാള,  അതവ പ്രതത്തിതരകാധ വകുപ്പത്തിതലയ്ക്കുര ആഭരനര

വകുപ്പത്തിതലയ്ക്കുര  ലലകമകാറത്തിലയന്ന  സകാതങ്കെതത്തികമകായ  സതന്ദശര  നലകത്തിയ

ചരത്തിത്രവുര  നമ്മുലടെ  മുമ്പത്തിലുണ്ടവ.  നത്തിങ്ങള ഇസൗ രകാജരര  ഭരത്തിച്ച  കകാരരങ്ങളകാണവ

ഞകാന്  പറയന്നതവ.  ഇവത്തിലടെ  ഇന്നലലവന്ന  കകാരരങ്ങളത്തിതലയ്ക്കവ  ഞകാന്

തപകാകുന്നത്തില.  വളലര  ഗസൗരവമകായ  കകാരരങ്ങളക്കവ  ഉതരര  നലകാലത

ഇന്നലലത  തചകാദരങ്ങള  നത്തിങ്ങള  ഇവത്തിലടെ  ആവര്തത്തിച്ചതലകാ;  ഇന്നലല

ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനത്തി  നത്തിങ്ങതളകാടെവ  കുറച്ചധത്തികര  കകാരരങ്ങള

തചകാദത്തിച്ചത്തിതല?  അതപ്പകാള  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവവ  പഴയ  കകാരരങ്ങള

പറയകയകാണവ ലചയതവ.  രകാജരതസ്നേഹത്തികലളന്നവ സസ്വയര പ്രഖരകാപത്തിക്കുലന്നകാരു

സരഘടെന,  രകാജരതദകാഹ  തകസത്തില  പ്രതത്തിയകായ  ഒരകാലള  ലക്ഷേക്കണക്കത്തിനവ

രൂപയലടെ  ശമ്പളര  ലകകാടുതവ  തജകാലത്തിക്കത്തിരുതത്തിയതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ  'കമ'

എലന്നകാരു അക്ഷേരര മത്തിണ്ടകാന് നത്തിങ്ങളക്കവ കഴത്തിതഞകാ? ഇതകാണവ ബത്തി.ലജ.പത്തി.-

യലടെ  വത്തിതധയതസ്വര.  ഇന്നലല  നടെന്ന  വകാദപ്രതത്തിവകാദങ്ങലളക്കുറത്തിലച്ചകാലക്ക
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ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിച.  അതത്തിലന്റ വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലയ്ലക്കകാനര കടെക്കുന്നത്തില.

വരവസകായ  തമഖലയത്തില,  മറവ  രരഗങ്ങളത്തില  തകരളര  അതത്തിതവഗര

മുതന്നകാട്ടുതപകാകുകയകാണവ.  മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതത്തിനനുകൂലമകായ  സകാഹചരരര

തകരളതത്തിലുണ്ടവ.  അതവ  തകര്ക്കണര. ഇവത്തിലടെ വത്തികസനര വരരുതവ;  ഇവത്തിലടെ

വരവസകായമുണ്ടകാകരുതവ;  ലചറുപ്പക്കകാര്ക്കവ  ഇവത്തിലടെതലന്ന  പണത്തിലയടുതവ,

അവരുലടെ  കുടുരബതതകാലടെകാപ്പര  നകാട്ടെത്തില  തകാമസത്തിക്കകാനുള്ള

സകാഹചരരമുണ്ടകാകരുതവ;  അതത്തിനവ  അരകാചകതസ്വമുണ്ടകാക്കണര.

അരകാചകതസ്വമുണ്ടകാക്കകാന്  നത്തിങ്ങള  നടെത്തുന്ന  ശമര  തകരളതത്തില

ലചലവകാകത്തിലലന്നവ  ഓര്മത്തിപ്പത്തിചലകകാണ്ടുര  ഇസൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകള

അരഗശകരത്തിക്കണലമന്നവ അഭരര്ത്ഥത്തിചലകകാണ്ടുര ഞകാന് അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   അന്വര് സകാദതവ: സര്, ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി സരസകാരത്തിച്ചതപ്പകാള

എസവ.ഡത്തി.പത്തി.ലഎ.-യമകായത്തി  യ.ഡത്തി.എഫവ.  തയകാഗര  തചര്ന്നത്തിട്ടെകാണവ  അവത്തിലടെ

വത്തിജയത്തിച്ചലതന്നവ  പറഞ്ഞു.  അതവ  വകാസവവത്തിരുദ്ധമകാണവ.  അതവ  സഭകാ

തരഖയത്തിലനത്തിന്നവ നശക്കര ലചയ്യേണര.  

മത്തി  .   സശക്കര്: അതവ പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.+ 

+ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദ്ധരക്ഷേലന്റ ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര (ഫയല നമ്പര് 11754/ഇ.ബത്തി./2022/നത്തി.ലസ. തശയതത്തി 30-06-2022) 

സഭകാതരഖകളത്തില നത്തിലനത്തിര്തത്തി.
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ശശ  .    അന്വര്  സകാദതവ:  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  അതനസ്വഷണ

കമശഷനുമുമ്പത്തില  സകാനകാര്ത്ഥത്തിലയക്കുറത്തിച്ചവ  എനതശരുമകാനലമടുത്തുലവന്നവ

പറഞകാല  നലതകായത്തിരത്തിക്കുര. 

ലലവദദ്യുതത്തി വകുപമനത്തി  (ശശ  .    ലക  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടെത്തി):  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിയതടെയര  മുന്  ലലവദദ്യുതത്തി  വകുപമനത്തി  ശശ.  എര.  എര.

മണത്തിയകാശകാതന്റയര  തനതൃതസ്വതത്തില  നടെന്നതവ  ലലവദദ്യുതത്തി  നത്തിയനണവുര

ലലവദദ്യുതത്തി  മുടെക്കവുര  ഇലകാലതകാരു  കകാലഘട്ടെമകായത്തിരുന.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

വരവസകായ  വകുപമനത്തി  വരവസകായങ്ങള  ലകകാണ്ടുവരുന്നതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചവ

കുറച്ചധത്തികര  കകാരരങ്ങളത്തിവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച.  അതത്തിലുര  പ്രധകാനര

ലലവദദ്യുതത്തിയകാണവ.  70%  ലലവദദ്യുതത്തിയര  നകാര  പുറത്തുനത്തിന്നകാണവ  വകാങ്ങുന്നതവ.

ആഭരനര ഉത്പകാദനര വളലര കമത്തിയകാണവ. അതവ  മകാറത്തിലയടുതത മതത്തിയകാകൂ.

അതത്തിനുളള  നടെപടെത്തികളകാണവ  ഈ  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില

വന്നതത്തിനുതശഷര ആരരഭത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന്നതവ. 

രണ്ടകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില  വന്നതത്തിനുതശഷര

ലലവദദ്യുതത്തി  ഉത്പകാദന  രരഗതവ  വലത്തിയ  ഇടെലപടെലുകള  നടെതത്തിയതത്തിലന്റ

ഫലമകായത്തി  38.5  ലമഗകാവകാട്ടെത്തിലന്റ  ജലലലവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികളുര  325
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ലമഗകാവകാട്ടെത്തിലന്റ  സസൗതരകാര്ജ  പകാന്റുകളുര  ഉളലപ്പലടെ  363.5  ലമഗകാവകാട്ടെത്തിലന്റ

പദ്ധതത്തികള  പൂര്തശകരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞു.  ഇസൗ  വര്ഷര  ഇനത്തിയര  124

ലമഗകാവകാട്ടെത്തിലന്റ  ജലലലവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികള  പൂര്തശകരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയര.

മകാങ്കുളതവ  40  ലമഗകാവകാട്ടെവ  തശഷത്തിയള്ള  ജലലലവദദ്യുത  പദ്ധതത്തിയതടെയര  24

ലമഗകാവകാട്ടെവ  തശഷത്തിയള്ള  ചത്തിന്നകാര്  ജലലലവദദ്യുത  പദ്ധതത്തിയലടെ  രണ്ടകാര

ഘട്ടെതത്തിതന്റയര നത്തിര്മകാണര ആരരഭത്തിച. 800 ലമഗകാവകാട്ടെവ തശഷത്തിയള്ള ഇടുക്കത്തി

രണ്ടകാര  നത്തിലയവുര  200  ലമഗകാവകാട്ടെവ  തശഷത്തിയള്ള  ശബരത്തിഗത്തിരത്തി  പദ്ധതത്തിയലടെ

രണ്ടകാര  നത്തിലയവുമുളലപ്പലടെ  1500  ലമഗകാവകാട്ടെത്തിലന്റ  പുതത്തിയ  ജല  ലലവദദ്യുത

പദ്ധതത്തികളുര  പുനരുപതയകാഗ  ഉസൗര്ജ  തസകാതസ്സുകളത്തിലനത്തിനര  3000

ലമഗകാവകാട്ടെത്തിലന്റ  പുതത്തിയ  പദ്ധതത്തികളുര  ആരരഭത്തിച്ചവ  ലലവദദ്യുതത്തി  ഉലപ്പകാദന

തമഖലലയ  സസ്വയര  പരരകാപ്തതയത്തിലലതത്തിക്കകാനുള്ള  ശമമകാണവ  സര്ക്കകാര്

നടെത്തുന്നതവ. 

മത്തികച്ച  ഡകാര  മകാതനജവ ലമന്റത്തിതന്റയര  തലകാഡവ  ഡത്തിസകാച്ചവ  ലസന്ററത്തിലന്റയര

പ്രവതന  മത്തികവത്തിലൂലടെ  ജശവനക്കകാരുലടെ  ഒലതകാരുമതയകാടുള്ള

പ്രവര്തനതത്തിലന്റ  ഫലമകായത്തി  പ്രകാഥമത്തിക  കണലക്കടുപ്പത്തില  2021-22

സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില ഏകതദശര  1417  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  പ്രവര്തന
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ലകാഭര ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല. തരഖലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.  

ലലവദദ്യുത  പ്രസരണ  തമഖലയത്തില  220  ലക.വത്തി.

സബ്തസഷനുകളുളലപ്പലടെ  12  മകാസരലകകാണ്ടവ  12  സബ്തസഷനുകള

പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി,  7  സബ്തസഷനുകളുലടെ നത്തിര്മകാണര ആരരഭത്തിച.  ലലവദദ്യുതത്തി

വത്തിതരണ തമഖലയത്തില ഒരു വര്ഷരലകകാണ്ടവ ഏകതദശര 900 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ

പ്രവര്തനങ്ങള പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി. 

ബത്തി.പത്തി.എല.  ഉപതഭകാകകാക്കളക്കവ  സസൗജനരമകായത്തി  ലലലന്  വലത്തിച

നലതകണ്ട കണക്ഷേനുകളുലടെ ഭൂപരത്തിധത്തി  200  മശററത്തിലനത്തിനര  250  മശററകായത്തി

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  937  അങ്കെണവകാടെത്തികളക്കവ  ലലവദദ്യുതത്തി  ലഭരമകാക്കത്തിയതത്തില

574  അങ്കെണവകാടെത്തികളക്കവ  ഒരു  തപകാസവ  ഉളപ്പലടെയള്ള  ലലവദദ്യുതത്തി

കണക്ഷേനുകള സസൗജനരമകായത്തി നലകത്തി. 

ലലവദദ്യുതത്തി  വകാഹന  ചകാര്ജത്തിരഗവ  തസഷനുകളുലടെ  ശരഖല

തകരളതത്തിലുടെനശളര  സകാപത്തിക്കകാന്  ലക്ഷേരമത്തിടുന.  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-

ലന്റയര അലനര്ട്ടെത്തിലന്റയര തനതൃതസ്വതത്തില  24  ലലവദദ്യുതത്തി വകാഹന ചകാര്ജത്തിരഗവ

തസഷനുകള ഇസൗ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലതവ പൂര്തത്തിയകായത്തി.  ഇരുചക,  മുച്ചക

വകാഹനങ്ങളക്കകായത്തി എലകാ അസരബത്തി നത്തിതയകാജക മണ്ഡലങ്ങളത്തിലുമകായത്തി 1140



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

184

തപകാള  മസൗണ്ടഡവ  ചകാര്ജത്തിരഗവ  തപകായത്തിന്റുകള  ജത്തിലകാതലതത്തില

പൂര്തശകരത്തിചവരുന. 

പത്തി.എര.  കുസുര  പദ്ധതത്തിയലടെ  ഒന്നകാരഘട്ടെതത്തില  40  ലമഗകാവകാട്ടെവ

ഉത്പകാദത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ള അനുമതത്തിയര മൂന്നകാര ഘട്ടെതത്തില  20000  പമകളക്കവ

ഫശഡര്തലതത്തിലുള്ള  സസൗതരകാര്ജവത്കരണവുര  നടെപ്പത്തിലകാക്കകാനുള്ള

അനുമതത്തിയര  തകന്ദ്ര  ഉസൗര്ജ  മനകാലയതത്തിലനത്തിന്നവ  ലഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.

പദ്ധതത്തിയലടെ  പ്രകാരരഭ  പ്രവര്തനങ്ങള  പുതരകാഗമത്തിചവരുന.  തകരളതത്തിലല

തകകാള  നത്തിലങ്ങളത്തിലുര  ഇതവ  പ്രകാവര്തത്തികമകാക്കകാന്  ലക്ഷേരമത്തിടുന.  തൃശ്ശുര്,

മലപറര, ആലപഴ മുതലകായ ജത്തിലകളത്തില വരകാപത്തിചകത്തിടെക്കുന്ന 50000 ലഹകര്

തകകാള  നത്തിലങ്ങളത്തിലല  ഗ്രത്തിഡവ  ബനത്തിത  കകാര്ഷത്തിക  പമകള

സസൗതരകാര്ജവലക്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  പ്രതതരക  പദ്ധതത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതകാണവ.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ഒരു  അരഗര  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലല  5  ഏക്കറത്തില  തകാലഴ

ഭൂമത്തിയള്ള  കര്ഷകര്ക്കവ  ഭകാവത്തിയത്തില  അധത്തിക  വരുമകാനര  ലഭത്തിക്കതക്കവണര

പമകള  സസൗതരകാര്ജവലക്കരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ 9000  തപര്ക്കവ  തകന്ദ്ര

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ അനുമതത്തി കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ. 

നത്തിരവധത്തി  അരഗശകകാരങ്ങളുര  ഇസൗ  കകാലയളവത്തില  ഉസൗര്ജ  വകുപ്പത്തിനവ



Uncorrected /Not for Publication
30-06-2022

185

ലഭത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ലലവദദ്യുതശകരണതത്തിലന്റ  കകാരരക്ഷേമതയര  ഇസൗ

തമഖലയത്തിലല  പരത്തിസത്തിതത്തി  സസൗഹകാര്ദ  നടെപടെത്തികളുര  വത്തിലയത്തിരുതത്തി  നശതത്തി

ആതയകാഗവ  തയ്യേകാറകാക്കത്തിയ  സൂചത്തികയത്തില  തകരളതത്തിനവ  രണ്ടകാരസകാനര

ലഭത്തിച്ചതുര  തലകാഡവ  ഡത്തിസകാച്ചവ  ലസന്റര്  എകലന്സവ  തദശശയ  അവകാര്ഡവ

ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-ലന്റ  കളമതശരത്തിയത്തിലല  തകരള  തലകാഡവ  ഡത്തിസകാച്ചവ

ലസന്ററത്തിനവ  ലഭത്തിച്ചതുര തദശശയ ഉസൗര്ജകകാരരക്ഷേമതകാ സൂചത്തികയത്തില തകരളര

രണ്ടകാര  സകാനലതതത്തിയതുര  ഉസൗര്ജ  വകുപ്പത്തിനവ  ലഭത്തിച്ച

അരഗശകകാരങ്ങളകാണവ. 

ഉസൗര്ജ തമഖലയത്തിലല മൂലധന നത്തിതക്ഷേപര

ആഭരനര  പകാനത്തില  പതത്തിമൂന്നകാര  പഞവതര  പദ്ധതത്തിയത്തില

വകയത്തിരുതത്തിയത്തിരുന്ന  16,762  തകകാടെത്തി രൂപയത്തില ഏകതദശര  10,492  തകകാടെത്തി

രൂപയലടെ  (63%)  മുതലമുടെക്കുണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടവ.  പദ്ധതത്തിപ്രകകാരര

സകാപത്തിതതശഷത്തിയത്തില  42.07  ലമഗകാവകാട്ടെത്തിലന്റ വര്ദ്ധനവുണ്ടകാക്കകാന് സകാധത്തിച.

ടെത്തി  കകാലയളവത്തില  പ്രസരണശരഖലയത്തില  പുതുതകായത്തി  71  ടകാന്സത്തിഷന്

സബ്തസഷനുകള നത്തിര്മത്തിക്കുകയര  1881  കത്തി.മശ.  ടകാന്സത്തിഷന് ലലലനുകള

സകാപത്തിക്കുകയര ലചയ.  പ്രസ്തുത കകാലയളവത്തില  18,36,727  എണര പുതത്തിയ
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ലലവദദ്യുതത്തി  കണക്ഷേനുകള  നലകകാന്  സകാധത്തിച.  ഇതത്തിനുപുറലമ  വത്തിതരണ

തമഖലയത്തില  11513  പുതത്തിയ  വത്തിതരണ  ടകാന്തസകാമറുകള  സകാപത്തിക്കകാനുര

10,034  കത്തിതലകാമശറര്  11  ലക.വത്തി.  ലലലനുര  19,845  കത്തിതലകാമശറര്  എല.ടെത്തി.

ലലലനുര  നത്തിര്മത്തിക്കകാനുര  സകാധത്തിച.  സരസകാനതവ  വന  നത്തിയമതടെസരമൂലര

ലലവദദ്യുതത്തി  എതത്തിക്കകാന് കഴത്തിയകാതത്തിരുന്ന  1000  കുടുരബങ്ങളത്തില മകാത്രമകാണവ

ലലവദദ്യുതത്തി കണക്ഷേനത്തിലകാലതയളളതവ. 

ഉത്പകാദന രരഗതവ ഏലറടുക്കുന്ന പദ്ധതത്തികള 

 പ്രസരണ  വത്തിതരണ  തമഖലയത്തിലല  പദ്ധതത്തികളുലടെ  തനട്ടെര

വത്തിപുലശകരത്തിക്കുന്നതത്തിതനകാലടെകാപ്പര  ഉത്പകാദനരരഗതവ  കൂടുതല  നത്തിതക്ഷേപര

നടെതകാന് ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-തനകാടെവ ആവശരലപ്പട്ടെത്തിരുന. തകാപലലവദദ്യുത

തമഖലയത്തിലല  കലക്കരത്തി  ലഭരതയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പ്രയകാസങ്ങള

മറത്തികടെക്കുന്നതത്തിനുര  സരസകാനതവ  ലലവദദ്യുതത്തി  തടെസര

ഉണ്ടകാകകാതത്തിരത്തിക്കുന്നതത്തിനുര  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-നവ  തലകാഡവ  ഡത്തിമകാന്റവ

പ്രകകാരര ദശര്ഘകകാല-ഹ്രസസ്വകകാല കരകാറുകള വഴത്തിയള്ള വകാങ്ങലുര ആഭരനര

ഉത്പകാദനവുര  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിതക്കണ്ടതത്തിലന്റയര  ആവശരകതയണ്ടവ.  14-ാം

പഞവതര  പദ്ധതത്തി  കകാലയളവത്തില  പുനരുപതയകാഗ  തസകാതസ്സുകളത്തിലനത്തിന്നവ
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ഏകതദശര  3000  ലമഗകാവകാട്ടെവകൂടെത്തി  കലണ്ടതകാനകാണവ  സരസകാനര

ലക്ഷേരമത്തിടുന്നതവ.  അടുത  രണ്ടവ  പദ്ധതത്തി  കകാലയളവത്തില  ജലലലവദദ്യുത

നത്തിലയങ്ങളത്തിലനത്തിന്നവ  1000  മുതല  1250  ലമഗകാവകാട്ടെവ  വലര  ലലവദദ്യുതത്തി

അധത്തികമകായത്തി ഉലകാദത്തിപ്പത്തിതക്കണ്ടതുണ്ടവ. 

നത്തിലവത്തില  പനണ്ടവ  ജലവവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികളകാണവ

ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.  ഏലറടുതവ  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതവ.  ഇതത്തിലൂലടെ  224.5

ലമഗകാവകാട്ടെവ  അധത്തിക  ഉലപ്പകാദനതശഷത്തി  വകവരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  42

ജലവവദദ്യുത പദ്ധതത്തികളുലടെ  പരരതവഷണ  നടെപടെത്തികള പുതരകാഗമത്തിക്കുന്നതുര

800  ലമഗകാവകാട്ടെവ  തശഷത്തിയള്ള  ഇടുക്കത്തി  സുവര്ണ  ജൂബത്തിലത്തി  പദ്ധതത്തി,  200

ലമഗകാവകാട്ടെവ  തശഷത്തിയള്ള  ശബരത്തിഗത്തിരത്തി  എകവറന്ഷന്  സശര  എന്നശ  വന്കത്തിടെ

പദ്ധതത്തികളുര  14,  15  പഞവതരപദ്ധതത്തി കകാലയളവത്തില  ഏലറടുതവ

പൂര്തത്തിയകാക്കകാനുതദശത്തിക്കുന. 

800  ലമഗകാവകാട്ടെവ  തശഷത്തിയള്ള ഇടുക്കത്തി സുവര്ണ ജൂബത്തിലത്തി പദ്ധതത്തിയലടെ

വത്തിശദമകായ  തപ്രകാജകവ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെവ  തയ്യേകാറകാക്കകാനുര  ആവശരമകായ  എലകാ

അനുമതത്തികളുര  ലഭരമകാക്കകാനുര ലടെണ്ടര് പ്രമകാണങ്ങള തയ്യേകാറകാക്കകാനുര തകന്ദ്ര

ജലശകത്തി  മനകാലയതത്തിനുകശഴത്തിലുള്ള  WAPCOS (Water  and  Power
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Consultancy  Services  (India)  Limited) എന്ന സകാപനലത ആതഗകാള

ലടെണ്ടര്  നടെതത്തി  ചുമതലലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ.  പ്രകാഥമത്തിക  സകാധരതകാ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെവ

2021-ല പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി,  ഡശലറയത്തിലഡവ  തപ്രകാജകവ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെവ  2022-ല

തയ്യേകാറകാക്കുര.  പദ്ധതത്തിയലടെ  നത്തിര്മകാണലച്ചലവവ  ഏകതദശര  3,062  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണവ.  തകന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റവ നത്തിഷ്കര്ഷത്തിക്കുന്ന അനുമതത്തികള ലഭരമകാക്കത്തി

തുടെര്നള്ള അഞ്ചുവര്ഷ കകാലകാവധത്തിക്കുളളത്തില പദ്ധതത്തി പൂര്തത്തിയകാക്കകാനകാണവ

ലക്ഷേരമത്തിട്ടെത്തിട്ടുളളതവ.  സരസകാനതവ നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്ന ഏറവുമധത്തികര തശഷത്തിയള്ള

ഉലപ്പകാദന പദ്ധതത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുര ഇടുക്കത്തി രണ്ടകാരഘട്ടെ പദ്ധതത്തി. പദ്ധതത്തിക്കവ വനര

വകുപ്പത്തിലന്റ ഒന്നകാരഘട്ടെ അനുമതത്തി ലഭരമകായത്തിട്ടുണ്ടവ.

340 ലമഗകാവകാട്ടെവ സകാപത്തിതതശഷത്തിതയകാടുകൂടെത്തി തകരളതത്തിലല രണ്ടകാമലത

വലത്തിയ ജലവവദദ്യുത നത്തിലയമകാണവ ശബരത്തിഗത്തിരത്തി. 200 ലമഗകാവകാട്ടെവ തശഷത്തിയള്ള

ഒരു  രണ്ടകാര  നത്തിലയര  നത്തിലവത്തിലല  ജലസരഭരണത്തി  ഉപതയകാഗത്തിചതലന്ന

നത്തിര്മത്തിക്കകാനകാകുലമന്നകാണവ  കരുതുന്നതവ.  ഇതത്തിനകായത്തി  പ്രകാഥമത്തിക  പഠന

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെവ  തയ്യേകാറകാക്കുന്നതത്തിനുളള  വര്ക്കവ  ഓര്ഡര്  വകാപ്തകകാസത്തിനവ

നലകത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ. സരസകാനതവ നത്തിലവത്തിലുള്ള തസകാളകാര് സകാപത്തിതതശഷത്തി 540

ലമഗകാവകാട്ടെകാണവ.  തസകാളകാര്  ലഭരത  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  ഹരത്തിത  ഉസൗര്ജ
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മത്തിഷന്  പദ്ധതത്തി  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  3000  ലമഗകാവകാട്ടെവ  ഈ  വത്തിധതത്തില

ശരഖലയത്തില കൂട്ടെത്തിതച്ചര്ക്കകാനകാണവ ലക്ഷേരമത്തിടുന്നതവ.

പ്രസരണ തമഖല

അടുത 5 വര്ഷതത്തിനുളളത്തില സരസകാനലത പ്രസരണ ശരഖലയലടെ

സര്വ്വശസവ ലഭരത നത്തിലവത്തിലല  98.5  ശതമകാനതത്തിലനത്തിന്നവ  99  ശതമകാനമകായത്തി

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കകാനകാണവ സരസകാനര ലക്ഷേരമത്തിടുന്നതവ. 14-ാം പഞവതര പദ്ധതത്തി

കകാലയളവത്തില  99  പുതത്തിയ  തസഷനുകളുര  1913  കത്തിതലകാമശറര്  പ്രസരണ

വലനുകളുര  പുതത്തിയതകായത്തി  നത്തിര്മത്തിക്കകാനുതദശത്തിക്കുന.  ഇതത്തില  രണ്ടവ  400

ലക.  വത്തി.  സബ്തസഷന്,  പനണ്ടവ  220  ലക.  വത്തി.  സബ്തസഷന്,

മുപ്പതത്തിനകാലവ  110 ലക.  വത്തി.  സബ്തസഷന്,  അന്പതത്തിലയകാന്നവ  33  ലക.വത്തി.

സബ്തസഷന് എന്നത്തിവ ഉളലപ്പടുന. 248 കത്തിതലകാമശറര് 400 ലക.വത്തി. വലനുര

877  കത്തിതലകാമശറര്  220  ലക.വത്തി.  വലനുര  788  കത്തിതലകാമശറര്  110  ലക.വത്തി.

വലനുര  കൂട്ടെത്തിതച്ചര്ക്കകാന്  ലക്ഷേരമത്തിടുന.  കൂടെകാലത  24  സബ്തസഷനുകള

ഉയര്ന്ന  തവകാളട്ടെതയത്തിതലയ്ക്കവ  മകാറത്തി  തശഷത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കകാനുര

ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല. ഉതദശത്തിക്കുന.
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വത്തിതരണതമഖല

വവദദ്യുതത്തി അപകടെങ്ങള കൂടുന്ന സകാഹചരരതത്തില അലതകാഴത്തിവകാക്കകാന്

ശകമകായ  നടെപടെത്തികള  സസ്വശകരത്തിക്കുര.  പഴകത്തിയതുര  തശഷത്തികുറഞതുമകായ

വവദദ്യുതത്തി  വല നുകള  മകാറത്തി  സകാപത്തിക്കുക,  ഒകാവര്  ലഹഡവ വലനുകളത്തില

ആവശരകാനുസരണര  തസസറുകള  സകാപത്തിക്കുക,  ലബയര്  കണ്ടകറുകള

കവചത്തിത  ചകാലകങ്ങള  ഉപതയകാഗത്തിച്ചവ  പുനര്നത്തിര്മത്തിക്കുക,  ജശവനക്കകാലരയര

ഉപതഭകാകകാക്കലളയര  തബകാധവലക്കരത്തിക്കുക,  നത്തിലവത്തില  ഇ.എല.സത്തി.ബത്തി.

ഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിലകാത ഉപതഭകാകകാക്കളുലടെ ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളത്തില അവ ഘടെത്തിപ്പത്തിക്കകാന്

ആവശരമകായ നടെപടെത്തികള സസ്വശകരത്തിക്കുക തുടെങ്ങത്തിയവ ഇതത്തില ഉളലപ്പടുര.

എല.ടെത്തി.  വലനുകളത്തില  തഹകാട്ടെവ വലന്  ലമയത്തിന്റനന്സവ

നടെപ്പകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി  ഇന്സുതലറ   ഡവ  തകബത്തിള  സരവത്തിധകാനമുള്ള  ഏരത്തിയല

ലത്തിഫവ  വരകാപകമകാക്കുന്നതകാണവ.  അപകടെങ്ങള  ഒഴത്തിവകാക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

തസസറുകള സകാപത്തിക്കുന്ന പദ്ധതത്തി 2023-ല പൂര്തത്തിയകാക്കുന്നതകാണവ.

വവദദ്യുത  വത്തിതരണ  തമഖലയലടെ  വത്തികസനവുര  നവശകരണവുര

ലക്ഷേരമകാക്കത്തി തകന്ദ്ര സര്ക്കകാര് പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള പുതത്തിയ പദ്ധതത്തിയകാണവ RDSS

(റശവകാമ്പവഡവ  ഡത്തിസത്തിബനഷന്  ലസകര്  സശര).  ഉപ-പ്രസരണ-വത്തിതരണ
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രരഗതവ  ഏലറടുക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള  എലകായ്തപ്പകാഴുര  ഗുണതമന്മേയള്ള

വവദദ്യുതത്തി ഉറപവരുത്തുന്നതത്തിതനകാലടെകാപ്പര ഊര്ജ തമഖലയലടെ സകാമ്പതത്തിക

സുസത്തിരതയര ലമച്ചലപ്പട്ടെ കകാരരക്ഷേമതയര വത്തിശസ്വകാസരതയര ലക്ഷേരമത്തിടുന. 

ജനകശയ പദ്ധതത്തികള

ഉലപ്പകാദനതമഖല

• നത്തിലവത്തില  നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിവരുന്നതുര  പുതത്തിയതകായത്തി  വത്തിഭകാവന

ലചയ്യുന്നതുമകായ  ജലവവദദ്യുത  പദ്ധതത്തികളുലടെ  പുതരകാഗതത്തി

വത്തിലയത്തിരുത്തുന്നതത്തിനുര  തടെസങ്ങള  നശക്കുന്നതത്തിനുമകായത്തി

ആവശരലമങ്കെത്തില  ബനലപ്പട്ടെ  മനത്തിമകാരുലടെതലതത്തിലതലന്ന  ചര്ച്ച

ലചയവ പരത്തിഹകാരര കലണ്ടത്തുന്നതകാണവ. 

• 3000 ലമഗകാവകാട്ടെത്തിലന്റ ഹരത്തിത വവദദ്യുതത്തി ഉലപ്പകാദനര മത്തിഷന് തമകാഡത്തില

നടെപ്പകാക്കുന്നതത്തിനവ  ജനകശയ  ഹരത്തിത  ഉസൗര്ജ  മത്തിഷന്

രൂപശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനുള്ള നടെപടെത്തികള സസ്വശകരത്തിചവരത്തികയകാണവ. 

• ത്രത്തിതല പഞകായത്തുകള മുതഖന ലചറുകത്തിടെ  ജലവവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള

നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  കര്മ  പദ്ധതത്തി  തതദശ  സസ്വയരഭരണ

വകുപമകായത്തി തചര്ന്നവ ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതകാണവ. 
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• ഇതത്തിതനകാടെകരതലന്ന  തുടെങ്ങത്തിവച്ചത്തിട്ടുള്ള  100  ലമഗകാവകാട്ടെവ  വശതര

തശഷത്തിയള്ള  തഫകാട്ടെത്തിരഗവ  തസകാളകാര്,  കകാറകാടെത്തി  വവദദ്യുതത്തി  എന്നത്തിവയലടെ

നത്തിര്മകാണര  ഊര്ജത്തിതലപ്പടുതത്തി  ഉചത്തിതമകായ  വത്തിജകാന  വരകാപന

പരത്തിപകാടെത്തിതയകാടുകൂടെത്തി ഒരു വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില കമശഷന് ലചയ്യുര. 

• തബകാര്ഡത്തിനവ  നത്തിലവത്തില  ലഭരമകായത്തിട്ടുള്ള  ഏറവുര  കുറഞ  യണത്തിറവ

ലചലവുള്ള  കകാറകാടെത്തി  വവദദ്യുതത്തി  ഉലപ്പകാദകരത്തിലനത്തിനര  പകാലക്കകാടെവ

അട്ടെപ്പകാടെത്തി,  ഇടുക്കത്തി  രകാമക്കലതമടെവ  എന്നത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിലുള്ള  ഊര്ജ

വകുപ്പത്തിനവ  റവനന  വകുപ്പവ  അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതുര  കൃഷത്തിക്കവ

അനുതയകാജരമലകാതതുര  ആദത്തിവകാസത്തികളുതടെതുമകായ  സലങ്ങള

ഉപതയകാഗത്തിചലകകാണ്ടവ  സലമുടെമകളക്കുകൂടെത്തി  വരുമകാനര

ലഭത്തിക്കതക്കവത്തിധതത്തില  150-200  ലമഗകാവകാട്ടെവ  കകാറകാടെത്തി  വവദദ്യുതത്തി

പകാന്റുകള  ബനലപ്പട്ടെ  ജത്തിലകാ  ഭരണകൂടെര,  റവനദ്യു,  ആദത്തിവകാസത്തി

വത്തികസനര,  വനര  വകുപകളുലടെ  ഏതകകാപനതതകാടുകൂടെത്തി

നടെപ്പകാക്കകാവുന്നതകാണവ. പരശക്ഷേണകാടെത്തിസകാനതത്തില ഓതരകാ ആദത്തിവകാസത്തി

കുടുരബതത്തിനുര  500-600  രൂപ  വലര  മകാസര  വരുമകാനര  കത്തിട്ടുന്ന

രശതത്തിയത്തിലകാണവ പകാന് ലചയത്തിരത്തിക്കുന്നതവ.
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• ബത്തി.പത്തി.എല.  കുടുരബങ്ങളക്കവ  സസൗജനരനത്തിരക്കത്തില  പുരപറ

സസൗതരകാര്ജ  പദ്ധതത്തി  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതത്തിനവ  തതദശസസ്വയരഭരണ

വകുപമകായത്തി തചര്ന്നവ പദ്ധതത്തികള ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുന്നതകാണവ.  

• പത്തി.എര.  കുസുര,  സസൗര  പദ്ധതത്തികളുലടെ  സകാധരതകള

ഉപതയകാഗത്തിചലകകാണ്ടവ  സരസകാനതവ  സബ്സത്തിഡത്തി  സസ്വശകരത്തിക്കുന്ന

കുടുരബങ്ങളക്കവ  തതദശസസ്വയരഭരണ  സകാപനങ്ങലളക്കൂടെത്തി

ഉളലപ്പടുതത്തിലക്കകാണ്ടവ  തസകാളകാര്  ഉസൗര്ജതകാല  24  മണത്തിക്കൂറുര

വവദദ്യുതത്തി  ലഭരമകാക്കുന്ന  ബകാററത്തി  അധത്തിഷത്തിത  വമതകകാഗ്രത്തിഡകള

വത്തികസത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതകാണവ.  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.,  ഇ.എര.സത്തി.,

അലനര്ട്ടെവ  എന്നത്തിവരുലടെ  സഹകരണതതകാടുകൂടെത്തി  സബ്സത്തിഡത്തി

കകാറഗറത്തിയത്തില സസൗതരകാര്ജ വത്തികസനതത്തിനുള്ള ഏതകകാപനര നലകുക.

ചകാര്ജത്തിരഗവ തസഷന്

• വവദദ്യുതത്തി  വകാഹനങ്ങള  കൂടുതലകായത്തി  നത്തിരതത്തിലത്തിറങ്ങുന്നതവ

കണക്കത്തിലലടുതവ  ചകാര്ജത്തിരഗവ  തസഷനുകളുലടെ  ശരഖല  സസ്വകകാരര

സരരരഭകരുലടെ കൂടെത്തി സഹകായതതകാലടെ നടെപ്പകാക്കുന്നതകാണവ.
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സമ്പൂര്ണ വവദദ്യുതശകരണര-തുടെര് പരത്തിപകാടെത്തികള

• ആദത്തിവകാസത്തി  ഊരുകളത്തില  ഗ്രത്തിഡവ  ബനത്തിതമകാതയകാ  അലകാലതതയകാ

വവദദ്യുതത്തി  എതത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-ഉര  അലനര്ട്ടുര

തചര്ന്നവ  അടെത്തിയനരമകായത്തി  പദ്ധതത്തി  തയ്യേകാറകാക്കുന്നതകാണവ.  ശബരശശ

പൂങ്കെകാവനതത്തിലല  ആദത്തിവകാസത്തികളക്കവ  സസൗതരകാര്ജ  റകാനലുകള

വത്തിതരണര  ലചയതുതപകാലല  വത്തിദൂര  പ്രതദശങ്ങളത്തിലല  ആദത്തിവകാസത്തി

ഊരുകളത്തില  അടെത്തിയനരമകായത്തി  സസൗതരകാര്ജ  റകാനലുകള  വത്തിതരണര

ലചയ്യുര.

ഉപതഭകാക്തൃ തസവനര

➢ സര്വശസവ  കണക്ഷേന്,  വലനുര  തപകാസ്റ്റുര  മകാറല,  പുതത്തിയ കണക്ഷേനവ

മറ്റുള്ളവരുലടെ  സലത്തുകൂടെത്തി  വലന് വലത്തിക്കകാനുള്ള എതത്തിര്പ്പവ,  വലന്

വലത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  മരര  മുറത്തിച്ചതത്തിലന്റ  നഷ്ടപരത്തിഹകാരര,  വനര  വകുപ്പത്തിലന്റ

എതത്തിര്പ്പവ  കകാരണര  വലന്  വലത്തിക്കകാനുള്ള  തടെസര,  വലന്

അഴത്തിചമകാറല,  വവദദ്യുതത്തി  ബത്തിലത്തിതലയര  തകാരത്തിഫത്തിതലയര  പരകാതത്തികള,

തകടെകായ മശററുകള,  തകകാടെതത്തിയത്തിലുള്ള തകസുകള,  തവകാളതട്ടെജവ  ക്ഷേകാമര,

വവദദ്യുതത്തി  ദുരുപതയകാഗര,  തകബത്തിള തര്ക്കങ്ങള,  തസഫത്തി  കത്തിയറന്സവ
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പ്രശ്നങ്ങള എന്നശ പരകാതത്തികള പരത്തിഹരത്തിക്കുന്നതത്തിനവ "പരകാതത്തി പരത്തിഹകാര

അദകാലതവ"  ജത്തിലകാടെത്തിസകാനതത്തില  നടെത്തുന്നതകാണവ.  വലഫവ

മത്തിഷന്/ബത്തി.പത്തി.എല.  ഉപതഭകാകകാക്കളക്കവ  അവരുലടെ

പുരയത്തിടെതത്തിലനത്തിന്നവ  വലനുകള  മകാറത്തിസകാപത്തിക്കുന്നതത്തിനവ  ഇളവവ

അനുവദത്തിക്കുന്നതകാണവ.  

➢ ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-ലല  എലകാ  ലസക്ഷേന്  ഓഫശസുകളത്തിലുര

"തസവനര  വകാതത്തിലപ്പടെത്തിയത്തില"  പദ്ധതത്തി  കകാരരക്ഷേമമകായത്തി

നടെപ്പകാക്കുന്നതകാണവ.  ആഗസവ  1  മുതല  തസവനങ്ങളക്കകായത്തി

ഉപതഭകാകകാക്കള  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.  ഓഫശസുകള  സന്ദര്ശത്തിക്കുകതയകാ

തരഖകളുലടെ ഹകാര്ഡവ തകകാപ്പത്തി സമര്പ്പത്തിക്കുകതയകാ ലചതയ്യേണ്ടതത്തില. 

➢ സരസകാനതവ  ഊര്ജത്തിതമകായത്തി  നടെനവരുന്ന  ഇ-ഗതവണന്സവ

പദ്ധതത്തി  വത്തിപുലശകരത്തിക്കുന്നതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  1.35  തകകാടെത്തി

ഉപതഭകാകകാക്കളുള്ള  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.  കമ്പനത്തി  തകാലഴ  പറയന്ന

കൂടുതല  ഓണ്വലന്  സസൗകരരങ്ങള  ഉപതഭകാകകാക്കളക്കകായത്തി

വത്തിപുലശകരത്തിക്കുന്നതകാണവ.  

➢ അടുത  നൂറവ  ദത്തിവസരലകകാണ്ടവ  കകാര്ഷത്തിക  കണക്ഷേനുകള,
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സബ്സത്തിഡത്തി  തസവനമുള്ള  ദകാരത്തിദരതരഖയ്ക്കവ  തകാലഴയള്ള

ഉപതഭകാകകാക്കള  എന്നത്തിവലരകാഴത്തിച്ചവ  മുഴുവന്  ഉപതഭകാകകാക്കലളയര

നത്തിലവത്തില ഓണ്വലനകായര ലമകാവബല ആപ്പവ മുതഖനയര വവദദ്യുതത്തി

ബത്തില്ലുകള  ഒടുക്കകാനുള്ള  സസൗകരരതത്തിതലയ്ക്കവ  മകാറകാന്

തപ്രരത്തിപ്പത്തിക്കുന്നതകാണവ. 

➢ കരകാഷകായത്തി  മകാത്രര  പണമടെയ്ക്കകാന്  എലനങ്കെത്തിലുര  പ്രതതരക

സകാഹചരരങ്ങളത്തില  നത്തിര്ബനത്തിതരകാകുന്ന  ഉപതഭകാകകാക്കളക്കവ

പണമടെയ്ക്കുന്നതത്തിനവ  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.  കരകാഷവ  കസൗണ്ടറുകളക്കവ

പുറലമ ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല. പ്രതതരകര കമശകരണര നടെപ്പകാക്കുന്ന

സരസകാനലത  വകാണത്തിജര  ബകാങ്കുകള,  സഹകരണ  ബകാങ്കുകള

എന്നത്തിവലര  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.  കണ്സനമര്  നമ്പര്തലന്ന

ലവര്ചസ്വല  അക്കസൗണ്ടവ  നമ്പരകായത്തി  പരത്തിഗണത്തിച്ചവ  പണമടെയ്ക്കകാനുള്ള

സരവത്തിധകാനര വരുര മകാസങ്ങളത്തില കമശകരത്തിക്കുന്നതകാണവ. 

മറവ പദ്ധതത്തികള

• വയര്മകാന്  വലസന്സത്തിനുള്ള  അതപക്ഷേ  സമര്പ്പത്തിക്കുന്നതത്തിനുര

വലസന്സുകള  വത്തിതരണര  ലചയ്യുന്നതത്തിനുമുള്ള  ഓണ്വലന്
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സരവത്തിധകാനര ഇസൗവര്ഷരതലന്ന ഒരുക്കുന്നതകാണവ.  

ഭകാവത്തി പ്രവര്തനങ്ങള
ലക  .  എസവ  .  ഇ  .  ബത്തി  .  എല  .

പ്രശലപയ്ഡവ  സകാര്ട്ടെവ  മശറര്  സരവത്തിധകാനര  നടെപ്പത്തിലകാക്കുന്നതതകാടുകൂടെത്തി

ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-ലല  ജശവനക്കകാരുലടെ  തജകാലത്തിഭകാരതത്തില  വലത്തിയ

തതകാതത്തില  വരതരകാസമുണ്ടകാകുന്നതകാണവ.  തബകാര്ഡത്തില

റത്തിക്രൂട്ടെവലമന്റവ/ലപ്രകാതമകാഷന്  നത്തിയമങ്ങള  പരത്തിഷ്കരത്തിതക്കണ്ടതകാലണന്നവ

നത്തിരശക്ഷേത്തിക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടവ.  അതനുസരത്തിച്ചവ  ഐ.ഐ.എര.,  തകകാഴത്തിതക്കകാടെവ

സമര്പ്പത്തിച്ച  പഠന  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലന്റയര  തകന്ദ്ര  ഇലകത്തിസത്തിറത്തി  അതതകാറത്തിറത്തി

നത്തിഷ്കര്ഷത്തിക്കുന്ന  തയകാഗരതകളുലടെയര  അടെത്തിസകാനതത്തില  ആവശരമകായ

പരത്തിഷ്കകാരങ്ങളുളലപ്പടുതത്തി ഭകാവത്തിയത്തിലല നത്തിയമനങ്ങളക്കകായത്തി ജശവനക്കകാരുലടെ

നത്തിയമനവുര  ലപ്രകാതമകാഷനുര  നത്തിയനത്തിക്കുന്ന  പ്രതതരക  ചട്ടെങ്ങളുലടെ  കരടെവ

തയ്യേകാറകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണ്ടവ. കരടെവ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെവ, തബകാര്ഡത്തിലല സരഘടെനകളുമകായത്തി ചര്ച്ച

ലചയവ  ആവശരമകായ  മകാറങ്ങള  വരുതത്തി,  ഉചത്തിതമകായതലതത്തിലുള്ള

അരഗശകകാരതതകാടുകൂടെത്തി ചട്ടെങ്ങള രൂപശകരത്തിക്കുന്നതകാണവ.

 ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.-ലല  ജശവനക്കകാരുലടെ  പുനനഃസരഘടെന

സരബനത്തിച്ച  ആഴതത്തിലുള്ള  വത്തിശകലനര  ആവശരമകായതത്തിനകാല  വത്തിവത്തിധ
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വത്തിദഗ്ദ്ധ  സമത്തിതത്തികള  രൂപശകരത്തിച്ചവ   തടഡവ  യണത്തിയനുകളുമകായര

ഓഫശസര്മകാരുമകായര  ചര്ച്ചലചയവ  ഉരുതത്തിരത്തിയന്ന  സമവകായതത്തില

നടെപ്പകാക്കുന്നതകാണവ.  

തബകാര്ഡത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കവ  തവഗതയര  കകാരരക്ഷേമതയര

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കകാന്   ഘട്ടെരഘട്ടെമകായത്തി  ഇ.ആര്.പത്തി.,  ഇ-ഓഫശസവ   മുതലകായ

ഓഫശസവ  ഓതട്ടെകാതമഷന്  പദ്ധതത്തികളുര   നടെപ്പത്തിലകാക്കത്തിവരത്തികയകാണവ.

ഉപതഭകാകകാക്കളക്കുള്ള  തസവനങ്ങള  ലഘൂകരത്തിക്കുകയര  ലമച്ചലപ്പടുത്തുകയര

ലചയ്യുന്നതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  വവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജവ  അടെയ്ക്കുന്നതത്തിനുര   പുതത്തിയ

കണക്ഷേനുകള,  കണകഡവ  തലകാഡവ  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കല,  തകാരത്തിഫവ  മകാറല,  മശറര്

മകാറല,  ഉടെമസകാവകകാശര  മകാറല  തുടെങ്ങത്തിയ  എലകാവത്തിധ  അതപക്ഷേകളുര

തസവനങ്ങളുര  ഓണ്വലനകായത്തി  ലഭരമകാക്കുന്നതത്തിനുള്ള  നടെപടെത്തികള

സസ്വശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടവ.  

ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.,  അലനര്ട്ടെവ,  ഇലകത്തിക്കല  ഇന്ലസകതററവ,

എനര്ജത്തി മകാതനജലമന്റവ ലസന്റര് എന്നത്തിവരുര തകരള ലഡവലപ്ലമന്റവ ആന്ഡവ

ഇതന്നകാതവഷന്  സകാറജത്തികവ  കസൗണ്സത്തിലുര  (K-DISC),  ഡലഹത്തിയത്തില

പ്രവര്തത്തിക്കുന്ന കശന് എനര്ജത്തി ഇന്റര്നകാഷണല ഇന്കുതബഷന് ലസന്ററുര
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തചര്ന്നവ തകരളതത്തില കശന് എനര്ജത്തി ഇതന്നകാതവഷന് ആന്ഡവ ബത്തിസത്തിനസവ

ഇന്കുതബഷന് ലസന്റര് പ്രവര്തനമകാരരഭത്തിച.

ഈ പദ്ധതത്തിയലടെ ഭകാഗമകായത്തി ഹരത്തിതതകാര്ജ തമഖലലയ നവശകരത്തിക്കകാന്

പരരകാപ്തമകായ  ആശയങ്ങള  കലണ്ടത്തുകയര  അവ  പ്രകാവര്തത്തികമകാക്കകാന്

പുതത്തിയ  സകാര്ട്ടെപകളക്കവ  ലകാബവ  സസൗകരരമുള്ള  സകാതങ്കെതത്തിക  സഹകായങ്ങളുര

അനകാരകാഷ്ട്രതലതത്തില  പ്രഗത്ഭരകായ  വത്തിദഗ്ദ്ധരുലടെ  മകാര്ഗനത്തിര്തദശങ്ങള

ലഭത്തിക്കകാനുള്ള   സസൗകരരങ്ങലളകാരുക്കുകയര  വപലറടെത്തിസകാനതത്തില  ഓതരകാ

സകാര്ട്ടെപ്പത്തിനുര   25  ലക്ഷേര  രൂപ സകാമ്പതത്തിക  സഹകായവുര  കശന്  എനര്ജത്തി

ഇതന്നകാതവഷന്  ആന്ഡവ  ബത്തിസത്തിനസവ  ഇന്കുതബഷന്  ലസന്റര്  നലകുര.

വത്തിജയകരമകായത്തി  വത്തികസത്തിപ്പത്തിച്ച  ഉപകരണങ്ങള  വലത്തിയ  തതകാതത്തില

ഉത്പകാദത്തിപ്പത്തിക്കകാനകായത്തി ഒരു തകകാടെത്തി രൂപവലര പ്രകാരരഭ മൂലധനവുര  ലഭരമകാക്കുര.

ഈ  പദ്ധതത്തി  ഹരത്തിതതകാര്ജ  ഗതവഷണ  തമഖലയത്തിതലയ്ക്കവ   കടെനവരകാന്

കൂടുതല സകാര്ട്ടെപകളക്കവ പ്രതചകാദനര പകരുര. 

ഇടുക്കത്തി  ജത്തിലയത്തില  തലകാവര്  ലപരത്തിയകാര്  ജലവവദദ്യുത  പദ്ധതത്തിയലടെ

ലടെയത്തില ലറയ്സത്തില 25 കത്തിതലകാവകാട്ടെത്തിലന്റയര  പതനരതത്തിട്ടെ ജത്തിലയത്തില കക്കകാടെവ

വവദദ്യുത  പദ്ധതത്തിയലടെ  ലടെയത്തില  ലറയ്സത്തില  25  കത്തിതലകാവകാട്ടെത്തിലന്റയര
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വഹതഡ്രെെകാ വകനറത്തികവ സകാതങ്കെതത്തികവത്തിദര അവലരബത്തിചലകകാണ്ടുള്ള വപലറവ

പദ്ധതത്തി നടെപ്പത്തിലകാക്കുര. പകാലക്കകാടെവ ജത്തിലയത്തില മൂലതറ, തലകാവര് ലലഫവ ബകാങ്കെവ

ഇറത്തിതഗഷന്  കനകാലത്തില  25  കത്തിതലകാവകാട്ടെത്തിലന്റ  വഹതഡ്രെെകാ  വകനറത്തികവ

സകാതങ്കെതത്തികവത്തിദര  അവലരബത്തിചലകകാണ്ടുള്ള  തപ്രകാജകത്തിനുള്ള  ലടെണ്ടര്

നടെപടെത്തികള പൂര്തശകരത്തിച്ചവ  നടെപ്പത്തിലകാക്കുര.  പകാലക്കകാടെവ  ജത്തിലയത്തിലല തലകാവര്

വട്ടെപ്പകാറ  3  ലമഗകാവകാട്ടെവ  തപ്രകാജകത്തിലന്റ  ഡശലറയത്തിലഡവ  തപ്രകാജകവ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെവ

പൂര്തശകരത്തിക്കുര. 

ഒനരണ്ടവ  അരഗങ്ങള  ഉന്നയത്തിച്ച  കകാരരങ്ങളുലടെ  മറുപടെത്തികൂടെത്തി

പറഞ്ഞുലകകാണ്ടവ  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.  ലക.എസവ.ഇ.ബത്തി.എല.  രണ്ടവ

മകാസതത്തിലലകാരത്തിക്കലകാണവ  റശ ഡത്തിരഗവ  നടെത്തുന്നലതന്നകാണവ  ശശ.  തത്തിരുവഞ്ചൂര്

രകാധകാകൃഷ്ണന്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതവ.  രണ്ടുമകാസതത്തിലലകാരത്തിക്കലകാണവ  റശഡ ത്തിരഗവ

എടുക്കുന്നലതങ്കെത്തിലുര  അതത്തിലന്റ  പകുതത്തിലയടുതവ  ഒരു മകാസലത വവദദ്യുതത്തി

ചകാര്ജവ കണക്കകാക്കത്തിയകാണവ  ബത്തില ലചയ്യുന്നതവ.   അലകാലത രണ്ടുമകാസലത

റശഡത്തിരഗവ  ഒന്നത്തിലച്ചടുതല  ലചയ്യുന്നതവ.  രണ്ടുമകാസലത  റശഡത്തിരഗവ

ഒരുമത്തിലച്ചടുക്കുന്നതത്തിനകാല  സകാബവ  മകാറത്തി  അധത്തിക  ചകാര്ജവ  ഈടെകാക്കുന്നതല.

സര്ക്കകാര് ഗസറവ വത്തിജകാപനര നടെതത്തിയതത്തിലനത്തിനര  വരതരസമകായത്തി  ബത്തില
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കണക്കകാക്കകാന്  അധത്തികകാരമത്തില,  അതവ  ലചയ്യുനമത്തില.   തമത്തിഴകാട്ടെത്തിലല

ഇലകത്തിസത്തിറത്തി ചകാര്ജവ കമത്തിയകാലണന്നകാണവ അതദഹര ഇവത്തിലടെ സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതവ.

തമത്തിഴകാട്ടെത്തില  2017-ലല  തകാരത്തിഫകാണവ  നത്തിലനത്തിലക്കുന്നതവ.  ഗകാര്ഹത്തിക

ഉപതഭകാകകാക്കളക്കവ  തമത്തിഴകാട്ടെത്തിലല  തകാരത്തിഫവ  കുറവകാലണങ്കെത്തിലുര  100

യണത്തിറത്തിനുമുകളത്തില ലചറുകത്തിടെ വരവസകായ സരരരഭങ്ങളക്കവ തകരളതത്തില  6.8

രൂപയര 7.5 രൂപയര നത്തിലനത്തിലക്കുന്ന സകാഹചരരതത്തില അതതവത്തിഭകാഗതത്തിനവ

തമത്തിഴകാട്ടെത്തില  8.05  രൂപയകാണവ.  വന്കത്തിടെ  വരവസകായ  വത്തിഭകാഗതത്തിനവ

തകരളതത്തില  5.8  രൂപ  നത്തിലനത്തിലക്കുതമ്പകാള  തമത്തിഴകാട്ടെത്തില   6.35

രൂപയകാണുള്ളതവ.  അതുലകകാണ്ടവ ആ പറയന്നതവ ശരത്തിയലലന്നകാണവ അതത്തിലന

സരബനത്തിച്ചവ എനത്തിക്കവ പറയകാനുള്ളതവ.  

ശശമതത്തി  ലക.  ലക.  രമ  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതത്തിനവ,   അഞവ

ഏക്കറത്തിലതകാലഴ  ഭൂമത്തിയള്ള  കര്ഷകരുലടെ  വവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജവ  നത്തിലവത്തില

കൃഷത്തി വകുപ്പകാണവ വവദദ്യുതത്തി തബകാര്ഡത്തിനവ നലകത്തിവരുന്നതവ. ആയതവ ഡയറകവ

ലബനത്തിഫത്തിറവ ടകാന്സര് സശമത്തിതലയ്ക്കവ മകാറകാനുള്ള തശരുമകാനര തകന്ദ്രസര്ക്കകാരത്തിലന്റ

നത്തിര്തദശമകാണവ.   പത്തി.എര.  കുസുര  പദ്ധതത്തിയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  അതഞക്കറത്തില

തകാലഴ  ഭൂമത്തിയള്ള  കര്ഷകരുലടെ  പമകള  സസൗതരകാര്ജവലക്കരത്തിക്കുകവഴത്തി
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കര്ഷകനവ അധത്തികവരുമകാനര ഉറപവരുതകാവുന്ന പദ്ധതത്തിയമകായകാണവ ഊര്ജ

വകുപ്പവ മുതന്നകാട്ടുതപകാകുന്നതവ.  

ധനകാഭരര്ത്ഥന പകാസകാക്കത്തിതരണലമന്നവ അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   XXXVII
വരവസകായങ്ങള

മത്തി  .    സശക്കര്:  സര്വ്വശശ അന്വര് സകാദതവ,  തത്തിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന്,

നജശബവ  കകാനപുരര,  എന്.  എ.  ലനലത്തിക്കുന്നവ,  പത്തി.  ലക.  ബഷശര്,

എ.  ലക.  എര.  അഷ്റഫവ,  എന്.  ഷരസുദശന്,  എര.  വത്തിന്ലസന്റവ,

സത്തി.  ആര്.  മതഹഷവ,   ടെത്തി.  ലജ.  വത്തിതനകാദവ,   പത്തി.  ഉവബദുള്ള,  കുറുതക്കകാളത്തി

ലമകായശന്, എലതദകാസവ പത്തി. കുന്നപ്പത്തിള്ളത്തില, ലക. ബകാബു (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ), തഡകാ.

മകാതദ്യു കുഴലനകാടെന്, ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദവ ഹുവസന് തങ്ങള, ശശമതത്തി ലക. ലക.

രമ  എന്നശ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള XXXVII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കവ

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള പ്രസവ ലചയ്യുനതണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള പ്രസവ ലചയ.)

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്..........

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.
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വരവസകായങ്ങള  എന്ന  XXXVII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ

തപരത്തില  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  7-ാം  തകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2022-23

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയലത

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്.........

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.........

ശശ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):   സര്,   ഞകാന്  തപകാള

ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെവ തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മത്തി  .   സശക്കര്: പ്രതമയര സഭ പകാസകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 

ഗ്രകാന്റവ അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്    XXXIX 
   വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള

സര്വ്വശശ  എര.  വത്തിന്ലസന്റവ,   തത്തിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന്,  പത്തി.  ലക.

ബഷശര്, എന്. എ. ലനലത്തിക്കുന്നവ, നജശബവ കകാനപുരര, എന്. ഷരസുദശന്, പത്തി.
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ഉവബദുള്ള,  കുറുതക്കകാളത്തി ലമകായശന്,  എ.  ലക.  എര.  അഷ്റഫവ,  ലക.  ബകാബു

(തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ), എലതദകാസവ പത്തി. കുന്നപ്പത്തിള്ളത്തില, സത്തി. ആര്. മതഹഷവ, ടെത്തി. ലജ.

വത്തിതനകാദവ,  അന്വര് സകാദതവ,  തഡകാ.  മകാതദ്യു കുഴലനകാടെന്,  ലപ്രകാഫ.  ആബത്തിദവ

ഹുവസന് തങ്ങള, ശശമതത്തി ലക. ലക. രമ എന്നശ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള

XXXIX-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കവ അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള

പ്രസവ ലചയ്യുനതണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള പ്രസവ ലചയ.)

അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്....…

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്..........

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

വവദദ്യുത പദ്ധതത്തികള എന്ന  XXXIX-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ

തപരത്തില  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  7-ാം  തകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2022-23

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലവുകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുന്നതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന്ന പ്രതമയലത
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അനുകൂലത്തിക്കുന്നവര്.........

പ്രതത്തികൂലത്തിക്കുന്നവര്.........

ശശ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):   സര്,   ഞകാന്  തപകാള

ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെവ തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മത്തി  .   സശക്കര്:  പ്രതമയര സഭ പകാസകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 

ഗ്രകാന്റവ അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.


