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ധനകകാരരര

(1) 2022-23   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതത ബജറത്തിലലേക്കുള
       ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളുതടെ ലസ്റ്റേറ്തമെന്

ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി  (ശശ  .    തക  .    എന  .    ബകാലേലഗകാപകാല  ):  സര്,

2022-23 സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതത ബജറത്തിലലേക്കുള ഉപധനകാഭരര്ത്ഥനകളുതടെ

ലസ്റ്റേറ്തമെന് ഞകാന ലമെശപ്പുറത് വയ്ക്കുന. 

(2)    2022-23   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷലതക്കുള പുതുകത്തിയ ബജറത്തിതലേ
                     ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിലന്മേലുള ചര്ച്ചയര ലവകാതട്ടെടുപ്പുര

    ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്  V -ചരക് ലസവന നത്തികുതത്തിയര കകാര്ഷത്തികകാദകായ    

നത്തികുതത്തിയര വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് VI- ഭൂനത്തികുതത്തി

     ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XI-ജത്തിലകാഭരണവര പലേവകയര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXI-ഭവനനത്തിര്മകാണര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXVI-പ്രകൃതത്തിലകകാഭരമൂലേമുളള ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII-പലേവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസുകള

ധനകകാരര വകുപ്പുമെനത്തി  (ശശ  .   തക  .   എന  .     ബകാലേലഗകാപകാല): സര്, ചരക്

ലസവന നത്തികുതത്തിയര കകാര്ഷത്തികകാദകായ നത്തികുതത്തിയര വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയര എന

V-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെയര  പലേവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വശസുകള
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എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെയര  ലപരത്തില

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ലേത്തിസ്റ്റേത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനകളക്കുലനതര  7-ാംലകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള  തുകകള

2022-23  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതത തചലേവകള പൂര്തശകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തികണതമെന പ്രലമെയങ്ങള ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

റവനന-ഭവനനത്തിര്മകാണ  വകുപ്പുമെനത്തി  (ശശ  .    തക  .    രകാജന):  സര്,

ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെയതടെയര ജത്തിലകാഭരണവര

പലേവകയര  എന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെയര  ഭവനനത്തിര്മകാണര

എന  XXI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെയതടെയര  പ്രകൃതത്തിലകകാഭരമൂലേമുളള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന് എന XXVI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെയര  ലപരത്തില

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ലേത്തിസ്റ്റേത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനകളക്കുലനതര  7-ാം  ലകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള  തുകകള

2022-23  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതത തചലേവകള പൂര്തശകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തികണതമെന പ്രലമെയര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ധനകാ
ഭരര്

ത്ഥന
നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥ
നയതടെ ലപര്

ബഡ്ജറ് എസ്റ്റേത്തിലമെറ് 2022-23

18.03.2022-ന്
സഭയതടെ ലവകാട്ടെത്തിന്

സമെര്പ്പത്തിച്ച
സഭയതടെ ലവകാട്ടെത്തിന് സമെര്പ്പത്തിക്കുന

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ തുക
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ധനകാഭരര്ത്ഥന തുക

റവനന
 (രൂപ)

മൂലേധ
നര

(രൂപ)

റവനന
 (രൂപ)

മൂലേധനര
(രൂപ)

ആതക
(രൂപ)

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

V ചരക്
ലസവന
നത്തികുതത്തിയര
കകാര്ഷത്തികകാദകാ
യ നത്തികുതത്തിയര
വത്തില്പന
നത്തികുതത്തിയര  

136,75,37,
000

----- 273,50,75
,000

  -----

 

 
273,50,75
,000

VI ഭൂനത്തികുതത്തി 271,39,25,
000

----- 542,78,51
,000

----- 542,78,51,
000

XI ജത്തിലകാഭരണ

വര

പലേവകയര

285,20,70
,000

----- 570,41,41
,000

----- 570,41,41,
000

XXI ഭവനനത്തിര്മകാ

ണര

29,94,73,
000

17,71,
00,00
0

59,89,44,
000

35,42,0
1,000

95,31,45,0
00

XXVI പ്രകൃതത്തിലകകാ
ഭര  മൂലേമുളള
ദുരത്തിതകാശശകാസ
തത്തിന്

423,34,75
,000

----- 846,69,4
9,000

-----
846,69,49
,000

XXVI

II

പലേവക
സകാമ്പതത്തിക
സര്വശസുകള

85,64,16,0
00

1507,0
0,19,0
00

171,28,31,
000

3014,00
,39,000 3185,28,7

0,000
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പട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പട്ടെത്തികവര്ഗ,  പത്തിനകാകവത്തിഭകാഗ  ലകമെവര  ലദവസശവര

പകാര്ലേതമെനറത്തികകാരരവര  വകുപ്പുമെനത്തി  (ശശ  .    തക  .    രകാധകാകൃഷ്ണന):  സര്,

പ്രലമെയങ്ങതള പത്തിനകാങ്ങുന.

ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി  (ശശ  .    തക  .    എന  .    ബകാലേലഗകാപകാല  ):  സര്,

ചരക് ലസവന നത്തികുതത്തിയര കകാര്ഷത്തികകാദകായ നത്തികുതത്തിയര വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയര

എന  V-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനതയയര  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനതയയര  ജത്തിലകാഭരണവര  പലേവകയര  എന  XI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനതയയര  ഭവനനത്തിര്മകാണര  എന  XXI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനതയയര  പലേവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വശസുകള  എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനതയയര  സരബനത്തിക്കുന  സബ്ജക്

കമത്തിറത്തികളുതടെ റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെത്തിതലേ ശത്തിപകാര്ശകളത്തിലന്മേല ചട്ടെര 236 (3)  പ്രകകാരമുള

പ്രസകാവന ഞകാന ലമെശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

മെത്തി  .    തഡെപനട്ടെത്തി  സശകര്:  ഇനത്തി  പറയന  ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തികകാവനതകാണ്. 

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   V -     ചരക് ലസവന നത്തികുതത്തിയര കകാര്ഷത്തികകാദകായ
നത്തികുതത്തിയര വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയര
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നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന
ഉപലകപങ്ങള

ശശ  .    എ  .    തക  .    എര  .    അഷ്റഫ്:  സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ് (ജത്തി.എസ് .ടെത്തി. പ്രകാബലേരതത്തില വരനതത്തിനു

മുമ്പ്  നത്തിലേനത്തിനത്തിരന  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തി  കുടെത്തിശത്തിക,  ഈടെകാകകാന  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    നജശബ്  കകാനപുരര:  സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (പത്തിരത്തിതച്ചടുക്കുന  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.

സര്കകാരത്തിലലേയ്ക്ക് കൃതരമെകായത്തി അടെയ്ക്കുനലണ്ടകാ എന് പരത്തിലശകാധത്തികകാന നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 
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ലഡെകാ  .    എര  .    തക  .    മുനശര്:  സര്, ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (വരകാജ ബത്തില്ലുകളുണ്ടകാകത്തി നത്തികുതത്തി തവട്ടെത്തിപ്പ്

നടെത്തുനത് തടെയകാന നടെപടെത്തി സശശകരത്തികകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശമെതത്തി  ഉമെ  ലതകാമെസ്:  സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (സരസകാനതത്തിതന  തനത്  നത്തികുതത്തി

വരമെകാനര  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തി  ഒഴത്തിവകാകകാന

നടെപടെത്തി സശശകരത്തികകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .   എലലദകാസ്  പത്തി  .   കുനപ്പത്തിളത്തില: സര്, ചരക് ലസവന നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര
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രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (സരസകാനത്  നത്തികുതത്തി

വരമെകാനതത്തിലുണ്ടകായ കുറവര  ധനകകാരര  മെകാലനജ് തമെനത്തിതലേ പകാളത്തിച്ചകളുരമൂലേര

ധനപ്രതത്തിസനത്തി  ഉടെതലേടുതത്തിരത്തിക്കുനതകായത്തി   പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    സണത്തി  ലജകാസഫ്:  സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (നത്തിലേവത്തിതലേ  സകാമ്പതത്തിക  സൂചകങ്ങള

പ്രകകാരര  സരസകാനത്  വലേത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  തകര്ച്ച  ഉണ്ടകാകുവകാനുള

സകാധരത  നത്തിലേനത്തിലക്കുനതകായത്തി  പറയതപ്പടുലമ്പകാഴര  പ്രതത്തിസനത്തി

മെറത്തികടെക്കുനതത്തിന്  ധനകകാരര  മെകാലനജ് തമെനത്തിലുര  നയതത്തിലുര  ആവശരമെകായ

തത്തിരതല  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികകാതതകായത്തി   പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശശ  .    തക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പുണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  ചരക്  ലസവന നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര
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രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ് (മുതനകാരകങ്ങള നടെതകാതത ജത്തി.എസ്.ടെത്തി

നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിയതുമൂലേര  ഉപലഭകാക്തൃ  സരസകാനമെകായത്തിട്ടുര  സരസകാനതത്തിന്

നത്തികുതത്തി നഷര ഉണ്ടകായതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശശ  .    സത്തി  .    ആര്  .    മെലഹേഷ്:  സര്, ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ബജറ്  എസ്റ്റേത്തിലമെറ്  പ്രകകാരമുള  റവനന

സമെകാഹേരണര നടെത്തുനതത്തില സര്കകാര് തുടെര്ച്ചയകായത്തി പരകാജയതപ്പടുനതകായത്തി

പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശശ  .    ലറകാജത്തി  എര  .    ലജകാണ:  സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (സരസകാന  സര്കകാരത്തിതന

ഗരകാരണ്ടത്തിലയകാതടെ വത്തിലദശ വകായകാ ഏജനസത്തികളത്തിലനത്തിനര സത്തിലവര് ലലേന
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പദതത്തികകായത്തി വനതുക വകായതയടുക്കുനതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശശ  .    അനവര്  സകാദത്:  സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ് (ബജറത്തിനു പുറത്തുളള കടെതമെടുകലേത്തിലൂതടെയര

തതറകായ  ധനകകാരര  മെകാലനജ് തമെനത്തിലൂതടെയര  സരസകാനര

എതത്തിലച്ചര്നത്തിരത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  ധനകകാരര  പ്രതത്തിസനത്തി  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശശ  .    ടെത്തി  .    സത്തിദത്തിഖ്:  സര്,  ചരക് ലസവന നത്തികുതത്തിയര കകാര്ഷത്തികകാദകായ

നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ

ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി

കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (സരസകാനതത തപകാതുകടെതത്തിതന വളര്ച്ച കഴത്തിഞ

5  വര്ഷതത്തിനത്തിതടെ  ആഭരനര  ഉല്പകാദന  വളര്ച്ചതയ  മെറത്തികടെനതകായത്തി

പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  
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ശശ  .    എന  .    എ  .    തനലത്തിക്കുന്:  സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (സരസകാന  അതത്തിര്തത്തികളത്തിതലേ

തചക്കുലപകാസ്റ്റുകളത്തിതലേ  അഴത്തിമെതത്തികളുര  ക്രമെലകടുകളുര  തടെയകാൻ  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശശ  .    എന  .    ഷരസുദശന:  സര്, ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ് (വത്തിലേകയറര  രൂകമെകാകുന

അവസരതത്തിൽ  തപലടകാള,   ഡെശസൽ  നത്തികുതത്തികള  കുറയ്ക്കകാൻ  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശശ  .    പത്തി  .    ഉലബദുള: സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ് (തപലടകാളത്തിയര  ഉലപ്പനങ്ങതള

ജത്തി.എസ്.ടെത്തി. പരത്തിധത്തിയത്തില തകകാണ്ടുവരനതത്തിന് സരസകാന സര്കകാര് നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശശ  .    അനൂപ്  ലജകബ്: സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ് (ചരക്കു  ലസവന  നത്തികുതത്തി

കകാരരകാലേയങ്ങളുതടെ  കമ്പനട്ടെര്വത്കരണര  നടെപ്പത്തിലേകാക്കുനതത്തില  കകാലേതകാമെസര

ലനരത്തിടുനതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശശ  .    സജശവ്  ലജകാസഫ്:  സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  273,50,75,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ് (പങകാളത്തിത തപനഷന പുനനഃപരത്തിലശകാധനകാ
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സമെത്തിതത്തിയതടെ  റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെത്തിനലമെല  തുടെര്നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തികകാതതകായത്തി

പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

മെത്തിതവരയ തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപങ്ങള

ശശ  .    അനൂപ്  ലജകബ്:  സര്,  ചരക്കുലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാർഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ കശഴത്തില  2045-00-200-97  എന ബഡ്ജറ്  തഹേഡെത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 57,26,000  രൂപയത്തില  7,26,000  രൂപ  കുറവ്

തചലയ്യേണ്ടതകാണ് (ലകരള സത്തിനത്തിമെ (തറഗുലലേഷൻസ്) റൂളസ് 1958 പ്രകകാരമുള

സത്തിനത്തിമെകാശകാലേകളുതടെ  പ്രവ ർതനങ്ങളുതടെ  പരത്തിലശകാധന  നത്തിലേവത്തില

നടെതകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുനതത്തിനകാല ഫണ്ട് വത്തിനത്തിലയകാഗര കുറയ്ലകണ്ടത്

സരബനത്തിച്ച്  ചർച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

സൂചക തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപര

ശശ  .    അനൂപ്  ലജകബ്:  സര്,  ചരക്കുലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാർഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 273,50,75,000 രൂപയത്തില

നത്തിന് നൂറ് രൂപ കുറവ് തചലയ്യേണ്ടതകാണ് (തപകാതുവകായത്തി ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

 ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   VI -   ഭൂനത്തികുതത്തി

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന
ഉപലകപങ്ങള

ശശ  .    സണത്തി  ലജകാസഫ്:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ് (ഭൂനത്തികുതത്തി വർദത്തിപ്പത്തിച്ചതത്തിലൂതടെ സകാധകാരണ

ജനങ്ങളക്  ഉണ്ടകായത്തിട്ടുളതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  ബുദത്തിമുട്ടെ്  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    ലറകാജത്തി  എര  .    ലജകാണ:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി   എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭൂമെത്തി  തരരമെകാറതത്തിനുള  അലപകകള

സമെയബനത്തിതമെകായത്തി തശർപ്പുകല്പത്തിക്കുവകാൻ സകാധത്തികകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന
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വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    അനവര്  സകാദത്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭൂമെത്തിയതടെ  വത്തിവരങ്ങള  ഒകാണലലേൻ

മെകാ ർഗങ്ങളത്തിലൂതടെ യണശക്  തണ്ടലപ്പരത്തിലലേയ്ക്ക്  മെകാറ്റുലമ്പകാള പ്രസ്തുത വത്തിവരങ്ങള

ദുരപലയകാഗര  തചയ്യേതപ്പടെകാതത്തിരത്തികകാനുള  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തിലകണ്ടത്

സരബനത്തിച്ച്  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .   തക  .   ബകാബു   (  തൃപ്പുണത്തിത്തുറ  ): സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന VI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ലലേഫ്  പദതത്തി  ഗുണലഭകാകകാകളക്

വശടെ്  നത്തി ർമത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  ഭൂമെത്തി  തരരമെകാറ്റുനതത്തിന്  സമെർപ്പത്തിക്കുന

അലപകകളക്  മുൻഗണന  നലലകണ്ടത്  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 
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ശശ  .    സജശവ്  ലജകാസഫ്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (റവനന  വകുപ്പത്തിതന  പ്രവര്തനങ്ങള

സുതകാരരമെകാക്കുനതത്തിനുര  വത്തിവത്തിധ  ലസവനങ്ങളുര  സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറ്റുകളുര

നലകുനതത്തിനുമുളള  നടെപടെത്തിക്രമെര  ലേഘൂകരത്തിക്കുനതത്തിനുര  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തിലകണ്ടത് ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)  എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശമെതത്തി  ഉമെ  ലതകാമെസ്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭൂമെത്തി  തരരമെകാറതത്തിനുളള

അലപകകളത്തിലന്മേല  സമെയബനത്തിതമെകായത്തി  തശര്പ്പുകല്പത്തികകാതതകായത്തി

പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    സത്തി  .    ആര്  .    മെലഹേഷ്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (സര്കകാര്  ഭൂമെത്തിയത്തിതലേ  ലകലയ്യേറങ്ങള
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തടെയനതത്തിന് കര്ശന നടെപടെത്തികള സശശകരത്തിലകണ്ടത് ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    എലലദകാസ്  പത്തി  .    കുനപ്പത്തിളത്തില: സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന VI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 542,78,51,000 രൂപ

ഒര രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ് (ആർ.ഡെത്തി.ഒ.  ലകകാടെതത്തിയത്തിൽ

തതകാണ്ടത്തിമുതലേകായത്തി  സൂകത്തിച്ച  സശര്ണര  റവനന  ഉലദരകാഗസര്  തതന

ലമെകാഷത്തിച്ചതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    ടെത്തി  .    സത്തിദത്തിഖ്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (വരകാജ  പട്ടെയങ്ങളത്തിലൂതടെയള  ഭൂമെത്തിതട്ടെത്തിപ്പ്

തടെയനതത്തിന്  ഫലേപ്രദമെകായ  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    പത്തി  .    അബ്ദുല  ഹേമെശദ്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി   എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര
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രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭൂമെത്തി  തരരമെകാറ്റുനതത്തിലുള  സങശര്ണത

പരത്തിഹേരത്തികകാനുര  തകട്ടെത്തികത്തിടെക്കുന  അലപകകള  സമെയബനത്തിതമെകായത്തി

പരത്തിഹേരത്തികകാനുര  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ലഡെകാ  .    എര  .    തക  .    മുനശര്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (1966-ല  തുടെങ്ങത്തിയ  റശ  സര്ലവ

നടെപടെത്തികള പൂര്തശകരത്തികകാന നടെപടെത്തി സശശകരത്തികകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    എന  .    എ  .    തനലത്തിക്കുന്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭൂമെത്തിതരര  മെകാറല  സരബനത്തിച്ച

അലപകകളത്തില  തശര്പ്പുകലപ്പത്തികകാന  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികകാതതകായത്തി

പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 
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ശശ  .    എന  .    ഷരസുദശന:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ലകരള  ഭൂപതത്തിവ്  ചട്ടെപ്രകകാരര  കൃഷത്തി,

പകാര്പ്പത്തിടെര  എനശ  ആവശരങ്ങളക്  പതത്തിച്ചുനലകത്തിയത്  ഇതര

ആവശരങ്ങളകകായത്തി  ഉപലയകാഗത്തിക്കുനത്  തത്തിരത്തിതച്ചടുകകാന  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    പത്തി  .    ഉലബദുള:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ് (നത്തിലേവത്തില  ഭൂമെത്തിക്  നത്തിശ്ചയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന

നരകായവത്തിലേ വത്തിപണത്തി വത്തിലേലയകകാള കൂടുതലേകാതണന് പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    നജശബ്  കകാനപുരര:  സര്,   ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭൂമെത്തിതരര മെകാറ്റുനതത്തിന് സഹേകായത്തികകാതമെന

ലപരത്തിൽ സശകകാരരസകാപനങ്ങളുര വരകത്തികളുര പരസരര നലകുനത് തടെയകാന
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നടെപടെത്തി സശശകരത്തികകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    എ  .    തക  .    എര  .    അഷ്റഫ്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭൂലരഖകളത്തില  ക്രമെലകടുനടെതത്തി

ഉടെമെസകാവകകാശര  തട്ടെത്തിതയടുക്കുനതകായ  പരകാതത്തികളത്തില  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)   എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശമെതത്തി  തക  .    തക  .    രമെ:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭൂനത്തികുതത്തിയത്തിതലേ  വര്ദനവമൂലേര

സകാധകാരണകകാര്ക്  ഉണ്ടകായത്തിട്ടുളതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  ബുദത്തിമുട്ടുകള

സരബനത്തിച്ച്  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    അനൂപ്  ലജകബ്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  542,78,51,000 രൂപ ഒര
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രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ലകരള  തനലവയല  തണശര്തടെ

സരരകണ  (ലഭദഗതത്തി)  നത്തിയമെപ്രകകാരര  തപകാതു  ആവശരതത്തിന്  ഭൂമെത്തി

ഏതറടുക്കുന  നടെപടെത്തികളത്തില  ഉണ്ടകാകുനതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  കകാലേതകാമെസര

സരബനത്തിച്ച്  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

മെത്തിതവരയ തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപര

ശശ  .    അനൂപ്  ലജകബ്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  കശഴത്തില  2029-00-102-95  എന  ബഡ്ജറ്

തഹേഡെത്തിനുകശതഴ  വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  214,13,06,000  രൂപ  413,06,000

രൂപയകായത്തി കുറവ്  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭൂപരത്തിഷ്കരണര നടെപ്പത്തിലേകാക്കുനതത്തിലലേയ്ക്ക്

ഭൂമെത്തി  സരബനമെകായ  ലരഖകള  തയ്യേകാറകാകല  സരബനത്തിച്ച  കണകാടെത്തി

സര്ലവയതടെ  നടെതത്തിപ്പത്തില  ഉണ്ടകായതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  പരകാജയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപര

ശശ  .    അനൂപ്  ലജകബ്:  സര്,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 542,78,51,000  രൂപയത്തില
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നത്തിന് നൂറ് രൂപ കുറവ തചലയ്യേണ്ടതകാണ് (തപകാതുവകായത്തി ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   XI -   ജത്തിലകാഭരണവര പലേവകയര

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന
ഉപലകപങ്ങള

ശശ  .    പത്തി  .    അബ്ദുല  ഹേമെശദ്:  സര്,  ജത്തിലകാഭരണവര  പലേവകയര  എന

XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

570,41,41,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (വത്തിലനകാദ

സഞകാരലകന്ദ്രങ്ങള  അടെകമുള  തപകാതുസലേങ്ങളത്തില  സശ  സുരക

ഉറപ്പകാക്കുനതത്തിനുള  നടെപടെത്തികള  ഊര്ജത്തിതതപ്പടുതകാതതകായത്തി

പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    എന  .    എ  .    തനലത്തിക്കുന്:  സര്,  ജത്തിലകാഭരണവര പലേവകയര എന

XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

570,41,41,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്

(അനധത്തികൃതമെകായ മെണൽ കടെത് തടെയകാൻ റവനന അധത്തികകാരത്തികള നടെപടെത്തി
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സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    എന  .    ഷരസുദശന: സര്, ജത്തിലകാഭരണവര പലേവകയര എന XI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 570,41,41,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ദുരത്തിതകാശശകാസനത്തിധത്തിയത്തിൽ  നത്തിനള

ധനസഹേകായര നൽകുനതത്തിൽ കകാലേതകാമെസര വരത്തുനതകായത്തി പറയതപ്പടുന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .   പത്തി  .   ഉലബദുള: സര്, ജത്തിലകാഭരണവര  പലേവകയര  എന  XI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 570,41,41,000 രൂപ

ഒര രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (വലേത്തിയ തകാലൂക്കുകളുര വത്തിലലജുകളുര

പുനനഃസരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിന്  നടെപടെത്തി   സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    നജശബ്  കകാനപുരര:  സര്,  ജത്തിലകാഭരണവര  പലേവകയര  എന

XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള
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570,41,41,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്

(ജലേകാശയങ്ങളുതടെയര  നദത്തികളുതടെയര  മെലേത്തിനശകരണര  തടെയനതത്തിന്  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .   എ  .   തക  .   എര  .   അഷ്റഫ്: സര്, ജത്തിലകാഭരണവര പലേവകയര എന

XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

570,41,41,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്

(എനലഡെകാസളഫകാന  ദുരത്തിതബകാധത്തിതര്ക്  സകാമ്പതത്തിക  സഹേകായര

നലകുനതത്തില കകാലേതകാമെസര വരത്തുനതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ലഡെകാ  .   എര  .   തക  .   മുനശര്: സര്, ജത്തിലകാഭരണവര പലേവകയര എന XI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 570,41,41,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ആസത്തി  വത്തികസന  ഫണ്ട്

ഉപലയകാഗത്തിച്ചുള നത്തിര്മകാണ പ്രവര്തനങ്ങള നടെത്തുനതത്തില കകാലേതകാമെസര

വരത്തുനതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 
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ശശ  .   അനൂപ് ലജകബ്: സര്, ജത്തിലകാഭരണവര പലേവകയര എന XI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 570,41,41,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവതചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (എറണകാകുളര  ലഗ്രേറർ  തകകാച്ചത്തിൻ

തഡെവലേപ്പ്തമെന്  അലതകാറത്തിറത്തിക്കുലവണ്ടത്തി  സലേര  ഏതറടുക്കുനതത്തിനുള

നടെപടെത്തികള  തശരത്തിതതപ്പടുത്തുനത്  സരബനത്തിച്ച  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

മെത്തിതവരയ തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപങ്ങള

ശശമെതത്തി തക  .    തക  .    രമെ:  സര്,  ജത്തിലകാഭരണവര പലേവകയര എന  XI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  കശഴത്തില  2047-00-103-99-08  എന ബഡ്ജറ്

തഹേഡത്തില വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള 15,75,000  രൂപ 5,00,000  രൂപയകായത്തി കുറവ്

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (സര്കകാര്  പരസരങ്ങളക്കുര  പ്രചരണങ്ങളക്കുമെകായത്തി

വനതുകകള  തചലേവഴത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയതപ്പടുനത്  സരബനത്തിച്ച്  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .   അനൂപ് ലജകബ്: സര്, ജത്തിലകാഭരണവര പലേവകയര  എന XI-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  കശഴത്തില  2053-00-093-95  എന  ബഡ്ജറ്

തഹേഡത്തില  വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  212,57,72,000  രൂപ  2,57,72,000
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രൂപയകായത്തി കുറവ് തചലയ്യേണ്ടതകാണ് (നത്തിലേവത്തില സരസകാനത് റവനന കകാര്ഡെ്

സരവത്തിധകാനര  നടെപ്പത്തിലേകാകകാത  സകാഹേചരരതത്തില  ഫണ്ടത്തിതന  വത്തിനത്തിലയകാഗര

ആവശരമെത്തിലകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ജത്തിലകാഭരണവര  പലേവകയര  എന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ

കശഴത്തില  2053-00-093-97  എന  ബഡ്ജറ്  തഹേഡത്തിനുകശതഴ

വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  12,51,56,000  രൂപയത്തില  51,56,000  രൂപ  കുറവ്

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ലകരള സശകകാരരവനങ്ങള നത്തികത്തിപ്തമെകാകല നത്തിയമെതത്തില

ലഭദഗതത്തി  തകകാണ്ടുവനതകായത്തി  പറയതപ്പടുന സകാഹേചരരതത്തില കണക്ലൂസശവ്

പ്രൂഫകായത്തി ആധകാരങ്ങള അരഗശകരത്തികകാതത് കകാരണര 01-01-1977-നു മുനപ്

ലകവശര  വച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  വനഭൂമെത്തിക്  പട്ടെയര  നലകുനതത്തിനുള

പ്രലതരക  യൂണത്തിറ്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിലകണ്ട  സകാഹേചരരതത്തില  ഫണ്ടത്തിതന

വത്തിനത്തിലയകാഗര  നടെതകാന  കഴത്തിയകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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സൂചക തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപങ്ങള

ജത്തിലകാഭരണവര  പലേവകയര  എന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ

ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  570,41,41,000  രൂപയത്തിലനത്തിന്   നൂറ്  രൂപ

കുറവ്  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (തപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള തകാതഴപ്പറയന അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

ശശ. അനൂപ് ലജകബ്

ശശമെതത്തി തക. തക. രമെ

ശശ. സണത്തി ലജകാസഫ്

ശശ. ലറകാജത്തി എര. ലജകാണ

ശശമെതത്തി ഉമെ ലതകാമെസ്

ശശ. സജശവ് ലജകാസഫ്

ശശ. ടെത്തി. സത്തിദത്തിഖ്

ശശ. എലലദകാസ് പത്തി. കുനപ്പത്തിളത്തില

ശശ. സത്തി. ആര്. മെലഹേഷ്

ശശ. അനവര് സകാദത്
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ശശ.  തക. ബകാബു (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ)

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   XXI -    ഭവനനത്തിര്മകാണര

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല 
ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപങ്ങള

ശശ  .    എന  .    എ  .    തനലത്തിക്കുന്:  സര്,  ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 95,31,45,000 രൂപ

ഒര രൂപയകായത്തി  കുറവ്  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭവന നത്തിര്മകാണ സകാമെഗ്രേത്തികളുതടെ

വത്തിലേകയറര നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തില പരകാജയതപ്പട്ടെതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .   എന  .   ഷരസുദശന: സര്, ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 95,31,45,000 രൂപ  ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവ് തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (നത്തിര്മത്തിതത്തി ലകന്ദ്രങ്ങളത്തിലൂതടെ നത്തിര്മകാണ

വസ്തുകള  കുറഞ  വത്തിലേയ്ക്ക്  വത്തിതരണര  തചയ്യേകാന  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    പത്തി  .    അബ്ദുല ഹേമെശദ്:  സര്,  ഭവനനത്തിര്മകാണര എന   XXI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 95,31,45,000 രൂപ
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ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ്  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഹേഹൗസത്തിരഗ്  ലബകാര്ഡെത്തിതന

പ്രവര്തനര കകാലലേകാചത്തിതമെകായത്തി പരത്തിഷ്കരത്തിക്കുനതുര കുറഞ പലേത്തിശക് ഭവന

വകായ  വത്തിതരണര  തചയ്യുനതുര  സരബനത്തിച്ച്  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    പത്തി  .    ഉതതബദുള: സര്,  ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 95,31,45,000 രൂപ  ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവ്  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഇടെതരര  വരമെകാനകകാര്കകായത്തി  കുറഞ

പലേത്തിശ നത്തിരകത്തിൽ ഭവന വകായകാ പദതത്തി നടെപ്പകാകകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

 ശശ  .    നജശബ്  കകാനപുരര:  സര്,  ഭവനനത്തിര്മകാണര എന   XXI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 95,31,45,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ലചരത്തിപ്രലദശത്

തകാമെസത്തിക്കുനവര്ക്  പ്രലതരക  ഭവന  നത്തിര്മകാണ  പദതത്തികള

ആവത്തിഷ്കരത്തികകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 
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ലഡെകാ  .   എര  .   തക  .   മുനശര്: സര്, ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 95,31,45,000 രൂപ  ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവ് തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (വത്തിവത്തിധ ഏജൻസത്തികള വഴത്തിയള ഭവന

നത്തി മകാണ  പദതത്തികള  ഏലകകാപത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തില  പരകാജയതപ്പട്ടെതകായത്തി

പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .   എ  .   തക  .   എര  .   അഷ്റഫ്: സര്, ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 95,31,45,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ്  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭവന  നത്തി  ർമകാണ  തചലേവ്

കുറയ്ക്കുനതത്തിന്  പ്രശ-ഫകാബ്  അടെത്തിസകാനമെകാകത്തിയ  നത്തിർമകാണങ്ങള

ലപ്രകാതകാഹേത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിന്  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .   അനൂപ് ലജകബ്: സര്, ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 95,31,45,000 രൂപ  ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവ  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (അരഗഭരഗര  സരഭവത്തിച്ച  വത്തിമുക
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ഭടെന്മേകാര്ക്  ഭവന  നത്തിര്മകാണ  ധനസഹേകായര  നലകുനതത്തില  ഉളളതകായത്തി

പറയതപ്പടുന ലപകാരകായ്മ പരത്തിഹേരത്തിക്കുനത് സരബനത്തിച്ച് ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

മെത്തിതവരയ തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപങ്ങള

 ശശ  .    അനൂപ് ലജകബ്:  സര്, ഭവന നത്തിര്മകാണര എന XXI-ാം നമ്പര്

ബഡ്ജറ്  തഹേഡെത്തിനുകശതഴ  2216-80-001-92  എന  ഇനതത്തിന്

വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  31,08,32,000  രൂപ  31,08,12,000  രൂപയകായത്തി  കുറവ്

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (ഭവന  പദതത്തികളകകായത്തി  തചലേവ്  കുറഞ  മെകാതൃക

രൂപശകരത്തിക്കുന  പ്രവര്തനര  നത്തിലേച്ചതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  സകാഹേചരരതത്തില

ഫണ്ടത്തിതന വത്തിനത്തിലയകാഗര ആവശരമെത്തില എന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

 ശശമെതത്തി തക  .    തക  .    രമെ:  സര്,  ഭവന നത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം നമ്പര്

ബഡ്ജറ്  തഹേഡെത്തിനുകശതഴ  4216-01-106-98-16 എന  ഇനതത്തിന്

വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  1,54,45,000  രൂപ  50,00,000  രൂപയകായത്തി  കുറവ്

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (സരസകാനതത  ഉയര്ന  ഉലദരകാഗസരതടെ  ഭവന
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പദതത്തികകായത്തി  ഇത്രയര  തുക  മെകാറത്തിവയ്ലകണ്ടതത്തില  എന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

സൂചക തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപങ്ങള

 ഭവനനത്തിര്മകാണര എന   XXI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 95,31,45,000 രൂപയത്തിലനത്തിന്  നൂറ്  രൂപ  കുറവ്

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (തപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള തകാതഴപ്പറയന അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

1. ശശ. സണത്തിലജകാസഫ്

2. ശശ. സജശവ് ലജകാസഫ്

3. ശശ. സത്തി. ആര്. മെലഹേഷ്

4. ശശ. ടെത്തി. സത്തിദത്തിഖ് 

5. ശശ. എലലദകാസ് പത്തി. കുനപ്പത്തിളത്തില 

6. ലറകാജത്തി എര. ലജകാണ

7. ശശ. അനവര് സകാദത്

8. ശശമെതത്തി ഉമെ ലതകാമെസ്
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ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   XXVI –   പ്രകൃതത്തിലകകാഭര മൂലേമുള
ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല
ആവശരതപ്പടുനഉപലകപങ്ങള

ശശമെതത്തി തക  .   തക  .   രമെ: സര്, പ്രകൃതത്തിലകകാഭര മൂലേമുള ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്

എന   XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

8,46,69,49,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ്  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്

(പ്രകൃതത്തി ലകകാഭങ്ങളത്തില ദുരത്തിതമെനുഭവത്തിക്കുനവര്ക് യഥകാസമെയര നഷപരത്തിഹേകാരര

നലകുനതത്തില പരകാജയതപ്പട്ടെതകായത്തി പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    പത്തി  .    അബ്ദുല  ഹേമെശദ്  : സര്,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭര  മൂലേമുള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  എന   XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 8,46,69,49,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ്

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്    (പ്രളയതത്തിലുര പ്രകൃതത്തിലകകാഭതത്തിലുര വശടുകളുര, സലേങ്ങളുര

നഷതപ്പട്ടെവര്ക്  നഷപരത്തിഹേകാരര  സമെയബനത്തിതമെകായത്തി  നലകകാതതകായത്തി

പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)  എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശശ  .    എന  .    എ  .    തനലത്തിക്കുന്  : സര്,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭര  മൂലേമുള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  എന   XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 8,46,69,49,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്   (തവളതപ്പകാകതത്തില തകര്ന ലറകാഡുകള നനകാക്കുനതത്തില

കകാലേതകാമെസര  ലനരത്തിടുനതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലഡെകാ  .    എര  .    തക  .    മുനശര്  : സര്,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭര  മൂലേമുള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  എന   XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 8,46,69,49,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്    (ദുരനനത്തിവകാരണ  അലതകാറത്തിറത്തിയത്തില  വത്തിദഗ്ദ്ധരതടെ  ലസവനര

ലേഭരമെകാകകാന  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    നജശബ്  കകാനപുരര:  സര്,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭരമൂലേമുള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  എന   XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 8,46,69,49,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ്

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്    (ദുരനമുണ്ടകാകുലമ്പകാള  വത്തിവത്തിധ  ഏജനസത്തികളുതടെ
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പ്രവര്തനര  ഏലകകാപത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിന്  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികകാതതകായത്തി

പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .      എന  .    ഷരസുദശന:  സര്,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭര  മൂലേമുള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  എന   XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 8,46,69,49,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (പ്രകൃതത്തി  ദുരന  മുനറത്തിയത്തിപ്പുകള  കകാരരകമെമെകായത്തി

പ്രവര്തത്തികകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .      പത്തി  .    ഉതതബദുള:  സര്,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭര  മൂലേമുള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  എന   XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 8,46,69,49,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (പ്രളയ ദുരത്തിതകാശശകാസനത്തിധത്തിയത്തിലലേക്  ലേഭത്തിച്ച തുക വകമെകാറത്തി

തചലേവഴത്തിച്ചതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശശ  .   എ  .    തക  .    എര  .    അഷ്റഫ്:  സര്,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭര  മൂലേമുള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  എന   XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 8,46,69,49,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (പ്രളയകാനനര  ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  മുഖരമെനത്തിയതടെ

ദുരത്തിതകാശശകാസനത്തിധത്തിയത്തിൽ  ലേഭത്തിച്ച  തുക  വകമെകാറത്തി  തചലേവഴത്തിച്ചതകായത്തി

പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    അനൂപ്  ലജകബ്:  സര്,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭര  മൂലേമുള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  എന   XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 8,46,69,49,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

തചലയ്യേണ്ടതകാണ് (കരതല ഫണ്ടത്തിലലേയ്ക്കുര നത്തിലകപകണകത്തിലലേയ്ക്കുര മെകാറതപ്പടുന

ലസ്റ്റേറ് ഡെത്തിസകാസ്റ്റേര് തറലസകാണസ് ഫണ്ടത്തിതന വത്തിനത്തിലയകാഗര സരബനത്തിച്ച വത്തിഷയര

ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

മെത്തിതവരയ തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപര

ശശ  .    അനൂപ്  ലജകബ്:  സര്,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭരമൂലേമുള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  എന  XXVI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ കശഴത്തില
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2245-01-800-95  എന  ബഡ്ജറ്  തഹേഡെത്തിനുകശതഴ  വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

25,00,000  രൂപ  24,00,000  രൂപയകായത്തി  കുറവ്  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്

(സൂരരതകാപര,  സൂരരകാഘകാതര,  ഉഷ്ണതരരഗര  എനത്തിവ ബകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുള ആളുകളക്

എക്സ്ലഗ്രേഷരകാ  വത്തിതരണര  തചയ്യേകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപങ്ങള

    പ്രകൃതത്തിലകകാഭര മൂലേമുള ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്  എന  XXVI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 846,69,49,000 രൂപയത്തില

നത്തിന് നൂറ് രൂപ കുറവ തചലയ്യേണ്ടതകാണ് (തപകാതുവകായത്തി ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര തകാതഴപ്പറയന അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

            1. ശശ. സണത്തി ലജകാസഫ്

            2.  ശശ. സജശവ് ലജകാസഫ്

            3.  ശശ. സത്തി. ആര്. മെലഹേഷ്

            4.  ശശ. ടെത്തി. സത്തിദത്തിഖ്

            5.  ശശ. എലലദകാസ് പത്തി. കുനപ്പത്തിളത്തില 

            6.  ശശ. ലറകാജത്തി എര. ലജകാണ
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             7.  ശശ. അനവര് സകാദത്

              8.  ശശമെതത്തി ഉമെ ലതകാമെസ്

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   XXVIII –   പലേവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസുകള 

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല 
ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപങ്ങള

ശശ  .    എ  .    തക  .    എര  .    അഷ്റഫ്:  സര്,  പലേവക  സകാമ്പതത്തിക

സര്വശസുകള  എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില

വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള  3185,28,70,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ്

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (കത്തിഫ്ബത്തി  പദതത്തികതള  സരബനത്തിച്ച  പരസരങ്ങളക്

വനതുക തചലേവഴത്തിക്കുനതകായത്തി പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലഡെകാ  .    എര  .    തക  .    മുനശര്:  സര്,  പലേവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വശസുകള

എന  XXVIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

3185,28,70,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്

(കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില  സത്തി.  &  എ.ജത്തി.  നത്തിയമെതത്തിതന  20  (2)  പ്രകകാരര  ഓഡെത്തിറ്

നടെതകാന  അനുവദത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശശ  .   എന  .   എ  .   തനലത്തിക്കുന്: സര്, പലേവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസുകള

എന  XXVIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

3185,28,70,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്

(വരമെകാനദകായകമെലകാത  പദതത്തികള  കത്തിഫ്ബത്തി  ഏതറടുതത്തിരത്തിക്കുനതുമൂലേര

തത്തിരത്തിച്ചടെവ്  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലേകാകുതമെന്  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

      ശശ  .   പത്തി  .   ഉതതബദുള: സര്, പലേവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസുകള എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

3185,28,70,000  രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി കുറവ തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (കത്തിഫ്ബത്തി

ഫണ്ട്  തഎ.ടെത്തി.  ലമെഖലേയത്തില  കൂടുതലേകായത്തി  തചലേവഴത്തിക്കുനതത്തിന്  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

    ശശ  .    എന  .    ഷരസുദശന:  സര്,  പലേവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസുകള എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

3185,28,70,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (വത്തിവത്തിധ

പദതത്തികളകകായളള  തപ്രകാലപ്പകാസലുകള  കത്തിഫ്ബത്തി  ഓഫശസത്തില
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തകട്ടെത്തികത്തിടെക്കുനതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

     ശശ  .   പത്തി  .   അബ്ദുല ഹേമെശദ്: സര്, പലേവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസുകള എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

3185,28,70,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (സര്കകാര്

ഏജൻസത്തികള ഗരകാരനത്തിയതടെ പത്തിൻബലേതത്തിൽ വകാങ്ങത്തിയ കടെതത്തിതന തത്തിരത്തിച്ചടെവ്

കൃതരമെകായത്തി  ലമെകാണത്തിററത്തിരഗ്  നടെതകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

    ശശ  .   കുറുലകകാളത്തി തമെകായശന: സര്, പലേവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസുകള എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

3185,28,70,000  രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി കുറവ തചലയ്യേണ്ടതകാണ് (കത്തിഫ്ബത്തി ഫണ്ട്

ഉപലയകാഗത്തിച്ച്  നടെത്തുന  പ്രവര്തത്തികളുതടെ  ഗുണനത്തിലേവകാരര  ഉറപ്പുവരതകാൻ

നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികകാതതകായത്തി പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

     ശശ  .   നജശബ് കകാനപുരര: സര്, പലേവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസുകള എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള
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3185,28,70,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (കത്തിഫ്ബത്തി

പദതത്തികളകകായത്തി  കടെതമെടുക്കുന  തുകയതടെ  തത്തിരത്തിച്ചടെവത്തിതന  സരബനത്തിച്ച്

വരകതയത്തിലകാതതകായത്തി  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

    ശശ  .    അനൂപ് ലജകബ്:  സര്,  പലേവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസുകള എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള

3185,28,70,000  രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി  കുറവ  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (റശബത്തിലഡെ്

ലകരള പദതത്തിയതടെ കശഴത്തിലുള പ്രളയകാനനര ലപ്രകാജക്ടുകള  തശരത്തിതതപ്പടുത്തുന

വത്തിഷയര സരബനത്തിച്ച് ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)  എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

മെത്തിതവരയ തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപങ്ങള

ശശ  .    അനൂപ് ലജകബ്: സര്, പലേവക സകാമ്പതത്തിക സർവശസുകള എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  കശഴത്തില  3454-02-112-98  എന

ബഡ്ജറ്  തഹേഡെത്തില  വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  3,99,92,000  രൂപ  99,92,000

രൂപയകായത്തി കുറവ് തചലയ്യേണ്ടതകാണ് (ലദശശയ സകാമ്പത്തിള സര്ലവ പ്രവര്തനങ്ങള

ഫലേപ്രദമെകായത്തി നടെകകാത സകാഹേചരരതത്തില ഫണ്ടത്തിതന വത്തിനത്തിലയകാഗതത്തില കുറവ്
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വരത്തുനത്  സരബനത്തിച്ച്  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന

ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

      ശശ  .   സണത്തി ലജകാസഫ്:  സര്, പലേവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വശസുകള

എന  XXVIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയടെ കശഴത്തില  5475-00-115-97 എന

ബഡ്ജറ്  തഹേഡെത്തിനുകശതഴ  വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  245,51,00,000  രൂപ,

22,25,00,000  രൂപയകായത്തി  കുറവ്  തചലയ്യേണ്ടതകാണ് (തപലടകാളത്തിയര

ഉല്പനങ്ങളുതടെ  വത്തിലേ  വർദത്തിക്കുലമ്പകാള  സരസകാനതത്തിനുണ്ടകാകുന  അധത്തിക

നത്തികുതത്തി  വരമെകാനര ലവലണ്ടനവയ്ക്കകാൻ  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തികകാതതകായത്തി

പറയതപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    ടെത്തി  .    സത്തിദത്തിഖ്:   സര്,  പലേവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വശസുകള  എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  കശഴത്തില  5475-00-115-98  എന

ബഡ്ജറ്  തഹേഡെത്തിനുകശതഴ  വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  2039,83,00,000  രൂപ

1039,83,00,000  രൂപയകായത്തി കുറവ് തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (കത്തിഫ്ബത്തി വകായതയടുത്

പരസര  പ്രചകാരണര  നടെത്തുനതകായര  പ്രസ്തുത  വകായകളുതടെ  തത്തിരത്തിച്ചടെവ്

സകാധകാരണകകാരതന നത്തികുതത്തി പണതത്തില നത്തികത്തിപ്തമെകാകത്തിയതകായര പറയതപ്പടുന
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വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)  എന  ഖണ്ഡലനകാപലകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശശ  .    തക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പുണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  പലേവക  സകാമ്പതത്തിക

സര്വശസുകള എന XXVIII-ാം നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ കശഴത്തില 5475-

00-115-98  എന  ബഡ്ജറ്  തഹേഡെത്തിനുകശതഴ  വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

2039,83,00,000  രൂപ  2028,62,00,000  രൂപയകായത്തി  കുറവ്

തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (കത്തിഫ്ബത്തി  മുലഖന  ബജറത്തിനുപുറത്  എടുത  വകായകളുതടെ

തത്തിരത്തിച്ചടെവത്തിനകായത്തി നത്തികുതത്തി പണതത്തിലനത്തിനര തുക വകയത്തിരതത്തിയതത്തിനകാല

ലമെകാലട്ടെകാര്  വകാഹേന  നത്തികുതത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിലകണ്ടത്തി  വനതകായര  കത്തിഫ്ബത്തിയതടെ

ബകാധരത  തപകാതുകടെതത്തിതന  ഭകാഗമെകാകുനതത്തിനകാല  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയണ്ടകായതകായര  പറയതപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

     ശശ  .   അനവര് സകാദത്: സര്, പലേവക സകാമ്പതത്തിക സര്വശസുകള എന

XXVIII-ാം നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  കശഴത്തില  5475-00-115-98  എന

ബഡ്ജറ്  തഹേഡെത്തിനുകശതഴ  വകതകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  2039,83,00,000  രൂപ

1008,71,00,000  രൂപയകായത്തി  കുറവ്  തചലയ്യേണ്ടതകാണ്  (കത്തിഫ്ബത്തി  മുലഖന
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ബഡ്ജറത്തിനുപുറത്  എടുത  വകായയതടെ  ബകാധരതകള  സരസകാനതത്തിതന

തപകാതുകടെതത്തിതന ഭകാഗമെകാതണന ധനകകാരര കമത്തിഷതന നത്തിര്ലദശതതത്തുടെര്ന്

കടെതമെടുപ്പ് പരത്തിധത്തിയത്തിലുണ്ടകായതകായത്തി പറയതപ്പടുന നത്തിയനണങ്ങളുര സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തികളുര സരബനത്തിച്ച് ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്) എന ഖണ്ഡലനകാപലകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരതപ്പടുന ഉപലകപങ്ങള

പലേവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വശസുകള  എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില വകതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുള 3185,28,70,000 രൂപയത്തില

നത്തിന് നൂറ് രൂപ കുറവ് തചലയ്യേണ്ടതകാണ് (തപകാതുവകായത്തി ചര്ച്ച തചയ്യുനതത്തിന്)

എന ഉപലകപങ്ങള തകാതഴപ്പറയന അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

        1.   ശശമെതത്തി ഉമെ ലതകാമെസ്

            2.  ശശ. സജശവ് ലജകാസഫ്

            3.  ശശ. സത്തി. ആര്. മെലഹേഷ്

            4.  ശശ. എലലദകാസ് പത്തി. കുനപ്പത്തിളത്തില 

            5.  ശശ. ലറകാജത്തി എര. ലജകാണ

             7.  ശശമെതത്തി തക. തക. രമെ
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      8. ശശ. അനൂപ് ലജകബ്

മെത്തി  .    തഡെപനട്ടെത്തി  സശകര്:  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള  സമെയക്രമെര

ദയവകായത്തി പകാലേത്തികണര. 

ശശ  .   എര  .   എര  .   മെണത്തി: സര്, ഇവത്തിതടെ അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

ഞകാന  സര്വകാത്മനകാ  പത്തിനകാങ്ങുകയകാണ്.  കഴത്തിഞ  ഒരവര്ഷതത്തിനുളത്തില

റവനന വകുപ്പത്തിതന പ്രവര്തനര കൂടുതല കകാരരകമെമെകായത്തി എനകാണ് കകാണകാന

കഴത്തിയനത്.  ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി  ഗവണതമെനത്തിതന  കകാലേഘട്ടെതത്തില  റവനന

വകുപ്പ് ഫലേപ്രദമെകായത്തി പ്രവര്തത്തിക്കുകയര ലേകകണകത്തിനകാളുകളക് പട്ടെയര

നലകുകയര  തചയത്തിട്ടുണ്ട്.  രണ്ടകാര  ഗവണതമെന്  അധത്തികകാരതത്തില

വനതത്തിനുലശഷര  റവനന  വകുപ്പത്തിതന  പ്രവര്തനര  കൂടുതല

കകാരരകമെമെകാകകാനുര വത്തിലലജുകളുതടെ പ്രവര്തനര കകാരരകമെമെകാകത്തി അവതയ

സകാര്ട്ടെ്  വത്തിലലജുകളകാകത്തി  മെകാറ്റുനതത്തിനുര  തകാലൂകകാഫശസുകളുതടെ  പ്രവര്തനര

കകാരരകമെമെകാക്കുനതത്തിനുര  സകാധത്തിച്ചു,  സര്ലവകാപരത്തി  ഭൂപ്രശ്നങ്ങളത്തില  റവനന

വകുപ്പ്  ഫലേപ്രദമെകായ  ഇടെതപടെല  നടെത്തുനതവന്  കകാണുനതത്തില  എനത്തിക്

അതത്തിയകായ  സലനകാഷമുണ്ട്.  ഞകാന  സര്വകാത്മനകാ  നടെപടെത്തികതള

പത്തിനകാങ്ങുകയകാണ്.  എനകാല  അവലശഷത്തിക്കുന  മെറ്റുകകാരരങ്ങളക്കുരകൂടെത്തി
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തുടെര്നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തിക്കുതമെന്  പ്രതശകത്തിക്കുകയകാണ്.  ഒന്,

അവലശഷത്തിക്കുന മെലേലയകാരകൃഷത്തികകാര്ക് ഇനത്തിയര പട്ടെയര നലലകണ്ടതുണ്ട്.

രണ്ട്,  ഇടുകത്തി  ലപകാലുള  ജത്തിലകളത്തിതലേ  നത്തിര്മകാണ  നത്തിലരകാധനര

പത്തിനവലേത്തിക്കുനതത്തിനുള നടെപടെത്തികള സശശകരത്തിലകണ്ടതുണ്ട്.  മൂന്,  1964-ലുര

1993-ലുര  അനതത  ലകകാണഗ്രേസ്  ഗവണതമെന്  തകകാണ്ടുവന  ഭൂ  പതത്തിവ്

നത്തിയമെര  ലഭദഗതത്തി  തചയ്യേണര.  ആ  രണ്ട്  നത്തിയമെങ്ങളത്തിലുര  പുരവച്ച്

കുടെത്തിപ്പകാര്കകാനുര  കൃഷത്തിതചയ്യേകാനുര  മെകാത്രലമെ  ഭൂമെത്തി  ഉപലയകാഗത്തികകാവൂതവന്

വരവസ  തചയത്തിട്ടുണ്ട്.  എനകാല  മെറ്  നത്തിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുര

വകാണത്തിജര  വരവസകായ  ആവശരങ്ങളക്കുര  ഭൂമെത്തി  ഉപലയകാഗത്തികകാന

അനുവദത്തികകാതത്  ലകരളസരസകാനത്,  പ്രലതരകത്തിച്ച്  ഇടുകത്തി  ജത്തിലയത്തില

വലേത്തിയ  പ്രതത്തിസനത്തി  ഉണ്ടകാകത്തിയത്തിട്ടുതണ്ടനള  കകാരരര  ഞകാന  ഇഹൗ

അവസരതത്തില  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന  ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  തുടെര്ന്

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ റവനന വകുപ്പുമെനത്തിയര ഗവണതമെനര  ഇഹൗ രണ്ട് നത്തിയമെങ്ങളുര

ലഭദഗതത്തി  തചയ്യേകാനുര  വരവസകായ-വകാണത്തിജര  ആവശരങ്ങളക്കുരകൂടെത്തി  ഭൂമെത്തി

ഉപലയകാഗത്തികകാതമെനര വരവസ തചയ്യേണതമെന് ഞകാന ഇഹൗ അവസരതത്തില

വത്തിനയപൂര്വര  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണ്.  ഇഹൗ  നത്തിയമെര  ലഭദഗതത്തി  തചയ്യുലമ്പകാള
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ഒര  പ്രശ്നര  ഉണ്ടകാകുര.  ലകരള  സരസകാനത്  ലേകകണകത്തിന്

നത്തിര്മകാണപ്രവര്തനങ്ങള  നടെനത്തിട്ടുണ്ട്.  ആ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഫലേതത്തില

ഇഹൗ  നത്തിയമെതത്തിന്  വത്തിരദമെകാണ്.  അതുതകകാണ്ട്  അതത്തിതന  തറഗുലേതതറസ്

തചയ്യേകാനുള  തുടെര്നടെപടെത്തികളുര  ഗവണതമെന്  സശശകരത്തിച്ചകാലമെകാത്രലമെ

ഫലേപ്രദമെകാകൂതവന  കകാരരവര  ഞകാന  ഇഹൗ  അവസരതത്തില

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന  ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  പട്ടെയനടെപടെത്തികള

തശരത്തിതതപ്പടുലതണ്ടതുണ്ട്.  അതത്തിന് ഫലേപ്രദമെകായ നടെപടെത്തികള റവനന വകുപ്പ്

സശശകരത്തിക്കുനതണ്ടന്  കകാണുനതത്തില  അതത്തിയകായ  സലനകാഷമുണ്ട്.  ഇഹൗ

രരഗത്  ഫലേപ്രദമെകായ  പ്രവര്തനര  ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്കകാരത്തിതന

കകാലേഘട്ടെതത്തില  നടെപ്പത്തിലേകാകത്തി.  ഇഹൗ  ഗവണതമെന്  കഴത്തിഞ  ഒര

വര്ഷരതകകാണ്ട്  ഇഹൗ  രരഗത്  ഒലട്ടെതറ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെപ്പകാകത്തിതയന

കകാരരര ഞകാന ഇഹൗ അവസരതത്തില ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന ആഗ്രേഹേത്തിക്കുന. ആ

പ്രവര്തനങ്ങതളതയലകാര  ഞകാന  പത്തിനകാങ്ങുകയകാണ്.  അതുതകകാണ്ട്

ഗവണതമെന്  രണ്ടകാമെത്  വശണ്ടുര  അധത്തികകാരതത്തില  വന്നൂതവനത്  രകാഷശയ

എതത്തിരകാളത്തികളക്,  പ്രതത്തിപകതത്തിന്  തശതര  സഹേത്തികകാന  കഴത്തിയനത്തില.

ലകരളതത്തിതന ചരത്തിത്രതത്തില,  കമനണത്തിസ്റ്റേ് പകാര്ട്ടെത്തി അധത്തികകാരതത്തില വരന
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(1957),  അതത്തിതനത്തുടെര്ന്  ലകകാണഗ്രേസ്  അധത്തികകാരതത്തിലവരന.  ഇഹൗ

പ്രക്രത്തിയയകാണ് എനര ലകരള രൂപശകരണതത്തിനുലശഷര നത്തിലേനത്തിനതതങത്തില

കഴത്തിഞ ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി  ഗവണതമെന്  തചയ ലകമെപ്രവര്തനതത്തിതന

ഫലേമെകായത്തി,  വശണ്ടുര  രണ്ടകാമെതുര  ഇഹൗ  ഗവണതമെന്  അധത്തികകാരതത്തില

വന്നൂതവനത്  ഏതറ  സശകാഗതകാര്ഹേമെകാതണന  കകാരരര  ഞകാന

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി  ഗവണതമെന്

അറുന്നൂറുകൂട്ടെര  കകാരരങ്ങള  തചയ്യുതമെന്  പറഞ.  580  ഇന  പരത്തിപകാടെത്തി

നടെപ്പത്തിലേകാകത്തി.  രണ്ടകാര  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയതന  ഗവണതമെന്  900 ഇന

പരത്തിപകാടെത്തി  മുലനകാട്ടുവച്ചുതകകാണ്ടകാണ് വത്തിജയര കരസമെകാകത്തിയത്.  99 സശറത്തിന്

ഭൂരത്തിപക ലവകാട്ടുകള ലനടെത്തി തത്തികഞ ആത്മവത്തിശശകാസലതകാടുകൂടെത്തിയകാണ് ഇഹൗ

ഗവണതമെന് പ്രവര്തത്തിക്കുനത്.  ലകരളതത്തിതലേ ജനങ്ങള സര്വകാത്മനകാ ഇഹൗ

ഗവണതമെനത്തിതന  തനഞത്തിലലേറത്തിയതുതകകാണ്ടകാണ്  എന  കകാരരര  ഞകാന  ഇഹൗ

അവസരതത്തില ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.

ഇഹൗ  ഗവണതമെനത്തിതനയര  ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി  ഗവണതമെനത്തിതനയര

പ്രവര്തനങ്ങളത്തിതലേ  നലവശങ്ങതള  അരഗശകരത്തികകാന  നത്തിര്ഭകാഗരവശകാല

ലകരളതത്തിതലേ പ്രതത്തിപകര തയ്യേകാറകാകുനത്തില.  ലകരള നത്തിയമെസഭയത്തിതലേടുക്കുന
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നത്തിലേപകാടെ്  സരസകാനത്തുടെനശളര  ഗവണതമെനത്തിതന  പ്രവര്തനങ്ങതള

തടെസതപ്പടുതകാന  സശശകരത്തിക്കുനതയകാനകാണ്.  അവര്തകകാരത്തികലുര

മെനനഃശകാനത്തിയണ്ടകായത്തിട്ടെത്തില  .  ഒന്  വരര  രണ്ട്  ലപകാകുര,  അവര്  വരതമെനകാണ്

പ്രതശകത്തിച്ചതതങത്തില  അവരതടെ  പ്രതശക  തതറത്തി.  അതത്തിതന  നത്തിരകാശയത്തില

നത്തിനകാണ്  കഴത്തിഞ  ഒര  വര്ഷതത്തിലേധത്തികമെകായത്തി  ലകരളതത്തിലുര

നത്തിയമെസഭയ്ക്കകത്തുര പ്രതത്തിപകര സശശകരത്തിക്കുന നത്തിലേപകാതടെന കകാരരര ഞകാന

ഇഹൗ  അവസരതത്തില  വത്തിമെര്ശനപരമെകായത്തി  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന

ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  ക്രത്തിയകാത്മകമെകാതയകാര  പ്രതത്തിപകതമെന  നത്തിലേയത്തില

നത്തിലേപകാതടെടുകണര.  എനകാല ക്രത്തിയകാത്മകമെകായ നത്തിലേപകാടെല,  അലങ്ങയറതത

നത്തിലഷധകാത്മകമെകായ  നത്തിലേപകാടെകാതണടുക്കുനത്.  ഒര  നത്തിലേയത്തിലുര  അവര്ക്

സഹേത്തികകാന കഴത്തിയനത്തില. അവര്ക് മെനനഃശകാനത്തി നഷതപ്പട്ടെത്തിരത്തിക്കുന. കഴത്തിഞ

തത്തിരതഞടുപ്പത്തില  തുടെര്ഗവണതമെന്  അധത്തികകാരതത്തില  വനതത്തിനുലശഷര

പ്രതത്തിപകര  നത്തിലഷധകാത്മകമെകായ  നത്തിലേപകാടെകാണ്  ഉടെനശളര

സശശകരത്തിക്കുനതതന കകാരരര ഞകാന ഇഹൗ അവസരതത്തില ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന

ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  ആയതത്തിതനതയലകാര  പരത്തിണത്തിതഫലേമെകായകാണ്,

അവരതടെ  മെലനകാഭകാവമെകാണ്  ലകരള  സരസകാനതത്തില  ഇലപ്പകാഴണ്ടകാക്കുന
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സരഘര്ഷങ്ങളുര  നത്തിയമെവത്തിരദ  പ്രവര്തനങ്ങളുര  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

മുഖരമെനത്തിക്കുര  കുടുരബകാരഗങ്ങളക്കുതമെതത്തിതര  ഇലകാത

ദുരകാലരകാപണമുനയത്തിക്കുനതുര.  കുടുരബകാരഗങ്ങതളലപ്പകാലുര  ലകരള

നത്തിയമെസഭയത്തിലലേയ്ക്ക്  വലേത്തിച്ചത്തിഴയ്ക്കുനത്  ആശകാസരമെല,  അത്  അലങ്ങയറര

പ്രതത്തിലഷധകാര്ഹേമെകാതണന  കകാരരര  ഞകാന  ഇഹൗ  അവസരതത്തില

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന  ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  ഗവണതമെനത്തിതന

പ്രവര്തനങ്ങളത്തിതലേ  മെത്തികവ്  തതറ്റുതണ്ടങത്തില  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിച്ച്  വത്തിമെര്ശത്തിച്ച്

തത്തിരത്തുനതത്തില  സഹേകായത്തിക്കുനതത്തിന്  പകരര  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക

ലനതകാവര  പ്രതത്തിപകവര  അലങ്ങയറതത  നത്തിലഷധകാത്മകമെകായ  നത്തിലേപകാടെ്

സശശകരത്തിച്ചുതകകാണ്ട് ഗവണതമെനത്തിതന പ്രവര്തനങ്ങതള എലകാ അര്ത്ഥതത്തിലുര

തകര്കകാനുര,  പ്രതത്തിസനത്തിയണ്ടകാകകാനുര  ദുരകാലരകാപണമുനയത്തിച്ചുതകകാണ്ട്

കുടുരബകാരഗങ്ങതളലപ്പകാലുര  ലകരള  നത്തിയമെസഭയത്തിലലേയ്ക്കുര  രകാഷശയതത്തിലലേക്കുര

വലേത്തിച്ചത്തിഴയ്ക്കുന  അലങ്ങയറതത  നത്തിലഷധകാത്മകമെകായ  നത്തിലേപകാടെകാണ്

സശശകരത്തിക്കുനതതന കകാരരര ഞകാന ഇഹൗ അവസരതത്തില ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന

ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  ഇഹൗ  നത്തിലേപകാടെത്തിതനതത്തിതര  ശകമെകായ  നത്തിലേപകാടെ്

ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തിയര  ഗവണതമെനര  സശശകരത്തികണതമെന്
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ഞകാന  ഇഹൗ  അവസരതത്തില  വത്തിനയപൂര്വര  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണ്.

ബത്തി.തജ.പത്തി.-യര യ.ഡെത്തി.എഫ് -ഉര,  ലേശഗുതമെലകാര ലചര്നതകകാണ്ട് ഒര പുതത്തിയ

കഥകാപകാത്രതത  ലകരള  രകാഷശയതത്തില  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്,

ശശമെതത്തി  സശപ്ന  സുലരഷ്.  നമുകറത്തിയകാര,  ഇരപത്  പ്രകാവശരര

സശര്ണകളകടെത്  നടെതത്തി,  ഇരപതത്തിതയകാനകാമെതത  പ്രകാവശരര

സശര്ണകളകടെത്  നടെതത്തിയലപ്പകാള  അറസ്റ്റേ്  തചയ്  ഒനരവര്ഷകകാലേര

ജയത്തില വകാസമെനുഭവത്തിച്ച് ഇ.ഡെത്തി.-യര മെറ് ഏജനസത്തികളുലടെയര മെതറലകാ ലചകാദരര

തചയ്യേലത്തിനുര വത്തിലധയമെകായതകാണ്.  നമുതകലകാര അമമെകാരര സലഹേകാദരത്തിമെകാരര

മെകളുമുണ്ട്.  പലക  ആ  പട്ടെത്തികയത്തിലലേതതങത്തിലുര  നത്തിലേയത്തില  ആ  മെഹേതത്തിതയ

തപടുതകാന കഴത്തിയലമെകാതയന കകാരരര വളതര ഗഹൗരവപൂര്വര ആലലേകാചത്തിലകണ്ട

കകാരരമെകാതണനകാണ് എനത്തിക് ഇഹൗ അവസരതത്തില ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാനുളത്.

ഇ.ഡെത്തി. ലചകാദരര തചയലപ്പകാതഴകാനര ഒര പ്രതത്തിസനത്തിയര ഇലകായത്തിരന. അന്

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിതയപ്പറത്തിലയകാ  കുടുരബകാരഗങ്ങതളപ്പറത്തിലയകാ

വത്തിമെര്ശനമെത്തില.  എനകാല  ഒനര  വര്ഷകകാലേതത്തിനുലശഷര  ജകാമെരര  ലേഭത്തിച്ച്

പുറത്തുവന്  ആര്.എസ്.എസ്.-തന  കൂതടെകൂടെത്തി,  യ.ഡെത്തി.എഫ്-ഉര

കൂട്ടുനത്തിന.  ആര്.എസ്.എസ്.  അവരതടെ  സകാപനതത്തില  ലജകാലേത്തിയര
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കകാറുര,  വശടുര  നലകുകയര  തചയ.  അതത്തിനുലശഷര  അവരതടെ  കയ്യേത്തിതലേ

പകാവയകായത്തി  ആ  മെഹേതത്തി  ഇലപ്പകാള  പ്രവര്തത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന.

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിതകതത്തിതരയര  കുടുരബകാരഗങ്ങളതകതത്തിതരയര

ഗവണതമെനത്തിതനതത്തിതരയര  ഇലകാത  ദുരകാലരകാപണങ്ങള  ഉനയത്തിച്ചുതകകാണ്ട്

ലകരള സമൂഹേതത മെലേശമെസമെകാകകാനകായത്തി  ശമെത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന.  അതത്തിന്

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക  ലനതകാവര  പ്രതത്തിപക  അരഗങ്ങളുര

കൂട്ടുനത്തിലക്കുനതവനത്  അലങ്ങയറര  നകാണരതകട്ടെയവസയകാതണന

കകാരരര  ഞകാന  ഇഹൗ  അവസരതത്തില  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന

ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  ആ  മെഹേതത്തിയതടെ  തവളത്തിതപ്പടുതല  നത്തിങ്ങളുതടെ

അജണ്ടയനുസരത്തിച്ചകാണ്.  നത്തിങ്ങതളഴതത്തിതകകാടുക്കുന  തത്തിട്ടൂരമെനുസരത്തിച്ച്

പ്രവര്തത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  അവര്  പറയനതത്തിന്

മെലേയകാളമെലനകാരമെയര  മെകാതൃഭൂമെത്തിയര  അടെകര  ലകരളതത്തിതലേ  പത്രങ്ങളുര  പലേ

ഇലേലകകാണത്തിക്  മെകാധരമെങ്ങളുര  ലകരളതത്തിതലേ  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപകകാരഗങ്ങളുര നലകുന പ്രകാധകാനരര ഓര്ക്കുലമ്പകാള യകാഥകാര്ത്ഥരതത്തില

നശതത്തിലബകാധമുളവര്ക് അലങ്ങയറര അപമെകാനര ലതകാനതമെന കകാരരര ഞകാന

ഇഹൗ  അവസരതത്തില  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന  ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  ആ
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മെഹേതത്തിക്  നലകുന  പ്രകാധകാനരര;  സശകാതനര  സമെരതത്തില  പണ്ഡത്തിറ്

ജവഹേര്ലേകാല  തനഹ്റുവത്തിതനയര  രകാഷപത്തിതകാവത്തിതനയര  സലരകാജനത്തി

നകായത്തിഡുവത്തിതനയര  അകകാമെ  തചറത്തിയകാതനയര  കൂതടെ  ജയത്തിലവകാസമെനുഭവത്തിച്ച

മെഹേതത്തിതയന  മെട്ടെത്തിലേകാണ്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക  ലനതകാവര  പ്രതത്തിപക

അരഗങ്ങളുര  സശപ്ന  സുലരഷ്  എന  വത്തിവകാദ  നകായത്തികതയ  ഇന്  ലകരള

രകാഷശയതത്തില അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുനതവനത്  നകാണരതകട്ടെ  അവസയകാതണന

കകാരരര  ഞകാന  ഇഹൗ  അവസരതത്തില  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന

ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  വളതര  അപമെകാനകരമെകാണ്  ഇഹൗ  പ്രശ്നതത്തില  അവര്

സശശകരത്തിക്കുന  നത്തിലേപകാതടെനത്  നമുക്  പറയകാതത്തിരത്തികകാന  നത്തിര്വകാഹേമെത്തില.

ഇവത്തിതടെ പലേ പ്രതത്തിപക ലനതകാകന്മേകാരര വനത്തിട്ടുണ്ട്. ശശ. വത്തി.ഡെത്തി. സതശശന

പ്രതത്തിപക  ലനതകാവകായലപ്പകാള  എനത്തിക്  സലനകാഷമെകാണ്  ലതകാനത്തിയത്.

പലക,  അലദഹേര   പ്രതത്തിപക  ലനതകാവത്തിതന  നത്തിലേപകാടുര

നത്തിലേവകാരവമെത്തിലകാതതയകാണ്  ലകരള  നത്തിയമെസഭയത്തില  മെകാത്രമെല

പത്രമെകാധരമെങ്ങളുതടെ  മുമ്പത്തിലലപ്പകാലുര  പ്രവര്തത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതവന്

കകാണുനതത്തില  അതത്തിയകായ  ലഖദമുണ്ട്.  എനത്തിക്  ഒരപകാടെ്  വര്ഷതത

പരത്തിചയമെത്തില, കഴത്തിഞ നത്തിയമെസഭയത്തിലുര ഇഹൗ നത്തിയമെസഭയത്തിലുര ഇവത്തിതടെ വന.
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എനത്തിക്  നല  അഭത്തിപ്രകായര  ലതകാനത്തിയ  വരകത്തിയകാണ്  അലദഹേര.  പലക,

പ്രതത്തിപക  ലനതകാവകായലതകാടുകൂടെത്തി  ഒര  പുതത്തിയ  ലലേകാകതതതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന

എന  മെട്ടെത്തിലേകാണ്  അലദഹേതത്തിതന  പ്രതത്തികരണതമെന്  പറയകാതത്തിരത്തികകാന

നത്തിര്വകാഹേമെത്തില.  പ്രതത്തിപക  ലനതകാകന്മേകാരകായത്തി  തക.  കരണകാകരന,

ഇ.എര.ശങരന നമ്പൂതത്തിരത്തിപ്പകാടെ്,   ശശ.  വത്തി.എസ്.  അച്ചുതകാനന്ദന ഉളതപ്പതടെ

പലേരര  ഇരനത്തിട്ടുണ്ട്.  അവതരലകാര  ലകരള  നത്തിയമെസഭയത്തില  ഇലഞകാടെത്തിഞ്

തപകാരതത്തിയത്തിട്ടുതണ്ടന  കകാരരവര  നമുകറത്തിയകാര.  പലക  ആ  ലറകാളകാലണകാ

ഇലപ്പകാഴതത  പ്രതത്തിപക  ലനതകാവ്  വഹേത്തിക്കുനതതന  കകാരരര

ആത്മവത്തിശശകാസലതകാടുകൂടെത്തി  പരത്തിലശകാധത്തികണതമെന്  ഞകാന  ഇഹൗ

അവസരതത്തില  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  അതുതകകാണ്ട്  വത്തിവകാദ  നകായത്തികതയ

ഉലപകത്തിക്കുക.  ആത്മകാഭത്തിമെകാനമുളവര്ക്  അവരതടെ  ലപരലപകാലുര

പറയകാനുള ആര്ജവര.  … ആണതമുളവര്ക് കഴത്തിയത്തിതലനകാണ് എതന

വത്തിനശതമെകായ അഭത്തിപ്രകായര. 

മെത്തി  .   തഡെപനട്ടെത്തി സശകര്: പശസ്  പശസ് കണക്ലൂഡെ്…

ശശ  .    എര  .    എര  .    മെണത്തി: ഞകാന ഇതത്തിലക്കൂടുതല പറയകാതത് അതതകാര

മെഹേതത്തിയകാണ്,  ഒര  സശയകാണ്  എനതുതകകാണ്ടകാണ്.  കൂടുതല  പറഞ്
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ഇലകാത  വയ്യേകാലവലേത്തി  എടുകകാന  എനത്തിക്  കഴത്തിയകാതതുതകകാണ്ട്  ഞകാന

മുലനകാട്ടുലപകാകുനത്തില.  അവതരതയകാന്  രകതപ്പടെകാന  നത്തിങ്ങള

അനുവദത്തികണതമെന്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക  ലനതകാവത്തിലനകാടുര

അരഗങ്ങലളകാടുര  ഞകാന  വത്തിനയപൂര്വര  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  നത്തിങ്ങളക്കുര

അമമെകാരര തപങ്ങന്മേകാരമുണ്ട്. എനത്തിക്കുമുണ്ട്. 

മെത്തി  .   തഡെപനട്ടെത്തി സശകര്: പശസ്  പശസ്  … …

ശശ  .    എര  .    എര  .    മെണത്തി:  സര്,  അവതരതയലകാര  വലേത്തിച്ചത്തിഴച്ച്  ഇലകാത

പ്രശ്നമുണ്ടകാകത്തിയകാല,  ഞങ്ങളുര  അങ്ങതന  ലവഷര  തകട്ടെത്തിയകാല  ഇലകാത

പ്രശ്നമെകാകുര…. (തതമെക് ഓഫ്)

ശശ  .    സജശവ്  ലജകാസഫ്:  സര്,  ഞകാന  ഇഹൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണ്.  ലകകാവത്തിഡെ്  19-നുലശഷര  നമ്മുതടെ  സരസകാനതത

പകാവതപ്പട്ടെവതരയര  തതകാഴത്തിലേകാളത്തികതളയര  കര്ഷകതരയര  ദുര്ബലേ

ജനവത്തിഭകാഗങ്ങതളയര ലചര്ത്തുപത്തിടെത്തിലകണ്ട സര്കകാര് സരവത്തിധകാനര അതത്തിതന

എലകാ  പ്രവര്തനങ്ങളുര  ജനങ്ങളതകതത്തിരകാകത്തി  മെകാറ്റുന,  ജനങ്ങതള

സഹേകായത്തിക്കുനതത്തിനുപകരര അവരതടെ ജശവത്തിതര കൂടുതല ദുരത്തിതപൂര്ണമെകാക്കുന

സമെശപനമെകാണ്  കഴത്തിഞ  ബഡ്ജറത്തിലുര  പത്തിനശടുള  ഗവണതമെനത്തിതന  പലേ
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തശരമെകാനങ്ങളത്തിലൂതടെയര  നമ്മുതടെ  സരസകാനത്

നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്. കര്ഷകരര തതകാഴത്തിലേകാളത്തികളുര വളതരലയതറ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലതപ്പട്ടെ്  ആത്മഹേതരയതടെ  വകത്തിലേകാണ്.  തത്തിരവലയത്തിതലേ ഒര

കര്ഷകന  ആത്മഹേതര  തചയ്തതകാര  സരഭവര  നമ്മുതടെ  മുനത്തിലുണ്ട്.  അത്

ഏറവര  അവസകാനതത  സരഭവമെകാണ്.  വത്തിവത്തിധ  ജത്തിലകളത്തിലേകായത്തി  നത്തിരവധത്തി

കര്ഷകര്  അവര്ക്  ജശവത്തിതര  മുലനകാട്ടുതകകാണ്ടുലപകാകകാന  കഴത്തിയകാതത

ബകാങ്കുകളത്തില  നത്തിതനടുത  വകായ  തത്തിരത്തിച്ചടെയ്ക്കകാന  കഴത്തിയകാതത  ജപ്തത്തി

ഭശഷണത്തികളത്തില  ആശങതപ്പട്ടെ്  സമൂഹേതത്തിതന  മുനത്തില  അപമെകാനത്തിതരകാകകാന

കഴത്തിയകാതത ആത്മഹേതര തചയ്യുതനകാര സകാഹേചരരതത്തിലലേക് ലപകാകുകയകാണ്.

ഇഹൗ  സന്ദര്ഭതത്തില  ഉണര്നപ്രവര്തത്തിലകണ്ട  ഗവണതമെന്  സരവത്തിധകാനര

പത്തിതനയര  അവതര  ബുദത്തിമുട്ടെത്തിക്കുന  സമെശപനങ്ങളുമെകായത്തി  മുലനകാട്ടുലപകാകുന.

എലകാ രരഗത്തുര അമെത്തിതമെകായ ചകാര്ജ് ഇഹൗടെകാകത്തി അവതര എങ്ങതന വലേയ്ക്കകാര

എനളതകാണ്  സര്കകാരത്തിതന  ഗലവഷണര.  തതവദദ്യുതത്തി  ചകാര്ജ്,

തവളകരര,  ഭൂനത്തികുതത്തി  എനത്തിവ  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ഒലരകര്  സലേമുതളകാര

കര്ഷകന  400/-  രൂപ  നത്തികുതത്തിയടെയ്ലകണ്ട  അവസയത്തിലലേയ്തകതത്തി.

200/-  രൂപയത്തിലനത്തിന് ഇരട്ടെത്തിത്തുക ഇഹൗടെകാക്കുന അവസയത്തിലലേയ്തകതത്തി.
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ഒലരകര്  സലേമുള  കര്ഷകന്  എനകാണ്  ആദകായര,  വരമെകാന  മെകാര്ഗര;

സര്കകാര്  ഇത്  പരത്തിലശകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുലണ്ടകാ?  കൃഷത്തി  പൂര്ണമെകായര  നശത്തിച്ചു.  ഒര

വരമെകാനവമെത്തില.  വനരമൃഗങ്ങള  പ്രതത്തിസനത്തിയണ്ടകാക്കുനതുതകകാണ്ട്

കൃഷത്തിതചയ്യേകാന കഴത്തിയകാതത, കകാലേത്തിയകായത്തി കത്തിടെക്കുന സലേത് ഒനര തചയ്യേകാന

കഴത്തിയനത്തില.  അവര്  വശണ്ടുര  നത്തികുതത്തി  അടെയ്ക്കണതമെനകാണ്  സര്കകാര്

ആവശരതപ്പടുനത്.  അതുലപകാതലേ,  ഇലപ്പകാള 50  ചതുരശമെശററത്തിന് മുകളത്തിലുള

വശടുകലളയര  തലദശസകാപനങ്ങളുതടെ  തകട്ടെത്തിടെ  നത്തികുതത്തി  പരത്തിധത്തിയത്തില

തകകാണ്ടുവരകാന  തശരമെകാനത്തിച്ചു.  ഇതുമൂലേര  തതലേഫ്  പദതത്തിയത്തില  വശടെ്

ലേഭത്തിക്കുനവര്ക്കുലപകാലുര  നത്തികുതത്തി  അടെയ്ലകണ്ട  അവസയകാണ്  വരകാന

ലപകാകുനത്.  അതുലപകാതലേതതന  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.-യതടെ  അശകാസശയമെകായ

നടെതത്തിപ്പ്  തടെയനതത്തിന്  സരസകാന സര്കകാരത്തിതന ഉചത്തിതമെകായ ഇടെതപടെല

ആവശരമെകാണ്.   സകാധകാരണകകാരകായ  തചറുകത്തിടെ  വരകാപകാരത്തികള  വളതര

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലൂതടെ  കടെനലപകാകുകയകാണ്.  ആ  സരവത്തിധകാനതത്തിതന

ആശയക്കുഴപ്പര  അകറകാനുര  നത്തിര്വഹേണതത്തിതലേ  അപകാകതകള

പരത്തിഹേരത്തികകാനുമുളള  നടെപടെത്തികതളകാനര  സശശകരത്തിച്ചതകായത്തി  കകാണുനത്തില.

അതത്തിതലേലകാര  അടെത്തിയനരമെകായത്തി  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തികണര.  കര്ഷകതര
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സരബനത്തിച്ച്  ഇന്  എറവര  ആശങയണ്ടകാകത്തിയത്തിട്ടുളളതകാണ്  ഇലകകാ

തസനസത്തിറശവ്  ലസകാണകായത്തി  പ്രഖരകാപത്തിച്ച  സുപ്രശരലകകാടെതത്തിയതടെ  വത്തിധത്തി.  ആ

വത്തിധത്തി  വളതരലയതറ  ആശങയകാണ്  മെലേലയകാര  ലമെഖലേയത്തില സൃഷത്തിച്ചത്തിട്ടുളളത്.

മെലേലയകാരലമെഖലേയത്തില  മെകാത്രമെല,  ലേകകണകത്തിന്  കുടുരബങ്ങളകാണ്

ആശങയത്തില  കഴത്തിയനത്.  അവരതടെ  ഏക  ജശവലനകാപകാധത്തിയകാണ്,  ഏക

വരമെകാന  മെകാര്ഗമെകാണ്  ഇഹൗ  തശരമെകാനതത്തിലൂതടെ  അടെയനത്.  സരസകാന

സര്കകാരത്തിനകാണ്  അകകാരരതത്തില  ഇടെതപടെകാന  സകാധത്തിക്കുനത്.

സുപ്രശരലകകാടെതത്തി  വത്തിധത്തിയതടെ  അടെത്തിസകാനതത്തില  തതന  തസനടല

എരപലവര്ഡെ്  കമത്തിറത്തിതയയര  പരത്തിസത്തിതത്തി-വനര-കകാലേകാവസകാ  വരതത്തിയകാന

മെനകാലേയതതയര  അതത്തിനകായത്തി  ചുമെതലേതപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.  സരസകാന

സര്കകാരത്തിതന  നത്തിര്ലദശങ്ങള,  ശത്തിപകാര്ശകള  അവത്തിതടെ  പരത്തിഗണത്തിക്കുതമെന്

പറയന.  പതക,  നകാളത്തിതുവതരയകായത്തി  അകകാരരതത്തില  ഉചത്തിതമെകായ

നടെപടെത്തികള സശശകരത്തികകാന ഗവണതമെന്  തയ്യേകാറകായത്തിട്ടെത്തില.  ലേകകണകത്തിന്

ജനങ്ങതള  ബകാധത്തിക്കുന  ഇത്രയര  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  വത്തിഷയതത്തില  സരസകാന

സര്കകാരത്തിതന  അലേരഭകാവര,  അത്  കര്ഷകലരകാടുളള  ഒര  തവല്ലുവത്തിളത്തിയകാണ്,

അതലങത്തില  ഒര  പകലപകാകലേകായത്തി  മെകാത്രതമെ  കകാണകാന  സകാധത്തിക്കൂ.  ഇഹൗ
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വത്തിഷയര ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  ലപരകാവൂര് എര.എല.എ.  ശശ.  സണത്തി ലജകാസഫ്

അടെത്തിയനര  പ്രലമെയമെകായത്തി  നത്തിയമെസഭയത്തില  തകകാണ്ടുവന.  ഇവത്തിതടെ

മെകാധരമെങ്ങളക് മുമ്പത്തിലുര ഇതുമെകായത്തി ബനതപ്പട്ടെ് ഇവത്തിതടെ വരന എലകാ പഹൗര

പ്രമുഖരതടെ  മുമ്പത്തിലുര  കര്ഷക  സരഘടെനകളുതടെ  മുമ്പത്തിലുര  എലകാവരമെകായത്തി

ലയകാജത്തിച്ച് തശരമെകാനര തതകതകകാളളുതമെന് പറഞ മുഖരമെനത്തിയര ഭരണകൂടെവര

ഇവത്തിതടെ  അടെത്തിയനര  പ്രലമെയര  സഭ  നത്തിര്തത്തിവച്ച്  ചര്ച്ചതചയ്യേകാനലപകാലുര

തയ്യേകാറകായത്തില.  അങ്ങതന ചര്ച്ച തചയകാല യഥകാര്ത്ഥതത്തില ഗവണതമെനത്തിതന

നത്തിലേപകാടുകതള സരബനത്തിച്ച് ജനങ്ങളക് മെനസത്തിലേകാകുതമെനളളതുതകകാണ്ടകാണ്

ആ ചര്ച്ചയത്തിലലേയ്ക്ക് ലപകാകകാഞത്. ആ ദത്തിവസരതതന ഇവത്തിതടെ മുഖരമെനത്തിതയ

കകാണകാതനതത്തിയ സഭകാലനതകാകനമെകാലരകാടുര   കര്ഷക ലനതകാകനമെകാലരകാടുര

വളതര  വത്തിചത്തിത്രമെകായ  മെറുപടെത്തിയകാണ്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിയര

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  വനവകുപ്പുമെനത്തിയര  ഉളതപ്പതടെയളള  ഭരണ  ലനതൃതശര

പറഞത്.  യഥകാര്ത്ഥ വത്തിഷയതത്തില നത്തിനര മെകാറത്തി,  ഇവത്തിതടെ  സര്കകാരത്തിതന

അലേരഭകാവവര  അശദയര  മെറച്ചുവയ്ക്കകാനുളള  സമെശപനമെകാണ്  ഗവണതമെന്

കകാണത്തിക്കുനത്. ഇവത്തിതടെ ഗവണതമെന് അടെത്തിയനരമെകായത്തി ഓള പകാര്ട്ടെത്തി മെശറത്തിരഗ്

വത്തിളത്തിച്ചുലചര്കകാന  തയ്യേകാറകാകണര.  ലകന്ദ്രഗവണതമെനത്തിതന
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ലബകാദരതപ്പടുതകാന ഓള പകാര്ട്ടെത്തി തഡെലേത്തിലഗഷന ലപകാകകാന തയ്യേകാറകാകണര.

ഉമനചകാണ്ടത്തി  സര്കകാര്  അനതതകകാലേത്  ഇഹൗ  പ്രതത്തിസനത്തിതയ

മെറത്തികടെകകാന  സശശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ലപ്രകാസസ്  നമുകറത്തിയകാര.  എലകാ

ത്രത്തിതലേപഞകായത്  ഭരണ  സരവത്തിധകാനങ്ങതളയര  ഉളതപ്പടുതത്തിതകകാണ്ട്

അതത്തിനകാവശരമെകായ  പഠന  റത്തിലപ്പകാര്ട്ടുകള  തയ്യേകാറകാകത്തി  ലകന്ദ്രഗവണതമെനത്തിന്

നലകകാനുര  ബനതപ്പട്ടെവതര  ലബകാദരതപ്പടുതകാനുര  ശമെത്തിച്ചത്തിരന.  എലകാര

കലണകാടെത്തിക്കുലമ്പകാള  നമുക്  മെനസത്തിലേകാകുനത്  2019-തലേ  സരസകാനതത

ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  ഗവണതമെനത്തിതന  മെനത്തിസഭകാ  തശരമെകാനതത്തിതന

അടെത്തിസകാനതത്തിതലേടുത  ഉതരവകാണ്  ഇഹൗ  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്

നയത്തിച്ചത്തിട്ടുളളത്  എനകാണ്.   അതരതത്തില  ലകരളതത  ലദകാഷകരമെകായത്തി

ബകാധത്തിക്കുന വത്തിധതത്തിലേകാണ് ലകന്ദ്രഗവണതമെന് സുപ്രശരലകകാടെതത്തിയത്തില അത്

റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെ്  തചയത്തിട്ടുളളത്.  അതുതകകാണ്ടുതതന  ആ  മെനത്തിസഭകാ  തശരമെകാനര

തത്തിരതകാന അടുത  മെനത്തിസഭകാ  തശരമെകാനര  തതന ലവണര.  അതുതകകാണ്ട്

ഇഹൗ  പ്രശ്നതത്തിതന  ഗുരതരകാവസ  പൂര്ണമെകായര  ലകന്ദ്രഗവണതമെനത്തിതനയര

സുപ്രശര  ലകകാടെതത്തിതയയര   ലബകാദരതപ്പടുതകാന  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  സരസകാന
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ഗവണതമെന്  തയ്യേകാറകാകണതമെന്  ഇഹൗ  സന്ദര്ഭതത്തില  ഞകാന

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണ്.

ശശ  .    പത്തി  .    എസ്  .    സുപകാല:  സര്,  ഞകാന  ഇഹൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുയകാണ്.  തക.പത്തി.എ.സത്തി.-യതടെ  അശശലമെധര  നകാടെകതത്തില

വയലേകാറത്തിതന വരത്തികള തക. എസ്. ലജകാര്ജ് ആലേപത്തിക്കുനണ്ട്. 

''പകാമ്പുകളക്കു മെകാളമുണ്ട് പറവകളകകാകകാശമുണ്ട് 

 മെനുഷരപുത്രന് തലേചകായ്ക്കകാന മെണത്തിലേത്തിടെമെത്തില ...''

ലകരളതത്തില  മെനുഷരപുത്രന്  മെണത്തില  തലേചകായ്ക്കകാന  ഇടെര  നലകത്തിയത്

ലകരളതത്തിതലേ കമനണത്തിസ്റ്റേ് ഗവണതമെനകളകാണ്,  ലകരളതത്തിതലേ ഇടെതുപക

ഗവണതമെനകളകാണ്.  1957-തലേ  ലകരളതത്തിതലേ  ഗവണതമെന്,  നമുകറത്തിയകാര

അന്  കുടെത്തികത്തിടെപ്പ്  അവകകാശമുണ്ടകായത്തിരനത്തില.  കുടെത്തിയകാന്മേകാതര,  ഏത്

അര്ത്ഥരകാത്രത്തിക്കുര  അവരതടെ  വകാസസലേത്തുനത്തിന്  ഇറകത്തിവത്തിടുവകാന

ജന്മേത്തിമെകാര്ക് സകാധത്തിക്കുമെകായത്തിരന. ആ ജന്മേത്തിമെകാതര ലചകാദരര തചയ്യേകാന ആര്ക്കുര

സകാധത്തിക്കുമെകായത്തിരനത്തില.  ലപകാലേശസുര  അധത്തികകാരത്തികളുതമെലകാര

അവര്തകകാപ്പമെകായത്തിരന.  1957-ല  ലകരള  പത്തിറവത്തിക്കുലശഷര  ആദരമെകായത്തി

അധത്തികകാരതത്തില  വന  1957-തലേ  ഗവണതമെന്  കുടെത്തികത്തിടെപ്പ്  അവകകാശര



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

61

സരരകത്തിക്കുന തശരമെകാനമെകാണ്  ആദരമെകായത്തി  ലകതകകാണ്ടത്.  ഭൂപരത്തിഷ്കരണ

നത്തിയമെര 1957-ല അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു. 1969-ല സമെഗ്രേമെകായ ഭൂപരത്തിഷ്കരണ നത്തിയമെര

പകാസകാകത്തി.  1970  ജനുവരത്തി  മെകാസര  ഒനകാര  തശയതത്തി  ജന്മേത്തിതശതത്തിന്

അറുതത്തിവരതത്തിതകകാണ്ട് ആ നത്തിയമെര ലകരളതത്തില നടെപ്പത്തിലേകാകത്തി. 30 ലേകര

കുടുരബങ്ങളക് ഭൂമെത്തിയത്തില അവകകാശര നലകത്തിയ നത്തിയമെമെകായത്തിരന അത്. ഒര

തുളളത്തി  രകര  ചശനകാതത  ഒര  സരഘര്ഷമുണ്ടകാകകാതത  30  ലേകര

കുടുരബങ്ങളക്  അവരതടെ  ഭൂമെത്തിയത്തില  അവകകാശര  നലകത്തിയ

തശരമെകാനതമെനപറയനത്  ഇഹൗ  ലകരളതത്തില  മെകാത്രമെല,  രകാജരത്തുമെകാത്രമെല,

ലലേകാകത്തുതതന  മെകാതൃകയകാകകാന  സകാധത്തിക്കുന  ഒര  നത്തിയമെ

നത്തിര്മകാണമെകായത്തിരന. 1996-തലേ എല.ഡെത്തി.എഫ്. ഗവണതമെനത്തിതന കകാലേത്

റവനന  വകുപ്പത്തിതന  ലനതൃതശതത്തില  നടെപ്പകാകത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങള,

ആദത്തിവകാസത്തികളക് ഭൂമെത്തി നലകുക എനളളത് എലപ്പകാഴര ചര്ച്ച തചയ്യേതപ്പടുന

കകാരരര തതനയകായത്തിരന. ആദത്തിവകാസത്തികളക്, മെണത്തിതന മെകളക് ഒലരകര്

വശധര ഭൂമെത്തി  നലകുവകാനുളള തശരമെകാനതമെടുതത്  1996-തലേ ഗവണതമെനകാണ്

എനളളത്  നമുതകലകാവര്ക്കുര  അറത്തിയകാര.  കഴത്തിഞ  എല.ഡെത്തി.എഫ്.

സര്കകാരത്തിതന കകാലേത്  175000  കുടുരബങ്ങളകകാണ്  പട്ടെയര  നലകത്തിയത്.
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അഭത്തിമെകാനകരമെകായത്തിട്ടുളള കകാരരമെലല? ഇഹൗ സര്കകാര് അധത്തികകാരതത്തില വനത്തിട്ടെ്

ഒര  വര്ഷകകാലേര  പത്തിനത്തിടുകയകാണ്.  100  ദത്തിന  കര്മ

പരത്തിപകാടെത്തിയത്തിലുളതപ്പടുതത്തി  12000  പട്ടെയമെകാണ്  നലകുവകാന  ലേകരമെത്തിട്ടെത്.

ലേകരമെത്തിട്ടെത്  12000  പട്ടെയമെകാതണങത്തില  100  ദത്തിവസതത്തിനുളളത്തില  13534

പട്ടെയമെകാണ്  ലകരളതത്തിതലേ  എല.ഡെത്തി.എഫ്.  ഗവണതമെന്  നലകത്തിയത്.

ഒരവര്ഷകകാലേര തകകാണ്ട് കകാലലേകര പട്ടെയര നലകകാനകാണ് തശരമെകാനത്തിച്ചത്.

എനകാല ഒരവര്ഷകകാലേര തകകാണ്ട് 50614 പട്ടെയമെകാണ് ലകരളതത്തിതലേ റവനന

വകുപ്പത്തിതന ലനതൃതശതത്തില ഇഹൗ ഗവണതമെന്  നലകത്തിയത്.  14  ജത്തിലകളത്തിലുര

പട്ടെയലമെള  സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചു.  പട്ടെയലമെളകളുതടെ  സരസകാനതലേ  സമെകാപനര

പുനലൂരത്തില  ആയത്തിരന.  നമ്മുതടെ  ആരകാധരനകായ  മുഖരമെനത്തിയര  റവനദ്യു

വകുപ്പുമെനത്തിയര  നമ്മുതടെ  മെനത്തിമെകാതരലകാര  ആ  പട്ടെയലമെളയത്തില  പതങടുത്തു.

ആയത്തിരകണകത്തിന് ആളുകളകാണ് ആ ലമെളയത്തില പതങടുതത്.  നകാടെത്തിതന ഒര

ഉതവമെകായത്തി  അത്  മെകാറുകയണ്ടകായത്തി.  വര്ഷങ്ങളകായത്തി  പരത്തിഹേകാരര  കകാണകാതത

കത്തിടെനത്തിരന  പുനലൂര്  ലപപ്പര്  മെത്തില  നത്തിവകാസത്തികളക്  പട്ടെയര  നലകുവകാന

സകാധത്തിച്ച പട്ടെയലമെളയകായത്തി അത് മെകാറുകയണ്ടകായത്തി.  ഒര ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തിതയന

നത്തിലേയ്ക്കുമെകാത്രമെല,  ഒര  തപകാതുപ്രവര്തകതനനളള  നത്തിലേയ്ക്കുലപകാലുര  ഏറവര
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അഭത്തിമെകാനവര  സലനകാഷവര  ചകാരത്തിതകാര്ത്ഥരവര  ലതകാനത്തിയ

നത്തിമെത്തിഷങ്ങളകായത്തിരനതവനകാണ്  ആ  ലമെളതയ  സരബനത്തിച്ചത്തിടെലതകാളര

പറയകാന  സകാധത്തിക്കുനത്.  വരന  ഒരവര്ഷകകാലേര  മെലേലയകാര  ലമെഖലേയത്തില

വനഭൂമെത്തി പട്ടെയതത്തിന് പ്രകാധകാനരര നലകത്തിതകകാണ്ട് ആവശരമെകായ നടെപടെത്തികള

സശശകരത്തിക്കുതമെനകാണ്  റവനദ്യു  വകുപ്പുമെനത്തി  വരകമെകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുനത്.

എല.ഡെത്തി.എഫ്.  ഗവണതമെനകാണത്തിത്  പറയനത്,  അതുതകകാണ്ടുതതന  ഇത്

യകാഥകാര്ത്ഥരമെകാകുതമെനളള  കകാരരതത്തില  യകാതതകാര  സരശയവമെത്തില.

ഞങ്ങളക്  ലചകാദത്തികകാനുളളത്,  നത്തിങ്ങളുര  ഇഹൗ  ലകരളതത്തില  ഭരണര

നടെതത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.  നത്തിങ്ങളുതടെ അവസകാനതത ഗവണതമെന് ശശ.  ഉമനചകാണ്ടത്തി

നയത്തിച്ച  ഗവണതമെനകാണ്.  ശശ.  ഉമനചകാണ്ടത്തി  ലകരളര  ഭരത്തിക്കുന

അവസരതത്തില  ശശമെതത്തി  ലസകാണത്തിയ  ഗകാനത്തി  പതങടുത്തുതകകാണ്ട്  ഒര

പട്ടെയലമെള  തത്തിരവനനപുരത്  സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  അന്  നത്തിരവധത്തി

ആളുകളക് നത്തിങ്ങള പട്ടെയര നലകത്തി.  പതക,  ആ പട്ടെയര ലേഭത്തിച്ച പലേര്ക്കുര

ഇതുവതര  അവരതടെ  ഭൂമെത്തി  കതണ്ടത്തുവകാന  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ഭൂമെത്തി

കതണ്ടതത്തിയവര്ക്  അവത്തിതടെ  തകാമെസത്തികകാന  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ഇതകാണ്

നത്തിങ്ങളുതടെ കകാലേത് നടെതത്തിയ പട്ടെയലമെള. അതുതപകാതലേയല എല.ഡെത്തി.എഫ്.
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സര്കകാരത്തിതന  കകാലേത്  നടെതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  പട്ടെയലമെള.  റവനദ്യു

വകുപ്പുമെനത്തി സഖകാവ്  തക.  രകാജതന ലനതൃതശതത്തില റവനദ്യു വകുപ്പ്  കൂടുതല

ജനകശയമെകായത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  നമ്മുതടെ  റശ-സര്ലവ  നടെപടെത്തികള

എനകാണ്  ആരരഭത്തിച്ചത്?  1966-ല  ആരരഭത്തിച്ചു.  56  വര്ഷങ്ങള  പത്തിനത്തിടുന.

1550 വത്തിലലജുകളത്തില 911 വത്തിലലജുകളത്തില മെകാത്രമെകാണ് റശ-സര്ലവ നടെപടെത്തികള

പൂര്തശകരത്തികകാന  സകാധത്തിച്ചത്.  റശ-സര്ലവ  നടെപടെത്തികള  പൂര്തശകരത്തികകാന

ഇനത്തിയര  എത്രനകാള  ലവണ്ടത്തിവരര.  ലകരളതത്തിതലേ  എല.ഡെത്തി.എഫ്.

ഗവണതമെനര  റവനദ്യു  വകുപ്പുര  അതരര  ഒര  സകാഹേചരരതത്തിലേകാണ്

ആധുനത്തികമെകായ സരവത്തിധകാനലതകാതടെ ഡെത്തിജത്തിറല സര്ലവ  പൂര്തശകരത്തികകാന

ആവശരമെകായ  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തിക്കുതമെനളള  തശരമെകാനര  എടുതത്.

ലചകാദരങ്ങളക് മെറുപടെത്തിയകായത്തി ബഹുമെകാനരനകായ റവനന മെനത്തി ഇന് രകാവത്തിതലേ

ഒലട്ടെതറ  കകാരരങ്ങള  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  അടുത  നകാലേ്  വര്ഷരതകകാണ്ട്

ലകരളതത്തിതലേ മുഴവന വത്തിലലജുകളത്തിലുര റശസര്ലവ നടെപടെത്തികള പൂര്തശകരത്തിച്ച്,

വത്തിപവകരമെകാതയകാര  മെകാറതത്തിന്  വഴത്തിതയകാരകകാന  ലകരളതത്തിതലേ

എല.ഡെത്തി.എഫ്.സര്കകാര്  ആവശരമെകായ നത്തിലേപകാടുകള സശശകരത്തിച്ച്  മുലനകാട്ടെ്

ലപകാകുകയകാണ്.  ബത്തിനകാമെത്തി  ഇടെപകാടുകളക്  തടെയത്തിടുവകാനുര
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കണകത്തിലതപ്പടെകാത വസ്തുകള കതണ്ടത്തുവകാനുമുള നടെപടെത്തിയതടെ ഭകാഗമെകായത്തി

യണശക് തണ്ടലപ്പര് സരവത്തിധകാനര തകകാണ്ടുവരത്തികയകാണ്.  ഇത് ഫലേപ്രദമെകായത്തി

നടെപ്പത്തിലേകാക്കുലമ്പകാള  ലകരളതത്തില  ഭൂരഹേത്തിതരകായത്തിട്ടുള  മുഴവന

കുടുരബങ്ങളക്കുര  ഭൂമെത്തി  ലേഭരമെകാക്കുനതത്തിനകാവശരമെകായ  നടെപടെത്തികള

സശശകരത്തികകാന  ലപകാകുകയകാണ്.  ഒരപതക  ഭൂ-പരത്തിഷ്കരണ  നത്തിയമെര

കഴത്തിഞകാല  ലകരളതത്തില  ഏറവര  കൂടുതല  സശകാധശനത്തികതപ്പടുന  ഒര

നത്തിയമെമെകാലയകാ,  തശരമെകാനമെകാലയകാ  ഇതുമെകാറുതമെന  കകാരരതത്തില  യകാതതകാര

സരശയവമെത്തില.  വത്തിലലജ്  ഓഫശസുകള  ജനസഹൗഹൃദ  ഓഫശസുകളകായത്തി

മെകാറത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്. 'എലകാവര്ക്കുര ഭൂമെത്തി, എലകാ ഭൂമെത്തിക്കുര ലരഖ' എന

മുദകാവകാകരര  ഉയര്തത്തിതകകാണ്ട്  റവനന  വകുപ്പ്  അതത്തിശകമെകായത്തി  മുലനകാട്ടെ്

നശങ്ങുകയകാണ്.  നമ്മുതടെ ഭകാവനകാ സമ്പനനകായ ലനതകാവകായത്തിരന മെഹേകാനകായ

എര.  എന.  ലഗകാവത്തിന്ദന  നകായര്  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചതകാണ്  ലേകര  വശടെ്  പദതത്തി.

വശടെത്തിലകാതവര്ക് വശതടെന സശപ്നര; ആയത്തിരകണകത്തിന് കുടുരബങ്ങളക്  ആ

സശപ്നര യകാഥകാര്ത്ഥരമെകാകത്തിയ പദതത്തിയകായത്തിരന എര.എന. ഭവന നത്തിര്മകാണ

പദതത്തി/ലേകര വശടെ്  പദതത്തി.  ലേകര വശടെ്  പദതത്തി  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടെ്  അനപത്

വര്ഷകകാലേര പത്തിനത്തിടുന.  അതത്തിലപ്പകാള പലേയത്തിടെത്തുര നകാലശകാന്മുഖമെകാണ്.  ഒറ



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

66

വശടുകള ഇരട്ടെ വശടുകളകാക്കുതമെനള പ്രഖരകാപനര നടെതത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.  ലവണ്ടത്ര

പണമെത്തിലകാതതുതകകാണ്ട്  സമെയബനത്തിതമെകായത്തി  പ്രസ്തുത  പദതത്തി

പൂര്തശകരത്തികകാന  കഴത്തിയലമെകാതയന  ആശങ  നത്തിലേനത്തില്ക്കുന.  പ്രസ്തുത

പദതത്തിയ്ക്കകാവശരമെകായ പണര നശകത്തിവച്ച് അതത്തിനകാവശരമെകായ പ്രവര്തനങ്ങള

നടെതണതമെനകാണ്  എനത്തിക്  ഇഹൗ  അവസരതത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തികകാനുളത്.

ശകമെകാതയകാര  ധനകകാരര  മെകാലനജ് തമെനത്തിനകാണ്  സര്കകാരര

ധനകകാരരവകുപ്പുമെനത്തിയര  ഇവത്തിതടെ  ലനതൃതശര  നല്കുനത്.  ലകന്ദ്ര  സര്കകാര്

നമതള  ശശകാസര  മുട്ടെത്തിക്കുകയകാണ്.  ഒര  തഫഡെറല  സരവത്തിധകാനതത്തിന്

വത്തിരദമെകായ  നത്തിലേപകാടെകാണ്  ലകന്ദ്രസര്കകാര്  സശശകരത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.

ബത്തി.തജ.പത്തി.  ഭരത്തിക്കുന  സരസകാനങ്ങളത്തില  പണര  വകാരത്തിലകകാരത്തി  നല്കുന.

അലത  സമെയര  അര്ഹേതതപ്പട്ടെ  പണരലപകാലുര  നമുക്  നല്കുനത്തില.

പ്രളയകകാലേത്തുര  ലകകാവത്തിഡെ്  സകാഹേചരരതത്തിലുതമെകാതക   നമുകത്

വരകമെകായതകാണ്.  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  വത്തിഹേത്തിതര കൃതരമെകായത്തി നല്കുനത്തില.  കടെതമെടുപ്പ്

പരത്തിധത്തി  കുറച്ച്  സകാമ്പതത്തികമെകായത്തി  നമ്മുതടെ  സരസകാനതത  ശശകാസര

മുട്ടെത്തിക്കുവകാന  ശമെത്തിക്കുകയകാണ്.  ഇതരര  സകാഹേചരരങ്ങളകത്തിടെയത്തിലുര

ലകരളതത്തില  വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങളക്  അവധത്തി  തകകാടുകകാതത



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

67

ഏറവമെധത്തികര  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെത്തുനതത്തിന്  ലനതൃതശര  നല്കുന

സര്കകാരത്തിതന ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള ഞകാന ശകമെകായത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശശ  .    എന  .    എ  .    തനലത്തിക്കുന്:  സര്,  ഞകാന ഇഹൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

ശകമെകായത്തി എതത്തിര്ക്കുന. ശശമെതത്തി ഉമെകാ ലതകാമെസ് ഇന് സഭയത്തില ഉണ്ട്. ഇഹൗ

സഭയ്ക്കകത്തുര  പുറത്തുര  നത്തിരവധത്തി  ജനകശയ  പ്രശ്നങ്ങള

ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  പത്തി.  ടെത്തി.  ലതകാമെസ്  നടെതത്തിയ  ധശലരകാദകാതമെകായ

ലപകാരകാട്ടെങ്ങള    തുടെര്ന്      നടെതകാന     വര്ദത്തിച്ച       വശരരലതകാതടെയകാണ്

ശശമെതത്തി ഉമെകാ ലതകാമെസ് ഇവത്തിതടെ  എതത്തിയത്തിട്ടുളത്.  കകാല ലേകര ലവകാട്ടെത്തിതന

ഭൂരത്തിപകതത്തില  വത്തിജയര  തതകവരത്തിച്ചത്തിട്ടുര   അപ്പുറതത്തിരത്തിക്കുന  ആളുകളക്

അത് ലപകാര, ഇത് ജയലമെ അതലനകാണ് അവര് പറയനത്.  ഇതതന്തു ജയര;

ഇതകാലണകാ  ജയര?  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മെനത്തിമെകാരടെകര  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര

ഇതരതത്തിലേകാണ്   സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്.  ഇതതകാതക  ലകട്ടെലപ്പകാള  എനത്തിക്കുര

സരശയമെകായത്തി.  'നത്തിങ്ങള  ഇഹൗ  സഭയത്തിലലേയ്ക്ക്  കടെനവനത്  ജയത്തിച്ചത്തിട്ടെകാലണകാ

അലതകാ  വരകാജ  സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറ്റുമെകായത്തിട്ടെകാലണകാ'  എന്  ഞകാനത്തിന്  രകാവത്തിതലേ

ശശമെതത്തി  ഉമെകാ  ലതകാമെസത്തിലനകാടെ്  ലചകാദത്തിച്ചു.  72770  ലവകാട്ടെകാണ്  അവര്ക്

ലേഭത്തിച്ചത്. കഴത്തിയതമെങത്തില ലവകാട്ടുതചയ 72770 ആളുകതളയര  ബഹുമെകാനരനകായ



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

68

സശകര്  സഭയ്ക്കകത്തുതകകാണ്ടുവന്  പ്രദര്ശത്തിപ്പത്തികണതമെനകാണ്  എനത്തിക്

പറയകാനുളത്.  അങ്ങതനതയങത്തിലുര  അവര്  വത്തിശശസത്തിക്കുതനങത്തില

വത്തിശശസത്തികതട്ടെ.  ശശമെതത്തി  ഉമെകാ  ലതകാമെസത്തിതന  വത്തിജയര  അരഗശകരത്തികകാന

കഴത്തിയകാത  ഇവരതടെ  തതകാലേത്തികട്ടെത്തി  അപകാരതമെനകാണ്  ഞകാന  പറയനത്.

മുതമ്പകാരത്തികല ശശ.  തകകാടെത്തിലയരത്തി ബകാലേകൃഷ്ണന സഭയ്ക്കകത് പ്രസരഗത്തിച്ചതത്തില

നത്തിന്  ഒര  കകാരരര  ഞകാന  സൂചത്തിപ്പത്തികതട്ടെ...  'തത്തിരവനനപുരതത

കകാഴ്ചബരഗകാവത്തിതലേ  കകാണ്ടകാമൃഗര  രണ്ട്  ദത്തിവസമെകായത്തി  പട്ടെത്തിണത്തിയത്തിലേകാണ്.  രണ്ട്

ദത്തിവസമെകായത്തി  ഭകണര  കഴത്തിക്കുനത്തില'-  ഇതകായത്തിരന  അലദഹേര  പറഞത്.

ഏത്  സകാഹേചരരതത്തിലേകാണ്  അലദഹേമെത്  പറഞതതന്

നമുതകലകാവര്ക്കുമെറത്തിയകാര.   തൃകകാകരയത്തില   ശശമെതത്തി  ഉമെകാ  ലതകാമെസത്തിതന

ജയര  അരഗശകരത്തികകാനകാകകാത  ഇവരതടെ  തതകാലേത്തികട്ടെത്തി  കകാണുലമ്പകാള

എനത്തിക്  പറയകാനുളത്,  ഇനത്തി  ജശവത്തിതകകാലേര  മുഴവന  ഭകണര

കഴത്തികത്തിതലന്  തത്തിരവനനപുരതത  കകാഴ്ചബരഗകാവത്തിതലേ  കകാണ്ടകാമൃഗര

തശരമെകാനതമെടുതത്തിരത്തിക്കുന എനതകാണ്.   എ.തക.ജത്തി.തസനത്തിറത്തിന് ലനതരയള

ആക്രമെണതതക്കുറത്തിച്ച്  ഇവത്തിതടെ  ചര്ച്ച നടെക്കുകയകാണ്.   ഒ.  വത്തി.  വത്തിജയതന

'ധര്മപുരകാണ'തത്തില പറയതനകാര കകാരരമുണ്ട്.  ജനങ്ങള രകാജകാവത്തിതനതത്തിതര
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തത്തിരത്തിഞകാല  രകാജകാവ്  ഒര  തനര  പ്രലയകാഗത്തിക്കുര.  എനകാണകാ  തനര?

അതത്തിര്തത്തിയത്തില  യദര  പ്രഖരകാപത്തിക്കുക...  അത്  മെകാത്രമെകാണ്

അകകാരരതതക്കുറത്തിച്ച് പറയകാനുളത്.                         ശശ.  എ.  എന.

ഷരസശര്   എതനകാതകലയകാ  കകാരരങ്ങള  പറയനണ്ട്.    പകാണകകാടെ്

മുഹേമദലേത്തി  ശത്തിഹേകാബ്  തങ്ങതളക്കുറത്തിച്ച്  സഭയത്തില  പറഞത്തിതലങത്തില

അലദഹേതത്തിന്  യകാതതകാര  സശസതയര  കത്തിട്ടുകയത്തില.  ഇതതകാതക  ലകട്ടെ്

ഒരത്തികലുര  പ്രലകകാപത്തിതനകാകകാന  പകാടെത്തിതലനകാണ്  എനത്തിക്  പ്രത്തിയതപ്പട്ടെ  ശശ.

നജശബ്  കകാനപുരലതകാടെ്  പറയകാനുളത്.  കകാരണര

സദുലദശലതകാടുകൂടെത്തിയകാണ് ഷരസശര് അതുപറയനത്.  കകാരണര പകാണകകാടെ്

തങ്ങളമെകാരതടെയടുത്  നത്തിരവധത്തി  ജകാതത്തികളത്തിലുര  മെതങ്ങളത്തിലുര  ഉളതപ്പടുന

ആളുകള ലപകാകകാറുണ്ട്.  അവരത്തില അഗതത്തികളുര  അശരണരണരര  ദശനരര

ദുനഃഖത്തിതരര നത്തിരകാലേരബരര നത്തിരകാശരമുണ്ട്. പകാണകകാടെ് തങ്ങളമെകാതര കണ്ടകാല

അവര്തകകാര  ആശശകാസര  കത്തിട്ടുതമെനകാണ്  അവരതടെ  വത്തിശശകാസര.  അത്

ഓലരകാരതരലടെയര  വത്തിശശകാസമെകാണ്.  പലേ  തരതത്തിലുള  അസശസതകള

അനുഭവത്തിക്കുനയകാളുകള അവത്തിതടെ ലപകാകുനണ്ട്.  അതരതത്തില ഒരസശസത

അനുഭവത്തിക്കുന ഒരകാളകാണ്  ശശ.  എ.  എന.  ഷരസശതറന് നമുകറത്തിയകാര.  ആ
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അസശസത എനകാതണനര നമുകറത്തിയകാര.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ തപകാതുമെരകാമെത്-

വത്തിലനകാദസഞകാര  വകുപ്പുമെനത്തി  ശശ.  പത്തി.  എ.  മുഹേമദ്  റത്തിയകാസത്തിതന

ലനകാക്കുലമ്പകാള അലദഹേതത്തിതന അസശസത വര്ദത്തിക്കുര.  ആ അസശസത

മെകാറകാന  ശശ.  എ.  എന. ഷരസശര്  എന്  തശരമെകാനമെകാണ്  എടുതത്തിട്ടുളത്;

എലകാ സമെയത്തുര പകാണകകാടെ് തങ്ങള എന് പറയകാതമെനകാണ്. അതുതകകാണ്ട്

അലദഹേര  പകാണകകാടെ് തങ്ങള എന്  പറയലമ്പകാള അലദഹേതത ഒരത്തികലുര

കുറതപ്പടുതകാന  പകാടെത്തില.  സദുലദശലതകാടുകൂടെത്തിയകാണ്  അലദഹേര  പകാണകകാടെ്

തങ്ങതളക്കുറത്തിച്ച് പറയനത്.  

ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.തയ ക്കുറത്തിച്ചുര ഇവത്തിതടെ ചര്ച്ച നടെക്കുനണ്ട്. ബഹുമെകാനരനകായ

ധനകകാരരമെനത്തിതയ കൂടുതല വത്തിമെര്ശത്തിക്കുനത്തില.  ഏതകാനുര ദത്തിവസങ്ങളക്കുമുമ്പ്

കകാസര്ലഗകാഡെ്  അലദഹേവമെകായത്തി  ഞകാതനകാര  ലവദത്തി  പങത്തിട്ടെത്തിരന.  അലദഹേര

വളതര  നത്തിഷ്കളങനകാണ്,  ലേകാളത്തിതരമുളയകാളകാണ്,  വത്തിനയമുളയകാളകാണ്.

ഇകകാരരങ്ങതളകാതക  ഞകാന  ആ  ലവദത്തിയത്തില  പറയകയണ്ടകായത്തി.  പതക

പറഞത്തിതട്ടെന്തുകകാരരര;  അലദഹേതത്തിന്  ലേഭത്തിച്ച  വകുപ്പ്  വലകാത

ലമെകാശമെകായത്തിലപ്പകായത്തി.  അലദഹേതത  കുറതപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടെ്  കകാരരമെത്തില.  'നമ്മുതടെ

സരസകാനത് ഒര സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തിയമെത്തില, ടഷറത്തി എലകാ ദത്തിവസവര
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പ്രവര്തത്തിക്കുന'-  കഴത്തിഞ  സഭകാ  സലമളനതത്തില  അലദഹേര  പറഞ

കകാരരമെകാണത്തിത്.  ഇത്  ലകട്ടെലപ്പകാള  എനത്തിക്  ഓര്മ  വനത്  മെതറകാര

കകാരരമെകാണ്.  ഞങ്ങളുതടെ  നകാട്ടെത്തില  ലഹേകാട്ടെല  നടെത്തുന  ഒരകാളുണ്ട്.  അലദഹേര

രകാവത്തിതലേ   ലഹേകാട്ടെല  തുറക്കുര.  രകാവത്തിതലേ  11  മെണത്തിയകാകുലമ്പകാള ലഹേകാട്ടെലേത്തിതലേ

സകാധനങ്ങതളകാതക  തശരര.  പതക  അലദഹേര  പൂട്ടെത്തില.  രകാത്രത്തി  പതത്തിതനകാന്

മെണത്തി വതര ലഹേകാട്ടെല തുറനകത്തിടെക്കുര.  ആ ലഹേകാട്ടെല എതന വശടെത്തിനടുതകാണ്.

ഞകാതനനര  അതുവഴത്തി  ലപകാകുനയകാളകാണ്.  സകാധനങ്ങതളകാതക

രകാവത്തിതലേതതന  തശര്നത്തിട്ടുര  എനത്തിനകാണ്  പകാതത്തിരകാവവതര  ലഹേകാട്ടെല  തുറന

വച്ചത്തിരത്തിക്കുനതതന്  ഞകാന  അലദഹേലതകാടെ്  ലചകാദത്തിച്ചു.  ഇവത്തിതടെ  വരന

ആളുകലളകാടെ്  സകാധനങ്ങളത്തിതലന്  പറയകാതനങത്തിലുര  ഞകാന  ഇവത്തിതടെ

ഇരത്തികലണ്ടതയനകായത്തിരന അലദഹേര എനത്തിക് നലകത്തിയ മെറുപടെത്തി. ടഷറത്തി ഒര

ദത്തിവസവര  പൂട്ടെത്തിയത്തിട്ടെത്തിതലന്  ബഹുമെകാനരനകായ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി

പറഞലപ്പകാള ഈ പറഞ ലഹേകാട്ടെലുകകാരതനയകാണ് എനത്തിക് ഒകാര്മവനത്.

ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.-യമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  ഒരപകാടെ്  കകാരരങ്ങളുണ്ട്.  അതതകാതക

ലകന്ദ്രസര്കകാരത്തിലനതകാതണന്  പറഞ്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മെനത്തി  ഒഴത്തിയതമെന്

ഞകാന വത്തിശശസത്തിക്കുന. പതക അലങ്ങയ്ക്ക് പരത്തിഹേരത്തികകാന പറ്റുന കകാരരങ്ങള
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അങ്ങ്  പരത്തിഹേരത്തികണതമെനകാണ്  എനത്തിക്  പറയകാനുളത്.  നമ്മുതടെ

വരകാപകാരത്തികള   ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.-യമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  ഒട്ടെനവധത്തി   സമെരങ്ങള

സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.   അലങ്ങയ്ക്ക്  പരത്തിഹേരത്തികകാന  കഴത്തിയതമെങത്തില

അവരതടെ പ്രശ്നങ്ങള പരത്തിഹേരത്തികണതമെനകാണ് എനത്തിക് സൂചത്തിപ്പത്തികകാനുളത്.

റവനന  വകുപ്പത്തില  ധകാരകാളര  പ്രശ്നങ്ങള  ബകാകത്തിയതണ്ടങത്തിലുര  എലകാ

വത്തിഷയങ്ങളത്തിലുമെത്തിടെതപടെകാന  റവനന  വകുപ്പുമെനത്തി  കകാണത്തിക്കുന  തകാല്പരരതത

ഞകാന അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുന. തനലവയല തണശര്തടെ സരരകണനത്തിയമെപ്രകകാരര

തയ്യേകാര്  തചയത്തിട്ടുള  ഡെകാറകാ  ബകാങത്തില  ഭൂമെത്തിയളതപ്പട്ടെതുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്

തപകാതുജനങ്ങള  അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങളുര  ഞകാനത്തിവത്തിതടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണ്.  അതുലപകാതലേ,  എതന  ജത്തിലയത്തില  129

വത്തിലലജുകളുതണ്ടങത്തിലുര  85  ഓഫശസുകള  മെകാത്രമെകാണുളത്.  അഞ്

വത്തിലലജുകളുളതപ്പടുന  ഗ്രൂപ്പ്  വത്തിലലജുകള  വളതരയധത്തികര  ജത്തിലയത്തിലുളത്

അലങ്ങയ്ക്കറത്തിയകാവന  പ്രശ്നമെകാണ്.  അത്  പരത്തിഹേരത്തികണതമെനകാണ്  എനത്തിക്

പറയകാനുളത്.  ഞകാന ഇഹൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനതയ  ഒരത്തികലക്കൂടെത്തി  ശകത്തിയകായത്തി

എതത്തിര്ക്കുന. 
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ശശ  .    പത്തി  .    നന്ദകുമെകാര്:  സര്,  ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണ്.  പ്രതത്തിപകര  ഇവത്തിതടെ  കകാട്ടെത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന

ലകകാപ്രകായങ്ങളക്കുള മെറുപടെത്തി സമെയകുറവകകാരണര വത്തിശദമെകായത്തി  കടെക്കുനത്തില,

എനകാലുര  ചത്തിലേകകാരരങ്ങള  പറയകാര.  സരഘ്പരത്തിവകാര്  പ്രവര്തകനകായ

ശശ.  പ്രതത്തിഷ് വത്തിശശനകാഥ് പറഞ കളകഥകള  ഏറ്റുപത്തിടെത്തിച്ച്  ലഡെകാ.  മെകാതദ്യു

കുഴലനകാടെന  ഇവത്തിതടെ  ആവര്തത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  ശശ.  തക.

സുലരന്ദ്രനുര  എന്തുരപറയന  ശശ.  പത്തി.  സത്തി.  ലജകാര്ജുര

വത്തിളത്തിച്ചുപറയനകകാരരങ്ങള  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക  ലനതകാവര  ഇവത്തിതടെ

ആവര്തത്തിക്കുകയകാണ്.  ഇതതകാതക കകാട്ടെത്തി  ഞങ്ങതള വത്തിരട്ടെകാന ലനകാലകണ്ട,

അത്  നടെക്കുന  കകാരരമെതലന്  ഞകാനത്തിവത്തിതടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണ്.  ഈ

സഭയത്തില  ബത്തി.തജ.പത്തി.-ക്  സഭയ്ക്കകത്  ആളത്തിലകാതതത്തിനകാല  ആ  ലറകാള

നത്തിങ്ങള ഭരഗത്തിയകായത്തി  നത്തിര്വഹേത്തിക്കുനതവന കകാരരര  എനകായകാലുര ജനങ്ങള

കകാണുനണ്ട്.  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയതടെയര

ധവളപത്രതത്തിതനയതമെകാതക  കകാരരങ്ങള ഇവത്തിതടെ  പറയനത്  ലകട്ടു.  ഏത്

രകാഷതത്തിനകാണ്  കടെമെത്തിലകാതത്;  മുതലേകാളത്തിത അലപ്പകാസലേനകായ യ.എസ്.-

തലേ  തഡെബ്റ്  -  ജത്തി.ഡെത്തി.പത്തി.  ലറലഷരകാ  108  ശതമെകാനമെകാണ്.  ജപ്പകാലനത്
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236.14 ശതമെകാനവര  ഇനരയലടെത്  85  ശതമെകാനവമെകാണ്.  എനത്തിട്ടെ്

എഫ്.ആര്.ബത്തി.എര.-തന  ലപരത്തില  സരസകാനങ്ങതള  വത്തിരട്ടുകയകാണ്  ലകന്ദ്രര

തചയ്യുനത്.  സരസകാനങ്ങളുതടെ  സത്തിതത്തി  ലനകാക്കുകയകാതണങത്തില

ലകരളതത്തിതന  തഡെബ്റ്-ജത്തി.എസ്.ഡെത്തി.പത്തി.  ലറലഷരകാ  32.2  ശതമെകാനമെകാണ്.

രകാജസകാന  എനകാതണനര  ആരലടെതകാതണനര  ഞകാനത്തിവത്തിതടെ  പറയനത്തില.

രകാജസകാന  39.8  ശതമെകാനമെകാണ്.  ലകകാണഗ്രേസ്  ഇനതലേവതര  ഭരത്തിച്ചത്തിരന

പഞകാബത്തില  53.3 ശതമെകാനമെകാണ്  തഡെബ്റ്  -  ജത്തി.എസ്.ഡെത്തി.പത്തി.  ലറലഷരകാ.

അവലരകാതടെകാതക  ധവളപത്രര  ഇറകകാന  പറയൂ,  അതുകഴത്തിഞത്തിട്ടെകാകകാര

ലകരളതത്തിതന  കകാരരര.  കടെതമെടുക്കുനത്  വലേത്തിതയകാര  അപരകാധമെകായത്തിട്ടെകാണ്

ചത്തിലേ  ആളുകള  ചത്തിത്രശകരത്തിച്ചത്.  പബത്തിക്  ഫത്തിനകാനസത്തിതന  അടെത്തിസകാന

തതശങ്ങതളപ്പറത്തി  ധകാരണയള  ആരര  അങ്ങതന  പറയത്തില.  എടുക്കുന  കടെര

എനത്തിനുലവണ്ടത്തി  വത്തിനത്തിലയകാഗത്തിക്കുന,  പുട്ടെടെത്തികകാനകാലണകാതയന്  മെകാത്രര

ലനകാകത്തിയകാല മെതത്തി.  എല.ഡെത്തി.എഫ്.  സര്കകാരത്തിന് ഒര മെകാനത്തിതഫലസ്റ്റേകായണ്ട്.

ആ  മെകാനത്തിതഫലസ്റ്റേകായത്തില  സരസകാനതത്തിതന  ധനവത്തിനത്തിലയകാഗതത

സരബനത്തിച്ച്,  അതകായത്  ആര്ക്കുലവണ്ടത്തി  എങ്ങതന

വത്തിനത്തിലയകാഗത്തിക്കുതമെനളത് സരബനത്തിച്ച്  വളതര വരകമെകായത്തി പറയനണ്ട്.
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യ.ഡെത്തി.എഫ്.-തന കകാലേതത സത്തിതത്തിതയനകാണ്;  ശശ.  എ.  തക.  ആനണത്തി

മുഖരമെനത്തിയകായത്തിരന കകാലേത് ഇവത്തിതടെ 2002 ജൂതതലേ മെകാസര 16-ാം തശയതത്തി

ഇറകത്തിയ  ഒരതരവണ്ട്.  അത്  യ.ഡെത്തി.എഫ്.-കകാര്  വശണ്ടുര

വകായത്തിച്ചുലനകാക്കുനത്  നലതകാണ്.  അതത്തിതലേ  28  ലപകായത്തിന്സുര  വകായത്തിച്ച്

ലനകാകണര. അന് ജശവനകകാരതടെ പ്രലകകാഭര നടെനത് സരബനത്തിച്ച്, 2002

മെകാര്ച്ച് അഞത്തിന് ഒര അടെത്തിയനര പ്രലമെയതത്തിന്  മുഖരമെനത്തി ശശ.  എ.  തക.

ആനണത്തി  സഭയത്തില  മെറുപടെത്തി  പറഞത്,  'പണമെത്തിതലന്  അറത്തിയകാര  ടഷറത്തി

കകാലേത്തിയകാണ്,  എവത്തിതടെനത്തിനകാണ്  പണര  കത്തിട്ടുനത്,  ഇങ്ങതന  ലപകായകാല

ശമ്പളര  തകകാടുകകാന  കഴത്തിയത്തില'  എനകാണ്.  അതുലപകാതലേയകാലണകാ

ലകരളതത്തില  സകാമ്പതത്തിക  പ്രയകാസര  അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുന  ഈ  സമെയത്

എടുക്കുനത്?  ലകരളതത്തില  സകാമ്പതത്തിക  പ്രയകാസമുതണ്ടനള  കകാരരര

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി  പലേലപ്പകാഴര  ഇഹൗ  സഭയ്ക്കകത്

പറഞതകാണ്.  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തികകാരണര  ഒര  വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങളുര  തടെയത്തില,  ഒര  തപകാതുലമെഖലേകാ  സകാപനവര  പൂട്ടെത്തില

എനകാണ്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി  പറഞത്.   നത്തിങ്ങളുതടെ

കകാലേത്  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയതടെ  ലപരത്തില    തപകാതുലമെഖലേകാ
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സകാപനങ്ങള  പൂട്ടെകാന  ലവണ്ടത്തി  ആര്.  സത്തി.  ചഹൗധരത്തി  എനര്ലപ്രസസ്

റശലഫകാരസ്  കമത്തിറത്തിയണ്ടകാകത്തി.  അതത്തില  48  കമ്പനത്തികള  ലമെകാശമെകാതണന്

പറഞ.  30  സകാപനങ്ങളുതടെ  കകാരരതത്തില  ഉതരവത്തിടുകയര  9  എണര

പൂട്ടുകയര തചയ.  എല.ഡെത്തി.എഫ്.  സര്കകാര് അധത്തികകാരതത്തില വനലശഷര

ആ സകാപനങ്ങള തുറനത് പ്രവര്തത്തിപ്പത്തിക്കുകയലല തചയത്;  സകാമ്പതത്തിക

വത്തിഷമെമുതണ്ടന്  പറഞ്  ഏതതങത്തിലുര  സകാപനതത  പൂട്ടുതനകാര

അവസയത്തിലലേയ്ക്ക്  നശങ്ങുനലണ്ടകാ  ഇഹൗ  ഗവണതമെന്?  തതകാഴത്തിലേകാളത്തികളുതടെ

കഞത്തിയത്തില മെണ് വകാരത്തിയത്തിടെകാന ഒരത്തികലുര ഇഹൗ ഗവണതമെന്  തയ്യേകാറകാകത്തില.

അതകാണ്  ഇഹൗ  ഗവണതമെനത്തിതന  നയര.  അന്  ശശ.  തക.  പത്തി.  രകാലജന്ദ്രന

ശദകണത്തികല  പ്രലമെയര  തകകാണ്ടുവനതത്തിന്     ശശ.  കുഞകാലേത്തിക്കുട്ടെത്തി

നലകത്തിയ മെറുപടെത്തി,  ആരവത്തിചകാരത്തിച്ചകാലുര  ആ തപകാതുലമെഖലേകാ  സകാപനങ്ങതള

ലേകാഭകരമെകാകത്തി  തകകാണ്ടുലപകാകകാനുര  നത്തിലേനത്തിര്തകാനുര  സകാധത്തികത്തിതലനകാണ്.

ആ  സകാപനങ്ങള  ലകരളതത്തിലതതന  നത്തിലേനത്തിര്തത്തി  തമെച്ചതപ്പട്ടെ

രൂപതത്തിലലേയ്ക്ക്  തകകാണ്ടുലപകാകുനത്  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി

സര്കകാര് കകാണത്തിച്ചുതകകാടുത്തു. അത് പ്രതത്തിപകര അരഗശകരത്തികണതമെനകാണ്

എനത്തിക്  പറയകാനുളത്.  തപകാതുലമെഖലേകാ  സകാപനങ്ങതള  തകര്ക്കുനതത്തില
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വത്തിദഗ്ദ്ധരര ലഡെകാകലററ്  ലനടെത്തിയവരമെകാണ് നത്തിങ്ങള.  കുറത്തിപ്പുറത് ഒര ലകരള

ലസ്റ്റേറ്  ഡെത്തിറര്ജന്  ആനഡെ്  തകമെത്തികലസ്  ലേത്തിമെത്തിറഡെ്  (തക.എസ്.ഡെത്തി.സത്തി.)

എന ഒര തപകാതുലമെഖലേകാ  സകാപനമുണ്ടകായത്തിരന.  ഇനരയത്തില ആദരമെകായത്തി

ഡെത്തിറര്ജന്  പഹൗഡെര്  ഉലപ്പകാദത്തിപ്പത്തിക്കുന  സകാപനമെകായത്തിരന.  ആ

സകാപനതത്തിനകത്  പഹൗഡെര്  ഉല്പകാദത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  ലസകാര്  എന  ലപരത്തില

മെകാര്കറത്തിലേത്തിറകത്തി.  നലനത്തിലേയത്തില  മെകാര്കറ്  തഷയറുര  കത്തിട്ടെത്തി.  അങ്ങതന

ലപകാകുലമ്പകാഴകാണ്  ഒര  സുപ്രഭകാതതത്തില  ഹേത്തിന്ദുസകാന  ലേത്തിവറത്തിന്  ഉലപ്പനര

തകകാടുകകാന തശരമെകാനതമെടുതത്. അങ്ങതന ഹേത്തിന്ദുസകാന ലേത്തിവറത്തിനുതകകാടുത്

കുറച്ചുകകാലേര  കഴത്തിഞലപ്പകാള  അവര്ക്  പഹൗഡെര്  ലവണ്ടകാതയന്

പറഞലതകാടുകൂടെത്തി ആ സകാപനര പൂലട്ടെണ്ട അവസയത്തിലലേയ്ക്ക് വന.  ഇതലല

നത്തിങ്ങളുതടെ  സമെശപനര;  ആ  സമെശപനമെല  ഇടെതുപക  പ്രസകാനതത്തിനുര

ഗവണതമെനത്തിനുമുളത്.  ലേകാഭതത്തിതന  ലപരത്തില  ആതരങത്തിലുര  സ്കൂളുകള

നടെത്തുലമെകാ;  വത്തിദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങള  നടെത്തുന  കകാരരതത്തില

ലേകാഭനഷമെകാലണകാ  ലനകാക്കുനത്?  ഇവത്തിതടെ  ധവളപത്രതതക്കുറത്തിച്ച്

പറലയണ്ടകകാരരമെത്തിലലലകാ;  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തി  പറഞ്  നത്തിങ്ങള

എതനകാതകയകാണ് നടെതത്തിയത്;  ശശ.  നജശബ്  കകാനപുരതത്തിതന മുനഗകാമെത്തി
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2003 തഫബ്രുവരത്തി 19-ന് സഭയത്തില പറതഞകാര കണക്കുണ്ട്. സരസകാനത്

ആദകായകരമെതലന് കതണ്ടതത്തിയ സ്കൂളുകളുതടെ എണര 3720  ഇ വയത്തില 2253

എല.പത്തി. സ്കൂളുകളുര 369 യ.പത്തി. സ്കൂളുകളുര 68 സ്കൂളുകളുര ഉളതപ്പടുന. ഇവയത്തില

37  എല.പത്തി.  സ്കൂളുകളുര  7  യ.പത്തി.സ്കൂസ്കൂൂളുകളുര  3  തതഹേസ്കൂളുകളുര നത്തിര്തലേകാകത്തി.

അതകാണ് അന് പറഞത്. ഇന് ആ വത്തിദരകാഭരകാസ സകാപനങ്ങള കത്തിഫ്ബത്തി

ഫണ്ടുപലയകാഗത്തിച്ചുമെകാത്രര  തതഹേതടെക്  വത്തിദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങളകാകത്തി

തമെച്ചതപ്പടുതത്തി.  3984  ലകകാടെത്തി  രൂപ വത്തിനത്തിലയകാഗത്തിച്ച്  194  വത്തിദരകാലേയങ്ങളക്

തമെച്ചതപ്പട്ടെ രൂപതത്തില തകട്ടെത്തിടെങ്ങള നത്തിര്മത്തിച്ചു. ആ തകട്ടെത്തിടെതത്തിതന ഉദ്ഘകാടെന

ലയകാഗതത്തില  അദരകത  വഹേത്തിച്ച  ആളുകളകാണ്  ഇ വത്തിതടെ  ഇരത്തിക്കുനത്.

ലകരളതത്തിതന  സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തി,  നത്തിങ്ങളുര  നമളുര

ഒരലപകാതലേതയനകാണ്  പറയനത്.  നന്ദത്തിയത്തിതലങത്തിലുര  നന്ദത്തിലകടെ്  പറയരത്.

ചത്തിലേ പത്രങ്ങളുര മെകാധരമെ മുതശത്തിമെകാരര സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തിതയക്കുറത്തിച്ച്

പറഞത് ലകരളതത്തില സകാമൂഹേത്തിക ലകമെപദതത്തികളടെകര  നത്തിലഷധത്തികകാന

ലപകാകുനതവനകാണ്.  ഒരത്തികലുര അങ്ങതന തചയ്യേത്തില.  പകാവതപ്പട്ടെ ജനങ്ങലളകാടെ്

പ്രതത്തിബദതയള  ഗവണതമെനകാണ്  ലകരളര  ഭരത്തിക്കുനത്.  ആ  ഗവണതമെന്

പകാവതപ്പട്ടെവരതടെ  കഞത്തിയത്തില  ഒരത്തികലുര  പൂഴത്തിവകാരത്തിയത്തിടെത്തില.  അവതര
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സരരകത്തിക്കുര.  ഇഹൗ  സര്കകാര്  ജനപക  സര്കകാരകാണ്,  അവര്ക്

അടെത്തിസകാനപരമെകായ ധകാരണയളതത്തിനകാല അതത്തില ഉഹൗനത്തിനത്തിനതകകാണ്ടകാണ്

പ്രവര്തത്തിക്കുനത്. ഞകാന മെറ് വത്തിഷയങ്ങള അധത്തികര പറയനത്തില. വത്തികസന

പ്രവര്തനങ്ങതള  സരബനത്തിച്ചത്തിടെലതകാളര  നത്തിങ്ങളുതടെ  സമെശപനതമെനകാണ്;

ലകരളതത്തിതന  മുലനകാട്ടുലപകാകത്തിതന  സരബനത്തിച്ച  കകാരരങ്ങള  നത്തിങ്ങള

കകാണുനലണ്ടകാ;  നത്തിങ്ങളക്  വരകമെകായ  കകാഴ്ചപ്പകാടുലണ്ടകാ;  ശശ.  എര.  എര.

മെണത്തി  ലചകാദത്തിച്ചതുലപകാതലേ,  എനത്തിതനയര  എതത്തിര്ക്കുന  സമെശപനമെകാണ്

നത്തിങ്ങളക്കുളത്.  സശപ്നകാ സുലരഷത്തിതനയര ശശ.  പത്തി.  സത്തി.  ലജകാര്ജത്തിനുതമെകാപ്പര

ലപകാകുവകാനകാണ്  നത്തിങ്ങളക്  സമെയര.  അതത്തിനുലവണ്ടത്തി  സമെയര  കതണ്ടതത്തി

തതറകായ  പ്രചരണര  നടെത്തുകയകാണ്  തചയ്യുനത്.  കഴത്തിഞ  ഒര

വര്ഷകകാലേമെകായത്തി  റവനന  വകുപ്പത്തിതന  പ്രവര്തനര  എത്ര  തമെച്ചതപ്പട്ടെ

രൂപതത്തിലേകാണ്  നടെക്കുനത്.  അവരതടെ  ലനട്ടെങ്ങതള  സരബനത്തിച്ചുള

കകാരരങ്ങള  ഉദരത്തികകാന  ഞകാന  ആഗ്രേഹേത്തിക്കുനത്തില.  ഇനരയ്ക്ക്  ആതക

മെകാതൃകയകായ റവനന വകുപ്പ് പ്രഖരകാപത്തിച്ച ആപ്തവകാകരര പ്രകാവര്തത്തികമെകാകകാന

ഒര ഭഗശരഥ ശമെര നടെതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയലല തചയ്യുനത്? ഏവര്ക്കുര ഭൂമെത്തി,

മെത്തിച്ചഭൂമെത്തി  ലകസ്  ഒത്തുതശര്പ്പകാകകാന ഇടെതപടുനത്,  പട്ടെയര  വത്തിതരണതത്തില
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ചരത്തിത്രലനട്ടെമുണ്ടകാകകാന ശമെത്തിക്കുനത് എനത്തിവതയലകാര... ഇനത്തിയര ശകമെകായത്തി

ഇടെതപടെണര,  പകാവതപ്പട്ടെവര്ക്  പട്ടെയര തകകാടുകണര. അത് ഗവണതമെനത്തിതന

കകാഴ്ചപകാടെകാതണന്  എനത്തികറത്തിയകാര.  ഡെകാഷ്  ലബകാര്ഡെത്തിതന  പ്രവര്തനര

സമെയബനത്തിതമെകായത്തി പൂര്തശകരത്തികകാന കഴത്തിയണര.  വത്തിലലജ് ഓഫശസുകളുര

തകാലൂക്  ഓഫശസുകളുര  ഒര  നത്തിശ്ചത്തിത  സമെയതത്തിനകര  സകാര്ട്ടെകാകകാന

കഴത്തിയതമെന്  ഉറപ്പുവരതകാന  കഴത്തിയണര.  റവനന  വകുപ്പത്തിതന

ജകാഗ്രേതലയകാടുകൂടെത്തിയ  പ്രവര്തനതത  ഞകാന  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണ്.

പ്രതത്തിപകതത്തിതന ഇനതത അവസ വളതര ദുനഃഖത്തിക്കുനതകാണ്.  ശശ.  എര.

എര.  മെണത്തി  പറഞതുലപകാതലേ,  ഇനരന  രകാഷശയ  സകാഹേചരരതത്തില

ലകകാണഗ്രേസ് നശത്തികണതമെന് ഞങ്ങള ആഗ്രേഹേത്തിക്കുനത്തില. പലക അവരതടെ

സമെശപനതമെനകാണ്?  പ്രതത്തിപകതത്തിതന  രകാഷപതത്തി  സകാനകാര്ത്ഥത്തിയകായ

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  യശശന്  സത്തിനഹേ  പറഞത്  1975-ല

അടെത്തിയനരകാവസതയപ്പറത്തിയര  ഇലപ്പകാഴതത  അപ്രഖരകാപത്തിത

അടെത്തിയനരകാവസതയ  പറത്തിയമെകാണ്.  അതുര  അര്ത്ഥവതകാണ്.   അതത്തിതന

വകകാകളുര പ്രലയകാകകാകളുമെകായ ആളുകതള സരബനത്തിച്ച് അതത്തിതന അര്ത്ഥര

പൂര്ണമെകായര  മെനസത്തിലേകാകകാനുര  പ്രതത്തികരത്തികകാനുര  കഴത്തിയത്തില.  ഇഹൗ
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അപ്രഖരകാപത്തിത അടെത്തിയനരകാവസ കകാലേതത ഇവരതടെ സമെശപനതമെനകാണ്?

രകാജരതകാതക  വര്ഗശയവത്കരണര  ശകമെകായത്തി  തകകാണ്ടുലപകാകുലമ്പകാള

ജനങ്ങതളയകാതക  ഭത്തിനത്തിപ്പത്തികകാനുള  നശകമുണ്ടകാകത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്

തചയ്യുനത്.  മൃദു ഹേത്തിന്ദുതശ സമെശപനവമെകായത്തി  സമെശപത്തിക്കുനതലല ലകകാണഗ്രേസ്

നടെത്തുനത്;  ഒര  വത്തിഷയതത്തിനുമുകളത്തില  വരകമെകായ  സമെശപനര

തതകതകകാളകാന  ലകകാണഗ്രേസത്തിന്  കഴത്തിയനലണ്ടകാ?  നമ്മുതടെ  രകാജരമെകാതക

ചര്ച്ചതചയ്യേതപ്പടുന വത്തിഷയമെകാണ്  'അഗത്തിപഥ്'.  അതത്തിതനതത്തിതര രകാജരതകാതക

പ്രലകകാഭ  സമെരങ്ങള  നടെക്കുകയകാണ്  തചയ്യുനത്.  ആ  വത്തിഷയതത്തില

ലകകാണഗ്രേസത്തില  എക  അഭത്തിപ്രകായമുലണ്ടകാ;  അത്  ആനത്തി  യൂത്തുര  ആനത്തി

നകാഷണലുമെകാണ്.  അതരര  വത്തിഷയങ്ങളത്തിലലപകാലുര  ലകകാണഗ്രേസത്തിന്

ലയകാജത്തിച്ചതയകാര അഭത്തിപ്രകായര പറയകാന കഴത്തിയനനലണ്ടകാ; ഇല. ശശ. മെനശഷ്

തശവകാരത്തി  പരസരമെകായത്തി  പ്രകടെനര  നടെതത്തി.  അലദഹേലതകാടുള

ലകകാണഗ്രേസത്തിതന  സമെശപനതമെനകാണ്? ലകകാണഗ്രേസ് വകകാവ് തളത്തിപ്പറഞ.

രകാജരതകാതക  കതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  അവസരതത്തില,  രകാജരതത

വര്ഗശയവത്കരത്തികകാനലവണ്ടത്തി  ആര്.എസ്.എസ്.-സുകകാതര  റത്തിക്രൂട്ടെ്

തചയ്യേകാനലവണ്ടത്തി  ഒര  പ്രലതരകമെകായത്തി  റത്തിക്രൂട്ടെ്തമെന്  സരവത്തിധകാനമുണ്ടകാകത്തി
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അപകടെകരമെകായ  അവസയത്തിലലേയ്ക്ക്  ലപകാകുലമ്പകാള  ഇനരയത്തിതലേ  ഏറവര

പ്രധകാനതപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപകമെകായ ലകകാണഗ്രേസത്തിതന സമെശപനതമെനകാതണനതകാണ്

പ്രശ്നര.  ഇഹൗ  വര്ഗശയ  ശകത്തികളതകതത്തിരകായത്തി  സമെശപനതമെടുകകാന

ലകകാണഗ്രേസത്തിന്  കഴത്തിയനത്തില.   കഴത്തിഞ  ഏപ്രത്തില  രണ്ട്  മുതല  ഒര

മെകാസകകാലേര  വടെലക  ഇനരയത്തില  വര്ഗശയ  കലേകാപര  നടെന.

ലബകാധപൂര്വമെകായത്തി  വര്ഗശയ  ധ്രുവശകരണര  ലേകരരവച്ചുതകകാണ്ടുള  കലേകാപര

നടെനലപ്പകാള  നത്തിങ്ങളുതടെ  സമെശപനതമെനകായത്തിരന?   ഒര  വരകമെകായ

സമെശപനര  തതകതകകാളകാന  നത്തിങ്ങളക്  കഴത്തിഞത്തിട്ടുലണ്ടകാ;  അതത്തിതന

തചറുകകാന  കഴത്തിഞത്തിട്ടുലണ്ടകാ;  ഇനരയതടെ  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപകമെലല

ലകകാണഗ്രേസ്;  ആ പ്രതത്തിപകര ജനങ്ങതള അണത്തിനത്തിരതത്തിതകകാണ്ട് ഇതരര

സമെയത്  ഇടെതപലടെണ്ട  കകാരരതത്തില  നത്തിങ്ങള  എന്

സമെശപനതമെടുക്കുനതകാണ് പ്രശ്നര;  ഉറച്ച സമെശപനര നത്തിങ്ങളക്കുണ്ടകായത്തിട്ടുലണ്ടകാ;

ഒര  സമെശപനവതമെടുകകാന  നത്തിങ്ങളക്  കഴത്തിയനത്തില.   തകാലകകാലേത്തികമെകായ

രകാഷശയ ലേകാഭതത്തിനുലവണ്ടത്തി മൃദു ഹേത്തിന്ദുതശ സമെശപനര സശശകരത്തിച്ചുതകകാണ്ട് ലവകാട്ടെ്

കത്തിട്ടുതമെന  മെത്തിഥരകാധകാരണയമെകായത്തി  ലകകാണഗ്രേസ്  മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്

തചയ്യുനത്.  ബത്തി.തജ.പത്തി.  എനകാണ് പറഞത്?  ഇവത്തിതടെ ഒര്ജത്തിനലേത്തിതനകാപ്പര
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ഡെനപത്തിലകറ്  ലവണ്ടനകാണ്.  ആ ഡെനപത്തിലകറ്  രകാഷശയമെകായത്തിട്ടെകാണ് ഇലപ്പകാഴര

അവര്  ലപകായത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.  ഒര  ശകമെകായ  സമെശപനതമെടുകകാന

അവര്ക്  കഴത്തിയനത്തില.  തതകാഴത്തിലേകാളത്തി  വത്തിരദനയതത്തിതന  ഏറവര  പുതത്തിയ

മുഖമെകാണ്  ലകന്ദ്ര ഗവണതമെന്  ഇലപ്പകാള പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുള ലലേബര് ലകകാഡെ്.

അത്  അടെത്തിയനരമെകായത്തി  നടെപ്പത്തിലേകാക്കുതമെനകാണ്  പറയനത്.  അത്

നടെപ്പത്തിലേകാകകാന  ലപകാകുന  അവസരതത്തില  ലകകാണഗ്രേസത്തിതന

സമെശപനതമെനകാണ്? അതുസരബനത്തിച്ച് ഇനരയത്തിതലേ എലകാ ലടഡെ് യൂണത്തിയന

പ്രസകാനങ്ങളുര  ലയകാജത്തിച്ച്  പണത്തിമുടെകത്തിലലേയ്ക്ക്  നശങ്ങത്തിയലപ്പകാള ലകകാണഗ്രേസ്

രകാഷശയ  പ്രസകാനര  ലനതൃതശര  നലകുന  ഗവണതമെനത്തിതന

സമെശപനതമെനകാണ്?  ഇലപ്പകാഴതത  ഈ  നത്തിയമെവമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  ആ

സരസകാന  ഗവണതമെന്  അരഗശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള  റൂളസ്  എടുത്  ലനകാകണര.

ലകന്ദ്ര ഗവണതമെനത്തിതന നയതത്തിന് അനുകൂലേമെകാതയകാര സമെശപനമെകാണ് അവര്

അതത്തില സശശകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനത്.  ഇതകാലണകാ ലകകാണഗ്രേസത്തിതന നയര. ലദശശയ

രകാഷശയതത്തില  ഇടെതപലടെണ്ട  അവസരതത്തില  ഇടെതപടുനത്തില,  ജനങ്ങതള

അണത്തിനത്തിരതകാന  തയ്യേകാറകാകുനത്തില.  ബത്തി.തജ.പത്തി.-ക്  ബദലേകായത്തി  നത്തിങ്ങളക്

വരകാന  കഴത്തിയത്തിതലന്  ചരത്തിത്രര  തതളത്തിയത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  നമ്മുതടെ
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രകാജരത്  സശര്ണകടെതത്തിതന  കകാരരര  പറഞ.  നമ്മുതടെ  സമ്പദ്ഘടെനതയ

ആതക  ബകാധത്തിക്കുന  വലേത്തിയ  രൂപതത്തിലലേയ്ക്ക്  കളകടെത്തുര

സശര്ണകടെത്തുതമെകാതക  നടെക്കുനത്തിലല?   അത്  വലേത്തിതയകാര  ഇഷനവലല?

അതത്തിതന  തചറത്തിതയകാര  അരശര  മെകാത്രതമെ   ലകരളതത്തില  നടെക്കുനള.

ലേകകണകത്തിന്  ലകകാടെത്തി  രൂപയതടെ  സശര്ണ  നകാണയര  ഇനരയ്ക്കകത്

വനതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതവന് വകാര്തകള വരനണ്ട്. ലകന്ദ്ര ഗവണതമെനത്തിതന

സകാമ്പതത്തിക  രകാഷശയ  നയതത്തില  നത്തിങ്ങളുതടെ  സമെശപനതമെനകാതണന്

വരകമെകാകണര.  ഇനരന  സമ്പദ്ഘടെനതയ  മുലനകാട്ടുതകകാണ്ടുലപകാകുന

കകാരരതത്തില  ശരത്തിയകായ  സമെശപനതമെടുത്  പ്രതത്തിപകതത്തിതന  ലറകാള

നത്തിര്വഹേത്തികകാന  കഴത്തിയകാത  അവസയത്തിലേകാണ്  ഇന്  ലകകാണഗ്രേസ്

നത്തിലക്കുനത്.  ശശ.  ആര്.  ബത്തി.  ശശകുമെകാറത്തിതനയര  ശശമെതത്തി  ടെശസ്റ്റേ

തസറലവകാദത്തിതനയതമെകാതക അറസ്റ്റേ്  തചയ്  ജയത്തിലേത്തില അടെച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.

നമ്മുതടെ  ബഹുമെകാനരനകായ  യശശന്  സത്തിനഹേ  പറഞതുലപ്പകാതലേ  രകാജരമെകാതക

അപ്രഖരകാപത്തിത  അടെത്തിയനരകാവസയത്തിലലേയ്ക്ക്  നശങ്ങുകയകാണ്.  ഈ  സമെയത്

ഇനരയത്തിതലേ  ലദശശയ  പ്രതത്തിപകതമെന  നത്തിലേയത്തില  അറത്തിയതപ്പടുന

ലകകാണഗ്രേസ്  എടുക്കുന  സമെശപനതമെനകാണ്;  ഒര  പ്രസകാവനയത്തില  മെകാത്രര
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ഒതുക്കുകയകാണ്.  രകാജരമെകാതക  പ്രലകകാഭതത്തിതന  ലവദത്തിയകായത്തി

ഉയര്തത്തിതകകാണ്ടുവലരണ്ട പ്രശ്നമെലലയത്തിത്;  അതത്തിന്  ലനതൃതശര തകകാടുലകണ്ട

ലകകാണഗ്രേസ്  സമെശപനതമെനകാണ്?  എനകാണ്  ലകകാണഗ്രേസ്  എന്തു

സമെശപനമെകാണ്  സശശകരത്തിക്കുനതതനതത്തിതന  സരബനത്തിച്ച്  ഞകാന  കുറച്ചു

ദത്തിവസങ്ങളത്തിതലേ  അഹേമദകാബകാദത്തിതലേ  ഇരഗശഷ്  പത്രങ്ങതളകാതക  ലനകാകത്തി.

അവത്തിടെതത രകാഷശയ ലനതൃതശര വരകമെകാതയകാര സമെശപനര എടുത്തുതകകാണ്ട്

ഇലനവതര  പ്രതത്തികരത്തികകാന  അതലങത്തില  ശകമെകാതയകാര  പ്രലകകാഭര

നടെതകാന  അവര്ക്  ലധരരമെത്തില.  അതകാണ്  അവസ.  ഇങ്ങതനതയകാര

സമെശപനര  ലകകാണഗ്രേസ്  സശശകരത്തിക്കുവകാന  പകാടെത്തില.  ഇവത്തിതടെ  നത്തിങ്ങള

ലകരളതത്തിതലേ  എലകാ  വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങതളയര  സരബനത്തിച്ച്

ഗവണതമെനത്തിതനതത്തിരകായത്തി,  മുഖരമെനത്തിതകതത്തിരകായത്തി  എലകാവത്തിധതത്തിലുമുള

അപവകാദ  പ്രചരണങ്ങള  നടെത്തുകയകാണ്.   മുഖരമെനത്തിയതടെ  ലചകാരയകാലണകാ

അലതകാ  എല.ഡെത്തി.എഫ്.  ഗവണതമെനകാലണകാ  നത്തിങ്ങളുതടെ  പ്രശ്നര?  അത്

നടെകകാന ലപകാകുനത്തിലകാതയന് ഞകാന സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണ്. ഞകാന ഒറകകാരരര

പറഞ് അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണ്, ദശര്ഘത്തിപ്പത്തിക്കുനത്തില. മെകാക്ബത് പറഞ

ഒരകകാരരര  ഓര്മവരത്തികയകാണ്.  ''All  the  perfumes  of  Arabia  will  not
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sweeten  this  little  hand''  അതകായത്,  അലറബരയത്തിലുള  ആതക

സുഗനദവരങ്ങള ഉപലയകാഗത്തിച്ചകാലുര എതന തചറുലകകളക് മെകാധുരരര വരത്തില

എനകാണ്.   ലകരളതത്തിതലേ  മെകാര്കറ്റുകളത്തിലുള  ആതക  ഡെത്തിറര്ജന്

ഉപലയകാഗത്തിച്ച് ലകകഴകത്തിയകാലുര നത്തിങ്ങളുതടെ ഹൃദയവര ലകയര ശുദത്തിയകാകകാന

ലപകാകുനത്തിലകാതയന്  മെകാത്രര   പ്രതത്തിപകലതകാടെ്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ട്

ഒരത്തികലകൂടെത്തി ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.

ചശഫ്  വത്തിപ്പ്  (ലഡെകാ  .    എന  .    ജയരകാജ്  ):  സര്,  ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

അനുകൂലേത്തിക്കുന.  ബഹുമെകാനരനകായ എന.  എ.  തനലത്തിക്കുന് അലദഹേര വളതര

സരസമെകായത്തി  സരസകാരത്തിക്കുന  വരകത്തിയകാണ്.  അലദഹേതത്തിതന  നകാട്ടെത്തിതലേ

ചകായകടെയതടെ  കഥ  ഇവത്തിതടെ  പറയകയണ്ടകായത്തി.  രകാവത്തിതലേതതന  കടെയത്തിതലേ

എലകാ  വത്തിഭവങ്ങളുര  വത്തിറ്റുലപകാകുനതുതകകാണ്ട്  കടെകകാരന  വശണ്ടുര

കകാതത്തിരത്തിക്കുനതത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  പറഞ.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമെനത്തിയതടെ കടെയത്തില നല സകാധനങ്ങള ഉളതുതകകാണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുമെലലകാ

സശകാഭകാവത്തികമെകായത്തി  നല  വത്തിഭവങ്ങള  വളതര  തപതട്ടെന്  വത്തിറ്റു  ലപകാകുനത്.

അലദഹേര  വത്തിവത്തിധ  വകുപ്പുകളക്  നലകുന  ഫണ്ടുകളുര  കകാരരങ്ങളുര

ജനലകമെകരമെകായ  ഒരപകാടെ്  പ്രവര്തനങ്ങളകകായതുതകകാണ്ട്
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സശകാഭകാവത്തികമെകായത്തി തപതട്ടെന് തശര്നലപകാകുര. പലക ഒര കകാരരമുണ്ട്. ഇവത്തിതടെ

സരസകാരത്തിച്ചവര്  ആരരതതന  എന്തുതകകാണ്ട്  ഈ  കടെയത്തിതലേ  സകാധനങ്ങള

ഇലകാതകായത്തിലപ്പകാകുന  എനതത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  പറഞത്തില.  ലകന്ദ്രതത്തില  ഒര

ലചട്ടെനുണ്ട്,  അലദഹേര  ഈ  സരസകാനതത്തിതലേ  അതലങത്തില  ആ  കടെയത്തിതലേ

അരത്തിമെകാവര  അലതകാതടെകാപ്പരതതന  അവത്തിടെതത  പച്ചരത്തിയര

എലകാതമെടുത്തുതകകാണ്ട്  ലപകായതുതകകാണ്ടകാണ്  ആ  കടെയത്തില  സകാധനമെത്തിലകാതത

ലപകായതതനളത്  പറയകാന  ആരര  ഇതുവതര  ആര്ജവര

കകാണത്തിച്ചത്തിതലനള  ദു:ഖര  തശര്ച്ചയകായര  ഞകാനത്തിവത്തിതടെ  പങ്കുവയ്ക്കുകയകാണ്.

ഏതകായകാലുര ഒര കകാരരമുണ്ട്.  ഒര അരത്തിമെണത്തിതയങത്തിലുര ബകാകത്തി ഉതണ്ടങത്തില

അത്  സകാധകാരണകകാരന്  തകകാടുകകാന  മെനസ്സുള  ഒരകാളകായതുതകകാണ്ടകാണ്

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി  രകാത്രത്തിവതര  കടെ

തുറനത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുനതതന് പറയകാതത്തിരത്തികകാന കഴത്തിയത്തില.

 ഞകാന സതരതത്തില ഫകാസത്തിലേത്തിതന ഹേരത്തികൃഷ്ണനസ് എന സത്തിനത്തിമെയത്തിതലേ

സരഭവമെകാണ്  ഓര്ക്കുനത്.  അതത്തിതലേ  നകായത്തിക  ജൂഹേത്തിചഹൗളയ്ക്ക്  ആതര

വത്തിവകാഹേര  കഴത്തിയ്ക്കണതമെനതത്തില  ഒര  ആശയക്കുഴപ്പമുണ്ടകായതുലപകാതലേയകാണ്

എനത്തിക്കുമുളത്.  റവനനവര ധനകകാരരവര  രണ്ട് പ്രധകാനതപ്പട്ടെ വകുപ്പുകളകാണ്.
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പതക  നമ്മുതടെ  മുമ്പത്തില  ആതക  അഞ്  മെത്തിനത്തിട്ടെ്  മെകാത്രലമെയള.    എങത്തിലുര

പറയകാതത്തിരത്തികകാന  കഴത്തിയത്തില,   നമ്മുതടെ  റവനന  വകുപ്പത്തില  ഒരപകാടെ്

മെകാറങ്ങളുണ്ടകായത്തിതയനത്  കണ്ണുളവര്ക്  കകാണകാന കഴത്തിയനതകാണ്.  വളതര

പ്രകാസകാദകാത്മകമെകായ മുഖര  റവനന  വകുപ്പത്തിന്  കഴത്തിഞ

കകാലേഘട്ടെങ്ങളത്തിലുണ്ടകാകകാന  കഴത്തിഞ.  'പകാഞകാലേത്തിയതടെ  ലചലേ'  എതനകാതക

പറയനതുലപകാതലേ, പ്രലയകാഗതത്തില തതറ്റുലണ്ടകാതയന് അറത്തിയത്തില, ഉതണ്ടങത്തില

പത്തിനവലേത്തിലച്ചയ്ക്കകാര.  ഒരത്തികലുര  അവസകാനത്തികകാതതകാണ്  ലകരളതത്തിതലേ

സര്ലവ നടെപടെത്തികള.         1966-ല ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടെ്  ഏതകാണ്ട്  56  വര്ഷര

കഴത്തിഞ്  60  വര്ഷതത്തിലലേയ്ക്ക്  അതകായത്,  വകാര്ദകരതത്തിലലേയ്ക്ക്

കടെക്കുകയകാണ്. എനത്തിട്ടുര അത് പൂര്തശകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ഏതകായകാലുര ഡെത്തിജത്തിറല

സര്ലവയത്തിലൂതടെ ലകരളതത്തിതലേ ഭൂപ്രശ്നതത്തിന് പരത്തിഹേകാരര കകാണകാനുള വലേത്തിയ

ഇടെതപടെല  വകുപ്പത്തിതന  ഭകാഗത്തുനത്തിനണ്ടകാകുനണ്ട്.  റവനന  തസക്രലട്ടെറത്തിയറ്

എന  പുതത്തിയ  ആശയര  ഉളതപ്പതടെയള  കകാരരങ്ങള  ഈ  വകുപ്പത്തില

നടെക്കുനണ്ട്.  അലതകാതടെകാപ്പര  എര.എല.എ.-മെകാതര  പതങടുപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ട്

അവരതടെ നത്തിലയകാജകമെണ്ഡലേങ്ങളത്തിതലേ പ്രശ്നങ്ങള പരത്തിഹേരത്തികകാനുള റവനന

അസരബത്തി,  അവത്തിതടെനത്തിനണ്ടകാകുന  പ്രവര്തനങ്ങളക്  ഡെകാഷ്ലബകാര്ഡെ്,
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അങ്ങതന  കകാരരകമെമെകായത്തി  ഒരപകാടെ്  പ്രവര്തനങ്ങള  റവനന  വകുപ്പുമെകായത്തി

ബനതപ്പട്ടെ് തചയ്യുനണ്ട്.  യൂണത്തിക് തണ്ടലപ്പര് എന ആശയര നമുകറത്തിയകാര,

ഒര പലക ലകരളതത്തിലേല മെതറവത്തിതടെ  ഭൂമെത്തിയതണ്ടങത്തിലുര  വളതര  കൃതരമെകായത്തി

അത് കതണ്ടതകാനുള ശമെങ്ങള വകുപ്പത്തിതന ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണ്ടകാകുകയകാണ്.

ഒര കകാരരതത്തില മെനത്തിതയ പ്രലതരകര അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണ്. ജശവനകകാരതടെ

കമെത  വര്ദത്തിപ്പത്തികകാന  സശകാഭകാവത്തികമെകായര  മെറ്  എണവലയകാണതമെനകള

സൃഷത്തിക്കുകതയനത്  വളതര  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  കകാരരമെകാണ്.  മെകാലനജുതമെനത്തിതന

തടെകത്തികകാണത്.  ഇവത്തിതടെ  റവനന  ഉലദരകാഗസരതടെ  കലലേകാതവര  നടെനത്

വളതര  അഭത്തിമെകാനകാര്ഹേമെകായ  കകാരരമെകാണ്.  കകാരണര,  അവര്ക്

ആത്മവത്തിശശകാസവര  പകാരസരരവമുണ്ടകാകത്തിതയടുകകാന  തശര്ച്ചയകായര

സഹേകായകരമെകായ  ഒര  നത്തിലേപകാടെകായത്തിരന  അതതന്  പറയകാതത്തിരത്തികകാന

കഴത്തിയത്തില.  'എലകാവര്ക്കുര ഭൂമെത്തി,  എലകാ  ഭൂമെത്തിക്കുര ലരഖ,  എലകാ  ലസവനങ്ങളുര

സകാര്ട്ടെ്' എനതകാണ് അവരതടെ ഹേകാഷ് ടെകാഗ്. ആ അര്ത്ഥതത്തില വത്തിലലജുതലേര

മുതല  വകുപ്പത്തിതന  ഉയര്ന  തലേരവതരയള  പ്രവര്തനങ്ങള  വളതര

സകാര്ട്ടെകായത്തി  ലപകാകുന കകാലേഘട്ടെതത്തിലൂതടെയകാണ്   നമള കടെനലപകാകുനത്.

ധനകകാരരവകുപ്പത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  അധത്തികര  സൂചത്തിപ്പത്തികകാതത്  സമെയതത്തിതന
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കുറവതകകാണ്ടകാണ്.  കകാരണര  ഇവത്തിതടെ  വലേത്തിതയകാര  ചര്ച്ചയണ്ട്.  ഞകാന

സകാമ്പതത്തിക  ശകാസര  പഠത്തിച്ച  ഒര  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തിയകാണ്.  കടെതതക്കുറത്തിച്ചുള

വലേത്തിയ  ചര്ച്ചകള  മെകാധരമെങ്ങളത്തില  വരന.  'ഹേകാലരകാഡെ്  ലഡെകാമെര്  ലമെകാഡെല'

എനത് സകാമ്പതത്തിക ശകാസതത്തിതലേ പ്രമുഖമെകായ ഒര ലമെകാഡെലേകാണ്. കടെതത്തിന്

നലകുന  പലേത്തിശയതടെ  നത്തിരക്  നത്തിലേവത്തിലുള  ജത്തി.ഡെത്തി.പത്തി.-യതടെ

നത്തിരകത്തിതനകകാള  തകാഴ്ന്നതകാതണങത്തില  ഈ  കടെര  അപകടെമെകാതയകാര

അവസയത്തിലേല  ലസഫ്  ലസകാണത്തിലേകാതണനകാണ്  ഹേകാലരകാഡെ്  ലഡെകാമെറത്തിതന

ശകാസര പറയനത്.  അത് ആധുനത്തിക ശകാസജ്ഞര് അരഗശകരത്തിച്ചതുമെകാണ്.  ആ

അര്ത്ഥതത്തില  ആതണങത്തില  ലകരളര  ഇലപ്പകാള  കടെതത്തിലേകാണ്. മെകാത്രമെല

കടെതമെടുകകാതത സരസകാനതത്തിന് അതത്തിതന വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങളുമെകായത്തി

മുലനകാട്ടുലപകാകകാന  കഴത്തിയത്തില.   ഇതതലകാര  പറയലമ്പകാഴര  എലകാവരര

വത്തിസരത്തിച്ചുലപകാകുന ഒര കകാരരമുണ്ട്. ഇലപ്പകാള ജത്തി.എസ്.ടെത്തി. ലകകാമ്പനലസഷന

കഴത്തിഞ  31-ാം  തശയതത്തിതകകാണ്ട്  അവസകാനത്തിച്ചു.  ഇനത്തി

ലകകാമ്പനലസഷനത്തിതലനതകാണ്  ലകന്ദ്ര  ഗവണതമെനത്തിതന  നത്തിലേപകാടെ്.  നമ്മുതടെ

ബഡ്ജറ്റുലപകാലുര  തയ്യേകാറകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുനത്  അതത്തിവത്തിതടെകത്തിട്ടുതമെനള

പ്രതശകയത്തിലേകാണ്.  ധകാനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തിയതടെ  പ്രതത്തിസനത്തി
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യഥകാര്ത്ഥതത്തില  അവത്തിതടെയകാണ്.  ഈ  ലകകാവത്തിഡെ്  കകാലേഘട്ടെതത്തില  ചത്തിലേ

സരസകാനങ്ങള  തപലടകാളത്തിന്  വത്തിലേ  കൂട്ടെത്തിയലപ്പകാഴര  ലകരളര  വത്തിലേക്കൂട്ടെത്തിയത്തില.

അത്  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  കകാരരമെകാണ്.  ഏതകായകാലുര  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.-യത്തില

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  സുപ്രശരലകകാടെതത്തി  വത്തിധത്തി  അനുകൂലേമെകായത്തി  മെകാറുലമ്പകാള

സരസകാനതത്തിന്  കുലറക്കൂടെത്തി   അധത്തികകാരങ്ങള  വരത്തികയര.......  ഞങ്ങളുതടെ

നകാട്ടെത്തിതലേ  പഴതയകാര കകാരണവര് അലദഹേതത്തിതന വത്തിഹേത്തിതതമെലകാര മെകളക്

തകകാടുതലപ്പകാള എഴതത്തിതയകാര വകാചകമുണ്ട്. എതന കകാലേലശഷര  അതതലകാര

എനത്തില  വനലചരര  എനപറഞതുലപകാതലേയള  നത്തിലേപകാടെകാണ്

ഇകകാരരതത്തില  ലകന്ദ്രഗവണതമെന്  സശശകരത്തിക്കുനത്.  സശനര  മെകളുതടെ

വത്തിഹേത്തിതരലപകാലുര  കവര്തനടുക്കുന  ഒര  കകാരണവരതടെ  ലറകാളത്തില

നത്തിനതകകാണ്ട്  സരസകാനങ്ങതള എലകാ അര്ത്ഥതത്തിലുര ലദകാഹേത്തിക്കുകയകാണ്.

സരസകാനങ്ങളക്  കടെതമെടുകകാനുള  പരത്തിധത്തിയര   ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.

ലകകാമ്പനലസഷനുര ഇലകാതകാക്കുന.  അലതകാതടെകാപ്പര  വത്തിവത്തിധ വകുപ്പുകളുമെകായത്തി

ബനതപ്പട്ടെ കകാരരങ്ങളത്തിലലപ്പകാലുര  എടുക്കുന നത്തിലേപകാടുകള സരസകാനതത

സരബനത്തിച്ചത്തിടെലതകാളര  വളതര  ദൂരവരകാപകമെകായ

പ്രതരകാഘകാതമുണ്ടകാക്കുകയകാണ്.  ധനകകാരര  വകുപ്പത്തിതന  കശഴത്തില  റവനന
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ലമെകാണത്തിററത്തിരഗ് തസല്ലുണ്ട്.  ഇലപ്പകാള ഫയല പൂര്തശകരണതത്തിനുള ഫയല

യജ്ഞര  നടെത്തുനതുലപകാതലേ   ഓലരകാ  കകാലേഘട്ടെതത്തിലുര  വത്തിവത്തിധ

വകുപ്പുകളത്തിലേകായത്തി  ധനസമെകാഹേരണ  യജ്ഞര  നടെതത്തിതകകാണ്ട്  ധകാരകാളര

ലമെഖലേകളത്തിലനത്തിന്  പണര  സമെകാഹേരത്തികകാനുര    തനത്  വരമെകാനര

വര്ദത്തിപ്പത്തികകാനുമുള നടെപടെത്തികളുമെകായത്തി ഇനത്തിയര ഏതറ മുലനകാട്ടുലപകാകകാനുണ്ട്.

ഇനത്തി  സരസകാനങ്ങളക്  ലകന്ദ്രതത്തിതനമെകാത്രര  ആശയത്തിച്ച്  നത്തിലകകാന

കഴത്തിയത്തില .  ഏതകായകാലുര പരത്തിമെത്തിതത്തികളകകത് നത്തിനതകകാണ്ട് ഒര വത്തികസന

പ്രവര്തനതത്തിനുര  തടെസമെത്തിലകാതത  വളതര  ഭരഗത്തിയകായത്തി

ലപകാകുനതവനളതകാണ്  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ കകാരരര.  രണ്ട് വകുപ്പുമെനത്തിമെകാതരയര

ഒരത്തികലക്കൂടെത്തി  അഭത്തിനന്ദത്തിച്ചുതകകാണ്ടുര  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

പത്തിന്തുണച്ചുതകകാണ്ടുര എതന വകാക്കുകള നത്തിര്ത്തുന. 

ശശ  .    പത്തി  .    തജ  .    ലജകാസഫ്:  സര്,  ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണ്. സമെയക്കുറവതകകാണ്ട് ഒര വത്തിഷയരമെകാത്രര ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

റവനന വകുപ്പുമെനത്തിയതടെ ശദയത്തിലതപ്പടുത്തുകയകാണ്.   ഇടുകത്തിയത്തിതലേ പട്ടെയ

ഭൂമെത്തിയത്തില കൃഷത്തി തചയ്യേകാനുര വശടെ് വയ്ക്കകാനുരമെകാത്രര അവകകാശര നലകുന 1964-

തലേ ഭൂപതത്തിവ് ചട്ടെങ്ങളത്തിതലേ ചട്ടെര  4, 1993-തലേ ഭൂപതത്തിവ് ചട്ടെങ്ങളത്തിതലേ ചട്ടെര  3
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എനത്തിവയതടെ  ലഭദഗതത്തി  അടെത്തിയനരമെകായത്തി  നടെപ്പത്തിലവരത്തുവകാന  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തിക്കുലമെകാ  എന  14-03-2022-തലേ എതന ലചകാദരതത്തിന്,   ''ഭൂപതത്തിവ്

ചട്ടെങ്ങളത്തില  ലഭദഗതത്തികള  വരതണതമെന  കര്ഷകരതടെ  ആവശരര

ശദയത്തിലതപ്പട്ടെത്തിട്ടുതണ്ടനര  ചട്ടെ  ലഭദഗതത്തിതയ  സരബനത്തിച്ച്  ഉയര്ന

വത്തിഷയങ്ങള  പരത്തിലശകാധത്തിച്ച്  മുനസര്കകാരത്തിതന  കകാലേത്  22-08-2019-ല

സ.ഉ.(ലക)നര.269/2019/റവ.  ഉതരവ്  പുറതപ്പടുവത്തിച്ചത്തിരനതവനര ഈ

ഉതരവത്തിതലേ  തശരമെകാനങ്ങള  നടെപ്പത്തിലേകാക്കുനതത്തിന്  ഈ  സര്കകാര്

അധത്തികകാരതത്തില വനതത്തിനുലശഷര  ബഹു.  മുഖരമെനത്തിയതടെ അദരകതയത്തില

മൂന തവണ ലയകാഗര ലചരകയണ്ടകാതയനര പ്രസ്തുത ലയകാഗതശരമെകാനങ്ങളുതടെ

അടെത്തിസകാനതത്തില  ചത്തിലേ  ലഭദഗതത്തിക്  ആവശരമെകായ  നത്തിര്ലദശങ്ങള

സമെര്പ്പത്തിക്കുനതത്തിന്   അഡെശലകറ് ജനറലേത്തിതനയര റവനന  അഡെശഷണല

ചശഫ്  തസക്രട്ടെറത്തിതയയര നത്തിയമെ  വകുപ്പ്  തസക്രട്ടെറത്തിതയയര

ചുമെതലേതപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുതണ്ടനര ഈ  നടെപടെത്തികള

പുലരകാഗമെത്തിക്കുകയകാതണനമെകാണ്''  മെറുപടെത്തി നലകത്തിയത്തിട്ടുളത്.   ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

മുഖരമെനത്തിയതടെ  അദരകതയത്തില   17-12-2019-ല  വത്തിളത്തിച്ച  ലയകാഗതത്തിതന

അടെത്തിസകാനതത്തില  ചത്തിലേ  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ട്.  ഈ  നടെപടെത്തികള
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എവത്തിതടെ  എതത്തിതയനകാണ്  എനത്തിക്  അറത്തിലയണ്ടത്.   1964-തലേ  ചട്ടെര  4

പ്രകകാരര  കൃഷത്തി  തചയ്യേകാനുര  വശടുവയ്ക്കകാനുര  1993-തലേ  ചട്ടെര  3  പ്രകകാരര

കടെമുറത്തികള  പണത്തിയകാനുമുള അവകകാശമെകാണുളളത്.  ഇതത്തിതനതത്തിതര

ലകസുകതളകാതക  വനതകാണ്.   ഇടുകത്തി  ജത്തിലയ്ക്കുമെകാത്രമെകായത്തി   ഒര  ചട്ടെര

ബകാധകമെകാക്കുനത്   ശരത്തിയല.  അത്  വത്തിലവചനമെകാതണന്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

ലഹേലകകാടെതത്തി  പറഞത്തിട്ടുളതകാണ്.  അതത്തിതനയടെത്തിസകാനതത്തില

എത്രയരലവഗര ഇതത്തിന് നടെപടെത്തി സശശകരത്തികണര.  സര്വകകത്തി ലയകാഗതത്തില

എലകാ കകത്തികളുര ഇലത അഭത്തിപ്രകായരതതനയകാണ് പറഞത്.  അതനുസരത്തിച്ച്

അങ്ങ്   നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികണര.  ഉപകാധത്തിരഹേത്തിത  പട്ടെയര  തകകാടുക്കുതമെന്

ആവര്തത്തിച്ച്  പറയനതണ്ടങത്തിലുര  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  അത്  നടെപ്പകാകുനത്തില.

ഈ പശ്ചകാതലേതത്തിലേകാണ്   അടെത്തിയനരമെകായത്തി  ഇത് പരത്തിഗണത്തികണതമെന്

ആവശരതപ്പടുനത്.  

ഭൂമെത്തി  തരരമെകാറകാനുള  ധകാരകാളര  അലപകകള  തകട്ടെത്തികത്തിടെക്കുകയകാണ്.

അതത്തിലുര  നടെപടെത്തി സശശകരത്തികണര.  സരസകാനതതകാട്ടെകാതക ശകമെകായ മെഴയര

മെണത്തിടെത്തിച്ചത്തിലുമുണ്ട്.  ഇനത്തിയര രലണ്ടകാ മൂലനകാ ദത്തിവസരകൂടെത്തി മെഴ കടുതകാല അത്

വശണ്ടുര   വര്ദത്തിക്കുര.   ചരത്തിഞ  പ്രലദശങ്ങളത്തില  മെണത്തിടെത്തിച്ചത്തില  തടെയകാനുള
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ഏകമെകാര്ഗര വകാട്ടെര്തഷഡെ് മെകാലനജുതമെന്  നടെപ്പകാക്കുക എനളതകാണ്.  അത്

ശമെകരമെകായത്തി  ലതകാനതമെങത്തിലുര  ശരത്തിയകായ  രശതത്തിയത്തില  വകാട്ടെര്തഷഡെ്

മെകാലനജുതമെന് നടെപ്പകാകത്തിയകാല  മെണത്തിടെത്തിച്ചത്തില  പൂര്ണമെകായര തടെയകാന കഴത്തിയര.

സശര  തയ്യേകാറകാകത്തി  ലകന്ദ്ര സര്കകാരത്തിന്  സമെര്പ്പത്തിച്ചകാല  50  ശതമെകാനര  ലകന്ദ്ര

സബ്സത്തിഡെത്തി  അതത്തിന്  ലേഭത്തിക്കുനതകാതണനതകാണ്  അതത്തിതന  പ്രലതരകത.

ഇടുകത്തി,  വയനകാടെ്  ലപകാലുള  ജത്തിലകതള  സരരകത്തികകാനുള  ഏറവര

പ്രധകാനതപ്പതട്ടെകാര  വത്തിഷയമെകായത്തി   അങ്ങ്  ഏതറടുകണതമെനകാണ്   എനത്തിക്

അഭരര്ത്ഥത്തികകാനുളത്.  സരസകാനത്   കൃഷത്തികകാരതടെ  ബുദത്തിമുട്ടുകള

വര്ദത്തിക്കുലമ്പകാഴര  ഭൂനത്തികുതത്തി  വര്ദനവ്   വളതര   വലേത്തിയ  ലതകാതത്തിലേകാണ്

നടെനത്തിട്ടുളത്.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തിയര  ഇകകാരരര

ശദത്തിലകണ്ടതകാണ്.  അതത്തിതനകാര  പുനനഃപരത്തിലശകാധന  ലവണതമെന്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണ്.  സരസകാനതത  ദുരത്തിതബകാധത്തിതതര

സരരകത്തികകാനുള  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തിലകണ്ടത്  ഈ  കകാലേയളവത്തിതലേ

ഏറവര  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  വത്തിഷയമെകാതയടുകണര.  നകാശനഷങ്ങളുണ്ടകായകാല

പ്രലതരകത്തിച്ച്,  തകകാടുങകാറ്,  അതത്തിവൃഷത്തിമൂലേര  വൃകങ്ങള,  നകാണരവത്തിളകള

എനത്തിവ  നഷതപ്പട്ടെകാല   നഷപരത്തിഹേകാരര  തകകാടുക്കുനതത്തിന്  വളതര
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കകാലേതകാമെസമുണ്ടകാകുകയകാണ്.   കൃഷത്തി  വകുപ്പുമെകാതയകാതക  ലചര്ന്  അതത്തിന്

സതശര  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തിലകണ്ട ചുമെതലേ റവനന  വകുപ്പത്തിനുണ്ട്.   റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെ്

കത്തിട്ടെത്തി ഒനരരണ്ടുര വര്ഷര കഴത്തിഞകാലുര  തശരമെകാനമെകാകുനത്തില.  കൃഷത്തികകാര്ക്

അവത്തിതടെ  വശണ്ടുര  കൃഷത്തി  തചയ്യേകാനുള   സകാഹേചരരര  സൃഷത്തികണതമെങത്തില

അതത്തിനകാവശരമെകായ നഷപരത്തിഹേകാരര എത്രയരലവഗര നലകണതമെനളതകാണ്

എനത്തിക്  അങ്ങയതടെ  ശദയത്തിലതപ്പടുതകാനുളത്.   1964-തലേ  ഭൂപതത്തിവ്

ചട്ടെങ്ങളത്തിതലേ  ചട്ടെര  4,  1993-തലേ  ഭൂപതത്തിവ്  ചട്ടെങ്ങളത്തിതലേ  ചട്ടെര  3  എനത്തിവ

ലഭദഗതത്തി തചയതകകാണ്ട് മെറ് ജത്തിലകളത്തിതലേലപ്പകാതലേ എലകാ ആവശരങ്ങളക്കുമുള

അവകകാശര  കര്ഷകര്ക്  അതലങത്തില  പട്ടെയമുടെമെകളക്  നലകകാന

അടെത്തിയനരമെകായത്തി  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികണതമെന്  ഞകാന  ഒരത്തികലക്കൂടെത്തി

ആവര്തത്തിച്ച് പറയകയകാണ്.  മുഖരമെനത്തി വത്തിളത്തിച്ചുലചര്ത ആ ലയകാഗതത്തില

ഏകലദശര  എലകാവരര  ഐകകലണരന  അഭത്തിപ്രകായതപ്പട്ടെതകാണ്.  എനകാല

പലേതരയര ചുമെതലേതപ്പടുതത്തിതയന് പറയനതലകാതത അതത്തിനുള നടെപടെത്തികള

ഇതുവതര  ആയത്തിട്ടെത്തില.  അതുതകകാണ്ട്  അടെത്തിയനരമെകായത്തി  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തികണതമെന് ഒരത്തികലക്കൂടെത്തി അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  
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ശശ  .    ഡെത്തി  .    തക  .    മുരളത്തി:  സര്,  ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

അനുകൂലേത്തിക്കുകയകാണ്.  പ്രതത്തിസനത്തികതള  അതത്തിജശവത്തികകാന  പ്രകാപ്തത്തിലനടെത്തിയ

സര്കകാരകാണ്  ഇന്  ലകരളര  ഭരത്തിക്കുനത്.  ''കുഴത്തിതവട്ടെത്തി  മൂടുക  ലവദനകള,

കുതത്തിതകകാളക  ശകത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്  നമള''  എന്  ഇടെലശരത്തി  വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പ്

പകാടെത്തിയത്,  ഒരപലക,  ഈ ഒനര രണ്ടുര പത്തിണറകായത്തി സര്കകാര് ഭകാവത്തിയത്തില

ലകരളതത്തില ഭരത്തികകാനവരതമെന  ദശര്ഘവശകണലതകാടുകൂടെത്തിയകാലണകാതയന്

സരശയത്തിലകണ്ടത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  എലകാ  പ്രയകാസങ്ങതളയര

അതത്തിജശവത്തികകാനകാകുന  എനളതകാണ്  ഈ  ഗവണതമെനത്തിതന

എടുത്തുകകാലണണ്ട  ഏറവര  വലേത്തിയ  പ്രലതരകത.  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിതയനത്   ആലകപകരമെകായത്തി  പറയകാന  കഴത്തിയന

കകാരരതമെകാനമെല.  ലകകാവത്തിഡെ്  മെഹേകാമെകാരത്തിക്കുലശഷര   ലലേകാകതതലകായത്തിടെത്തുര,

അതത്   രകാജരങ്ങളത്തിതലേ  ഗവണതമെനകളക്,  ഈ  പ്രതത്തിസനത്തി

ലനരത്തിലടെണ്ടത്തിവനത്തിട്ടുണ്ട്.  അതത്തിതന  അതത്തിജശവത്തികകാനുള  മെകാര്ഗങ്ങള,

എന്തുലതടുന അവത്തിതടെയകാണ് സമെശപനര.  ആ സമെശപനതത്തില ഇന് ലകരളര

ഒരപലക  ലലേകാകതത്തിനുതതന  മെകാതൃകയകാതണന്  അഭത്തിമെകാനപൂര്വര

പറയകാനകാകുര. ശശ. എന. എ. തനലത്തിക്കുന് പ്രസരഗത്തിച്ചലപ്പകാള, അലദഹേര ഒര
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ചകായകടെയതടെ  ഉദകാഹേരണതമെകാതക  പറഞ.  അക്കൂട്ടെതത്തില,

ലകന്ദ്രസര്കകാരത്തിതന  കുറരപറയകാതത  ഇത്  പരത്തിഹേരത്തികകാന  അങ്ങ്

മുനകതയ്യേടുകണതമെന്   ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തിക്  ഒര

ഉപലദശവര നലകത്തി.  ലകന്ദ്ര സര്കകാരത്തിതന കുറരപറയകാതത മുലനകാട്ടുലപകാകകാന

കഴത്തിയലമെകാ;  ഒന്  സശയര  ചത്തിനത്തികലണ്ട?  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.-യത്തിലൂതടെ   നത്തികുതത്തി

സരഭരണതത്തിനുള  സരസകാനങ്ങളുതടെ  അവകകാശമെകാണ്  ലകന്ദ്രസര്കകാര്

കവര്തനടുതത്.  എനത്തിട്ടെ്  നലകത്തിയ  വകാഗകാനതമെനകാണ്? വത്തിലേകയറര

കുറയര,  ഉപലഭകാക്തൃ  സരസകാനതമെന  നത്തിലേയത്തില  ലകരളതത്തിനത്  കൂടുതല

ലനട്ടെമുണ്ടകാക്കുര എതനകാതകയകായത്തിരന അനതത പ്രചരണര.  ഇലപ്പകാഴതത

സത്തിതത്തിതയനകാണ്?  അര്ഹേമെകായ വത്തിഹേത്തിതര സരസകാനങ്ങളക് നലകുനത്തില.

ഇവത്തിതടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലപകാതലേ  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  നഷപരത്തിഹേകാരര

നത്തിര്തലേകാക്കുകയകാണ്.  ഇകഴത്തിഞ  ചണ്ഡശഗഢ്  കഹൗണസത്തിലേത്തില

ലകരളമുളതപ്പതടെയള  പതത്തിലനഴ്  സരസകാനങ്ങള  ഇതുനശകണതമെന്

ഒറതകട്ടെകായത്തി ആവശരതപ്പടുന.  എനകാല ലകന്ദ്ര സര്കകാരത്തിന് ഇകകാരരതത്തില

മെത്തിണ്ടകാട്ടെമെത്തില.  നമള ഇതത്തിതനതത്തിതര പ്രതത്തിലഷധത്തികലണ്ട;  സരസകാനങ്ങളുതടെ

തകാല്പരരങ്ങള  ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തികകാന  ഒറതകട്ടെകായത്തി  നത്തിലകലണ്ട?  മെകാത്രമെല,
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ഇലപ്പകാള  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.-യതടെ  വത്തിഹേത്തിതര  50:50 ആണ്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില

സരസകാനങ്ങളുതടെ  സരവരണകാവകകാശമെകാണ്  കൂടുതല  കവര്തനടുതത്.

ഫത്തിസല  തഫഡെറലേത്തിസതത്തിനുലനതരയള  വലേത്തിയ  കടെനകയറമെകാണ്  ലകന്ദ്ര

സര്കകാര്  നടെതത്തിയത്.  നമ്മുതടെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തിയതടെളതപ്പതടെ

ഉനയത്തിച്ച  വകാദര  60:40 എങത്തിലുമെകാകണര,  60  ശതമെകാനതമെങത്തിലുര

വരമെകാനതത്തിതന  നത്തികുതത്തിയതടെ  ലതകാത്  വര്ദത്തിപ്പത്തികണര  എനകാണ്.

നത്തിലഷധകാത്മകമെകായ  സമെശപനമെകാണ്  ലകന്ദ്രതമെടുക്കുനത്.  ഇതതലകാര

സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലലേയ്ക്കകാണ്  എലകാ  സരസകാനങ്ങതളയര

തകകാതണ്ടതത്തിക്കുനത്. ഇനരയത്തില പതത്തിലനഴ് സരസകാനങ്ങളുര ഒറതകട്ടെകായത്തി

നത്തിന്  ആവശരതപ്പടുകയകാണ്.  ഇതതകാര ജനകശയ പ്രശ്നമെലല;  ഇതത്തിനുലനതര

കണടെച്ച് മുലനകാട്ടുലപകാകകാന കഴത്തിയലമെകാ?  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപകവര കൂടെത്തി

കകാലണണ്ടത്,   ഈ  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലുര  ലകരളതത്തില  ഒര

ദത്തിവസരലപകാലുര  ശമ്പളര  മുടെകത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ഇഹൗ  ഗവണതമെന്  സകാമൂഹേരലകമെ

തപനഷന  ഒരമെകാസരലപകാലുര  കുടെത്തിശത്തിക  വരതത്തിയത്തിട്ടെത്തില.    നത്തിങ്ങളുതടെ

കകാലേത് ഇതകായത്തിരനത്തില സത്തിതത്തി.  
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 ദുരത്തിതകാശശകാസനത്തിധത്തിലനത്തിന്  1141.49  ലകകാടെത്തി  രൂപ  ഇഹൗ  വര്ഷര

വത്തിതരണര  തചയകഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ട്.  ഞകാന  ലചകാദത്തിച്ച  ഒര  ലചകാദരതത്തിന്

ഗവണതമെനത്തിതന  ഉതരമെകാണത്തിത്.  സകാധകാരണകകാരതന  ആവശരങ്ങള

നത്തിറലവറ്റുന  സമെശപനവര  സകാമ്പതത്തിക  ക്രമെശകരണവര  വരതത്തിലപ്പകാകകാന

ലകരളതത്തിതലേ  ഗവണതമെനത്തിന്  കഴത്തിയനതവനളതകാണ്  ഞങ്ങള

ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിക്കുന  ബദല.  അതകാണ്  ഇഹൗ  ഗവണതമെന്  ലവറത്തിതട്ടെകാര

ഗവണതമെനകാതണന്  അഭത്തിമെകാനപൂര്വര  ഞങ്ങള  തലേയയര്തത്തി  പറയനത്.

അതത്തിതന  നത്തിങ്ങള  കണടെച്ച്  ഇരട്ടെകാകത്തിതകകാണ്ട്  നുണപ്രചരണങ്ങള

നടെതത്തിയകാല  ഇതനുഭവത്തിക്കുന  ജനങ്ങള  നത്തിങ്ങലളകാതടെകാപ്പര  നത്തിലക്കുലമെകാ?

ഇഹൗതയകാര ജനകശയ വത്തിഷയതമെടുത്തുതകകാണ്ടുള സമെരമുഖത്  എന്തുതകകാണ്ട്

നത്തിങ്ങളക്  നത്തിലകകാന  കഴത്തിയനത്തില?  നത്തിങ്ങള  ഇലപ്പകാള  നുണകളുതടെ

പ്രവകാഹേര  സൃഷത്തിച്ച  ചശട്ടുതകകാട്ടെകാരതത്തിതന  മുകളത്തില  കയറത്തിയത്തിരന്

വത്തിലേസുകയകാണ് തചയ്യുനത്.   എത്രകകാലേര ഇങ്ങതന ലപകാകകാന സകാധത്തിക്കുര;

ആ  ചശട്ടുതകകാട്ടെകാരര  തകര്നവശഴകതതന  തചയ്യുര.   അതകാണ്  ഇഹൗ

ലകരളതത്തിതന അനുഭവര.  
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ഇവത്തിതടെ പലേരര സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലപകാതലേ, റവനന വകുപ്പത്തില ഇഹൗ ഘട്ടെതത്തില

നടെനത്തിട്ടുള  വലേത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങതള  നമള  കുറച്ചുകകാണരത്.

'എലകാവര്ക്കുര  ഭൂമെത്തി,  എലകാ  ഭൂമെത്തിക്കുര  ലരഖ,  എലകാ  ലസവനങ്ങളുര  സകാര്ട്ടെ്',

ഇതകാണ് റവനന വകുപ്പത്തിതന ഹേകാഷ് ടെകാഗ്.  ഇതതകാര  പ്രഖരകാപനര മെകാത്രമെല,

നടെനവരന  കകാരരമെകാണ്.   ലകരളതത്തില  ഒര  വര്ഷരതകകാണ്ട്  54,535

ആളുകളക് പട്ടെയര തകകാടുതത്തിരത്തിക്കുനതവനളത് നമള കകാലണണ്ടതകാണ്.

എതന  നത്തിലയകാജകമെണ്ഡലേതത്തിതലേ  തനടുമെങ്ങകാടെ്  തകാലൂകത്തില  വച്ചുനടെന

പട്ടെയവത്തിതരണതത്തില റവനന  വകുപ്പുമെനത്തി  ലനരത്തിട്ടെ്  പതങടുതതകാണ്.  ഒപ്പര

ഭകര  സത്തിവത്തില  സലപസ്  വകുപ്പുമെനത്തിയമുണ്ടകായത്തിരന.  പട്ടെയര

തകകാടുക്കുലമ്പകാള ഒര വശട്ടെമ ആനന്ദകാശ്രുകളതകകാണ്ട് മെനത്തിമെകാരതടെ കകാലേത്തില

വശഴകയകാണ്  തചയത്.  കകാലുപത്തിടെത്തിച്ച്  നന്ദത്തിപറയകയകാണ്  തചയത്.

ഇനതലേവതര കത്തിട്ടെകാത ഒര ഭകാഗരര,  അതകായത്,  വര്ഷങ്ങളകായത്തി  കത്തിടെക്കുന

അവരതടെ സശനര ഭൂമെത്തിക്  പട്ടെയര ലേഭത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  അതത്തിതന ആനന്ദമെകാണ്

അവര് പ്രകടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്.  അതുലപകാതലേ വര്കലേയത്തില എതന സഹേപ്രവര്തകന

ശശ.  വത്തി.  ലജകായത്തി പട്ടെയ വത്തിതരണതത്തിന്  ലനതൃതശര തകകാടുത്തു.  അവത്തിതടെയര

ഒര വശട്ടെമ അലദഹേതത്തിതന തനഞത്തിലലേയ്ക്ക് ആനന്ദകാശ്രുകലളകാതടെ ചകാഞവശഴ്ന്ന്
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നന്ദത്തി  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണ്  തചയത്.   ആ  വലയകാവൃദയതടെ  ചത്തിരകകാലേ

അഭത്തിലേകാഷമെകായത്തിരന ഇഹൗ പട്ടെയതമെനത്. ലകരളതത്തിതലേ സകാധകാരണകകാരതടെ

സലനകാഷമെകാണത്തിത്. ആ ലനട്ടെങ്ങതള നമുക് കകാണകാതത്തിരത്തികകാന കഴത്തിയത്തില. ഇഹൗ

ലനട്ടെങ്ങതള മെറച്ചുവയ്ക്കകാന നത്തിങ്ങള  അപവകാദപ്രചരണങ്ങള നടെത്തുന,  ഇഹൗ

ലനട്ടെങ്ങളുതടെതയലകാര  ഉതരവകാദത്തിതശമുള  ഗവണതമെനത്തിതന  നയത്തിക്കുന

മുഖരമെനത്തിതയ  ടെകാര്ജറ്  തചയ്യുന.   അതതകാനര  ഇഹൗ  ലകരളതത്തില

വത്തിലേലപ്പകാകകാന ലപകാകുനത്തില.  അത് മുനകകാലേ അനുഭവങ്ങള പരത്തിലശകാധത്തിച്ചകാല

മെനസത്തിലേകാകുര.   പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയതന  ലേകരമെത്തിട്ടുതുടെങ്ങത്തിയത്  ഇനര

ഇനതലേയര അലലലകാ? അടെത്തിയനരകാവസ കകാലേത് അലദഹേര എര.എല.എ.

ആയത്തിരനലപ്പകാഴളത്  ഇവത്തിതടെ  എലകാവര്ക്കുര  അറത്തിയകാവന  കഥയകാണ്.

ഞകാന  ആവര്തത്തിക്കുനതല.  മെറ്  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികലളകാടെത്തിലകാത  രശതത്തിയത്തില

അലദഹേതത  പശഡെത്തിപ്പത്തികകാനുര  ശകാരശരത്തികമെകായത്തി  നശത്തിപ്പത്തികകാനുര  ലനകാകത്തി;

തലത്തിച്ചതച്ച്  ജയത്തിലേത്തിലേകാകത്തി.  പതക,  ആ  മെനുഷരന  തളര്നലപകായത്തില.

പത്തിനശടെ്  ആ  മെഹേത്  വരകത്തി  ഉയര്ന്  ലകരളതത്തിതന  മുഖരമെനത്തിപദര

വതരതയതത്തി.  അലദഹേര ലവദദ്യുതത്തി വകുപ്പുമെനത്തിയകായത്തിരന ഒര ഘട്ടെതത്തില,

പത്തിനശടെ്  പകാര്ട്ടെത്തിയതടെ  ജനറല  തസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തി.   നത്തിങ്ങള  ലേകാവ് ലേത്തിന
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ലകസത്തിതന  സരബനത്തിച്ച്  എതനലകാര  തരതത്തിലുള  പ്രചകാരലവലേകളകാണ്

നടെതത്തിയത്.  കമെലേകാ  ഇനര്നകാഷണതലേകാതക  പറഞ്  പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചതലല;

ഇവത്തിതടെ  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര  വരവസകായവകുപ്പുമെനത്തി  പറഞതുലപകാതലേ,

നത്തിങ്ങതള  സഹേകായത്തികകാന  മുഖരധകാര  മെകാധരമെങ്ങളുണ്ട്.  അവര്  വത്തിരത്തിച്ചത്തിടുന

പരവതകാനത്തിയത്തിലൂതടെ,  അവര്  ഒരകത്തിതരന  തണലേത്തിലൂതടെ  നത്തിങ്ങളക്

വളരകാനകാകുര.  ഞങ്ങള പത്തി.ബത്തി.  മുതല ബകാഞ്  തലേരവതരയള സഖകാകള

ജനങ്ങലളകാടെ്  നകാട്ടെത്തിലേത്തിറങ്ങത്തി  സതരര  പറഞ.  ആ  സതരമെകാണ്  ജനങ്ങള

വത്തിശശസത്തിച്ചത്.  അതുതകകാണ്ടകാണ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയതന  ലനതൃതശതത്തില

ഗവണതമെന്  വനതുര  ഇലപ്പകാള  രണ്ടകാമെത്  വനത്തിരത്തിക്കുനതുര.  ഇലപ്പകാഴര

നത്തിങ്ങള അപവകാദങ്ങളതകകാണ്ട് വലേത്തിയ ആക്രമെണങ്ങള നടെതത്തിവരത്തികയകാണ്.

ലകരളതത്തില അത്  ഏശകാനലപകാകുനത്തില.   ഒര പത്രതത്തിതനയര  സഹേകായര

ലവണ്ട.   ജനങ്ങളുതടെ  ഇടെയത്തില  പ്രവര്തത്തിക്കുനവര്  എന  നത്തിലേയത്തില

ഞങ്ങളുതടെ നകാവകള തകകാണ്ട് സതരര പറയര.  ഞങ്ങലളകാതടെകാപ്പര ജനങ്ങള

നത്തിലക്കുര.  അതകാണ് ലകരളതത്തിതന അനുഭവര.  അതുതകകാണ്ട് ഇതരതത്തില

ചത്തിലേ അപവകാദപ്രചരണങ്ങള നടെതത്തി ലകരളതത്തിതന രകാഷശയകാനരശകതത

മെലേശമെസമെകാകത്തി  മുലനകാട്ടുലപകായകാല  ഒറതപ്പടെകാന  ലപകാകുനത്  നത്തിങ്ങള
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മെകാത്രമെകാണ്.   ഒര ജനകശയസമെരവര നത്തിങ്ങള ഏതറടുക്കുനത്തില.  ജനങ്ങളുതടെ

പ്രശ്നങ്ങള  നത്തിങ്ങള  ഉയര്ത്തുനത്തില.   ലകന്ദ്രര  വകാഴനവര്  ഇഹൗ  രകാജരത്

കകാണത്തിച്ചുകൂട്ടുന  തകകാളരതകായ്മകതള  സരബനത്തിച്ച്  മെത്തിണ്ടകാന  നത്തിങ്ങളക്

ഭയമെകാണ്.  അതതകാനര  തചയ്യേകാതത   രകാജരതത്തിനുതതന  ബദലേകായത്തി

ഉയര്നവനത്തിരത്തിക്കുന, ലലേകാകതത്തിനുതതന  മെകാതൃകയകായത്തി

മെകാറത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  ഈ  ഗവണതമെനത്തിതന  അപമെകാനത്തികകാനുര  അപവകാദര

പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ച്  ഇലകാതകാകകാനുമുള  പകാഴ് ശമെമെകാണ്  നത്തിങ്ങള  എനര

നടെതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.  അത്  വത്തിജയത്തികകാന  ലപകാകുനത്തില  എന്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  ഒരത്തികലകൂടെത്തി  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

അനുകൂലേത്തിച്ചുതകകാണ്ട് ഞകാന എതന വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ലഡെകാ  .    സുജത്തിത്  വത്തിജയനപത്തിള:  സര്,  ഞകാന ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണ്.  കഴത്തിഞ  ഒര  വര്ഷര  ഒര  നകാടെത്തിതന  ഭരണതത

അതലങത്തില അതത്തിതന സമ്പദ്ഘടെനതയ സകാരമെകായത്തി ബകാധത്തികകാവന നത്തിരവധത്തി

പ്രതത്തിസനത്തികളത്തിലൂതടെയകാണ്  നമ്മുതടെ  രകാജരവര  ലലേകാകവതമെലകാര

കടെനലപകായത്.  ലകകാവത്തിഡെ്-19  ഉണ്ടകാകത്തിയ  ആഘകാതര,   അത്

ലലേകാകതകാകമെകാനമുണ്ടകാകത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  മെകാന്ദരര,  നമ്മുതടെ  നകാട്ടെത്തില
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അടെത്തികടെത്തിയണ്ടകാകുന  മെഴതകടുതത്തികള,  ഉരളതപ്പകാട്ടെല,  കടെലേകാക്രമെണങ്ങള

ഉളതപ്പതടെയള  പ്രകൃതത്തിലകകാഭങ്ങള,  അതുലപകാതലേ  ലലേകാകത്തുണ്ടകായ

യലക്രന യദമെടെകമുള യദങ്ങള,  അതത്തിതനകാതകപുറതമെ നമ്മുതടെ നകാട്ടെത്തില

അടെത്തികടെത്തിയണ്ടകാകുന  അരകത്തിതകാവസ.  അതകായത്,  രകാഷശയപരമെകായ

ഗൂഢകാലലേകാചനകളത്തിലൂതടെ  അസശസതകളുണ്ടകാക്കുകയകാണ്.  നകാട്ടെത്തില  കലേകാപര

സൃഷത്തിക്കുനതത്തിനുലവണ്ടത്തി  ലബകാധപൂര്വര  ശമെത്തിക്കുകയകാണ്.  പരസരര

മെനുഷരതര  തകകാലേതചയ്യുന,  മെതസര്ദ  വളര്ത്തുന  രശതത്തിയത്തിലുള

ആഹേശകാനങ്ങള  നലകുന,  ദത്തിനരപ്രതത്തി  ഇലകാകഥകള  തമെനഞതകകാണ്ട്

നകാടെത്തിതന  തതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  അതുവഴത്തി  അരകാജകതശര  സൃഷത്തിക്കുകയകാണ്.

ഇങ്ങതനയള  സമെരപ്രഹേസനങ്ങള  മുറലപകാതലേ  സരസകാനത്

നടെക്കുകയകാണ്.  അലതകാതടെകാപ്പര  ലകരളതത്തിതലേ  ഇടെതുപക  സര്കകാരത്തിതന

അട്ടെത്തിമെറത്തിക്കുനതത്തിനുള  ഗൂ ഢകാലലേകാചനയര  അതത്തിനുള  ഗലവഷണനുരകൂടെത്തി

നടെതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്  ലകന്ദ്ര  സര്കകാര്.  അതത്തിതന  ഭകാഗമെകായത്തി

എങ്ങതന  ഈ  സരസകാനത്  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയണ്ടകാകകാതമെന

തരതത്തിലുള നത്തിലേപകാടുകളുമെകായത്തി മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്. 
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ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  ഡെത്തിവത്തിസത്തിബത്തിള  പൂളത്തില  കത്തിലട്ടെണ്ട സരസകാന വത്തിഹേത്തിതര

നമുക്  നലകുവകാന  തകാമെസത്തിപ്പത്തിച്ചതുതമെലകാര  നകാര  കണ്ടതകാണ്.  ഇലപ്പകാള

ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  നഷപരത്തിഹേകാരര  നത്തിര്ത്തുന  നത്തിലേപകാടെത്തിലലേയ്ക്ക്  ലപകാകുകയകാണ്.

ലകന്ദ്ര  ധനകകാരര  കമശഷതന  നത്തിലേപകാടെ്,  ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി  ഒര

വര്ഷരമുമ്പുതതന  നമ്മുതടെ  സഭയത്തില  അറത്തിയത്തിച്ചതകാണ്.  നമുക്  നത്തികുതത്തി

വത്തിഹേത്തിതര  കകാലലേകാചത്തിതമെകായത്തി  കുറച്ച്  1.9  ശതമെകാനതത്തിലലേയ്ക്ക്

എതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  ഇതതലകാര  നമ്മുതടെ  ഫത്തിനകാനഷരല ഓലട്ടെകാണമെത്തിതയ

ബകാധത്തിക്കുന  തരതത്തിലലേയ്ക്ക്  ഗൂഢമെകായത്തിതതന  മുലനകാട്ടുലപകാകുന

നത്തിലേപകാടെകാണ് ലകന്ദ്ര സര്കകാര് സശശകരത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്. ഇങ്ങതനയള

പ്രതത്തിസനത്തികത്തിടെയത്തിലുര  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി  തക.  എന.

ബകാലേലഗകാപകാലേത്തിതന  ലനതൃതശതത്തില  മെത്തികച്ച  ധനകകാരര  മെകാലനജുതമെനത്തിതന

പ്രതത്തിഫലേനമെകാണ്    നകാട്ടെത്തില  കകാണകാന  സകാധത്തിച്ചത്.  ലകകാവത്തിഡെ്  രണ്ടകാര

തരരഗതത്തില  ഇരപതത്തിനകായത്തിരര  ലകകാടെത്തി  രൂപയതടെ  പകാലകജ്  ഭൂരത്തിഭകാഗവര

നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിയതുവഴത്തി  സകാധകാരണകകാരതടെ  കയ്യേത്തില  പണതമെത്തുനത്

വലേത്തിയലതകാതത്തില  സഹേകായകരമെകായത്തി.  സകാമൂഹേര  തപനഷനകാതണങത്തിലുര

ലകമെനത്തിധത്തി  ലബകാര്ഡെത്തിതന  തപനഷനകാതണങത്തിലുര  ഇഹൗ
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പ്രതത്തിസനത്തികത്തിടെയത്തിലുര  ഏതകാണ്ട്  56  ലേകര  ലപര്ക്  എലകാ  മെകാസവര

കൃതരമെകായത്തി എതത്തിക്കുവകാന സര്കകാരത്തിന് സകാധത്തിച്ചുതവനളത് വലേത്തിയ കകാരരര

തതനയകാണ്. 

മെതരബനനലമെഖലേയത്തിതലേ  കകാരരര  എടുത്തുപറലയണ്ടതകാണ്.

ഒലകകാബര്  -  നവരബര് മെകാസങ്ങളത്തിലുണ്ടകായ പ്രകൃതത്തിലകകാഭങ്ങളത്തില നത്തിരവധത്തി

തതകാഴത്തിലദത്തിനങ്ങളകാണ്  ഇഹൗ  പകാവതപ്പട്ടെവര്ക്  നഷമെകായത്.

അങ്ങതനയളവതര ലചര്ത്തുപത്തിടെത്തിച്ചുതകകാണ്ട് ഇഹൗ സര്കകാര് ഒറതവണയകായത്തി

ഏകലദശര  ഒനരലേകര  ലപര്ക്  3000  രൂപവശതര  നലകത്തി.   ഇതതലകാര

മെത്തികച്ച  ഉദകാഹേരണങ്ങളകാണ്.   കത്തിഫ്ബത്തി  വഴത്തി  ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി

സര്കകാരത്തിതന ഭകാഗത്തുനത്തിന് തുടെങ്ങത്തിയ ഏതകാണ്ട്  70,762  ലകകാടെത്തി രൂപയതടെ

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങള  ആസൂത്രണരതചയ്  ഇലപ്പകാള

നടെപ്പകാകത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.   ലദശശയപകാത  അടെകമുള

പ്രവര്തനങ്ങള,  തകകാലര  ജത്തിലയത്തില  തതന  3000  ലകകാടെത്തി  രൂപയകാണ്

ലദശശപകാത  വത്തികസനവമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  ജനങ്ങളുതടെ  കയ്യേത്തിലലേയ്ക്ക്

എതത്തിയത്.   അതത്തിതന  ചലേനങ്ങള  തചറുതല,  എലകാ  ലമെഖലേകളത്തിലുര

അതകായത്,  റത്തിയല  എലസ്റ്റേറ്  ലമെഖലേയത്തിലേകാതണങത്തിലുര  തകട്ടെത്തിടെനത്തിര്മകാണ
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ലമെഖലേയത്തിലേകാതണങത്തിലുര അതുണ്ടകാകത്തിയ മെകാറര തചറുതല.  കത്തിഫ്ബത്തി വഴത്തിയള

ഫണ്ടുകള ഇങ്ങതന ജനങ്ങതള കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  നടെപ്പകാക്കുലമ്പകാള,  അത്

ഇനത്തി വരകാന ലപകാകുന തശരലദശ ലഹേലവയകാതണങത്തിലുര  മെലേലയകാര ലഹേലവ

ആരരഭത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  അതകാതണങത്തിലുര  നത്തിര്ദത്തിഷ  സത്തിലവര്  ലലേന

പദതത്തിയകാതണങത്തിലുര....   സത്തിലവര്  ലലേന  പദതത്തിയത്തില  26,000  ലകകാടെത്തി

രൂപ  ജനങ്ങളത്തിതലേതത്തിക്കുക  എനതകാണ്  ഉലദശത്തിക്കുനത്.  അലപ്പകാള

മെകാര്കറത്തിലുണ്ടകാകുന  മെകാറങ്ങള.  അതകായത്,  ജനങ്ങതള

ലചര്ത്തുപത്തിടെത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  ജനങ്ങളുതടെ  കയ്യേത്തില  പണര

എതത്തിക്കുകതയനളതകാണ്  ആദരരമുതല  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  ധനകകാരര

വകുപ്പുമെനത്തി  പറഞത്.   അങ്ങതനതയകാര  ചകാക്രശകരണമെകാണ്  ലകരളര

വത്തിഭകാവനര  തചയ്യുനത്.  എനകാല  ലകന്ദ്രര   പണതമെലകാര  ലകന്ദ്രശകരത്തിച്ച്

അദകാനത്തി-അരബകാനത്തിമെകാരതടെ  കയ്യേത്തില  എതത്തിക്കുകയര  ആ  പണര

ഉപലയകാഗത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  വത്തിവത്തിധ  സര്കകാരകതള  മെറത്തിച്ചത്തിടുന  കകാഴ്ചയമെകാണ്

കകാണുനത്.  ആ  ഒര  ചകാക്രശകരണമെകാണ്  ലകന്ദ്രതത്തില

നടെനതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.    ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  വരമെകാനങ്ങളുര മെറ് വരമെകാനങ്ങളുര

വര്ദത്തിപ്പത്തിലകണ്ട  ആവശരകതതയക്കുറത്തിച്ച്  കഴത്തിഞ  സഭയത്തില  പലേരര
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നത്തിര്ലദശത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ലകകാവത്തിഡെത്തിതന  പശ്ചകാതലേതത്തില  വരകാപകാരത്തി-

വരവസകായത്തികളുതടെലയകാ  തചറുകത്തിടെ  വരവസകായത്തികളുതടെലയകാ  ലനതര  കര്ശന

നത്തിലേപകാടെ്  സശശകരത്തികകാന  സര്കകാര്  മുതത്തിര്നത്തിട്ടെത്തില.  നത്തികുതത്തി  തവട്ടെത്തിപ്പ്

തടെയകാനലവണ്ടത്തി  സകാലങതത്തികവത്തിദര  ഉപലയകാഗത്തിച്ചുതകകാണ്ടുള  ഒര  ടെകാക്സ്  ലപ

കകാര്ഡെ് സത്തിസ്റ്റേര നടെപ്പകാകത്തിയതടെകര പുതത്തിയ പദതത്തികള ആസൂത്രണര തചയ.

ലകരള  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  വകുപ്പത്തിതന  പുനര്നത്തിര്മത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  വലേത്തിയരശതത്തിയത്തില

നത്തികുതത്തി  വരമെകാനര  ഉയര്തകാനുള  ശമെങ്ങള  ഒര  ഭകാഗത്

നടെനതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന.  തപലടകാളത്തിയമെടെകമുള  ഉല്പനങ്ങതള  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.

പരത്തിധത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്  തകകാണ്ടുവരകാനുള  സകാധരത  കുറവകാതണങത്തിലലപകാലുര

യൂണത്തിയന  ഗവണതമെനത്തിതനയര  സരസകാനങ്ങതളയര  വലേത്തിയ  രശതത്തിയത്തില

ബകാധത്തിക്കുനതകാകയകാല  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.-യത്തിലലേയ്ക്ക്  തകകാണ്ടുവരകാനുള  സകാധരത

കുറവകാതണങത്തിലുര  2030-ലതകാടുകൂടെത്തി  ഇലേകത്തിക് കകാറത്തിലലേയ്ക്ക് തതമെലഗ്രേറ് തചയ്യുന

ഒര സരവത്തിധകാനര ലലേകാകതതമ്പകാടുര ഉണ്ടകാകുര. ഇതത്തിതന ഭകാഗമെകായത്തി ഇലേകത്തിക്

വകാഹേനങ്ങള  ഇനരയത്തിലുര  വരതമെനളളതത്തിനകാല  തപലടകാളത്തിയര

ലപ്രകാഡെക്ടുകളത്തില നത്തിനള വരമെകാനര ഗണരമെകായത്തി  കുറയകാന സകാധരതയണ്ട്.
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അതുകണ്ടുതകകാണ്ട്  ശകാശശതമെകായ  വരമെകാന  മെകാര്ഗങ്ങളത്തിലലേയ്ക്ക്  തതമെലഗ്രേറ്

തചലയ്യേണ്ടതുണ്ട്. 

സരസകാനതത്തിതന ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  വരമെകാനര കൂട്ടെകാനലവണ്ടത്തി പലേലപ്പകാഴര

ഡെയറക്  ടെകാക്സത്തിതനക്കുറത്തിച്ചുര  ഇനഡെയറക്  ടെകാക്സത്തിതനക്കുറത്തിച്ചുര  സകാധകാരണ

ജനങ്ങളലകകാ  വരകാപകാരത്തി  വരവസകായത്തികളലകകാ  നൂതന  MSME

സരരരഭകര്ലകകാ  വലേത്തിയ  അറത്തിവത്തിലകാതതത്തിനകാല  നമ്മുതടെ

യൂണത്തിലവഴത്തിറത്തികളത്തിതലേ  പലേ  ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടെ്തമെനകളത്തിലുര  തഫലലേകാഷത്തിപ്പ്

തചയ്യുനവതരയര അദരകാപകതരയതമെലകാര ഏലകകാപത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ട് ഇഹൗതയകാര

ലമെഖലേയത്തില  നത്തിരനരര  തുടെര്വത്തിദരകാഭരകാസ  പരത്തിപകാടെത്തികള  നടെലതണ്ടതുണ്ട്.

അത്  വളതര  ശകമെകായ  രശതത്തിയത്തിലതതന  മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്.  25

വര്ഷങ്ങളതകകാണ്ട് ലകരളതത്തിതലേ ജനങ്ങളുതടെ ജശവത്തിതനത്തിലേവകാരര വത്തികസത്തിത

മെധരവരമെകാന   രകാജരങ്ങളക്  സമെകാനമെകായത്തി  മെകാറ്റുനതത്തിനുള  പദതത്തികള

ആസൂത്രണര തചയതകകാണ്ടകാണ്  ബഡ്ജറ്  തയ്യേകാറകാകത്തിയത്തിട്ടുളളതതന്  നമുക്

കകാണകാന സകാധത്തിക്കുര. 

ഉനതവത്തിദരകാഭരകാസ ലമെഖലേയത്തില 200 ലകകാടെത്തി രൂപയതടെ പദതത്തികളകാണ്

സര്കകാര്  ആസൂത്രണര  തചയത്.  തക.എസ്.എഫ്.ഇ.  2026-ല  ആയത്തിരര
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ബകാഞ്ചുകള കടെനകാല അത്ഭുതതപ്പടെകാനത്തില.  ഇലപ്പകാള അത്  60000  ലകകാടെത്തി

രൂപയതടെ വത്തിറ്റുവരവമെകായത്തി ശകമെകായത്തി മുലനകാട്ടുലപകാകുന കകാഴ്ചയകാണ് കകാണകാന

കഴത്തിയനത്. 

റവനന  വകുപ്പത്തില,  വകുപ്പുമെനത്തിയകായ  ശശ.  തക.  രകാജന  അവര്കളുതടെ

ലനതൃതശതത്തില  നൂതനമെകായ  നത്തിരവധത്തി  പദതത്തികളകാണ്  ആസൂത്രണര

തചയത്തിരത്തിക്കുനത്.  ഇതത്തിലനകാതടെകാപ്പര  എലകാ  എര.എല.എ.-മെകാതരയര  പലേ

പദതത്തികളത്തിലുര  ഭകാഗഭകാകകാകകാന  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുതണ്ടനളതത്തിന്  നമള

ലനര്സകാകരമെകാണ്.  "എലകാവര്ക്കുര  ഭൂമെത്തി,  എലകാ  ഭൂമെത്തിക്കുര  ലരഖ,  എലകാ

ലസവനങ്ങതളയര  സകാര്ട്ടെകാക്കുക"  എന  മുദകാവകാകരവമെകായത്തി  ഗവണതമെന്

മുലനകാട്ടുലപകാകുലമ്പകാള,  അത്  ജനങ്ങള ഏതറടുത്തുകഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുന.  ഇത്

ജനങ്ങതള  ആലവശര  തകകാളത്തിക്കുന  ഒര  മുദകാവകാകരര  തതനയകാണ്.

എലകാവര്ക്കുര ഭൂമെത്തിതയനള ലേകരര തവറുതത പറയകയല;  ഓലരകാ വത്തിഭകാഗര

ജശവനകകാര്ക്കുര  പരത്തിശശലേനര  നലകത്തിതകകാണ്ടുര  കൃതരമെകായത്തി  ലമെകാണത്തിറര്

തചയതകകാണ്ടുര മുലനകാട്ടുലപകാകുലമ്പകാള അത്  ലേകരപ്രകാപ്തത്തിയത്തിതലേത്തുതമെനള

കകാരരതത്തില  യകാതതകാര  സരശയവമെത്തില.  ഒര  വര്ഷരതകകാണ്ട്  54535

പട്ടെയങ്ങള  നലകുകവഴത്തി  എലകാവര്ക്കുര  ലരഖതയനത്  സകാധരമെകാതണന്
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ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  റവനന  വകുപ്പുമെനത്തി  കകാണത്തിക്കുലമ്പകാഴര  ഇന്

സബ്മെത്തിഷനത്തിലൂതടെ പലേ ആലകപങ്ങളുര ഉനര്നവന.  എങത്തിലുര ഇതതലകാര

പരത്തിഹേരത്തിച്ചുതകകാണ്ട് മുലനകാട്ടുലപകാകകാന സകാധത്തിക്കുര. കകാവ് പുറലമ്പകാക്,  ലതകാടെ്

പുറലമ്പകാക്  അതുലപകാതലേ  നകാഷണല  തതഹേലവയതടെ  പുറലമ്പകാക്കുകള,

പലേയത്തിടെത്തുര  BTR-ല  കകാവ്  പുറലമ്പകാതകന്  പറയലമ്പകാള  കകാവ്

അവത്തിതടെങ്ങുമെത്തില.  അവത്തിതടെയള  ജനങ്ങളക്ലപകാലുര  അങ്ങതനതയകാര

കകാവളതകായത്തി  അറത്തിയത്തില.  അങ്ങതനയള  കകാരരങ്ങളത്തിതലേലകാര

ഗവണതമെനത്തിതന  ഭകാഗത്തുനത്തിനര  നത്തിലേപകാടുകതളടുത്തുതകകാണ്ട്

പരത്തിഹേരത്തിക്കുകയര  അവതയലകാര  ലവഗതത്തില  തശര്പ്പകാക്കുകയര  ലവണര.

ഡെത്തിജത്തിറല  സര്ലവ  പ്രകാവര്തത്തികമെകാകുനലതകാടുകൂടെത്തി  വത്തിവത്തിധ

ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടെ്തമെനകതളയര  അതത്തിതന  ലസകാഫ് തവയറുകതളയതമെലകാര

സരലയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ടുര  റവനന  ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടെ്തമെനത്തിതനയര  രജത്തിലസ്ട്രേഷന

ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടെ്തമെനത്തിതനയര  സരലയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ടുര  യൂണത്തിതതഫഡെ്  ലപകാര്ട്ടെല

തകകാണ്ടുവരനതതകാതക  ജനങ്ങളക്  വലേത്തിയ  രശതത്തിയത്തില

ഉപകകാരപ്രദമെകാകുതമെനള കകാരരതത്തില യകാതതകാര സരശയവമെത്തില.  ലലേകാകത്

എവത്തിതടെയത്തിരനതകകാണ്ടുര റവനന വകുപ്പുമെനത്തിതയ കണക് തചയ്യേകാന കഴത്തിയന
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റവനന  മെത്തിത്രര  ലപകാര്ട്ടെലേത്തിലൂതടെ  ആര്ക്കുര  മെനത്തിക്  ലനരത്തിട്ടെ്  പരകാതത്തികള

നലകകാര.  ആ  പരകാതത്തിക്  കൃതരമെകായ  അപ്ലഡെറ്റുകളുണ്ടകാകുര.

എസ്.എര.എസ്.-ലൂതടെയര  പ്രസ്തുത പരകാതത്തിയതടെ  തുടെര്സത്തിതത്തി  അറത്തിയകാവന

രശതത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്  വളതരയധത്തികര  ആധുനത്തികവത്കരത്തിച്ചുതകകാണ്ടുലപകാകുന റവനന

വകുപ്പത്തിതന മുകകണര അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണ്.  എലകാ വത്തിലലജ് ഓഫശസുകളുര

സകാര്ട്ടെകാക്കുനതത്തിനുളള  തുടെര്പ്രവര്തനങ്ങള  ലേകരപ്രകാപ്തത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്

എതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  അതത്തിനുലവണ്ടത്തി  എര.എല.എ.-ഫണ്ടുകളകായ

എസ്.ഡെത്തി.എഫ്.-ഉര  എ.ഡെത്തി.എഫ്.-ഉര ഉപലയകാഗത്തികകാതമെനള രശതത്തിയത്തില

നത്തിയമെനത്തിര്മകാണര  നടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  എര.എല.എ.-മെകാര്ക്

ലബകാധവത്കരണ  കകാസുകള  നടെത്തുനതത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  ലനരതത  പറഞ.

റവനന,  പകാര്ലേതമെനറത്തികകാരരര  എനശ  വകുപ്പുകള   റഗുലേറകായത്തി  കകാസ്സുകള

നടെതത്തിതകകാണ്ടുവരനണ്ട്.  'വത്തിഷന  ആനഡെ്  മെത്തിഷന  2021-26'  എന

അര്ത്ഥതത്തില  അടുത  5  വര്ഷരതകകാണ്ട്  വകുപ്പത്തില  വരലതണ്ട

മെകാറങ്ങതളക്കുറത്തിച്ചുളള  മെകാര്ഗലരഖ  തയ്യേകാറകാകകാന  തകാതഴതട്ടെകായ

വത്തിലലജുകളത്തിതലേ ജനകശയ സമെത്തിതത്തികള മുതല റവനന തസക്രലട്ടെറത്തിയറ്  വതര

ഉഹൗര്ജത്തിതമെകായ  ശമെര  നടെതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  വത്തിലലജ്
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ഓഫശസുകള  ഒട്ടുര  ജനകശയമെതലനകായത്തിരന  തപകാതുലവയളള  പരകാതത്തി.

വരരകകാലേങ്ങളത്തില  തശര്ച്ചയകായര  മെത്തികച്ച  പ്രവര്തനങ്ങള  കകാഴ്ചവയ്ക്കുവകാന

റവനന  വകുപ്പത്തിന്  സകാധത്തിക്കുതമെനളള കകാരരതത്തില യകാതതകാര  തര്കവമെത്തില.

ജനങ്ങളക്  ഉപകകാരപ്രദമെകായ  എലകാ  പദതത്തികളക്കുര  ഒരത്തികലകൂടെത്തി

സര്വകാത്മനകാ പത്തിന്തുണ നലകത്തിതകകാണ്ട് നത്തിര്ത്തുന. 

ശശ  .    തക  .    പത്തി  .    ലമെകാഹേനന:  സര്,  ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയര,  ഭൂനത്തികുതത്തി,  ജത്തിലകാഭരണവര

പലേവകയര,  ഭവന  നത്തിര്മകാണര,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭര  മൂലേമുള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന്,  പലേവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വശസുകള  എനശ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള ഞകാന  സര്വകാത്മനകാ പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  ഇങ്ങതന ഞകാന

വകായത്തികകാനുണ്ടകായ  പ്രധകാന  കകാരണര,  എലകാ  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങളുമെകായത്തി

വളതരയധത്തികര ബനതപ്പടുന കകാരരങ്ങളകായതുതകകാണ്ട് ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ റവനന

വകുപ്പുമെനത്തി  മുലനകാട്ടെ്  വയ്ക്കുന  കകാരരങ്ങളക്  നല  പത്തിന്തുണ  സര്കകാരത്തിതന

ഭകാഗത്തുനത്തിനര ധനകകാരര വകപ്പുമെനത്തിയതടെ ഭകാഗത്തുനത്തിനര ഉണ്ടകാകണതമെന

അഭരര്ത്ഥനയകാണ്  എനത്തിക്  ആദരമെകായത്തി  വയ്ക്കകാനുളത്.  രണ്ടകാര  പത്തിണറകായത്തി

സര്കകാരത്തിതന  ജനപ്രത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില  ചടുലേവര  ചലേനകാത്മകവമെകായ
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പ്രവര്തനങ്ങളകാണ് റവനന വകുപ്പ് നത്തിര്വഹേത്തിക്കുനത്. അതത്തിന് ആവശരമെകായ

ദത്തിശകാലബകാധര നടെതത്തിതകകാണ്ട് ഇഹൗ സര്കകാര് മുലനകാട്ടുലപകാകുലമ്പകാള അതത്തിന്

എലകാവത്തിധ  പത്തിന്തുണയര  നലകുന  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തി  സഖകാവ്

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയതനയര  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  റവനന -ഭവനനത്തിര്മകാണ

വകുപ്പുമെനത്തി ശശ. തക. രകാജതനയര ഞകാന മുകകണര  പ്രശരസത്തിക്കുകയകാണ്. 

തങ്ങളുതടെ ഉതരവകാദത്തിതശങ്ങള ലേഘൂകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി റവനന വകുപ്പ്

നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിയ  എര.എല.എ.-മെകാര്ക്കുള  ഡെകാഷ്  ലബകാര്ഡെ്  വനലതകാതടെ

തങ്ങള  ഉനയത്തിക്കുന  ആവശരങ്ങളുര  പരകാതത്തികളുര  സൂകത്തിക്കുനതത്തിനുര

മെണ്ഡലേതത്തില  ഇവയതടെ  പ്രവര്തനര  പുലരകാഗമെത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനുര

പരത്തിഹേകാരങ്ങള  കകാണുനതത്തിനുര  അവ  അറത്തിയനതത്തിനുര  സകാധത്തിക്കുനണ്ട്.

ഭൂമെത്തിയര  അതത്തിരര  സരബനത്തിച്ചുള  തര്കങ്ങള  തപകാതുപ്രവര്തകരതടെ

സമെയര  അപഹേരത്തിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങളകാണ്.  അവയത്തില  ചത്തിലേത്  നത്തിരനരമെകായത്തി

ലകകാടെതത്തി ലകസുകളത്തിലുര തകകാലേപകാതകങ്ങളത്തിലുര വതര എതത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്. 

'എലകാ  ഭൂമെത്തിക്കുര  ലരഖ'  എന  സര്കകാരത്തിതന  മെഹേതകായ  ചരത്തിത്ര

പ്രധകാനമെകായ  ഭരണപരത്തിഷ്കകാരതത്തിലൂതടെ  പതത്തിറകാണ്ടുകളകായത്തി  നത്തിലേനത്തിലക്കുന

പ്രശ്നങ്ങളക്കുളള ശകാപലമെകാകമെകാണ് പത്തിണറകായത്തി സര്കകാരര റവനന വകുപ്പുര
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നത്തിര്വഹേത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  മുലനകാട്ടുലപകാകുനത്.  അലപകകള  സരബനത്തിച്ച

സങശര്ണതകള  ലേഘൂകരത്തിച്ചുര  കകാലേതകാമെസര  ഒഴത്തിവകാകത്തിയര  പട്ടെയങ്ങള

നലകകാന  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തിക്കുകയകാണ്.  തപരത്തിങ്ങളര

നത്തിലയകാജകമെണ്ഡലേതത്തിതലേ  വടെലകകളര  എലസ്റ്റേറത്തിതലേ  മെത്തിച്ചഭൂമെത്തി  പ്രശ്നര

കുലറകകാലേമെകായത്തി  ഉണ്ടകായതകാണ്.  അവയത്തില കുറതച്ചകാതക പരത്തിഹേരത്തികതപ്പട്ടു.

അവത്തിതടെ  ഇനത്തിയര  അമ്പതത്തിയകാലറകാളര  പട്ടെയങ്ങള നലകകാനുണ്ട്.  അവകൂടെത്തി

നലകത്തി  പ്രശ്നര  പരത്തിഹേരത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  മുലനകാട്ടുലപകാകണതമെന  ഒരഭരര്ത്ഥന

മുലനകാട്ടുവയ്ക്കുകയകാണ്. 

പതത്തിറകാണ്ടുകളകായത്തി  നത്തിലേനത്തിലക്കുന  തസത്തികകളകാണ്  വത്തിലലജ്

ഓഫശസുകളത്തിലുളത്.  ലജകാലേത്തിഭകാരര  പരത്തിഗണത്തിച്ച്  കൂടുതല  തസത്തിക

അനുവദത്തികകാന  ആവശരമെകായ  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തിക്കുതമെന്  അങ്ങ്  ഇന്

പറഞത്തിരന.  റവനന  വകുപ്പ്  സകാര്ട്ടുര  സശഡുര  ആണ്.  അതത്തിനനുസരത്തിച്ച്

വത്തിലലജ്  ഓഫശസുകളുര സകാര്ട്ടെകാലകണ്ടതുണ്ട്.  സകാര്ട്ടെ്  വത്തിലലജ്  ഓഫശസുകള

ലകരളതത്തില  കുലറതയണമുതണ്ടങത്തിലുര  അതുലപകാര;  എലകാ  വത്തിലലജ്

ഓഫശസുകളുര  സകാര്ട്ടെകാകണര.  ഇതരര  വത്തിലലജ്  ഓഫശസുകളത്തില

ഉപലയകാഗത്തിക്കുന  ഇലേലകകാണത്തിക്  മെകാധരമെങ്ങളക്  ആവശരമെകായ  നന്മേയര
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പുതുമെയമുണ്ടകാകണര.  എലകാര  സകാലങതത്തികമെകായത്തി  മുലനകാട്ടുലപകാകുലമ്പകാള  ആ

യനങ്ങളുര  നനകായത്തിരത്തികണര.  ചത്തിലേ  വത്തിലലജ്  ഓഫശസുകളുതടെ  വരകാപ്തത്തി

പരത്തിഗണത്തിച്ച്  ആ  വത്തിലലജ്  ഓഫശസുകളത്തിതലേ  ജശവനകകാര്ക്  ഫശലഡെ്

സന്ദര്ശത്തികകാനുള  സഹൗകരരതമെകാരകണര.  സകാധകാരണകകാരകായ

ഗുണലഭകാകകാകളക് കൂടുതല ഗുണര ലേഭത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി ഭൂമെത്തിശകാസപരമെകായത്തി

നശണ്ടുനത്തിലക്കുന  വലേത്തിയ  വത്തിലലജുകതള  വത്തിഭജത്തിച്ച്  രണ്ട്  വത്തിലലജ്

ഓഫശസുകളകാകകാനുള  നടെപടെത്തികൂടെത്തി  സശശകരത്തികണര.  ഒര

സകാധകാരണകകാരതന  ഭൂമെത്തി  തരരമെകാറ്റുനത്  സരബനത്തിലച്ചകാ  ഭൂമെത്തി  അവകകാശര

സരബനത്തിലച്ചകാ  അലപകകള  ലേഭത്തിച്ചകാല  വകാഹേനമെത്തിതലന  കകാരണതകാല

ആഴ്ചകലളകാ  മെകാസങ്ങലളകാ  കകാതത്തിരത്തിലകണ്ട  അവസ  പരത്തിഹേരത്തികകാന

ഇതത്തിലൂതടെ സകാധത്തിക്കുര. 

വത്തിലലജ്  ആഫശസ്  മുഖകാനരര നലകത്തിവരന ചത്തിലേ സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറ്റുകള

ആവശരമെത്തിതലന് ഭരണപരത്തിഷ്കകാര കമത്തിറത്തി നത്തിര്ലദശത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ട്.  എനകാല ഇത്

എലകാ വകുപ്പുകളുര നടെപ്പകാകത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ഇത് പരത്തിഹേരത്തികതപ്പടെണര.  വകുപ്പുകള

തമത്തിലുള  ഏലകകാപനമെത്തിലകായ്മയകാണ്  ഗുരതരമെകായ  പ്രശ്നങ്ങളക്കുര

കകാലേതകാമെസതത്തിനുര കകാരണര. ഇതുര അടെത്തിയനരമെകായത്തി പരത്തിഹേരത്തികതപ്പടെണര.



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

118

ജത്തി.ഡെത്തി.സത്തി.  ലയകാഗതത്തിലലപകാലുര  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ എര.എല.എ.-മെകാതരകാതക

ഉനയത്തിക്കുന  വത്തിഷയങ്ങളക്/നലകുന  അലപകകളക്  ഒര  വകുപ്പ്

'പരത്തിലശകാധത്തിച്ചുവരന'  എനര  മെതറകാര  വകുപ്പ്  'കത്തിട്ടുന  മുറയ്ക്ക്'  എനര

എഴതത്തിയകാണ്  മെറുപടെത്തി  നലകുനത്.   ഇതരതത്തില  'പരത്തിലശകാധത്തിച്ചുവരന'

എനര  'കത്തിട്ടുന  മുറയ്ക്കു്'  എനര  മെറുപടെത്തി  നലകുനത്  ഇഹൗ  സര്കകാരത്തിന്

ഒരത്തികലുര  ഭൂഷണമെല.  അത്  പരത്തിഹേരത്തികകാന  സകാധത്തികണര.  ശകാസ

സകാലങതത്തിക  രരഗത്തുള  പുലരകാഗതത്തി  എലകാ  വകുപ്പുകളത്തിലുര

നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിയത്തിട്ടുതണ്ടങത്തിലുര   അതത്തിനനുസരത്തിച്ചുള  റത്തിസളട്ടെ്

തപകാതുജനങ്ങളക് ലേഭത്തിക്കുനത്തില. 

ലേകാന് അകശത്തിസത്തിഷന നടെപടെത്തികള തശരത്തിതതപ്പടുലതണ്ടതുണ്ട്.  കകാരണര

ലകകാടെത്തികണകത്തിന്  രൂപ  നത്തിശ്ചലേമെകായത്തി  കത്തിടെക്കുകയകാണ്.  എതന

നത്തിലയകാജകമെണ്ഡലേതത്തില  ഏകലദശര  506  ഏകറത്തില  ഒര  വരവസകായ

പകാര്ക്  വരനണ്ട്.  2019-ല  ശശമെതത്തി  തക.  തക.  ലശലേജ  ടെശച്ചര്

എര.എല.എ ആയത്തിരന സമെയത് ആരരഭത്തിച്ചതകാണ്. ഇതുവതരയര അതത്തിതന

ഭൂമെത്തി  അളന്  തത്തിട്ടെതപ്പടുതകാന  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ഞകാന  ഇത്  പറയകാനുണ്ടകായ
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പ്രധകാനതപ്പട്ടെ കകാരണര അതത്തിലൂതടെ യവസരരരഭകര്ക് ഒരപകാടെ് സഹൗകരരങ്ങള

തചയതകകാടുകകാന സകാധത്തിക്കുതമെനളളതുതകകാണ്ടകാണ്. 

റവനന  കലലേകാലസവതതക്കുറത്തിച്ച്  പറയകാതത്തിരത്തികകാന  നത്തിര്വകാഹേമെത്തില.

പത്തിരത്തിമുറുകങ്ങള  ലനരത്തിടുന  റവനന  ജശവനകകാരതടെ

മെകാനസത്തിലകകാലകാസതത്തിനകായകാണ്  റവനന  കലലേകാതവര  സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്.

അതത്തിതന  ഫലേര  സകാധകാരണകകാര്ക്കുര  ലേഭത്തികണര.  കലേയതടെ

സവത്തിലശഷതയകാണത്. റവനന കലലേകാലസവര നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിയ ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

റവനന  വകുപ്പുമെനത്തിതയ  ഞകാന  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണ്.  ഞകാന  ലനരതത

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലപകാതലേ  സര്കകാര്  എതനകാതക  കകാരരങ്ങള  തചയകാലുര

ഉലദരകാഗസര് അതത്തിലനതകായ രശതത്തിയത്തില തപരമെകാറത്തിയത്തിതലങത്തില നമുക് ഒനര

തചയ്യേകാന കഴത്തിയത്തില. 

എലകാ  ഭൂമെത്തിക്കുര  ലരഖ  -  ലകരളതത്തില  ഇലപ്പകാള  41001  പട്ടെയങ്ങള

വത്തിതരണതത്തിന്  സജമെകാകത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.  ഒര  വര്ഷതത്തിനുളത്തില  54535

പട്ടെയങ്ങള വത്തിതരണര തചയത്തിട്ടുണ്ട്.  എതന നത്തിലയകാജകമെണ്ഡലേതത്തിലുര കുറച്ച്

പട്ടെയങ്ങള  നലകത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.  220-ഓളര  പട്ടെയങ്ങളകാണ്  കൂത്തുപറമ്പ്

മെണ്ഡലേതത്തില  മെകാത്രര  പുതുതകായത്തി  നലകത്തിയത്.  അങ്ങതന
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തചയതകകാടുത്തുതകകാണ്ട്  മുലനകാട്ടെ്  ലപകാകുലമ്പകാള  ജനങ്ങളതകകാപ്പമെകാണ്

സര്കകാര്  എന  ലബകാധര  ജനങ്ങളക്കുണ്ടകാകുര,  സര്കകാരത്തിന്  അത്

വലേത്തിതയകാര  അഭത്തിമെകാനവമെകാണ്.  എലകാ  ആളുകളക്കുര  അത്  നലകത്തിതകകാണ്ട്

മുലനകാട്ടുലപകാകകാന സകാധത്തിക്കുര. 

കൃഷത്തി  വകുപ്പുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  നമുക്  അറത്തിയകാവനതുലപകാതലേ,

കകാര്ഷത്തിക  നത്തിലേങ്ങള  നത്തികത്തുനതുര  കകാര്ഷത്തിക  നത്തിലേങ്ങളക്  തവളര

എതത്തികകാനുള  ലതകാടുകള  തകട്ടെത്തിയടെയ്ക്കുനതുമെകായ  പ്രശ്നങ്ങള  സരബനത്തിച്ച്

അലപക  നലകുനത്  റവനന  വകുപ്പത്തിലേകാണ്.  കൃഷത്തി  വകുപ്പത്തിനുര  റവനന

വകുപ്പത്തിനുതമെകാതക  ലമെകാശമെകായത്തിട്ടുള  പ്രതത്തികരണമുണ്ടകാകുന  ഇതരതത്തിലുള

നടെപടെത്തികതള നല ഇടെതപടെലേത്തിലൂതടെ മെകാത്രലമെ ഇലകാതകാകകാന സകാധത്തിക്കുകയള.

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  റവനന  വകുപ്പുമെനത്തി  ചകാര്തജടുതലപ്പകാളതതന  ഓലരകാ

ജത്തിലയത്തിതലേയര എര.എല.എ.-മെകാതര  ഉളതപ്പടുതത്തി അവരതടെ  മെണ്ഡലേതത്തിലുര

ജത്തിലയത്തിലുള  പ്രശ്നങ്ങള  എതനലകാമെകാതണന്  ലചകാദത്തിച്ചറത്തിഞ്  അവ

പരത്തിഹേരത്തികകാന  ലവണ്ടത്തിയള  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തിച്ചു.  അതതകാതക

ക്രത്തിയകാത്മകമെകായ പ്രവര്തനങ്ങളകാണ്.  ആ പ്രവര്തനങ്ങള നടെത്തുലമ്പകാള

എലകാര  പരത്തിഹേരത്തികകാന  സകാധത്തികകാറത്തിതലങത്തിലുര  ചത്തിലേതതകാതക
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പരത്തിഹേരത്തികതപ്പടുനണ്ട്.  എനകാല ലപകാലുര  അതത്തിന്  കകാലേതകാമെസര

ലനരത്തിടുനണ്ട്.   കകാലേതകാമെസരകൂടെകാതത  ഇതരര  പ്രവര്തനങ്ങള

മുലനകാട്ടുതകകാണ്ടുലപകാകുനതത്തിനുളള നല ഇടെതപടെല ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ മെനത്തിയതടെ

ഭകാഗത്തുനത്തിനര  ഉണ്ടകാകണതമെന  അഭരര്ത്ഥനകൂടെത്തി  വയ്ക്കുകയകാണ്.   ഞകാന

കുടുതല കകാരരങ്ങളത്തിലലേയ്തകകാനര കടെക്കുനത്തില.  

റവനന വകുപ്പത്തിതന വളതര നല ഇടെതപടെല ഇന് ലകരളതത്തിതലേ ജനത

അനുഭവത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  48 വര്ഷകകാലേര പട്ടെയര കത്തിട്ടെകാതതത്തിരന

വത്തിഷമെതത്തില  ഒര  സശ  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിച്ച  വത്തികകാരമെകാണ്  അന്  കൂത്തുപറമ്പത്തില

ഉണ്ടകായത്.  എലകാവരര  വളതര  ഉലതജകജനകമെകായത്തിട്ടെകാണ്  അതത്തിതന

ലനകാകത്തിയത്.  അങ്ങതനയള  ഒരപകാടെ്  കകാരരങ്ങള  സര്കകാര്  തചയത്തിട്ടുണ്ട്.

സകാധകാരണകകാരതനയര  പകാവതപ്പട്ടെവതനയര  നല  രശതത്തിയത്തില

സഹേകായത്തിച്ചുതകകാണ്ട് മുലനകാട്ടുലപകാകുന റവനന വകുപ്പത്തിതനയര സര്കകാരത്തിതനയര

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിതയയര  എലകാവത്തിധതത്തിലുര  അഭത്തിനന്ദത്തിച്ചുതകകാണ്ടുര

ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള ഒനകൂടെത്തി പത്തിന്തുണച്ചുതകകാണ്ടുര ഞകാന നത്തിര്ത്തുന.  

ലഡെകാ  .    മെകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന:  സര്,  ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണ്.  കഴത്തിഞ ദത്തിവസങ്ങളത്തില വളതര പ്രക്ഷുബ്ധമെകായ രകാഷശയ
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ചര്ച്ചകളക്കുര  സരവകാദങ്ങളക്കുര  ഇടെവച്ച  ചത്തിലേ  സരഭവവത്തികകാസങ്ങള

ഇവത്തിതടെയണ്ടകായത്തി.  എനത്തിക്  ആദരമെകായകാണ്  അടെത്തിയനരപ്രലമെയ  ചര്ച്ചയത്തില

പതങടുത് സരസകാരത്തികകാന അവസരര ലേഭത്തിച്ചത്.  എതന കയ്യേത്തിലുണ്ടകായത്തിരന

വത്തിവരങ്ങതള  അടെത്തിസകാനതപ്പടുതത്തി  ഹ്രസശമെകായത്തി  ചത്തിലേ  കകാരരങ്ങള  ഞകാന

പറ ഞ.  ഞകാ ന  മൂനകാമെതത  പ്രകാസരഗത്തികനകായത്തിരന.  അതത്തിനുലശഷര

ബഹുമെകാനരനകായ  പ്രതത്തിപകലനതകാവ്  പതത്തിനകാലേകാമെതുര  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

മുഖരമെനത്തി  പതത്തിനഞകാമെതുര  പ്രസരഗത്തിച്ചു.  അതത്തിനത്തിടെയത്തില  ബഹുമെകാനരരകായ

എ.  എന.  ഷരസശര്,  തക.  ടെത്തി.  ജലേശല  എനത്തിവരടെകര  ഏകലദശര  പത്

സകാമെകാജത്തികര് പ്രസരഗത്തിതച്ചങത്തിലുര ഞകാന പറഞതത്തില ഒര കളമുളതകാലയകാ

അസരബനമുളതകാലയകാ  തതറ്റുളതകാലയകാ  അവരകാരര  പരകാമെര്ശത്തിച്ചത്തില.

അതത്തിനുലശഷര ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ മുഖരമെനത്തിയതടെ മെറുപടെത്തി  നമള ലകട്ടെതകാണ്.

ഞകാന  ഏറവമെധത്തികര  ആദരലവകാടുര  ബഹുമെകാനലതകാടുരകൂടെത്തി  മെകാത്രലമെ

അലദഹേതത ഇനവതര കണ്ടത്തിട്ടുള.  ഇലപ്പകാഴര അങ്ങതനയകാണ് കകാണുനത്.

അലദഹേതത്തിതന  പ്രസരഗര  അവസകാനത്തികകാറകായലപ്പകാള  അപ്രതശകത്തിതമെകായത്തി

വളതര  ക്ഷുഭത്തിതനകായത്തി  ഞകാന  എലനകാ  പച്ചകളര  വത്തിളത്തിച്ചുപറ ഞതവന

നത്തിലേയത്തില പറയനതുലകട്ടു. 
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ശശ  .   എ  .   എന  .   ഷരസശര്: സര്, .…

ശശ  .   ലസവരര് ചത്തിറത്തിലേപ്പത്തിളത്തി: സര്, .…

ലഡെകാ  .    മെകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന:  സര്,  (…ബഹേളര...)  ഞകാന  പ്രസരഗത്തിച്ച്

കഴത്തിഞ്  ശശ.  എ.  എന.  ഷരസശര്  അടെകര  പത്തുലപര്  പ്രസരഗത്തിച്ചത്തിട്ടുര

നത്തിങ്ങളകകാര്ക്കുര ലതകാനത്തിയത്തില,  നത്തിങ്ങള ആരര പറഞത്തില. അലദഹേതത്തിന്

മെകാത്രമെകാണ് ലതകാനത്തിയത്.  (....ബഹേളര…) 

മെത്തി  .   തചയര്മെകാന:  ഇരത്തിക്കൂ.... ഇരത്തിക്കൂ.....  പശസ്.... പശസ്....

ലഡെകാ  .    മെകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന:   സര്,  അലദഹേര  അതത്തിരൂകമെകായത്തി

പ്രതത്തികരത്തിച്ചു.   എനത്തിനുലവണ്ടത്തിയകാണ്?  അതത്തിനുലശഷര  പത്തിലറദത്തിവസര  ചര്ച്ച

വനലപ്പകാള      ശശ.  സത്തി.  എച്ച്.  കുഞമ്പു സകാഹേത്തിബ്  അടെകര എതന

വത്തിമെര്ശത്തികകാനലവണ്ടത്തി  ഉപലയകാഗത്തിച്ചു.  കകാരണതമെനകാണ്?  ഇനതത

കമനണത്തിസ്റ്റേ് പകാര്ട്ടെത്തിയതടെ യഥകാര്ത്ഥ അവസയകാണ് അത്  കകാണത്തിക്കുനത്.

പത്തിനശടെ് അലങ്ങകാട്ടെ് കണ്ടത്  His master's voice  എന് പറയനതുലപകാലുള

പ്രസരഗമെകാണ്.   ശശ.  എ.  എന.  ഷരസശര്,  ലഡെകാ.  തക.  ടെത്തി.  ജലേശല

എനത്തിവരടെകര  പത്തുലപര്  പ്രസരഗത്തിതച്ചങത്തിലുര  ഇതുസരബനത്തിച്ച്

കമെകാതനകാരകാകരര  ആരര  മെത്തിണ്ടത്തിയത്തില.  അലദഹേര  ക്ഷുഭത്തിതനകായതത്തിനുലശഷര
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പത്തിനശടെ്  സരസകാരത്തിച്ച  എലകാവരര  എതന  ആക്രമെത്തികകാനലവണ്ടത്തി

തതരതഞടുത്തു, ഒരപകാടെ് കകാരരങ്ങള പറഞ.  എനത്തിക് അത് വത്തിഷയമെല.

അത്  കമനണത്തിസ്റ്റേ്  പകാര്ട്ടെത്തിയതടെ  അവസയകാണ്  കകാണത്തിക്കുനത്.   നത്തിങ്ങള

എലകാവരര പ്രസരഗത്തിച്ചത് നത്തിങ്ങളുലടെതകായ ആശയമെല.    His master's voice

എന്  ഇരഗശഷത്തില  ഒര  തചകാല്ലുണ്ട്.   അതകാണ്  കണ്ടത്,  അതകാണ്

സരഭവത്തിച്ചത്.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തി  എനത്തിനകാണ്  ഇത്രലയതറ

ലവവലേകാതത്തിതപ്പട്ടെ്  സരസകാരത്തിച്ചതതന്  എനത്തിക്  മെനസത്തിലേകാകുനത്തില.  ചത്തിലേ

ലകസ്സുകളുതടെ  അലനശഷണര  നത്തിങ്ങള  കണ്ടത്തിട്ടെത്തിലല;  ചത്തിലേ  ലകസ്സുകളത്തില  ഒര

തതളത്തിവര  ഉണ്ടകാകത്തില.  പ്രതത്തിതയ  എങ്ങതന  കതണ്ടത്തുതമെന്  ആശങതപ്പട്ടെ്

പലേലരയര വത്തിളത്തിച്ച്  പറയലമ്പകാള,  എങ്ങതനയകാണ് ലകസ്  തതളത്തിയത്തിച്ചതതന്

ലചകാദത്തിക്കുലമ്പകാള,  പ്രതത്തിയതടെ  അസശകാഭകാവത്തികമെകായ  തപരമെകാറവര

ഇടെതപടെലുമെകാണ്  ഞങ്ങതള  ആ  ദത്തിശയത്തിലലേയ്ക്ക്  അലനശഷത്തികകാന

ലപ്രരത്തിപ്പത്തിച്ചതതന്  അലനശഷണ  ഉലദരകാഗസന്മേകാര്  പറയകാറുണ്ട്.   അങ്ങതന

സരഭവത്തികകാറുണ്ട്.   എനത്തിക്  ഓര്മ  വനത്  ലദവകാസുരര  സത്തിനത്തിമെയത്തില

ലമെകാഹേനലേകാല  ലശഖരലനകാടെ്  പറയന  ഡെയലലേകാഗകാണ്,  "ലശഖരകാ  നശ

അനകാവശരമെകായത്തി  ഭയതപ്പടുകയകാണ്.   ഇത്  ആതരയകാണ്  ഭയതപ്പടുനത്;
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എനത്തിതനയകാണ്  ഭയതപ്പടുനത്;”   ലശഖരകാ  നശ  അനകാവശരമെകായത്തി

ഭയതപ്പടുകയകാതണന് ലദവകാസുരര സത്തിനത്തിമെയത്തില ലമെകാഹേനലേകാല പറഞ അലത

അവസയകാണ്  ഇന്  ലകരളതത്തില  നത്തിലേനത്തിലക്കുനത്.  (..ബഹേളര...)

മെടെത്തിയത്തില  കനമുളവതന  തവപ്രകാളമെകാണ്  നമള  കണ്ടത്.   നത്തിങ്ങളകാരര

പറഞത്തിലലലകാ;  (...ബഹേളര…)  ഞകാന പറയതട്ടെ.  എനത്തിതകതത്തിതര എതനലകാര

ആലകപങ്ങളകാണ് നത്തിങ്ങള പറഞത്? (  … ബഹേളര….) 

മെത്തി  .   തചയര്മെകാന: തകാങള തചയറത്തിതന ലനകാകത്തി സരസകാരത്തിക്കൂ. 

   ലഡെകാ  .    മെകാതദ്യു കുഴലനകാടെന:  സര്,  ബഹുമെകാനരനകായ അരഗര വത്തി.  ലജകായത്തി

ഒര  സഹേസകാമെകാജത്തികതനക്കുറത്തിച്ച്  പറഞ.  എതന  മുറത്തിയത്തിലനത്തിനര  ഞകാന

ഷര്ട്ടെ് ഇടെകാതത പുറലതയ്ക്ക് ലപകാകുനത് കണ്ടുതവന നത്തിലേയത്തിലേകാണ് അലദഹേര

പറഞത്.  അതത്തിന് ഞകാന മെറുപടെത്തി പറയകാന ലപകായത്തില.   കകാരണര ഞകാന

അതതകാര  പ്രസരഗതത്തിതലേ  സത്തിരത്തിറകായത്തി  മെകാത്രലമെ  എടുതത്തിട്ടുള.   അതകാണ്

യകാഥകാര്ത്ഥരര.   I  was  not  touched.   I  was  not  moved.   പതക

അതത്തിനുലശഷര  അതടെകമുള  കകാരരങ്ങള  എടുത്തുപത്തിടെത്തിച്ച്  ലസകാഷരല

മെശഡെത്തിയയത്തില പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചു. (…ബഹേളര....)  അങ്ങ് പറയകാന തയ്യേകാറകാകലണ്ട;

അലങ്ങയ്ക്ക്  ഇനഗ്രേത്തിറത്തി  ഉതണ്ടങത്തില  എനകാതണന്  പറയകാന  തയ്യേകാറകാകലണ്ട.
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ഞകാന അതതകാര ലലേറര് ലമെകാഡെത്തില എടുതതുതകകാണ്ട്  I was not touched.

(....ബഹേളര....)

മെത്തി  .   തചയര്മെകാന:  പശസ്, ലഡെകാ. മെകാതദ്യു കുഴലനകാടെന തചയറത്തിതന ലനകാകത്തി

സരസകാരത്തിക്കൂ.  അലങ്ങകാട്ടെ്  ലനകാകത്തി  സരസകാരത്തിച്ചകാല  അവര്  മെറുപടെത്തി  പറയര.

തചയറത്തിതന ലനകാകത്തി സരസകാരത്തിക്കൂ.

ലഡെകാ  .    മെകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന:  സര്,  പതക  ഞകാന പറഞ കകാരരങ്ങള

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിതയ  ഗുരതരമെകായത്തി  ബകാധത്തിതച്ചങത്തില  അത്

എന്തുതകകാണ്ടകാതണന് അലനശഷത്തിലകണ്ടത്തി വരര.  (  … ബഹേളര....) 

മെത്തി  .    തചയര്മെകാന  : തചയറത്തിതന  ലനകാകത്തി  സരസകാരത്തിക്കൂ.  അലങ്ങകാട്ടെ്

തവല്ലുവത്തിളത്തിലകണ്ട.  ഇരത്തിക്കൂ..... ഇരത്തിക്കൂ.....

ലഡെകാ  .   മെകാതദ്യു കുഴലനകാടെന: സര്, അതത്തിനുലശഷര നത്തിങ്ങള സകാപത്തികകാന

ശമെത്തിച്ചത് (.......ബഹേളര......).

മെത്തി  .    തചയര്മെകാന:  അങ്ങ്  തചയറത്തിതന  ലനകാകത്തി  സരസകാരത്തിക്കൂ.

ഭരണപകതത തവല്ലുവത്തിളത്തിലകണ്ട. ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള ഇരത്തികണര.

(...ബഹേളര....)
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ലഡെകാ  .    മെകാതദ്യു  കുഴലനകാടെൻ:  സര്,  ഇത്   തചയത്തിതലങത്തില   ലചകാദരര

തചയ്യേതപ്പടുതമെനളതുതകകാണ്ടലല  നത്തിങ്ങള  എഴലനറ്  നത്തിലക്കുനത്;

(....ബഹേളര....)   ഇത്  തചയത്തിതലങത്തില  ലനകാട്ടെ്

തചയ്യേതപ്പടുതമെനളതുതകകാണ്ടലല  ? ...(ബഹേളര)....  നത്തിങ്ങളക്  ശകാനമെകായത്തി

വകാക്കുകള  ശവത്തികകാന കഴത്തിയകാതത്  എന്തുതകകാണ്ടകാണ്?  എനത്തിതകതത്തിതര

കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര  എതനലകാര  ആലരകാപണങ്ങള  നത്തിങ്ങള  തകകാണ്ടുവന?

ഞകാന ഒനത്തിലനത്തിനര പത്തിലനകാട്ടുലപകാകുനത്തില. മുതത്തിര്ന അരഗമെകായ  ശശ. സത്തി.

എച്ച്.  കുഞമ്പു   ഇവത്തിതടെ  പറഞ,  PricewaterhouseCoopers  (PWC)-

തനക്കുറത്തിച്ച്  ഞകാന  ആദരമെകായത്തി  ലകളക്കുനത്  ഇഹൗ

സശര്ണകടെതത്തിനുലശഷമെകാതണന്, ഞകാന അങ്ങതന പറഞത്തിട്ടെത്തില. അലങ്ങയ്ക്ക്

എവത്തിതടെ  ലവണതമെങത്തിലുര  പരത്തിലശകാധത്തികകാര.  ഞകാന  ഒരത്തികലുര  അങ്ങതന

പറഞത്തിട്ടെത്തില.  എത്രലയകാ  വര്ഷങ്ങളക്  മുമ്പുതതന

PricewaterhouseCoopers-തനക്കുറത്തിച്ച്  എനത്തികറത്തിയകാര.  ഞകാന  പകാര്ട്ണര്

ആയത്തിരത്തിക്കുന  KMNP India  Law  Firm-ന്  PricewaterhouseCoopers-

മെകായത്തി  ബനമുതണ്ടന്  സകാപത്തികകാനകായത്തി  നത്തിങ്ങളുതടെ  ചത്തിലേ  ലസകാഷരല

മെശഡെത്തിയകള  ചത്തിലേ  ലരഖകള  പുറത്തുവത്തിട്ടു.  നത്തിങ്ങള  പുറത്തുവത്തിട്ടെ  ലരഖ
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ശരത്തിയകാതണന്  ഞകാന  അഭത്തിമെകാനലതകാടുകൂടെത്തി  പറയന,   ആ  ലരഖ

എനകായത്തിരന?  ഞങ്ങളുതടെ  Firm  സന്ദര്ശത്തിച്ച,  PricewaterhouseCoopers-

തന ഒര അസത്തിസ്റ്റേന് ഡെയറകറകായ  ശശ.  മുഹേമദ് ആസത്തിഫ് ഇക്ബകാലേത്തിതന

ആദരത്തിച്ചതകാണ്.  അലദഹേര  ആരകാതണന്  അറത്തിയലണ്ട?   പതത്തിനകാറകാമെതത

വയസത്തില  കകാഴ്ച  നഷതപ്പട്ടെ  മുഹേമദ്  ആസത്തിഫ്  ഇക്ബകാല,  സശനര

പ്രയത്നതത്തിലൂതടെ  അദശകാനത്തിച്ച്  മെത്തിടുകനകായത്തി  കടെനവന്  അലസകാസത്തിലയറ്

ഡെയറകറകായത്തി.  അലദഹേര  ഞങ്ങളക്  മെകാതൃകയകാണ്,  ഒര  motivating

speaker  ആണ്.  അലദഹേതത വത്തിളത്തിച്ച് ഞങ്ങള ആദരത്തിച്ചു,  ഞങ്ങള  അത്

തവബ്തതസറത്തിലനത്തിനര  മെകായ്ക്കുകയത്തില.  അതത്തില   ഒളത്തികകാനുര  മെറയ്ക്കകാനുര

ഒനമെത്തില. ശശ. മുഹേമദ് ആസത്തിഫ് ഇക്ബകാലേത്തിതന വത്തിശദകാരശങ്ങള എതന ലേകാ

ലഫമെത്തിതന  തവബ്തതസറത്തില  അഭത്തിമെകാനപൂര്വര  കകാണത്തിക്കുര.  നത്തിങ്ങള  ഇതല,

എന്തുലവണതമെങത്തിലുര  അലനശഷത്തിച്ചുതപകായ്തകകാളള.  എതനകാതക വകാദങ്ങളുര

അസരബനങ്ങളുമെകാണ്  നത്തിങ്ങള  പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചത്;  ഞങ്ങളക്  എലകാതത്തിനുര

മെറുപടെത്തിയണ്ട്.  പലക  നത്തിങ്ങളക്  വകാക്കുകള  ശവത്തികകാന  ഭയമെകാണ്.

ലലേകായലറത്തി  പ്രകടെത്തിപ്പത്തികകാനുള  തവപ്രകാളമെകാണ്  ഇവത്തിതടെ  കകാണുനത്.

ആലരകാടുള  ലലേകായലറത്തി?  പകാര്ട്ടെത്തിലയകാടുര  പകാര്ട്ടെത്തിയതടെ
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പ്രതരയശകാസലതകാടുമുള   ലലേകായലറത്തിയല,  His  master's-ലനകാടുള

ലലേകായലറത്തി.    അതത്തിനുലവണ്ടത്തിയള ആക്രകാനമെലല ഇത്;  അലകാതത എന്

കമനണത്തിസ്റ്റേ്  പകാര്ട്ടെത്തി;  എന്  അനനഃസത;  എന്  പ്രതരയശകാസര?  നത്തിങ്ങള

ഇന് ഇവത്തിതടെ സരസകാരത്തിക്കുനത്,  നത്തിങ്ങള മുഴവന പരത്തിശമെവര നടെതത്തിയത്

നത്തിങ്ങളുതടെ  ലനതകാവത്തിതന  നരകായശകരത്തികകാന  ലവണ്ടത്തിയകാണ്.  അലദഹേര

കണ്ണുരട്ടെത്തിയകാല  നത്തിങ്ങള   അവത്തിതടെ  ഇരത്തിക്കുമെകായത്തിരത്തിക്കുര.  എനകാല  എതന

അതത്തില  കൂലട്ടെണ്ട.   അങ്ങതന  വത്തിരട്ടെത്തിയത്തിരതകാതമെന്  വത്തിചകാരത്തികണ്ട.

ഞങ്ങളുതടെ വകാക്കുകള   അവസകാനത്തികത്തില. 

മെത്തി  .   തചയര്മെകാന: അങ്ങ് അവസകാനത്തിപ്പത്തികണര.

ലഡെകാ  .    മെകാതദ്യു  കുഴലനകാടെൻ:  സര്,  ഇവത്തിതടെ  കളവ്  തചയവര്ക്

ഭയമുണ്ടകാകുര.  അവര്ക്  ഒളത്തികകാനുര  മെറയ്ക്കകാനുര  വത്തിഷയര  മെകാറകാനുതമെകാതക

ധകാരകാളര  വത്തിഷയങ്ങളുണ്ടകാകുര.  പലക  ഇഹൗ  ലചകാദരങ്ങള  വശണ്ടുര

ഉയര്നവനതകകാലണ്ടയത്തിരത്തിക്കുര.  ഒര സരശയവര അകകാരരതത്തില ലവണ്ട. 

മെത്തി  .   തചയര്മെകാന: അങ്ങ് കണക്ലൂഡെ് തചയ്യേണര.
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ലഡെകാ  .    മെകാതദ്യു  കുഴലനകാടെൻ:   സര്,  അതുതകകാണ്ട്  ഞകാന  പറയന,

ആര്തകങത്തിലുര  അതുസരബനത്തിച്ച്  പറയകാനുതണ്ടങത്തില  മെകാനരമെകായ

സരവകാദതത്തിന് ഞകാന ഏതുസമെയത്തുര തയ്യേകാറകാണ്.  കകാരരങ്ങള മെകാനരമെകായര

വസ്തുതകാപരമെകായര   പറയണര.  ഞകാന  എലകാ  തതളത്തിവകളുര   തപ്രകാഡെനസ്

തചയത്തിലല;  അലദഹേതത്തിതന മെറുപടെത്തിക്കുലവണ്ടത്തി ദത്തിവസങ്ങള കകാത്തു. അലദഹേര

മെറുപടെത്തി  പറഞത്തിട്ടെത്തില.  ഇന്  ഇഹൗ   സഭയത്തില  പറഞ  കകാരരങ്ങള  ഞകാന

വശണ്ടുര  ആവര്തത്തിച്ചുര  ഉറപ്പത്തിച്ചുര  പറയന,   പറഞ  കകാരരങ്ങളത്തിലനത്തിനര

കടുക് മെണത്തിലയകാളര,  ഒരത്തിഞ്ലപകാലുര  പത്തിലനകാട്ടുലപകാകകാന  ഞകാന  തയ്യേകാറല.

അലദഹേതത്തിന്  മെറത്തിതച്ചകാര  വകാദലമെകാ  തതളത്തിലവകാ  ഉതണ്ടങത്തില  തകകാണ്ടുവരതട്ടെ,

നത്തിങ്ങളക് ആര്തകങത്തിലുര അത് പറയകാന സകാധത്തിലച്ചകാ;  ആലകപകരമെകായത്തി

പലേ കകാരരങ്ങളുര പറയകാന നത്തിങ്ങള പരത്തിശമെത്തിച്ചു. അതുതകകാതണ്ടകാനര തളരന

പ്രശ്നമെത്തില,  ഉതമെലബകാധരമുള  കകാരരങ്ങള മെകാത്രമെകാണ് ഞകാന പറഞത്.  

മെത്തി  .    തചയര്മെകാന:  പശസ്....  അങ്ങ്  കണക്ലൂഡെ്  തചയ്യേണര.  അലങ്ങയ്ക്ക്

അനുവദത്തിച്ച സമെയര കഴത്തിഞ. 

ലഡെകാ  .    മെകാതദ്യു  കുഴലനകാടെൻ:  സര്,  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള  പരകാമെര്ശത്തിച്ച്

സരസകാരത്തികകാന എനത്തിക് സകാധത്തിച്ചത്തില. ഇഹൗ വത്തിഷയതത്തില ആത്മകാര്ത്ഥമെകായ,
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നത്തിലേവകാരമുള  സരവകാദതത്തിന്  തയ്യേകാറകാതണങത്തില  ആര്ക്കുലവണതമെങത്തിലുര

മുലനകാട്ടുവരകാര.  നത്തിങ്ങള  പറയനലവദത്തിയത്തില  കൃതരസമെയത്  ഞകാന

ഉണ്ടകാകുതമെന് പറഞതകകാണ്ട് അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    ശശനത്തിജത്തിൻ:  സര്,  ലപകായത്തിന് ഓഫ് ഓര്ഡെര്.  ചട്ടെര  303

പ്രകകാരര.  ഇത്  ധനകകാരര  ചര്ച്ചയകായത്തിരന.  അലദഹേര

ധനകാഭരര്ത്ഥനകതളക്കുറത്തിച്ച്  ഒര  വകാക്കുലപകാലുര  ഇവത്തിതടെ  പ്രതത്തിപകാദത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

അത്  തചയര്  പരത്തിലശകാധത്തിച്ച്  അനകാവശരമെകായ  ചര്ച്ചകളകാതണങത്തില

ലരഖകളത്തിലനത്തിനര ഒഴത്തിവകാകണര.  

ശശ  .    ലതകാട്ടെതത്തില  രവശന്ദ്രന:  സര്,  ഇവത്തിതടെ  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള  ഞകാന  പരത്തിപൂര്ണമെകായത്തി  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണ്.  എതന

സുഹൃത്തുകൂടെത്തിയകായ ലഡെകാ. മെകാതദ്യു കുഴലനകാടെന  സരസകാരത്തിക്കുനത് ലകട്ടെലപ്പകാള

എനത്തിക്  തമെകാശയകാണ്  ലതകാനത്തിയത്.  ഇവത്തിതടെ  ധനകാഭരത്ഥനകളത്തിലന്മേലുള

ചര്ച്ചയകാണ്  നടെക്കുനത്.  അലദഹേര ഇതുമെകായത്തി  യകാതതകാര ബനവമെത്തിലകാത

നത്തിരവധത്തി കകാരരങ്ങതളക്കുറത്തിച്ച് സരസകാരത്തിക്കുനതുലകട്ടെലപ്പകാള എനത്തിക് സങടെര

ലതകാനത്തി.  ധനകാഭരത്ഥനകളുമെകായത്തി ബനതപ്പട്ടെ് ഒര വകാക്കുലപകാലുര പറഞത്തില.

നകാടെത്തിതന  ഏതുവത്തിധതത്തില  മുലനകാട്ടുനയത്തികകാന  കഴത്തിയതമെന്
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ആലലേകാചത്തികകാനകാണ് നമള തതരതഞടുകതപ്പട്ടെത്തിട്ടുളളത്. അതതകാനമെത്തിലകാതത

ഒര  ബത്തിരത്തിയകാണത്തി  തചമ്പുമെകായത്തി  നടെകകാന  തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടെ്  കകാലേര  കുലറയകായത്തി.

ദയവതചയ്  മെറ്റുള  കകാരരങ്ങതളകാതക  നത്തിര്ത.  ആര്  ലവണതമെങത്തിലുര

ഇകകാരരങ്ങള  അലനശഷത്തികതട്ടെ,  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിതതന

ഇകകാരരങ്ങളക്  കൃതരമെകായ മെറുപടെത്തി  നലകത്തിയതലല?  ആര്  ലവണതമെങത്തിലുര

അലനശഷത്തികതട്ടെ, ഒര വര്ഷര അലനശഷത്തിച്ചത്തിട്ടുര ഒര വസ്തുവര കത്തിട്ടെത്തില, ഒരകാളത്തിതന

ലപരത്തിലലപകാലുര  ലകതസടുകകാന  സകാധത്തിച്ചത്തില.  പത്തിതന  എനത്തിനകാണ്

അനകാവശരമെകായത്തി സരസകാരത്തിച്ച് സമെയര കളയനത്. നല കകാരരങ്ങളക്കുലവണ്ടത്തി

നത്തിര്ലദശങ്ങള നലകത്തി,  ബഡ്ജറത്തില എതനലകാര ഉളതപ്പടുതണര,  അതത്തില

എതനലകാര ലപകാരകായ്മകളുണ്ട് തുടെങ്ങത്തിയ കകാരരങ്ങള ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുകയകാണ്

യഥകാര്ത്ഥതത്തില ലവണ്ടത്. 

ലകരളതത്തില  കഴത്തിഞ  ആറ്  വര്ഷമെകായത്തി  അധത്തികകാരതത്തിലേത്തിരത്തിക്കുന

എല.ഡെത്തി.എഫ്.  ഗവണതമെന്  എലകാ  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങളുതടെ  ലകമെവര

സരസകാനതത്തിതന സമെഗ്രേവത്തികസനവര ഏതറടുത് വന ജനപത്തിന്തുണലയകാതടെ

മുലനറുകയകാണ്.  എലകാ  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങളുതടെയര  ലകമെതത്തില  ഇടെതപട്ടെ്

പ്രവര്തത്തിച്ചുവരന  സര്കകാര്,  ലകത്രങ്ങളുതടെയര  വത്തിശശകാസത്തികളുതടെയര
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തകാലപ്പരരര  സരരകത്തിക്കുനതത്തിന്  മുനത്തിയ  പരത്തിഗണനയകാണ്

നലകത്തിയത്തിരനത്.  പ്രളയവര  ലകകാവത്തിഡുര  സരസകാനതത  ലകത്രങ്ങളുതടെ

പ്രവര്തനതത്തില വലേത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തിയകാണ്  സൃഷത്തിച്ചത്.  ഭകജനങ്ങളക്

പ്രലവശനമെത്തിലകാതത,   ലകത്രങ്ങള  സകാമ്പതത്തികമെകായത്തി  ബുദത്തിമുട്ടെനുഭവത്തിച്ച

സകാഹേചരരതത്തില  അവതര  തതകപത്തിടെത്തിച്ചുയര്തകാന  സര്കകാര്

മുനത്തിലുണ്ടകായത്തിരന.  പ്രളയകകാലേത്തുര  ലകകാവത്തിഡുകകാലേത്തുര  ഉടെതലേടുത

പ്രതത്തിസനത്തി പരത്തിഹേരത്തികകാന  സരസകാന സര്കകാര് 220 ലകകാടെത്തി രൂപയകാണ്

ലകത്രങ്ങളക് സഹേകായധനമെകായത്തി നലകത്തിയത്. സകാമ്പതത്തികമെകായത്തി നത്തിരവധത്തി

പ്രയകാസമെനുഭവത്തിക്കുന  ഇഹൗ  കകാലേത്  ലകത്രങ്ങളക്കുലവണ്ടത്തി,

സശകാഭകാവത്തികമെകായര  ഞങ്ങള  വത്തിശശകാസത്തികളതലനകാണ്   പറയതപ്പടുനത്,

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തി  ശബരത്തിമെലേ  ലനരത്തിട്ടെ്  സന്ദര്ശത്തിച്ച്,  മെനത്തിമെകാതരലകാര

ലചര്ന്  അവത്തിതടെ  എതനകാതക  തചയ്യേകാന  സകാധത്തിക്കുതമെന്  അവത്തിടെതത

പ്രധകാനതപ്പട്ടെ ആളുകളുമെകായത്തി ചര്ച്ച നടെതത്തി ഒലട്ടെതറ പ്രവര്തനങ്ങള കകാഴ്ചവച്ചു.

അതതകാതക അരഗശകരത്തികകാതത്തിരത്തികകാന കഴത്തിയലമെകാ;  ജനങ്ങള ലകത്രങ്ങതള

സഹേകായത്തികരതതന്  ആഹേശകാനര  തചയവരകാണ്  യ.ഡെത്തി.എഫ്.-ഉര

ബത്തി.തജ.പത്തി.-യര.  ഒരകാളുര  ഭണ്ഡകാരതത്തില  പണമെത്തിടെകാനപകാടെത്തിതലനലപകാലുര
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പറഞത്തിട്ടുണ്ട്.  എല.ഡെത്തി.എഫ്.  സര്കകാരകാണ് വത്തിശശകാസത്തികളുതടെ തകാലപ്പരരര

സരരകത്തിക്കുനത്.  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകതള  ജനകാധത്തിപതര  രശതത്തിയത്തില

പ്രവര്തത്തിപ്പത്തിച്ച്  ലകത്രങ്ങളുതടെ  ഉനമെനതത്തിനകായത്തി  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകള

കൃതരമെകായത്തി  ഇടെതപട്ടെ്  അവത്തിടെങ്ങളത്തിതലേ  ഒഴത്തിവകള  നടെതകാന  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തിച്ചു.  റത്തിക്രൂട്ടെ്തമെന്  ലബകാര്ഡെ്  രൂപശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതത്തിനകാല   ഇലപ്പകാള

അതത്തിലൂതടെ മെകാത്രലമെ  നത്തിയമെനങ്ങള നടെതകാന സകാധത്തിക്കുകയള.  അങ്ങതന

ആ  ലമെഖലേയത്തിലുള  അഴത്തിമെതത്തി  അവസകാനത്തിപ്പത്തികകാന  സകാധത്തിച്ചു.  കൂടെകാതത

ലദവസശര  ജശവനകകാരതടെ  ശമ്പളപരത്തിഷ്കരണര  നടെപ്പത്തിലേകാകകാനുര  സര്കകാര്

നടെപടെത്തി  സശശകരത്തിച്ചു.   ലകകാവത്തിഡെ്  കകാലേത്  ശമ്പളര  നലകകാന  220  ലകകാടെത്തി

രൂപയകാണ് നലകത്തിയത്.  മെലേബകാര് ലദവസശര ലബകാര്ഡെത്തിതലേ ലകത്രങ്ങളത്തിതലേ

ജശവനകകാര്ക് ശമ്പളര നലകകാന ഇഹൗ വര്ഷര പ്രലതരകമെകായത്തി  7.36  ലകകാടെത്തി

രൂപയകാണ്  അനുവദത്തിച്ചത്.  അതുലപകാതലേ  പൂജകാവത്തിധത്തികള  പഠത്തിച്ച

ഹേത്തിന്ദുമെതതത്തിതലേ  പത്തിലനകാക  വത്തിഭകാഗതത്തിലുളതപ്പട്ടെവതര  പൂജകാരത്തിമെകാരകായത്തി

നത്തിയമെത്തിച്ച്  ചരത്തിത്രര  സൃഷത്തിച്ചത്  എല.ഡെത്തി.എഫ്  സര്കകാരകാണ്.    ഒര

വത്തിഭകാഗകകാര്ക്കുമെകാത്രലമെ  ഇതത്തിന്  സകാധത്തിക്കുകയളള  എന  ചത്തിനയത്തിലനത്തിനര

വലേത്തിയ മെകാറമുണ്ടകാകകാന കഴത്തിഞത് ഏറവര വലേത്തിയ ലനട്ടെമെകാണ്. വളതര മുലമ്പ
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ആഗ്രേഹേത്തിച്ചത്തിരനതുര  എനകാല  ലപടെത്തിതകകാണ്ട്  പലേരര  തചയ്യേകാതത്തിരനതുമെകായ

ഇകകാരരര എല.ഡെത്തി.എഫ്.  ഗവണതമെന് വനതത്തിനുലശഷമെകാണ്  നടെപ്പകാകകാന

സകാധത്തിച്ചത്. ലകകാവത്തിഡെ് കകാലേര മുതല മുടെങ്ങത്തികത്തിടെന ശബരത്തിമെലേ തശര്ത്ഥകാടെനര

ഇഹൗ  വര്ഷര  ഒര  പരകാതത്തിക്കുര  ഇടെനലകകാതത  മെത്തികച്ച  രശതത്തിയത്തില

പൂര്തത്തിയകാകകാന  കഴത്തിഞ.   ഇകകാരരതത്തില  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുര

സര്കകാരര  മെകാതൃകകാപരമെകായ സമെശപനമെകാണ് സശശകരത്തിച്ചത്.  ശബരത്തിമെലേയതടെ

വത്തികസനതത്തിനുര  അയ്യേപ്പ  ഭകരതടെ  സഹൗകരരതത്തിനുമെകായത്തി  നത്തിരവധത്തി

പദതത്തികളകാണ്  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചത്തിട്ടുളത്.  അതതകാതക  ആര്തകങത്തിലുര

നത്തിലഷധത്തികകാന  സകാധത്തിക്കുലമെകാ?  തത്തിരവലര  പരശുരകാമെസശകാമെത്തി  ലകത്രര,

കകാടെകാമ്പുഴ,  തത്തിരതനലത്തി  തുടെങ്ങത്തിയ  പ്രധകാന  ലകത്രങ്ങളുതടെ  വത്തികസനതത്തിന്

പ്രലതരക  ഇടെതപടെലുകള  നടെതത്തി.  വയനകാട്ടെത്തിതലേ  തത്തിരതനലത്തി  മെഹേകാവത്തിഷ

ലകത്രതത്തിതന  വത്തികസനതത്തിനകായത്തി  12  ലകകാടെത്തി  രൂപയകാണ്  സര്കകാര്

വകയത്തിരതത്തിയത്.  ഇവതയലകാര  ശരത്തിയകായ  കകാരരങ്ങളലല?  ഞകാന  ഇഹൗ

അടുതകകാലേത് മെട്ടെന്നൂരത്തിലുള ശശ മൃദരഗലശലലേശശരത്തി ദുര്ഗ ലകത്രതത്തില

ലപകായത്തിരന.  അവത്തിതടെ കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂതടെ ടൂറത്തിസര വകുപ്പ് രണ്ടര ലകകാടെത്തി രൂപ

തചലേവഴത്തിച്ച്  ഒര  വലേത്തിയ  പദതത്തി  നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്,
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ധകാരകാളര  വത്തിശശകാസത്തികതള  അവത്തിതടെ  എതത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന.  ഏറവര

അവസകാനര  രൂപശകരത്തിച്ച  മെലേബകാര്  ലദവസശര  ലബകാര്ഡെത്തിതന  കശഴത്തില  1378

ലകത്രങ്ങളുതണ്ടങത്തിലുര  വരമെകാനമുളവ  പലതകാ  ഇരപതത്തിയലഞകാ  എണര

മെകാത്രലമെയള.  വളതര  പരത്തിതകാപകരമെകായ  അവസയകാണ്.  അതുലപകാതലേ

മെലേബകാര്  ലദവസശര  ലബകാര്ഡെത്തിന്  കശഴത്തിലുള  ലകത്രങ്ങളുതടെ  ഏകര്

കണകത്തിന് ഭൂമെത്തി തത്തിരത്തിച്ചുപത്തിടെത്തികകാനുണ്ട്. 24693 ഏകര് ഭൂമെത്തി കലയ്യേറത്തിയതകായത്തി

മെനസത്തിലേകാക്കുന.  ഇത്  പരത്തിലശകാധത്തികകാന  ഒര  ലേകാനഡെ്  കണസര്ലവഷന

യൂണത്തിറ്റുര  തസഷരല  ലേകാനഡെ്  തതടബനണലുര  സകാപത്തിലകണ്ടത്

അതരകാവശരമെകാണ്.  പഴയ  മെദകാസ്  ഗവണതമെനത്തിതന  കകാലേതത  Hindu

Religious  and  Charitable  Endowments  (Hr  and  Ce)   നത്തിയമെവര

ചട്ടെവമെകാണ്   ഇനര മെലേബകാര്  ലദവസശര  ലബകാര്ഡെത്തിതന നയത്തിക്കുനത്.  ഇത്

ഒട്ടെനവധത്തി പ്രയകാസങ്ങള സൃഷത്തിക്കുനണ്ട്.  മെലേബകാര് ലദവസശര ലബകാര്ഡെത്തിതന

നടെതത്തിപ്പത്തിന്  പരത്തിഷ്കരത്തിച്ച  ചട്ടെവര  നത്തിയമെവര  ഉണ്ടകാലകണ്ടതകാണ്.

ജശവനകകാരതടെ ശമ്പള പരത്തിഷ്കരണ കുടെത്തിശത്തിക  തകകാടുത്തുതശര്കകാന സര്കകാര്

ഇടെതപടെല  അനത്തിവകാരരമെകാണ്.  ലകരളതത്തില  അഞ്  ലദവസശര

ലബകാര്ഡുകളകാണുളളത്.  തത്തിരവത്തിതകാരകൂര്  ലദവസശര  ലബകാര്ഡെത്തിനുകശഴത്തിലുള
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1249 ലകത്രങ്ങളത്തില 50-ല തകാതഴ ലകത്രങ്ങളക്കുമെകാത്രലമെ സശനര കകാലേത്തില

നത്തിലകകാനുള  വരമെകാനമുള.   ബകാകത്തിയളവയതടെ  അവസ  വളതര

പരത്തിതകാപകരമെകാണ്.  മെതറകാന്,  തകകാച്ചത്തിന  ലദവസശമെകാണ്.  അതത്തിതന  കശഴത്തില

406 ലകത്രങ്ങളകാണുളത്. അവത്തിതടെയര ഇതുതതനയകാണ് അവസ. പലതകാ

അനപലതകാ ലകത്രങ്ങതളകാഴത്തിച്ചകാല  ബകാകത്തിയളവയതടെ വരമെകാനര തുലലേകാര

കുറവകാണ്. കൂടെലമെകാണത്തികരര ലദവസശതത്തിനുകശഴത്തില 12 ലകത്രങ്ങളകാണുളത്.

അവത്തിതടെ അതരകാവശരര വരമെകാനര ലേഭത്തിക്കുനണ്ട്. ഗുരവകായൂര് ലദവസശതത്തിതന

കശഴത്തില  11  ലകത്രങ്ങളകാണുളത്,  ഏകലദശര  1600  ലകകാടെത്തി  രൂപ

തഡെലപ്പകാസത്തിറ്റുണ്ട്. എങത്തിലുര നത്തിരവധത്തി സഹേകായങ്ങള അവത്തിതടെയര ഗവണതമെന്

തചയ്യുനതകായത്തി  കകാണകാന  സകാധത്തിക്കുര.  മെലേബകാര്  ലദവസശര

ലബകാര്ഡെത്തിനുകശഴത്തിലേകാണ്  ഏറവര കൂടുതല ലകത്രങ്ങളുളത്.  അവത്തിതടെ  1390

ലകത്രങ്ങളുളളതത്തില   പലതകാ  ഇരപലതകാ  ലകത്രങ്ങളക്കുമെകാത്രമെകാണ്

വരമെകാനമുളത്.  അവത്തിടെതത പലേ ലകത്രങ്ങളത്തിതലേയര ജശവനകകാര്ക്  ഒര

വര്ഷലതകാളമുള ശമ്പളര തകകാടുകകാനുണ്ട്. അകകാരരങ്ങളത്തില ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

വകുപ്പുമെനത്തി  പ്രലതരക  തകാലപ്പരരതമെടുക്കുകയര  വലേത്തിയ  ഇടെതപടെലുകള

നടെത്തുകയര തചയ്യുനതുതകകാണ്ട് നത്തിരവധത്തി പ്രശ്നങ്ങളക് പരത്തിഹേകാരര കകാണകാന
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സകാധത്തിക്കുനണ്ട്.   ശരത്തിക്കുര  പറഞകാല  സകാമ്പതത്തികമെകായത്തി  സരസകാന

സര്കകാരത്തിതന തകര്കകാനുള  എലകാ ശമെങ്ങളുര നടെത്തുലമ്പകാഴര ഏതറടുത

വത്തികസന  ലകമെ  പദതത്തികള  സര്കകാര്  നടെപ്പത്തിലേകാക്കുകയകാണ്.

അതുതകകാണ്ടകാണ് ആദരലമെ പറഞത്,  നമുക് ഒനത്തിച്ചുനത്തിനതകകാണ്ട് നമ്മുതടെ

നകാടെത്തിതന  എങ്ങതന  മുലനകാട്ടുനയത്തികകാതമെനതുതതനയകാണ്  മുഖരമെനത്തിയതടെ

ലേകരര.   റവനന  വകുപ്പത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  പറഞലലകാ;   എലകാ  ആധുനത്തിക

സകാലങതത്തികവത്തിദരകളുര  ഉപലയകാഗത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  റവനന  വകുപ്പത്തിതന

മുലനകാട്ടുനയത്തികകാന  സകാര്ട്ടെ്  വത്തിലലലജകാഫശസുകള  ആരരഭത്തിച്ചു.  നത്തിങ്ങള

ഇതതലകാര  പരത്തിലശകാധത്തിലകണ്ടതകാണ്.  പ്രതത്തിപകത്തുളവര്  എലനകാ

പറയനണ്ട്....

മെത്തി  .    സശകര്:  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  അരഗര,  പ്രസരഗര  പൂര്തത്തിയകാക്കൂ.

അലങ്ങകാട്ടെ് ശദത്തിലകണ്ട, ഇലങ്ങകാട്ടെ് ലനകാകത്തി പറയൂ.

 ശശ  .    ലതകാട്ടെതത്തില  രവശന്ദ്രന:  സര്,  അവത്തിതടെനത്തിനര

ഒച്ചയണ്ടകാക്കുനതുതകകാണ്ട്  ലനകാകത്തിലപ്പകായതകാണ്.  റവനന  വകുപ്പത്തിതന

ഇ-ഓഫശസകാകത്തി,  ഇ-ഡെത്തിസ്ട്രേത്തികകാകത്തി മെകാറ്റുക.  വത്തികസനതത്തിതന കകാരരതത്തില

എലകാമെനത്തിമെകാരര,  ശരത്തിക്കുപറഞകാല  ആലരകാഗരകരമെകാതയകാര
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മെതരതത്തിലൂതടെയകാണ്  നമള  ലപകാകുനത്.  അതുതകകാണ്ടകാണ്  ലകന്ദ്ര

ബത്തി.തജ.പത്തി. ലകന്ദ്രര ഭരത്തിച്ചത്തിട്ടുലപകാലുര പലേ കകാരരങ്ങളത്തിലുര ലകരളതത്തിന് ഒനകാര

സകാനതതതകാന  സകാധത്തിച്ചത്.  കകാരണര  കൃതരമെകായ  ഇടെതപടെലുകള,

മെനത്തിമെകാര്  ഓലരകാ  കകാരരങ്ങളുര  ലനകാക്കുന,   മുഖരമെനത്തി  അതത്തിതന  മുഴവന

കൃതരമെകായര ലമെകാണത്തിട്ടെര് തചയ്യുന.   റവനന വകുപ്പത്തിലുളതപ്പതടെ,  എലകാഭകാഗത്തുര

കൃതരമെകായ ഇടെതപടെലുകള നടെത്തുനതത്തിതന ഭകാഗമെകായത്തിട്ടെകാണ് നമുക് ഇഹൗതയകാര

അവസയത്തിതലേതകാന  സകാധത്തിച്ചത്.  എനത്തിക്  പ്രതത്തിപകലതകാടെ്

അഭരര്ത്ഥത്തികകാനുളത്,  മെറ്  വത്തിഷയങ്ങതളലകാര  മെകാറത്തിവച്ച്  സരസകാനതത്തിതലേ

ജനങ്ങളക്  എതനകാതക  കകാരരങ്ങള  തചയ്യേകാന  കഴത്തിയതമെന്  കൂട്ടെകായത്തി

ആലലേകാചത്തികകാര. അലനശഷണങ്ങള അതത്തിതന വഴത്തിക് നടെകതട്ടെ. എനത്തിനകാണ്

അതത്തിനുലവണ്ടത്തി  തര്കങ്ങള  നടെത്തുനത്?  ഞകാന  എതന  വകാക്കുകള

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശശ  .    തക  .    തക  .    രകാമെചന്ദ്രന:  സര്,  ഇന്  ഇവത്തിതടെ  അവതരത്തിപ്പത്തികതപ്പട്ടെ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള ഞകാന പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. ലകരളതത്തില സഖകാവ് പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയതന ലനതൃതശതത്തിലുള ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തിയതടെ  ഒനകാര

ഗവണതമെനര  രണ്ടകാര  ഗവണതമെനര  തുടെര്ച്ചയകായത്തി
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നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  വത്തികസന  ലകമെപ്രവര്തനങ്ങളുതടെ

വകുപ്പുകളതത്തിരത്തിച്ചുള  ലപ്രകാഗ്രേസ്  റത്തിലപ്പകാര്ട്ടുകള  ഇലപ്പകാള

പുറത്തുവനതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  ഇവത്തിതടെ റവനന വകുപ്പ്  നല നത്തിലേയത്തില

ഏറവര  കകാരരകമെമെകായത്തി  ഇടെതപ്പട്ടുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  റവനന  വകുപ്പ്

പതത്തിനയ്യേകായത്തിരര  പട്ടെയര  നലകുനതത്തിനുലവണ്ടത്തി  ലേകരമെത്തിടുകയര  അത്

നകാലപ്പതത്തി  അയ്യേകായത്തിരര  പട്ടെയതത്തിലലേയ്ക്ക്  എതത്തികകാന  ലവണ്ടത്തി

പരത്തിപകാടെത്തിയത്തിടുകയര  തചയത്തിട്ടെ്  ഇലപ്പകാള  54,353  പട്ടെയങ്ങള

തകകാടുത്തുകഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  വത്തിലലജ്  ഓഫശസുകള  സകാര്ട്ടെ്  വത്തിലലജ്

ഓഫശസ്  ആക്കുന  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില  സജശവമെകായത്തി  ഇടെതപ്പട്ടുതകകാണ്ട്

മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്.  വത്തിലലജ്  തലേതത്തിലുള  ജനകശയ  സമെത്തിതത്തികള

രൂപശകരത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  പ്രകാലദശത്തികമെകായ  വത്തിലലജ്  ഓഫശസുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ

പ്രശ്നങ്ങള പരത്തിഹേരത്തിക്കുനതത്തിനുലവണ്ടത്തിയള ഇടെതപ്പടെലുകള നടെതത്തിതകകാണ്ട്

മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്.  അതുലപ്പകാതലേതതന  ഏകശകരത്തിച്ച  തണ്ടലപ്പര്

സരവത്തിധകാനര വളതര വത്തിപവകരമെകായ നടെപടെത്തിയകാണ്.  ഓലരകാ വരകത്തികളക്കുര

എവത്തിതടെതയലകാമെകാണ് ഭൂമെത്തി ഉളതതന് ഒര തണ്ടലപ്പരത്തിതന അടെത്തിസകാനതത്തില

ലരഖതപ്പടുത്തുനത്  എലകാ  നത്തിലേയത്തിലുര  നമ്മുതടെ  നകാടെത്തിന്  തപകാതുവകായത്തി
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പ്രലയകാജനതപ്പടുനതകാണ്.  അങ്ങതനയള നടെപടെത്തികളുമെകായത്തി മുലനകാട്ടുലപ്പകാകുന

റവനന  വകുപ്പ്  വളതര  മെകാതൃകകാപരമെകായ  ഇടെതപ്പടെലുകളകാണ്

നടെതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.  നമ്മുതടെ  പട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പത്തിനകാക  വത്തിഭകാഗ

ലകമെവര  ലദവസശവര  കകാരരവകുപ്പ്  ഒലട്ടെതറ  ഇടെതപടെലുകളകാണ്  ഇവത്തിതടെ

നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിതകകാണ്ട്  മുലനകാട്ടുവരനത്.  നമുകറത്തിയകാര  നമ്മുതടെ

സരസകാനത്  ഇനര്തനറ്  കണ്കത്തിവത്തിറത്തിതയ  സരബനത്തിച്ച്

പറയകയകാതണങത്തില,  പട്ടെത്തിക  ജകാതത്തി  ലകകാളനത്തികളത്തില  1,284-  ലേത്തിലുര  പട്ടെത്തിക

വര്ഗ  ലകകാളനത്തികളത്തില  1,054-ലുലുര  ഇനര്തനറ്  കണകത്തിവത്തിറത്തി

സജശകരത്തിച്ചുകഴത്തിഞ. അതുലപ്പകാതലേതതന നമ്മുതടെ വത്തിദൂര ലകകാളനത്തികളത്തിലുള

കുട്ടെത്തികളക്കുര  അവരതടെ  പ്രശ്നങ്ങള  പരത്തിഹേരത്തികകാന  ലവണ്ടത്തിയള  വലേത്തിയ

ഇടെതപ്പടെലുകള നടെത്തുന. ഇലപ്പകാള നമ്മുതടെ പ്രധകാനതപ്പട്ടെ അട്ടെപ്പകാടെത്തിയര തൃശ്ശൂര്

ജത്തിലയത്തിതലേ ആതരകകാപ്പുര ഉളതപ്പതടെയള സലേങ്ങളത്തിതലേലകാര ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

മെനത്തി സന്ദര്ശത്തിച്ച്   പ്രലതരകമെകായത്തി ഇടെതപ്പടെല നടെതത്തി നകാലേര ലകകാടെത്തി രൂപ

തചലേവകാകത്തിതകകാണ്ട്  ലറകാഡുകള  ഉളതപ്പതടെ  നത്തിര്മത്തികകാനലവണ്ടത്തിയള

ഇടെതപ്പടെലുകള നടെതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്. 

(അദരകലവദത്തിയത്തില മെത്തി. തഡെപനട്ടെത്തി സശകര്)
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അതുലപകാതലേ ലദവസശര വകുപ്പുര വളതര ഫലേപ്രദമെകായ ഇടെതപടെലുകള നടെതത്തി

മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്.  സരസകാനതത  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  ലദവസശര

ലബകാര്ഡുകളകായ തകകാച്ചത്തിന ലദവസശര  ലബകാര്ഡെ്,  തത്തിരവത്തിതകാരകൂര്  ലദവസശര

ലബകാര്ഡെ്,  ഗുരവകായൂര് ലദവസശര  ലബകാര്ഡെ്,  മെലേബകാര്  ലദവസശര  ലബകാര്ഡെ്,

കൂടെലമെകാണത്തികരര  ലദവസശര  ലബകാര്ഡെ്  എനത്തിവയതടെ  കശഴത്തിലവരന

പതത്തിലനഴകായത്തിരലതകാളര   ജശവനകകാരതടെയര    അത്രലതകാളര

തപനഷനകകാരതടെയര  ശമ്പളവമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ  പ്രശ്നങ്ങള

ലകകാവത്തിഡുകകാലേത്തുര പ്രളയകകാലേത്തുതമെകാതക ഉയര്നവനലപ്പകാള സരസകാന

സര്കകാര്  ഇടെതപടെലുകള  നടെതത്തി.   ലദവസശര  വകുപ്പത്തിതന  ഇടെതപടെലേത്തിതന

ഭകാഗമെകായത്തി  225   ലകകാടെത്തി  രൂപയകാണ്  സരസകാന സര്കകാര്  ഇതത്തിനുലവണ്ടത്തി

നശകത്തിവയ്ക്കകാന  തയ്യേകാറകായത്.  ആ  നത്തിലേയത്തില  എലകാ  ലമെഖലേകളത്തിലുര  വലേത്തിയ

ഇടെതപടെലുകള നടെതത്തി സര്കകാര് മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്.  

ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.-യര അതത്തിതന ഭകാഗമെകായത്തി സരസകാന സര്കകാരത്തിനര്ഹേമെകായ

നത്തികുതത്തി  പണവതമെകാനര  ലേഭരമെകാകകാത  സകാഹേചരരതത്തിലുര  അര്ഹേമെകായ

നത്തിരവധത്തി  അവകകാശങ്ങള  ലേഭരമെകാകകാതത്തിരത്തിക്കുന  ഘട്ടെതത്തിലുതമെകാതക

ഒരതരതത്തിലുള  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുര  കശണര  സരഭവത്തികകാത
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നത്തിലേയത്തിലുള ഇടെതപടെല നടെതത്തി ധനകകാരര വകുപ്പുര മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്.

യ.ഡെത്തി.എഫ്.  സര്കകാരത്തിതന കകാലേത് അനണ്ടകായത്തിരന സകാമൂഹേര സുരകകാ

പദതത്തികതളലകാര തകരകാറത്തിലേകാകതപ്പട്ടു.  വൃദര്ക്കുര വത്തിധവകളക്കുര തപനഷന

തകകാടുകകാതത  വളതര  പ്രയകാസതപ്പട്ടെ  ഒര  കകാലേമുണ്ടകായത്തിരന.  അകകാലേത്

മെകാധരമെങ്ങളത്തിലൂതടെയര  മെറ്റുര  അതുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ  ഒലട്ടെതറ  ചര്ച്ചകള

ലകരളതത്തില ഉയര്നവനത്തിരന.   മെനുഷരതശരഹേത്തിതമെകായ പ്രവര്തനമെകാണ്

യ.ഡെത്തി.എഫ്.  ഗവണതമെന്  തചയതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതതനകാണ്  അനതത

സരസകാന  മെനുഷരകാവകകാശ  കമശഷന  തചയര്മെകാന  ജസ്റ്റേത്തിസ്  തജ.  ബത്തി.

ലകകാശത്തി  ഉളതപ്പതടെയളവര്    പറഞത്.  ഇങ്ങതനയള  നത്തിരവധത്തി

സരഭവങ്ങള യ.ഡെത്തി.എഫ്.  സര്കകാരത്തിതന കകാലേത്തുണ്ടകായത്തിരന.  ഇത്രലയതറ

പ്രതത്തികൂലേമെകായ സകാഹേചരരതത്തിലുര  ലകരളതത്തിതലേ ധനകകാരര വകുപ്പ് സകാമൂഹേര

സുരകകാ  പദതത്തികള  സരരകത്തിച്ച്  അതത്തിതന  പണര  കൃതരമെകായത്തി

വശടുകളത്തിതലേതത്തിച്ചുതകകാടുക്കുകയകാണ്.  ലകരളതത്തില ഇത്രലയതറ സകാമ്പതത്തിക

തഞരകവര  മെറ്റുമുണ്ടകായത്തിട്ടുര  എലകാ  നത്തിലേയത്തിലുര  ഫലേപ്രദവര

പ്രകാലയകാഗത്തികവമെകായ  ഇടെതപടെല  നടെതത്തി  ധനകകാരര  വകുപ്പ്

മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്.   ആ  നത്തിലേയത്തില  ലകരളതത്തിതലേ  എലകാ
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ലമെഖലേകളത്തിലുമുള  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങളക്  തുടെര്ച്ചയണ്ടകാകകാനലവണ്ടത്തി

ഇടെതപടെല  നടെത്തുനതത്തിതന  ഭകാഗമെകായത്തിട്ടുള  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള  വശണ്ടുര

ഞകാന  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണ്.  ഇലപ്പകാള  നത്തിയമെസഭയത്തില  തുടെര്ച്ചയകായത്തി

നടെനതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  കകാരരങ്ങള  ശദത്തിക്കുലമ്പകാള   ഇതരതത്തിലുള

വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള  നമ്മുതടെ  നകാട്ടെത്തിതലേ  ജനങ്ങള  ചര്ച്ച  തചയ്യേകാന

പകാടെത്തില.  അതത്തിനുലവണ്ടത്തി  ഇലകാത  വത്തിഷയങ്ങള  ഉയര്തത്തിതകകാണ്ടുവന്

നത്തിരനരര  പ്രശ്നങ്ങളുര  ആക്രമെണങ്ങളുമുണ്ടകാകത്തി  ജനങ്ങളുതടെ  ശദ

തത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടുനതത്തിനുള   ഇടെതപടെലേത്തിലലേയ്ക്കകാണ്  പ്രതത്തിപകര

നശങ്ങത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതതന്  കകാണകാന  കഴത്തിയര.  എത്രതവണ  ചര്ച്ച

തചയ്യേതപ്പട്ടെ  പ്രശ്നങ്ങളകാണ്  ഇലപ്പകാഴര  യ.ഡെത്തി.എഫ്.  തകകാണ്ടുനടെക്കുനത്.

കഴത്തിഞ  നത്തിയമെസഭകാ  തതരതഞടുപ്പത്തിനുമുമ്പ്   ഒതനകാനര  വര്ഷര

തുടെര്ച്ചയകായത്തി  ഇവത്തിടെതത  മെകാധരമെങ്ങളുതടെതയലകാര  പത്തിന്തുണലയകാതടെ

യ.ഡെത്തി.എഫ്., ബത്തി.തജ.പത്തി., എസ്.ഡെത്തി.പത്തി.ഐ., ആര്.എസ്.എസ്. തുടെങ്ങത്തിയ

എലകാ  ശകത്തികളുരലചര്ന്  ഇലകാകഥകള  തമെനഞ്  ഒലട്ടെതറ  ആക്രമെണ

സമെരങ്ങള നടെതത്തി തസക്രലട്ടെറത്തിയറത്തിനുമുമ്പത്തിലുര മെറ് പലേസലേങ്ങളത്തിലുര വലേത്തിയ

സമെരങ്ങളുര പ്രതത്തിലഷധങ്ങളുമുണ്ടകാകത്തി തതരതഞടുപ്പത്തിലലേയ്ക്കുവരന ഘട്ടെതത്തില
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മുഖരമെനത്തിതയ  ലചകാദരര  തചയ്യേത്തിക്കുനതത്തിനുലവണ്ടത്തി  അലദഹേതത്തിതന

ഓഫശസത്തിലലേയ്ക്ക്  അലനശഷണര  എതത്തിക്കുനതത്തിനുള  നശകങ്ങള

നടെതത്തിയതുതമെലകാര  നകാര  കണ്ടതകാണ്.  അങ്ങതന  ഗവണതമെനത്തിതനയര  ആ

ഗവണതമെന്  ലനതൃതശര  തകകാടുക്കുന  മുനണത്തിതയയര  ദുര്ബ്ബലേതപ്പടുതകാന

നടെതത്തിയ  വലേത്തിയ  പരത്തിശമെങ്ങതളതയലകാര  ലകരളതത്തിതലേ  ജനങ്ങള

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്  ജനലകമെ  വത്തികസന  പദതത്തികളുമെകായത്തി  മുലനകാട്ടുലപകാകുന

ഗവണതമെനത്തിതന  സരരകത്തികകാനലവണ്ടത്തി  കഴത്തിഞ  കകാലേഘട്ടെങ്ങളത്തില  നടെന

തലദശസശയരഭരണ  സകാപന  തതരതഞടുപ്പത്തിലുര  നത്തിയമെസഭകാ

തതരതഞടുപ്പത്തിലുര വളതര ആലവശപൂര്വര ജനങ്ങള മുലനകാട്ടുവരനത് കണ്ടു.

ആ വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങളക് തുടെര്ച്ചയണ്ടകാകണതമെനള കകാഴ്ചപ്പകാടെത്തിതന

അടെത്തിസകാനതത്തിലേകാണ്  ജനങ്ങള ഈ ഗവണതമെനത്തിന്  ലവകാട്ടെ്  തചയത്.  ആ

ജനങ്ങളുതടെ  ആഗ്രേഹേതത്തിതന  അടെത്തിസകാനതപ്പടുതത്തിതകകാണ്ടുള

പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലലേയ്ക്കകാണ്  ലകരളതത്തിതലേ  ഗവണതമെന്  മുലനകാട്ടെ്

തപകായ്തകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.  ഇവത്തിതടെയത്തിലപ്പകാള എനകാണ്  പ്രശ്നര;  പുതുതകായത്തി

എതനങത്തിലുര  തവളത്തിതപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടകാ?  രകാജരലദകാഹേ  കുറര  തചയതത്തിതന

ലപരത്തില  ഒര  സശ  പത്തിടെത്തികതപ്പട്ടു.  അതത്തിതന  ഭകാഗമെകായത്തി  നത്തിയമെപരമെകായ
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നടെപടെത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്  നശങ്ങത്തിയതത്തിനകാല  അവര്ക്  ജയത്തിലേത്തില  കത്തിടെലകണ്ടത്തിവന.

ആ  ഘട്ടെതത്തിലുര  അവര്കത്തിടെയത്തില  സമര്ദങ്ങളുണ്ടകാകത്തി  ഗവണതമെനത്തിതന

പ്രതത്തിക്കൂട്ടെത്തില  നത്തിര്തകാനുള  പരത്തിശമെങ്ങള  നടെതത്തി.  എനകാല  അത്

പരകാജയതപ്പട്ടുതവന്  അവര്തതന  അന്  പറഞത്തിട്ടുണ്ട്.  അവര്

പുറതത്തിറങ്ങത്തിയതത്തിനുലശഷവര  അവതര  ഉപലയകാഗതപ്പടുതത്തിതകകാണ്ട്

ഗവണതമെനത്തിതനതത്തിരകായത്തി  ഇലപ്പകാള  സശശകരത്തിക്കുന  നടെപടെത്തികതളലകാര

ലകരളതത്തില  ശകാനമെകായത്തിരന്  പത്രര  വകായത്തിക്കുന  ഏതതകാരകാളക്കുര

മെനസത്തിലേകാകുര.  ആ  ഒര  ഘട്ടെതത്തിലേകാണ്  ഇവര്  വശണ്ടുര  തതറത്തിദകാരണകള

പരതത്തിയര ഉതരങ്ങള ക് അര്ഹേതയത്തിലകാത കുലറ ലചകാദരങ്ങള ലചകാദത്തിച്ചുര

പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടകാകത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.   ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

വശണ്ടുര പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണ്. 

ലഡെകാ  .   എര  .   തക  .   മുനശര്: സര്,  ചരക് ലസവന നത്തികുതത്തി, കകാര്ഷത്തികകാദകായ

നത്തികുതത്തി,  വത്തില്പന നത്തികുതത്തി,  ഭൂ  നത്തികുതത്തി,  ജത്തിലകാ  ഭരണവര പലേവകയര,  ഭവന

നത്തിര്മകാണര,  പ്രകൃതത്തിലകകാഭരമൂലേമുള ദുരത്തിതകാശശകാസര,  പലേവക സകാമ്പതത്തിക

സര്വശസുകള  എനത്തിവതയ  സരബനത്തിച്ച  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള  എനത്തിക്

എതത്തിര്കകാതത്തിരത്തികകാന  സകാധത്തികത്തില.  കകാരണര,  എതത്തിര്കകാതത്തിരനകാല
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തത്തിരത്തിച്ച് മെണ്ഡലേതത്തിലലേയ്ക്ക് ലപകാകകാന കഴത്തിയകാത അവസയണ്ടകാകുര.  എതന

നത്തിലയകാജകമെണ്ഡലേതത്തില  കട്ടെത്തിപ്പകാറ  പഞകായതത്തിതലേ   രണ്ടകാര  വകാര്ഡെത്തില

മെകാവള  തപകായത്തില  എനപ്രലദശത്  വളതര  അപകടെകാവസയത്തില

സത്തിതത്തിതചയ്യുന  കൂറന  പകാറകല്ലുകള  അടെത്തിയനരമെകായത്തി

തപകാട്ടെത്തിച്ചുനശക്കുനതത്തിന്  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികണതമെനകാവശരതപ്പട്ടെ്

മെകാസങ്ങളക്കുമുമ്പ്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  റവനന  വകുപ്പുമെനത്തിക്   ഞകാതനകാര

അലപക  നലകത്തിയത്തിരന.   അലദഹേര  കളകതറ  വത്തിളത്തിച്ചുപറയതമെനര

പറഞത്തിരന.  രണ്ടുവര്ഷരമുമ്പ്  തവളപ്പകാച്ചത്തിലേത്തില  സകാനഭരശര  സരഭവത്തിച്ച

കൂറന  പകാറ  പ്രലദശവകാസത്തികളുതടെ  ഉറകര  തകടുതത്തിതകകാണ്ട്  മുകളത്തില

നത്തിലക്കുകയകാണ്.   അതത്തിതന  തകാതഴ  ഏകലദശര  12  കുടുരബങ്ങള

തകാമെസത്തിക്കുനണ്ട്.  അടെത്തിയനരമെകായത്തി  പകാറ  തപകാട്ടെത്തിച്ച്

നശകണതമെനകാവശരതപ്പട്ടെ്   അങ്ങയതടെ  വത്തിലലജകാഫശസത്തിതലേ

തഹേസത്തിലദകാര്ക്കുര  ജത്തിലകാ  കളകര്ക്കുര  കത്തുനലകത്തി.  പകാറ  തപകാട്ടെത്തിച്ച്

മെകാറ്റുനതത്തിന്  25  ലേകര രൂപ തചലേവവരര.  കളകര്ക്  10  ലേകര രൂപവതര

മെകാത്രലമെ  തകകാടുകകാന  കഴത്തിയകയള.  അതുതകകാണ്ടകാണ്  ഈ  വത്തിഷയര

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മെനത്തിയതടെ  ശദയത്തിലതപ്പടുതത്തിയത്.  അലദഹേര  കളകതറ
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വത്തിളത്തിച്ചുപറഞതവനകാണ്  മെനസത്തിലേകാക്കുനത്.   15  ലേകര  രൂപയതടെ

വരതരകാസതത്തിലേകാണ്  അതത്തിതുവതര  നടെകകാതത്.  ഏതതങത്തിലുതമെകാര

ദുരനമുണ്ടകായതത്തിനുലശഷര  പറഞത്തിട്ടെ്  കകാരരമെത്തില.  പഴയ  കകാലേത്  വലേത്തിയ

ദുരനമുണ്ടകായ  പ്രലദശമെകാണ്  കട്ടെത്തിപ്പകാറ.   എത്രലയകാ  കുടുരബങ്ങള

മെണത്തിനടെത്തിയത്തിലതപ്പട്ടെ്  മെരത്തിച്ചത്  നമുക്  ഓര്മയണ്ട്.   അതുതകകാണ്ട്  ഒര

ദുരനതത്തിന് കകാത്തുനത്തിലകകാതത ആ പകാറ തപകാട്ടെത്തിച്ചുനശക്കുനതത്തിന് 25 ലേകര

രൂപ  അനുവദത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  പ്രശ്നതത്തിന്  പരത്തിഹേകാരമുണ്ടകാകണതമെന്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന. 

കട്ടെത്തിപ്പകാറ  പഞകായതത്തിതലേ   14 ,  15  വകാര്ഡുകളത്തിതലേ  രണ്ടുകണ്ടത്തി ,

വട്ടെചുഴലേത്തി  പുറലമ്പകാക്  വത്തിഷയതത്തില  44  കുടുരബങ്ങളുതടെ  സലേതത്തിന്

നത്തികുതത്തി  സശശകരത്തികകാതതുര  റവനന  വകുപ്പത്തിലനത്തിനള  ലരഖകള

ലേഭത്തികകാതതുര കകാരണര അവര്ക് വലേത്തിയ ബുദത്തിമുട്ടുണ്ടകാകുനണ്ട്.  കഴത്തിഞ

വര്ഷര  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മെനത്തി  തത്തിരവനനപുരത്  വത്തിളത്തിച്ചുകൂട്ടെത്തിയ

ലയകാഗതത്തിലുര  അലകാതതയര  ഇതുസരബനത്തിച്ച  കത്തുകള  ഞകാന

നലകത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.  കട്ടെത്തിപ്പകാറ  ചമെല  ലദശര  ഏഴകാര  വകാര്ഡെത്തില  കട്ടെയകാട്ടുമല

മെത്തിച്ചഭൂമെത്തിയത്തില  30  വര്ഷമെകായത്തി  വശടുവച്ച്  തകാമെസത്തിക്കുന  24  കുടുരബങ്ങളക്
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പട്ടെയര അനുവദത്തിക്കുനതത്തിന് നടെപടെത്തി സശശകരത്തികണതമെന് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

ഇതതലകാര വളതര കകാലേപ്പഴകമുള കകാരരങ്ങളകാണ്.  അങ്ങ് വനതത്തിനുലശഷര

അതത്തിതനകാതക  പരത്തിഹേകാരമുണ്ടകാകുതമെന  വത്തിശശകാസതത്തിലേകാണ്  ഞങ്ങള

ഇകകാരരങ്ങള അങ്ങയതടെ ശദയത്തിലതപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുളത്.  ഈ മെകാസര  7-ാം

തശയതത്തി   അങ്ങ്  വശണ്ടുര  ലയകാഗര  വത്തിളത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ട്.  ആ  ലയകാഗതത്തില

ഇകകാരരങ്ങളക്  തശര്പ്പുണ്ടകാകണതമെന്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  ഡെകാഷ്

ലബകാര്ഡെത്തില  ഇതത്തിനുള  അപ്ലഡെഷനുണ്ടകാകുതമെന്  പറഞത്തിരതനങത്തിലുര

അതത്തില ലനകാകത്തിയത്തിട്ടെ് ഒനര കകാണുനത്തില. പ്രസ്തുത മൂന് വത്തിഷയങ്ങളുര ഡെകാഷ്

ലബകാര്ഡെത്തില  കകാണകാതതുതകകാണ്ടകാണ്  അങ്ങലയകാടെ്   ലനരത്തിട്ടെ്  പറയനത്.

ഡെകാഷ് ലബകാര്ഡെ് ഇലപ്പകാള ലനകാകത്തിയത്തിട്ടെ് കകാരരമെത്തില.   അങ്ങുതതന ഇതത്തിന്

മുനകതയ്യേടുകണര. 

കഴത്തിഞവര്ഷര ലകകാട്ടെയര ജുലയത്തിതലേ കൂട്ടെത്തികലേത്തിലുര ഇടുകത്തി ജത്തിലയത്തിതലേ

തകകാകയകാറത്തിലുര  ഉരളതപകാട്ടെലുണ്ടകാകത്തിയ  ദുരനര  ഇനത്തിയര  വത്തിട്ടുമെകാറത്തിയത്തിട്ടെത്തില.

20  ജശവനുകളകാണ്  അവത്തിതടെ  നഷതപ്പട്ടെത്.  രണ്ടത്തിടെതകായത്തി  500  വശടുകള

പൂര്ണമെകായര  2000  വശടുകള ഭകാഗത്തികമെകായര തകര്ന.  ഇഹൗ ദുരനമുണ്ടകായത്തി  8

മെകാസര കഴത്തിഞത്തിട്ടുര അവര്ക് ആശശകാസര എതത്തിക്കുനതത്തിന്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.
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ഇലപ്പകാള ആ പകാവങ്ങളക് ജപ്തത്തി ലനകാട്ടെശസുര വനതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന. വശടുകള

പുനര്നത്തിര്മത്തിച്ച്  നലകകാലനകാ  പുനരധത്തിവകാസതത്തിലനകാ  ഉള  ശമെങ്ങള

അങ്ങയതടെ ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണ്ടകാകണതമെന് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  

Intergovernmental  Panel  on  Climate  Change  തഫബ്രുവരത്തിയത്തില

പുറതത്തിറകത്തിയ  6-ാം റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെത്തില അറബത്തികടെലേത്തിതലേ തകാപവര്ദന മെതറലകാ

സമുദങ്ങളത്തിലലേതത്തിതനകകാളുര  അധത്തികമെകാതണന്  വരകമെകാക്കുന.  നമ്മുതടെ

കടെലേത്തിതന  തകാപര  കൂടെത്തിക്കൂടെത്തി  വരത്തികയകാണ്.  ലകരളതത  സര്ശത്തിക്കുന

തതക്കുകത്തിഴകന  കടെലേത്തിലേകാണ്  തകാപവര്ദന  കൂടുതലുളത്.

അതുതകകാണ്ടുതതന ചുഴലേത്തികകാറ്റുര പ്രവചനകാതശതമെകായ മെഴയര ഇടെത്തിയര മെത്തിനലുര

ഉഷ്ണതരരഗങ്ങളുതമെകാതക  സരഭവത്തിക്കുന  ഒര  പ്രലദശമെകായത്തി  ലകരളര

മെകാറുതമെനകാണ് അവര് മുനറത്തിയത്തിപ്പ് നലകുനത്.  രൂകമെകായ ഇഹൗ അവസതയ

മെറത്തികടെക്കുനതത്തിനുര  ദുരനര  ലേഘൂകരത്തിക്കുനതത്തിനുര  എന്

ദശര്ഘവശകണലതകാടുകൂടെത്തിയള  നടെപടെത്തിയകാണ്  സര്കകാര്  ലകതകകാളകാന

ഉലദശത്തിക്കുനതതന്  അറത്തിയകാന  ആഗ്രേഹേമുണ്ട്.  ഓലരകാ  ദുരനങ്ങളുര

വനകഴത്തിയലമ്പകാഴകാണ് ഇതരര കകാരരങ്ങതളക്കുറത്തിച്ച് ചത്തിനത്തികകാറുളത്.
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ഇനത്തി നമ്മുതടെ സകാമ്പതത്തികകാവസതയക്കുറത്തിച്ച് രണ്ടുവരത്തി പറഞതകകാണ്ട്

നമള  എവത്തിതടെ  നത്തിലക്കുനതവനളത്  ഓര്മതപ്പടുതകാന

ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.   സരസകാനതത്തിതന കടെര  2017-ല  1,89,869  ലകകാടെത്തി

രൂപയകായത്തിരന.  2022-ല അത് 3,39,939 ലകകാടെത്തി രൂപയകാണ്. അതകായത്,

79  ശതമെകാനര  വര്ദനവകാണുണ്ടകായത്തിട്ടുളത്.  ബഡ്ജറത്തിനകത്തുനത്തിനര

പുറത്തുനത്തിനര  കടെതമെടുത്  പകാപ്പരകായ  ഒര  സരസകാനമെകായത്തി  ലകരളര

മെകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  കത്തിഫ്ബത്തി  11,960  ലകകാടെത്തി  രൂപയകാണ് ഇഹൗ തസപ്റരബര്

വതര  കടെതമെടുതത്തിരത്തിക്കുനത്.  സകാമൂഹേരലകമെ  തപനഷന  വത്തിതരണതത്തിന്

രൂപശകരത്തിച്ച  ലകരള  ലസകാഷരല  തസകനരത്തിറത്തി  തപനഷന  ലേത്തിമെത്തിറഡെ്  എന

കമ്പനത്തി  2016  മുതല   2022  ലമെയ്  മെകാസര  വതര  32,000  ലകകാടെത്തി  രൂപ

കടെതമെടുത്തു.  ഇവര്  എടുത  വകായകളക്കുള  ജകാമെരര  സര്കകാര്

പത്തിനവലേത്തിച്ചുകഴത്തിഞ. ബഡ്ജറത്തിന് പുറത്തുനത്തിന് കടെതമെടുക്കുനത് സരസകാന

സര്കകാരത്തിതന  കടെതമെടുപ്പ്  പരത്തിധത്തിയത്തില  തകകാണ്ടുവനകാല  ഇനത്തി  ഒരത്തികലുര

നമുക്  വകായതയടുകകാന കഴത്തിയകാതത നത്തിതരതച്ചലേവത്തിനുലപകാലുര  വകയത്തിലകാതത

അടുപ്പത്തില തവളര വച്ച്  തത്തിളപ്പത്തികകാനലകാതത അരത്തി ലവവത്തികകാന കഴത്തിയകാത

അവസയത്തിലലേയ്ക്കകാണ് നമള തപകായ്തകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.  തവറുതത ഇങ്ങതന
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തത്തിളച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുര;  അരത്തി  ലവവത്തില  എനളത്  ലകരളതത്തിതന

ഒരവസയകായത്തി മെകാറകാന ലപകാവകയകാണ്. 

ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  നഷപരത്തിഹേകാരര  ഇഹൗ  വര്ഷവര  റവനന  കമത്തി  ഗ്രേകാന്

അടുതവര്ഷവര നത്തിര്ത്തുലമ്പകാള സരസകാനതത്തിതന അവസതയനകാകുതമെന്

ആലലേകാചത്തികണര. സരസകാനതത്തിതന റവനന വരമെകാനതത്തിതന 37 ശതമെകാനര

ലകന്ദ്രതത്തില  നത്തിന്  ലേഭത്തിക്കുര.  2021-22-തലേ  റവനന  വരമെകാനര  1,16,546

ലകകാടെത്തി രൂപ. ഇതത്തില 30,004 ലകകാടെത്തി രൂപ ലകന്ദ്രതത്തില നത്തിന് ലേഭത്തിച്ചതകാണ്.

റവനന  തഡെഫത്തിസത്തിറ്  ഗ്രേകാനര  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  നഷപരത്തിഹേകാരവര  മെറ്  ഗ്രേകാനകളുര

കൂടെകാതത  ലകന്ദ്രതത്തിതന  നത്തികുതത്തി  വത്തിഹേത്തിതമെകായത്തി  1296  ലകകാടെത്തി  രൂപ  കൂടെത്തി

ലേഭത്തിക്കുന.  കഴത്തിഞവര്ഷര കടെര വകാങ്ങത്തിച്ച തുക 42,785 ലകകാടെത്തി രൂപയകാണ്.

യകാതതകാര  നത്തിയനണവമെത്തിലകാതത  തചലേവകള

വര്ദത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  എനകാല  നമുക്  ലവണ്ടകാത

കകാരരങ്ങളക്കുലവണ്ടത്തി തചലേവഴത്തിക്കുനതത്തിന് വലേത്തിയ പ്രശ്നങ്ങതളകാനമെത്തില.    

മെത്തി  .    തഡെപനട്ടെത്തി  സശകര്:  പശസ്.....അങ്ങയതടെ  സമെയര  കഴത്തിഞ...

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുക.
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ലഡെകാ  .    എര  .    തക  .    മുനശര്  : സര്,  കനകകാലേത്തി  തഷഡ്  പുതുകത്തി

പണത്തിയനതത്തിനുര  പുതത്തിയ  കകാറുകള വകാങ്ങുനതത്തിനുര  ഹേരത്തിതലകരളര  മെത്തിഷന

സത്തി.ഇ.ഒ.-യതടെ ശമ്പളര ഇരട്ടെത്തിയകാക്കുനതത്തിലുര പ്രശ്നമെത്തില.

മെത്തി  .   തഡെപനട്ടെത്തി സശകര്: ......പശസ്  ....സമെയര കഴത്തിഞ....

ലഡെകാ  .    എര  .    തക  .    മുനശര്  : സര്,  ഇതതകാന്  തശര്കതട്ടെ..  ഞകാന

അകതകാലണകാ  പുറതകാലണകാ  .… ഇത്രയര  പറഞതകകാണ്ട്  ഇഹൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള എതത്തിര്ത്തുതകകാണ്ട്  ഞകാന നത്തിര്ത്തുന.

ശശ  .    മുഹേമദ്  മുഹേസത്തിന:  സര്,  ഞകാന  ഇഹൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

പൂര്ണമെകായത്തി  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണ്.  'എലകാവര്ക്കുര ഭൂമെത്തി  എലകാ  ഭൂമെത്തിക്കുര ലരഖ

എലകാ  ലസവനങ്ങളുര  സകാര്ട്ടെ്'  എന  നവലകരള  ലേകരതത്തിനുലവണ്ടത്തിയള

മെത്തികച്ച പ്രവര്തനങ്ങളകാണ് റവനന വകുപ്പ് നടെത്തുനത്.  രണ്ടകാര പത്തിണറകായത്തി

സര്കകാര് അധത്തികകാരതത്തില വന ആദര നൂറുദത്തിനതത്തില ലേകരമെത്തിട്ടെത്  12000

പട്ടെയങ്ങളകാണങത്തിലുര  13000-തത്തിലേധത്തികര  വരന  പട്ടെയങ്ങള  ആദര

നൂറുദത്തിനതത്തില വത്തിതരണര തചയ.   രണ്ടകാര നൂറുദത്തിനതത്തില എതത്തിയലപ്പകാള

15000  ലേകരമെത്തിട്ടു.   എനകാല  37000-തത്തിലേധത്തികര  വരന പട്ടെയങ്ങള ….

അങ്ങതന  ചരത്തിത്രതത്തില  ആദരമെകായത്തി  50000-തത്തിലേധത്തികര  വരന
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പട്ടെയങ്ങളകാണ്  ഒരവര്ഷര  തകകാണ്ട്  ഇഹൗ  സര്കകാര്  തകകാടുതത്.   പട്ടെയര

നഷതപ്പട്ടെ്  അതത്തിതന ലരഖകള കത്തിട്ടെകാനലവണ്ടത്തി അലേയന ആളുകതള നമള

കണ്ടത്തിട്ടുണ്ട്.  എനകാല  ഇനത്തിമുതല  അതുണ്ടകാവത്തില.   'ഇ-പട്ടെയര'  എന

സരവത്തിധകാനതത്തിലൂതടെ  പട്ടെയര  നഷതപ്പട്ടെകാലുര  അതത്തിതന  ലരഖ  നഷതപ്പടെകാത

രശതത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്  ഇഹൗ  സര്കകാര്  മെകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  പതത്തിറകാണ്ടുകളകായത്തി

ലകവശമുള  ഭൂമെത്തിക്   ഒര  ലരഖയമെത്തിലകാതത  ലവദനലയകാതടെ  നടെന

മെനുഷരരതടെ കണശതരകാപ്പത്തി അവരതടെ കണ്ണുകളത്തില പുഞത്തിരത്തി വത്തിടെര്തകാന ഇഹൗ

സര്കകാരത്തിന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടുതണ്ടനളത്  ശലദയമെകാണ്.   റവനന  അസരബത്തി

അടെകമുള  കകാരരങ്ങള  ഓലരകാ  ജത്തിലകളത്തിതലേയര  പ്രലതരകമെകായ  പ്രശ്നങ്ങള

അവത്തിടെതത  എര.എല.എ.-മെകാതരയര  റവനന,  സര്ലവ,  ഭവനനത്തിര്മകാണര,

ദുരനനത്തിര്മകാണര  എനശ  വകുപ്പുകളത്തിതലേ  എലകാ  ഉലദരകാഗസതരയര  വത്തിളത്തിച്ച്

ഓലരകാ പ്രശ്നങ്ങളുര ചര്ച്ച തചയ് വളതര ലവഗതത്തില  പരത്തിഹേരത്തിക്കുന റവനന

വകുപ്പുമെനത്തിതയ  ഇഹൗ  ഘട്ടെതത്തില  ഞകാന  പ്രലതരകര  അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണ്.

വത്തിലലജ് വത്തികസന സമെത്തിതത്തിയടെകര നത്തിരവധത്തിയകായള കകാരരങ്ങളത്തിലൂതടെ റവനന

വകുപ്പ്  ജനകശയവര  ആധുനത്തികവമെകാകുന  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെത്തുകയകാണ്.

ലകരളതത്തിതലേ  ഏറവര  വലേത്തിയ  ഭൂപ്രശ്നതത്തിന്  വലേത്തിയ  പരത്തിഹേകാരമെകാണ്
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ഡെത്തിജത്തിറല  റശ-സര്ലവ.  റശ-ബത്തിലഡെ്  ലകരള  ഇനത്തിലഷരറശവത്തില  ഉളതപ്പടുതത്തി

807 ലകകാടെത്തി രൂപയത്തിലേധത്തികര അനുവദത്തിച്ച്  CORS  ലസകാഫ് തവയര് മുഖകാനരര

വലേത്തിയ  രശതത്തിയത്തിലുള  സരവത്തിധകാനമെകാണ്  ഡെത്തിജത്തിറല  റശസര്ലവയ്ക്ക്

നടെതത്തിയത്തിട്ടുളത്.  അലതകാതടെകാപ്പരതതന  റശ-സര്ലവ  കഴത്തിയകാത  പട്ടെകാമ്പത്തി

വത്തിലലജുകൂടെത്തി  അതത്തിലുളതപ്പടുതണതമെന്  റവനന  മെനത്തിലയകാടെ്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണ്.  ഡെത്തിജത്തിറല റശ-സര്ലവ പൂര്തത്തിയകാകുനലതകാടുകൂടെത്തി  e-

maps-ഉര  ReLIS-ഉര  Pearl-ഉര  എലകാ  ലസകാഫ് തവയറുകളുര  ഒര  പുതത്തിയ

ലപകാര്ട്ടെലേത്തിലലേയ്ക്ക് വരത്തികയര തചയ്യുലമ്പകാള വലേത്തിയ മെകാറമെകാണ് ഇഹൗ ലമെഖലേയത്തില

ഉണ്ടകാകകാന ലപകാകുനത്.   ഇനത്തി  സര്ലവയതടെ  കകാരരര  പറഞ്  ആളുകളുതടെ

സമെയര  ലപകാകുകയത്തില.  അതത്തിനുള  വലേത്തിയ  മെകാറര  വളതര

സമെയബനത്തിതമെകായത്തിട്ടെകാണ്   സൃഷത്തിതച്ചടുക്കുനത്.   ഇങ്ങതനയള  നത്തിരവധത്തി

പ്രവര്തനങ്ങള  ഇഹൗ  സര്കകാര്  നടെത്തുലമ്പകാള  ഇഹൗ  സര്കകാരത്തിതന

തകര്കകാനലവണ്ടത്തി  പ്രതത്തിപകതത്തിതന  ഭകാഗത്തുനത്തിനര

ലബകാധപൂര്വമെകായത്തിട്ടുള  കലേകാപങ്ങളകാണ്  ഉണ്ടകായത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.  ഇഹൗ

സഭയത്തില  ശബ്ദമെത്തിലകാത  ആളുകളുതടെ  ശബ്ദര,  സകാധകാരണകകാരതടെയര

പകാവതപ്പട്ടെവരതടെയര  ശബ്ദര  ലകളപ്പത്തിലകണ്ട  ഉതരവകാദത്തിതശതപ്പട്ടെ  ആളകാണ്
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നമ്മുതടെ  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപകലനതകാവ്.   എനകാല  വളതര

ലവദനലയകാടുകൂടെത്തി  പറയതട്ടെ,  ഇഹൗ സഭയത്തില ശബ്ദമെത്തിലകാത ബത്തി.തജ.പത്തി.-യതടെ

ശബ്ദര  ലകളപ്പത്തികകാനകാണ്  പ്രതത്തിപകലനതകാവ്  നത്തിലക്കുനതവനതത്തില

ലവദനയണ്ട്.  അധത്തികകാരര  നഷതപ്പട്ടെതത്തിതന  ഭകാഗമെകായത്തി  ഇഹൗ  സര്കകാരത്തിതന

തകര്കകാനലവണ്ടത്തി  ഏതതകാതക  തരതത്തിലുള  ശമെങ്ങളകാണ്  ബത്തി.തജ.പത്തി.-

യമെകായത്തി  ലചര്നതകകാണ്ട്  നടെത്തുനത്.  ലകന്ദ്ര അലനശഷണ ഏജനസത്തികതള

ഉപലയകാഗത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  പ്രതത്തിപകകകത്തികതള  തകര്കകാനലവണ്ടത്തി

ഇനഡെരയത്തിലേകാതക ശമെത്തിക്കുലമ്പകാള ലകരളതത്തില വരലമ്പകാള ആ അലനശഷണ

ഏജനസത്തികള  യ.ഡെത്തി.എഫ്.-ന്  ഏറവര  നല  കകത്തികളകായത്തി  മെകാറുകയകാണ്.

സത്തി.ബത്തി.തഎ.  അലനശഷണര  ലവണതമെനകാണ്  ഇവത്തിതടെ  പ്രതത്തിപകലനതകാവ്

പറഞത്.  എനകാല  സത്തി.ബത്തി.തഎ.-തയ  തവളപൂശുകയകാണ്  തചയ്യുനത്.

ചത്തിദരബരതത്തിതനതത്തിതരയര  കകാര്തത്തി  ചത്തിദരബരതത്തിതനതത്തിതരയര  ഡെത്തി.  തക.

ശത്തിവകുമെകാറത്തിതനയതമെകാതക  ജയത്തിലേത്തിലേത്തിട്ടെ  സത്തി.ബത്തി.തഎ.-തയ  വളതരലയതറ

ശകമെകായത്തിട്ടെകാണ്  ലകന്ദ്രതത്തില  ഇനഡെരന  നകാഷണല  ലകകാണഗ്രേസ്

എതത്തിര്ക്കുനത്.  രകാഷശയ  നത്തിലേപകാടെത്തിലകാതത  ഇരട്ടെതകാപ്പത്തിതന  രകാഷശയമെകാണ്

ഇനഡെരന നകാഷണല ലകകാണഗ്രേസത്തിനുണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുനത്.  ഇ.ഡെത്തി.-തയക്കുറത്തിച്ച്
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ഇലേകന  ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടുതമെതനനര  സത്തി.ബത്തി.തഎ.-തയക്കുറത്തിച്ച്  Compromised

Bureau  of  Investigation  എന്  രണധശപ്  സുര്ജയ് വകാലേ  എന

ലകകാണഗ്രേസത്തിതന വകകാവകാണ്  പറഞത്.  എനകാല ലകരളതത്തില ഇ.ഡെത്തി.-

തയ അനുകൂലേത്തിച്ചുതകകാണ്ട് ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ മുഖരമെനത്തിതകതത്തിതര എന്തുതകകാണ്ട്

ഇ.ഡെത്തി.  അലനശഷണര  തകകാണ്ടുവരനത്തിതലനകാണ്  ശശ.  രകാഹുല

ഗകാനത്തിലപകാലുര  ലചകാദത്തിക്കുനത്.  ലകരളതത്തിതലേ  പ്രതത്തിപകതത്തിതന

നത്തിലേവകാരതത്തിലലേയ്ക്ക്  ലദശശയ ലനതകാവകായ രകാഹുല ഗകാനത്തിലപകാലുര തരരതകാഴ്ന്ന

രശതത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്  മെകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  മുന തൃതകാലേ അരഗര  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

മുഖരമെനത്തിതകതത്തിരകായത്തി  എന.തഎ.എ.-യതടെ  അലനശഷണര  ലവണതമെനകാണ്

പറഞത്. എന.തഎ.എ. ആക് unconstitutional ആതണനര അത് repeal

തചയ്യേണതമെനര പറഞ് സുപ്രശരലകകാടെതത്തിയത്തില ലപകായത് ഛതശസ്ഗഡെത്തിതലേ

തതരതഞടുകതപ്പട്ടെ  ലകകാണഗ്രേസ്  ഗവണതമെനകാണ്.  രകാഷശയ  ഇരട്ടെതകാപ്പ്

ലകരളതത്തിതലേത്തുലമ്പകാള  ഇതരതത്തിലുള  സമെശപനമെകാണ്  അവര്

കകാഴ്ചവയ്ക്കുനത്.  തതരതഞടുകതപ്പട്ടെ  ബത്തി.തജ.പത്തി.  വത്തിരദ  സര്കകാരകതള

ഇലകാതകാകകാനുള  ലബകാധപൂര്വമെകായ  ശമെങ്ങള  ബത്തി.തജ.പത്തി.യര

ആര്.എസ്.എസ്.-ഉര  സരഘപരത്തിവകാര്  സരഘടെനകളുര  ഇലപ്പകാള
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തുടെങ്ങത്തിയതല;  അത്  മെഹേകാരകാഷയത്തിലേടെകര നടെനകഴത്തിഞ.  മെഹേകാരകാഷയത്തില

ഇത്രയര  വലേത്തിയ  രകാഷശയ  നകാടെകര  നടെക്കുന  സമെയത്  രകാജരതത്തിതന

പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക  പകാര്ട്ടെത്തിയതടെ  ലനതകാവകായ  ശശ.  രകാഹുല  ഗകാനത്തി

അതത്തിതനതത്തിതര  ശബ്ദത്തിക്കുകയര  അതരതത്തില  ലനതൃപരമെകായ  പങ്

വഹേത്തിക്കുകയര  തചയ്യുനതത്തിനുപകരര  ലകരളതത്തില  വന്  സ്ട്രേശറ്  ഫുഡെ്

ആസശദത്തിക്കുകയര  ലകരളതത്തിതലേ  ഗവണതമെനത്തിതന  കുറര  പറയകയമെകാണ്

തചയത്.  ഏറവര  അവസകാനര  അലദഹേര  ബഫര്  ലസകാണത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  ഈ

സര്കകാരത്തിതനതത്തിരകായത്തി  പറയകയകാണ്.  ലകകാണഗ്രേസത്തിതന  ലനതകാവകായ  ശശ.

രകാഹുല ഗകാനത്തി ഇഹൗ നകാടെത്തിലനകാടെ്  മെകാപ്പ്  പറയണര.  ഇഹൗ രകാജരത്  ബഫര്

ലസകാണ  0-10  കത്തിലലേകാമെശററകാകത്തി  ആദരര   തകകാണ്ടുവനത്  2011-തലേ

ലകകാണഗ്രേസ്  സര്കകാരകാണ്.  അന്  ശശ.  ജയറകാര  രലമെശകാണ്  മെനത്തി.  0-10

കത്തിലലേകാമെശറര് വതര ഇലകകാ തസനതസറശവ് ലസകാണകായത്തി പ്രഖരകാപത്തിക്കുനതത്തിന്

മുമ്പത്തില നത്തിനത്  ഇനരന നകാഷണല ലകകാണഗ്രേസ് സര്കകാരര അനതത

ലകകാണഗ്രേസത്തിതന  മെനത്തിയമെകാണ്.  അങ്ങതന  തചയവര്  ഇലപ്പകാള  ഇഹൗ

സര്കകാരത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  കുറര  പറയകയകാണ്.  ഒര  കത്തിലലേകാമെശററത്തില  തകാതഴ

ജനവകാസ ലകന്ദ്രങ്ങതള ഒഴത്തിവകാകണതമെനകാണ് ഇഹൗ സര്കകാരത്തിതന നത്തിലേപകാടെ്.
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എനകാല ശശ.  രകാഹുല ഗകാനത്തിലപകാലുര  നത്തിലേപകാടെത്തിലകാത അവസയത്തിലലേയ്ക്ക്

മെകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്. 

ഓലരകാലരകാ  വത്തിഷയങ്ങളത്തില  പ്രതത്തിപകതമെടുക്കുന  നത്തിലേപകാടുകള

ഏതതകാതക  തരതത്തിലുളവയകാണ്.  ഇലപ്പകാള  നടെന  അതത്തിക്രമെങ്ങതള  ഒന്

അപലേപത്തികകാന  ലപകാലുര  അവര്  തയ്യേകാറകാവനത്തില.  നമ്മുതടെ  രകാജരര  ഏറവര

വലേത്തിയ  അപകടെതത്തിലലേയ്ക്ക്  ലപകായത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  സമെയതകാണ്  ഒര

ലദശശയ  പകാര്ട്ടെത്തി  രകാഷശയമെത്തിലകാതത  ഇത്രയര  തരരതകാഴന  രശതത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്

മെകാറുനത്.  നമ്മുതടെ രകാജരത് സത്തിരര തതകാഴത്തിലുകള ഇലകാതതയകായത്തി.  ഇനരന

തതസനരതത്തിതലേ  നത്തിയമെനങ്ങളലപകാലുര  കരകാര്  അടെത്തിസകാനതത്തില

മെകാറത്തിതകകാണ്ടുര  തതസനരതത്തില  പ്രവര്തത്തിക്കുനവര്ക്  തപനഷനുര

മെറകാനുകൂലേരങ്ങളുര  തകകാടുകകാതതയര  അവര്ക്  സകാലേറത്തി  വളതരക്കുറച്ച്

തകകാടുകകാന  ലവണ്ടത്തിയര  'അഗത്തിപഥ്'  പദതത്തി  നടെപ്പത്തിലേകാക്കുലമ്പകാള

അതത്തിതനതത്തിതര  ലദശശയതലേതത്തില  സമെരര  തചയ്യുനതത്തിനുപകരര

ലകരളതത്തിതലേ  ഇടെതുപകതത  തകര്കകാന  ലകകാണഗ്രേസത്തിതന  ലദശശയ

ലനതകാകളലപകാലുര  ഇവത്തിതടെവന്  ഇടെതപടുന.   ഇതത്തിലനത്തിനര  എനകാണ്

ഇവരതടെ  രകാഷശയതത  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുനത്?  വരശശയകൂട്ടെതകകാലേയ്ക്ക്  ഭശഷണത്തി
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ലനരത്തിടുന നകാടെകായത്തി  ഇനര മെകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതവനതകാണ് നമ്മുതടെ രകാജരതത

ഏറവര  വലേത്തിയ  അപകടെര.   ഇനരയത്തില  കൂട്ടെതകകാലേകള  (മെകാസ്  കത്തിലത്തിരഗ്)

ഉടെന നടെകകാനുള സകാധരതയതണ്ടനകാണ്  Holocaust Memorial Museum

തതളത്തിവകളുതടെ  അടെത്തിസകാനതത്തില  പറയനത്.  അതത്തിതന

അടെയകാളങ്ങളകായത്തിട്ടുള  Hate  speech-കള  വളതരലയതറ

വര്ദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  2014  മുതല  അധത്തികകാരതത്തില  വനതത്തിനുലശഷര

വലേത്തിയ  ലനതൃതശതത്തിലുള  മെനത്തിമെകാരടെകര  Hate  speech  നടെത്തുന

അവസയത്തിലലേയ്ക്ക്  മെകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  സമെയക്കുറവളതുതകകാണ്ട്  ഞകാന

ഓലരകാ  വത്തിഷയങ്ങളുര  എടുത്തുപറയനത്തില.   ഇവത്തിതടെയള  ലകന്ദ്രമെനത്തി

എനത്തിനകാതണന്  നമുകകാര്ക്കുര  അറത്തിയത്തില.   സശര്ണകടെത്  എന

രകാജരലദകാഹേര  തചയയകാളുതടെ  കുഴലൂത്തുകകാരനകായത്തി  അലദഹേര

മെകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  ഇഹൗ  രകാജരതത  ഏറവര  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  പ്രശ്നങ്ങളത്തില

ഇടെതപടെകാതത അലദഹേര അനകാവശരമെകായ കകാരരങ്ങളത്തിലേത്തിടെതപട്ടെ് ഡെത്തിലപകാമെകാറത്തിക്

ബകാലഗജ്  അതലനള  കകാരരങ്ങള  പറഞ്  രകാജരലദകാഹേക്കുറതത്തിന്

കൂട്ടുനത്തിലക്കുകയര  തചയ്യുകയകാണ്.  അതത്തിതന  ലചകാദരര  തചയ്യേകാന

പ്രതത്തിപകതത്തിന്  കഴത്തിയത്തിതലനളത്  വളതര  അപമെകാനകരമെകായത്തിട്ടുള
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കകാരരമെകാതണനകൂടെത്തി  പറയകാനകാഗ്രേഹേത്തിക്കുനലതകാതടെകാപ്പര  ഞകാന  ഇഹൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  

ശശ  .    എര  .    രകാജലഗകാപകാലേന:  സര്,  കകാലനൂറകാണ്ട്  ലേകരമെത്തിട്ടുള

അടെത്തിസകാന  സഹൗകരരവത്തികസനതത്തിന്  ശത്തിലേയത്തിടുന  പദതത്തികളകാണ്

ഇതവണതത ബഡ്ജറത്തില ഉളതപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുളത്.  അത് എല.ഡെത്തി.എഫ്.

സര്കകാര്  ഘട്ടെരഘട്ടെമെകായത്തി   ഏതറടുക്കുകയമെകാണ്.  തതകാഴത്തിലേവസരര

ഉയര്തകാനുര  വത്തിജ്ഞകാന  സമൂഹേതത്തിലലേയ്ക്കുള  പരത്തിവര്തനതത്തിനുമുള

പദതത്തികളകകാണ്  ഇഹൗ  സര്കകാര്  ഉഹൗനല  നലകുനത്.  ഇതത്തിതന

വത്തിജയകരമെകായ പൂര്തശകരണതത്തിനകായത്തി   ഇവത്തിതടെ അവതരത്തിപ്പത്തികതപ്പട്ടെത്തിട്ടുള

ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള ഞകാന ശകമെകായത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  നഷപരത്തിഹേകാരതത്തിതന  കകാലേകാവധത്തി  നശലട്ടെണ്ടത്  എലകാ

സരസകാനങ്ങളുതടെയര ആവശരമെകാണ്.  ജൂണത്തില കകാലേകാവധത്തി അവസകാനത്തിച്ചകാല

നമ്മുതടെ  സരസകാനതത്തിനര  ഏതകാണ്ട്  12,000  ലകകാടെത്തി  രൂപയതടെ  നഷര

കണകകാക്കുകയകാണ്.  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.-യത്തില  സരസകാനങ്ങളുതടെ  വത്തിഹേത്തിതര

ഉയര്ത്തുകയര  സരസകാന  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  നത്തിരക്കുകളത്തില  തചറത്തിയ  മെകാറങ്ങള

വരത്തുനതത്തിന്  സരസകാനങ്ങളക്  അധത്തികകാരര  നലകുന  രശതത്തിയത്തില
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ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  പുന:സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കുകയര  തചലയ്യേണ്ടതുതണ്ടന  ചര്ച്ചകള

സജശവമെകാണ്.   കടെതമെടുക്കുനതത്തിതനക്കുറത്തിച്ചകാണ്  ഏറവതമെകാടുവത്തില

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപകകാരഗര സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്.  ലകന്ദ്ര ധനകകാരര കമശഷതന

ധനസഹേകായതത്തില  ലകരളതത്തിതന  വത്തിഹേത്തിതര  ഗണരമെകായത്തി  കുറഞത്തിരത്തിക്കുന

സകാഹേചരരതത്തിലേകാണ്  നകാര  കടെതമെടുക്കുനത്.  1995-2000-ല  പങ്കുവയ്ക്കുന

നത്തികുതത്തിയതടെ  3.85%  ലകരളതത്തിന്  ലേഭത്തിച്ചത്തിരനത്  പടെത്തിപടെത്തിയകായത്തി  കുറഞ്

ഇലപ്പകാള 15-ാം ധനകകാരര കമശഷതന ശത്തിപകാര്ശപ്രകകാരര  1.92% മെകാത്രമെകായത്തി

ചുരങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  2  ശതമെകാനതത്തിതന  കുറവകാണ്  വനത്തിരത്തിക്കുനത്.

ഒര  ശതമെകാനതമെന്  പറഞകാല  5000  ലകകാടെത്തി  രൂപയതടെ  നഷമെകാണ്.

മെകാനദണ്ഡങ്ങളത്തില വന മെകാറങ്ങളുതടെ ഫലേമെകായത്തി ഉണ്ടകായ ഇഹൗ ഇടെത്തിവത്തിതനതത്തിതര

അതത്തിശകമെകായ  പ്രതത്തിലഷധര  വരകാപകമെകായത്തി  പലേ  സരസകാനങ്ങളുര

ഉയര്തത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.  അതത്തിതന  ഫലേമെകായത്തി  റവനന  കമത്തി  നത്തികതകാന

തകാലകാലേത്തികമെകായത്തി  ധനസഹേകായര  ധനകകാരരകമശഷന  പ്രഖരകാപത്തിക്കുന

സത്തിതത്തിവത്തിലശഷമുണ്ടകായത്തി.  കഴത്തിഞവര്ഷര  ഇതരതത്തില  19,000 ലകകാടെത്തി

രൂപ  ലേഭത്തിച്ചത്  ക്രലമെണ  കുറഞ്  2024-ഓതടെ  ഇലകാതകാകുന

സത്തിതത്തിയകാണുളത്.  പഞവതര  പദതത്തികള  അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ചതുര
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സരസകാനതത്തിന്  ഏതറ  തത്തിരത്തിച്ചടെത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.

പഞവതരപദതത്തിയതടെ  ഭകാഗമെകായത്തി  സരസകാനങ്ങളക്  ധനസഹേകായര

ലേഭത്തിക്കുമെകായത്തിരനത് പദതത്തി അവസകാനത്തിച്ചലതകാതടെ അതുര അവസകാനത്തിച്ചു. ഇഹൗ

ഭശമെമെകായ തുക മുഴവന ലകന്ദ്ര മെനകാലേയര ഏകപകശയമെകായത്തി ബഡ്ജറത്തിലൂതടെ

വത്തിവത്തിധ പദതത്തികളകകായത്തി വകയത്തിരത്തുകയകാണ്. പകാനത്തിരഗ്  കമശഷതന

ഗകാഡ്ഗത്തില  ലഫകാര്മുലേ  ലപകാലുള  മെകാനദണ്ഡങ്ങളുര  സരസകാനങ്ങളുമെകായള

ചര്ച്ചകളുതമെലകാര  അവസകാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  ഓലരകാ  സരസകാനതത്തിനുര

ലേഭത്തിക്കുന തുക തനത്തിഷപ്രകകാരര ലകന്ദ്രമെനകാലേയര തശരമെകാനത്തിക്കുനതത്തിനകാല

ലകരളതത്തിന്  നരകായമെകായ  വത്തിഹേത്തിതര  ലേഭത്തിക്കുനത്തില.  പ്രളയകകാലേത്

ലകരളതത്തിനര്ഹേമെകായ  ലകന്ദ്ര ഗവണതമെന് സഹേകായര നലകകാതത സഹേകായര

നലകകാന  തയ്യേകാറകായത്തിട്ടുളവതരലപകാലുര  വത്തിലേക്കുന  സത്തിതത്തിയകാണുണ്ടകായത്.

ലകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത പദതത്തികളുതടെ അടെങലേത്തില 2 ശതമെകാനമെകാണ് സരസകാനതത്തിന്

ലേഭത്തിക്കുനത്.  ലകന്ദ്രകാവത്തിഷ്കൃത  പദതത്തികളത്തില  സരസകാനതത്തിതന  വത്തിഹേത്തിതര

ലകന്ദ്രസര്കകാര്  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയര  ഗുണലഭകാകകാകളക്

നലലകണ്ട ആനുകൂലേരങ്ങള മുഴവന സരസകാന ഖജനകാവത്തില വരകാതത ലകന്ദ്ര

സര്കകാര്  ലനരത്തിട്ടെ്  ബകാങ്  വഴത്തി  തകകാടുക്കുനതത്തിനുള  ഏര്പ്പകാടുകളുര
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തയ്യേകാറകാകത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  ലകന്ദ്ര സര്കകാരത്തിതന നയങ്ങളത്തിലനത്തിനര

വത്തിരദമെകായ ബദല നയങ്ങള ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചുതകകാണ്ടകാണ് നമ്മുതടെ സരസകാന

ഗവണതമെന്  മുലനകാട്ടുലപകാകുനത്.  ഇഹൗ  ബദല  നയങ്ങളുമെകായത്തി

മുലനകാട്ടുലപകാകുന സര്കകാരത്തിതന പ്രലതരകര അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുകയകാണ്.  

റവനന  വകുപ്പുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  കകാലേലതകാതടെകാപ്പര  സഞരത്തിക്കുന  വത്തിസയകരമെകായ

ഇടെതപടെലുകളകാണ് റവനന വകുപ്പത്തില ലകരളതത്തില നടെനതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.

ഡെത്തിജത്തിറല സര്ലവ മുതല യണത്തിക്  തണ്ടലപ്പര് വതരയള പദതത്തികളത്തിലൂതടെ

കൃതരമെകായ ലേകരതത്തിലൂതടെയര ജനകശയ വഴത്തികളത്തിലൂതടെയര മുലനകാട്ടെ് കുതത്തിക്കുന

റവനന വകുപ്പത്തിതന നടെപടെത്തികള ഏതറ ശകാഘനശയമെകാണ്. "എലകാവര്ക്കുര ഭൂമെത്തി,

എലകാ  ഭൂമെത്തിക്കുര  ലരഖ,  എലകാ  ലസവനങ്ങളക്കുര  സകാര്ട്ടെ്,"  എനത്  റവനന

വകുപ്പത്തിനുതതന  ദത്തിശകാലബകാധര  നലകുന  ഏറവര  ശകവര  യകവമെകായ

പ്രഖരകാപനമെകായത്തിരന.  ആധുനത്തിക  കകാലേഘട്ടെതത്തില  സകാലങതത്തിക

വത്തിദരയത്തിലൂനത്തിയ  വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങള  സകാകകാത്കരത്തിച്ചുതകകാണ്ട്

ഭൂലരഖകളുളതപ്പതടെ  എലകാര  ഡെത്തിജത്തിറലേകാക്കുന  സത്തിതത്തിവത്തിലശഷമെകാണ്  ഇഹൗ
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ലമെഖലേയത്തിലുളത്.  അങ്ങതന  സ്തുതരര്ഹേമെകായ  രശതത്തിയത്തില  റവനന  വകുപ്പ്

മുലനകാട്ടുലപകായത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്. 

സമെസലമെഖലേകളത്തിലുര  വത്തികസന  മുലനറവമെകായത്തി

കുതത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുലമ്പകാഴകാണ്  ലകരളതത  കലേകാപ  ഭൂമെത്തിയകാക്കുകതയന

ഒതരകാറ  ലേകരലതകാതടെ  ഏതുവത്തിലധനയര  നമ്മുതടെ  സരസകാനതത്തിതന

ക്രമെസമെകാധകാനകാനരശകര  തകര്ത്  എല.ഡെത്തി.എഫ്.  സര്കകാരത്തിതന

നത്തിര്വശരരമെകാകകാന  പ്രതത്തിപകര  ഇറങ്ങത്തിതത്തിരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനത്.

ലകരളതത്തിലേത്തിലപ്പകാള  നടെക്കുന  കലേകാപനശകങ്ങളുതടെ  നത്തിദകാനമെകായത്തി

പ്രതത്തിപകവര  വലേതുപക  മെകാധരമെങ്ങളുര  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുന  കകാരരങ്ങള

വളതര  പരത്തിഹേകാസരമെകായത്തിട്ടുളതകാണ്.  ഒനരവര്ഷകകാലേര  ലകരളതത്തില

തലേങ്ങുര  വത്തിലേങ്ങുര  ചര്ച്ചതചയ്  തളത്തികളഞ,  ലകന്ദ്ര  ഏജനസത്തികള

അകകാലേമെത്രയര  തലേനകാരത്തിഴകശറത്തിപ്പരത്തിലശകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുര  ഓലരകാ  കരത്തിയത്തിലേയര

മെണതരത്തിയര  വതര  ഇളകത്തിമെറത്തിച്ച്  ലനകാകത്തിയത്തിട്ടുര  തതളത്തിവത്തിതന

എതനങത്തിലുതമെകാര  തപകാടെത്തിലപകാലുര  കത്തിട്ടെകാത  അര്ത്ഥശൂനരമെകായ

ആലരകാപണങ്ങളകാതണന്  കണ്ട്  അടെച്ചുപൂട്ടെത്തിലപ്പകായ  ലകസകാണ്  പുതത്തിയ

തവളത്തിതപ്പടുതലുകതളന  മെട്ടെത്തില  വശണ്ടുര  ലകരളതത്തില  ഉയര്തത്തിതകകാണ്ട്
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വനത്തിരത്തിക്കുനത്.  ഇലപ്പകാള  വത്തിവകാദ  നകായത്തികയര  കൂട്ടെകാളത്തികളുര  ഉനയത്തിക്കുന

കകാരരങ്ങതളലകാര  എന.തഎ.എ.-യതടെയര  കസ്റ്റേരസത്തിതനയര  ഇ.ഡെത്തി.യതടെയര

കസ്റ്റേഡെത്തിയത്തിലേകായത്തിരത്തികതവ  തമെകാഴത്തികളകായര  രഹേസരതമെകാഴത്തിയകായര

മെകാധരമെങ്ങളത്തില  പലേവട്ടെര  വനത്തിട്ടുളതകാണ്  ഇലപ്പകാള  പുതത്തിയ

തവളത്തിതപ്പടുതലേകായത്തി  തകകാണ്ടുവരനത്.  തുടെര്ഭരണതത്തിലലേയ്തകതത്തിയ

പത്തിണറകായത്തി സര്കകാരത്തിതന അപഹേസത്തികകാനുര പറത്തിയകാല അട്ടെത്തിമെറത്തികകാനുമുള

ഉപകാധത്തിയകായത്തി ഇഹൗ സരഘതത, ലകരളരകാഷശയതത്തിതലേയര സമൂഹേതത്തിതലേയര

സര്വഅശശലേ  ശകത്തികതളയര  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ച്  രരഗതത്തിറകത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.

ഇഹൗ ക്രത്തിമെത്തിനല കൂട്ടുതകട്ടെത്തിതനയകാണ് ലകരളതത്തിതലേ ലകകാണഗ്രേസ് ലനതൃതശവര

യ.ഡെത്തി.എഫ്.-ഉര  സശനര  നത്തിലേനത്തിലപ്പത്തിനകായള  അതകാണത്തിയകായത്തി  ഇന്

ലകരള  രകാഷശയതത്തില  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനത്.  സശനര  ലദശശയ  ലനതൃതശര

ലകന്ദ്ര  അലനശഷണ  ഏജനസത്തികളുതടെ  പത്തിടെത്തിയത്തിലതപ്പട്ടെ്  ചക്രശശകാസര

വലേത്തിക്കുലമ്പകാഴര  അതത്തിതനതത്തിതര  ശകമെകാതയകാന്  പ്രതത്തികരത്തികകാനലപകാലുര

സകാധത്തികകാതവത്തിധര  ലകരളതത്തിതലേ  ലകകാണഗ്രേസ്,  സരഘപരത്തിവകാറത്തിതന

കുരകത്തിലതപ്പട്ടെ്  കത്തിടെക്കുകയകാണ്.  അനമെകായ  കമനണത്തിസ്റ്റേ്  വത്തിലരകാധവര

ഭരണതത്തിതലേതകാനുള  അതരകാര്തത്തിയര  ആക്രകാനവമെകാണ്  അവതര  ഈ
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അവത്തിശുദ സഖരതത്തിന് ലപ്രരത്തിപ്പത്തിക്കുനത്.  ഇവത്തിതടെ ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ എര.പത്തി.-

യതടെ  ആഫശസ്  ആക്രമെത്തിച്ചതുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  ചത്തിലേ  കകാരരങ്ങള

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.   ശശ.  രകാഹുല  ഗകാനത്തി  എര.പത്തി.-യതടെ  ആഫശസ്

അക്രമെത്തിച്ചതത്തിതന  ആരര  നരകായശകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.   അപലേപത്തിക്കുക  മെകാത്രമെല

അങ്ങതനതയകാര  തതറ്  തചയത്തിട്ടുതണ്ടങത്തില  ആ  തതറ്  തചയത്തിട്ടുള,  അതത്തില

ഉളതപ്പട്ടെത്തിട്ടുള  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി  സരഘടെനതയന  നത്തിലേയ്ക്ക്  അവത്തിടെതത

എസ്.എഫ്.ഐ.  ഘടെകതത പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടെകാന തയ്യേകാറകാകുകയണ്ടകായത്തി.   അത്

രകാഷശയ  മെരരകാദ.  എനകാല  പ്രതത്തിപകര  തചയ്യുനത്  എനകാണ്;

ലകകാണഗ്രേസത്തിതന  നത്തിലേപകാടെ്  എനകാണ്;   1983-ലലേയ്ക്ക്  നത്തിങ്ങളുതടെ  ശദ

കണത്തിക്കുകയകാണ്.  1983 ഒലകകാബര് 31-നകാണ് എ.തക.ജത്തി. തസനറത്തിനുലനതര

ലകകാണഗ്രേസുര  തക.എസ്.യ.-വര  ലചര്ന്  വളതര  വത്തിപുലേമെകായ  ആക്രമെണര

സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്.  പകല  12  മെണത്തികകായത്തിരന  ആക്രമെണര.   ലബകാരബ്

എറത്തിഞതത്തില  8  എണര  മെതത്തിലേത്തില  തട്ടെത്തി  തപകാട്ടെത്തി.   4  എണര  തപകാട്ടെകാതത

ലപകാലേശസ്  കതണ്ടടുത്തു.   അതത്തിന്  ലനതൃതശര  തകകാടുതവര്  ആരകാണ്;

ലനതൃതശര  തകകാടുതവതര  സരരകത്തിക്കുന  നത്തിലേപകാടെലല  ലകകാണഗ്രേസത്തിതന

പ്രമുഖരകായ  ലനതകാകള  സശശകരത്തിച്ചത്.   അനതത  തക.എസ്.യ.-വത്തിതന
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ജത്തിലകാ  തസക്രട്ടെറത്തി  രവത്തികുമെകാര്,  ലവസ്  പ്രസത്തിഡെന്  ലവലേപ്പന  നകായര്,

തത്തിരവനനപുരര  സത്തിറത്തി  ജനറല  തസക്രട്ടെറത്തി  ഉദയകുമെകാര്,  എര.ജത്തി.

ലകകാലളജത്തിതലേ  ബഷശര്,  പ്രത്തിയന,  ഉണത്തിക്കൃഷ്ണന,  മെണത്തികണന  തുടെങ്ങത്തിയ

പ്രതത്തികതള എവത്തിതടെ വച്ചകാണ് അറസ്റ്റേ് തചയത്;  എര.എല.എ.  ലഹേകാസ്റ്റേലേത്തില

വച്ച്, അന്  എര.എല.എ. ആയത്തിരന ശശ. തബനത്തി തബഹേനകാതന മുറത്തിയത്തില

വച്ചകാണ് അറസ്റ്റേ് തചയത്.   ലമെകാഹേനന,  ഷകാജത്തി,  ലസതുപകാലേന എനശ മൂന്

പ്രതത്തികതള  മുന  പ്രതത്തിപകലനതകാവകായ  ശശ.  രലമെശ്  തചനത്തിതലേയതടെ

മുറത്തിയത്തില വച്ചകാണ് അറസ്റ്റേ് തചയത്.  ഇകകാരരതത്തില എതനങത്തിലുര നടെപടെത്തി

ലകകാണഗ്രേസ്  സശശകരത്തിലച്ചകാ;  എതനങത്തിലുര  നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികകാന

ലകകാണഗ്രേസ്  തയ്യേകാറകാലയകാ;   നടെപടെത്തിതയടുകകാന  നത്തിങ്ങളക്  കഴത്തിയത്തില.

തക.എസ്.യ.-വത്തിന്  ഒര  നശലേ  ചരത്തിത്രമുണ്ട്.   എന.എസ്.യ.ഐ.-യതടെ

നകാഗ്പൂര്  സലമളനര  ആരര  മെറനത്തിട്ടെത്തില.   മുനകകാലേ  തക.എസ്.യ.

ലനതകാകന്മേകാര്ക്  അതത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  നല  ലബകാധരമുണ്ടകാകുര.  യൂത്

ലകകാണഗ്രേസ്സുകകാരതടെ  ക്രത്തിമെത്തിനല  സശഭകാവര  ആരര  മെറനത്തിട്ടെത്തില.

ലദശശയതലേതത്തില  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ലദശശയ  ലനതകാവ്,  യൂത്

ലകകാണഗ്രേസത്തിതന അഖത്തിലലേനരകാ ഭകാരവകാഹേത്തിയകായത്തിരന ശശ.  സുശശല കുമെകാര്
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എനകാണ്  തചയത്;  സശനര  സഹേപ്രവര്തക,  ലനതൃനത്തിരയത്തില

പ്രവര്തത്തിക്കുന ലനനകാ സകാഹത്തിതയ പത്തിടെത്തിച്ചുതകകാണ്ടുലപകായത്തി ലകകകാലുകള

തവട്ടെത്തിമെകാറത്തി  തന്തൂരത്തി  അടുപ്പത്തിലേത്തിട്ടെ്  കതത്തിച്ചത്തിലല;  നത്തിങ്ങള  നടെപടെത്തിതയടുലതകാ;

ക്രത്തിമെത്തിനല  ലബകാണുമെകായത്തി  പത്തിറനവശണ  ആളുകളലല  യൂത്

ലകകാണഗ്രേസ്/ലകകാണഗ്രേസ്  ലനതൃസകാനങ്ങളത്തില  ഇന്  ഇരത്തിക്കുനത്;

ലകരളതത്തില  നത്തിലേമ്പൂര്  ലകകാണഗ്രേസ്  ഓഫശസത്തിതലേ  ജശവനകകാരത്തിയര

സലഹേകാദരത്തിയമെകായ  രകാധയതടെ  ജശവതനടുതത്  ആരകാണ്;   ചകാകത്തിലതകട്ടെത്തി

തകാഴ്ത്തുകയലല തചയത്;  നത്തിങ്ങള ആലലേകാചത്തിച്ചുലനകാക്കൂ.  സഹേപ്രവര്തകതര,

സശനര പകാര്ട്ടെത്തിയത്തിലുളവതര തതന തകകാനതളത്തിയ ചരത്തിത്രര ലകരളതത്തിതലേ

രകാഷശയ  പ്രസകാനങ്ങളത്തില  ലകകാണഗ്രേസത്തിനുമെകാത്രര  അവകകാശതപ്പട്ടെതകാണ്.

തപകാളത്തിറത്തിക്സത്തിതലേ ക്രത്തിമെത്തിനലലേലസഷനകാണ്  ഇവത്തിതടെ ചര്ച്ച തചയ്യേതപ്പലടെണ്ടത്.

യൂത്  ലകകാണഗ്രേസത്തിതന  ചത്തിനന ശത്തിബത്തിരര  നടെക്കുനണ്ടലലകാ;  ആ  ചത്തിനന

ശത്തിബത്തിരതത്തില  തപകാളത്തിറത്തിക്സത്തിതലേ  ക്രത്തിമെത്തിനലലേലസഷനുര  യൂത്

ലകകാണഗ്രേസ്സുതമെന  വത്തിഷയതമെടുക്കൂ.  തക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡെന്

തതനയകായത്തിരത്തികണര  അതത്തിതന  സകാനത്തിദരര.  അലദഹേതത്തിതന

സകാനത്തിദരതത്തില ആ വത്തിഷയര ചര്ച്ച തചയലനകാക്കൂ.  മെറത്തിച്ച് അവത്തിതടെ ചര്ച്ച
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തചയ്യുനത്  എനകാണ്;   ഷകാഫത്തി  ഒര  ലഷകാ  എന  വത്തിഷയമെകാണ്  അവത്തിതടെ

നത്തിങ്ങള  ചര്ച്ച  തചയ്യുനത്.   അതുലപകാതലേ  നത്തിങ്ങതളടുക്കുന  ഓലരകാ

കകാലേതതയര  നത്തിലേപകാടുകളുണ്ട്.   പ്രതത്തിപകലനതകാവത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  വലേത്തിയ

ഗതത്തിലകടെകാണ്.  ആശയതലേതത്തിലുര  പ്രകാലയകാഗത്തിക  തലേതത്തിലുര  പകശത

നഷതപ്പട്ടെ  ഒര  പ്രതത്തിപകലനതകാവകായത്തിട്ടെകാണ്  ഇന്  സഭയത്തില

അനുഭവതപ്പട്ടുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.  ഈയത്തിതടെ  ഒര  അങണവകാടെത്തി

കുട്ടെത്തിതയലപ്പകാതലേയകാണ് സഭയത്തില അലദഹേര തപരമെകാറത്തിയത്.  ലകകാണഗ്രേസത്തിതലേ

ആഭരനര അസശകാസരമുളവകാക്കുന പ്രശ്നങ്ങളകാലണകാ ഈ മെലനകാവത്തിഭകാനത്തിക്

കകാരണതമെന്  ഞങ്ങള  സരശയത്തിക്കുന.   എനകായകാലുര  തക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.

ഇലപ്പകാള എലകാവര്ക്കുര പങകാളത്തിതമുള സരഘടെനകാ സരവത്തിധകാനമെല.  അത്

സുധകാകരന-സതശശന  ലപ്രവറ്  ലേത്തിമെത്തിറഡെ്  കമ്പനത്തിയകാണ്.   അതത്തില

ബഹുമെകാനരരകായ  രലമെശ്  തചനത്തിതലേയര  ഉമന  ചകാണ്ടത്തിയര  ലപകാലുളവര്

ലനകാമെത്തിലറഡെ്  തമെമ്പര്മെകാരകാണ്,  ലവകാട്ടെവകകാശര  ലപകാലുമെത്തില.  ഈ

തക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-ക്  എങ്ങതനയകാണ്  ലകരളതത്തിതലേ  ലകകാണഗ്രേസത്തിതന

നയത്തികകാന  സകാധത്തിക്കുനത്;  വളതര  ആസൂത്രത്തിതമെകായത്തി  ലകകാണഗ്രേസത്തിതലേ

തകര്ച്ചമൂലേര  നത്തിരകാശരകായ,  അസശസരകായ,  അസരതൃപ്തരകായ  ആളുകളകാണ്
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ഇതരര പ്രശ്നങ്ങള ഉയര്തത്തിതകകാണ്ടുവരനത്.  ലഡെകാ.  മെകാതദ്യു കുഴലനകാടെന

ഇവത്തിതടെ  ചത്തിലേ  കകാരരങ്ങള  ഉയര്ത്തുകയണ്ടകായത്തി.  നുണകള

ആവര്തത്തിച്ചുതകകാലണ്ടയത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.   ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിതയ

കത്തിട്ടെത്തിയത്തിതലങത്തില  അലദഹേതത്തിതന  കുടുരബതത  വളയകതയനതകാലണകാ;

നുണകള ആവര്തത്തിച്ചുതകകാലണ്ടയത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  നുണകള 101  പ്രകാവശരര

ആവര്തത്തിച്ചകാല സതരമെകാകുലമെകാ;  ഇവത്തിതടെ ലമെകാഹേനലേകാലേത്തിതന സത്തിനത്തിമെയത്തിതലേ

  ഡെയലലേകാഗുകതളക്കുറത്തിച്ച്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ഞകാന  തത്തിരത്തിച്ച്  ലചകാദത്തികതട്ടെ;

ലമെകാഹേനലേകാലേത്തിതന  ലവതറകാര  സത്തിനത്തിമെയണ്ട്,  നകാട്ടുരകാജകാവ്  എനകാണ്  ആ

സത്തിനത്തിമെയതടെ  ലപര്.    'നത്തിനക്  ഒനര  അറത്തിയത്തില,  കകാരണര  നശ  തവറുര

കുട്ടെത്തിയകാതണന്' ആ സത്തിനത്തിമെയത്തില സത്തിദത്തിഖത്തിലനകാടെ് ലമെകാഹേനലേകാല പറയനണ്ട്.

അതകാണ് ലഡെകാ. മെകാതദ്യു കുഴലനകാടെലനകാടെ് ഞങ്ങളക്കുര പറയകാനുളത്.  വരകാജ

ലഫകാലട്ടെകാകള പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ട് അപരകാധങ്ങളുര അപവകാദ പ്രചരണങ്ങളുര

നടെത്തുകയകാണ്.  പ്രതത്തിലരകാധങ്ങളുതടെയര  പ്രതത്തിസനത്തികളുതടെയര

ലപകാരകാട്ടെങ്ങളുതടെയര  ചരത്തിത്രമെകാണ്  ഇനരന  കമനണത്തിസ്റ്റേ്  പ്രസകാനതത്തിതന

ചരത്തിത്രര.   ആ  പകാര്ട്ടെത്തിയതടെ,  ആ  പ്രസകാനതത്തിതന  ലനതകാവകാണ്  സഖകാവ്

പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന.  ഈ പ്രസകാനതത ദുര്ബ്ബലേതപ്പടുത്തുനതത്തിലനകാ ഈ
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പ്രസകാനതത  നയത്തികതപ്പടുന  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിതയ

ദുര്ബ്ബലേതപ്പടുതകാതമെന  വരകാലമെകാഹേര  മെനസത്തിലേത്തിരനകാല  മെതത്തി.   നടെക്കുന

കകാരരമെല.  ഞകാന ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനതയ അരഗശകരത്തിക്കുന.

ശശ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷനകാഥ്:   സര്,  ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണ്. സര്കകാര് ഗുരതരമെകായ സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലൂതടെ

കടെനലപകാകുന സമെയതകാണ് നമ്മുതടെ സഭ ലചരനത്.   ഞകാന പറഞത്

മെകാത്രമെല,  സമെശപകകാലേത് ആര്.ബത്തി.ഐ.  നടെതത്തിയ  'State  Finances:  A

Risk  Analysis'  എന  പഠനതത്തില  ഏറവര  ഗുരതരമെകായ  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയള  അഞ്  സരസകാനങ്ങളുതടെ  കൂട്ടെതത്തിലതപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന

ഒര സരസകാനമെകാണ് ലകരളര.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ ധനകകാരര വകുപ്പുമെനത്തി തതന

സഭയത്തില  നലകത്തിയ  മെറുപടെത്തിയതടെ  അടെത്തിസകാനതത്തില  3,32,291  ലകകാടെത്തി

രൂപയതടെ കടെബകാദരതയകാണുളതതന് മെനസത്തിലേകാകകാര.  അത്  2015-16-ല

1,57,370  ലകകാടെത്തി  രൂപയകാണ്.  അതുമെകായത്തി തകാരതമെരര  തചയ്  ലനകാക്കുലമ്പകാള

1,74,921  ലകകാടെത്തി  രൂപയതടെ  വര്ദനവകാണ്  കടെബകാദരതയതടെ  കകാരരതത്തില

ഉണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുനത്.   ഇവത്തിതടെ  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)  തസക്രട്ടെറത്തി,  കണ്ണൂരത്തില

പകാര്ട്ടെത്തി  ലകകാണഗ്രേസത്തിന്  വനലപ്പകാള  ലകരളര  യൂലറകാപ്പത്തിതന  മെകാതൃകയത്തിലേകായത്തി
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കഴത്തിഞതവനകാണ്  പറഞത്.   നമ്മുതടെ  ലപടെത്തി  യൂലറകാപരന മെകാതൃകയത്തിലേല,

റത്തിസര്വ്  ബകാങ്  അനകാലേത്തിസത്തിസത്തിതന  അടെത്തിസകാനതത്തില  ശശലേങയതടെ

മെകാതൃകയത്തിലലേക്  സരസകാനതത്തിതന  ധനനഃസത്തിതത്തി  ലപകാകുനലണ്ടകാതയന

ഭയമെകാണ്  എലകാവരര  പങ്കുവയ്ക്കുനത്.  എനമെകാത്രമെല,  ഇന്

തക.എസ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി. അഭത്തിമുഖശകരത്തിക്കുന അലത സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തി

മുഴവന സര്കകാര് ജശവനകകാതരയര ബകാധത്തിക്കുലമെകാതയന ആശങ സര്കകാര്

ജശവനകകാര്ക്കുര  സകാധകാരണകകാര്തകലകാമുണ്ടകാകുനണ്ട്.  സര്കകാര്

ജശവനകകാര്ക് നലകുന ആനുകൂലേരങ്ങതള വത്തിമെര്ശത്തിക്കുന അരകാഷശയവകാദര

സമൂഹേതത്തില   ഉയരനണ്ട്.   സര്കകാര്  ജശവനകകാര്  എനപറഞകാല

ജനങ്ങളക്കുലവണ്ടത്തി  ലസവനര  തചയ്യുന  വത്തിവത്തിധ  ലമെഖലേകളകാണ്.  ആ

സരവത്തിധകാനതത  തകര്കതപ്പട്ടെ്  അതതലകാര

സശകകാരരവലകരത്തികണതമെതനലകാര പറഞ് പുതത്തിയ ആര ആദ്മെത്തി അരകാഷശയ

ആളക്കൂട്ടെങ്ങളുണ്ട്.  അലപ്പകാള പത്തിതന ഇതതലകാര സശകകാരര ലമെഖലേയത്തിലലേയ്ക്ക്

ലപകാകലട്ടെ,  വത്തിലലജ്  ആഫശസുര  കൃഷത്തി  ഭവനുര  സശകകാരരവലകരത്തികതട്ടെ

എതനകാതക പറയന നത്തിലേയത്തിലലേക് ആ ചത്തിന ലപകാകുര.  ഞകാന പറ ഞത്

തക.എസ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യതടെ  അവസയത്തിലലേയ്ക്ക്  മുഴവന  സര്കകാര്
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സരവത്തിധകാനവര  മെകാറുന  രൂപതത്തിലലേയ്തകകാര  സകാമ്പതത്തിക

അടെത്തിയനരകാവസ,  ഒര ദുരനഃവസ നമ്മുതടെ സരസകാനതത്തിനുതണ്ടന കകാരരര

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ മെനത്തിയര മെറച്ചുവയ്ക്കുതമെന് ഞകാന കരതുനത്തില.  എനമെകാത്രമെല

ലകരളതത്തിതന  കടെബകാദരത,  ജത്തി.എസ്.ഡെത്തി.പത്തി.  അനുപകാതര  7

ശതമെകാനരകണ്ട്  വര്ദത്തിക്കുതമെനകാണ്  പറഞത്തിരത്തിക്കുനത്.  2019-20-ല

കടെബകാദരത, ജത്തി.എസ്.ഡെത്തി.പത്തി. അനുപകാതര 31.3 ശതമെകാനമെകാതണങത്തില അത്

7  ശതമെകാനരകണ്ട്  38  ശതമെകാനതത്തിനടുലതയ്ക്ക്  വരതമെന സൂചനകൂടെത്തിയകാണ്

ഇത് നലകുനത്.  

ഇനള മെതറകാര ഡെത്തിമെകാന് ഭവന പദതത്തിയമെകായത്തി ബനതപ്പട്ടെകാണ്.  ഞകാന

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ മെനത്തിലയകാടെ്  പറയകയകാണ്.  ലലേഫ് എന പദതത്തി വളതര

പ്രചരണപരമെകായത്തി  ആളുകളുതടെ  മുമ്പത്തില  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുനണ്ട്.    അതതകാര

പ്രചരണര  മെകാത്രമെകാതണന്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മെനത്തിമെകാര്ക്കുര  എര.എല.എ.

മെകാര്ക്കുര അറത്തിയകാര.   സതരതത്തില ഞങ്ങളുതടെ  അടുത്തുവരന ആളുകളക്,

യഥകാര്ത്ഥ ഭവനതത്തിതന അവകകാശത്തികളക്,  എത്രലപര്ക്  അത്  എതത്തിച്ചു

തകകാടുകകാന  നമുക്  കഴത്തിയനണ്ട്?  2020-ല  പഞകായത്  ഇലേകനുമുമ്പ്

പഞകായത്തുകള അലപക വകാങ്ങത്തിയതകാണ്.  2022 ജൂലലേ മെകാസമെകായലപ്പകാഴര
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കരടെ്  പട്ടെത്തികയതടെ  അടെത്തിസകാനതത്തിലുള  പുതുകത്തിയ  പട്ടെത്തിക,  അപ്പശലുമെകായത്തി

നത്തിലക്കുകയകാണ്.  ഇത് നശട്ടെത്തിതകകാണ്ടുലപകാകുനതത്തിതന കകാരരര എലകാവര്ക്കുര

അറത്തിയകാര.  സര്കകാരത്തിതന  കയ്യേത്തില  ഇതത്തിനുള  തുക  ഇലകാതതുകകാരണര

തപ്രകാസത്തിഡെനവര്  നശട്ടെത്തി  നശട്ടെത്തി  ഗവണതമെനത്തിതന  കകാലേകാവധത്തി  കഴത്തിതച്ചടുക്കുക

എനതുമെകാത്രമെകാണുളത്.  ഇലപ്പകാളതതന  ഒര  തകകാലതത  കണക്

നത്തിയമെസഭയത്തില  മെറുപടെത്തിയകായത്തി  നലകത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.  നത്തിങ്ങളുതടെ  പ്രകടെനപത്രത്തിക

പ്രകകാരര  ഒര  വര്ഷര  ഒര  ലേകര ലപര്കകാണ്  വശടെ്  നലലകണ്ടത്.   ഈ

വര്ഷര  32875  വശടുകളകാണ്   തകകാടുതത്തിരത്തിക്കുനതതന്  മെറുപടെത്തി

നലകത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.   എനകായകാലുര  അത്  2020-തലേ  അലപകകരകാലണകാ;

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  തചയറത്തിന്  അറത്തിയകാമെലലകാ;  കകാരണര  2020-തലേ

അലപകപ്രകകാരമുള  ലപ്രകാസസ്  തശര്നത്തിട്ടെത്തില.  2020-ല

അലപകത്തിക്കുനതത്തിനുമുമ്പ്  ആരരഭത്തിച്ച  വശടുകള  പൂര്തശകരത്തിച്ചതലല;   ആ

വശടെകാണ്  ഇലപ്പകാള  നലകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന  32875  കണകത്തിലുളത്.   ഈ

ഗവണതമെന് വനതത്തിനുലശഷര ഈതയകാര തകകാലരതകകാണ്ട് പുതത്തിയതകായത്തി ഒര

വശടുലപകാലുര  തകകാടുകകാന  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.   ഇതകാണ്  ഭവന  പദതത്തിയമെകായത്തി

ബനതപ്പട്ടെ പ്രശ്നര. അതത്തില അടെത്തിസകാന വര്ഗതത്തിതന പ്രശ്നമുണ്ട്.  അതകായത്
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മെതരതതകാഴത്തിലേകാളത്തികളക്  പണ്ട്  എലകാമെകാസവര  നറുതകടുപ്പത്തിലക്കൂടെത്തി  വശടെ്

കത്തിട്ടുമെകായത്തിരന.  മെറ്  ഭവന  നത്തിര്മകാണ പദതത്തികതളതയലകാര  ലലേഫ്  ഭവന

നത്തിര്മകാണ  പദതത്തിയത്തില  ലേയത്തിപ്പത്തിച്ചു.   പട്ടെത്തികജകാതത്തി-പട്ടെത്തികവര്ഗ  വകുപ്പത്തിനുര

നനനപക വകുപ്പത്തിനുര ഫത്തിഷറശസ് വകുപ്പത്തിനുര പ ഞകായത്തുകളക്കുര ലബകാക്

പ  ഞകായത്തുകളക്കുര  പ്രലതരകര  പദതത്തിയണ്ടകായത്തിരന.  അതത്തിതനകാനര

ഇടെതുപകതത,  പ്രലതരകത്തിച്ചുര  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)-തന  കടെതത്തിതവട്ടെകാന

ആരമെത്തില.  സകാധനര ബകാന് തചയ്യുനതത്തില  ശശ. നലരന്ദ്ര ലമെകാദത്തി മെകാത്രതമെയള

നത്തിങ്ങതളകകാള  അല്പര  മുനത്തിലുളത്.  ഒര   കകാരരവമെത്തിതലങത്തിലുര  അതതലകാര

മെലനകാഹേരമെകായത്തി  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച്  മെഹേകാസരഭവമെകാതണനള

പ്രതശതത്തിയണ്ടകാക്കുനതത്തിന്,  narrative സൃഷത്തിക്കുനതത്തിന്  നത്തിങ്ങള

മെത്തിടുകന്മേകാരകാണ്.  പലക  ഇഹൗ  വശടുകതളവത്തിതടെയകാണ്?  ഇഹൗ  പദതത്തിപ്രകകാരര

2020-നുലശഷര  ഒരകാളക്കുലപകാലുര  വശടെ്  നലകകാന  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

അതുമെകാത്രമെല,  തതലേഫ്  പദതത്തിയത്തില  മെതരതതകാഴത്തിലേകാളത്തികളക്കുര  ജനറല

കകാറഗറത്തിയത്തിലുളവര്ക്കുര  ഒലര  മെകാനദണ്ഡമെകാണ്.  മെതരതതകാഴത്തിലേകാളത്തികളക്കുര

ആദത്തിവകാസത്തികളക്കുര   പട്ടെത്തികജകാതത്തികകാര്ക്കുതമെലകാര  മെകാനദണ്ഡങ്ങള

ഒരലപകാതലേയകാകത്തിയലതകാടുകൂടെത്തി  അവര്  പ്രയകാസമെനുഭവത്തിക്കുകയകാണ്.
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പഴയതുലപകാതലേ അവര്ക് വശടെ് ലേഭത്തികകാത സകാഹേചരരമുണ്ട്.  ഇനത്തിതയങത്തിലുര

ഗവണതമെന്   തതലേഫ്  പദതത്തിതയന  ആലഘകാഷര  നത്തിര്തത്തി  ഓലരകാ

ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടുതമെനത്തിനുമുളത്  നലകത്തിയകാല  കൂടുതല  വശടുകള  നലകകാന

സകാധത്തിക്കുര.  ഭരണപകര പ്രതത്തിപകതത പരത്തിഹേസത്തികകാറുണ്ട്.  യ.ഡെത്തി.എഫ്.

ഗവണതമെനത്തിതന കകാലേത്, ഉമനചകാണ്ടത്തി ഗവണതമെനത്തിതന കകാലേത് 414552

കുടുരബങ്ങളക്  വശടെ്  ലേഭരമെകാകത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.   71710  കുടുരബങ്ങളക്

ഗ്രേകാമെപഞകായത്തുവഴത്തി,  12938  കുടുരബങ്ങളക്  മുനത്തിസത്തിപ്പകാലേത്തിറത്തിവഴത്തി,  12815

കുടുരബങ്ങളക്  ലകകാര്പ്പലറഷനവഴത്തി,  274616  കുടുരബങ്ങളക്

ഇന്ദത്തിരകാഗകാനത്തി ആവകാസ്  ലയകാജന വഴത്തി,  പട്ടെത്തികജകാതത്തി വത്തികസന വകുപ്പുവഴത്തി

24887   കുടുരബങ്ങളക്,  പട്ടെത്തികവര്ഗ വകുപ്പുവഴത്തി  17588  കുടുരബങ്ങളക്കുര

വശടെ്  നലകത്തി,  ഇതത്തിതനലകാര  കണക്കുണ്ട്,  തവറുതത പറയനതല.   തതലേഫ്

എന്  തകകാട്ടെത്തിലഘകാഷത്തിക്കുകയര നത്തിങ്ങളുതടെ കണക്കുപ്രകകാരര ഇഹൗ വര്ഷര ഒര

വശടുലപകാലുര നലകത്തിയത്തിട്ടെത്തില. നത്തിയമെസഭയത്തില ഇലപ്പകാള ലേഭത്തിച്ച മെറുപടെത്തി പ്രകകാരര

കഴത്തിഞവര്ഷര പൂര്തത്തിയകായത്  32000  എണര മെകാത്രമെകാണ്.  അതുതകകാണ്ട്

ഭവന  പദതത്തിതയ  സരബനത്തിച്ച്  ഗവണതമെന്  കൂടുതല  തകാലപ്പരരര

കകാണത്തികണതമെന് വത്തിനശതമെകായത്തി അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണ്.   മുതത്തിര്ന മെകാധരമെ
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പ്രവര്തകരതടെ തപനഷന  1000  രൂപയകാകത്തി ലഡെകാ.  ലതകാമെസ് തഎസക്

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തില  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചു.  അവരതടെ  വത്തിഹേത്തിതവരകൂടെത്തി

ഉളതപ്പടുന  ലകകാണടത്തിബനട്ടെറത്തി  തപനഷനകാണ്.  അത്   500  രൂപയകാകത്തി

കുറയ്ക്കകാന  ലപകാകുനതവന  വകാര്ത  ഇലപ്പകാഴണ്ട്.  ധനകകാരര

വകുപ്പുമെനത്തിയകായത്തിരന  ലഡെകാ.  ലതകാമെസ്  തഎസകത്തിതന  അവസകാന

ബഡ്ജറത്തില  മുതത്തിര്ന  മെകാധരമെപ്രവര്തകര്ക്കുള  തപനഷന  1000

രൂപതയന് പ്രഖരകാപത്തിച്ചതകാണ്. അത് ലകകാണടത്തിബനട്ടെറത്തി തപനഷനകാണ്. അത്

500 രൂപയകാകത്തി കുറയ്ക്കുനതവന വകാര്ത  ലകളക്കുനണ്ട്. അതുസരബനത്തിച്ച്

മെറുപടെത്തി പറയലമ്പകാള വരകമെകാകണര.  അവര് വലേത്തിയ തുക തതകപ്പറ്റുനവരല,

ഗവണതമെന്  ഓഫര് തചയ  1000  രൂപ തതന അവര്ക്  ലേഭരമെകാകകാനുള

നടെപടെത്തി  സശശകരത്തികണര.  ലകകാവത്തിഡെത്തിനുലശഷര  ജനങ്ങള  പഴയ

സകാമ്പതത്തികകാവസയത്തിലലേയ്ക്ക്  എതത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ഇഹൗ  സകാഹേചരരതത്തില

സഹേകരണ ബകാങ്, ലകരള ബകാങ് ഉളതപ്പതടെയള എലകാ ബകാങ്കുകളത്തിലനത്തിനര

ജപ്തത്തി  ലനകാട്ടെശസ്  വനതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  വരന  ഒര

വര്ഷലതയ്തകങത്തിലുര  ജപ്തത്തിനടെപടെത്തികള  നത്തിര്തത്തിവയ്ക്കകാനുള  നത്തിര്ലദശര

ധനകകാരര  വകുപ്പ്  അടെത്തിയനരമെകായത്തി  നലകണര.  ശശ.  രകാഹുലഗകാനത്തിയതടെ
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ഓഫശസ്  തകര്തതുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ  അക്രമെതത  നരകായശകരത്തിച്ച്

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിയളതപ്പതടെ  പലേ  സകാമെകാജത്തികരര  ഇനത്തിവത്തിതടെ

നത്തിരവധത്തി  കകാരരങ്ങള  പറഞ.  ശശ.  രകാഹുല  ഗകാനത്തിയതടെ  ഓഫശസത്തില

ഏതകാണ്ട്  ഒര  മെണത്തിക്കൂലറകാളമെകാണ്   എസ്.എഫ്.തഎ.-കകാര്  ആക്രമെത്തിച്ചത്.

മുനത്തിലൂതടെ വരന എസ്.എഫ്.തഎ. അക്രമെത്തികതള ലതകാളത്തിലതട്ടെത്തി അകതയ്ക്ക്

കയറത്തിവത്തിടുന  വശഡെത്തിലയകാ  ഞങ്ങള  പുറത്തുവത്തിട്ടെത്തിട്ടുണ്ട്.  അതുമെകാത്രമെല,   ആ

ഓഫശസത്തിതന പുറകത്തിലുള  ജനകാലേവഴത്തി കയറത്തി ഒര മെണത്തിക്കൂലറകാളര അക്രമെര

നടെതത്തി.  എസ്.എഫ്.തഎ.-കകാതരലകാര  ലപകായതത്തിനുലശഷമെകാണ്

അതത്തിനകത്   ലപകാലേശസ്  കയറത്തിതയനകാണ്  ലപകാലേശസ്  റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെ്.

ബഹുമെകാനരനകായ മുഖരമെനത്തിക്കുലവണ്ടത്തി പറയന റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെകാതണങത്തിലലപകാലുര

ഒരമെണത്തിക്കൂര് അക്രമെര നടെത്തുലമ്പകാള ലപകാലേശസ് പുറത് ഇരത്തിക്കുകയകാലണകാ;

ഞങ്ങളകാണ്  അത്  തചയതതങത്തില   അതത്തിതന  ലഫകാലട്ടെകാ  ലപകാലേശസത്തിതന

തതകവശമുണ്ടകാകത്തിലല? ഒര മെണത്തിക്കൂര് അക്രമെര നടെത്തുലമ്പകാള ലപകാലേശസ് ആ

ഓഫശസത്തിനകതത്തിലല;  ഇതതകാതക  ആതര  കബളത്തിപ്പത്തികകാനകാണ്.  ഇവത്തിതടെ

ഗകാനത്തി നത്തിന്ദ  ഇലപ്പകാള മെകാത്രമെല തുടെങ്ങത്തിയത്.  പയ്യേന്നൂരത്തില ഗകാനത്തി പ്രതത്തിമെ

തകര്തതത്തിന്  ആതരയകാണ്   അറസ്റ്റേ്   തചയത്,  ഡെത്തി.തതവ.എഫ്.തഎ.-തലേ
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രണ്ട് ലനതകാകളകായ അഖത്തിലുര  അമെലുമെകാണ് അറസ്റ്റേത്തിലേകായത്.   ഗകാനത്തിനത്തിന്ദ

ഇലപ്പകാതഴകാനര  തുടെങ്ങത്തിയതല,  ഗകാനത്തിജത്തിതയ  വകാര്ദയത്തിതലേ

കപടെസനരകാസത്തിതയന്   വത്തിളത്തിച്ചകകാലേര  മുതലുള  ഗകാനത്തിനത്തിന്ദയതടെ

തുടെര്ച്ചയകായകാണ് ഞകാനത്തിതത്തിതന കകാണുനത്.  ഞകാന ഇഹൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണ്. 

ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി  (ശശ  .    തക  .    എന  .    ബകാലേലഗകാപകാല):  സര്,

ചര്ച്ചയത്തില പതങടുത് സരസകാരത്തിച്ച ബഹുമെകാനരരകായ പതത്തിലനഴ്  അരഗങ്ങളുര

പറഞ  അഭത്തിപ്രകായങ്ങളക്  ഞകാന  നന്ദത്തി  ലരഖതപ്പടുത്തുന.  ബഡ്ജറത്തിതലേ

കകാരരങ്ങള വത്തിശദമെകായത്തി ചര്ച്ച തചയലശഷര കഴത്തിഞ സബ്ജക് കമത്തിറത്തിയതടെ

ഭകാഗമെകായത്തിവന  ചത്തിലേ  കകാരരങ്ങള  കൂടെത്തി  ഇതത്തില  ഉളതകകാളത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ട്.  ചത്തിലേ

അഡെശഷണല ഫണ്ടുകൂടെത്തി ഇതത്തില വനത്തിട്ടുണ്ട്.  നത്തികുതത്തി സരവത്തിധകാനര കൂടുതല

തമെച്ചതപ്പടുത്തുനതത്തിനുലവണ്ടത്തി 'ലേകത്തി ബത്തില സശര'  നടെപ്പത്തിലേകാക്കുതമെന് കഴത്തിഞ

ബഡ്ജറത്തില  പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരന.  അതത്തിതന  ഭകാഗമെകായത്തി  വത്തിവത്തിധതരര

ബത്തിസത്തിനസ്സുകളത്തിലൂതടെയര   കടെകളത്തിലനത്തിനര  സകാധനരവകാങ്ങുന  എലകാ

ഉപലഭകാകകാകളുര  ബത്തില  വകാങ്ങകാന  ലപ്രരത്തിപ്പത്തിക്കുന  വലേത്തിയ  പദതത്തി

തകകാണ്ടുവരകാന ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്. ബത്തില വകാങ്ങുനതത്തിന് വത്തിവത്തിധതലേതത്തില
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സമകാനര  തകകാടുക്കുന  പദതത്തിയളതപ്പതടെയതളകാര  സശര  വരനണ്ട്.

അതത്തിനുലവണ്ടത്തി  5,85,00,000  രൂപയതടെ ഒര വര്ഷര നശണ്ടുനത്തിലക്കുന ഒര

അഡെശഷണല  പദതത്തി  ഇതത്തിതന  ഭകാഗമെകായത്തി  തകകാണ്ടുവരന.  അതുലപകാതലേ

അനര്സരസകാന  ചരക്  ഗതകാഗതവമെകായത്തി   ബനതപ്പട്ടെ്  വരന  പലേ

തട്ടെത്തിപ്പുകളുണ്ട്. രണ്ട് തതസഡെത്തിലലേയ്ക്ക് ലപകാകുന വകാഹേനങ്ങളുതടെ  ഡെശതറയത്തിലസ്

എടുകകാന  പ്രലതരക  സഹൗകരരങ്ങളുള  എ.എന.പത്തി.ആര്.  നത്തിരശകണ

കരകാമെറകള  കൂടുതല  സകാപത്തികകാന  7  ലകകാടെത്തി  രൂപ  ഇതത്തില  അധത്തികമെകായത്തി

ആവശരതപ്പടുന.   നത്തികുതത്തി  വകുപ്പത്തിനുമെകാത്രമെല,  ലമെകാലട്ടെകാര്  തവഹേത്തികത്തിള

വകുപ്പത്തിനുര  മെറ്റുവകുപ്പുകളക്കുര  ഇത്   സഹേകായകമെകാണ്.   ഇതത്തിലൂതടെ

സരസകാനതത്തിനകത്  കടെക്കുന  വകാഹേനങ്ങളുതടെ   വത്തിവരങ്ങള  കൃതരമെകായത്തി

ഡെത്തിജത്തിറലേകായത്തി മെനസത്തിലേകാകകാന സകാധത്തിക്കുനതകാണ്.  അതുലപകാലുള മെറ് ചത്തിലേ

തചറത്തിയ തചലേവകളുമെകാണ് ഇതത്തില വരനത്. സമെയതത്തിതന പരത്തിമെത്തിതത്തിയര മെറ്

കകാരരങ്ങളത്തിലലേയ്ക്ക്  ശദ  ലകന്ദ്രശകരത്തിച്ചതത്തിനകാലുര  ഇന്  ഉച്ചയ്ക്ക്

അടെത്തിയനരപ്രലമെയ  ചര്ച്ച  വനതുതകകാണ്ടുമെകായത്തിരത്തികണര  ഇകകാരരങ്ങള

വത്തിപുലേമെകായ  ചര്ച്ച  തചയ്യേകാതത്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  ലകരളതത്തിതലേയര

ഇനരയത്തിതലേയര  സകാമ്പതത്തിക  പ്രശ്നങ്ങതള  സരബനത്തിച്ച്  ചര്ച്ച  തചലയ്യേണ്ട



Uncorrected/Not for Publication
04-07-2022

182

പ്രധകാന  ലവദത്തിതയന  നത്തിലേയത്തില   സകാമ്പതത്തികലമെഖലേതയ  സരബനത്തിച്ച്

കുറച്ചുകൂടെത്തി   ആഴതത്തിലുള  ചര്ച്ച  വലരണ്ടതകായത്തിരനതയനതകാണ്  എതന

അഭത്തിപ്രകായര.  ഇനകഴത്തിഞള  ദത്തിവസങ്ങളത്തില  അതത്തിനകായത്തി  സമെയമുണ്ട്.

ടഷറത്തിബഞത്തിലനത്തിനര  ആവശരതപ്പടുലമ്പകാള   ഇനരയത്തിതലേ  ഏറവര  നല

സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തി   നത്തിലേനത്തിര്തകാന  ശമെത്തിക്കുന,  ഭരണപരമെകായ

കകാരരങ്ങള  നത്തിലേനത്തിര്തകാന  ശമെത്തിക്കുന   സരസകാനങ്ങളത്തിതലേകാനകാണ്

ലകരളതമെന് പറയര.  അത് തവറുതത പറയനതല,  ഞങ്ങള ഭരണപകത്

ഇരത്തിക്കുനതുതകകാണ്ടുര  പറയനതല.  ഇനരയത്തിതലേ  എലകാ   പഠന

റത്തിലപ്പകാര്ട്ടുകളത്തിലുര വരനത് ആ വത്തിധതത്തിലേകാണ്.  ഇലപ്പകാള   ലലേകാകതത്തിതലേ

വത്തിലേകയറനത്തിരക്  ഏറവമെധത്തികര വര്ദത്തിച്ചു. അതകായത് ഒനപതര ശതമെകാനര

വതര  വത്തിലേകയറ  നത്തിരക്   വര്ദത്തിച്ച  ശതമെകാനകണക്  വനലപ്പകാള,

വത്തിലേവര്ദനയതടെ  കകാരരതത്തില  ഏറവര  കുറവ്  വത്തിലേവര്ദനവ്  വനത്തിട്ടുളള

സരസകാനര  ലകരളമെകാതണന്  ഇലപ്പകാള  റത്തിലപ്പകാര്ട്ടുകള  വന.  അടുതടുത

മെകാസങ്ങളത്തിലേകാണ് റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെ് വനത്. എങ്ങതനയതളകാര സരസകാനതകാണ്?

ആന്ധ്രയത്തിലനത്തിന്  അരത്തിയര  യ.പത്തി.-യത്തിലനത്തിന്  പഞസകാരയര

മെഹേകാരകാഷയത്തിലനത്തിന്   മെറ്  സകാധനങ്ങളുര  വരന  സകാഹേചരരതത്തില,
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ആന്ധ്രയത്തിതലേ അരത്തിവത്തിലേതയകകാളുര യ.പത്തി.-യത്തിതലേ പഞസകാര വത്തിലേതയകകാളുര

കുറച്ച്  ലകരളതത്തില  നലകുനതവങത്തില  സകാധകാരണകകാരതടെ  ജശവത്തിതര

ലനകാക്കുന   ഒര   നയര  ഈ  സര്കകാര്  നടെത്തുനതുതകകാണ്ടകാണ്.

അഖത്തിലലേനരകാടെത്തിസകാനതത്തില  സ്റ്റേകാറത്തിസ്റ്റേത്തിക്സത്തിതന  NSO  ലപകാലുള

ഏജനസത്തികളുതടെ   അവകാര്ഡുകള  പലേതുര  ലകരളതത്തിന്  ലേഭത്തിക്കുകയകാണ്.

ലനരതത  സ്കൂളത്തിതനയര  ലകകാലളജത്തിതനയര   മെത്തികവത്തിതന  കകാരരങ്ങളത്തില

അവകാര്ഡെ്  നലകത്തി.  ഇലപ്പകാള  ഇനരയത്തിതലേ  ഏറവര  തമെച്ചതപ്പട്ടെ  സ്റ്റേകാര്ട്ടെപ്പ്

എലകകാ സത്തിസ്റ്റേര..... ഏഷരയത്തിതലേ  ഏറവര മെത്തികച്ച സ്റ്റേകാര്ട്ടെപ്പുകളുതടെ ലകന്ദ്രമെകായത്തി

ലകരളതത അരഗശകരത്തിച്ചുതവന് കഴത്തിഞ ദത്തിവസതത വകാര്തകളത്തില വന.

അതുര  വലേത്തിതയകാര  അരഗശകകാരമെകാണ്.  ഇഹൗസ്  ഓഫ്  ഡൂയത്തിരഗ്

ബത്തിസത്തിനസ്സുമെകായത്തി ബനതപ്പട്ടെ് ഇന്  ബഹുമെകാനരനകായ വരവസകായ വകുപ്പുമെനത്തി

പത്രസലമളനര നടെതത്തിതയനകാണ് ഞകാന മെനസത്തിലേകാക്കുനത്.   മുമ്പ്  32-ാം

സകാനതകായത്തിരന  ഇനര  ഇലപ്പകാള  15-ാം  സകാനതത്തിലലേയ്ക്ക്

ഉയര്നത്തിരത്തിക്കുനതവന നത്തിലേയത്തിലുള   വകാര്തകള വരന.  ഇതത്തിനുലവണ്ടത്തി

ഗവണതമെന്   ആത്മകാര്ത്ഥമെകായത്തി   കകാരരങ്ങള   തചയ്യുനണ്ട്.  ഗവണതമെന്

തചയ്യുനതവന്  പറയലമ്പകാള  ഭരണപകരമെകാത്രര  ഇകകാരരങ്ങള
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തചയ്യുനതവനല,  ഞങ്ങള ഏറവര നല കകാരരങ്ങളക് ലനതൃതശര നലകുന.

പ്രതരകമെകായര  പലരകാകമെകായര  പലേ  കകാരരങ്ങളത്തിലുര  എതത്തിര്ക്കുതനങത്തിലുര

ലകരളതത്തിതലേ  ജനങ്ങളുതടെ  ഭകാഗതമെന  നത്തിലേയത്തില  പ്രതത്തിപകതത്തിതനയര

സഹേകരണര  ഇകകാരരതത്തിലുണ്ടകാകണതമെനകാണ്  എതന  അഭത്തിപ്രകായര.

എനകാലമെകാത്രതമെ  ലകരളര  മുലനകാട്ടുലപകാകുകയള.  ലലേകാകതത്തിതനയര

ഇനരയതടെയര സകാമ്പതത്തികകകാരരങ്ങതളപ്പറത്തി  പറയലമ്പകാള,  ഇവത്തിതടെ ഏറവര

അവസകാനര  സരസകാരത്തിച്ചുനത്തിര്തത്തിയ   പ്രതത്തിപകത്തുനത്തിനള  പ്രതത്തിനത്തിധത്തി

പറഞത്,  നമള  ഏറവര  മുലനകാട്ടുലപകാകുനതവനല,  ശശലേങയതടെ

അവസയത്തിലലേയ്ക്ക്  ലപകാകുലനകാതയന്  ലനകാകണതമെനകാണ്.  വളതര

ആത്മവത്തിശശകാസലതകാടുകൂടെത്തിതതന പറയകാര.  ലകരളര ഒരത്തികലുര ശശലേങയതടെ

അവസയത്തിലലേയ്ക്കുര  ലപകാകത്തില,  മെറ്  സരസകാനങ്ങളുതടെ  അവസയത്തിലലേയ്ക്കുര

ലപകാകുകയത്തില. ലകരളതത്തിതലേ ജനങ്ങളുതടെ  കകാരരങ്ങള കൃതരമെകായത്തി ലനകാകകാന

കഴത്തിയന നത്തിലേപകാടുള ഒര സര്കകാരകാണ് ഇവത്തിതടെയളത്.  ഇനരയത്തിതലേ മെറ്

സരസകാനങ്ങളുതടെ സത്തിതത്തിയര ലകരളതത്തിതലേ സത്തിതത്തിയര പരത്തിലശകാധത്തികണര.

ഇനരകാഗവണതമെനത്തിതന  സര്കകാര്  സരവത്തിധകാനതത്തിതലേ  സര്കകാര്

സര്വശസുകളത്തില  എത്രലയകാ ഒഴത്തിവകള നത്തികതകാതതയത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുനതവനതത്തിന്
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കണക്കുണ്ട്.  ലകന്ദ്ര  സര്വകലേകാശകാലേകളത്തിലലപകാലുര  50  ശതമെകാനലതകാളര

ഒഴത്തിവകള  നത്തികതത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  ഏതതകാര  സര്കകാരര  പട്ടെകാളതതയര

ലപകാലേശസത്തിതനയര  ഒരത്തികലുര കരകാറുകകാരകാകത്തില.  പലക പട്ടെകാളതതലപ്പകാലുര

കരകാര്  ജശവനകകാരകാക്കുന   അഗത്തിപഥ്  ലപകാലുള   പദതത്തികള  ഇനരകാ

ഗവണതമെന്  നടെപ്പത്തിലേകാകകാന  തശരമെകാനതമെടുക്കുന  സകാഹേചരരതത്തിലേകാണ്

ഏറവര  തമെച്ചതപ്പട്ടെതരതത്തിലലേയ്ക്ക്   സത്തിവത്തില  സര്വശസുമെകായത്തി  ലകരളതത്തിതലേ

സര്കകാര്  ലപകാകുനതതനമെകാത്രമെല,  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര  നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിയ

തമെഡെത്തിതസപ്;    സര്കകാര്  ഉലദരകാഗസന്മേകാര്,  തപനഷനകകാര്,  പകാര്ട്ടെ് തതടെര

കണ്ടത്തിജന്  ജശവനകകാരടെകമുള   1134000  ലപര്ക്   തമെഡെത്തിതസപ്പത്തില

അരഗമെകാകകാന  കഴത്തിഞ.  3  ലേകര  രൂപവതരയളള   ചത്തികത്തിതകാ

ഇനഷശറനസകാണ്  നലകുനത്.   ഏകലദശര  35  ലേകലതകാളര  ലപര്  ഇഹൗ

പദതത്തിയതടെ  പരത്തിധത്തിയത്തിലവരര.  അതുമെകാത്രമെല,  സര്കകാര്

ജശവനകകാരത്തിലനത്തിനര ഏറവര കുറഞ ഫശസ്,  500  രൂപ വച്ച്  ഒരമെകാസര

വകാങ്ങുനണ്ട്.  ഒര വര്ഷതത്തില ആറകായത്തിരര  രൂപയകാണ്.  അവര്ക് ലനരത്തിട്ടെ്

ഏതതങത്തിലുര  സശമെത്തില  ലചരണതമെങത്തില   ഇരപതത്തിയയ്യേകായത്തിരവര

മുപ്പതത്തിനകായത്തിരവര  രൂപ  അടെയ്ലകണ്ടത്തിവരര.  തപനഷനകകാരകാതണങത്തില,
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അറുപത്  വയസ്  കഴത്തിഞവര്ക്  ആലരകാഗര  ഇനഷശറനതസകാനര  കത്തിട്ടെത്തില.

അങ്ങതന  നടെപ്പത്തിലേകാക്കുനതവനളത്  മെകാത്രമെല,  ലകരളതത്തില  42  ലേകര

കുടുരബങ്ങളകകാണ്  ലസ്റ്റേറ്  തഹേലത്  അലതകാറത്തിറത്തിവഴത്തി  അഞ്ചുലേകര  രൂപ

വതര  ഒര  വര്ഷര  ചത്തികത്തിതയ്ക്കുള  ഇനഷശറനസ്  നടെപ്പത്തിലേകാക്കുനത്.  57

ലേകതത്തിലേധത്തികര  ലപര്ക്  സകാമൂഹേര  ലകമെ  തപനഷന  വത്തിതരണര

തചയ്യുനണ്ട്.  ഞകാനത്തിത്  പറയനത്,  ഇതതലകാര  തചയ്യുലമ്പകാഴര  ഇഹൗതയകാര

സത്തിതത്തിയകാതക  ഇഷതപ്പടെകാത  തരതത്തിലുള  സകാമ്പതത്തിക  നയങ്ങള

ഇനരയത്തില  നടെപ്പത്തിലേകാക്കുനതണ്ടന്  കകാണണര.  നമുക്  മെറുവശത്തുകൂടെത്തി

കത്തിട്ടെകാനുള  ആനുകൂലേരരലപകാലുര  തവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കുന.  ഞകാന  അധത്തികര

സമെയതമെടുത് സരസകാരത്തികകാന ഉലദശത്തിക്കുനത്തില.   ഏറവതമെകാടുവത്തില ലചര്ന

ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  കഹൗണസത്തില ലയകാഗതത്തിലേടെകര ഏറവര  ശകമെകായ ആവശരര

വനത്,  ഇകഴത്തിഞ ജൂണമെകാസര 30-ാം തശയതത്തി അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ച,  നമുക്

ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  കത്തിലട്ടെണ്ട,  ആ  വരമെകാനതത്തില  ലനരതതയണ്ടകായത്തിരന

ഉറപ്പത്തിലുള  ആ  വരമെകാനര  തുടെര്ന്  കത്തിട്ടെകാതതുതകകാണ്ട്,  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.

ലകകാമ്പനലസഷന  തുക  ലേഭത്തിക്കുനതത്തിനുള  കകാലേകാവധത്തി  മുലനകാട്ടെ്

നശകണതമെന്  എലകാ  സരസകാനങ്ങളുര  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  കഹൗണസത്തിലേത്തില
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ആവശരതപ്പട്ടു.  യ.പത്തി.,  ബശഹേകാര്,  മെധരപ്രലദശ്,  മെഹേകാരകാഷയടെകമുള എലകാ

സരസകാനങ്ങളുര  ആവശരതപ്പട്ടു.   പതക,  ലകന്ദ്ര  ഗവണതമെന്  അവസകാന

വകാക്  പറഞത്തിട്ടെത്തില.   12,000  ലകകാടെത്തി  രൂപയകാണ്  കഴത്തിഞ  വര്ഷര

ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  ലകകാമ്പനലസഷന  ഇനതത്തില  നമുക്  ലേഭത്തിച്ചത്.  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.

ലകകാമ്പനലസഷന  എനകാതണന്  ഇവത്തിതടെയത്തിരത്തിക്കുന  എലകാവര്ക്കുര

അറത്തിയകാതമെനകാണ്  കരതുനത്.  ലനരതത ഒര വര്ഷര കത്തിട്ടെത്തിതകകാണ്ടത്തിരന

ടെകാക്സത്തിലനത്തിനര അടുത വര്ഷതത്തിലലേയ്ക്ക് ലപകാകുലമ്പകാള 14  ശതമെകാനര വശതര

വര്ദനവണ്ടകായത്തിരന. ഇനരയത്തിതലേ എലകാ സരസകാനങ്ങളക്കുര ശരകാശരത്തി 14

ശതമെകാനര  വശതര  വര്ദനവണ്ടകായതുതകകാണ്ട്,  ആ  പതത്തിനകാലേ്

ശതമെകാനമെകായത്തിതലങത്തില  14  ശതമെകാനര  എതത്തികകാനുള  തുക  ലകന്ദ്ര

ഗവണതമെനത്തിതന  പ്രലതരക  ഫണ്ടത്തിലനത്തിനര  ലകകാമ്പനലസഷനകായത്തി  തരര.

അത്  ഇലപ്പകാള  നത്തിര്തലേകാകത്തി,  ആ  പണര  കത്തിട്ടെത്തില.  ഇതുലകളക്കുലമ്പകാള

ലതകാനര  നമള  ഇഹൗ  കകാരരങ്ങളക്കുലവണ്ടത്തി  ഒനര

തചയ്യേകാതതുതകകാണ്ടകാതണന്,  അങ്ങതനയല.  വകാസവതത്തില റവനന നനടല

ലറതറന്  പറയനത്,  ഇഹൗ  ടെകാക്സ്  സരവത്തിധകാനര  നത്തിലേവത്തില  വനലപ്പകാള

ഏകലദശര  പതത്തിനകാറ്  ശതമെകാനമെകായത്തിരന.  നൂറ്  രൂപയതടെ  സകാധനര
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വത്തിലക്കുലമ്പകാള  16  രൂപ  ടെകാക്സുണ്ടകായത്തിരന.  അതത്തിലപ്പകാള  11  രൂപയകായത്തി

കുറഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  കകാരണര,  ലേകശറത്തി  തഎറങ്ങളുതടെയര  ഏറവര  വത്തിലേ

കൂടെത്തിയ  ഐറങ്ങളുലടെയര  നത്തികുതത്തി  28  ശതമെകാനമെകായത്തി  കുറച്ചതുതകകാണ്ടകാണ്.

അങ്ങതന  ടെകാക്സത്തിതന  കകാരരതത്തില  കുറവ്  വരന,  ലകന്ദ്രതത്തിലനത്തിനര

ലനരതത കത്തിട്ടെത്തിതകകാണ്ടത്തിരന വത്തിഹേത്തിതതത്തില  3.95  ശതമെകാനതമെനത്  1.92

ശതമെകാനമെകായത്തി. ഇതുകൂടെകാതത മെറ് ഗ്രേകാനകതളലകാര കുറഞ. ഇതത്തിതന ഭകാഗമെകായത്തി

ഒര  സരസകാനതത  മെകാത്രമെല,  എലകാ  സരസകാനങ്ങലളയര

ബകാധത്തിക്കുകയകാണ്.  ഏറവതമെകാടുവത്തില  സരസകാനര  ഗരകാരനത്തി  തകകാടുത

ഫണ്ടുകളുളതപ്പതടെ, ലസകാഷരല തസകനരത്തിറത്തി തപനഷനുര മെറ്റുമെകായളള, ഗരകാരനത്തി

തകകാടുത് ചത്തിലേ സകാപനങ്ങള വഴത്തി എടുക്കുനതുളതപ്പതടെ നമ്മുതടെ കടെതത്തിതന

പരത്തിധത്തിയത്തില  തകകാണ്ടുവന്,  ലബകാലറകായത്തിരഗ്  ലേത്തിമെത്തിറ്  കുറയ്ക്കകാനുള  ശമെര

നടെക്കുന.  സകാധകാരണ  മുപ്പതത്തിയയ്യേകായത്തിരര  മുപ്പതത്തിയകാറകായത്തിരര  ലകകാടെത്തി

രൂപയകാണ്  ഒര  വര്ഷതത്തില  ലേഭത്തിച്ചത്തിരനത്,  ആദരതത  ഒനപത്

മെകാസലതയ്ക്കുള കണക്  കണകകാകത്തി  ഏപ്രത്തില-ലമെയ്  മെകാസങ്ങളത്തില  പണര

നലലകണ്ടതകാണ്.  സകാധകാരണ  നമുക്  ഘട്ടെരഘട്ടെമെകായത്തി  തലരണ്ടതകായത്തിരന.

പതക  ഇപ്രകാവശരര  അതത്തിനുപകരര  അയ്യേകായത്തിരര  ലകകാടെത്തി  രൂപമെകാത്രതമെ
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നലകത്തിയത്തിട്ടുള.  ഇത്  ഒര  ലസ്റ്റേറത്തിതന  മെകാത്രര  കകാരരമെല.  ഈ  സഭ  അത്

അറത്തിലയണ്ടതകാണലലകാ;  5000  ലകകാടെത്തി  രൂപമെകാത്രതമെ  തനത്തിട്ടുള.   അലപ്പകാള

ലകരളലതയര  ലകരളതതലപ്പകാലുള  സരസകാനങ്ങലളയര

ശശകാസരമുട്ടെത്തികകാനലവണ്ടത്തി  എടുക്കുന  തശരമെകാനങ്ങളുതടെ  തുടെര്ച്ചയകായ

കകാരരങ്ങള വനതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്. നമള ആ കകാരരങ്ങതളലകാര അവത്തിതടെ

ലബകാദരതപ്പടുതത്തി,  ഇത്  തചയ്യുനത്  ശരത്തിയതലതയന്  പറഞത്തിട്ടുലപകാലുര

തനത്തിട്ടെത്തില.  കകാരണര  മെഹേകാരകാഷലയയര  രകാജസകാതനയര  ലപകാതലേയള

സരസകാനങ്ങതള  ലനരത്തിടെകാനകായത്തി  രകാഷശയപരമെകായത്തി  ഇടെതപടെകാര.

എങ്ങതനയകാണ്  മെഹേകാരകാഷയത്തില  ഇടെതപട്ടെതതന്  ഞകാന  ഇലപ്പകാള

പറയണ്ടലലകാ;  അവത്തിതടെയണ്ടകായത്തിരന   ബത്തി.തജ.പത്തി.  വത്തിരദ  ഗവണതമെന്

ലപകായലലകാ;  രകാജസകാനത്തിലനത്തിനള  ലനതകാകന്മേകാതര  കഴത്തിഞ

ദത്തിവസങ്ങളത്തിതലേകാനര  അത്ര  സജശവമെകായത്തി   കഹൗണസത്തില  ലയകാഗതത്തില

കണ്ടത്തില.  അവത്തിടെതത  കകാരരര  ഞകാന  പറയനത്തില,  ലകകാണഗ്രേസ്  ഭരത്തിക്കുന

ഒനരണ്ട്  സരസകാനങ്ങളത്തില  ഒനകാണ്.  പതക  ലകരളര  ലപകാലുള

സരസകാനത്  ഇവത്തിടെതത  സകാമൂഹേര  വത്തികസന  പരത്തിപകാടെത്തികളുര

വത്തികസനതത്തിതന  കകാരരതത്തില  ഗവണതമെന്  ഇടെതപടുന  പരത്തിപകാടെത്തികലളയര
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ഇടെതപടുതകാനുര  മെറ്  കളലകസ്സുകള  തകകാണ്ടുവരകാനുര  ശമെത്തിക്കുനതവന

നത്തിലേയത്തിലലേയ്ക്കുള  കകാരരങ്ങള  നടെക്കുനതവന  കകാരരര  പറഞതവലനയള.

എനകായകാലുര ലകരളതത്തിന് അങ്ങതന ലേഭത്തിലകണ്ട പണര കത്തിട്ടുനത്തിതലന ഒര

പ്രശ്നമുണ്ട്.  ആ  പ്രശ്നര  നത്തിലേനത്തിലക്കുലമ്പകാഴര  ഇഹൗ  ചുറ്റുപകാടുകളത്തിതലേലകാര  ഇഹൗ

സത്തിതത്തിയളലപ്പകാള,  നമള ഒട്ടുര ലമെകാശമെലകാതത മുലനകാട്ടുലപകാകുനതവനള

കകാരരര പറയകയകാണ്. 

ചശഫ് വത്തിപ്പ് (ലഡെകാ  .   എന  .   ജയരകാജ്  ): സര്,  ലബകാലറകായത്തിരഗ് ലേത്തിമെത്തിറത്തിതന

കകാരരതത്തില  നമതളടുക്കുന  കടെങ്ങളുളതപ്പതടെ   കണകകാകത്തി  വരലമ്പകാള,

ഇലപ്പകാള  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്  മെറ്റുചത്തിലേ  മെകാര്ഗങ്ങളത്തിലൂതടെയകാണ്  പണര

സശരൂപത്തിക്കുനത്.  കത്തിഫ്ബത്തി  വത്തിഭകാവന  തചയ്യുന  ലപ്രകാജക്ടുകള  ഏകലദശര

72000  ലകകാടെത്തി  രൂപലയകാളര  വരര.  അനപതത്തിനകായത്തിരര  ലകകാടെത്തി

രൂപയകായത്തിരന.  സശകാഭകാവത്തികമെകായര  അത്  നമതള വലകാതത ബകാധത്തിക്കുന

വത്തിഷയരവരര.  ഇലത  സമെയത്,  ലകന്ദ്ര  ഗവണതമെന്  കത്തിഫ്ബത്തിയതടെ

രൂപതത്തില  മെറ്  ലസകാഴ്സുകളത്തിലനത്തിനര  പണര  കതണ്ടതകാന  ശമെത്തിക്കുകയര

തചയ്യുന.  ഇഹൗ  കകാരരതത്തില  എന്  നത്തിലേപകാടെകാണ്  ഗവണതമെന്

സശശകരത്തിക്കുനതതന് പറയകാലമെകാ?
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ശശ  .    തക  .    എന  .    ബകാലേലഗകാപകാല:  സര്,  ഇഹൗ കകാരരതത്തില ലനരതത

നത്തിയമെസഭതതന  പ്രലമെയര  പകാസകാകത്തിയത്തിട്ടുളതകാണ്.  കത്തിഫ്ബത്തിയര

അതുലപകാലുള  ഏജനസത്തികതളയര  സരബനത്തിച്ച്  അനതത  സത്തി.&എ.ജത്തി.

റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെ്  വനകകാരരര ഈ നത്തിയമെസഭ ചര്ച്ച തചയ് അരഗശകരത്തികകാതത്തിരന

ഒര  ചരത്തിത്രമുണ്ട്.  കകാരണര  സത്തി.&എ.ജത്തി.  റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെത്തിതന  തതഫനല

അലതകാറത്തിറത്തി,  പത്തി.എ.സത്തി.  കഴത്തിഞകാല  നത്തിയമെസഭയകാണ്.  അസരബത്തി

തളത്തികളഞത്തിട്ടുലപകാലുര  വശണ്ടുര അത് ആവര്തത്തികകാന ശമെത്തിക്കുന. ഇലത

സമെയത്തുതതന  എന.എച്ച്.എ.തഎ.  (National  Highway  Authority  of

India)  ലപകാലുള ഓര്ഗതതനലസഷനുലവണ്ടത്തി മൂനര നകാലുര    ലേകര ലകകാടെത്തി

രൂപ  ലകന്ദ്ര  ഗവണതമെന്  എടുതത്തിട്ടുണ്ട്.  അവര്  പറയനത്  3.5

ശതമെകാനമെകാതണനകാണ്.  ആതക  ജത്തി.എസ്.ഡെത്തി.പത്തി.-യതടെ  3  ശതമെകാനമെകാണ്

തപകാതുവത്തില ലവണ്ടത്.  പത്തുലേകര ലകകാടെത്തിലയകാളര രൂപയതടെ ജത്തി.എസ്.ഡെത്തി.

പത്തി. ലകരളതത്തിനുണ്ട്. അതത്തിതന 3.5 ശതമെകാനര ഇഹൗ വര്ഷര അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ട്,

തപകാതുതവ  3  ശതമെകാനര മെതത്തി.  സരസകാനങ്ങളക്കുര ലകന്ദ്ര ഗവണതമെനത്തിനുര

ഇഹൗ  നത്തിയമെര  ബകാധകമെകാണ്.  കഴത്തിഞ  വര്ഷര  നമതളടുതത്  3.4

ശതമെകാനമെകായത്തിരതനങത്തില  ലകന്ദ്ര ഗവണതമെന് എടുതത് 6.9 ശതമെകാനമെകാണ്.
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ലകന്ദ്ര  ഗവണതമെനത്തിന്   നമതളടുക്കുനതത്തിതന  ഇരട്ടെത്തിതയടുകകാര,  ഒര

നത്തിയനണവമെത്തില.  ആ  നത്തിയനണമെത്തിലകാതത  ലകന്ദ്ര  സര്കകാര്

ലപകാകുനതവനതത്തിതന  അനുഭവമെകാണ്,  ആതക  അവരതടെ  ബഡ്ജറ്

എക്സ്തപനഡെത്തിച്ചര് 39,40,000 ലകകാടെത്തി രൂപയകാണ്. അതത്തില പതത്തിലനഴ് ലേകര

ലകകാടെത്തി  രൂപ  ലകന്ദ്രതത്തിതന   ലബകാലറകായത്തിരഗകാണ്.    ഇതരര  കകാരരങ്ങള

തചയ്യേകാനകായത്തി  ശമെത്തിക്കുലമ്പകാള  അതതകാനര  ബകാധകമെല.  അങ്ങ്

പറഞതുലപകാതലേ ഇത് ഒര കകാരണവശകാലുര അരഗശകരത്തികകാവന കകാരരമെല,

എനകാലുര  അതുളതപ്പതടെ  ഉപലയകാഗത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  ലകന്ദ്ര  ഗവണതമെന്

ശമെത്തിക്കുനതണ്ടനളത്  ഒര  വസ്തുതയകാണ്.  ഇതരര

കകാരരങ്ങതളലകാമുതണ്ടങത്തിലുര  ലലേകാണുര  ഇതുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങളുര

വത്തിശദമെകായത്തി  ചര്ച്ച  തചലയ്യേണ്ടത്തിവരതമെനളതുതകകാണ്ടകാണ്  അതത്തിതന

കകാരരങ്ങളത്തിലലേയ്ക്ക്  കൂടുതലേകായത്തി  ലപകാകകാതത്.  കകാരണര  ഞങ്ങള  മൂന്

മെനത്തിമെകാര്  മെറുപടെത്തി  പറലയണ്ടതകായത്തിട്ടുണ്ട്.  സമെയതത്തിനകത്

തശര്കണതമെനളതുതകകാണ്ടകാണ്. 

ശശ  .    തക  .    ബകാബു   (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ):സര്,  അങ്ങ് തമെഡെത്തിതസപ്പ് ആലരകാഗര

ഇനഷശറനസ് സശമെത്തിതനപ്പറത്തി അങ്ങ് പറയകയണ്ടകായത്തി,  തതവകത്തിയകാതണങത്തിലുര
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ആ പദതത്തി നടെപ്പകാകത്തിയത് സശകാഗതകാര്ഹേമെകാണ്. എനകാല ഒനകാര പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയന  സര്കകാരത്തിതന  കകാലേത്തുതതന  ലകകാണടത്തിബനട്ടെറത്തി  തപനഷന

അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ച്,  സ്റ്റേകാറനട്ടെറത്തി തപനഷന പദതത്തി തത്തിരത്തിതക തകകാണ്ടുവരതമെന്

വകാഗകാനര  നലകുകയര  അതത്തിനുലവണ്ടത്തി  ഒര  കമത്തിറത്തിതയ  നത്തിലയകാഗത്തിക്കുകയര

തചയ. എനമുതല സ്റ്റേകാറനട്ടെറത്തി തപനഷന തകകാടുക്കുതമെന് പറയകാലമെകാ?

ശശ  .    തക  .    എന  .    ബകാലേലഗകാപകാല:  സര്,  അതത്തിതനപ്പറത്തി  അലങ്ങയ്ക്ക്

അറത്തിയകാവനതകാണ്.  ആ  കമത്തിറത്തിയതടെ  റത്തിലപ്പകാര്ട്ടെ്  സരബനത്തിച്ച്

തശരമെകാനതമെടുക്കുനമുറയ്ക്ക്  ബകാകത്തി  കകാരരങ്ങള  ആലലേകാചത്തിക്കുതമെനകാണ്

പറഞത്.  അതുസരബനത്തിച്ച്  അതത്തിനപ്പുറര  ഒര  തശരമെകാനതമെടുകത്തില.

എനകായകാലുര തമെഡെത്തിതസപ്  സരബനത്തിച്ച് നതലകാര അഭത്തിപ്രകായര പറഞതത്തില

സലനകാഷമുണ്ട്.  ലലേകാകതകാതക  അരഗശകരത്തികതപ്പടുന  ഒര  നല

പരത്തിപകാടെത്തിയകായത്തി വനതവനളതത്തില ഞങ്ങളക് സലനകാഷമുണ്ട്.

ശശ  .    തക  .    ബകാബു  (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  പദതത്തി തതവകത്തിയകാതണങത്തിലുര

നടെപ്പകാകത്തിതയനകാണ് പറഞത്.

ശശ  .    തക  .    എന  .    ബകാലേലഗകാപകാല:  സര്,  അത്  തതവകകാനുണ്ടകായ

കകാരണര അലങ്ങയ്ക്ക് അറത്തിയകാവനതകാണ്. ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ തതഹേലകകാടെതത്തിയത്തില
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ലകസ്സുണ്ടകായത്തിരന.  അത്  കഴത്തിഞ്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  സുപ്രശരലകകാടെതത്തിതയ

സമെശപത്തിച്ചു,  അങ്ങതന  പലേ  തര്കങ്ങള  നത്തിലേനത്തിനത്തിരന,  കൂടെകാതത  പലേ

ആശുപത്രത്തികളുര പദതത്തിയത്തില ലചരകാന തയ്യേകാറകായത്തില.  ഞങ്ങള അവസകാനര

ഒര  ലഡെറ്  തശരമെകാനത്തിച്ച്  മുലമ്പകാട്ടുലപകാകുകയകായത്തിരന.  ഇനത്തിയര

ആശുപത്രത്തികള  പദതത്തിയത്തില  ലചരകാനുണ്ട്.  ഇലപ്പകാള  250-ഓളര

ആശുപത്രത്തികളകാണ്    ലചര്നത്തിട്ടുളത്.  അടുത ഒര വര്ഷതത്തിനകര  250-

ഓളര ആശുപത്രത്തികതളങത്തിലുര അടുതതകാര വര്ഷതത്തിനുളളത്തില ലചരതമെനകാണ്

പ്രതശകത്തിക്കുനത്.  ഇത്രയര  വലേത്തിതയകാര   കവലറജുതളകാര  സശര

നടെപ്പത്തിലേകാകകാന കഴത്തിഞതത്തില, അങ്ങയതടെ ഉളതപ്പതടെ അഭത്തിനന്ദനതത്തിന് നന്ദത്തി

പറയന. ഏതകായകാലുര ബകാകത്തി കകാരരങ്ങള പറഞതനുസരത്തിച്ചുള ചര്ച്ചകളുര

പരത്തിലശകാധനകളുര  കഴത്തിഞ്  ആലലേകാചത്തികകാര.  ഇത്രയര  സകാമ്പതത്തിക

പ്രശ്നങ്ങതളലകാമുളലപ്പകാഴര  നമ്മുതടെ  നകാട്ടെത്തിതലേ  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.  സരവത്തിധകാനതത

കൂടുതല  ശകത്തിതപ്പടുത്തുനതത്തിനുള  ശമെങ്ങള  നടെത്തുനണ്ട്.  2021  ജൂണ

മെകാസതത അലപകത്തിച്ച് ഇഹൗ ജൂണ മെകാസതത്തില മെകാത്രര 99 ശതമെകാനര നത്തികുതത്തി

വര്ദനവണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ട്.  കഴത്തിഞ ജൂണമെകാസവമെകായത്തി തകാരതമെരര തചയ്യുലമ്പകാള

ഏകലദശര  ഇരട്ടെത്തിയകാണ്.  കഴത്തിഞ  ജൂണത്തില  ലലേകാക്  ഡെഹൗണ
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സമെയമെകായത്തിരന,  അതുതകകാണ്ട്  അങ്ങതന  വത്തിലേയത്തിരത്തുനത്  ശരത്തിയല.

എനത്തിട്ടുലപകാലുര  99  ശതമെകാനര  വര്ദനവണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ട്.  2021  ജൂണത്തില

അവസകാനത്തിച്ച  കശകാര്ട്ടെറത്തില  ഇഹൗ  മൂന്  മെകാസതത  നത്തികുതത്തി  വര്ദനവത്തിതന

കഴത്തിഞ  കശകാര്ട്ടെറുമെകായത്തി  പരത്തിലശകാധത്തിക്കുലമ്പകാള  53.54  ശതമെകാനതത്തിതന

വര്ദനവണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ട്.  അവത്തിലടെയര  ലലേകാക്ഡെഹൗണ  കകാലേഘട്ടെവമെകായത്തി

തകാരതമെരര  തചയ്യുലമ്പകാള  54  ശതമെകാനതമെനത്  അത്ര  വലുതല.  പതക

അഖത്തിലലേനരകാടെത്തിസകാനതത്തില 35 ശതമെകാനര വര്ദവളലപ്പകാഴകാണ് നമല 54

ശതമെകാനതത്തിതലേതത്തിയതതനളത്  ടെകാക്സത്തിതന  കകാരരതത്തില  നതലകാര  ശമെര

നടെക്കുനണ്ട്  എനളതുതകകാണ്ടകാണ്.  എനകാലുര  ടെകാക്സത്തിതന  തനറത്തിലനത്തിനര

ധകാരകാളര  ആളുകള  രകതപ്പട്ടെ്  ലപകാകുനണ്ട്.  ഇവത്തിതടെ  തജനുവത്തിനകായ  ഒര

കണലസണല,  ഭരണപകവര  പ്രതത്തിപകവതമെലകാര  ഉനയത്തിച്ചതുലപകാതലേ

നമ്മുതടെ  ടെകാക്സ്  ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടുതമെനത്തിതന  റശസ്ട്രേക്ചര്  തചയ്യുകതയനളത്

പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  കകാരരമെകാണ്.  റശസ്ട്രേക്ചറത്തിരഗത്തിതന  അവസകാന

ഘട്ടെതത്തിതലേതത്തിതയനളത് സലനകാഷലതകാടുകൂടെത്തി ഇഹൗ സഭയത്തില പറയകാന

ഞകാന  ആഗ്രേഹേത്തിക്കുകയകാണ്.  വളതര  തതവകകാതത  തതന  റശസ്ട്രേക്ചറത്തിരഗ്

നടെപ്പകാക്കുര.  മൂനനകാലേ്  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  ലമെഖലേയകായത്തി,  ഓഡെത്തിറത്തിരഗുര
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ഇനലേത്തിജനസുമെടെകമുള  വരതരസമെകായ  ലമെഖലേകളകായത്തി  റശസ്ട്രേക്ചറത്തിരഗ്

നടെപ്പകാക്കുര.  കകാരണര  പഴയതുലപകാതലേ  ജശപ്പുര  കകാറുര  ലലേകാറത്തിയര

തടെഞനത്തിര്തത്തി  സകാധനര  കതണ്ടതത്തിയകാല  ലപകാര.  വളതര

ഇനലേത്തിജനകായത്തിട്ടെകാണ്  കകാരരങ്ങള  തചയ്യുനത്.  ഇവത്തിതടെനത്തിനര  അടെയ്ക്ക

അയയ്ക്കുനതവന് പറയന,  പതക  അടെയ്ക്ക അയച്ചത്തിലട്ടെയത്തില.  പതക അടെയ്ക്ക

അലങ്ങകാട്ടെ്  അയയ്ക്കുനതവന്  പറയലമ്പകാള,  ഇവത്തിതടെനത്തിനര  നൂറ്  ലകകാടെത്തി

രൂപയതടെ സകാധനര ലപകാകുനതവങത്തില, അതലങത്തില ഇവത്തിതടെനത്തിനര തതപവഡെ്

ലപകാകുനതവന്  അയച്ചകാല  നൂറ്  ലകകാടെത്തി  രൂപയതടെ  സകാധനര  അലങ്ങകാട്ടെ്

ലപകാകുനതവന  കണക്  കകാണത്തിക്കുര.  അവത്തിതടെ  തചനത്തിട്ടെ്  പറയര  ഞങ്ങള

ലകരളതത്തില  ടെകാക്സ്  അടെച്ചത്തിട്ടുതണ്ടന്  പറഞ്  അവത്തിതടെ  കച്ചവടെതത്തിന്

ലവതറകാര  ബത്തില  കകാണത്തിച്ചകാല  ഇഹൗ  തുക  കുറവതചയ്യുര.  നമള

ശദത്തിച്ചത്തിതലങത്തില  നമ്മുതടെ  ടെകാക്സത്തിനകത്  അവത്തിതടെനത്തിനര  ഇലങ്ങകാട്ടെ്

തലരണ്ടതത്തില   കുറവണ്ടകാകുര.  ഇങ്ങതനയള  ധകാരകാളര  തട്ടെത്തിപ്പുകള

നടെക്കുനണ്ട്.  ഇഹൗ  തട്ടെത്തിപ്പുകള  കതണ്ടതകാന  പുതത്തിയ  രശതത്തിയത്തിലുള

മെകാര്ഗങ്ങള നടെപ്പത്തിലേകാകണര,  അതത്തിനുലവണ്ടത്തി  റശസ്ട്രേക്ചറത്തിരഗ്  സരവത്തിധകാനര,

പുതത്തിയ  കമ്പനട്ടെര്  സരവത്തിധകാനതമെലകാര  ആ  ലമെഖലേയത്തില  നടെപ്പത്തിലേകാക്കുനണ്ട്.
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അവര്ക്കുള  പരത്തിശശലേന  പരത്തിപകാടെത്തികളുര  കകാരരമെകായത്തി

നടെതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  പലേ ലമെഖലേകളത്തിലുര ടെകാക്സ് തകകാടുകണതമെന്

ലവണ്ടത്ര അറത്തിയകാതതത്തിതന ഒര പ്രശ്നവമുണ്ട്.  ടെകാക്സ് തകകാടുകകാതത്തിരത്തിക്കുനത്

വലേത്തിയ  മെത്തിടുകകാതണനകാണ്  പലേരര  വത്തിചകാരത്തിക്കുനത്.  പതത്തിനകായത്തിരവര

ഇരപതത്തിനകായത്തിരവര രൂപ കച്ചവടെമുള ഒര സകാപനതത്തില അവര് വകാങ്ങുന

അലഞകാ  പലതകാ  ശതമെകാനര  വരന  നത്തികുതത്തിതയ  ഒര  വര്ഷലതയ്ക്ക്

കണകകാക്കുലമ്പകാള പത്തുര പതത്തിനഞ്ചുര ലേകര രൂപ അടെയ്ക്കകാനുണ്ടകാകുര. അവര്

ഇതതകാര  തചറത്തിയ  കച്ചവടെമെകാണലലകാതയനപറഞ്   തകകാടുകകാതത്തിരത്തിക്കുര.

യഥകാര്ത്ഥതത്തില  അവര്  നമ്മുതടെ  കയ്യേത്തിലനത്തിനര  വകാങ്ങുന  പണമെകാണ്.

കസ്റ്റേമെര്  എന  നത്തിലേയത്തില  ലപകാകുലമ്പകാള  വകാങ്ങുന  പണര,  കൃതരമെകായത്തി

അടെയ്ക്കുനതത്തിന്  അവതര ലപ്രരത്തിപ്പത്തിക്കുകയര അത് കതണ്ടത്തുകകയര തചയ്യുക,

അവതരതയലകാര ടെകാക്സ് അടെയ്ക്കുനതത്തിന് ലപ്രരത്തിപ്പത്തിക്കുകയര തചയ്യുനതത്തിനുള ഒര

വലേത്തിയ  ശമെര  നടെതത്തിയകാല  നമ്മുതടെ  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തില  നതലകാര

വര്ദനവണ്ടകാകകാന സകാധത്തിക്കുര.  നത്തികുതത്തിയതടെ  കകാരരതത്തില അങ്ങതനയളള

കകാരരങ്ങള തചയ്യേകാന സകാധത്തിക്കുര. 
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കടെതത്തിതന  കകാരരര  ലനരതത  പറഞ.  ഞകാന  ജത്തി.എസ്.ടെത്തി.

കഹൗണസത്തില  ലയകാഗതത്തിന്  ലപകായ  സമെയത്  ഇലത  ലചകാദരര  സഭയത്തില

ഉനയത്തിച്ചലപ്പകാള  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പകാര്ലേതമെനറത്തികകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി  അതത്തിന്

മെറുപടെത്തി പറഞതകാണ്. 2010-11 വര്ഷതത്തില 78673 ലകകാടെത്തി രൂപയകായത്തിരന

കടെര  5  വര്ഷരതകകാണ്ട്  153370  രൂപയകായത്തി. അത്  100%  വര്ദത്തിച്ചു.  അത്

ഉമന  ചകാണ്ടത്തി  മെനത്തിസഭയതടെ  കകാലേതകാണ്.  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില  5

വര്ഷരതകകാണ്ട്  ഇരട്ടെത്തിയകാകുതനകാര  കണകകാണുളത്.  എനകാല  ഒനകാര

പത്തിണറകായത്തി  സര്കകാരത്തിതന  അവസകാന  കകാലേത്,  പ്രളയവര

ദുരത്തിതവതമെകാതകയണ്ടകായത്തിട്ടുര  ഇത്  88.7%  മെകാത്രലമെ  വനളതവന കകാരരവര

കഴത്തിഞ  ദത്തിവസങ്ങളത്തില  പറഞതകാണ്.  ധനപ്രതത്തിസനത്തിയണ്ടകാകകാനുള

ലകന്ദ്രതത്തിതന  ശമെങ്ങതള  നമള  ഒരമെത്തിച്ച്  ലനരത്തിടെകാന  ശമെത്തികണര.

ഇലപ്പകാഴതത  ധനകകാരര  കകാരരങ്ങള  സജശവമെകായത്തി  സഭയത്തിലുളതപ്പതടെ  ചര്ച്ച

തചലയ്യേണ്ടതുണ്ട്.  ലകന്ദ്ര  ഗവണതമെനത്തിതന  നത്തിലേപകാടുകതളയര  അവരതടെ

തതകാഴത്തില  രരഗതതയര  സരബനത്തിതച്ചകാതക  ചര്ച്ച  തചലയ്യേണ്ടതുണ്ട്.

ഇലപ്പകാഴതത  സത്തിതത്തിയത്തില  ധനമെകാലനജ് തമെന്  നനകായത്തി  തതകകകാരരര

തചയ്യേകാനുര  നത്തിലേവത്തിലുള  സകാഹേചരരതത്തിനകത്  തകകാണ്ടുലപകാകകാനുമെകാണ്
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സരസകാന  സര്കകാര്  ശമെത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.  ഇവത്തിതടെവന

വത്തിഷയങ്ങളത്തില ഈ കകാരരങ്ങതള സരബനത്തിച്ച് സര്കകാര് ലനകാക്കുനണ്ട്. 

ലഡെകാ  .    മെകാതദ്യു  കുഴലനകാടെന:  സര്,  ഈ അടുത ദത്തിവസര ചര്ച്ച തചയ

ആര്.ബത്തി.തഎ.-യതടെ  ഒര  ആര്ട്ടെത്തികത്തിള  നമതളലകാവരര  വകായത്തിച്ചതകാണ്.

അതത്തിതലേ  ഒര  ഒബ്സര്ലവഷനത്തില  എനത്തിക്  വളതര  സശരത്തിയസകായത്തി

ലതകാനത്തിയത്,  ഓണ ടെകാക്സ്  റവനന  പത്തിരത്തിക്കുനതത്തില  ഗുരതരമെകായ  കുറവ്

വരന  സരസകാനങ്ങളുതടെ  മുനപനത്തിയത്തിലേകാണ്  ലകരളതത

ലരഖതപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനത്.  കടെര  എടുക്കുനതുതകകാണ്ട്  തതറത്തില.  പലക

വരമെകാനര  വര്ദത്തികണര.  ഓണ ടെകാക്സ്  റവനന  ഡെത്തിതതകന  തചയ്യുന

എനപറയനത്  തശര്ച്ചയകായര  ഒര  കണലസണകാണ്.  അത്  അങ്ങയതടെ

ശദയത്തിലതപ്പട്ടെത്തിട്ടുലണ്ടകാ;  അതത്തിതന  കകാരണര  എനകായത്തിരത്തിക്കുതമെനറത്തിയകാന

തകാലപ്പരരമുണ്ട്.

ശശ  .    തക  .    എന  .    ബകാലേലഗകാപകാല:  സര്,  ഓണ  ടെകാക്സ്  റവനന

ഉളതപ്പതടെയള  കകാരരമെകാണ്  ഞകാന  പറഞത്,  അതകായത്  ഈ  പറഞ

വര്ദനവ്.  കുറച്ചുകൂടെത്തി  വര്ദനവ്  വരകാനുതണ്ടന കകാരരതത്തില സരശയമെത്തില.

പലക  ഇനരയത്തിതലേ  മെറ്  സരസകാനങ്ങതള  അലപകത്തിച്ച്  കഴത്തിഞ
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കശകാര്ട്ടെറത്തിതലേ  ടെകാക്സത്തിതന  വരമെകാനര  ലനകാക്കുലമ്പകാള  നമുക്  ജൂണ  മെകാസര

വതരയള  കശകാര്ട്ടെറത്തില  55  ശതമെകാനമെകാണ്  കഴത്തിഞ  വര്ഷലതകകാളുര

വര്ദനതവങത്തില അഖത്തിലലേനരകാടെത്തിസകാനതത്തില അത്  35  ശതമെകാനലമെയള.

ആ  വര്ദനവ്  വരനണ്ട്.  പലക  അതുതകകാണ്ട്  മെകാത്രര  ലപകാരകാ.  കൂടുതല

വര്ദനവ്  വരതണതമെനതത്തില  തര്കമെത്തില.  അതത്തിന്  എലകാവരരകൂടെത്തി

സഹേകായത്തികണര.  ലകകാടെതത്തിയത്തില  ലകസുകളത്തിലതപ്പട്ടെ്  കത്തിടെക്കുന  എത്രലയകാ

കകാരരങ്ങളുണ്ട്.  ആവശരമെത്തിലകാതത  ടെകാക്സത്തിതന  കകാരരതത്തിതലേകാതക

തടെസമുണ്ടകാകത്തി  ലകസ്സുകള ഉണ്ടകാക്കുനതുമുതല എത്രതയത്ര കകാരരങ്ങളകാണ്

ഇതത്തില  വരനത്.  ഇതത്തിതലേലകാര  ഇടെതപട്ടെ്  ആളുകതളതകകാണ്ട്  ടെകാക്സ്

അടെപ്പത്തിക്കുക എനളത് പ്രധകാനതപ്പതട്ടെകാര കകാരരമെകാണ്. 

ശശ.  എന.  എ.  തനലത്തിക്കുന് അടെകമുള ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള

പറഞതത്തിതനകാനര ഞകാന ഇലപ്പകാള മെറുപടെത്തി പറയനത്തില. അലദഹേര പറഞ,

ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തിക്  നല  തപരമെകാറതമെകാതകയകാണ്,  ചകായകടെ

തുറനവച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്,  പലക  11  മെണത്തിയകാകുലമ്പകാലഴയ്ക്കുര  സകാധനര

തശരതമെന്.  ഞകാന ലചകാദത്തികതട്ടെ,  അങ്ങ് ലചകാദത്തിച്ചത്തിട്ടെ്  ഏതതങത്തിലുര സകാധനര

ഗവണതമെനത്തിലനത്തിന് കത്തിട്ടെകാതത്തിരനത്തിട്ടുലണ്ടകാ;  അങ്ങ് ലചകാദത്തിച്ചത്തിട്ടെ്  എതനങത്തിലുര
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ഈ ചകായകടെയത്തിലനത്തിനര കത്തിട്ടെകാതതുലണ്ടകാ; ആഗ്രേഹേങ്ങള ഒതത്തിരത്തി കകാണുര.

ബഡ്ജറത്തില വച്ചത്തിരത്തിക്കുന പണമെകാണ്.  അലങ്ങയ്ക്ക്  ഇവത്തിതടെ  വത്തിമെകാനതകാവളര

ലവണതമെലനകാ  ലലേകാകല  ലസ്റ്റേഷന  ലവണതമെലനകാ  പറയകാര.

ബഡ്ജറത്തിനകത്തുള  ഈ  സര്കകാര്  അരഗശകരത്തിച്ച  ഏതതങത്തിലുര  പണര

എവത്തിതടെതയങത്തിലുര  കത്തിട്ടെകാതതുലണ്ടകാ?  പലക  ഭകാവത്തിയത്തില  ഇങ്ങതനയകാണ്

ലകന്ദ്രഗവണതമെന്  ശമെത്തിക്കുനതതങത്തില അപകടെകരമെകായ സത്തിതത്തിയകാതണന്

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാന  ഉതരവകാദതപ്പതട്ടെകാര  ചുമെതലേകകാരനകാണ്  ഞകാന

എനളളതുതകകാണ്ടകാണ്  ഇത്  പറയനത്.  നകാലേഞ്  ലകകാടെത്തി  രൂപ  മുടെകത്തിയ

പുതത്തിയ ടഷറത്തി കകാസര്ലഗകാഡുളള ചട്ടെഞകാലേത്തില ഉദ്ഘകാടെനര തചയ. ആ ടഷറത്തി

ഉദ്ഘകാടെനതത്തിന്  കണ്ടലപ്പകാഴകാണ്  അങ്ങ്  അത്  പറഞത്.   പറയലമ്പകാള

വസ്തുതകാപരമെകായ കകാരരര പറയണര. ഈ ചകായകടെയത്തില ലബകാണ്ടയര ചകായയര

ഊണുര തപകാലറകാട്ടെയര അതകാഴവര തകകാടുക്കുതമെന് പറഞത്തിട്ടുതണ്ടങത്തില അത്

തകകാടുതത്തിരത്തിക്കുര.  അങ്ങതന  തകകാടുകകാതത  കടെ  തുറനവച്ചത്തിരത്തിക്കുകയല.

പറഞ  എലകാ  കകാരരവര  തകകാടുക്കുനണ്ട്.  പറഞതത്തിനപ്പുറര  തകകാടുകകാന

ശമെത്തിക്കുനണ്ട്.  ആലേങകാരത്തികമെകായത്തി പറയകാര.  പലക ഒതരകാറ മെണ്ഡലേതത്തിലുര

ഇതുവതര അങ്ങതന തകകാടുലകണ്ട ഒര കകാരരതത്തിനുര തടെസര വരന അവസ
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ഉണ്ടകായത്തിട്ടെത്തിതലന്  അഭത്തിമെകാനലതകാതടെ  പറയകാന  കഴത്തിയനതത്തില  എനത്തിക്

സലനകാഷമുണ്ട്. 

ശശ  .    എന  .    എ  .    തനലത്തിക്കുന്:  സര്,  അങ്ങ്  എതന

നത്തിലയകാജകമെണ്ഡലേതത്തില ഒനര തനത്തിട്ടെത്തിതലന് ഞകാന പറഞത്തിട്ടെത്തില.  പലക

കുലറ കരകാറുകകാരതടെ ബത്തില തകകാടുകകാന ബകാകത്തിയണ്ട്. അലത അവസരതത്തില

ടഷറത്തി  എലപ്പകാഴര  തുറനവച്ചത്തിട്ടുതണ്ടന്  അങ്ങ്  പറയനമുണ്ട്.  അത്  ഞകാന

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുതവലനയള.

മെത്തി  .    സശക  ര്:  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ മെനശ, ഇങ്ങതന ഉദകാരമെകായത്തി വഴങ്ങത്തിയകാല

പറത്തില. ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ ഒര മെനത്തികൂടെത്തി മെറുപടെത്തി പറയകാനുണ്ട്.

ശശ  .    തക  .    എന  .    ബകാലേലഗകാപകാല:  സര്,  ഞകാന  ചുരകകാര.  കുറച്ച്

കരകാറുകകാരതടെ  പണര  തകകാടുകകാനുതണ്ടന്  അങ്ങ്  പറഞ.

കരകാറുകകാര്ക്കുളതപ്പതടെ  പണതത്തിന്  തടെസമെത്തില.  ബത്തില  ഡെത്തിസഹൗണ്ടത്തിരഗുര

അലകാതതയമുള  ഫതണ്ടലകാര  തകകാടുക്കുനണ്ട്.  ഇതുവതര  കുഴപ്പതമെകാനമെത്തില.

ഇനത്തിയലങ്ങകാട്ടുമുണ്ടകാകത്തില.  ഭകാവത്തിയത്തില  ലകന്ദ്രര  നമതള  ഇങ്ങതന  തടെയകാന

നത്തിനകാല  അകകാരരതത്തില  നമുതകകാരമെത്തിച്ച്  അജത്തിലറഷന നടെതകാര,  അങ്ങ്

പറയന കകാരരര  പരത്തിലശകാധത്തിക്കുകയര തചയ്യേകാര.  തപകാതുവത്തില ആ കകാരരമെത്തില
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എനമെകാത്രര  പറഞ്  നമുക്  കൂട്ടെകായത്തി  ഇകകാരരതമെടുകകാര.  ഇടെയ്ക്കത്തിടെയ്ക്ക്

ആര്തകങത്തിലുര  വഴങ്ങത്തിതകകാടുകകാനുളള  സമെയമെത്തിതലന്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

തചയര്  പറഞ.  അതുതകകാണ്ടകാണ്  ശശ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷനകാഥ്  ഞകാന

വഴഞകാതത്.  അടുത ദത്തിവസങ്ങളത്തില ചര്ച്ചയണ്ടലലകാ.  അലപ്പകാള ബകാകത്തി

കകാരരങ്ങള പറയകാര. 

ശശ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷനകാഥ്: സര്, മുന ധനകകാരര വകുപ്പുമെനത്തിയകായത്തിരന

ലഡെകാ.  ടെത്തി.  എര.  ലതകാമെസ്  തഎസക്  അനഹൗണസ്  തചയ  മുതത്തിര്ന  മെകാധരമെ

പ്രവര്തകരതടെ  തപനഷനത്തില  1,000/-  രൂപയതടെ  വര്ദനവ്  വരത്തുനത്

500/- രൂപയകാകത്തി ചുരകകാതത 1,000/- രൂപയകാകത്തി നത്തിലേനത്തിര്തണതമെനള

റത്തികശസ്റ്റേകാണ് എനത്തിക്കുളത്.

മെത്തി  .   സശകര്: ഇനത്തി തചയര് അനുവദത്തിച്ചകാല എന് പ്രലതരകര പറയരത്.

തചയര് വഴങ്ങകാന അനുവദത്തിക്കുനത്തില.

ശശ  .   തക  .   എന  .   ബകാലേലഗകാപകാല: സര്, അത് ഞകാന വളതര കൃതരമെകായത്തി

പറഞതകാണ്. ബഡ്ജറത്തില 1,000/- രൂപ വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുതമെന് പറഞതകാണ്.

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിതതന  പതങടുത  ഒര  ലയകാഗതത്തിതന

മെത്തിനുട്ടെ്സത്തിനനുസത്തിച്ചകാണ്  തശരമെകാനര  വരനത്.  എനകായകാലുര  ഈ  പ്രശ്നര
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പരത്തിഹേരത്തിക്കുതമെന്  പത്രപ്രവര്തകലരകാടുളതപ്പതടെ  പറഞതകാണ്.  അത്

വലേത്തിയ പ്രശ്നമുള കകാരരമെല. ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകള പകാസകാകത്തിതരണതമെന്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.   

റവനന-ഭവനനത്തിര്മകാണ  വകുപ്പ്  മെനത്തി  (ശശ  .    തക  .    രകാജന):  സര്,

ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള  സരബനത്തിച്ച  ചര്ച്ചയത്തില  പതങടുത  17  അരഗങ്ങള,

അവര്  ഈ  സഭയ്ക്കുര  തപകാതുതവ  ഗവണതമെനത്തിനുര  ചര്ച്ച  തചലയ്യേണ്ടതുര

ഇടെതപലടെണ്ടതുര  വകുപ്പുകളുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടുളതുമെകായ  ചത്തിലേ  വത്തിഷയങ്ങതള

സരബനത്തിച്ച്  ഇവത്തിതടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ചര്ച്ചയത്തില  പതങടുത  എലകാവലരകാടുര

ഞകാന  നന്ദത്തി  ലരഖതപ്പടുത്തുകയകാണ്.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  തചയറത്തിലനകാടെ്

തുടെകതത്തിലതതന  എനത്തിക്  തചറത്തിതയകാര  അഭരര്ത്ഥന  നടെതകാനുളത്,

ഇനതത  ഡെത്തിമെകാനത്തിതന  മെഹേകാഭൂരത്തിപകവര  നകാലേ്  വത്തിഷയങ്ങളത്തിലേകായത്തി  ഈ

വകുപ്പത്തിനകാണ്  എനളളതുതകകാണ്ട്  കുറച്ച്  സമെയതത്തിനുളളത്തില  പരമെകാവധത്തി

നത്തിര്തകാര.  എങത്തിലുര ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുര ഗവണതമെന്

ഉലദശത്തിക്കുനതുമെകായ കകാരരങ്ങളത്തിലലേയ്ക്ക് കടെനലപകാകകാതത്തിരത്തികകാന കഴത്തിയത്തില.

ഈ ഗവണതമെന്, രണ്ടകാര പത്തിണറകായത്തി സര്കകാര് അധത്തികകാരതത്തിലവന്

തുടെകതത്തിലതതന  2021  മുതല  2026  വതരയള  റവനന,  സര്ലവ,
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ഭവനനത്തിര്മകാണ  വകുപ്പത്തിതന  ലേകരങ്ങളുര  കരതലുര  ഉളതപ്പടുതത്തിതകകാണ്ട്

Vision  and  Mission  2021-26  എന  വത്തിപുലേമെകാതയകാര  ആശയര

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികതളക്കൂടെത്തി  സഹേകരത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചലമ്പകാള ഈ

സര്കകാര്  ഒര  മുദകാവകാകരര  ജനങ്ങളുതടെ  മുമ്പത്തില  വച്ചു.  'എലകാവര്ക്കുര  ഭൂമെത്തി,

എലകാ  ഭൂമെത്തിക്കുര  ലരഖ,  എലകാ  ലസവനങ്ങളുര  സകാര്ട്ടെ്'  എനകാണ്  ആ

തലേവകാചകര.  പ്രസ്തുത  വകാചകതത്തില  ഊനത്തിനത്തിനതകകാണ്ട്  കഴത്തിഞ  ഒര

വര്ഷകകാലേമെകായത്തി  പ്രവര്തത്തികകാന കഴത്തിഞതവനര ആ പ്രവര്തനതത്തില

വലേത്തിയ  ലനട്ടെമുണ്ടകാകകാന  കഴത്തിഞത്തിട്ടുതണ്ടനമുളള  അഭത്തിമെകാന

ലബകാധലതകാടുകൂടെത്തിയകാണ്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകള  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ട്

ഞകാന  സരസകാരത്തിക്കുനത്. 

ലകരളതത്തില  കഴത്തിഞ സര്കകാരത്തിതന കകാലേത്  177000  പട്ടെയങ്ങള

തകകാടുത്തുതകകാണ്ട്  ലകരളതത്തിതലേ  ഗവണതമെനത്തിതനതതന  ചരത്തിത്രതത്തില

അത്ഭുതകരമെകായ മെകാറതത്തിന്  വഴത്തിവച്ചതകാണ് ഒനകാര പത്തിണറകായത്തി സര്കകാരര

അതത്തിതലേ റവനന  വകുപ്പുര.  രണ്ടകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില

വന  ഒര  വര്ഷകകാലേതത്തിനത്തിടെയത്തില,  ആ  പനണ്ട്  മെകാസതത്തില  ഏഴ്

മെകാസകകാലേവര കഠത്തിനമെകായ ലകകാവത്തിഡെത്തിതന തടെവത്തിലേകായത്തിരന നമതളലകാവരര.
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ലകകാവത്തിഡെത്തിതന  മൂനകാര  തരരഗര  ആര്തലേച്ച്  വനലപ്പകാഴര  ലകരളതത്തിതലേ

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തി  രണ്ട്  നൂറുദത്തിന  പരത്തിപകാടെത്തികളത്തിലേകായത്തി

27000-ലതകാളര  പട്ടെയര  വത്തിതരണര  തചയ്യേകാന  ആവശരമെകായ

നടെപടെത്തികതളടുകണതമെന്  റവനന  വകുപ്പത്തിലനകാടെ്  ആവശരതപ്പട്ടെലപ്പകാള ഞകാന

അഭത്തിമെകാനലതകാതടെ  പറയതട്ടെ,  റവനന  വകുപ്പ്  ജശവനകകാരതടെയര  രകാഷശയ

ലഭദമെലനര  ഈ  സഭയത്തിതലേ  എര.എല.എ.-മെകാരതടെയതമെലകാര

പ്രവര്തനതത്തിതന  അടെത്തിസകാനതത്തില  27000  പട്ടെയങ്ങള

തകകാടുകണതമെനകാണ്  ടെകാര്ജറ്  ഇട്ടെതതങത്തില  ഒറവര്ഷരതകകാണ്ട്  54535

പട്ടെയങ്ങള  വത്തിതരണര  തചയ്യേകാന  നമുക്  സകാധത്തിച്ചു.  54535  പട്ടെയങ്ങള

വത്തിതരണര തചയതവന് പറഞകാല 54535 ലരഖയല. കഴത്തിഞ ലമെയ് 20-ാം

തശയതത്തി സഖകാവ്  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയതന ലനതൃതശതത്തിലുള ഗവണതമെനത്തില

ഞങ്ങള 21  മെനത്തിമെകാര് അധത്തികകാരതത്തില സതരപ്രതത്തിജ്ഞ തചയ്യുന ലനരത്,

ആര്  ലകരളതത്തിതന  മെനത്തിയകായകാല  എനത്തിതകന്തുകകാരരര,  ജശവത്തിതതത്തില

ഇതുവതരയര  ആറടെത്തി  മെണത്തിതന  ജന്മേത്തിയകാകകാന  കഴത്തിഞത്തിലലലകാ  തമ്പുരകാലന

എന്  പ്രകാര്ത്ഥത്തിക്കുകയര  കരയകയര  തചയത്തിരന  ലകരളതത്തിതലേ  54535

കുടുരബങ്ങതള  ഈ  ഒര  വര്ഷകകാലേരതകകാണ്ട്  ഭൂമെത്തിയതടെ  ഉടെമെകളകാകത്തി
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എനതകാണ് രണ്ടകാര പത്തിണറകായത്തി സര്കകാരത്തിതന ഏറവര പ്രധകാനതപ്പട്ടെ ലനട്ടെര.

അത്  തവറുലത ഉണ്ടകായതല.  ഈ വത്തിഷയവമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  തുടെര്ച്ചയകായ

പരത്തിപകാടെത്തികള.  ലേകാനഡെ്  റവനന  കമശഷണര്,  ലജകായത്തിന്  കമശഷണറുതടെ

ലനതൃതശതത്തില ഒര പുതത്തിയ പട്ടെയ മെത്തിഷന ടെശര, ലകരളതത്തിതലേ 17 മെദര്ലേകാനഡെ്

ടത്തിബനണലുകള, 16 ലദവസശര ടത്തിബനണലുകള, 15 ലേകാനഡെ് ടത്തിബനണലുകളുതടെ

അധത്തിക ചുമെതലേ നലകത്തിയ ഓഫശസുകള, 34 ലേകാനഡെ് ടത്തിബനണല, തകാലൂക്

ഓഫശസുകള  എനത്തിങ്ങതന  82  കകാരരകാലേയങ്ങളത്തിലേകായത്തി  139712  ലകസ്സുകള

പ്രലതരകമെകായത്തി  ചര്ച്ച  തചയ്യേകാന  അനുവകാദമുണ്ടകായത്തി.  എര.എല.എ.-മെകാരതടെ

ലനതൃതശതത്തില മെണ്ഡലേതത്തില, ഭൂമെത്തിയതടെ അവകകാശമെത്തിലകാതവര് ആര്? എന്

പരത്തിലശകാധത്തികകാനുളള  പ്രലതരക  ലയകാഗങ്ങള  കൂടെത്തി.  ആ  ലയകാഗങ്ങളുതടെ

അടെത്തിസകാനതത്തില  പട്ടെയ  ഡെകാഷ്  ലബകാര്ഡെ്  ഉണ്ടകാകത്തി.  മെനത്തിമെകാരര

എര.എല.എ.-മെകാരര  സര്കകാര്  ഉലദരകാഗസരര  പതങടുത്തുതകകാണ്ട്  മൂന്

മുതല അഞ് തവണ വതര ജത്തിലകളത്തില ഉനതലേ ലയകാഗങ്ങള ലചര്ന. എലകാ

ആഴ്ചയത്തിലുര  ഓണതതലേനത്തിലൂതടെ  ഇഹൗ പ്രശ്നങ്ങള പരത്തിഹേരത്തികകാനലവണ്ട ശമെര

നടെതത്തി.  ലകരളതത്തില  ലേകാനഡെ്  ടത്തിബനണലുകളത്തില  ലശഷത്തിക്കുന  89975

ലകസുകളത്തില ഗുണകരമെകായ മെകാറമുണ്ടകാകകാനുളള പരത്തിശമെങ്ങളുമെകായത്തി സര്കകാര്
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മുലനകാട്ടെ്  ലപകാകുകയകാണ്.  റശസര്ലവ  കൂടെത്തി  കഴത്തിയലമ്പകാള,  അതത്തിതന

ഭകാഗമെകായളള  തസറത്തിലതമെനത്തിലലേയ്ക്ക്  കടെക്കുലമ്പകാള  കുടെത്തിയകായ്മ,  കുടെത്തികത്തിടെപ്പ്

ഭൂമെത്തികളത്തില  തതകവശമുളളവര്ക്  പൂര്ണമെകായര  പട്ടെയര  നലകകാനുളള

നടെപടെത്തികളത്തിലലേയ്ക്ക്   ഗവണതമെന്  കടെക്കുനതകാണ്.  ലകരളതത്തിതലേ  തകാലൂക്

ലേകാനഡെ് ലബകാര്ഡുകളത്തില ഇലപ്പകാള നത്തിലേനത്തിലക്കുനത്  1290  ലകസുകളകാണ്.

സകാധകാരണ  നത്തിലേയത്തില  ആ  ലേകാനഡെ്  ലബകാര്ഡുകളത്തില  അതത്തിതന

ചുമെതലേകകാരകായത്തിരത്തിക്കുനത് മെറ്റു വകുപ്പുകളുതടെ ചുമെതലേ വഹേത്തിക്കുന തഡെപനട്ടെത്തി

കളകര്  ആയത്തിരത്തിക്കുര.  കഴത്തിഞ  പട്ടെയ  വത്തിതരണതത്തിന്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

മുഖരമെനത്തിതതന  പ്രഖരകാപത്തിച്ചതുലപകാതലേ തകാലൂക്  ലേകാനഡെ്  ലബകാര്ഡുകതള

നകാലു  വത്തിഭകാഗങ്ങളകാകത്തി  മെകാറത്തി  അതത്തിന്  നകാലേ്  തഡെപനട്ടെത്തി  കളകര്മെകാതര

പുതത്തിയതകായത്തി  നത്തിയമെത്തിച്ച്,  ആ  നകാലേ്  ലസകാണത്തിലകൂടെത്തിയളള  പ്രശ്നങ്ങള

പരത്തിഹേരത്തിക്കുലമ്പകാള  അര്ഹേരകായ  മുഴവനലപര്ക്കുര  ഭൂമെത്തി  തകകാടുക്കുകതയന

ലേകരതത്തിലലേക്  ഇഹൗ  കകാലേയളവത്തില  ലകരളതത്തിതലേ  ഗവണതമെനത്തിന്

എതകാന  കഴത്തിയതമെന്  ഇഹൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകളുതടെ  ചര്ച്ചയത്തില  വളതര

അഭത്തിമെകാനലതകാടുകൂടെത്തി പറയകാന കഴത്തിയര.
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"അവശന്മേകാ,രകാർതന്മേകാരകാലേരബഹേശനന്മേകാ-

രവരതടെ സങടെമെകാരറത്തിയകാൻ?

പണമുലളകാർ നത്തിർമത്തിച്ച 

നശതത്തികത്തിതത്തിതലേകാനര

പറയവകാനത്തിലല?- ഞകാൻ പത്തിൻവലേത്തിച്ചു !”

എന്  'വകാഴക്കുലേ'  എന കവത്തിതയതടെ അവസകാനതത വരത്തികളത്തില ചങ്ങമ്പുഴ

കൃഷ്ണപത്തിളള  എഴതത്തിവച്ചത്  മെലേയകാളത്തിയതടെ  മെനസത്തില  നശറുന  ലവദനയകായത്തി

ഇലപ്പകാഴര  നത്തിലേനത്തിലക്കുനതകാണ്.  ഇതരതമെകാര  ഗവണതമെന്  ഇഹൗ

ലകരളതത്തില  അധത്തികകാരതത്തില  വരന  ഘട്ടെമുണ്ടകായത്തിരതനങത്തില  അത്

തത്തിരതത്തിതയഴലതണ്ടത്തിവരമെകായത്തിരന  വത്തിധതത്തില  അവശന്മേകാരതടെയര

ആര്തനമെകാരതടെയര  ആലേരബഹേശനനമെകാരതടെയര  വത്തികകാരമെറത്തിയകാന

ലകരളതത്തില  ഒര  ഗവണതമെനതണ്ടന്  തതളത്തിയത്തികകാന  ഇഹൗ  കകാലേയളവത്തില

ഗവണതമെനത്തിന്  കഴത്തിഞതവനളളത്  വളതര അഭത്തിമെകാനപൂര്വര പറയകാനകാകുര.

ഭൂനത്തിയമെവമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  രകാവത്തിതലേ  മെണത്തിയകാശകാനുര  ശശ.  പത്തി.  തജ.

ലജകാസഫുര  ചര്ച്ച  തചയതുലപകാതലേ,  ഞകാന  ആ  വത്തിഷയതത്തിലലേക്  വരകാര.

1960-തലേ  ഭൂനത്തിയമെതത്തിതന  ഭകാഗമെകായളള  നത്തിരവധത്തി  ചട്ടെങ്ങളുണ്ട്.  ചട്ടെങ്ങളുതടെ
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ഭകാഗമെകായളള ഗവണതമെന് ഉതരവകളുണ്ട്. 1964-തലേ ചട്ടെര റവനന വകുപ്പത്തിതന

ഭകാഗമെകായത്തി  തകകാടുകകാവനതകാണ്,  കടെലേത്തിനുര  ജണ്ടയ്ക്കുര  ഇടെയത്തിലുളള  പ്രലദശര.

എനകാല വനര വകുപ്പുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  1977-തലേ പട്ടെയര  1993-തലേ ചട്ടെര

അനുസരത്തിച്ച്  തകകാടുലകണ്ടതകാണ്.  അത്  നഗരപ്രലദശത്  1995-തലേ

ചട്ടെമെനുസരത്തിച്ച് തകകാടുലകണ്ടതകാണ്. പട്ടെത്തികവര്ഗ വത്തിഭകാഗങ്ങളക് തകകാടുകകാന

2001-തലേ  ചട്ടെര  നത്തിലേനത്തിലക്കുനണ്ട്.  ഇങ്ങതന  30-ഓളര  ചട്ടെങ്ങള,  ആ

ചട്ടെങ്ങളത്തില ലനരതത ഇവത്തിതടെ സൂചത്തിപ്പത്തികതപ്പട്ടെതുലപകാതലേ....... 

ശശമെതത്തി    ശകാനകുമെകാരത്തി   തക  .:  സര്,  ലേകാന് അലസനതമെന്  ആക്

തസഷരല  റൂള  1993  പ്രകകാരര  ലജകായത്തിന്  തവരത്തിഫത്തിലകഷന  കഴത്തിഞ

അതകായത്  ലഫകാറസ്റ്റേ്  ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടുതമെനര  റവനന  ഡെത്തിപ്പകാര്ട്ടുതമെനര  ലജകായത്തിന്

തവരത്തിഫത്തിലകഷന  കഴത്തിഞത്തിട്ടുളള  ഭൂമെത്തികളത്തില  പട്ടെയര  ലേഭരമെകാക്കുനതത്തിനു

ലവണ്ടത്തിയളള നടെപടെത്തികള ഏതുവതരയകായത്തി?

ശശ  .    തക  .    രകാജന:  സര്,  അതതകാര  പ്രശ്നമെകാണ്.  ഞകാന  ലനരതത

പറഞ  30-ഓളര  ചട്ടെങ്ങളത്തില  1993-തലേ  ചട്ടെര  വരതരസമെകാണ്.   1977-ന്

മുനപ്  വനഭൂമെത്തിയത്തില  കുടെത്തിലയറത്തിപ്പകാര്തവര്ക്  ഭൂമെത്തി  തകകാടുകകാനുളളതകാണ്

1993-തലേ ചട്ടെര.  ആ ചട്ടെപ്രകകാരര ലജകായത്തിന് തവരത്തിഫത്തിലകഷന നടെലതണ്ടത്
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റവനന വകുപ്പുര വനര വകുപ്പുര സരയകമെകായകാണ്.  അങ്ങതന റവനന വകുപ്പുര

വനര വകുപ്പുര സരയകമെകായത്തി തയ്യേകാറകാകത്തിയ തജ.വത്തി.ആര്. അനുസരത്തിച്ച് ലകന്ദ്ര

ഗവണതമെനത്തിന് ലടെകാലപ്പകാ ഷശറത്തില പ്രലതരകമെകായത്തി അഭരര്ത്ഥന നടെതത്തി ലകന്ദ്ര

ഗവണതമെന് തസനടല പട്ടെയതത്തിതന ഭകാഗമെകായത്തി ആ ഭൂമെത്തി റവനന വകുപ്പത്തിന്

വത്തിട്ടു തനകാല മെകാത്രലമെ സരസകാന ഗവണതമെനത്തിന് അത് വത്തിഭജത്തിച്ചു നലകകാന

സകാധത്തിക്കുകയളള.   ആ പരത്തിശമെങ്ങള നലതുലപകാതലേ നടെക്കുനണ്ട്.  അടുത

ഒര  വര്ഷകകാലേര,  അങ്ങ്  ലചകാദത്തിച്ചതത്തിതന  ഭകാഗമെകായത്തി,  54535  പട്ടെയങ്ങള

തകകാടുത  അനുഭവതത്തിതന  അടെത്തിസകാനതത്തില  ഞകാന  പറയന,  ഇഹൗ

സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര ലകരളതത്തിതലേ പട്ടെയ വത്തിതരണതത്തിതലേ മുഖരലേകരമെകായത്തി

നകാര  എടുകകാന  ലപകാകുനത്  മെലേലയകാരതത്തിലലേയര  ആദത്തിവകാസത്തികളുലടെയര

പട്ടെയര  തകകാടുക്കുകതയനളളതകാണ്.  മെലേലയകാര  ആദത്തിവകാസത്തി  ലമെഖലേകളത്തില

വര്ഷങ്ങളകായത്തി നത്തിലേനത്തിലക്കുന പട്ടെയര വത്തിതരണര തചയ്യേല ഒര തസഷരല

മെത്തിഷന  ഏതറടുത്തുതകകാണ്ട്  പകാര്ശശവലകൃതരകായ  ജനങ്ങളുതടെ  പ്രശ്നങ്ങള

പരത്തിഹേരത്തികകാന കഴത്തിയന വത്തിധതത്തില ഒര മുലനകാട്ടുലപകാക്കുണ്ടകാകുര.  ചട്ടെങ്ങളുര

നത്തിയമെങ്ങളുതമെകാതക  മെനുഷര  നത്തിര്മത്തിതമെകാണ്,  ഇഹൗ  സഭ  ഉണ്ടകാകത്തിയതകാണ്.

ഏറവര  സകാധകാരണകകാരകായ  മെനുഷരര്ക്കുലവണ്ടത്തി  ഭൂമെത്തിതകകാടുകകാന  ആ
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ചട്ടെതത്തിലലേകാ  നത്തിയമെതത്തിലലേകാ  ഒര  മെകാറമുണ്ടകാലകണ്ടത്തി  വനകാല

അടെത്തിസകാനമൂലേരങ്ങളത്തില  ഉറച്ചു  നത്തിനതകകാണ്ട്  അതത്തില  മെകാറര  വരതകാന

ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി  ഗവണതമെനത്തിന്  ഒര  മെടെത്തിയമുണ്ടകാകത്തില.

അനധത്തികൃതമെകായ  ഭൂമെത്തി  തതകവശരവച്ചത്തിരത്തിക്കുനവര്  എത്ര

ഉനതന്മേകാരകാതണങത്തിലുര  അത്  തത്തിരത്തിച്ചു  പത്തിടെത്തിച്ച്  ഇഹൗ  നകാട്ടെത്തിതലേ  ഭൂരഹേത്തിതര്ക്

വത്തിതരണര തചയ്യുക എനളളതകാണ് ഗവണതമെനത്തിതന പ്രധകാനതപ്പട്ടെ ലേകരര.

വനകാവകകാശ  പട്ടെയങ്ങള,  2001-തലേ  പട്ടെത്തികവര്ഗ  ഭൂപതത്തിവ്  ചട്ടെങ്ങള,

1993-തലേ  വനലമെഖലേ  ഭൂപതത്തിവ്  ചട്ടെങ്ങള  -  ഇഹൗ  സങശര്ണമെകായ  ഭൂമെത്തി

പ്രശ്നങ്ങള  പരത്തിഹേരത്തികകാന  അടുതവര്ഷര  പ്രലതരകര ടെശമുകതള

നത്തിലയകാഗത്തിച്ചുതകകാണ്ട് മെലേലയകാര ആദത്തിവകാസത്തി ലമെഖലേകളത്തില തസഷരല തതഡ്രെെവ്

നടെതത്തിതകകാണ്ട്,  സര്ലവയര്മെകാരതടെയര  ഉലദരകാഗസനമെകാരതടെയര  ഒര  ടെശര

നത്തിര്മത്തിച്ചുതകകാണ്ട്, ആ പ്രശ്നങ്ങളക് ലനതൃതശര നലകകാന നമുക് സകാധത്തിക്കുര.

യണത്തിക്  തണ്ടലപ്പര്  സത്തിസ്റ്റേതത്തിലലേക്  കടെന  ഇനരയത്തിതലേ  ആദര

സരസകാനമെകായത്തി  ലകരളര  മെകാറുകയകാതണന്  ഞകാന  രകാവത്തിതലേ  പറഞ.

ആധകാറുര തണ്ടലപ്പരര ലേത്തിങ്കുതചയതകകാണ്ടുളള ഒര പുതത്തിയ സമെശപനതത്തിലൂതടെ

അനധത്തികൃതമെകായത്തി തതകവശര വയ്ക്കുന ഭൂമെത്തി കതണ്ടതകാനുര അത് പത്തിടെത്തിതച്ചടുത്
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നകാട്ടെത്തിതലേ  ഭൂരഹേത്തിതര്ക്  തകകാടുകകാനുര  അലതകാതടെകാപ്പര  ഭൂലരഖകളത്തിതലേ

കൃത്രത്തിമെതശര  ഉളതപ്പതടെയളള  പ്രശ്നങ്ങളക്  മെറുപടെത്തി  കകാണകാനുര  നമുക്

കഴത്തിയതമെന  കകാരരതത്തില  യകാതതകാര  സരശയവമെത്തില.  ഇവത്തിതടെ  ചത്തിലേര്

ഉനയത്തികതപ്പട്ടെ  പ്രശ്നര  ഭൂമെത്തി  തരര  മെകാറവമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടുളളതകാണ്.

ചത്തിലേതരകാതക  ഉനയത്തിക്കുനത്  ലകട്ടെകാല  ലതകാനര  2008-തലേ  നത്തിയമെവര

2018-തലേ  ലഭദഗതത്തിയര  ഭൂമെത്തി  തരര  മെകാറകാനലവണ്ടത്തി  ഉണ്ടകാകത്തിയതകാതണന്.

അങ്ങതനയലലയല.  അത്  നമ്മുതടെ  ഭൂമെത്തി  അനധത്തികൃതമെകായത്തി

നത്തികതത്തിതപ്പടെകാതത്തിരത്തികകാനലവണ്ടത്തി  ഉണ്ടകാകത്തിയ  രണ്ടു  നത്തിയമെങ്ങളകാണ്.

അതത്തിതന ഭകാഗമെകായളള  ഒര വരകത ഉണ്ടകാലകണ്ടതുണ്ട്.   56/2022  എന

ഗവണതമെന് ഉതരവത്തിലൂതടെ തഫബ്രുവരത്തി മെകാസര  22-ാം തശയതത്തി കരകാബത്തിനറ്

എടുത ഒര തശരമെകാനര, 990 പുതത്തിയ ജശവനകകാതര നത്തിയമെത്തിച്ചുതകകാണ്ട്, 340

വകാഹേനങ്ങള  വകാടെകയ്തകടുത്തുതകകാണ്ട്,  5  ലകകാടെത്തി  രൂപ

തചലേവഴത്തിച്ചുതകകാണ്ടുളള ഇനഫകാ സ്ട്രേക്ചര് തഫസത്തിലേത്തിറശസ് ആരരഭത്തിച്ചുതകകാണ്ട്

നവരബര് മെകാസതത്തിനകര ലകരളതത്തിതലേ ഓണതതലേനകായര ഓഫ് തതലേനുമെകായത്തി

നലകത്തിയ  മുഴവന  അലപകകളത്തിലുര  തരര  മെകാറങ്ങളത്തിലുര  തശര്പ്പുണ്ടകാകകാന

കഴത്തിയന വത്തിധതത്തില അത് മുലനകാട്ടുലപകാകുര. ഇഹൗ സഭയതടെ മുനപത്തില ആദരര
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പറയണതമെനളളതുതകകാണ്ട്  മെതറകാരത്തിടെത്തുര  പറയകാതത  സഭ  സലമളത്തിക്കുന

സമെയതതടുത  തശരമെകാനമെകായതുതകകാണ്ട്  സഭയതടെ  മുനപത്തില

അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണ്.  27  ആര്.ഡെത്തി.ഒ.  ഓഫശസുകളുണ്ട്.  ടെത്തി  ഓഫശസുകളത്തില

ഓഫ് തതലേനകായത്തി  തകകാടുത  അലപകകള  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിയതടെ

നത്തിരശകണതത്തിതനയര  പരത്തിലശകാധനയതടെയര  അടെത്തിസകാനതത്തില  നവരബര്

മെകാസതത്തില  തശര്കകാതമെനകാണ്   കരതത്തിയത്തിരനത്.  8  ആര്.ഡെത്തി.ഒ.

ഓഫശസുകളത്തിതലേ  ഓഫ് തതലേന  അലപകകള  പൂര്ണമെകായര  ഓഗസ്റ്റേ്

മെകാസതത്തില  പൂര്തശകരത്തികകാനകാകുര.  അത്  കകാസര്ലഗകാഡെ്,  തലേലശരത്തി,

മെകാനനവകാടെത്തി,  ഇടുകത്തി,  ലദവത്തികുളര,  അടൂര്,  തത്തിരവല,  തനടുമെങ്ങകാടെ്

എനത്തിവയകാണ്.  ഇഹൗ  ഓഫശസുകളത്തില  ഓഗസ്റ്റേ്  മെകാസര  കഴത്തിഞകാല

ഓഫ് തതലേനകായത്തി  ഒര  അലപകയര  ബകാകത്തിയത്തിലകാതവത്തിധതത്തില

പൂര്തശകരത്തികകാന  കഴത്തിയര.  ബകാകത്തി  19  ഓഫശസുകളത്തിലലേതുര  നവരബര്

മെകാസതത്തില  പൂര്തശകരത്തിച്ച്  ഓഫ് തതലേനകായളള  തരരമെകാറര  അലപകകളത്തില

തശരമെകാനതമെടുകകാന സകാധത്തിക്കുര.  

ശശ  .    സനശഷ് കുമെകാര്  ലജകാസഫ്:  സര്,  പട്ടെയങ്ങള  നലകത്തിതയന്

അവകകാശതപ്പടുലമ്പകാഴര അതത്തില മെഹേകാഭൂരത്തിപകവര നത്തിലേവത്തില കരതമെകാടുകത്തിയര
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തതകവശര അനുഭവത്തിച്ചുര പണയതപ്പടുതത്തിയര ഉപലയകാഗത്തിച്ചുവരന ഭൂമെത്തിയകാണ്.

എനകാല  വനഭൂമെത്തി  പട്ടെയമെടെകര  സരയക  പരത്തിലശകാധന  പൂര്തത്തിയകാകത്തിയ

തൃശ്ശൂര്  ജത്തിലയത്തില  മെകാത്രര  അയ്യേകായത്തിരതത്തിലേധത്തികര  അലപകകള

തപനഡെത്തിരഗത്തില  നത്തിലക്കുനതണ്ടനളള  വസ്തുത  അങ്ങയതടെ  മെറുപടെത്തിയത്തിലുണ്ട്.

ഇതത്തില  റവനനഭൂമെത്തിയര  അതുലപകാതലേയളളവയര  എത്രതയണമെകാതണന്

പറയകാലമെകാ?

മെത്തി  .    സശകര്:  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മെനശ  വളതര  അതരകാവശരമുള

ഏതതങത്തിലുമുതണ്ടങത്തില പ്രസരഗതത്തിനുലശഷര വഴങ്ങത്തിയകാല മെതത്തി.

ശശ  .    തക  .    രകാജന:  സര്,  അലദഹേര  ഈ  കകാരരതതക്കുറത്തിച്ചുള

ധകാരണക്കുറവളതുതകകാണ്ട് പറഞതകായത്തിരത്തിക്കുര.  എതന ജത്തിലയത്തിലുളള ഏക

യ.ഡെത്തി.എഫ്.  അരഗമെകാണ്,  അതുതകകാണ്ടകാണ്  ഇടെതപടെകാന  അനുവദത്തിച്ചത്.

പുതത്തിതയകാര  അരഗര  എനളള  നത്തിലേയത്തില  ലചകാദത്തിച്ച  ലചകാദരര  വളതര

നരകായമെകാണ്.   അലദഹേര  പറഞത്  ശരത്തിയകാണ്.  എത്രലയകാ  കകാലേമെകായത്തി

ഉപലയകാഗത്തിച്ച്  ലരഖലപകാലുമെത്തിലകാതത,  പട്ടെയര  ലപകാലുമെത്തിലകാതത  കത്തിടെക്കുന

മെനുഷരരതടെ  തതകവശമുളള  ഭൂമെത്തിക്  പട്ടെയര  തകകാടുകല  ഒര  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ

ചുമെതലേയകായതുതകകാണ്ട്  അത് തകകാടുക്കുകയകാണ്.  പതക  അങ്ങ്
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മെനസത്തിലേകാലകണ്ട  കകാരരര  കഴത്തിഞ  അഞ്ചു  വര്ഷകകാലേതത്തിനു  മുനപ്  ഒര

അഞ്ചു  വര്ഷകകാലേമുണ്ടകായത്തിരനലലകാ,  അന്  ആ  ജത്തിലയത്തില  യ.ഡെത്തി.എഫ്.

ഗവണതമെനത്തിതന കകാലേത് ആതക തകകാടുത വനഭൂമെത്തി പട്ടെയതത്തിതന എണര

74  ആണ്.  ഇഹൗ  ഗവണതമെനത്തിതന  കകാലേത്  കഴത്തിഞ  മൂന്  വര്ഷകകാലേര

തകകാണ്ട്  ആ ജത്തിലയത്തില വനഭൂമെത്തിയത്തില മെകാത്രര തകകാടുത പട്ടെയങ്ങളുതടെ എണര

1638  ആണ്.  അതകാണ്  വരതരകാസര.  അങ്ങ്  പറഞത്  ശരത്തിയകാണ്,

അയ്യേകായത്തിരര  അലപകകള  തകട്ടെത്തികത്തിടെക്കുനണ്ട്.  എനകാണ്  അത്

അയയ്ക്കകാനുളള പ്രശ്നര?  ലനരതത സരസകാനതത്തിന് ഒര യൂണത്തിറകായത്തി മെകാത്രലമെ

ലകന്ദ്രഗവണതമെനത്തില  അലപക  തകകാടുകകാന  സകാധത്തിക്കുമെകായത്തിരനളള.

ഇലപ്പകാള ഓലരകാ ജത്തിലയര ഓലരകാ യൂണത്തിറകായത്തി ലകന്ദ്ര ഗവണതമെനത്തിന് അലപക

തകകാടുകകാര.  4638  അലപകകള  തൃശ്ശൂരത്തില  തയ്യേകാറകായത്തി  കഴത്തിഞ,  അത്

ലടെകാലപ്പകാ ഷശറത്തിലേകാകത്തികഴത്തിഞ.  അത് ഉടെന ലകന്ദ്രഗവണതമെനത്തിന് അയയ്ക്കുര.

രകാവത്തിതലേ  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പ്രലമെകാദ്  നകാരകായണന,  എര.എല.എ.

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലപകാതലേ പതനരതത്തിട്ടെ, തകകാലര ജത്തിലയത്തിലേടെകര നമ്മുതടെ മെലേലയകാര

ലമെഖലേകളത്തിതലേലകാര  അതത്തിനുലവണ്ടത്തിയളള  തയ്യേകാതറടുപ്പുകള  നടെന

വരത്തികയകാണ്. 12 ജത്തിലകളത്തിലലേതുര നമുക് ഓഗസ്റ്റേ്-തസപ്റരബര് മെകാസങ്ങളത്തില
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അയയ്ക്കകാന  കഴത്തിയര.  ഡെത്തിജത്തിറതതലേലസഷന  എന  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ

സരവത്തിധകാനതത്തിന് ലകരളതത്തിതലേ രണ്ടകാര പത്തിണറകായത്തി സര്കകാരത്തിതന കകാലേത്

ഗണരമെകായ പ്രലതരകതകലളകാതടെ മുലനറകാന ലപകാകുകയകാണ്. 7 വത്തിഷയങ്ങളത്തില

ഓണതതലേനകായത്തി തുക അടെയ്ക്കകാന കഴത്തിയന വത്തിധതത്തില റവനന  ഇ-ലപതമെന്

മെകാറത്തികഴത്തിഞ.  ലകരളതത്തിതലേ  1666  വത്തിലലജുകളത്തില  583  എണര സകാര്ട്ടെ്

വത്തിലലജ്  ആക്കുനതത്തിനുളള  പണര  ഇതത്തിലനകാടെകര  നലകത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.

തഎ.എസ്.ഒ. സര്ട്ടെത്തിഫത്തിലകഷനത്തിലലേക്  നകാര  കടെക്കുകയകാണ്.

സരസകാനതത  14  ജത്തിലകളുര ഒര വര്ഷരതകകാണ്ട് ഇ-ജത്തിലകളകാകത്തി മെകാറകാന

പകാന  ഫണ്ടത്തിലനത്തിനര  കഴത്തിഞ  തവണ  അനുവദത്തിച്ച  8.5  ലകകാടെത്തി  രൂപയര

ഇതവണ അനുവദത്തിച്ച  10.5  ലകകാടെത്തി രൂപയ്ക്കുര പുറലമെ അതത് മെണ്ഡലേതത്തിതലേ

വത്തിലലജ് ഓഫശസുകളത്തിലുര തകാലൂക് ഓഫശസുകളത്തിലുര കമ്പനട്ടെര് ഉളതപ്പതടെയളള

അനുബന  സരവത്തിധകാനങ്ങള  വകാങ്ങത്തി  നലകകാന  എര.എല.എ.-മെകാര്ക്

62/2022  എന  ഗവണതമെന്  ഉതരവത്തിലൂതടെ  ധനകകാരരവകുപ്പ്  അനുവകാദര

നലകുനലതകാതടെ  അതതു  ലമെഖലേകളത്തിതലേ  ഇ-സരവത്തിധകാനങ്ങതള

അതത്തിലവഗതയത്തില  തകകാണ്ടുലപകായകാല  റവനന  വകുപ്പത്തിതന  പ്രവര്തനങ്ങതള

വളതര ലവഗര മുലനകാട്ടെ്  നയത്തികകാന നമുക്  സകാധത്തിക്കുര.   റവനന സരഘടെന
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അതത്തിലവഗ  മെകാറതത്തിലലേയ്ക്കുലപകായത്തി.  എലകാ  ബുധനകാഴ്ചയര  ഉച്ചയ്ക്കുലശഷര

രണ്ടരമെണത്തിക് ലചരന റവനന തസക്രലട്ടെറത്തിയറ് നകാല്പതത്തിരതണ്ടണര ഇഹൗ ഒര

വര്ഷകകാലേതത്തിനത്തിടെയത്തില  പൂര്തശകരത്തിച്ചു.  രണ്ടകാമെതത  ജത്തിലകാ  റവനന

അസരബത്തി  നടെക്കുകയകാണ്.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപകലനതകാവ്  ഉളതപ്പതടെ

എലകാ  എര.എല.എ.-മെകാരര  അതത്തില  പങകാളത്തികളകായത്തി.  റവനന  അസരബത്തി,

വത്തിലലജുതലേ  ജനകശയ  സമെത്തിതത്തി,  ലകരളതത്തിതന  ചരത്തിത്രതത്തില  ആദരമെകായത്തി

ഡെത്തി.പത്തി.സത്തി.  ലപകാതലേ,  ഡെത്തി.ഡെത്തി.സത്തി.  ലപകാതലേ,  തകാലൂക്സഭ  ലപകാതലേ

എലകാമെകാസവര മൂനകാമെതത തവളളത്തിയകാഴ്ച  മൂന്  മെണത്തിക്കുലചരന വത്തിലലജുതലേ

ജനകശയ  സമെത്തിതത്തികള ലകരളതത്തിന്  അഭത്തിമെകാനകരമെകായ  വത്തിധതത്തില  റവനന

വകുപ്പത്തിതന  ജനകാധത്തിപതരവലകരണര  ഉറപ്പത്തിക്കുന  ലവദത്തികളകായത്തി  മെകാറകാന

കഴത്തിഞതവനളളത്  ശരത്തിയകാണ്.  1082  അലപകകള  ഡെകാഷ്

ലബകാര്ഡുകളത്തിലൂതടെ  എര.എല.എ.-മെകാര്  മുലനകാട്ടുവച്ചു.  ആ  1082

അലപകകളത്തില  772  എണവര  നമുക്  പരത്തിഹേരത്തികകാന  കഴത്തിഞ.  ചത്തിലേത്

നയപരമെകായ  പ്രശ്നങ്ങളകായതുതകകാണ്ട്  മെകാറത്തിനത്തിര്തത്തി.  ഇകകാലേത്  ഒര

തസഷരല  തഡെപനട്ടെത്തി  കളകറുര  19  തസഷരല  തഹേസശലദകാര്മെകാരര  247
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തഹേസശലദകാര്മെകാരര  13  ഓഫശസുകളുര  1244  സത്തിരമെകായ

തസത്തികകളുമുളതപ്പതടെ രരഗത്തുതകകാണ്ടുവരകാന സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ട്. 

ശശ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    ശശനത്തിജത്തിൻ  : സര്,  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മെനത്തി  ഇലപ്പകാള

ആയത്തിരകണകത്തിന്  ആളുകളക്  പട്ടെയര  തകകാടുതതുവഴത്തി  റവനന  വകുപ്പ്

വളതര  ശകമെകായ  നടെപടെത്തികളുമെകായത്തി  മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാതണന്  പറഞ.

ആയത്തിരകണകത്തിന്  ആളുകള  തപരത്തിയകാര്  വകാലേത്തി  കനകാലേത്തിതന  തശരങ്ങളത്തില

തകാമെസത്തിക്കുനണ്ട്.  അവരതടെ  നത്തിരനരമെകായള  ആവശരമെകാണ്  പട്ടെയര

ലേഭത്തിക്കുകതയനളളത്.  ഇറത്തിലഗഷന  വകുപ്പുമെകായത്തി  ലചര്നതകകാണ്ട്  റവനന

വകുപ്പ് അതത്തിതനകാര അടെത്തിയനര നടെപടെത്തി സശശകരത്തിച്ചകാല ഇടുകത്തി, എറണകാകുളര

ജത്തിലകളത്തിതലേ നത്തിരവധത്തി  ലപര്ക്  അതത്തിതന പ്രലയകാജനരകത്തിട്ടുര.  അതുതകകാണ്ട്

അതത്തിനുളള നടെപടെത്തി സശശകരത്തിക്കുലമെകാ?

 ശശ  .    തക  .    രകാജന:  സര്,  ധകാരകാളര  വത്തിഷയങ്ങളുളതുതകകാണ്ട്

റവനനവമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങള  ചുരകത്തി  സര്ലവയത്തിലലേയ്ക്ക്

കടെക്കുകയകാണ്.  റവനന വകുപ്പുമെകായത്തി ബനതപ്പട്ടെ് പട്ടെയതത്തിതന പ്രശ്നര ഞകാന

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ലനരതത  പറഞതുലപകാതലേ  കടെലേത്തിലനകാടെ്  ലചര്നകത്തിടെക്കുന

ചുണകാമ്പുകല്ലുമുതല  വനതത്തിലനകാടെ്  ലചര്നകത്തിടെക്കുന  ജണ്ടവതരയളള
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പ്രലദശങ്ങളകാണ്  റവനന  വകുപ്പത്തിന്  ഇതുവതര  പറയന  ചട്ടെമെനുസരത്തിച്ച്

തകകാടുകകാന  കഴത്തിയനത്.  ഇന്  ശശ.  എര.  വത്തിനതസന്  ഉനയത്തിച്ച  കടെല

പുറരലപകാക്,  പുഴ  പുറരലപകാക്,  ലതകാടെ്  പുറരലപകാക്,  ലറകാഡെ്  പുറരലപകാക്,

തലദശസശയരഭരണ  വകുപ്പുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടുളള  ലമെച്ചത്തിലപ്പുറങ്ങള,

തലദശസശയരഭരണ  വകുപ്പത്തിതനതതന  ഭകാഗമെകായളള  ലകകാളനത്തി  പട്ടെയങ്ങള

ഇതതലകാര  തകകാടുകകാന  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിയതടെ  നത്തിര്ലദശപ്രകകാരര

വത്തിവത്തിധ  വകുപ്പുകളുമെകായളള  ലയകാഗങ്ങള  ആരരഭത്തിച്ചു.  വനരവകുപ്പുമെകായത്തി

അകകാരരതത്തില  ആലലേകാചന  നടെതത്തി,  പട്ടെത്തികജകാതത്തി-പട്ടെത്തികവര്ഗ

വകുപ്പുമെനത്തിയര ഞകാനുര ലചര്ന് ലയകാഗര നടെതത്തി,  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ ജലേവത്തിഭവ

വകുപ്പുമെനത്തിയര  തതവദദ്യുതത്തി  വകുപ്പുമെനത്തിയര  ഞകാനുര  ലചര്ന്  ഇടുകത്തിയത്തിതലേ

പട്ടെയങ്ങതള  സരബനത്തിച്ച്  ചര്ച്ച  നടെതത്തി,  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  തലദശ

സശയരഭരണ  വകുപ്പുമെനത്തിയമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്  അകകാരരങ്ങളത്തില  ചര്ച്ച

നടെതത്തി.  അലങ്ങയ്ക്ക്  ഇകകാരരര  കൂടുതലേകായത്തി  അറത്തിയകാതമെനകാണ്

വത്തിചകാരത്തിക്കുനത്.  ദശര്ഘമെകായ  ആറ്  വര്ഷകകാലേതത്തിനുലശഷര  അങ്ങയതടെ

മെണ്ഡലേമെകായ  തൃതകാലേയത്തില  നകാര  ഒര  മെകാസകകാലേരതകകാണ്ട്  ചര്ച്ചതചയ്

ലകകാളനത്തികളകകത്  തലദശസശയരഭരണ  വകുപ്പത്തിതന  അനുവകാദലതകാടുകൂടെത്തി
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334  പട്ടെയങ്ങളകാണ്  തകകാടുതത്.  തൃതകാലേ  നത്തിലയകാജകമെണ്ഡലേതത്തില

ചരത്തിത്രതത്തിതലേ  അത്ഭുതകരമെകാതയകാര  മെകാറതത്തിനകാണ്  നമള  വഴത്തിവച്ചത്.

ILDM  (Institute  of  Land  and  Disaster  Management)  ആണ് റവനന

വകുപ്പത്തിതന  വത്തിദരകാഭരകാസ  ലമെഖലേയത്തിതലേ  പുതത്തിയ  ലകന്ദ്രര.  പുതത്തിതയകാര

സരവത്തിധകാനതത്തിലലേയ്ക്ക് അത് വഴത്തിമെകാറുകയകാണ്, Centre of Excellence ആയത്തി

മെകാറുകയകാണ്.  റത്തിവര്  മെകാലനജ് തമെനത്തിലുര  ഡെത്തിസകാസ്റ്റേര്  മെകാലനജ് തമെനത്തിലുര  ലേകാന്

മെകാലനജ് തമെനത്തിലുര  പുതത്തിയ  മൂന്  എര.ബത്തി.എ.  ലകകാഴ്സുകള  തുടെങ്ങുനതത്തിന്

Centre  of  Excellence  ആയത്തി  മെകാറത്തി  ലകരളതത്തിതലേ  റവനന  വകുപ്പത്തിതന

വത്തിദരകാഭരകാസ പ്രവര്തനങ്ങളക്  ലനതൃതശര  നല്കുന ഒര ലകന്ദ്രമെകായത്തി  അത്

മെകാറുകയകാണ്.  ഡെത്തിജത്തിറല  റശസര്ലവയമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ  വത്തിഷയതത്തിന്

രകാവത്തിതലേ  ഉതരര  പറഞതുതകകാണ്ട്  വത്തിശദമെകായ  ചര്ച്ചയ്ക്ക്  മുതത്തിരനത്തില.

റശ-ബത്തിലഡെ്  ലകരള  ഇനത്തിലഷരറശവത്തിലൂതടെ  എങ്ങതനയകാണ്  മെകാറതത്തിന്

വഴത്തിതയകാരലകണ്ടത്?  അതത്തിലപ്പകാള  തതളത്തിയത്തിക്കുകയകാണ്.  ഡെത്തിജത്തിറല

റശസര്ലവ  ലകരളതത്തില  യകാഥകാര്ത്ഥരമെകായത്തി  മെകാറകാനലപകാകുന.  ഡെത്തിജത്തിറല

റശസര്തവ  ആരരഭത്തിക്കുനത്  വത്തിപുലേമെകായ  പ്രചകാരണ

പ്രവര്തനങ്ങലളകാതടെയകാണ്.  കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര  പകാനത്തിരഗ്  ലബകാര്ഡുമെകായത്തി
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ബനതപ്പട്ടെ്  ഒര  ആലലേകാചന  നടെതത്തിയലപ്പകാള  അവര്  പറഞത്

ദശര്ഘകകാലേമെകായത്തി  നമ്മുതടെ  ആലലേകാചനകളത്തിലുതളകാര  കകാരരര  ഭൂമെത്തിയത്തിലലേയ്ക്ക്

എതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതവനകാണ്.  ഇതത്തിന്  ആവശരമെകായ  നകാലേ്

വര്ഷകകാലേരതകകാണ്ട്  എങ്ങതന  ഡെത്തിജത്തിറല  റശസര്തവ  നടെത്തുര?  ഇത്

ഡെത്തിമെകാനത്തിതന  ഭകാഗമെകായത്തി  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചലപ്പകാള  ലചകാദരമുണ്ടകായത്തി.  നകാലേ്

വര്ഷകകാലേരതകകാണ്ട്  സകാധരമെകാകുലമെകാ?  ഒര  വര്ഷര  400  വത്തിലലജുകളവച്ച്

മൂന്  വര്ഷര  1200  വത്തിലലജകള.  അവസകാനതത  എട്ടെ്  മെകാസര  380

വത്തിലലജുകള  ഇതുവതര  ഡെത്തിജത്തിറലേകായത്തി അളകകാത  കണതവനഷന

തമെലതഡെത്തില  ചങ്ങലേവലേത്തിച്ച്  അളനതുളതപ്പതടെയളള  ലകരളതത്തിതലേ  1550

വത്തിലലജുകള  സകാലങതത്തികമെകായത്തി  അളകകാന  കഴത്തിയന  വത്തിധതത്തില

ലകരളതത്തിതന  ഡെത്തിജത്തിറല റശസര്തവ പൂര്തത്തിയകാകുര.  അതത്തിന് ആവശരമെകായ

ഉപകരണങ്ങള  ലവണര.  CORS  (Continuously  Operating  Reference

Stations)  എന  സകാലങതത്തികവത്തിദരയകാണ്  ഇതത്തിന്  ഉപലയകാഗത്തിക്കുനത്.

അതത്തിതന  28  ലസ്റ്റേഷനുകളത്തില  18  എണര  പ്രവര്തനമെകാരരഭത്തിച്ചു.  9  എണര

അവസകാനഘട്ടെ  നത്തിര്മകാണതത്തിലേകാണ്.  തകകാച്ചുപമ്പയത്തില  ലസ്റ്റേഷന

വരനലതകാടുകൂടെത്തി  28  ലസ്റ്റേഷനുകള  ഇഹൗ  മെകാസര  അവസകാനര  ലകരളതത്തില
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വരര.  അതത്തിന്  ഉപലയകാഗത്തികകാന  1000  ആര്.ടെത്തി.തക.  ലറകാവര് തമെഷശനുകള,

700  ലറകാലബകാട്ടെത്തിക്  ലടെകാട്ടെല  ലസ്റ്റേഷനുകള,  1700  ടെകാബുകള.  അതത്തിതന

തപ്രകാകദ്യുര്തമെന്  നടെപടെത്തികളകകാവശരമെകായ  പണര  കരകാബത്തിനറ്  അനുവദത്തിച്ചു.

അതത്തിതന സമെത്തിതത്തി  അതുമെകായത്തി  മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്.  പലേലപ്പകാഴര  ഇവത്തിതടെ

ഉനയത്തിക്കുനത്  ഇതത്തിനകാവശരമെകായ  സര്തവയര്മെകാരത്തിതലനളളതകാണ്.  1500

സര്തവയര്മെകാരര  3200  തഹേലപ്പര്മെകാരമെടെകര  എരലപകായ് തമെന്

എക്സ്ലചയത്തിഞ്ചുകളത്തിലനത്തിന്  തടെസ്റ്റേ്  നടെതത്തി  അതത്തിലനത്തിന്

തതരതഞടുക്കുനവതര  ഇനര്വന  നടെതത്തി  കൃതരതലയകാതടെ  ആഗസ്റ്റേ്

മെകാസതത്തില  പ്രസ്തുത  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുലവണ്ടത്തി  നത്തിലയകാഗത്തിക്കുര.  ഇതത്തിന്

ആവശരമെകായ  200  വത്തിലലജുകള ആദരതത ആറുമെകാസകകാലേര ആരരഭത്തിക്കുര.

ആ വത്തിലലജുകളക് അവത്തിതടെ പ്രവര്തത്തിലകണ്ട ഓഫശസുകള ഇതത്തിലനകാടെകര

പ്രവര്തനമെകാരരഭത്തിച്ചു.  തലദശസശയരഭരണ  വകുപ്പുമെകായത്തി  നലതുലപകാതലേ

കൂടെത്തിയകാലലേകാചത്തിച്ച്  ആ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില  മുലനകാട്ടുലപകായത്തി.  ഇഹൗ

പ്രവര്തനങ്ങള  പൂര്തശകരത്തിക്കുലമ്പകാള  രണ്ട്  പ്രലയകാജനങ്ങള

നമുക്കുണ്ടകാകുര.  രജത്തിലസ്ട്രേഷന വകുപ്പത്തിതന ലപള,  റവനന വകുപ്പത്തിതന തറലേശസ്,

സര്തവ  വകുപ്പത്തിതന  ഇ-മെകാപ്പ്  എനശ  മൂന്  ലസകാഫ ് തവയറുകള  ഇനലഗ്രേറ്
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തചയതകകാണ്ട് 'എതന ഭൂമെത്തി' എന പുതത്തിതയകാര ലപകാര്ട്ടെലേത്തിലലേയ്ക്ക് വരനലതകാതടെ

ഭൂമെത്തികകത്  എലകാ  വത്തിധതത്തിലുമുളള  ക്രയവത്തിക്രയങ്ങളുര  നലതുലപകാതലേ

നടെതകാന  കഴത്തിയതമെനളളത്  വളതര  പ്രധകാനതപ്പട്ടെതകാണ്.  ഒര  പ്രശ്നമുളളത്

ഡെത്തിജത്തിറല  റശ-സര്ലവ പൂര്തത്തിയകാകുനലതകാടുകൂടെത്തി  കല്  ഉഹൗരത്തി  ലതകാട്ടെത്തിലലേയ്ക്ക്

എറത്തിഞ് കളത്തിക്കുന പണത്തി ഇനത്തി നടെകകാന ലപകാകുനത്തില.  ലതകാടെ് നനകാകുര,

കനകാല വൃതത്തിയകാകുര.  അതത്തിര്തത്തി തര്കമുണ്ടകായകാല സര്ലവ കല്  പത്തിഴത്

ലനതര  ലതകാട്ടെത്തിലലേയ്ക്ക്  എറത്തിയനതകാണലലകാ  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  പണത്തി.  ഡെത്തിജത്തിറല

റശ-സര്തവ  നടെക്കുനലതകാതടെ  ഓലരകാ  വസ്തുവത്തിതനയര  എലകാ  തബനകളുര

ലകകാഓര്ഡെത്തിലനറ്റുകള  മുഖകാനരര  നമ്മുതടെ  കയ്യേത്തില  വരനലതകാതടെ

യഥകാര്ത്ഥതത്തില  നകാര  കകാണകാത  ഡെത്തിജത്തിറല  ലവലേത്തി  ഭൂമെത്തിക്കുചുറ്റുര

രൂപശകരത്തികതപ്പടുകയകാണ്.  എലപ്പകാള  സരശയമുണ്ടകായകാലുര  ഇനത്തി  കല്ലുവച്ച്

അളലകണ്ട കകാരരമുണ്ടകാകത്തില.  ആര്.ടെത്തി.തക. ലറകാവര് തമെഷശനുര ആര്.ടെത്തി.എസ്.

തമെഷശനുര  വച്ച്  ഒന്  അളനകാല  ഡെത്തിജത്തിറല  ലവലേത്തി  കൃതരമെകായത്തി  നമുക്

കതണ്ടതകാന  കഴത്തിയന  വത്തിധതത്തില  അത്  രരഗപ്രലവശര  തചയ്യുര.

അതുതകകാണ്ട്  കല്  ഉഹൗരത്തി  ലതകാട്ടെത്തിലലേക്  ഇട്ടെ്  കളത്തിക്കുന  കളത്തി  തപകാതുലവ

അവസകാനത്തിപ്പത്തിലകണ്ട  സമെയമെകാതയനകാണ്  പ്രധകാനമെകായര
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സൂചത്തിപ്പത്തികകാനുളളത്.  തസറത്തില തമെനത്തിതനക്കുറത്തിച്ചുകൂടെത്തി  പറഞതകകാണ്ട്  ഞകാന

അവസകാനത്തിപ്പത്തികകാര.  1986  മുതല  1911  വതരയകാണ്  തത്തിരവത്തിതകാരകൂറത്തിതലേ

അവസകാനതത  തസറത്തില തമെന്.  തകകാച്ചത്തിയത്തില  1905  മുതല  1909  വതരയര

മെലേബകാറത്തില  1926  മുതല  1934  വതരയമെകാണ്.  തഎകരലകരളര

രൂപശകരത്തികതപ്പട്ടെതത്തിനുലശഷര  ഒര  തസറത്തില തമെന്  ഉണ്ടകായത്തിട്ടെത്തില.

തസറത്തില തമെന്  പരത്തിലശകാധത്തിക്കുലമ്പകാള  നത്തിരവധത്തി  കകാരരങ്ങളുണ്ടകാകകാര.

തതററത്തിതന  തസറത്തില തമെനകാണ്,  തടെകത്തികല  എററുകളുതടെ  തസറത്തിലതമെനകാണ്.

തസറത്തിലതമെനത്തിതലേ  അധത്തിക  വത്തിസശര്ണതത  എങ്ങതന  കതണ്ടതകാര,  ഭൂമെത്തി

അളക്കുലമ്പകാള  10  തസന്  എനളളത്  12  തസന്  വനകാല അത്  ആരതടെ

ഉടെമെസതയത്തില  തകകാടുകണര,  സര്കകാരത്തിന്  ഏതതങത്തിലുര  വത്തിധതത്തിലുളള

നഷമുണ്ടകാകകാനുര പകാടെത്തില. യഥകാര്ത്ഥതത്തില അത് സര്കകാരത്തിതന ഭൂമെത്തിയതലന്

തത്തിട്ടെതപ്പടുത്തുക,  മെറ്  തര്കങ്ങളത്തിതലന്  ഉറപ്പത്തിക്കുക,  അങ്ങതന  വനകാല

തതകവശമെത്തിരത്തിക്കുനവന്  ആ  ഭൂമെത്തി   എങ്ങതന  തകകാടുകകാര  എനതത്തിതന

സരബനത്തിച്ചകായത്തിരത്തിക്കുര നമുക് ഒര തസറത്തിലതമെന് ആക് കൂടെത്തി ലവണ്ടത്തിവനകാല

പരത്തിലശകാധത്തിലകണ്ടത്തിവരത്തിക.  സശകാഭകാവത്തികമെകായര  ഡെത്തിജത്തിറല  റശസര്ലവ

പൂര്തത്തിയകാകുലമ്പകാള  ഒര  തസറത്തിലതമെന്  ആക്ടുകൂടെത്തി  ഉണ്ടകായകാല
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വളതരലവഗതത്തില  പ്രശ്നങ്ങള  പരത്തിഹേരത്തികകാന  കഴത്തിയതമെനകാണ്

പ്രതശകത്തിക്കുനത്.  ഭവന നത്തിര്മകാണവമെകായത്തി ബനതപ്പട്ടുളള രണ്ട് കകാരരങ്ങള

പറയകാനുണ്ട്.  ഒന്,  ലകരളതത്തില  1972-ല രൂപശകരത്തികതപ്പട്ടെ ലേകരവശടെ്

പദതത്തിക്  50  വര്ഷര  പൂര്തത്തിയകാവകയകാണ്.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  അരഗര

ശശ. പത്തി. എസ്. സുപകാല സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലപകാതലേ   തതലേഫ് പദതത്തിയത്തിലലപകാലുര

അലപക  തകകാടുകകാന  സകാധത്തികകാത  ആളുകളകാണ്  ഇരട്ടെ  വശടുകളുതടെ

ഭകാഗമെകായത്തി  നത്തിലക്കുനത്.  അയ്യേകായത്തിരലതകാളര  വശടുകള  ബകാകത്തിയണ്ട്.

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപ്പുമെനത്തി  ലമെയ്  4-ാംതശയതത്തി  അതുമെകായത്തി

ബനതപ്പട്ടെ  പ്രവര്തനങ്ങളുതടെ  സരസകാനതലേ  ഉദ്ഘകാടെനര  നത്തിര്വഹേത്തിച്ചു.

കഴത്തിഞ ബഡ്ജറത്തില 5 ലകകാടെത്തി രൂപ മെകാറത്തിവച്ചത്തിട്ടുണ്ട്. അതുതകകാണ്ടുമെകാത്രര ഇത്

സകാധരമെകാകത്തില. തലദശസശയരഭരണ വകുപ്പുര മെറ്റുളളവരമെകായര കൂടെത്തിയകാലലേകാചത്തിച്ച്

ഇരട്ടെ  വശടുകളത്തില  കത്തിടെക്കുന  ആളുകതള  ഒറ  വശടുകളത്തിലലേയ്ക്ക്  തകകാണ്ടുവരക.

സത്തി.എസ്.ആര്. ഫണ്ടുര തബനത്തിഫത്തിഷരറത്തി ലകകാണടത്തിബനഷനുര എര.എല.എ.-

മെകാരതടെ  സഹേകായവര  പ്രകാലദശത്തിക  തലേതത്തില  രൂപശകരത്തിക്കുന

കമത്തിറത്തികളുതമെകാതകയകായത്തി  അയ്യേകായത്തിരലതകാളര  വരന  പകാവതപ്പട്ടെ

കുടുരബങ്ങതള  ഒറവശടെത്തില  തകകാണ്ടുവരകാനുളള  പദതത്തിക്  ഇഹൗ  ഗവണതമെന്
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ആലലേകാചന നടെത്തുകയകാണ്.  കശകാളത്തിറത്തി ഹേഹൗസത്തിരഗ് എന ശലദയമെകായ ഒര

മുദകാവകാകരര  ഉയര്തത്തിപത്തിടെത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  ഇനരയത്തിലേകാദരമെകായത്തി  ഒര  ലദശശയ

ഹേഹൗസ് പകാര്ക്  തത്തിരവനനപുരര ജത്തിലയത്തില സകാപത്തികകാനുള ഒരകങ്ങള

നകാര  ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ.  ലകരളതത്തിതലേയര  ഇനരയത്തിതലേയര  എലകാ

തരതത്തിലുള  ഭവനനത്തിര്മത്തിതത്തികള,  നകാലപ്പലതകാളര  നത്തിര്മത്തിതത്തികള

ഒത്തുലചര്ന്  ഒര പകാര്ക്കുലപകാതലേ ഇഹൗ ലകന്ദ്രതത്തിലുണ്ടകാകുര.  ഒര ഫകാഷന

ലഷകാപ്പത്തില  തചന്  നമുകകാവശരമെകായ  അളവത്തിലുര  നത്തിറതത്തിലുമുള  വസര

ആവശരതപ്പടുനതുലപകാതലേ   സകാധകാരണകകാരനകായ  ഒരകാളക്  അവത്തിടെര

സന്ദര്ശത്തിച്ചലപ്പകാള  കണ്ടതുലപകാതലേതയകാര  നത്തിര്മത്തിതത്തി  അവരതടെ

ആവശരമെനുസരത്തിച്ച്  തചയതകകാടുകകാന  കഴത്തിയന  വത്തിധതത്തില  ലദശശയ

പ്രകാധകാനരമുള  ഒര  നകാഷണല  പകാര്ക്  സകാപത്തികകാനുള

പ്രവര്തനങ്ങളകകായത്തി നമുക് കൂടെത്തിയകാലലേകാചന നടെതണര.  ഇവത്തിതടെ നടെന

ചര്ച്ചകളക്  വത്തിശദമെകായ  മെറുപടെത്തി  പറലയണ്ടതുതണ്ടന്   ഞകാന  കരതുനത്തില.

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ മുനശര് സകാഹേത്തിബത്തിതന  ഞകാന പ്രതശകത്തിച്ചു.  ഈ ചര്ച്ചയത്തില

വരതരസമെകായ ചത്തിലേ അഭത്തിപ്രകായങ്ങള ലരഖതപ്പടുതത്തിയ ഒരകാള അലദഹേമെകാണ്.

ഞകാന  അത്ഭുതതപ്പട്ടു.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തി  ആ  സമെയത്
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സഭയത്തിലുണ്ടകായത്തിരനത്തില.  മുപ്പതുവര്ഷമെകായത്തി  വശടുവച്ച്  തകാമെസത്തിക്കുന  24

കുടുരബങ്ങളക്  അതത്തിനകാവശരമെകായ  സഹൗകരരമുണ്ടകാകത്തിതകകാടുകകാതതത്തിതന

ലപരത്തില  ഈ  ഡെത്തിമെകാനത്തിതന  എതത്തിര്ക്കുനതവനകാണ്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുനശര്

സകാഹേത്തിബ്  പറഞത്.  മുപ്പതുവര്ഷമെകായത്തി   തകാമെസത്തിക്കുനവരതടെ

പ്രശ്നമുളതുതകകാണ്ട്  ഒര  വര്ഷര  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന  ഡെത്തിമെകാനത്തിതന

തളത്തികളലയണ്ട  കകാരരമുതണ്ടന്  എനത്തിക്  ലതകാനനത്തില.  കട്ടെത്തിപ്പകാറയത്തില

അപകടെകരമെകായത്തി  നത്തിലക്കുന  പകാറതയക്കുറത്തിച്ചകാണ്  അലദഹേര  പറ ഞത്.

ഞങ്ങള  ഇതതകാനര  ലകട്ടെകാല  മെനസത്തിലേകാകകാതവരമെല,  കകാണകാതവരമെല,

അതുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ  നടെപടെത്തികതളകാതക  എടുതവരകാണ്  ഞങ്ങള.

യഥകാര്ത്ഥതത്തില  31-05-2022-ലേകാണ്  കട്ടെത്തിപ്പകാറയത്തില  അപകടെകരമെകായത്തി

നത്തിലക്കുന  പകാറ  മെകാറകാന   21,75,000/-  രൂപ ലവണ്ടത്തിവരതമെന്  കകാണത്തിച്ച്

അവത്തിടെതത  ജത്തിലകാ  കളകര്  റവനന  വകുപ്പത്തിന്  കത്  നലകത്തിയത്.  അങ്ങ്

പറഞതുലപകാതലേ  25,00,000/-  രൂപയല.  സര്കകാര്  ഇകകാരരര

പരത്തിലശകാധത്തിച്ചുവരത്തികയകാണ്.  പകാറതപകാട്ടെത്തിക്കുന  സമെയത്  തകാതഴയള

കുടുരബങ്ങതള  തകാമെസത്തിപ്പത്തികകാനുള  ഭവനങ്ങളടെകര  റവനന  വകുപ്പത്തിതന

ഉലദരകാഗസര്  കതണ്ടതത്തി  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ട്.  ആ  നടെപടെത്തികളുമെകായത്തി
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മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്.  ഇത്  അങ്ങ്  അറത്തിയകാതത

ലപകായതതന്തുതകകാണ്ടകാതണന് എനത്തികറത്തിയത്തില. അകകാരരതത്തിതലേകാര ഭശതത്തിയര

അലങ്ങയ്ക്കുണ്ടകാലകണ്ട  കകാരരമെത്തില.  അങ്ങ്  ഇവത്തിതടെ  പറഞ,  കൂട്ടെത്തികല  -

തകകാകയകാര്  വത്തിഷയര  സരബനത്തിച്ച്  പലേ  മെകാധരമെങ്ങളുര  തതറകായ

വത്തിധതത്തിലുള  വകാര്തകള  തകകാടുക്കുനണ്ട്.  കൂട്ടെത്തികല  -  തകകാകയകാര്

ദുരനമുണ്ടകായലപ്പകാള  ഈ  ഗവണതമെന്  സമെശപത്തിച്ചതുലപകാതലേ  മെലറതതങത്തിലുര

ഗവണതമെന്  അകകാരരതത്തില  ഇടെതപട്ടെത്തിട്ടുലണ്ടകാ?  ഭരണ-പ്രതത്തിപക

വരതരകാസമെത്തിലകാതത  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപകലനതകാവ്  ഉളതപ്പതടെ

നമതളകാരമെത്തിച്ച്  അവത്തിതടെ  കണ്ടുമുട്ടുകയര  പ്രശ്നങ്ങള  ചര്ച്ച  തചയ്യുകയര

തചയതകാണ്.  രകാഷശയമെത്തിലകാതത  നമതളലകാര  ഒത്തുലചര്ന.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

മെനത്തിമെകാരകായ ശശ. വത്തി.  എന. വകാസവന, ശശ.  ലറകാഷത്തി അഗസ്റ്റേത്തിന, ശശ.  തക.

രകാധകാകൃഷ്ണന  തുടെങ്ങത്തി  എലകാ   മെനത്തിമെകാരര  എത്രലയതറ  ദത്തിവസങ്ങളകാണ്

അവത്തിതടെ  കകാത്തുനത്തിനത്.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപകലനതകാവര  എര.പത്തി.-

മെകാരതമെലകാര  അതത്തിലുളതപ്പടുന.  ലകരളതത്തിതലേ  ഗവണതമെന്

അകകാരരതത്തിതലേടുത  മെകാതൃകതയനകാണ്?  5/2021-DMD  എന  ലപരത്തില

കരകാബത്തിനറ് ഒര ഒകാര്ഡെര് പകാസകാകത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്. ഒര വശടെ് നഷതപ്പട്ടെകാല അതത്തിന്
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എസ്.ഡെത്തി.ആര്.എഫ്.-ല  നത്തിനര  തകകാടുക്കുന  പണതമെത്രയകാണ്?

സമെനത്തിലേതത്തിലേകാതണങത്തില  91,700/-  രൂപയര  കുനത്തിനതചരവത്തിലേകാതണങത്തില

1,01,000/- രൂപയമെകാണ് തകകാടുക്കുനത്.  അത്രയര തുകതകകാണ്ട് വശടെ് വയ്ക്കകാന

കഴത്തിയത്തില.  ആ  ഇനതത്തില  സത്തി.എര.ഡെത്തി.ആര്.എഫ്.-  ഉളതപ്പതടെ

ഉപലയകാഗതപ്പടുതത്തിതകകാണ്ട്  5  ലേകര  രൂപ  തകകാടുകകാതമെനകാണ്  ഈ

ഗവണതമെന്  തശരമെകാനത്തിച്ചത്.  ഭൂമെത്തി  നഷതപ്പടുലമ്പകാള  ലരഖയത്തിലകാത  ഭൂമെത്തിക്

എങ്ങതന  പണര  തകകാടുകകാന  കഴത്തിയതമെന  പ്രശ്നമുണ്ടകായലപ്പകാള  ഞങ്ങള

അതത്തിതനക്കുറത്തിച്ച് ചര്ച്ച തചയ.  എനകാല അതത്തിതനക്കുറത്തിച്ച് ചര്ച്ച തചലയ്യേണ്ട

കകാരരമെത്തിതലനകാണ്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തി  പറഞത്.  ഭൂമെത്തിക്

ലരഖയതണ്ടങത്തിലുര  ഇതലങത്തിലുര  ആ  മെനുഷരന  ഭൂരഹേത്തിതനകാണ്.  അത്

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയണര.  അത്  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ് ലകരളതത്തിതലേ ഗവണതമെന്  5/2021-

ഡെത്തി.എര.ഡെത്തി.  എന ഉതരവത്തിലൂതടെ  29-10-2021  ഒലകകാബര്  12  മുതല  26

വതര  ദുരനങ്ങളുണ്ടകായത്തി  മൂനദത്തിവസര  കഴത്തിഞ്  ഒലകകാബര്  29-ാം തശയതത്തി

പുറതത്തിറകത്തിയ  ഉതരവത്തില  പറഞ.  വശടെത്തിലകാതലതകാ  ഭൂമെത്തിയത്തിലകാതലതകാ,

ലരഖയത്തിലകാതലതകാ പട്ടെയഭൂമെത്തിയലേല തകാമെസത്തിക്കുനതതങത്തിലലേകാ പുറലമ്പകാകത്തില

വശടുവച്ചതകാതണങത്തിലലപ്പകാലുര  വശടെത്തിലകാതവന്  ഭൂമെത്തി  വകാങ്ങകാന  6  ലേകര
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രൂപയര  വശടുവയ്ക്കകാന  4  ലേകര  രൂപയര  ലചര്ത്  10  ലേകര  രൂപ

തകകാടുകണതമെന്  ഈ  ഗവണതമെന്  തശരമെകാനത്തിച്ചത്തിലല?

കൂട്ടെത്തികലേത്തിതനക്കുറത്തിതച്ചകാതക  എന്തുധകാരണയതടെ  അടെത്തിസകാനതത്തിലേകാണ്

പറഞതതന്  എനത്തിക്  മെനസത്തിലേകായത്തില.  121  ലപരകാണ്  വശടുര  ഭൂമെത്തിയര

നഷതപ്പട്ടെവരതടെ ലേത്തിസ്റ്റേത്തിലുളത്.  അവത്തിതടെ സത്തിതത്തിതയനകാണ്; 6  ലേകര രൂപ

എങ്ങതന തകകാടുക്കുര?  വശടെ് നഷതപ്പട്ടെയകാളത്തിന് ആദരര അമ്പതത്തിനകായത്തിരര രൂപ

രജത്തിലസ്ട്രേഷന ഫശസത്തിനതത്തില നലകുര.  രജത്തിലസ്ട്രേഷന ലരഖ ഹേകാജരകാകത്തിയകാല

ഭൂമെത്തി  തകകാടുക്കുനയകാളുതടെ  അകഹൗണ്ടത്തിലലേയ്ക്ക്  അഞര  ലേകര  രൂപ

അയച്ചുതകകാടുക്കുര.  ഇതകാണ്  നമതളടുത  തശരമെകാനര.  അതരതത്തില

വശടുവയ്ക്കകാന എഗ്രേത്തിതമെനവച്ച  72  ലപര്ക്കുര ഇതത്തിനകര ആദരഗഡു വത്തിതരണര

തചയകഴത്തിഞ.  ബകാകത്തിയളവര്ക്  വശടുവയ്ക്കകാന  കഴത്തിയനത്തിടെത്  ഭൂമെത്തി

കതണ്ടതണര.  ഇഹൗ  സഭയത്തിലുളള  ശശ.  തസബകാസ്റ്റേരന  കുളത്തുങല,  ലഡെകാ.

എന.  ജയരകാജ്  തുടെങ്ങത്തിയവര്  ആ  സലേങ്ങളത്തില  ഭൂമെത്തി  കതണ്ടതകാനുള

പരത്തിശമെതത്തിലേകാണ്.  ഭൂമെത്തി  കതണ്ടതകാന  കഴത്തിയകാത  സലേങ്ങളത്തില   ഭൂമെത്തി

കതണ്ടതത്തി  തകകാടുകകാന  ഗവണതമെനത്തിന്  കഴത്തിയതമെങത്തില  അതുളതപ്പതടെ

തചയ്യേണതമെന്  തശരമെകാനത്തിക്കുകയകാണ്.   സഭതയ  തതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിക്കുന
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വത്തിധതത്തില  എതനങത്തിലുര പറയനത് ഗുണകരമെകായ കകാരരമെല.  തകകാടുവളത്തി

മെണ്ഡ ലേതത്തിതലേ മെടെവൂരര കട്ടെത്തിപ്പകാറയര രണ്ട് സകാര്ട്ടെ് വത്തിലലജുകള ഉദ്ഘകാടെനര

തചയത്  ഞങ്ങതളകാരമെത്തിച്ചകാണ്.  അന്  അലദഹേര  പറഞത്  ഞകാന

തറലകകാര്ഡെ്  തചയവച്ചത്തില.  അത്  എതന  ബുദത്തിലമെകാശമെകായത്തിലപ്പകാലയകാതയന്

എനത്തികറത്തിയത്തില.   വകാവകാടെ്  വത്തിലലജ്  ഉദ്ഘകാടെനര  തചയ്യേകാനുള  തശയതത്തി

ലചകാദത്തിച്ചതത്തിലനകാതടെകാപ്പര  രണ്ടുമൂന്  വത്തിലലജുകളകൂടെത്തി  സകാര്ട്ടെകാകണതമെന്

പറഞത്തിട്ടുണ്ട്.  ഒര രകാഷശയ മെകാറവമെത്തിലകാതത അത് തകകാടുകകാനകാണ് ഞങ്ങള

തശരമെകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുളളത്.   കകാരണര  ഇവത്തിതടെ  പ്രശ്നര  1666  വത്തിലലജുര

സകാര്ട്ടെകാകലേകാണ്. 

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മെണത്തിയകാശകാനുര  ശശ.  പത്തി.തജ.  ലജകാസഫുര  ഉനയത്തിച്ച

വളതര  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  പ്രശ്നങ്ങളകാണ്  1964 തലേയര  1993-തലേയര  ചട്ടെ

ലഭദഗതത്തികളുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടുളത്.   ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിതതന  ആ

കകാരരതത്തില   ലനരതത അഭത്തിപ്രകായര ലരഖതപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്. 269/2019 എന

ഉതരവത്തിലൂതടെ  1964-തലേയര  1993-തലേയര  ചട്ടെ  ലഭദഗതത്തിതയക്കുറത്തിച്ച്

കരകാബത്തിനറത്തില തശരമെകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ട്.  എനകാല വശണ്ടുര പ്രശ്നര വഷളകായത്തി വന.

ആ  ഘട്ടെതത്തില   ഞങ്ങള  ആലലേകാചത്തിച്ചതത്തിതന  അടെത്തിസകാനതത്തില   1964-
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തലേയര  1993-തലേയര  ചട്ടെങ്ങളത്തിതലേ  നകാലുര  മൂനര  ചട്ടെങ്ങള  ലഭദഗതത്തി

തചയ്യുനതുളതപ്പതടെയള  കകാരരങ്ങതള  സരബനത്തിച്ച്  സമെഗ്രേമെകായ  ചര്ച്ചയ്ക്ക്

വത്തിലധയമെകായത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  ലനരതത  ഞകാനത്തിവത്തിതടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലപകാതലേ  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിയതടെ  ലനതൃതശതത്തില

ഞങ്ങതളലകാവരര  പതങടുത്തുതകകാണ്ട്  മൂന്  ലയകാഗങ്ങള  അകകാരരതത്തില

നടെന.  ലകരളതത്തിതന  അഡെശലകറ്  ജനറലേത്തിതനയര  നത്തിയമെ  വകുപ്പ്

തസക്രട്ടെറത്തിതയയര  ചശഫ്  തസക്രട്ടെറത്തിതയയര  ഉളതപ്പതടെ

ചുമെതലേതപ്പടുതത്തിതകകാണ്ട് അതത്തിനകാവശരമെകായ കരടെ് ചട്ടെര തയ്യേകാറകാക്കുനതത്തിതന

ഒരകതത്തിലേകാണ്  ലകരളതത്തിതലേ  ഗവണതമെന്.  തശര്ച്ചയകായര  മെറുപടെത്തിയത്തില

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലപകാതലേ  ആ  കകാരരതത്തില  ഏറവര  ഗുണകരമെകാതയകാര

തശരമെകാനതമെടുത്  നകാടെ്  സരരകത്തിക്കുനതത്തിലനകാതടെകാപ്പരതതന  ആളുകതളയര

സരരകത്തികകാനുള  നടെപടെത്തികളുമെകായത്തി  മുലനകാട്ടുലപകാകുര.  അതത്തിതന

റത്തിലടകാതസകശവ്  എഫകത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  ഇവത്തിതടെ  ചര്ച്ച തചയ.  ആ കകാരരങ്ങള

പരത്തിലശകാധനയ്ക്ക്  വത്തിലധയമെകാലകണ്ട  വത്തിഷയമെകാതണനളതുതകകാണ്ട്

നത്തിയമെപരമെകായത്തി അതത്തിലുണ്ടകാകുന പ്രശ്നങ്ങതള സരബനത്തിച്ച് പരത്തിലശകാധത്തികകാന

ബനതപ്പട്ടെ ആളുകതളയര ചുമെതലേതപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.  സശകാഭകാവത്തികമെകായര  വന
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വത്തിവത്തിധങ്ങളകായ വത്തിഷയങ്ങളത്തില വരതരസങ്ങളകായ അഭത്തിപ്രകായങ്ങള പറയകയര

ഇതത്തിതന  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയര  തചയ  എലകാവലരകാടുര  ഞകാന   നന്ദത്തി

ലരഖതപ്പടുത്തുകയകാണ്. പ്രതത്തിപകത്തുള ബഹുമെകാനരരകായ അരഗങ്ങളുളതപ്പതടെ

ചര്ച്ച തചയലപ്പകാള മെറ്  വത്തിധതത്തിലുള അപകടെതതക്കുറത്തിതച്ചകാനര അവത്തിതടെ

പറയകാനത്തിടെയകായത്തില.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  പത്തി.  തജ.  ലജകാസഫ്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച  വകാട്ടെര്

തഷഡെ ്  മെകാലനജ് തമെന്  ഉളതപ്പതടെയള  കകാരരങ്ങളത്തില  ഗുണകരമെകായ

നത്തിലേപകാടെകാണ്  ഈ  ഗവണതമെനത്തിനുളത്.  അതുതകകാണ്ട്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക-ഭരണപക  വരതരകാസമെത്തിലകാതത  എലകാ  അരഗങ്ങളുര  ഈ

കകാരരതത്തില ശലദയമെകായ കകാരരങ്ങളകാണ് പറഞത്. 

രണ്ടുകകാരരരമെകാത്രര  പറഞതകകാണ്ട്  ഞകാന  അവസകാനത്തിപ്പത്തികകാര.  ഈ

ഗവണതമെന്  ഇതവണ  പട്ടെയ  വത്തിതരണതത്തിതന  രരഗത്  ഒര  പുതത്തിയ

ആശയര  മുലനകാട്ടുവച്ചു.  അത്  ലകരളതത്തില  ഇനത്തി  വരകാന  ലപകാകുന  എലകാ

പട്ടെയങ്ങളക്കുര വരകാപകമെകാകകാനുര തുടെര്നള....  ഞകാന രണ്ടു മെത്തിനത്തിട്ടുതകകാണ്ട്

അവസകാനത്തിപ്പത്തികകാര.  അത്  ഇ-പട്ടെയമെകാണ്.  ലനരതത  ഇവത്തിതടെ

സൂചത്തിപ്പത്തികതപ്പട്ടെതുതകകാണ്ടകാണ്  പറയനത്.  പട്ടെയങ്ങള  നഷതപ്പട്ടെകാല

അതത്തിതന  വശണ്ടുതമെടുകകാന  ചട്ടെര  ഇലപ്പകാള  നത്തിലേവത്തിലേത്തില.  അതുതകകാണ്ട്
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നത്തിലേവത്തിലുള പട്ടെയങ്ങള ഇ-പട്ടെയങ്ങളകാകകാനുര ലനരതത വത്തിതരണര തചയ

പട്ടെയങ്ങതള  ഈ  പട്ടെയ  ലേത്തിസ്റ്റേത്തിലലേയ്ക്ക്  തകകാണ്ടുവരകാനുമുള  ശലദയമെകായ

പരത്തിശമെതത്തിന് ഗവണതമെന് ലനതൃതശര നലകത്തി. 

ഇഹൗ  ഗവണതമെനത്തിതന  ഒര  പ്രധകാനതപ്പട്ടെ  പ്രശ്നമെകായ  വത്തിലലജ്

ഓഫശസുകതള ഡെത്തിജത്തിതറസ് തചയ്യുലമ്പകാള സശകാഭകാവത്തികമെകായര അവത്തിതടെ യൂസര്

ഫണ്ട് ലേത്തി ആയത്തിട്ടുള ഇടെതപടെലുണ്ടകാകണര, കൂടുതല പണര നലകത്തി സശകകാരര

സകാപനങ്ങതള  ആശയത്തിച്ച്  അലപക  തകകാടുകകാന  ലപകാകുന

സത്തിതത്തിയണ്ടകാകരത്.  ഇഹൗ പ്രശ്നങ്ങതളലകാര നമ്മുതടെ മുനത്തിലുളതുതകകാണ്ട് ഇഹൗ

ഡെത്തിമെകാന് ചര്ച്ചയതടെ അവസകാനതത്തില പറയകാനുള ഒര കകാരരര, ഗവണതമെന്

ഇതവണ റവനന രരഗത് അലപക തകകാടുക്കുന ആളുകതള സഹേകായത്തിക്കുക

എന നത്തിലേപകാതടെടുത് അവര്ക് മെറ് സകാമ്പതത്തിക തചലേവകളത്തിലകാതത്തിരത്തികകാന

ലകരളതത്തിതന  മെണത്തില  1987-ല  അകരര  പഠത്തിപ്പത്തികകാന  നകാര  നടെതത്തിയ

സകാകരത  പ്രവര്തനങ്ങളലപകാതലേ  റവനന  വകുപ്പുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടെ്

ലേഭരമെകാകുന  ലസവനങ്ങള  എതനലകാമെകാണ്,  അതത്തിനുതകകാടുലകണ്ട

അലപകകള  പൂരത്തിപ്പത്തിലകണ്ട  വത്തിധര,  ഓണ തതലേനകായത്തി  തകകാടുക്കുതനങത്തില

അത് തചലയ്യേണ്ട നടെപടെത്തി, അതതങ്ങതന സശനര തമെകാതതബലേത്തിലൂതടെ പകര്തകാര
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എനശ  കകാരരങ്ങതളലകാര  സകാധകാരണകകാരതന  പഠത്തിപ്പത്തികകാന  കഴത്തിയന

വത്തിധതത്തില ലകരള ഗവണതമെന്  ഇഹൗ വരന വര്ഷര റവനന ഇ-സകാകരത

എന  സരവത്തിധകാനതത  ലകരളതത്തിതലേ  എലകാ  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങളുതടെയര

സഹേകരണലതകാതടെ  നടെതണതമെനകാഗ്രേഹേത്തിക്കുന.  സശകാഭകാവത്തികമെകായര

എര.എല.എ.-മെകാര്  അവരതടെ  പ്രലദശങ്ങളത്തിലുര  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

തലദശസശയരഭരണ  വകുപ്പുമെനത്തിയമെകായത്തി  ആലലേകാചത്തിച്ച്  നമ്മുതടെ

ഗ്രേകാമെസഭകളത്തിലുര  മെതറലകാ  വത്തിധതത്തിലുമുള  ലസകാഴ്സുകള

ഉപലയകാഗതപ്പടുതത്തിതകകാണ്ട്  ലകരളതത്തിതന  വത്തിവത്തിധ  തലേങ്ങളത്തില  ഒര

ഇടെതപടെല  നടെതകാന  കഴത്തിയന  വത്തിധതത്തില  ഇതത്തിതന  തകകാണ്ടുലപകാകണര.

രകാഷശയമെകായത്തി മെതറകാനര ഇഹൗ ഘട്ടെതത്തില പറയകാനത്തില.  പതക എലകാവര്ക്കുര

ഭൂമെത്തി, എലകാവര്ക്കുര വശടെ്, എലകാവര്ക്കുര വത്തിദരകാഭരകാസര, എലകാവര്ക്കുര തവളര,

എലകാവര്ക്കുര തതകാഴത്തില എനശ ആശയങ്ങള ലലേകാകതത്തിനുമുനത്തില ഇടെതുപക

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന  ഒര  രകാഷശയ,  സകാമൂഹേത്തിക,

സകാമ്പതത്തിക  ബദലേകാണ്.  ഇവത്തിതടെ  ലനരതത  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലപകാതലേ,

എച്ച്.എന.എല.  വത്തിലകകാന വച്ചലപ്പകാള ആ തപകാതുലമെഖലേകാ സകാപനതത

വത്തിലപ്പനയത്തിലനത്തിനര  രകത്തികകാന  തടെണ്ടറത്തില  പതങടുത്തുതകകാണ്ട്  അത്
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ഏതറടുകകാന  തശരമെകാനത്തിക്കുന  ഗവണതമെനത്തിതന  ഒര  രകാഷശയ

ധകാരണയണ്ടലലകാ,  അത്  ലലേകാകതത്തിനുമുനപത്തില  ഇഹൗ  ഗവണതമെന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന  ഒര  രകാഷശയ  ബദലേകാണ്.  എലകാവര്ക്കുര  ഭൂമെത്തിയര

എലകാവര്ക്കുര വശടുര എനത് ഒര രകാഷശയ ഇചകാശകത്തിയതടെ ബദലേകാണ്.

മെത്തി  .   സശകര്: പശസ്... പശസ്…..

ശശ  .    തക  .    രകാജന:  സര്,  ആ  ബദല  ലലേകാകതത്തില  ഇനരയത്തില  ഇഹൗ

ലകരളതത്തില മെകാത്രമെകാണുളളത്. ആ ബദലേത്തിതന തകര്കകാന സരഘടെത്തിതമെകായത്തി,

ആസൂത്രത്തിതമെകായത്തി  ഗൂഢകാലലേകാചനകളുണ്ടകായകാല  ഇഹൗ  ലകരളതത്തിതലേ  എലകാ

വത്തിഭകാഗര  ആളുകതളയര  കൂട്ടെത്തിലയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചുതകകാണ്ട്,  കമനണത്തിസ്റ്റേ്  വത്തിരദരതടെ

സരഘര  ലചര്ന്  ഇനര  കണ്ട  ഏറവര  വലേത്തിയ  രകാഷശയ  ബദലേത്തിതന

തകര്കകാന  തശരമെകാനത്തിച്ചകാല  ജനപത്തിന്തുണലയകാതടെ  അതത്തിതന  എതത്തിര്കകാന

ഇഹൗ ലകരളതത്തിതലേ ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി പ്രസകാനര ശകമെകായത്തി

ലകരളതത്തില  നത്തിലേതകകാളര  എനറത്തിയത്തിച്ചുതകകാണ്ട്  ഇഹൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകതള

അരഗശകരത്തികണര എന് ഞകാന അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

പട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പട്ടെത്തികവര്ഗ,  പത്തിനകാക  വത്തിഭകാഗ  ലകമെ വര  ലദവസശവര

പകാര്ലേതമെനറത്തികകാരരവര വകുപ്പുമെനത്തി  (ശശ  .    തക  .    രകാധകാകൃഷ്ണന):  സര്,  ഇവത്തിതടെ
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നടെന ചര്ച്ചയത്തില പതത്തിലനഴ്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ അരഗങ്ങളകാണ്  പതങടുതത്.

അതത്തില രണ്ട് അരഗങ്ങള,  ഭരണകകത്തിയത്തിലുള ശശ.  തക.  തക.  രകാമെചന്ദ്രനുര

മുന  ഗുരവകായൂര്  ലദവസശര  പ്രസത്തിഡെന്  കൂടെത്തിയകായത്തിരന  ശശ.  ലതകാട്ടെതത്തില

രവശന്ദ്രനുര  മെകാത്രമെകാണ്  ലദവസശതതക്കുറത്തിച്ച്  പറഞത്.  ലദവസശര

ലബകാര്ഡുകളുതടെ പ്രവര്തനങ്ങള കഴത്തിഞ അഞ്-ആറ് വര്ഷമെകായത്തി ഏറവര

ഭരഗത്തിയകായകാണ്  നടെക്കുനത്.  ഒലട്ടെതറ  പ്രതത്തിസനത്തികതള  ലനരത്തിട്ടുതകകാണ്ടകാണ്

ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകളുതടെ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഇഹൗ  കകാലേഘട്ടെതത്തില

മുലനറുനത്.   സരസകാനതത അഞ് ലദവസശര ലബകാര്ഡുകളത്തിലൂതടെ ഒലട്ടെതറ

കകാരരങ്ങള  നമുക്  തചയ്യേകാന  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ട്.  അഞ്  ലദവസശര

ലബകാര്ഡുകളത്തിലേകായത്തി ഏകലദശര 3069 ലകത്രങ്ങളുര അതത്തില 17000-ലേധത്തികര

ജശവനകകാരര  8000-ലേധത്തികര തപനഷനകകാരമുണ്ട്.  ഇഹൗ ലകത്രങ്ങളുതടെയര

ജശവനകകാരതടെയര  തപനഷനകകാരതടെയതമെകാതക  ഉതമെ  തകാലപ്പരരങ്ങള

സരരകത്തികകാനലവണ്ടത്തിയള  ഇടെതപടെലേകാണ്  ഗവണതമെന്

നടെതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനത്.  പ്രധകാനമെകായര  ലകകാവത്തിഡെ്  മെഹേകാമെകാരത്തി  വന

സന്ദര്ഭതത്തില  ലകത്രങ്ങളുര  ലദവസശങ്ങളുതമെലകാര  വലേത്തിയ  പ്രയകാസതത്തില

എത്തുകയണ്ടകായത്തി.  ആ  സന്ദര്ഭതത്തില  നമ്മുതടെ  ലദവസശങ്ങതളയര
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ലകത്രങ്ങതളയര  സരരകത്തികകാനലവണ്ടത്തിയകാണ്  ഗവണതമെന്  നത്തിലേപകാടെ്

സശശകരത്തിച്ചത്.  അതുതകകാണ്ടകാണ്  ഏകലദശര  273  ലകകാടെത്തി  രൂപ  സരസകാന

ഖജനകാവത്തിലനത്തിനര  തകകാടുത്തുതകകാണ്ട്  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകതള

സരരകത്തികകാന  ഗവണതമെന്  തയ്യേകാറകായത്.  അതത്തിതന  ഫലേമെകായത്തി  ഇവയതടെ

ഭഹൗതത്തിക  സകാഹേചരരതത്തില  ഒലട്ടെതറ  മെകാറങ്ങള  ഉണ്ടകാകകാന  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണ്ട്.

വളതര  ലമെകാശതപ്പട്ടെ  അവസയത്തിലേകായത്തിരന നമ്മുതടെ  ലകത്രങ്ങളുതടെ ഭഹൗതത്തിക

സകാഹേചരരങ്ങള  കൂടുതല  തമെച്ചതപ്പടുതത്തിതകകാണ്ട്  ഭകര്ക്  സഹൗകരരര

തചയതകകാടുകകാനലവണ്ടത്തിയള  ഒലട്ടെതറ  നടെപടെത്തികള  ഇഹൗ  കകാലേഘട്ടെതത്തില

സശശകരത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ഒരപതക  നമ്മുതടെ  ലകരളതത്തില  ശബരത്തിമെലേ

തശര്ത്ഥകാടെനര  കഴത്തിയലമ്പകാള  സശകാഭകാവത്തികമെകായത്തിട്ടുര  ഒലട്ടെതറ  പരകാതത്തികളുര

പ്രതത്തിലഷധങ്ങളുര ഉയര്നവരകാറുണ്ടകായത്തിരന. പതക ഇകഴത്തിഞ ശബരത്തിമെലേ

സശസണ  ഒര  ഭകര്ക്കുലപകാലുര  ഒര  തരതത്തിലുമുള  അഭത്തിപ്രകായ

വരതരകാസമെത്തിലകാതത  ഏറവര  ഭരഗത്തിയകായത്തി  നടെന  എനളതകാണ്  അതത്തിതന

ഏറവര  വലേത്തിയ  പ്രലതരകത.  ഇരപതത്തിയകാറ്  ലേകതത്തിലേധത്തികര  ഭകരകാണ്

സശസണത്തില ശബരത്തിമെലേയത്തില വനലപകായത്.  നമുകറത്തിയകാര,  ശബരത്തിമെലേയത്തില

കഴത്തിഞ  കകാലേങ്ങളത്തിതലേലകാര  വരമെകാനക്കുറവണ്ടകായത്തിരന.  എനകാല  ഇഹൗ
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കഴത്തിഞ വര്ഷര തശര്ത്ഥകാടെന സമെയത് ഏകലദശര 154 ലകകാടെത്തിലയകാളര രൂപ

ആ സശസണത്തിലതതന ലേഭത്തിക്കുന സത്തിതത്തിയണ്ടകായത്തി.  അതത്തിനുലവണ്ടത്തി ഒലട്ടെതറ

കകാരരങ്ങള  തചയ്യേകാന  കഴത്തിഞ.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  മുഖരമെനത്തിയതടെ

ലനതൃതശതത്തില വരതരസ ഘട്ടെങ്ങളത്തില അവലലേകാകന ലയകാഗങ്ങള നടെത്തുകയര

ശബരത്തിമെലേയതടെ  സരവത്തിധകാനങ്ങള  കൂടുതല  തമെച്ചതപ്പടുതകാനുര  ഭകര്ക്

കൂടുതല  സഹൗകരരങ്ങള  തചയതകകാടുകകാനുമുള  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തിച്ചു.

അലതകാതടെകാപ്പര  കകാലണണ്ട  മെതറകാര  കകാരരര,  ശബരത്തിമെലേ  മെകാസ്റ്റേര്  പകാന

നടെപ്പത്തിലേകാകകാന  തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടെ്  15  വര്ഷലതകാളമെകാതയങത്തിലുര  നകാര

ഉലദശത്തിച്ചതുലപകാതലേ  അത്  അവത്തിതടെ  നടെപ്പത്തിലേകാകകാന  ഒരപകാടെ്

പ്രതത്തിസനത്തികളുണ്ട്.  ശബരത്തിമെലേ  മെകാസ്റ്റേര്  പകാന  2007-ലേകാണ്

ആരരഭത്തിച്ചതതങത്തിലുര ഇലപ്പകാഴര അതത്തിതന പ്രവര്തനങ്ങള എങ്ങുര എതകാത

സത്തിതത്തിയകാണുളത്.  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  തതഹേലകകാടെതത്തിയതടെ

ലമെലലനകാട്ടെതത്തിലുള  തതഹേപവര്  കമത്തിറത്തി  രൂപശകരത്തിച്ചകാണ്  അതത്തിതന

പ്രവര്തനങ്ങതളലകാര  തചയ്യുനത്.  ആ  കമത്തിറത്തിക്  പ്രവര്തത്തികകാനലവണ്ടത്തി

ഇഹൗ  കകാലേഘട്ടെതത്തില  305  ലകകാടെത്തിലയകാളര  രൂപ  സരസകാന  ഗവണതമെന്

തകകാടുതത്തിട്ടുണ്ട്.  പതക  ആ  ഫണ്ട്  ലവണ്ടവത്തിധതത്തില  ഉപലയകാഗത്തികകാലനകാ
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അതത്തിതന  പ്രവര്തനങ്ങള  മുലനകാട്ടുതകകാണ്ടുലപകാകകാലനകാ  കഴത്തിഞത്തിട്ടെത്തില

എനളതത്തിതന  തതളത്തിവകാണ്   ഏകലദശര  147  ലകകാടെത്തി  രൂപ  മെകാത്രമെകാണ്

തചലേവഴത്തികകാന  കഴത്തിഞത്തിട്ടുളതവനത്.  അലപ്പകാള  ആ  തതഹേപവര്

കമത്തിറത്തിയതടെ  പ്രവര്തനങ്ങള കുലറക്കൂടെത്തി  തമെച്ചതപ്പടുതണതമെനകാണ്  അവര്

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുനത്.  അതുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടുതകകാണ്ട്  ചര്ച്ചകള

നടെനവരത്തികയകാണ്. 

അതുലപകാതലേ  നമ്മുതടെ  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകളത്തിതലേ  പ്രവര്തനങ്ങള

കുറമെറ  രശതത്തിയത്തിലേകാകണതമെങത്തില  അഴത്തിമെതത്തിരഹേത്തിതമെകാകണര.  അവത്തിതടെ

പരത്തിലശകാധത്തിക്കുലമ്പകാള  പലേതരതത്തിലുള  ക്രമെലകടുകള

സരഭവത്തിച്ചുതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനണ്ട്.  ആ  ക്രമെലകടുകള  ഇലകാതകാകകാനുള

ശകമെകായ  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തികണതമെനകാണ്  ഗവണതമെന്

ആഗ്രേഹേത്തിക്കുനത്.  ഇലപ്പകാള  അവത്തിതടെ  പലേതരതത്തിലുമുള  ആലകപങ്ങള

ഉയര്നവരനണ്ട്.  അതത്തില  ഏറവര  പ്രധകാനമെകാണ്  ലബകാര്ഡുകളത്തിതലേ  പലേ

പ്രവൃതത്തികളുതടെയര  ഓഡെത്തിറത്തിരഗ്  സമെയബനത്തിതമെകായത്തി  പൂര്തശകരത്തികകാന

കഴത്തിയനത്തില  എനത്.  അത്  വലേത്തിയ  ആലകപമെകായത്തി  വരത്തികയകാണ്.

അതുതകകാണ്ടുതതന  ലബകാര്ഡുകളത്തിതലേ  ഭരണതത  സരബനത്തിച്ച്  കൃതരമെകായ
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ഓഡെത്തിറത്തിരഗ്  നടെതകാനുള  നടെപടെത്തികള  സശശകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ട്.

അലതകാതടെകാപ്പരതതന  നകാലശകാന്മുഖമെകായത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  നമ്മുതടെ

ലകത്രങ്ങളുതടെ  ഭഹൗതത്തിക  സകാഹേചരരങ്ങള  തമെച്ചതപ്പടുതകാനുള  ഇടെതപടെല

നടെതകാന  കഴത്തിലയണ്ടതുണ്ട്.  മെതറകാന്,  ലബകാര്ഡുകളത്തിതലേ  മെരകാമെത്

പണത്തികളുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടുതകകാണ്ട്  ഒലട്ടെതറ  ആലകപങ്ങള

ഉയര്നവരനണ്ട്.  ആ  ആലകപങ്ങള  കുറയ്ക്കകാനലവണ്ടത്തിയള  നല

ഇടെതപടെല  നടെതണര.  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകതളക്കുറത്തിച്ച്

മുനകകാലേങ്ങളത്തിതലേകാതക  പറഞലകളക്കുനത്  അത്  വലേത്തിയ  അഴത്തിമെതത്തിയതടെ

ലകന്ദ്രങ്ങളകാണ്  എനകാണ്.  ആ  അഴത്തിമെതത്തി  ലേഘൂകരത്തികകാനുള  കൃതരമെകായ

ഇടെതപടെലേകാണ് നകാര നടെതത്തിതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനത്.  അഴത്തിമെതത്തിക് കൂട്ടുനത്തിലക്കുക

എന  നത്തിലേപകാടെല  സര്കകാരത്തിനുളളത്,  അഴത്തിമെതത്തി  തചയ്യുന  ആളുകതള

കൃതരമെകായത്തി  കതണ്ടത്തുകയര  അവരതടെ  ലപരത്തില  ശത്തികണ  നടെപടെത്തികള

സശശകരത്തിച്ചുവരനണ്ട്.  അതത്തിതന ഫലേമെകായത്തി തചറത്തിയ രശതത്തിയത്തിലുള മെകാറങ്ങള

വനത്തിട്ടുണ്ട്, വലേത്തിയ രശതത്തിയത്തിലുള മെകാറങ്ങള തകകാണ്ടുവരകാന നമുക് കഴത്തിയണര.

ഒര  ഉദകാഹേരണര  പറയകാര,  ലകത്രങ്ങളുമെകായത്തി  ബനതപ്പട്ടുതകകാണ്ടുള

പ്രവര്തനങ്ങള  സുതകാരരമെകാകണര,  സതരസനമെകാകണര  എന്
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പറയലമ്പകാളതതന 2019-ല ശബരത്തിമെലേ നത്തിലേയ്ക്കലേത്തില അനദകാനര നടെതകാന

ലവണ്ടത്തിയള തമെസത്തില പച്ചകറത്തി വകാങ്ങത്തിയതത്തിലമെകാത്രര  58  ലേകര രൂപയതടെ

വരകാജ വഹൗച്ചര് തയ്യേകാറകാകത്തി പണര തട്ടെത്തിതയടുത്തു എനള കകാരരര ഇലപ്പകാള

പുറത്തുവനത്തിട്ടുണ്ട്.  അതത്തിതന  ഉതരവകാദത്തിയകായ  ലദവസശര  അസത്തിസ്റ്റേന്

കമശഷണര് ശശ. ജയപ്രകകാശത്തിതന സതസന് തചയ്യുകയര നത്തിലേവത്തില അലദഹേര

റത്തിമെകാനഡെ്  തടെവകകാരനകായത്തി  കത്തിടെക്കുകയര  തചയ്യുന  സത്തിതത്തിയണ്ട്.

ഇതുലപകാതലേ  നത്തിരവധത്തി  ലകസുകളുണ്ട്,  അതതലകാര  കതണ്ടതത്തി  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തിച്ചുവരത്തികയകാണ്.   അലതകാതടെകാപ്പരതതന ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകളത്തിതലേ

സശത്തുകള  സരരകത്തികകാനലവണ്ടത്തിയള  ഒലട്ടെതറ  നടെപടെത്തികള

സശശകരത്തിച്ചുവരത്തികയകാണ്.  നമ്മുതടെ  അഞ്  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകളത്തിലേകായത്തി

ഒലട്ടെതറ  സശത്തുകളുണ്ട്,  അവ  പലേ  കകാലേഘട്ടെങ്ങളത്തിലേകായത്തി

നഷതപ്പട്ടുലപകായത്തിട്ടുമുണ്ട്.  ആ  നഷതപ്പട്ടുലപകായ  സശത്തുകതളലകാരതതന

വശതണ്ടടുകകാനുര  അത്  സരരകത്തികകാനുമുള  നടെപടെത്തിയകാണ്

സശശകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനത്.  അലതകാതടെകാപ്പരതതന  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകളുമെകായത്തി

ബനതപ്പട്ടുതകകാണ്ട്  കശഴ് ലകകാടെതത്തി  മുതല സുപ്രശര  ലകകാടെതത്തി  വതര നത്തിരവധത്തി

ലകസുകള നടെക്കുനണ്ട്.  അഞ് ലദവസശര ലബകാര്ഡുകളത്തിതലേ ഏകലദശര 943
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ലകസ്സുകളകാണ്  വത്തിവത്തിധ  ലകകാടെതത്തികളത്തിലേകായത്തി  നത്തിലേനത്തിലക്കുനത്.   അത്

സമെയബനത്തിതമെകായത്തി തശര്പ്പകാകകാനുള ഒര നടെപടെത്തിയര നമുക് സശശകരത്തികകാന

കഴത്തിയനത്തില.  അത്  സമെയബനത്തിതമെകായത്തി  എങ്ങതന  തശര്കകാന  കഴത്തിയര

എനളതകാണ്  ആലലേകാചത്തിക്കുനത്.  സുപ്രശരലകകാടെതത്തിയത്തില  മെകാത്രര  58

ലകസുകളുര തതഹേലകകാടെതത്തിയത്തില  736  ലകസുകളുര കശഴ് ലകകാടെതത്തികളത്തില  159

ലകസ്സുകളുര  നത്തിലേവത്തിലുണ്ട്.  ആ  ലകസ്സുകതളലകാര  തശര്പ്പകാക്കുനതത്തിനുള

പ്രലതരകമെകായ  ഇടെതപടെലുണ്ടകാകണര  എനകൂടെത്തി  വകുപ്പ്  ചര്ച്ച  തചയത്തിട്ടുണ്ട്.

അതരതത്തില  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകളുതടെ  പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടുതല

കകാരരകമെമെകായത്തി മുലനകാട്ടുലപകാകുകയകാണ്.  

ഇവത്തിതടെ  പ്രധകാനമെകായര  മുന  ലദവസശര  ലബകാര്ഡെ്  പ്രസത്തിഡെന്

കൂടെത്തിയകായത്തിട്ടുള ശശ.  ലതകാട്ടെതത്തില രവശന്ദ്രന പറഞത്  മെലേബകാര്  ലദവസശര

ലബകാര്ഡെത്തിതലേ  ജശവനകകാരതടെ  ശമ്പള  പരത്തിഷ്കരണമെകാണ്.  അത്  2019

തഫബ്രുവരത്തി  മെകാസതത്തില  നടെപ്പത്തിലേകാകത്തിതയങത്തിലുര  അതനുസരത്തിച്ചുതകകാണ്ടുള

ശമ്പളര  ജശവനകകാര്ക്  ലേഭത്തികകാനുള  സകാഹേചരരമുണ്ടകായത്തിട്ടെത്തില.  അതത്തില

ഒലട്ടെതറ  അലനകാമെലേത്തികള  നത്തിലേനത്തിലക്കുനണ്ട്.  അത്  ധനകകാരര  വകുപ്പ്

പരത്തിലശകാധത്തിച്ചുവരനണ്ട്. ആ അലനകാമെലേത്തികള എത്രയര തപതട്ടെന് പരത്തിഹേരത്തിച്ച്
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ശമ്പള  പരത്തിഷ്കരണര  അനുസരത്തിച്ചുള  ശമ്പളര  ലേഭരമെകാകകാനുള  നടെപടെത്തി

സശശകരത്തിക്കുര.  

മെലേബകാര്  ലദവസശര  ലബകാര്ഡെത്തിതന  സരബനത്തിച്ച്  കഴത്തിഞ  ഡെത്തിമെകാന്

ചര്ച്ചയത്തിലുര  പറഞതകാണ്.  ഒര  സമെഗ്രേമെകായ  മെലേബകാര്  ലദവസശര  നത്തിയമെര

തകകാണ്ടുവലരണ്ടതുണ്ട്.  ഈ  സഭകാ  സലമളനതത്തില  അതത്തിന്  സകാധത്തികത്തില.

നത്തിയമെ നത്തിര്മകാണതത്തിനകായത്തി  പ്രലതരക സലമളനര ലചരന സന്ദര്ഭതത്തില

മെലേബകാര്  ലദവസശര  ലബകാ ഡെത്തിനുലവണ്ടത്തി  ഒര  സമെഗ്രേ  നത്തിയമെര

തകകാണ്ടുവരനതത്തിനുള  ശമെമുണ്ടകാകുതമെന്  ഞകാന  ഈ  സഭതയ

അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണ്.  അലതകാതടെകാപ്പര  ലകത്രങ്ങളത്തില  കൂടുതല  വരമെകാനര

ആര്ജത്തികകാന സകാധത്തിക്കുന തരതത്തിലുതളകാര സരവത്തിധകാനര  ഉണ്ടകാകണര.

അതകായത് ലകത്രങ്ങളത്തില വഴത്തിപകാടെകായത്തി ലേഭത്തിക്കുന വരമെകാനര തകകാണ്ടുമെകാത്രര

മുലനകാട്ടുലപകാകകാന  സകാധത്തികത്തില.  വഴത്തിപകാലടെതര  വരമെകാനര  വര്ദത്തിപ്പത്തികകാന

ഒകാലരകാ  ലദവസശര  ലബകാര്ഡെത്തിനുര  എന്തുതചയ്യേകാന  സകാധത്തിക്കുതമെന്

പരത്തിലശകാധത്തികണര.  ലദവസശര ലബകാര്ഡെത്തിനുകശഴത്തില ധകാരകാളര സശത്തുകളുണ്ട്.

ഒരപകാടെ്  ലഷകാപ്പത്തിരഗ്  ലകകാരപക്സുകളുര  കമനണത്തിറത്തി  ഹേകാളുകളുര  കലേരകാണ

മെണ്ഡപങ്ങളുമുണ്ട്.  ഇതതലകാര  ദുരപലയകാഗര  തചയതകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന
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സത്തിതത്തിയകാണുളത്.  കൃതരമെകായ വരമെകാനര അവയത്തിലനത്തിനര ആര്ജത്തികകാന

സകാധത്തിക്കുനത്തില.  ഇതുലപകാലുള  സലേങ്ങള  ധകാരകാളമുണ്ട്.  അവതയ

ഫലേപ്രദമെകായത്തി  എങ്ങതന   ഉപലയകാഗത്തികകാന  സകാധത്തിക്കുര;  അത്

വത്തിവകാദമെത്തിലകാത  രശതത്തിയത്തില  ഉപലയകാഗതപ്പടുതത്തിതകകാണ്ട്  വഴത്തിപകാലടെതര

വരമെകാനര  കൂടുതല  വര്ദത്തിപ്പത്തികകാനുര  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകളത്തിതലേ  സത്തിതത്തി

കൂടുതല  തമെച്ചതപ്പടുതകാനുര  കഴത്തിലയണ്ടതുണ്ട്.  അതത്തിനുലവണ്ടത്തിയള

നടെപടെത്തികള  ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ട്.  അതത്തിന്   സമൂഹേതത്തിതന  എലകാ

ഭകാഗത്തുനത്തിനമുള  സഹേകരണവര  പത്തിന്തുണയര  ഉണ്ടകാലകണ്ടതുണ്ട്.

പലേലപ്പകാഴര  ഇകകാരരങ്ങളത്തില  വലേത്തിയ  വത്തിവകാദങ്ങള  ഉയര്നവരകാനുള

സകാധരതയണ്ട്.  വത്തിവകാദര  ഒഴത്തിവകാകത്തിതകകാണ്ട്  ലകത്രങ്ങളത്തിതലേയര  ലദവസശര

ലബകാര്ഡുകളത്തിതലേയര വരമെകാനര  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിതനക്കുറത്തിച്ച്  നമുക്  ചര്ച്ച

തചലയ്യേണ്ടതുണ്ട്.  എലകാ  കകാലേത്തുര  സര്കകാര്  ഖജനകാവത്തിലനത്തിനര  കകാശ്

തകകാടുത്തുതകകാണ്ട്  ലദവസശര  ലബകാര്ഡുകതള  സരരകത്തിക്കുനത്

പ്രയകാസമുണ്ടകാക്കുര.  അതുതകകാണ്ട്  സശകായകാര്ജത്തിതമെകായ  വരമെകാനര

വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനുലവണ്ടത്തി  ഒകാലരകാ  ലദവസശര  ലബകാര്ഡെത്തിതനയര
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പ്രകാപ്തമെകാകകാന ഇടെതപടെല നടെതത്തിയത്തിട്ടുണ്ട്.  മെറ്റുള കകാരരങ്ങളത്തിലലേയ്തകകാനര

ഞകാന കടെനലപകാകുനത്തില. 

ഇവത്തിതടെ ഒലട്ടെതറ കകാരരങ്ങള ചര്ച്ച തചയ്യേതപ്പടുകയണ്ടകായത്തി.  ഇടെതുപക

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  ഗവണതമെന്  കഴത്തിഞ  ആറുവര്ഷമെകായത്തി  നമ്മുതടെ

സരസകാനര  ഭരത്തിക്കുകയകാണ്.  അതതകാര  പ്രലതരകതയകാണ്.  ഒകാലരകാ

ഘട്ടെതത്തിലുര തതരതഞടുപ്പ്  വരലമ്പകാള ഗവണതമെന്  മെകാറത്തിമെകാറത്തി  വരതനകാര

സത്തിതത്തിയകാണുണ്ടകായത്തിരനത്.  അതത്തിന്  മെകാറര  വനത്തിരത്തിക്കുന.  2016-ല

അധത്തികകാരതത്തിതലേതത്തിയ  ശശ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയതന  ലനതൃതശതത്തിലുളള

ഇടെതുപക  മുനണത്തി  ഗവണതമെന്  2021-തലേ  തതരതഞടുപ്പത്തിലുര

അധത്തികകാരതത്തില  വനതവനളത്  ലകരളതത്തിതന  ഒര  പ്രലതരകതയകാണ്.

സശകാഭകാവത്തികമെകായര ഇടെതുപക ഗവണതമെന് ഒരവട്ടെര ലപകാലുര അധത്തികകാരതത്തില

വരകാന  ആഗ്രേഹേത്തിക്കുനവരല  വലേതുപകത്തുളവര്.  എനകാല  രണ്ടകാര

ഘട്ടെതത്തിലുര  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  അധത്തികകാരതത്തില

വനത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  ഒനകാര  ഘട്ടെര  അധത്തികകാരതത്തില  വനലപ്പകാള അതത്തിതന

തകര്കകാന  എലകാ  കുതനങ്ങളുര  പയറത്തി.  പലക  അത്  ജനങ്ങള

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ. ജനങ്ങള അങ്ങതന തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞതുതകകാണ്ടകാണ് 2016-ല 91
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സശറത്തില വത്തിജയത്തിച്ച ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തി ഗവണതമെനത്തിതന 2021-

തലേ  തതരതഞടുപ്പത്തില  99  സശറ്  നലകത്തിതകകാണ്ട്  വശണ്ടുര

അധത്തികകാരതത്തിതലേതത്തിച്ചത്.  ഈ ഗവണതമെന് വനതത്തിനുലശഷര ഒര വര്ഷര

പത്തിനത്തിട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണ്.  ആ  ഒര  വര്ഷര  തകകാണ്ട്  ജനങ്ങളക്  നലകത്തിയ

വകാഗകാനങ്ങള നടെപ്പത്തിലേകാക്കുന  കകാരരതത്തില   ഗവണതമെന്  മെകാതൃകകാപരമെകായ

പ്രവര്തനമെകാണ്  കകാഴ്ചവയ്ക്കുനത്.  ജനങ്ങളക്  നലകുന  വകാഗകാനങ്ങള

നടെപ്പത്തിലേകാകകാനുളതകാതണന്  തതളത്തിയത്തിച്ചുതകകാണ്ടകാണ്  ഈ  ഗവണതമെന്

മുലനകാട്ടുലപകാകുനത്. ഈ ഗവണതമെനത്തിതന അട്ടെത്തിമെറത്തികകാന ഏതുഭകാഗത്തുനത്തിന്

ശമെമുണ്ടകായകാലുര അതത്തിതനതയലകാര തചറുത് ലതകാലപ്പത്തികകാന ലകരളതത്തിതലേ

ജനങ്ങള  തയ്യേകാറകാകുതമെന്  മെകാത്രര  പറഞതകകാണ്ട്  ഈ  ഡെത്തിമെകാന്

പകാസകാകണതമെന് ഞകാന അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണ്

മെത്തി  .    സശകര്:  ചരക് ലസവന നത്തികുതത്തിയര കകാര്ഷത്തികകാദകായ നത്തികുതത്തിയര

വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള പ്രസ് തചയ്യുനലണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള പ്രസ് തചയ.)

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…
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പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്..........

ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ചരക്  ലസവന  നത്തികുതത്തിയര  കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന

നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  കകാരരവത്തിവര

പട്ടെത്തികയത്തില സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള ലേത്തിസ്റ്റേത്തില പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക് ലനതര  VII

-ാം  ലകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള  തുക  2022-23  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത

തചലേവകള പൂര്തശകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തികണതമെന പ്രലമെയതത

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്.......…

ശശ  .   അനവര് സകാദത്:  സര്,  ഞകാന ലപകാള ആവശരതപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദലവകാട്ടെ് ലരഖതപ്പടുതത്തി.)

മെത്തി  .   സശകര്: പ്രലമെയര സഭ പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 

ഗ്രേകാന് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

 ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ

അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള പ്രസ് തചയ്യുനലണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള പ്രസ് തചയ.)
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അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്..........

ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI  -ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില

കകാരരവത്തിവര പട്ടെത്തികയത്തില സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള ലേത്തിസ്റ്റേത്തില പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക്

ലനതര  VII-ാം  ലകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള  തുക  2022-23  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതത  തചലേവകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി   അനുവദത്തികണതമെന

പ്രലമെയതത

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്.......…

ശശ  .   അനവര് സകാദത്:സര്,  ഞകാന ലപകാള ആവശരതപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദലവകാട്ടെ് ലരഖതപ്പടുതത്തി.)

മെത്തി  .   സശകര്: പ്രലമെയര സഭ പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 

ഗ്രേകാന് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.
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ജത്തിലകാഭരണവര  പലേവകയര  എന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക്

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള  പ്രസ്

തചയ്യുനലണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള പ്രസ് തചയ.)

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്..........

ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ജത്തിലകാഭരണവര  പലേവകയര  എന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ

ലപരത്തില  കകാരരവത്തിവര  പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള  ലേത്തിസ്റ്റേത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക് ലനതര VII-ാം ലകകാളതത്തില കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള തുക 2022-23

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത  തചലേവകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തികണതമെന പ്രലമെയതത

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്.......…

ശശ  .   അനവര് സകാദത്: സര്,  ഞകാന ലപകാള ആവശരതപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദലവകാട്ടെ് ലരഖതപ്പടുതത്തി.)
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മെത്തി  .   സശകര്: പ്രലമെയര സഭ പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 

ഗ്രേകാന് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഭവനനത്തിര്മകാണര  എന  XXI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക്

ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള  പ്രസ്

തചയ്യുനലണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള പ്രസ് തചയ.)

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്..........

ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ ലപരത്തില

കകാരരവത്തിവര പട്ടെത്തികയത്തില സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള ലേത്തിസ്റ്റേത്തില പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക്

ലനതര  VII-ാം  ലകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള  തുക  2022-23  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷതത  തചലേവകള  പൂര്തശകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തികണതമെന

പ്രലമെയതത

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്.......…
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ശശ  .   അനവര് സകാദത്: സര്,  ഞകാന ലപകാള ആവശരതപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദലവകാട്ടെ് ലരഖതപ്പടുതത്തി.)

മെത്തി  .   സശകര്: പ്രലമെയര സഭ പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 

ഗ്രേകാന് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

പ്രകൃതത്തിലകകാഭര മൂലേമുള ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന് എന XXVI -ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള പ്രസ് തചയ്യുനലണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള പ്രസ് തചയ.)

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്..........

ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

പ്രകൃതത്തിലകകാഭര മൂലേമുള ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിന് എന  XXVI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  കകാരരവത്തിവര  പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള

ലേത്തിസ്റ്റേത്തില  പ്രസ്തുത  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക്  ലനതര  VII  -ാം  ലകകാളതത്തില
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കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള  തുക   2022-23  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത  തചലേവകള

പൂര്തശകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തികണതമെന പ്രലമെയതത

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്.......…

ശശ  .   അനവര് സകാദത്: സര്,  ഞകാന ലപകാള ആവശരതപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദലവകാട്ടെ് ലരഖതപ്പടുതത്തി.)

മെത്തി  .   സശകര്: പ്രലമെയര സഭ പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 

ഗ്രേകാന് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

പലേവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വശസുകള  എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക്  ബഹുമെകാനതപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള പ്രസ് തചയ്യുനലണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള പ്രസ് തചയ.)

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്..........

ഖണ്ഡലനകാപലകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.
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പലേവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വശസുകള  എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയതടെ  ലപരത്തില  കകാരരവത്തിവര  പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള

ലേത്തിസ്റ്റേത്തില  പ്രസ്തുത  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്ക്  ലനതര  VII-ാം  ലകകാളതത്തില

കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള  തുക   2022-23  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത  തചലേവകള

പൂര്തശകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തികണതമെന പ്രലമെയതത

അനുകൂലേത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലേത്തിക്കുനവര്.......…

ശശ  .   അനവര് സകാദത്: സര്,  ഞകാന ലപകാള ആവശരതപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദലവകാട്ടെ് ലരഖതപ്പടുതത്തി.)

മെത്തി  .   സശകര്: പ്രലമെയര സഭ പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. 

ഗ്രേകാന് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഓര്ഡെര്..........  ഓര്ഡെര്..........  സഭ  ഇലപ്പകാള  പത്തിരത്തിയനതുര  നകാതള

രകാവത്തിതലേ 9.00 മെണത്തിക് വശണ്ടുര സലമളത്തിക്കുനതുമെകാണ്.

(2022 ജൂലലേ മെകാസര 05-ാം തശയതത്തി തചകാവകാഴ്ച രകാവത്തിതലേ 9.00 മെണത്തിക്

വശണ്ടുര സലമളത്തിക്കുനതത്തിലലേയ്ക്കകായത്തി സഭ ലവകുലനരര 5.27-ന് പത്തിരത്തിഞ.)


