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അടടിയന്തരപ്രമമേയയം 

സര്കക്കാരടിനന്റെ ധനകക്കാരര്യ മേക്കാമനജുനമേന്റെടിനലെ നകടുകക്കാരര്യസ്ഥത

മേടി  .    സസ്പീകര്  : സയംസ്ഥക്കാനയം  അഭടിമുഖസ്പീകരടിക്കുന്ന  സക്കാമ്പതടിക

പ്രതടിസനടിയുനട  പശക്കാതലെതടില് മകരള മസക്കാഷര്യല് നസകക്യൂരടിറടി  നപന്ഷന്

ലെടിമേടിറഡടിനന്റെ  തടിരടിച്ചടവവ്  ബക്കാദര്യതകളടില്നടിനയം  സക്കാമൂഹടികമക്ഷേമേ

പ്രവര്തനങ്ങളടില്നടിനയം  സര്കക്കാര്  പടിനക്കാറുന്നതക്കായടി  പറയനപ്പെടുന്നതുമൂലെയം

ജനങ്ങള്ക്കുണക്കായടിട്ടുള്ള  ആശങ്ക  ചര്ച്ച  നചയ്യുന്നതടിനക്കായടി  സഭക്കാ  നടപടടികള്

നടിര്തടിവയ്ക്കണനമേന്ന  പ്രമമേയയം  പരടിഗണനയ്നകടുകണനമേന്നവ്  ആവശര്യനപ്പെടവ്

മഡക്കാ.  മേക്കാതത്യുകുഴല്നക്കാടന്,  സര്വ്വശസ്പീ  എന്.  ഷയംസുദസ്പീന്,  മമേക്കാന്സവ്  മജക്കാസഫവ്,

അനൂപവ്  മജകബവ്,  മേക്കാണടി  സടി.  കക്കാപ്പെന്,  ശസ്പീമേതടി  നക.  നക.  രമേ  എന്നസ്പീ

ബഹുമേക്കാനനപ്പെട അയംഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകക്കാരയം മനക്കാടസ്പീസവ് നല്കടിയടിട്ടുണവ്.

ധനകക്കാരര്യ വകുപ്പുമേനടി  (ശസ്പീ  .      നക  .   എന്  .     ബക്കാലെമഗക്കാപക്കാല്  ): സര്,  ഇവടിനട

നല്കടിയടിട്ടുള്ള അടടിയന്തര പ്രമമേയയം വക്കാസ്തവതടില് അത്രയുയം ഗഗൗരവമമേറടിയമതക്കാ

അടടിയന്തരമമേക്കാ  ആനയക്കാരു  വടിഷയയം  സയംബനടിച്ചുളളതല.  വക്കാസ്തവതടില്

ഇതടിനകതവ്   സൂചടിപ്പെടിക്കുന്ന മസക്കാഷര്യല് നസകക്യൂരടിറടി  നപന്ഷന് ലെടിമേടിറഡടിനന്റെ

തടിരടിച്ചടവവ്  ബക്കാദര്യതകളടില്നടിന്നവ്  പടിനക്കാറുന്നതവ്  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  നടപടടികള്

സക്കാമൂഹടികമക്ഷേമേ  പ്രവര്തനങ്ങളടില്നടിന്നവ്  സര്കക്കാര്  പടിനക്കാറുന്നതടിനവ്
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കക്കാരണമേക്കാകുയം,  അതടിനകതവ് ജനങ്ങള്ക്കുണക്കാകുന്ന ആശങ്ക എന്ന നടിലെയടിലെക്കാണവ്.

അങ്ങനനനയക്കാരവസ്ഥ  മകരളതടിലെടില  എനമേക്കാത്രമേല  ഒന്നക്കായം  പടിണറക്കായടി

സര്കക്കാര് അധടികക്കാരതടില് വനതുമുതല് ഇമങ്ങക്കാടവ് കൃതര്യമേക്കായടി സക്കാമൂഹടികമക്ഷേമേ

നപന്ഷന് നകക്കാടുക്കുനമുണവ്.  മുമ്പവ് നകക്കാടുതടിരുന്ന സക്കാമൂഹടികമക്ഷേമേ നപന്ഷനന്റെ

വര്യതര്യക്കാസയം ഞക്കാന് പറയക്കായം,  ആ തുകയുനട വലെടിപ്പെനമേക്കാനയം പറയുന്നടില.  കഴടിഞ

അഞവ് വര്ഷകക്കാലെയം ഒന്നക്കായം പടിണറക്കായടി സര്കക്കാര് 35157 മകക്കാടടി രൂപ നകക്കാടുത.

അമത  സമേയയം  നതക്കാട്ടുമുമ്പുള്ള  അഞവ്  വര്ഷയം  9311 മകക്കാടടി  രൂപ  മേക്കാത്രമമേ

നകക്കാടുതടിരുനള. തുകകള് തമടില് തക്കാരതമേര്യനപ്പെടുതടിയതവ് അതടിനന്റെ മമേക്കാശവയം

ശരടിയുയം  പറയക്കാനല.  ഇമപ്പെക്കാള്  ഇഗൗ  സര്കക്കാര്  വന്നതടിനുമശഷവയം  കൃതര്യമേക്കായടി

മസക്കാഷര്യല്  നസകക്യൂരടിറടി  നപന്ഷന്  നകക്കാടുക്കുനണവ്,  ഇമപ്പെക്കാഴയം

നകക്കാടുതനകക്കാണടിരടിക്കുകയക്കാണവ്.  അകക്കാരര്യതടില്  തടസ്സനമേക്കാനയം  ഉണക്കാകുന്ന

സ്ഥടിതടിവടിമശഷമേടില.  എന്തുനകക്കാണക്കാണവ്  ഇങ്ങനനനയക്കാരു ആശങ്ക ഉണക്കായനതന്നവ്

മേനസ്സടിലെക്കാകുന്നടില.  എന്തക്കായക്കാലയം ഇതവ് നടതന്ന മകരള മസക്കാഷര്യല് നസകക്യൂരടിറടി

നപന്ഷന് ലെടിമേടിറഡവ്  100 ശതമേക്കാനവയം സര്കക്കാര് ഉടമേസ്ഥതയടിലള്ളതക്കാണവ്.  അതവ്

മകന്ദ്ര  കമ്പനടി  നടിയമേപ്രകക്കാരയം  പ്രവര്തടിക്കുന്ന  ഏനതക്കാരു  സര്കക്കാര്

കമ്പനടിനയമപ്പെക്കാനലെയുമുളള  ഒരു  കമ്പനടിയക്കാണവ്.  മകക്കാവടിഡവ്-19  അടകമുള്ള

പ്രതടികൂലെ  സക്കാഹചരര്യങ്ങളടില്  റവനക്യൂ  വരുമേക്കാനയം  ഇടടിഞമപ്പെക്കാഴയം  സക്കാമൂഹടിക
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സുരക്ഷേക്കാ  നപന്ഷന്  യക്കാനതക്കാരുവടിധ  മുടകവയം  കൂടക്കാനത  ജനങ്ങളടിനലെതടികക്കാന്

ഇഗൗ  കമ്പനടിയടിലൂനട  സര്കക്കാരടിനവ്  കഴടിഞടിട്ടുണവ്.  ഇതരയം

പ്രതടിസനടിഘടങ്ങളടില്  ജനജസ്പീവടിതയം  സക്കാധക്കാരണ  നടിലെയടില്

നകക്കാണ്ടുമപക്കാകുന്നതടിനവ്  ഇഗൗ കമ്പനടിവഴടിയുള്ള നപന്ഷന് വടിതരണയം വലെടിനയക്കാരു

കരുതലെക്കായുയം നനകതക്കാങ്ങക്കായുയം പ്രവര്തടിച്ചടിട്ടുണവ്.  സയംസ്ഥക്കാനതടിനന്റെ ധനകക്കാരര്യ

തക്കാല്പ്പെരര്യങ്ങനളയുയം  ലെടികകടിഡടിറടിനയയുയം  ബക്കാധടിക്കുന്ന  ചടിലെ  തസ്പീരുമേക്കാനങ്ങള്

ദഗൗര്ഭക്കാഗര്യവശക്കാല് മകന്ദ്രഗവണ്നമേന്റെടിനന്റെ പലെ നയങ്ങളുനട ഭക്കാഗമേക്കായടി വരുനണവ്.

അതവ്  നപക്കാതുവടില്  എലക്കാവര്ക്കുയം  അറടിയക്കാവന്നതക്കാണവ്.  മകരളതടിനലെ

ജനസയംഖര്യയുനട  അഞടിനലെക്കാമന്നക്കാളയം  വരുന്ന മുതടിര്ന്ന പഗൗരനക്കാരുനട  സക്കാമൂഹടിക

സുരക്ഷേനയ മുന്നടിര്തടി ഏതവ് സക്കാമ്പതടിക പ്രതടിസനടിയടിലയം ഇടതടവടിലക്കാനത

പണയം  കടനമേടുമകണതക്കായടി  വരക്കാറുണവ്.  അതവ്  മേനറക്കാനയംനകക്കാണല,

സക്കാധക്കാരണഗതടിയടില് വരുന്ന പണതടിനന്റെ മതക്കാതനുസരടിച്ചവ് രമണക്കാമൂമന്നക്കാ മേക്കാസയം

മചര്ന്നവ് മേക്കാത്രയം നകക്കാടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥടിതടികവ് പകരയം,  ഇമപ്പെക്കാഴയം 1100-ല്അധടികയം

മകക്കാടടി  രൂപ  ഇഗൗ  മേക്കാസമതയ്ക്കവ്  റടിലെസ്പീസവ്  നചയ്തുകഴടിഞ.  മേക്കാസക്കാമേക്കാസയം  തുക

നകക്കാടുകണനമേങ്കടില്  ലെടികകടിഡടിറടി  മേക്കാമനജവ് നമേന്റെവ്  ഒരു  പ്രശ്നമേക്കാണവ്.  ലെടികകടിഡടിറടി

മേക്കാമനജവ് നമേന്റെടിനുമവണടിയക്കാണവ് ഇഗൗ കമ്പനടി പ്രവര്തടിക്കുന്നതവ്.  ആ കമ്പനടിയുനട

പ്രവര്തനനത യക്കാനതക്കാരുതരതടിലയം ബക്കാധടിക്കുന്നതരതടിലളള ഒരു തസ്പീരുമേക്കാനയം
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ഗവണ്നമേന്റെവ് എടുതടിടടില.  ഇഗൗ കക്കാരര്യനതക്കുറടിച്ചവ് സൂചടിപ്പെടിക്കുമമ്പക്കാള്,  മനരനത

ശമ്പളയം  തനന്ന  മുടങ്ങുനമേനള്ള  വലെടിയ  പ്രചരണയം  ഉണക്കായടിരുന.  ഇഗൗ  മേക്കാസയം

ശമ്പളയം  കടിടടില,  അനലങ്കടില്  20 ശതമേക്കാനയം  ശമ്പളതടില്നടിനയം  കടവ്  നചയ്യുയം

എന്നടിങ്ങനനയുള്ള  പ്രചരണങ്ങള്  ഓമരക്കാ  സമേയതയം  ഉണക്കായടിരുന.

അങ്ങനനയുള്ള  ഒരു  സ്ഥടിതടിയുയം  ഉണക്കാകടിനലന്നവ്  മനരനത  സൂചടിപ്പെടിച്ചടിട്ടുണവ്.

നപന്ഷനന്റെ  കക്കാരര്യതടില്,  മസക്കാഷര്യല്  നസകക്യൂരടിറടി  നപന്ഷന്  ലെടിമേടിറഡടിനന്റെ

പ്രവര്തനങ്ങളടിനലെക്കാനയം  ഒരു  തടസ്സവമേടില.  സര്കക്കാര്  ഇഗൗ

ഉതരവക്കാദടിതകതടില്നടിന്നവ്  പടിമന്നക്കാട്ടുമേക്കാറുന്നടിനലന്ന കക്കാരര്യയംകൂടടി  പറയക്കാന് ഞക്കാന്

ആഗ്രഹടിക്കുന.  അതുനകക്കാണവ്  ഇമപ്പെക്കാഴയം  ഇഗൗ  മേക്കാസമതയ്ക്കുള്ള  ഫണ്ടുയം  റടിലെസ്പീസവ്

നചയ്തു  കഴടിഞ.  എന്നക്കാല്  സയംസ്ഥക്കാനതടിനന്റെ  ധനകക്കാരര്യ  ലെടികകടിഡടിറടിനയയുയം

മേക്കാമനജവ് നമേന്റെടിനനയുയം  തടസ്സനപ്പെടുതന്ന  മകന്ദ്രഗവണ്നമേന്റെടിനന്റെ

നയങ്ങള്നകതടിരക്കായടി  അഖടിമലെന്തര്യക്കാതലെതടില്  പ്രതടിപക്ഷേ  പക്കാര്ടടികളുയം

ബനനപ്പെട  മവദടികളടില്  ഭരണപക്ഷേ  പക്കാര്ടടികളുയം  അതക്കായതവ്,  ബടി.നജ.പടി.

സര്കക്കാരടിനന്റെ ആളുകളുനമേലക്കായം പറയുന്ന ചടിലെ പ്രശ്നങ്ങളുണവ്.  അതവ് സയംയുക്തമേക്കായടി

ഏനറടുമകണ  ഒരു  കക്കാരര്യമേക്കാണവ്.  ഇതരയം  കക്കാരര്യങ്ങളടില്  രക്കാജസ്ഥക്കാന്,

ഛതസ്പീസ്ഗഢവ്  എന്നസ്പീ  ഗവണ്നമേന്റുകനളക്കുറടിച്ചവ്  ഞക്കാന്  പറയുന്നതവ്

മകക്കാണ്ഗ്രസ്സടിനന്റെ  ബനമുള്ളതുനകക്കാണക്കാണവ്.  മകന്ദ്രയം നമ്മുനട സയംസ്ഥക്കാനതടിനന്റെ
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ഫടിസ്കല്  നഫഡറലെടിസനത  ബക്കാധടിക്കുന്നതരതടിലള്ള  നടിലെപക്കാനടടുക്കുനണവ്.

അതടിനനതടിരക്കായടി ശക്തമേക്കായ ഒരു സമേസ്പീപനയം നപക്കാതുവടില് എടുകണയം.  എന്നക്കാല്

ഇമപ്പെക്കാള്  സയംസ്ഥക്കാനതവ്  അങ്ങനന  തടസ്സമുണക്കാക്കുന്ന  സ്ഥടിതടിമയക്കാ  നപന്ഷന്

നകക്കാടുകക്കാതടിരടിക്കുന്ന  സക്കാഹചരര്യമമേക്കാ  ഇല.  ആയതടിനക്കാല്  ഇഗൗ  വടിഷയയം  സഭ

നടിര്തടിവച്ചവ് ചര്ച്ച നചമയ്യേണ ആവശര്യമേടില. 

മഡക്കാ  .    മേക്കാതത്യു  കുഴല്നക്കാടൻ  : സര്,  ഞക്കാന്  മനരടിടവ്  വടിഷയതടിമലെയ്ക്കവ്

കടക്കുകയക്കാണവ്.  26-06-2018-ലെക്കാണവ്  മകരള  മസക്കാഷര്യല്  നസകക്യൂരടിറടി  നപന്ഷന്

എന്ന  കമ്പനടി  രൂപസ്പീകൃതമേക്കായതവ്.  ഇഗൗ  കമ്പനടികവ്  കടനമേടുകക്കാനുള്ള

അവകക്കാശമുനണനയം  ആ  കടനമേടുപ്പെടിനവ്  സര്കക്കാര്  ഗര്യക്കാരണടി  നല്കുനമേന്നവ്

പറഞമേക്കാണവ്  സര്കക്കാര് ഉതരവവ്  ഇറകടിയതവ്.  10-06-2022-നവ്  ധനകക്കാരര്യവകുപ്പെവ്

ഇറകടിയ പ്രസ്തുത ഉതരവക്കാണവ് എനന്റെ നനകവശമുള്ളതവ്.  ധനകക്കാരര്യ വകുപ്പുമേനടിനയ

ഒരു  കണകപ്പെടിള്ളനയമപ്പെക്കാനലെയക്കാണവ്  നക്കായം  കക്കാണുന്നതവ്.  വകുപ്പുമേനടിയുനട  ഏറവയം

വലെടിയ  കകക്കാളടിറടി  എനപറയുന്നതവ്  സതര്യസനതയക്കായടിരടികണനമേന്നക്കാണവ്  ഞക്കാന്

വടിശകസടിക്കുന്നതവ്.  ഇഗൗ  ഉതരവടില്  പറഞടിരടിക്കുന്ന  ഒരു  നസന്റെന്സവ്  ഞക്കാന്

വക്കായടികക്കായം  “Government  have  constituted  Kerala  Social  Security

Pension  Limited  vide  G.O.  read  above  with  an  objective  to  ensure

smooth disbursement of Social Security Pensions. Certain clauses in
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the Government Order restrict the liberty of the company in mobilising

funds.  In  the  circumstances,  after  examining  the  matter  in  detail,

Government  have now decided to  modify  the G.O to  the extent  as

tabled  below:”എന  പറഞതടിനുമശഷയം മൂന്നവ്  മകക്കാസുകള്  നകക്കാടുക്കുന.

സര്കക്കാര്  നകക്കാടുക്കുന്ന  ഗര്യക്കാരണടി  നടിങ്ങള്  വടിത്മഡക്കാ  നചയ്യുകയക്കാണവ്  നചയ്തതവ്.

Certain  clauses  in  the  Government  Order  restrict  the  liberty  of  the

company in mobilising funds അല.  യഥക്കാര്ത്ഥതടില് സയംസ്ഥക്കാന സര്കക്കാര്

കടനമേടുകക്കാനുള്ള  അനുമേതടി  മചക്കാദടിച്ചവ്  മകന്ദ്രസര്കക്കാരടിനുമുമ്പടില്  നചന്നമപ്പെക്കാള്

ബജറടിനുപുറതവ്  കടനമേടുതടിട്ടുള്ളനതലക്കായം  കണകടില്  കക്കാണടിച്ചക്കാല്  മേക്കാത്രമമേ

അനുമേതടി  നല്കുകയുളളൂനവന്നവ്  പറഞമപ്പെക്കാള്  സയംസ്ഥക്കാന  സര്കക്കാരടിനവ്

കടനമേടുക്കുന്നതടിനുമവണടി  ഗര്യക്കാരന്റെടി  നകക്കാടുതടിരുന്നതവ്  പടിന്വലെടിച്ച  ഓര്ഡറക്കാണവ്.

അതവ്  കമ്പനടിയുനട  നടതടിപ്പെടിനുമവണടിയല,  സര്കക്കാരടിനവ്

കടനമേടുക്കുന്നതടിനുമവണടിയക്കാണവ്.   നടിങ്ങള്  എന്തടിനക്കാണവ്  ഇഗൗ  കണക്കുകള്

കളവക്കായടി  ഉതരവടില്  മചര്തതവ്.  57 ലെക്ഷേമതക്കാളയം  നപന്ഷമനഴടിനവ്

ആശങ്കയുണക്കാക്കുന്ന ഒരു കക്കാരര്യമേക്കായതുനകക്കാണക്കാണവ് ഇതവ് അടടിയന്തരമേക്കായടി സഭയടില്

നകക്കാണ്ടുവരക്കാന്  തസ്പീരുമേക്കാനടിച്ചതവ്.  ഇതടിനന്റെനയലക്കായം  പ്രക്കാധക്കാനയം....,  എന്തുനകക്കാണക്കാണവ്

മകന്ദ്രസര്കക്കാര് അങ്ങനനനയക്കാരു...., അങ്ങവ് പറഞ ഫടിസ്കല് നഫഡറലെടിസതടിനന്റെ
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മചക്കാദര്യയം ഇവടിനടയുണവ്,  ആ മചക്കാദര്യയം വരുമമ്പക്കാള് മകരളതടിനന്റെ കടനമേടുപ്പെവ് പരടിധടി

എലക്കാറടിനനയുയം  കടനമപക്കാകുന്ന  മകക്കാണകവ് സടിലെക്കാണവ്  ഇഗൗനയക്കാരു  കക്കാരര്യയം  ചര്ച്ച

നചമയ്യേണടി  വരുന്നതവ്.  കഴടിഞ  മമേയവ്  19-നക്കാണവ്  വളനര  ആശങ്കമയക്കാടുകൂടടി  ഒരു

രക്കാജര്യതടിനന്റെ  സക്കാമ്പതടികമേക്കായ  പതനയം  മലെക്കാകയം  കണതവ്.  അയല്  രക്കാജര്യമേക്കായ

ശസ്പീലെങ്കയ്ക്കവ്  അവരുനട  നഡബ്റവ്  സര്വ്വസ്പീസവ്  നചയ്യേക്കാന്  സക്കാധടികക്കാനത  ഡസ്പീമഫക്കാള്ടവ്

ആയമപ്പെക്കാള് ആ രക്കാജര്യതടിനന്റെ അവസ്ഥ നപനടന്നവ് മേക്കാറുന്നതവ് നമള് കണതക്കാണവ്.

ആര്ക്കുയം  ഇനനയം  വക്കാങ്ങക്കാന്  കഴടിയുന്നടില,  സ്കളുകള്  അടച്ചടിട്ടു,  ജനജസ്പീവടിതയം

ദുസ്സഹമേക്കായടി  ഇഗൗ  നടിലെയടിനലെലക്കായം  കക്കാരര്യങ്ങള്  വനമചര്ന.  അങ്ങനന  ഒരു

രക്കാജര്യതടിനന്റെ  തകര്ച്ച  കണമപ്പെക്കാള്  സകക്കാഭക്കാവടികമേക്കായുയം  ആര്.ബടി.നഎ.  വളനര

ഗഗൗരവമതക്കാടുകൂടടി  ഇന്തര്യയടിനലെ  ഓമരക്കാ  സയംസ്ഥക്കാനങ്ങളുനടയുയം  സ്ഥടിതടി

പരടിമശക്കാധടിച്ചമപ്പെക്കാള്,  ഇന്തര്യയടിനലെ  ഏകമദശയം  അഞവ്  സയംസ്ഥക്കാനങ്ങള്

കടനകണടിയടിമലെയ്ക്കവ് നസ്പീങ്ങുന്ന അമങ്ങയറയം ആശങ്കക്കാജനകമേക്കായ സക്കാഹചരര്യമുനണന്നവ്

പറയുകയുയം അതടില് ഒനരണയം മകരളമേക്കാനണന്നവ് കനണതകയുയം  ആശങ്കക്കാജനകമേക്കായ

നടിരവധടി  കക്കാരര്യങ്ങള്  അവര്  പുറതവടിടുകയുയം  നചയ്തു.  അങ്ങനന  വന്ന

സക്കാഹചരര്യതടില്ക്കൂടടിയക്കാണവ്  പഞക്കാബവ്,  രക്കാജസ്ഥക്കാന്,  മകരളയം,  പശടിമേബയംഗക്കാള്,

ബസ്പീഹക്കാര്,  ആനക്കാപ്രമദശതവ്  എന്നസ്പീ  സയംസ്ഥക്കാനങ്ങളുനട  കടബക്കാദര്യത

അപകടകരമേക്കായ  നടിലെയടിലെക്കാണവ്  നടിലെനകക്കാള്ളുന്നനതന്ന  കണകവ്  ആര്.ബടി.നഎ.
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പുറതവടിടതവ്. ബഹുമേക്കാനനപ്പെട ധനകക്കാരര്യ വകുപ്പെവ് മേനടി എന്ന നടിലെയടില് അങ്ങവ് ഇഗൗ

സഭമയക്കാടവ്  പറഞടിട്ടുള്ളതവ്,  മകരളതടിനന്റെ  കടബക്കാദര്യത  എനപറയുന്നതവ്

3.89 ലെക്ഷേയം മകക്കാടടി രൂപയക്കാനണന്നക്കാണവ്.  അതക്കാണവ് ഇമപ്പെക്കാഴനത ഒഗൗമദര്യക്കാഗടികമേക്കായ

കണകവ്.  പമക്ഷേ  ഞക്കാന്  മേനസ്സടിലെക്കാക്കുന്നതവ്,  കഴടിഞമേക്കാസയം  മകന്ദ്രസര്കക്കാര്

ആവശര്യനപ്പെടതനുസരടിച്ചവ് നടിങ്ങള് നല്കടിയ കണകവ് കടിഫ്ബടിയുനട 73638 മകക്കാടടി

രൂപയുയം അമതക്കാനടക്കാപ്പെയം മേറടിതര ബക്കാദര്യതകളുയം മചര്തവ് സയംസ്ഥക്കാന സര്കക്കാരടിനന്റെ

കടമേക്കാനണന്നവ് അയംഗസ്പീകരടിച്ച സ്ഥടിതടിയുണവ്. അങ്ങനനവരുമമ്പക്കാള് ഏകമദശയം മേറവ് ഒരു

ലെക്ഷേയം  മകക്കാടടി  രൂപകൂടടി  മകരളതടിനന്റെ  ഒഗൗമദര്യക്കാഗടിക  കടബക്കാദര്യതയടിമലെയ്ക്കവ്

വരുമമ്പക്കാള്  ഏകമദശയം  5 ലെക്ഷേയം  മകക്കാടടി  രൂപയടിമലെയ്ക്കവ്  അടുക്കുകയക്കാണവ്

മകരളതടിനന്റെ  കടബക്കാദര്യത.  ഇതവ്  യഥക്കാര്ത്ഥതടില്  ചര്ച്ചനചമയ്യേണ  അടടിയന്തര

സക്കാഹചരര്യമേടില,  ഇതവ്  ഗഗൗരവ്വമുള്ളതല എന്നവ്  അങ്ങവ് എങ്ങനനയക്കാണവ്  പറയുന്നതവ്?

മകരളതടിനന്റെ  നമേക്കാതയം  ആഭര്യന്തര  ഉല്പ്പെക്കാദനതടിനന്റെ  ഏകമദശയം

40 ശതമേക്കാനമതക്കാളമേക്കാണവ്  കടമേക്കായടി  പറഞടിരുന്നനതങ്കടില്  ഇഗൗ ഒരു  ലെക്ഷേയം കൂടടി

വര്ദടിക്കുമമ്പക്കാള് അതവ്  50  ശതമേക്കാനയം കടക്കുന്ന സ്ഥടിതടിയടിമലെയ്ക്കവ് വരുയം.  കക്കാരണയം

116000 മകക്കാടടി രൂപയക്കാണവ് റവനക്യൂ വരുമേക്കാനമേക്കായടി കക്കാണടിച്ചടിരുന്നതവ്.  ഇമപ്പെക്കാള് ഇഗൗ

പറഞ  കടിഫ്ബടിയുനട  വരുമേക്കാനമേടകയം  പറയുമമ്പക്കാള്  ഏകമദശയം

50 ശതമേക്കാനതടിമലെയ്ക്കവ്  നഡബ്റവ്  ജടി.എസവ്.ടടി.പടി.  മറമഷര്യക്കാ  മേക്കാറുനനവന്നതവ്
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ഗഗൗരവ്വമേനലന്നവ്  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട  മേനടി  പറയുന്നതവ്  എന്തടടിസ്ഥക്കാനതടിലെക്കാനണന്നവ്

എനടികറടിയടില.  ഇതടിനനലക്കായം  കക്കാരണമേക്കായടി  വന്നതവ്  മകന്ദ്രസര്കക്കാരടില്നടിന്നവ്

നടിങ്ങള്കവ്  മേക്കാര്ച്ചവ്  31-നവ്  ലെഭടിച്ച  ഒരു  കതക്കാണവ്.  ആ  കതടില്  ഓഫവ്  ബജറവ്

മബക്കാമറക്കായടിയംഗവ്,  ഞക്കാന്  ഇവടിനട  പറയുന്നതടില്  രണവ്  കക്കാരര്യമുണവ്,  ഇടതുപക്ഷേ

ജനക്കാധടിപതര്യമേന്നണടിനയന്നക്കാല്, പടിണറക്കായടി ഒന്നക്കായം സര്കക്കാരുയം രണക്കായം സര്കക്കാരുയം.

ധനകക്കാരര്യ  മേക്കാമനജവ് നമേന്റെടിലണക്കായ  വസ്പീഴ്ച  നടിങ്ങള്  അയംഗസ്പീകരടികക്കാന്  തയ്യേക്കാറല.

കഴടിഞ സര്കക്കാരടിനന്റെ കക്കാലെതവ് അങ്ങയുനട മുന്ഗക്കാമേടിയക്കായടിരുന്ന മഡക്കാ.  ടടി.  എയം.

മതക്കാമേസവ് നഎസകവ് ആവര്തടിച്ചക്കാവര്തടിച്ചവ് ഇഗൗ നടിയമേസഭയടില് പറഞടിരുന്നതവ്,

കടിഫ്ബടി  നകക്കാണ്ടുവരുന്നതുവഴടി  ബജറടിനുപുറതവ്  കടനമേടുക്കുന.  മകരളതടിനന്റെ

വടികസനയം  സക്കാധര്യമേക്കാക്കുന,  മകരളതടിനന്റെ  കടബക്കാദര്യതകള്  വരുന്നടില.  ഞക്കാന്

മചക്കാദടികനട, കടിഫ്ബടിയുനട ബക്കാദര്യത ബജറടിനുപുറതവ് നടില്ക്കുന്ന അവസ്ഥയക്കാണവ്

ഇനള്ളനതന്നവ്  അമങ്ങയ്ക്കവ്  ഇന്നവ്  സഭയടില്  പറയക്കാന്  കഴടിയുമമേക്കാ?  കടിഫ്ബടിയുനട

ബക്കാദര്യതയുയം  സര്കക്കാരടിനന്റെ  ബക്കാദര്യതയക്കാനണന്നവ്  അമങ്ങയ്ക്കവ്

മകന്ദ്രസര്കക്കാരടിനുമുന്നടില്  അയംഗസ്പീകരടിമകണടിവന.  അങ്ങനന  വന്നമപ്പെക്കാള്  ഇഗൗ

സര്കക്കാരടിനവ്  കടനമേടുകക്കാനുണക്കായടിരുന്ന  അവസരയംകൂടടി  അങ്ങയുനട  മുന്ഗക്കാമേടി

എടുതനകക്കാണ്ടുമപക്കാനയന്നതവ്  നടിമഷധടികക്കാന്  കഴടിയുമമേക്കാ;  ആ  ധനകക്കാരര്യ

മേക്കാമനജവ് നമേന്റെടിനന്റെ ആ മപക്കാളടിസടിയുനടമപരടില് 4000 മകക്കാടടി രൂപ ഇഗൗ സര്കക്കാരടിനവ്
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കടനമേടുകക്കാനുള്ളതവ്  നവടടിക്കുറച്ച  കക്കാരര്യയം  അമങ്ങയ്ക്കവ്  നടിമഷധടികക്കാന്  കഴടിയുമമേക്കാ?

കക്കാരണയം  കഴടിഞ  സര്കക്കാരടിനന്റെകക്കാലെതവ്  ആവര്തടിച്ചക്കാവര്തടിച്ചവ്  ധനകക്കാരര്യ

വകുപ്പുമേനടി പറഞടിരുന്നതവ് ഇനതക്കാനയം നമ്മുനട ബജറടിനനമയക്കാ കടനമേടുപ്പെടിനനമയക്കാ

ബക്കാധടികടില  എനള്ളതക്കാണവ്.  അതുമേക്കാത്രമേല,  ഞക്കാന്  മചക്കാദടികക്കാന്  ആഗ്രഹടിക്കുന്ന

ഒരു കക്കാരര്യയം,  യു.ഡടി.എഫവ്.  എന്തുനകക്കാണക്കാണവ് കടിഫ്ബടിനയ ഒബ്ജകവ് നചയ്തതവ്;  ഇതവ്

നടിലെനടില്കക്കാന്  മപക്കാകുന്നടില.  ഇതവ്  നടിയമേവടിരുദമേക്കാണവ്  എന്നവ്  അന്നവ്  ഞങ്ങള്

പറഞ. ഇതവ് രണ്ടുയം നടിങ്ങള് തള്ളടികളഞ. ഇന്നവ് നടിങ്ങള്കവ് കടിഫ്ബടിയുനട കടയം

മകരളതടിനന്റെ  ഒഗൗമദര്യക്കാഗടിക  കടതടിനന്റെ  കൂടതടില്  കൂമടണടിവരുനമേന്നവ്

മകന്ദ്രസര്കക്കാരടിനുമുമ്പടില്  അയംഗസ്പീകരടിമകണടിവന.  മേക്കാത്രമേല,  സക്കാമൂഹര്യനസ്പീതടിയുനട

വലെടിയ  നടിമഷധയം  നടിങ്ങള്  ഇഗൗ  പ്രകടിയവഴടി  നചയ്തു.  നടിങ്ങള്  ഇടതുപക്ഷേയം

എന്നക്കാണമലക്കാ പറയുന്നതവ്.  നടിങ്ങള് ഓര്കണയം,  കടിഫ്ബടി ഇതുവനര നചലെവഴടിച്ച

പണയം എനപറയുന്നതവ്  20301 മകക്കാടടി രൂപയക്കാണവ്.  ഏറവയം ഒടുവടിലെനത കണകവ്

എനടികറടിയടില.  20301 മകക്കാടടി  രൂപ  കടിഫ്ബടി  നചലെവഴടിച്ചമപ്പെക്കാള്,  നമനളക്കാനക

ഇതുവനര  മഫക്കാമളക്കാ  നചയ്തടിരുന്ന  ഒരു  പക്കാമറണ്  ഉണക്കായടിരുന.  ബഹുമേക്കാനര്യയക്കായ

ഇനടിരക്കാഗക്കാനടി  ഇഗൗ  രക്കാജര്യതടിനന്റെ  വടികസനതടിനവ്,  സക്കാമൂഹടിക  സുരക്ഷേ,

സക്കാമൂഹടിക  സമേതകയം,  സക്കാമൂഹടിക  നസ്പീതടി  ഉറപ്പെക്കാകണനമേനളളതുനകക്കാണക്കാണവ്

പക്കാന് ഫണ്ടുകള് വസ്പീതയം  വയ്ക്കുമമ്പക്കാള്  രക്കാജര്യനത ദുര്ബലെ വടിഭക്കാഗങ്ങള്ക്കുയം
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പ്രമതര്യക  വടിഭക്കാഗങ്ങള്ക്കുയം  ഏകമദശയം  പതവ്  ശതമേക്കാനയം  തുക

ബക്കാകടിവയ്ക്കണനമേന്നവ്  പറഞതവ്.  നടിങ്ങള്  20301  മകക്കാടടി  രൂപ

നചലെവക്കാകടിയമപ്പെക്കാള്  ഇഗൗ  രര്യജര്യനത  എസവ്.സടി./എസവ്.ടടി

വടിഭക്കാഗങ്ങള്ക്കുമവണടി നല്കടിയതവ്  63  മകക്കാടടി രൂപ മേക്കാത്രമേക്കാണവ്.  അതക്കായതവ്

നമേക്കാതയം ചടിലെവഴടിച്ച  തുകയുനട  0.31  ശതമേക്കാനയം.  ഇരുപതടിനക്കായടിരയം  മകക്കാടടി

ചടിലെവക്കാകടിയമപ്പെക്കാള് കക്കാര്ഷടിക മമേഖലെയ്ക്കവ് നല്കടിയതവ് മകവലെയം 10.99 മകക്കാടടി

രൂപയക്കാണവ്.  അതക്കായതവ്  11  മകക്കാടടി  രൂപ.  അതക്കായതവ്  നടിങ്ങള് നല്കടിയതവ്

0.05  ശതമേക്കാനയം.  0.31  ശതമേക്കാനമേക്കാണവ്  എസവ്.സടി./എസവ്.ടടി  വടിഭക്കാഗങ്ങള്കവ്

നല്കടിയതവ്.  ഇനടി  നപ്രക്കാമപ്പെക്കാസ്ഡവ്  നസന്റെടിയംഗവ്,  കടിഫ്ബടി  ഇതുവനര

അയംഗസ്പീകരടിച്ച 73638 മകക്കാടടി രൂപയുനട പദതടികളുണവ്. ഇഗൗ പദതടി നടിങ്ങള്

അയംഗസ്പീകരടിച്ചമപ്പെക്കാള്  എസവ്.സടി./എസവ്.ടടി  വടിഭക്കാഗങ്ങള്കവ്  നല്കക്കാന്

ഉമദശടിച്ചടിട്ടുള്ളതുയം  മേക്കാറടിവച്ചടിട്ടുള്ളതുയം  മകവലെയം  182  മകക്കാടടി  രൂപയക്കാണവ്.

അതക്കായതവ്  വസ്പീണ്ടുയം  കുറഞ  0.25  ശതമേക്കാനയം.  കക്കാര്ഷടിക  മമേഖലെയ്ക്കവ്

മേക്കാറടിവച്ചടിട്ടുള്ളതവ് 21.43 ശതമേക്കാനയം. അതക്കായതവ് 0.028 ശതമേക്കാനയം. മകവലെയം 21

മകക്കാടടി രൂപയക്കാണവ്.  ഇവടിനടയക്കാണവ് പ്രശ്നയം.  യഥക്കാര്ത്ഥതടില് കടിഫ്ബടിനയന്നവ്

പറയുമമ്പക്കാള്  വടിലെയ  വടികസനവയം  മനടവമേക്കാനണന്നവ്  പറയുന.  പമക്ഷേ,
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സക്കാമൂഹര്യനസ്പീതടി  അടടിമേറടികനപ്പെടുകയക്കാണവ്.  ഒരു  ഇടതുപക്ഷേ  സര്കക്കാര്  ഇതവ്

നചയ്യുമമ്പക്കാള്  ഇഗൗ  സഭയടിലെടിരടിക്കുന്നവര്കവ്  മചക്കാദടികക്കാന്  കഴടിയമണ;

ഇതക്കാമണക്കാ  നടിങ്ങളുനട  സക്കാമൂഹര്യനസ്പീതടി;  ഇതക്കാമണക്കാ  നടിങ്ങളുനട  സക്കാമൂഹര്യ

സമേതകയം;  ഇഗൗ  നടിലെയ്ക്കക്കാമണക്കാ  നടിങ്ങള്  വടികസനയം  അച്ചസ്പീവവ്  നചയ്യേക്കാന്

മപക്കാകുന്നതവ്?  അതുനകക്കാണക്കാണവ്  ഇടതുസര്കക്കാറടിനന്റെ  ധനകക്കാരര്യ

മേക്കാമനജ വ്നമേന്റെടിലണക്കായ പക്കാളടിച്ച ഞങ്ങള് പറയുന്നതവ്. നടിങ്ങളുനട സക്കാമ്പതടിക

നയസമേസ്പീപനതടിലള്ള നതറവ്. അതലക്കാനത ഓഫവ് ബജറവ് മബക്കാമറക്കായടിയംഗവ് എന്ന

കക്കാരര്യയം  മേക്കാത്രയം  പറഞവ്  നടിങ്ങള്  രക്ഷേനപ്പെടക്കാനമേന്നവ്  കരുമതണ.  കഴടിഞ

തവണ  മഡക്കാ.  ടടി.എയം.  മതക്കാമേസവ്  നഎസകവ്  അമദഹതടിനന്റെ  അഞവ്

വര്ഷയംനകക്കാണവ്  അന്പതടിനക്കായടിരയം  മകക്കാടടി  രൂപ  സയംസ്ഥക്കാനതവ്

നചലെവഴടിക്കുനമേന്നവ്  പറഞ.  എവടിനടയക്കാണവ്?  ദയനസ്പീയമേക്കായ  കക്കാരര്യയം,

എസവ്.സടി./എസവ്.ടടി  വടിഭക്കാഗതടിനന്റെ  വകുപ്പുമേനടിയടകമുളളവര്  ഇവടിനട

ഇരടിക്കുകയക്കാണമലക്കാ.  നടിങ്ങള് എസവ്.സടി./എസവ്.ടടി  വടിഭക്കാഗതടിനവ്  കടിഫ്ബടി

പരസര്യതടിനവ്  നചലെവഴടിച്ച  തുകനയങ്കടിലയം  നല്കമണ?  പരസര്യതടിനവ്

നചലെവഴടിച്ചതവ്  70  മകക്കാടടി  രൂപയക്കാണവ്.  ഇന്നവ്  80-82  മകക്കാടടി  രൂപമയക്കാളയം

നചലെവഴടിച്ചടിട്ടുണവ്.  നടിങ്ങള്കവ് നടിമഷധടികക്കാന് കഴടിയുമമേക്കാ? 82  മകക്കാടടി രൂപ
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എന്തടിനക്കാണവ്  കടിഫ്ബടി  നചലെവഴടിച്ചതവ്?  പരസര്യതടിനക്കാണവ്  അതവ്

ചടിലെവഴടിച്ചതവ്.  നടിങ്ങള്  പടിണറക്കായടി  സര്കക്കാറടിനന്റെ  പരസര്യയം

നടതകയക്കായടിരുന.  ഖജനക്കാവടിനലെ  പണനമേടുതവ്  ഒരു  ധനകക്കാരര്യ

സ്ഥക്കാപനതടിനവ്  നല്കടി.  ഏനതങ്കടിലനമേക്കാരു  ഫടിനക്കാന്സവ്  ഡടിപ്പെക്കാര്ട്ടുനമേന്റെവ്

പരസര്യയം  നചയ്യുന്നകക്കാരര്യയം  ഇനവനര  ഞക്കാന്  കണടിടടില.  ഇഗൗ  രക്കാജര്യനത

കര്ഷകനുയം  എസവ്.സടി./എസവ്.ടടി.  വടിഭക്കാഗതടിനുയം  നല്കടിയ  നമേക്കാതയം

തുകനയകക്കാള്  കൂടുതല്  കടിഫ്ബടിയുനട  പരസര്യതടിനുമവണടി  നടിങ്ങള്കവ്

ചടിലെവഴടിമകണടിവന. ഇതക്കാണവ് ഇടതുപക്ഷേ സര്കക്കാറടിനന്റെ സക്കാമൂഹര്യനസ്പീതടിയുയം

സക്കാമൂഹര്യമബക്കാധനമേനയം  പറയുന്നതവ്.  എന്നടിടവ്  അഞവ്  ലെക്ഷേമതക്കാളയം

കടബക്കാധര്യതയക്കായടിരടിക്കുമമ്പക്കാള്  ജടി.എസവ്.ടടി.പടി.  മറമഷര്യക്കാ..,  നടിങ്ങളടിവടിനട

പറയുമമ്പക്കാള് എമപ്പെക്കാഴയം ഒരുതരയം പറയുയം,  മേറവ്  സര്കക്കാറുകള്.  രക്കാജസ്ഥക്കാന്

സര്കക്കാര്  നചലെവഴടിച്ചതടിനനതടിനര  ആര്.ബടി.നഎ  റൂള്  ഉണവ്,  ശരടിയക്കാണവ്.

ഞക്കാന്  അഭടിമേക്കാനമതക്കാടുകൂടടി  പറയുയം.  ആര്.ബടി.നഎ  ആര്ടടികടിളടില്

കൃതര്യമേക്കായടി  പറഞടിട്ടുണവ്,  രക്കാജസ്ഥക്കാന്  സര്കക്കാര്  മകക്കാവടിഡവ്-19

കലെഘടതടില്  7 പ്രമതര്യക നടപടടികളക്കാണവ് സകസ്പീകരടിച്ചടിട്ടുള്ളതവ്. 

മേടി  .   സസ്പീകര്: പസ്പീസവ്... കണ്ക്ലൂഡവ്.
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മഡക്കാ  .    മേക്കാതത്യു  കുഴല്  നക്കാടന്:  സര്,  ഏഴവ്  പ്രധക്കാനനപ്പെട  സുരക്ഷേക്കാ

നടപടടികള് സകസ്പീകരടിച്ചു. മകരളമേക്കാകനട അന്പതവ് മകക്കാടടി രൂപയുനട ഒനരണയം.

അതക്കായതവ് കൃതര്യമേക്കായടി തടിരടിച്ചടയ്ക്കുന്ന കര്ഷകനവ്…..

മേടി  .   സസ്പീകര്: ബഹുമേക്കാനനപ്പെട നമേമ്പര് പ്രസയംഗയം അവസക്കാനടിപ്പെടിക്കൂ….

മഡക്കാ  .    മേക്കാതത്യു  കുഴല്  നക്കാടന്:  സര്,  ( ..… ബഹളയം. )  … കൃതര്യമേക്കായടി

തടിരടിച്ചടയ്ക്കുന്ന കര്ഷകനവ് ഇന്റെറസവ് സബ്സടിഡടി നല്കുമേമത്ര!  അതുനകക്കാണവ്

ഇഗൗ  ധനകക്കാരര്യ  മേക്കാമനജവ് നമേന്റെടിനുയം  സക്കാമ്പതടിക  സമേസ്പീപനതടിലയം  മേക്കാറയം

വരുതടിയടിനലങ്കടില്  മകരളയം  വലെടിയ  സക്കാമ്പതടിക  കടനകണടിയടിമലെയ്ക്കവ്

മപക്കാകുകയുയം അതവ് മകരളതടിനവ് തക്കാങ്ങക്കാന് പറക്കാത സ്ഥടിതടിയുണക്കാക്കുനമേനയം

ഉളളതുനകക്കാണക്കാണവ് ഇതവ് ചര്ച്ച നചയ്യേണനമേന്നവ് ആവശര്യനപ്പെടുന്നതവ്. 

ശസ്പീ  .    നക  .    എന്  .    ബക്കാലെമഗക്കാപക്കാല്:  സര്,  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട അയംഗതടിനന്റെ

അടടിയന്തരപ്രമമേയയം  മകരളതടിനലെ  പക്കാവനപ്പെടതുയം  അമങ്ങയറയം  സഹക്കായയം

ലെഭടിമകണതുമേക്കായ ഒരു വടിഭക്കാഗതടിനവ് നപന്ഷന് ലെഭടിക്കുമമേക്കാനയനയം കമ്പനടി

തകര്നമപക്കാകുമമേക്കാനയനമുളള ആശങ്കയടില്നടിനയം തുടങ്ങടിയതക്കാണവ്.  പമക്ഷേ,

അമദഹതടിനവ്  മുമ്പവ്  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട  നനഹമകക്കാടതടിയടില്  മപക്കായടിടവ്

പറമയണതുയം  മകക്കാടടിതയടില്  പറഞടിടവ്  അവടിനട  മകള്കക്കാതതുമേക്കായ
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കക്കാരര്യങ്ങനളലക്കായം  വക്കാദടികക്കാനുനള്ളക്കാരു  സ്ഥലെമേക്കായടി  സഭനയ

ഉപമയക്കാഗടിച്ചുനവന്നതവ്  ദഗൗര്ഭക്കാഗര്യകരമേക്കായ  കക്കാരര്യമേക്കാണവ്.  ഇവടിടനത  പ്രധക്കാന

ഇഷക്യൂ ഇഗൗ കമ്പനടിനയ സയംബനടിച്ചക്കാണവ്.  സയംസ്ഥക്കാന സര്കക്കാറടിനന്റെ ട്രഷറടി

നബഞടിനുയം  ധനകക്കാരര്യമേനടിയുള്നപ്പെനട  എലക്കാ  മേനടിമേക്കാര്ക്കുയം  വലെടിയ

ഉതരവക്കാദതകയം  സമൂഹതടിമനക്കാടുണവ്.  അതുമപക്കാനലെ

പ്രതടിപക്ഷേതടിരടിക്കുന്നവര്ക്കുയം  അമത  ഉതരവക്കാദടിതകമുനണന്നവ്

വടിശകസടിക്കുന്നയക്കാളക്കാണവ്  ഞക്കാന്.  ട്രഷറടി  നബഞടിനന്റെയത്രയുയം

ഉതരവക്കാദടിതകമേല.  പറയുന്നതവ്  സതര്യസനമേക്കായടിരടികണയം.  നക്കാനള

നമളടിവടിനട  അധടികക്കാരതടിമലെയ്ക്കവ്  വരടിനലന്നവ്  കരുതടി  എന്തുയം  പറയക്കാന്

പക്കാടടില.  കക്കാരണയം  നടിങ്ങള്ക്കുയം  കറകവ്  നചയ്യേക്കാനുളള  ഉതരവക്കാദടിതകമുണവ്.

കമ്പനടിനയ  സയംബനടിച്ചവ്  അങ്ങവ്  പറഞ.  കമ്പനടി  ഗര്യക്കാരണടി

നല്കടിനലന്നക്കാമണക്കാ  ജടി.ഒ.-യടില്  പറയുന്നതവ്?  നമള്  ഒരു  കമ്പനടി

രൂപസ്പീകരടിച്ചു,  ബജറടിനന്റെ  ചടിലെ  നടിയനണങ്ങളുണവ്,  ഫണവ്

വരുന്നതടിനുനുസരടിമച്ച  നല്കക്കാന്  സക്കാധടിക്കൂ.  അതുനകക്കാണവ്  1,600/-  രൂപ

നപന്ഷന്  നല്മകണവര്കവ്  അതവ്  സമേയതതനന്ന  നല്കണയം.

മകക്കാവടിഡവ്-19  സക്കാഹചരര്യതടില്  എകക്കാ  നല്കടിയടിട്ടുണവ്.  അങ്ങനന
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നല്കുന്നതടിനുമവണടിയുളള ഒരു ലെടികകടിഡടിറടി മേക്കാമനജവ് നമേന്റെക്കാണവ് ആ കമ്പനടി.

സകക്കാഭക്കാവടികമേക്കായുയം  ലെടികകടിഡടിറടി  മേക്കാമനജവ് നമേന്റെവ്  വരുമമ്പക്കാള്  കുറച്ചവ്  പലെടിശ

അധടികമേക്കാകുനണക്കാകുയം.  ബജറവ്  മനക്കായംസവ്  അനുസരടിച്ചവ്  ഓമരക്കാ  മേക്കാസവയം

നല്കുന്നതടിനവ്  ലെടിമേടിറ്റുണവ്.  ബഡ്ജറടിനന്റെ നപ്രക്കാവടിഷന് അനുസരടിച്ചവ്  മേക്കാത്രമമേ

നല്കക്കാന്  കഴടിയ.  പലെമപ്പെക്കാഴയം  ഫണവ്  കളകവ്  നചയ്തക്കാണവ്  വരുന്നതവ്.

മകന്ദ്രതടില്നടിന്നവ്  നമുകവ്  ലെഭടിമകണ  മകക്കാമ്പന്മസഷനുണക്കായടിരുന.

ഇമപ്പെക്കാള് അതവ്  നടിര്തടി.  മകക്കാമ്പന്മസഷന് സമേയതവ്  നല്കടിയടിരുന്നടില.

പക്കാവനപ്പെടയക്കാളുകള്കവ്  സമേയതവ്  നപന്ഷന്  നല്കക്കാതടിരടികക്കാന്

സക്കാധടിക്കുമമേക്കാ?  അതടിനക്കായടി  ലെടികകടിഡടിറടി  മേക്കാമനജവ് നമേന്റെവ്  എനന്നക്കാരു

സയംവടിധക്കാനമുണക്കാകടി.  അതടിനന്റെ  പ്രടിന്സടിപ്പെലെടിനന  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട  അയംഗയം

എതടിര്തടില,  നന്നക്കായടി.  ജടി.ഒ.-യടില്  മൂന്നവ്  കക്കാരര്യങ്ങളക്കാണവ്

പറഞടിരടിക്കുന്നതവ്.  ആദര്യനത  മകക്കാസടില്  പറയുന്നതവ്  Government  of

Kerala  would  provide  funds  to the  company.  ഇതടിനകതവ്

ഇരടിക്കുന്നവര്നകലക്കായം ഇതടിനന്റെ അര്ത്ഥയം മേനസ്സടിലെക്കാകുയം ഗവണ്നമേന്റെവ്  ഓഫവ്

മകരള  ആ  കമ്പനടികക്കാവശര്യമേക്കായ  ഫണവ്  നല്കുനമേന്നക്കാണവ്.  ഏതവ്

interpretation of statutes-ഉയം  interpretation of Law-ഉയം അനുസരടിച്ചക്കാണവ്
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അങ്ങനനയനലന്നവ്  പറയുന്നതവ്?  ഗവണ്നമേന്റെവ്  അതവ്  നല്കുയം.  മകക്കാസവ്  3-നലെ

ആദര്യ വക്കാകര്യതടില് തനന്ന പറയുന; Anticipated expenditure for social

security pension would be provided through budget every year.  ഇതവ്

ജടി.ഒ.-യ്ക്കവ്  അകതള്ളതക്കാണവ്.  നമള്  ചര്ച്ച  നചയ്യുകയുയം ഇവടിനട

അവതരടിപ്പെടിക്കുകയുയം  നചയ്ത  ബജറടില്  മസക്കാഷര്യല്  നസകക്യൂരടിറടി

നപന്ഷനുമവണടിയുള്ള തുക മേക്കാറടി വച്ചടിട്ടുണവ്. 

മഡക്കാ  .   മേക്കാതത്യു കുഴല് നക്കാടന്: സര്, ഒരു നസകന്റെവ്…

ശസ്പീ  .    നക  .    എന്  .    ബക്കാലെമഗക്കാപക്കാല്:  സര്,  ഒരു  നസകന്റുമേടില.  ഇതവ്

കഴടിഞപറയക്കായം. 

മേടി  .   സസ്പീകര്: അമദഹയം വഴങ്ങുന്നടില.

ശസ്പീ  .    നക  .    എന്  .    ബക്കാലെമഗക്കാപക്കാല്:  സര്,  നമള് ഇവടിനട അവതരടിപ്പെടിച്ച

ബജറടില് പറഞടിട്ടുണവ്. ജടി.ഒ.-യടിലള്ള കക്കാരര്യമേക്കാണവ് പറയുന്നതവ്. Anticipated

expenditure for social security pension. മേക്കാറടി വച്ചടിട്ടുള്ള തുക ബഡ്ജറടില്

പറഞടിട്ടുള്ളതക്കാണവ്.  തുക  നല്കുനമേന്നവ്  ജടി.ഒ.-യടില്  പറഞടിട്ടുണവ്.

ഇകക്കാരര്യങ്ങനളലക്കായം വളനര കൃതര്യമേക്കായടി പറഞടിട്ടുള്ള ജടി.ഒ.-യടില് ഗവണ്നമേന്റെവ്

ഗര്യക്കാരണടി  നല്കടിനലന്നക്കാണവ്  ഇവടിനട  പറയുന്നതവ്.  ഗവണ്നമേന്റെവ്  ഗര്യക്കാരണടി
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നല്കുനണവ്.  ഗര്യക്കാരണടിയടില്  നടിനയം  പുറമകക്കാടവ്  മപക്കായടിടടില.  മേക്കാത്രമേല

ഇന്ഡസസ്പീസവ്  വകുപ്പെടിനവ്,  ഇലെകടിസടിറടി  മബക്കാര്ഡടിനന്റെ മലെക്കാണടിനവ്  ഉള്നപ്പെനട

പലെതടിനുയം  ഗര്യക്കാരണടി  നല്കുനണവ്.  ഇവടിനടയുയം  ഗര്യക്കാരണടി  നല്കുനണവ്.

സര്കക്കാറടിനന്റെ  സകക്കാവറടിന് ഗര്യക്കാരണടി.  മകന്ദ്ര  ഗവണ്നമേന്റുയം  സയംസ്ഥക്കാന

ഗവണ് നമേന്റുയം  നല്കുന്ന  സകക്കാവറടിന്  ഗര്യക്കാരണടിയക്കാണവ്.  സകക്കാവറടിന്

ഗര്യക്കാരണടിനയന  പറഞക്കാല്  മലെക്കാകമതറവയം  നറമസക്കാണ്സടിബടിളക്കായടിട്ടുള്ള

ഗര്യക്കാരണടിയക്കാണവ്.  ആ  ഗര്യക്കാരണടി  നപക്കാളടിയണനമേങ്കടില്  രക്കാജര്യയം

തകര്നമപക്കാകണയം.  മകരളതടിനലെ  നതക്കാണ്ണൂറവ്  വയസുള്ള  പക്കാവനപ്പെട

വൃദജനങ്ങനള  ആശങ്കനപ്പെടുതക്കാന്  മവണടിയല  ഇഗൗ  മഫക്കാര്

ഉപമയക്കാഗടിമകണതവ്.  അമതസമേയയം നമള് ചര്ച്ച നചമയ്യേണ കക്കാരര്യവമുണവ്,

മകന്ദ്ര  ഗവണ്നമേന്റെവ്  സയംസ്ഥക്കാനങ്ങളുനട  മലെക്കാണുകനള  പടിടടികക്കാന്  മവണടി…

അമദഹതടിനവ്  ചടിലെ നലെററുകള് ലെഭടിക്കുനണക്കാകുയം.  ഞക്കാനുയം ഇഗൗ സഭയടില്

കുറച്ചുകൂടടി  ഡസ്പീനറയ്ല്സുമേക്കായടി  വരുനണവ്.  സയംസ്ഥക്കാന  ഗവണ്നമേന്റുകളുനട

ധനകക്കാരര്യക്കാവകക്കാശനത  നവടടിക്കുറയ്ക്കുന്ന  തരതടിമലെകവ്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്നമേന്റെവ്

എന്.എച്ചവ്.എ.നഎ.-ക്കുയം മേറ്റുള്ള കക്കാരര്യങ്ങള്ക്കുയം രമണക്കാ മൂമന്നക്കാ ലെക്ഷേയം മകക്കാടടി

രൂപ  എടുതടിട്ടുണവ്.  അനതക്കാനയം  ഓഫവ്  ബഡ്ജറവ്  മബക്കാമറക്കായടിയംഗക്കായടി
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കരുതുന്നടില. ഞങ്ങളുനട ധനകക്കാരര്യനത ബക്കാധടിക്കുന്നടിനലന്നവ് മകന്ദ്ര ധനകക്കാരര്യ

വകുപ്പുമേനടി  പക്കാര്ലെനമേന്റെടില്  നല്കടിയ  മേറുപടടിയുണവ്.  ഞക്കാന്  കഴടിനഞക്കാരു

സഭയടില്  സൂചടിപ്പെടിച്ചു.  ഇനയം  ആ  മചക്കാദര്യങ്ങനള  സയംബനടിച്ചവ്  നക്ഷേക്ഷ്രത

ചടിഹ്നമേടിട മചക്കാദര്യങ്ങള് വന്നടിരുന. പമക്ഷേ ഇഗൗ മഫക്കാറടില് എടുതടില. മകന്ദ്ര

ഗവണ്നമേന്റെടിനന്റെ നടിലെപക്കാടവ് അതക്കാണവ്. പമക്ഷേ സയംസ്ഥക്കാനങ്ങള് കടനമേടുകക്കാന്

പക്കാടടിനലനപറഞവ്  നകക്കാണ്ടുവരുന്ന  കണ്മട്രക്കാളക്കാണവ്.  അതടിനന്റെ  ഭക്കാഗമേക്കായടി

കക്കാരര്യങ്ങള് വരുന. മസക്കാഷര്യല് നസകക്യൂരടിറടി നപന്ഷനല, കടിഫ്ബടി അടകയം.

ബഹുമേക്കാനനപ്പെട നമേമ്പര് ഇവടിനട വടിശദമേക്കായടി പറഞനതലക്കായം കടിഫ്ബടിയുനട

കക്കാരര്യങ്ങളക്കാണവ്.  രക്കാജസ്ഥക്കാനടിനലെ ഏഴവ് കക്കാരര്യങ്ങനളക്കുറടിച്ചവ് അമദഹയം ഇവടിനട

പറഞ.  മേനറക്കാരു  സയംസ്ഥക്കാന  ഗവണ്നമേന്റെടിനനക്കുറടിച്ചുയം  ഞക്കാനടിവടിനട

പറയുന്നടില.  പരസര്യയംനകക്കാടുക്കുന്നതടിനനക്കുറടിച്ചവ് ഇവടിനട പറഞ.  തൃകക്കാകര

ഉപനതരനഞടുപ്പെവ്  സമേയതവ് അവടിനടയുള്ള ബഹുമേക്കാനനപ്പെട മുഖര്യമേനടിയുനട

ഫുള്മപജവ് പരസര്യയം എത്രദടിവസമേക്കാണവ് മകരളതടില് വന്നതവ്. ഇന്തര്യയടിലെക്കാനക

വന, അതവ് നലതവ്.  അനതക്കാരു നപക്കാളടിറടികല് കര്യമ്പയടിനക്കായടിരടിക്കുയം. പമക്ഷേ,

നമേഡടിനസപ്പെവ്  ഉള്നപ്പെനടയുള്ള  പദതടി  നടപ്പെക്കാകടിനയങ്കടിലയം

മകരളതടില്നടിനയം അങ്ങനനനയക്കാരു പരസര്യയം അഖടിമലെന്തര്യക്കാടടിസ്ഥക്കാനതടില്
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നടതടിയടിടടില. അതവ് നടമതണതക്കാനണന്നക്കാണവ് എനന്റെ അഭടിപ്രക്കായയം. പമക്ഷേ

പണനമേടുതടിടവ്  മവനണന്നവ്  കരുതടിയക്കാണവ്.  പടിന്നസ്പീടതവ്  നചമയ്യേണടിവരുയം...

ഞങ്ങനള  മബക്കാധര്യനപ്പെടുതന്നതടില് കുഴപ്പെമേടില.  ഞങ്ങള് മവണ കക്കാരര്യങ്ങള്

മബക്കാധര്യനപ്പെട്ടുനകക്കാള്ളക്കായം.  ശസ്പീ.  സച്ചടിന്  നനപലെറടിനനനയങ്കടിലയം

മബക്കാധര്യനപ്പെടുതക്കാന്  അവടിടനത  മുഖര്യമേനടികവ്  കഴടിയമണ.  അവടിനടയുള്ള

ഉപമുഖര്യമേനടിനയതനന്ന  മബക്കാധര്യനപ്പെടുതക്കാന്  കഴടിയുന്നടില.  ആനരയക്കാണവ്

നടിങ്ങള് മബക്കാധര്യനപ്പെടുതന്നതവ്?  മകരളതടില് 5 വര്ഷകക്കാലെയം യു.ഡടി.എഫവ്.

നകക്കാടുതതവ്  9311  മകക്കാടടി  രൂപയക്കാനണങ്കടില്  അഞവ്  വര്ഷയംനകക്കാണവ്

പടിണറക്കായടി സര്കക്കാര് നകക്കാടുതവ് 35157 മകക്കാടടി രൂപയക്കാണവ്. കഴടിഞവര്ഷയം

അതടിമനകക്കാള്  വലെടിയ  തുകയക്കാണവ്   നകക്കാടുക്കുന്നതവ്.   57  ലെക്ഷേയം

കുടുയംബങ്ങള്കക്കാണവ് നപന്ഷന്  നകക്കാടുക്കുന്നനതങ്കടില്  42  ലെക്ഷേയം

കുടുയംബങ്ങള്കക്കാണവ്  മസറവ്നഹല്തവ്   അമതക്കാറടിറടി  വഴടി  അഞ്ചുലെക്ഷേയം

രൂപവനര  ഒരു  വര്ഷയം  ചടികടിത്സയ്ക്കവ്  മേക്കാറടിവച്ചടിരടിക്കുന്നതവ്.  ഇതുമപക്കാനലെ

എനന്തലക്കായം  കക്കാരര്യങ്ങളക്കാണുള്ളതവ്.  കടിഫ്ബടിയുനട  കക്കാരര്യയം  ഇവടിനട  പറഞ.

കടിഫ്ബടിനയടുതതവ്  73000  മകക്കാടടി രൂപയക്കാണവ്.  അമദഹമേടകമുള്ള എലക്കാ

എയം.എല്.എ.മേക്കാരുനട  സ്ഥലെതയം  കടിഫ്ബടി  മപ്രക്കാജക്ടുകളുണവ്.  ഇന്നനത
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സബ്മേടിഷനടില് ഇകക്കാരര്യയം വരുനണവ്.   73000  മകക്കാടടി രൂപ മപ്രക്കാജകടില്

20000  മകക്കാടടി  രൂപ വനരയുള്ള ഫണവ് മേക്കാത്രമമേ വന്നടിട്ടുള. 13000  മകക്കാടടി

രൂപ   ഗവണ്നമേന്റെടില്നടിന്നവ്  ആ  സ്കസ്പീമേടിനവ്  നകക്കാടുതതക്കാണവ്.  ഇനതക്കാനയം

നചമയ്യേണ എനള്ള തരതടിലെക്കാണവ് പറഞതവ്.  കടിഫ്ബടിയുനട കക്കാരര്യതടില്,

മകരളതടിനലെ  സ്കൂളുകളുനട  നടിലെവക്കാരയം,  ആ  സ്കൂളടില്  പഠടിക്കുന്നവര്..  എലക്കാ

മേണ്ഡലെതടിലമേടിമല....;  മകരളതടില്  എസവ്.സടി./എസവ്.ടടി.  വടിഭക്കാഗതടിനവ്

ബഡ്ജറടില്  വച്ചടിട്ടുള്ള  പക്കാനടിനന്റെ  കണകവ്  വന.  ജനസയംഖര്യനയകക്കാള്

കൂടുതല് ഫണവ്  ശതമേക്കാനയം മേക്കാറടിവച്ചടിട്ടുള്ള  സയംസ്ഥക്കാനമേക്കാണവ് മകരളയം. കഴടിഞ

പക്കാന്  മഡക്കാകത്യുനമേന്റെവ്  മനക്കാകടിയക്കാല്  മേതടി.  അതടില്  ജനസയംഖര്യനയകക്കാള്

ഒന്നരശതമേക്കാനമതക്കാളയം,  (12.6 ശതമേക്കാനയം)....  എസവ്.സടി./എസവ്.ടടി.

വടിഭക്കാഗങ്ങള്ക്കുമവണടി,  അവരുനട  ജനസയംഖര്യനയകക്കാള്  കൂടുതല്  പണയം

മേക്കാറടിവച്ചുനവന്നതക്കാണവ്  മകരള  പക്കാനടിനന്റെ ഒരു നനഹനനലെറവ്. അതവ്  പബടികവ്

മഡക്കാകത്യുനമേന്റെക്കായതടിനക്കാല് നടിങ്ങള്കവ് എലക്കാവര്ക്കുയം വക്കായടികക്കായം. അതടിനക്കാല്

നതറടിദരടിപ്പെടിക്കുന്ന  കക്കാരര്യങ്ങള്  പറയരുതവ്. കടിഫ്ബടി  പദതടിനയനന്നക്കാരു

മമേക്കാഡലെടിനന  തകര്കക്കാനുള്ള  ശമേയം  നടക്കുനണവ്.  സയംസ്ഥക്കാനതടിനന്റെസയംസ്ഥക്കാനതടിനന്റെ

ധനകക്കാരര്യ സകക്കാതനനത തകര്കക്കാനുള്ള ശമേമുണവ്. ഇനതക്കാനയം തകര്കക്കാന്
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ആനരയുയം അനുവദടികക്കാന് കഴടിയടില.  ഇനതക്കാരു ഫടിസ്കല് നഫഡറലെടിസമേക്കാണവ്.

മകരളനമേന്നതവ്  സകതനമേക്കായ  പലെ  അവകക്കാശങ്ങളുമുള്ള  സയംസ്ഥക്കാനമേമല;

ഫടിസ്കല്  നഫഡറലെടിസതടിനന്റെ  പ്രശ്നയം  മകന്ദ്രതടിനുമുമ്പടില്

അവതരടിപ്പെടിക്കുനമണക്കാ; പലെ എഴതകുതകളുയം കക്കാരര്യങ്ങളുയം വരുനണവ്. ഇഗൗ

സമമളനതടില്തനന്ന  വസ്പീണ്ടുയം  ചര്ച്ചനചമയ്യേണടി  വരുയം.  ഇതടില്

പ്രതടിപക്ഷേനമേമന്നക്കാ  ഭരണപക്ഷേനമേമന്നക്കാനയന്നതല,  ഇതരയം  വലെടിയ

പദതടികനളലക്കായം വരുന്നതവ് നപക്കാതുവടില് നമുകവ് സഗൗകരര്യതടിനുമവണടിയമല;

അതടിനക്കാല്  അങ്ങനനനയക്കാരു  കക്കാരര്യയം  പറഞവ്  ഇതവ്  തടസ്സനപ്പെടുതന്നതവ്

ശരടിയക്കായ  നടപടടിയല.  അങ്ങവ്  ഉന്നയടിച്ച  ആശങ്ക  യക്കാനതക്കാരു

അടടിസ്ഥക്കാനവമേടിലക്കാതതക്കാണവ്.  ഇകക്കാരര്യങ്ങള് ഞക്കാന് കൂടുതല് സമേയനമേടുതവ്

സയംസക്കാരടിക്കുന്നടില.  അങ്ങനയ  വര്യക്തടിപരമേക്കായുയം  പറയക്കാന്  ഞക്കാന്

സമേയനമേടുക്കുന്നടില.  ഗവണ്നമേന്റെവ്  ഓര്ഡറടില്  വളനര  കൃതര്യമേക്കായടി  പറയുന്ന

നപ്രക്കാവടിഷനുകനളക്കുറടിച്ചവ്  ഞക്കാനടിവടിനട  പറഞ  (പ്രസ്തുത  മപപ്പെറുകള്

ഉയര്തടികക്കാടടി).  ഇവടിനട  പറഞ  കക്കാരര്യങ്ങനളലക്കാമുള്ളതുനകക്കാണവ്

ഗവണ്നമേന്റെടിനവ്  ഗര്യക്കാരന്റെടിയുണവ്.   ഇതവ്  തടയുന്നടില.  രക്കാഷസ്പീയമേക്കായുയം

വര്യക്തടിപരമേക്കായുയം  ആര്ഗത്യുനമേന്റുകള്  പറയുമമ്പക്കാള്,  അമദഹയം  പറഞ
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കണകപ്പെടിള്ള  എനള്ള  നടിലെയടില്  സയംസ്ഥക്കാന  സര്കക്കാരടിനന്റെ  കക്കാരര്യങ്ങള്

വളനര  വര്യക്തമേക്കായുയം  സുതക്കാരര്യമേക്കായുയം  പറയണയം.  ഞക്കാനടിവടിനട  വളനര

കൃതര്യമേക്കായുയം  സുതക്കാരര്യവമേക്കായക്കാണവ്  പറയുന്നതവ്.  വക്കാദടിക്കുന്ന  പ്രതടിഭക്കാഗയം

വകസ്പീലെടിനന്റെ  വക്കാദയംമപക്കാനലെ  സയംസ്ഥക്കാനനത  ധനകക്കാരര്യതക്കാല്പ്പെരര്യനത

മേക്കാത്രമേല,  ഭക്കാവടിനയ  ബക്കാധടിക്കുന്ന  തരതടിമലെയ്ക്കവ്  മകന്ദ്രതടിനന്റെ  ചടിലെ

ഉമദര്യക്കാഗസ്ഥര്,  ഞക്കാന്  ആനക  പറയുന്നടില.  നപക്കാതുവടില്  മകന്ദ്രഗവണ്നമേന്റെവ്

അങ്ങനനയക്കാനണന്നവ്  പറയുന്നടില.  മകന്ദ്രതടിനലെ ബടി.നജ.പടി.   ഗവണ്നമേന്റെവ്

സയംസ്ഥക്കാനങ്ങമളക്കാനടടുക്കുന്ന  നടിലെപക്കാടുകനളനപ്പെറടി  ശക്തമേക്കായ  വടിമേര്ശനയം

ഞങ്ങള്  പറയുന്നതടിനന്റെ  ഭക്കാഗമേക്കാണവ്.  ഇതുതനന്നയക്കാണവ്  രക്കാജസ്ഥക്കാനടിനലെയുയം

മേനടിയുയം  പഞക്കാബടിനലെ  ആയം  ആതടി  ഗവണ്നമേന്റെടിനന്റെ  പ്രതടിനടിധടിയുയം

ഡല്ഹടിയുള്നപ്പെനടയുള്ള  മേറവ്  പലെ  സയംസ്ഥക്കാനങ്ങളുയം  കഗൗണ്സടില്

മയക്കാഗതടില് പറഞതവ്.  എലക്കാ സയംസ്ഥക്കാനങ്ങളുയം പറനഞക്കാരു കക്കാരര്യമുണവ്,

കടനമേടുകക്കാനുള്ള  പരടിധടി  വര്ദടിപ്പെടികണനമേന്നവ്.  അതുമപക്കാനലെ  ജടി.എസവ്.ടടി.

കഗൗണ്സടിലെടില്  അവര്  പറഞതവ്,  സയംസ്ഥക്കാനങ്ങള്കവ്  കടിട്ടുന്ന  വടിഹടിതയം

വര്ദടിപ്പെടികണനമേന്നക്കാണവ്.  ഞക്കാന്  കഴടിഞ  ദടിവസയം  പറഞ,  ആനക

രക്കാജര്യതവ്  കടിട്ടുന്ന വരുമേക്കാനതടിനന്റെ  64  ശതമേക്കാനവയം  മകന്ദ്രഗവണ്നമേന്റെക്കാണവ്
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കളകവ്  നചയ്യുന്നതവ്.  എന്നക്കാല്  ആനക  രക്കാജര്യതണക്കാകുന്ന  നചലെവടിനന്റെ  63

ശതമേക്കാനവയം  സയംസ്ഥക്കാനങ്ങളക്കാണവ്  നചലെവക്കാമകണതവ്.   2/3  of  the  total

revenue   കളകവ്  നചയ്യുന്നതവ്  മകന്ദ്രയം,  2/3  of  the  expenditure  മസറ്റുകള്

കടിയര്  നചയ്യേണയം.  അങ്ങനന  ഇത്രയുയം  പണയം  കടിട്ടുന്ന  സയംസ്ഥക്കാനങ്ങള്കവ്

നകക്കാടുക്കുന്നടില,  അകക്കാരര്യയം  മനരനത  നമള്  ചര്ച്ച  നചയ്തടിമല;

3.95 ശതമേക്കാനയം;  നൂറുരൂപ  നചലെവക്കാക്കുകയക്കാനണങ്കടില്  3  രൂപ  95  നനപസ

പതടിനഞ്ചുവര്ഷയം മുമ്പവ് മകരളതടിനവ് നല്കടിനകക്കാണടിരുനന്നങ്കടില്, ഇന്നവ് 100

രൂപ മകന്ദ്രയം നചലെവക്കാക്കുമമ്പക്കാള് അതടില് നടിനയം  1 രൂപ 92 നനപസയക്കാണവ്

നല്കുന്നതവ്.  നമ്മുനട പകുതടി നനപസ മപക്കായടി; എവടിനടമപ്പെക്കായടി മഡക്കാ. മേക്കാതത്യു

കുഴല്നക്കാടനന്റെ  ധക്കാര്മടികത;  മകരളതടിമനക്കാടവ്  തക്കാല്പ്പെരര്യമുനണങ്കടില്

അതരനമേക്കാരു  പ്രമമേയമേമല  മവണതവ്?  മകന്ദ്രതടില്നടിന്നവ്  വരുന്ന  കതവ്,

ഞക്കാനടിവടിനട വയ്മകണ സമേയതവ് വയ്ക്കക്കായം. മകന്ദ്രതടില്നടിന്നവ് വരുന്ന കതവ്

രഹസര്യമേക്കായടി കടിട്ടുനണക്കാകുയം. അതവ് വലെടിയ മേടിടുനകക്കാനമേല. ഏതവ് സക്കാധനവയം

കടിട്ടുയം.  മകന്ദ്രതടില്നടിനയം വരുന്ന ഒരു കതവ് എടുതനകക്കാണ്ടുവരുന്നതക്കാണവ്;

ഞങ്ങളുനട  ***+ അവടിനടനടിനയം  അയച്ചടിട്ടുണവ്,  ഇതവ്  കണടിമല

എന്നരസ്പീതടിയടില്,  നടിങ്ങളുനട  *** മകന്ദ്രഗവണ്നമേന്റെവ്?....(ബഹളയം)...  ഞക്കാന്

+ *** ബഹുമേക്കാനനപ്പെട മേനടി പടിന്വലെടിച്ചു
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പറഞതവ്  പറഞതക്കാണവ്.  ഞക്കാന്  പക്കാര്ലെനമേന്റെറടിയലക്കാത  ഒരു  കക്കാരര്യവയം

പറഞടിടടില.  ഞക്കാന് പറഞതവ് ബടി.നജ.പടി.യുനട വകസ്പീലെക്കായതുനകക്കാണക്കാണവ്.

തുടര്നപറയക്കായം,  ബടി.നജ.പടി.-യുനട  മകന്ദ്രഗവണ്നമേന്റെടിനന്റെ

വകസ്പീലെക്കായതുനകക്കാണക്കാണവ് ഞക്കാന് പറഞതവ്. 

മേടി  .   സസ്പീകര്: *** എന്ന വക്കാകവ് അണ്പക്കാര്ലെനമേന്റെറടിയല. 

ശസ്പീ  .    നക  .    എന്  .     ബക്കാലെമഗക്കാപക്കാല്:  സര്,  *** എന്ന  വക്കാകവ്  ഞക്കാന്

മേക്കാറ്റുന;  മകന്ദ്ര ഗവണ്നമേന്റെടിനന്റെ വകസ്പീലെക്കാകരുനതന്നക്കാണവ് ഞക്കാന് പറഞതവ്.

അങ്ങനന  പറയക്കാന്  പക്കാടടില.  സയംസ്ഥക്കാനനത  ശകക്കാസയം

മുടടിക്കുന്നതവ്/ഇലക്കാതക്കാക്കുന്നതവ്,  ഇഗൗ ഗവണ്നമേന്റെവ് ഏനതങ്കടിലയം മേണ്ഡലെമതക്കാടവ്

മവര്തടിരടിവവ്  കക്കാണടിച്ചടിട്ടുമണക്കാ;  കടിഫ്ബടി  പദതടിയുനട  ആനക

കണനകടുതക്കാല്  ഞക്കാന്  പറയുന,  യു.ഡടി.എഫവ്.-നന്റെ  ഭക്കാഗതടിരടിക്കുന്ന

എയം.എല്.എ.-മേക്കാരുനട  മേണ്ഡലെതടില്,  എല്.ഡടി.എഫവ്.  മേണ്ഡലെതടില്

ലെഭടിച്ചതടിനനകക്കാള് കൂടുതല് ഫണവ് കടിടടിയടിട്ടുണവ്.  അങ്ങനന നമള് പറയക്കാന്

പക്കാടടില.  കടിഫ്ബടിയല  പ്രധക്കാന  വടിഷയനമേങ്കടിലയം  ഞക്കാന്  പറയുകയക്കാണവ്.

സയംസ്ഥക്കാനനത  ഗവണ്നമേന്റെടിനനയുയം  അതുവഴടി  ജനങ്ങനളയുയം  ബക്കാധടിക്കുന്ന

തരതടിമലെയ്ക്കവ്  കക്കാരര്യങ്ങള്  പറയരുനതനള്ളതവ്  മേക്കാത്രമേക്കാണവ്  എനടികവ്
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വടിനസ്പീതമേക്കായടി  അമപക്ഷേടികക്കാനുള.  അങ്ങനന  പറയുന്നതവ്  ശരടിയല.  അങ്ങവ്

ഇവടിനട പറഞ ആശങ്കയുനട കക്കാരര്യമേടില.  പമക്ഷേ മകന്ദ്രതടില്നടിനയം പണയം

കടിടക്കാനുള്ള ശക്തമേക്കായ മപക്കാരക്കാടയം ഒരുമേടിച്ചവ് നമള് നടതണയം. ഇകക്കാരര്യയം സഭ

നടിര്തടിവച്ചവ് ചര്ച്ച നചമയ്യേണ കക്കാരര്യമേടില. 

മേടി  .    സസ്പീകര്:  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട  ധനകക്കാരര്യ  വകുപ്പുമേനടിയുനട

വടിശദസ്പീകരണതടിനന്റെ അടടിസ്ഥക്കാനതടില് അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനവ് അനുമേതടി

നടിമഷധടിക്കുന.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയക്കാവതരണതടിനവ് അനുമേതടി നടിമഷധടിച്ചു.)

പ്രതടിപക്ഷേമനതക്കാവവ് (ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്): സര്, ഇവടിനട നല്കടിയ

മനക്കാടസ്പീസടിലെടിലക്കാത  കക്കാരര്യങ്ങള്  പറഞനവന്നക്കാണവ്  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട  മേനടി

സയംസക്കാരടിച്ചമപ്പെക്കാള് ആദര്യയം  പറഞതവ്.   സര്കക്കാരടിനന്റെ  നതറക്കായ  ധനകക്കാരര്യ

മേക്കാമനജുനമേന്റെടിനന്റെ  പരടിണടിത  ഫലെമേക്കായടി  സയംസ്ഥക്കാനയം  നടിലെവടില്

അഭടിമുഖസ്പീകരടിക്കുന്ന  ഗുരുതര  സക്കാമ്പതടികപ്രതടിസനടിയുനട

പശക്കാതലെതടില്  ധൂര്തയം  ദുര്നച്ചലെവയം  നടിയനടികക്കാനത

നക.എസവ്.എസവ്.പടി.എല്.-നന്റെ  തടിരടിച്ചടവവ്  ബക്കാദര്യതകളടില്നടിന്നവ്

പടിനക്കാറുന്നതുമുള്നപ്പെനടയുള്ള  കക്കാരര്യങ്ങളക്കാണവ്.  മനക്കാടസ്പീസടിനലെ
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വടിശദസ്പീകരണക്കുറടിപ്പെടിലള്ള  കക്കാരര്യങ്ങള്  മേക്കാത്രമേക്കാണവ്  അമദഹയം  പറഞതവ്.

ബഹുമേക്കാനനപ്പെട  മേനടി  വളനര  നപക്കാടടിനതറടിച്ചുയം  സകലയം  പരടിധടികടനയം

സയംസക്കാരടിച്ചതക്കാണവ്   എനന്ന  അത്ഭുതനപ്പെടുതടിയതവ്.  അതവ്  സക്കാരമേടില,

അമദഹതടിനവ്  അതടിനുള്ള  സകക്കാതനര്യമുണവ്.  ഞങ്ങളടിവടിനട

ശദയടില്നപ്പെടുതന്ന കക്കാരര്യയം എന്തക്കാണവ്? മസക്കാഷര്യല് നസകക്യൂരടിറടി നപന്ഷന്

നകക്കാടുകക്കാന്  2018-ല്,  സര്കക്കാര്  ഉതരവടിലൂനട  മകരള  മസക്കാഷര്യല്

നസകക്യൂരടിറടി  നപന്ഷന്  ലെടിമേടിറഡവ്  എന്ന  സയംവടിധക്കാനമുണക്കാക്കുന.  അതവ്

എന്തടിനക്കാണവ്?  ബഡ്ജറവ്  നപ്രക്കാവടിഷനടില്  വരക്കാനത  ബഡ്ജറടിനവ്  പുറതള്ള

എകവ്ട്രക്കാ  ബഡ്ജററടി  സയംവടിധക്കാനമേക്കാണവ്.  സയംസ്ഥക്കാനയം  എടുക്കുന്ന

നപക്കാതുകടതടിനകതവ്   ഇതവ്  വരടില.  മകന്ദ്രഗവണ്നമേന്റെടില്  കടതടിനവ്

നടിയനണമുള്ളതുനകക്കാണവ്  കടിഫ്ബടിയുണക്കാകടിയതുമപക്കാനലെ,

കടിഫ്ബടിയുണക്കാകടിയ  മഫക്കാര്മേക്കാറനലങ്കടിലയം  മവനറനയക്കാരു

നമേകക്കാനടിസതടിലൂനട  കടനമേടുകക്കാനുള്ള  സയംവടിധക്കാനമുണക്കാക്കുന.

കടനമേടുകക്കാനക്കായടി  സര്കക്കാര്  ഒരു  സയംവടിധക്കാനമുണക്കാക്കുമമ്പക്കാള്  അതവ്

കടനമേടുതകഴടിഞക്കാലള്ള  എലക്കാ  ഗര്യക്കാരന്റെടിയുയം  സമപ്പെക്കാര്ട്ടുയം  നചയ്യുനമേന്നക്കാണവ്

2018-നലെ  ഉതരവടിലണക്കായടിരുന്നതവ്.  ഇമപ്പെക്കാള്  ഇറകടിയടിരടിക്കുന്നതവ്  ആ
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ഓര്ഡറടിമലെയ്ക്കുള്ള   അനമേന്റെവ്നമേന്റെക്കാണവ്.  ആദര്യനത  അനമേന്റെവ്നമേന്റെവ്  ഞക്കാന്

വക്കായടികക്കായം. ഓര്ഡറടില് പറഞടിരുന്നതവ്, 

'The company would also source funds on temporary basis from other

sources to meet its liquidity requirements, which would be  serviced

by the assistance provided by  the Government through its budget.'

ആ വക്കാചകയം അങ്ങനനതനന്ന എടുതമേക്കാറടി.  അതക്കായതവ്  'which would be

serviced  by the assistance provided by  the Government through its

budget.'  ഇനടിമുതല് ഗവണ്നമേന്റെവ് ബഡ്ജറടിലൂനട ഒരു നനപസയുയം അവര്കവ്

നകക്കാടുകടിനലന്നക്കാണവ്. 

രണവ്, The Government would bear the repayment liabilities of

the Company arising on account of pension disbursement.  അതക്കായതവ്

നപന്ഷന്  ഡടിസ്മബഴവ്നമേന്റെവ്  റസ്പീമപയ്നമേന്റെടില്  കമ്പനടിക്കുണക്കാകുന്ന  മുഴവന്

ലെയബടിലെടിറടിയുയം  ഗവണ്നമേന്റെവ്  നബയര്  നചയ്യുയം  എന്നക്കാണവ്  ഓര്ഡറടിനലെ

നസന്റെന്സവ്.  ആ  നസന്റെന്സവ്  അങ്ങനനതനന്ന  എടുതമേക്കാറടി.  അതക്കായതവ്

ഇനടിമുതല്  ഗവണ്നമേന്റെവ്   നപന്ഷന്  ഡടിസ്മബഴവ്നമേന്റെടിനന്റെ  ഒരു

ലെയബടിലെടിറടിയുയം  നബയര്  നചയ്യേടില.  പടിനന്ന  ആരവ്  നചയ്യുയം;  അവടിടനത
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എയം.ഡടി. നചയ്യുമമേക്കാ; അവടിടനത ഡയറകര് മബക്കാര്ഡവ് അയംഗങ്ങള് നചയ്യുമമേക്കാ;

ഇഗൗ  കമ്പനടിയടിനലെ  ജസ്പീവനകക്കാര്  നചയ്യുമമേക്കാ;  ആരവ്  നചയ്യുയം?  കമ്പനടികവ്

ലെയബടിലെടിറടി  വന്നക്കാല്,  ആരവ്  നകക്കാടുക്കുയം?  ഇഗൗ  അനമേന്റെവ്നമേന്റെക്കാണവ്  ഇതടില്

വന്നടിരടിക്കുന്നതവ്.  ഇനതക്കാനക  പറയുമമ്പക്കാള്  അങ്ങവ്  ശദടികമണ?  മൂന്നവ്,

'Company would raise funds from public, Public Sector Undertakings

and other institutions through suitable financial instruments including

deposits  &  loans,'  എന്നക്കാണവ്  സര്കക്കാര്  ആദര്യയം  ഉതരവടിറകടിയതവ്.

എടുതമേക്കാറടിയടിരടിക്കുന്ന വക്കാകര്യയം,  Which  would be serviced/  redeemed

with  the  funds  provided  by  the  Government  through  its  budget.

ഗവണ്നമേന്റെവ്  ഇനടി  നകക്കാടുകടില.  പടിനന്ന  ആരവ്  നകക്കാടുക്കുയം;  എന്തടിനക്കാണവ്

ഇങ്ങനനനയക്കാരു  ഗവണ്നമേന്റെവ്  ഉതരവവ്;  Social  security  pension

നകക്കാടുകക്കാന്  ഒരു  നമേകക്കാനടിസമുണക്കാക്കുന.   ആ  നമേകക്കാനടിസതടിലള്ള

കമ്പനടിയുണക്കാക്കുന്ന  ഒരു  ലെയബടിലെടിറടിയുയം...   നനപ്രവറവ്  കമ്പനടിയല,

ഗവണ്നമേന്റെവ്  കമ്പനടിയക്കാനണന്നവ്  പറയുന,  ആ  കമ്പനടിയുണക്കാക്കുന്ന  ഒമരക്കാ

ലെയബടിലെടിറടിയുയം   ബഡ്ജറടിലൂനടയുയം  നകക്കാടുകടില,  അലക്കാനതയുയം

നകക്കാടുകടിനലന്നവ് ഗവണ്നമേന്റെവ് ഡടികയര് നചയ്യുമമ്പക്കാള്, ഇഗൗ മകരളതടിനലെ 47
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ലെക്ഷേയം വരുന്ന social security pension-നന്റെ നബനഫടിഷര്യറസ്പീസടിനന്റെ കക്കാരര്യയം

ഭക്കാവടിയടില് എന്തക്കായടിരടിക്കുനമേന്നവ് ഇഗൗ സഭയടില്വന്നവ് മചക്കാദടികക്കാനത പടിനന്ന

ഞങ്ങള്  എവടിനടമപ്പെക്കായടി  മചക്കാദടിക്കുയം?  അതവ്  മേനസ്സടിലെക്കാകണയം.

അതക്കാണടിവടിനട  ഉയര്തടിയ  മചക്കാദര്യയം.   ഏതവ്  സക്കാഹചരര്യതടിലെക്കാണടിതവ്

വന്നടിരടിക്കുന്നതവ്.  സര്കക്കാരടിനന്റെ ഏറവയം പ്രധക്കാനനപ്പെട പ്രക്കാഥമേടിക കടമേയക്കായ

നപന്ഷന് വടിതരണയം കമ്പനടിനയ ഏല്പ്പെടിച്ചവ്  കമ്പനടികവ്  മുഴവന് പടിന്തുണ

നകക്കാടുക്കുനമേന്നവ് പറഞടിടവ്,  ഒരു സുപ്രഭക്കാതതടില് ആ കമ്പനടികവ് സര്കക്കാര്

നകക്കാടുക്കുന്ന  മുഴവന്  പടിന്തുണയുയം  പടിന്വലെടിച്ചവ്  ഗവണ്നമേന്റെവ്  ഉതരവവ്

ഇറക്കുമമ്പക്കാള് ഞങ്ങളതവ്  മചക്കാദടികമണ;  മചക്കാദര്യയം  നചയ്യേമണ;  ഇഗൗ എകവ്ട്രക്കാ

ബഡ്ജററടി  കടനമേടുപ്പെവ്  അപകടതടിലെക്കാകുനമേന്നവ്  ഞങ്ങള്  മനരമത

മുന്നറടിയടിപ്പെവ്  നകക്കാടുതടിട്ടുണവ്.  കക്കാരണയം  ഇനതലക്കായം  ബഡ്ജറടില്  വരക്കാനത

ബഡ്ജറടിനുപുറതവ്  കടനമേടുതക്കാല്,  ഗവണ്നമേന്റെവ്  കടിഫ്ബടിനകലക്കായം

മസക്കാവറടിന്  ഗര്യക്കാരന്റെടി  നകക്കാടുക്കുന്നതക്കാണവ്.  ഗവണ്നമേന്റെവ്  നകക്കാടുക്കുന്ന

മസക്കാവറടിന്  ഗര്യക്കാരന്റെടി  നകക്കാടുതകഴടിഞക്കാല്,  ലെയബടിലെടിറടി  ഇഗൗ

സ്ഥക്കാപനതടിനവ്  വനകഴടിഞക്കാല്  ആ  ലെയബടിലെടിറടിനയലക്കായം  അവസക്കാനയം

ബഡ്ജറടിമലെയ്ക്കുതനന്ന  വരുയം.  നമ്മുനട  ബക്കാദര്യതയക്കാകുയം.  മസറടിനന്റെ
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ലെയബടിലെടിറടിയക്കായടി മേക്കാറുയം. പുറതവ് കടനമേടുക്കുന്നതടില് അര്ത്ഥമേടിലക്കാനതയക്കാകുയം.

ഇമപ്പെക്കാള്  അതക്കാണവ്  സയംഭവടിച്ചുനകക്കാണടിരടിക്കുന്നതവ്.  പതടിമൂന്നക്കായടിരയം  മകക്കാടടി

രൂപ  നകക്കാടുതതവ്  കണ്മസക്കാളടിമഡറഡവ്  ഫണടില്നടിന്നക്കാനണന്നവ്  അങ്ങവ്

പറഞ.  സക്കാധക്കാരണ ബഡ്ജറവ് നപ്രക്കാവടിഷനക്കാമകണ പണതടില് നടിന്നക്കാണവ്

പതടിമൂന്നക്കായടിരയം  മകക്കാടടി  രൂപ,  കടിഫ്ബടിയടില്  ആനകയുള്ളതവ്

ഇരുപതടിമൂന്നക്കായടിരയം  മകക്കാടടി  രൂപ.  അതടില്   പതടിനക്കായടിരതടിലെധടികയം

മകക്കാടടി രൂപ നകക്കാടുതടിരടിക്കുന്നതവ് കണ്മസക്കാളടിമഡറഡവ് ഫണടില്നടിന്നക്കാണവ്,

ടക്കാകടില്  നടിന്നക്കാണവ്.  അമപ്പെക്കാള്  കടിഫ്ബടി  വഴടി  നടിങ്ങള്കവ്  ഒഗൗദക്കാരര്യയം

തനനവന്നവ്  പറയുന്നതടില്  എന്തക്കാണര്ത്ഥയം.  നടിങ്ങളുനട

നടിമയക്കാജകമേണ്ഡലെതടില്  കടിഫ്ബടി  വഴടി  ഒഗൗദക്കാരര്യയം  തനനവന്നവ്.

നടിമയക്കാജകമേണ്ഡലെതടിനലെ  ജനങ്ങള്  നകക്കാടുക്കുന്ന  നടികുതടിയമല.  അതവ്

ബഹുമേനനപ്പെട  ധനകക്കാരര്യ  വകുപ്പുമേനടിയുനട  നടിമയക്കാജകമേണ്ഡലെതടിലയം

ബഹുമേക്കാനനപ്പെട  അയംഗയം  മഡക്കാ.  മേക്കാതത്യു  കുഴല്നക്കാടനന്റെ  മേണ്ഡലെതടിലയം  രണവ്

നടികുതടിയക്കാമണക്കാ  ഉള്ളതവ്,  അലമലക്കാ.  അങ്ങനയ  ജയടിപ്പെടിച്ച  ജനങ്ങള്

നകക്കാടുക്കുന്ന  നടികുതടിയുയം  മഡക്കാ.  മേക്കാതത്യു  കുഴല്നക്കാടനന  ജയടിപ്പെടിച്ച  ജനങ്ങള്

നകക്കാടുക്കുന്ന നടികുതടിയുനമേക്കാന്നക്കാണവ്.  ആ നടികുതടിയക്കാണവ്  കണ്മസക്കാളടിമഡറഡവ്
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ഫണവ്,  സഞടിതനടിധടി.  ആ സഞടിതനടിധടിയടില്നടിനയം പതടിനക്കായടിരയം മകക്കാടടി

രൂപ മുടകടിയതവ്, നടിങ്ങളുനട നടിമയക്കാജകമേണ്ഡലെതടില് ഒഗൗദക്കാരര്യയം കടിടടിയടിമല

എനമചക്കാദടിച്ചക്കാല്,  അങ്ങതവ്  മചക്കാദടികക്കാന്  പക്കാടടിലക്കായടിരുന  എന്നക്കാണവ്

എനടികവ് പറയക്കാനുള്ളതവ്. 2022-23 വര്ഷയം ഏറവയം കൂടുതല് ഫണവ് വടിതരണയം

നടമതണടി വരുനമേന്നക്കാണവ്.  ഇഗൗ പണയം കുറഞമപ്പെക്കാള് സര്കക്കാര് എന്തക്കാണവ്

നചയ്തതവ്.  രണ്ടുലെക്ഷേയം  വനരയുള്ള  മമേക്കാമടക്കാര്  വക്കാഹനങ്ങളുനട  ഒറതവണ

നടികുതടി  ഒരു  ശതമേക്കാനയം  കൂടടി  വര്ദടിപ്പെടിച്ചു.  കടിഫ്ബടിക്കുമവണടിയക്കാണവ്.

കടിഫ്ബടി  വരുതന്ന  ബക്കാദര്യത  അതവ്  വസ്പീണ്ടുയം  ജനങ്ങളുനട  തലെയടില്

നകടടിവയ്ക്കുകയക്കാണവ്.  സക്കാധക്കാരണകക്കാരനന്റെ  തലെയടില്  നടികുതടി  ഭക്കാരമേക്കായടി

നകടടിയടിറങ്ങുകയക്കാണവ്.  അതക്കാണവ്  ഞങ്ങള്  മചക്കാദര്യയം  നചയ്തതവ്.  ഇഗൗ

ബക്കാദര്യതകനളലക്കായം  സക്കാധക്കാരണകക്കാരനന്റെ  തലെയടില്  വസ്പീണ്ടുയം  വരടികയക്കാണവ്.

ഇമപ്പെക്കാള്  നടിങ്ങള്  നചയ്തനതന്തക്കാണവ്?  നടിങ്ങള്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്നമേന്റെടിമനക്കാടവ്

പറഞ,  മസക്കാഷര്യല്  നസകക്യൂരടിറടി  നപന്ഷന്  ഹ്രസകകക്കാലെ  അഡകക്കാന്സക്കായടി

കണകക്കാകണയം,  സര്കക്കാക്കാരടിമലെയ്ക്കുള്ള  മനരടിട്ടുള്ള  വക്കായ്പയല  എന്നവ്.

ഗവണ്നമേന്റെവ്  ഓഫവ്  ഇന്തര്യ  പറഞ,  ഇതവ്  Direct  liability  of  the  State

ആനണന്നവ്.  ഞങ്ങള്  ഉയര്തടിയ  വക്കാദമേക്കാണടിതവ്.  ഞങ്ങള്  പറഞമപ്പെക്കാള്
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നടിങ്ങള്  ഞങ്ങനള  കളടിയക്കാകടിപ്പെറഞ.  ഞക്കാന്  മഫക്കാറടില്തനന്ന

കടിഫ്ബടിയുനട നടിയമേനടിര്മക്കാണ സമേയതപറഞ. It is the direct liability

of  the  State.  KIIFB  is  an  instrumentality  of  the  State.  കടിഫ്ബടി

വരുതന്ന എലക്കാ ബക്കാദര്യതകളുയം സര്കക്കാരടിനന്റെ ബക്കാദര്യതകളക്കാണവ്. ഒരുവര്ഷയം

കഴടിഞമപ്പെക്കാള് വസ്പീണ്ടുയം കയംപവ് മട്രക്കാളര് & ആഡടിറര് ജനറലെടിനന്റെ റടിമപ്പെക്കാര്ടടില്

വന.  പടിമറ  വര്ഷനത റടിമപ്പെക്കാര്ടടില് വന.  ഇമപ്പെക്കാള് ഗവണ്നമേന്റെവ്  ഓഫവ്

ഇന്തര്യ  നടിങ്ങമളക്കാടവ്  പറയുന...  നടിങ്ങളതവ്  മേറച്ചുവയ്ക്കണ.   ജടി.എസവ്.ടടി.

കഗൗണ്സടിലെടിലയം മകന്ദ്ര ഗവണ്നമേന്റെടിനന്റെ നയങ്ങള്നകതടിരക്കായടി ഞങ്ങള്കവ്

ശക്തമേക്കായ എതടിര്പ്പുണവ്. മുന്ധനകക്കാരര്യ വകുപ്പുമേനടിയക്കായടിരുന്ന ശസ്പീ. മതക്കാമേസവ്

നഎസകടിമനക്കാടവ്  മചക്കാദടികണയം.  അമദഹയം  ഞങ്ങളുമേക്കായടി  സയംസക്കാരടിച്ചതടിനന്റെ

അടടിസ്ഥക്കാനതടില്, ഞക്കാനുയം അന്നവ് പ്രതടിപക്ഷേമനതക്കാവക്കായടിരുന്ന ശസ്പീ. രമമേശവ്

നചന്നടിതലെയുയംകൂടടി  മുന്നനക  എടുതവ്  ഞങ്ങള്  മകക്കാണ്ഗ്രസ്സവ്

പ്രസടിഡന്റെടിനനകണവ്  അമദഹനതനകക്കാണവ്  മകക്കാണ്ഗ്രസവ്  ഭരടിക്കുന്ന

സയംസ്ഥക്കാനങ്ങളടിനലെ ധനക്കാകരര്യ വകുപ്പുമേനടിമേക്കാനര ബനനപ്പെടുതടി ഇവടിടനത

ധനകക്കാരര്യ  വകുപ്പുമേനടിനയ  ബനനപ്പെടുതടി  ജടി.എസവ്.ടടി.  കഗൗണ്സടിലെടിലയം

മകന്ദ്രതടിനന്റെ  മുന്നടിലയം  ഒരു  മകക്കാമേണ്  പക്കാറവ്മഫക്കാമുണക്കാകക്കാന്  മുന്നനക
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എടുതതുയം  മകരളതടിനലെ  മകക്കാണ്ഗ്രസ്സുകക്കാരക്കായ  ഞങ്ങള്  തനന്നയക്കാണവ്.

കര്ണക്കാടകതടില്നടിനയം വന്ന ശസ്പീ.  കൃഷ്ണനനഭര ഗഗൗഡ ഉള്നപ്പെനട ധനകക്കാരര്യ

വകുപ്പെടിനന പ്രതടിനടിധക്കാനയം നചയ്തുവന്നവനരലക്കായം ജടി.എസവ്.ടടി.  കഗൗണ്സടിലെടില്

മകരളതടിനന്റെ  ധനകക്കാരര്യ  വകുപ്പുമേനടിമയക്കാനടക്കാപ്പെയം  നടിന്നക്കാണവ്  ഞങ്ങള്

പ്രവര്തടിച്ചതവ്.  ഞങ്ങള്  പ്രവര്തടിമകണ  സമേയനതലക്കായം  ഞങ്ങള്

പ്രവര്തടിച്ചു.  മലെക്കാടറടി  കക്കാരര്യതടിനലെക്കാനക  ഞങ്ങള്  മസക്കായംഗവ്

നപക്കാസടിഷനക്കാനണടുതതവ്.  നഡബ്റവ്  കൂടുനനവന്നവ്  പറയുമമ്പക്കാള്  ഫടിസ്കല്

നഡഫടിസടിറടിനന്റെ  അകതക്കാണവ്  നഡബ്റവ്  എടുക്കുന്നതവ്.  നഡബ്റ്റുയം

ജടി.എസവ്.ഡടി.പടി.-യുയം നറമഷര്യയുയം തമടില് വലക്കാനത വര്ദന വരുന. 2019-

20-ല്  നഡബ്റടിനന്റെയുയം  ജടി.എസവ്.ഡടി.പടി.-യുനടയുയം  മറമഷര്യക്കാ  31.3

ശതമേക്കാനമേക്കായടിരുന.  ആര്.ബടി.നഎ.  മപക്കാലയം  പറഞതവ്  2026-27

ആകുമമ്പക്കാഴക്കാണവ്  38  ആകുന്നനതന്നക്കാണവ്.  പമക്ഷേ  2020-21-ല്തനന്ന  37.18

ശതമേക്കാനമേക്കായടി.  നമ്മുനട  സക്കാമ്പതടികസ്ഥടിതടി  അളക്കുന്നതടിനന്റെനയക്കാരു

അളവമകക്കാല്  എനപറയുന്നതവ്  നഡബ്റടിനന്റെ  ജടി.എസവ്.ഡടി.പടി.

മറമഷര്യക്കായക്കാണവ്.  അപകടകരമേക്കായ  രസ്പീതടിയടിമലെയ്ക്കവ്  മപക്കാകുകയക്കാണവ്.  ഫടിസ്കല്

വള്നറബടിലെടിറടിയക്കാണവ്  മകരളതടിലള്ളതവ്.  ആ  മസജടിമലെയ്ക്കവ്  നമള്
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മപക്കാകുകയക്കാണവ്. Interest Payment to Revenue Receipts അതക്കായതവ് IPRR

ratio  ആണവ്.  അതവ്  18.8  ശതമേക്കാനമേക്കാണവ്.  ഇന്ഡര്യയടിനലെ ഏറവയം മമേക്കാശമേക്കായ

IPRR  ratio.  ഒരു  സര്കക്കാരടിനന്റെ  ഇമകക്കാണമേടി  എന്തക്കാനണന്നവ്  പഠടികക്കാന്

മവണടിയുള്ള പ്രധക്കാനനപ്പെട മേനറക്കാരു അളവമകക്കാല് ആണവ് IPRR ratio.  അതുയം

ഇന്ഡര്യയടിനലെ  ഏറവയം  മമേക്കാശമേക്കായ  4  സയംസ്ഥക്കാനങ്ങമളക്കാനടക്കാപ്പെമേക്കാണവ്

മകരളതടിനന്റെ  സ്ഥടിതടി.  അതുനകക്കാണക്കാണവ്  നമുകടിനതക്കാനയം...  ബഡ്ജറടില്

നകക്കാടുതടിടടിമല;  നപ്രക്കാവടിഷനടില്  ഇമല;  പക്കാന്  മഡക്കാകത്യുനമേന്റെടിലെടിമല;

എനന്നലക്കായം  മചക്കാദടിച്ചു.  പക്കാന്  മഡക്കാകത്യുനമേന്റെവ്  മനക്കാകടിയടിനടന്തക്കാണവ്  കക്കാരര്യയം;

എകടിനപന്ഡടിച്ചര്  എന്തക്കാണവ്?  എകടിനപന്ഡടിച്ചറമല  മനക്കാമകണതവ്.

ഇമപ്പെക്കാള്  റവനത്യു  നഡഫടിസടിറവ്  പതടിനക്കാറക്കായടിരയം  മകക്കാടടി  രൂപമയ  വരൂ

എനപറഞ. 6000 മകക്കാടടി രൂപകൂടടി വര്ദടിച്ചു. 23,000 മകക്കാടടി രൂപയക്കായടി.

ഫടിസ്കല് നഡഫടിസടിറവ്  നടിങ്ങളുനട ബഡ്ജറടിനലെ എസടിമമേറവ്  30,000  മകക്കാടടി

രൂപയക്കായടിരുന.  7000  മകക്കാടടി  രൂപകൂടടി  വര്ദടിച്ചവ്  37,000  മകക്കാടടി

രൂപയക്കായടി.  ഓണ് ടക്കാകവ് നറസടിപ്റവ്  12,966  മകക്കാടടി രൂപ കുറഞ.  നടിങ്ങള്

71,000 മകക്കാടടി രൂപ പ്രതസ്പീക്ഷേടിച്ചമപ്പെക്കാള് ഓണ് ടക്കാകവ് റവനത്യു കുറഞ. 12,000

മകക്കാടടി രൂപ.  മനക്കാണ് ടക്കാകവ് റവനത്യു  4297  മകക്കാടടി രൂപ കുറഞ. കര്യക്കാപടിറല്
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എകടിനപന്ഡടിച്ചറക്കാണവ്  നഹല്തടിയക്കായ  ഫടിസ്കല്  സടിറ്റുമവഷനന

കക്കാണടിക്കുന്നതവ്.  10,000  മകക്കാടടി  രൂപ  കര്യക്കാപടിറല്  എകവ്നപന്ഡടിച്ചര്

ഗണര്യമേക്കായടിക്കുറഞ.  ഇനതലക്കായം  ഫടിസ്ക്കല്  ഇന്ഡടിമകമറഴക്കാണവ്.  ഒരു

സയംസ്ഥക്കാനതടിനന്റെ  സക്കാമ്പതടിക  സ്ഥടിതടി  എമങ്ങക്കാട്ടു  കൂപ്പുകുതന

എന്നതടിനന്റെ  ഏറവയം  വലെടിയ  ഉദക്കാഹരണമേക്കാണവ്.  ഇതവ്  ഗുരുതരമേക്കായ

സക്കാമ്പതടിക  പ്രതടിസനടിയക്കാണവ്.  ഞക്കാന്  അധടികയം  നസ്പീടടില.  വളനര

ഗഗൗരവമുള്ള വടിഷയമേക്കാണവ്. 

മേടി  .   സസ്പീകര്: ഡടിമേക്കാന്റെവ് ചര്ച്ച നചയ്തുനകക്കാണടിരടിക്കുകയക്കാണവ്. 

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ഫസവ് പ്രമയക്കാറടിറടി  നകക്കാടുമകനണക്കാരു

വടിഷയമേക്കാണടിതവ്.  ഡടിമേക്കാന്റെവ്  ചര്ച്ചയടില്  ഇത്രയുയം  സസ്പീരടിയസക്കായടി  പറയക്കാന്

സക്കാധടികടില.  ഡടിമേക്കാന്റെവ്  ചര്ച്ചയടില്  ഇതവ്  മേക്കാത്രമേലമലക്കാ?  ഇമപ്പെക്കാള്  എന്തക്കാ

ഗവണ്നമേന്റെവ്  നനകസടിസടില്  ആകുന്നതവ്.  ശമ്പളയം  നകക്കാടുകടിനലന്നവ്

ഞങ്ങളക്കാമണക്കാ  പ്രചരടിപ്പെടിച്ചതവ്.  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട  ധനകക്കാരര്യ  വകുപ്പുമേനടിതനന്ന

പറഞ,  അടുതമേക്കാസയം  എങ്ങനന  ശമ്പളയം  നകക്കാടുക്കുനമേന്നവ്

ആമലെക്കാചടിച്ചുനകക്കാണടിരടിക്കുകയക്കാനണന്നവ്.  സയംസ്ഥക്കാനനത  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട

ധനകക്കാരര്യ  വകുപ്പുമേനടി  അതുപറഞക്കാല്  ഞങ്ങള് ഏറ്റുപറയടിമല.  അങ്ങമല
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ഇഗൗ കണനകലക്കായം  സൂക്ഷേടിക്കുന്നയക്കാള്.  ഇഗൗ കണകടിനന്റെ, സയംസ്ഥക്കാന മസറവ്

അകഗൗണവ്സടിനന്റെ  കമസക്കാഡടിയന്  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട  ധനകക്കാരര്യ

വകുപ്പുമേനടിയമല?

ശസ്പീ  .    നക  .    എന്  .    ബക്കാലെമഗക്കാപക്കാല്:  സര്,  അയംഗങ്ങനള

നതറടിദരടിപ്പെടിക്കുന്നതരതടില്  സയംസക്കാരടികരുതവ്.  സക്കാമ്പതടിക  സ്ഥടിതടി,

ഇപ്രകക്കാരയം  മകന്ദ്രയം  നല്മകണ  പണയം  നല്കടിയടിനലങ്കടില്  സയംസ്ഥക്കാനതവ്

ബുദടിമുട്ടുണക്കാകുനമേന്നതവ്  പറഞ.  പമക്ഷേ  കഴടിഞ ഒരുവര്ഷതടിനടിടയടില്,

മകക്കാവടിഡവ് കഴടിഞവ്, മകക്കാവടിഡവ് സമേയതവ് ഞങ്ങള് പറഞനതന്തക്കാ ഞങ്ങള്

ഇകക്കാരര്യതടിനലെലക്കായം  പണയം  മേക്കാറടിവയ്ക്കുയം.  ബുദടിമുട്ടുണവ്,  പമക്ഷേ  ജനങ്ങനള

ബുദമുടടികടില  എന്നക്കാണവ്  പറഞതവ്.  മകന്ദ്ര  ഗവണ്നമേന്റെവ്  ഇങ്ങനനയക്കാണവ്

മപക്കാകുന്നനതങ്കടില്, പ്രശ്നമേക്കാനണന്നവ് പറഞമപ്പെക്കാള്, ശമ്പളയം നകക്കാടുകടിനലന്നല

പറഞതവ്.  ഇമപ്പെക്കാള് ഓമരക്കാഘടതടിലയം  അങ്ങനന ശമ്പളയം  നകക്കാടുകക്കാനുള്ള

ശമ്പളതടിനനക്കാനയം  തടസ്സയം  വരടിനലന്നക്കാണവ്  പറഞതവ്.  ബുദടിമുട്ടുണവ്

എനപറഞ. അതവ് സതര്യമേക്കാണവ്. 

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  അതുതനന്നയക്കാണവ് ഞക്കാന് പറഞതവ്.

അടുത മേക്കാസയം ശമ്പളയം നകക്കാടുകക്കാന് ബുദടിമുട്ടുനമേന്നവ് അങ്ങവ് പറഞ. 
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ശസ്പീ  .   നക  .   എന്  .   ബക്കാലെമഗക്കാപക്കാല്: സര്, അങ്ങനനയല പറഞതവ്.

ശസ്പീ  .   വടി  .   ഡടി  .   സതസ്പീശന്: സര്, ഇതടിനകനത വടിഷയനമേന്തക്കാണവ്;  ഈ

കകസടിസവ്  വരുന്നനതന്തുനകക്കാണക്കാണവ്;   ജടി.എസവ്.ടടി.  വന്നടിടവ്  എത്ര

വര്ഷമേക്കായടി?     14  ശതമേക്കാനയം  ടക്കാകവ്  മഗ്രക്കാതടിനലങ്കടില് മകക്കാമ്പന്മസഷന്

നല്കുനമേന്നവ്  ജടി.എസവ്.ടടി.  വന്നമപ്പെക്കാള്തനന്ന  ഞങ്ങമളക്കാടവ്  പറഞടിട്ടുണവ്.

എത്ര  വര്ഷമതയ്ക്കവ്?   2022  ജൂണ് മേക്കാസയം  വനര.  അമപ്പെക്കാള് ജടി.എസവ്.ടടി.

ഇന്നട്രക്കാഡക്യൂസവ്  നചയ്യുമമ്പക്കാള്   2022  ജൂണ്  മേക്കാസയംവനര  മേക്കാത്രമമേ

കടിട്ടുകയുളനവന്നവ്  നമുകറടിയക്കായം.  അമപ്പെക്കാള്  എന്തക്കാണവ്  നചമയ്യേണടിരുന്നതവ്?

നമ്മുനട  ജടി.എസവ്.ടടി.  വരുമേക്കാനയം  വര്ദടിപ്പെടികക്കാന്  ശമേടികണയം.  അങ്ങയുനട

മുന്ഗക്കാമേടി  മഡക്കാ.  ടടി.  എയം.  മതക്കാമേസവ്  ഐസകവ്  ജടി.എസവ്.ടടി.-നയ സമപ്പെക്കാര്ടവ്

നചയ്തുനകക്കാണവ്  ഈ  മഫക്കാറടില്  എന്തക്കാണവ്  പറഞടിട്ടുള്ളതവ്?  ഇന്തര്യയടില്

ജടി.എസവ്.ടടി.നകക്കാണവ്  ഏറവയം  വലെടിയ  പ്രമയക്കാജനമുണക്കാകുന്നതവ്

മകരളതടിനക്കായടിരടിക്കുനമേന്നക്കാണവ്  അമദഹയം  പറഞതവ്.  കക്കാരണനമേന്തക്കാണവ്?

വക്കാറവ്  (VAT)  മേക്കാനുഫക്കാക്ചറടിയംഗവ്  മപക്കായടിന്റെടിലെക്കാണവ്  ടക്കാകവ്  വക്കാങ്ങുന്നതവ്.

ജടി.എസവ്.ടടി.  എന്നതവ്  തടികച്ചുയം  വര്യതര്യസ്തമേക്കായ  സടിസമേക്കാണവ്.   ജടി.എസവ്.ടടി.

വക്കാങ്ങുന്നതവ്  കണ്സക്യൂമേര്  മപക്കായടിന്റെടിലെക്കാണവ്.   അമപ്പെക്കാള്  മകരളയം  ഒരു
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കണ്സക്യൂമേര്  മസറക്കാണവ്.  അതുനകക്കാണവ്  മകരളയംമപക്കാലള്ള  സയംസ്ഥക്കാനതവ്

ഏറവയം  വലെടിയ  നടികുതടി  വരുമേക്കാനമുണക്കാകക്കാന്  മപക്കാകുന,   അതക്കായതവ്  30

ശതമേക്കാനതടിനന്റെ  നടികുതടി  വര്ദനവവ്  മകരളതടിലണക്കാകുനമേന്നവ്  പറഞ.

അതുണക്കായടിനലന  മേക്കാത്രമേല  പലെ  കക്കാരണങ്ങള്നകക്കാണ്ടുയം  ശരക്കാശരടി  പതവ്

ശതമേക്കാനതടില് നടിന.  ഒരു പുതടിയ സടിസയം വരുമമ്പക്കാള് മകക്കാമ്പന്മസഷന്

കടിട്ടുനമേന്നവ്  പറഞനകക്കാണവ്  അതടിനന്റെ പുറമക മപക്കാകക്കാനത പഴതുകളടിലക്കാനത

വളനര  ഫലെപ്രദമേക്കായടി  അതവ്  നടപ്പെക്കാകണനമേന്നവ്  ഞങ്ങള്  അഭര്യര്ത്ഥടിച്ചു.

നടിങ്ങള്  തയ്യേക്കാറക്കായടിനലനള്ളതക്കാണവ്  മൂലെകക്കാരണയം.  ഞക്കാന്  തനന്ന  ഈ

സഭയടില് മൂമന്നക്കാ നക്കാമലെക്കാ തവണ പറഞടിട്ടുണവ്.  

മേടി  .    സസ്പീകര്:  പസ്പീസവ്…….പസ്പീസവ്….  ഇമപ്പെക്കാള്തനന്ന വളനര വടിശദമേക്കായടി

പറഞകഴടിഞ. 

ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ഞക്കാന്  അവസക്കാനടിപ്പെടിക്കുകയക്കാണവ്.

പഴയ  പ്രതടിപക്ഷേമനതക്കാകനക്കാര്  വക്കാകഗൗടവ്  പ്രസയംഗയം  നടതടിയടിരടിക്കുന്നതവ്

ദയവനചയ്തവ്  അങ്ങവ്  പരടിമശക്കാധടിച്ചുമനക്കാകണയം.  പഴനയക്കാരു  സസ്പീകറുയം

ഇവടിനടയുണവ്. 

മേടി  .   സസ്പീകര്: ബഹുമേക്കാനനപ്പെട മേനടി നക്കാലെവ് മേടിനടിടവ് മേക്കാത്രമമേ എടുതടിട്ടുള. 
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ശസ്പീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ഈ  സഭയടിനലെ  വക്കാകഗൗടവ്

പ്രസയംഗതടില്  ഏറവയം  കുറച്ചവ്  സയംസക്കാരടിച്ചടിട്ടുള്ള  പ്രതടിപക്ഷേമനതക്കാവക്കാണവ്

ഞക്കാന്.   രണവ്  മേടിനടിട്ടുകൂടടി  തരണയം.  വക്കാറടിനന്റെ  സടിസവയം  ജടി.എസവ്.ടടി.-യുനട

സടിസവയം  മവനറയമലനയന്നവ്  ഞങ്ങള്  മചക്കാദടിച്ചു.   അമപ്പെക്കാള്

വക്കാറടിനുമവണടിയുണക്കാകടിയ ഒരു ടക്കാകവ് അഡടിനടിമസഷന് സടിസയം മകരളതടില്

നടിലെവടിലെടിരടിക്കുന.  ഇന്തര്യയടിനലെ  95  ശതമേക്കാനയം  സയംസ്ഥക്കാനങ്ങളുയം  നടികുതടി

ഭരണ  സയംവടിധക്കാനയം  മേക്കാറടി.  എന്തടിനുമവണടി?  ജടി.എസവ്.ടടി.-കനുസരടിച്ചവ്

നടികുതടി  വര്ദനവണക്കാക്കുന്നതടിനക്കാണവ്   മേക്കാറടിയതവ്.   മകരളയം   ഇതുവനര

മേക്കാറടിയടിടടില. ഇമപ്പെക്കാഴയം വക്കാറടില് നടില്ക്കുന്ന നടികുതടി ഭരണ സയംവടിധക്കാനമേക്കാണവ്.

ഭരണതടിനന്റെ  നകടുകക്കാരര്യസ്ഥത,  സക്കാമ്പതടിക  ദുരുപമയക്കാഗയം  അതക്കാണവ്

സക്കാമ്പതടിക  പരക്കാധസ്പീനതയടിമലെയ്ക്കവ്  മകരളനത  നയടിക്കുന്നതവ്.

വരുമേക്കാനമുണക്കാകക്കാനുള്ള  മേക്കാര്ഗ്ഗങ്ങള്  മതടുന്നടില.  വക്കാറടിനന്റെ  കുടടിശടികയക്കായടി

15000  മകക്കാടടി  രൂപയടിലെധടികയം  പടിരടികക്കാനുണവ്.  അതവ്  പടിരടികക്കാനുള്ള ഒരു

നടപടടിയുയം സകസ്പീകരടിക്കുന്നടില.   അതടിനുപകരയം നപടടികടകക്കാര്ക്കുവനര 500-

ഉയം  1000-വയംമകക്കാടടി  രൂപയുനട  മനക്കാടസ്പീസവ്  അയയ്ക്കുകയക്കാണവ്.  ഈ  സടിസയം

മകരളനത  തകര്ക്കുയം.   ഇമപ്പെക്കാള്  ഒരു  കുഴപ്പെവമേടിനലന്നവ്  അമദഹയം
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പറയുനണവ്.  എനടികവ് പ്രളയകക്കാലെനത ഒരനുഭവമുണവ്.  പക്കാതടിരക്കാത്രടി ഒരക്കാള്

എനന്ന  വടിളടിച്ചടിടവ്  ഞക്കാനുയം ഭക്കാരര്യയുയം കുടടികളുനമേക്കാനക ഒരു രക്ഷേയുമേടിലക്കാനത

ഇവടിനടയടിരടിക്കുകയക്കാനണനയം  എനന്റെ  വസ്പീടടിനന്റെ  രണക്കാമേനത  നടിലെയടിമലെയ്ക്കുയം

നവള്ളയം  നപക്കാങ്ങടിനയനയം   ഞങ്ങനള  ആരുയം  രക്ഷേനപ്പെടുതടിയടിനലനയം

സമേസ്പീപതള്ള എലക്കാവനരയുയം രക്ഷേനപ്പെടുതടിനയനയം പറഞ.  ആ പ്രമദശതവ്

രക്ഷേക്കാപ്രവര്തനയം  നടതടിയവനര  രക്കാത്രടി  ഒരു  മേണടികവ്  വടിളടിച്ചവ്  ഞക്കാന്

മദഷര്യനപ്പെട്ടു.  ആദര്യയം നവള്ളയം നപക്കാങ്ങടിയ സമേയതവ് രക്ഷേക്കാപ്രവര്തകര് ആ

വസ്പീടടില്  നചന്നമപ്പെക്കാള്   അവര്  വരുന്നടിനലനയം  അവര്  മേക്കാമനജവ്

നചയ്തുനകക്കാള്ളക്കാനമേനമേക്കാണവ്  പറഞതവ്.   നവള്ളയം  പകുതടിയക്കായമപ്പെക്കാള്

രണക്കാമേതുയം  രക്ഷേക്കാപ്രവര്തകര്  നചന്നമപ്പെക്കാള്  അവര്  മേക്കാമനജവ്

നചയ്തുനകക്കാള്ളക്കാനമേനയം  വരുന്നടിനലനമേക്കാണവ്  പറഞതവ്.  എലക്കാ  വസ്പീട്ടുകക്കാരുയം

മപക്കാന,  നടിങ്ങളുയംകൂടടി വരണനമേനപറഞവ് മൂന്നക്കാമേതവ് നചന്നവ് വടിളടിച്ചമപ്പെക്കാഴയം

അവര്കവ് സഗൗകരര്യമേടിനലനയം  അവമരക്കാടവ് മപക്കാകക്കാനുമേക്കാണവ് പറഞതവ്.  മൂന്നവ്

പ്രക്കാവശര്യയം  നചനവടിളടിച്ചടിട്ടുയം  മപക്കാകക്കാനത  രണക്കാമേനത  നടിലെയടില്  നവള്ളയം

കയറടിയമപ്പെക്കാള്  നപനടനതനന്ന  ജനപ്രതടിനടിധടിയക്കായ  എനന്ന

വടിളടിക്കുകയക്കാണവ്.  ആ  സ്ഥടിതടി  മകരളതടിനലെ  ധനകക്കാരര്യ
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വകുപ്പുമേനടിക്കുണക്കാകരുനതന്നവ്  വടിനയപൂര്വ്വയം  ഞക്കാന്  ഓര്മനപ്പെടുതന.

മസക്കാഷര്യല്  നസകക്യൂരടിറടി നപന്ഷനടിലണക്കായടിരടിക്കുന്ന  ഈ ഗവണ്നമേന്റെടിനന്റെ

ഉതരവവ്,  മകരളതടിനലെ  സക്കാമൂഹര്യ  സുരക്ഷേക്കാ  നപന്ഷന്  വടിതരണയം

അപകടകരമേക്കായ നടിലെയടിമലെയ്ക്കവ്  മപക്കാകുനമേന്നവ് ഞങ്ങള് മുന്നറടിപ്പെവ് നല്കടിയടിട്ടുയം

അതടിനന നടിസ്സക്കാരമേക്കായടി കണ്ടുനകക്കാണവ് അതവ് ഗഗൗരവപൂര്വ്വയം ചര്ച്ച നചയ്യേക്കാന്

തയ്യേക്കാറക്കാകക്കാത  ഈ  ഗവണ്നമേന്റെടിനന്റെ  നടപടടിയടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചവ്  ഞക്കാനുയം

എനന്റെ പക്കാര്ടടിയുയം വക്കാകഗൗടവ് നചയ്യുന.

(ഗവണ്നമേന്റെവ്  നടിലെപക്കാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചവ്  ശസ്പീ.  വടി.  ഡടി.  സതസ്പീശനുയം

അമദഹതടിനന്റെ കക്ഷേടിയടില്നപ്പെട അയംഗങ്ങളുയം സഭ വടിടവ് പുറതമപക്കായടി.)

മേടി  .    സസ്പീകര്:  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട  പ്രതടിപക്ഷേമനതക്കാവവ്   സമേയതടിനന്റെ

കക്കാരര്യയം ഇവടിനട പറഞ.  നപക്കാതുവടില് സഭക്കാമനതക്കാവയം  പ്രതടിപക്ഷേമനതക്കാവയം

ഒഴടിനക ബക്കാകടിനയലക്കാ അയംഗങ്ങളുനടയുയം സമേയതടിനന്റെ കക്കാരര്യതടില് നചയര്

വളനര കര്കശമേക്കായടി  ഇടനപടക്കാറുണവ്.  സഭക്കാമനതക്കാവയം പ്രതടിപക്ഷേമനതക്കാവയം

സഹകരടിക്കുനമേന്ന പ്രതസ്പീക്ഷേയക്കാണുള്ളതവ്. ഇന്നടിമപ്പെക്കാള് മേനടി ആദര്യഘടതടില്

4 മേടിനടിടവ് മേക്കാത്രമേക്കാണവ്   സയംസക്കാരടിച്ചതവ്. 

ശസ്പീ  .    നക  .    ബടി  .    ഗമണഷവ്  കുമേക്കാര്:  സര്,   അയംഗങ്ങള്
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പ്രസയംഗടിച്ചുനകക്കാണടിരടിക്കുമമ്പക്കാള്  സമേയയം  കഴടിഞനവന്നവ്  പറഞവ്  കമേകവ്

ഓഫവ് നചയ്യേരുതവ്. 

മേടി  .    സസ്പീകര്:  അതവ്  കമേകവ്  ഓഫവ്  നചയ്യുന്നതല.  അടുത അയംഗനത

വടിളടിക്കുന്നതക്കാണവ്.  ഒരടികലയം കമേകവ് ഓഫവ് നചയ്യേക്കാറടില.  അടുത അയംഗനത

വടിളക്കുക മേക്കാത്രമമേയുള. 

ശസ്പീ  .    നക  .    ബടി  .    ഗമണഷവ്  കുമേക്കാര്:  സര്,   ഒരയംഗതടിനന്റെ

പ്രസയംഗതടിനടിടയടില്  സമേയയം  കഴടിയക്കാറക്കാകുമമ്പക്കാള്  ആദര്യനത  നബല്

മകള്ക്കുകയുയം  അതുകഴടിഞവ്  രണക്കാമേനത  നബല്  മകള്ക്കുമമ്പക്കാള്

നടിര്തകയുമേക്കാണവ്  നചയ്യുന്നതവ്.  അമപ്പെക്കാള്  അയംഗയം  പ്രസയംഗയം

നടിര്തടിയടിനലങ്കടില് കമേകവ് ഓഫവ് നചയ്യേക്കാന് പക്കാടടില.

മേടി  .    സസ്പീകര്:  സമേയയം പക്കാലെടികക്കാന്  സഭക്കാദര്യക്ഷേനക്കാര്കവ് കുറച്ചവ് കടുത

നടപടടികള്  മവണടിവരുയം.  ദയവക്കായടി  സഹകരടിക്കുക.   കമേകവ്  ഓഫവ്

നചയ്യുകനയന്ന ഉമദശമേടില.  അങ്ങമയക്കാടവ് വളനര ആദരവക്കാണുള്ളതവ്. 

മഡക്കാ  .   എയം  .   നക  .   മുനസ്പീര്:   സര്,  മകരള  മസക്കാഷര്യല്  നസകക്യൂരടിറസ്പീസവ്

നപന്ഷന് ലെടിമേടിറ ഡവ് എനന്നക്കാരു കമ്പനടി  രൂപവത്കരടിച്ചതുതനന്ന നപന്ഷന്

മുടങ്ങക്കാനത  നകക്കാടുക്കുന്നതടിനുമവണടിയക്കാണവ്.  ലെടികകടിഡടിറടിയുണക്കാകുന്നതടിനു
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മവണടിയക്കാണവ്  ബടിവമറജസവ്  മകക്കാര്പ്പെമറഷനടില്നടിനയം  നക.എസവ്.എഫവ്.ഇ.-

യടില്നടിനയം  അതുമപക്കാനലെ  മേറവ്  സഹകരണ  കണ്മസക്കാര്ഷര്യതടില്

നടിനനമേക്കാനകയക്കാണവ്  പ്രധക്കാനമേക്കായുയം   കടനമേടുതടിരടിക്കുന്നനതന്നവ്  ഇവടിനട

പറഞ.   നപന്ഷന്  മുടങ്ങക്കാനത  നകക്കാടുക്കുനനവന്നവ്  പറയുമമ്പക്കാഴയം

മസക്കാഷര്യല്  നസകക്യൂരടിറടി  നപന്ഷമനക്കാടവ്  എത്രമേക്കാത്രയം  ആഭടിമുഖര്യയം

സര്കക്കാരടിനുനണനള്ളതവ്  നതളടിയടിക്കുന്ന  ഉതരവക്കാണവ്  ബഹുമേക്കാനനപ്പെട

പ്രതടിപക്ഷേമനതക്കാവവ് ചൂണടികക്കാണടിച്ചതവ്. ഇവടിനട രണക്കാമേതക്കായടി ഇറകടിയടിട്ടുള്ള

97/2022  ഉതരവവ് പ്രകക്കാരയം ബഡ്ജറടിലൂനട കമ്പനടികവ് നല്കുന്ന സഹക്കായയം

നടിര്തടിനകക്കാണ്ടുള്ള ഉതരവവ് വന്നടിരടിക്കുന്നതവ്. അതടിനലെ ഓമരക്കാ മപ്രക്കാസസുയം

എടുതപറഞതുനകക്കാണവ്  ഞക്കാന്  അതടിമലെയ്ക്കവ്  കടക്കുന്നടില.  ഞക്കാന്

സക്കാമൂഹര്യനസ്പീതടി  വകുപ്പുമേനടിയക്കായടിരുന്നമപ്പെക്കാള്  എനന്റെ  വകുപ്പെടിനുകസ്പീഴടില്

മസക്കാഷര്യല്  നസകക്യൂരടിറടി  മേടിഷനുണക്കായടിരുന.  ഇമപ്പെക്കാള്  എലക്കായം

മകന്ദ്രസ്പീകരടിച്ചതുനകക്കാണവ് എലക്കാ മസക്കാഷര്യല് നസകക്യൂരടിറടി  നപന്ഷനുകളുയം ഒരു

കമ്പനടിയടിമലെയ്ക്കവ് മേക്കാറടി.  അമതക്കാനട മസക്കാഷര്യല് നസകക്യൂരടിറടി മേടിഷന് നടതന്ന

അനലങ്കടില് ഇതുവനര മസക്കാഷര്യല് നസകക്യൂരടിറടി നപന്ഷന്  നകക്കാടുതടിരടിക്കുന്ന

മസക്കാഷര്യല് ജസടിസവ് ഡടിപ്പെക്കാര്ട്ടുനമേന്റെടിനവ് യക്കാനതക്കാരു മജക്കാലെടിയുയം നചയ്യേക്കാനടിനലന്ന
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അവസ്ഥ  വന്നടിട്ടുണവ്.  ആ  സമേയതവ്  ഞങ്ങള്  വടി-നകയര്  എനന്നക്കാരു

സയംവടിധക്കാനമുണക്കാകടിയടിരുന.  അതടിനലെക്കാരു  മപനമേന്റെവ്  മഗറവ് മവ

ഉണക്കാകടിയടിരുന.   പമക്ഷേ  അതടില്  കടനമേടുമകണ  ആവശര്യയംമപക്കാലമേടില.

ഞങ്ങളന്നവ്  കണടിരുന്നതവ്  സടി.എസവ്.ആര്.  ഫണക്കാണവ്.  ഇന്തര്യ  മുഴവന്

നടിലെനടില്ക്കുന്ന  സടി.എസവ്.ആര്.  ഫണവ്  ആരുയം  ഉപമയക്കാഗനപ്പെടുതന്നടില.

മകരളതടിനവ് പ്രമതര്യകടിച്ചവ് ഗവണ്നമേന്റെവ് നടതന്ന ഒരു പ്രസ്ഥക്കാനമേക്കാകുമമ്പക്കാള്

സടി.എസവ്.ആര്.  ഫണവ്  പലെ  ഭക്കാഗതനടിനയം  നമുകവ്  സകരൂപടിക്കുകയുയം

അതടിലൂനട  ബഡ്ജറലക്കാനത,  ബഡ്ജറടിനവ്  സമേക്കാന്തരമേക്കായടി  ഇതരതടിലള്ള

ലെടിമേടിറഡവ്  കമ്പനടിയക്കായക്കാലയം   വടി-നകയര് എനപറയുന്ന മപനമേന്റെവ് മഗറവ് മവ

സടിസമേക്കായക്കാലയം   അതടിലൂനട  നചയ്യേക്കാന്  പറ്റുനമേന്നടിരടിനക  എന്തടിനക്കാണവ്

പടിനന്നയുയം  ബടിവമറജസവ്  മകക്കാര്പ്പെമറഷനടില്നടിനയം  നക.എസവ്.എഫവ്.ഇ.-

യടില്നടിനയം  മലെക്കാണ്  എടുക്കുന്നതവ്.   ഇനതക്കാനക  മലെക്കാണ്  ലെടിമേടിമറഷനടില്

വരുനനവന്നക്കാണവ്  ഇമപ്പെക്കാള്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്നമേന്റെവ്  പറഞടിരടിക്കുന്നതവ്.

അമതക്കാനട  മകന്ദ്രയം  സയംസ്ഥക്കാനനത  സഹക്കായടിക്കുന്ന  എലക്കാ  നടപടടികളുയം

നടിര്തടിവച്ചടിരടിക്കുകയക്കാണവ്.  ഇനടി  കടനമേടുകക്കാന്മപക്കാലയം  കഴടിയക്കാത

സയംസ്ഥക്കാനമേക്കായടി  വരുന്ന  സമേയതവ്  എന്തവ്  ലെടികകടിഡടിറടിനയക്കുറടിച്ചക്കാണവ്
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സയംസക്കാരടിച്ചുനകക്കാണടിരടിക്കുന്നതവ്.  ഇതടിനവ്  വടിശദമേക്കാനയക്കാരു  ചര്ച്ച

ആവശര്യമേക്കാണവ്.  ആ  ചര്ച്ചയ്ക്കവ്  തയ്യേക്കാറക്കാകക്കാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചവ്   ഞക്കാനുയം

എനന്റെ കക്ഷേടിയുയം ഇറങ്ങടിമപ്പെക്കാകുന.

(ഗവണ്നമേന്റെവ്  നടിലെപക്കാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചവ്  മഡക്കാ.  എയം.  നക.  മുനസ്പീറുയം

അമദഹതടിനന്റെ കക്ഷേടിയടില്നപ്പെട അയംഗങ്ങളുയം സഭ വടിടവ് പുറതമപക്കായടി.)

ശസ്പീ  .    അനൂപവ്  മജകബവ്:  സര്,  അങ്ങവ്  2011-16-നലെ  നപന്ഷനന്റെ

കണക്കുയം  2016-21-മലെതവ്  35000  മകക്കാടടി  രൂപയക്കായടി  വര്ദടിച്ചുനവനയം

ഇവടിനട സൂചടിപ്പെടിച്ചു. അതവ് കക്കാമലെക്കാചടിതമേക്കായ വര്ദനവവ് മേക്കാത്രമേക്കാണവ്.  2006-11

കക്കാലെയളവടില്  അന്നനത  അചത്യുതക്കാനനന്  സര്കക്കാരടിനന്റെ  കക്കാലെനത

വര്ദനവടിമനകക്കാള് കൂടുതല് അതടിനടുത ഗവണ്നമേന്റെവ്  നകക്കാണ്ടുവന്നടിട്ടുണവ്.

ഈ ഗവണ്നമേന്റെവ്  അതടിമനകക്കാള് കൂടുതല് വര്ദടിപ്പെടിക്കുയം.  കക്കാമലെക്കാചടിതമേക്കായ

വര്ദനവണക്കാകുന്നതവ്  മേഹതരമേക്കായ  കക്കാരര്യമേക്കാനണന്ന  നടിലെയടില്  അങ്ങവ്

പ്രതടിപക്കാദടിക്കുന്നതവ്  കണ്ടു.  അതവ്   ശരടിയക്കായ  സമേസ്പീപനമേല.   എലക്കാ

കക്കാലെഘടങ്ങളടിനലെ  ഗവണ്നമേന്റുകളുയം  സക്കാമൂഹര്യ  സുരക്ഷേക്കാ  നപന്ഷനുകള്

വര്ദടിപ്പെടികക്കാറുള്ളതക്കാണവ്.  സര്കക്കാര് സക്കാമ്പതടിക പ്രതടിസനടിയടിലെക്കാനണന്നവ്

അങ്ങുതനന്ന  ഇവടിനട  സൂചടിപ്പെടിച്ചു.  എന്നക്കാല്  ധൂര്തയം  പക്കാഴവ് നചലെവകളുയം
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യമഥഷയം  നടക്കുനനവനള്ളതക്കാണവ്.  അതടിനടിടയടിലെക്കാണവ്  ഈ  മസക്കാഷര്യല്

നസകക്യൂരടിറടി  നപന്ഷന്  ലെടിമേടിറഡടിനന്റെ  തടിരടിച്ചടവവ്  ബക്കാധര്യതയടില്നടിന്നവ്

സര്കക്കാര്  പടിനക്കാറക്കാനുള്ള  സമേസ്പീപനമുണക്കായടിരടിക്കുന്നതവ്.  വടിവടിധ

മകക്കാസുകളുള്നപ്പെനട  ഗവണ്നമേന്റെവ്  ഉതരവടിറകടിയതവ്  തടികച്ചുയം

പ്രതടിമഷധക്കാര്ഹമേക്കായ  ഒന്നക്കാണവ്.  അതുനകക്കാണ്ടുതനന്ന  സക്കാമൂഹര്യ  സുരക്ഷേക്കാ

നപന്ഷനുകള്  മുടങ്ങുനമേന്ന  ആശങ്ക  ഇന്നവ്  നപക്കാതുസമൂഹതടില്

ഉടനലെടുതടിരടിക്കുന.  ആ  വടിഷയയം  ചര്ച്ച  നചയ്യേക്കാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചവ്

ഞക്കാന് വക്കാകഗൗടവ് നചയ്യുന.

(ഗവണ്നമേന്റെവ് നടിലെപക്കാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചവ് ശസ്പീ.  അനൂപവ് മജകബവ് സഭ

വടിടവ് പുറതമപക്കായടി.)

(സഭവടിടവ്  പുറതമപക്കായ  പ്രതടിപക്ഷേക്കായംഗങ്ങള്  അലസമേയതടിനുളളടില്

വസ്പീണ്ടുയം  സഭയടില് ഹക്കാജരക്കായടി.)


