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അടടിയന്തരപ്രമമേയയ

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടട വസ്ഥാര്ഷടിക പദ്ധതടി രൂപപീകരണയ

മേടി  .    സപീക്കര്:  2022-23  ബഡ്ജറടില്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കസ്ഥായടി  നപീക്കടിവച്ച  തുക  ടവടടിക്കുറച്ചതുയ  സസ്ഥാമ്പതടിക  വര്ഷയ

ആരയഭടിച്ചച്ച് മൂന്നുമേസ്ഥാസയ പടിനടിടടിടയ തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടട അന്തടിമേ

വസ്ഥാര്ഷടിക പദ്ധതടി രൂപപീകരടിക്കസ്ഥാന് സസ്ഥാധടിക്കസ്ഥാതതുമൂലവയ   ഉളവസ്ഥായടിടള്ളതസ്ഥായടി

പറയടപ്പെടുന സസ്ഥാഹചരരയ സഭ നടിര്തടിവച്ചച്ച്  ചര്ച്ച ടചയ്യണടമേനസ്ഥാവശരടപ്പെടച്ച്

സര്വ്വശപീ നജപീബച്ച് കസ്ഥാന്തപുരയ, അന്വര് സസ്ഥാദതച്ച്, മമേസ്ഥാന്സച്ച് മജസ്ഥാസഫച്ച്, അനൂപച്ച്

മജക്കബച്ച്,  മേസ്ഥാണടി സടി. കസ്ഥാപ്പെന്,  ശപീമേതടി ടക. ടക. രമേ എനപീ ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട

അയഗങ്ങള്  റൂള് 50 പ്രകസ്ഥാരയ മനസ്ഥാടപീസച്ച് നല്കടിയടിടണച്ച്.  

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണയ,  ഗസ്ഥാമേവടികസനയ,  എകക്സൈസച്ച്  വകുപ്പുമേനടി

(ശപീ  .   എയ  .   വടി  .   മഗസ്ഥാവടിന്ദന് മേസ്ഥാസ്റ്റര്): സര്,  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടട

വസ്ഥാര്ഷടിക പദ്ധതടി സയബനടിച്ചച്ച്   04-06-2022 -ടല  1376,  05-07-2022-ടല

1602  എനപീ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവകളടിലൂടട  2022-23  ബജറടില്

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  നപീക്കടിവച്ച  തുക  ടവടടിക്കുറച്ചുടവന
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പ്രശ്നമേസ്ഥാണച്ച്  ഇവടിടട  ഉനയടിച്ചടിടള്ളതച്ച്.  ബഹുമേസ്ഥാനരരസ്ഥായ  നജപീബച്ച്  കസ്ഥാന്തപുരയ,

അന്വര്  സസ്ഥാദതച്ച്,   മമേസ്ഥാന്സച്ച്  മജസ്ഥാസഫച്ച്,  അനൂപച്ച്  മജക്കബച്ച്,  മേസ്ഥാണടി  സടി.

കസ്ഥാപ്പെന്,  ശപീമേതടി ടക.  ടക.  രമേ എനടിവര് നല്കടിയടിടള്ള അടടിയന്തരപ്രമമേയ

മനസ്ഥാടപീസടില് ഇതസ്ഥാണച്ച് ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിച്ചടിരടിക്കുനതച്ച്.  

സയസസ്ഥാനതച്ച്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  പ്രവര്തനങ്ങള്

വടിലയടിരുത്തുനതടിനയ  അവടയ  ശസ്ഥാകപീകരടിക്കുനതടിനയ  നടിയമേസഭസ്ഥായഗങ്ങള്

കസ്ഥാണടിക്കുന  തസ്ഥാല്പ്പെരരയ  അഭടിനന്ദനപീയമേസ്ഥാണച്ച്.  ആ  നടിലയടില്

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  വസ്ഥാര്ഷടിക  പദ്ധതടി  രൂപപീകരണടത

സയബനടിച്ച  അടടിയന്തര  പ്രമമേയതടിനച്ച്  മനസ്ഥാടപീസച്ച്  നല്കസ്ഥാന്  കസ്ഥാണടിച്ച

തസ്ഥാല്പ്പെരരടത  സസ്വസ്ഥാഗതയ  ടചയ്യുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഒന്പതസ്ഥായ  പഞ്ചവത്സര

പദ്ധതടിക്കസ്ഥാലതച്ച്  ജനകപീയസ്ഥാസൂത്രണതടിനച്ച്  തുടക്കമേടിട  അധടികസ്ഥാര

വടിമകനപീകരണ പ്രകടിയയയ,  വടിമകനപീകൃത ആസൂത്രണ പ്രകടിയയയ 25 വര്ഷയ

പൂര്തടിയസ്ഥാക്കുന  ഈ  വര്ഷയ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടട

പതടിനസ്ഥാലസ്ഥായ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതടി രൂപപീകരണയ കൂടടിയസ്ഥാണച്ച്.   ഇപ്രസ്ഥാവശരടത
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പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട  പ്രമതരകതയമേടിതസ്ഥാണച്ച്.  പതടിനസ്ഥാലസ്ഥായ  പഞ്ചവത്സര  പദ്ധതടി

രൂപപീകരടിക്കുനതടിനള്ള  വടിശദമേസ്ഥായ  മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖകള്  19-4-2022-ടല  84/22,

86/22  എനപീ ഉതരവപ്രകസ്ഥാരയ  സര്ക്കസ്ഥാര്  പുറടപ്പെടുവടിച്ചടിടണച്ച്.  സയസസ്ഥാന

സര്ക്കസ്ഥാര് മുമനസ്ഥാടവയ്ക്കുന വടികസന പരടിമപ്രകരവയ,  വടികസന മുന്ഗണനകളുയ

കണക്കടിടലടുത്തുടകസ്ഥാണച്ച്  പുറടപ്പെടുവടിച്ചടിടള്ള  ഈ  പദ്ധതടി  മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖകള്

പതടിനസ്ഥാലസ്ഥായ  പഞ്ചവത്സര  പദ്ധതടി  കസ്ഥാലയളവടിമലയ്ക്കുള്ള  വടിശദമേസ്ഥായ

മേസ്ഥാര്ഗ്ഗനടിര്മദ്ദേശങ്ങള്  ഉള്ടക്കസ്ഥാള്ളുനവയസ്ഥാണച്ച്.  ഇതരതടില്  പതടിനസ്ഥാലസ്ഥായ

പഞ്ചവത്സര  പദ്ധതടിയടട  ടപസ്ഥാതുസമേപീപനവയ  മുന്ഗണനയയ  സര്ക്കസ്ഥാര്

നടിശ്ചയടിച്ചതടിനമശഷമേസ്ഥാണച്ച്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള

മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടിയതച്ച്.  അതുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  പൂര്ണ്ണ വസ്ഥാര്ഷടിക പദ്ധതടി  രൂപപീകരണയ ആരയഭടിക്കുനതടിനച്ച്

സസ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവടികമേസ്ഥായ കസ്ഥാലതസ്ഥാമേസമുണസ്ഥായതച്ച്.  ഒസ്ഥാമരസ്ഥാ  പഞ്ചവത്സര പദ്ധതടിയടടയയ

ആദരവര്ഷക്കസ്ഥാലയ  ഇതരതടില്  ഒഴടിവസ്ഥാക്കസ്ഥാനസ്ഥാകസ്ഥാത  കസ്ഥാലതസ്ഥാമേസയ

ഉണസ്ഥായടിടണച്ച്.  പദ്ധതടി  മരഖ  പുറടപ്പെടുവടിച്ചതടിനമശഷയ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ
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സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  സബ്സടിഡടി  അനബന  വടിഷയങ്ങള്  സയബനടിച്ച

മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖയയ  28-5-2022-ടല  115/2022 നമ്പര്  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഉതരവയ

പുറടപ്പെടുവടിച്ചടിടണച്ച്.  മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖകള്  പുറടപ്പെടുവടിച്ചതടിനമശഷയ

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങടളലസ്ഥായ  അവരുടട  വസ്ഥാര്ഷടിക  പദ്ധതടി

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കസ്ഥാനള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്  അതടിമവഗതടില്

നടതടിടക്കസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഒസ്ഥാമരസ്ഥാ  തമദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടടയയ

വടികസന  കസ്ഥാഴച്ച് ച്ചപ്പെസ്ഥാടച്ച്  വരകമേസ്ഥാക്കുന  സ്റ്റസ്ഥാറസച്ച് റടിമപ്പെസ്ഥാര്ടച്ച്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക,

വര്ക്കടിയഗച്ച്  ഗ്രൂപ്പുകള്  പുനനഃസയഘടടിപ്പെടിക്കുക,  വടികസന  മരഖ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുക,

ഗസ്ഥാമേസഭകള് വടിളടിച്ചുമചര്ക്കുക,  വടികസന ടസമേടിനസ്ഥാറുകള് നടത്തുക തുടങ്ങടിയ

പദ്ധതടി  രൂപപീകരണ  പ്രകടിയകടളലസ്ഥായ  പൂര്തപീകരടിച്ചുകഴടിഞടിടണച്ച്.

അതടിനമശഷയ  ഡടി.പടി.സടി. അയഗപീകസ്ഥാരതടിനസ്ഥായടി  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങള്  പൂര്ണ്ണ  വസ്ഥാര്ഷടിക  പദ്ധതടികള്  സമേര്പ്പെടിച്ചുവരടികയസ്ഥാണച്ച്.

അമതസമേയയ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  അനടിവസ്ഥാരരമേസ്ഥായടി
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ഏടറടുമക്കണ പദ്ധതടികളുയ  സടില് ഓവര്  മപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുടമേലസ്ഥായ 2022  ഏപ്രടില്

മേസ്ഥാസയ  മുതല്  നടിര്വ്വഹണയ  ആരയഭടിച്ചടിടണച്ച്.  കൂടസ്ഥാടത  മകന  ധനകസ്ഥാരര

കമപീഷന്  ഗസ്ഥാനച്ച്  ഉപമയസ്ഥാഗടിച്ചച്ച്  2022-23  വര്ഷയ  നടത്തുന  നടിര്വ്വഹണ

പ്രകടിയയയ  2022  മേസ്ഥാര്ച്ചച്ച്  മുതല്  ആരയഭടിച്ചടിടണച്ച്.  അതുടകസ്ഥാണ്ടുതടന

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടട പദ്ധതടി രൂപപീകരണതടില് മൂന്നുമേസ്ഥാസടത

കസ്ഥാലതസ്ഥാമേസമുണസ്ഥാടയന  ആമകപയ  വസ്തുതസ്ഥാപരമേല.  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  വടികസനസ്ഥാവശരങ്ങള്ക്കുയ വടികസമനതരസ്ഥാവശരങ്ങള്ക്കുയ

ബഡ്ജറടില്  തുക  വകയടിരുത്തുനതച്ച്  സയസസ്ഥാന  ധനകസ്ഥാരര  കമപീഷടന

ശടിപസ്ഥാര്ശയടട  അടടിസസ്ഥാനതടിലസ്ഥാണച്ച്.  2021-22  മുതല്  അഞ്ചച്ച്

വര്ഷക്കസ്ഥാലമതയ്ക്കുള്ള  ഫണ്ടുകള്  നടിശ്ചയടിക്കുനതടിനള്ള  ആറസ്ഥായ  ധനകസ്ഥാരര

കമപീഷടന  ശടിപസ്ഥാര്ശകള്  വടിവടിധ  റടിമപ്പെസ്ഥാര്ടകളസ്ഥായടി  പല  സന്ദര്ഭങ്ങളടില്

സര്ക്കസ്ഥാരടിനച്ച്  ലഭടിച്ചടിടണച്ച്.  ഈ  റടിമപ്പെസ്ഥാര്ടകള്  പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചതടിടന

അടടിസസ്ഥാനതടില്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  ബഡ്ജറച്ച്  വടിഹടിതയ

വടിഭജടിച്ചച്ച്  അനവദടിക്കുനതടില്  കസ്ഥാലതസ്ഥാമേസമുണസ്ഥാകസ്ഥാതടിരടിക്കസ്ഥാനയ  പദ്ധതടി
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രൂപപീകരണ  പ്രകടിയ  കവകസ്ഥാതടിരടിക്കുനതടിനമേസ്ഥായടി  മുന്വര്ഷടത  ബഡ്ജറച്ച്

വടിഹടിതടത  അടടിസസ്ഥാനടപ്പെടുതടി  സര്ക്കസ്ഥാര്  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലടിക  കമേപീകരണയ

ഏര്ടപ്പെടുത്തുകയസ്ഥാണച്ച്  ടചയടിടള്ളതച്ച്.  ഇതച്ച്  കസ്ഥാലതസ്ഥാമേസയ  വരസ്ഥാതടിരടിക്കസ്ഥാനള്ള

മുന്കരുതടലന  രപീതടിയടില്  നടിര്വ്വഹടിച്ചടിടള്ള  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട  ഒരു

കസ്ഥാരരമേസ്ഥാണച്ച്.  ഈ കമേപീകരണമേസ്ഥാണച്ച് 04-06-2022-ടല 1374-ാംനമ്പര് സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവടിലൂടട  പുറടപ്പെടുവടിച്ചടിടള്ളതച്ച്. തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളടിടല

വസ്ഥാര്ഷടിക  പദ്ധതടി  രൂപപീകരണയ  കവകസ്ഥാതടിരടിക്കുനതടിനള്ള  തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലടിക

കമേപീകരണമേസ്ഥാണടിതച്ച്. 

ആറസ്ഥായ  ധനകസ്ഥാരര  കമപീഷടന  ശടിപസ്ഥാര്ശകള്  പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചതടിടന

അടടിസസ്ഥാനതടില്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  പദ്ധതടി  വടിഹടിതയ

നടിശ്ചയടിക്കുനതുവടരയള്ള തസ്ഥാല്ക്കസ്ഥാലടിക കമേപീകരണയ മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണച്ച് ഇപ്രകസ്ഥാരയ

ഏര്ടപ്പെടുതടിയടിടള്ളതച്ച്.  ധനകസ്ഥാരര  കമപീഷടന  ശടിപസ്ഥാര്ശകള്  സര്ക്കസ്ഥാര്

അയഗപീകരടിക്കുകയയ  അതടിടന  അടടിസസ്ഥാനതടില്  പുതുക്കടിയ  വടിഹടിതയ

അനവദടിക്കുനതടിനള്ള  നടപടടികള്  സസ്വപീകരടിക്കുകയയ  ടചയ്തുവരടികയസ്ഥാണച്ച്.
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ഇതടിടന  അടടിസസ്ഥാനതടില്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  യഥസ്ഥാര്ത

ബജറച്ച്  വടിഹടിതയ  സര്ക്കസ്ഥാര്  അനവദടിക്കുനതസ്ഥാണച്ച്.  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുള്ള  മറസ്ഥാഡച്ച്,  മറസ്ഥാഡടിതര  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഫണച്ച്

ടവടടിക്കുറച്ചുടവനതസ്ഥാണച്ച്  മേടറസ്ഥാരു  ആമകപമേസ്ഥായടി  ഉനയടിച്ചടിരടിക്കുനതച്ച്.

എനസ്ഥാല്  ഇതരതടില്  ഒരു  ടവടടിക്കുറവയ  വരുതടിയടിടടിടലന്നുള്ളതസ്ഥാണച്ച്

യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തരയ. 2022-2023-ടല ബജറടില് തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങളുടട

മറസ്ഥാഡച്ച്,  മറസ്ഥാഡടിതര  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനച്ച്  വടിഭജടിച്ചച്ച്  നല്കടിയടിരടിക്കുനതച്ച്

അതതച്ച്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  ആസടിയടട

സടിതടിവടിവരക്കണക്കുകള്  അടടിസസ്ഥാനമേസ്ഥാക്കടിയസ്ഥാണച്ച്.  എനസ്ഥാല്  ധനകസ്ഥാരര

കമപീഷന് പരടിഗണടിച്ചടിടള്ള സടിതടി വടിവരക്കണക്കുകളുടട അടടിസസ്ഥാനതടില്

ഇഇൗ വര്ഷയ അനവദടിച്ച ടമേയടിനനന്സച്ച് ഗസ്ഥാനച്ച് സയബനടിച്ചച്ച് തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങളടില്നടിന്നുയ അവരുടട സയഘടനകളടില്നടിന്നുയ ഒമടടറ പരസ്ഥാതടികള്

ലഭടിക്കുകയണസ്ഥായടി. ഇഇൗ സസ്ഥാഹചരരതടില് ആയതച്ച് പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചച്ച് കണക്കുകള്

കമേപീകരടിക്കുനതടില്  കസ്ഥാലതസ്ഥാമേസയ  വമനയ്ക്കുടമേനതടിനസ്ഥാലസ്ഥാണച്ച്  മുന്വര്ഷടത

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനച്ച്
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അനവദടിക്കുനതടിനച്ച്  ആധസ്ഥാരമേസ്ഥാക്കടിയ മേസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങടള അടടിസസ്ഥാനമേസ്ഥാക്കടി  ഇഇൗ

വര്ഷടത  വടിഹടിതയ  നടിശ്ചയടിച്ചച്ച്  നല്കടിയടിടള്ളതച്ച്.  ഇപ്രകസ്ഥാരയ  സയസസ്ഥാന

ബജറടില്  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനടിനതടില്  വകയടിരുതടിയ  ടമേസ്ഥാതയ  തുകയയ

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  വടിഭജടിച്ചച്ച്  നല്കടിയടിടണച്ച്.  ഇപ്രകസ്ഥാരയ

കമേപീകരണയ  ഏര്ടപ്പെടുതടിയതുടകസ്ഥാണച്ച്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്

അവരുടട ടമേയടിനനന്സച്ച് പദ്ധതടിയയ യഥസ്ഥാസമേയയ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടി സമേര്പ്പെടിക്കസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടിക്കുന്നുണച്ച്.  മുന്വര്ഷങ്ങളടില്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്

സര്ക്കസ്ഥാര്  അനവദടിച്ച  തുക  തസ്ഥാരതമേരയ  ടചയ്യുമമ്പസ്ഥാള്  2022-23  വര്ഷതടില്

വര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചച്ച്  നല്കുകയസ്ഥാണച്ച്  ടചയടിടളളതച്ച്.  ആറസ്ഥായ  ധനകസ്ഥാരര  കമപീഷടന

ശടിപസ്ഥാര്ശ പ്രകസ്ഥാരയ ടമേയടിനനന്സച്ച് ഫണച്ച് വടിഹടിതയ സയസസ്ഥാനതടിടന തനതച്ച്

നടികുതടി  വരുമേസ്ഥാനതടിടന  6  ശതമേസ്ഥാനതടില്നടിന്നുയ  6.5  ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥായടി

വര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചടിടണച്ച്.  വടികസന  ഫണച്ച്  2021-22-ല്  സയസസ്ഥാന  പദ്ധതടി

വടിഹടിതതടിടന  26  ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥായടിരുനതച്ച്  2022-23-ല്  6.5  ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥായടി

വര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചടിടണച്ച്. ഇതരതടില് തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച് കൂടുതല്

ഫണ്ടുയ  അധടികസ്ഥാരവയ  നല്കടി  ശസ്ഥാകപീകരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്  സയസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാര്
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ടചയ്യുനതച്ച്.  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  ഒരു

തരതടിലുമുള്ള  പ്രതടിസനടിയയ  നടിലവടിലടിലസ്ഥാതതടിനസ്ഥാല്  ഇഇൗ  വടിഷയയ  സഭ

നടിര്തടിവച്ചച്ച് ചര്ച്ച ടചമയ്യണ ആവശരമേടില. 

ശപീ  .    നജപീബച്ച്  കസ്ഥാന്തപുരയ:  സര്,  സയസസ്ഥാനടത  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങള്  ഇനച്ച്  സങപീര്ണ്ണമേസ്ഥാടയസ്ഥാരു  ഭരണ  പ്രതടിസനടിയടിലൂടട

കടന്നുമപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണച്ച്.  അധടികസ്ഥാര  വടിമകനപീകരണയ  അടടിമേറടിക്കസ്ഥാന്

ഇഇൗ  സര്ക്കസ്ഥാര്  നടത്തുന  ലജസ്ഥാകരമേസ്ഥായ  ഇടടപടലുകള്  പഞ്ചസ്ഥാത്തുകടളയയ

മുനടിസടിപ്പെസ്ഥാലടിറടികടളയയ  ജനങ്ങള്ക്കുമുമ്പടില്  അപമേസ്ഥാനടിതരസ്ഥാക്കുന

സസ്ഥാഹചരരമുണസ്ഥാക്കുന്നുണച്ച്.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട  വകുപ്പുമേനടി  ജനകപീയസ്ഥാസൂത്രണ

തടിടന  25-ാം  വസ്ഥാര്ഷടികതടിടന  മേഹതസ്വയ  പറഞ്ഞുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച്  ഇവടിടട

സയസസ്ഥാരടിച്ചതച്ച്.  എനസ്ഥാല്  ഏറവയ  സങടകരമേസ്ഥായ  കസ്ഥാരരയ,  ഇഇൗ  25-ാം

വസ്ഥാര്ഷടികതടില്  തമദ്ദേശഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  എലസ്ഥാ  അധടികസ്ഥാരങ്ങളുയ

ടവടടിക്കുറച്ചച്ച്  ടടി  സസ്ഥാപനങ്ങടള  മനസ്ഥാക്കുകുതടിയസ്ഥാക്കുന  നടിലപസ്ഥാടടിമലയച്ച്

സര്ക്കസ്ഥാര്  തരയതസ്ഥാഴുന്നുടവനച്ച്  മരഖസ്ഥാമൂലയ  നമുക്കച്ച്  പറയസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുയ.

സയസസ്ഥാന ബജറടിടല അനബനയ-4 പ്രകസ്ഥാരയ തമദ്ദേശഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്
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വപീതടിച്ചച്ച് നല്കടിയ തുക പ്രകസ്ഥാരമേസ്ഥാണച്ച് പദ്ധതടികള് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതച്ച്.  അതസ്ഥായതച്ച്

ബജറടില്  അനവദടിക്കുന  തുകയനസരടിച്ചസ്ഥാണച്ച്  പഞ്ചസ്ഥായത്തുകളുയ

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടമേലസ്ഥായ  അവരുടട  പദ്ധതടികള്

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതച്ച്.  ആ  പദ്ധതടികള്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതടിനച്ച്  മുമ്പച്ച്  ഒമടടറ

ടപ്രസ്ഥാസപീജുവറുകള്  നടക്കുന്നുണച്ച്. ഗസ്ഥാമേസഭകള്  മചരുകയയ  വടികസന

ടസമേടിനസ്ഥാറുകള്  നടത്തുകയയ  ടചയ്യുന്നുണച്ച്.  ഇടതലസ്ഥായ  നടത്തുനതച്ച്  ബജറച്ച്

അമലസ്ഥാമക്കഷടന  അടടിസസ്ഥാനമേസ്ഥാക്കടിയസ്ഥാണച്ച്.  എനസ്ഥാല്  ബജറടില്  ജനറല്

സസ്ഥാധസ്ഥാരണ  വടിഹടിതതടിലുയ  പടടികജസ്ഥാതടി  ഉപപദ്ധതടിയടിലുയ  പടടിക  വര്ഗ്ഗ

ഉപപദ്ധതടിയടിലുയ  ഓമരസ്ഥാ  തമദ്ദേശസസ്ഥാപനതടിനസ്ഥായടി  നപീക്കടിവച്ച  തുകയടട

മൂനടിടലസ്ഥാനച്ച് മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാടണനസ്ഥാണച്ച് അനബനയ 4 -ല്  മപജച്ച്  256-ല് കൃതരമേസ്ഥായടി

വരകമേസ്ഥാക്കടിയടിടളളതച്ച്.  അതസ്ഥായതച്ച്  തുക  അനവദടിച്ച  പസ്ഥാന്  ഫണടിടന

മൂനടിരടടിയസ്ഥാണച്ച്  സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതടിയടില്  പദ്ധതടിയസ്ഥായടി  ടകസ്ഥാണ്ടുവരസ്ഥാറുള്ളതച്ച്.

ഇതുപ്രകസ്ഥാരയ പദ്ധതടി തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതടിനച്ച് കണക്കസ്ഥാമക്കണതച്ച് അനബനയ 4-ല്

വടിവരടിച്ച തുകയടട മൂനടിരടടിയസ്ഥാണച്ച്. ടമേയടിനനന്സച്ച് ഫണച്ച് ആകടട പൂര്ണ്ണ തുക

ബജറടില്  വടിവരടിച്ചുടമുണച്ച്.  എനസ്ഥാല്  പസ്ഥാന്  ഫണ്ടുയ  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനയ
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കൃതരമേസ്ഥായടി  വടിവരടിക്കുകയയ  വടിശദപീകരടിക്കുകയയ  ടചയ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറടിടന

മനസ്ഥാക്കുകുതടിയസ്ഥാക്കടി  04-06-2022-ടല  1376-ാംനമ്പര്  ഉതരവച്ച്

ഇറങ്ങുകയസ്ഥാണച്ച്. പ്രസ്തുത ഉതരവടിടന മകസ്ഥാപ്പെടി പരടിമശസ്ഥാധടിക്കണയ. ഇതുമപസ്ഥാടല

05-07-2022-ല്  1602-ാംനമ്പര് ഉതരവച്ച്  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനടിടന

കസ്ഥാരരതടിലുയ  ഇറങ്ങടിയടിടണച്ച്.  മകരളതടിടന  ബജറ്റുതടന

തടടിപ്പെസ്ഥായടിരുന്നുടവനതസ്ഥാണച്ച് ഇഇൗ രണച്ച് ഉതരവകളുയ കസ്ഥാരടിറടിമയസ്ഥാടുകൂടടി നടമ

മബസ്ഥാധരടപ്പെടുത്തുനതച്ച്.  അതസ്ഥായതച്ച്  മകരളതടില്  ബജറച്ച്  അവതരടിപ്പെടിക്കുകയയ

ബജറടില് കൃതരമേസ്ഥായടി  തുക നപീക്കടിവയ്ക്കുകയയ ആ തുക രണച്ച്  ഉതരവകളടിലൂടട

സര്ക്കസ്ഥാര് തടിരടിച്ചച്ച്  പടിടടിക്കുകയയ ടചയതടിലൂടട  നമ്മുടട  ഗസ്ഥാമേപഞ്ചസ്ഥായത്തുകള്/

മുന്സടിപ്പെസ്ഥാലടിറടികള്  എന്നുപറയന  തമദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങടള  പൂര്ണ്ണമേസ്ഥായയ

ഭരണസയഭനതടിമലയച്ച് ടകസ്ഥാണ്ടുമപസ്ഥായടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.   ബഹുമേസ്ഥാനരനസ്ഥായ മേനടി

സമന്തസ്ഥാഷപൂര്വ്വയ  ഇഇൗ  ചര്ച്ചടയ  സസ്വസ്ഥാഗതയ  ടചയച്ച്  സയസസ്ഥാരടിക്കുകയണസ്ഥായടി.

പടക  ഞസ്ഥാന്  അമദ്ദേഹമതസ്ഥാടച്ച്  പറയനതച്ച്  ബഹുമേസ്ഥാനരനസ്ഥായ  മേനടി

അമദ്ദേഹതടിടന  പഞ്ചസ്ഥായതച്ച്  പ്രസടിഡനടിമനസ്ഥാടടങടിലുയ  ഇക്കസ്ഥാരരയ

മചസ്ഥാദടിച്ചടിരുടനങടില് ഇതരടമേസ്ഥാരു വടിശദപീകരണമേസ്ഥായടിരടിക്കടില ഇനച്ച് സഭയടില്
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നല്കുകടയന്നുള്ളതസ്ഥാണച്ച്.  2022-23  സസ്ഥാമ്പതടിക  വര്ഷയ  ആരയഭടിച്ചച്ച്  മൂനച്ച്

മേസ്ഥാസയ പടിനടിടടിടയ സയസസ്ഥാനടത തമദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളുടട അന്തടിമേ വസ്ഥാര്ഷടിക

പദ്ധതടിക്കച്ച് ഇതുവടര അയഗപീകസ്ഥാരയ നല്കടിയടിടടിടലനതച്ച് ഗുരുതരമേസ്ഥായ കുറമേസ്ഥാണച്ച്.

സയസസ്ഥാനതച്ച്  മേസ്ഥാര്ച്ചച്ച്  31-നച്ച്  മുമ്പസ്ഥായടി  അയഗപീകസ്ഥാരയ  മനടടി  ഏപ്രടില്  ഒനടിനച്ച്

പദ്ധതടി  പ്രവര്തനയ  ആരയഭടിക്കുന  സസ്ഥാഹചരരയ  നമള്  കുറച്ചുകസ്ഥാലമേസ്ഥായടി

ടകസ്ഥാണ്ടുവനടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  അടതലസ്ഥായ ഇതവണ അടടിമേറടിക്കടപ്പെടടിരടിക്കുന്നു.

ഇമതസ്ഥാടടസ്ഥാപ്പെയ  സയസസ്ഥാന  സര്ക്കസ്ഥാരടിടന  2022-23  ബജറടില്

തമദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  നപീക്കടിവച്ച  തുക  ഓമരസ്ഥാമരസ്ഥാ  കസ്ഥാരണങ്ങള്  പറഞച്ച്

സര്ക്കസ്ഥാര്  തടിരടിച്ചുപടിടടിച്ചുടകസ്ഥാണടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  യഥസ്ഥാര്തതടില്

ജനകപീയസ്ഥാസൂത്രണയ  അടലങടില്  അധടികസ്ഥാരവടിമകനപീകരണടമേനച്ച്  പറയന

നമ്മുടട  അടടിസസ്ഥാനപരമേസ്ഥായ  സസ്വപ്നങ്ങടളയസ്ഥാണച്ച്  സര്ക്കസ്ഥാര്

അടടിമേറടിച്ചുടകസ്ഥാണടിരടിക്കുനതച്ച്.  ഇതച്ച്  വളടര  ഗഇൗരവമേസ്ഥായടിതടന

കസ്ഥാമണണതുണച്ച്.  04-06-2022-ടല  1376-ാംനമ്പര് ഉതരവടിലൂടട സസ്ഥാധസ്ഥാരണ

വടിഹടിതതടില്നടിന്നുയ തുക ടവടടിക്കുറച്ച സര്ക്കസ്ഥാര് 05-07-2022-ടല 1602-ാം

നമ്പര്  ഉതരവടിലൂടട  മറസ്ഥാഡടിതര  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനകളുയ
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ചുരുക്കടിയടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ബഹുമേസ്ഥാനരനസ്ഥായ മേനടി നല്കടിയ വടിശദപീകരണയ ഒടയ

ആശസ്ഥാസരമേടലനച്ച്  ഓര്മടിപ്പെടിക്കസ്ഥാന്കൂടടി  ഞസ്ഥാന്  ഇഇൗ  അവസരയ

വടിനടിമയസ്ഥാഗടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.   ഞസ്ഥാന്  മനരടത  സൂചടിപ്പെടിച്ചതുമപസ്ഥാടല  ബജറച്ച്

വടിഹടിതയ  കണക്കസ്ഥാക്കടിയസ്ഥാണച്ച്  ഗസ്ഥാമേസഭകളുയ  വടികസന  ടസമേടിനസ്ഥാറുകളുയ

മചര്നതച്ച്.  പടക,  ഇനച്ച്  ആ  ഭരണസമേടിതടികടളലസ്ഥായ  ജനങ്ങള്ക്കുമുമ്പടില്

അപമേസ്ഥാനടിതരസ്ഥായടി  നടില്ക്കുന  സസ്ഥാഹചരരമേസ്ഥാണുളളതച്ച്.  എസ്റ്റടിമമേറച്ച്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടി

പദ്ധതടിയടട  ഡസ്ഥാറ  എന്ടടി  നടത്തുന  ഘടതടിലസ്ഥാണച്ച്  ഓമരസ്ഥാ

തമദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങളടിലുയ  മകസ്ഥാടടികള്  ടവടടിക്കുറച്ച  വടിവരയ  അവര്

അറടിയനടതനതച്ച് ഒരു ടചറടിയ കസ്ഥാരരമേല.  അന്തടിമേമേസ്ഥായടി പ്രഖരസ്ഥാപടിച്ച പദ്ധതടി

ഉമപകടിക്കുനതടിനച്ച്  പ്രസ്ഥാമദശടിക  ഭരണകൂടങ്ങള്ക്കച്ച്  എങ്ങടനയസ്ഥാണച്ച്

സസ്ഥാധടിക്കുക;  സര്ക്കസ്ഥാരടിനച്ച്  എന്തച്ച്  നരസ്ഥായപീകരണമേസ്ഥാണച്ച്  പറയസ്ഥാനള്ളതച്ച്?

ഫണടിടന  അപരരസ്ഥാപ്തത  മേസ്ഥാത്രമേല  വടിഷയയ.  ബഡ്ജറടിടനയയ  സര്ക്കസ്ഥാര്

ഉതരവടിടനയയ  വടിശസ്വസടിച്ചച്ച്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടിയ  പദ്ധതടി  ഉമപകടിമക്കണടിവരുന

വളടര  ഗുരുതരമേസ്ഥായ  സസ്ഥാഹചരരമേസ്ഥാണുള്ളതച്ച്.  ഇതടിടന  മനരടിടസ്ഥാനസ്ഥാകസ്ഥാടത

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടിയ  പദ്ധതടിയയ  കയ്യടില്വച്ചുനടില്പ്പെസ്ഥാണച്ച്  തമദ്ദേശസസ്ഥാപന
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ഭരണസ്ഥാധടികസ്ഥാരടികള്.  അവരുടട  വടിഷയയ  പരടിഹരടിമക്കണ  ബസ്ഥാധരത

സര്ക്കസ്ഥാരടിനണച്ച്.  പദ്ധതടി  അയഗപീകസ്ഥാരയ  ടടവകടിയ  സസ്ഥാഹചരരതടില്

സര്ക്കസ്ഥാരടിടന  പദ്ധതടി  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  പനണച്ച്  മേസ്ഥാസയ  പൂര്ണ്ണമേസ്ഥായടി

ലഭടിമക്കണതുണച്ച്.  പടക,  ഇടതലസ്ഥായ  ബഹുമേസ്ഥാനരനസ്ഥായ  മേനടി

അയഗപീകരടിച്ചസ്ഥാല്തടന  എങ്ങടനയസ്ഥാണച്ച്  സമേയതടിനള്ളടില്   പദ്ധതടി

നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴടിയക;  മേസ്ഥാത്രമേല,  ഏടതങടിലുയ  തരതടിലുള്ള  മേസ്ഥാറയ

ടകസ്ഥാണ്ടുവനസ്ഥാല്തടന  എത്ര  സമേയമേസ്ഥാണച്ച്  പദ്ധതടി  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  ലഭടിക്കുക.;

ഇഇൗ  വര്ഷടത  എക്സൈച്ച്ടപന്ഡപീച്ചര്  ഗസ്ഥാമേപഞ്ചസ്ഥായത്തുകള്മക്കസ്ഥാ

മുന്സടിപ്പെസ്ഥാലടിറടികള്മക്കസ്ഥാ  പൂര്തടിയസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴടിയസ്ഥാടത  വരടികയയ  അടുത

വര്ഷയ സര്ക്കസ്ഥാരടിനച്ച് കൂടുതല് ടവടടിപ്പെടിടടിക്കസ്ഥാന്  അവസരയ കടിടകയയ ടചയ്യുന

ഒരു  സസ്ഥാഹചരരമേസ്ഥാണച്ച്  ഉണസ്ഥാകസ്ഥാന്  മപസ്ഥാകുനതച്ച്.  അതുടകസ്ഥാണച്ച് വളടര

ഗഇൗരമേസ്ഥാടയസ്ഥാരു കസ്ഥാരരയ പറയസ്ഥാനണച്ച്. രസ്ഥാജപീവച്ച് ഗസ്ഥാനടിയസ്ഥാണച്ച് ഇന്തരയടില് ഏറവയ

ശമദ്ധയമേസ്ഥായ നടിയമേനടിര്മസ്ഥാണതടിനച്ച് മുന്ടടകടയടുതടിടള്ളതച്ച്.  പഞ്ചസ്ഥായതച്ച്

രസ്ഥാജച്ച്  ആകച്ച്  നമുക്കച്ച്  അഭടിമേസ്ഥാനടിക്കസ്ഥാവന  ഒരു  കസ്ഥാരരമേസ്ഥാണച്ച്.  യഥസ്ഥാര്തതടില്

ജനങ്ങളുടട  ടടകകളടിമലയച്ച്  അധടികസ്ഥാരയ  ലഭടിക്കുകടയന  ഗസ്ഥാമേസസ്വരസ്ഥാജടിടന
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സസ്വപ്നമേസ്ഥാണച്ച് അമദ്ദേഹയ കണതച്ച്.   അതച്ച്  യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തരമേസ്ഥാക്കുനതടിനമവണടിയസ്ഥാണച്ച്

ഏറവയ  ശമദ്ധയമേസ്ഥായ  ഇഇൗ  നപീക്കമുണസ്ഥായതച്ച്.  ആ  സസ്വപ്നയ  മകരളതടില്

സസ്ഥാകസ്ഥാത്കരടിക്കസ്ഥാന്  ശപീ.  എ.  ടക.  ആനണടിയടടയയ  ശപീ.  ഉമന്

ചസ്ഥാണടിയടടയയ മനതൃതസ്വതടിലുള്ള രണച്ച് ഗവണ്ടമേനകള് വളടര ഫലപ്രദമേസ്ഥായ

നടപടടികള്   ടടകടക്കസ്ഥാള്ളുകയണസ്ഥായടി.  1994-ല്  ശപീ.  സടി.  ടടി.  അഹമദച്ച്

അലടിയസ്ഥാണച്ച്  മകരളതടില്  പഞ്ചസ്ഥായതച്ച്  രസ്ഥാജച്ച്  ബടില്  അവതരടിപ്പെടിച്ചടതനച്ച്

നടിങ്ങള്  ഓര്ക്കണയ.  അതസ്ഥാണച്ച്  ഇതടിടന  ആദരടത  മേസ്ഥാഗസ്ഥാകസ്ഥാര്ടടയനച്ച്

പറയസ്ഥാവന  കസ്ഥാരരയ.  അതടിനമശഷയ  കൃഷടി  വകുപ്പെസ്ഥാകടട  മേറച്ച്  അനബന

സസ്ഥാപനങ്ങളുയ ഘകടസസ്ഥാപനങ്ങളുമേസ്ഥാകടട  മുഴുവനയ  പഞ്ചസ്ഥായത്തുകള്ക്കച്ച്

വടിടടകസ്ഥാടുക്കുന നടിയമേയ ടകസ്ഥാണ്ടുവനതച്ച് ശപീ. പടി.ടക.ടക. ബസ്ഥാവ മകരളതടിടന

മേനടിയസ്ഥായടിരുന  സമേയതസ്ഥാണച്ച്.  അവടിടടനടിന്നുയ  ഞങ്ങള്

അധടികസ്ഥാരവടിമകനപീകരണതടിമലയച്ച്  വന്നു.  മഡസ്ഥാ.  എയ.  ടക.  മുനപീര്

മേനടിയസ്ഥായടിരുന  സമേയതച്ച്  പഞ്ചസ്ഥായതച്ച്  ഭരണസമേടിതടിമപസ്ഥാടലതടന

ഗസ്ഥാമേതലതടിലുയ  വസ്ഥാര്ഡച്ച്  തലതടിലുയ  ഭരണസമേടിതടികളുണസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  നടിയമേയ

ടകസ്ഥാണ്ടുവന്നു.  നടിങ്ങള് എന്തച്ച് ടചയ്തു?  നടിങ്ങള് അധടികസ്ഥാരയ കവര്ടനടുക്കുന
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പരടിപസ്ഥാടടിടയടുത്തു.  അധടികസ്ഥാരയ ജനങ്ങള്ക്കച്ച് എന അടടിസസ്ഥാന ആശയതടിനച്ച്

എന്നുയ  നടിങ്ങള്  എതടിരസ്ഥാണച്ച്.  മകനപീകൃത  ജനസ്ഥാധടിപതരതടിനസ്ഥാണച്ച്  നടിങ്ങള്

ശമേടിച്ചതച്ച്.  പസ്ഥാര്ടടി  മകനപീകൃത  വടികസന  സമേപീപനമേസ്ഥാണച്ച്  എന്നുയ  നടിങ്ങള്

ടടകടക്കസ്ഥാണടിടള്ളതച്ച്.  ഞങ്ങള്  ജനങ്ങള്ക്കച്ച്  ടകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാനസ്ഥാണച്ച്  ആഗഹടിച്ചതച്ച്.

ഗവണ്ടമേനടിടന  ടടകയടില്  കസ്ഥാശടിലസ്ഥാതതുടകസ്ഥാണസ്ഥാടണങടില്  അക്കസ്ഥാരരയ

പറയണയ,  ഇഇൗ  സര്ക്കസ്ഥാര്  പസ്ഥാപ്പെരസ്ഥാടണങടില്  അതച്ച്  പറയണയ,  ഖജനസ്ഥാവച്ച്

കസ്ഥാലടിയസ്ഥാടണങടില്  അതുയ  പറയണയ.  കസ്ഥാരണയ,  മകരളയ  ശപീലങയസ്ഥായടി

മേസ്ഥാറസ്ഥാതടിരടിക്കസ്ഥാന്  നമുക്കച്ച്  കൂടസ്ഥായടി  ആമലസ്ഥാചടിക്കസ്ഥായ.  ഇക്കസ്ഥാരരതടില്

വടിദഗസ്ഥാഭടിപ്രസ്ഥായയ  പറയസ്ഥാന്  കഴടിയന  ഒമടടറ  സസ്ഥാമേസ്ഥാജടികര്  ഞങ്ങളുടട

കൂടടയണച്ച്.   നടിങ്ങള്ക്കച്ച് ഉപമദശയ മതടസ്ഥാന് പറടിയ ആളുകളുണച്ച്.   അവമരസ്ഥാടച്ച്

ഉപമദശയ  മതടണയ.  അടലങടില്  നസ്ഥാടള  കടിഫച്ച്  ഹഇൗസടിടല  നപീന്തല്  കുളയ

ജനങ്ങള് കമയ്യറടിയസ്ഥാല് നമുടക്കലസ്ഥാവര്ക്കുയ നസ്ഥാണമക്കടസ്ഥാണച്ച്.  ആ സസ്ഥാഹചരരയ

നടിങ്ങള്  ഉണസ്ഥാക്കരുടതനസ്ഥാണച്ച്  എനടിക്കച്ച്  പറയസ്ഥാനള്ളതച്ച്.  ഞസ്ഥാന്  ഇവടിടട

പറഞതച്ച്,  1994-ല്  ശപീ.  സടി.  ടടി.  അഹമദച്ച്  അലടിയയ  അതടിനമശഷയ

ശപീ.  പടി.  ടക.  ടക.  ബസ്ഥാവയയ മശഷയ മഡസ്ഥാ.  എയ.  ടക.  മുനപീറുയ നടപ്പെസ്ഥാക്കടിയ
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അധടികസ്ഥാരവടിമകനപീകരണയ  എങ്ങടനയസ്ഥാണച്ച്  നടിങ്ങള്  തടിരടിച്ചുപടിടടിച്ചതച്ച്?

വരവസസ്ഥായ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  അനവസ്ഥാദയ  നല്കസ്ഥാന്  പഞ്ചസ്ഥായത്തുകള്ക്കച്ച്

അധടികസ്ഥാരമുണസ്ഥായടിരുന്നു. അതച്ച് നടിങ്ങള് തടിരടിച്ചുപടിടടിച്ചടിമല; അതുമപസ്ഥാടല ഒസ്ഥാമരസ്ഥാ

പഞ്ചസ്ഥായതടിലുയ  മേദരശസ്ഥാലകള്  തുടങ്ങസ്ഥാന്  പഞ്ചസ്ഥായതടിനച്ച്

അധടികസ്ഥാരമുണസ്ഥായടിരുന്നു.  അതുയ  നടിങ്ങള്  തടിരടിച്ചുപടിടടിച്ചടിമല;  എന്തസ്ഥാണച്ച്

കസ്ഥാരണയ?  നടിങ്ങള്ക്കച്ച്  അവടിടടത  ജനങ്ങളുടട  വടികസ്ഥാരമേല  പ്രധസ്ഥാനയ.

വരവസസ്ഥായ സസ്ഥാപനങ്ങള് ടകസ്ഥാണ്ടുവരുമമ്പസ്ഥാഴുയ അതല പ്രധസ്ഥാനടമേനച്ച് നടിങ്ങള്

പറയകയണസ്ഥായടി.  അതുമപസ്ഥാടല  വളടര  പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട  മേടറസ്ഥാരു  കസ്ഥാരരയ,

മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖയടില്  ഫണച്ച്  വടിനടിമയസ്ഥാഗതടില്  തമദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  കൂടുതല്

സസ്വസ്ഥാതനരയ  എന്നുയ  യ.ഡടി.എഫച്ച്.  സര്ക്കസ്ഥാര്  നല്കടിയടിടണച്ച്.  എനസ്ഥാല്

എല്.ഡടി.എഫച്ച്.  സര്ക്കസ്ഥാരടിടന  പതടിമൂനസ്ഥായ  പദ്ധതടി  മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖ

നടിബനനകളുടട ശയഖലയസ്ഥാണച്ച്.   അങ്ങടനയസ്ഥാണച്ച് നടിങ്ങള് ടടലഫച്ച് പദ്ധതടി

അടടിമേറടിച്ചതച്ച്.  ആളുകള്ക്കച്ച് ഭൂമേടിയടില് വപീടച്ച് നടിര്മടിക്കസ്ഥാന്മവണടിയസ്ഥാണച്ച് ഞങ്ങള്

സയവടിധസ്ഥാനടമേസ്ഥാരുക്കടിയതച്ച്.  എനസ്ഥാല് നടിങ്ങള് ആളുകള്ക്കച്ച്  കടലസ്ഥാസടില് വപീടച്ച്

നടിര്മടിച്ചുടകസ്ഥാടുതസ്ഥാണച്ച്  അതടിടന  അടടിമേറടിച്ചടതനച്ച്  പറയസ്ഥാതടിരടിക്കസ്ഥാന്
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കഴടിയടില.  ഞസ്ഥാന്  ഒരു  പഞ്ചസ്ഥായതച്ച്  ടമേമ്പറസ്ഥായടിരുന  ആളസ്ഥാണച്ച്,  എനടിക്കച്ച്

കൃതരമേസ്ഥായടി  അറടിയസ്ഥായ.  പഞ്ചസ്ഥായത്തുകള്ക്കച്ച്  അധടികസ്ഥാരമുണസ്ഥായടിരുന  കസ്ഥാലതച്ച്

ആവശരമുള്ളവര്ക്കച്ച്  വപീടച്ച്  നടിര്മടിച്ചുടകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്  കഴടിയമേസ്ഥായടിരുന്നു.  ഇമപ്പെസ്ഥാള്

ഏടതങടിലുയ  ഒരു  പഞ്ചസ്ഥായതടില്  അര്ഹരസ്ഥായ  ആളുകള്ക്കച്ച്  ടടലഫച്ച്

പദ്ധതടിയടിലൂടട  വപീടുണസ്ഥാകുന്നുമണസ്ഥാ?  കടലസ്ഥാമസയണസ്ഥാകുന്നുള.   അതുടകസ്ഥാണച്ച്

വളടര  ഗഇൗരവമേസ്ഥായ  ഇഇൗ  വടിഷയയ  സഭ  നടിര്തടി  വച്ചച്ച്  ചര്ച്ച  ടചയ്യണടമേനച്ച്

ഞസ്ഥാന് ആവശരടപ്പെടുകയസ്ഥാണച്ച്.  

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണയ,  ഗസ്ഥാമേവടികസനയ,  എകക്സൈസച്ച്   വകുപ്പുമേനടി

(ശപീ  .    എയ  .    വടി  .    മഗസ്ഥാവടിന്ദന്  മേസ്ഥാസ്റ്റര്):  സര്,  ഇവടിടട  ഉനയടിച്ച

കസ്ഥാരരങ്ങള്ടക്കലസ്ഥായ  ഞസ്ഥാന്  ആദരയതടന  കൃതരമേസ്ഥായ  മേറുപടടി  നല്കടിയടിടണച്ച്.

ഇവടിടട  ലജസ്ഥാകരമേസ്ഥായ  നടിലപസ്ഥാടസ്ഥാണച്ച്  എല്.ഡടി.എഫച്ച്.  സസ്വപീകരടിക്കുനടതനച്ച്

അങ്ങച്ച്  വടിശദപീകരടിച്ചു.  യഥസ്ഥാര്തതടില്  മലസ്ഥാകതടിനതടന  മേസ്ഥാതൃകയസ്ഥാകുന

വടിധതടില്  ജനകപീയസ്ഥാസൂത്രണ  പദ്ധതടി  ജനകപീയമേസ്ഥാക്കടി  നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കുനതടിനച്ച്

മനതൃതസ്വയ  നല്കടിയതച്ച്  സഖസ്ഥാവച്ച്  ഇ.  ടക.  നയനസ്ഥാരുടട

ഗവണ്ടമേനസ്ഥായടിരുനടവന്നുളള കസ്ഥാരരയ നടിങ്ങള് മേറക്കരുതച്ച്. ആ ഗവണ്ടമേനസ്ഥാണച്ച്
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അധടികസ്ഥാരയ/പണയ  ജനങ്ങളടിമലയച്ച്  എതടിക്കുനതടിനമവണടി  മബസ്ഥാധപൂര്വ്വയ

പ്രസ്ഥാമദശടിക ഗവണ്ടമേനകള്ക്കച്ച് രൂപയ നല്കുകയയ അതടിനമവണടി പ്രവര്തനയ

നടത്തുകയയ  ടചയടിടളളതച്ച്.  ഫണച്ച്  ഏടതങടിലുയ  രപീതടിയടില്

ടവടടിക്കുറച്ചടിരടിക്കുന്നുടവനച്ച്  പറയനതച്ച്  അടടിസസ്ഥാനപരമേസ്ഥായടി  ടതറസ്ഥാണച്ച്.

അതുമപസ്ഥാടല  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനച്ച്  അനവദടിക്കുനതുമേസ്ഥായടി  ബനടപ്പെടണസ്ഥായ

ചടില  പരസ്ഥാമേര്ശങ്ങടള  സയബനടിച്ച  ചടില  പ്രശ്നങ്ങള്  ഞങ്ങളുടട  മുമ്പടില്

വരടികയണസ്ഥായടി.   ആ  പ്രശ്നയ  വനതടിടനത്തുടര്നസ്ഥാണച്ച്    ഇതുസയബനടിച്ചച്ച്

കൃതരമേസ്ഥായ നടിലപസ്ഥാടച്ച് സസ്വപീകരടിക്കണടമേനച്ച്  തപീരുമേസ്ഥാനടിച്ചതച്ച്.  കസ്ഥാരണയ കഴടിഞ

പ്രസ്ഥാവശരയ ലഭടിച്ച ഫണടിടന കണക്കച്ച് പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചമപ്പെസ്ഥാള് ടമേയടിനനന്സച്ച് ഗസ്ഥാനച്ച്

ഇനതടില് ബഡ്ജറച്ച്  വടിഹടിതമേസ്ഥായടി മേലപ്പുറയ ജടിലസ്ഥാ പഞ്ചസ്ഥായതടിനച്ച്  2021-22

വര്ഷയ  29.42  മകസ്ഥാടടി രൂപയസ്ഥാണച്ച് ലഭടിച്ചതച്ച്.  എനസ്ഥാല് ഇതവണ അതച്ച്  6.71

മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥായടി  കുറഞ്ഞു.  എറണസ്ഥാകുളയ  ജടിലസ്ഥാപഞ്ചസ്ഥായതടിനച്ച്  കഴടിഞ

പ്രസ്ഥാവശരയ 61.04 മകസ്ഥാടടി രൂപ ലഭടിച്ച സസ്ഥാനതച്ച് ഇഇൗ പ്രസ്ഥാവശരയ 10.57 മകസ്ഥാടടി

രൂപ  മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണച്ച്  ലഭടിച്ചതച്ച്.  തടിരുവനന്തപുരയ  ജടിലസ്ഥാപഞ്ചസ്ഥായതടിനച്ച്  കഴടിഞ

വര്ഷയ  47.05  മകസ്ഥാടടി രൂപ ലഭടിച്ചടിരുന സസ്ഥാനതച്ച് ഇഇൗ വര്ഷയ  2.12  മകസ്ഥാടടി
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രൂപ  മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണച്ച്  ലഭടിച്ചതച്ച്.  ഇതരതടില്  ഭൂരടിപകയ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണയ

സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുയ  മറസ്ഥാഡച്ച്  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനച്ച്  കുറഞ്ഞു.  ഇഇൗ

സസ്ഥാഹചരരതടിലസ്ഥാണച്ച്  ഇപ്രകസ്ഥാരയ വടിഭജടിച്ചച്ച് നല്കടിയതച്ച് പുനനഃപരടിമശസ്ഥാധടിക്കസ്ഥാന്

സര്ക്കസ്ഥാര്  തപീരുമേസ്ഥാനടിച്ചതച്ച്.  ഇപ്രകസ്ഥാരയ  പുനനഃകമേപീകരടിക്കുമമ്പസ്ഥാഴുയ  ബജറടിടല

ടമേസ്ഥാതയ വടിഹടിതമേസ്ഥായ  1849.65  മകസ്ഥാടടി രൂപയടില് യസ്ഥാടതസ്ഥാരു കുറവയ വരസ്ഥാടത

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  അനവദടിച്ച  തുക  പൂര്ണ്ണമേസ്ഥായയ

ലഭടിക്കുനതസ്ഥാണച്ച്.  എന്നുപറഞസ്ഥാല്,  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനടില്  കഴടിഞ

പ്രസ്ഥാവശരടത മതസ്ഥാതനസരടിച്ചുതടന ഇപ്രസ്ഥാവശരവയ എലസ്ഥാ തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുയ  ഫണച്ച്  ലഭടിക്കുടമേനസ്ഥാണച്ച്  മനരടത  പറഞ  രണച്ച്

ഉതരവടിടനയയ സസ്ഥാരസ്ഥായശയ.   

ശപീ  .    പടി  .    ടക  .    ബഷപീർ:  സര്,   ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട  മേനടി  ടമേയടിനനന്സച്ച്

ഗസ്ഥാനടിടന സയബനടിച്ചച്ച് ഇവടിടട പറഞ്ഞു. പഞ്ചസ്ഥായതടിടന ആസടി രജടിസ്റ്ററടില്

മറസ്ഥാഡടിടന മപരച്ച്  ഉടണങടില് മേസ്ഥാത്രമമേ എയ.എല്.എ.  ഫണച്ച്,  ആസടിവടികസന

ഫണച്ച്  എനടിവയയ  ഭരണസ്ഥാനമേതടിയയ  ലഭരമേസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുകയളള.

പഞ്ചസ്ഥായതച്ച്,  ഒരു മബസ്ഥാക്കച്ച്  പഞ്ചസ്ഥായതടിടനമയസ്ഥാ  ജടിലസ്ഥാ  പഞ്ചസ്ഥായതടിടനമയസ്ഥാ
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പദ്ധതടിയടിലുള്ടപ്പെടുതടി  മറസ്ഥാഡച്ച്  വച്ചസ്ഥാല്,  സസ്ഥാധസ്ഥാരണഗതടിയടില്  കഴടിഞ

വര്ഷയവടര ഉണസ്ഥായടിരുനതച്ച് പഞ്ചസ്ഥായതടിടന ആസടി രജടിസ്റ്ററടില് ഉടണങടില്

അതടിനച്ച്  പദ്ധതടിയടില്  പണയ  നപീക്കടി  വയസ്ഥാമേസ്ഥായടിരുന്നു.   പുതടിയതസ്ഥായടി  വന

ഉതരവടില്  ജടിലസ്ഥാ  പഞ്ചസ്ഥായതടിടന  ആസടി  രജടിസ്റ്ററടിമലസ്ഥാ  മബസ്ഥാക്കച്ച്

പഞ്ചസ്ഥായതടിടന ആസടി രജടിസ്റ്ററടിമലസ്ഥാ  പ്രസ്തുത മറസ്ഥാഡടിടന മപരച്ച്  ഉടണങടില്

മേസ്ഥാത്രമമേ  ഫണച്ച്  ടചലവഴടിക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടുളളടവനസ്ഥാണച്ച്.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട  മേനടി

മനരടത  സൂചടിപ്പെടിച്ച  കണക്കച്ച്  പ്രകസ്ഥാരയ,  41  മകസ്ഥാടടി  രൂപയടണങടില്  അതച്ച്

6  മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥായടി  കുറയസ്ഥായ.  അതടിനച്ച്  മേസ്ഥാറയ  വരുതടിയസ്ഥാല്  ഇഇൗ  ഫണച്ച്

ടവടടിക്കുറയ്ക്കുകയടില. കസ്ഥാരണയ പഞ്ചസ്ഥായതടിലുയ ജനപ്രതടിനടിധടികളുണമലസ്ഥാ.

മേടി  .   സപീക്കര്:   ഉദസ്ഥാരമേസ്ഥായടി വഴങ്ങസ്ഥാന് സമേയയ അനവദടിക്കുനടില.

ശപീ  .    എയ  .    വടി  .    മഗസ്ഥാവടിന്ദന്  മേസ്ഥാസ്റ്റര്:  സര്,  ആസടി  രജടിസ്റ്റര്

പൂര്ണ്ണമേസ്ഥാമകണതുടണന്നുതടനയസ്ഥാണച്ച്  ഗവണ്ടമേനച്ച്  കസ്ഥാണുനതച്ച്.

സസ്വസ്ഥാഭസ്ഥാവടികമേസ്ഥായയ ജടിലസ്ഥാപഞ്ചസ്ഥായതച്ച്,  മബസ്ഥാക്കുപഞ്ചസ്ഥായതച്ച്,  ഗസ്ഥാമേപഞ്ചസ്ഥായതച്ച്

എനടിവയടട ആസടി രജടിസ്റ്റര് കൃതരമേസ്ഥായടി പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചച്ച് അതച്ച് ശരടിയസ്ഥാടണനച്ച്

ഉറപ്പുവരുതസ്ഥാനളള  സമേയയ  മവണയ.  അതുവടര  കസ്ഥാതടിരടിക്കസ്ഥാന്
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സസ്ഥാധടിക്കസ്ഥാതതുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച്, ഞസ്ഥാന് മനരടത മേലപ്പുറയ ജടിലസ്ഥാ പഞ്ചസ്ഥായതടിടന

സയബനടിച്ചച്ച്  പറഞതുമപസ്ഥാടല  29.42  മകസ്ഥാടടി  രൂപ ലഭടിച്ച സസ്ഥാനതച്ച്  6.71

മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥായടി  കുറയമമ്പസ്ഥാള്  അവര്  എടുത്തുടകസ്ഥാണടിരടിക്കുന

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുതടന  അടലങടില്  കഴടിഞ  പ്രസ്ഥാവശരയ

നടതടിടകസ്ഥാണടിരടിക്കുന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുതടന  നല്മകണ  ബടിലച്ച്ല

ഉള്ടപ്പെടട  ടകസ്ഥാടുത്തുതപീര്ക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കടിടലന  പ്രസ്ഥാമയസ്ഥാഗടിക  പ്രശ്നയ

ഗവണ്ടമേനടിടന  മുമ്പടില്  വനമപ്പെസ്ഥാള്  മേലപ്പുറയ  ജടിലസ്ഥാ  പഞ്ചസ്ഥായതച്ച്

ഉള്ടപ്പെടടയളള ജടിലസ്ഥാ പഞ്ചസ്ഥായതച്ച് പ്രസടിഡനമേസ്ഥാര് ഇവടിടട വരടികയയ ധനകസ്ഥാരര

വകുപ്പുമേനടിയള്ടപ്പെടടയളളവരുമേസ്ഥായടി  ചര്ച്ച നടത്തുകയയ ടചയ്തു.  അതുപ്രകസ്ഥാരയ

സര്ക്കസ്ഥാര്  2021-22  വര്ഷടത  അനപസ്ഥാതയ  അടടിസസ്ഥാനടപ്പെടുതടിയടിടളള

ഫണ്ടുതടന  എലസ്ഥാ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കുയ  ലഭടിക്കതക്ക

രപീതടിയടില് തപീരുമേസ്ഥാനടമേടുത്തുടവനസ്ഥാണച്ച് ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിക്കസ്ഥാനളളതച്ച്. അതുടകസ്ഥാണച്ച്

ഒരു തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സസ്ഥാപനതടിനയ  നഷയ വരുന പ്രശ്നമേടില.  കഴടിഞ

പ്രസ്ഥാവശരയ  ലഭടിച്ചതുമപസ്ഥാടലയളള  ആസടി  വടികസന  ഫണച്ച്  എലസ്ഥാവര്ക്കുയ

ലഭടിക്കുടമേനസ്ഥാണച്ച്  ഇതുസയബനടിച്ചച്ച്  ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിക്കസ്ഥാണടിക്കസ്ഥാനളളതച്ച്.
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പനണസ്ഥായ  പഞ്ചരവത്സര  പദ്ധതടി  യ.ഡടി.എഫച്ച്.  ഭരണകസ്ഥാലതസ്ഥാണച്ച്

ആരയഭടിച്ചതച്ച്.  ആ  പഞ്ചവത്സര  പദ്ധതടിയടട  ആദരവര്ഷമേസ്ഥായ  2012-2013

വസ്ഥാര്ഷടിക  പദ്ധതടി  അയഗപീകസ്ഥാര  നടപടടി  സസ്വപീകരടിച്ചച്ച്  പൂര്ണ്ണമേസ്ഥായയ

പുറതടിറക്കടിയതച്ച്  2012  ടസപ്റയബര്  24-നച്ച്  ആയടിരുന്നുടവനച്ച്  ഇവടിടട

പ്രമമേയയ അവതരടിപ്പെടിച്ച അവതസ്ഥാരകന് മേറക്കസ്ഥാതടിരടിക്കണയ.  2012 ടസപ്റയബര്,

ഒമകസ്ഥാബര്  മേസ്ഥാസങ്ങളടിലസ്ഥാണച്ച്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങളുടട  വസ്ഥാര്ഷടിക

പദ്ധതടിക്കച്ച്  അന്തടിമേ  രൂപയ  നല്കടിയടതന്നുയ  അങ്ങച്ച്  മേറക്കസ്ഥാന്  പസ്ഥാടടില.

പതടിമൂനസ്ഥായ  പഞ്ചവത്സര  പദ്ധതടി  രൂപപീകരണ  പ്രകടിയ  ഒനസ്ഥായ  പടിണറസ്ഥായടി

സര്ക്കസ്ഥാര്  കസ്ഥാലതച്ച്  2017 ജൂടടല  മേസ്ഥാസതടിനകയ  പൂര്തപീകരടിച്ചു.  ഇതവണ

പതടിനസ്ഥാലസ്ഥായ  പഞ്ചവത്സര  പദ്ധതടിയടട  ആദരപൂര്ണ്ണ  വര്ഷമേസ്ഥായ  പദ്ധതടി

രൂപപീകരണ മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖ 2022 ഏപ്രടില് മേസ്ഥാസതടില് പുറടപ്പെടുവടിച്ചു.  അന്നുമുതല്

പ്രകടിയ  ആരയഭടിച്ചു.  നടപടടികമേങ്ങള്  ജൂടടല  മേസ്ഥാസമതസ്ഥാടട  പൂര്തടിയസ്ഥാകുയ.

എന്നുമേസ്ഥാത്രമേല,  അനടിവസ്ഥാരരമേസ്ഥായ  മപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുയ  സടില്  ഓവര്  മപ്രസ്ഥാജക്ടുകളുയ

ഏപ്രടില്  മേസ്ഥാസയതടന  ആരയഭടിക്കുകയയ  ടചയടിരുന്നു.  ധനകസ്ഥാരര  കമപീഷന്

ഫണച്ച്  ഇനതടിലുളള  മപ്രസ്ഥാജക്ടുകള്  കഴടിഞ  ജനവരടി  മേസ്ഥാസതടില്തടന
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തുടങ്ങുകയയ  ഏപ്രടില്  മേസ്ഥാസയതടന  നടിര്വ്വഹണയ  ആരയഭടിക്കുകയയ

ടചയടിടടണനസ്ഥാണച്ച്  അതുമേസ്ഥായടി  ബനടപ്പെടച്ച്  പറയസ്ഥാനളളതച്ച്.   അതുമപസ്ഥാടല,

ഫണടിടന സയബനടിച്ചുയ പദ്ധതടിവടിഹടിതടത സയബനടിച്ചുമുളള വര്ദ്ധനവസ്ഥാണച്ച്

ഇനടി  ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിക്കസ്ഥാനളളതച്ച്.  2021-22  സസ്ഥാമ്പതടിക  വര്ഷയ  വടികസന

ഫണടിനതടില് തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  അനവദടിച്ച തുക  7180

മകസ്ഥാടടി  രൂപയസ്ഥായടിരുന്നു.  എനസ്ഥാല്  2022-23  സസ്ഥാമ്പതടിക വര്ഷയ  ഈ തുക

8048  മകസ്ഥാടടി രൂപയസ്ഥായടി വര്ദ്ധടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച് ടചയതച്ച്.  വര്ദ്ധടിക്കുനതടിനപകരയ

ഇടതലസ്ഥായ കുറയ്ക്കുകയസ്ഥാടണന്നുള്ള ടതറടിദ്ധസ്ഥാരണ എങ്ങടനയസ്ഥാണച്ച് ഉണസ്ഥായടതനച്ച്

പറയസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുനതല.   7180  മകസ്ഥാടടി  രൂപടയനതച്ച്  8048  മകസ്ഥാടടി

രൂപയസ്ഥായടി  വര്ദ്ധടിച്ചടിടണച്ച്.   2011-2016-ടല  യ.ഡടി.എഫച്ച്.  ഗവണ്ടമേനടിടന

കസ്ഥാലതച്ച് ഓമരസ്ഥാ വര്ഷവയ പദ്ധതടി അടങല് ശരസ്ഥാശരടി 24 ശതമേസ്ഥാനയ മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണച്ച്

പ്രമദശടിക സര്ക്കസ്ഥാരുകള്ക്കച്ച് നല്കടിയടിരുനടതന കസ്ഥാരരയ  അങ്ങച്ച് മേറക്കരുതച്ച്.

അനടത  മേനടിമേസ്ഥാടരയയ  ഗവണ്ടമേനടിടനയയ  ശസ്ഥാഘടിക്കുനതടില്  നടിങ്ങള്ക്കച്ച്

അധടികസ്ഥാരവയ അവകസ്ഥാശവമുണച്ച്. പടക വസ്തുതസ്ഥാപരമേസ്ഥായടി പരടിമശസ്ഥാധടിക്കുമമ്പസ്ഥാള്

24  ശതമേസ്ഥാനയ  മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണച്ച്  അനച്ച്  അനവദടിച്ചടിരുനതച്ച്.  2016  മുതല്
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2021 വടരയള്ള  എല്.ഡടി.എഫച്ച്.  സര്ക്കസ്ഥാരടിടന  കസ്ഥാലതച്ച്  25  ശതമേസ്ഥാനമേസ്ഥായടി

അതച്ച് വര്ദ്ധടിച്ചു. യ.ഡടി.എഫച്ച്. ഭരണകസ്ഥാലതച്ച് ആടക 19788 മകസ്ഥാടടി രൂപയസ്ഥാണച്ച്

പ്രസ്ഥാമദശടിക  സര്ക്കസ്ഥാരുകള്ക്കച്ച്  വടികസന  ഫണടിനതടില്  നപീക്കടിവച്ചടതങടില്

എല്.ഡടി.എഫച്ച്. സര്ക്കസ്ഥാരടിടന ഭരണകസ്ഥാലതച്ച് 33130 മകസ്ഥാടടി രൂപയസ്ഥായടി അതച്ച്

വര്ദ്ധടിപ്പെടിക്കസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിച്ചുടവനതസ്ഥാണച്ച് സതരയ. അതടിനസ്ഥാല്  ഫണച്ച് ഏടതങടിലുയ

രപീതടിയടില്  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്ക്കച്ച്  നല്കസ്ഥാതടിരുന്നുടവന

ടതറസ്ഥായ വടിശദപീകരണയ നല്കുനതച്ച് ശരടിയല.  പസ്ഥാര്ടടി മകനപീകരണയ മപസ്ഥാടല

എലസ്ഥായ മകനപീകരടിക്കുകയസ്ഥാടണനച്ച് ഇവടിടട പറഞ്ഞു,  ഒരടിക്കലുയ അങ്ങടനയല.

വടിമകനപീകരണതടിനമവണടി നടിലനടില്ക്കുന ഒരു പ്രസസ്ഥാനമേസ്ഥാണച്ച് ഇടതുപക

പ്രസസ്ഥാനയ.  എലസ്ഥാകസ്ഥാലത്തുയ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങടള  പ്രസ്ഥാമദശടിക

ഗവണ്ടമേനകടളന  രപീതടിയടില്  അവര്ക്കച്ച്  ആവശരമേസ്ഥായ  എലസ്ഥാ  പടിന്തുണയയ

സഹസ്ഥായവയ  നല്കടി  കകടിരസ്ഥാഷപീയതടിനതപീതമേസ്ഥായടി  ഒടതസ്ഥാരുമേടിച്ചച്ച്

പ്രവര്തടിക്കുന  ഏറവയ  പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട  ഒരു  സയവടിധസ്ഥാനമേസ്ഥാണച്ച്

അധടികസ്ഥാരവടിമകനപീകരണതടിടന  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി  നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കടിയടിടള്ള

ജനകപീയസ്ഥാസൂത്രണ പ്രസസ്ഥാനയ.
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ശപീ  .    കുറുമക്കസ്ഥാളടി  ടമേസ്ഥായപീന്:  സര്,  അമപ്പെസ്ഥാള്  തടിരടിടച്ചടുത

അധടികസ്ഥാരങ്ങമളസ്ഥാ?

ശപീ  .    എയ  .    വടി  .    മഗസ്ഥാവടിന്ദന്   മേസ്ഥാസ്റ്റര്:  സര്,  ഒരു  അധടികസ്ഥാരവയ

തടിരടിടച്ചടുതടിടടിടലന്നുമേസ്ഥാത്രമേല,  കൂടുതല്  അധടികസ്ഥാരയ  നല്കുകയസ്ഥാണച്ച്

ടചയടിടള്ളതച്ച്.   മകസ്ഥാവടിഡച്ച്-19  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  സങപീര്ണ്ണമേസ്ഥായ  പ്രശ്നയ  മലസ്ഥാകയ

അഭടിമുഖപീകരടിച്ചമപ്പെസ്ഥാള്  അതടിടന  ഫലപ്രദമേസ്ഥായടി  മനരടിടുനതടിനച്ച്  ഇടതുപക

ജനസ്ഥാധടിപതര മുനണടി ഗവണ്ടമേനച്ച്,  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട മകരളതടിടല മുഖരമേനടി

കഴടിഞ  ആറു  വര്ഷക്കസ്ഥാലവയ  ജനങ്ങടള  മചര്ത്തുനടിര്തടി

മുമനസ്ഥാടടകസ്ഥാണ്ടുമപസ്ഥാകുമമ്പസ്ഥാള്  അതടിടന  ഉപകരണമേസ്ഥായടി  ഉപമയസ്ഥാഗടിച്ചതച്ച്

മകരളതടിടല  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങടളയസ്ഥായടിരുന്നുടവന്നുളളതച്ച്

സതരമേസ്ഥാണച്ച്.  ഇടതുപക  ജനസ്ഥാധടിപതരമുനണടി  ഗവണ്ടമേനടിടന

സമേപീപനയതടന തസ്ഥാടഴതലതടില് അവര്ക്കച്ച് അധടികസ്ഥാരങ്ങളുയ അവകസ്ഥാശങ്ങളുയ

നല്കുകടയന്നുളളതസ്ഥാണച്ച്.  ജനകപീയസ്ഥാസൂത്രണടത  സയബനടിച്ചച്ച്  ഇവടിടട

പറയകയണസ്ഥായടി,  വളടര  നല  കസ്ഥാരരയ.  മകരളയ  മലസ്ഥാകതടിടന  മുമ്പടില്

അവതരടിപ്പെടിച്ച ഏറവയ പ്രധസ്ഥാനടപ്പെട പദ്ധതടിയസ്ഥാണച്ച്  'ജനകപീയസ്ഥാസൂത്രണയ'.   ആ



Uncorrected/Not for Publication
12-07-2022

27

പദ്ധതടി പടിമനസ്ഥാടച്ച് മപസ്ഥാകുകയല മുമനസ്ഥാടച്ച് മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണച്ച്  ടചയ്യുനതച്ച്.  മകരളയ

ശപീലങടയമപസ്ഥാടല  ആയടിമപ്പെസ്ഥാകുടമേടനസ്ഥാരു  ടതറടിദ്ധസ്ഥാരണ  ഇവടിടട

അവതരടിപ്പെടിക്കുകയണസ്ഥായടി.  രണ്ടുയ  തമടില്  തസ്ഥാരതമേരടമേസ്ഥാന്നുമേടില.  മകരളയ

ശപീലങയസ്ഥാകുകയല  ടചയ്യുക.  മകരളയ  ഇമത  വടികസന  പസ്ഥാതയടിലൂടട  ഈ

കുതടിപ്പെടിലൂടട മുമനസ്ഥാമടയച്ച് മപസ്ഥായസ്ഥാല് പമതസ്ഥാ ഇരുപമതസ്ഥാ ടകസ്ഥാലയ കഴടിയമമ്പസ്ഥാള്

മലസ്ഥാകടത  ഏറവയ  വടികസടിതമേസ്ഥായ  നസ്ഥാടടിടനടയസ്ഥാപ്പെമമേസ്ഥാ  അതടിടന

നലനടിലയടില്തടന  മുമനസ്ഥാടമപസ്ഥാകുകമയസ്ഥാ  ടചയ്യുന  തലതടിമലയച്ച്

ഉയര്ന്നുവരുടമേന കസ്ഥാരരതടില് യസ്ഥാടതസ്ഥാരു സയശയവമേടില.  നടിങ്ങള്ക്കച്ച് അതടില്

ഭയമുടണനച്ച്  എനടിക്കറടിയസ്ഥായ.  ആരച്ച്  ഭയടപ്പെടസ്ഥാലുയ  മകരളയ  മലസ്ഥാകതടിനച്ച്

മേസ്ഥാതൃകയസ്ഥാകുന  രപീതടിയടില്  വടികസടിതമേസ്ഥായ,  അര്ദ്ധവടികസടിതമേസ്ഥായ

സമൂഹതടിടനടയസ്ഥാപ്പെയ എത്തുനതസ്ഥാണച്ച്.  കസ്ഥാരണയ പസ്ഥാവടപ്പെട ജനവടിഭസ്ഥാഗങ്ങടള

ഗുണമമേന്മയള്ള ജപീവടിതയ നയടിക്കസ്ഥാന് പ്രസ്ഥാപ്തമേസ്ഥാക്കടിയ നസ്ഥാടച്ച് മകരളമേസ്ഥാണച്ച്.  മേടറസ്ഥാരു

ഇന്തരന്  സയസസ്ഥാനവമേടില.  എന്തസ്ഥാണച്ച്  മകരള  മമേസ്ഥാഡല്;  മകരളതടിനച്ച്

ടകസ്ഥാമ്പുമണസ്ഥാടയടനലസ്ഥായ നടിങ്ങള് മചസ്ഥാദടിക്കസ്ഥാറുണമലസ്ഥാ?  അതടിനളള കൃതരമേസ്ഥായ

മേറുപടടി  ഞസ്ഥാന്  പറയകയസ്ഥാണച്ച്,  മകരളതടിടല  പടടികജസ്ഥാതടി-പടടികവര്ഗ്ഗയ,
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പടിനസ്ഥാക്ക  സമുദസ്ഥായയ,  മുമനസ്ഥാക്കസമുദസ്ഥായതടിടല  പടിനസ്ഥാക്ക  ജനവടിഭസ്ഥാഗയ,

കര്ഷടതസ്ഥാഴടിലസ്ഥാളടികള്,  കൃഷടിക്കസ്ഥാര്,  ടചത്തുടതസ്ഥാഴടിലസ്ഥാളടികള്,

ടനയ്ത്തുടതസ്ഥാഴടിലസ്ഥാളടികള്,  കശുവണടിടതസ്ഥാഴടിലസ്ഥാളടികള്,  കയര് ടതസ്ഥാഴടിലസ്ഥാളടികള്,

ഓമടസ്ഥാറടികസ്ഥാടതസ്ഥാഴടിലസ്ഥാളടികള്  ഉള്ടപ്പെടടയള്ള  സയഘടടിതരുയ

അസയഘടടിതരുമേസ്ഥായ  ലകക്കണക്കടിനച്ച്  മേനഷരരുടട  ജപീവടിതയ

ഗുണമമേന്മയള്ളതസ്ഥാക്കസ്ഥാന് ശമേടിച്ച ഇന്ഡരയടിടല  തുരുതസ്ഥാണച്ച് ഈ മകരളടമേന

കസ്ഥാരരയ ആരുയ മേറക്കസ്ഥാന് പസ്ഥാടടില. ഇടതുപക ജനസ്ഥാധടിപതരമുനണടി മകരളതടില്

നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കടിടക്കസ്ഥാണടിരടിക്കുന  പദ്ധതടികള്  ഓമരസ്ഥാമനസ്ഥാമരസ്ഥാനസ്ഥായടി  ഓമരസ്ഥാ

ദടിവസയ കഴടിയമമ്പസ്ഥാഴുയ മുമനസ്ഥാടച്ച് കുതടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്. ഓമരസ്ഥാ നടിമേടിഷവയ  മുമനറസ്ഥാന്

സസ്ഥാധടിക്കണടമേങടില്  നവപീകരണ  പ്രകടിയയയ  അതുമപസ്ഥാടല  തുടരണയ.  ആ

നവപീകരണ  പ്രകടിയയച്ച്  അടടിസസ്ഥാനമേസ്ഥായ  ശസ്ഥാസ്ത്രസസ്ഥാമങതടികവടിദരയയ

ഫലപ്രദമേസ്ഥായടി വടിനരസടിപ്പെടിക്കസ്ഥാന് കഴടിയണയ. 

തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കുന  അതടിദസ്ഥാരടിദയ

അവസസ്ഥാനടിപ്പെടിക്കുന  പദ്ധതടിയയ  വസ്ഥാതടില്പ്പെടടി  മസവനവമുണച്ച്.  ഇങ്ങടനയള്ള

പദ്ധതടികടളലസ്ഥായ  പൂര്ണ്ണമേസ്ഥായടി  നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കടിവരുമമ്പസ്ഥാള്  പുതടിടയസ്ഥാരു
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മകരളടതയസ്ഥാണച്ച്  മലസ്ഥാകതടിനമുമ്പടില്  അവതരടിപ്പെടിക്കസ്ഥാനസ്ഥാകുക.  അതടിനച്ച്

നടിങ്ങളുടടടയലസ്ഥായ  പരടിപൂര്ണ്ണമേസ്ഥായ  പടിന്തുണ  ഉണസ്ഥാകണടമേനസ്ഥാണച്ച്

അഭരര്തടിക്കസ്ഥാനള്ളതച്ച്. തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സസ്ഥാപങ്ങടള ഏറവയ ശമദ്ധയമേസ്ഥായ

രപീതടിയടിലുള്ള  പ്രസ്ഥാമദശടിക  ഗവണ്ടമേനകളസ്ഥാക്കടി  മുമനസ്ഥാടടകസ്ഥാണ്ടുമപസ്ഥാകസ്ഥാനസ്ഥാണച്ച്

സര്ക്കസ്ഥാര് ശമേടിക്കുനതച്ച്.  അതടിനച്ച് കലഫച്ച് ഉള്ടപ്പെടടയള്ള എലസ്ഥാ പദ്ധതടികളുയ

ഫലപ്രദമേസ്ഥായയ  ജമനസ്ഥാപകസ്ഥാരപ്രദമേസ്ഥായയ  കകകസ്ഥാരരയ  ടചയ്യുടമേനസ്ഥാണച്ച്

ഉറപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാനള്ളതച്ച്.  അതുടകസ്ഥാണച്ച്   ഇഇൗ  വടിഷയയ  സഭ  നടിര്തടിവച്ചച്ച്  ചര്ച്ച

ടചമയ്യണ  ഒരു  കസ്ഥാരരവയ  ഇതടിടന  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടിടലനച്ച്  ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിച്ചുടകസ്ഥാണച്ച്

നടിര്ത്തുന്നു. 

മേടി  .    സപീക്കര്:   ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണയ,  ഗസ്ഥാമേവടികസനയ,

എകക്സൈസച്ച്  വകുപ്പുമേനടിയടട  വടിശദപീകരണതടിടന  അടടിസസ്ഥാനതടില്

അടടിയന്തരപ്രമമേയതടിനച്ച് അവതരണസ്ഥാനമേതടി നടിമഷധടിക്കുന്നു.

(അടടിയന്തരപ്രമമേയസ്ഥാവതരണതടിനച്ച് അനമേതടി നടിമഷധടിച്ചു)

പ്രതടിപകമനതസ്ഥാവച്ച്  (  ശപീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതപീശന്  ):  സര്,   ഈ

മപസ്ഥാക്കുമപസ്ഥായസ്ഥാല്  മകരളയ  ശപീലങയല  സസ്വടിറച്ച്സര്ലസ്ഥാന്ഡസ്ഥാക്കടി  മേസ്ഥാറ്റുടമേനച്ച്
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ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട  മേനടി  പറയസ്ഥാതടിരുനതച്ച്  ഞങ്ങളുടടടയസ്ഥാടക്ക  ഭസ്ഥാഗരമേസ്ഥായടി

കണക്കസ്ഥാക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഏപ്രടില്  1-ാം  തപീയതടി  തുടങ്ങടി  മേസ്ഥാര്ച്ചച്ച്  31-നച്ച്

അവസസ്ഥാനടിക്കുന  ഒരു  സസ്ഥാമ്പതടിക  വര്ഷതടില്  നസ്ഥാലച്ച്  കസ്വസ്ഥാര്ടറുകളുണച്ച്.

പത്തുടകസ്ഥാലയ  മുമ്പുവടര  നമ്മുടട  മലസ്ഥാക്കല്  മബസ്ഥാഡടിയടട  പദ്ധതടി

പസ്ഥാസസ്ഥാക്കടിയടിരുനതച്ച്  മൂനച്ച്  കസ്വസ്ഥാര്ടറുകള്  കഴടിഞടിടസ്ഥാണച്ച്.  അതസ്ഥായതച്ച്,  ആ

സസ്ഥാമ്പതടിക  വര്ഷതടിടല  ജനവരടി  മേസ്ഥാസതടിലസ്ഥാണച്ച്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കടിയടിരുനതച്ച്.

അതുടകസ്ഥാണ്ടുതടന  പദ്ധതടി  പ്രവര്തനതടിനമവണടി  മൂന്നുമേസ്ഥാസയ  മേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണച്ച്

ലഭടിച്ചടിരുനതച്ച്.  ഇക്കസ്ഥാരരയ  മൂന്നുപ്രസ്ഥാവശരയ  ഈ  നടിയമേസഭയടില്  ഉനയടിച്ച

ഒരയഗമേസ്ഥായടിരുന്നു  ഞസ്ഥാന്.  അതടിടനത്തുടര്നച്ച്  2011-ല്  അധടികസ്ഥാരതടില്വന

ഉമന്ചസ്ഥാണടി സര്ക്കസ്ഥാര്    തമല സസ്ഥാമ്പതടിക വര്ഷതടിടന മേസ്ഥാര്ച്ചച്ച്   31-നച്ച്

മുമ്പുതടന അയഗപീകരടിച്ചച്ച് ഏപ്രടില് 1 മുതല് തുടങ്ങുന സസ്ഥാമ്പതടിക വര്ഷതടില്

മലസ്ഥാക്കല് മബസ്ഥാഡടികള്ക്കച്ച് പദ്ധതടി പ്രവര്തനയ ആരയഭടിക്കസ്ഥാന് കഴടിയന ഒരു

സസ്ഥാഹചരരമുണസ്ഥാക്കടി.  അതുവഴടി  പദ്ധതടി പ്രവര്തനതടിനമവണടി ഒരു വര്ഷയ

പൂര്ണ്ണമേസ്ഥായടി ലഭരമേസ്ഥാകുന ഒരു അവസരയ ടകസ്ഥാണ്ടുവനടിരുന്നു. ആ അവസരമേസ്ഥാണച്ച്

ഈ  സര്ക്കസ്ഥാര്  ഇമപ്പെസ്ഥാള്  ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കടിയടിരടിക്കുനതച്ച്.  2022-23  സസ്ഥാമ്പതടിക
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വര്ഷതടിടല അന്തടിമേമേസ്ഥായ വസ്ഥാര്ഷടിക പദ്ധതടി ഇമപ്പെസ്ഥാള് നസ്ഥാലച്ച് മേസ്ഥാസയ തടികയസ്ഥാന്

മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണച്ച്. ഇതുവടര അയഗപീകസ്ഥാരയ ലഭരമേസ്ഥായടിടടില. അങ്ങടന          മേസ്ഥാര്ച്ചച്ച്

31-നച്ച്  മുമ്പച്ച്  അയഗപീകസ്ഥാരയ  നല്കടി  ഏപ്രടില്  1-നച്ച്  പദ്ധതടി  പ്രവര്തനയ

ആരയഭടിക്കുനതച്ച് ഇലസ്ഥാതസ്ഥായടി. അതടിടന ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട മേനടി എന്തുപറഞസ്ഥാണച്ച്

നരസ്ഥായപീകരടിച്ചതച്ച്.  പതടിനസ്ഥാലസ്ഥായ  പഞ്ചവത്സര  പദ്ധതടിയടട  മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖ

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കുനതടിനച്ച്  കസ്ഥാലതസ്ഥാമേസമുണസ്ഥായടി.  അവ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാമക്കണതച്ച്  2022

ജനവരടി  മേസ്ഥാസതടിലസ്ഥാണച്ച്.  അതച്ച്  ജനവരടിയടിലുയ  ടഫബ്രുവരടിയടിലുയ  മേസ്ഥാര്ച്ചടിലുയ

ഏപ്രടിലടിലുയ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടിയടില.  ഏപ്രടില്  മേസ്ഥാസതടില്  അതച്ച്  ഭസ്ഥാഗടികമേസ്ഥായടി

പൂര്തടിയസ്ഥാക്കടി.  സബ്സടിഡടി  മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖ  പുറതടിറക്കടിയതച്ച്  മമേയച്ച്

മേസ്ഥാസതടിലസ്ഥാണച്ച്.  ജനവരടി  മേസ്ഥാസതടില്  ടചമയ്യണ  പഞ്ചവത്സര  പദ്ധതടിയടട

മേസ്ഥാര്ഗ്ഗമരഖ  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കസ്ഥാനണസ്ഥായ  ടകടുകസ്ഥാരരസതയയ  സര്ക്കസ്ഥാരടിടന

കഴടിവടിലസ്ഥായ്മയമേസ്ഥാണച്ച്   ഈ  നസ്ഥാലച്ച്  മേസ്ഥാസക്കസ്ഥാലയ  പദ്ധതടി  പ്രവര്തനതടില്

നഷമേസ്ഥാകസ്ഥാനള്ള  പ്രധസ്ഥാന  കസ്ഥാരണയ.  സര്ക്കസ്ഥാരടിടന  ഭസ്ഥാഗത്തുനടിന്നുമുണസ്ഥായ  ഈ

ഗുരുതമേസ്ഥായ  വപീഴ്ച  ഞങ്ങള്  ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.   ബഡ്ജറടില്

നപീക്കടിവച്ചടിരടിക്കുന തുക ഓമരസ്ഥാ കസ്ഥാരണയ പറഞച്ച് ടവടടിച്ചുരുക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഈ
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വര്ഷടത ബഡ്ജറടിടന അനബനയ IV ആണടിതച്ച്. This also a part of the

Budget  document.  ഇതച്ച്  ബഡ ച്ച്ജറച്ച്   മഡസ്ഥാകക്യുടമേനമല  അനബനയ  IV?

1376-ാംനമ്പറസ്ഥായടി ഒരു ഉതരവണച്ച്,  അതടില് പറയനതച്ച്, 2022-23-ടല ഈ

ബഡ്ജറച്ച് വടിഹടിതയ പരടിഗണടിക്കസ്ഥാടത   2021-22-ടല ബഡ്ജറച്ച് വടിഹടിതടത

അടടിസസ്ഥാനമേസ്ഥാക്കടി  പദ്ധതടി  നടിര്വ്വഹടിക്കണടമേനസ്ഥാണച്ച്.   എവടിടടടയങടിലുയ

മകടമകള്വടിയമണസ്ഥാ; എന്തച്ച് വടിചടിത്രമേസ്ഥായ കസ്ഥാരരമേസ്ഥാണച്ച്.  നടിയമേസഭ പസ്ഥാസസ്ഥാക്കടിയ

ബഡ്ജറസ്ഥാണടിതച്ച്.  അതടിടന ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥാണച്ച്  ഈ മഡസ്ഥാകക്യുടമേനയ.  ഇതടിലസ്ഥാണച്ച്  ഈ

വര്ഷടത വടിഹടിതയ മുഴുവന് നടിശ്ചയടിച്ചടിരടിക്കുനതച്ച്.  ആ ബഡ്ജറച്ച് നടിയമേസഭ

പസ്ഥാസസ്ഥാക്കുകയയ  അതടിമന്മല്  ധനവടിനടിമയസ്ഥാഗവയ  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കടിയതസ്ഥാണച്ച്.  ഇതച്ച്

നടിയമേസഭടയ  അവമഹളടിക്കുനതടിനച്ച്  തുലരമേസ്ഥാണച്ച്.  കഴടിഞ  വര്ഷടത

ബഡ്ജറടില്നടിന്നുയ   കടണതസ്ഥാനസ്ഥാണച്ച്  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട  മേനടി  പറഞതച്ച്,

പടിടന എന്തച്ച് പവടിത്രതയസ്ഥാണച്ച് ബഡ്ജറടിനള്ളതച്ച്? ധനകസ്ഥാരര വകുപ്പെടിടനതടിരസ്ഥായ

രൂകമേസ്ഥായ വടിമേര്ശനമേസ്ഥാണച്ച് ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട മേനടി ഇവടിടട നടതടിയതച്ച്. നടിങ്ങള്

ഈ  മഡസ്ഥാകക്യുടമേനടില്  പറഞടിരടിക്കുന  വടിഹടിതയ  നടിശ്ചയടിച്ചടിരടിക്കുനതടില്

ഗുരുതരമേസ്ഥായ  കമേമക്കടുകളുടണനസ്ഥാണച്ച്  പറഞടിരടിക്കുനതച്ച്.  ഇതച്ച്   ധനകസ്ഥാരര
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വകുപ്പെച്ച് തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടിയതസ്ഥാണച്ച്.  ധനകസ്ഥാരര കമപീഷടന മേസ്ഥാനദണ്ഡങ്ങള്വച്ചച്ച് ഓമരസ്ഥാ

പഞ്ചസ്ഥായതടിനയ  മുനടിസടിപ്പെസ്ഥാലടിറടിക്കുയ  എത്ര  തുക  വടിഹടിതമേസ്ഥാക്കടി

ടകസ്ഥാടുക്കണടമേനച്ച്  ധനകസ്ഥാരര  വകുപ്പെച്ച്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടിയ  ഈ  ബഡ്ജറച്ച്

മഡസ്ഥാകക്യുടമേനടിടല  അനബനയ  IV-ടല  വടിവരങ്ങള്  മുഴുവന്  കമേക്കടുകളസ്ഥാണച്ച്,

ഗുരുതരമേസ്ഥായ  ടതറസ്ഥാണച്ച്.  അതുടകസ്ഥാണച്ച്  അമദ്ദേഹയ  കസ്ഥാണടിച്ച  മേസ്ഥാര്ഗ്ഗയ  കഴടിഞ

ബഡ്ജറടിമലയച്ച്  തടിരടിടകമപസ്ഥായടി.  അതടിനച്ച്  അമങ്ങയച്ച്  നടിയമേപരമേസ്ഥായടി

അവകസ്ഥാശമേടില.  ഈ  ഉതരവച്ച്  നടിയമേവടിരുദ്ധമേസ്ഥാണച്ച്.  2021-22-ടല

അമലസ്ഥാമക്കഷന്  അനസരടിച്ചച്ച്  ഈ  വര്ഷടത  പസ്ഥാന്  തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കണടമേനച്ച്

പറഞസ്ഥാല്  അതച്ച്  നടിയമേവടിരുദ്ധമേസ്ഥാണച്ച്.  ഈ  വര്ഷടത  അമലസ്ഥാമക്കഷന്

അനസരടിച്ചസ്ഥാണച്ച്  പസ്ഥാസസ്ഥാമക്കണതച്ച്.  അതടില്  കമേമക്കടുടണങടില്  അതച്ച്

തടിരുതണമേസ്ഥായടിരുന്നു. ഞസ്ഥാന് അങ്ങയടട കൂടട ശദ്ധയടില്ടപ്പെടുത്തുകയസ്ഥാണച്ച്. 

ശപീ  .    എയ  .    വടി  .    മഗസ്ഥാവടിന്ദന്  മേസ്ഥാസ്റ്റര്: സര്,  ബഡ്ജറടിടന  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായള്ള

അമലസ്ഥാമക്കഷനടിടലസ്ഥാന്നുയ  മേസ്ഥാറയ  വരുത്തുനടില.  ഇവടിടട  വന  പ്രശ്നയ,

എറണസ്ഥാകുളയ  ജടിലയടിടലയയ  അതുമപസ്ഥാടലതടന  മേലപ്പുറയ  ജടിലസ്ഥാ

പഞ്ചസ്ഥായത്തുള്ടപ്പെടടയള്ള  പഞ്ചസ്ഥായത്തുക്കളുടട  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനടില്വന
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കുറവച്ച് പരടിഹരടിക്കുനതടിനസ്ഥാവശരമേസ്ഥായ നടിലപസ്ഥാടച്ച്  സസ്വപീകരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച് ടചയതച്ച്.

അലസ്ഥാടത ബഡ്ജറച്ച്  ടമേസ്ഥാതയ മേസ്ഥാറ്റുകയല ടചയതച്ച്.  2021-22-ടല ബഡ്ജറടിടന

ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായടി  അനച്ച്  അനവദടിച്ച  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനച്ച്   ജടിലസ്ഥാ

പഞ്ചസ്ഥായത്തുക്കള് ക്കുതടന  അനവദടിക്കതക്കരപീതടിയടില്  നടിലപസ്ഥാടച്ച്

സസ്വപീകരടിക്കസ്ഥാന്മവണടിയള്ള  തസ്ഥാലസ്ഥാലടികമേസ്ഥായ  ഒരു  സയവടിധസ്ഥാനയമേസ്ഥാത്രമേസ്ഥാണടിതച്ച്.

ബഡ്ജറടില്  അവതരടിപ്പെടിച്ചടിടള്ള  മുഴുവന്  സയഖരയയ  കൃതരമേസ്ഥായടി

പഞ്ചസ്ഥായത്തുകള്ക്കച്ച് നല്കുകതടന ടചയ്യുയ.

ശപീ  .    വടി  .    ഡടി  .    സതപീശന്:  സര്,  അങ്ങച്ച്  പറഞതച്ച്,  വസ്തുതസ്ഥാപരമേസ്ഥായടി

ടതറസ്ഥാടണനച്ച്  ഞസ്ഥാന്  ചൂണടിക്കസ്ഥാണടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  കസ്ഥാരണയ,  ടമേയടിനനന്സച്ച്

ഗസ്ഥാനയ  ഫടിനസ്ഥാന്സച്ച്  കമപീഷടന  ഗസ്ഥാനയ  2022-23-ടല  ബഡ്ജറച്ച്

അനസരടിച്ചുതടനയസ്ഥാണച്ച്.  വടികസന  ഫണടിടന  ഭസ്ഥാഗമേസ്ഥായ  ടപസ്ഥാതുവടിഭസ്ഥാഗയ,

സസ്ഥാധസ്ഥാരണ വടിഹടിതയ, പടടികജസ്ഥാതടി ഉപപദ്ധതടി, പടടികവര്ഗ്ഗ ഉപപദ്ധതടി എനപീ

വടിഭസ്ഥാഗങ്ങളുടട കസ്ഥാരരതടില്  2021-22-ടല സസ്ഥാമ്പതടിക വര്ഷടത ബഡ്ജറച്ച്

വടിഹടിതടത അടടിസസ്ഥാനമേസ്ഥാക്കടിമവണയ തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാമക്കണടതനസ്ഥാണച്ച് പറഞതച്ച്.

അങ്ങച്ച്  പറഞതച്ച്  ടതറസ്ഥാണച്ച്.  ഈ  ഉതരവയ  ടതറസ്ഥാണച്ച്.  ഇതച്ച്
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ഭരണഘടനസ്ഥാവടിരുദ്ധവയ  നടിയമേവടിരുദ്ധവയ  ഈ  നടിയമേസഭടയ

അവമഹളടിക്കുനതരതടിലുള്ളതുമേസ്ഥായ ഉതരവസ്ഥാണച്ച്.  05-07-2022-ല് ഇറക്കടിയ

1602-ാംനമ്പര്  ഉതരവടില്,  മറസ്ഥാഡച്ച്,  മറസ്ഥാഡടിതര  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനകള്

വന്മതസ്ഥാതടില് ടവടടിക്കുറച്ചുടകസ്ഥാണ്ടുള്ള കസ്ഥാരരങ്ങളസ്ഥാണച്ച്  പറയനതച്ച്.  ഒരു മകസ്ഥാടടി

മുതല്  നസ്ഥാലച്ച്  മകസ്ഥാടടി  രൂപവടര  ഒരു  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനതടിടന

കസ്ഥാരരതടില്  കുറവവനടിടണച്ച്.  ഈ  അനബനയ IV  അനസരടിച്ചച്ച്,

പഞ്ചസ്ഥായത്തുകള് ബഡ്ജറച്ച്  വടിഹടിതയ  കണക്കസ്ഥാക്കടി ഗസ്ഥാമേസഭ കൂടടി  വര്ക്കടിയഗച്ച്

ഗ്രൂപ്പുയ  വടികസന  ടസമേടിനസ്ഥാറുയ  കൂടടി   അന്തടിമേമേസ്ഥായ  പദ്ധതടിയയ  എസ്റ്റടിമമേറ്റുയ

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടി,  ഡസ്ഥാറ എന്ടടി നടത്തുന ഘടതടിലസ്ഥാണച്ച് ഈ ഉതരവടിറങ്ങുനതച്ച്.

ഈ പ്രകടിയ നടതടിയതുകസ്ഥാരണയ ഈ അന്തടിമേ പദ്ധതടി മുഴുവനമേടിലസ്ഥാടതയസ്ഥായടി.

പഞ്ചസ്ഥായതടിടലസ്ഥാടക്ക  ബനമുള്ള  എയ.എല്.എ.-മേസ്ഥാര്  നടിങ്ങള്  ശദ്ധടിക്കണയ.

മമേയര് ആയ ആളുയ  ഇവടിടടയണച്ച്.  ഇടതലസ്ഥായ  ഒരു പ്രകടിയയസ്ഥാണച്ച്.  വടികസന

ടസമേടിനസ്ഥാര്, വര്ക്കടിയഗച്ച് ഗ്രൂപ്പെച്ച്, ഗസ്ഥാമേസഭ ഇടതലസ്ഥായ കഴടിഞച്ച്  ഡസ്ഥാറ എന്ടടി ടചയ

സമേയതസ്ഥാണച്ച്  ഈ  ഉതരവടിറങ്ങടിയതുയ  പദ്ധതടി  ഇലസ്ഥാതസ്ഥാകുകയയ  ടചയതച്ച്.

തയ്യസ്ഥാറസ്ഥാക്കടിയ  പദ്ധതടിയടില്  എസച്ച്.സടി./എസച്ച്.ടടി.,  ജനറല്  വടിഭസ്ഥാഗങ്ങളടില്
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വലടിയ  തുകയടട  കുറവച്ച്  വരുന  സസ്ഥാഹചരരമുണസ്ഥായടി.  സുമലഖ

മസസ്ഥാഫച്ച് ടവയറസ്ഥാണച്ച് ഡസ്ഥാറ എന്ടടിക്കുമവണടി ഉപമയസ്ഥാഗടിക്കുനതച്ച്. അതച്ച് ഓപ്പെണ്

ടചയടില.  അതച്ച്  ഓപ്പെണ്  ടചയച്ച്  ഇടതലസ്ഥായ  ടചയ്തുകഴടിഞമപ്പെസ്ഥാമഴയ്ക്കുയ

പദ്ധതടിയടില്  വലടിയ  മേസ്ഥാറമുണസ്ഥായടി.  അതസ്ഥായതച്ച്  ഇനടിയയ

കസ്ഥാലതസ്ഥാമേസമുണസ്ഥാകുകയസ്ഥാണച്ച്. പഴയതുമപസ്ഥാടല നസ്ഥാലച്ച് കസ്വസ്ഥാര്ടറടില് രമണസ്ഥാ മൂമനസ്ഥാ

കസ്വസ്ഥാര്ടറുകള് കഴടിഞസ്ഥാലുയ പദ്ധതടി നടതസ്ഥാന് സസ്ഥാധടിക്കടില.  നടിങ്ങളുടട കയ്യടില്

പണമേടിലസ്ഥാതതച്ച്  മേറച്ചുവച്ചുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച് ഈ അഭരസ്ഥാസയ മുഴുവന് കസ്ഥാണടിക്കുനതച്ച്.

നടിങ്ങള്  ഈ  അമലസ്ഥാമക്കഷന്  നല്കസ്ഥാന്  തയ്യസ്ഥാറല.  ഇനടി   നല്കടിയസ്ഥാലുയ

കണക്കടില്  കസ്ഥാണടിച്ചസ്ഥാലുയ  ഇവര്ക്കച്ച്  ഈ  പദ്ധതടി  നടപ്പെടിലസ്ഥാക്കസ്ഥാന്  കഴടിയടില.

അതച്ച്  ഉറപ്പുവരുതടിടകസ്ഥാണച്ച്  പദ്ധതടി  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാതടിരടിക്കസ്ഥാന്മവണടി  ഒരു

സര്ക്കസ്ഥാര്തടന  ടചയ്യുന  കസ്ഥാരരങ്ങളസ്ഥാണച്ച്.   കരസ്ഥാരടി  ഓവര്  ടചയ്യുനതച്ച്

സയബനടിച്ചച്ച്,  ഇഇൗ   വര്ഷയ  നടപ്പെസ്ഥാക്കസ്ഥാത   പദ്ധതടി  അടുത  വര്ഷമതയച്ച്

കരസ്ഥാരടി ഓവര് ടചയ്യുയ. നടിങ്ങള് അടുത വര്ഷടത ബഡ ച്ച്ജറച്ച് വടിഹടിതതടിമലയച്ച്

അതച്ച്  മേസ്ഥാറ്റുകയസ്ഥാണച്ച് ടചയതച്ച്.  അങ്ങടന ടചയ്യസ്ഥാറുമണസ്ഥാ?  അമപ്പെസ്ഥാള് ഒരു മകസ്ഥാടടി

രൂപയടിടല  20  ലകയ  രൂപ  പദ്ധതടി  പൂര്തടിയസ്ഥാക്കടിയടിടലങടില്  അടുത
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വര്ഷമതയച്ച്  കരസ്ഥാരടി  ഓവര്  ടചയസ്ഥാല്  ഒരു  മകസ്ഥാടടി  ഇരുപതച്ച്  ലകയ  രൂപ

സര്ക്കസ്ഥാര് ടകസ്ഥാടുക്കണയ.  അതടിനപകരയ ഇമപ്പെസ്ഥാള് ഒരു  മകസ്ഥാടടി രൂപ മേസ്ഥാത്രമമേ

ടകസ്ഥാടുക്കുകയള. അടലങടില് അടുത വര്ഷടത ബഡ്ജറടിമലയച്ച് ടകസ്ഥാടുക്കസ്ഥാന്

പറയയ.  അമപ്പെസ്ഥാള്  ഇതടില്നടിന്നുയ  മസവസ്ഥാകുകയയ  ടചയ്യുയ.  പദ്ധതടിയടില്

വരസ്ഥാപകമേസ്ഥായ  ടവടടിക്കുറവണസ്ഥാകുകയസ്ഥാണച്ച്.  നടിങ്ങള്  പദ്ധതടി  വടിഹടിതയ

വര്ദ്ധടിപ്പെടിച്ചുടവനച്ച്  കസ്ഥാണടിക്കസ്ഥാന്മവണടി   യഥസ്ഥാര്തതടില്  കരസ്ഥാരടി  ഓവര്

ടചയ്യുന  തുക  കൂടടിയസ്ഥാണച്ച്  ടപര്മഫസ്ഥാമേന്സച്ച്  മനസ്ഥാമക്കണതച്ച്,  പദ്ധതടി  ടചലവച്ച്

കൂടുതലസ്ഥാടണനച്ച് കസ്ഥാണടിക്കസ്ഥാന് പുതടിടയസ്ഥാരു ടമേമതഡച്ച്, ഞസ്ഥാന് സമേയക്കുറവമൂലയ

അതടിടന  വടിശദസ്ഥായശങ്ങളടിമലയച്ച്  മപസ്ഥാകുനടില.  ഇടതലസ്ഥായ  ആളുകടള

കബളടിപ്പെടിക്കുന  പരടിപസ്ഥാടടിയസ്ഥാണച്ച്.  അതുമപസ്ഥാടല,  അധടികസ്ഥാര  വടിമകനപീകരണയ

ഉയര്തടിപ്പെടിടടിടച്ചനച്ച് പറയന്നു.   ഇമപ്പെസ്ഥാള് പഞ്ചസ്ഥായതടിനച്ച് ടചയ്യസ്ഥാന് പറ്റുനതച്ച്.

95  ശതമേസ്ഥാനയ  നടിര്ബനടിത  വകയടിരുതലസ്ഥാണച്ച്.  ടപസ്ഥാതുനടിബനനകള്  വച്ചച്ച്

പഞ്ചസ്ഥായതടില്  ഓപ്ഷനടില.  എന്തടിനസ്ഥാണച്ച്  ഗസ്ഥാമേസഭകളുയ  വര്ക്കടിങ്ങച്ച്  ഗ്രൂപ്പുയ

കൂടുനതച്ച്.  നടിങ്ങള് മനടര നടിബനനകളുണസ്ഥാക്കടിടക്കസ്ഥാടുക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  മലസ്ഥാക്കല്

പസ്ഥാനടിങ്ങമല  അധടികസ്ഥാര  വടിമകനപീകരണതടിടന  അന്തനഃസത?   ഓമരസ്ഥാ
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പഞ്ചസ്ഥായതടിടനയയ  കുസ്ഥാരരങ്ങള്  പ്രസ്ഥാമദശടികമേസ്ഥായടി  ആസൂത്രണയ  ടചയച്ച്..

തൃക്കസ്ഥാക്കര  മുനടിസടിപ്പെസ്ഥാലടിറടിയടട  സടിതടി  ആയടിരടിക്കടില  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട

മേനടിയടട  മേലപ്പെടയ  ഗസ്ഥാമേപഞ്ചസ്ഥായതടിടന  സടിതടി.  രണ്ടുയ  വരതരസമേസ്ഥാണച്ച്.

ഭൂമേടിശസ്ഥാസ്ത്രപരവയ  സസ്ഥാമൂഹടികവയ  സസ്ഥാമ്പതടികവമേസ്ഥായ  പ്രമതരകതകടളലസ്ഥായ

മേനസടിലസ്ഥാക്കടിയടിടമല  നമള്  മലസ്ഥാക്കല്  പസ്ഥാനടിയഗച്ച്  നടമതണതച്ച്.  ഇവടിടട

മലസ്ഥാക്കല് പസ്ഥാനടിയഗടിനച്ച് എന്തച്ച് പ്രസകടിയണച്ച്?  കഴടിഞ ഒന്നുരണച്ച് വര്ഷമേസ്ഥായടി

നടിങ്ങള്  ഇറക്കടിയടിടള്ള  മുഴുവന്  ഉതരവകളുയ  ഞസ്ഥാന്  പരടിമശസ്ഥാധടിച്ചു.  ഇഇൗ

ഉതരവകടളലസ്ഥായ  അധടികസ്ഥാര  വടിമകനപീകരണതടിടന  അന്തനഃസത

തകര്ത്തുടകസ്ഥാണച്ച്  ഇവടിടട  നടിനച്ച്  കടടിഞസ്ഥാണടിടുകയയ,

നടിബനനകളുണസ്ഥാക്കുകയയ  അടടിമച്ചല്പ്പെടിക്കുകയയ  ടചയ്യുക  എന

തനവമേസ്ഥായസ്ഥാണച്ച്  മപസ്ഥാകുനതച്ച്.  പഞ്ചസ്ഥായതടിടന  ഭരണ  സമേടിതടിക്കുമപസ്ഥാലുയ

പ്രസകടിയടിലസ്ഥാത  തരതടിമലക്കച്ച്  അധടികസ്ഥാര  വടിമകനപീകരണ  നടിയമേതടിടന

പൂര്ണ്ണമേസ്ഥായ  ലയഘനമേസ്ഥാണച്ച്  ഇവടിടട  നടതടിടക്കസ്ഥാണടിരടിക്കുനതച്ച്.  തനതച്ച്

വരുമേസ്ഥാനയ  കുറഞ്ഞു.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട  മേനടിയടട  നടിമയസ്ഥാജക  മേണ്ഡലതടിടല

മേലപ്പെടയ  പഞ്ചസ്ഥായതടിടല  ഒരു  വസ്ഥാര്തയണച്ച്;  മേലപ്പെടയ  പഞ്ചസ്ഥായതടിടല
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ജപീവനക്കസ്ഥാര്ക്കച്ച് ശമ്പളയ ലഭടിക്കസ്ഥാതസ്ഥായടിടച്ച്  മൂനച്ച് മേസ്ഥാസയ.  അവധടി ദടിവസങ്ങളടില്

കൂലടിപ്പെണടിടയടുതച്ച് ജപീവനക്കസ്ഥാര്.  മേലപ്പെടയ പഞ്ചസ്ഥായതച്ച് ജപീവനക്കസ്ഥാരനസ്ഥായ ശപീ.

ബസ്ഥാബു  മകസ്ഥാണ്കപീറച്ച്  കടടിങ്ങച്ച്  മജസ്ഥാലടിക്കടിടട,...  മഫസ്ഥാമടസ്ഥായമുണച്ച്  (പത്രകടടിങ്ങച്ച്

ഉയര്തടിക്കസ്ഥാണടിച്ചു).  മകസ്ഥാണ്കപീറച്ച്  കടടിങ്ങടിനച്ച്  മപസ്ഥാകുന  ജപീവനക്കസ്ഥാരന്.

നടിങ്ങളുടട  ഇഇൗ  ഭരണതടില്  അധടികസ്ഥാര  വടിമകനപീകരണവയ  സങല്പ്പെവയ

ഇങ്ങടന  ആകസ്ഥാശയ  മുടടിനടില്ക്കുകയസ്ഥാടണനച്ച്  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട  മേനടി

വടിശദപീകരടിച്ച  അമദ്ദേഹതടിടന  നടിമയസ്ഥാജകമേണ്ഡലതടിടല  പഞ്ചസ്ഥായതച്ച്

ജപീവനക്കസ്ഥാരന്  മൂനച്ച്  മേസ്ഥാസയ  ശമ്പളയ  ലഭടിക്കസ്ഥാടത  മകസ്ഥാണ്കപീറച്ച്  കടടിങച്ച്

ടമേഷപീനമേസ്ഥായടിടച്ച്  മപസ്ഥാകുകയസ്ഥാണച്ച്.  എടന്തസ്ഥാരു  പരടിതസ്ഥാപകരമേസ്ഥായ

അവസയസ്ഥാണടിതച്ച്.  മകരളതടിടല തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ സസ്ഥാപനങ്ങടള കഴുതച്ച്

ടഞരടിച്ചച്ച്  ടകസ്ഥാല്ലുന  അധടികസ്ഥാര  വടിമകനപീകരണ  സയവടിധസ്ഥാനങ്ങടളയയ

മേഹടിതമേസ്ഥായ  ആശയടതയയ  ഇലസ്ഥാതസ്ഥാക്കുന  ശമേങ്ങളസ്ഥാണച്ച്  നടത്തുനതച്ച്.  മുമ്പച്ച്

രസ്ഥാജപീവച്ച്  ഗസ്ഥാനടി  ഇഇൗ  നടിയമേയ  ടകസ്ഥാണ്ടുവനമപ്പെസ്ഥാള്  എല്.ഡടി.എഫച്ച്

ബടി.ടജ.പടി.യടട  കൂടടക്കൂടടി  രസ്ഥാജരസഭയടില്  പരസ്ഥാജയടപ്പെടുതടിയതസ്ഥാണച്ച്.

അതടിനമശഷയ  നരസടിയഹ  റസ്ഥാവ  ഗവണ്ടമേനച്ച്  രണസ്ഥാമേതച്ച്  അധടികസ്ഥാരതടില്
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വനതടിനമശഷമേസ്ഥാണച്ച്  രസ്ഥാജരസഭയടിലൂടട  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കടി  നടിയമേയ  ടകസ്ഥാണ്ടുവനതച്ച്.

ഇവടിടട   ശപീ.  എ.ടക.  ആനണടി  ഗവണ്ടമേനച്ച്  അധടികസ്ഥാരതടിലടിരടിക്കുമമ്പസ്ഥാള്

പ്രമമേയ  അവതസ്ഥാരകനസ്ഥായ  ശപീ.  നജപീബച്ച്  കസ്ഥാന്തപുരയ  പറഞതുമപസ്ഥാടല   ഇഇൗ

നടിയമേസഭയടില്  ടവളുപ്പെസ്ഥാന്  കസ്ഥാലയവടരയടിരുനച്ച്  പസ്ഥാസസ്ഥാക്കടിയതസ്ഥാണച്ച്.

അതടിനമശഷയ  നടിങ്ങള്  എത്രമയസ്ഥാ  ഉതരവകളടിലൂടട  ഇഇൗ   പ്രസ്ഥാമദശടിക

സര്ക്കസ്ഥാറുകളുടട  അധടികസ്ഥാരയ  കവര്ടനടുക്കുകയയ  ഇവടിടടനടിന്നുയ

തപീരുമേസ്ഥാനങ്ങടളടുതച്ച്  അവരുടട  മേപീടത  അടടിമച്ചല്പ്പെടിക്കുകയയ  ടചയ്യുന്നുണച്ച്.

പരടിതസ്ഥാപകരമേസ്ഥായ സടിതടിയസ്ഥാണച്ച് പഞ്ചസ്ഥായത്തുകളടില്. 

മേടി  .   സപീക്കര്: ടയസച്ച്  പപീസച്ച്  … …

ശപീ  .   വടി  .  ഡടി  .    സതപീശന്: സര്, ഫണടില, പദ്ധതടിയടില,  പദ്ധതടി തുകയടില

എലസ്ഥായ  ടവടടിക്കുറച്ചു.  നടിങ്ങള്  നടിങ്ങളുടട  പഞ്ചസ്ഥായത്തുകളടിടല

പ്രസടിഡനമേസ്ഥാമരസ്ഥാടുയ  മുനടിസടിപ്പെസ്ഥാലടിറടി  ടചയര്മേസ്ഥാന്മേസ്ഥാമരസ്ഥാടുയ  അമനസ്വഷടിക്കൂ,

എത്രസ്ഥായടിരയ  മകസ്ഥാടടി  രൂപയടട  കുറവസ്ഥാണച്ച്  മകരളതടിലുണസ്ഥായടിരടിക്കുനതച്ച്.

പണമേടിലസ്ഥാതതടിനച്ച്  ഉതരവടിറക്കടി  ജനങ്ങടളയയ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങടളയയ  കബളടിപ്പെടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്  ടചയ്യുനതച്ച്.  ഗുരുതരമേസ്ഥാടയസ്ഥാരു
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വടിഷയമേസ്ഥാണച്ച്.  സസ്ഥാമ്പതടിക  പ്രതടിസനടിയടട  ഏറവയ  വലടിയ  ടതളടിവസ്ഥായടി

ഞസ്ഥാനടിതടിടന ചൂണടിക്കസ്ഥാടന്നു. ഇനച്ച് മലസ്ഥാക്കല് മബസ്ഥാഡടികള്ക്കച്ച് പ്രവര്തടിക്കസ്ഥാന്

കഴടിയസ്ഥാത  തരതടില്  മുമനസ്ഥാടച്ച്  മപസ്ഥാകസ്ഥാന്  കഴടിയസ്ഥാത  തരതടില്

ഉണസ്ഥായടിരടിക്കുന പ്രതടിസനടി.  … ഗുരുതരമേസ്ഥായ ഇഇൗ വടിഷയയ സഭസ്ഥാ നടപടടികള്

നടിര്തടിവച്ചച്ച്  ചര്ച്ച ടചയ്യസ്ഥാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചച്ച്  ഞസ്ഥാനയ എടന പസ്ഥാര്ടടിയയ

വസ്ഥാക്കഇൗടച്ച് ടചയ്യുന്നു. 

(ഗവണ്ടമേനച്ച്  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചച്ച്  പ്രതടിപകമനതസ്ഥാവയ

അമദ്ദേഹതടിടന പസ്ഥാര്ടടിയടില്ടപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭ വടിടച്ച് പുറത്തുമപസ്ഥായടി)

ശപീ  .    പടി  .    ടക  .    കുഞസ്ഥാലടിക്കുടടി:  സര്,  വളടര ഗുരുതരമേസ്ഥാടയസ്ഥാരു പ്രശ്നടമേന

നടിലയ്ക്കുതടനയസ്ഥാണച്ച്  ഇഇൗ  അടടിയന്തര  പ്രമമേയയ  ചര്ച്ചയ്ടക്കടുക്കണടമേനച്ച്

പറഞതച്ച്.  പഞ്ചസ്ഥായതച്ച്  അടലങടില്  മലസ്ഥാക്കല്  മബസ്ഥാഡടികള്

ഗവണ്ടമേനകളസ്ഥാണച്ച്.   ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട മേനടി പറഞതച്ച്  ശരടിയസ്ഥാണച്ച്  അവര്ക്കച്ച്

ധസ്ഥാരസ്ഥാളയ  പണടികള് മകസ്ഥാവടിഡച്ച്-19  കസ്ഥാലയളവടിലുയ അതടിനമശഷവയ നടിങ്ങള്

ടകസ്ഥാടുത്തു. എലസ്ഥാ മജസ്ഥാലടിയയ അവര് ടചയ്യണടമേന്നുപറഞ്ഞു. അധടികടച്ചലവകള്

നടിരവധടിയണസ്ഥാക്കടി.  എനസ്ഥാല്     അവര്ക്കുള്ള വരുമേസ്ഥാനയ ടവടടിക്കുറച്ചുടവനതച്ച്
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ഒരു യസ്ഥാഥസ്ഥാര്തരമേസ്ഥാണച്ച്.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട മേനടി ഇവടിടട സൂചടിപ്പെടിച്ചു ടവടടിക്കുറവച്ച്

വരുതടിയടിടടില കമേപീകരണമമേ നടതടിയടിടള.  ടവടടിക്കുറവടിടന പുതടിയ മപരച്ച്

കമേപീകരണടമേനസ്ഥാടണങടില്  അതടിമപ്പെസ്ഥാള്  ടചയടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.

കമേപീകരണടമേന്നു  പറയനതച്ച്  ഫലതടില്  അവര്ക്കച്ച്  ഫണച്ച്  കുറഞ്ഞു,  ഒന്നുയ

ടചയ്യസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുനടില.  ഇതച്ച്  വളടര  വരകമേസ്ഥായടി  കകടിരസ്ഥാഷപീയ

വരതരസ്ഥാസമേടിലസ്ഥാടത  മകരളതടിടല  മകരളതടിടല  മലസ്ഥാക്കല്  മബസ്ഥാഡടികള്

മുഴുവന്  പറയനകസ്ഥാരരമേസ്ഥാണച്ച്.   ഒന്നുയ  ടചയ്യസ്ഥാന്  സസ്ഥാധടിക്കുനടില.  ഇങ്ങടന

മനസ്ഥാക്കുകുതടിയസ്ഥായടി  ഇരുനടിടച്ച്  എന്തസ്ഥാണച്ച്  കസ്ഥാരരടമേന്നുള്ള  നടിലയടിലസ്ഥാണച്ച്.

ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട  മേനടി  അതച്ച്  പരടിമശസ്ഥാധടിക്കണയ.  അടലങടില്തടന

ജപീവനക്കസ്ഥാരടില,  അതുമപസ്ഥാടല പല അധടികസ്ഥാരങ്ങളുയ എടുത്തുമേസ്ഥാറടി.  നടിലവടിലുള്ള

അധടികസ്ഥാരയ  പ്രമയസ്ഥാഗടിക്കണടമേങടില്  സസ്ഥാമ്പതടിക  സടിതടിയണസ്ഥാമകമണ,

പണമുണസ്ഥാമകമണ?  ഒരു  ഗവണ്ടമേനച്ച്  അധടികസ്ഥാര  വടിമകനപീകരണയ

നടതടിടയന്നു  പറഞച്ച്  അഭടിമേസ്ഥാനപൂര്വ്വയ  കസ്ഥാരരങ്ങള്  പറഞടിടച്ച്

ഫണടിലസ്ഥാതസ്ഥാകുകയയ  ആ  തുക  മുഴുവന് ടവടടിക്കുറവച്ച്  വരുത്തുക  എന്നുള്ളതച്ച്…..

ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട മേനടിക്കച്ച്  അതടിടനക്കുറടിച്ചച്ച്  കണ്ഫഫ്യൂഷനടണനസ്ഥാണച്ച്  എനടിക്കച്ച്
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മതസ്ഥാന്നുനതച്ച്.  വപീണ്ടുയ പരടിമശസ്ഥാധടിക്കണയ.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട പ്രതടിപക മനതസ്ഥാവച്ച്

ഇവടിടട  സൂചടിപ്പെടിച്ചു.   മലസ്ഥാക്കല്  മബസ്ഥാഡടികള്ക്കച്ച്  ടമേസ്ഥാതതടില്  വലടിയ

സസ്ഥാമ്പതടിക കുറവച്ച് വന്നു. എലസ്ഥാവരുയ അതസ്ഥാണച്ച് ചര്ച്ചടചയ്യുനതച്ച്.  ടവടടിക്കുറവച്ച്

വനടിടണച്ച്.  അതുമപസ്ഥാലതടന  പദ്ധതടി  നടിര്വ്വഹണയ

പ്രയസ്ഥാസമേസ്ഥായടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  അതച്ച് പ്രതടിസനടിതടനയസ്ഥാണച്ച്.  ഒരു ഗവണ്ടമേനച്ച്

നടിലച്ച മേടസ്ഥാണച്ച്.  ഒരു ഗുണവമേടില.  അതുടകസ്ഥാണച്ച്  ഇതച്ച്  വളടര  ഗഇൗരവമുടള്ളസ്ഥാരു

പ്രശ്നമേസ്ഥാണച്ച്. നമ്മുടട സസ്ഥാമ്പതടിക സടിതടി മമേസ്ഥാശമേസ്ഥായടി വരുകയസ്ഥാണച്ച് എന്നുള്ളതച്ച്

നമള്  ചര്ച്ച  ടചമയ്യമണ?  മലസ്ഥാക്കല്  മബസ്ഥാഡടി  എന്നുള്ളതച്ച്  ഒരു

ഗവണ്ടമേനസ്ഥാണച്ച്.  മകരള  ഗവണ്ടമേനടിനതടന  പണമേടിടലടനസ്ഥാരു  പ്രശ്നയ

ഗഇൗരവമേസ്ഥായടി  ചര്ച്ച  ടചമയ്യടണസ്ഥാരു  കസ്ഥാരരമേസ്ഥാണച്ച്.  ചര്ച്ച  ടചയ്യസ്ഥാടത  മേസ്ഥാറടിവച്ചച്ച്

വലടിയ  ആശങയണസ്ഥാക്കുന  സടിതടിയടിടലതടിയതടിനമശഷയ  പടിടനടയസ്ഥാന്നുയ

ടചയ്യസ്ഥാന്  കഴടിയടില.  ഇമപ്പെസ്ഥാള്  തടന  വടികസന  കസ്ഥാരരങ്ങള്ക്കുയ

നടിതരടച്ചലവകള്ക്കുയ ഫണടില.  വടികസന കസ്ഥാരരങ്ങള് പലതുയ മുടങ്ങുകയസ്ഥാണച്ച്.

ടപസ്ഥാതുമേരസ്ഥാമേതച്ച് വര്ക്കുകളസ്ഥായസ്ഥാലുയ,  ഇറടിമഗഷനസ്ഥായസ്ഥാലുയ,  ബസ്ഥാക്കടിയള്ളതസ്ഥായസ്ഥാലുയ

എലസ്ഥാതടിനയ  ഫണടിടന  കുറവച്ച്  സപീരടിയസസ്ഥായടി  ബസ്ഥാധടിക്കുന്നുണച്ച്.  മലസ്ഥാക്കല്
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മബസ്ഥാഡപീസടിടന  പ്രവര്തനമേസ്ഥാണച്ച്   ഇമപ്പെസ്ഥാള്  നടിലച്ചടിരടിക്കുനതച്ച്.

അതുടകസ്ഥാണടിതച്ച്  ഗഇൗരവമുള്ള  പ്രശ്നയ  തടനയസ്ഥാണച്ച്.  ഗവണ്ടമേനച്ച്  ആ  ഒരു

ഗഇൗരവതടില്  കണച്ച്  വടിഷയങ്ങള്  ചര്ച്ചടചയ്യുനതസ്ഥാണച്ച്  നലതച്ച്.  അലസ്ഥാടത

ഒന്നുമേടില  എലസ്ഥായ  കമേപീകരണമേസ്ഥാണച്ച്  എന്നുപറഞതുടകസ്ഥാണ്ടുമേസ്ഥാത്രയ  കസ്ഥാരരങ്ങള്

മനടരടചസ്ഥാടവ്വ  മപസ്ഥാകടില.  ഗവണ്ടമേനച്ച്  ഇതടിടന  ഗഇൗരവയ

ഉള്ടക്കസ്ഥാണടിടടിടലന്നുള്ളതുടകസ്ഥാണസ്ഥാണച്ച്  ചര്ച്ചയച്ച്  വടിസമതടിക്കുനതച്ച്.  അതടില്

പ്രതടിമഷധടിച്ചച്ച് ഞസ്ഥാനയ എടന പസ്ഥാര്ടടിയയ വസ്ഥാക്കഇൗടച്ച് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ടമേനച്ച്  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചച്ച്  ശപീ.  പടി.  ടക.

കുഞസ്ഥാലടിക്കുടടിയയ  അമദ്ദേഹതടിടന  പസ്ഥാര്ടടിയടില്ടപ്പെട  അയഗങ്ങളുയ  സഭ  വടിടച്ച്

പുറത്തുമപസ്ഥായടി)

ശപീ  .    പടി  .    ടജ  .    മജസ്ഥാസഫച്ച്:  സര്,  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങള്

യഥസ്ഥാര്തതടില്  സയഭടിച്ചടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  ഏപ്രടില്  മേസ്ഥാസതടില്

പ്രവര്തനങ്ങടളലസ്ഥായ  തുടമങ്ങണതസ്ഥാണച്ച്.  പമക,  വസ്ഥാര്ഷടിക  പദ്ധതടി

ടടഫനടടലസച്ച്  ടചയ്യസ്ഥാന്  കഴടിഞടിടടില.  ഇനടി  എനച്ച്  ടടഫനടടലസച്ച്

ടചയ്യുടമേനച്ച്  പറയസ്ഥാനയ  കഴടിയടില.  അതുടകസ്ഥാണച്ച്  ഇഇൗ  വടിഷയങ്ങളടില്
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നടിലവടിലുള്ള  ഉതരവകടളലസ്ഥായ  യഥസ്ഥാര്തതടില്  ഫണച്ച്

ടവടടിച്ചുരുക്കടിയടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  സഭനടിര്തടിവച്ചച്ച്  ഇക്കസ്ഥാരരയ  ചര്ച്ച

ടചയ്യസ്ഥാതതടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചച്ച് ഞസ്ഥാനയ എടന കകടിയയ വസ്ഥാക്കഇൗടച്ച് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ടമേനച്ച്  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചച്ച്  ശപീ.  പടി.  ടജ.  മജസ്ഥാസഫയ

അമദ്ദേഹതടിടന പസ്ഥാര്ടടിയടില്ടപ്പെട അയഗവയ സഭ വടിടച്ച് പുറത്തുമപസ്ഥായടി)

ശപീ  .    അനൂപച്ച് മജക്കബച്ച്:  സര്,  പ്രളയയ,  മകസ്ഥാവടിഡച്ച്-19  അടക്കമുള്ള എലസ്ഥാ

കസ്ഥാരരങ്ങളടിലുയ  തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ  സസ്ഥാപനങ്ങടള  വലടിയ

ഉതരവസ്ഥാദടിതങ്ങളസ്ഥാണച്ച് സര്ക്കസ്ഥാര് ഏല്പ്പെടിച്ചതച്ച്. അടതലസ്ഥായ തമദ്ദേശസസ്വയയഭരണ

സസ്ഥാപനങ്ങള് ഭയഗടിയസ്ഥായടി നടിര്വ്വഹടിച്ചു. ജലജപീവന് മേടിഷടന 15 ശതമേസ്ഥാനയ തുക

തമദ്ദേശ  സസ്ഥാപനങ്ങള്  കടണതസ്ഥാന്  ആവശരടപ്പെടടിരടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.

ഇതടിനടിടയടിലസ്ഥാണച്ച്  ടമേയടിനനന്സച്ച്  ഗസ്ഥാനച്ച്  ഉള്ടപ്പെടടയള്ളവ  ടവടടിക്കുറച്ച

സമേപീപനയ  സര്ക്കസ്ഥാര്  സസ്വപീകരടിച്ചടിരടിക്കുനതച്ച്.  ബഹുമേസ്ഥാനടപ്പെട  മേനടി

സൂചടിപ്പെടിച്ചതല ഗഇൗണച്ച് റടിയസ്ഥാലടിറടി.  പദ്ധതടികള് ഇതുവടര ആരയഭയ കുറടിക്കസ്ഥാന്

കഴടിഞടിടടില.  നമ്മുടട  തമദ്ദേശസസ്ഥാപനങ്ങടള  കഴുത്തുടഞരടിക്കുന  സമേപീപനയ

സര്ക്കസ്ഥാരടിടന  ഭസ്ഥാഗത്തുനടിന്നുമുണസ്ഥാകരുതച്ച്.  അവര്ക്കച്ച്  സസ്വതനമേസ്ഥായ
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പ്രവര്തനതടിനള്ള  സസ്ഥാഹചരരയ  മകരളതടിലുണസ്ഥാകണയ.  ഏറവയ

ഗുരുതരമേസ്ഥാടയസ്ഥാരു  വടിഷയയ  ചര്ച്ച  ടചയ്യസ്ഥാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചച്ച്  ഞസ്ഥാന്

വസ്ഥാക്കഇൗടച്ച് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ടമേനച്ച്  നടിലപസ്ഥാടടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചച്ച്  ശപീ.  അനൂപച്ച്  മജക്കബച്ച്  സഭ

വടിടച്ച് പുറത്തുമപസ്ഥായടി)

 ശപീമേതടി  ടക  .    ടക  .    രമേ:  സര്,  ബഡ്ജറടില്  തുക

വകയടിരുതടിയതടിനമശഷമേസ്ഥാണച്ച്  പദ്ധതടികള് ജനങ്ങളുടട മുനടില് പ്രഖരസ്ഥാപടിച്ചച്ച്

ഗസ്ഥാമേസഭകളുയ  വടികസന  ടസമേടിനസ്ഥാറുകളുടമേലസ്ഥായ  പദ്ധതടി

അവതരടിപ്പെടിച്ചതടിനമശഷമേസ്ഥാണച്ച്  ഫണടിലസ്ഥാടതസ്ഥാരു

സസ്ഥാഹചരരമുണസ്ഥായടിരടിക്കുനതച്ച്.  ഇതച്ച്  പഞ്ചസ്ഥായത്തുകളുടട  തനതച്ച്

പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  മസവന  മമേഖലയടിലുയ  ഉല്പ്പെസ്ഥാദന

മമേഘലയടിലുടമേസ്ഥാടക്കയള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കച്ച്  വലടിയ  പ്രതടിസനടി

സൃഷടിക്കുകയസ്ഥാണച്ച്.  സപീറച്ച്  ടടലറ്റുകളുയ,  മറസ്ഥാഡുകളുയ,  കുടടിടവള്ളവമുള്ടപ്പെടടയള്ള

പദ്ധതടികള് പ്രഖരസ്ഥാപടിച്ചതടിനമശഷയ നടതസ്ഥാന് കഴടിയസ്ഥാടത തലയടില് മുണടിടച്ച്

നടമക്കണ  ഗതടിമകടടിലസ്ഥാണച്ച്  പഞ്ചസ്ഥായതച്ച്  ഭരണസമേടിതടി   അയഗങ്ങളുള്ളതച്ച്.
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ഗുരുതരമേസ്ഥായ  ഇഇൗ  പ്രതടിസനടി  ചര്ച്ച  ടചയ്യസ്ഥാതതടില്  പ്രതടിമഷധടിച്ചച്ച്  ഞസ്ഥാന്

വസ്ഥാക്കഇൗടച്ച് നടത്തുന്നു.

(ഗവണ്ടമേനച്ച് നടിലപസ്ഥാടടില് പ്രതടിമഷധടിച്ചച്ച് ശപീമേതടി ടക. ടക. രമേ സഭ വടിടച്ച്

പുറത്തുമപസ്ഥായടി)

(സഭവടിടച്ച്  പുറത്തുമപസ്ഥായ  പ്രതടിപകസ്ഥായഗങ്ങള്  അല്പസമേയതടിനളളടില്

വപീണ്ടുയ  സഭയടില് ഹസ്ഥാജരസ്ഥായടി.)               


