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ധനകകാരരര

2023-2024   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുളള ബഡ്ജറത്തിലലെ 
  ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേലുളള ചര്ച്ചയര തവകാലട്ടെടുപര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് II - സരസകാന ഭരണതലെവന്മകാര്, മനത്തിമകാര്,
ആസകാന ഉതദരകാഗസന്മകാര്

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് III - നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര

മുഖരമനത്തിക്കുതവണത്തി  പട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പട്ടെത്തികവര്ഗ,  പത്തിനകാക്ക  വത്തിഭകാഗ

തക്ഷേമ വര  തദവസസ്വവര  പകാര്ലെലമന്ററത്തികകാരരവര  വകുപമനത്തി

(ശനീ  .    ലക  .    രകാധകാകൃഷ്ണന്):  സര്,  സരസകാന ഭരണതലെവന്മേകാര്,  മനത്തിമകാര്,

ആസകാന  ഉതദരകാഗസന്മേകാര്  എന  II-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര

നനീതത്തിനരകായ  നത്തിര്വ്വഹണര എന  III-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര

തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ലെത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനകള്ക്കുതനലര  5-ാം  തകകാളതത്തില്  യഥകാക്രമര  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

തുകകള്  2023-2024  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലെവകള്

പൂര്തനീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനുവദത്തിക്കണലമന  പ്രതമയര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ബഡ്ജററ്റ് എസത്തിതമററ്റ് 2023-2024

സഭയലടെ തവകാട്ടെത്തിനറ്റ് സമര്പ്പത്തിക്കുന
ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തുക

ധനകാഭരര്
ത്ഥന
നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ
തപരറ്റ്

റവനന
(രൂപ)

മൂലെധനര
(രൂപ)

ആലക
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5)

II

സരസകാന
ഭരണതലെവന്മേകാര്,
മനത്തിമകാര്,
ആസകാന
ഉതദരകാഗസന്മേകാര്

695,30,83,000 - 695,30,83,000

III
നനീതത്തിനരകായ
നത്തിര്വ്വഹണര 1005,58,75,000 - 1005,58,75,000

സഹകരണ-രജത്തിതസ്ട്രേഷന്  വകുപമനത്തി  (ശനീ  .    വത്തി  .    എന്  .    വകാസവന്):

സര്, ഞകാന് പ്രതമയലത പത്തിന്തകാങ്ങുന.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: പ്രതമയര അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന. 

ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  (ശനീ  .    ലക  .    എന്  .     ബകാലെതഗകാപകാല്):  സര്,

സരസകാന ഭരണതലെവന്മേകാര്, മനത്തിമകാര്, ആസകാന ഉതദരകാഗസന്മേകാര്  എന

II-ാം നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര എന III-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  സരബനത്തിക്കുന  സബ്ജകറ്റ്  കമത്തിറത്തിയലടെ

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലലെ  ശത്തിപകാര്ശകളത്തിതന്മേല്  ചട്ടെര  236 (3)  പ്രകകാരമുളള പ്രസകാവന
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ഞകാന് തമശപറത്തുവയ്ക്കുന. 

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  ഇനത്തി  പറയന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കകാവനതകാണറ്റ്.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   II -    സരസകാന ഭരണതലെവന്മേകാര്  ,   മനത്തിമകാര്  ,
ആസകാന ഉതദരകാഗസന്മേകാര്

        
നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് 

ശനീ  .    ലക  .    പത്തി  .    എ  .    മജനീദറ്റ്:  സര്,  സരസകാന  ഭരണതലെവന്മേകാര്,

മനത്തിമകാര്,  ആസകാന  ഉതദരകാഗസന്മേകാര് എന  II-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില് വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവറ്റ് ലചതയ്യേണതകാണറ്റ് (പങകാളത്തിത ലപന്ഷനു പകരര സകാറനട്ടെറത്തി

ലപന്ഷന്  പുനനഃസകാപത്തിക്കുനതറ്റ്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  നത്തിതയകാഗത്തിച്ച

കമനീഷലന്റ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിന്തമല്  നടെപടെത്തി  സസ്വനീകരത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കുനതകായത്തി

പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്) എന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

 ശനീ  .    സത്തി  .    ആർ  .    മതഹഷറ്റ്:  സര്,  സരസകാന  ഭരണതലെവന്മേകാര്,

മനത്തിമകാര്,  ആസകാന  ഉതദരകാഗസന്മേകാര്  എന  II-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില് വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ ഒര
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രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (പത്തി.എസറ്റ്.സത്തി.  പരനീക്ഷേകൾ

സമയബനത്തിതമകായത്തി  നടെതത്തി  റകാങറ്റ്  ലെത്തിസ്റ്റുകൾ  പ്രസത്തിദനീകരത്തിക്കുനതത്തിനുര

ഒഴത്തിവകൾ  കൃതരമകായത്തി  റത്തിതപ്പകാർട്ടെറ്റ്  ലചയ്തുലകകാണറ്റ്  റകാങറ്റ്  ലെത്തിസ്റ്റുകളുലടെ

കകാലെകാവധത്തിക്കുള്ളത്തിൽ  പരമകാവധത്തി  നത്തിയമനര  നടെത്തുനതത്തിനുര  നടെപടെത്തി

സസ്വനീകരത്തിക്കകാതതുമൂലെര  ഉതദരകാഗകാർത്ഥത്തികൾ  പ്രതത്തിസനത്തി  തനരത്തിടുനതകായത്തി

പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    കുറുതക്കകാളത്തി  ലമകായനീൻ:  സര്,  സരസകാന  ഭരണതലെവന്മേകാര്,

മനത്തിമകാര്,  ആസകാന  ഉതദരകാഗസന്മേകാര്  എന  II-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില് വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (എലകാ  നത്തിയമനങ്ങളുര  പത്തി.എസറ്റ്.സത്തി.

വഴത്തിയകാക്കകാൻ നടെപടെത്തി സസ്വനീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്) എന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫറ്റ്:  സര്,  സരസകാന ഭരണതലെവന്മേകാര്,

മനത്തിമകാര്,  ആസകാന  ഉതദരകാഗസന്മേകാര്  എന  II-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില് വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ ഒര
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രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (ലക.എസറ്റ്.ആർ.ടെത്തി.സത്തി.  തപകാലുള്ള

ലപകാതുതമഖലെകാ  സകാപനങ്ങളത്തില്  റത്തിട്ടെയർ  ലചയവർക്കറ്റ്  പുനർ  നത്തിയമനര

നൽകുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുനറ്റ്:  സര്,  സരസകാന  ഭരണതലെവന്മേകാര്,

മനത്തിമകാര്,  ആസകാന  ഉതദരകാഗസന്മേകാര്  എന  II-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില് വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (വത്തിവത്തിധ  തകനകാവത്തിഷ്കൃത

പദതത്തികള്ക്കുള്ള  തകന  സഹകായര  തനടെത്തിലയടുക്കുനതത്തിനറ്റ്  ഫലെപ്രദമകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കകാന്  ഗവ.  ലസക്രട്ടെറത്തിമകാര്ക്കറ്റ്  കഴത്തിയകാത  സകാഹചരരര

നത്തിലെനത്തില്ക്കുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദറ്റ്  ഹുസസന്  തങ്ങള്:  സര്,  സരസകാന

ഭരണതലെവന്മേകാര്,  മനത്തിമകാര്,  ആസകാന  ഉതദരകാഗസന്മേകാര്  എന  II-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000

രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (മുഖരമനത്തിയലടെ
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ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തി  വത്തിതരണതത്തില്  ക്രമതക്കടുകള്  കലണതത്തിയതകായത്തി

പറയലപ്പടുന  സകാഹചരരതത്തില്  ദുരത്തിതകാശസ്വകാസ  ഫണറ്റ്  അനര്ഹരലടെ

സകകളത്തില്  എത്തുനത്തില  എനറപ്പകാക്കണലമന  ആവശരര   ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്) എന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    ലക  .    ബകാബു   (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്, സരസകാന ഭരണതലെവന്മേകാര്,

മനത്തിമകാര്,  ആസകാന  ഉതദരകാഗസന്മേകാര്  എന  II-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില് വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (തകരളതത്തിലന്റ  ഭൂപ്രകൃതത്തിയത്തില്  വലെത്തിയ

പകാരത്തിസത്തിതത്തിക ആഘകാതര ഉണകാക്കുവകാനത്തിടെയള്ള സത്തില്വര് ലലലെന് പദതത്തി

പൂര്ണ്ണമകായര  ഉതപക്ഷേത്തിക്കുനതത്തിനറ്റ്  തയ്യേകാറകാകകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .   സണ്ണത്തി തജകാസഫറ്റ്: സര്, സരസകാന ഭരണതലെവന്മേകാര്, മനത്തിമകാര്,

ആസകാന ഉതദരകാഗസന്മേകാര് എന II-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില്

വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്

ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (സരരക്ഷേത്തിത  വന  തമഖലെയ്ക്കുര  തദശനീയ  ഉദരകാനങ്ങള്ക്കുര
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ചുറ്റുമുള്ള ജനവകാസ പ്രതദശങ്ങലള ഇതക്കകാ ലസന്സത്തിറനീവറ്റ് തസകാണത്തില് നത്തിനര

ഒഴത്തിവകാക്കുനതത്തിനകായത്തി  കകാരരക്ഷേമമകായ  നടെപടെത്തികള്  സസ്വനീകരത്തിക്കുനതത്തില്

സര്ക്കകാര് പരകാജയലപ്പട്ടെതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)

എന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്:  സര്,  സരസകാന  ഭരണതലെവന്മേകാര്,

മനത്തിമകാര്,  ആസകാന  ഉതദരകാഗസന്മേകാര്  എന  II-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില് വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ് (റനീ  ബത്തില്ഡറ്റ്  തകരള  പദതത്തിക്കകായത്തി

വകയത്തിരതത്തിയ  തുക  കകാരരക്ഷേമമകായത്തി  ലചലെവഴത്തിക്കുനതത്തിലുര  പദതത്തികള്

നടെപ്പകാക്കുനതത്തിലുര  സര്ക്കകാര്  പരകാജയലപ്പട്ടെതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്) എന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .   ടെത്തി  .   ലജ  .   വത്തിതനകാദറ്റ്: സര്, സരസകാന ഭരണതലെവന്മേകാര്, മനത്തിമകാര്,

ആസകാന ഉതദരകാഗസന്മേകാര് എന II-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില്

വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്

ലചതയ്യേണതകാണറ്റ് (തലെകാക തകരളസഭയലടെ നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള് നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതത്തില്

പരകാജയലപ്പട്ടെതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന
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ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    സനനീഷ് കുമകാര്  തജകാസഫറ്റ്:  സര്,  സരസകാന  ഭരണതലെവന്മേകാര്,

മനത്തിമകാര്,  ആസകാന  ഉതദരകാഗസന്മേകാര്  എന  II-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില് വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവറ്റ് ലചതയ്യേണതകാണറ്റ് (എന്തഡകാസള്ഫകാന് ദുരത്തിതബകാധത്തിതര്ക്കറ്റ്

വത്തിദഗ്ധ ചത്തികത്തിത്സയര നഷ്ടപരത്തിഹകാരവര മറ്റു സഹകായങ്ങളുര ലെഭരമകാക്കുനതത്തില്

സര്ക്കകാര് പരകാജയലപ്പട്ടെതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)

എന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീമതത്തി ഉമ തതകാമസറ്റ്:  സര്,  സരസകാന ഭരണതലെവന്മേകാര്,  മനത്തിമകാര്,

ആസകാന ഉതദരകാഗസന്മേകാര് എന II-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില്

വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  695,30,83,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്

ലചതയ്യേണതകാണറ്റ് (ലസക്രതട്ടെറത്തിയറത്തിലലെ പ്രതവശന നത്തിയനണങ്ങളുലടെ തപരത്തില്

ലപകാതുജനങ്ങള്  ബുദത്തിമുട്ടെറ്റ്  തനരത്തിടുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്) എന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് III - നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല്
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ശനീ  .    അന്വര് സകാദതറ്റ്: സര്, നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര എന III-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  1005,58,75,000

രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (തകകാടെതത്തി  നടെപടെത്തികള്

പൂര്ണമകായര  മകാതൃഭകാഷയത്തില് ആക്കുനതത്തിനറ്റ്  നടെപടെത്തി  സസ്വനീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി

പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര

ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .   ലക  .   പത്തി  .   എ  .   മജനീദറ്റ്: സര്, നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര എന III-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  1005,58,75,000

രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (കുട്ടെത്തികള്ലക്കതത്തിലരയള്ള

സലെരഗത്തിക  അതത്തിക്രമ  തകസ്സുകള്  വര്ദത്തിച്ചു  വരനതകായത്തി

പറയലപ്പടുനതത്തിനകാല്  കൂടുതല്  അതത്തിതവഗ  തപകാതകകാ  തകകാടെതത്തികള്

സകാപത്തിക്കണലമന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    എന്  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുനറ്റ്:  സര്,  നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര എന

III-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

1005,58,75,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (കുടുരബ
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തകകാടെതത്തികളത്തിലലെ  തകസ്സുകള്  തനീര്പ്പകാക്കുനതത്തില്  കകാലെതകാമസര

ഉണകാകുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    കുറുതക്കകാളത്തി  ലമകായനീന്:  സര്,  നനീതത്തിനരകായ  നത്തിര്വ്വഹണര  എന

III-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

1005,58,75,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്

(തലെകാകകായക്തയ്ക്കറ്റ്  സസ്വന്തമകായത്തി  ലകട്ടെത്തിടെര  നത്തിര്മത്തിച്ചറ്റ്  നല്തകണതത്തിലന്റ

ആവശരകത  ചർച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ലപ്രകാഫ  .    ആബത്തിദറ്റ് ഹുസസന് തങ്ങള്: സര്,  നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര

എന  III-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

1005,58,75,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (രകാഷനീയ

ലകകാലെപകാതക  തകസുകളത്തില്  പ്രതത്തികളകായത്തിട്ടുള്ളവലര  സരരക്ഷേത്തിക്കുനതത്തിനറ്റ്

ഖജനകാവത്തില്  നത്തിനര  വന്തുക  ലചലെവഴത്തിച്ചറ്റ്  നത്തിയമവത്തിദഗ്ധരലടെ  സഹകായര

തതടെത്തിയതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ശനീ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫറ്റ്:  സര്,  നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര എന

III-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

1005,58,75,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്

(സരസകാനതറ്റ്  തകകാടെതത്തി/കമനീഷന്  വത്തിധത്തികളത്തില്  പലെതുര  കൃതരമകായത്തി

നടെപ്പത്തിലെകാക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  നനീതത്തിനരകായ  നത്തിര്വ്വഹണര

എന  III-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

1005,58,75,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്

(നത്തിയമസഹകായനത്തിധത്തിയത്തിതലെക്കറ്റ്  പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കുന  തുക  വക  മകാറത്തി

ലചവഴത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    സണ്ണത്തി തജകാസഫറ്റ്:  സര്,  നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര എന  III-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  1005,58,75,000

രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (പബത്തികറ്റ്  തപ്രകാസത്തികനട്ടെര്മകാര്

പ്രതത്തിഭകാഗവമകായത്തി  തചര്നറ്റ്  തകസുകള്  അട്ടെത്തിമറത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന
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വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര  ഞകാന്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    ഐ  .    സത്തി  .    ബകാലെകൃഷ്ണന്:  സര്,  നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര എന

III-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

1005,58,75,000  രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (അട്ടെപ്പകാടെത്തി

മധു  വധതക്കസറ്റ്  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  തകസുകളത്തിലലെ  പ്രതത്തികള്  സകാക്ഷേത്തികലള

സസ്വകാധനീനത്തിച്ചറ്റ്  തകസുകള് അട്ടെത്തിമറത്തിക്കുനതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്) എന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീമതത്തി ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്,  നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര എന  III-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  1005,58,75,000

രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവറ്റ്  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (സനീപനീഡകരര

ഗുണകാബനമുള്ളവരര  അഴത്തിമതത്തിക്കകാരമകായ  ഉതദരകാഗസര്ലക്കതത്തിലര

നത്തിയമനടെപടെത്തി  സസ്വനീകരത്തിക്കകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്) എന ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര ഞകാന് അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല്

നനീതത്തിനരകായ  നത്തിര്വ്വഹണര  എന  III-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ
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തപരത്തില് വകലകകാളളത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  1005,58,75,000  രൂപയത്തില് നത്തിനറ്റ്  നൂറു രൂപ

കുറവ  ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്  (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനറ്റ്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപര തകാലഴപ്പറയന അരഗങ്ങള് അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

1. ശനീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്

2. ശനീ. ടെത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദറ്റ്

3. തഡകാ. മകാതത്യു കുഴൽനകാടെൻ

4. ശനീ. സനനീഷ് കുമകാർ തജകാസഫറ്റ്

5. ശനീ. സത്തി. ആർ. മതഹഷറ്റ്

6. ശനീമതത്തി ഉമ തതകാമസറ്റ്

7. ശനീ. തമകാൻസറ്റ് തജകാസഫറ്റ്

ശനീമതത്തി  ലക  .    ലക  .    ലലശലെജ  ടെനീച്ചര്:  സര്,  ഞകാന്  ഇഇ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  അരഗനീകരത്തിക്കുന.  വളലര  പ്രതത്തിസനത്തിയളള  ഒര

കകാലെഘട്ടെതത്തിലുര  ജനങ്ങളുലടെ  ജനീവത്തിതതത്തിനറ്റ്  ബുദത്തിമുട്ടുണകാക്കകാലത,

സകാമൂഹരതക്ഷേമ  നടെപടെത്തികള്  തുടെര്നര  മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാനുളള  ഇഇ

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ധനീരമകായ  തനീരമകാനലത  അരഗനീകരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ഇഇ

സഭകാതലെതത്തില്  സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള്  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുന  ഒര
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കകാരരര, വളലര പ്രധകാനലപ്പട്ടെ രണറ്റ് സരഭവങ്ങള് ഓര്തക്കണ ദത്തിവസമകാണത്തിനറ്റ്.

നമ്മുലടെലയലകാര  അഭത്തിമകാനമകായ ചനതശഖര ലവങത്തിട്ടെരകാമന്,  1928-ല് രകാമന്

ഇഫകറ്റ്  കണ്ടുപത്തിടെത്തിച്ചതത്തിലന്റ  ഒകാര്മ  പുതുക്കുന  ദത്തിനമകായ  ഇനറ്റ്  'നകാഷണല്

സയന്സറ്റ്  തഡ'  ആയത്തി  ആചരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ആകകാശതത്തിലന്റ

നനീലെനത്തിറതത്തിനുര  കടെലെത്തിലന്റ  നനീലെനത്തിറതത്തിനുലമകാലക്ക  കകാരണമകാകുന,

പ്രകകാശതത്തിലന്റ സകാററത്തിരഗുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ വത്തിഷയര

കണ്ടുപത്തിടെത്തിച്ചതത്തിലന്റ ഓര്മ പുതുക്കുന ദത്തിവസമകാണറ്റ്. അതദ്ദേഹതത്തിനറ്റ് തനകാബല്

സമകാനര  കത്തിട്ടെത്തിയതത്തിലന്റ  ഓര്മയര  ഇഇ  ദത്തിവസവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടുണറ്റ്.

മലറകാനറ്റ്,  സസ്വകാതനരതത്തിനുമുന്പറ്റ്  നമ്മുലടെ നകാട്ടെത്തില് നത്തിലെനത്തിനത്തിരന കടുത

ജകാതത്തി  വത്തിതവചനതത്തിലനതത്തിരകായളള  വലെത്തിലയകാര  തപകാരകാട്ടെമകായ  ലലവക്കര

സതരകാഗ്രഹതത്തിലന്റ  പ്രഖരകാപനര  വനതത്തിലന്റ  ഓര്മ  പുതുക്കുന

ദത്തിവസരകൂടെത്തിയകാണത്തിനറ്റ്.  തകാഴ്ന്നജകാതത്തിക്കകാര്ക്കറ്റ്  ലലവക്കര  തക്ഷേത്രതത്തിലന്റ

ചുറ്റുമതത്തിലെത്തിനറ്റ്  സമനീപത്തുളള  ലപകാതുനത്തിരതത്തിലൂലടെ  നടെനകൂടെകാലയന

സവര്ണ്ണരലടെ അധത്തികകാര ഭകാന്തത്തിലനതത്തിരകായത്തി മഹകാത്മജത്തിയലടെ തനതൃതസ്വതത്തില്

നടെന  സമരതത്തിലന്റ  ഒകാര്മപുതുക്കുന  ദത്തിവസര  കൂടെത്തിയകാണറ്റ്.  അനലത

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്  അതത്തിലനലകാര  തനതൃതസ്വര  ലകകാടുക്കകാന്  കഴത്തിഞത്തിരന.
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സസ്വകാതനരസമരതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  ഇതുതപകാലുളള  കകാരരങ്ങള്  ലചയ്യേകാന്

ഇന്തരന്  ജനതതയകാലടെകാപ്പര  തകരളതത്തിലലെ  ജനങ്ങള്  തയ്യേകാറകായതത്തിലന്റകൂലടെ

അനറ്റ്  മഹകാത്മജത്തിയലടെ  തനതൃതസ്വതത്തില്  വലെത്തിലയകാര  തപകാരകാട്ടെര

അയത്തിതകാചരണതത്തിലനതത്തിലര നടെനത്തിരന. എനകാല് ആ തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് ഇനറ്റ്

എവത്തിലടെലയതത്തി നത്തില്ക്കുനലവനളളതകാണറ്റ് ഇതപ്പകാഴലത തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ

സസ്വഭകാവ സവത്തിതശഷതകളത്തില്നത്തിനറ്റ് നമുക്കറ്റ് മനസത്തിലെകാക്കകാന് സകാധത്തിക്കുനതറ്റ്.

ഇനറ്റ്  രകാവത്തിലലെ  സഭകാതലെതത്തില്  നടെനത്തിട്ടുളള  പ്രകടെനങ്ങലളലകാരതലന

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനുണകായ  അപചയതത്തിലന്റ  പ്രതതരകതകള്

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുനതകാണറ്റ്.  റകായ് പൂരത്തില്  നടെന  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  പനീനറത്തി

സതമളനതത്തിലലെ പ്രഖരകാപനതത്തിലലെ ചത്തിലെ കകാരരങ്ങള് അരഗനീകരത്തിച്ചുലകകാണറ്റ്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിയര മനത്തിമകാരമുള്ലപ്പലടെ സരസകാരത്തിക്കുകയണകായത്തി.

ഏതകായകാലുര തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ് ഒര കകാരരര തബകാധരമകായത്തിരത്തിക്കുന,  തനരലത

അവരലടെ  ഉദയ് പൂര്  ചത്തിന്തന്  ശത്തിബത്തിരതത്തില്നത്തിനര  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ

സമനീപനര മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുനലവനളളതറ്റ് സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണറ്റ്. ഉദയ് പൂര് ചത്തിന്തന്

ശത്തിബത്തിരതത്തില്  തകകാണ്ഗ്രസ്സുകകാര്  പറഞത്തിരനതറ്റ്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ലയ

തനരത്തിടെകാന്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനുമകാത്രതമ  സകാധത്തിക,  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനകാണതറ്റ്
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കഴത്തിയക, അതുലകകാണറ്റ് തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് തത്തിരത്തിച്ചുവരലമലനലകാമുളള രനീതത്തിയത്തിലുളള

പ്രചരണമകാണറ്റ് നടെതത്തിയത്തിരനതറ്റ്. എനകാല് തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ ചത്തിലെ നയങ്ങള്

അവലര  എത്രമകാത്രര  പത്തിതനകാട്ടെടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവനറ്റ്  ഇതപ്പകാള്  അവര്ക്കറ്റ്

മനസത്തിലെകായത്തിട്ടുണറ്റ്.  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ലയ തനരത്തിടെകാന്,  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  സസ്വനീകരത്തിക്കുന

തനീവ്രഹത്തിന്ദുതസ്വതത്തിനറ്റ് പകരമകായത്തി മൃദുഹത്തിന്ദുതസ്വ സമനീപനര സസ്വനീകരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് സസ്വനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുളള മകാര്ഗര.  അതത്തിനറ്റ് റകായ് പൂര് പ്രഖരകാപനതത്തിലുര

മകാറലമകാനര  വനത്തിട്ടെത്തില.  ഒറയ്ക്കുനത്തിനകാല്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  ഒനമലകാലയനളള

കകാരരര  റകായ് പൂര്  പ്രഖരകാപനതത്തില്  അവര്ക്കറ്റ്  വരക്തമകായത്തിട്ടുണറ്റ്.

അത്രലയങത്തിലുര  തപകാസത്തിറനീവകായത്തി  ആതലെകാചത്തിച്ചതറ്റ്  വളലര  നല  കകാരരമകായത്തി

സസ്വകാഗതര ലചതയ്യേണതകാണറ്റ്.  ജനകാധത്തിപതര ശക്തത്തികളുമകായത്തി തയകാജത്തിച്ചുലകകാണറ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  പ്രവര്തത്തിക്കണലമനറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  റകായ് പൂര്

പ്രഖരകാപനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  വനതത്തിലന  ഞങ്ങലളലകാര  സസ്വകാഗതര

ലചയ്യുകയകാണറ്റ്,  അത്രയര  ധകാരണ  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനുണകാകുനതറ്റ്  നലതകാണറ്റ്.

എനകാല്  ആ  ധകാരണയളളതുലകകാണ്ടുമകാത്രര  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്

നനകാകുകയത്തിലകാലയനതത്തിലന്റ  സൂചന  റകായ് പൂര്  ശത്തിബത്തിരതത്തിലുര

ഉണകായത്തിലയനളളതകാണറ്റ്.  അവത്തിലടെ  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ
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ഏലതങത്തിലുലമകാര  ലതറകായ  നയലത  തുറലനതത്തിര്ക്കകാന്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്

സകാധത്തിതച്ചകാ?  പ്രതതരകത്തിച്ചറ്റ്  മതനത്തിരതപക്ഷേതയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരര.

ഇന്തരന്  ഭരണഘടെനയലടെ  അടെത്തിസകാനഘടെന  മതനത്തിരതപക്ഷേതയത്തിലുര

ജനകാധത്തിപതരതത്തിലുര  അധത്തിഷത്തിതമകാണറ്റ്.  ജനകാധത്തിപതരര  പരത്തിപൂര്ണ്ണമകായര

അവസരസമതസ്വമകാണറ്റ്.  മതതതരതസ്വമകാണറ്റ് ഇന്തരയലടെ തബസത്തികറ്റ് സ്ട്രേക്ചലറനറ്റ്

നമുക്കറ്റ്  പറയകാര.  അതത്തില്  മകാറമുണകാക്കകാന്  ആര്ക്കുര  അവകകാശമത്തില;

ഭരണഘടെനയലടെ  തഭദഗതത്തികലളകാലക്ക  ആകകാര.  ഇനറ്റ്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.

ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ഭരണഘടെനലയ  തഭദഗതത്തി  ലചയ്യുക  മകാത്രമല  ലചയ്യുനതറ്റ്;

അതത്തിലന്റ തബസത്തികറ്റ് സ്ട്രേക്ചറത്തിലന ലപകാളത്തിലച്ചഴുതുകയകാണറ്റ്. മതതത്തിലൂനത്തിയതുര

വര്ഗനീയതയത്തിലെധത്തിഷത്തിതവമകായ  ഒര  ഹത്തിന്ദുതസ്വരകാഷ  വകാദവമകായത്തിട്ടെകാണറ്റ്

ബത്തി.ലജ.പത്തി.  മുതനകാട്ടുതപകായ്ലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  എടുക്കുന

ഓതരകാ  സമനീപനവര  നമ്മുലടെ  നകാടെത്തിലന്റ  മതനത്തിരതപക്ഷേതലയയര

മതതതരതസ്വലതയര  തകര്ക്കുനതകാണറ്റ്.  എനകാല്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ

ശത്തിബത്തിരതത്തില്  അതരതത്തിലുളള  സരഭവങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുളള  ദനീര്ഘമകായ

ചര്ച്ചകതളകാ തനീരമകാനങ്ങതളകാ എതത്തിര്പകതളകാ വനത്തില. കകാശനീരത്തിലന്റ പ്രതതരക

പദവത്തി ഒഴത്തിവകാക്കത്തിയതറ്റ് സരബനത്തിച്ചുര മുതലെകാഖറ്റ് നത്തിയമര ലകകാണ്ടുവനറ്റ് ഒര
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പ്രതതരക  മതവത്തിഭകാഗലത  മകാത്രര  കുറക്കകാരകായത്തി  കകാണുന

സമനീപനതത്തിലനതത്തിരകായത്തിട്ടുര  രകാമതക്ഷേത്ര  നത്തിര്മകാണവമകായത്തി  മുതനകാട്ടെറ്റ്

തപകാകുന ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ നയലത വത്തിമര്ശത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര കകാശത്തിയര മധുരയര

ലെക്ഷേരമകാക്കത്തിയളള  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  പ്രയകാണലത  നത്തിശത്തിതമകായത്തി

വത്തിമര്ശത്തിച്ചുലകകാണ്ടുമുളള എലന്തങത്തിലുര ആ ശത്തിബത്തിരതത്തിലുണകാതയകാ; അലലങത്തില്

റകായറ്റ് പൂരത്തിലലെ നത്തിങ്ങളുലടെ പനീനറത്തിയത്തില് ഉണകാതയകാ; നത്തിങ്ങള് ഭയക്കുകയകാതണകാ?

ഇനത്തിലയങത്തിലുര നത്തിങ്ങള് മനസത്തിലെകാതക്കണതറ്റ് ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ അതത നയര

സസ്വനീകരത്തിച്ചുലകകാണറ്റ്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കറ്റ്  ബദലെകായത്തി  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  വളര്നവരകാന്

സകാധത്തിക്കുകയത്തിലകാലയനളളതകാണറ്റ്.  ഇന്തരയലടെ  മതനത്തിരതപക്ഷേത

കകാത്തുസൂക്ഷേത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര ഇന്തരന് ജനതലയ ഒനകായത്തിക്കണ്ടുലകകാണ്ടുര മകാത്രതമ

മുതനകാട്ടുതപകാകകാന്  സകാധത്തിക്കുകയളള.  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്  അതത്തിനറ്റ്

കഴത്തിയത്തിലകാലയനള്ളതുര മനസത്തിലകാലയനള്ളതുര റകായ് പൂര് പ്രഖരകാപനതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  ലതളത്തിയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവനതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തില്നത്തിനര  ഒനര

പ്രതനീക്ഷേത്തിക്കകാനത്തില  എനള്ളതത്തിലന്റ  സൂചനയകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള്  എവത്തിലടെയകാണറ്റ്

ബഹളമുണകാക്കുനതറ്റ്?  നത്തിങ്ങള്  രകാവത്തിലലെ  മുതല്  ബഹളമുണകാക്കത്തിയതറ്റ്

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിയലടെ  തകരളതത്തിലലെ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന
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തകര്ക്കകാനകാണറ്റ്.  തകരളതത്തിലലെ  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ഇനറ്റ്  ഇന്തരയത്തില്

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ അതത്തിഭനീകരമകായ ഹത്തിന്ദുരകാഷ വകാദതത്തിലനതത്തിരകായത്തി ഏറവര

ശക്തമകാലയകാര  മതത്തിലെകായത്തി  നത്തില്ക്കുകയകാണറ്റ്.  ഞങ്ങള്

മറ്റുസരസകാനങ്ങളത്തിലലെകാനര  അധത്തികകാരതത്തിലെത്തില,  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര

മുനണത്തി  തകരളതത്തിലെകാണുളളതറ്റ്.  പതക്ഷേ,  തകരളതത്തില്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ

വര്ഗനീയത, വത്തിഭജനവകാദര, ഹത്തിന്ദുരകാഷവകാദര എനത്തിവലയകാലക്ക നടെപ്പത്തിലെകാക്കകാന്

അനുവദത്തിക്കുകയത്തിലലനറ്റ്  വരക്തമകായത്തി  പ്രഖരകാപത്തിച്ചുലകകാണറ്റ്  അസരബത്തിയത്തിലലെ

99 തപരര പുറതറ്റ് ഇടെതുപക്ഷേ ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തി ഒറലക്കട്ടെകായര അതത്തിലന

എതത്തിര്ക്കുന.  ആ  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിലയയര  ഇഇ

ഗവണ്ലമന്റത്തിലനയര  തകര്തത  അടെങ്ങൂലവന  വകാശത്തിയകാണറ്റ്  തകരളതത്തിലലെ

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്.  പത്തിലന  എവത്തിലടെയകാണറ്റ്  ഇഇ  രകാജരതത്തിനറ്റ്  രക്ഷേയളളതറ്റ്;

നത്തിങ്ങള്  എന്തകാണറ്റ്  ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനതറ്റ്?  ജനകാധത്തിപതരവകാദത്തികലളലയലകാര

തചര്ത്തുലകകാണകാണറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  പ്രവര്തനലമനറ്റ്  പറഞ്ഞുവതലകാ;

ഇവത്തിലടെ  ഏറവര  ശക്തമകായത്തി  ഞങ്ങള്  വര്ഗനീയതലയ  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുന.

വര്ഗനീയത  മകാത്രമല....,  ഇതപ്പകാള്  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)-ലന്റ  തനതൃതസ്വതത്തില്

ശനീ.  എര.  വത്തി.  തഗകാവത്തിന്ദന്  മകാസര്  നയത്തിക്കുന  പ്രതത്തിതരകാധ  ജകാഥ  രണറ്റ്
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കകാരരങ്ങള്ലക്കതത്തിലരയകാണറ്റ്  നടെത്തുനതറ്റ്.  ഒനറ്റ്,  നമ്മുലടെ  ഭരണഘടെനയലടെ

അടെത്തിതറ  തകര്ക്കുന  മതതതരതസ്വതത്തിലനതത്തിരകായളള,  ഹത്തിന്ദുരകാഷവകാദര

വച്ചുലകകാണ്ടുളള  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  നനീക്കതത്തിലനതത്തിലരയകാണറ്റ്.

പകാഠപുസകങ്ങള്തപകാലുര  മകാറത്തിലയഴുതുന,  നത്തിയമങ്ങള്  മകാറത്തിലയഴുതുന,

ജുഡനീഷരറത്തിലയതപ്പകാലുര  വരതത്തിയത്തില്  നത്തിര്ത്തുന,  മലറലകാ  ജനകാധത്തിപതര

സരവത്തിധകാനങ്ങതളയര വര്ഗനീയതയ്ക്കറ്റ് കനീഴ് ലപ്പടുത്തുന ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ ഭരണര

1930-കളത്തിലലെ ഫകാസത്തിസറ്റ്  ഹത്തിററ്റ് ലെറുലടെ  ഭരണലതയകാണറ്റ്  ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കുനതറ്റ്.

കുറച്ചുതപലര  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചറ്റ്  മറ്റുളളവലര  പരകാജയലപ്പടുത്തുകലയനളളതകാണറ്റ്.

ക്രത്തിസരകാനത്തിക്കറ്റ്  ഞങ്ങളുലണനറ്റ്  പറയകയകാണറ്റ്,  എനകാല്  ക്രത്തിസരകാനത്തികളത്തില്

ചത്തിലെലരങത്തിലുര  അതത്തില് വത്തിശസ്വസത്തിച്ചകാല്  1930-കളത്തിലലെ ജര്മനത്തിയത്തില് നടെന

കകാരരങ്ങള് ഇവത്തിലടെ സരഭവത്തിക്കുലമനതത്തില് ഒര സരശയവമത്തില.  മുസനീങ്ങളത്തില്

ചത്തിലെ  വത്തിഭകാഗലത  കൂട്ടുതചര്ത്തുലകകാണറ്റ്  മറ്റുളളവലര  മകാറത്തിനത്തിര്തകാന്

സകാധത്തിക്കുര;  അതകാണറ്റ്  ജമകാഅലത  ഇസകാമത്തിയമകായത്തി  ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.

നടെതത്തിയ ചര്ച്ച. ഞങ്ങള് അതത്തിലന എതത്തിര്ത്തു; വളലര സൂക്ഷ്മതതയകാടുകൂടെത്തിയ

വര്ഗനീയ  ശക്തത്തികളുലടെ  ഇടെലപടെലെകാണറ്റ്,  അതകാണറ്റ്  ഞങ്ങള്  എതത്തിര്ക്കകാന്

കകാരണര.  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  തനതത്തിലനതത്തിലര  ശക്തമകായ  പ്രതത്തിതരകാധര
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തനീര്ത്തുലകകാണ്ടുമകാത്രതമ  തകരളലതയര  അതുവഴത്തി  ഇഇ  രകാജരലതയര

രക്ഷേത്തിക്കകാനുളള ഒര തമകാഡല് നമുക്കറ്റ് കകാണത്തിച്ചുലകകാടുക്കകാന് സകാധത്തിക്കുകയളള.

നമുക്കറ്റ് രകാജരലതയകാലക രക്ഷേത്തിക്കകാന് കഴത്തിയകയത്തില.  എനകാല് തകരളതത്തില്

നകാര ഒര തമകാഡല് കകാണത്തിച്ചുലകകാടുക്കകാന് ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  അതറ്റ് ഇവത്തിടെലത

ഹത്തിന്ദുവര മുസനീമുര  ക്രത്തിസരകാനത്തിയര  ഒരമത്തിച്ചറ്റ്  തചര്നലകകാണറ്റ്  ഇഇ രകാജരലത

നശത്തിപ്പത്തിക്കുന  വര്ഗനീയതയ്ലക്കതത്തിരകായളള  സനത്തിയത്തിലകാത  സമരമകാണറ്റ്.

അതത്തിനുളള  പ്രതത്തിതരകാധര  തനീര്ത്തുലകകാണറ്റ്  മുതനകാട്ടുതപകാകകാന്  തലനയകാണറ്റ്

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി  ആഗ്രഹത്തിക്കുനതറ്റ്.  രണറ്റ്,  നമ്മുലടെ

സരസകാനലത  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  തകര്ക്കുന  തകന  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

നയതത്തിലനതത്തിരകായത്തിട്ടുള്ളതകാണറ്റ്.  തകന  ബഡ്ജററ്റ്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള്

നത്തിങ്ങള് ഇവത്തിലടെ ഇനറ്റ് കകാണത്തിച്ച ഏലതങത്തിലുര തരതത്തിലുളള ഒര ആതക്രകാശര

അലലങത്തില്  അതത്തിലനതത്തിരകായളള  ഏലതങത്തിലുര  ശക്തമകായളള  അഭത്തിപ്രകായ

പ്രകടെനര  ഇഇ  സഭകാതലെതത്തിലലെങത്തിലുര  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  നടെതകാമകായത്തിരനത്തിതല?

നമ്മുലടെ സരസകാനലത എത്രമകാത്രര വനീര്പമുട്ടെത്തിക്കുന സമനീപനമകാണറ്റ് തകന

ഗവണ്ലമലന്റടുതതറ്റ്.  അതത്തിനുപകരര  ആ തകന ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ലഞരക്കുന

സമയതറ്റ്  സരസകാന  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  നത്തിലെനത്തില്പ്പത്തിലന  ലചകാലത്തി  1600
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രൂപവച്ചറ്റ്  ഇഇ  സരസകാനലത  പകാവങ്ങള്ക്കറ്റ്  ലപന്ഷന്  ലകകാടുക്കകാനുര

ഇവത്തിടെലത പകാവലപ്പട്ടെവര്ക്കറ്റ് സഇജനര ചത്തികത്തിത്സ ലകകാടുക്കകാനുര കഴത്തിയരവത്തിധര

രണ്ടു  രൂപ  ലപതടകാളത്തിയര  ഉല്പ്പനങ്ങളുലടെ  തമല്  ലസസറ്റ്  ചുമതത്തിയതത്തിലന

നത്തിങ്ങള്  എന്തുവലെത്തിയ  ചൂഷണമകായത്തിട്ടെകാണറ്റ്  ചത്തിത്രനീകരത്തിച്ചതറ്റ്.

തകാല്പ്പരരതതകാടുകൂടെത്തിയല, തകരളതത്തിലലെ ഇടെതുപക്ഷേ ഗവണ്ലമന്ററ്റ് ഒരത്തിക്കലുര

തകരളതത്തിലലെ ജനങ്ങള്ക്കറ്റ് കൂടുതല് നത്തികുതത്തിഭകാരര  അടെത്തിതച്ചല്പ്പത്തിച്ചറ്റ്  അവലര

തദകാഹത്തിക്കകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന  ഗവണ്ലമന്റല.  അതറ്റ്  ഇഇ  നകാട്ടെത്തിലലെ

ജനങ്ങള്ക്കറ്റ്  മനസത്തിലെകായത്തിട്ടുണറ്റ്.  തകകാവത്തിഡറ്റ്  മഹകാമകാരത്തി  വനറ്റ്  തലെകാകര

വത്തിറങ്ങലെത്തിച്ചുനത്തിനതപ്പകാള്  സഇജനര  ചത്തികത്തിത്സ  പ്രഖരകാപത്തിച്ച  സരസകാനമകാണറ്റ്

തകരളര.  ധകാരകാളര  പണര  ലകട്ടെത്തിവച്ചത്തിട്ടെല  നമള്  അതുലചയതറ്റ്.

ജനങ്ങള്ക്കകാകമകാനര  സഇജനര  ചത്തികത്തിത്സ  പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.  ഇവത്തിലടെ  ലകട്ടെത്തിവച്ച

കകാശുലകകാണല  അതറ്റ്  ലചയത്തിട്ടുളളലതനറ്റ്  നമുലക്കലകാതപര്ക്കുര  അറത്തിയകാര.

എനകാല്  ആ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  നത്തിലെനത്തില്പത്തിനുതവണത്തി,  വകായ്പലയടുക്കകാനുളള

പരത്തിധത്തിതപകാലുര  ലവട്ടെത്തിച്ചുരക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനറ്റ്  രൂപ

നമുക്കറ്റ് കത്തിട്ടെകാനുളള നത്തികുതത്തി വത്തിഹത്തിതതത്തില് കുറവറ്റ് വരതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്,

നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  അതുസരബനത്തിച്ചറ്റ്  ഒര  ചൂടുമത്തില.  അതല്പ്പലമങത്തിലുര
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തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  അലലങത്തില്  യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-ലന്റ  മനസത്തിലന

അസസ്വസമകാക്കത്തിയത്തിട്ടുതണകാ?  കഴത്തിഞ  തകന  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ബഡ്ജററ്റ്

വനതത്തിനുതശഷര  എലന്തലകാര  തദകാഹങ്ങളകാണറ്റ്  ഓതരകാ  തമഖലെയത്തിലുര

ഉണകായതറ്റ്.  കൃഷത്തിക്കകാലര  തദകാഹത്തിക്കുന  നയര...,  രകാസവള  സബ്സത്തിഡത്തി

എത്രകണകാണറ്റ്  ലവട്ടെത്തിച്ചുരക്കത്തിയതറ്റ്;  നത്തിങ്ങള്  ചത്തിന്തത്തിതച്ചകാ?  ഇവത്തിലടെ  കൃഷത്തി

വകുപ്പറ്റ് നടെത്തുന 'എലകാവരര കൃഷത്തിയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ് '  എന പദതത്തിയത്തില് ജനങ്ങലള

എങ്ങലനയകാണറ്റ്  ആകര്ഷത്തിക്കുക?  രകാസവളതത്തിനറ്റ്  വത്തിലെ

കൂടെത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള്  ഏതറ്റ്  കൃഷത്തിക്കകാരനകാണറ്റ്  രക്ഷേ  കത്തിട്ടുക?  റബ്ബര്

കര്ഷകര്,  അതുതപകാലലെ  എലകാ  കര്ഷകരര.......  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലെയത്തില്

തകനഗവണ്ലമന്ററ്റ്  നടെത്തുന  ലതറത്തിലനതത്തിലരയര  ചൂഷണതത്തിലനതത്തിലരയര

അരയക്ഷേരര  മത്തിണകാതനകാ  മകാര്ച്ചറ്റ്  നടെതകാതനകാ  നത്തിങ്ങള്  തയ്യേകാറകാതയകാ;  ഇഇ

ആവശരതത്തിനകായത്തി  തകനഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ഓഫനീസുകള്ക്കുമുമ്പത്തിതലെയ്തക്കകാ

രകാജറ്റ് ഭവനറ്റ്  മുമ്പത്തിതലെയ്തക്കകാ ഒര മകാര്ച്ചറ്റ്  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  നടെതകാമകായത്തിരനത്തിതല,

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  അങ്ങലന  ലചയ്തതകാ?  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്  കൃഷത്തിക്കകാരലടെ

പ്രശ്നലമകാനര  ഒര  വത്തിഷയതമയല.   ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്  പദതത്തി  രൂപനീകരത്തിച്ചതറ്റ്

ഒനകാര  യ.പത്തി.എ.  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  ഇടെതുപക്ഷേര  പത്തിന്തുണയ്ക്കുന
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സമയതകായത്തിരനലവനതറ്റ്  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  നത്തിതഷധത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയതമകാ?

നത്തിങ്ങളുലടെ തലെയത്തില് അങ്ങലനലയകാര ആശയര ഉദത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില. ഇന്തരകാരകാജരലത

ഒര കുടുരബതത്തിലലെ ഒരകാള്ലക്കങത്തിലുര ലതകാഴത്തില് ലകകാടുക്കണര, അതത്തിനറ്റ് എത്ര

തകകാടെത്തി  രൂപ  ലചലെവകായകാലുര  അങ്ങലന  ലകകാടുക്കണലമനറ്റ്  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്

ആഗ്രഹമുണകായത്തിട്ടെത്തില.  പതക്ഷേ  അനറ്റ്  പത്തിന്തുണ  തരണലമങത്തില്  ഇഇലയകാര

ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്  പദതത്തി  ലകകാണ്ടുവരണലമനറ്റ്  ഞങ്ങള്  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ചു.  അനറ്റ്

ഞങ്ങള് പറഞകാല് തകള്ക്കുന ഒര സസ്വഭകാവമുണകായത്തിരന...

ശനീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്: സര്, തപകായത്തിന്ററ്റ് ഓഫറ്റ് ഓര്ഡര്...

ശനീമതത്തി  ലക  .    ലക  .    ലലശലെജ  ടെനീച്ചര്:  സര്,  ഞങ്ങള്തലനയകാണറ്റ്

നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ചതറ്റ്,  അതത്തില്  യകാലതകാര  സരശയവമത്തില,  ഒര  തപകായത്തിന്ററ്റ്  ഓഫറ്റ്

ഓര്ഡറുമത്തില... ഇതത്തില് തപകായത്തിന്ററ്റ് ഓഫറ്റ് ഒകാര്ഡറത്തില.

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  പനീസറ്റ്....ടെനീച്ചറുലടെ സമയര കഴത്തിഞ്ഞു..  തപകായത്തിന്ററ്റ് ഓഫറ്റ്

ഓര്ഡര്...ലയസറ്റ് തപ്രകാസനീഡറ്റ്..

ശനീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്:  സര്, റൂള് 307, അവകാസവമകായ കകാരരമകാണറ്റ്

പറഞതറ്റ്,  യ.പത്തി.എ.  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  അധത്തികകാരതത്തില്വരന  2004-നുമുമ്പറ്റ്,

ആ  2004-ലലെ  തലെകാക റ്റ്സഭകാ  ലതരലഞടുപ്പത്തില്
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ശനീമതത്തി  തസകാണത്തിയകാ  ഗകാനത്തി  പുറതത്തിറക്കത്തിയ  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ

പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തിലലെ 'തലെബര്' എനതത്തിലലെ ഒനകാമലത വകാഗകാനമകായത്തിരന,

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  അധത്തികകാരതത്തില്വനകാല്  നൂററ്റ്  ദത്തിനര  ലതകാഴത്തിലുറപ്പകാക്കുന

നത്തിയമര ലകകാണ്ടുവരലമനതറ്റ്. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  ചുരക്കത്തി പറയ...

ശനീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്:  സര്,  യ.പത്തി.എ.  വനതുര  അതത്തിലന

ഇടെതുപക്ഷേര  പത്തിന്തുണയ്ക്കകാന്  തനീരമകാനത്തിച്ചതുര  അതത്തിനുതശഷമകാണറ്റ്.

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ് ഇതത്തിനകതറ്റ് തകാത്പരരമത്തിലകായത്തിരനലവന അവകാസവമകായ

കകാരരര തരഖയത്തില്നത്തിനര നനീക്കരലചയ്യേണര എനതകാണറ്റ് എലന്റ തപകായത്തിന്ററ്റ്.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര+. ടെനീച്ചര് കണ്ക്ലൂഡറ്റ് ലചയ...

ശനീമതത്തി  ലക  .    ലക  .    ലലശലെജ  ടെനീച്ചര്:  സര്,  വത്തിഷ്ണുനകാഥത്തിനറ്റ്  അതറ്റ്

ലകകാതള്ളണകകാരരമത്തില.  നത്തിങ്ങള് ഒനകാര യ.പത്തി.എ. ഗവണ്ലമന്ററ്റ്...

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  ശനീ.  പത്തി.  വത്തി.  ശനീനത്തിജത്തിന്,  അവത്തിലടെയത്തിരത്തിക..  ടെനീച്ചര്

കണ്ക്ലൂഡറ്റ് ലചയ്യുകയകാണറ്റ്....

 ശനീമതത്തി  ലക  .    ലക  .    ലലശലെജ  ടെനീച്ചര്:  സര്,  ഒനകാര  യ.പത്തി.എ.

ഗവണ്ലമന്റത്തിനുമുതമ്പയര നകാലെത്തില് മൂനറ്റ്  ഭൂരത്തിപക്ഷേതത്തിലനകാലക്ക തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്

+ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദരക്ഷേലന്റ  ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര  (ഫയല് നമ്പര് 3578/ഇ.ബത്തി /2023/നത്തി.ലസ. തനീയതത്തി                 
01-03-2023) തരഖയത്തില് നത്തിലെനത്തിര്തത്തി.
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ഇവത്തിലടെ  ഭരത്തിച്ചത്തിരനതലകാ,  എനത്തിട്ടെറ്റ്  ഒര  കുടുരബതത്തില്  ഒരകാള്ക്കറ്റ്  ലതകാഴത്തില്

ലകകാടുക്കണലമന  ചത്തിന്ത  നത്തിങ്ങളുലടെ  മനസത്തിലന്റ  നകാലെയലെത്തുകൂടെത്തി

തപകായത്തിട്ടുതണകാ; ആരകാണറ്റ് അതത്തിനറ്റ് തപ്രരത്തിപ്പത്തിച്ചതറ്റ്?  ശനീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്,

ഇലതകാനര  ഇങ്ങലന  പകാഴറ്റ്  മുറരലകകാണറ്റ്  മറച്ചുപത്തിടെത്തിച്ചകാല്  മറഞ്ഞുതപകാകുന

കകാരരങ്ങളല.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ടെനീച്ചര്  പനീസറ്റ് കണ്ക്ലൂഡറ്റ്....

ശനീമതത്തി  ലക  .    ലക  .    ലലശലെജ  ടെനീച്ചര്:  സര്,  സസ്വകാതനരര  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടെറ്റ്

അതനകാളര  ഭരത്തിച്ചത്തിട്ടുര  ലതകാഴത്തില്  ലകകാടുതക്കണതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ

ഉതരവകാദത്തിതസ്വമകാലണനറ്റ് നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ് എലനങത്തിലുര തതകാനത്തിയത്തിരതനകാ? അനറ്റ്

ഇടെതുപക്ഷേതത്തിലന്റ  ആഗ്രഹതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തിതലനയകാണറ്റ്  ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്

പദതത്തി  ലകകാണ്ടുവനതറ്റ്.  പത്തിലന  അതറ്റ്  എങ്ങലന  അട്ടെത്തിമറത്തിക്കകാലമനകാണറ്റ്

ശമത്തിച്ചുലകകാണത്തിരനതറ്റ്.  ഇതപ്പകാള്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  അതറ്റ്

അട്ടെത്തിമറത്തിക്കകാന്  ശമത്തിക്കുന.  ഞകാന്  ലചയറത്തിലന  ബുദത്തിമുട്ടെത്തിക്കുനത്തില,

നത്തിര്ത്തുകയകാണറ്റ്,  അതരതത്തിലുള്ള  എലകാ  നല  നടെപടെത്തികള്ക്കുപത്തിനത്തിലുര

ഇടെതുപക്ഷേതത്തിലന്റ ഒര ശദയണറ്റ്.  ഇഇ തകരളതത്തില് നടെത്തുന മകാതൃകയര

ഇടെതുപക്ഷേതത്തിലന്റ  മകാതൃകയകാണറ്റ്.  തകരളതത്തിലലെ  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്,  ആ
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മകാതൃകതയകാടെറ്റ്  കൂലടെനത്തിനറ്റ്  സതപ്പകാര്ട്ടെറ്റ്  ലചയ്തുലകകാണറ്റ്  ഇതകാണറ്റ്  ജനകനീയ

മകാതൃകലയനറ്റ് ഇന്തരയ്ക്കറ്റ്  കകാണത്തിച്ചുലകകാടുക്കകാന് തയ്യേകാറകായകാല് തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്

ഉതര്പ്രതദശത്തിലുര  മദരപ്രതദശത്തിലുലമകാലക്ക  തപകായത്തി  ബത്തി.ലജ.പത്തി.ക്കറ്റ്

എതത്തിരകായത്തി സരസകാരത്തിക്കകാന് നല ആക്കര കത്തിട്ടുലമന സൂചനയകാണറ്റ്.  അതത്തിനറ്റ്

നത്തിങ്ങള്  തയ്യേകാറകാകണലമനമകാത്രര  പറഞ്ഞുലകകാണറ്റ്  ഞകാന്  ഇഇ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  എലകാവരര  സമയര  പകാലെത്തിക്കണര,

ഇനറ്റ് 17 തപര് സരസകാരത്തിക്കകാനുണറ്റ്. ശനീ. സണ്ണത്തി തജകാസഫറ്റ്...

ശനീ  .   പത്തി  .   വത്തി  .   ശനീനത്തിജത്തിന്: സര്, (...ലലമക്കറ്റ് ഓഫറ്റ്....)

ശനീ  .   സണ്ണത്തി തജകാസഫറ്റ്:  സര്, എലന്റ സമയമകാണറ്റ് തപകാകുനതറ്റ്.

ശനീ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    ശനീനത്തിജത്തിന്:  സര്,  അങ്ങലനലയകാര   തപകായത്തിന്ററ്റ്

കതണക്കത്തില,  ലസക്ഷേന്  37-ല്  അങ്ങലനലയകാര  തപകായത്തിന്ററ്റ്  ഇല.  (ലലമക്കറ്റ്

ഓഫറ്റ്...) 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.

ശനീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്:  സര്, എലന്റ തപരറ്റ് ഇവത്തിലടെ ലമന്ഷന് ലചയ്തു,

അതുലകകാണകാണറ്റ്. ഞകാന് റൂള് 307 എനകാണറ്റ് പറഞതറ്റ്, റൂള് പരത്തിതശകാധത്തിക,
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റൂള്  ബുക്കറ്റ്  എലന്റ  കയ്യേത്തിലുണറ്റ്  (റൂള്സറ്റ്  ഓഫറ്റ്  തപ്രകാസനീഡനര്  ബുക്കറ്റ്

ഉയര്തത്തിക്കകാണത്തിക്കുന.) ലവറുലത, ഇതരതത്തില് തരരതകാഴരതറ്റ്.

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  ശനീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്,  പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാലമനറ്റ്

പറഞതലകാ, ഇരത്തിക... ശനീ. സണ്ണത്തി തജകാസഫറ്റ്, അങ്ങറ്റ് സരസകാരത്തിക.

ശനീ  .   സണ്ണത്തി തജകാസഫറ്റ്: സര്, ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ ടെനീച്ചര് പ്രസരഗത്തിക്കുതമ്പകാള്

ഇഇ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ സകാമ്പതത്തിക നയതതതയകാ തനട്ടെങ്ങലളതയകാ സരബനത്തിച്ചറ്റ്

ഒര  വകാക്കറ്റ്  പറയകാനത്തിലകാതതുലകകാണകാതണകാ  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന

കടെനകാക്രമത്തിച്ചതറ്റ്.  ശനീമതത്തി ലക. ലക. ലലശലെജ ടെനീച്ചര് യഥകാര്ത്ഥതത്തില് ടെനീച്ചര്

തലനയകാണറ്റ്,  വത്തിദരകാഭരകാസ  തയകാഗരതയള്ള  ആള്തലനയകാണറ്റ്,

അധരകാപത്തികയകായത്തിരന വരക്തത്തിയകാണറ്റ്.  ടെനീച്ചര് പത്രര വകായത്തിക്കുനലണനകാണറ്റ്

ഞങ്ങള്  മനസത്തിലെകാക്കത്തിയത്തിരനതറ്റ്.  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  സതമളനതത്തിലന്റ

വര്ഗനീയതയ്ലക്കതത്തിലരയര ബത്തി.ലജ.പത്തി.ക്കറ്റ് എതത്തിലരയമുള്ള പ്രതമയര എടുതറ്റ്

ഉദരത്തിച്ചുലകകാണകാണറ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  എര.  ബത്തി.  രകാതജഷറ്റ്

അടെത്തിയന്തരപ്രതമയതത്തിനറ്റ് മറുപടെത്തി പറഞതറ്റ്. ടെനീച്ചര് അതറ്റ് തകട്ടെത്തിതല? Now to

read  it  again.  എലന്തങത്തിലുര  സരശയമുലണങത്തില് പത്രങ്ങള് വകായത്തിക്കണര,

ഞങ്ങള് ആ പ്രതമയങ്ങള് തരകാര.  
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ശനീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്:  സര്,  പ്രതമയതത്തിലന്റ  തകകാപ്പത്തി  നമ്മുലടെ

കയ്യേത്തിലുണറ്റ്..... അതുതവണലമങത്തില് ഇനതലന തരകാര. 

ശനീ  .    സണ്ണത്തി  തജകാസഫറ്റ്:  സര്,  ടെനീച്ചറത്തിലന്റ  സമയര  മുഴുവന്  എടുതതറ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന  കുറര  പറയകാനകാണറ്റ്.  അങ്ങലന  ലചയ്യേകാന്  കകാരണര  ഇഇ

സര്ക്കകാരത്തിലന  നരകായനീകരത്തിക്കകാന്  ഒനമത്തിലകാതതത്തിനകാലെകാണറ്റ്.  അതപ്പകാഴകാണറ്റ്

ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്  പദതത്തി  അവരതടെതുകൂടെത്തിയകാലണനവരതകാന്  ശമത്തിച്ചതറ്റ്,

അതത്തിനറ്റ്  ശനീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്  മറുപടെത്തി  പറഞതപ്പകാള്  നത്തിങ്ങള്

എന്തുലകകാണകാണറ്റ്  അങ്ങലന  ലചയ്യേകാതത്തിരനതറ്റ്;  30  ലകകാലമകായത്തിതല,  75

ലകകാലമകായത്തിതല  എനകാണറ്റ്  ടെനീച്ചര്  തചകാദത്തിച്ചതറ്റ്.  അതപ്പകാള്  ഞങ്ങള്ക്കറ്റ്  ഒര

കകാരരര  തചകാദത്തിക്കകാനുണറ്റ്,  ബരഗകാളത്തില്  നത്തിങ്ങള്  എത്രലകകാലര  തുടെര്ച്ചയകായത്തി

ഭരത്തിച്ചു,  അവത്തിലടെ  ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്  പദതത്തിയണകായത്തിരതനകാ?  അതറ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റമകാത്രര ആശയമകാണറ്റ്.  ശനീമതത്തി  തസകാണത്തിയകാ  ഗകാനത്തി

പ്രഖരകാപത്തിച്ച  ആശയവര  ശനീ.  മന്തമകാഹന്  സത്തിരഗറ്റ്  നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയ

ആശയവമകാണറ്റ്.  അതത്തിലന്റ പത്തിതൃതസ്വവര നത്തിങ്ങള് ഏലറടുക്കകാന് ശമത്തിക്കുനതറ്റ്

നകാണതക്കടെകാണറ്റ്. ടെനീച്ചര് അത്ര തരരതകാഴരതറ്റ്. (......ബഹളര.....)

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  ശനീമതത്തി  ശകാന്തകുമകാരത്തി,   പനീസറ്റ്....  പനീസറ്റ്...  അവത്തിലടെ
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ശകാന്തമകായത്തിരത്തിക.

ശനീ  .    സണ്ണത്തി  തജകാസഫറ്റ്:  സര്,  തകരള  സര്ക്കകാര്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

ജനതദകാഹ  ബഡ്ജറത്തിലനതത്തിലരയര  നത്തികുതത്തി  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്ലക്കതത്തിലരയര

ലപതടകാള്-ഡനീസല്  വത്തിലെവര്ദനവത്തിലനതത്തിലരയര  ഇഇ  സരസകാനതത്തിലലെ

ജനങ്ങളത്തിലുണകായ  അതത്തിശക്തമകായ  പ്രതത്തിതഷധര  സത്തി.പത്തി.ലഎ  (എര)

അണത്തികളത്തിലുമുണറ്റ്,  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിനറ്റ്  തവകാട്ടെറ്റ്  ലചയവര്ക്കറ്റ്  പ്രതത്തിതഷധമുണറ്റ്.

ആ  പ്രതത്തിതഷധലത  തടെയനതത്തിലന്റ  പരത്തിശമതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായകാണറ്റ്  ഇഇ

സഭയത്തിലുണകാതകണ  അരഗങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലടെ  അസകാധകാരണമകായ  ഒര

ജകാഥയമകായത്തി  തപകാകുനതറ്റ്.  ജനകനീയ  പ്രതത്തിതരകാധയകാത്രയല,  നത്തികുതത്തി

വര്ദനയത്തിലൂലടെ  ജനങ്ങലള  പത്തിഴത്തിയനതത്തിനുള്ള  ഒര പ്രചകാരണ യകാത്രയകാണറ്റ്

സതരതത്തില്  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)  നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  ലപതടകാള്-

ഡനീസല് വത്തിലെവര്ദനലയനതറ്റ് ബത്തി.ലജ.പത്തി.ലക്കതത്തിരകായത്തി എലകാവരര സമരര

ലചയ്യുനതത്തിലലെ ഒര തപകായത്തിന്റകാണറ്റ്.  നതരനതമകാദത്തി  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്   ലപതടകാള്-

ഡനീസല്  വത്തിലെവര്ദന  നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയതപ്പകാള്  ശനീ.  ഉമന്  ചകാണത്തിയലടെ

തനതൃതസ്വതത്തിലുള്ള ഗവണ്ലമന്ററ്റ് അതത്തിലന്റ വത്തിഹത്തിതര തകരളതത്തിനറ്റ് തവലണനറ്റ്

തനീരമകാനത്തിച്ചു. ബത്തി.ലജ.പത്തി. ഗവണ്ലമന്ററ്റ് വത്തിലെ വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള് തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്
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ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  അതത്തിലലെ  വത്തിഹത്തിതര  തവലണനറ്റ്  തനീരമകാനത്തിലച്ചങത്തില്,

അതുതപകാരകാ,  ഞങ്ങള്കൂടെത്തി  നത്തികുതത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുലമന നത്തിലെപകാടെകാണറ്റ്  ഇനറ്റ്

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  സസ്വനീകരത്തിച്ചതറ്റ്,  നത്തികുതത്തിഭകാരര

ജനങ്ങളുലടെതമല്  അടെത്തിതച്ചല്പ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലലശലെജ

ടെനീച്ചര്ക്കറ്റ് ഇതറ്റ് നരകായനീകരത്തിക്കകാന് കഴത്തിയനതകാതണകാ? അങ്ങലന തകനര മകാത്രര

നത്തികുതത്തി വര്ദത്തിപ്പത്തിതക്കണ എന നത്തിലെപകാടെകാണറ്റ് സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്, ഇടെത്തിലവതട്ടെററ്റ്

കത്തിടെക്കുനവലന്റ  തപകാക്കറടെത്തിക്കുന  പണത്തിയകാണറ്റ്  ഇവര്

ലചയ്തുലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്. ഇതത്തിലനതത്തിലര ശനീ. എര. വത്തി. തഗകാവത്തിന്ദന് മകാസറുലടെ

ജകാഥ  നടെക്കുകയകാണറ്റ്.  ജകാഥയ്ക്കറ്റ്  ആളത്തിലലനറ്റ്  വനതുലകകാണകാതണകാ  പലെതുര

ലചയ്യുനതറ്റ്?  ടെനീച്ചര് പറഞ ലതകാഴത്തിലുറപ്പത്തിതല,  എന്തകാണറ്റ് അതത്തില് നടെനതറ്റ്?

ജകാഥയത്തില്  വനത്തിലലങത്തില്,  നകാലള  തജകാലെത്തിയണകാകത്തിലലന  ലമതസജറ്റ്

ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ് ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കറ്റ് മയ്യേത്തില് പഞകായതത്തിലലെ സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)

വകാര്ഡറ്റ്  ലമമ്പര് അയച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ശനീ.  ടെത്തി.  പത്തി.  രകാമകൃഷ്ണലന്റ നകാടെകായ

തപരകാമ്പ്രയത്തില്  സര്ക്കകാര്  സ്കൂളത്തിലന്റ  ബസറ്റ്  പത്തിടെത്തിച്ചകാണറ്റ്  ജകാഥയ്ക്കറ്റ്

ആലളകട്ടെത്തിയത്തിരത്തിക്കുനലതനകകാരരര  ആര്ക്കുര  ഇതുവലര  നത്തിതഷധത്തിക്കകാന്

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  പതനരതത്തിട്ടെയത്തില്   മണല്  കടെത്തുകകാരലന  അവത്തിലടെയള്ള
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പകാര്ട്ടെത്തി  തനതകാക്കന്മേകാര്  ഭനീഷണത്തിലപ്പടുതത്തിയതുലകകാണറ്റ്  3000  രൂപ

ലകകാടുക്കകാലമനറ്റ്  പറഞകകാരരര  അവത്തിടുലത  ഏരത്തിയകാലസക്രട്ടെറത്തിതപകാലുര

ഇതുവലര  നത്തിതഷധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില. 15000  രൂപ  തരത്തികയകാലണങത്തില്  മണല്

എത്രതവണലമങത്തിലുര  വകാരനതത്തിനുള്ള  അനുവകാദമകാണറ്റ്  ബകാഞറ്റ്  ലസക്രട്ടെറത്തി

ലകകാടുക്കുനതറ്റ്.  അങ്ങലനയകാതണകാ  ജകാഥ  വത്തിജയത്തിപ്പത്തിക്കുനതറ്റ്?  ജകാഥയ്ക്കറ്റ്

ജനങ്ങളുലടെ  പത്തിന്തുണയത്തിലകാലയനറ്റ്  അവര്തലന  സമതത്തിച്ചുകഴത്തിഞ

കകാരരമകാണറ്റ്. 

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ ശനീമതത്തി ലക.  ലക.  സശലെജ ടെനീച്ചറുര ഞകാനുര വരനതറ്റ്

കണ്ണൂര്  ജത്തിലയത്തില്നത്തിനകാണതലകാ,  ഇനലത  പത്രവകാര്ത  എന്തകാണറ്റ്?

അവസകാനര  അവര്  ആകകാശറ്റ്  തത്തിലതങരത്തിലക്കതത്തിലര  'കകാപ്പ'  ചുമതത്തി

ജയത്തിലെത്തിലെകാക്കകാന്  നത്തിര്ബനത്തിതരകായത്തിരത്തിക്കുന.  തുറനപറയകാതത്തിരത്തിക്കകാനകാണറ്റ്

അങ്ങലന  ലചയതറ്റ്.  ആകകാശറ്റ്  തത്തിലതങരത്തി  എന്തകാണറ്റ്  പറഞതറ്റ്;

ഷുലലഹബത്തിലന എലനലക്കകാണറ്റ് ലകകാലത്തിച്ചതകാണറ്റ്, ലകകാലത്തിച്ച ആളുകളുലടെ തപരറ്റ്

ഞകാന്  പറയര,  ലകകാലത്തിച്ചവര്  ഇതപ്പകാള്  സുഖവകാസതത്തില്  കഴത്തിയന,  ആ

ഉതരവകാദത്തിതസ്വര  ഏലറടുതറ്റ്  നത്തിര്വ്വഹത്തിച്ച  ഞങ്ങള്  ഇതപ്പകാള്  ജയത്തിലെത്തിലുര.

അവര്  ഞങ്ങലള  തള്ളത്തിപ്പറയന,  ഞങ്ങള്  അവരലടെ  തപരകള്
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ലവളത്തിലപ്പടുത്തുര.  അങ്ങലന  പറഞതത്തിലനത്തുടെര്നറ്റ്  ആകകാശറ്റ്

തത്തിലതങരത്തിലയയര  കൂട്ടെകാളത്തികലളയര  ഇനലലെ  'കകാപ്പ'  ചുമതത്തി

അകതകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഷുലലഹബറ്റ്  ലകകാലലപ്പട്ടെ  അവസരതത്തില്  ഇഇ

നത്തിയമസഭയത്തില്  ഞകാന്  തലനയകാണറ്റ്  അടെത്തിയന്തരപ്രതമയതത്തിനുള്ള

അവതരണകാനുമതത്തിക്കകായത്തി  സരസകാരത്തിച്ചതറ്റ്.  അനലത മുഖരമനത്തി  എന്തകാണറ്റ്

പറഞതറ്റ്,  ആ  നടെപടെത്തികലള  നരകായനീകരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്  മുഖരമനത്തി  ലചയതറ്റ്.

ആകകാശറ്റ്  തത്തിലതങരത്തി  അനറ്റ്  രണറ്റ്  തകസുകളത്തില്  പ്രതത്തിയകായത്തിരന.  ഒര

ലകകാലെതക്കസത്തില്  പ്രതത്തിയകായത്തി  ജകാമരതത്തില്നത്തില്ക്കുന  ആകകാശറ്റ്

തത്തിലതങരത്തിയകാണറ്റ്  വനീണ്ടുര  ലകകാലെപകാതകതക്കസത്തില്  ഒനകാര  പ്രതത്തിയകായതറ്റ്,

അതത്തിലന അനറ്റ് മുഖരമനത്തി നരകായനീകരത്തിച്ചു. തകസത്തില് ശരത്തിയകായ അതനസ്വഷണര

തവണലമനര  ലകകാനവലരയര  ലകകാലത്തിച്ചവലരയര  നത്തിയമതത്തിനുമുമ്പത്തില്

ലകകാണ്ടുരവണലമനര  ആവശരലപ്പട്ടുലകകാണകാണറ്റ്  ലകകാലെലചയ്യേലപ്പട്ടെ

ഷുലലഹബത്തിലന്റ  കുടുബകാരഗങ്ങള്  സത്തി.ബത്തി.ലഎ  അതനസ്വഷണതത്തിനകായത്തി

തകകാടെതത്തിയത്തില് തപകായതറ്റ്.   തകരളതത്തിലലെ ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  എന്തകാണറ്റ്  ലചയതറ്റ്?

ആ  അതനസ്വഷണലതയര  അതത്തിലലെ  നരകായലതയര

തടെയനതത്തിനുതവണത്തിയകാണറ്റ് സുപ്രനീരതകകാടെതത്തിയത്തിലലെ വക്കനീലെന്മേകാലര തകകാടെത്തികള്
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മുടെക്കത്തി  ഇവത്തിലടെ  വകാദത്തിക്കകാന്  ലകകാണ്ടുവനതറ്റ്.  അങ്ങലന  ലചയതറ്റ്

സകാധകാരണക്കകാരലടെ  തകാത്പരരങ്ങള്ക്കുതവണത്തിയകാതണകാ;  ഇനലത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയത്തില് നനീതത്തിനരകായ വകുപ്പത്തിലന്റ ബഡ്ജററ്റ്  വത്തിഹത്തിതതത്തിലന്റകൂടെത്തി

ചര്ച്ചയണതലകാ,  ഇഇ  പ്രവര്തനങ്ങലളലകാര  നനീതത്തി  നടെപ്പകാക്കകാന്തവണത്തി

ലചയതകാതണകാ;  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  നത്തില്തക്കണതറ്റ്  ആരലടെ  ഭകാഗതകാണറ്റ്?  അവര്

നത്തില്ക്കുനതറ്റ് സകാധകാരണ ജനങ്ങളുലടെ ഭകാഗതല.  അതകാണറ്റ് കൃതപഷത്തിലന്റയര

ശരതറ്റ്  ലെകാലെത്തിലന്റയര  തകസത്തില്  കണതറ്റ്,  അതുതലനയകാണറ്റ്  ടെത്തി.  പത്തി.

ചനതശഖരന് വധതക്കസത്തിലുര കണതറ്റ്.   അങ്ങലന വകാടെകലക്കകാലെയകാളത്തികലള

പകാലൂട്ടെത്തിവളര്തത്തി  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര.)  രകാഷനീയ  എതത്തിരകാളത്തികലള

ലകകാലെലപ്പടുതത്തിലയങത്തില്, ആ വകാടെകലക്കകാലെയകാളത്തികള്തലന ഇനറ്റ് പകാര്ട്ടെത്തിലയ

തത്തിരത്തിഞ്ഞുകുത്തുന,  തനതകാക്കന്മേകാലര  തചകാദരരലചയ്യുന,  രഹസരങ്ങള്

ലവളത്തിലപ്പടുത്തുലമനറ്റ്   പ്രഖരകാപത്തിക്കുലനകാര  സകാഹചരരര  വനതുലകകാണകാണറ്റ്

സര്ക്കകാരത്തിതപ്പകാള്  കകാപ്പ  ചുമതത്തി  കുറച്ചുതപലര  എങത്തിലുര  പത്തിടെത്തിക്കകാന്

തനീരമകാനത്തിച്ചതറ്റ്.  അതുതപകാലലെതലന,  രകാവത്തിലലെ  ചര്ച്ച  ലചയ

വത്തിഷയലമന്തകാണറ്റ്?                                  ശനീ. എര. ശത്തിവശങര് ജയത്തിലെത്തില്

കത്തിടെക്കുനതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചകാണറ്റ്.  ശനീമതത്തി  ലക.  ലക.  ലലശലെജ  ടെനീച്ചര്  അതറ്റ്
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ചത്തിന്തത്തിക്കണര,  ആരകായത്തിരന  ശത്തിവശങര്?  തകരളതത്തിലന്റ  പ്രത്തിയങരനകായ

ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനത്തി

ശനീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  2016-ല്  മുഖരമനത്തിയകായത്തി  സതരപ്രതത്തിജ

ലചയ്യുന  സമയര  നത്തിശ്ചയത്തിക്കകാന്  ഗവര്ണലറ  കകാണകാന്  തപകായതപ്പകാള്

കൂട്ടെത്തിയതറ്റ്  അനലത  പകാര്ട്ടെത്തി  ലസക്രട്ടെറത്തി  തകകാടെത്തിതയരത്തി  ബകാലെകൃഷ്ണലന

ആയത്തിരനത്തില; ശത്തിവശങലറയകായത്തിരന. അതപ്പകാള് അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ ലലപ്രവററ്റ്

ലസക്രട്ടെറത്തി  ശനീ.  ശത്തിവശങറകായത്തിരന.  പത്തിനനീടെറ്റ്,  കണ്ണൂര്  ജത്തിലകാ

ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുന  ശനീ.  എര.  വത്തി.  ജയരകാജനകായത്തിരന  ലലപ്രവററ്റ്

ലസക്രട്ടെറത്തി.  ഇതപ്പകാഴലത  ലലപ്രവററ്റ്  ലസക്രട്ടെറത്തി  സത്തി.പത്തി.ഐ.  (എര.)

സരസകാന  കമത്തിറത്തി  അരഗവര  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.ലഎ.യലടെ  അഖത്തിതലെന്തര

പ്രസത്തിഡന്റുമകായത്തിരന  ലക.  ലക.  രകാതഗഷകാണറ്റ്.  അത്രതയലറ  വത്തിശസ്വസനുര

സസ്വന്തക്കകാരനുമകാണറ്റ് മുഖരമനത്തിയലടെ ലലപ്രവററ്റ്  ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തി പ്രവര്തത്തിച്ച

ശനീ.  ശത്തിവശങലറങത്തില്  ആ  ശത്തിവശങറകാണറ്റ്  ഇതപ്പകാള്  കൂട്ടെത്തില്കത്തിടെക്കുനതറ്റ്.

അതറ്റ്  ഏതുകകാലെലത  പ്രവൃതത്തിയലടെ  ഫലെമകായകാണറ്റ്  എനകാണറ്റ്  തനരലത

പ്രതത്തിപക്ഷേ തനതകാവറ്റ് ചൂണത്തിക്കകാട്ടെത്തിയതറ്റ്.  ടെനീച്ചര്കൂടെത്തി മനത്തിസഭയത്തിലുണകായത്തിരന

കകാലെലത,  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന് സര്ക്കകാരത്തിലന്റ അനലത  ഏറവരവലെത്തിയ
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ഉപതദഷ്ടകാവകായത്തിരന, സര്ക്കകാര് ഉതദരകാഗസനകായത്തിരന, വത്തിശസ്വസനകായത്തിരന,

ശത്തിവശങര്  ജയത്തിലെത്തില്  കത്തിടെക്കുകയകാണറ്റ്.  അടുതയകാലള  തചകാദരര  ലചയ്യേകാന്

വത്തിളത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ശനീ  ശത്തിവശങറത്തിനറ്റ്  എന്തറ്റ്  സഇകരരമകാണറ്റ്

ലചയ്തുലകകാടുതതറ്റ്?  റത്തിട്ടെയറകാകുനതുവലര  രണകാമതറ്റ്  തചകാദരര  ലചയ്യേകാന്

വത്തിളത്തിച്ചത്തില;  റത്തിട്ടെയര്  ലചയ  അനകാണറ്റ്  ഇ.ഡത്തി.യലടെ  തനകാട്ടെനീസറ്റ്  ലെഭത്തിച്ചതറ്റ്;

അതുലകകാണറ്റ്  ഇഇ  സര്ക്കകാര്  അഴത്തിമതത്തിയത്തിലുര  ജനതദകാഹനടെപടെത്തിയത്തിലുര

മുങ്ങത്തിക്കുളത്തിച്ചുനത്തില്ക്കുന. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: പനീസറ്റ്.. കണ്ക്ലൂഡറ്റ്....

ശനീ  .    സണ്ണത്തി  തജകാസഫറ്റ്:  സര്,  കര്ഷകലര  തകന  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്

വഞത്തിക്കുനലവനറ്റ്  ടെനീച്ചര്  പറഞ്ഞു,  ശരത്തിയകാണറ്റ്;  ആ  കകാരരതത്തില്  ഞങ്ങള്

തയകാജത്തിക്കുന.  പലക്ഷേ  തകരള  സര്ക്കകാര്  കൃഷത്തിക്കകാതരകാടെറ്റ്  എന്തകാണറ്റ്

ലചയ്യുനതറ്റ്;  പ്രളയതത്തില്  എലകാര  നഷ്ടലപ്പട്ടെ  തകരളതത്തിലലെ  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്

എലന്തങത്തിലുര  സഹകായര  ലചയ്യുനതണകാ?  വനരമൃഗശലെരതത്തില്  എലകാര

നഷ്ടലപ്പടുന  കൃഷത്തിക്കകാര്ക്കറ്റ്  ലകകാടുതക്കണ  ആനുകൂലെരങ്ങള്  ലകകാടുക്കുനത്തില.

കകാര്ഷത്തിക  കടെകാശസ്വകാസ  കമനീഷന്  പ്രഖരകാപത്തിച്ച  ആനുകൂലെരങ്ങള്  ഇഇ

സര്ക്കകാരത്തിനറ്റ്  ലകകാടുക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുനത്തില.  അതുലകകാണറ്റ്  ജനതദകാഹ
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നടെപടെത്തികളുര  കര്ഷകതദകാഹ  നടെപടെത്തികളുര  ലതകാഴത്തിലെകാളത്തി  വത്തിരദ

നടെപടെത്തികളുമകായത്തിതലന  മുതനകാട്ടുതപകാകുന.  അതത്തിലന്റകൂലടെ  അക്രമലത

നരകായനീകരത്തിക്കകാനുര  ലകകാലെതക്കസറ്റ്  പ്രതത്തികള്ക്കറ്റ്  സഇകരരലമകാരക്കകാനുര

അതത്തിനുതവണത്തി പണര ലചലെവഴത്തിക്കകാനുമകാണറ്റ്  ഇഇ സര്ക്കകാര് ശമത്തിക്കുനതറ്റ്.

എത്ര  മൂടെത്തിവച്ചകാലുര  അതരര  സതരങ്ങളുര  അഴത്തിമതത്തിയലടെ  കഥകളുര

ലവളത്തിച്ചത്തുവരര.  അതകാണറ്റ് ലലലെഫറ്റ് മത്തിഷനത്തില് ഞങ്ങളത്തിവത്തിലടെ ഉനയത്തിക്കകാന്

തനീരമകാനത്തിച്ചതറ്റ്.  പ്രതത്തിപക്ഷേര  വളലര  തമകാശമകായത്തി  ലപരമകാറത്തിലയനറ്റ്  ടെനീച്ചര്

പറഞ്ഞു;  സതരതത്തില്  ആരകാണറ്റ്  തമകാശമകായത്തി  ലപരമകാറത്തിയതറ്റ്?  ഇനലത

അടെത്തിയന്തരപ്രതമയ  ചര്ച്ചയത്തില്  ആരകാണറ്റ്  തമകാശമകായതറ്റ്;  ഭരണകക്ഷേത്തിയതല?

ഇനലലെയര അതകാണറ്റ് കണതറ്റ്.  ഭരണകക്ഷേത്തിക്കകാര് നടുതളതത്തിലെത്തിറങ്ങത്തി ഇഇ

സഭകാനടെപടെത്തികള്  അലെതങകാലെലപ്പടുത്തുന  സകാഹചരരമുണകാക്കത്തി.  കകാരണര,

ഞങ്ങള്  പറയനതറ്റ്  ജനങ്ങള്  തകട്ടെകാല്,  ഞങ്ങള്  പറയനതറ്റ്  മനത്തിമകാര്

തകട്ടെകാല്,  അവര്ലക്കകാര  മറുപടെത്തിയമത്തില;  എനകൂടെത്തി  പറഞ്ഞുലകകാണറ്റ്  ഞകാന്

ഇഇ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള അതത്തിശക്തമകായത്തി എതത്തിര്ക്കുന. 

ശനീ  .    പത്തി  .    ബകാലെചനന്  : സര്,  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത

ബഡ്ജറത്തിലലെ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  സരബനത്തിച്ച  നമ്പര്  II,  III  വകുപകലള
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അനുകൂലെത്തിക്കുന.  മൂനസരസകാനങ്ങളത്തിലലെ  ലതരലഞടുപ്പത്തിലന  സരബനത്തിച്ച

എകത്തിററ്റ്  തപകാള്  ഫലെങ്ങള്  പുറത്തുവനത്തിട്ടുണറ്റ്.  തകരളലത

സരബനത്തിച്ചത്തിടെതതകാളര  ഒട്ടുര  ആശസ്വകാസകരമലകാത  ഒര  ലതരലഞടുപ്പറ്റ്

ഫലെപ്രവചനമകാണറ്റ്  പുറത്തുവനത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  ഇവത്തിലടെ  തനരലത സരസകാരത്തിച്ച

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗര  ശനീ.  സണ്ണത്തി  തജകാസഫത്തിതനകാടെറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്

പറയകാനുളളതറ്റ്;  'കപ്പല്തച്ഛേദര  കകാവറ്റ്  ചുമനകാല്  തനീരത്തില'  എനകാണറ്റ്.  ഇന്തര

മുഴുവന്  വളര്നവരന  വര്ഗനീയതലയ  കണ്ടുലകകാണറ്റ്,  ആ  വര്ഗനീയത

ഉയര്ത്തുന  ഭനീകരമകായ  വത്തിപത്തുകലള  ദനീര്ഘദര്ശനര  ലചയ്തുലകകാണറ്റ്

അതത്തിലനതത്തിലര പടെയണത്തി ഒരക്കുനവരകാണറ്റ് തകരളതത്തിലലെ ഇടെതുപക്ഷേര.  ആ

ഇടെതുപക്ഷേതത്തിലന്റ  ധകാര്മത്തികമകായ  പത്തിന്തുണ  ഇടെതുപക്ഷേ  ശക്തത്തികള്ക്കറ്റ്

ലപകാതുവത്തില്  കരത്തുകുറഞ  സരസകാനങ്ങളത്തില്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്

അനുകൂലെമകായത്തി വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കകാന് ഇരകമനണത്തിസറ്റ് പകാര്ട്ടെത്തികളുലടെയര പകാര്ട്ടെത്തി

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  തനീരമകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുമുണറ്റ്. ഇലതലകാതപര്ക്കുര അറത്തിവളള കകാരരമകാണറ്റ്.

അങ്ങലന  വര്ഗനീയതലയ  തുറനറ്റ്  എതത്തിര്ക്കുന  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിലലെ

പ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി നത്തിരന്തരര ഏറ്റുമുട്ടെത്തിലക്കകാണറ്റ് മുതനകാട്ടുതപകാകുന രകാഷ്ടനീയ

സമനീപനമുള്ള  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  എവത്തിലടെ  ലചനകാണറ്റ്  നത്തില്ക്കകാന്
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തപകാകുനലതനകാണറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്  വത്തിനനീതമകായത്തി  തചകാദത്തിക്കകാനുളളതറ്റ്.

പ്രകൃതത്തിതക്ഷേകാഭങ്ങളുര  പകര്ച്ചവരകാധത്തികളുരലകകാണറ്റ്,  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി

വലകാലത  തകര്നനത്തില്ക്കുന  തകരളലത  കഴുതത്തിനറ്റ്  കുതത്തിപ്പത്തിടെത്തിക്കുന

രനീതത്തിയത്തില്  കടെലമടുപ്പറ്റ്  പരത്തിധത്തി  പരത്തിമത്തിതലപ്പടുതത്തിയര  ബഡ്ജററ്റ്

സഹകായങ്ങളത്തിലൂലടെ ലെഭത്തിക്കുന തദശനീയപകാതയലടെയര ലറയത്തില്തവയലടെയലമകാലക്ക

വത്തിഹത്തിതര  ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചുര  ഒര  ജനതലയ  ആലക  വനീര്പമുട്ടെത്തിക്കകാന്  തകനര

ശമത്തിക്കുതമ്പകാള്  തകരളതത്തില്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

ബഹുതലെസ്പര്ശത്തിയകായ  വത്തിമര്ശനങ്ങള്  ഇവര്  ഉയര്ത്തുനണറ്റ്.  അതത്തില്

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ഒനറ്റ്  ലസസ്സുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെതകാണറ്റ്.  സത്തി.  അചത്യുതതമതനകാന്

തകരളതത്തിലലെ  ആദരലത  ബഡ്ജററ്റ്  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന  തവളയത്തില്

ഇരപതത്തിഅഞ്ചു  രൂപ  എണ്പതത്തിരണറ്റ്  ലലപസ  ആതളകാഹരത്തി  കടെമുളള

ബഡ്ജറകാണറ്റ് അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതറ്റ്.  അവത്തിടെനത്തിതങ്ങകാട്ടെറ്റ് തകരളര എതത്തിതച്ചര്നതറ്റ്

പതത്തിനയ്യേകായത്തിരര  ഇരട്ടെത്തിതയകാളര  കടെര  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുന  ബഡ്ജറ്റുമകായകാണറ്റ്.

എങ്ങലനയകാണറ്റ്  അതുണകായതറ്റ്;  എന്തകാണറ്റ്  ഫത്തിസല്  ലഫഡറലെത്തിസതത്തിലന്റ

ആപ്തവകാകരര?  ആപ്തവകാകരലമനകാല്  സദകാസതരവകാകരര;  നമലളകാലക്ക

നത്തിര്വ്വചനലമനറ്റ് വത്തിതശഷത്തിപ്പത്തിക്കുനതറ്റ്, ശക്തമകായ സരസകാനവര സുശക്തമകായ
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തകനവര ഇനതണകാ?  സുശക്തമകായ തകനതത്തിലന്റ എലന്തങത്തിലുര  സഹകായര

തകരളതത്തിനറ്റ്  ലെഭത്തിക്കുനതണകാ?  അങ്ങലന  ലെഭത്തിതക്കണ  സരവത്തിധകാനങ്ങലള

മുഴുവന്  തകരകാറത്തിലെകാക്കുകയര  നകാടെത്തിലന്റ  നത്തിലെനത്തില്പ്പത്തിനകാധകാരമകായ

മതതതരതസ്വലത പരസരമകായത്തി  ലവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുകയര ലചയ്യുന വര്ഗനീയതയലടെ

ഏറവര വലെത്തിയ വത്തിപത്കരമകായ സതന്ദശര രകാജരതറ്റ് ഉയര്ത്തുന ശക്തത്തിലയ

തനരത്തിടുനതത്തിനറ്റ്  പകരര  ലതതങ്ങകാലെ  തുമ്പുകളുലടെ  നകാട്ടെത്തില്

അരതണകാദയതത്തിലന്റയര  അസമയതത്തിലന്റയര  തനരതറ്റ്  പ്രതരക്ഷേലപ്പടുന

ചുവപ്പറ്റ്  രകാശത്തിയര  ഇനത്തി  കകാണകാന്  പകാടെത്തിലകാലയനറ്റ്  ശഠത്തിച്ചുലകകാണറ്റ്

തനരത്തിടുകലയനതകാണറ്റ്  ഞങ്ങളുലടെ  ദഇതരലമനറ്റ്  വനീണ്ടുര  തകരളതത്തില്

ആവശരലപ്പടുനതത്തിലന്റ  അര്ത്ഥലമന്തകാണറ്റ്?  റകായ് പൂര്  സതമളനതത്തില്

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ലക്കതത്തിലര  ചത്തിലെ  തനീരമകാനങ്ങലളടുതത്തിട്ടുണറ്റ്.  എങ്ങലനയകാണറ്റ്

അതറ്റ് നടെപ്പത്തിലെകാക്കകാന് തപകാകുനതറ്റ്?  ഇങ്ങലനയളള സരഘടെനകാദഇര്ബലെരങ്ങള്

നത്തിലെനത്തില്ക്കുന  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്  അതറ്റ്  എങ്ങലന  സകാധത്തിക്കുര?  ഖദര്

ഉപതയകാഗത്തിക്കുന  കകാരരതത്തിലുര  മദരതത്തിലന്റ  കകാരരതത്തിലുര  റകായ് പൂര്

സതമളനര  എടുതത്തിട്ടുളള  തനീരമകാനങ്ങലള  സരബനത്തിച്ചറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്

അകത്തുനത്തിനതലന  വത്തിമര്ശനങ്ങള്  ഉയര്നകഴത്തിഞ്ഞു.  ഗകാനത്തിജത്തിലയ
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അല്പലമങത്തിലുര  ഇതപ്പകാള്  ഇവര്  മനസത്തില്  ലകകാണ്ടുനടെക്കുനതറ്റ്  ഖദറത്തിലന്റ

കകാരരതത്തിലെകായത്തിരത്തിക്കുര.  ആ  ഖദര്  ഒര  ജനീവത്തിതചരരയകാക്കലണനറ്റ്  റകായ് പൂര്

സതമളനതത്തില് നത്തിങ്ങളുലടെ പനീനറത്തി  ലസഷന് തനീരമകാനത്തിച്ചുലവനറ്റ്  വകായത്തിച്ചു.

മുസനീരലെനീഗുമകായത്തി  ഖദറത്തിലനകാര  ബനമുണറ്റ്.  ഖദറത്തിനറ്റ്,  ആ  തപരറ്റ്  എങ്ങലന

കത്തിട്ടെത്തിലയനറ്റ്  നത്തിങ്ങള്ക്കറത്തിയകാതമകാ?  തകകാണ്ഗ്രസത്തില്  ആര്ലക്കങത്തിലുര

ഒരകാള്ക്കതറ്റ്  പറയകാന്  സകാധത്തിച്ചകാല്  മുസനീരലെനീഗുമകായര  മുസനീര

സമുദകായവമകായമുളള  ബനര  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്  നലതുതപകാലലെ  മനസത്തിലെകാകുര.

ആ  തപരറ്റ്  കത്തിട്ടെത്തിയതത്തിനുപത്തിനത്തില്  അലെത്തി  സതഹകാദരന്മേകാരലടെ  വനീടെത്തിനുര

മഹകാത്മകാഗകാനത്തിക്കുര  ബനമുണറ്റ്.  അലെത്തി  സതഹകാദരന്മേകാരലടെ  വനീട്ടെത്തില്

സസ്വകാതനരസമരകകാലെതറ്റ്  ഗകാനത്തിജത്തി  തപകാകുമകായത്തിരന.  ആയത്തിരര

ലവളളകുതത്തിരകലള പൂട്ടെത്തിയ തതരത്തില് സകാക്ഷേകാല് ലപകാനതത്തിരതമനത്തിവനറ്റ് തനകാമ്പറ്റ്

എടുതവലര  ലതകാടുന  ദത്തിവസമകാണറ്റ്  ലലലെലെത്തുല്  ഖദ്ര്.  ആ  ദത്തിവസര

അലെത്തിസതഹകാദരന്മേകാരലടെ  വനീട്ടെത്തില്ലചന  ഗകാനത്തിജത്തിക്കറ്റ്  അവത്തിടെലത

ചര്ക്കയത്തില്നൂറ  ഒരവസര  അവരലടെ  അമലകകാടുത്തു.  ആ  വസതത്തിലന്റ

വത്തിതശഷര എന്തകാലണനറ്റ് ഗകാനത്തിജത്തി അതനസ്വഷത്തിച്ചു.  ഇനറ്റ് ലലലെലെത്തുല് ഖദ്ര്

ആലണനര  ലപരനകാളത്തിലന്റ  ഏറവര  പുണരലപ്പട്ടെ  ദത്തിവസമകാലണനര
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പറഞതപ്പകാള്  ഗകാനത്തിജത്തി  ആ  വസര  ലനതഞകാടെറ്റ്  തചര്തറ്റ്,  ഖദര്  എനറ്റ്

തപരത്തിട്ടു.  അങ്ങലനയകാണറ്റ്  ചരത്തിത്രതത്തില്  ഖദര്  എന  തപരണകായതറ്റ്.

സരസകാരങ്ങളുലടെയര  മതങ്ങളുലടെയര  സമുനയര  അതത്തിലുണറ്റ്.  ഗകാനത്തിയലടെ

സരസകാരതത്തിലന്റ വത്തിശുദത്തി അതകായത്തിരന. തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് ഇനറ്റ് അതത്തില്നത്തിനര

എത്രമകാത്രര അകനതപകായത്തിരത്തിക്കുന. 'ഭകാരതറ്റ് തജകാതഡകാ യകാത്ര'  നടെതത്തിയതുര

റകായ്പൂര്  ലസക്ഷേന്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ലക്കതത്തിലര  പ്രതമയര  പകാസകാക്കത്തിയതുര  നല

കകാരരര.  കഴത്തിയന  സരസകാനങ്ങളത്തില്  ഇടെതുപക്ഷേങ്ങതളകാടെറ്റ്

തചര്നനത്തില്ക്കണലമന  തനീരമകാനലമടുതത്തിട്ടുലണങത്തില്  അതുര  നലതകാണറ്റ്.

പതക്ഷേ അതത്തിലന്റ സകാരകാരശതത്തിതലെയ്ക്കുര അന്തനഃസതയത്തിതലെയ്ക്കുര എന്തുലകകാണറ്റ്

തകരളതത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  വരകാന്  കഴത്തിയനത്തില.  നലലതലകാര  ഞങ്ങളകാണറ്റ്

ലകകാണ്ടുവനലതനറ്റ്  അവകകാശലപ്പടുന.  നൂററ്റ്  ദത്തിന  ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്  പദതത്തി

ലകകാണ്ടുവനതുര വനീടുണകാക്കകാനുള്ള പദതത്തികള് ലകകാണ്ടുവനതുര അവരകാണറ്റ്.

ഈ  രകാജരലത ലകകാള്ളയടെത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  സഹസ്രതകകാടെനീശസ്വരന്മേകാര്ക്കുര

തകകാര്പ്പതറററ്റ്  മൂലെധനതത്തിനുര  വത്തിട്ടുലകകാടുത  പുതന്  സകാമ്പതത്തികനയര

ലകകാണ്ടുവനതുര  നത്തിങ്ങളകാണറ്റ്.  പണ്ഡ ത്തിതനകായ  പ്രധകാനമനത്തിയകായ

നരസത്തിരഹറകാവ  ആണറ്റ്  ലകകാണ്ടുവനതറ്റ്.  ശനീ.  മന്തമകാഹന്  സത്തിരഗകാണറ്റ്
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നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തി  തുടെങ്ങത്തിയതറ്റ്.  അതത്തിലന്റ  നടെതത്തിപകകാരകായകാണറ്റ്  ഇനറ്റ്

സരഘ്പരത്തിവകാര്  സരഘര  ഭകാരതനീയ  ജനതകാ  പകാര്ട്ടെത്തിയലടെ  തനതൃതസ്വതത്തില്

ഇന്തരകാ  രകാജരതറ്റ്  നടെപ്പകാക്കുനതറ്റ്.  ഈ  സകാമ്പതത്തികനയതത്തിലന്റ  ചങര

കകാതല്  ഭകാഗങ്ങളുര  ഇന്തരയത്തില്  കരപ്പത്തിടെത്തിപ്പത്തിച്ചതത്തിനറ്റ്  പത്തിനത്തില്

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ സകപ്പതത്തിക്കറ്റ് സകാരമകായ പങണറ്റ്.  അതുലകകാണറ്റ് ഞങ്ങള്

പറയന,  ഏലതങത്തിലുലമകാര  സരസകാനര  ഒര  വര്ഷക്കകാലെതതയ്ക്കറ്റ്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന  ബഡ്ജറത്തില്  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി   അഭത്തിമുഖനീകരത്തിക്കുന

പ്രയകാസങ്ങളുര  പ്രതത്തിസനത്തികളുര  കടെനതപകാകുനതത്തിനുതവണത്തി  ലസസറ്റ്

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുലണങത്തില്  ആ  ലസസറ്റ്  ഏര്ലപ്പടുതകാനുള്ള  ഘട്ടെര

എങ്ങലനയണകായത്തി? എത്ര തകകാടെത്തി രൂപയലടെ ലവട്ടെത്തിക്കുറവകാണറ്റ് വരമകാനതത്തില്

തകന  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്   വരതത്തിയതറ്റ്?  തകന  ഗവണ്ലമന്റത്തിലനതത്തിലര  രകാഷനീയ

നത്തിലെപകാടുകലളടുതറ്റ്  ആ  നത്തിലെപകാടുതറയത്തില്  നത്തിനലകകാണറ്റ്  തകന

ഗവണ്ലമന്റത്തിലനതത്തിലര  സമരങ്ങള്  നടെതത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതത്തിനറ്റ്  പകരര

തരര  കത്തിട്ടെത്തിയകാല്  പത്തിനത്തില്നത്തിനറ്റ്  കുതകാന്  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തിലക്കതത്തിലര  വകാളുര  കുന്തവര  ഒകാങ്ങത്തി  നത്തില്ക്കുന

ശക്തത്തിയകായകാണറ്റ് ഇനറ്റ് തകരളതത്തില് യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  പ്രവര്തത്തിക്കുനലതനള്ള
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സതരര  നത്തിങ്ങള്  മനസത്തിലെകാക്കണര.  അതുലകകാണറ്റ്  തകരളതത്തില്  ശനീ.  ലക.

എന്. ബകാലെതഗകാപകാല് അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ബഡ്ജററ്റ് തകരളതത്തിലലെ ഒര പ്രതതരക

ഘട്ടെതത്തില് അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ബഡ്ജറകാണറ്റ്.  

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: പനീസറ്റ്…... കണ്ക്ലൂഡറ്റ് ലചയ്യേണര.

ശനീ  .    പത്തി  .    ബകാലെചനന്:  കത്തിഫ്ബത്തിയലടെയര  അതുതപകാലലെയള്ള

ആശസ്വകാസപദതത്തികളുലടെയര  വരമകാനതത്തില്വന  കുറവത്തിലന്റ

അടെത്തിസകാനതത്തില് തകരളലത മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകണലമങത്തില്  നകാര ചത്തിലെ

തമഖലെകളത്തില്  ചത്തിലെ കകാരരങ്ങള് നത്തിയനത്തിച്ചുര ശദത്തിച്ചുര നടെപ്പകാതക്കണതുണറ്റ്.

അങ്ങലന തക്ഷേമപദതത്തികളത്തില് കുറവത്തിലകാലത വത്തിശകാലെമകായത്തി  ഒര നവതകരള

സൃഷ്ടത്തിക്കുതവണത്തിയള്ള പുതുതലെമുറലയ വത്തിദരകാഭരകാസതത്തിലുര ലതകാഴത്തില്പരമകായ

തമഖലെയത്തിലുര  സരരക്ഷേത്തിച്ചറ്റ്  മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുനതത്തിനുതവണത്തി,  ഈ

രകാജരലത  ഏലതകാര  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങലളയര  പരത്തിരക്ഷേത്തിച്ചറ്റ്  ലനഞടെക്കത്തി

തചര്ത്തുപത്തിടെത്തിച്ചറ്റ്  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതത്തിനുതവണത്തി  ദനീര്ഘദര്ശനതതകാലടെ

തകരളതത്തില്  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പട്ടെ  ബഡ്ജറകാണറ്റ്.  ആ  ബഡ്ജറത്തിലന്റ

ധനവത്തിനത്തിതയകാഗ  തമഖലെലയ  ഒകാതരകാ  വകുപകളുര  തത്തിരത്തിച്ചറ്റ്  നടെപ്പകാക്കുന

സന്ദര്ഭതത്തില്  അതത്തിനറ്റ്  തടെസര  നത്തില്ക്കകാലത  എലകാവത്തിധതത്തിലുള്ള
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പത്തിന്തുണയര  നല്കത്തി  സഹകരത്തിതക്കണതത്തിനുപകരര  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന

വത്തിമര്ശത്തിക്കുന  സമനീപനവമകായത്തി  തപകാകുന  നടെപടെത്തി  ശരത്തിയലലനമകാത്രര

പറഞ്ഞുലകകാണറ്റ് ഞകാന് ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണറ്റ്.

ശനീ  .    ലക  .    പത്തി  .    എ  .    മജനീദറ്റ്  : സര്,  ഞകാന്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണറ്റ്.  എനത്തിക്കറ്റ്  മുമ്പറ്റ്  സരസകാരത്തിച്ച  ശനീ.  പത്തി.  ബകാലെചനന്

സത്തി.  അചത്യുതതമതനകാന്  നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ബഡ്ജറത്തിലന്റയര  മററ്റ്

കകാരരങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുര  ഇവത്തിലടെ   പരകാമര്ശത്തിക്കുകയണകായത്തി.   അതദ്ദേഹതത്തിനറ്റ്

ഒകാര്മയണകായത്തിരത്തിക്കുര,  സത്തി.  അചത്യുതതമതനകാന്  മുഖരമനത്തിയകായത്തിരനതപ്പകാള്

എടുതത്തിട്ടുള്ള  എലകാ  നത്തിലെപകാടുകലളയര  എലകാ  ബഡ്ജററ്റ്  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങലളയര

അതത്തിശക്തമകായത്തി  എതത്തിര്തവരലടെ  കൂലടെയകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  ഇതപ്പകാള്

ഇരത്തിക്കുനതറ്റ്  എലനകാര  തബകാധര  അതങ്ങയ്ക്കുണകാകണലമനകാണറ്റ്  എനത്തിക്കതറ്റ്

സരബനത്തിച്ചറ്റ്  പറയകാനുള്ളതറ്റ്.   അനറ്റ്  നടെന  സമരങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

അറത്തിയകാമതലകാ;  ചകാവതശ്ശേരത്തിയത്തിലലെ  ബസത്തിലലെ  യകാത്രക്കകാലര  ഉള്ലപ്പലടെ

കതത്തിച്ചതുര അക്രമ സതമളനങ്ങളുര നമുക്കറത്തിയകാര.  പതക്ഷേ അതുവച്ചുലകകാണറ്റ്

ഇനലത  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  നരകായനീകരത്തിക്കകാനുള്ള  എന്തറ്റ്  കകാരരമകാണറ്റ്

അതദ്ദേഹതത്തിനുള്ളലതനറ്റ്  എനത്തിക്കറത്തിയത്തില.  തകന  പകാര്ലെലമന്റത്തില്  നടെക്കുന
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ഒര  പ്രസരഗര  തപകാലലെയകാണറ്റ്  ഇടെതുപക്ഷേര  ഇവത്തിലടെ  നടെത്തുനതറ്റ്.

സരസകാനതറ്റ്  നത്തിലെനത്തില്ക്കുന  സരഭവങ്ങലളക്കുറത്തിതച്ചകാ  ബഡ്ജററ്റ്

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങലളക്കുറത്തിതച്ചകാ  ഒനര  പറയകാലത  തകനഗവണ്ലമന്റത്തിലന

സരബനത്തിച്ചുര   തകനവത്തിരദ  കകാരരങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുര  സരസകാരത്തിക്കുകലയനതറ്റ്

ഒര  വത്തിഷയമകാണറ്റ്.  ഈ  ഗവണ്ലമന്റുണകാക്കത്തിയ  കകാരരങ്ങലളപ്പറത്തി  യകാലതകാര

പരമകാമര്ശവര  ഇവത്തിലടെ  നടെത്തുനത്തില.  ഇവരലടെ  പ്രസരഗര  തകള്ക്കുതമ്പകാള്

ഇവരലടെ  ഒനകാമലത  ശത്രു  തകകാണ്ഗ്രസകാലണനകാണറ്റ്  തതകാനനതറ്റ്.

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ലയക്കുറത്തിച്ചലതലകാ;  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലനക്കുറത്തിച്ചകാണറ്റ്  പറയനതറ്റ്.

ശത്രുലവന  നത്തിലെയത്തിലെകാണറ്റ്  ഇതപ്പകാള്   തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  കകാണുനതറ്റ്.

നമ്മുലടെലയലകാവരലടെയര  ഒര   ലപകാതുശത്രു  ആരകാണറ്റ്?  രകാഷനീയതത്തിലലെ

യകാഥകാര്ത്ഥരങ്ങള്  മനസത്തിലെകാക്കകാലത  എങ്ങലനയകാണറ്റ്  മുതനകാട്ടുതപകാകകാന്

കഴത്തിയനതറ്റ്?  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഈ  തലെകാകസഭകാ  ലതരലഞടുതപ്പകാടുകൂടെത്തി

അധത്തികകാരതത്തില്  വനകഴത്തിഞകാല്  രകാജരര  നശത്തിക്കുര.  എലകാവലരയര

ബകാധത്തിക്കകാവന  ഗഇരവതരമകായ  പ്രശ്നമകാണറ്റ്  ഇതപ്പകാഴുള്ളതറ്റ്.  അതുലകകാണറ്റ്

യഥകാര്ത്ഥമകായത്തി രകാഷനീയ കകാരരങ്ങലള വത്തിലെയത്തിരതത്തി ഇനലത അവസലയ

മകാറത്തി  രകാജരലത  ജനകാധത്തിപതര  സരവത്തിധകാനവര  ഭരണഘടെനയര
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സരരക്ഷേത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  രനീതത്തിയത്തില്  തയകാജത്തിക്കകാവന  തമഖലെയത്തിലലെകാലക്ക

തയകാജത്തിച്ചുതപകാകുകലയനള്ളതകാണറ്റ്.  തകരളതത്തില് ബത്തി.ലജ.പത്തി.,  വരത്തില നമുക്കറ്റ്

തമത്തില്  അടെത്തിച്ചുതപകാകകാന്  സകാധത്തിക്കുര.  പതക്ഷേ  നമള്  കകാരരര

മനസത്തിലെകാക്കതണ?  ജുഡനീഷരറത്തിയത്തിലലെ  നത്തിയമനങ്ങളത്തില്തപ്പകാലുര

തകനഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ഇടെലപടെകാന്  തപകാകുകയകാണറ്റ്.  എലകാ

ഭരണഘടെനകാസകാപനങ്ങലളയര  തകര്തറ്റ്  അതത്തിലലെകാലക്ക  ഇടെലപട്ടെറ്റ്

പ്രശ്നങ്ങളകായത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  അതരര  ഗഇരവതരമകായ  കകാരരങ്ങള്

കകാണകാലത  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  അതത്തിലന്റ  പനീനറത്തി  സതമളനതത്തിലലെ

കകാരരങ്ങലളകാലക്കവച്ചറ്റ്  സരസകാരത്തിച്ചറ്റ്  തപകാകുനതറ്റ്  ആര്ക്കകാണറ്റ്  ഗുണര

ലചയ്യുനതറ്റ്? അതുലകകാണറ്റ് ഇനലത രകാഷനീയ യകാഥകാര്ത്ഥരങ്ങള് വച്ചുലകകാണറ്റ്

തകനതത്തില് ഇനത്തിലയകാര ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  വരകാതത്തിരത്തിക്കകാന്തവണത്തി

എത്രമകാത്രര  വത്തിട്ടുവനീഴ്ച  ലചയ്യേകാതമകാ,  തയകാജത്തിക്കകാതമകാ,  ധകാരണയകാക്കകാതമകാ

എനതത്തിലന  സരബനത്തിച്ചറ്റ്  ചത്തിന്തത്തിക്കുകയര  അതത്തിനനുസൃതമകായ  രനീതത്തിയത്തില്

തകനതനതൃതസ്വതത്തിനറ്റ്  പത്തിന്തുണലകകാടുതറ്റ്  അതത്തിലന്റ  ആത്മകാര്ത്ഥത

ലതളത്തിയത്തിക്കുകയമകാണറ്റ് സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.) തകരളതത്തില് ലചതയ്യേണലതനകാണറ്റ്

അതുസരബനത്തിച്ചറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്  പറയകാനുള്ളതറ്റ്.   ആതരകാഗര
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വകുപമനത്തിയകായത്തിരന ശനീമതത്തി  ലക.  ലക.  സശലെജ ടെനീച്ചര്  ഇവത്തിലടെ കുതറ

കകാരരങ്ങള്  പറയകയണകായത്തി.  സലെഫറ്റ് പദതത്തിലയ സരബനത്തിച്ചുള്ള ചര്ച്ച

ലചയ്യുതമ്പകാള് പ്രതകകാപത്തിതമകാതകണ കകാരരലമന്തകാണുള്ളതറ്റ്? അതത്തില് നടെക്കുന

കകാരരങ്ങള്  ഇവത്തിലടെ  പുറത്തുവനലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയതല,  തനരലതയര

വനതകാണറ്റ്.  മുഖരമനത്തിയലടെ ഒകാഫനീസത്തില് ഏറവര സുപ്രധകാനമകായ തകാതക്കകാല്

സകാനതത്തിരത്തിക്കുന  ഒരകാള്  ലചയ്തുലകകാണത്തിരന  ലതറകായ  കകാരരങ്ങലള

ലതറകാലണനറ്റ് പറയകാനുര ശരത്തിയലലനറ്റ് പറയകാനുര അതത്തിലന അപലെപത്തിക്കകാനുര

മുതനകാട്ടുവരകാതത്തിരത്തിക്കുനതത്തിലന്റ   രഹസരലമന്തകാണറ്റ്?  അതകാണറ്റ്  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

കകാരരര.

ശനീ  .    ലക  .    ബകാബു    (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ):  സര്,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ ഉമന്ചകാണത്തി

മുഖരമനത്തിയകായത്തിരനതപ്പകാള്  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  ഒകാഫനീസത്തിലലെ  പനണത്തിലന

അറസ്റ്റുലചയതപ്പകാഴകാണറ്റ്  തകരളര  മുഴുവന്  സരഭത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണറ്റ്   ശനീ.

ഉമന്ചകാണത്തി   രകാജത്തി  വയ്ക്കണലമനറ്റ്  ആവശരലപ്പട്ടെറ്റ്  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-ലന്റ

പ്രതക്ഷേകാഭര നടെനതറ്റ്. ഇതപ്പകാള് അതത്തിലനക്കകാളുര ഗഇരവമുള്ള ഒര സകാഹചരരര

വനത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  മുഖരമനത്തിയലടെ  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പല്  ലസക്രട്ടെറത്തിലയ  അറസറ്റ്

ലചയ്തു. എന്തകാണറ്റ് അങ്ങയലടെ അഭത്തിപ്രകായര?
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ശനീ  .    ലക  .    പത്തി  .    എ  .    മജനീദറ്റ്  : സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)-ലന്റ നത്തിലെപകാടെനുസരത്തിച്ചറ്റ്

അവര് ആതലെകാചത്തിതക്കണതകാണറ്റ്. തനരലത അവലരടുത നത്തിലെപകാടുര ഇതപ്പകാള്

അവലരടുത  നത്തിലെപകാടുര  എന്തകാലണനറ്റ്  തനകാക്കണര.  അനറ്റ്  ശനീ.  ഉമന്

ചകാണത്തിലക്കതത്തിരകായത്തി  വരകാപകമകായ  സമരങ്ങള്  മകാത്രമല  വളലര

അക്രമപരമകായ  സമരങ്ങളകാണറ്റ്  അവര്  നടെതത്തിയതറ്റ്.  പതക്ഷേ  ഇതപ്പകാഴുള്ള

സരഭവങ്ങളത്തില് പ്രത്തിന്സത്തിപ്പല് ലസക്രട്ടെറത്തിലയക്കുറത്തിച്ചകാണറ്റ് പറയനതറ്റ്. എനകാല്

മതറ വത്തിഷയതത്തില് പനണത്തിലനക്കുറത്തിച്ചുള്ള കകാരരമകാണറ്റ്  പറയനതറ്റ്.  അത്രയര

ഗഇരവതരമകായ കകാരരമതല?  പതക്ഷേ അതുസരബനത്തിച്ചറ്റ് നത്തിങ്ങളുലടെ നത്തിലെപകാടെറ്റ്

എന്തകാലണനറ്റ്  വരക്തമകാക്കുനത്തിലതലകാ;   ഒച്ചപ്പകാടുര  ബഹളവമുണകാക്കത്തി

ആളുകളുലടെ  ശദ  തത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടുന  ഒര  സസ്വഭകാവമകാണുള്ളതറ്റ്.  അഴത്തിമതത്തിലയ

സരബനത്തിച്ചുര  ആര്ക്കകാണറ്റ്  ഉതരവകാദത്തിതസ്വലമനതറ്റ്  സരബനത്തിച്ചുര

അതനസ്വഷത്തിതക്കണതതല?  തനരലത  ശനീമതത്തി  ലക.  ലക.  സശലെജ  ടെനീച്ചര്

ഇവത്തിലടെ  സരസകാരത്തിച്ചു.  ആതരകാഗര  വകുപമനത്തിയകായത്തിരനതപ്പകാള്  തകകാവത്തിഡറ്റ്

കകാലെത്തുനടെന അഴത്തിമതത്തിയര ക്രമതക്കടുര സരബനത്തിച്ചറ്റ് ഇവത്തിലടെ ചര്ച്ച ലചയ്തു.

തലെകാകകായക്തയ്ലക്കതത്തിലര  തപകായത്തി.  അവസകാനര  സഹതക്കകാടെതത്തിയത്തില്  ഇതറ്റ്

തള്ളത്തിയത്തിതല?  ക്രമതക്കടെറ്റ്  സരബനത്തിച്ചറ്റ്  തകരള  സഹതക്കകാടെതത്തിയത്തിലലെ  ചനീഫറ്റ്
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ജസത്തിസറ്റ്  അദരക്ഷേനകായ  ഒര  ഡ ത്തിവത്തിഷന്  ബഞറ്റ്  നടെതത്തിയ  ഒര

നത്തിരനീക്ഷേണമുണറ്റ്.  അതറ്റ്  ഞകാന്  ശദയത്തില്ലപ്പടുതകാര.  ദുരന്തങ്ങലള  ആരര

അഴത്തിമതത്തിക്കുള്ള  മറയകാക്കരതറ്റ്.  ഒനത്തിനുപുറലമ  ഒനകായത്തി  ദുരന്തങ്ങള്

ആവര്തത്തിക്കുതമ്പകാള്  അവ  ഒകാതരകാനര  അഴത്തിമതത്തിക്കറ്റ്  മറ

പത്തിടെത്തിക്കുകയകാതണകാലയന  തകകാടെതത്തിയലടെ  തചകാദരര  ഗഇരവമുള്ളതകാണറ്റ്.

തകകാവത്തിഡറ്റ്  തപകാലുള്ള  കകാരരങ്ങള്  വരതമ്പകാള്  അതറ്റ്  മറയകാക്കത്തി  അഴത്തിമതത്തി

നടെതത്തിലയനറ്റ്  ഡത്തിവത്തിഷന്  ബഞറ്റ്  പറഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ഗഇരവമുള്ള

കകാരരമതല  അതറ്റ്?  തകകാവത്തിഡറ്റ്  മഹകാമകാരത്തിലയ   മകാതൃകകാപരമകായത്തി

ഉപതയകാഗത്തിച്ചുലവനറ്റ്  ഊറര  ലകകാള്ളുതമ്പകാഴകാണറ്റ്  അതത്തിലന  മറയകാക്കത്തി

ഉതരവകാദത്തിതലപ്പട്ടെവര്  തകകാടെത്തികളുലടെ  ലപകാതുമുതല്  ലകകാള്ളയടെത്തിച്ചതറ്റ്.

അക്കകാരരര  ഈ  സഭയത്തില്  നകാര  പറഞതകാണറ്റ്.  പതക്ഷേ  നത്തിങ്ങള്  അതറ്റ്

അരഗനീകരത്തിച്ചത്തില.  തകകാവത്തിഡ്കകാലെതറ്റ്  700  തകകാടെത്തിതയകാളര  രൂപയലടെ

ലകകാള്ളയകാണറ്റ്  നടെനതറ്റ്.   അതത്തില്  പത്തി.പത്തി.ഇ.  കത്തിററ്റ്,  മകാസറ്റ്,  ഗഇസറ്റ്,

ലതര്തമകാമനീറര്,  തഫസറ്റ്  ഷനീല്ഡറ്റ്,  എയര്  കണനീഷണര്

തുടെങ്ങത്തിയവലയലകാമുണറ്റ്.  ഇലകാത  സകാപനങ്ങള്ക്കറ്റ്  കരകാര്  നല്കത്തി

തരഖയണകാക്കുകയകായത്തിരന.  മകാര്ക്കററ്റ്  വത്തിലെലയക്കകാളുര  മൂനത്തിരട്ടെത്തി  വത്തിലെ
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ഈടെകാക്കത്തിയത്തിരന.  കടെലെകാസറ്റ് കമ്പനത്തികള്ക്കകാണറ്റ് മുന്കൂര് തുക ലകകാടുതതറ്റ്.

അതത്തിലനലയലകാര  നരകായനീകരത്തിച്ചറ്റ്  നത്തില്ക്കുന  നത്തിങ്ങളകാണറ്റ്  അഴത്തിമതത്തിലയ

സരബനത്തിച്ചുള്ള  കകാരരങ്ങള്  പറയനതറ്റ്.   ഇതപ്പകാള്  ഓഫനീസുകളുലടെ

സത്തിതത്തിലയന്തകാണറ്റ്;  ഫയലുകളത്തിതന്മേല്  തനീരമകാനമുണകാകുനതണകാ;

ഫയലുകളത്തിലലെകാനര  തനീരമകാനമകാകകാലത  ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുകയകാണറ്റ്.  23

വര്ഷമകായത്തി  കകാണകാതകായ  സര്വ്വനീസറ്റ്  ബുക്കറ്റ്  വത്തിവരകാവകകാശ  കമനീഷലന്റ

ഇടെലപടെലെത്തിലന  തുടെര്നറ്റ്  24  മണത്തികറത്തിനകര  പ്രതരക്ഷേലപ്പട്ടുലവനറ്റ്  ഇനലലെ

പത്രതത്തിലലെകാര വകാര്ത വനത്തിരന കകാരരര ശദയത്തില്ലപ്പടുത്തുകയകാണറ്റ്. 23

വര്ഷമകായത്തി  ഇതത്തിലന്റ  പത്തിനകാലലെ  നടെക്കുകയകാണറ്റ്.  മരത്തിച്ചുതപകായ

ജനീവനക്കകാരലന്റ ആനുകൂലെരങ്ങള് ലെഭത്തിക്കകാനുര  ആശത്തിത നത്തിയമനതത്തിനുമുള്ള

തടെസര ഇതതകാടുകൂടെത്തി മകാറുകയകാണറ്റ്.  ഈ ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ കനീഴത്തിലുള്ള നമ്മുലടെ

ഓഫനീസുകളത്തിലലെ ഇതപ്പകാഴലത സത്തിതത്തിവത്തിതശഷമകാണത്തിതറ്റ്.  എലകാ ഫയലുകളുര

അതുതപകാലലെതലനയകാണുള്ളതറ്റ്.

ശനീ  .   എര  .   നഇഷകാദറ്റ്:  സര്,............. (ലലമക്കറ്റ് ഓഫറ്റ്).............

മത്തി  .    ലചയര്മകാന്:  ശനീ.  എര.  നഇഷകാദറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  പരസ്പരര

സരസകാരത്തിക്കരതറ്റ്. 
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ശനീ  .    ലക  .    പത്തി  .    എ  .    മജനീദറ്റ്:  സര്,  നത്തിങ്ങള്  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില്

പറഞത്തിട്ടുള്ള കകാരരങ്ങള് മുഴുവന് നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിലയനകാണതലകാ പ്രഖരകാപത്തിച്ചതറ്റ്.

കഴത്തിഞ ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന് സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലെത്തുര ഇതപ്പകാഴുര

കുതറ  കകാരരങ്ങള് നടെപ്പകാക്കത്തിലയനറ്റ്  പറയന.  നത്തിങ്ങള് ആ പ്രകടെനപത്രത്തിക

ഒര  പ്രകാവശരലമങത്തിലുര  വകായത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാ;  അതത്തില്  പറയന  കകാരരങ്ങള്

നടെനത്തിട്ടുതണകാ?  ഉലണങത്തില് പറയണര.  പ്രകടെനപത്രത്തിക എലന്റ കയ്യേത്തിലുണറ്റ്.

അതറ്റ്  ഞകാന്  തവണലമങത്തില്  തരകാര.  സച്ചകാര്  കമനീഷലന്റ  ശത്തിപകാര്ശയലടെ

ഭകാഗമകായത്തി പകാതലെകാളത്തി കമത്തിറത്തി  ശത്തിപകാര്ശകള് നടെപ്പത്തിലെകാക്കുലമനര അനലത

ബകാക്കറ്റ് തലെകാഗറ്റ്  നത്തികത്തുലമനര അറബത്തികറ്റ്  യണത്തിതവഴത്തിറത്തി  ലകകാണ്ടുവരലമനര

രരഗനകാഥറ്റ് മത്തിശ കമനീഷന് റത്തിതപ്പകാര്ട്ടുര പകാതലെകാളത്തി കമനീഷന് റത്തിതപ്പകാര്ട്ടുലമലകാര

അരഗനീകരത്തിച്ചറ്റ് നടെപ്പത്തിലെകാക്കുലമനലമകാലക്ക പ്രകടെപത്രത്തികയത്തില്  പറഞത്തിട്ടെത്തിതല?

ഇലതകാലക്ക  നത്തിങ്ങള്  നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയത്തിട്ടുതണകാ?  ലവറുലത  എലന്തങത്തിലുര

പറഞത്തിട്ടെറ്റ്  വല  കകാരരവമുതണകാ?  ആ  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില്  പറഞത്തിട്ടുള്ള

കകാരരങ്ങള്  മത്തിക്കതുര  നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയത്തിട്ടെത്തില,  എനത്തിട്ടെറ്റ്  ഞങ്ങലളലകാര

നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിലയനറ്റ്  പരസരമകായത്തി  പറയകയകാണറ്റ്.  ഇതപ്പകാഴലത

പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില് പറഞത്തിട്ടുള്ള കകാരരങ്ങളുമകായത്തി മുതനകാട്ടുതപകാകുനതണകാ?
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ഈ  ഗവണ്ലമന്റത്തിനറ്റ്  ഇക്കകാരരതത്തിലലെകാനര  യകാലതകാരവത്തിധ

ആത്മകാര്ത്ഥതയമത്തിലലനകാണറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്  പറയകാനുള്ളതറ്റ്.  എരതപകായ്ലമന്ററ്റ്

എകറ്റ്തചഞത്തിലനയര  പത്തി.എസറ്റ്.സത്തി.-ലയയലമകാലക്ക  തനകാക്കുകുതത്തിയകാക്കത്തി

തബകാര്ഡുകളത്തിലുര  തകകാര്പ്പതറഷനുകളത്തിലുര  യണത്തിതവഴത്തിറത്തികളത്തിലുലമലകാര

ആളുകലള  തത്തിരകത്തി  കയറ്റുകയതല;  ഇതത്തിനറ്റ്  എന്തറ്റ്  മകാനദണ്ഡമകാണുള്ളതറ്റ്?

ഇവത്തിലടെ  ലചറുപ്പക്കകാര്  തജകാലെത്തിക്കകായത്തി  നടെക്കുതമ്പകാള്  അതത്തിലനലയകാക്ക

മറത്തികടെനറ്റ്  xxx+ കകാരരങ്ങള് നടെത്തുകയതല?  ധൂര്തകാണത്തിവത്തിലടെ നടെക്കുനതറ്റ്.

എലകാ കകാരരങ്ങളത്തിലുര സരഗതത്തികള് ധൂര്തകായത്തി വരത്തികയകാണറ്റ്. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്:  പനീസറ്റ് കണ്ക്ലൂഡറ്റ്.....

ശനീ  .   എര  .   നഇഷകാദറ്റ്: സര്, 'xxx' എന വകാക്കറ്റ് സഭകാതരഖയത്തിലുണകാകകാന്

പകാടെത്തില.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: അതറ്റ് തനീര്ച്ചയകായര പരത്തിതശകാധത്തിക്കകാര.

ശനീ  .    ലക  .    പത്തി  .    എ  .    മജനീദറ്റ്:  സര്, xxx  അതുതലന. അങ്ങറ്റ് പറതഞകാള.

എനത്തിക്കറ്റ്  കുഴപ്പമത്തില,  ഞകാന്  പത്തിന്വലെത്തിക്കുകയര  ലചയ്യേകാര.  എലന്റ  നകാട്ടെത്തിലലെ

ഭകാഷയകാണറ്റ്  പറഞതറ്റ്.  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  ലകകാലര  ഭകാഷ  നലതുലണങത്തില്

അതങ്ങറ്റ്  തചര്ത്തുലകകാള.  എനത്തിക്കറ്റ്  വത്തിതരകാധമത്തില.  ഞകാന്  നകാടെന്

+ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദരക്ഷേലന്റ ഉതരവത്തിലന്റ (ഫ.നര. 3580/ഇ.ബത്തി./2023/നത്തി.ലസ  തനീയതത്തി 01/03/2023) അടെത്തിസകാനതത്തില് 
സഭകാതരഖകളത്തില്നത്തിനര നനീക്കര ലചയ്തു.
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വര്തമകാനതത്തില് പറഞതകാണറ്റ്, അലകാലതകാനമല.

ഇവത്തിലടെ  എത്രതയകാ  വക്കനീലുമകാരണറ്റ്.  എ.ജത്തി.പത്തി.  (അഡനീഷണല്

ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  പനീഡര്)  തപകാലുള്ള  സകാനങ്ങളത്തില്  ലലഹതക്കകാടെതത്തിയത്തില്

ആളുകളത്തിതല;  നത്തിങ്ങള്  പുറത്തുനത്തിനറ്റ്  അഭത്തിഭകാഷകലര  ലകകാണ്ടുവരത്തികയകാണറ്റ്.

എന്തത്തിനകാണറ്റ്  ലകകാണ്ടുവരനതറ്റ്;  സരസകാന

തകാല്പരരതത്തിനുതവണത്തിയകാതണകാ?  നത്തിങ്ങള്  നടെത്തുന  ലകകാലെപകാതക

തകസുകള്  സത്തി.ബത്തി.ലഎ.-യ്ക്കുര  മറ്റുര  തപകാകുതമ്പകാള്  അതത്തിലന  തനരത്തിടെകാനകായത്തി

നത്തിങ്ങള്  ഇവത്തിലടെ  കള്ളതരര  ലചയ്യുകയകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള്  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനറ്റ്

രൂപ  ലചലെവകാക്കത്തി  പുറത്തുനത്തിനറ്റ്  ആളുകലള  ലകകാണ്ടുവരത്തികയകാണറ്റ്.  ഇവത്തിലടെ

കുലറ  വക്കനീലുമകാരര  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  പനീഡര്മകാരര  എ.ജത്തി.പത്തി.-

യലമകാലക്കയള്ളതപ്പകാള്  അതത്തിലനയര  നമ്മുലടെ  നത്തിയമ  വകുപ്പത്തിലനയലമലകാര

മറത്തികടെനറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  തപകാകുകയകാണറ്റ്.  അങ്ങലന  സരഘടെനകാപരമകായ

തകാല്പരരതത്തിനകായത്തി  ഭരണസരവത്തിധകാനര  ദുരപതയകാഗലപ്പടുത്തുന

അനകാവശരമകായ  കകാരരങ്ങളുമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതറ്റ്  കകാണകാലതയകാണറ്റ്

നത്തിങ്ങളത്തിതത്തിലന പത്തിന്തുണയ്ക്കുനലതനറ്റ് ഭരണപക്ഷേതതകാടെറ്റ് പറഞ്ഞുലകകാണറ്റ് ഇഇ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ എതത്തിര്ത്തുലകകാണറ്റ് ഞകാന് നത്തിര്ത്തുന.
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ശനീ  .    എര  .    രകാജതഗകാപകാലെന്:  സര്,  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  പനീനറത്തി

സതമളനലതക്കുറത്തിച്ചകായത്തിരന  ഇനറ്റ്  ഒട്ടുമത്തിക്ക  തനതകാക്കളുര  ഇവത്തിലടെ

പ്രതത്തിപകാദത്തിച്ചതറ്റ്.  ഇനലത  മലെയകാള  മതനകാരമ  ദത്തിനപ്പത്രര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാവള്ലപ്പലടെ  വകായത്തിച്ചത്തിട്ടുണകാകുലമനകാണറ്റ്  ഞകാന്

പ്രതനീക്ഷേത്തിക്കുനതറ്റ്.  അനരലന്റ  പറമ്പത്തില്  പുല്ലുകണറ്റ്  പശുവത്തിലന  വളര്തകാന്

പുറലപ്പട്ടെതുതപകാലലെയകാണറ്റ്  ഇഇ  പനീനറത്തി  സതമളനര  അവസകാനത്തിച്ചതറ്റ്.

'തചകാദരങ്ങളത്തില,  ഉതരങ്ങളുര;  തനതകാക്കളുലടെ  അപദകാനങ്ങള്  വകാഴകാനുള്ള

തവദത്തിയകായത്തി  സതമളനര'  എനകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങളുലടെ  സസ്വന്തര  മലെയകാള  മതനകാരമ

എഴുതത്തിയതറ്റ്.  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് ഏറവര തശകാഷത്തിച്ച കകാലെതറ്റ് നടെന പനീനറത്തിയത്തില്

പകാര്ട്ടെത്തിയലടെ അവസലയക്കുറത്തിതച്ചകാ ഭകാവത്തിലയക്കുറത്തിതച്ചകാ ചര്ച്ചയണകായത്തില. ഒര

നയപരമകായ  തനീരമകാനവമുണകായത്തില.  സകാധകാരണ  സരഘടെനകാപരമകായ

നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള്തപകാലുര  പൂര്തനീകരത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  കഴത്തിഞത്തില,

പ്രവര്തക  സമത്തിതത്തിലയതപ്പകാലുര  ലതരലഞടുക്കകാന്  കഴത്തിഞത്തില.  "ഉദവറ്റ്

തകാക്കലറയലടെ  ശത്തിവതസനലയ  മതനത്തിരതപക്ഷേര,  തസകാഷരലെത്തിസറ്റ്,

സമകാനഹൃദയര്,  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  ആശയങ്ങതളകാടെറ്റ്  തയകാജത്തിപള്ളവര്

എനത്തിവയത്തില്  ഏതറ്റ്  ഗണതത്തിലെകാണറ്റ്  ലപടുത്തുകലയനറ്റ്  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളത്തില്
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ഒരകാള്ലക്കങത്തിലുര  സരശയമുണകാകകാലമന  മുന്വത്തിധത്തിതയകാലടെ  ചര്ച്ചകളത്തില്

തനതകാക്കള്ക്കറ്റ് ഇടെലപടെകാമകായത്തിരന" എനറ്റ്  ഇഇ തലെഖനതത്തില് പറയനണറ്റ്.

"എനകാല്,  പകാര്ട്ടെത്തി  ഏറവര  തശകാഷത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള്,  തുറന  സസ്വയര

വത്തിമര്ശനതത്തിനുര  അടെത്തിയന്തരപ്രകാധകാനരവര  തപ്രകാത്സകാഹനവര

നല്തകണതലകായത്തിരതനകാ?  ആതറകാ  ഏതഴകാ  സരസകാനങ്ങളത്തില്  മകാത്രര

ശക്തത്തിലയന സത്തിതത്തി തുടെര്നകാല് ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ലക്കതത്തിലരയള്ള പ്രതത്തിതരകാധവര

കര്മപദതത്തിയലമകാനരലകകാണറ്റ് കകാരരമത്തിലലനറ്റ് ആര്ക്കകാണറ്റ് അറത്തിയകാതതറ്റ്?"

എനറ്റ്  തചകാദത്തിച്ചകാണറ്റ്  തലെഖനര  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുനതറ്റ്.  അങ്ങലന  വളലര

ദയനനീയമകായ  ഒര  തലെഖനമകാണറ്റ്  ഇനറ്റ്  മലെയകാള  മതനകാരമയത്തില്  നത്തിങ്ങളുലടെ

പനീനറത്തി സതമളനലതക്കുറത്തിച്ചറ്റ് വനത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.  അവത്തിലടെ അങ്ങലനയകായത്തിരന.

ഇരപതത്തിയഞറ്റ്  വര്ഷതത്തിനുതശഷര നത്തിങ്ങള് ലനഹ്റു  കുടുരബതത്തില്നത്തിനറ്റ്

വരതരസമകാലയകാര  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  പ്രസത്തിഡന്റത്തിലന  ലതരലഞടുത്തു.  പതക്ഷേ

'തസകാണത്തിയ  വരര,  തസകാണത്തിയ  തപകാകുര,  രകാഹുല്  ഗകാനത്തി  വരര  രകാഹുല്

ഗകാനത്തി  തപകാകുര,  പ്രത്തിയങകാ  ഗകാനത്തി  വരര,  അവര്  സരസകാരത്തിക്കുര.....'

ഇതുമകാത്രമകായത്തിരന ഇഇ പനീനറത്തി സതമളനതത്തിലലെ മൂനറ്റ് ദത്തിവസങ്ങളത്തിലലെയര

വകാര്ത.  ഒര  രകാഷനീയ  പ്രശ്നങ്ങളുര  ചര്ച്ച  ലചയത്തിട്ടെത്തില.  ഇനലലെ
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അടെത്തിയന്തരപ്രതമയതത്തിലുര  ഇനലമലകാര  പറയന  ഏറവര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

വത്തിഷയര  തകരളതത്തിലലെ  ഭരണലതക്കുറത്തിച്ചകാണറ്റ്.  യതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസുകകാര്

ഇവത്തിലടെ ഒര സമരമകാരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്. കണ്ണത്തില് കുതത്തിയത്തിട്ടെറ്റ് കണ്ണനീരത്തിലന്റ കകാരണര

തചകാദത്തിക്കുകയകാണത്തിവര്.  കളമതശ്ശേരത്തിയത്തില്  തപകാലെനീസുകകാരലന  വളഞത്തിട്ടെറ്റ്

മര്ദ്ദേത്തിക്കുന  ചത്തിത്രര  എലകാ  മകാധരമങ്ങളത്തിലുര  നമള്  കണതകാണറ്റ്.  വളലര

ക്രത്തിമത്തിനല് ജനീനുകളുമകായത്തി പത്തിറനവനീണ ആളുകളുലടെ സമരമകാണത്തിതറ്റ്.  ആയത്തിരര

ലതങ്ങുള്ള  നകായര്ക്കറ്റ്  പലത്തിനത്തിടെ  കുതകാന്  ഇഇര്ക്കത്തിലെത്തില  എനറ്റ്

പറഞതുതപകാലലെയകാണറ്റ്.  യതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്  പതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനറ്റ്

ലമമ്പര്മകാരലണനകാണറ്റ് പറയനതറ്റ്. പതക്ഷേ ഒതനകാ രതണകാ ആളുകളകാണറ്റ് ഇഇ

സമരതത്തിലനലകാര തനതൃതസ്വര നല്കുനതറ്റ്.  തകരളതത്തില് നത്തിങ്ങള് വത്തിളത്തിച്ചകാല്

യവജനങ്ങള്  വരത്തില.  കകാരണര  നത്തിയമനനത്തിതരകാധനര  നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയ

ഗവണ്ലമന്റകായത്തിരന  പഴയ  ഉമന്ചകാണത്തി  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്.  ഒനര  രണ്ടുര

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  സര്ക്കകാരകള്  അധത്തികകാരതത്തില്  വനതപ്പകാള്  ഇഇ

ലകകാച്ചുതകരളതത്തില് പബത്തികറ്റ് സര്വനീസറ്റ് കമനീഷലന ഏറവര വലെത്തിയ ലതകാഴത്തില്

ദകായക  ഏജന്സത്തിയകാക്കത്തിലക്കകാണ്ടുള്ള  പത്തി.എസറ്റ്.സത്തി.  നത്തിയമനങ്ങള്  നടെന.

ഒനകാര പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലെതറ്റ് നത്തിയമനര 1,61,361-ഉര
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രണകാര പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് സര്ക്കകാര് അധത്തികകാരതമലറടുതറ്റ് രണകാര വര്ഷര

പൂര്തത്തിയകാകുന  ഘട്ടെതത്തില്  37,840-ഉര   നത്തിയമനങ്ങളകാണറ്റ്  നടെനതറ്റ്.

അങ്ങലന 1,99,201  ആളുകള്ക്കറ്റ് നത്തിയമനര നല്കത്തി.  പുതുതകായത്തി തസത്തികകള്

സൃഷ്ടത്തിച്ചു.  ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  സര്ക്കകാര്  25,000-വര  രണകാര

പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  സര്ക്കകാര്  8,731-വമകായത്തി  ലമകാതര  33,731  പുതത്തിയ

തസത്തികകള്  സൃഷ്ടത്തിച്ച  സര്ക്കകാരകാണത്തിതറ്റ്.  ഇഇ  സകാഹചരരതത്തില്  യതറ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസുകകാര്  എങ്ങലന  വരര.  യതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ

പ്രസത്തിഡന്റുകൂടെത്തിയകായ  സകാമകാജത്തികന്  ഇവത്തിലടെ  ഒര  ശദക്ഷേണത്തിക്കല്

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുകയണകായത്തി.  അതത്തിലന്റ സകാരഗതരലത തചകാദരര  ലചയ്യുനത്തില.

വളലര നല ഉള്ളടെക്കമുള്ള ശദക്ഷേണത്തിക്കലെകായത്തിരന അതറ്റ്.  എനകാല് യതറ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  പ്രസത്തിഡന്റത്തിലന്റ  ശദയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  ഒര  Calling  Attention

ഞകാനത്തിവത്തിലടെ  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  യതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസുകകാരലടെ

ആന്തരത്തികകാവയവലത  ബകാധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  സര്ക്കകാര്  വത്തിരദ  ക്രത്തിമത്തിനല്

ലലവറസറ്റ്  നത്തിയനത്തിക്കകാനകാണറ്റ്  ആദരര  തകരളതത്തില്  മുന്കരതലുകളുര

പ്രതത്തിവത്തിധത്തികളുര സസ്വനീകരത്തിതക്കണതറ്റ് എനകാണറ്റ് ഞകാന് സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുനതറ്റ്.  ഇഇ

സമരങ്ങളുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെറ്റ്  ചത്തിലെ മകാധരമങ്ങളുലടെ നത്തിലെപകാടുണറ്റ്.  കകാള ലപറ്റു
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എനറ്റ്  പറയതമ്പകാള്  കയലറടുക്കുകയകാണറ്റ്.  വര്ഷങ്ങള്ക്കുമുമ്പറ്റ്  ഒര  ദത്തിവസര

ഒരകാള് പലതകാന്പതകാര നത്തിലെയത്തിലുള്ള തലന്റ ഓഫനീസത്തിലെത്തിരത്തിക്കുകയകായത്തിരന.

ലപലട്ടെനറ്റ്  ഒരകാള്  ഓടെത്തിവനറ്റ്  വത്തിളത്തിച്ചുപറഞ്ഞു,  'തജകാണ്,  നത്തിങ്ങളുലടെ  മകള്

അലെനീഷ ഒര തറകാഡപകടെതത്തില്ലപ്പട്ടെറ്റ് തകാലഴ മരത്തിച്ചുകത്തിടെക്കുന'.  ലഞട്ടെത്തിതപ്പകായ

അയകാള് എന്തകാണറ്റ് ലചതയ്യേണതറ്റ് എനറത്തിയകാലത ഓഫനീസത്തിലന്റ ജനകാലെയത്തിലൂലടെ

തകാതഴയ്ക്കറ്റ്  ചകാടെത്തി.  തകാതഴയ്ക്കറ്റ്  പതത്തിക്കുനതത്തിനത്തിടെയത്തില്  പതത്തിനകാലെകാര

നത്തിലെയത്തിലലെതത്തിയതപ്പകാള്,  തനത്തിക്കറ്റ്  അലെനീഷ  എന  മകളത്തിലലന  കകാരരര

അതദ്ദേഹര  ഓര്മത്തിച്ചു.  ഏഴകാര  നത്തിലെയത്തിലലെതത്തിയതപ്പകാള്,  തകാന്  കലെരണതമ

കഴത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില എനതദ്ദേഹര ആതലെകാചത്തിച്ചു.  നത്തിലെതറ്റ് പതത്തിക്കകാറകായതപ്പകാള്,  തലന്റ

തപരറ്റ് തജകാണ് എനലലനര ഓര്മത്തിച്ചു.  ഓടെത്തിവനറ്റ് പറഞ ആളുലടെ തറകാളകാണറ്റ്

ഇഇ  സമരവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെറ്റ്  തകരളതത്തിലലെ  ചത്തിലെ  മകാധരമങ്ങള്

സൃഷ്ടത്തിക്കുനതറ്റ്.  തകന  ഗവണ്ലമന്റത്തിലനതത്തിരകായത്തിട്ടുള്ള  നയതത്തിലന്റ

ഫലെമകായകാണറ്റ് തകരളര വലെത്തിയ സകാമ്പതത്തിക ബകാധരതയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ് തപകായത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.

ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  നയനത്തിരകാകരണതത്തിനുള്ള

ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല് ആവശരലപ്പടുന ഉപതക്ഷേപങ്ങള് ഇവത്തിലടെയണറ്റ്. പലെയകാളുകളുര

സഭയത്തിലുണകായത്തിരനത്തില  എനള്ളതറ്റ്  തവലറ  കകാരരര.  ആ
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ഉപതക്ഷേപങ്ങളത്തിലലെലകാര  പറഞതറ്റ്  തനീര്ത്തുര  അസരബനമകായത്തിട്ടുള്ള

കകാരരങ്ങളകാണറ്റ്.  കടുത  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിക്കറ്റ്  കകാരണക്കകാലര

കലണതകാന്  ഇവര്  തയ്യേകാറല.  നമുതക്കവര്ക്കുര  അറത്തിയകാവനതുതപകാലലെ,

തകരളലത  വനീര്പമുട്ടെത്തിക്കുന  തകന  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ലതറകായ

നയസമനീപനതത്തിലനതത്തിലര പ്രതത്തികരത്തിക്കുനതത്തിനറ്റ് പകരര ഇവത്തിലടെ സരസകാന

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  പ്രതത്തികട്ടെത്തില്  നത്തിര്തത്തി  വത്തിചകാരണ  നടെതത്തി  സസ്വയര  വത്തിധത്തി

പ്രഖരകാപത്തിക്കകാനകാണറ്റ്  ഇവര്  ശമത്തിക്കുനതറ്റ്.  ശനീ.  അയ്യേപ്പപ്പണത്തിക്കര്

പകാടെത്തിയതുതപകാലലെ,  "തത്തിര  മകാറത്തി  മകാറത്തി  ചുര  മകാന്തത്തി  നത്തിനത്തിട്ടുര  കരതയകാളര

ലപകാങ്ങനീലെ  കടെലെത്തിനര"  കള്ളനകാക്കുര  ലകകാള്ളത്തിവകാക്കുകളുമകായത്തി  പ്രതത്തിപക്ഷേര

ഉറഞ്ഞുതുള്ളത്തിയകാലുര വര്ദത്തിച്ച ജനപത്തിന്തുണതയകാലടെ ശനീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്

സര്ക്കകാര്  മുതനകാതട്ടെയ്ക്കുതലനലയനറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  ഓര്മത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ഞകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള്  അനരഗ്രഹ  ജനീവത്തികളകാതണകാ?  തകരളമത്തിനറ്റ്

പുരസകാര  നത്തിറവത്തിലെകാണറ്റ്.  നനീതത്തി  ആതയകാഗത്തിലന്റ  ആതരകാഗര  സൂചത്തികയത്തില്

തകരളര തുടെര്ച്ചയകായത്തി നകാലെകാര തവണയര ഒനകാര സകാനര തനടെത്തി.  2021-ല്

പബത്തികറ്റ്  അഫതയഴറ്റ്  ലസന്റര്  പ്രസത്തിദനീകരത്തിച്ച  പബത്തികറ്റ്  അഫതയഴറ്റ്

ഇന്ഡകത്തില്  വലെത്തിയ  സരസകാനങ്ങളത്തില്  ഏറവര  മത്തികച്ച  ഭരണര  കകാഴ്ചവച്ച
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സരസകാനര  തകരളമകാണറ്റ്.  നനീതത്തി  ആതയകാഗത്തിലന്റ  തദശനീയ  മള്ട്ടെത്തി

ഡയലമന്ഷണല്  ദകാരത്തിദര  സൂചത്തികയത്തില്  കുറവറ്റ്  ദകാരത്തിദരമുള്ള  സരസകാനവര

നമ്മുലടെ ലകകാച്ചുതകരളമകാണറ്റ്. തകന വത്തിദരകാഭരകാസ മനകാലെയതത്തിലന്റ മത്തികവത്തിലന്റ

സൂചത്തികയത്തില് ഒനകാര സകാനര തനടെത്തിയ സരസകാനര തകരളമകാണറ്റ്. വത്തിദരകാഭരകാസ

അവസരതത്തിനുര  സഇകരരതത്തിനുര  ഇന്തരയത്തിലലെ  മത്തികച്ച  സരസകാനമകായത്തി

തകന വത്തിദരകാഭരകാസ മനകാലെയര തകരളലത ലതരലഞടുതത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

അഴത്തിമതത്തി  വത്തിമുക്ത തപകാലെനീസറ്റ്  തസവനതത്തില്  തകരളര  ഒനകാമതകാലണനറ്റ്

ഇന്തരന്  തപകാലെനീസറ്റ്  ഫഇതണഷന്  തരഖലപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ആതരകാഗര

തമഖലെയ്ക്കറ്റ്  നകാഷണല്  കസ്വകാളത്തിറത്തി  അഷസ്വറന്സറ്റ്  സകാന്ഡകാര്ഡറ്റ്

(എന്.കന.എ.എസറ്റ്.) അരഗനീകകാരര  ലെഭത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  ഏറവര  കൂടുതല്

സഇജനര ചത്തികത്തിത്സ ലെഭരമകാക്കത്തിയ സര്ക്കകാര് ആശുപത്രത്തികള്ക്കുള്ള അവകാര്ഡറ്റ്

സരസകാനലത  തകകാട്ടെയര  ലമഡത്തിക്കല്  തകകാതളജറ്റ്  തനടെത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

രകാജരലത  മത്തികച്ച  തകകാവത്തിഡറ്റ്  വകാകത്തിതനഷന്  ലലഡ്രെെവറ്റ്  തകരളതത്തിലെകാണറ്റ്

നടെനതറ്റ്. ഇന്തരകാ ടുതഡയലടെ Healthgiri അവകാര്ഡറ്റ് നമുക്കറ്റ് തനടെകാന് കഴത്തിഞ്ഞു.

തകരള ടൂറത്തിസവര പുരസകാര നത്തിറവത്തിലെകാണറ്റ്.  അയ്മനര മകാതൃകകാ ഉതരവകാദത്തിത

ടൂറത്തിസര  ഗ്രകാമര  പദതത്തിക്കറ്റ്  'തവള്ഡറ്റ്  ടകാവല്  മകാര്ക്കററ്റ്  ഇന്തരന്



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

62

ലറതസ്പകാണ്സത്തിബത്തിള് ടൂറത്തിസര വണ് ടു വകാച്ചറ്റ്  '  അന്തകാരകാഷ പുരസകാരര ലെഭത്തിച്ചു.

മത്സരലഫഡറ്റ്  മത്സരബനന തമഖലെയത്തില് ഏറവര  മത്തികച്ച അര്ധ സര്ക്കകാര്

സകാപനമകായത്തി  ലതരലഞടുതതറ്റ്  നകാഷണല്  ഫത്തിഷറനീസറ്റ്  ലഡവലെപ്ലമന്ററ്റ്

തബകാര്ഡത്തിലനയകാണറ്റ്.  വതയകാജന  പരത്തിപകാലെനതത്തിനറ്റ്  തകന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

വതയകാതശഷ  പുരസകാരര  തകരളതത്തിനറ്റ്  ലെഭത്തിച്ചു.  തകന  ഭവന  നഗരകകാരര

മനകാലെയതത്തിലന്റ സത്തിറത്തി  വത്തിതറ്റ് ദത്തി  തമകാസറ്റ്  സലസയത്തിനബത്തിള് ടകാന്തസ്പകാര്ട്ടെറ്റ്

സത്തിസര അവകാര്ഡുര  നമുക്കറ്റ്  ലെഭത്തിച്ചു.  പ്രമുഖ തററത്തിരഗറ്റ്  കമ്പനത്തിയകായ  CRISIL

(Credit Rating Information Services of India Limited)-ലന്റ പട്ടെത്തികയത്തില്

തത്തിരവനന്തപുരര  ലടെതകകാപകാര്ക്കത്തിനറ്റ്  എ  പസറ്റ്  തസബത്തിള്  എന  ഉയര്ന

സകാനര  കരസമകാക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞു.  പറമ്പത്തിക്കുളര  കടുവ  സരരക്ഷേണ

ഫഇതണഷനറ്റ് പതത്തിലനകാനകാമതറ്റ്  NatWest Group Earth Guardian Award

ലെഭരമകാക്കകാന് കഴത്തിഞ്ഞു.  ഫുഡറ്റ് തസഫത്തി  ആന്ഡറ്റ് സകാന്തഡര്ഡറ്റ് അതതകാറത്തിറത്തി

ഓഫറ്റ് ഇന്തരയലടെ ഭക്ഷേര സുരക്ഷേകാ സൂചത്തികയത്തില് രണകാര സകാനര തനടെത്തിയതറ്റ്

നമ്മുലടെ  തകരളമകാണറ്റ്.  പുരപറ  തസകാളകാര്  പദതത്തിക്കറ്റ്  EQ  International

Magazine  ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ള പുരസകാരര,  തദശനീയ ഉഇര്ജ്ജകകാരരക്ഷേമതകാ

സൂചത്തികയത്തില്  തകരളതത്തിനറ്റ്  രണകാര  സകാനര,  സരസകാന  നകാഷണല്
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സര്വനീസറ്റ് സനീമത്തിനറ്റ്  നകാഷണല് സര്വനീസറ്റ് സനീര തദശനീയ അവകാര്ഡറ്റ്,  സനീല്

ആന്ഡറ്റ്  ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയല്  തഫകാര്ജത്തിരഗ്സറ്റ്  ലെത്തിമത്തിറഡത്തിനറ്റ്  ലസകാലലസറത്തി  ഒകാഫറ്റ്

ഇന്തരന് എയതറകാതസ്പസറ്റ് ലടെതകകാളജനീസറ്റ് ആന്ഡറ്റ് ഇന്ഡസ്ട്രേനീസറ്റ് അവകാര്ഡറ്റ്-

2022,  പ്രതത്തിതരകാധ  തമഖലെയത്തില്  പ്രവര്തത്തിക്കുന  പതറ്റ്

കമ്പനത്തികളത്തിലലെകാനകായത്തി  ഇന്ഡസ്ട്രേത്തി  ഒഇട്ടെറ്റ് ലുക്കറ്റ്  മകാഗസത്തിന്,  സനീല്  ആന്ഡറ്റ്

ഇന്ഡസ്ട്രേത്തിയല്  തഫകാര്ജത്തിരഗ്സത്തിലന  ലതരലഞടുത്തു  തുടെങ്ങത്തിയ  തനട്ടെങ്ങള്

ലലകവരത്തിക്കകാന്  കഴത്തിഞ്ഞു.  ഹത്തിന്ദുസകാന്  എയതറകാതനകാട്ടെത്തികറ്റ്  ലെത്തിമത്തിറഡത്തിനറ്റ്

ഏറവര  മത്തികച്ച  തഫകാര്ജത്തിരഗറ്റ്  കമ്പനത്തി  എന  പുരസകാരര  ലെഭത്തിച്ചു.  തകരള

സരസകാന  ഫത്തിലെത്തിര  ലഡവലെപ്ലമന്ററ്റ്  തകകാര്പ്പതറഷലന്റ  'നത്തിഷത്തിതദകാ'  എന

ചത്തിത്രതത്തിനകാണറ്റ് സരസകാന ചലെച്ചത്തിത്ര പുരസകാരവര ഒട്ടെകാവ ഇന്തരന് ഫത്തിലെത്തിര

അവകാര്ഡുര  ലെഭത്തിച്ചതറ്റ്.  ചത്തിത്രതത്തിലന്റ  സരവത്തിധകായത്തികയ്ക്കറ്റ്  26-ാകാമതറ്റ്

ലഎ.എഫറ്റ്.എഫറ്റ്.ലക.-യത്തില്  മത്തികച്ച  നവകാഗത  സരവത്തിധകായത്തികയ്ക്കുള്ള

അവകാര്ഡുര ലെഭത്തിച്ചു. അങ്ങലന കലെകാ, സകാരസകാരത്തിക, സകാമൂഹത്തിക, സകാമ്പതത്തിക

രരഗങ്ങളത്തിലലെലകാര  ഫലെപ്രദവര  കകാരരക്ഷേമവമകായത്തിട്ടുള്ള  ഇടെലപടെലുകളുമകായത്തി

ഇഇ  സര്ക്കകാര്  മുതനകാട്ടുലപകായ്ലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ലഫഡറല്

സരവത്തിധകാനതതകാടെറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനുര  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കുര  ഒതര
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നയസമനീപനമകാണുള്ളതറ്റ്.  2004-ല്  യ.പത്തി.എ.  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ലപകാതുമത്തിനത്തിമര

പരത്തിപകാടെത്തിയത്തില്  വകാഗകാനര  ലചയ  കകാരരരതപകാലുര,  തകന-സരസകാന

ബനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചറ്റ് അക്കകാലെതറ്റ് പഠത്തിക്കകാന് നത്തിശ്ചയത്തിച്ച പൂഞത്തി കമത്തിറത്തിയലടെ

പരത്തിഗണനകാ  വത്തിഷയതത്തില്  പ്രതതരകര  എടുത്തു  പറയകാന്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്

തനതൃതസ്വര  അനറ്റ്  തയ്യേകാറകായത്തിട്ടെത്തില.  തകനസര്ക്കകാര്  തനരത്തിട്ടെറ്റ്  തശഖരത്തിക്കുന

നത്തികുതത്തികളത്തില്  സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  വത്തിഹത്തിതര,  ആഭരന്തര

വത്തിപണത്തിയത്തില്നത്തിനര  മററ്റ്  വകായ്പലയടുക്കകാനുള്ള  അവകകാശര,  തകനകാവത്തിഷ്കൃത

പദതത്തികളത്തില് വരതതണ മകാറങ്ങള് എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  അനറ്റ്

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളകായത്തി സമര്പ്പത്തിക്കലപ്പലട്ടെങത്തിലുര അനലത യ.പത്തി.എ. ഗവണ്ലമന്ററ്റ്

പരത്തിഗണത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.   ലഫഡറല്  സരവത്തിധകാനലത  ശക്തത്തിലപ്പടുത്തുനതത്തിനറ്റ്

ഇതരര  നയങ്ങള്ക്കുപകരര  സരസകാനതത്തിലന്റ  അധത്തികകാരപരത്തിധത്തിയത്തിലുള്ള

ക്രമസമകാധകാനപരത്തിപകാലെനര,  വന്കത്തിടെ  വത്തികസന  പദതത്തികള്,  തകന

ധനസഹകായതത്തിനറ്റ്  മുകളത്തില്  സരസകാനങ്ങള്ക്കുതമല്  നത്തിബനന

ഏര്ലപ്പടുതല് തുടെങ്ങത്തിയവ പൂഞത്തി കമത്തിറത്തിയലടെ  പരത്തിഗണനയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  വന.

എനകാല്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  തകന-സരസകാന  ബനങ്ങലള

ജനകാധത്തിപതരവല്ക്കരത്തിക്കുനതത്തിനറ്റ്  യകാലതകാര  സമനീപനവര  അക്കകാലെതറ്റ്
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സസ്വനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  നത്തികുതത്തിയലടെ കകാരരതത്തില് കൂടുതല് അധത്തികകാരര തവണലമന

സരസകാനങ്ങളുലടെ  ആവശരര  കകാറത്തില്  പറതത്തി  VAT  നത്തികുതത്തി

സമ്പ്രദകായതത്തിലൂലടെ ഏകനീകൃത നത്തികുതത്തി വരവസയകാണറ്റ് അനറ്റ് തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്

മുതനകാട്ടുവച്ചതറ്റ്.  ധനകമനീഷലനയര  ആസൂത്രണ  കമനീഷലനയര

ഉപതയകാഗലപ്പടുതത്തി  ധനകമനീഷനുകള്ക്കറ്റ്  ഭരണഘടെനകാ  ബകാഹരമകായ  ചത്തിലെ

അധത്തികകാരങ്ങള്  നല്കുന  രനീതത്തിയണകായത്തി.  ഭരണഘടെനയലടെ  280,  275

ഖണ്ഡത്തികകള്പ്രകകാരര  സരസകാന  വത്തിഭവങ്ങളുലടെതമല്

നത്തിയനണതമര്ലപ്പടുതകാനുള്ള  അവകകാശര  ധനകമനീഷനുകള്ക്കത്തില.

എനകാല്  12,  13  ധനകമനീഷനുകളുലടെ  പരത്തിഗണനകാ  വത്തിഷയങ്ങളത്തില്

ഭരണഘടെനകാ  ബകാഹരമകായ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങളകാണറ്റ്  ഉയര്നവനതറ്റ്.

അങ്ങലനലയലകാതലെതത്തിലുര  ഇവരലടെ  സമനീപനര  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-

തയകാലടെകാപ്പമകായത്തിരന.  കരതല്  തടെങലെത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ്  ഇനലലെ  പറഞ്ഞു.   നത്തിങ്ങതളകാര്ക്കുനത്തിതല;  ഉരട്ടെലുര

പമ്പകാവകാസനുര  കകാവടെത്തിയകാട്ടെവര  ഗരഡന്തൂക്കവര  തകരളര  മറനത്തിട്ടെത്തില.

അടെത്തിയന്തരകാവസയലടെ  ഇരണ  ദത്തിനരകാത്രങ്ങള്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ഇനലത

മുഖരമനത്തിലയതപ്പകാലുര  അനറ്റ്  ലവറുതത  വത്തിട്ടെത്തില.  1970-ലെകാണറ്റ്  ഇനലത
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മുഖരമനത്തി  കൂത്തുപറമ്പറ്റ്  നത്തിതയകാജക  മണ്ഡലെതത്തില്നത്തിനറ്റ്   തകരള

നത്തിയമസഭയത്തിലലെത്തുനതറ്റ്.   1975  ലസപ്റരബര്  28-നുതശഷര

സഭകാതരഖകളത്തില് സഖകാവറ്റ് പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന് എന തപരറ്റ്   മറ്റുള്ളവരലടെ

പ്രസരഗതത്തില്മകാത്രമകായത്തി.  കകാരണര  അടെത്തിയന്തരകാവസ പ്രഖരകാപനതതകാലടെ

ആദരരതലന  ജയത്തിലെത്തിലെടെക്കലപ്പട്ടെ  പതറ്റ്  പ്രതത്തിപക്ഷേ  എര.എല്.എ.-

മകാരത്തിലലെകാരകാളകായത്തിരന  അതദ്ദേഹര.  ഒര  പ്രതത്തിപക്ഷേ  എര.എല്.എ.  ഇനലലെ

പറഞതലകാ;  ഇവത്തിലടെ  ഒനറ്റ്  കകാറ്റുവനീശത്തിയതപ്പകാള്  ഇതകാ  എര.എല്.എ.-ലയ

ആക്രമത്തിച്ചു.  എര.എല്.എ.  എന  നത്തിലെയത്തില്  പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിലക്ക

യവസമകാജത്തികനകായത്തിട്ടുള്ള  സഖകാവറ്റ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്  ഏറ്റുവകാങ്ങത്തിയ

മര്ദ്ദേനതത്തിനതത്തിരണകായത്തിരനത്തില.   എഴുതനററ്റ്  നത്തില്ക്കകാനകാവകാത

രനീതത്തിയത്തിലുള്ള  ഏറവര  അപകടെകരമകായ  പനീഡനര  ഏറ്റുവകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുള്ള

തനതകാവകാണറ്റ്             ശനീ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്.  അങ്ങലന ഒട്ടെനവധത്തി

തനതകാക്കള്,  ഇഇ ഭരണപക്ഷേത്തുള്ള നത്തിരവധത്തി എര.എല്.എ.-മകാര്,  മനത്തിമകാര്

ഇവലരലകാര  തകരളതത്തിലലെ  തപകാലെനീസത്തിലന്റ  ഭനീകരമകായ  പനീഡനങ്ങള്

ഏറ്റുവകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  കൂത്തുപറമ്പത്തില്  അഞറ്റ്  സതഹകാദരങ്ങളുലടെ  ജനീവന്

നഷ്ടലപ്പട്ടു.  തകരളതത്തില്  തപകാലെനീസത്തിലന്റ  ലവടെത്തിതയററ്റ്  മരത്തിച്ച  കകാസര്തഗകാഡറ്റ്
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ബകാലെകൃഷ്ണന്....,  പരത്തിയകാരലത  സമരമുഖതറ്റ്  നമ്മുലടെ

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള്ക്കുതനലര  നത്തിങ്ങള്  ഇലെകത്തികറ്റ്  ബകാറണ്  ഉപതയകാഗത്തിച്ചു.

മൂനകാരമുറ നത്തിങ്ങളുലടെ ഏറവര പ്രധകാനലപ്പലട്ടെകാര സസ്വഭകാവമകായത്തിരന.  വത്തിവത്തിധ

ഘട്ടെങ്ങളത്തില്  തപകാലെനീസത്തിലന്റ  ഭനീകര  മര്ദ്ദേനതമറവര്...  ആ  ഘട്ടെങ്ങളത്തിലലെലകാര

ശക്തമകായത്തി പ്രതത്തികരത്തിക്കകാന് തകരളതത്തിലലെ വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി സമൂഹര വനത്തിട്ടുണറ്റ്.

ഒര  ഘട്ടെതത്തില്,  ഉമന്  ചകാണത്തി  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കകാലെതറ്റ്  തകരളതത്തിലലെ

ലതരതവകാരങ്ങളത്തില്  ഏറവര  അപകടെകരമകായ  രനീതത്തിയത്തില്

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളുലടെയര  യവകാക്കളുലടെയര  തചകാരത്തുള്ളത്തികളുര

മകാരസച്ചനീളുകളുരലകകാണറ്റ്   ലതറത്തിച്ചുവനീഴകാത  ഇടെങ്ങളുണകായത്തിരനത്തില.

ഇഇലയകാര  തലെതത്തില്  ഇനറ്റ്  സമരകാഭകാസവമകായത്തി  ഇറങ്ങുന  സസ്വന്തര

അനുയകായത്തികലള,  അണത്തികലള  ശരത്തിലക്കകാനറ്റ്  നത്തിലെയ്ക്കുനത്തിര്തകാന്  കഴത്തിയണര.

എത്ര ചവത്തിട്ടെത്തിയരച്ചകാലുര നത്തിവര്നവരര,  എത്ര തനീയത്തിട്ടെറ്റ് കരത്തിച്ചകാലുര മുളച്ചുവരര,

എത്ര ലകകാതത്തിയരത്തിഞകാലുര തഴച്ചുവരര.  കമനണത്തിസറ്റ് പച്ച ഒര ലചടെത്തിയലടെ

തപരല.   ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ  ഒരത്തിക്കല്കൂടെത്തി  പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണറ്റ്  ഞകാന്

നത്തിര്ത്തുന.

ശനീ  .    തജകാബറ്റ്  സമക്കത്തിള്:  സര്,  ഞകാന്  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ
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പൂര്ണ്ണമകായത്തി  പത്തിന്തുണക്കുകയകാണറ്റ്.  തകകാവത്തിഡത്തിലന്റ  കകാലെതറ്റ്

തലെകാകത്തുണകായത്തിട്ടുള്ള  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തികലള  ബകാധത്തിക്കകാലത,

അതതകാലടെകാപ്പരതലന  തകനഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  വത്തികലെമകായ  സകാമ്പതത്തിക

നയങ്ങള്ക്കുര...,  ആ  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തില്  തകരളലത  രക്ഷേത്തിക്കകാന്തവണത്തി

മുതനകാട്ടുവലച്ചകാര  ബഡ്ജറകാണത്തിതറ്റ്.  നമുക്കറത്തിയകാര  തക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങള്

മുടെങ്ങരതറ്റ്,  വത്തികസനങ്ങള്  മുടെങ്ങരതറ്റ്,  അതതകാലടെകാപ്പരതലന

പകാവലപ്പട്ടെവലരയര  സരരക്ഷേത്തിക്കണര.   അതത്തിനുതവണത്തി  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

ബഡ്ജറകാണത്തിതറ്റ്.   ഇവത്തിലടെ   ഇന  രകാവത്തിലലെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേര

ലകകാണ്ടുവന  ലലലെഫറ്റ്  മത്തിഷന്  പദതത്തിലയ  സരബനത്തിച്ചറ്റ്  ഒര  അടെത്തിയന്തര

പ്രതമയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുകയണകായത്തി.   ബഹുമകാനരനകായ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ്

സഭയത്തിലെത്തിരത്തിപണറ്റ്.  ഞകാന് ഒര കകാരരര തചകാദത്തിക്കകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുന,  കഴത്തിഞ

ഭരണതത്തില്  യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  അധത്തികകാരതത്തില്  വനകാല്  ലലലെഫറ്റ്  പദതത്തി

ഞങ്ങള് നത്തിര്തലെകാക്കുലമനറ്റ് നത്തിങ്ങള് പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരന.  ഇനറ്റ് മൂതനകകാല്

ലെക്ഷേര  വനീടുകള്  തകരളതത്തിലലെ  പകാവലപ്പട്ടെ  ആളുകള്ക്കറ്റ്

നത്തിര്മത്തിച്ചുനല്കത്തിലക്കകാണറ്റ്  ഒര  പുതത്തിയ  അദരകായര  കുറത്തിച്ച  പദതത്തിയകാണറ്റ്

ലലലെഫറ്റ്  ഭവന  നത്തിര്മകാണ  പദതത്തി.  കഴത്തിഞ  ആഴ്ച  ഡല്ഹത്തി
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വത്തിമകാനതകാവളതത്തില്  വച്ചറ്റ്   ഇ.ഡത്തി.  ആലരയകാണറ്റ്  അറസറ്റ്  ലചയലതനറ്റ്

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിതനകാടെറ്റ്  ഞകാന്  തചകാദത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ

റകായ്പ്പൂരത്തിലലെ  സതമളനതത്തിനറ്റ്  പലങടുക്കകാനത്തിറങ്ങത്തിയ  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്

തനതകാവത്തിലന  ഇ.ഡത്തി.-ക്കകാര്  ഡല്ഹത്തി  വത്തിമകാനതകാവളതത്തില്  വച്ചറ്റ്  അറസറ്റ്

ലചയതപ്പകാള്  നത്തിങ്ങലളന്തകാണറ്റ്  ലചയതറ്റ്;  ശനീ.  ലക.  സത്തി.  തവണുതഗകാപകാല്

ഉള്ലപ്പലടെയള്ള തനതകാക്കന്മേകാര് അവത്തിലടെ പ്രതത്തിതഷധര നടെതത്തി,  റണ്തവയത്തില്

കുതത്തിയത്തിരന.   നത്തിങ്ങളുലടെ  റകായ്പൂര്  സതമളനലത  ലപകാളത്തിക്കകാന്

തവണത്തിയകാലണനറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  തലനയതല  പറഞതറ്റ്.  റകായ്പൂര്  സതമളനര

ലപകാളത്തിക്കകാന്  തവണത്തിയകാണറ്റ്  ഇങ്ങലനയള്ള  അറസറ്റ്  നടെതത്തിയലതനറ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് തനതകാക്കന്മകാര് പത്രസതമളനര നടെതത്തിയതപ്പകാള് പറഞതലകാ;

ബഹുമകാനരരകായ  രകാഹുല്  ഗകാനത്തിയര  തസകാണത്തിയകാ  ഗകാനത്തിയമുള്ലപ്പലടെയള്ള

ആളുകലള മണത്തികറുകള് മകാത്രമലതലകാ, ആഴ്ചകതളകാളര തചകാദരര ലചയ്തു. എനത്തിട്ടെറ്റ്

ഇവത്തിലടെ  വരതമ്പകാള്  ഇ.ഡത്തി.-ലയപ്പറത്തി  പുകഴത്തിപ്പറയക,   തകരളതത്തിനറ്റ്

പുറതതക്കത്തിറങ്ങുതമ്പകാള് ഇ.ഡത്തി.-ലയ ഇകഴത്തിപ്പറയക.  ഇഇ പ്രതത്തിപക്ഷേ നയര

ഒര  രനീതത്തിയത്തിലുര  തകരളതത്തിലലെ  ജനങ്ങള്  അരഗനീകരത്തിക്കത്തില.   നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്

തകരളതത്തിലലെ  പകാവലപ്പട്ടെ  ജനങ്ങളുലടെ  ലപന്ഷന്  മുടെങ്ങണര,  അതുപറഞറ്റ്
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നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ് പ്രചരണര നടെതകാര.  തകരളതത്തിലലെ പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാര് ഒര

രനീതത്തിയത്തിലുര  പകാവലപ്പട്ടെ  ജനങ്ങളുലടെതമല്  ഇഇ  രനീതത്തിയത്തിലുള്ള  ഒര  തക്ഷേമ

പ്രവര്തനങ്ങളുര മുടെക്കകാനകാഗ്രഹത്തിക്കുനത്തില.  തകനഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ ബഡ്ജററ്റ്

വത്തിഹത്തിതര  കുറഞ  കകാരരര  പറയകാന്  ഒര  പ്രതത്തിപക്ഷേ  തനതകാവത്തിലനയര

കണത്തില. തകനഗവണ്ലമന്ററ്റ് ബഡ്ജററ്റ് വത്തിഹത്തിതര 3.875 ശതമകാനമകായത്തിരനതറ്റ്

ഇപ്രകാവശരര സരസകാനതത്തിലന്റ ബഡ്ജററ്റ് വത്തിഹത്തിതര 1.92 ആയത്തി കുറച്ചതപ്പകാള്

പതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനറ്റ്  തകകാടെത്തിരൂപയലടെ  കുറവകാണറ്റ്

സരസകാനതത്തിനുണകായതറ്റ്.   അക്കകാരരര  പറയകാന്  ഒര  പ്രതത്തിപക്ഷേ

അരഗരതപകാലുര മുതനകാട്ടുവനത്തില. ഇഇ രനീതത്തിയത്തില്തലന മുതനകാട്ടെറ്റ് തപകാകുതമ്പകാള്

തകരളതത്തിലലെ  തനട്ടെങ്ങള്  എണ്ണത്തിലയണ്ണത്തി  പറഞ്ഞുലകകാണറ്റ്

പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില് ഒര വര്ഷര കഴത്തിഞതപ്പകാള് ഇഇ ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ലചയ

കകാരരങ്ങള്  വത്തിലെയത്തിരതത്തിലക്കകാണറ്റ്  തപ്രകാഗ്രസറ്റ്  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെറ്റ്  ഇവത്തിലടെ

വയ്ക്കുകയണകായത്തി.  ആ  തപ്രകാഗ്രസറ്റ്  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  വകായത്തിച്ചുതനകാക്കണര.

അതത്തിലനപ്പറത്തി  നത്തിങ്ങലളകാനറ്റ്  പഠത്തിക്കണര,   അതത്തില്  പറഞത്തിരത്തിക്കുന

കകാരരങ്ങള്  എന്തകാലണനറ്റ്  ഓര്ക്കണര.  പറഞ  കകാരരങ്ങതളകാതരകാനറ്റ്

ലചയ്യുവകാനുര  അതറ്റ്  ജനങ്ങളത്തിലലെതത്തിക്കുവകാനുര  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്
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ശമത്തിക്കുതമ്പകാള് ആ ശമങ്ങലള എതത്തിര്തറ്റ് തതകാല്പ്പത്തിക്കകാലമനറ്റ് വത്തിചകാരത്തിച്ചകാല്

നടെക്കുന  കകാരരമല.  തപകാലെനീസത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില്  തകരളര  ഒനകാമതകായത്തി

നത്തില്ക്കുനതത്തിനറ്റ്  കകാരണര  അഴത്തിമതത്തി  വത്തിമുക്ത  തപകാലെനീസറ്റ്

തസവനമകാലണനകാണറ്റ് ഇന്തരന് തപകാലെനീസറ്റ് ഫഇതണഷന്  പറയനതറ്റ്. 2021-

ലലെ സരസകാന സര്തവ്വയത്തില് most happiest state എനകാണറ്റ് തകരളലതപ്പറത്തി

ഇന്തര  ടുതഡ  നനസറ്റ്  മകാഗസനീനത്തില്  പറയനതറ്റ്.  തകരള  തപകാലെനീസത്തിലന്റ

തസകാഷരല്മനീഡത്തിയ,  ലലസബര്മനീഡത്തിയ  ഇവയ്ലക്കകാലക്കയത്തിനറ്റ്  തദശനീയ

പുരസകാരര  ലെഭത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  പകാതസ്പകാര്ട്ടെറ്റ്

അതപക്ഷേയതടെതടെക്കമുള്ള  പരത്തിതശകാധനയത്തില്  കൃതരമകായ  നത്തിര്തദ്ദേശവര

വത്തിവരങ്ങളുര  നല്കുന  സരസകാനമകാണറ്റ്  തകരളലമനറ്റ്  തകന

വത്തിതദശകകാരരകാലെയര  പറഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  കൃഷത്തിക്കകാര്ക്കറ്റ്  റബ്ബറത്തിനറ്റ്

അവരലടെ  ഫണറ്റ്  ലകകാടുക്കുവകാന്  നൂററ്റ്  തകകാടെത്തി  രൂപ  അധത്തികര  വച്ച

ഗവണ്ലമന്റകാണത്തിതറ്റ്.  അതതകാലടെകാപ്പര  രണകാര  കുട്ടെനകാടെറ്റ്  പകാതക്കജത്തിനറ്റ്  തവണത്തി

ഇഇ  ബഡ്ജറത്തിലൂലടെ  തുക  അനുവദത്തിച്ച  ഗവണ്ലമന്റകാണത്തിതറ്റ്.  അതതകാലടെകാപ്പര

ലനല്  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്,  നകാളത്തിതകര  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്,  പച്ചക്കറത്തി  കര്ഷകര്ക്കറ്റ്,

സുഗനദവര കര്ഷകര്ക്കറ്റ് എലകാവര്ക്കുര അര്ഹമകായ രനീതത്തിയത്തില് അവരലടെ
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തക്ഷേമതത്തിനുതവണത്തി ഫണറ്റ് അനുവദത്തിച്ചറ്റ് മുതനകാട്ടുതപകാതയകാര ബഡ്ജറകാണത്തിതറ്റ്.

ഇഇ  ബഡ്ജറത്തിലലെ  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമകായത്തി  പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണറ്റ്  ഞകാന്

എലന്റ പ്രസരഗര അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീമതത്തി  ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്,  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

എതത്തിര്ക്കുകയകാണറ്റ്.   സരസകാന  ഭരണതനതൃതസ്വര  തകരള  ജനതയ്ക്കറ്റ്

വന്ദുരന്തമകായത്തി  മകാറത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.   ഭരണതത്തിലന്റ  ലനടുരതൂണുകളകായ

ഗവര്ണറുര  മുഖരമനത്തിയര  തമത്തിലുള്ള  ഭരണതപ്പകാരകള്

ഒത്തുതനീര്പ്പകാക്കുനതത്തില്  ഇടെനത്തിലെക്കകാരകായത്തി  ചത്തിലെ  ശക്തത്തികള്

പ്രവര്തത്തിക്കുനലണനറ്റ് ആലരങത്തിലുര  സരശയത്തിച്ചകാല് അവലര കുറരപറയകാന്

കഴത്തിയത്തില.   മുഖരമനത്തിയലടെ  ഓഫനീസറ്റ്  മുതല്  വത്തിതലജറ്റ്  ഓഫനീസറ്റ്  വലര

നകാഥനത്തിലകാ  കളരത്തിയകായത്തി  മകാറുതമ്പകാള്,  എ.ലക.ജത്തി.  ലസന്റര്  മുതല്  ബകാഞറ്റ്

ഓഫനീസുവലര തകനനീകരത്തിച്ചറ്റ്  പ്രവര്തത്തിക്കുന ഇടെനത്തിലെക്കകാരകായ പകാര്ട്ടെത്തിക്കകാര്

ഭരണര  കയ്യേത്തിലലെടുതറ്റ്  അമകാനമകാടുന കകാഴ്ചയകാണറ്റ്  കകാണുനതറ്റ്.   അഴത്തിമതത്തി

ആതരകാപണങ്ങള്  സര്ക്കകാരകള്ലക്കതത്തിലര  ഉയര്നവരകാറുണറ്റ്.   എനകാല്

കള്ളക്കടെത്തുകകാരലടെ തകാവളമകായത്തി മുഖരമനത്തിയലടെ ഓഫനീസറ്റ് മകാറത്തിയതറ്റ് തകരള

ചരത്തിത്രതത്തില്തലന ആദരമകാണറ്റ്.   എലകാ  പഴുതുകളുര  അടെച്ചറ്റ്  സരരക്ഷേണര
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നല്കത്തിയതത്തിനുതശഷവര  മുഖരമനത്തിയലടെ  വത്തിശസ്വസനകായ  പ്രത്തിന്സത്തിപ്പല്

ലസക്രട്ടെറത്തി തദശതദകാഹ കുറതത്തിനുര കള്ളക്കടെതത്തിനുര പത്തിടെത്തിയത്തിലെകായത്തി വനീണ്ടുര

ജയത്തിലെത്തിലെടെയ്ക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടുര  നമ്മുലടെ  മുഖരമനത്തി  അധത്തികകാരതത്തില്  കടെത്തിച്ചുതൂങ്ങത്തി

നത്തില്ക്കുനതത്തില് തകരളര ലെജ്ജത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  മുന്മനത്തിമകാരത്തിലുര ഇതപ്പകാഴലത

ഭരണതനതൃതസ്വതത്തിലുമുള്ള  ആളുകളുലടെ  തപലരടുത്തുപറഞറ്റ്  അവലര  വനീട്ടെത്തില്

കയറകാന്  ലകകാള്ളകാതവരകാലണനറ്റ്  ഒര  സനീ  പത്രസതമളനര  നടെതത്തി

പറഞത്തിട്ടുര   മഇനര  ആചരത്തിക്കുനവര്ക്കറ്റ്  അപകാരലതകാലെത്തിക്കട്ടെത്തിയകാണറ്റ്.

ആതരകാപണര  ഉനയത്തിച്ചറ്റ്  ഒര  മകാസമകായതപ്പകാള്  പകാര്ട്ടെത്തി  ലസക്രതട്ടെറത്തിയററ്റ്

മകാനനഷ്ട  തകസറ്റ്  നല്കകാന്  അനുമതത്തി  നല്കത്തിയത്തിട്ടുര  ഒര  വക്കനീല്

തനകാട്ടെനീസുതപകാലുമയച്ചതകായത്തി  തകരളര  കണത്തില.   ഇതപ്പകാള്  സത്തി.എര.-ലന്റ

ഓഫനീസത്തില്  മലറകാര  വത്തിശസ്വസനകായ  സത്തി.എര.  ഭരണതനതൃതസ്വതത്തിലന്റ

തണലെത്തില്  മുഖരമനത്തിയലടെ  ഓഫനീസത്തിലന  കയ്യേത്തിലലെടുതറ്റ്  അമകാനമകാടെത്തിയ

കഥകള്  മലെയകാളത്തികളുലടെ  മകാനരലകടുത്തുനതകാണറ്റ്.  ഇതത്തിനറ്റ്

ഭരണതനതൃതസ്വതത്തിനറ്റ്  എന്തറ്റ്  മറുപടെത്തിയകാണറ്റ്  പറയകാനുള്ളതറ്റ്;  'തമകാന്തകായര

വളഞകാല് അറുപതത്തിനകാലുര വളയര'  എന പഴലമകാഴത്തി അക്ഷേരകാര്ത്ഥതത്തില്

ഇഇ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില്  ശരത്തിയകാകുകയകാണറ്റ്.  തകരളതത്തില്
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ഭനീകരമകായത്തി  വളര്നലകകാണത്തിരത്തിക്കുന  സനീപനീഡനര,  ബകാലെപനീഡനര,

തട്ടെത്തിലക്കകാണ്ടുതപകാക്കറ്റ്,  കള്ളക്കടെതറ്റ്,  മയക്കുമരനറ്റ്  വരകാപകാരര,  കസ്വതട്ടെഷന്,

ലകകാലെപകാതകങ്ങള്  തുടെങ്ങത്തി  എലകാ  അസകാന്മേകാര്ഗത്തിക  തദശവത്തിരദ

പ്രവര്തനങ്ങളുലടെയര  തകനമകായത്തി  ഇഇ  പകാര്ട്ടെത്തി  ഭരണതനതൃതസ്വര

മകാറത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു.   കസ്വതട്ടെഷന്,  ലകകാലെപകാതക  തകസ്സുകളത്തിലലെ  പ്രതത്തികലള

സരരക്ഷേത്തിക്കകാന്  ലെക്ഷേങ്ങള്  ലചലെവഴത്തിക്കുനതത്തിലന്റ  രഹസരര

ആകകാശറ്റ്  തത്തിലതങരത്തിയലടെ  ലവളത്തിലപ്പടുതലുകളത്തിലൂലടെ  തകരള  ജനതയ്ക്കറ്റ്

തബകാധരലപ്പട്ടു.  തക്ഷേമ  ലപന്ഷനുകള്  വത്തിതരണര  ലചയ്യേകാന്  ലപതടകാളത്തിനറ്റ്

ലസസറ്റ് ഏര്ലപ്പടുതത്തി സകാധകാരണക്കകാലര പത്തിഴത്തിയനതത്തില് എന്തറ്റ് നരകായമകാണറ്റ്

ഇഇ  സര്ക്കകാരത്തിനറ്റ്  പറയകാനുള്ളതറ്റ്.  കടെര  വകാങ്ങത്തി  ധൂര്തടെത്തിച്ചറ്റ്

കടെലക്കണത്തിയത്തിലെമരന തകരളര  സമനീപഭകാവത്തിയത്തില് ശനീലെങയകായത്തി  മകാറുലമന

കകാരരതത്തില്  ഒര  സരശയവമത്തില.   വത്തിലെക്കയറരലകകാണറ്റ്  ലപകാറുതത്തിമുട്ടുന

ജനതയ്ക്കറ്റ്  ആശസ്വകാസര  പകരന  എന്തറ്റ്  പദതത്തിയകാണറ്റ്  ഇഇ  സര്ക്കകാര്

മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുനതറ്റ്.  ലതകാഴത്തിലെത്തിലകാത  ലചറുപ്പക്കകാര്  ലതകാഴത്തിലെത്തിനകായത്തി

പത്തി.എസറ്റ്.സത്തി.-ലയ  വത്തിശസ്വസത്തിച്ചറ്റ്  കകാതത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള്  പകാര്ട്ടെത്തി

ഓഫനീസത്തില്നത്തിനര  ലെക്ഷേങ്ങള്  ലലകകലെത്തി  ലകകാടുതറ്റ്  തകാല്ക്കകാലെത്തിക
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ജനീവനക്കകാലര  നത്തിയമത്തിക്കുനതത്തിലൂലടെ  ലതകാഴത്തിലെത്തിനകായത്തി  കകാതത്തിരത്തിക്കുന

ലെക്ഷേക്കണക്കത്തിനറ്റ്  ലചറുപ്പക്കകാരലടെ  കണ്ണനീരത്തിലനയകാണറ്റ്  ലവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുനതറ്റ്.

പത്തി.എസറ്റ്.സത്തി.-യലടെ തകകാള് ലലെററത്തിലനക്കകാളുര അലലഡസ്വസറ്റ് ലമതമകാലയക്കകാളുര

പകാര്ട്ടെത്തി  ജത്തിലകാ  ലസക്രട്ടെറത്തിയലടെതയകാ  തമയര്മകാരലടെതയകാ  കത്തുകള്ക്കറ്റ്

പ്രകാധകാനരര  കല്പ്പത്തിക്കുലനകാര  നകാട്ടെത്തില്  അഭരസവത്തിദരരകായ  ലചറുപ്പക്കകാര്

പലെകായനര  ലചയ്യുനതത്തില്  എന്തറ്റ്  അത്ഭുതമകാണുള്ളതറ്റ്.   മുഖരമനത്തിയലടെ

ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തിയത്തില്  ലെക്ഷേങ്ങള്  സരഭകാവന  ലചയറ്റ്  വഞത്തിക്കലപ്പട്ടെ

വരക്തത്തിയലടെ  തരകാഷപ്രകടെനര  തകരളര  കകാണകാനത്തിടെയകായത്തി.   ആടുവത്തിറ്റുര

കുടുക്കലപകാട്ടെത്തിച്ചുര ബനീഡത്തി ലതറുത്തുര  ജനീവത്തിതര മുഴുവന് സമ്പകാദത്തിച്ചതറ്റ്  ഒലക്ക

ലകകാടുതറ്റ്  തകരളതത്തിലന്റ  ദുരത്തിതകകാലെതറ്റ്  സര്ക്കകാരത്തിനറ്റ്  തകാങ്ങകായത്തി

മകാറത്തിയവരകാണറ്റ്  മലെയകാളത്തികള്.   ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തിയത്തിലലെ  വന്തട്ടെത്തിപ്പത്തിലന്റ

കഥകളറത്തിഞറ്റ്  അവര്   ലഞട്ടെത്തിതരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ഇവലയകാലക്ക  ശരത്തിയകായത്തി

ലലകകകാരരര  ലചയ്യേകാനറത്തിയകാത ഭരണകാധത്തികകാരത്തികള് ഒര സരസകാനതത്തിലന്റ

ഭരണചക്രര  തത്തിരത്തിക്കുനലതങ്ങലനയകാണറ്റ്;   ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തിയത്തിതലെയ്ക്കുള്ള

അതപക്ഷേ എഴുതുന ഏജന്റുമകാര് മുതല് സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കററ്റ് നല്കുന തഡകാകര്മകാര്

വലര സരശയതത്തിലന്റ നത്തിഴലെത്തിലെകാണറ്റ്.  ലലലെഫറ്റ് മത്തിഷന് അഴത്തിമതത്തി എലകാവരര
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ഇതത്തിനകര  അരഗനീകരത്തിച്ചതകാണറ്റ്.  വനീടെത്തിനുതവണത്തിയള്ള  ലെക്ഷേങ്ങളുലടെ

കകാതത്തിരത്തിപ്പറ്റ്  ഓതരകാരതരലടെയര  ജനീവത്തിതകാവസകാനരവലര  തുടെരകയകാണറ്റ്.

അഴത്തിമതത്തിയത്തില് മുങ്ങത്തിക്കുളത്തിച്ച ഭരണകാധത്തികകാരത്തികളുലടെ പകാര്ട്ടെത്തി സരവത്തിധകാനങ്ങലള

സരരക്ഷേത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  തലെകാകകായക്തയലടെ ചത്തിറകരത്തിയകാന് ഒര മടെത്തിയര  ഇഇ

സര്ക്കകാരത്തിനത്തിലകായത്തിരന.   ഓതരകാ  ഫയലുര  ഓതരകാ  ജനീവത്തിതമകാലണനറ്റ്

പ്രഖരകാപത്തിച്ച  മുഖരമനത്തി,  സര്ക്കകാര്  ഓഫനീസുകളത്തില്  തനീര്പകല്പ്പത്തിക്കകാത

ഫയലുകളത്തില്  എത്ര  ജനീവത്തിതങ്ങളകാണറ്റ്  വഴത്തിയകാധകാരങ്ങളകാകുനലതനറ്റ്

ലപകാതുഭരണര  ലലകകകാരരര  ലചയ്യുന  മുഖരമനത്തിക്കറ്റ്  അറത്തിയകാതമകാ?  നത്തിരവധത്തി

കര്മപദതത്തികള് നടെപ്പകാക്കത്തിയതശഷവര സര്ക്കകാര് വകുപകളത്തില്  7,89,623

ഫയലുകള്  ഇതപ്പകാഴുര  ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുനലണനതകാണറ്റ്  അവസകാനലത

കണക്കറ്റ്.  സര്ക്കകാരത്തിതപ്പകാള്  അടുത  നൂറുദത്തിന  പരത്തിപകാടെത്തിയലടെ

പണത്തിപരയത്തിലെകാണറ്റ്.  വര്ഷരതതകാറുര  നൂറുദത്തിന  പരത്തിപകാടെത്തികള്

നടെത്തുനതത്തിനുപകരര  വകാര്ഷത്തിക  പരത്തിപകാടെത്തിതയകാ  ലലത്രമകാസ  പരത്തിപകാടെത്തിതയകാ

നടെതത്തിയകാല്  ജനങ്ങള്ക്കറ്റ്  അത്രയര  ലെകാഭരകത്തിട്ടുര.  അധത്തികകാരര

ലലകമകാറത്തിയയടെലനതലന  നമ്മുലടെ  മുഖരമനത്തി  അവതകാരപ്പത്തിറവത്തികലളക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

ആശങലപ്പട്ടെത്തിരന.   സസ്വയര  അവതകാരങ്ങളുലടെ  അവതകാരമകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്
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മുഖരമനത്തി.   സകാമൂഹരസുരക്ഷേ  ലസസറ്റ്  എന തപരത്തില്  ലപതടകാള്,  ഡനീസല്

വത്തിലെയത്തില് വര്ദന വരത്തുനതത്തിലൂലടെ തകാങ്ങകാനകാകകാത വത്തിലെക്കയറതത്തിലൂലടെ

കടെനതപകാകുന  ഇനന  വത്തിലെ  വനീണ്ടുര  ഉയരകയകാണറ്റ്.   തകകാര്ട്ടെറ്റ്  ഫനീസറ്റ്

സകാമ്പുകളുലടെ  വത്തിലെ  വര്ദന  കകാരണര  വത്തിവരകാവകകാശര  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള

അതപക്ഷേകളുലടെ ലചലെവറ്റ് വര്ദത്തിക്കുലമനതലനയകാണറ്റ് കരതുനതറ്റ്.  തകകാടെതത്തി

വരവഹകാരങ്ങള്ക്കറ്റ്  ഒര  ശതമകാനര  ഫനീസറ്റ്  അധത്തികമകായത്തി  ഇഇടെകാക്കത്തിയതറ്റ്

നനീതത്തിനരകായ വരവഹകാരങ്ങളുലടെ ലചലെവറ്റ് വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുര.  അതകായതറ്റ് നനീതത്തിയര

നരകായവര  തനടെത്തിലയടുക്കകാന്  ഇനത്തി  സകാധകാരണക്കകാര്ക്കറ്റ്   അധത്തിക  തുകകൂടെത്തി

ലചലെവകാതക്കണത്തിവരന  ഒര  കകാലെതതയ്ക്കകാണറ്റ്  നമ്മുലടെ  നകാടെറ്റ്   തപകാകുനതറ്റ്.

ഗഹകാനുകള് രജത്തിസര് ലചയ്യുനതത്തിനുള്ള വലെത്തിയ സര്ച്ചകാര്ജ്ജുള്ലപ്പലടെ വരതത്തി

ഇഇ ബഡ്ജറത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി ജനങ്ങലള ലകകാള്ളയടെത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ഇതരര

കകാരരങ്ങലളകാനര  പ്രതത്തിപകാദത്തിക്കകാത  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണറ്റ്.  

ശനീ  .    എര  .    നഇഷകാദറ്റ്:  സര്,  ഞകാന്  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണറ്റ്.   തകരളലത  തസ്നേഹത്തിക്കുന  തകരളതത്തിലന്റ വത്തികസനര

ആഗ്രഹത്തിക്കുന  തകരളതത്തിലലെ  ജനങ്ങളുലടെ  തക്ഷേമര  ആഗ്രഹത്തിക്കുന
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ആര്ലക്കങത്തിലുര ഇഇ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള എതത്തിര്ക്കകാന് കഴത്തിയതമകാ?  സസ്വകാമത്തി

വത്തിതവകകാനന്ദന്  ഭകാന്തകാലെയലമനറ്റ്  വത്തിളത്തിച്ച  തകരളര  ഇനറ്റ്  ലലദവതത്തിലന്റ

സസ്വന്തര  നകാടെകാണറ്റ്.   ആ നകാടെത്തിലന  ഭൂമത്തിയത്തിലലെ  സസ്വര്ഗമകാക്കത്തി  മകാറ്റുനതത്തിനുള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളുമകായകാണറ്റ്  ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി  ഗവണ്ലമന്റുര  അതത്തിലന്റ

തുടെര്ച്ചയകായത്തി  രണകാര  പത്തിണറകായത്തി  ഗവണ്ലമന്റുര

പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  അങ്ങലന പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുന ഇഇ

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  ലഞക്കത്തിലക്കകാലകാനുള്ള  പരത്തിശമങ്ങളുമകായത്തി  നടെക്കുന,

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  നമലള  ലഞരക്കത്തി,  ജനങ്ങള്ക്കുള്ള  ആശസ്വകാസ

പ്രവര്തനങ്ങലളയര  ഇഇ  നകാടെത്തിലന്റ  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങലളയര

തടെസലപ്പടുതത്തി,  ലവടെക്കകാക്കത്തി തനത്തിക്കകാക്കകാന്തവണത്തി പരത്തിശമത്തിക്കുന തകന

ഗവണ്ലമന്റത്തിലനയര  അവരലടെ  ഏജന്സത്തികളകായ  ഇ.ഡത്തി.-ലയയര

സത്തി.ബത്തി.ലഎ.-ലയയര  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിച്ചറ്റ്  തകരളതത്തില്  ജനതക്ഷേമകരമകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുന ഇഇ ഗവണ്ലമന്റത്തിലന അസത്തിരലപ്പടുത്തുനതത്തിനറ്റ് തവണത്തിയള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളത്തില്  ഏര്ലപ്പട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്  ഇവത്തിടെലത  യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.

അവര്ക്കറ്റ്  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലനതത്തിരകായത്തി  അടെത്തിസകാനപരമകായ

ആതക്ഷേപങ്ങലളകാനര ഉനയത്തിക്കകാന് കഴത്തിയനത്തില.  എന്തറ്റ് വത്തികസനമകാണറ്റ് ഇഇ
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തകരളതത്തിലുണകായതറ്റ്  എനകാണറ്റ്  തചകാദത്തിക്കുനതറ്റ്.   എന്തകാണറ്റ്  ഇനറ്റ്

തകരളതത്തിലന്റ  അവസ?  നനീതത്തിനരകായ  തമഖലെയത്തിലലെ  ജത്തിലകാ  തകകാടെതത്തികള്,

കുടുരബ  തകകാടെതത്തികള്,  അതത്തിതവഗ  തകകാടെതത്തികള്  ഉള്ലപ്പലടെ  പുതത്തിയതകായത്തി

സകാപത്തിച്ചുലകകാണറ്റ് നനീതത്തിനരകായര തവഗതത്തിലെകാക്കത്തി ജനങ്ങള്ക്കറ്റ് എളുപ്പതത്തില്

നനീതത്തി  ലെഭരമകാക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെത്തുനതത്തിതനകാലടെകാപ്പര  ഭരണകാധത്തികകാരത്തികളുലടെ മര്ദ്ദേതനകാപകരണമകായത്തിരന

തപകാലെനീസറ്റ്  സരവത്തിധകാനലത  ജനകനീയമകാക്കത്തി  സകാധകാരണ  ജനങ്ങള്ക്കറ്റ്

ഏതുസമയത്തുര  കടെനലചലകാന്  കഴത്തിയന  സകാപനമകാക്കത്തി  തപകാലെനീസറ്റ്

തസഷനുകലള മകാറത്തിയ ഭരണമകാണറ്റ് സഖകാവറ്റ് പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയലന്റ ഭരണര.

അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി ഇന്തരന് തപകാലെനീസറ്റ് ഫഇതണഷലന്റ അവകാര്ഡുള്ലപ്പലടെ

നത്തിരവധത്തി  അവകാര്ഡുകളകാണറ്റ്  തകരള  തപകാലെനീസത്തിനറ്റ്  ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.

കമ്പനട്ടെര്വല്ക്കരണതത്തിലൂലടെ  ഡത്തിജത്തിറല്  സരവത്തിധകാനര

ഉപതയകാഗലപ്പടുത്തുനതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി  ഇ-ഗതവണന്സറ്റ്  അവകാര്ഡുര  തകരള

തപകാലെനീസത്തിനകാണറ്റ് ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.   നനീതത്തി ആതയകാഗത്തിലന്റ അവകാര്ഡറ്റ്,  ഇന്തരകാ

ടുതഡയലടെ അവകാര്ഡറ്റ് തുടെങ്ങത്തി അവകാര്ഡുകളുലടെ ഒര ലപരമഴക്കകാലെര ലവറുലത

വനതല.   അതറ്റ്  മത്തികച്ച  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കറ്റ്  ലെഭത്തിച്ച  അരഗനീകകാരമകാണറ്റ്.
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തകരളതത്തില് ഒരത്തിക്കലുര നടെക്കത്തിലലനറ്റ് പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരന പദതത്തികളുള്ലപ്പലടെ

നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തി മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണറ്റ് ഇഇ ഗവണ്ലമന്ററ്റ്. കൂടെരകുളര ലലവദത്യുതത്തി

ലലലെന്,  ലഗയത്തില്  ലലപപ്പറ്റ്  ലലലെന്  എനത്തിവലയകാനര  തകരളതത്തില്

നടെക്കത്തിലലനറ്റ്  പറയക  മകാത്രമല  അതറ്റ്  പ്രവൃതത്തിപഥതത്തില്

എതത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തിയള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകായതപ്പകാള്

അതത്തിലനലകാര  തടെസര  സൃഷ്ടത്തിച്ചവരകാണറ്റ്  ഇവത്തിടെലത  യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-കകാര്.

തകരളതത്തിലന്റ വത്തികസനതത്തിനറ്റ് നകാഴത്തികക്കലകാകുന നകാഷണല് ലലഹതവയലടെ

വത്തികസനതത്തിനുര  സലെലമടുപ്പത്തിനുലമതത്തിരകായത്തി  പ്രതത്തിതഷധര  സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചറ്റ്

തടെസലപ്പടുതകാന് പരത്തിശമത്തിച്ചവരകാണറ്റ്.  അതുതപകാലലെതലനയകാണറ്റ് വത്തിഴത്തിഞര

പദതത്തിയലടെ കകാരരവര.  വത്തിഴത്തിഞര പദതത്തി ലകകാണ്ടുവനതറ്റ് അവരകാലണങത്തിലുര

ഇഇ  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  അതറ്റ്  പൂര്തനീകരത്തിക്കരലതന  ലെക്ഷേരതതകാടുകൂടെത്തി

അതത്തിലനയര  തടെസലപ്പടുതകാന്  പരത്തിശമത്തിച്ചു.  തകന  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്

സരസകാനതത്തിലന  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ലഞരക്കുതമ്പകാള്  അതത്തിലനതത്തിലര

ഒരക്ഷേരരതപകാലുര  മത്തിണകാലത  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  വത്തികസന

തക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങലള  തടെസലപ്പടുത്തുന  പ്രവര്തനങ്ങളുമകായകാണറ്റ്

അവരത്തിതപ്പകാഴുര മുതനകാട്ടുതപകാകുനതറ്റ്.  ഇവത്തിലടെ ലപതടകാള് ലസസത്തിലന്റ കകാരരര
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സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ലപതടകാളത്തിനറ്റ്  രണറ്റ് രൂപ ലസസറ്റ് ഏര്ലപ്പടുതതണത്തിവന.  ഏതറ്റ്

ലസസ്സുര  ജനങ്ങള്ക്കറ്റ്  ഭകാരമകാകുലമന  കകാരരതത്തില്  ഒരസരശയവര  ഇഇ

സര്ക്കകാരത്തിനത്തില.  അനത്തിവകാരരമകായതുലകകാണകാണറ്റ്  ലസസറ്റ്

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയലതനറ്റ്  ജനങ്ങലള  തബകാധരലപ്പടുത്തുകയര  അവര്ക്കതറ്റ്

തബകാധരലപ്പടുകയര ലചയ്തു. 62 ലെക്ഷേര തപര്ക്കറ്റ് ലകകാടുക്കുന സകാമൂഹരസുരക്ഷേകാ

ലപന്ഷനുകള്ക്കറ്റ്  തപകാരകായ്മ  സരഭവത്തിക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  ലലകതകാങ്ങകായത്തിട്ടെകാണറ്റ്

ലസസറ്റ് ഏര്ലപ്പടുതത്തിയതറ്റ്.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ ലലദനരദത്തിന പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കല,

തക്ഷേമ  ലപന്ഷനുകള്  ലകകാടുക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  മകാത്രമകാണറ്റ്  ലസസറ്റ്

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയതറ്റ്.  30  രൂപയണകായത്തിരന ലസസത്തില്നത്തിനറ്റ്  10  രൂപ കുറച്ചറ്റ്

20  രൂപയലടെ  ലസസത്തില്  രണറ്റ്  രൂപകൂടെത്തി  ഏര്ലപ്പടുതത്തി  750  തകകാടെത്തിരൂപ

ലെഭത്തിക്കുലമനറ്റ്  സരസകാനര  കണക്കകാക്കുതമ്പകാള്  7500  തകകാടെത്തിരൂപ

ലസസത്തിനതത്തില്  തകരളതത്തില്നത്തിനര  ഉഇറത്തിലക്കകാണ്ടുതപകാകുന  തകന

സര്ക്കകാരത്തിലനതത്തിലര  ഒരക്ഷേരര  മത്തിണകാന്  ഇവത്തിലടെ  യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-കകാര്ക്കറ്റ്

നകാവലപകാങ്ങത്തില.  ഉമന് ചകാണത്തി ഗവണ്ലമന്ററ്റ് ലപതടകാളത്തിലന്റ നത്തികുതത്തി കുറച്ചു.

2011-ല്          ശനീ.  ഉമന് ചകാണത്തി അധത്തികകാരതത്തില് വരതമ്പകാള് 26.64

ആയത്തിരന  ലസസറ്റ്  അതദ്ദേഹര  അധത്തികകാരര  വത്തിലട്ടെകാഴത്തിയന  2016-ല്  31.8
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ആണറ്റ്.  കഴത്തിഞ  7  വര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില്  ഒര  രൂപയലടെ  നത്തികുതത്തി

ലപതടകാളത്തിനകതറ്റ്  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ഏര്ലപ്പടുതത്തിതയകാ?

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിലലനറ്റ്  മകാത്രമല;  2018-ല്  ഒര  ശതമകാനര  കുറയ്ക്കുകകൂടെത്തി

ലചയത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഇലതലകാര  തകരളതത്തിലലെ  ജനങ്ങള്ക്കറത്തിയകാര,  അതവര്ക്കറ്റ്

മനസത്തിലെകാകുര.  നത്തിങ്ങള്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-തയകാടുര  ഇ.ഡത്തി.-തയകാടുര  സത്തി.ബത്തി.ലഎ.-

തയകാടുര  തകന  ഗവണ്ലമന്റത്തിതനകാടുലമകാപ്പര  തചര്നറ്റ്  തകരളതത്തിലന്റ

വത്തികസനലതയര  ജനങ്ങളുലടെ  തക്ഷേമലതയര  തടെസലപ്പടുതകാന്

പ്രവര്തത്തിക്കുനതറ്റ് അവര്ക്കറ്റ് മനസത്തിലെകാകുര.  എന്തകാണറ്റ് കകാരണര?  രണ്ടുതരര

തകകാണ്ഗ്രസുലണനറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  രകാവത്തിലലെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതലകാ.

സരഘപരത്തിവകാറത്തിനുതവണത്തി  വത്തിടുപണത്തി  ലചയ്യുന  തകകാണ്ഗ്രസുകകാര്  ഇനറ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലുണറ്റ്. അതത്തിനറ്റ് കൂടുതല് ലതളത്തിവത്തിതലെയ്ലക്കകാനര തപകാകണതലകാ;

ഞകാന്  പറഞതറ്റ്  നത്തിങ്ങളുലടെ  ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്ററ്റ്  പരസരമകായത്തി

പ്രസരഗത്തിച്ചലതന്തകാണറ്റ്?  'ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-ലന്റ  ശകാഖകള്ക്കറ്റ്  സരരക്ഷേണര

ലകകാടുതത്തിട്ടുണറ്റ്  ഞകാന്'  എനറ്റ്  പറഞയകാളത്തിലന  പ്രസത്തിഡന്റകാക്കത്തി

വച്ചുലകകാണകാണറ്റ്  സരഘപരത്തിവകാറത്തിലനതത്തിലര  ഇവര്  പ്രവര്തത്തിക്കുനതറ്റ്.

എലന്തകാര  വത്തിതരകാധകാഭകാസമകാണറ്റ്?  പത്തിലനന്തകാണറ്റ്,  രകാവത്തിലലെ  ഇവത്തിലടെ
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അടെത്തിയന്തരപ്രതമയര അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച തഡകാ. മകാതത്യു കുഴല്നകാടെന് ലകകാണ്ടുവനതറ്റ്

റത്തിമകാന്ഡറ്റ്  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെറ്റ്.  ഇലതന്തകാ  രഹസര  തരഖയകാതണകാ?  അതദ്ദേഹതത്തിനറ്റ്

നത്തിയമലമലന്തനറ്റ്  അറത്തിയത്തില;  കകാരണര  വളഞവഴത്തിയത്തില്കടെത്തി  ബത്തിരദങ്ങള്

തനടെത്തിയതകാണറ്റ്.  ഞകാനതത്തിലന്റ  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലെയ്ലക്കകാനര  തപകാകുനത്തില.

അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  നത്തിയതമകാപതദശലമകാനര  ഇവത്തിലടെ  തവണ.  നത്തിയമര

അറത്തിയത്തിലലനള്ളതറ്റ് ...

ശനീ  .   തറകാജത്തി എര  .   തജകാണ്: സര്, തപകായത്തിന്ററ്റ് ഓഫറ്റ് ഓര്ഡര്...

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: ചട്ടെര പറയ... പനീസറ്റ്... പനീസറ്റ്... 

ശനീ  .   എര  .   നഇഷകാദറ്റ്: സര്, ഞകാന് പറയന, ആ വളഞ വഴത്തിയത്തില്കടെത്തി

...(....ലലമക്കറ്റ് ഓഫറ്റ്...)

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: തപകായത്തിന്ററ്റ് ഓഫറ്റ് ഓര്ഡര്, ചട്ടെര 307.

ശനീ  .    തറകാജത്തി  എര  .    തജകാണ്:  സര്,  തപകായത്തിന്ററ്റ്  ഓഫറ്റ്  ഓര്ഡര്,

ബഹുമകാനരനകായ  ഇരവത്തിപുരര  അരഗര,  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  പ്രസരഗതത്തില്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  തഡകാ.  മകാതത്യു  കഴല്നകാടെന്  എര.എല്.എ.-ലയക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

അപകനീര്തത്തികരമകായ  ഒര  പരകാമര്ശര  ഇവത്തിലടെ  നടെത്തുകയണകായത്തി.
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അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  നത്തിയമ  ബത്തിരദര  വളഞവഴത്തിയത്തിലൂലടെ  തനടെത്തിയതകാലണന

ദുനഃസൂചനതയകാടുകൂടെത്തി  അതദ്ദേഹര  ഇവത്തിലടെ  ഒര  പരകാമര്ശര  നടെത്തുകയണകായത്തി.

തഡകാ.  മകാതത്യു കുഴല്നകാടെന് നത്തിയമ ബത്തിരദധകാരത്തിയര രകാജരലത ഏറവര മത്തികച്ച

ജവഹര്ലെകാല്  ലനഹ്റു  യണത്തിതവഴത്തിറത്തിയത്തില്നത്തിനര  പത്തി.എച്ചറ്റ്.ഡത്തി.

തനടെത്തിയത്തിട്ടുള്ളതുര  ലലഹതക്കകാടെതത്തിയത്തിലുര  സുപ്രനീരതകകാടെതത്തിയത്തിലുമുള്ലപ്പലടെ

അറത്തിയലപ്പടുന  ഒര  അഭത്തിഭകാഷകനുമകായ   അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  ഡത്തിഗ്രത്തി

വളഞവഴത്തിയത്തിലൂലടെ തനടെത്തിലയന പരകാമര്ശര ലതറകാണറ്റ്; ദുനഃസൂചനയകാണറ്റ്. അതറ്റ്

സഭകാതരഖകളത്തിലുണകാകരലതനറ്റ് ഞകാന് ആവശരലപ്പടുകയകാണറ്റ്. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: പരത്തിതശകാധത്തിച്ചറ്റ് ആവശരമകായതറ്റ് ലചയ്യേകാര.*

ശനീ  .    എര  .    നഇഷകാദറ്റ്:  സര്,  ഞകാന്  വളഞവഴത്തിലയതന  പറഞ്ഞുള.

തകകാപ്പത്തിയടെത്തിച്ചയകാളകാലണനറ്റ്  എലനലക്കകാണറ്റ്  പറയത്തിപ്പത്തിച്ചതകാണറ്റ്.  ഞകാന്

പറഞതലകാ,  രണ്ടുതരര  തകകാണ്ഗ്രസുലണനറ്റ്.  അതദ്ദേഹര  തകകാപ്പത്തിയടെത്തിച്ചതത്തിനറ്റ്

ഡനീബകാര് ലചയ്യേലപ്പട്ടെയകാളകാലണനറ്റ് ഞകാന് ആധത്തികകാരത്തികതതയകാലടെ പറയന. 

സസ്വകാഭകാവത്തികമകായര  തകകാടെതത്തിയത്തില്  ലകകാടുക്കുന  റത്തിമകാന്ഡറ്റ്  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെറ്റ്

ഒരത്തിക്കലുര രഹസരതരഖയല.  അതറ്റ്  ഇഇ സഭയലടെ  തമശപറതറ്റ്  വയ്ക്കകാലമനറ്റ്

*ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സഭകാദരക്ഷേലന്റ ഉതരവത്തിന്പ്രകകാരര (ഫയല് നര.3579/ഇ.ബത്തി./2023/നത്തി.ലസ. തനീയതത്തി 01-03-2023) 

സഭകാതരഖയത്തില് നത്തിലെനത്തിര്തത്തി.
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പറയതമ്പകാള്  അതറ്റ്  സഭകാചട്ടെങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുതപകാലുമുള്ള  അജതയകാണറ്റ്.

അതുതപകാലലെ  തലന  അതദ്ദേഹര  സരഘപരത്തിവകാറത്തിനുതവണത്തി  തകകാടെതത്തിയത്തില്

ഹകാജരകായത്തിട്ടുള്ളയകാളകാണറ്റ്.  ഞകാന്  പറഞതറ്റ്,  അതദ്ദേഹര  രഞത്തിതറ്റ്

കകാര്തത്തിതകയലനന  സരഘപരത്തിവകാറത്തിലന്റ  തനതകാവത്തിനുതവണത്തി

കത്തിഫ്ബത്തിലക്കതത്തിരകായത്തി തകകാടെതത്തിയത്തില് ഹകാജരകായത്തിട്ടുള്ള ആളകാലണനകാണറ്റ്.  ഒര

അവത്തിശുദബനമുണറ്റ്.  സരഘപരത്തിവകാറുകകാരനകായ  ശനീ.  ലക.  സുധകാകരനുര

സരഘപരത്തിവകാറത്തിലന്റ  സന്തതസഹചകാരത്തിയകായ  തഡകാ.  മകാതത്യു

കുഴല്നകാടെനുലമകാലക്ക  തചര്ന  തകകാണ്ഗ്രസത്തില്നത്തിനര  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കറ്റ്

അനുകൂലെമകായ  പ്രതത്തികരണതമ  ഉണകാവകയള.  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കറ്റ്  ബദലെകായത്തി

ഇനറ്റ്  ഇന്തരയ്ക്കുതലന  മകാതൃകയകായത്തി  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന

അസത്തിരലപ്പടുത്തുനതത്തിനറ്റ്  തവണത്തിയള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുമകായകാണറ്റ്  ഇവര്

നടെക്കുനതറ്റ്.  ഇവര്ക്കറ്റ്  'എലനതലണമകാവകാ  ഞകാന്  നനകാവത്തില'  എന

മതനകാഭകാവമകാണുള്ളതറ്റ്.  എന്തകാണറ്റ്  പനീനറത്തി  സതമളനര?  പനീനറത്തി

സതമളനതത്തില്  പലങടുതതറ്റ്  ആരകാണറ്റ്?  സരഘപരത്തിവകാറത്തിനറ്റ്  സരരക്ഷേണര

ലകകാടുക്കുന ശനീ.  ലക.  സുധകാകരന്.  അതുതപകാലലെ  ജകാമരവരവസ ലെരഘത്തിച്ചറ്റ്

സലസ്പന്ററ്റ്  ലചയ്യേലപ്പട്ടെവര്  എങ്ങലനയകാണറ്റ്  പനീനറത്തി  സതമളനതത്തില്
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പലങടുക്കുനതറ്റ്.  നമള്  വകാര്ത  വകായത്തിച്ചതപ്പകാള്  ശനീ.  എല്തദകാസറ്റ്  പത്തി.

കുനപ്പത്തിള്ളത്തിലെത്തിലന  തകകാണ്ഗ്രസത്തില്നത്തിനര  സലസ്പന്ററ്റ്  ലചയ്ലതനകാണറ്റ്

അറത്തിഞതറ്റ്.  അതദ്ദേഹലത  തത്തിരത്തിലച്ചടുതതകായത്തി  അറത്തിയത്തില.  അതപ്പകാള്

സലസ്പന്ററ്റ്  ലചയ്യേലപ്പട്ടെവരലടെ  സതമളനമകാതണകാ  പനീനറത്തി  സതമളനര.

അവത്തിലടെതപ്പകായത്തി ഒര പ്രവര്തക സമത്തിതത്തിലയതപ്പകാലുര എടുക്കകാന് കഴത്തിയകാത

ഗതത്തിതകടെത്തിലെകാണറ്റ്.  ഒര സതമളനര നടെതത്തിയത്തിട്ടെറ്റ് അതത്തില് കകാമ്പുള്ള യകാലതകാര

ചര്ച്ചയര  നടെതകാലത,  നത്തിങ്ങളുലടെ  സസ്വന്തര  പത്രമകായ  മതനകാരമയലടെ

തലെഖനലമകാനറ്റ് വകായത്തിച്ചറ്റ് നനകാകകാന് തനകാക്കറ്റ്. 

തകരളതത്തിലലെ  ജനങ്ങതളകാലടെകാപ്പര  നത്തിനലകകാണറ്റ്  ജനതക്ഷേമ

പ്രവര്തനങ്ങളുമകായത്തി   മുതനകാട്ടുതപകാകുന  ഇഇ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  ജനങ്ങള്

സരരക്ഷേത്തിക്കുര.  നത്തിങ്ങള്  പറഞ്ഞു,  ഞങ്ങള്ക്കകാലരയര  തപടെത്തിയത്തിലലനറ്റ്.

ഞങ്ങള്ക്കറ്റ് തപടെത്തിയണറ്റ്.  ഞങ്ങള്ക്കറ്റ് ജനങ്ങലള തപടെത്തിയണറ്റ്.  ആ ജനങ്ങലള

തപടെത്തിച്ചറ്റ്  ജനപക്ഷേത്തുനത്തിനലകകാണറ്റ്  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ഗവണ്ലമന്റകാണറ്റ്

സഖകാവറ്റ്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലന്റ  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്.  അതറ്റ്  ജനങ്ങള്ക്കറ്റ്

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാലമനള്ളതുലകകാണറ്റ്  അതുതലനയകാണറ്റ്  ഞങ്ങളുലടെ  സരരക്ഷേണ

വലെയര. ജനങ്ങളകാണറ്റ്, ജനങ്ങളുലടെ നടുവത്തിലെകാണറ്റ് ഞങ്ങള് പ്രവര്തത്തിക്കുനതറ്റ്;



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

87

അവര്ക്കുതവണത്തിയകാണറ്റ്  ഞങ്ങള്  പ്രവര്തത്തിക്കുനലതനറ്റ്  അവര്ക്കറ്റ്

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാര. അതുലകകാണറ്റ് നത്തിങ്ങളുലടെ കുപ്രചരണങ്ങളുര ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ലയയര

മനീഡത്തിയലയയര  ഉപതയകാഗലപ്പടുതത്തിലക്കകാണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങലളകാനര

ഇവത്തിലടെ  ഏശകാന്  തപകാകുനത്തിലലനള്ളതറ്റ്  വരരനകാളുകളത്തിലുര  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്

തബകാധരലപ്പടുര.  എനകാലലെങത്തിലുര  നത്തിങ്ങലളകാനറ്റ്  തത്തിരതതണലയനറ്റ്

അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള   പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടുര

നത്തിര്ത്തുന. 

ശനീ  .    പത്തി  .    പത്തി  .    സുതമകാദറ്റ്:  സര്,  ഞകാന്  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  മതനത്തിരതപക്ഷേ രകാജരമകായ ഇന്തരലയ  2025  ആകുതമ്പകാതഴയ്ക്കുര

ഒര  സവര്ണ്ണ  ഹത്തിന്ദുരകാഷമകാക്കത്തി  മകാറ്റുകലയന  ലെക്ഷേരതതകാടുകൂടെത്തിയകാണറ്റ്

ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-നകാല് നത്തിയനത്തിക്കലപ്പടുന ബത്തി.ലജ.പത്തി.  നമ്മുലടെ രകാജരതറ്റ്

പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  രകാജരതത്തിലന്റ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  മൂനറ്റ്  ഭരണ

സരവത്തിധകാനങ്ങളകായ  പകാര്ലെലമന്റത്തിലനയര  എകത്തികനട്ടെനീവത്തിലനയര

ജുഡനീഷരറത്തിലയയര  ലലകപ്പത്തിടെത്തിയത്തിലലെകാതുക്കകാനകാവശരമകായ  ശമങ്ങളകാണറ്റ്

ഇതപ്പകാള്  രകാജരതറ്റ്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യര  ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-ഉര

നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  അതത്തില്  പകാര്ലെലമന്റത്തിലനയര
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എകത്തികനട്ടെനീവത്തിലനയര  ഒര  പരത്തിധത്തിവലര  അവരലടെ  നത്തിയനണതത്തില്

ലകകാണ്ടുവരകാന്  അവര്ക്കറ്റ്  ഇതത്തിതനകാടെകര  സകാധത്തിച്ചു.  ഇനത്തി  അവതശഷത്തിക്കുന

ജുഡനീഷരറത്തിലയ  തങ്ങളുലടെ  ലലകപ്പത്തിടെത്തിയത്തിലലെകാതുക്കകാനകാവശരമകായ

ഇടെലപടെലുകളുമകായകാണറ്റ്  കഴത്തിഞ  8  വര്ഷമകായത്തി  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  സര്ക്കകാരര

ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-ഉര  രകാജരതറ്റ് പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്. 

തകകാടെതത്തികളുലടെ പ്രകാഥമത്തിക കടെമ നനീതത്തി നടെപ്പകാക്കുകലയനതകാണറ്റ്. നമ്മുലടെ

രകാജരതറ്റ് സുപ്രനീരതകകാടെതത്തി ജഡ്ജത്തിമകാലര നത്തിയമത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള ഒര പ്രതതരക

സരവത്തിധകാനലമന രൂപതത്തില് 1993-ല് നത്തിലെവത്തില് വനതകാണറ്റ് ലകകാളനീജത്തിയര.

ലകകാളനീജത്തിയര കഴത്തിഞ അഞകാററ്റ് വര്ഷമകായത്തി നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കുന സുപ്രനീരതകകാടെതത്തി

ജഡ്ജത്തിമകാരലടെ  തപലരലകാര  വച്ചുതകാമസത്തിപ്പത്തിക്കുന  നത്തിലെപകാടുകളകാണറ്റ്  രകാജരര

ഭരത്തിക്കുന  ഭരണകൂടെര  സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്.  സുപ്രനീരതകകാടെതത്തി  ജഡ്ജത്തിമകാരലടെ

നത്തിയമനര  സരബനത്തിച്ചറ്റ്  ലകകാളനീജത്തിയര  ശത്തിപകാര്ശകള്  അരഗനീകരത്തിക്കകാലത

തകന  സര്ക്കകാര്  വച്ചുതകാമസത്തിപ്പത്തിക്കുനതറ്റ്  നമുക്കറ്റ്  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുര.

ആവര്തത്തിച്ചകാവര്തത്തിച്ചറ്റ്  ലകകാളനീജത്തിയര  ആവശരലപ്പട്ടെത്തിട്ടുകൂടെത്തി  നത്തിയമനങ്ങള്

നടെതകാലത നനീട്ടെത്തിലക്കകാണ്ടുതപകാകുക എന അവരലടെ സമനീപനമകാണറ്റ് കകാണകാന്

കഴത്തിയനതറ്റ്.   ശനീ.  ലക.  എര.  തജകാസഫറ്റ്,  സുപ്രനീരതകകാടെതത്തി  ജഡ്ജത്തിയകാണറ്റ്.
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2018  ജനുവരത്തി  11-നറ്റ്  സുപ്രനീരതകകാടെതത്തി  ജഡ്ജത്തിയകായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കുവകാന്

ശനീ.  ലക.  എര.  തജകാസഫത്തിലന്റ തപരറ്റ്  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിച്ചതപ്പകാള് അതദ്ദേഹതതകാടുള്ള

പക കകാരണര, ആ പകലയന്തകാണറ്റ്?  2016-ല് ഉതരകാഖണ്ഡത്തിലലെ സരസകാന

സര്ക്കകാരത്തിലന  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടെകാന്  തനീരമകാനത്തിച്ചതപ്പകാള്  അതത്തിലനതത്തിലര

വത്തിധത്തിപറഞ ഉതദരകാഗസലനന നത്തിലെയത്തില്, എനകാല് പത്തിനനീടെറ്റ് രകാജരതത്തിലന്റ

സുപ്രനീരതകകാടെതത്തി  ജഡ്ജത്തിയകാകകാന്  തപരറ്റ്  നത്തിര്തദ്ദേശത്തിക്കലപ്പട്ടെ  തവളയത്തില്  പക

കകാരണര  ആ  തപരറ്റ്  വച്ചുതകാമസത്തിപ്പത്തിച്ചറ്റ്  പുനനഃപരത്തിതശകാധത്തിക്കണലമന

നത്തിലെപകാടെകാണറ്റ്  തകന  സര്ക്കകാര്  സുപ്രനീരതകകാടെതത്തിതയകാടെറ്റ്  തത്തിരത്തിച്ചയച്ചുലകകാണറ്റ്

എടുതതറ്റ്.  എനകാല് അതത്തില് പ്രതത്തിതഷധത്തിച്ചുലകകാണറ്റ്  നൂതറകാളര   സനീനത്തിയര്

അഭത്തിഭകാഷകര്  ഒപ്പത്തിട്ടെ  പ്രതമയര  സുപ്രനീരതകകാടെതത്തി  ചനീഫറ്റ്  ജസത്തിസത്തിനറ്റ്  നല്കത്തി

ആവര്തത്തിച്ചറ്റ്  പറഞതുലകകാണകാണറ്റ്  ഏഴുമകാസര  വച്ചുതകാമസത്തിപ്പത്തിച്ചതശഷര

2018  ആഗസറ്റ്  6  മുതല്  അതദ്ദേഹതത്തിനറ്റ്  നത്തിയമനര  നല്കത്തിയതറ്റ്.  എനകാല്

ഇതത  അവസരതത്തില്  സുപ്രനീരതകകാടെതത്തി  അഭത്തിഭകാഷകയകായ  ഇന്ദു

മല്തഹകാത്രലയ  സുപ്രനീരതകകാടെതത്തി  ജഡ്ജത്തിയകായത്തി  നത്തിയമത്തിക്കകാനകായത്തി  2018

ഏപ്രത്തില്  മകാസര  25-നറ്റ്  ലകകാളനീജത്തിയര  നത്തിര്തദ്ദേശര  ലകകാടുക്കുകയര  ഏപ്രത്തില്

മകാസര  26-നുതലന അതത്തിനകാവശരമകായ ഇടെലപടെല് നടെതത്തി തകനസര്ക്കകാര്
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ഉതരവറ്റ്  പുറലപ്പടുവത്തിച്ചു.  തത്തികച്ചുര  രകാഷനീയമകായത്തി,  നമ്മുലടെ  രകാജരലത

പരതമകാനത നനീതത്തി സരവത്തിധകാനതത്തിലലെ പ്രധകാനലപ്പട്ടെ ജഡ്ജത്തിമകാലരയള്ലപ്പലടെ

നത്തിയനത്തിക്കകാനുര  വരതത്തിയത്തിലെകാക്കകാനുര  തങ്ങള്ക്കറ്റ്  ഇഷ്ടമുള്ള  ആളുകള്ക്കറ്റ്

വളലരലപ്പലട്ടെനറ്റ്  നത്തിയമനര  ലകകാടുക്കുന  രനീതത്തിയത്തില്  ജുഡനീഷരറത്തിലയ

ലലകപ്പത്തിടെത്തിയത്തില് ഒതുക്കകാനുമകാവശരമകായ ഇടെലപടെല് നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുന.

സുപ്രനീരതകകാടെതത്തിയര തകന സര്ക്കകാരര തമത്തിലുള്ള ഏറ്റുമുട്ടെല് മൂര്ച്ഛേത്തിക്കുതമ്പകാള്

ജനതകാല്പ്പരരമകാണറ്റ്  പലെതപ്പകാഴുര  ബലെത്തിലകകാടുതക്കണത്തിവരനതറ്റ്.

സുപ്രനീരതകകാടെതത്തിയത്തിലുര വത്തിവത്തിധ ലലഹതക്കകാടെതത്തികളത്തിലുമകായത്തി ലെക്ഷേക്കണക്കത്തിനറ്റ്

തകസ്സുകളകാണറ്റ്  ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുനതറ്റ്.  തകരള  ലലഹതക്കകാടെതത്തിയത്തില് രണ്ടുലെക്ഷേര

തകസ്സുകള്  തനീര്പ്പകാക്കകാനുലണനകാണറ്റ്  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെറ്റ്.  ജഡ്ജത്തിമകാരലടെ  10

ഒഴത്തിവകള് നത്തികതകാലത കത്തിടെക്കുന. 2021-ലെകാണറ്റ് ജഡ്ജത്തിമകാരലടെ നത്തിയമനര

അവസകാനമകായത്തി  നടെനതറ്റ്.  ഇഇ  അര്ത്ഥതത്തില്,  ലലഹതക്കകാടെതത്തിയകായകാലുര

സുപ്രനീരതകകാടെതത്തിയകായകാലുര  രകാജരലത  ജുഡനീഷരറത്തിലയ  തങ്ങളുലടെ

വരതത്തിയത്തിലെകാക്കുകലയന  സമനീപനതത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  രകാജരര  ഭരത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുന

രകാഷനീയപകാര്ട്ടെത്തി  തപകാകുന  സകാഹചരരര  നമുക്കറ്റ്  കകാണകാന്  സകാധത്തിക്കുര.

ഇപ്രകകാരര  എലകാ  അര്ത്ഥതത്തിലുര  നലമ  തകര്ക്കകാനുര  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി
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ലഞരക്കകാനുമുള്ള  അതങ്ങയറര  പ്രയകാസകരമകായ  നത്തിലെപകാടുകള്  സരസകാന

ഗവണ്ലമന്റത്തിനുതനലരലയടുക്കുന  സമനീപനതത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  തകനര  മകാറുന

തവളയത്തില്,  കഴത്തിഞ  ഏഴുവര്ഷമകായത്തി  സമകാനതകളത്തിലകാത  വത്തികസന

തനട്ടെങ്ങളുമകായത്തി  രണകാര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  രണകാര  വര്ഷര

പൂര്തത്തിയകാകകാന് തപകാകുകയകാണറ്റ്.  സമഗ്ര വത്തികസനതത്തിലന്റ ഏഴുവര്ഷമകാണറ്റ്

മലെയകാളത്തികള്ക്കറ്റ് ഇഇ സര്ക്കകാര് ഇതുവലര നല്കത്തിയതറ്റ്. 

ഇതപ്പകാള്  ലക-തഫകാണ്  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാന്  തപകാകുകയകാണറ്റ്.  നമ്മുലടെ

രകാജരതറ്റ്  ലടെലെത്തിതകകാര  രരഗതറ്റ്  വലെത്തിയ  തകകാര്പ്പതററ്റുകളുണറ്റ്.  രകാജരലത

ജനങ്ങളുലടെ  കയ്യേത്തില്നത്തിനര  അവര്  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനറ്റ്  രൂപയകാണറ്റ്

ലകകാള്ളയടെത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  28  ദത്തിവസതതയ്ക്കറ്റ്  249  രൂപയകാണറ്റ്  ഒര

ലമകാലലബല് ഇന്റര്ലനററ്റ്  ഉപതഭകാക്തകാവറ്റ്  ലകകാടുതക്കണത്തിവരനതറ്റ്.  ഇപ്രകകാരര

തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനറ്റ്  രൂപ  നമ്മുലടെ  ലലകകളത്തില്നത്തിനര

ലകകാള്ളയടെത്തിച്ചുലകകാണ്ടുതപകാകുന  സകാഹചരരതത്തിലന്റ  ബദലെകായത്തി

എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  സര്ക്കകാര്  ഉയര്തത്തിക്കകാട്ടുന  ജനകനീയ  ബദലെകാണറ്റ്

ലക-തഫകാണ്.  11832 ഓഫനീസുകളത്തില്  ഇന്റര്ലനററ്റ്  ലെഭരത  ഉറപവരതത്തി.

ഓതരകാ  നത്തിയമസഭകാ  മണ്ഡലെതത്തില്നത്തിനര  ദകാരത്തിദര  തരഖയ്ക്കുതകാലഴയള്ള  100
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കുടുരബങ്ങള്ക്കുവനീതര  അങ്ങലന  140  നത്തിയമസഭകാ  മണ്ഡലെങ്ങളത്തിലുമകായത്തി

14000  കണക്ഷേനുകള്  ഉടെന്  നല്കകാന്  തപകാകുകയകാണറ്റ്.  2023  മകാര്ച്ചറ്റ്

31-നകര  ഇഇ  നടെപടെത്തികള്  പൂര്തനീകരത്തിക്കകാനുള്ള  ഇടെലപടെല്

നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതത്തിനകാല്  തകരളതത്തിലന്റ  സസ്വപ്ന  പദതത്തിയകായ

ലക-തഫകാണ്  ഇഇ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലെതറ്റ്  പൂര്തനീകരത്തിക്കലപ്പടുലമനറ്റ്

നത്തിസരശയര പറയകാന് സകാധത്തിക്കുര. 

2025 എന വര്ഷമുലണങത്തില്, തകരളതത്തിലലെ തദശനീയപകാത വത്തികസനര

യകാഥകാര്ത്ഥരമകായത്തിരത്തിക്കുര.  ഇതപ്പകാള്  തകകായമ്പത്തൂരത്തില്നത്തിനര  ആരരഭത്തിച്ചറ്റ്

പകാലെക്കകാടെറ്റ്,  തൃശ്ശൂര്,  എറണകാകുളര  വലരയകാണറ്റ്.  എറണകാകുളര  കഴത്തിഞറ്റ്

ആലെപഴ,  ലകകാലര,  തത്തിരവനന്തപുരര  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  ജത്തിലകളത്തിതലെയ്ക്കുര

തകരളതത്തിലലെ  വടെക്കന്  ജത്തിലകളകായ  മലെപറര,  കണ്ണൂര്,  തകകാഴത്തിതക്കകാടെറ്റ്,

കകാസര്തഗകാഡറ്റ് ഉള്ലപ്പലടെയള്ള ജത്തിലകളത്തിതലെയ്ക്കുര,  തകരളതത്തിലന്റ ഒരറര മുതല്

മതറയറര  വലര  (കകാസര്തഗകാഡറ്റ്  മുതല്  തത്തിരവനന്തപുരര  വലര)  നകാലുവരത്തി

തദശനീയപകാത 2025 എന  വര്ഷമുലണങത്തില് യകാഥകാര്ത്ഥരമകായത്തിരത്തിക്കുര. 

2023  ലസപ്തരബര്  മകാസതത്തില്  ആദര  കപ്പല്  തുറമുഖതറ്റ്

എതത്തിക്കകാനകാവശരമകായ തരതത്തില് ഏറവര ക്രത്തിയകാത്മകവര അനുസനതവമകായ



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

93

പ്രവര്തനങ്ങളത്തിലൂലടെ  വത്തിഴത്തിഞര  തുറമുഖര  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാന്

തപകാകുകയകാണറ്റ്. തകരളതത്തിലന്റ ഏറവര പ്രധകാനലപ്പട്ടെ തുറമുഖലമന നത്തിലെയത്തില്

2019-ല്  അതറ്റ്  പൂര്തനീകരത്തിതക്കണതകായത്തിരന.  എനകാല്  സകാതങതത്തികവര

തകകാവത്തിഡറ്റ്-19-ഉര  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  പ്രയകാസങ്ങള്  കകാരണര  അനറ്റ്

പൂര്തനീകരത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കകാത നത്തിര്മകാണ പ്രവൃതത്തികള് അതത്തിതവഗതത്തില്

പൂര്തനീകരത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  ഇടെലപടെലുകളത്തിലൂലടെ  സരസകാന  സര്ക്കകാര്

മുതനകാട്ടെറ്റ് തപകാകുകയകാണറ്റ്. 

ശബരത്തിമലെ  വത്തിമകാനതകാവളതത്തിനകാവശരമകായ  സലെര

ഏലറടുക്കുനതത്തിനുള്ള  പ്രവൃതത്തികള്  അതത്തിതവഗതത്തില്

പുതരകാഗമത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  തകകാട്ടെയര  ജത്തിലയത്തിലലെ  കകാഞത്തിരപ്പള്ളത്തി

തകാലൂക്കത്തില് എരതമലെത്തി സഇതറ്റ്,  മണത്തിമലെ എനനീ വത്തിതലജുകളത്തിലെകായത്തി  2570

ഏക്കര് സലെര നത്തിര്മകാണതത്തിനുതവണത്തി ഏലറടുക്കകാനകാവശരമകായ ഉതരവറ്റ്

പുറലപ്പടുവത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു.  ഏതകാനുര  വര്ഷങ്ങള്ക്കുള്ളത്തില്തലന  ആ  പദതത്തി

പൂര്തനീകരത്തിക്കകാനകാവശരമകായ ഇടെലപടെലുകള് നടെത്തുനതത്തിലൂലടെ തകരളതത്തില്

പ്രസ്തുത  പദതത്തി  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാവകയകാണറ്റ്.  അതതകാലടെകാപ്പര  ലലെവല്

തക്രകാസത്തിലകാത  തകരളലമന  രൂപതത്തിലുര  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ
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ഏറവര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  പദതത്തി  എന  രൂപതത്തിലുര  22-ഓളര  വരന

ലറയത്തില്തവ  തമല്പ്പകാലെങ്ങള്  നത്തിര്മത്തിക്കകാനകാവശരമകായ  കൃതരമകായ

നടെപടെത്തിയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  തപകാകുനതറ്റ്  നമുക്കറ്റ്  കകാണകാന്

സകാധത്തിക്കുര. 

 പകാര്പ്പത്തിടെമത്തിലകാത മുഴുവന് കുടുരബങ്ങള്ക്കുര പകാര്പ്പത്തിടെര  നല്കുകലയന

ലെക്ഷേരതതകാടുകൂടെത്തി  നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയ  ലലലെഫറ്റ്  പകാര്പ്പത്തിടെ  പദതത്തി

അതത്തിതവഗതത്തില് മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണറ്റ്. പത്തുവര്ഷതത്തിനുള്ളത്തില് 5 ലെക്ഷേര

കുടുരബങ്ങള്ക്കറ്റ്  വനീടെറ്റ്  എന  സസ്വപ്നര  തകരളതത്തില്  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാന്

തപകാകുന. 323894 വനീടുകള് പൂര്തനീകരത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു. തകരളതത്തിലലെ ഏറവര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ പദതത്തിലയന നത്തിലെയത്തില് ആ പദതത്തി മകാറുകയകാണറ്റ്.  ഇപ്രകകാരര

എലകാ  തമഖലെയത്തിലുര  മുതനകാട്ടുതപകാകുന  സര്ക്കകാരത്തിനറ്റ്  കരത്തുപകരന

രനീതത്തിയത്തില്  ഇവത്തിലടെ  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണറ്റ്

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    അന്വര്  സകാദതറ്റ്:  സര്,  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ  ഞകാന്

ശക്തമകായത്തി എതത്തിര്ക്കുന. പ്രസരഗതത്തിലുടെനനീളര നത്തിങ്ങള് തകന ബഡ്ജറത്തിലന

എതത്തിര്തത്തിതല;  നത്തിങ്ങളുലടെ എര.പത്തി.-മകാര് അവത്തിലടെ ഇതല?  എനത്തിങ്ങലനയള്ള
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വത്തിമര്ശനങ്ങളുണകായത്തി.  നത്തിങ്ങള്  'തദശകാഭത്തിമകാനത്തി'  മകാത്രതമ  വകായത്തിക,  തവലറ

പത്രലമകാനര വകായത്തിക്കത്തിലലനതകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങളുലടെ  പ്രശ്നര.  അതുര പൂര്ണ്ണമകായര

വകായത്തിക്കത്തിലലനകാണറ്റ് തതകാനനതറ്റ്.  നത്തിങ്ങള് ഇനലത മതനകാരമ പത്രലമകാനറ്റ്

തനകാക്കണര.  മതനകാരമയത്തില്  മകാത്രമല  എലകാ  പത്രതത്തിലുമുണറ്റ്.  മതനകാരമ

പത്രമകാണറ്റ്  എലന്റ  ശദയത്തില്ലപ്പട്ടെതറ്റ്.  ബഡ്ജററ്റ്  സതമളനതത്തില്  ആ

ബഡ്ജറത്തിലനതത്തിലര വളലര ശക്തമകായ നത്തിലെപകാലടെടുത അഡസ്വ. ലജബത്തി തമതര്

ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  രകാജരസഭയത്തിലലെ  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  13  എര.പത്തി.-മകാതരകാടെറ്റ്

വത്തിശദനീകരണര  തചകാദത്തിക്കകാന്  തനീരമകാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള്

തദശകാഭത്തിമകാനത്തി  മകാത്രര  വകായത്തിച്ചറ്റ്  ഇതരര  വര്തമകാനങ്ങള്  പറയരതറ്റ്.

ഉറങ്ങുനവലന വത്തിളത്തിച്ചറ്റ് എഴുതനല്പ്പത്തിക്കകാര എനകാല് ഉറക്കര നടെത്തിക്കുനവലന

എന്തുലചയ്യേകാന്  സകാധത്തിക്കുര,  അതകാണറ്റ്  ഇതപ്പകാഴലത  അവസ.  സതരര

പറഞകാല്  ഇവത്തിലടെ  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ബഡ്ജറത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര)-നറ്റ്  ദനീര്ഘവനീക്ഷേണമുണകായത്തിരന.  അതകാണറ്റ്  പകാര്ട്ടെത്തി

ലസക്രട്ടെറത്തിയകായ  ശനീ.  എര.  വത്തി.  തഗകാവത്തിന്ദന്  മകാസര്  പ്രതത്തിതരകാധ  ജകാഥ

പ്രഖരകാപത്തിച്ചതറ്റ്.  ഇഇ  ബഡ്ജറത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  ജനങ്ങള്

സഹത്തിതക്കണതത്തിനപറവര  സഹത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ജനവത്തികകാരര  മുന്കൂട്ടെത്തി
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മനസത്തിലെകാക്കത്തി,  ആ  ദനീര്ഘവനീക്ഷേണതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  അതത്തിനറ്റ്

പ്രതത്തിതരകാധലമനറ്റ്  തപരമത്തിട്ടു.  കകാരണര  ജനവത്തികകാരതത്തിലനതത്തിലരയള്ള

പ്രതത്തിതരകാധര.  ഗവണ്ലമന്റത്തിലനതത്തിലരയള്ള  വലെത്തിയ  ജനവത്തികകാരലത

പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കകാന്തവണത്തി പ്രത്തിയങരനകായ തഗകാവത്തിന്ദന് മകാഷറ്റ് ഇഇ ജകാഥ നയത്തിച്ചറ്റ്

നരകായനീകരത്തിച്ചറ്റ്,  നരകായനീകരത്തിച്ചറ്റ്  മുതനകാട്ടുലപകായ്ലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ആ

നരകായനീകരണലമങ്ങുലമതകാലത  നത്തില്ക്കുകയകാണറ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ്  പറഞതുതപകാലലെ  ശനീ.  ഇ.  പത്തി.  ജയരകാജന്

ലകകാള്ളകാവലനകാര  തനതകാവകാണറ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  കഴത്തിഞകാല്

സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)-ലലെ  ഏറവര  സനീനത്തിയര്  തനതകാവര  പറഞകാല്

പറഞതപകാലലെ  ലചയ്യുന  ആളുമകാണറ്റ്  അതദ്ദേഹലമനറ്റ്  നമുക്കറത്തിയകാര.

അതദ്ദേഹതത്തിനറ്റ്  മനസത്തിലെകായത്തി  ഇതറ്റ്  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കത്തിലലനറ്റ്.

അതദ്ദേഹര  അതരകാവശരര  പ്രതത്തിതരകാധത്തിച്ചറ്റ്  നത്തില്ക്കുന  ആളകാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്  ഒട്ടുര

പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കകാന്  പറത്തിലലനറ്റ്  മനസത്തിലെകായതുലകകാണകാണറ്റ്  അതദ്ദേഹര

മകാറത്തിനത്തിനതറ്റ്. 

 ഇവത്തിലടെ  കണക്കുകള് പറയനതറ്റ്  തകട്ടു.  ഇഇ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ ധൂര്തറ്റ്

എന്തകാണറ്റ്? ഇഇ മനത്തിസഭയലടെ വകാര്ഷത്തികതത്തിനകായത്തി ഏകതദശര 45,56,866/-
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രൂപയകാണറ്റ് തനീതയറര് പരസരതത്തിനകായത്തി ലചലെവഴത്തിച്ചതറ്റ്.  അത്രമകാത്രര പരസരര

ലകകാടുത്തു.  അപ്രകകാരര  ഓതരകാവത്തിഷയങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുര  പറയകാനുണറ്റ്.

എന്തത്തിനകാണറ്റ് പരസരര?  തദശകാഭത്തിമകാനത്തിക്കറ്റ് കത്തിട്ടുര പരസരലമനതകാണറ്റ് പ്രധകാന

ഘടെകര. 

ലസക്രതട്ടെറത്തിയററ്റ്  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  തകരളതത്തിലലെ  ഓഫനീസുകളത്തില്

ഏക തദശര  789623  ഫയലുകള്  ലപന്ഡത്തിരഗത്തിലുണറ്റ്.  സകാധകാരണക്കകാരലടെ

ജനീവല് പ്രശ്നങ്ങള് ചുവപനകാടെയത്തില് കുരക്കത്തിയത്തിട്ടെറ്റ് ധൂര്ത്തുര ദുര്ലച്ചലെവകള്ക്കുര

അഴത്തിമതത്തിക്കുര  കളലമകാരക്കുകയകാണറ്റ്  സര്ക്കകാര്  ലചയ്യുനതറ്റ്.  ഇത്രമകാത്രര

ഫയലുകലളനതറ്റ്  കണക്കുകളകാണറ്റ്.  സകാധകാരണക്കകാരലന്റ

ഏഴുലെക്ഷേതത്തിലെധത്തികര ഫയലുകള് ഇനര ലപന്ഡത്തിരഗത്തിലെകാണറ്റ്. നത്തിങ്ങള് അതറ്റ്

പരത്തിതശകാധത്തിക്കണര.  സര്ക്കകാരത്തിനറ്റ്  അതത്തിലനകാനര  സമയമത്തില.  സര്ക്കകാര്

ധൂര്ത്തുര  ലചലെവകളുമകായത്തി  സുഖതലെകാലുപരകായത്തി  പത്തി.ആര്.  വര്ക്കുര  ലചയറ്റ്

മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണറ്റ്. ഇതപ്പകാള് പത്തി.ആര്. വര്ക്കുര കകാണകാനത്തില. അലതലകാര

അതനസ്വഷത്തിതക്കണത്തി  വരര.  അലതലകാര  ഒരവശതറ്റ്  നത്തില്ക്കുകയകാണറ്റ്.  ഇഇ

ധൂര്തത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായകാണറ്റ്  ഇതപ്പകാള്  ലക.എസറ്റ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  കടുത

തനീരമകാനതത്തിതലെയ്ക്കറ്റ് തപകാകുനതറ്റ്. 'ഒരണസമരര' ലകകാണറ്റ് ലക.എസറ്റ്.യ. എന
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പ്രസകാനര  തനടെത്തിലയടുതതകാണറ്റ്  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള്ക്കുള്ള  ആനുകൂലെരര.  ആ

കണ്ലസഷനത്തില്  ഇതപ്പകാള്  തവര്തത്തിരത്തിവണകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള്  എനകാല്  എലകാവരര  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളകാണറ്റ്.  അവത്തിലടെ

ലസല്ഫറ്റ്  ഫത്തിനകാന്ലസതനകാ  മറ്റുളളലതതനകാ  ഒനമത്തില.  ബത്തി.പത്തി.എല്.

കകാര്ഡുള്ള കുടുരബങ്ങളത്തിലലെ കുട്ടെത്തികള്ക്കുമകാത്രര കണ്ലസഷന് ലകകാടുക്കകാനുള്ള

തനീരമകാനലമടുക്കകാന് തപകാകുന. കുട്ടെത്തികള്ക്കറ്റ് കണ്ലസഷന് അനുവദത്തിക്കുനതറ്റ്

ബത്തി.പത്തി.എല്./എ.പത്തി.എല്.  കകാര്ഡത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തിലെകാക്കുനതറ്റ്

എന്തത്തിനകാലണനകാണറ്റ്   ഞകാന്  തചകാദത്തിക്കുനതറ്റ്.   അതത്തിലന്റ  ആവശരമത്തില.

അതുതപകാലലെതലന ലപന്ഷനുളളവരലടെ കുട്ടെത്തികള്ക്കുര ഇന്കര ടെകാകറ്റ് അടെയ്ക്കുന

മകാതകാപത്തിതകാക്കളുലടെ  കുട്ടെത്തികള്ക്കുര  കണ്ലസഷന്  നല്കുനത്തില.  ഇലതകാനര

ശരത്തിയകായ  നടെപടെത്തിയല.  ലക.എസറ്റ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-യത്തിലലെ  നഷ്ടര  ആരലടെ

ലകടുകകാരരസത  മൂലെമുണകായതകാണറ്റ്;  നഷ്ടതത്തിലെകായ

ലക.എസറ്റ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ലയ  രക്ഷേത്തിക്കകാന്തവണത്തി  ഇഇ  പകാവലപ്പട്ടെ

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളുലടെതമല് കുതത്തിരകയതറണ ആവശരമുതണകാ?  നത്തിങ്ങള് ഇവത്തിലടെ

തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനറ്റ്  രൂപ  തകകാടെതത്തികളത്തില്  ക്രത്തിമത്തിനലുകള്ക്കുതവണത്തിയര

അവരലടെ  സത്തി.ബത്തി.ലഎ.  അതനസ്വഷണവര  മറ്റുര  തടെയകാന്തവണത്തിയര
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ലചലെവകാക്കുന.  ഇവത്തിലടെ  ഒനകാന്തരര  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  പനീഡര്മകാരണകായത്തിട്ടുര

പുറത്തുനത്തിനറ്റ്  വക്കനീലെന്മേകാലര  ലകകാണ്ടുവരകാന്  നത്തിങ്ങള്  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനറ്റ്

രൂപയകാണറ്റ്  ലചലെവഴത്തിച്ചതറ്റ്.  ആ  തുക  ലക.എസറ്റ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-ക്കറ്റ്

ലകകാടുതത്തിരനലവങത്തില്  പകാവലപ്പട്ടെ  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികലള  പത്തിഴത്തിയന

സകാഹചരരമുണകാകത്തിലകായത്തിരന.  ഇതറ്റ്  തകരളതത്തിലലെ  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി  സമൂഹര

അരഗനീകരത്തിക്കത്തില.  ഇവത്തിലടെ  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.ലഎ.-യലടെ  തനതകാക്കന്മേകാര്

ഇരത്തിക്കുനണതലകാ;  എലന്തങത്തിലുര  പറയകാനുതണകാ;  ഇതത്തില്  നത്തിങ്ങളുലടെ

നത്തിലെപകാലടെന്തകാണറ്റ്?  എസറ്റ്.എഫറ്റ്.ലഎ.  തനതകാക്കള്  ഒനര  പറയനത്തില,  ഒര

തസററ്റ്ലമലന്റങത്തിലുര ലകകാടുതതകാലയനറത്തിയത്തില. വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള്ലക്കതത്തിലരയളള

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ഇഇ  ശത്തിപകാര്ശ  ഒരകകാരണവശകാലുര  അരഗനീകരത്തിക്കകാന്

പകാടെത്തിലലനകാണറ്റ്  ഗവണ്ലമന്റത്തിതനകാടെറ്റ്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുളളതറ്റ്.  ഇതറ്റ്

അരഗനീകരത്തിച്ചകാല് തകരളര വലെത്തിയ പ്രതക്ഷേകാഭതത്തിതലെയ്ക്കുവരര. അതുലകകാണറ്റ് ഇഇ

ശത്തിപകാര്ശ  കനീറത്തികളയകയകാണറ്റ്.  (ശത്തിപകാര്ശ  കനീറത്തിക്കളഞ്ഞു.)  ഇതറ്റ്  ഒര

കകാരണവശകാലുര അരഗനീകരത്തിക്കകാന് സകാധത്തിക്കത്തില. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: പനീസറ്റ്....പനീസറ്റ്.....

ശനീ  .    അന്വര്  സകാദതറ്റ്:  സര്,  ഇവത്തിലടെ  ആതരകാഗര  വകുപ്പത്തിലന്റ



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

100

അവസലയന്തകാണറ്റ്?  മലെയകാള  മതനകാരമ  പത്രതത്തില്  ആതരകാഗര

വകുപ്പത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ഒര  വകാര്ത  വനത്തിരന.  'വതയകാമത്തിത്രര

മരനകള്  കത്തിട്ടെകാനത്തില,  ദുരത്തിതര'.  വതയകാമത്തിത്രര  മരനകള്  കത്തിട്ടെകാനത്തിലലനറ്റ്

വളലര വരക്തമകായത്തി മലെയകാള മതനകാരമ പത്രര റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെറ്റ് ലചയത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

പകാവലപ്പട്ടെ  തരകാഗത്തികള്  വലെത്തിയ  ദുരത്തിതതത്തിലെകാണറ്റ്.  65  വയസത്തിനുമുകളത്തിലുളള

തരകാഗത്തികള്ക്കറ്റ്  മരനകള് യഥകാസമയര ലെഭത്തിക്കകാത സകാഹചരരമകാണുളളതറ്റ്.

ആതരകാഗര  തമഖലെലയ  സരബനത്തിച്ചറ്റ് മകാതൃഭൂമത്തിയത്തില്  മലറകാര  വകാര്തയര

വനത്തിട്ടുണറ്റ്,  'പ്രഖരകാപത്തിച്ചതറ്റ്  2799  തസത്തിക,  നത്തിലെവത്തില്വനതറ്റ്  932  മകാത്രര'.

ഇങ്ങലന ലവറുലത ഗനീര്വകാണര അടെത്തിക്കുര, വലെത്തിയരനീതത്തിയത്തിലുള്ള പ്രസകാവനകളുര

ലകകാടുക്കുര.  പഞറ്റ് ഡയതലെകാഗറ്റ്  അടെത്തിക്കകാന് ഈ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ മനത്തിമകാര്ക്കറ്റ്

ഒര  മടെത്തിയമത്തില.  പഞറ്റ്  ഡയതലെകാഗറ്റ്  അടെത്തിച്ചകാല്  മകാത്രരതപകാര  അതറ്റ്

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കുകയര  ലചയ്യേണര.  അതുലകകാണകാണറ്റ്  2799  തസത്തികകള്

പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടെറ്റ്  932  എണ്ണര  മകാത്രര  നടെപ്പകാക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചതറ്റ്.   ഈ

ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ഓതരകാ  ദത്തിവസവര  ജനങ്ങളുലടെ  മുനത്തില്

തമകാശമകായത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  എനത്തിക്കറ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സകാരസകാരത്തിക

വകുപമനത്തിതയകാടെറ്റ്  ഒര  കകാരരര  പറയകാനുണറ്റ്.  സത്തിനത്തിമകാ  തമഖലെയത്തിലലെ
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കലെകാകകാരന്മേകാരത്തില്നത്തിനര ലസസറ്റ് പത്തിരത്തിക്കുനണറ്റ്. ഏകതദശര 200 രൂപയകാണറ്റ്

പത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  പതക്ഷേ മറ്റുള്ള കലെകാകകാരന്മേകാരത്തില്നത്തിനര  50  രൂപ മകാത്രമകാണറ്റ്

പത്തിരത്തിക്കുനലതനകാണറ്റ് അവര്  പറയനതറ്റ്.  എനകാല് ഇരകൂട്ടെര്ക്കുര ലെഭത്തിക്കുന

ലപന്ഷന്  തുലെരമകാണറ്റ്.  4000  രൂപയകാണറ്റ്  ലെഭത്തിക്കുനതറ്റ്.   ഇതത്തില്  ഒര

ശരത്തിതകടെത്തിതല;  ശനീ.  ബകാബു പള്ളകാതശ്ശേരത്തി  എന കലെകാകകാരനകാണറ്റ്  ഇക്കകാരരര

എലന്റ  ശദയത്തില്ലപ്പടുതത്തിയതറ്റ്.  സത്തിനത്തിമകാക്കകാലരനറ്റ്  പറയനതറ്റ്

സൂപ്പര്സകാറുകള്  മകാത്രമല,  വലെത്തിയ  ലറമനണതറഷന്  വകാങ്ങുന  നടെന്മേകാരര

നടെത്തിമകാരര ലടെകനീഷരന്മേകാരമുണറ്റ്.  പലക്ഷേ അവരലടെ കൂട്ടെതത്തില് പകാവലപ്പട്ടെവരര

സകാധകാരണക്കകാരമുണറ്റ്.  അതുലകകാണറ്റ് ഒനകത്തില് അവരത്തില്നത്തിനര പത്തിരത്തിക്കുന

തുക  കുറയ്ക്കുക  അലലങത്തില്  അവരലടെ  ലപന്ഷന്  തുക  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുക.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സകാരസകാരത്തിക  വകുപമനത്തി  ഈ  വത്തിഷയര  ഗഇരവമകായത്തി

എടുത്തുലകകാണറ്റ്  ഒര  പരത്തിഹകാരര  കണകാല്  പുണരര  കത്തിട്ടുര.  കലെകാകകാരന്മേകാര്

നമ്മുലടെ നകാടെത്തിലന്റ സസ്വതകാണറ്റ്. അവലര ഒരത്തിക്കലുര അവഗണത്തിക്കകാന് പകാടെത്തില.

മത്തി  .   ലചയര്മകാന്: പനീസറ്റ്.  … പനീസറ്റ്..…

ശനീ  .    അന്വര്  സകാദതറ്റ്:  സര്,  ഞകാന്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

അതുതപകാലലെതലന  കഴത്തിഞ  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ബഡ്ജറത്തില്
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പ്രഖരകാപത്തിച്ച  അഞറ്റ്  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  ഒര  പദതത്തിയകാണറ്റ്  ലനകാചത്തിമ.

അതുകഴത്തിഞറ്റ്  ഒര വര്ഷമകായത്തിട്ടുര  ഈ  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷലത ബ ഡ്ജററ്റ്

പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുര  ആ  പദതത്തി  നടെപ്പകാക്കകാന്  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  ലമലലതപകാക്കറ്റ്

സമനീപനമകാണറ്റ്  സസ്വനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ഇതുതപകാലലെ  പലെ  പദതത്തികള്ക്കുര

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ഉതദരകാഗസരത്തില്നത്തിനര  വലെത്തിയ  വനീഴ്ചയകാണറ്റ്

സരഭവത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.  അതറ്റ് നത്തിയനത്തിക്കകാന് സര്ക്കകാരത്തിനറ്റ് സകാധത്തിക്കുനത്തില.  ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഒരത്തിക്കല്കടെത്തി എതത്തിര്ത്തുലകകാണറ്റ് അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശനീ  .    പത്തി  .    ടെത്തി  .    എ  .    റഹനീര:  സര്,  ഈ  സര്ക്കകാര്  പഞറ്റ്  ഡയതലെകാഗറ്റ്

അടെത്തിക്കുനലവനകാണറ്റ് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര അന്വര് സകാദതറ്റ് പറഞതറ്റ്.

നൂറകാണത്തിലലെ  ഏറവര  വലെത്തിയ  പ്രളയലതയകാണറ്റ്  നമള് അഭത്തിമുഖനീകരത്തിച്ചതറ്റ്.

എനത്തിട്ടുതപകാലുര  സലെഫറ്റ്  മത്തിഷന്,  ലപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ സരരക്ഷേണ യജര,

ആര്ദര,  ഗ്രനീന്  തകരള  തുടെങ്ങത്തിയ  പദതത്തികള്  പരകാജയലപ്പട്ടെത്തിട്ടെത്തില.  സലെഫറ്റ്

മത്തിഷന് വത്തിജയത്തിച്ചത്തിതല;  ലപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ സരരക്ഷേണ യജര  -  നമ്മുലടെ

സ്കൂളുകള് പഴയതുതപകാലലെയകാതണകാ ഇതപ്പകാഴുള്ളതറ്റ്.  ആര്ദര പദതത്തി  -  നമ്മുലടെ

പത്തി.എച്ചറ്റ്.സത്തി.-യര  സത്തി.എച്ചറ്റ്.സത്തി.-യര  ആശുപത്രത്തികളുലമകാലക്ക

മുമ്പുള്ളതുതപകാലലെയകാതണകാ ഇതപ്പകാഴുള്ളതറ്റ്;  ഗ്രനീന് തകരള മത്തിഷനത്തിലൂലടെ  നമുക്കറ്റ്



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

103

എലന്തലകാര  തനട്ടെങ്ങളുണകായത്തി?  ഇലതകാലക്ക  പഞറ്റ്  ഡയതലെകാഗകാലണനറ്റ്

പറയകാന്  ചുരങ്ങത്തിയ  ലതകാലെത്തിക്കട്ടെത്തിലയകാനര  മതത്തിയകാകത്തില.  ഇത്രയര

മതനകാഹരമകായത്തി  ഇതരര  പദതത്തികലളകാലക്ക  നടെപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുള്ള  ഈ

സര്ക്കകാരത്തിനറ്റ് ഇനത്തിയര ധകാരകാളര പദതത്തികള് നടെപ്പകാക്കകാനുണറ്റ്.  ലക-തഫകാണ്,

വത്തിഴത്തിഞര  തുറമുഖര,  ശബരത്തിമലെ  വത്തിമകാനതകാവളര,  ആനക്കകാരലപകായത്തില്

തുരങപകാത, തദശനീയ പകാതകാ വത്തികസനര, തത്തിരവനന്തപുരര ഔട്ടെര് റത്തിരഗ്തറകാഡറ്റ്,

മലെതയകാര  സഹതവ,  തനീരതദശ  സഹതവ,  സത്തിറത്തി  ഗരകാസറ്റ്  തുടെങ്ങത്തിയ

പദതത്തികലളലകാര  പൂര്തത്തിയകാതക്കണതുണറ്റ്.  അതത്തിനത്തിടെയത്തിലെകാണറ്റ്  നൂറകാണത്തിലലെ

ഏറവര  വലെത്തിയ  ലവള്ളലപ്പകാക്കവര  മഹകാമകാരത്തിയര  വനഭവത്തിച്ചതറ്റ്.

അലതങ്ങലനയകാണറ്റ്  പരത്തിഹരത്തിച്ചലതനര  അതത്തിലന  എങ്ങലനയകാണറ്റ്

തനരത്തിട്ടെലതനര നമുക്കറ്റ് വളലര വരക്തമകായത്തി അറത്തിയകാര. ഈ സന്ദര്ഭതത്തിലെകാണറ്റ്

വകായ്പലയടുതറ്റ്  ജനതക്ഷേമര  തവലണനര  ലസസറ്റ്  പത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്  തറകാഡറ്റ്

പണത്തിയകാനകാലണനര പണര നല്കത്തിയകാല് തകനര നത്തിരനീക്ഷേത്തിക്കുലമനര തകന

ധനകകാരര വകുപമനത്തി ശനീമതത്തി നത്തിര്മലെകാ സനീതകാരകാമന് പറയനതറ്റ്. ഇങ്ങലന

പറയതമ്പകാള്  നമുക്കറ്റ്  എന്തുലചയ്യേകാന്  സകാധത്തിക്കുര?  ഇത്രയര  പദതത്തികള്

നടെപ്പകാക്കണലമങത്തില്  ആവശരമകായ  രനീതത്തിയത്തിലുള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങള്
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ഒരതക്കണതുണറ്റ്. തകന സര്ക്കകാര് പലെതുര ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കുകയകാണറ്റ്. പത്തിതനകാക്ക

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള്ക്കുള്ള  തസകാളര്ഷത്തിപ്പറ്റ്  തകനര  ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചു.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തി  ഇടെലപട്ടെറ്റ്  തകരളര  അതറ്റ്  ലകകാടുക്കുലമനറ്റ്  പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.

ഇതുതപകാലലെയള്ള  ഒരപകാടെറ്റ്  കകാരരങ്ങളുണറ്റ്.  നമുക്കറ്റ്  ലവറുലത  ഇരത്തിക്കകാന്

സകാധത്തിക്കത്തില.  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലലെ  ഞങ്ങലള  എങ്ങലനയകാണറ്റ്

നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  എതത്തിര്ക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുനതറ്റ്?  ആലക  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്

സകാമൂഹരസുരക്ഷേകാ സനീഡറ്റ് ഫണത്തിലന സരബനത്തിച്ചുമകാത്രമകാണറ്റ് പറയകാനുള്ളതറ്റ്.

അതുസരബനത്തിച്ചറ്റ്  ബഡ്ജറത്തിലന്റ  561-ാം  ഖണ്ഡത്തികയത്തില്  പറയനതറ്റ്,

'സമൂഹതത്തിലലെ  ദുര്ബ്ബലെ  വത്തിഭകാഗതത്തില്ലപ്പട്ടെവരലടെ  സകാമൂഹര  സുരക്ഷേ

ഉറപ്പകാക്കുകലയനതറ്റ് സര്ക്കകാരത്തിലന്റ പ്രധകാന കര്തവരമകായത്തി തുടെരര,  വത്തിവത്തിധ

സകാമൂഹരതക്ഷേമ തബകാര്ഡുകളത്തില് അരഗങ്ങളകായ  6.7  ലെക്ഷേര തപര്ക്കുള്ലപ്പലടെ

ഏകതദശര  57  ലെക്ഷേതതകാളര  ഗുണതഭകാക്തകാക്കള്ക്കറ്റ്  പൂര്ണ്ണമകായര

സര്ക്കകാരകാണറ്റ്  ലപന്ഷന്  നല്കുനതറ്റ്,  പ്രതത്തിവര്ഷര  ഏകതദശര  11,000

തകകാടെത്തി  രൂപ  ഇതത്തിനകായത്തി  ആവശരമകായത്തി  വരനണറ്റ്,  ഈ  കടെമ  തുടെര്നര

നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  ഒര  സകാമൂഹര  സുരക്ഷേകാ  സനീഡറ്റ്  ഫണറ്റ്  മുതഖന

അധത്തിക  സമകാഹരണര  നടെതകാനുതദ്ദേശത്തിക്കുന',  എനകാണറ്റ്.  അതത്തിലന
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സരബനത്തിച്ചകാണറ്റ് വലെത്തിയ വത്തിമര്ശനര ഇവത്തിലടെയണകായത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്. ജനങ്ങള് ഇതറ്റ്

സസ്വനീകരത്തിച്ചു കഴത്തിഞത്തിരത്തിക്കുനലവനകാണറ്റ് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി ഇനലലെ

പറഞതറ്റ്. ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ എര. വത്തി. തഗകാവത്തിന്ദന് മകാസര് നയത്തിക്കുന ജകാഥലയ

സരബനത്തിച്ചറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  പറയകയണകായത്തി.  ഞകാനുര  രണറ്റ്  സലെങ്ങളത്തില്

പലങടുക്കുകയണകായത്തി.  അതത്തിലുണകായത്തിരന  ജനബകാഹുലെരവര  ജനങ്ങളുലടെ

സസ്വനീകകാരരതയര  കണതപ്പകാള്  മനസത്തിലെകാകുനതറ്റ്  തനീര്ച്ചയകായര  ജനങ്ങള്

ഇക്കകാരരങ്ങലളകാലക്ക  മനസത്തിലെകാക്കുനലണനതലനയകാണറ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

വടെകര അരഗര ആതരകാ ഒര തരകാഷപ്രകടെനര നടെതത്തിയതത്തിലന സരബനത്തിച്ചറ്റ്

പറഞ്ഞു.  ആ തരകാഷപ്രകടെനതത്തിലന്റ കകാരണലമന്തകാണറ്റ്;  ഇതത്തിലലെകാലക്ക വല

വസ്തുതയമുതണകാ?  'തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  സകാപനങ്ങള്  ഈടെകാക്കുന  ലകട്ടെത്തിടെ

നത്തികുതത്തി പരത്തിഷ്കരണര കുതറ കകാലെങ്ങളകായത്തി നടെപ്പകാക്കുനത്തില.  ലകട്ടെത്തിടെ നത്തികുതത്തി,

അതപക്ഷേകാ  ഫനീസറ്റ്,  പരത്തിതശകാധനകാ  ഫനീസറ്റ്,  ഗകാര്ഹത്തിക-ഗകാര്ഹത്തിതകതര

ലകട്ടെത്തിടെങ്ങള് നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള ലപര്മത്തിററ്റ് ഫനീസറ്റ് എനത്തിവ പരത്തിഷ്കരത്തിക്കകാന്

സര്ക്കകാര് ഉതദ്ദേശത്തിക്കുന.  ഒര വരക്തത്തിയലടെ ഉടെമസതയത്തിലുള്ള ഒനത്തിലെധത്തികര

വനീടുകള്ക്കുര  പുതുതകായത്തി  നത്തിര്മത്തിച്ചറ്റ്  ദനീര്ഘകകാലെമകായത്തി  ഒഴത്തിഞ്ഞുകത്തിടെക്കുന

വനീടുകള്ക്കുര  പ്രതതരക  നത്തികുതത്തി  ചുമത്തുനതത്തിനുള്ള  അനുതയകാജരമകായ  രനീതത്തി
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നടെപ്പകാക്കുര'  എനറ്റ്  ബഡ്ജറത്തില്  പറയന.   ഇക്കകാരരതത്തില്  സമഗ്രമകായ

പരത്തിഷ്കരണര  തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ വകുപ്പറ്റ്  നടെപ്പകാക്കുലമന ഒര ഖണ്ഡത്തികലയ

ലചകാലത്തിയകാണറ്റ്  ആതരകാ  വലെത്തിയ  രനീതത്തിയത്തില്  തരകാഷപ്രകടെനര  നടെതത്തിലയനറ്റ്

പറയനതറ്റ്.  ഇതറ്റ്  നടെപ്പകാക്കുനതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെറ്റ്  പദതത്തി

രൂപനീകരത്തിക്കുലമനകാണറ്റ്  പറഞതറ്റ്.   ഒനത്തിലെധത്തികര  വനീടുകള്  നത്തിര്മത്തിച്ചറ്റ്

വളലരക്കകാലെര  പൂട്ടെത്തിയത്തിട്ടെത്തിട്ടെറ്റ്  തപകാകുനതത്തിനറ്റ്   നത്തികുതത്തി  ചുമത്തുനതത്തിനുള്ള

ആതലെകാചനയലണനറ്റ്  പറയതമ്പകാള്,  ചത്തിലെ  ആളുകള്  ഇങ്ങലന  ഇറങ്ങത്തി

പുറലപ്പടുകയകാണറ്റ്.  

 ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര ശനീ. സണ്ണത്തി തജകാസഫറ്റ് ഷുകര് വധതക്കസുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെറ്റ് ഒര കകാരരര പറഞ്ഞു.  ഷുകര് വധതക്കസറ്റ്   നത്തിര്ഭകാഗരകരമകായ

സരഭവമകാണറ്റ്.  ഇതപ്പകാള്  അതത്തിനറ്റ്  എന്തകാണറ്റ്  സരഭവത്തിച്ചതറ്റ്;  മുന്

എര.എല്.എ.-യകായത്തിരന  ശനീ.  ടെത്തി.  വത്തി.  രകാതജഷത്തിലനയര

ശനീ.  പത്തി.  ജയരകാജലനയര  പ്രതത്തിയകാക്കത്തി.  ഒര  സരഘട്ടെനര

നടെനതത്തിലനത്തുടെര്നറ്റ്  ഇവര്  രണ്ടുതപരര  ആശുപത്രത്തിയത്തിലെകായത്തിരന

അവസരതത്തിലെകാണറ്റ് ഈ കുട്ടെത്തി ലകകാലലപ്പടുനതറ്റ്.   ആ സന്ദര്ഭതത്തില് അവലര

പ്രതത്തിയകാക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാ;  എനകാല്  ഇലകാലതകാര  വകുപ്പറ്റ്
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എവത്തിലടെനത്തിതനകാ  തതടെത്തിപത്തിടെത്തിച്ചറ്റ്  രണ്ടുതപലരയര  പ്രതത്തിയകാക്കത്തി.  ഇതപ്പകാള്  ആ

തകസത്തിലന്റ  അവസ  എന്തകാണറ്റ്;  അതത്തിനറ്റ്  ലതളത്തിവറ്റ്  എന്തകാണറ്റ്;

ശനീ.  ടെത്തി.  വത്തി.  രകാതജഷുര ശനീ.  പത്തി.  ജയരകാജനുര ആശുപത്രത്തിയത്തില് കത്തിടെക്കുന

അവസരതത്തില്  ഇതത്തിലലെകാരകാള്  ആര്തക്കകാ  തഫകാണ്  ലചയ്യുകയര  അതറ്റ്

വകാതത്തിലെത്തിലന്റ വത്തിടെവത്തിലൂലടെ  രണ്ടുതപര് കകാണുകയര ലചയ്യുന.  അവരകാണറ്റ്  ഈ

തകസത്തിലലെ സകാക്ഷേത്തികള്.  ഇതപ്പകാള് ആ സകാക്ഷേത്തികള്ക്കറ്റ് എന്തകാണറ്റ് പറത്തിയതറ്റ്;

സകാക്ഷേത്തികള് കൂറുമകാറത്തി.  അങ്ങലന ഒര കകാരരര ഞങ്ങള് പറഞത്തിതട്ടെയത്തിലലനറ്റ്

അവര്  തകകാടെതത്തിയത്തില്  പറഞ്ഞു.  നത്തിങ്ങള്  ഇത്രയര  കകാലെര  ലപരപ്പത്തിച്ചറ്റ്

ലകകാണ്ടുവന  ഒര  തകസകാണതറ്റ്.  ഇതുതപകാലുള്ള  ഒരപകാടെറ്റ്

വത്തിഷയങ്ങളകാണുള്ളതറ്റ്.  

രകാജരതത്തിലന്റ  ഇനലത  സത്തിതത്തി  മനസത്തിലെകാക്കണര.  നമ്മുലടെ  നകാടെറ്റ്

എതങ്ങകാട്ടെകാണറ്റ് തപകാകുനലതനതത്തിലന സരബനത്തിച്ചറ്റ് ബഡ്ജററ്റ് പ്രസരഗതത്തില്

വരക്തമകായത്തി  പറഞത്തിട്ടുണറ്റ്.  പലെ  അരഗങ്ങളുര  അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയമുണകായത്തി.   വത്തികസത്തിത  രകാജരമകായ  ബത്തിട്ടെണത്തില്തപകാലുര

രണ്ടുമകാസതത്തിനത്തിടെയത്തില്  മൂനറ്റ്   പ്രധകാനമനത്തിമകാരകാണറ്റ്  മകാറത്തിവനതറ്റ്.  രകാഷനീയ

അസത്തിരതയലടെ  അടെത്തിസകാനകകാരണര  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയര
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ലതകാഴത്തിലെത്തിലകായ്മയമകാണറ്റ്.  നമ്മുലടെ  അയല്രകാജരങ്ങളകായ  ശനീലെങയര

പകാക്കത്തിസകാനുര  കടുത  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്

വനീണുതപകായത്തിരത്തിക്കുന.  ഇനറ്റ്  സവദത്യുതത്തി  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള  മുഴുവന്

കകാരരങ്ങളത്തിലുര  എലകായത്തിടെത്തുര  പ്രശ്നങ്ങളകാണറ്റ്.  അതകാണറ്റ്  ഇനലത

തലെകാകതത്തിലന്റ  സത്തിതത്തി.  അതത്തിനത്തിടെയത്തിലെകാണറ്റ്  തകരളര  ഇതരതത്തിലുള്ള  ഒര

ബഡ്ജററ്റ്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചറ്റ്  മുതനകാട്ടുതപകാകകാന്  ശമത്തിക്കുനതറ്റ്.  കക്ഷേത്തി

രകാഷനീയതത്തിനതനീതമകായത്തി  എലകാ  ഭത്തിനതകളുര  മകാറത്തിവച്ചറ്റ്  നകാലമലകാവരര

ഒനകായത്തി  തകരളതത്തിനുതവണത്തി  നത്തിലെലകകാതള്ളണ  കകാലെമകാണത്തിതറ്റ്.

തകരളതത്തിലന്റ  സവത്തിതശഷതകളുര  പ്രതതരകതകളുര  സരരക്ഷേത്തിക്കകാനുള്ള

ഉതരവകാദത്തിതസ്വര  നമുക്കുണറ്റ്.  തകരളതത്തിലന്റ  ഒകാതരകാ  മനുഷരലനയര

തചര്ത്തുപത്തിടെത്തിക്കുകലയനതകാണറ്റ്  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  നത്തിലെപകാടെറ്റ്.

ഒകാതരകാരതരലടെ മുനത്തിതലെയ്ക്കുര വത്തികസനവര തക്ഷേമവലമതത്തിക്കകാന് സര്ക്കകാര്

പ്രതത്തിജകാബദമകാണറ്റ്.  ആ  ലെക്ഷേരര  മുന്നത്തിര്തത്തിലക്കകാണകാണറ്റ്

ഇതരതത്തിലുള്ള  പദതത്തികളുമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതറ്റ്.  തകനതത്തിലലെ

സത്തിതത്തി  നത്തിങ്ങള്ക്കറത്തിയകാര,  തകകാടെതത്തിലയ  സരബനത്തിച്ചറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  പറഞ്ഞു.

എലകാ  ജഡ്ജത്തിമകാലരയര  വരതത്തിയത്തിലെകാക്കകാനുള്ള  ശമമകാണറ്റ്
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നടെനലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.   ബത്തി.ബത്തി.സത്തി.-യലടെ  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലന  സരബനത്തിച്ചറ്റ്

ഇവത്തിലടെ  പരകാമര്ശത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ഞകാന്  അതത്തിലന്റ  ദൃകകാക്ഷേത്തിയകാണറ്റ്.

കൃത്രത്തിമമകായത്തി സൃഷ്ടത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ഒര സരഭവമകാണതറ്റ്.  ഞകാനുര എലന്റ കുടുരബവര

അനറ്റ് അഹമദകാബകാദത്തില് അകലപ്പട്ടുതപകായത്തിരന.  ഞകാനുര എലന്റ കുടുരബവര

അവത്തിലടെ ലചനറ്റ്,  ഏക്കറുകണക്കത്തിനറ്റ് സലെമുള്ള  തലെകാ ഗകാര്ഡന് എന സലെര

കകാണകാന്  തപകായതപ്പകാള്  ഒര  മനുഷരന്തപകാലുര  അവത്തിലടെയത്തിലകായത്തിരന.

അതപ്പകാള്  എലന  ലകകാണ്ടുതപകായ  വരക്തത്തി  പറഞ്ഞു  ഇവത്തിലടെ  എതന്തകാ

വത്തിഷയമുണറ്റ്,  രകാത്രത്തി  ഒരമണത്തിക്കുര  രണ്ടുമണത്തിക്കുര  വലര  പൂര്ണ്ണമകായര

ആളുകളുണകായത്തിരത്തിക്കുന  സലെമകാണത്തിതറ്റ്.  പതക്ഷേ  ആ  സമയതറ്റ്  ഒര

മനുഷരനുര  അവത്തിലടെയണകായത്തിരനത്തില.  അവത്തിലടെ  നത്തിനര  ഞങ്ങള്

തത്തിരത്തിലകതപകാന.  അതത്തിനടുതറ്റ്  ഒര  അഖത്തിതലെന്തരകാ  എകത്തിബത്തിഷന്

നടെക്കുകയകായത്തിരന.  അതറ്റ് മുഴുവന് അക്രമത്തികള് തനീവച്ചറ്റ് നശത്തിപ്പത്തിച്ചു.  തുടെര്നറ്റ്

തകരളതത്തില്നത്തിനര  അവത്തിലടെതപകായത്തി  തകാമസത്തിക്കുന  ഒര  അഭത്തിഭകാഷകലന്റ

വനീട്ടെത്തിലെകാണറ്റ് ഞങ്ങള് അഭയര പ്രകാപത്തിച്ചതറ്റ്.  അവത്തിലടെനത്തിനര ഞങ്ങള് തത്തിരത്തിലക

വരനതറ്റ് ഞകാന് നകായരകായര എലന്റ ഭകാരര മത്തിസത്തിസറ്റ് നകായരമകായത്തിട്ടെകാണറ്റ്. ഞകാന്

അവത്തിതടെയ്ക്കറ്റ്  എലന്റ  മകലള  കൂട്ടെകാന്  തപകായതകായത്തിരന.   എലന്റ  മക്കള്ക്കറ്റ്
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തവലറയര തപരത്തിട്ടു.  ആതരകാ ടെത്തിക്കററ്റ്  എടുതറ്റ് തനത്തിട്ടെകാണറ്റ് ഞങ്ങള് ഇവത്തിതടെയ്ക്കറ്റ്

തത്തിരത്തിലകലയതത്തിയതറ്റ്.  അങ്ങലന തപകാലെനീസറ്റ് സരരക്ഷേണതതകാടുകൂടെത്തി ഞങ്ങള്

തബകാരലബ  എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിലലെതത്തി.   തപകാലെനീസുകകാലരയര  വത്തിശസ്വസത്തിക്കകാന്

സകാധത്തിക്കുതമകാ;  രണ്ടുവകാഹനങ്ങളത്തിലെകായത്തി  മുനത്തിലുര  പത്തിനത്തിലുര

തപകാലെനീസുണകായത്തിരന.  ആ  സഹകായതതകാലടെയകാണറ്റ്  അവത്തിലടെനത്തിനര

തപകാനതറ്റ്.  തഗകാധകാ കൂട്ടെലക്കകാലെ കൃത്രത്തിമമകായത്തി ഉണകാക്കത്തിലയകാര സരഭവമകാണറ്റ്.

ആ സരഭവതത്തില് തനീവണത്തി തസഷനത്തില്നത്തിനര പുറലപ്പട്ടെതശഷര ഔട്ടെറത്തിലെകാണറ്റ്

നത്തിനതറ്റ്.    ഒരകാള് ചങ്ങലെ വലെത്തിക്കകാലത ആ വണത്തി  നത്തില്ക്കുതമകാ;  എനത്തിട്ടെറ്റ്

വണത്തിക്കറ്റ്  തനീയത്തിട്ടെറ്റ്  കര്തസവകലര ലകകാലനകാടുക്കത്തി.   സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില്

അതകാതറ്റ്  വനീടുകളത്തിതലെയ്ക്കതല   ലകകാണ്ടുതപകാകുനതറ്റ്.  പലെ  ഇടെങ്ങളത്തിലുര  ഉള്ള

ആളുകളതല അതറ്റ്;  പതക്ഷേ അലതലകാര ഒര സലെതറ്റ് ലകകാണ്ടുവനറ്റ് വലെത്തിയ

രനീതത്തിയത്തിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങളുണകാക്കത്തിയകാണറ്റ്  ആളുകലള  കൂട്ടെലക്കകാലെ  ലചയറ്റ്

സസ്വത്തുക്കള് മുഴുവന് നശത്തിപ്പത്തിച്ചതറ്റ്.   ഇതത്തിനറ്റ് ഞകാന് സകാക്ഷേത്തിയകാണറ്റ്.  ഞങ്ങള്

എയര്തപകാര്ട്ടെത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  തപകാകുന  സമയതറ്റ്  രണ്ടുഭകാഗത്തുര  തനീ

കതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകായത്തിരന.  ആസൂത്രത്തിതമകായത്തി  ഉണകാക്കത്തിലയകാര

സരഭവമകാണത്തിതറ്റ്.   അനറ്റ്   തകനര  ഭരത്തിച്ചത്തിരന  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്
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എന്തകാണറ്റ്  ലചയതറ്റ്;   ബകാബറത്തി  മസ്ജത്തിദറ്റ്  ലപകാളത്തിച്ച  സമയത്തുര  ഭരണര

നടെതത്തിയതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസതല;  അങ്ങലനയള്ള  എലകാ  സന്ദര്ഭങ്ങളത്തിലുര

ഇതുതലനയകാണറ്റ്  അവസ.  അതുലകകാണറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസുകകാലര  സരബനത്തിച്ചറ്റ്

കൂടുതലലെകാനര പറയകാനത്തില.  അബ്ദുള് കലെകാര ആസകാദത്തിലന്റ ചത്തിത്രര ചത്തിലെതപ്പകാള്

വത്തിട്ടുതപകാകുകയര തഗകാഡ്ലസയലടെ ചത്തിത്രര കയറത്തി വരത്തികയര ലചയ്യുര.   അതറ്റ്

അവര്  കല്പ്പത്തിച്ചറ്റ്  ലചയ്യുനലതകാനമല.  പത്തിനനീടെറ്റ്  മകാപ്പറ്റ്  പറഞകാല് തനീരന

വത്തിഷയര  മകാത്രതമയളലവനറ്റ്  പറഞ്ഞുലകകാണറ്റ്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ഒരത്തിക്കല്കടെത്തി പത്തിന്തകാങ്ങത്തിലക്കകാണറ്റ് ഞകാന് അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശനീ  .    മകാതത്യു  ടെത്തി  .    തതകാമസറ്റ്:  സര്,  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

അനുകൂലെത്തിക്കുകയകാണറ്റ്. 'Every  rule shall  have an exemption'  എലനകാര

പഴലമകാഴത്തിയണറ്റ്.  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ പനീനറത്തി ലസഷന് കഴത്തിഞതപ്പകാള്, Every

resolution passed at the plenary session of the congress will have a

proviso.   ഇനലത അടെത്തിയന്തരപ്രതമയവര കഴത്തിഞ ദത്തിവസങ്ങളത്തിലലെ ചത്തിലെ

സരഭവവത്തികകാസങ്ങളുര കകാണുതമ്പകാള്  ഇ.ഡത്തി.-ക്കുര സത്തി.ബത്തി.ഐ. അടെക്കമുള്ള

അതനസ്വഷണ  ഏജന്സത്തികള്ക്കുലമതത്തിലര  റകായറ്റ് പൂരത്തിലലെ  പനീനറത്തി  ലസഷനത്തില്

പകാസകാക്കത്തിയ  പ്രതമയലത  ചത്തിലെ  സരസകാനങ്ങള്  നടെപ്പകാക്കുനത്തിലലനകാണറ്റ്
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മനസത്തിലെകാക്കുനതറ്റ്.  ഇനലത  ഒര  പത്രവകാര്തയകാണത്തിതറ്റ്.  രകാഷനീയ

സമര്ദ്ദേതത്തിലന്റ തപരത്തിലെകാണറ്റ് ലതളത്തിവത്തിലകാതത്തിരനത്തിട്ടുര മനനീഷറ്റ് സത്തിതസകാദത്തിയലയ

അറസറ്റ് ലചയതറ്റ് എനകാണറ്റ് തകാന് അറത്തിഞലതനറ്റ് മുഖരമനത്തി ശനീ. അരവത്തിന്ദറ്റ്

ലകജറ്റ് രത്തിവകാള് ടെസ്വത്തിററത്തില് പ്രതത്തികരത്തിച്ചു.  അറസത്തിലന അപലെപത്തിച്ചറ്റ് തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്

ഒഴത്തിലകയള്ള  പ്രധകാന  പ്രതത്തിപക്ഷേ  പകാര്ട്ടെത്തികള്  രരഗത്തുവന.   എതത്തിര്

ശബ്ദങ്ങലള  അടെത്തിച്ചമര്തകാന്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  തകന  ഏജന്സത്തികലള

ദുരപതയകാഗര  ലചയ്യുകയകാലണനറ്റ്  പ്രതത്തിപക്ഷേര  വത്തിമര്ശത്തിച്ചു.   ഇതത്തില്നത്തിനര

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് മകാറത്തിനത്തിന.  മകാത്രമല, സത്തിതസകാദത്തിയലയ അനുകൂലെത്തിച്ചറ്റ് പ്രസകാവന

നടെതത്തിയ  മുതത്തിര്ന  അഭത്തിഭകാഷകനുര  പകാര്ട്ടെത്തി  വക്തകാവമകായ  അഭത്തിതഷകറ്റ്

മനുസത്തിരഗ് വത്തിലയലക്കകാണറ്റ്  നത്തിലെപകാടെറ്റ്  വരക്തത്തിപരമകാലണനറ്റ്  തത്തിരതത്തിച്ചു.

എ.എ.പത്തി.  അഴത്തിമതത്തി  പകാര്ട്ടെത്തിയകാലണനറ്റ്  ആതരകാപത്തിച്ചറ്റ്  ഡല്ഹത്തി  പ്രതദശറ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  കമത്തിറത്തി  അറസത്തിലന  സസ്വകാഗതര  ലചയ്തു.  അതുലകകാണറ്റ്

റകായറ്റ് പൂരത്തിലലെ  പ്രതമയര  ഒര  തപ്രകാസവതസകാതയകാടുകൂടെത്തിയകാണറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്

നടെപ്പകാക്കുനതറ്റ്. Provided this resolution will not be applicable to the

States  ruled  by  non-congress  Governments.  ഇതറ്റ്  പറയതമ്പകാള്

ഇന്തരയത്തിലലെ രകാജസകാന്,  ഹത്തിമകാചല് പ്രതദശറ്റ്,  ഛതനീസ്ഗഢറ്റ്  ഒഴത്തിലകയള്ള
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തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  ഭരത്തിക്കകാത  എലകാ   സരസകാനങ്ങളത്തിലുര   ഈ  പ്രതമയര

ബകാധകമലലന നത്തിലെപകാടെകാണറ്റ് സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്.  അതകാണറ്റ്   ഡല്ഹത്തിയത്തിലുര

ഇനറ്റ്  തകരളതത്തിലലെ  ഇ.ഡത്തി.-യലടെ  ഇടെപകാടുകലള  നരകായനീകരത്തിച്ചറ്റ്

അടെത്തിയന്തരപ്രതമയര ഉള്ലപ്പലടെയള്ള കകാരരങ്ങള് ലകകാണ്ടുവനലതനറ്റ് നമള്

മനസത്തിലെകാക്കണര.  റകായറ്റ് പൂരത്തിലലെ സതമളനതത്തില്   മലറകാര പ്രധകാന പ്രതമയര

പകാസകാക്കത്തിലയനറ്റ് പറയനതറ്റ്, ഫത്തിസല് ലഫഡറലെത്തിസലത സരബനത്തിച്ചകാണറ്റ്.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവകാണറ്റ്  ഈ  പ്രതമയര

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചലതനകാണറ്റ്  സഭയത്തില്  പറഞതറ്റ്.  അതത്തിനറ്റ്  അതദ്ദേഹലത

അഭത്തിനന്ദത്തിക്കുന.  അതതസമയര  ഈ  ഒര  ദര്ശനര  തകരളതതകാടെറ്റ്

പുലെര്ത്തുനത്തിലലന  കകാരരതത്തില്  ഒര  പ്രതത്തിതഷധതത്തിനറ്റ്  പ്രതത്തിപക്ഷേര

തയ്യേകാറകാകകാതതറ്റ്  എന്തുലകകാണകാണറ്റ്;  പതകാര  ധനകകാരര  കമനീഷനത്തില്

ലെഭരമകായ  അവകാര്ഡത്തില്നത്തിനര  പതത്തിനഞകാര  ധനകകാരര  കമനീഷനത്തിലലെ

അവകാര്ഡത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  വനതപ്പകാഴുണകായ  നഷ്ടര,  പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതങ്ങളത്തില്

വനത്തിരത്തിക്കുന  വലെത്തിയ  ഇടെത്തിവറ്റ്  തകരളതത്തിലന്റ  സമ്പദ്ഘടെനലയ  എങ്ങലന

പ്രതത്തികൂലെമകായത്തി ബകാധത്തിക്കുലമന പ്രശ്നലത അഡ്രെെസറ്റ് ലചതയ്യേതണ;  പ്രതമയര

പകാസകാക്കത്തിയകാല് മകാത്രര മതത്തിതയകാ;  ആ പ്രതമയവര തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് ഭരത്തിക്കകാത
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സരസകാനങ്ങളത്തില്  ബകാധകമതല?  പദതത്തി  വത്തിഹത്തിതതത്തില്

പതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനറ്റ് തകകാടെത്തി രൂപയലടെ നഷ്ടര പ്രതത്തിവര്ഷര വരത്തികയകാണറ്റ്.

ജത്തി.എസറ്റ്.ടെത്തി.-യലടെ  വരമകാന  നഷ്ടതത്തിലലെ  തകകാമ്പന്തസഷന്   കകാലെകാവധത്തി

ഇതപ്പകാള്  അവസകാനത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.   ലപതടകാളത്തിയര  ഉല്പ്പനങ്ങള്ക്കറ്റ്  തകന

ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ഏര്ലപ്പടുത്തുന  ലസസത്തിനറ്റ്  സരസകാനങ്ങള്ക്കറ്റ്  വത്തിഹത്തിതര

ലെഭത്തിക്കുനത്തില.   കടെലമടുക്കകാതനകാ  വത്തിതദശ  സഹകായര  സസ്വനീകരത്തിക്കകാതനകാ

അനുവദത്തിക്കുനത്തില.  ബഡ്ജററ്റ്  നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  ലകകാണ്ടുവരതമ്പകാള്  അതത്തിലന

എതത്തിര്ക്കുകയര ഈ  ഫത്തിസല് ലഫഡറലെത്തിസലത നത്തിങ്ങള് പ്രതമയരലകകാണറ്റ്

അനുകൂലെത്തിക്കുകയര  ലചയ്യുതമ്പകാള്  എന്തുലകകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  ഈ  നടെപടെത്തിലയ

നരകായനീകരത്തിക്കകാന്  തയ്യേകാറകാകുനത്തില;  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  എലന്തങത്തിലുര  ബദല്

നത്തിര്തദ്ദേശമുതണകാ;  തകനര തകരളതതകാടെറ്റ് ഇത്രയധത്തികര തദകാഹര ലചയ്യുതമ്പകാള്

ആ തദകാഹലത നത്തിങ്ങള് പത്തിന്തുണയ്ക്കുനത്തിലലങത്തില് തകരളര നശത്തിച്ചറ്റ്  നകാറകാണ

കലകാകരലതന  ആഗ്രഹര  അല്പ്പലമങത്തിലുര  നത്തിങ്ങള്ക്കുലണങത്തില്…..

നത്തിങ്ങലളകാലക്ക  അവകകാശലപ്പടുനതറ്റ്  ക്രത്തിയകാത്മക

പ്രതത്തിപക്ഷേമകാലണനകാണതലകാ;  നത്തിങ്ങള്  തകരളലത  തദകാഹത്തിക്കുനവര്ക്കറ്റ്

ഒപ്പമകാതണകാ  അതതകാ  തകരളനീയര്ലക്കകാപ്പമകാതണകാലയനറ്റ്  വരക്തമകാക്കകാന്
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നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  സകാധത്തിക്കണര.   തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  ഭരത്തിച്ചത്തിരന  കകാലെഘട്ടെതത്തിലുര

തകരളതത്തില്  ഇതത  അനുഭവങ്ങളകാണുണകായത്തിരനതറ്റ്.   ഞകാന്  1987-ല്

സഭയത്തില്  വന  ആളകാണറ്റ്.   പഴയ  നത്തിയമസഭകാ  മന്ദത്തിരതത്തിലെകാണറ്റ്  അനറ്റ്

സഭകൂടുനതറ്റ്.  അനറ്റ്  തകനതത്തില്  ഭരണര  നടെതത്തിയതറ്റ്  രകാജനീവറ്റ്

ഗകാനത്തിയകായത്തിരന.  തകരളതത്തിനറ്റ്  നരകായമകായത്തി  ആനുകൂലെരര  കത്തിട്ടുന

സരവത്തിധകാനങ്ങള്  തടെയനതറ്റ്  ഉതപക്ഷേത്തിക്കണലമനറ്റ്  ആവശരലപ്പട്ടുലകകാണ്ടുള്ള

സമരതത്തില്  അനലത  മുഖരമനത്തിയകായത്തിരന  ഇ.ലക.  നകായനകാര്  ഒഴത്തിലക

മറ്റുമനത്തിമകാരടെക്കര  എലകാ  ഭരണകക്ഷേത്തി  എര.എല്.എ.-മകാരര   ഡല്ഹത്തിയത്തില്

തപകായത്തിരന.   ഞകാനുര  പലങടുതത്തിരന.  മുഖരമനത്തി  പലങടുതക്കലണന

അഭത്തിപ്രകായര വനതുലകകാണറ്റ് അതദ്ദേഹര പലങടുതത്തില.  ലക.  ആര്.  ഗഇരത്തിയമ

അടെക്കമുള്ള മനത്തിമകാര് ഡല്ഹത്തിയത്തില് തപകായത്തി സതരകാഗ്രഹര ലചതയ്യേണത്തിവന.

ആ  കകാലെഘട്ടെതത്തില്  തകനര  ഭരത്തിച്ചത്തിരന  തകണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസത്തിതര  സരസകാന  ഗവണ്ലമന്റുകതളകാടെറ്റ്  സസ്വനീകരത്തിച്ച  അതത

നയരതലനയകാണറ്റ് ഇനറ്റ് തകനതത്തിലന്റ ബത്തി.ലജ.പത്തി. ഗവണ്ലമന്ററ്റ് ബത്തി.ലജ.പത്തി.

ഇതര  ഗവണ്ലമന്റുകതളകാടെറ്റ്  സസ്വനീകരത്തിക്കുനലതനറ്റ്  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാന്

ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.   നമള്  ഇതപ്പകാള്  ലലലെഫറ്റ്  മത്തിഷലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  ചര്ച്ച
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ലചയ്തു.  ഭവന രഹത്തിതരത്തിലകാത ഒര സരസകാനമകായത്തി തകരളര മകാറുകലയനതറ്റ്

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിയലടെ  സസ്വപ്നമകാണറ്റ്.  Zero  homeless.

അതത്തിനറ്റ്  തടെസമുണകാക്കകാന്  ഒര  രൂപതത്തിലുര  പ്രതത്തിപക്ഷേര

കൂട്ടുനത്തില്ക്കരലതനറ്റ്  മകാത്രമകാണറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്  ഇഇ  ഘട്ടെതത്തില്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതറ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ആലുവ  അരഗര  ഇവത്തിലടെ

സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള്  ലക.എസറ്റ്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.  ബസത്തില്  കുട്ടെത്തികള്ക്കറ്റ്

കണ്ലസഷന്  അനുവദത്തിക്കുനതത്തില്  എ.പത്തി.എല്./ബത്തി.പത്തി.എല്.  എന

തരരതത്തിരത്തിവറ്റ്  പകാടെത്തിലലനറ്റ്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  അതദ്ദേഹര  ഇതപ്പകാള്  സഭയത്തിലെത്തില.

എ.പത്തി.എല്./ബത്തി.പത്തി.എല്.  എന  തരരതത്തിരത്തിവറ്റ്  ഇന്തരകാരകാജരതറ്റ്  ആരകാണറ്റ്

ആദരര  ലകകാണ്ടുവനതറ്റ്?  പത്തി.  വത്തി.  നരസത്തിരഹറകാവ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

കകാലെഘട്ടെതത്തില്  ധനകകാരര  വകുപമനത്തിയകായത്തിരന  തഡകാ.  മന്തമകാഹന്

സത്തിരഗകാണറ്റ്  ഇന്തരന്  ജനതലയ  എ.പത്തി.എല്./ബത്തി.പത്തി.എല്.  ആയത്തി

തരരതത്തിരത്തിച്ചുലകകാണ്ടുള്ള  നടെപടെത്തികള്ക്കറ്റ്  തുടെക്കരകുറത്തിച്ചതറ്റ്.  ആതഗകാളനീകരണ

നവലെത്തിബറല്  സകാമ്പതത്തികനയങ്ങള്  ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിലന്റ  തുടെക്കലമന

നത്തിലെയത്തില്  ജനങ്ങള്  അനുഭവത്തിച്ചുലകകാണത്തിരത്തിക്കുന  ആനുകൂലെരങ്ങള്

ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കുന  നടെപടെത്തികള്ക്കറ്റ്  തുടെക്കരകുറത്തിച്ചതറ്റ്  ആ
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കകാലെഘട്ടെതത്തിലെകായത്തിരന.  അതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  നയമകാണറ്റ്  എനതറ്റ്

മറനലകകാണറ്റ് അതരലമകാര സരസകാരര തവണത്തിയത്തിരനത്തിലലനകാണറ്റ് എനത്തിക്കറ്റ്

തതകാനനതറ്റ്.  ലബയത്തിന്  ലഡ്രെെയത്തിന്  സരബനത്തിച്ചറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  പ്രശ്നമുണറ്റ്.

നത്തിരവധത്തിയകാളുകള്  കുടെത്തിതയറുനണറ്റ്.  തകരള  ജനതയ്ക്കറ്റ്  ഇവത്തിലടെതലന

ലതകാഴത്തില്ലചയറ്റ്  ജനീവത്തിക്കുനതത്തിനുള്ള  സകാഹചരരര  സൃഷ്ടത്തിക്കുക

എനതകായത്തിരത്തിക്കണര നമ്മുലടെ ലെക്ഷേരര. അതറ്റ് ഗവണ്ലമന്ററ്റ് മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുതമ്പകാള്

അതത്തിതനകാലടെകാപ്പര  പ്രതത്തിപക്ഷേവര  ലലകതകകാര്ക്കണലമന  അഭരര്ത്ഥനയകാണറ്റ്

എനത്തിക്കറ്റ്  വയ്ക്കകാനുള്ളതറ്റ്.   2016-ലെകാണറ്റ്  ആദരലത  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്

ഗവണ്ലമന്ററ്റ് അധത്തികകാരതത്തില് വരനതറ്റ്. 2021-ല് അതത്തിലന്റ തുടെര്ച്ചയകാണറ്റ്.

2016-ലലെ  തകരളമല  2023-ല്  എനതറ്റ്  ഞങ്ങള്  അഭത്തിമകാനതതകാടുകൂടെത്തി

പറയകയകാണറ്റ്.  തകരളര  വളലരയധത്തികര  മുതനകാട്ടുതപകായത്തിരത്തിക്കുന.  നത്തിരവധത്തി

തറകാഡുകള്,  തദശനീയപകാതകാ  വത്തികസനര,  പകാലെങ്ങള്,  സര്ക്കകാര്  സ്കൂളുകള്

ലമച്ചലപ്പടുതല്, നത്തിരവധത്തി വനീടുകള്, മൂതനകകാല് ലെക്ഷേര വനീടുകളകാണറ്റ് ലലലെഫറ്റ്

മത്തിഷനത്തിലൂലടെ  നത്തിര്മത്തിച്ചറ്റ്  ലകകാടുതത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  സര്ക്കകാര്  ആശുപത്രത്തികളുലടെ

നവനീകരണര,  നത്തിരവധത്തി കുടെത്തിലവള്ള പദതത്തികള്,  ലെക്ഷേക്കണക്കത്തിനകാളുകള്ക്കറ്റ്

പട്ടെയര  തുടെങ്ങത്തി  ഒരപകാടെറ്റ്  കകാരരങ്ങള്  ലചയ്തു.  2016-ല്നത്തിനറ്റ്  തകരളര
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വളലരയധത്തികര  മുതനകാട്ടുതപകായതത്തിനുപത്തിനത്തില്  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര

മുനണത്തിയലടെ  ഇച്ഛേകാശക്തത്തിതയകാടുര  നത്തിശ്ചയദകാര്ഢരതതകാടുമുള്ള

പ്രവര്തനമകാണറ്റ് കകാരണമകായത്തിട്ടുള്ളലതന വസ്തുത മനസത്തിലെകാക്കത്തിലക്കകാണറ്റ് ഇഇ

ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ലചയ്യുന  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കറ്റ്  എലകാ  പത്തിന്തുണയര  നല്കകാന്

നമലളലകാവരര  ബകാധരസരകാണറ്റ്.  ഇഇ  വളര്ച്ചലയ  മുരടെത്തിപ്പത്തിക്കകാനകാണറ്റ്

ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ശമത്തിക്കുനതറ്റ്.  ആ  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  പരത്തിശമതതകാലടെകാപ്പര

നത്തിങ്ങള്  കൂട്ടുതചരരലതനറ്റ്  മകാത്രമകാണറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കകാനുള്ളതറ്റ്.

പകാര്ലെലമന്ററ്റ്  ലതരലഞടുപ്പത്തിലന്റ  പടെത്തിവകാതത്തില്ക്കല്  നമള്

എതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ഞങ്ങളുതടെതറ്റ്  ഒര  ലചറത്തിയ  പകാര്ട്ടെത്തിയകാണറ്റ്,

അതറ്റ്  അരഗനീകരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  കര്ണ്ണകാടെകതത്തിലുര  തകരളതത്തിലുര  മററ്റ്  ചത്തിലെ

സരസകാനങ്ങളത്തിലുര  തപരത്തിനറ്റ്  മകാത്രമുലള്ളകാര  പകാര്ട്ടെത്തിയകാണറ്റ്.  ഞങ്ങള്  ഇഇ

രകാജരര  ഭരത്തിക്കുലമലനകാനര  അവകകാശലപ്പടുനത്തില.  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്  രകാജരര

ഭരത്തിക്കകാനുള്ള കരതറ്റ് ഇനറ്റ് ആയത്തിട്ടുതണകാ? 225  എര.പത്തി.-മകാരള്ള  യ.പത്തി.,

ബനീഹകാര്,  ബരഗകാള്,  ആനകാപ്രതദശറ്റ്,  ഒഡനീഷ,  ലതലുങകാന  ഉള്ലപ്പലടെയള്ള

ആററ്റ്  സരസകാനങ്ങളത്തില്നത്തിനറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്  2014-ല്  പതറ്റ്

എര.പത്തി.-മകാരകാണറ്റ്  ഉണകായത്തിരനലതങത്തില്  2019-ല് അതറ്റ്  എട്ടെകായത്തിക്കുറഞ്ഞു.
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ബത്തി.ലജ.പത്തി.  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന  തനരത്തിട്ടെറ്റ്  ഏറ്റുമുട്ടുന  സരസകാനങ്ങളകായ

രകാജസകാന്,  മധരപ്രതദശറ്റ്,  ഗുജറകാതറ്റ്,  ഛതനീസ്ഗഢറ്റ്  എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തില്  91

എര.പത്തി.  സനീറ്റുകളുണകായത്തിരനതത്തില്  2014-ലുര  2019-ലുര  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്

ലെഭത്തിച്ചതറ്റ് 3 സനീററ്റ് വനീതമകാണറ്റ്. 48 എര.പത്തി.-മകാരള്ള മഹകാരകാഷയത്തില് 2014-ല്

നകാലെറ്റ്  സനീറ്റുണകായത്തിരനതറ്റ്  2019-ല്  ഒനകായത്തി  കുറഞ്ഞു.  ഇഇ  വസ്തുത

തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയണര.  ഇഇ  വസ്തുത  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞുലകകാണറ്റ്  യകാഥകാര്ത്ഥര

തബകാധതതകാടുകൂടെത്തിയള്ള  രകാഷനീയ  സമനീപനര  സസ്വനീകരത്തിച്ചകാല്  മകാത്രതമ

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  അടെക്കര  ഇന്തരയത്തിലലെ.....,  നയങ്ങളത്തില്  വരതരകാസമുണറ്റ്.

ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഇനറ്റ്  നടെപ്പകാക്കുന  സകാമ്പതത്തിക  നയങ്ങളടെക്കമുള്ള  നയങ്ങള്

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് ഇവത്തിലടെ ആരരഭത്തിച്ച ജനവത്തിരദ നയങ്ങളുലടെ തുടെര്ച്ചയകാലണനറ്റ്

ആതക്ഷേപത്തിക്കുനവരകാണറ്റ്  ഞങ്ങള്.  എനകാല്തലനയര  ഇനറ്റ്  വര്ഗനീയ

ഫകാസത്തിസലത  തനരത്തിടുവകാന്  മതതതര  ജനകാധത്തിപതരലത  നമുക്കറ്റ്

സരരക്ഷേത്തിക്കുവകാന്  യകാഥകാര്ത്ഥര  തബകാധതതകാടുകൂടെത്തിയള്ള  സമനീപനര

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  സസ്വനീകരത്തിക്കണര.  അതത്തിതനകാലടെകാപ്പമകായത്തിരത്തിക്കണര  ഇടെതുപക്ഷേ

പ്രസകാനങ്ങള്  ഇന്തരയത്തിലെകാകമകാനര  സസ്വനീകരത്തിക്കുന  നത്തിലെപകാടെറ്റ്.  അതുമകാത്രര

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുന.  ഇന്തരയത്തില്  ബദലെകാകകാന്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്  കഴത്തിയകാതതറ്റ്
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ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കറ്റ്  ബദലെകായ  സകാമ്പതത്തിക  പരത്തിപകാടെത്തിയത്തിലകാതതുലകകാണ്ടുര

ബത്തി.ലജ.പത്തി.  വളരനതത്തിനകാവശരമകായ  സകാഹചരരങ്ങള്  അവര്ക്കറ്റ്

രൂപലപ്പടുതത്തിലക്കകാണറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  ആലണനള്ളതുലകകാണ്ടുര

തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ് തനത്തിച്ചറ്റ് ബത്തി.ലജ.പത്തി-ക്കറ്റ് ഒര ബദലെകാകകാന് കഴത്തിയകയത്തില. ആ

രകാഷനീയ യകാഥകാര്ത്ഥരര തകരളതത്തിലലെ പ്രതത്തിപക്ഷേര തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയണര.  നത്തിങ്ങള്

റകായറ്റ് പൂരത്തില് പകാസകാക്കത്തിയ പ്രതമയതത്തിലന്റ സത ഉള്ലക്കകാണ്ടുലകകാണ്ടുതവണര

തകരളമടെക്കമുള്ള  സരസകാനങ്ങളത്തില്  പ്രവര്തത്തിതക്കണലതനറ്റ്  മകാത്രര

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണറ്റ്  ഞകാന്  ഉപസരഹരത്തിക്കുന.  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശനീ  .    എച്ചറ്റ്  .    സലെകാര:  സര്,  ഇവത്തിലടെ  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്  പൂര്ണ്ണമകായത്തി  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണറ്റ്.  നമ്മുലടെ

സകാമ്പതത്തിക  അവസലയക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  നല  തബകാധരതതകാടുകൂടെത്തിയര  ശരത്തിയകായ

നത്തിലെയ്ക്കുര ബഡ്ജറത്തിലുര സകാമ്പതത്തിക അവതലെകാകന റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലുര വരക്തമകായത്തി

പറയനണറ്റ്.  എനകാല്  ചര്ച്ചയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  ഇവത്തിലടെ  സരസകാരത്തിക്കുന

പ്രതത്തിപക്ഷേര  അതരര  യകാഥകാര്ത്ഥരതബകാധമത്തിലകാലതയകാണറ്റ്  പലെതപ്പകാഴുര

സരസകാരത്തിക്കുനതകായത്തി  കകാണകാന്  കഴത്തിയനതറ്റ്.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ
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പ്രവര്തനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  നത്തിങ്ങള് സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള് അതറ്റ്  ലതറകാലണനറ്റ്

ഞങ്ങള്  പറയനതറ്റ്  എന്തുലകകാണകാലണനറ്റ്  സസ്വകാഭകാവത്തികമകായര  നത്തിങ്ങള്

ചത്തിന്തത്തിതക്കണതകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള്  ശരത്തിയകായ  നത്തിലെയ്ക്കറ്റ്  ഒര  കകാരരവര

പറയകാതതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തിട്ടെകാണറ്റ്  ഞങ്ങള്  അങ്ങലന  സരസകാരത്തിക്കുനതറ്റ്.

കഴത്തിഞ  ദത്തിവസര  ഇഇ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.-യലടെ  വര്ക്കത്തിരഗറ്റ്  പ്രസത്തിഡന്റുര  എ.ലഎ.സത്തി.സത്തി.

ഭകാരവകാഹത്തിയമകായത്തിട്ടുള്ള  ശനീ.  ലകകാടെത്തിക്കുനത്തില്  സുതരഷറ്റ്  ആലെപഴയത്തില്  ഒര

പരത്തിപകാടെത്തിയത്തില് സരസകാരത്തിക്കുന അവസരതത്തില്  ശനീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥര

തവദത്തിയത്തിലുണകായത്തിരനലവനകാണറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്  തതകാനനതറ്റ്.  അതദ്ദേഹര

പറഞതറ്റ്, നമ്മുലടെ നകാടെത്തിനറ്റ് എലന്തകാലക്ക ഇലകാതത്തിരതനകാ ആ അവസയത്തില്

നത്തിനറ്റ് എലകാര തനടുന കകാലെതത്തിലൂലടെയകാണറ്റ് നകാര കടെനതപകാകുനലതനകാണറ്റ്.

അതദ്ദേഹതത്തിനറ്റ്  തനരര  ലവളുത്തുവനത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഇവത്തിലടെ  ഇരത്തിക്കുനവരലടെ

കൂട്ടെതത്തില് ഇലകാതതുലകകാണകായത്തിരത്തിക്കകാര  അതദ്ദേഹര  സമനീപകകാലെതറ്റ്  അല്പര

യകാഥകാര്ത്ഥരതബകാധര  പ്രകടെത്തിപ്പത്തിക്കലപ്പടുനലവനതറ്റ്  ആശസ്വകാസകരമകായ

കകാരരമകാണറ്റ്.  തകട്ടെത്തിരന  ശനീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്  എങത്തിലുര  അലതകാനറ്റ്

മനസത്തിലെകാക്കണലമനറ്റ്  മകാത്രമകാണറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്  ഇഇ സമയതറ്റ് പറയകാനുള്ളതറ്റ്.
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നമ്മുലടെ  സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തിലയക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  ലപകാതുവത്തില്  തബകാധരമകാണറ്റ്,

നത്തിങ്ങള്ക്കുര  തബകാധരമകാണറ്റ്.  പതക്ഷേ,  ഇവത്തിലടെ  ശനീ.  മകാതത്യു  ടെത്തി.  തതകാമസറ്റ്

സരസകാരത്തിച്ചതപ്പകാള്  പറഞതുതപകാലലെ  തകന  സര്ക്കകാര്  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി

നലമ  ലഞരക്കുന  സമനീപനലതക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  ആത്മകാര്ത്ഥമകാലയകാര  ലചറത്തിയ

വകാക്കുതപകാലുര  സരസകാരത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങള്  തയ്യേകാറകാകുനത്തില.  അതത്തിനുപകരര

സര്ക്കകാരത്തിലന കുറലപ്പടുത്തുകയകാണറ്റ്.  തനരലത ചര്ച്ചയത്തില് പലങടുക്കുതമ്പകാള്

ഇവത്തിലടെ സരസകാരത്തിലച്ചകാര ഭകാഗലമനറ്റ് പറയനതറ്റ്,  സരസകാന സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

ധനകകാരര  മകാതനജറ്റ് ലമന്റത്തിലന്റ  പത്തിഴവത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായകാണറ്റ്  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയണകായലതനകാണറ്റ്,  അങ്ങലനയകാതണകാ?  സരസകാനതത്തിലന്റ

കണക്കറ്റ്  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള്  നമ്മുലടെ  വരമകാനതത്തില്  ടെകാകറ്റ്

പത്തിരത്തിവത്തിലുണകായ വര്ദനവത്തിലനകടെത്തി  കണക്കകാക്കത്തിയകാല് ഇങ്ങലന പറയകാന്

കഴത്തിയതമകാ?  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തില്  ജത്തി.എസറ്റ്.ടെത്തി.  വളര്ച്ചകാ  നത്തിരക്കത്തിലന്റ

അടെത്തിസകാനതത്തില്  കണക്കകാക്കുതമ്പകാള്  2021-2022-ല്  20.68

ശതമകാനമകായത്തിരനതറ്റ്  2022-2023-ല്  25.11  ശതമകാനമകായത്തി  വര്ദത്തിച്ചു.

നത്തികുതത്തി പത്തിരത്തിവത്തില് ഏതകാണറ്റ് നകാലെറ്റ് ശതമകാനതത്തിലെധത്തികര വര്ദനവണകായത്തി.

ഇതറ്റ്  ധനകകാരര  മകാതനജറ്റ് ലമന്റത്തിലന്റ  പത്തിഴവത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  സരഭവത്തിക്കുന
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മകാറമകാതണകാ?  ലമച്ചലപ്പടുന  നത്തിലെയകാണറ്റ്  അക്കകാരരതത്തിലുണകായതറ്റ്.

അതുതപകാലലെ  തകരളതത്തിലന്റ  കടെലതക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ് സഭയലടെ ഭകാഗമകായത്തി സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള് പറഞ്ഞു.  മൂനറ്റ്

ലകകാലലത  കടെര  തനകാക്കത്തിയകാല്  2020-2021-ല്  38.51  ശതമകാനവര

2021-2022-ല്  37.0  ശതമകാനവര  2022-2023-ല്  36.38

ശതമകാനവമകാലണനറ്റ് കകാണകാന് കഴത്തിയര.  ഇഇ മൂനറ്റ്  വര്ഷലത സരസകാന

കടെര പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല് കടെര കുറയകയര  നത്തികുതത്തി വരമകാനര വര്ദത്തിക്കുകയര

ലചയ്തുലവന  വരക്തമകായ  കണക്കറ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി

സഭയത്തില്  തരഖകാമൂലെര  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതകാണറ്റ്.  എനകാല്  നമുക്കറ്റ്  ലചലെവത്തിലന്റ

കകാരരതത്തില്  വര്ദനവണറ്റ്.  ആ  വര്ദനവത്തില്  ഏറവര  പ്രധകാനമകായത്തി

മനത്തിതലന ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കലപ്പട്ടെതറ്റ് സര്ക്കകാര് ജനീവനക്കകാരലടെ ലപന്ഷനുര

ശമ്പളവമകാണറ്റ്.  അതറ്റ്  ലകകാടുതക്കണതുതലനയകാണറ്റ്,  ലകകാടുക്കകാതത്തിരത്തിക്കകാന്

കഴത്തിയത്തില.  പതക്ഷേ,  അതത്തിലുണകായ  വര്ദനവറ്റ്  പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണറ്റ്.  46,754

തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തിരനതറ്റ്  71,393  തകകാടെത്തി  രൂപയകായത്തി  വര്ദത്തിച്ചു.  ഒറ

വര്ഷരലകകാണറ്റ്  24,000  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണറ്റ്  വര്ദത്തിച്ചതറ്റ്.  അതത്തിലന്റ

ശതമകാനക്കണക്കറ്റ്  തനകാക്കത്തിയകാല്  2021-2022-ലലെ  ശമ്പളതത്തിലന്റയര
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ലപന്ഷലന്റയര  ശതമകാനര  റവനന  വരമകാനതത്തിലന്റ  61.21

ശതമകാനമകായത്തിരന.  എനകാല് കഴത്തിഞ വര്ഷര അതറ്റ്  50.34  ശതമകാനമകായത്തി

കുറഞ്ഞു.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വടെകര  അരഗര  ശനീമതത്തി  ലക.  ലക.  രമ

ഇവത്തിലടെ  സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള്  സത്തി.എര.ഡത്തി.ആര്.എഫറ്റ്.-ലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണകായത്തി.  എലന്തകാലക്ക  കകാരരങ്ങളകാണറ്റ്

പറഞ്ഞുലകകാണത്തിരനതറ്റ്?  കകാരരമകായ  ഒര  ലചലെവമത്തിലകാലത,  തകരളതത്തിലലെ

സകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങള്ക്കറ്റ്  അവരലടെ  അക്കഇണത്തില്  കൃതരമകായത്തി

പണലമതത്തിക്കുന  സത്തിസമുണകാക്കത്തിയ  സര്ക്കകാരകാണത്തിതറ്റ്.  ഒനകാര  പത്തിണറകായത്തി

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലെര  മുതല്തക്ക  അതറ്റ്  വരക്തമകായത്തി  കകാണകാന്  കഴത്തിയര.

അതത്തിനറ്റ്  കൃതരമകായ  കണക്കുമുണറ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ഉമന്  ചകാണത്തി

മുഖരമനത്തിയകായത്തിരനതപ്പകാള്  എങ്ങലനയകായത്തിരന;  ആ  സമയതറ്റ്  എലകാ

ജത്തിലകളത്തിലുര  ജനസമ്പര്ക്ക  പരത്തിപകാടെത്തി  നടെത്തുകയണകായത്തി.  ഇതത്തിനകായത്തി  50

തകകാടെത്തിതയകാളര  രൂപ  ലചലെവകാക്കുര,  ആലക  നൂററ്റ്  തകകാടെത്തി  രൂപ  നല്കുര.

ആരബുലെന്സത്തിനകതറ്റ് കയറത്തി തഡകാകലറതപ്പകാലലെ ചനീട്ടെറ്റ് തനകാക്കത്തി തുക കുറത്തിച്ചറ്റ്

ലകകാടുക്കുര.  2000  രൂപ  യകാത്രകാലചലെവകാകുലനങത്തില്  1000  രൂപ  നല്കുര.

ഇതുവലരയണകായ  സകാഹചരരര  അതരതത്തിലെകാണറ്റ്.  ഇഇ
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സകാഹചരരതത്തില്നത്തിനര  മകാറത്തി  അതരതത്തിലുള്ള  പ്രയകാസങ്ങളുണകാകകാലത

തരകാഗത്തികള്ക്കുര  അര്ഹതലപ്പട്ടെവര്ക്കുര  കൃതരമകായത്തി  തുക  വത്തിതരണര

ലചയ്യേകാനുള്ള  നത്തിലെപകാടെറ്റ്  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  സസ്വനീകരത്തിച്ചു.  ഇതത്തിതലെയ്ക്കകായത്തി

918.95 തകകാടെത്തി രൂപ ഒനകാര പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലെതറ്റ് അനുവദത്തിച്ചു.

രണകാര പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാര്, 2023  ജനുവരത്തി മകാസര  31-ാം തനീയതത്തി വലര

462 തകകാടെത്തി രൂപ നല്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്. യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്. സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലെതറ്റ് 808

തകകാടെത്തി രൂപയകാണറ്റ് നല്കത്തിയതറ്റ്. ഒനകാര പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലെഘട്ടെര

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല്  നത്തിങ്ങളുലടെ  കകാലെത്തുള്ളതത്തിതനക്കകാള്  നൂററ്റ്  തകകാടെത്തി  രൂപ

അധത്തികര  ലകകാടുത്തു.  ദുരത്തിതകാശസ്വകാസ  നത്തിധത്തിയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

തട്ടെത്തിപ്പത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ഇതറ്റ്

കണ്ടുപത്തിടെത്തിച്ചതകാരകാണറ്റ്;  നത്തിങ്ങളകാതണകാ  കണ്ടുപത്തിടെത്തിച്ചതറ്റ്;  അതതകാ

മകാധരമങ്ങളകാതണകാ;  ബഹുമകാനരനകായ മുഖരമനത്തി ഉതരവത്തിട്ടെതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി

തകരളതത്തില്  വത്തിജത്തിലെന്സറ്റ്  എന്കസ്വയറത്തിക്കറ്റ്  തനീരമകാനത്തിച്ചു.  പ്രസ്തുത

പരത്തിതശകാധനയലടെ ഭകാഗമകായത്തി പുറത്തുവന വത്തിവരങ്ങലള ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ചകാണറ്റ്

ഇവത്തിലടെ  ഓതരകാ  കകാരരങ്ങള്  ഉനയത്തിക്കുനതറ്റ്.  പുറതറ്റ്  വന  വത്തിവരങ്ങളത്തില്

ചത്തിലെതറ്റ് സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാര. അസസ്വകാഭകാവത്തികമകായത്തി കലണതത്തിയ 16 അതപക്ഷേകളത്തില്
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ചത്തിലെതത്തില്,  കതറ്റ് ലകകാടുതതറ്റ് തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് തനതകാവറ്റ്  ശനീ.  അടൂര് പ്രകകാശറ്റ്

എര.പത്തി.യകാണറ്റ്.  പ്രവകാസത്തിയകായത്തിരന  ഒരകാള്ക്കറ്റ്  45,000  രൂപ  ലെഭരമകായ

അതപക്ഷേയത്തിതന്മേല് കതറ്റ് ലകകാടുതതറ്റ് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപക്ഷേ തനതകാവറ്റ്

ശനീ.  വത്തി.  ഡത്തി.  സതനീശനകാണറ്റ്.  അതരതത്തിലുള്ള  ചത്തിലെ  കകാരരങ്ങളുര

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുണറ്റ്.  ഇവര്  രണകാളുര  ഇടെനത്തിലെക്കകാരകായത്തിരലനനറ്റ്  പറയകാന്

കഴത്തിയതമകാ; ഞങ്ങളതറ്റ് പറയനത്തിലതലകാ. ഒര പ്രശ്നമുണകായകാല് അതറ്റ് ശരത്തിയകായ

നത്തിലെയത്തില്  നനകായത്തി  ലകകാണ്ടുതപകാകകാന്  സര്ക്കകാര്  സമനീപനര

സസ്വനീകരത്തിക്കുതമ്പകാള്  അതത്തിലന  ആതക്ഷേപത്തിച്ചറ്റ്  സരസകാരത്തിക്കുന  അവസ

ഒരകകാരണവശകാലുര  ഉതരവകാദത്തിതലപ്പട്ടെ  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തിയലടെ

ഭകാഗത്തുനത്തിനണകാകകാന്  പകാടെത്തില.  രകാജരലത  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  സര്ക്കകാര്

നമുക്കുതനലര   യദര  പ്രഖരകാപത്തിക്കുനലതന്തുലകകാണകാണറ്റ്?  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്

ഇക്കകാരരതത്തില് ഒര പങമത്തിലലനറ്റ്  പറയന.  ശനീമതത്തി  ലക.  ലക.  ലലശലെജ

ടെനീച്ചര് ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ് പദതത്തിലയക്കുറത്തിച്ചറ്റ് സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്

പദതത്തിയത്തിതന്മേല്   ഇടെതുപക്ഷേതത്തിലന്റ  പത്തിന്തുണയണകായത്തിരനതുലകകാണറ്റ്

മകാത്രമകാണറ്റ്  പുതരകാഗതത്തിയണകായതറ്റ്.  അതത്തിനുമുമ്പറ്റ്  എങ്ങലനയകായത്തിരന?  ശനീ.

മന്തമകാഹന് സത്തിരഗറ്റ്  പ്രധകാനമനത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുന സമയതറ്റ് അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ
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സകാമ്പതത്തിക  ഉപതദഷ്ടകാവറ്റ്  ശനീ.  രരഗരകാജന്  അധരക്ഷേനകായ  കമനീഷലന

നത്തിയമത്തിച്ചു.  കമനീഷന്  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെറ്റ്  പുറത്തുവന.  അനറ്റ്  മുതനകാട്ടുവച്ച

നത്തിര്തദ്ദേശങ്ങള്  എലന്തകാലക്കയകാണറ്റ്;  തകന  ധനക്കമത്തി  അപകടെകരമകായത്തി

കുതത്തിച്ചുയരന  സകാഹചരരതത്തില്  എലകാ  സബ്സത്തിഡത്തിയര  ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കണര.

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  നത്തിര്തദ്ദേശമകാണത്തിതറ്റ്.  അതകാണറ്റ്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  സര്ക്കകാര്

ഇതപ്പകാള്  നടെപ്പകാക്കുനതറ്റ്.  എലകാ  നത്തികുതത്തി  നത്തിരക്കുര  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കണര.

രകാജരകാന്തര  വത്തിപണത്തിയത്തിലലെ  ചലെനങ്ങള്ക്കനുസരത്തിച്ചറ്റ്  ഇന്തരയത്തില്  എണ്ണയലടെ

വത്തിലെ തനീരമകാനത്തിക്കണര.  ഇഇ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി നത്തിങ്ങള് തനീരമകാനത്തിച്ച

കകാരരങ്ങളകാണറ്റ് ഇലതകാലക്ക. ഇക്കകാരരങ്ങലളലകാര ഇനറ്റ് ബത്തി.ലജ.പത്തി.  കുറച്ചുകൂടെത്തി

തവഗതത്തില്  നടെപ്പത്തിലെകാക്കലപ്പടുന  എനതലകാലത  അതത്തിനപറതതയ്ക്കറ്റ്

തവലറന്തകാണറ്റ് നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ് ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാനുള്ളതറ്റ്.  സരസകാനലത ഒനര

രണ്ടുര  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരകള്  ലചയ്യുന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ

വത്തിശദനീകരത്തിതക്കണതകായത്തിട്ടെത്തില.  ഇവത്തിലടെ  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കലപ്പട്ടെതുതപകാലലെ,

എലകാനത്തിലെയത്തിലുര ഒര സമൂഹതത്തിലലെ ജനീവത്തിതതത്തിലന്റ സമസ തമഖലെകളത്തിലുര

എങ്ങലന  സഹകായകരമകായത്തി  നത്തില്ക്കകാന്  കഴത്തിയലമനറ്റ്  ചത്തിന്തത്തിച്ചറ്റ്  അതത്തിനറ്റ്

പകാകമകായ പദതത്തി ആസൂത്രണര ലചയറ്റ്  മുതനകാട്ടുതപകാകുന സര്ക്കകാരകാണത്തിതറ്റ്.
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എലകാവര്ക്കുര  ഭൂമത്തി,  എലകാ  ഭൂമത്തിക്കുര  തരഖ,  എലകാവര്ക്കുര  വനീടെറ്റ്,  എലകാ

വനീടുകളത്തിലുര  കുടെത്തിലവള്ളര  ഇതത്തിനുപുറതമ  എലകാ  വനീട്ടെത്തിലുര  ഇതപ്പകാള്

പകാചകവകാതകലമതത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കുതമകാലയന  കകാരരര   സര്ക്കകാര്

പരത്തിഗണത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ഭൂമത്തിയത്തിലകാത മനുഷരര്ക്കറ്റ്  ഭൂമത്തി  നല്കുകലയനതത്തില്

ആരരഭത്തിച്ചറ്റ്   നകാട്ടെത്തിലലെ  സകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങലള  ഏറവര  ലമച്ചലപ്പട്ടെ

ജനീവത്തിതകാവസയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  കുടുരബതതയര  സമൂഹതതയര  നയത്തിക്കകാന്

പ്രകാപ്തമകാകുന പദതത്തികള് ആസൂത്രണര ലചയ്യേലപ്പടുന സര്ക്കകാരകാണത്തിലതനറ്റ്

ഓതരകാ പദതത്തിയര വത്തിശകലെനര ലചയ്യുതമ്പകാള് മനസത്തിലെകാക്കകാന് കഴത്തിയര. 

ഇവത്തിലടെ  നത്തിയമനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണകായത്തി.  നത്തിങ്ങളുലടെ

കകാലെതറ്റ് നത്തിയമനങ്ങള് എങ്ങലനയകായത്തിരന; ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ വടെകര അരഗര

തലനയകാണറ്റ്  നത്തിയമനലതക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചലതനറ്റ്  തതകാനന.

നത്തിയമനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  പറഞതപ്പകാള്  എലകാവര്ക്കുര  കണക്കുകള്

വരക്തമകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്. 123000 തപര്ക്കകാണറ്റ് യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്. സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

കകാലെതറ്റ്  പത്തി.എസറ്റ്.സത്തി.  നത്തിയമനര  ലെഭത്തിച്ചതറ്റ്.  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്

അധത്തികകാരതമറതശഷര  2016  മുതല്  കണക്കുകൂട്ടുകയകാലണങത്തില്  228801

തപര്ക്കറ്റ്  പത്തി.എസറ്റ്.സത്തി.  വഴത്തി  നത്തിയമനര  നല്കത്തിയത്തിട്ടുലണനറ്റ്  വരക്തമകായത്തി
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മനസത്തിലെകാക്കകാന് കഴത്തിയര.  തകരള ചരത്തിത്രതത്തിലലെ ലറതക്കകാര്ഡകാണത്തിതറ്റ്.  എലകാ

സര്ക്കകാരകളുതടെയര  കണക്കറ്റ്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല് ഏറവര  ഉയര്ന നത്തിയമനര

ലകകാടുതതറ്റ്  ഇഇ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലെഘട്ടെമകാലണനറ്റ്  അറത്തിയകാന്  കഴത്തിയര.

40000  നത്തിയമനങ്ങളകാണറ്റ്  ഇതപ്പകാള്  നല്കത്തിയതറ്റ്.  102573  തപലരയകാണറ്റ്

എരതപപകായ്ലമന്ററ്റ്  എകറ്റ്തചഞറ്റ്  വഴത്തി  നത്തിയമത്തിച്ചതറ്റ്.  ഏതറ്റ്  കകാലെതകാണറ്റ്

ഇതുതപകാലലെ  നത്തിയമനര  നടെനത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്;  ഏലതങത്തിലുര  മകാധരമങ്ങള്

ഉയര്തത്തിലക്കകാണ്ടുവരന  ഒതനകാ  രതണകാ  വത്തിവകാ  ദപരമകായ  നത്തിയമനതത്തിലന്റ

കകാരരര   ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ചറ്റ്  തകരളതത്തില്   നത്തിയമനങ്ങതള  നടെക്കുനത്തിലലന

രനീതത്തിയത്തില്  കണരപൂട്ടെത്തി  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  ലചറത്തിയ  ചങറപ്പറ്റ്

തപകാലരനമകാത്രമകാണറ്റ് ഇഇ സന്ദര്ഭതത്തില് ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കകാനുള്ളതറ്റ്.  ലലലെഫറ്റ്

പദതത്തിലയക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  രകാവത്തിലലെ  അടെത്തിയന്തരപ്രതമയര  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള്

ലലലെഫറ്റ് എനകാല് വടെക്കകാതഞരത്തി ഫകാററ്റ് മകാത്രമകാലണനകാതണകാ ഉതദ്ദേശത്തിക്കുനതറ്റ്.

സര്ക്കകാരത്തിലനന്തുകകാരരര;  പതറ്റ്  ആളുകള്ക്കറ്റ്  വനീടെറ്റ്  കത്തിട്ടെതട്ടെലയന  ശുദ

മനതസകാലടെ  സര്ക്കകാര്  ഒര  സനീര  സസ്വനീകരത്തിച്ചു.  വനീടുവച്ചറ്റ്  ലലകമകാറുന  ഒര

ഏര്പ്പകാടെറ്റ്  മകാത്രര.  തവലറ  എഗ്രത്തിലമന്റുതണകാ;   ഒരപകാടെറ്റ്  സന്ദര്ഭങ്ങളത്തില് ഇതറ്റ്

ആവര്തത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.  സുനകാമത്തിയണകായ  സകാഹചരരതത്തില്  ആലെപഴ,  ലകകാലര
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ജത്തിലകളത്തില്  സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.)  വനീടെറ്റ്  വച്ചറ്റ്  നലത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഞങ്ങള്ക്കറ്റ്

ആരമകായര  എഗ്രത്തിലമന്റുണകായത്തിട്ടെത്തില.  സലെര  കകാണത്തിച്ചുതന.  വനീടെറ്റ്

വച്ചുലകകാടുത്തു.  ഇതതല  സകാഹചരരര.  ഇതുമകാത്രര  കകാണത്തിച്ചറ്റ്  തകരളതത്തില്

322922  കുടുരബങ്ങള്  ലലലെഫത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  വനീടെറ്റ്  പൂര്തത്തിയകാക്കത്തി

തകാതക്കകാല്  വകാങ്ങത്തി  അവത്തിലടെ  ജനീവത്തിക്കുനലവന  കകാരരര  നത്തിങ്ങള്

മറനതപകാകരതറ്റ്. അവര് നത്തിങ്ങള് പറയന വര്തമകാനര തകള്ക്കുനണറ്റ്. ഇഇ

നകാട്ടെത്തില്  ലലലെഫത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി  എലകാവര്ക്കുര വനീടെറ്റ്  ലകകാടുക്കകാനകാവശരമകായ

നത്തിലെപകാടുകള്  സസ്വനീകരത്തിക്കുന.  'പുനര്തഗഹര'  പദതത്തിയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി

തനീരതദശതറ്റ്  വനീടെറ്റ്  ലകകാടുക്കുന,  ഫകാറ്റുകള്  നത്തിര്മത്തിക്കുന.  അങ്ങലന  ഇഇ

നകാട്ടെത്തിലലെ   സകാമകാനരജനങ്ങളുലടെ  ജനീവത്തിത  വഴത്തികളത്തില്  ഏറവര  ശക്തമകായ

സകാനത്തിദരമകായര  തനതൃതസ്വമകായര  നത്തില്ക്കുന സര്ക്കകാരകാണത്തിലതനതുലകകാണറ്റ്

ഇഇ  സര്ക്കകാര്  മുതനകാട്ടുവച്ച  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  അതങ്ങയറര

പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണറ്റ്  ഞകാന്  എലന്റ  വകാക്കുകള്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.  നന്ദത്തി..

നമസകാരര. 

ശനീ  .   പത്തി  .   ലക  .   ബഷനീര്: സര്, തള്ളുര ലപകാള്ളയമകായ ഒര സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന് എതത്തിര്ക്കുന. 100 രൂപ പദതത്തികളുലടെ ഒര ചനീട്ടെറ്റ്
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ലകകാട്ടെകാരമകായത്തിരന  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ബഡ്ജററ്റ്.  എലകാ

പദതത്തികള്ക്കുര നൂററ്റ് രൂപ. ഇടെതറ്റ് സര്ക്കകാര് രണറ്റ് തടെമുകളത്തിലെകായത്തി പ്രഖരകാപത്തിച്ച

പദതത്തികളുര നല്കത്തിയ വകാഗകാനങ്ങളുര അച്ചടെത്തിച്ചകാല് എ.ലക.ജത്തി.  ലസന്ററത്തിലന്റ

രണത്തിരട്ടെത്തി  വലെത്തിപ്പര  വരര.  നടെപ്പകാക്കത്തിയ പദതത്തികള് തചര്തറ്റ്  ഒര പുസകര

അച്ചടെത്തിച്ചകാല്  150  തപജുണകാകത്തില.  ഏതറ്റ്  പദതത്തിയകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങള്

നടെപ്പകാക്കത്തിയതറ്റ്?   മടെത്തിയത്തില്  കനമത്തിലലനകാണറ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി

പറയനതറ്റ്.  പലക്ഷേ അതദ്ദേഹതത്തിനറ്റ് വഴത്തിയത്തില് യകാത്ര ലചയ്യേകാന് തപടെത്തിയകാണറ്റ്.

ഇഇ സര്ക്കകാര് വനതത്തിനുതശഷര എന്തകാണറ്റ് ഇവത്തിലടെലത സത്തിതത്തി; 2022-ല്

ആദരലത  10  മകാസതത്തില്  183000  ആളുകളകാണറ്റ്  ഇന്തരയത്തില്  പഇരതസ്വര

ഉതപക്ഷേത്തിച്ചതറ്റ്.  അതകായതറ്റ്  604  ആളുകള്  ഒര  ദത്തിവസര  പഇരതസ്വര

ഉതപക്ഷേത്തിക്കുന.  അതതസമയര  ഒര  ദത്തിവസര  തകരളതത്തില്  നത്തിനറ്റ്  100

കുട്ടെത്തികളകാണറ്റ്  വത്തിതദശതതയ്ക്കറ്റ്  തപകാകുനതറ്റ്.  രകാജരതറ്റ്  തകവലെര  മൂനറ്റ്

ശതമകാനതത്തില്  തകാലഴ  മകാത്രര  ജനസരഖരയള്ള  ഒര  സരസകാനതത്തിലന്റ

സത്തിതത്തിയകാണത്തിതറ്റ്.  വത്തിതദശപഠനതത്തിനറ്റ്  സഹകായകരമകാകുന  ലസന്ററുകള്

കൂണുകള്  തപകാലലെ  തകരളതത്തില്  ലപരകുകയകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങളലകാലത  ഉനത

വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലെ  ഇത്രയധത്തികര  നശത്തിപ്പത്തിച്ച  മലറകാരകൂട്ടെര്  ആരകാണുള്ളതറ്റ്;
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കകാലെത്തിക്കററ്റ്  യണത്തിതവഴത്തിറത്തി  സത്തിന്ഡത്തിതക്കററ്റ്  ലതലരലഞടുപ്പറ്റ്  നടെതകാന് വലര

സകാധത്തിക്കകാത  ഒര  സത്തിന്ഡത്തിതക്കറകാണത്തിതറ്റ്.  എനത്തിട്ടെറ്റ്  ഗവര്ണറുലടെ

അടുത്തുതപകായത്തി  യകാചത്തിച്ചറ്റ്  6  മകാസര  സത്തിന്ഡത്തിതക്കറത്തിനറ്റ്  കകാലെകാവധത്തി

തനടുകയകാണറ്റ്  ലചയതറ്റ്.  ഗവര്ണലറ  തനരത്തില്കണറ്റ്  കകാരരര  തബകാധത്തിപ്പത്തിച്ചറ്റ്

സസ്വന്തര  പകാര്ട്ടെത്തിക്കകാലര  വച്ചറ്റ്  മകാത്രര  സത്തിന്ഡത്തിതക്കററ്റ്  നടെതകാന്  ഉളുപതണകാ

നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്;   നത്തിങ്ങള്  തക്കകാരര  സസ്വനീകരത്തിക്കുകതയകാ  ഗവര്ണലറലക്കകാണറ്റ്

ഒപ്പത്തിടെത്തിപ്പത്തിക്കുകതയകാ  ലചയ്തതകാള,  അലലങത്തില്  കുറച്ചറ്റ്  കുങമര  കൂടെത്തി

ലകകാണ്ടുതപകായത്തി  ലകകാടുതതകാള.   എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-ലന്റ  പകാര്ലെലമന്ററത്തി

പകാര്ട്ടെത്തിയത്തിലലെ ഘടെകകക്ഷേത്തിയകായ ശനീ. ലക. ബത്തി. ഗതണഷറ്റ് കുമകാര് സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതറ്റ്

മണ്ഡലെതത്തിലലെകാനര  നടെക്കുനത്തിലലനര  ഭരണ  കക്ഷേത്തി  എര.എല്.എ.-യ്ക്കറ്റ്

പുറതത്തിറങ്ങത്തി  നടെക്കകാന്  കഴത്തിയനത്തിലലനമകാണറ്റ്.  അതത്തിവത്തിലടെ  പറതയണ

കകാരരമലലനറ്റ് സത്തി.പത്തി.(ലഎ.)എര. -ലന്റ പകാര്ലെലമന്ററത്തി പകാര്ട്ടെത്തി ലസക്രട്ടെറത്തി ശനീ.

ടെത്തി.  പത്തി.  രകാമകൃഷ്ണന് സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര ശനീ.  പത്തി.  വത്തി.

ശനീനത്തിജത്തിന്   കയ്യേടെത്തിക്കുകയര  ലചയ്തു.  കുറച്ചുകഴത്തിഞതപ്പകാള്  ശനീ.  ലക.  ബത്തി.

ഗതണഷറ്റ്  കുമകാര്  പറഞതറ്റ്  ശരത്തിയകാലണനറ്റ്  ഭകാരവകാഹത്തികള്

വത്തിലെയത്തിരത്തുകയര  ലചയ്തു.  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  അങ്ങലനതയ  ബുദത്തി  വരത്തികയള.
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ഇലതകാനര  ഞങ്ങള്  പറയനതല.  നത്തിങ്ങളുലടെ  കൂലടെയത്തിരത്തിക്കുന  ആള്ക്കകാര്

പറയനതകാണറ്റ്. 

ഇവത്തിലടെ  സുരക്ഷേയലടെ  കകാരരര  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണകായത്തി.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിയലടെ  സസ്വന്തര  സുരക്ഷേ  ഉറപ്പകാക്കകാന്  940  തപകാലെനീസുകകാലര

നത്തിതയകാഗത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.  ദുരന്തര  അനുഭവത്തിക്കുന  ലപകാതുജനങ്ങള്ക്കറ്റ്  അവരലടെ

അതരകാവശര  സന്ദര്ഭങ്ങളത്തില്  5  തപകാലെനീസുകകാലരലയങത്തിലുര  അവരലടെ

സുരക്ഷേയ്ക്കകായത്തി  ഏര്ലപ്പടുത്തുനതത്തില്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി

ശദത്തിക്കണലമനകാണറ്റ് എനത്തിക്കറ്റ് സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതറ്റ്. 

നനനപക്ഷേ  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളുലടെ  തസകാളര്ഷത്തിപ്പത്തിനറ്റ്  തുകയത്തില.

എവത്തിലടെലയങത്തിലുര  നത്തിങ്ങള്  ലകകാടുതത്തിട്ടുതണകാ;  കണ്ണൂര്  ലപരളതശ്ശേരത്തി

എ.ലക.ജത്തി.  മനസത്തിയതത്തിനറ്റ്  6  തകകാടെത്തി രൂപ അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.  നത്തിങ്ങളവത്തിലടെ

പ്രദര്ശത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  തപകാകുനലതന്തകാണറ്റ്?  ടെത്തി.  പത്തി.  ചനതശഖരലന  ലവട്ടെത്തിയ

കതത്തി,  ആദരമകായത്തി  സഖകാക്കള്  പത്തിരത്തിവറ്റ്  നടെതകാനുപതയകാഗത്തിച്ച  ബക്കററ്റ്,

തബകാരബത്തിലന്റ  വത്തിവത്തിധ  ഓടുകള്... ഇലതകാലക്കയകാതണകാ?  പലണകാലക്ക

ഉപചകാക്കറ്റ്  പനീടെത്തികയ്ക്കറ്റ്  പുറതത്തിരത്തിക്കുര.  ഇതപ്പകാള്  പനീടെത്തികയ്ക്കുള്ളത്തിലെകാണറ്റ്

സൂക്ഷേത്തിക്കുനതറ്റ്.  കകാരണര  അതത്തിനുര  വത്തിലെ  കൂട്ടെത്തി.  ഉപ്പത്തിലന്റ  പകായ്ക്കറ്റുതപകാലുര



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

134

സത്തി.സത്തി.ടെത്തി.വത്തി.  നത്തിരനീക്ഷേണതത്തിലെകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങളുലടെ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

കകാലെതകാണറ്റ്  ഇലതകാലക്ക  സരഭവത്തിക്കുനതറ്റ്.  ഒര  സര്ക്കകാലരനറ്റ്

പറഞത്തിലട്ടെന്തകാണറ്റ് കകാരരര;  ഏലതങത്തിലുര കകാരരര നത്തിങ്ങള് നടെപ്പകാക്കുനതണകാ?

ഇവത്തിലടെ  ഇതപ്പകാള്  വരവസകായ  വകുപമനത്തിയത്തില.  ലതകാഴത്തില്  സരരരഭര

തുടെങ്ങകാലത  വത്തിജയത്തിക്കുലമനകാണറ്റ്  അതദ്ദേഹര  പറയനതറ്റ്.  അതറ്റ്  ഒര  ലെക്ഷേര

ആളുകള്ക്കകാണറ്റ്.  ആലക  വത്തിജയത്തിക്കുന  കച്ചവടെര  ലെഹരത്തിക്കച്ചവടെമകാണറ്റ്.

ലതകാഴത്തില്  സരരരഭതത്തില്  ലെഹരത്തിക്കച്ചവടെമലകാലത  മലറന്തകാണറ്റ്  വത്തിജയത്തിച്ചതറ്റ്;

അതുര  സഖകാക്കള്  റത്തിസര്വറ്റ്  ലചയത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  യഥകാര്ത്ഥ  കണക്കുകള്

എത്രയകാണറ്റ്;  സഖകാക്കള്  തുടെങ്ങത്തിയ  പലെ  സരരരഭങ്ങളുര  പുറത്തുപറയകാന്

കഴത്തിയകാതതുലകകാണറ്റ്  മകാത്രര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വരവസകായ  വകുപമനത്തി  ഒര

ലെക്ഷേതത്തിനുമുകളത്തില് ലതകാഴത്തിലുണകാക്കുകയകാണറ്റ്.  ആലെപഴയത്തിലലെ സഖകാക്കളുലടെ

ലെഹരത്തിക്കച്ചവടെവര  കണ്ണൂരത്തിലലെ  സസ്വര്ണ്ണ  കച്ചവടെവലമകാലക്കയതലയള്ളതറ്റ്?

നത്തിങ്ങളുലടെ  ഭരണകകാലെര  ഗുണകളുലടെ  കകാലെമതല;  'പത്തിണറകായത്തി  നകാടെറ്റ്

വകാണത്തിടുരകകാലെര  ഗുണകലളലകാര  തത്തിലതങരത്തിയകാകുര'  എനറ്റ്  പുതത്തിലയകാര  പകാട്ടെറ്റ്

വനത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  അര്ജുന്  തത്തിലതങരത്തി,  ആകകാശറ്റ്  തത്തിലതങരത്തി

തുടെങ്ങത്തിയവരകാണറ്റ്  ഇവത്തിലടെയള്ള  ക്രമസമകാധകാനര  ലലകകകാരരര  ലചയ്യുനതറ്റ്.
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സസ്വര്ണ്ണക്കള്ളക്കടെതറ്റ്  നടെതണര,  ആലള  ലവട്ടെത്തികട്ടെണര,  നതവകാത്ഥകാന

മതത്തിലുകള്  പണത്തിയണര  എനത്തിങ്ങലനയള്ള  എലന്തലകാര  പണത്തികളകാണറ്റ്;

ഇലതകാലക്ക  തകരളതത്തിനുതവണത്തി  ഒര  തത്തിലതങരത്തി  നടെത്തുന

സരഭകാവനയകാതണകാ?  ഇലതകാലക്ക  തങലെത്തിപത്തിയത്തില്  ആതലെഖനര

ലചയ്യേണലമനകാണറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്  നത്തിങ്ങതളകാടെറ്റ്  പറയകാനുള്ളതറ്റ്.  'ലക'  എനറ്റ്

പറയതമ്പകാള്  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  ഭയങര  പൂതത്തിയകാണറ്റ്.  ലക-ലറയത്തിലെത്തിലനയര  ലക-

തഫകാണത്തിലനയരക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  പറഞതലകാ;  നത്തിങ്ങള്

എവത്തിലടെയകാണറ്റ്  കണക്ഷേന്  ലകകാടുതതറ്റ്;  ഇന്റര്ലനററ്റ്  കണക്ഷേന്

എവത്തിലടെയകാണറ്റ് നത്തിങ്ങള് ലകകാടുതതറ്റ്?  

മത്തി  .   സ്പനീക്കര്: അങ്ങറ്റ് ലചയറത്തിലന തനകാക്കത്തി പറയ.

ശനീ  .    പത്തി  .    ലക  .    ബഷനീർ:  സര്,  അവത്തിലടെനത്തിനറ്റ്  മറുപടെത്തി  പറഞതപ്പകാള്

തനകാക്കത്തിയതകാണറ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സ്പനീക്കര്  വളലര  ശദത്തിക്കണര.  വളലര

ഭരഗത്തിയകായത്തി ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സ്പനീക്കര് സഭലയ നത്തിയനത്തിക്കുതമ്പകാള് ഭരണപക്ഷേ

മുനണത്തി  അരഗങ്ങള്  മുനത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  വനറ്റ്  സ്പനീക്കലറ  പ്രതകകാപത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

നമ്മുലടെ  സുഹൃതറ്റ്  സ്പനീക്കറകാകുതമ്പകാള്  നമുക്കറ്റ്  സതന്തകാഷമുണകാകത്തിതല;  അതറ്റ്

നത്തിങ്ങള്  മനസത്തിലെകാക്കകാലത  അതദ്ദേഹലത  മുള്മുനയത്തില്  നത്തിര്ത്തുകയകാണറ്റ്
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ലചയതറ്റ്.  അടെത്തിയന്തരപ്രതമയര  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുതമ്പകാള്   സ്പനീക്കലറ

പ്രതകകാപത്തിപ്പത്തിക്കുനതറ്റ്  ചരത്തിത്രതത്തിലുണകായത്തിട്ടുതണകാ;  പ്രതത്തിപക്ഷേകാരഗങ്ങളകാണറ്റ്

ഇങ്ങലന ലചയലതങത്തില് അതറ്റ് മനസത്തിലെകാക്കകാര. 

ശനീ  .    ലക  .    വത്തി  .    സുതമഷറ്റ്:  സര്,  ഇനലത  ഇന്തരന്  രകാഷനീയ

സകാഹചരരതത്തില് ലഫഡറല് സത്തിസതത്തിനറ്റ് വത്തിരദമകായത്തി തകന ഗവണ്ലമന്ററ്റ്

തകരളതതകാടെറ്റ്  സകാമ്പതത്തിക  ഉപതരകാധര  കകാണത്തിക്കുനതുര  അതനസ്വഷണ

ഏജന്സത്തികലള  രകാഷനീയമകായത്തി  ഉപതയകാഗത്തിക്കുനതുര  സരബനത്തിച്ചറ്റ്

മുസനീരലെനീഗത്തിലന്റ  അഭത്തിപ്രകായലമന്തകാണറ്റ്;  അക്കകാരരര  നത്തിങ്ങലളന്തകാണറ്റ്

പറയകാതതറ്റ്?

ശനീ  .    പത്തി  .    ലക  .    ബഷനീർ:  സര്,  ഇതറ്റ്  ഞങ്ങള്  വത്തിളത്തിച്ചതലതലകാ;

മുഖരമനത്തിയതല  വത്തിളത്തിച്ചതറ്റ്?  എലകാ  ഏജന്സത്തികളുര  ഇവത്തിലടെവനറ്റ്  കണറ്റ്

പരത്തിതശകാധത്തിക്കണലമനറ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  കതറ്റ്  ലകകാടുതതതല;

അതറ്റ്  തസറത്തിലന്റ അധത്തികകാരതത്തില് പറത്തിലലനറ്റ് പറഞതതല;  മുസനീരലെനീഗത്തിനറ്റ്

അവരതടെതകായ  നയമുണറ്റ്.  അലകാലത  നത്തിങ്ങലളതപകാലലെ  ഓന്തറ്റ്  നത്തിറര

മകാറുനതുതപകാലലെ  മകാറുന  നയമല  ഞങ്ങളുതടെതറ്റ്.  ഞങ്ങള്ലക്കകാര

നത്തിലെപകാടുലണനറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  ആദരര  മനസത്തിലെകാക്കണര.  ഞങ്ങള്  എനറ്റ്
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പറയനതറ്റ്,  ഞങ്ങളുലടെ  പകാര്ട്ടെത്തി  പ്രസത്തിഡന്റത്തിലനയകാണറ്റ്.  സരഘടെന

ലതരലഞടുപ്പറ്റ്  നടെക്കുന  സമയതറ്റ്  മലെപറര  ജത്തിലയത്തില്നത്തിനറ്റ്

പ്രസരഗത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഞങ്ങള്  നത്തിങ്ങളുലടെ  കൂലടെയര  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  കൂലടെയര

കൂടെത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്. പതക്ഷേ ഇരളത്തിലന്റ മറവത്തില്നത്തിനലകകാണറ്റ് മറ്റുള്ളവലര വഞത്തിക്കുന

പരത്തിപകാടെത്തി  എലന്റ പകാര്ട്ടെത്തിക്കത്തിലലനള്ളതറ്റ് ഞങ്ങളുലടെ സരസകാന പ്രസത്തിഡന്ററ്റ്

പറഞത്തിട്ടുണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള് ഓതരകാ  അനകാമത്തുമുണകാക്കുനതറ്റ്  അതനസ്വഷത്തിക്കകാലത

പറയകാന്  കഴത്തിയതമകാ;   അതറ്റ്  നത്തിങ്ങളുണകാക്കത്തിയ  വത്തിനയതല;  സസ്വപ്ന

സുതരഷത്തിതനകാടെറ്റ് തക്കകാളത്തി വര്തമകാനര പറഞതറ്റ് ഞങ്ങളകാതണകാ; ഇലതകാലക്ക

നത്തിങ്ങളുണകാക്കത്തിയ  വത്തിനയതല;  മകാധരമ  സസ്വകാതനരലതക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  സഖകാക്കള്

വകാതതകാരകാലത പ്രസരഗത്തിക്കുകയകാണറ്റ്. പത്രക്കകാര്ക്കറ്റ് അക്രഡത്തിതറഷന് ലകകാടുതറ്റ്

ലഎഡന്റത്തിറത്തി  കകാര്ഡറ്റ്  നല്കുന  ഒര  കമത്തിറത്തിയലടെ  ലചയര്മകാനകാണറ്റ്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി.  പത്രക്കകാലര  നത്തിങ്ങള്  എന്തുലകകാണകാണറ്റ്

ലസക്രതട്ടെറത്തിയറത്തില്  കയറകാതതറ്റ്;  എന്തകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  മത്തിണകാതതറ്റ്;

ഇതത്തിനുള്ളത്തില്  കയറ്റുനതണകാ;  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  എവത്തിലടെയകാണറ്റ്  ജനകാധത്തിപതരര;

പടെതച്ചകാന്  കകാതതുലകകാണകാണറ്റ്  ഇലതകാര  ജനകാധത്തിപതര  രകാജരമകായതറ്റ്,

അലലങത്തില് ഇവത്തിടെര  നത്തിങ്ങലളകാലക്ക ലകകാറത്തിയലയതപകാലലെ ആക്കുമകായത്തിരന;
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നത്തിങ്ങള്  ആരകാണറ്റ്;  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  എന്തറ്റ്  നയമകാണുള്ളതറ്റ്?  സരസകാനതറ്റ്

ധകാരകാളര  പദതത്തികള്  വനത്തിട്ടുണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള്  ജനകനീയ  തഹകാട്ടെല്

പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയര അവത്തിലടെ  20  രൂപയ്ക്കറ്റ് തചകാററ്റ് ലെഭത്തിക്കുലമനര പറഞ്ഞു. എട്ടെറ്റ്

മകാസമകായത്തിട്ടുര  അതത്തിലന്റ  സബ്സത്തിഡത്തി  ലകകാടുക്കുനതണകാലയനകാണറ്റ്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തിതയകാടെറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്  തചകാദത്തിക്കകാനുള്ളതറ്റ്?

ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെറ്റ്  കുടുരബശനീക്കകാര്  മുഴുവനുര  കടെര  വകാങ്ങത്തി

നടെക്കുകയകാണറ്റ്. അഞ്ചുര ആറുര ലെക്ഷേര രൂപയണറ്റ്. നത്തിങ്ങള് ലവറുലത ബഹളര

വയ്ക്കരതറ്റ്.  ഗഇരവമകായ  കകാരരര  പറയതമ്പകാള്  അതത്തിലന  ഉള്ലക്കകാള്ളകാന്

കഴത്തിയണര.   ജനകനീയ  തഹകാട്ടെലുകള്ക്കറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  എവത്തിലടെയകാണറ്റ്  പണര

ലകകാടുതതറ്റ്;  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി,  20  ശതമകാനര

ബഡ്ജറത്തിലുലണങത്തില്  ഓതട്ടെകാമകാറത്തിക്കകായത്തി  എ.എസറ്റ്.  (അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേറനീവറ്റ്

സകാരങ്ഷന്)  കത്തിട്ടുര.  ഒര  വര്ക്കത്തിനറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  ആലക  നല്കുനതറ്റ്  മമതറ്റ്

ഉമകായ്ക്കറ്റ്  ലചലെവത്തിനറ്റ്  ലകകാടുക്കുനതുതപകാലലെ  5  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണറ്റ്.  ആ

തുകയ്ക്കുള്ള  ലപ്രകാതപ്പകാസല്  അയച്ചകാല്  അതറ്റ്  പത്തി.ഡബത്യു.ഡത്തി.-യത്തിലലെ  ചനീഫറ്റ്

എഞത്തിനനീയര് കണറ്റ് പത്തിനനീടെറ്റ്  ധനകകാരര വകുപ്പത്തില് തപകായതത്തിനുതശഷര ഏഴറ്റ്

അരഗങ്ങളുള്ള ഒര  എ.എസറ്റ്. കമത്തിറത്തി തചര്നറ്റ് അതത്തിലന്റ മത്തിനത്തിട്സറ്റ് ഇവരലടെ
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ഓഫനീസത്തില് അയച്ചറ്റ് അവത്തിലടെനത്തിനര അതറ്റ് ഒപ്പത്തിട്ടെറ്റ് വനതത്തിനുതശഷര അതത്തിലന്റ

ഡ്രെെകാഫറ്റ്  കമത്തിറത്തിയത്തിലലെ  ഏഴുതപരര  ഒപ്പത്തിടെണര.  അതറ്റ്  കഴത്തിഞറ്റ്  ബനലപ്പട്ടെ

മനത്തി  കകാണണര.  എന്തറ്റ്   ഏര്പ്പകാടെകാണത്തിതറ്റ്?  ഒര  വര്ക്കത്തിനറ്റ്  എ.എസറ്റ്.

ലെഭത്തിക്കണലമങത്തില് ഒര വര്ഷര കഴത്തിയണര.  കകാലെതകാമസമത്തിലകാലത എ.എസറ്റ്.

നല്കകാനുള്ള നടെപടെത്തിയണകാകതണ? (....ബഹളര......) ഏതറ്റ് കകാസത്തിലുമുണകാകുര

ലപകാട്ടെത്തിലതറത്തിക്കുന  കുറച്ചറ്റ്  കുട്ടെത്തികള്.  അതുതപകാലലെ  ഈ  നത്തിയമസഭയത്തിലുര

കുറച്ചുതപരണറ്റ്.  അതുലകകാണറ്റ്  എനത്തിക്കറ്റ്  പറയകാനുള്ളതറ്റ്,  നത്തിങ്ങളുലടെ

ഭരണകകാലെതറ്റ് നത്തിങ്ങള് എന്തകാണറ്റ് ലചയലതനറ്റ് നത്തിങ്ങള് ആതലെകാചത്തിക്കണര.

ദുരത്തിതകാശസ്വകാസ  സരഭകാവനലയക്കുറത്തിച്ചുര  സഹകരണലതക്കുറത്തിച്ചുര  ഞകാന്

പറയനത്തില.  അനങ്ങത്തിയകാല്  ടഷറത്തിയത്തിലലെ  സത്തിസതത്തിനറ്റ്  തകരകാറകാണറ്റ്.  ഒര

ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  പറയകയകാണറ്റ്,  ഞങ്ങള് ഒനകാര  തനീയതത്തി  ശമ്പളര  ലകകാടുക്കുര,

അഞകാര  തനീയതത്തി  ശമ്പളര  ലകകാടുക്കുലമനറ്റ്.  എലകാക്കകാലെത്തുര

അങ്ങലനതലനയതല  ലചയ്യുനതറ്റ്.  അലതകാര  ആനക്കകാരരമകായത്തി  മനത്തിമകാര്

പറയകയകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  തവലറ  പണത്തിലയകാനമത്തിതല;  ക്രത്തിയകാത്മകമകായത്തി

കകാരരങ്ങള്  പറയതണ?  അതുലകകാണറ്റ്  ലപകാള്ളയകായ  ഉന്തുരതള്ളുമുള്ള  ഒനര

നടെപ്പത്തിലെകാക്കകാത  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്
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ശക്തത്തിയക്തര എതത്തിര്ക്കുന.

ശനീ  .    ഇ  .    ലക  .    വത്തിജയന്:  സര്,  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  കഴത്തിഞ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  തുടെര്ച്ചയകായത്തി  ലതരലഞടുപ്പറ്റ്

നടെക്കുതമ്പകാള്  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  തയ്യേകാറകാക്കത്തിയ  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില്  900

വകാഗകാനങ്ങളകാണറ്റ്  മുതനകാട്ടുവച്ചതറ്റ്.  അതത്തില്  80  ശതമകാനതത്തിലെധത്തികവര

പ്രകാഥമത്തിക  ഘട്ടെതത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  എതത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു.  അതത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങള്

പുതരകാഗതത്തിയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  നനീങ്ങുകയകാണറ്റ്.  അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി,  2026-ഓലടെ  40

ലെക്ഷേര  ലതകാഴത്തിലെവസരങ്ങള്  സൃഷ്ടത്തിക്കുലമനകാണറ്റ്  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.

പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതുര  അതത്തിനനുസരത്തിച്ചകാണറ്റ്  നനീങ്ങുനതുര.  ഉനതവത്തിദരകാഭരകാസ

രരഗലത  പരത്തിഷ്കരത്തിച്ചുര  മൂലെരവര്ദത്തിത  വരവസകായങ്ങള്ക്കറ്റ്  പ്രകാധകാനരര

നല്കത്തിയര  നൂതന  സകാതങതത്തിക   വത്തിദരകാഭരകാസ  രരഗതറ്റ്  മുതനറര

നടെതത്തിയമകാണറ്റ്  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതറ്റ്.  2016-ല്  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  സര്ക്കകാര്

അധത്തികകാരതത്തില്  വരതമ്പകാള്  മൂനറ്റ്  ലഎ.ടെത്തി.  പകാര്ക്കുകളത്തിലെകായത്തി  640

കമ്പനത്തികളുര 78,068 ജനീവനക്കകാരമകാണുണകായത്തിരനതറ്റ്. ഇതപ്പകാള് അതറ്റ് 1106

കമ്പനത്തികളുര  1,35,288  ജനീവനക്കകാരമകായത്തി  മകാറത്തി.  17,356  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ

ലഎ.ടെത്തി.  കയറ്റുമതത്തിയര  ഇക്കകാലെയളവത്തില്  നടെനത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഇതറ്റ്  കൂട്ടെകായ
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പ്രവര്തനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായകാണറ്റ്.  വത്തിവത്തിധ  തമഖലെകളത്തിലെകായത്തി  ഇഇ

ഗവണ്ലമന്റത്തിനറ്റ് മുപ്പതത്തിയഞത്തിതലെലറ അവകാര്ഡുകളകാണറ്റ് ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.  നനീതത്തി

ആതയകാഗത്തിലന്റ  ആതരകാഗര  സൂചത്തികയത്തില്  തകരളര  തുടെര്ച്ചയകായത്തി  നകാലെകാര

തവണയര  ഒനകാര  സകാനര  തനടെത്തി.  നനീതത്തി  ആതയകാഗത്തിലന്റ  തദശനീയ  മള്ട്ടെത്തി

ഡയലമന്ഷന് ദകാരത്തിദര സൂചത്തികയത്തില് കുറവള്ള സരസകാനമകായത്തി തകരളര വന.

തകന  വത്തിദരകാഭരകാസ  മനകാലെയതത്തിലന്റ  മത്തികവത്തിലന്റ  സൂചത്തികയത്തില്  ഒനകാര

സകാനമകാണറ്റ്  തകരളതത്തിനുള്ളതറ്റ്.  വത്തിദരകാഭരകാസ  അവസരതത്തിനുര

സഇകരരതത്തിനുര  ഇന്തരയത്തിലലെ  മത്തികച്ച  സരസകാനമകായത്തി  തകരളലത  തകന

വത്തിദരകാഭരകാസ  മനകാലെയര  ലതരലഞടുത്തു.  അഴത്തിമതത്തി  മുക്ത  തപകാലെനീസറ്റ്

തസവനതത്തില്  തകരളര  ഒനകാമലതനറ്റ്  ഇന്തരന്  ലപകാലെനീസറ്റ്  ഫഇതണഷന്,

ആതരകാഗര തമഖലെയ്ക്കറ്റ് നകാഷണല് കസ്വകാളത്തിറത്തി അഷസ്വറന്സറ്റ് സകാതന്റര്ഡറ്റ്,  തകരള

ടൂറത്തിസതത്തിനറ്റ്  അന്തകാരകാഷ പുരസകാരര,  ഏറവര  കൂടുതല് സഇജനര ചത്തികത്തിത്സ

നല്കുന സരസകാനര തകരളമകാണറ്റ്.  ഇന്തര ടു തഡ നനസറ്റ് മകാഗസത്തിന് തസററ്റ്

സര്തവ  2021-ല്  തകരളര   ഭകാരതതത്തിലന്റ  തമകാസറ്റ്  ഹകാപ്പത്തിയസറ്റ്  തസറകായത്തി

പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.  കഴത്തിഞ  വര്ഷതത്തിനുമുമ്പറ്റ്  ഇന്തരകാ  ടു  തഡ  നടെതത്തിയ

സര്തവ്വയത്തില്  ഏറവര  കൂടുതല്  പകാലുത്പകാദന  തമഖലെയത്തില്  മുതനകാട്ടുവനതറ്റ്
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തകരളമകാണറ്റ്.  തകരള  സരസകാന ലവയര്ഹഇസത്തിരഗറ്റ്  തകകാര്പ്പതറഷനറ്റ്  ഭകാരത

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  മത്തിനത്തിസ്ട്രേത്തി  ഓഫറ്റ്  ഫത്തിനകാന്സത്തിലന്റ  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കററ്റ്  ഓഫറ്റ്

അപ്രനീസത്തിതയഷന് ലെഭത്തിച്ചു.  അങ്ങലന മുപ്പതത്തിയഞത്തിതലെലറ അവകാര്ഡുകളകാണറ്റ്

ഇതത്തിനകര  ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.   തകരളതത്തില്  കമനണത്തിസറ്റ്  പകാര്ട്ടെത്തി

അധത്തികകാരതത്തില്  വനതറ്റ്  1957-ലെകാണറ്റ്.  ഭൂമത്തിക്കുതവണത്തിയള്ള  സമരതത്തിലന്റ

തുടെര്ച്ചയകായത്തി,  ഇഇ  സര്ക്കകാര്  പട്ടെയര  നല്കുന  കകാരരതത്തില്  ഏലറ

മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണറ്റ്.  കഴത്തിഞ  വര്ഷര  54,356  പട്ടെയങ്ങള്  നല്കത്തി.

ഇതപ്പകാള് പട്ടെയ മത്തിഷന് നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തി. നൂറുദത്തിന കര്മ പദതത്തിയത്തിലുള്ലപ്പടുതത്തി

40,000  പട്ടെയങ്ങള്  വത്തിതരണര  നടെതകാന്  തനീരമകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.  സമ്പൂര്ണ്ണ

സഇജനര  വത്തിദരകാഭരകാസര  എന  മുദകാവകാകരര  വച്ചുലകകാണറ്റ്  സര്ക്കകാര്

മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണറ്റ്.  വത്തിദരകാഭരകാസ  രരഗതറ്റ്  നകാലെറ്റ്  മത്തിഷന്  പ്രഖരകാപത്തിച്ച

കകാരരങ്ങലള  സരബനത്തിച്ചറ്റ്  തനരലത  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  പതറ്റ്  ലെക്ഷേര

വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികളകാണറ്റ്  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്/ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  എയ്ഡഡറ്റ്  തമഖലെയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്

പുതുതകായത്തി ഇതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി കടെനവനത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്. വത്തിദരകാഭരകാസ തമഖലെയത്തില്

അത്രതയലറ  വലെത്തിയ  മകാറങ്ങളകാണറ്റ്  നമ്മുലടെ  സരസകാനതറ്റ്  വനത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.

മത്തിഷനുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരങ്ങള്  മററ്റ്  പലെരര  തനരലത
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സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതത്തിനകാല്  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  തപകാകുനത്തില.

സരസകാനലത  64  പദതത്തികളത്തിലെകായത്തി  5,682  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ

പദതത്തികള്ക്കറ്റ്  കത്തിഫ്ബത്തി  അനുമതത്തി  നല്കത്തിയതകായകാണറ്റ്  ഇനലത

പത്രതത്തില്നത്തിനര കകാണകാന് കഴത്തിഞതറ്റ്.  ആലക  80,352  തകകാടെത്തി രൂപയലടെ

1057  പദതത്തികളകാണറ്റ്  കത്തിഫ്ബത്തിക്കറ്റ്  കനീഴത്തില്  തകരളതത്തില്  നടെപ്പകാക്കുനതറ്റ്.

തകരളതത്തിലൂലടെലയകാനറ്റ്  യകാത്ര  ലചയകാല്  നമുക്കതറ്റ്  മനസത്തിലെകാക്കകാന്

സകാധത്തിക്കുര.  തദശനീയപകാത കണകാല് നമുക്കതറ്റ് വരക്തമകാകുര.  ഞകാനതത്തിലന്റ മററ്റ്

വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലെയ്ലക്കകാനര  തപകാകുനത്തില.  അങ്ങലന  പശ്ചകാതലെ

തമഖലെയത്തിലുര  വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലെയത്തിലുര  ആതരകാഗര  തമഖലെയത്തിലുമുണകായ

മകാറങ്ങള്  ഒര  നവതകരള  സൃഷ്ടത്തിക്കുതവണത്തിയള്ള  പ്രവര്തനതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായകാലണനറ്റ് കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുര. 

ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-ഉര  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യമകാണറ്റ്   ഇനറ്റ്  ഇന്തര

ഭരത്തിക്കുനലതന  വകാര്തകള്  വനത്തിരത്തിക്കുന.  ഹത്തിന്ദുതസ്വ  രകാഷനീയവകാദര

ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിക്കുനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  വത്തിവത്തിധങ്ങളകായ  സരഘടെനകളുര

എര.പത്തി.-മകാരര  മററ്റ്  വരക്തത്തികളുര  തകകാടെതത്തിയത്തിലുര  മറ്റുമകായത്തി  പലെ  ശമങ്ങളുര

നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.   ഇന്തരയത്തിലലെ  സകാരകങ്ങളുലടെ  തപരറ്റ്
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മകാറണലമനകാവശരലപ്പട്ടുലകകാണറ്റ് ഒര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ എര.പത്തി. ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

സുപ്രനീരതകകാടെതത്തിലയ  സമനീപത്തിച്ചു.  എനകാല്  അതരലമകാര  നത്തിലെപകാടെത്തിതനകാടെറ്റ്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സുപ്രനീരതകകാടെതത്തിക്കറ്റ്  തയകാജത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയത്തില.  ഇതുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെറ്റ് വളലര സതന്തകാഷകരമകായ ഒര വത്തിധത്തി വനതറ്റ് നമുക്കറ്റ് കകാണകാന്

സകാധത്തിച്ചു.  ബത്തിട്ടെനീഷുകകാരലടെ  കകാലെതറ്റ്  അവലരടുത  തനമകാണറ്റ്

നത്തിങ്ങലളടുക്കുനലതനര  ഇലതകാര  മതതതര  രകാഷമകാലണനമുള്ള  തബകാധരര

നത്തിങ്ങള്ക്കുണകാകണലമനര  ആ  ലബഞറ്റ്  വത്തിധത്തിച്ചതറ്റ്  ഏലറ

സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണറ്റ്.  അക്കകാലെതറ്റ്  നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയ  നടെപടെത്തികളത്തിതലെയ്ക്കകാണറ്റ്

ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-ഉര ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യര തപകാകുനലതനകാണറ്റ് സുപ്രനീരതകകാടെതത്തി

പറയനതറ്റ്.  അതത്തിലനതത്തിലരയള്ള തപകാരകാട്ടെര ഇന്തരയത്തില് നടെതക്കണതുലണനറ്റ്

തകകാടെതത്തി തപകാലുര സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ആ നത്തിലെയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ് തപകാകകാനകാണറ്റ് കമനണത്തിസറ്റ്

പകാര്ട്ടെത്തികള്  ഉള്ലപ്പലടെ  അതത്തിലന്റ  പകാര്ട്ടെത്തി  തകകാണ്ഗ്രസുകള്

തനീരമകാനലമടുതത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.  അതറ്റ്  സകാന്ദര്ഭത്തികമകായത്തി  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതകാണറ്റ്.  ഞകാന്  തനരലത  ഭൂമത്തിയലടെ  കകാരരര   പറഞത്തിരന.

ലലലെഫറ്റ്  പദതത്തിയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  322000-ലെധത്തികര  വനീടുകള്  നമുക്കറ്റ്

ഇതത്തിനകര  നത്തിര്മത്തിച്ചുനല്കകാന്  കഴത്തിഞത്തിട്ടുണറ്റ്.   ലലലെഫറ്റ്  പദതത്തിയമകായത്തി



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

145

ബനലപ്പട്ടെറ്റ്  ഇതപ്പകാള്  വനത്തിട്ടുള്ള  പഞകായതറ്റ്  ലെത്തിസത്തില്  സസ്വന്തമകായത്തി

സലെമത്തിലകാത കുലറയകാളുകളുലടെ തപരകളുണറ്റ്.  അവലര ഇഇ ലെത്തിസത്തില്തലന

ഉള്ലപ്പടുതത്തിലകകാണറ്റ്  ഇഇ  വത്തിഷയതത്തിനറ്റ്  പരത്തിഹകാരര  കകാണുനതത്തിനറ്റ്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിയലടെ  പ്രതതരക  ശദ  പതത്തിപ്പത്തിക്കണലമനറ്റ്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.   ഇഇ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കകാലെകാവധത്തി

പൂര്തത്തിയകാകുനതത്തിനറ്റ് മുന്പറ്റ് വനീടെത്തിലകാതവര് എന ഒര വത്തിഭകാഗര തകരളതത്തില്

ഉണകാകകാത തരതത്തില്  പദതത്തി പൂര്തനീകരത്തിക്കുര.  പതക്ഷേ,  ലെത്തിസത്തില് തപരറ്റ്

വനത്തിട്ടുര  വനീടെറ്റ്  ലെഭത്തിക്കകാത  സകാഹചരരമുണകാകുതമകാ  എന  അവരലടെ  ഭനീതത്തി

നമുക്കറ്റ്  പരത്തിഹരത്തിക്കകാന്  സകാധത്തിക്കണര.  ഇനറ്റ്  ഇ.ഡത്തി.  (എന്തഫകാഴറ്റ് സറ്റ് ലമന്ററ്റ്

ഡയറകതറററ്റ്)-യമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ ഒര ചര്ച്ച സഭയത്തില് നടെക്കുകയണകായത്തി.

തുടെര്നറ്റ്  മററ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള്  ഇരഭകാഗത്തുനത്തിനര  അതറ്റ്

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണകായത്തി.  കഴത്തിഞ  ലതരലഞടുപ്പത്തിലന്റ  തവളയത്തിലെകാണറ്റ്

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യര  തകകാണ്ഗ്രസുര  തചര്നറ്റ്  ഇ.ഡത്തി.-യലടെ  അതനസ്വഷണവമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  ശമങ്ങലളലകാര  അരതങ്ങറത്തിയതറ്റ്.   പതക്ഷേ  തകരളര  അതറ്റ്

ഉള്ലക്കകാള്ളകാതതത്തിലന്റ  ഫലെമകായത്തി  തുടെര്ഭരണര  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിനറ്റ്  ലെഭത്തിച്ചു.

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തിലയ  വന്ഭൂരത്തിപക്ഷേതതകാലടെ  തകരളര
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വത്തിജയത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണറ്റ്  ലചയതറ്റ്.   അതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തില്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിലയ  ഒറതത്തിരത്തിഞകാക്രമത്തിച്ചറ്റ്

കനീഴറ്റ് ലപ്പടുതത്തിക്കളയകാലമന  ധകാരണ  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  തവണ.   അങ്ങലന

കനീഴറ്റ് ലപ്പടുന ഒര വരക്തത്തിയല അതദ്ദേഹര.  അതരമകാര സമനീപനര തകരളനീയ

സമൂഹര  അനുവദത്തിക്കുകയത്തില  എനതത്തിലന്റ  ലതളത്തിവകാണറ്റ്  99  സനീറ്റുമകായത്തി

എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  സര്ക്കകാര്  മുതനകാട്ടുവനതറ്റ്.  അതത്തില്നത്തിനറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  പകാഠര

ഉള്ലക്കകാണത്തില.   അതത്തിലന്റ  ഫലെമകായകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  വനീണ്ടുര  ഇ.ഡത്തി.-ലയ

പൂജത്തിച്ചുലകകാണ്ടുനടെക്കുനതറ്റ്.  റകായ്പൂരത്തിലലെ  പ്രതമയര  ഇവത്തിലടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണകായത്തി.   അതറ്റ്  വനീണ്ടുര  ആവര്തത്തിക്കകാന്  ശമത്തിക്കുനത്തില.

അതരലമകാര  നത്തിലെപകാടെറ്റ്  സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  ഗുണകരമകാതണകാ;

പ്രതതരകത്തിച്ചറ്റ്,  തകരളതത്തില്  മകാത്രര  ഇതരതത്തിലലെകാര  നത്തിലെപകാടെറ്റ്

സസ്വനീകരത്തിക്കുന  പകാര്ട്ടെത്തിയലടെ  തനീരമകാനര  ശരത്തിയകാതണകാ  എനറ്റ്  നത്തിങ്ങള്

ആതലെകാചത്തിതക്കണതുണറ്റ്.  തകരളതത്തില്  ലപകാതുവത്തില്  നകാലമടുക്കുന  ഇതരര

നത്തിലെപകാടുകളുലടെലയലകാര  ഭകാഗമകായത്തി  തകരളനീയ  സമൂഹര  എത്രമകാത്രര  ഇഇ

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  തസ്നേഹത്തിക്കുനലവനതത്തിലന്റ  ലതളത്തിവകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്

കകാണകാന് സകാധത്തിക്കുനതറ്റ്.  ഉദകാഹരണതത്തിനറ്റ്  നമ്മുലടെ  വനീടുകളത്തില് അച്ഛേതനകാ
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അമയ്തക്കകാ  മററ്റ്  ബന്ധുക്കള്തക്കകാ  കരകാന്സര്  വനകാല്  ഉള്ള  സലെര

വത്തിറ്റുതപകാലുര  ചത്തികത്തിത്സ  നടെതകാന്  നമള്  തയ്യേകാറകാകുര.  അതുതപകാലലെ

തകരളതത്തിലലെ ഏകതദശര 60 ലെക്ഷേതത്തിതലെലറ വരന പകാവലപ്പട്ടെ മനുഷരര്ക്കറ്റ്

ലപന്ഷന് മുടെങ്ങരതറ്റ്,  കകാരണര ഇടെതുപക്ഷേ സര്ക്കകാരത്തിലന വത്തിജയത്തിപ്പത്തിച്ചതറ്റ്

അവരകാണറ്റ്.  അതുലകകാണ്ടുതലന  ഞങ്ങളുലടെ  കൂററ്റ്  സകാധകാരണക്കകാരകായ

മനുഷരതരകാടെകാണറ്റ്.  ലപന്ഷന്  വത്തിതരണതത്തില്  തകന  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

സഹകായര  ലെഭത്തിക്കുനത്തില. സകാധകാരണക്കകാരകായ മനുഷരലര സരരക്ഷേത്തിച്ചുമകാത്രതമ

തകരളര  മുതനകാട്ടു  തപകാകുനള  എനറ്റ്  തകരളതത്തിലലെ  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.

പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.   അതത്തിനറ്റ്  പണര  തവണര.   അതത്തിനറ്റ്  നമുക്കറ്റ്  തകരളനീയ

സമൂഹതത്തിലന്റയകാലക പങറ്റ് തവണര. തനരലത പ്രഖരകാപത്തിച്ച പദതത്തികലളലകാര

ജനകനീയ  പദതത്തികളകാണറ്റ്.   അതുതപകാലലെ  ഒര  ജനകനീയ  പദതത്തിലയന

നത്തിലെയത്തില് അവരലടെ ലപന്ഷന് മുടെങ്ങകാലത ലകകാടുക്കകാന് രണറ്റ് രൂപ നത്തിങ്ങള്

നല്കണലമനകാവശരലപ്പട്ടു.  അതറ്റ് നല്കകാന് തകരളനീയ സമൂഹര തയ്യേകാറകാണറ്റ്.

അതുലകകാണകാണതലകാ  അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  സമരവമകായത്തി  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്

ശക്തമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകകാന്  സകാധത്തിക്കകാതത്തിരനതറ്റ്.  ഏതകായകാലുര  ആ

നത്തിലെപകാടെത്തിലന  തകരള  സമൂഹര  അരഗനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.   തനീര്ച്ചയകായര  ഇതരര
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സമനീപനങ്ങലളലകാര  തകരളതത്തിലലെ  ഗവണ്ലമലന്റടുക്കുനതറ്റ്  സകാധകാരണ

ജനങ്ങള്ക്കകാലണന  തബകാധരര  അവര്ക്കുണറ്റ്.  കഴത്തിഞ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

തുടെര്ച്ചലയന  നത്തിലെയ്ക്കറ്റ്  അവലരടുത  നത്തിലെപകാടുകലളക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

സകാധകാരണക്കകാരകായ മനുഷരര്ക്കറ്റ് തബകാധരമുണറ്റ്.  അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായകാണറ്റ് ഇഇ

ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  രണകാര  വര്ഷതത്തിലുര  നൂറുദത്തിന  കര്മപദതത്തികളുമകായത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുനതറ്റ്.  നകാട്ടെത്തില്  നടെക്കുന വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള് നമുക്കറ്റ്

പരസ്പരമറത്തിയകാന്  കഴത്തിയന  ഒരവസരമകാണറ്റ്  അതത്തിലൂലടെ  കടെനവരനലതനറ്റ്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണറ്റ്  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഒരത്തിക്കല്കൂടെത്തി  ഞകാന്

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  

ശനീ  .    സത്തി  .    എച്ചറ്റ്  .    കുഞമ്പു:  സര്,  ഇഇ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന്

അനുകൂലെത്തിക്കുന.  നവതകരളര  ലകട്ടെത്തിപ്പടുക്കുകലയന  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-ലന്റ

സസ്വപ്നപദതത്തി  സകാക്ഷേകാത്കരത്തിക്കുനതത്തിതലെയ്ക്കുള്ള  പ്രയകാണതത്തില്  കഴത്തിഞ

ഏഴുവര്ഷക്കകാലെമകായത്തി  പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാര്  നടെതത്തിയ  പ്രവര്തനങ്ങള്

സമകാനതകളത്തിലകാതതകാണറ്റ്.  ഒട്ടെനവധത്തി  പ്രതത്തിബനങ്ങളുര  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തികളുമുണകായത്തിട്ടുര  വത്തികസന  തക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കറ്റ്  ഒര

തടെസവമുണകായത്തിട്ടെത്തില.  മതനത്തിരതപക്ഷേ-അഴത്തിമതത്തിരഹത്തിത-വത്തികസത്തിത  തകരളര
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എനതകാണറ്റ്  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ലെക്ഷേരര.  തകരളതത്തില്

ഒരത്തിക്കലുര  നടെക്കകാന്  സകാധരമലലനറ്റ്  യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-ഉര  ചത്തിലെ  മകാധരമങ്ങളുര

പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ച ഒട്ടെനവധത്തി  പദതത്തികള് ഒനകാര പത്തിണറകായത്തി സര്ക്കകാരര രണകാര

പത്തിണറകായത്തി  സര്ക്കകാരര  നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഗരകാസറ്റ്  ലലപപ്പറ്റ്  ലലലെന്,

വത്തിഴത്തിഞര  തുറമുഖ  പദതത്തി,  തദശനീയപകാതകാ  വത്തികസനര,  വരവസകായ

വത്തികസനര,  ജനകനീയ  വത്തിദരകാഭരകാസ  പദതത്തി,  കകാര്ഷത്തിക  വത്തികസനര,

ലതകാഴത്തില്ദകായക  പദതത്തി,  പരത്തിസത്തിതത്തി  സരരക്ഷേണര,  ലപകാതുഗതകാഗത

വത്തികസനര തുടെങ്ങത്തിയ നത്തിരവധത്തി പദതത്തികള് തകരളതത്തില് വളലര ഭരഗത്തിയകായത്തി

നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.   തകരളതത്തില്  വത്തികസന  തക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങള്

നടെക്കണലമങത്തില്  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്  വരണര.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയലനതപ്പകാലലെ ആര്ജ്ജവമുള്ള ഒര മുഖരമനത്തി

തകരളതത്തിനറ്റ് തവണര.  എങത്തില് മകാത്രതമ ഇവത്തിലടെ വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള്

നടെക്കുകയള  എനറ്റ്  കകാലെര  ലതളത്തിയത്തിച്ചു.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിതനകാടുര  പ്രതത്തിപക്ഷേ  അരഗങ്ങതളകാടുര  ഒര  കകാരരര

തചകാദത്തിക്കകാനുണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  മുന്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  എര.പത്തി.  ആയത്തിരന

ഇഹ്സകാൻ  ജകാഫത്തിലയ  ഓര്മയതണകാ?  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  രക്തസകാക്ഷേത്തിതസ്വ
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ദത്തിനമകാണറ്റ് ഇനറ്റ്. 2002 ലഫബ്രുവരത്തി 28-നറ്റ് സരഘറ്റ് പരത്തിവകാര് കലെകാപകകാരത്തികള്

അഹമദകാബകാദത്തിലലെ  ഗുല്ബര്ഗറ്റ്  ലസകാലലസറത്തി  ആക്രമത്തിച്ചറ്റ്  ഏകതദശര  69

തപലര  ലകകാലെലപ്പടുത്തുകയണകായത്തി.   അതത്തില്  രക്ഷേസകാക്ഷേത്തിതസ്വര  വഹത്തിച്ച

വരക്തത്തിയകാണറ്റ്  ഇഹ്സകാന്  ജകാഫത്തി.   അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  വത്തിധവ  കഴത്തിഞ  20

ലകകാലങ്ങളകായത്തി നത്തിയമതപകാരകാട്ടെതത്തിലെകാണറ്റ്.  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ രക്ഷേസകാക്ഷേത്തിതസ്വ

ദത്തിനതത്തില്  തകകാണ്ഗ്രസത്തില്  ആര്ക്കുര  അതദ്ദേഹതത്തിലന  ഓര്മയത്തിലലങത്തിലുര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  തലന്റ  തഫസ്ബുക്കറ്റ്  തപജത്തില്  കുറത്തിച്ചതറ്റ്

ഇങ്ങലനയകാണറ്റ്,  'സരഘറ്റ്  പരത്തിവകാറത്തിലന്റ  ആക്രമതണകാത്സുക

വര്ഗനീയതയ്ലക്കതത്തിലരയള്ള  സകാകത്തിയയലടെ  തപകാരകാട്ടെങ്ങള്ലക്കകാപ്പര

ലഎകരലപ്പടെകാന്  മതനത്തിരതപക്ഷേ  ഇന്തരതയകാടെറ്റ്  ആഹസ്വകാനര  ലചയ്യുനതകാണറ്റ്

ഇഹ്സകാന്  ജകാഫത്തിയലടെ  സരണ'.  ഇതകാണറ്റ്  ഇടെതുപക്ഷേര.   ഇതകാണറ്റ്

സരഘ്പരത്തിവകാറത്തിതനകാടുള്ള  തകരളതത്തിലലെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിയലടെ

വത്തിട്ടുവനീഴ്ചയത്തിലകാത തപകാരകാട്ടെര. തകകാണ്ഗ്രസുകകാര്ക്കറ്റ് എന്തറ്റ് ഇഹ്സകാന് ജകാഫത്തി?

ബത്തി.ലജ.പത്തി. -യലടെ  'ബത്തി'  ടെനീമകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങള്.   ഇ.ഡത്തി.,  തമകാഡത്തി

ഇലതകാലക്കയകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങളുലടെ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ആപ്തവകാകരര.  നത്തിങ്ങളുലടെ

തനതകാവകായ തകരളതത്തിലന്റ ലക.പത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്ററ്റ് ഇടെയ്ക്കത്തിലടെ പറയന
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ഒര  കകാരരമുണറ്റ്.   'ഞകാന് ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യത്തില്  തചരര,  I  will  go  to  BJP'

എനമകാത്രമല  'ഞങ്ങള്  ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-ലന്റ  ശകാഖയ്ക്കറ്റ്

കകാവതലെര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്,  ഇനത്തിയര  കകാവല്  നത്തില്ക്കുര'  എനര  അതദ്ദേഹര

പറയകാറുണറ്റ്.  അതത്തിനുതവണത്തി  അതദ്ദേഹര  കൂട്ടുപത്തിടെത്തിക്കുനതറ്റ്  ഭകാരതതത്തിലന്റ

ആദരലത പ്രധകാനമനത്തിയര തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ സമുനത തനതകാവമകായത്തിരന

ജവഹര്ലെകാല്  ലനഹ്റുവത്തിലനയകാണറ്റ്.  ലനഹ്റു  സരഘ്പരത്തിവകാറുമകായത്തി  സനത്തി

ലചയത്തിട്ടുലണനറ്റ്  അതദ്ദേഹര  അതത്തിലന  നരകായനീകരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ഇങ്ങലന

പറയന തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ തനതകാവര തകകാണ്ഗ്രസുര ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  'ബത്തി'

ടെനീര ആലണന കകാരരതത്തില് ആര്ലക്കങത്തിലുര തര്ക്കമുണകാകുതമകാ; അതുലകകാണറ്റ്

ഇഇ നകാട്ടെത്തിലലെ ജനങ്ങളുലടെ പ്രശ്നങ്ങള് പരത്തിഹരത്തിക്കകാതനകാ അതത്തിലെത്തിടെലപടെകാതനകാ

ധകാര്മത്തികമകായത്തിതപ്പകാലുര  കഴത്തിയകാത  അവസയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  എത്തുകയര

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യമകായത്തി  ഒത്തുതനീര്പ്പത്തിനറ്റ്  തപകാകുകയമകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങള് ലചയ്യുനതറ്റ്.

ലപതടകാളത്തിയര  ഉല്പ്പനങ്ങള്ക്കറ്റ്  രണറ്റ്  രൂപ  ലസസറ്റ്

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയതത്തിലനയകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങളത്തിവത്തിലടെ  വലെത്തിയ  പ്രശ്നമകായത്തി

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുനതറ്റ്. 'നത്തികുതത്തി ഭനീകരത'  എനപറഞറ്റ് യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  സമരര

തുടെങ്ങത്തി.  തക്ഷേമ  ലപന്ഷലന  സരബനത്തിച്ചറ്റ്  നത്തിങ്ങളുലടെ
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അഭത്തിപ്രകായലമന്തകാലണനകാണറ്റ്  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിതനകാടെറ്റ്  തചകാദത്തിക്കകാനുളളതറ്റ്.

തക്ഷേമ  ലപന്ഷന്  ലകകാടുക്കണലമനകാതണകാ;  ലകകാടുതക്കലണനകാതണകാ?

ലകകാടുക്കണകാലയനകാണറ്റ്  പറയനലതങത്തില്  നത്തിങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

ആതലെകാചത്തിക്കകാനുണറ്റ്.  അതല,  ലകകാടുക്കണലമനകാണറ്റ്  പറയനലതങത്തില്,

എങ്ങലന  ലകകാടുക്കണര;  എവത്തിലടെനത്തിനകാണറ്റ്  വത്തിഭവര?  തകന  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  പലെതരതത്തിലുളള  ബുദത്തിമുട്ടുകളുമുണകാക്കുനലവനറ്റ്

എലകാവര്ക്കുര  അറത്തിയകാര.  അതത്തിനകാല്  രണറ്റ്  രൂപ  ലസസറ്റ്

ഏര്ലപ്പടുത്തുകയലകാലത  മലറന്തകാണറ്റ്  മകാര്ഗര.  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിക്കകാനുളള

അധത്തികകാരര  സരസകാന  സര്ക്കകാരകള്ക്കുതണകാ?  രണറ്റ്  രൂപ  ലസസറ്റ്

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയതറ്റ്  മഹകാഅപരകാധമകായത്തിലയനറ്റ്  പറഞറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  സമരര

തുടെങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്. സമരര നടെത്തുതമ്പകാള് കുറച്ചറ്റ് ആളുകലളകട്ടെത്തി സമരര

ലചയ്യേതണ;  രണറ്റ്  ആളുകളകാതണകാ  കരത്തിലങകാടെത്തിക്കകാണത്തിതക്കണതറ്റ്?  ഞങ്ങളുര

കരത്തിലങകാടെത്തി  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടെകാണറ്റ്  ഇവത്തിതടെയ്ക്കറ്റ്  വനതറ്റ്.  കൂത്തുപറമ്പത്തില് കരത്തിലങകാടെത്തി

കകാണത്തിച്ചു.  അവത്തിലടെ  ആയത്തിരക്കണക്കത്തിനറ്റ്/പതത്തിനകായത്തിരക്കണക്കത്തിനറ്റ്

ആളുകളുണകായത്തിരനത്തിതല;  നത്തിങ്ങള്  ലവടെത്തിവച്ചറ്റ്  ലകകാനത്തിതല?  1986-ല്

കകാസര്തഗകാഡറ്റ് കരത്തിലങകാടെത്തി കകാണത്തിച്ചതപ്പകാള് ഞകാന് ഡത്തി.ലലവ.എഫറ്റ്.ലഎ.-യലടെ
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ജത്തിലകാ  പ്രസത്തിഡന്റകായത്തിരന.  അനറ്റ്  ബകാലെകൃഷ്ണലന  ലവടെത്തിവച്ചുലകകാനത്തിതല;

അവത്തിലടെ  നകാലെകായത്തിരതതകാളര  ആളുകള്  അണത്തിനത്തിരനകാണറ്റ്  കരത്തിലങകാടെത്തി

കകാണത്തിച്ചതറ്റ്.  അലകാലത  നത്തിങ്ങലളതപ്പകാലലെ  രണകാളുകളല  കരത്തിലങകാടെത്തി

കകാണത്തിച്ചതറ്റ്.   മുഖരമനത്തി  തനീവണത്തി  മകാര്ഗര  തപകാകുതമ്പകാള്  അതത്തിനുമുനത്തില്

കരത്തിലങകാടെത്തിയര  പത്തിടെത്തിച്ചറ്റ്  ചകാടെകാന്  നത്തിങ്ങളുലടെ  ആളുകള്ക്കറ്റ്  സധരരമുതണകാ;

നത്തിങ്ങള്  എന്തറ്റ്  സമരമകാണറ്റ്   നടെത്തുനതറ്റ്?  നകാലെകാലളകട്ടെത്തി  ഒര  തകനര

നത്തിശ്ചയത്തിച്ചറ്റ്  സമരര ലചയ്യുനതത്തിനുപകരര ഓടുന വണത്തിക്കറ്റ് മുനത്തിതലെയ്ക്കറ്റ് ചകാടെത്തി

ആത്മകാഹൂതത്തി ലചയ്യേകാന്  പുറലപ്പടുന  സമരമകാതണകാ  നത്തിങ്ങളുലടെ  സമരര.

അതുലകകാണകാണറ്റ്  ആ  സമരതത്തിനറ്റ്  പത്തിന്തുണ  നല്കകാലത  ജനര

തളളത്തിക്കളയനതറ്റ്.  ഡത്തി.ലലവ.എഫറ്റ്.ലഎ.  കഴത്തിഞകാല്  സകാമകാനരര  തഭദലപ്പട്ടെ

സരഘടെനയകാണറ്റ്  യതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്.   സമരതത്തിനറ്റ്  നകാലെകാലള  കൂട്ടെകാന്

സകാധത്തിക്കുനത്തിലലങത്തില്  യതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനതറ്റ്  നകാണതക്കടെകാലണനകാണറ്റ്

ശനീ.  ഷകാഫത്തി  പറമ്പത്തിലെത്തിതനകാടെറ്റ്  പറയകാനുള്ളതറ്റ്.  തക്ഷേമ  ലപന്ഷന്

നല്കണലമനതറ്റ്  തകരളതത്തിലലെ  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ഉറച്ച  തനീരമകാനമകാണറ്റ്.  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തിലലെ  പകാവലപ്പട്ടെ

അഗതത്തികള്ക്കുര  വത്തിധവകള്ക്കുര  വകാര്ദകരര  ബകാധത്തിച്ചവര്ക്കുര  മകാസതത്തില്
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1,600 രൂപ വനീതമകാണറ്റ് ലപന്ഷന് നല്കുനതറ്റ്. മററ്റ് ഏതറ്റ് സരസകാനതകാണറ്റ്

ഇത്രയര  തുക  തക്ഷേമ  ലപന്ഷന്  നല്കുനതറ്റ്.  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  ഭരത്തിക്കുന

സരസകാനതറ്റ്  എത്രയകാണറ്റ്  ലകകാടുക്കുനതറ്റ്;  ഇവത്തിലടെ  അരത്തി  വകാങ്ങകാനുര  മററ്റ്

അതരകാവശരകകാരരങ്ങള്  നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കകാനുര  പകാവലപ്പട്ടെവര്  തക്ഷേമ

ലപന്ഷനുതവണത്തി  കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  അതറ്റ് നല്കണര.  അതത്തിനറ്റ് പണര

ആവശരമകാണറ്റ്.  അതുലകകാണകാണറ്റ് രണറ്റ് രൂപ ലസസറ്റ് ഏര്ലപ്പടുതത്തിയതറ്റ്.  ആ

രണറ്റ് രൂപ ലസസറ്റ് വലെത്തിയ കകാരരമകായത്തിതപ്പകാലയങത്തില്, ബത്തി.ലജ.പത്തി. ഗവണ്ലമന്ററ്റ്

20  രൂപ  ലസസറ്റ്  ഏര്ലപ്പടുതത്തിയതപ്പകാള്  നത്തിങ്ങള്  എന്തകാണറ്റ്  സമരര

ലചയ്യേകാതതറ്റ്? അതറ്റ് നത്തിങ്ങള്ലക്കകാര വത്തിഷയമലതലകാ; തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് ഭരത്തിക്കുന

സരസകാനങ്ങളത്തില്  ലപതടകാളത്തിയര  ഉല്പ്പനങ്ങള്ക്കറ്റ്  തകരളതതക്കകാള്

വത്തിലെയണറ്റ്.  ഇവത്തിലടെ രണറ്റ് രൂപ ലസസറ്റ് കൂട്ടെത്തിയകാലുണകാകുനതത്തിതനക്കകാള് വത്തിലെ

അവത്തിലടെ കൂടുതലെകാണതലകാ; അതത്തിനറ്റ് നത്തിങ്ങള് ഒനര പറയനത്തിലതലകാ; അതപ്പകാള്

നത്തിങ്ങള്  ലചയ്യുന  സമരതത്തിനറ്റ്  യകാലതകാര  അര്ത്ഥവമത്തില.  ജനങ്ങള്

പുച്ഛേത്തിച്ചുതള്ളത്തി  അവഗണത്തിച്ച  ഒര  സമരമകാണറ്റ്  യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  ഇതപ്പകാള്

നടെത്തുനതറ്റ്.  'എന്തകാണറ്റ് ഈ  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ലചയതറ്റ്,  ഒര കകാരരവര ഇവത്തിലടെ

നടെക്കുനത്തിലകാലയനറ്റ്'  പറയകയണകായത്തി.  ഈ  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  മൂനകാമലത
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100  ദത്തിനകര്മ  പദതത്തിയത്തില്  17,896.03  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  1284

പദതത്തികളകാണറ്റ് നടെപ്പത്തിലെകാക്കകാന് തപകാകുനതറ്റ്. ഇലതകാനര കകാണകാലത ഇവത്തിലടെ

ഒനര  നടെക്കുനത്തിലകാലയനറ്റ്  പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചതുലകകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  എന്തറ്റ്

തനടെകാനകാകുര?  നത്തിങ്ങളുലടെ  മണ്ഡലെങ്ങളത്തിലുര  പദതത്തികള്  നടെക്കുനത്തിതല;

തകരളതത്തിലെകാലക പദതത്തികള് നടെക്കുനത്തിതല?  മതഞശസ്വരത്തുനത്തിനറ്റ് തുടെങ്ങത്തിയ

തദശനീയ  പകാതയലടെ  പ്രവര്തനര  അത്ഭുതകരമകായ  രനീതത്തിയത്തില്

അതത്തിതവഗതയത്തിലെകാണറ്റ് നടെനലകകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്. ഒര വര്ഷരലകകാണറ്റ്  പണത്തി

പൂര്തത്തിയകാകുര.  അതതകാലടെ  തകരളമകാലക  മകാറുര.  ഇലതലകാര  ലവറുലത

നടെക്കുനതകാതണകാ?   അതറ്റ്  യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  ഉതപക്ഷേത്തിച്ച  പദതത്തിയതല;

യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  ഗവണ്ലമന്റകായത്തിരലനങത്തില്  ആ  പദതത്തി  നടെപ്പത്തിലെകാകുലമനറ്റ്

തതകാനനതണകാ;  ഒരത്തിക്കലുര  നടെക്കുമകായത്തിരനത്തില.  ഉതപക്ഷേത്തിക്കലപ്പട്ടെ  പദതത്തി

നടെത്തുലമനറ്റ് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി ഉറച്ച നത്തിലെപകാലടെടുതറ്റ് ഇടെലപട്ടെതത്തിലന്റ

ഫലെമകായത്തിട്ടെകാണറ്റ് അതറ്റ് നടെപ്പത്തിലെകാക്കകാന് സകാധത്തിച്ചതറ്റ്.  ഒര ഘട്ടെതത്തില് സലെര

ഏലറടുക്കലുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെറ്റ്,  തകരളതത്തിലന്റ  ഭൂമത്തിക്കറ്റ്  വത്തിലെ

കൂടുതലെകായതുലകകാണറ്റ് ഭൂമത്തി ഏലറടുക്കകാന് സകാധത്തിക്കത്തിലലനറ്റ് വനതപ്പകാള് ചര്ച്ച

ലചയറ്റ്  25  ശതമകാനര  പണര  നല്കത്തിയകാണത്തിതറ്റ്  ഏലറടുക്കകാന്  തയ്യേകാറകായതറ്റ്.
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ചുരക്കത്തിപ്പറഞകാല്  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തില്  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഏറവര

കൂടുതല് നടെനലകകാണത്തിരത്തിക്കുന കകാലെഘട്ടെമകാണത്തിതറ്റ്.    ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്  പദതത്തി

തകകാണ്ഗ്രസകാണറ്റ്  ലകകാണ്ടുവനലതനറ്റ്  ശനീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്

പറയകയണകായത്തി.  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  അതത്തിലലെകാര  പങമത്തില.  ഒനകാര  യ.പത്തി.എ.

സര്ക്കകാരത്തില്  ഇടെതുപക്ഷേര  തകകാണ്ഗ്രസത്തിനറ്റ്  പത്തിന്തുണ  നല്കുതമ്പകാള്

അറുപതത്തിയതഞകാളര  എര.പത്തി.-മകാരണകായത്തിരന  ഇടെതുപക്ഷേര  പറഞതറ്റ്,

ഞങ്ങള്  മനത്തിസഭയത്തില്  പലങടുക്കുനത്തില  പകരര  ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്  പദതത്തിലയ

തകകാമണ്  മത്തിനത്തിമര  തപ്രകാഗ്രകാമത്തില്  ഉള്ലപ്പടുതത്തി  നടെപ്പത്തിലെകാക്കണലമനകാണറ്റ്.

അങ്ങലന  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിലന്റ  നത്തിര്തദ്ദേശതത്തിലന്റയടെത്തിസകാനതത്തിണറ്റ്  അനതറ്റ്

നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയതറ്റ്. അലകാലത തകകാണ്ഗ്രസത്തിനതത്തില് പങത്തില. ഒനകാര യ.പത്തി.എ.

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലെതറ്റ്  ഇടെതുപക്ഷേതത്തിലന്റ  സമര്ദ്ദേതത്തിലന്റ  ഫലെമകായത്തി

നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തിയതകാണറ്റ്  ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്  പദതത്തി.  ആ  പദതത്തിലയ  ഇതപ്പകാള്

അട്ടെത്തിമറത്തിക്കകാന്  തനകാക്കുകയകാണറ്റ്.  ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്  പദതത്തിയലടെ  അവകകാശത്തി

ഞങ്ങളകാലണനറ്റ് നത്തിങ്ങള് കകാണണര. ഒരകകാരരര കൂടെത്തി പറഞ്ഞുലകകാണറ്റ് ഞകാന്

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.   തകകാവത്തിഡറ്റ്  കകാലെതറ്റ്  ഏറവര  മകാതൃകകാപരമകായത്തി

പ്രവര്തത്തിച്ച  ഒര  സരവത്തിധകാനമകാണറ്റ്  ജനകനീയ  തഹകാട്ടെലുകള്.  20  രൂപയ്ക്കറ്റ്
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പകാവലപ്പട്ടെവര്ക്കറ്റ്  ഭക്ഷേണര  നല്കുകലയനതറ്റ്  ഏറവര  മകാതൃകകാപരമകായ

കകാരരമകാണറ്റ്.  പ്രതതരകത്തിച്ചുര  ഇതപ്പകാള്  അരത്തി  വത്തിലെ  കൂടെത്തിയ  സന്ദര്ഭതത്തില്

ഇന്തരയത്തില്  ഒര  സലെത്തുര  ഇങ്ങലന  20  രൂപയ്ക്കറ്റ്  ഭക്ഷേണര  നല്കകാന്

സകാധത്തിക്കത്തില.  ജനകനീയ  തഹകാട്ടെലുകളുലടെ  സബ്സത്തിഡത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിക്കുകയര

അവര്ക്കറ്റ്  നല്കകാനുള്ള   തുക  അനുവദത്തിക്കുകയര  ലചയ്തുലകകാണറ്റ്  ആ

സരവത്തിധകാനര  നത്തിലെനത്തിര്തണര.  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തിലലെ  ജനങ്ങള്ക്കറ്റ്  ഏലറ

ഉപകകാരപ്രദമകായ  ഒര  സരവത്തിധകാനമകാണത്തിതറ്റ്.  അതുലകകാണറ്റ്  ജനകനീയ

തഹകാട്ടെലുകലള  സരരക്ഷേത്തിക്കുനതത്തിനകാവശരമകായ  നടെപടെത്തി   സസ്വനീകരത്തിക്കണര.

അതതകാലടെകാപ്പര  മററ്റ്  ഒട്ടെനവധത്തി  വത്തികസന പ്രവര്തനങ്ങള് നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തില്

നടെക്കുകയകാണറ്റ്.  ഞകാന്  സമയക്കുറവലകകാണറ്റ്  മററ്റ്  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്

കടെക്കുനത്തില.  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള   ഒരത്തിക്കല്കൂടെത്തി  പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണറ്റ്

എലന്റ വകാക്കുകള് അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ്  (ശനീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതനീശന്):  സര്,  ഞകാന്  ഈ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ശക്തത്തിയകായത്തി  എതത്തിര്ക്കുകയകാണറ്റ്.  ലകടുകകാരരസതയര

നത്തിഷറ്റ് ക്രത്തിയതസ്വവര അനകാസയര അഴത്തിമതത്തിയമകാണറ്റ് ഈ സര്ക്കകാരത്തിലന്റ മുഖമുദ.

ആ  പശ്ചകാതലെതത്തില്  എങ്ങലനയകാണറ്റ്  ലപകാതുഭരണതത്തിനുള്ള
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ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ പത്തിന്തുണയ്ക്കകാന് സകാധത്തിക്കുക.  കഴത്തിഞ കുതറമകാസങ്ങളകായത്തി

നമ്മുലടെ സരസകാനതറ്റ് പതത്തിലയ ആരരഭത്തിച്ചറ്റ്  തവഗതയത്തിലെകായ ഭരണസരഭനര

അതത്തിലന്റ  പൂര്ണ്ണതയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  നനീങ്ങുകയകാണറ്റ്.  25  ലെക്ഷേര  രൂപയ്ക്കുമുകളത്തിലുള്ള

ലചക്കുകലളകാനര  മകാറത്തിലകായത്തിരന.  ഇതപ്പകാഴതറ്റ്  10  ലെക്ഷേര  രൂപയകായത്തി

കുറഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  എനത്തിട്ടുര   തകരളര  കടെലക്കണത്തിയത്തിലെകാലണനറ്റ്

പറയനതറ്റ്  ആരകാലണനകാണറ്റ്  മുഖരമനത്തി  തചകാദത്തിക്കുനതറ്റ്.  തകരളതത്തിലന്റ

ശത്രുക്കളകാണറ്റ്  തകരളര  കടെലക്കണത്തിയത്തിലെകാലണനറ്റ്  പറയനലതനകാണറ്റ്

അതദ്ദേഹര  പറയനതറ്റ്.  10  ലെക്ഷേര  രൂപയ്ക്കുമുകളത്തിലുള്ള  ലചക്കുകള്

മകാറത്തിയത്തിലലങത്തില്  പത്തിലന  എന്തറ്റ്   പ്രവര്തനമകാണറ്റ്  സരസകാനതറ്റ്

നടെക്കുനതറ്റ്?  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതത്തിലന്റ  അവസകാനഘട്ടെ  സമയതകാണറ്റ്

പകാനത്തില് ഏറവര കൂടുതല് തുക  ലചലെവഴത്തിതക്കണതറ്റ്.  ഒര മകാസര മുമ്പറ്റ് വലര

പകാനത്തിലന്റ  ലചലെവറ്റ്  വളലര  കുറവകാണറ്റ്.  എല്.എസറ്റ്.ജത്തി.ഡത്തി.  ഒഴത്തിലകയള്ള

ബകാക്കത്തി  വകുപകളത്തില്  അതറ്റ്  55  ശതമകാനമകാണറ്റ്.  എലകാ  വകുപകളത്തിലുര

തകാതഴയ്ക്കുതപകാകുകയകാണറ്റ്.  ഏറവര  കൂടുതല്  ലചലെവണകാതകണ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

സമയതറ്റ്  10  ലെക്ഷേര  രൂപയ്ക്കുമുകളത്തിലുള്ള  ലചക്കറ്റ്  പകാസകാകത്തിലലനറ്റ്

പറയകയകാണറ്റ്.  തകകാണ്ടകാകര്മകാലരലകാര  അവരലടെ  വര്ക്കുകള്
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ഉതപക്ഷേത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  10  ലെക്ഷേര  രൂപയ്ക്കുമുകളത്തിലുള്ള  ബത്തില്ലുകള്

മകാറത്തിയത്തിലലങത്തില് ഏതറ്റ്  തകകാണ്ടകാകര്ക്കറ്റ്   വര്ക്കറ്റ്   അതഫകാര്ഡറ്റ്   ലചയ്യേകാന്

കഴത്തിയര.  വലെത്തിയ  തകകാണ്ടകാകര്ക്കുര  ലചറത്തിയ  തകകാണ്ടകാകര്ക്കുര

ഇടെതരമകാളുകള്ക്കുലമകാനര  അതഫകാര്ഡറ്റ്  ലചയ്യേകാന്  സകാധത്തിക്കകാത

തരതത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്   കകാരരങ്ങള്  തപകാകുകയകാണറ്റ്.  സമനീപകകാലെലതങ്ങുര

തകരളതത്തിലന്റ  സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തി  രക്ഷേലപടുന  യകാലതകാരവത്തിധ

സകാഹചരരവമത്തില.  പദതത്തി പ്രവര്തനര പൂര്ണ്ണമകായര നത്തിലെച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

പണ്ടുര  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  പദതത്തിതയകാടെറ്റ്  തകാല്പ്പരരമത്തില.  നത്തിങ്ങള്  തമകാഡത്തി

സസലെത്തിലെകാണറ്റ്.  പദതത്തിലയ  നത്തിഷറ്റ് പ്രഭമകാക്കത്തി  കത്തിഫ്ബത്തി  തപകാലലെയള്ള

തപ്രകാജകത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  തപകാകുകയകാണറ്റ്.  ഞങ്ങള്  കത്തിഫ്ബത്തിലയ  എതത്തിര്ക്കകാനുള്ള

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരണര  അതത്തില്  റത്തിസര്തവഷനത്തിലകാലയനതകാണറ്റ്.  സര്ക്കകാര്

100 തകകാടെത്തി രൂപ ലചലെവകാക്കുതമ്പകാള്  10 തകകാടെത്തി രൂപ പട്ടെത്തികജകാതത്തിക്കകാര്ക്കുര

2  തകകാടെത്തി  രൂപ പട്ടെത്തികവര്ഗക്കകാര്ക്കുര ലചലെവകാതക്കണതതല;  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്

എന്തറ്റ്  റത്തിസര്തവഷനകാണുള്ളതറ്റ്?  പകാനത്തിരഗത്തിലെകാണറ്റ്  പത്തിതനകാക്കക്കകാര്ക്കറ്റ്

റത്തിസര്തവഷനുള്ളതറ്റ്  അലലങത്തില്  പ്രതയകാരത്തിറത്തിയണകാകുര.  പകാനത്തിരഗത്തിലന്റ

പ്രതയകാരത്തിറത്തിലയന്തകാണറ്റ്?  പത്തിതനകാക്കര നത്തില്ക്കുന പ്രതദശങ്ങള്,  പത്തിതനകാക്കര
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നത്തില്ക്കുന  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങള്,  പകാര്ശസ്വവല്ക്കരത്തിക്കലപ്പട്ടെ  ജനസമൂഹങ്ങള്

എനത്തിവര്ലക്കകാലക്ക  പകാനത്തിരഗത്തില്  മുന്തൂക്കമുണകാകുര.  തപ്രകാജകത്തില്

ഇലതകാനമത്തില.  അതകാണറ്റ്  തമകാദത്തി  സസല്.  പകാനത്തിരഗത്തില്  തകാല്പ്പരരമത്തില,

തപ്രകാജകത്തിതനകാടെകാണറ്റ്  തകാല്പ്പരരര.  Regional  imbalance,   Economic

imbalance  തുടെങ്ങത്തി പലെരനീതത്തിയത്തിലുള്ള  imbalances പരത്തിഹരത്തിക്കകാനുള്ള ഒര

ശമവര  തപ്രകാജകത്തിലുണകാകത്തില.  കണ്സള്ട്ടെന്ററ്റ്,  കമനീഷന്  പരത്തിപകാടെത്തി

എനത്തിവലയകാലക്കയകായത്തി  തപ്രകാജകറ്റ്   മുതനകാട്ടുതപകാകുര.  തകന  സര്ക്കകാരത്തിനറ്റ്

അതകാണറ്റ്  തകാല്പ്പരരര.  സരസകാന  സര്ക്കകാരര  അതത  പകാതയത്തിലൂലടെയകാണറ്റ്

സഞരത്തിക്കുനതറ്റ്.  ഇതപ്പകാള് എന്തകായത്തി?  കത്തിഫ്ബത്തിയലടെ കകാരരതത്തില് ഞങ്ങള്

പറഞതുതലന യകാഥകാര്ത്ഥരമകായത്തിതല?  ഞകാന് കഴത്തിഞദത്തിവസര പറഞതറ്റ്

ആവര്തത്തിക്കുനത്തില.  കത്തിഫ്ബത്തി  irrelevant  ആണറ്റ്.  ഇതപ്പകാള്തലന

കത്തിഫ്ബത്തിക്കറ്റ്  തകകാടെത്തിക്കണക്കത്തിനറ്റ്  രൂപ  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക  വനത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

ഇലതകാര എകറ്റ്ടകാ ബഡ്ജററത്തി ലവഹത്തിക്കത്തിളകായത്തിരനലവങത്തില്  ബഡ്ജറത്തിലന്റ

പരത്തിധത്തിയത്തില് വരകാലത തലെകാണ് എടുക്കകാനുള്ള ലമക്കകാനത്തിസമുണകാകുമകായത്തിരന.

ഇതപ്പകാള്  അലതടുക്കകാന്  സകാധത്തിക്കത്തില.  സരസകാനതത്തിലന്റ  കടെലമടുപ്പത്തിലന്റ

പരത്തിധത്തിയത്തില്  വരര.  പത്തിലന  കത്തിഫ്ബത്തിക്കറ്റ്  എന്തകാണറ്റ്  പ്രസക്തത്തി?
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പത്തി.ഡബന.ഡത്തി.-ക്കുര വകാട്ടെര് അതതകാറത്തിറത്തിക്കുര ബകാക്കത്തി ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടെറ്റ്ലമന്റുകള്ക്കുര

ലചയ്യേകാവന  വര്ക്കറ്റ്  എന്തത്തിനകാണറ്റ്  കത്തിഫ്ബത്തി  സഹജകാക്കറ്റ്  ലചയ്യുനതറ്റ്.

അതുമകാത്രമല, അലതകാര നലരനീതത്തിയല, പകാനത്തിരഗത്തിലന മകാറത്തി  തപ്രകാജകത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്

മുഴുവന് ശദയര  തകനനീകരത്തിക്കുന ഒര സകാമ്പതത്തിക സമനീപനര  ശരത്തിയല.

അതത്തിലനയകാണറ്റ്  യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  ശക്തത്തിയകായത്തി  എതത്തിര്ക്കുനതറ്റ്.

പകാവലപ്പട്ടെവര്ക്കുള്ള  പദതത്തികലളക്കുറത്തിച്ചകാണതലകാ  നത്തിങ്ങള്  പറയകാറുള്ളതറ്റ്.

പകാവലപ്പട്ടെ ലനല്കര്ഷകര്, വളലര സവകത്തിയകാണറ്റ് മത്തില്ലുകളുമകായത്തി  എഗ്രത്തിലമന്ററ്റ്

ഉണകാക്കത്തിയതറ്റ്.  അതത്തിനുതശഷര  ലനല്  സരഭരത്തിലച്ചങത്തിലുര  കുലറലയകാലക്ക

മഴയത്തുര  ഈര്പ്പരബകാധത്തിച്ചുര നശത്തിച്ചുതപകായത്തി.  ഇതപ്പകാള് ലനല്കര്ഷകര്ക്കറ്റ്

200  തകകാടെത്തി  രൂപ  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക  നല്കകാനുണറ്റ്.  28698  കര്ഷകര്ക്കകാണറ്റ്

200 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ കുടെത്തിശ്ശേത്തിക നല്കകാനുള്ളതറ്റ്.  കഴത്തിഞ ബഡ്ജറത്തില് 500

തകകാടെത്തി  രൂപ വകയത്തിരതത്തിയ റബ്ബര് വത്തിലെസത്തിരതകാ ഫണത്തില് ഈ  ജനുവരത്തി

10-ാം  തനീയതത്തി  വലര  ലകകാടുതതറ്റ്  10  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണറ്റ്.  അതപക്ഷേകള്

ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുകയകാണറ്റ്.   കകാരണര  പദതത്തിയത്തില്  ഡത്തിസരബര്  വലര  574

തകകാടെത്തി രൂപ കുടെത്തിശ്ശേത്തികയകായത്തി നല്കകാനുണറ്റ്.  ആറുമകാസതതകാളര തുടെര്ച്ചയകായത്തി

(ഇതപ്പകാള്  എട്ടുമകാസമകായത്തി)  ശമ്പളര  ലെഭത്തിക്കകാതതത്തിലനത്തുടെര്നറ്റ്  ഒര
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സകാക്ഷേരതകാ  തപ്രരകറ്റ്  ആത്മഹതര ലചയ്തു.   സകാക്ഷേരത തപ്രരകത്തിലനലകകാണറ്റ്

പഞകായതത്തിലലെ  എലകാ  തജകാലെത്തിയര  ലചയ്യേത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ആതറഴുമകാസമകായത്തി

അവര്ക്കറ്റ് ശമ്പളര ലകകാടുക്കകാന് ഗവണ്ലമന്റത്തിനറ്റ് കഴത്തിയകാതത്തിരനത്തിട്ടുര മുഖരമനത്തി

പറയനതറ്റ് തകരളതത്തില്   കടെലക്കണത്തിതയകാ  പ്രശ്നങ്ങതളകാ പ്രതത്തിസനത്തികതളകാ

ഇലലനകാണറ്റ്.  സകാക്ഷേരത  തപ്രരകത്തിനറ്റ്  ശമ്പളര  ലകകാടുക്കകാന്  കഴത്തിയനത്തില.

വനീട്ടെത്തില് തളര്ന കത്തിടെക്കുന തരകാഗത്തികലള പരത്തിചരത്തിക്കുനവര്ക്കറ്റ് ധനസഹകായര

നല്കുന   'ആശസ്വകാസ  കത്തിരണര'  പദതത്തി  വഴത്തി  തുക  നല്കത്തിയത്തിട്ടെറ്റ്   എത്ര

മകാസമകായത്തി?  അതത്തില്  എത്ര  മകാസലത  കുടെത്തിശ്ശേത്തിക  നല്കകാനുണറ്റ്?   തക്ഷേമ

ലപന്ഷന്  തപകാലുര  മുടെങ്ങുന  അവസയത്തിതലെക്കറ്റ്  തപകാകുകയകാണറ്റ്,  ഇതപ്പകാള്

കൃതരമകായത്തി  ലകകാടുക്കുവകാന്  സകാധത്തിക്കുനത്തിലതലകാ?  ആ  തക്ഷേമ  ലപന്ഷന്

ബകാങകളത്തില്  നത്തിനറ്റ്  തപകായത്തി  വത്തിതരണര  നടെത്തുനവരലടെ..........  ഞങ്ങലള

മകാറത്തി  എലകാര  ശരത്തിയകാക്കകാനതല  നത്തിങ്ങള്  വനതറ്റ്,  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  ലകകാടുക്കകാന്

പറ്റുനത്തില,  .......(ബഹളര)......നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  ലകകാടുക്കകാന്  സകാധത്തിക്കകാത

കകാരരമകാണറ്റ്  പറഞതറ്റ്.  എയ്ഡ്സറ്റ്  തരകാഗത്തികളുലടെ  ലപന്ഷനടെക്കര

മുടെങ്ങത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ലകട്ടെത്തിടെ  നത്തിര്മകാണ ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്ക്കറ്റ്  ലപന്ഷന്

ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടെറ്റ്  എട്ടുമകാസമകായത്തി.   വനരജനീവത്തി  ശലെരരലകകാണറ്റ്  നട്ടെര  തത്തിരത്തിയതമ്പകാള്
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നഷ്ടപരത്തിഹകാരതത്തിനകായത്തി ഏകതദശര പതത്തിനകായത്തിരതതകാളര അപത്തിതക്കഷന്സറ്റ്

ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുകയകാണറ്റ്,  പണമത്തിലകാതതു കകാരണര ലകകാടുക്കകാന് കഴത്തിയനത്തില.

എനകാല്  അതറ്റ്  പറയതണ?  ഒതരകാ  ഫയലെത്തിലുര  ഒതരകാ  ജനീവത്തിതമുണറ്റ്,

അതുലകകാണറ്റ്   എലകാര  തനകാക്കണര  എനകാണറ്റ്  മുഖരമനത്തി  പറഞതറ്റ്.

ഏകതദശര  എട്ടുലെക്ഷേതതകാളര  ഫയലെകാണറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുനതറ്റ്.

ആദരര മുഖരമനത്തിയകായതപ്പകാള് അങ്ങറ്റ് ചത്തിലെ പ്രഖരകാപനങ്ങള് നടെതത്തിയത്തിരന.

എനത്തിക്കു ചുറ്റുര ഉപഗ്രഹങ്ങള് ഉണകാവത്തില.  അതറ്റ് നല പ്രഖരകാപനമകായത്തിരന.

ഇതപ്പകാള്  ഉപഗ്രഹങ്ങലള  മുട്ടെത്തി  നടെക്കകാന്  കഴത്തിയകാത  അവസയകാണറ്റ്.

ലസക്രതട്ടെറത്തിയറത്തിനകത്തുര  എലകാ  സലെത്തുര  പവര്  തബകാക്കര്മകാരകാണറ്റ്.

എലകാസലെത്തുര  അമത്തിതമകായ  അധത്തികകാരര  തകനനീകരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേഷന് ഓഫറ്റ്  ജസത്തിസറ്റ്  എനപറയനതറ്റ്  ഒര തസറത്തിലന്റ ഏറവര

അന്തത്തിമമകായ ലെക്ഷേരമകാണറ്റ്. ഇവത്തിലയലയന്തകാണറ്റ് നടെക്കുനതറ്റ്? പകാവലപ്പട്ടെവര്ക്കറ്റ്

ഒര നനീതത്തി പകാര്ട്ടെത്തിക്കകാര്ക്കറ്റ് ലവലറകാര നനീതത്തി.  മധുവത്തിലന ആള്ക്കുട്ടെര മര്ദ്ദേത്തിച്ചു

ലകകാലെലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടെറ്റ്  അഞ്ചുവര്ഷമകാലയനറ്റ്  ഇനത്തിവത്തിലടെ

തചകാതദരകാതരതവളയത്തില്  പറഞതലകാ?  നമ്മുലടെലയലകാര  മനസത്തിലന

തവട്ടെയകാടെത്തിയ  സരഭവമകാണതറ്റ്.  നമ്മുലടെലയലകാര  മനസത്തില്  അയകാളുലടെ  മുഖര



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

164

വലകാത തവദനയകായത്തി നത്തില്ക്കുകയകാണറ്റ്. നത്തിങ്ങള് എങ്ങലനയകാണറ്റ് ആ തകസറ്റ്

നടെതത്തിയതറ്റ്.  തപ്രകാസത്തികനട്ടെര്മകാര്ക്കറ്റ് ഫനീസറ്റ് നല്കകാലത അട്ടെപ്പകാടെത്തി മധു തകസറ്റ്

ദുര്ബലെലപ്പടുതകാനകായത്തി  ശമത്തിച്ചു.  മധുവത്തിനറ്റ്  തവണത്തി  വകാദത്തിക്കകാന്  സര്ക്കകാര്

നത്തിയമത്തിച്ച  രണറ്റ്  തപ്രകാസത്തികനട്ടെര്മകാര്ക്കുര  അലെവന്തസകാ  സഇകരരതമകാ

അനുവദത്തിച്ചത്തില.  അതത്തിലനത്തുടെര്നറ്റ്  അവര്  പത്തിന്മകാറത്തി.  ആ  തകസത്തിലലെ

മത്തിക്കവകാറുര  എലകാ  സകാക്ഷേത്തികളുര  ഇതത്തിതനകാടെകര  കൂറുമകാറത്തി.  അവത്തിലടെ

സകാക്ഷേത്തികലള കൂറുമകാറകാന്  ശമത്തിക്കുനതറ്റ് ആരകാലണനര ആരകാണറ്റ് അതത്തിലലെ

യഥകാര്ത്ഥ പ്രതത്തികലളനര നത്തിങ്ങള് അതനസ്വഷത്തിച്ചകാല് അറത്തിയകാര.  തകരളതത്തിനറ്റ്

മുഴുവന്  അപമകാനകരമകായ  ഒര  സരഭവമുണകായത്തിട്ടുര  ആ  തകസത്തിലലെ

പ്രതത്തികലളതപകാലുര  ശത്തിക്ഷേത്തിപ്പത്തിക്കകാന് കഴത്തിയകാത  എന്തറ്റ്  നനീതത്തി  തബകാധമകാണറ്റ്

ഈ  സര്ക്കകാരത്തിനുള്ളതറ്റ്.  അലതകാര  പ്രസനീജത്തിയസറ്റ്  തകസകാലയടുതറ്റ്  ആ

പകാവതത്തിലന  തലത്തിലകകാനവലര  നത്തിയമതത്തിലന്റ  മുനത്തില്  ലകകാണ്ടുവനറ്റ്

ശത്തിക്ഷേത്തിക്കകാനുള്ള  നടെപടെത്തികള്  സസ്വനീകരത്തിതക്കണതത്തിനുപകരര,  ആ  തകസറ്റ്

അട്ടെത്തിമറത്തിക്കകാന് തവണത്തി ചത്തിലെ ശക്തത്തികള് ശമത്തിക്കുതമ്പകാള് അവര്ക്കറ്റ് പത്തിന്തുണ

ലകകാടുക്കുകയകാണറ്റ്   അറത്തിഞ്ഞുര  അറത്തിയകാലതയര  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ലചയ്യുനതറ്റ്.

അതതല   വത്തിശസ്വനകാഥലന്റ  മരണര  വനീണ്ടുര  ഇവത്തിലടെ  ആവര്തത്തിക്കലപ്പട്ടെതറ്റ്.
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ആദത്തിവകാസത്തി  സമൂഹതത്തിനറ്റ്  നനീതത്തി  നടെപ്പത്തിലെകാക്കകാന് സര്ക്കകാര് ശമത്തിക്കുനത്തില.

പതക്ഷേ പകാര്ട്ടെത്തി തനതകാക്കലള രക്ഷേത്തിക്കകാന് എന്തുര ലചയ്യുര.  ഇതപ്പകാള് ആകകാശറ്റ്

തത്തിലതങരത്തിലയന  മൂനകാരകത്തിടെ  ക്രത്തിമത്തിനല്  സര്ക്കകാരത്തിലന  വത്തിറപ്പത്തിക്കുകയതല.

ഈ  ലകകാലെപകാതകര  ഞങ്ങതളകാടെറ്റ്  ലചയ്യേകാന്  പറഞ  ആളുകളുലടെ  തപരറ്റ്

ഞങ്ങള് ലവളത്തിലപ്പടുത്തുലമനറ്റ് പറഞറ്റ് പകാര്ട്ടെത്തിലയ ഭനീഷണത്തിലപ്പടുത്തുകയകാണറ്റ്.

പകാര്ട്ടെത്തി വത്തിരണ്ടുനത്തില്ക്കുകയകാണറ്റ്.   ആകകാശറ്റ് തത്തിലതങരത്തിയടെക്കമുള്ള ആളുകലള

രക്ഷേലപ്പടുതകാന്  തവണത്തിയര  സത്തി.ബത്തി.ഐ.  അതനസ്വഷണവര ഒഴത്തിവകാക്കകാന്

തവണത്തിയമകാണറ്റ്  ലപരത്തിയ ലകകാലെതക്കസത്തിലുര ഷുസഹബത്തിലന്റ ലകകാലെതക്കസത്തിലുര

കകാശത്തിലകാത  ഈ  സരസകാനലത  ഖജനകാവത്തില്നത്തിനര  രണ്ടുതകകാടെത്തി

പതത്തിലനകാനറ്റ്  ലെക്ഷേര  രൂപ  നത്തിങ്ങള്  മുടെക്കത്തിയതറ്റ്  വലെത്തിയ  വക്കനീലെന്മകാലര

ലകകാണ്ടുവരനതത്തിനകാണറ്റ്.   ഈ  മൂനകാരകത്തിടെ  ക്രത്തിമത്തിനലുകലളയര  അവര്ക്കറ്റ്

കൂട്ടുനത്തിനവലരയര അവലരലകകാണറ്റ് കുറര ലചയ്യേത്തിപ്പത്തിച്ചവലരയര സരരക്ഷേത്തിക്കകാന്

തവണത്തിയകാണറ്റ്  പകാവലപ്പട്ടെവലന്റ/സകാധകാരണക്കകാരലന്റ  നത്തികുതത്തി  പണലമടുതറ്റ്

നത്തിങ്ങള്  ലചലെവഴത്തിക്കുനതറ്റ്.  പകാര്ട്ടെത്തിയകാണറ്റ്  ലകകാലത്തിച്ചലതനറ്റ്  അവര്

പറഞതലകാ?  നത്തിങ്ങള്  ഈ  ക്രത്തിമത്തിനലുകലള  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുലകകാണറ്റ്

രകാഷനീയപ്രവര്തനര  നടെത്തുനതറ്റ്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കണര.  നത്തിങ്ങള്
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ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-മകായത്തി ലസറത്തില് ലചയതലകാ;  ആര്.എസറ്റ്.എസുര നത്തിങ്ങളുര

തമത്തില്   പ്രശ്നങ്ങലളകാനമത്തിലതലകാ;  ആര്.എസറ്റ്.എസുര  നത്തിങ്ങളുര  തമത്തില്

ലസറത്തില്  ലചയ്തു.   ശനീ.  ജയരകാജന്  തലന  പറഞത്തിട്ടുണറ്റ്,

തത്തിരവനന്തപുരത്തുവച്ചറ്റ്  മുഖരമനത്തിയര  തകകാടെത്തിതയരത്തി  ബകാലെകൃഷ്ണനുര  ഒര

വശത്തുര  ശനീ.  തഗകാപകാലെന്കുട്ടെത്തിയര  ശനീ.  വത്സന്  തത്തിലതങരത്തിയര

മറുവശത്തുമകായത്തി  അത്മനീയതനതകാവകായ ശനീ. എര. (മുരതകാസറ്റ് അലെത്തിഖകാന്) ലന്റ

സകാനത്തിദരതത്തില്  ലസറത്തില്ലമന്റുണകാക്കത്തിലയനറ്റ്.  പത്തിലനകാര

ലകകാലെപകാതകവമത്തില.   നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  ലകകാനലകകാതണയത്തിരത്തിക്കണര.

ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-മകായത്തി  ലസറത്തില്  ലചയ്തുകഴത്തിഞതപ്പകാള്,  നത്തിങ്ങള്

തകകാണ്ഗ്രസുകകാരകായ  19-20  വയസ്സുള്ള  കുഞ്ഞുങ്ങലള  ലകകാലകാന്  തുടെങ്ങത്തി.

തലെയത്തില്  മഴുലകകാണറ്റ്  ലവട്ടെത്തിപത്തിളര്തത്തിയര  സകകകാലുകള്  തഛദത്തിച്ചുര

കുഞ്ഞുങ്ങലള ലകകാലകാന് തുടെങ്ങത്തി.  നത്തിസകാരമകായ കകാരരങ്ങള്ക്കറ്റ് കു ഞ്ഞുങ്ങലള

ലകകാലകാന്  തുടെങ്ങത്തി.  നത്തിങ്ങള്ക്കത്തിതറ്റ്  ലചയ്യേകാതത്തിരത്തിക്കകാന്  പറത്തില.   നത്തിങ്ങള്

കസ്വതട്ടെഷന് സരഘങ്ങലളലക്കകാണറ്റ് ലചയ്യേത്തിപ്പത്തിച്ചു.   ഇതപ്പകാള് അവര് നത്തിങ്ങതളകാടെറ്റ്

ഡത്തിതകററ്റ്  ലചയ്യുകയകാണറ്റ്.  അവര്  ഇതപ്പകാള്  സകാമൂഹരവത്തിരദ  പ്രവര്തനര

നടെത്തുകയകാണറ്റ്.  അവര്  ജയത്തിലെത്തില്നത്തിനറ്റ്  കസ്വതട്ടെഷന്  വത്തിളത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.
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സസ്വര്ണ്ണര  കള്ളക്കടെതറ്റ്  നടെതകാനുള്ള  കസ്വതട്ടെഷന്,   കള്ളക്കടെതറ്റ്

നടെതത്തിലകകാണ്ടുവരന ആ സസ്വര്ണ്ണര തമകാഷ്ടത്തിലച്ചടുക്കകാനുള്ള കസ്വതട്ടെഷന്, എലകാ

കസ്വതട്ടെഷനുര  അവര്   ജയത്തിലെത്തില്  നത്തിലനടുക്കുകയകാണറ്റ്.   നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  അവലര

ഒനര  ലചയ്യേകാന്  പറത്തില.   കകാരണര  അവലര  നത്തിങ്ങള്  ഉപതയകാഗത്തിച്ചു.

അതുലകകാണറ്റ്  അവര്  നടെത്തുന  സകാമൂഹരവത്തിരദ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കറ്റ്

നത്തിങ്ങള് കുടെ പത്തിടെത്തിച്ചുലകകാടുതക്കണ അവസയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  വന.  നത്തിങ്ങള് സസ്വപ്നകാ

സുതരഷത്തിലന  തപകാലുള്ള  ആളുകലള  ഇടെനത്തിലെക്കകാരത്തികളകാക്കത്തി  വച്ചുലകകാണറ്റ്

ധനസമ്പകാദനതത്തിനറ്റ്  ശമത്തിച്ചു.  ആകകാശറ്റ്  തത്തിലതങരത്തിലയ  തപകാലുള്ള

ക്രത്തിമത്തിനലുകലള  വച്ചുലകകാണറ്റ്  രകാഷനീയ  എതത്തിരകാളത്തികളകായ  ഞങ്ങലള  ഇലകായ്മ

ലചയ്യേകാന്  നത്തിങ്ങൾ   ശമത്തിക്കുന.  ഭരണര  ലകകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങളുലടെ

പകാർട്ടെത്തിക്കുണകായതറ്റ്  ഡനീജനതറഷനുര  ജനീർണ്ണതയമകാണറ്റ്.  എലകാ

ജത്തിലകളത്തില്നത്തിനര  വരന  റത്തിതപ്പകാർട്ടുകളുര  ഞകാന്  ഇവത്തിലടെ

ആവർതത്തിച്ചുപറയകാന് ശമത്തിക്കുനത്തില.  ആലെപഴ,  തത്തിരവനന്തപുരര,  കണ്ണൂര്,

പകാലെക്കകാടെറ്റ്  തുടെങ്ങത്തിയ  ജത്തിലകളത്തില്നത്തിനര  എലകാദത്തിവസവര  വരന

വകാർതകലളന്തകാണറ്റ്?  ശനീ.  എര.  വത്തി.  തഗകാവത്തിന്ദന് മകാസറുലടെ  ജകാഥയ്ക്കുതവണത്തി

ബകാഞറ്റ് ലസക്രട്ടെറത്തി മണല് വകാരനവലര വത്തിരട്ടുന സരഭകാഷണര റത്തിതക്കകാര്ഡറ്റ്
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ലചയതകാണറ്റ്. കകായലെത്തില് കത്തിടെക്കുന മണലെതല, കകാശറ്റ് തനത്തിട്ടെറ്റ്  ഇഷ്ടര തപകാലലെ

വകാരത്തിതക്കകാളകാനകാണറ്റ് അതത്തില് പറയനതറ്റ്.  പള്ളത്തിയര പഞകായത്തുര തമത്തിലുള്ള

തര്ക്കര വനതപ്പകാൾ പള്ളത്തിക്കകാതരകാടെറ്റ് ഏരത്തിയ കമത്തിറത്തിയരഗര ഒര ലെക്ഷേര  രൂപ

തചകാദത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ആലെപഴയത്തിലലെ  കഥകലളകാനര  ഞകാന്  പറയനത്തില.

ആലെപഴയത്തിലലെ  എലകാകഥകളുര  പറഞ്ഞുകഴത്തിഞകാല്  നമുക്കുതലന

നകാണതക്കടെകാകുര.  പറയകാന്  ലകകാള്ളകാത  കഥകളകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങൾ

മനസത്തിലെകാതക്കണതറ്റ്,  നത്തിങ്ങളുലടെ  പകാർട്ടെത്തിലയ  ഈ  ഭരണര

ദുഷത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവനര അതത്തിനറ്റ് ജനീർണ്ണത ബകാധത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലവനമകാണറ്റ്.

33  വർഷക്കകാലെര  ബരഗകാൾ  ഭരത്തിച്ച  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)-നറ്റ്  സരഭവത്തിച്ച  അതത

ദുരന്തമകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങൾക്കറ്റ്  തകരളതത്തില്  സരഭവത്തിക്കകാന്  തപകാകുനതറ്റ്.

ബത്തി.ലജ.പത്തി.  deep  state  ഉണകാക്കകാന്  തപകാകുനതുതപകാലലെ,  നത്തിങ്ങൾ  deep

state  ഉണകാക്കകാന്  തനകാക്കത്തിയതകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങൾ  പത്തിന്വകാതത്തില്  നത്തിയമനങ്ങൾ

നടെതത്തി  നത്തിങ്ങളുലടെ  ആളുകലള  പത്തിന്വകാതത്തിലെത്തിലൂലടെ  കയറത്തി.   എലകായത്തിടെത്തുര

നത്തിങ്ങളുലടെ  ആളുകലള  പ്രതത്തിഷത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങള്  ശമത്തിച്ചു.   അജനീവനകാന്തര

തലെകാകകാവസകാനരവലര  ഈ  ഭരണര സകപ്പത്തിടെത്തിയത്തില് ഒതുക്കകാലമനറ്റ്  നത്തിങ്ങൾ

ലതറത്തിദരത്തിക്കുന.   പതക്ഷേ  അതത്തിനുള്ള  തത്തിരത്തിച്ചടെത്തിയകാണറ്റ്.   പണറ്റ്  ലചഗുതവര
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പറഞതുതപകാലലെ,  അവത്തിലടെ  നത്തിനതലന  തുടെങ്ങുര  പ്രതത്തിവത്തിപവര,

അതുതലന  നടെനലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.   ഞങ്ങള്  പകാവങ്ങള്,   റകായ്പൂര്

സതമളനര  നടെതത്തിതക്കകാലട്ടെ,  ഞങ്ങള്  പനീനറത്തി  സതമളനങ്ങളുര  മറ്റുര

നടെതത്തിയത്തിട്ടെറ്റ്  കുലറ  വർഷങ്ങളകായതലകാ;  ഞങ്ങൾ  സഫററ്റ്  ലചയ്യുകയകാണറ്റ്.

സഫററ്റ്  ലചയ്യുനതറ്റ്  തമകാദത്തി  ഭരണകൂടെതത്തിലനതത്തിലരയകാണറ്റ്.   ഒര  മനുഷരന്

4000 കത്തിതലെകാമനീറർ നടെനതറ്റ് ആ സതന്ദശര എതത്തിക്കകാന് തവണത്തിയകാണറ്റ്.  ഈ

ലവറുപ്പത്തിലന്റ  ചന്തയത്തില്  ഞകാലനകാര  തസ്നേഹതത്തിലന്റ  കടെ  തുറക്കുലമന

പ്രഖരകാപനര  അതദ്ദേഹര  നടെതത്തിയതറ്റ്  അതത്തിനുതവണത്തിയകാണറ്റ്.

ഫകാസത്തിസതത്തിലനതത്തിരകായത്തിട്ടുള്ള  വത്തിട്ടുവനീഴ്ചയത്തിലകാത  തപകാരകാട്ടെമകാണറ്റ്

ഞങ്ങളുതടെതറ്റ്. ഞങ്ങളകാണറ്റ് ഏറവര കൂടുതല് അവരലടെ മുമ്പത്തില് നത്തില്ക്കുനതറ്റ്.

ഞകാന്  തജകാർജ്ജറ്റ്  ഓർലവലത്തിലന്റ  '1984'   എന  പുസകര  തകകാതളജത്തില്

പഠത്തിക്കുതമ്പകാള് വകായത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്. വകായത്തിച്ചുകഴത്തിഞറ്റ്  ഒര മകാസതതകാളര എനത്തിക്കറ്റ്

ഭയമകായത്തിരന,  കകാരണര  അധത്തികകാരര;  'Big  Boss  is  watching'  എവത്തിലടെ

തപകായകാലുര  ഗവലണ്മെന്റത്തിലന്റ,  ഭരണകൂടെതത്തിലന്റ കണകളകാണറ്റ്.  നമുക്കറ്റ്  ഒനര

ലചയ്യേകാന് സകാധത്തിക്കുനത്തില,  നമ്മുലടെ സസ്വകകാരരകതകലളലകാര നഷ്ടലപ്പട്ടെറ്റ് നമൾ

വലകാലതയകാകുന,  എലകാര  ഗവലണ്മെന്റത്തിനറ്റ്  വത്തിതധയമകാകുന  അവസയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

170

രകാജരലത  ലകകാണ്ടുതപകാകകാന്  തകന  ഗവണ്ലമന്ററ്റ്  ശമത്തിക്കുതമ്പകാൾ

അവരമകായത്തി ഞങ്ങൾ തപകാരകാട്ടെതത്തിലെകാണറ്റ്.   അതത്തില് നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ് എന്തകാണറ്റ്

സരശയര;   ആർക്കകാണറ്റ്  സരശയര?   ഈ  രകാജരലത വർഗനീയ ഫകാസത്തിസറ്റ്

ശക്തത്തികളുമകായത്തി  ഒര  സനത്തിയര  ലചയ്യേകാത  വനീട്ടുവത്തിഴ്ചയത്തിലകാത

തപകാരകാട്ടെതത്തിലെകാണറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്.  ജയര മകാത്രമലതലകാ  തതകാൽവത്തിയമുണകാകുര.

നത്തിങ്ങള്  ഞങ്ങലള  പരത്തിഹസത്തിതച്ചകാള,   ബത്തി.ലജ.പത്തി.  തനതകാക്കന്മേകാർ

പരത്തിഹസത്തിക്കുന  അതത  ഭകാഷ  കടെലമടുത്തുലകകാണകാണറ്റ്  നത്തിങ്ങൾ  ഞങ്ങലള

പരത്തിഹസത്തിക്കുനതറ്റ്.  ഞങ്ങള് തതകാല്ക്കുതമ്പകാള് തതകാല്വത്തിയണകാകുര.  ഞങ്ങള്

അധത്തികകാരതത്തില്  വന  സലെങ്ങളത്തില്   പുതത്തിലയകാര  സരവത്തിധകാനര

ഉപതയകാഗത്തിച്ചുലകകാണ്ടുര  ജനകാധത്തിപതരലത  മുഴുവന്  കശകാപ്പറ്റ്  ലചയ്തുലകകാണ്ടുര

ഞങ്ങളുലടെ ഗവണ്ലമന്റുകലള അട്ടെത്തിമറത്തിക്കകാന് ശമത്തിക്കുന.  റകായ്പൂരത്തില് ഇന്തരന്

നകാഷണല്  തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  പനീനറത്തി   ലസഷന്  നടെക്കുനതത്തിനുമുമ്പറ്റ്

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  തനതകാക്കന്മേകാരലടെ  വനീടുകള്  ലറയ് ഡറ്റ്  ലചയ്യുനതുള്ലപ്പലടെ

ധകാരകാളര  കകാരരങ്ങളുണകായത്തി.  ഞങ്ങളുലടെ  നത്തിലെപകാടെറ്റ്  എന്തകാലണനള്ളതറ്റ്

വളലര  കൃതരമകായത്തി  ഞകാന്  രകാവത്തിലലെ  പറഞതലകാ?  നത്തിങ്ങലളകാനര

തചകാദത്തിക്കണ.  മുഖരമനത്തി പറഞതത്തിനറ്റ്  ഞകാന് കൃതരമകായത്തി  രകാവത്തിലലെ മറുപടെത്തി
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പറഞത്തിട്ടുണറ്റ്.  

മത്തി  .   സ്പനീക്കര്: പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിനറ്റ് ഇനത്തി എത്ര സമയര തവണര.

ശനീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതനീശന്: സര്,  അഞറ്റ് മത്തിനത്തിട്ടെറ്റ് മതത്തി.  അതത്തിലനതത്തിരകായത്തി

ഞങ്ങള് തപകാരകാടെത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ആ  തപകാരകാട്ടെതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി

തകരളതത്തിലുര ഞങ്ങള്ക്കറ്റ് ഒര വത്തിട്ടുവനീഴ്ചയമത്തില.  ടെകാകറ്റ് വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചതത്തിലനതത്തിലര

യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-ഉര  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യര  സമരര  ലചയ്യുനലവനകാണറ്റ്  മുഖരമനത്തി

എതപ്പകാഴുര   പറയനതറ്റ്.  അവര്  പ്രതത്തിപക്ഷേതതല;  അവര്  സമരര

ലചയ്യേരലതനറ്റ്  ഞങ്ങള്ക്കറ്റ്  പറയകാന്  കഴത്തിയതമകാ?  അങ്ങറ്റ്  പകാര്ട്ടെത്തി

ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുതമ്പകാള്  തസകാളകാര്  തകസത്തില്  ശനീ.  ഉമന്

ചകാണത്തിലക്കതത്തിലര  നത്തിങ്ങള്  സമരര  ലചയതപ്പകാള്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യര  സമരര

ലചയ്യുകയണകായത്തിതല;  പകാര്ട്ടെത്തി  ലസക്രട്ടെറത്തിയകായ  ശനീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയനുര

ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കകാരരകൂടെത്തി  ഒരമത്തിച്ചകാണറ്റ്  സമരര  ലചയ്യുനലതനറ്റ്  ഞങ്ങള്

പറതഞകാ?  ബകാര് തകകാഴ തകസത്തിലനതത്തിരകായത്തി സമരര ലചയതപ്പകാള്  നത്തിങ്ങള്

രണ്ടുതപരര  അനറ്റ്  പ്രതത്തിപക്ഷേതകായത്തിരന.  വത്തിഴത്തിഞലത  പകാവലപ്പട്ടെ

മത്സരലതകാഴത്തിലെകാളത്തികള്  സമരര  നടെതത്തിയതപ്പകാള്  അതത്തിലനതത്തിരകായത്തി

നത്തിങ്ങളുലടെ  പകാര്ട്ടെത്തി  ജത്തിലകാ  ലസക്രട്ടെറത്തിയര  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  ജത്തിലകാ
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പ്രസത്തിഡന്റുരകൂടെത്തി  ഒരമത്തിച്ചറ്റ്  ലസക്രതട്ടെറത്തിയറത്തില്  വനറ്റ്  ഒരമത്തിച്ചറ്റ്  സമരര

നടെതത്തിയതലകാ;  അലതന്തകാണറ്റ്  മറക്കുനതറ്റ്?   തകരളതത്തില്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കറ്റ്

സകാനമത്തില.   അവര്ക്കറ്റ്   സകാനമത്തിലകാതകാക്കുന  വര്ക്കകാണറ്റ്   ഞങ്ങള്

നടെത്തുനതറ്റ്.  എതപ്പകാഴുര  അവരലടെ  കകാരരര  പറഞറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  അവര്ക്കറ്റ്

സകാനമുണകാക്കത്തിലക്കകാടുക്കകാന്  ശമത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  അവര്ക്കറ്റ്

സകാനമുണകായത്തിരന.  അവര് കയറത്തി വരത്തികയകായത്തിരന.   ഇതപ്പകാള് അവര്ക്കറ്റ്

തകരളതത്തില്  സകാനമത്തില.  അതവര്ക്കറ്റ്  നഷ്ടമകായത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

നത്തിങ്ങള്  തപകായത്തി  അവര്ക്കറ്റ്  സകാനര  ലകകാടുതക്കണതത്തില.  അതുലകകാണറ്റ്

രകാഷനീയര  കൂടുതല്  പറതയണതത്തില.  നത്തിങ്ങളുലടെ  ഭരണതത്തില്  ഈ

സരസകാനതറ്റ് ഗുണകളുര മയക്കുമരനറ്റ്  മകാഫത്തിയകളുര  അഴത്തിഞകാടുകയകാണറ്റ്.

അവര്  സകാമൂഹത്തികവത്തിരദന്മേകാരകാണറ്റ്.  ഇവലര  നത്തിയനത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങള്തക്കകാ

നത്തിങ്ങളുലടെ ഭരണകൂടെതത്തിതനകാ കഴത്തിയനത്തില.  നത്തിങ്ങളുലടെ തപകാലെനീസറ്റ് വകുപ്പത്തില്

എത്രമകാത്രര ക്രത്തിമത്തിനലുകളകാണുള്ളതറ്റ്. സഹതക്കകാടെതത്തി ആവശരലപ്പട്ടെതനുസരത്തിച്ചറ്റ്

32  തകസുണകായത്തിരന  ഒര  തപകാലെനീസുതദരകാഗസലന  സര്വ്വനീസത്തില്നത്തിനറ്റ്

നനീക്കര  ലചയ്തു.  എനത്തിട്ടെറ്റ്  കഴത്തിഞ  നകാലെഞറ്റ്  മകാസരമുമ്പറ്റ്  അയകാലള

തത്തിരത്തിലച്ചടുത്തു.   ഒര  തപകാലെനീസറ്റ്  തസഷനത്തിലെത്തിരനറ്റ്  32  തകസുണകാക്കത്തിയതറ്റ്
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വത്തിജത്തിലെന്സറ്റ് കലണത്തുകയര  അയകാലള സര്വ്വനീസത്തിലെത്തിരതകാന് കഴത്തിയത്തിലലനറ്റ്

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെറ്റ്  ലകകാടുക്കുകയര ലചയ്തു.  സഹതക്കകാടെതത്തി  അയകാലള പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടെകാന്

പറഞതനുസരത്തിച്ചറ്റ് പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിട്ടു.   അയകാലള നത്തിങ്ങള് വനീണ്ടുര തത്തിരത്തിലച്ചടുത്തു.

തപകാലെനീസത്തിലലെ  ക്രത്തിമത്തിനലുകലള  നത്തിങ്ങള്  തപ്രകാത്സകാഹത്തിപ്പത്തിക്കുനണറ്റ്.

തപകാലെനീസത്തില്  തനീവ്രവകാദ  സരഘടെനകളുലടെ  പ്രതത്തിനത്തിധത്തികളുണറ്റ്.   നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്

കണ്തടകാളത്തില.   ഇനലത  തപകാലെനീസത്തിലനകാര  hierarchy  ഇല.  ഡത്തി.ജത്തി.പത്തി.

പറഞകാല്  ഏലതങത്തിലുര  എസറ്റ്.പത്തി.  തകള്ക്കുതമകാ?  എസറ്റ്.പത്തി.

തകള്ക്കണലമങത്തില്  പകാര്ട്ടെത്തി ലസക്രട്ടെറത്തി വത്തിളത്തിക്കണര.   എസറ്റ്. പത്തി. പറഞകാല്

സത്തി.ഐ.  തകള്ക്കുതമകാ?   സത്തി.ഐ.  തകള്ക്കണലമങത്തില് ഏരത്തിയ ലസക്രട്ടെറത്തി

വത്തിളത്തിക്കണര. ഗതവണന്സറ്റ് എനപറയനതറ്റ്  വളലര വരതരസമകാണറ്റ്.  Good

Governance  എനപറയനതറ്റ് വരതരകാസമകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള് അതത്തിലനലയലകാര

പകാര്ട്ടെത്തിവല്ക്കരത്തിച്ചു.  നതരനതമകാ ഡത്തിയര  ആര്.എസറ്റ്.എസുര  ഇന്തര  മുഴുവനുര

deep  state  ഉണകാക്കകാന്  തപകാകുനതുതപകാലലെ  നത്തിങ്ങള്   തകരളതത്തില്  ഒര

deep state  ഉണകാക്കകാന് ശമത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  Same method  ആണറ്റ്.  എലകാ

ഇന്സത്തിറനഷലനയര  രകാഷനീയവല്ക്കരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  എലകാ

ഇന്സത്തിറനഷനുകളത്തിലുര  ആളുകലള  നത്തിയമത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  എലകായത്തിടെത്തുര
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സകകടെത്തുകയകാണറ്റ്.  ജനകാധത്തിപതര  തകരളമകാണറ്റ്,  അലതകാനര  ശകാശസ്വതമല.

നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  സകകടെതകാന്   കഴത്തിയന   എലകാ  തമഖലെകളത്തിലുര  നത്തിങ്ങള്

സകകടെതത്തി  രകാഷനീയവല്ക്കരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.   ഈ  രകാഷനീയവല്ക്കരണര

തകരളലത   അപകടെതത്തിതലെയ്ലക്കതത്തിക്കുര.  തകരളതത്തിലന്റ  ഭകാവത്തിലയ

തകര്ക്കുര.  തകരളതത്തിലന്റ  ഇതക്കകാണമത്തി  നത്തിങ്ങള്  തകര്തറ്റ്

തരത്തിപ്പണമകാക്കത്തിയത്തിതല?   തകനതത്തിലനതത്തിരകായത്തി   ഞങ്ങള്   ശക്തമകായത്തി

സരസകാരത്തിച്ചു.  ഞകാനുര റകായ്പൂരത്തിലലെ സതമളനതത്തില് പലങടുത്തു.  തകനതത്തിലന്റ

ലതറകായ  നടെപടെത്തികള്ലക്കതത്തിലര  ഞങ്ങള്  സരസകാരത്തിക്കുലമനറ്റ്   ബ ഡ്ജററ്റ്

സതമളനതത്തില്  ഞങ്ങള്   ഈ  നത്തിയമസഭയത്തില്  പറഞതലകാ?

എക്കതണകാമത്തികറ്റ്  ലറസലെനഷനത്തില്  ഞകാനുര  സരസകാരത്തിച്ചു.  ഈ  രകാജരതറ്റ്

ഫത്തിസല്  ലഫഡറത്തിലെത്തിസര  തകരകയകാണറ്റ്.  അവര്  തകര്ക്കുകയകാലണനറ്റ്

ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞു.  ഇവത്തിലടെ  അതുമകാത്രമകാതണകാ;   നമ്മുലടെ  തജകാലെത്തിയരകൂടെത്തി

ലചയ്യേതണ? 

ലലവദത്യുതത്തി വകുപമനത്തി   (ശനീ  .    ലക  .    കൃഷ്ണന്കുട്ടെത്തി  ):  സര്,  ഒര സരശയര

തചകാദത്തിക്കകാന് അങ്ങറ്റ് വഴങ്ങുതമകാ?

ശനീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതനീശന്:  സര്,   പനീസറ്റ്....  എനത്തിക്കറ്റ്  വളലര  കുറച്ചറ്റ്



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

175

സമയതമയള.  തകരളതത്തില്  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിക്കുനതത്തിലുണകായ  പരകാജയര

മകാത്രമല,  എത്രമകാത്രര  വലെത്തിയ  പരകാജയമകാണറ്റ്  പലെ

രരഗത്തുമുണകായത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  അക്കകാരരര  ബഡ്ജററ്റ് പ്രസരഗതത്തില് ഞങ്ങള്

ചൂണത്തിക്കകാട്ടെത്തിയതലകാ?   ധനകകാരര  വകുപമനത്തി   അതത്തിലനലയകാനര

എതത്തിര്തത്തില, ശരത്തിയകാലണനറ്റ്  പറഞ്ഞു.   നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിക്കണലമനള്ളതറ്റ്

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ   ചുമതലെയകാണറ്റ്.    നരകായമകായത്തി  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിക്കണര.

അങ്ങലന  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിക്കകാന്  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്  കഴത്തിയനത്തില.  ചത്തിലെ

പദതത്തികലളക്കുറത്തിച്ചറ്റ് ലകകാട്ടെത്തിതഘകാഷത്തിക്കുകയകാണറ്റ്. സലെഫറ്റ് മത്തിഷനത്തില് കഴത്തിഞ

പ്രകാവശരര ലകകാണ്ടുവനതല, ഇനറ്റ് തവലറ കകാരരമകാണറ്റ് ലകകാണ്ടുവനലതനകാണറ്റ്

പറയനതറ്റ്. ഏഴറ്റ്  വര്ഷരലകകാണറ്റ്  മൂനറ്റ്  ലെക്ഷേതത്തി  ഇരപതത്തിനകായത്തിരര  വനീടെറ്റ്

പണത്തിതുലവനറ്റ്  പറയന.  അഞ്ചുവര്ഷരലകകാണറ്റ്  രണര  ലെക്ഷേര  വനീടുകളകാണറ്റ്

നത്തിങ്ങള്  നത്തിര്മത്തിച്ചതറ്റ്.  ശനീ.  ഉമന്  ചകാണത്തിയലടെ  കകാലെതറ്റ്   അഞറ്റ്

വര്ഷരലകകാണറ്റ്  നകാലുലെക്ഷേതത്തി അമ്പതത്തിയയ്യേകായത്തിരര വനീടെറ്റ്  നത്തിര്മത്തിച്ചുലവനറ്റ്

നത്തിങ്ങളുലടെ മനത്തിമകാര് നല്കത്തിയ മറുപടെത്തി ഞങ്ങളുലടെ കയ്യേത്തിലുണറ്റ്. (...ബഹളര...)

നത്തിങ്ങളുലടെ  മനത്തിമകാര്   നല്കത്തിയ  കണക്കറ്റ്  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ  വകായത്തിച്ചതകാണറ്റ്.

(....ബഹളര....)  ഞകാന്  ലവല്ലുവത്തിളത്തിക്കുന.  എവത്തിലടെ  തവണലമങത്തിലുര
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ലതളത്തിയത്തിച്ചുതരകാര.     2011 മുതല് 2016  വലരയള്ള ശനീ. ഉമന് ചകാണത്തിയലടെ

ഭരണകകാലെതറ്റ്   455000   വനീടെറ്റ്  വച്ചത്തിട്ടുലണനറ്റ്  ഞകാന് ആധത്തികകാരത്തികമകായത്തി

പറയന.  അതതസമയര നത്തിങ്ങള്  രണര ലെക്ഷേര വനീടെറ്റ് വച്ചു. (....ബഹളര.......)

നത്തിങ്ങളുലടെ മനത്തിയകായത്തിരന  ശനീ.  എ.  ലക.  ബകാലെന് അടെക്കമുള്ള ആളുകള്

നല്കത്തിയ കണക്കകാണത്തിതറ്റ്.  (.....ബഹളര....)  നത്തിങ്ങള്  ബഹളമുണകാതക്കണ.

അലതകാലക്ക  എവത്തിലടെ  തവണലമങത്തിലുര  ലതളത്തിയത്തിച്ചുതരകാര.  നത്തിങ്ങള്ക്കറ്റ്

സധരരമുലണങത്തില്  വതനകാ.  ഇന്തരയത്തിലലെങ്ങുമത്തിലകാതലതനല,

തലെകാകലതങ്ങുമത്തിലകാത  പദതത്തിയകാലണനറ്റ്  പറഞറ്റ്

ലകകാട്ടെത്തിതഘകാഷത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  സരരരഭക മഹകാസരഗമര  എന്തകാണറ്റ്?  ഇതപ്പകാള്

മനത്തിക്കതറ്റ്  മനസത്തിലെകായത്തി.  ഞങ്ങള്  പറഞലതന്തകാണറ്റ്?  ഈ  ഒര

വര്ഷതത്തിനകര  ഒര  ലെക്ഷേതത്തിലെധത്തികര  സരരരഭങ്ങള്  ലകകാണ്ടുവനത്തിട്ടെറ്റ്

രണ്ടുലെക്ഷേതത്തി  ചത്തിലെസ്വകാനര  ആളുകള്ക്കറ്റ്  ലതകാഴത്തില്  ലകകാടുത്തുലവനറ്റ്  നത്തിങ്ങള്

പറഞ്ഞു.   നത്തിങ്ങള്   ലകകാണ്ടുവനത്തിട്ടെത്തിലലനറ്റ്  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞു.

നത്തിങ്ങലളന്തകാണറ്റ്  ലചയതറ്റ്?  നത്തിങ്ങളുലടെ  ആളുകള്  പഞകായത്തുകളത്തിലുര

ബകാങകളത്തിലുര തപകായത്തി.  പഞകായതത്തില് തപകായത്തി അവത്തിലടെനത്തിനര സലെസന്സറ്റ്

ലകകാടുക്കുനതത്തിലന്റലയലകാര  കണലക്കടുത്തു.  നകാട്ടെത്തില്   ധകാരകാളര  ആളുകള്
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സരരരഭങ്ങള്  ആരരഭത്തിക്കുനണറ്റ്.  ഇഷ്ടരതപകാലലെ  ലപട്ടെത്തിക്കടെയര

തബക്കറത്തിയലമകാലക്കയണറ്റ്.  ഇതപ്പകാള്  പകാന്ഡമത്തികറ്റ്  സത്തിറ്റുതവഷന്  കഴത്തിഞറ്റ്

ഗള്ഫത്തില്നത്തിലനകാലക്ക  തത്തിരത്തിച്ചുവന  ആളുകള്  ധകാരകാളര  കടെകള്

തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  ചകായക്കടെ,  സസക്കത്തിള് തഷകാപ്പറ്റ്,  വര്ക്കറ്റ്തഷകാപ്പറ്റ്,  തബക്കറത്തി,

ബകാര്ബര് തഷകാപ്പറ്റ്  തുടെങ്ങത്തി ധകാരകാളര  സരരരഭങ്ങള് എലകാക്കകാലെത്തുര നമ്മുലടെ

നകാട്ടെത്തില്   ആരരഭത്തിക്കുര.   അതത്തിതപ്പകാള്  മകാത്രമല.   അതത്തിനുതശഷര

ബകാങകളത്തില്തപ്പകായത്തി  തലെകാണ്  എടുതതത്തിലന്റ  കണലക്കടുത്തു.   എനത്തിട്ടെറ്റ്

ഇലതലകാരകൂടെത്തി  സമകാഹരത്തിച്ചത്തിട്ടെറ്റ്  സര്ക്കകാര്  ഒര  വര്ഷരലകകാണറ്റ്  ഒര

ലെക്ഷേതത്തിലെധത്തികര  സരരരഭങ്ങള്  നടെത്തുലമനറ്റ്  പറഞകാല്  ഇലതകാലക്ക

അതനസ്വഷത്തിച്ചുതപകാകുന  കുറച്ചറ്റ്  പകാവലപ്പട്ടെ  ആളുകള്   ഇപറത്തുലണനകൂടെത്തി

നത്തിങ്ങള് ആതലെകാചത്തിക്കതണ? 

നത്തിയമര,  വരവസകായര,  കയര് വകുപമനത്തി  (ശനീ  .    പത്തി  .    രകാജനീവറ്റ്  ):  സര്,

വഴങ്ങുതമകാ? അങ്ങറ്റ് സഭലയ ലതറത്തിദരത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

ശനീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതനീശന്:  സര്,  ഞകാന് പറഞ്ഞുതനീര്ക്കലട്ടെ.  മനത്തിക്കറ്റ്

മറുപടെത്തി  പറയകാന്  അവസരമുണറ്റ്.  ഇലതലകാര  മനസത്തിലെകാക്കകാന്

തകകാമണ്ലസന്സറ്റ്  മതത്തി.  ആ  തകകാമണ്ലസന്സുവച്ചറ്റ്  അതനസ്വഷത്തിച്ചറ്റ്
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തപകായതപ്പകാഴകാണറ്റ്  ഈ  കണക്കറ്റ്  മനസത്തിലെകായതറ്റ്.  സര്ക്കകാര്  മുന്കലയ്യേടുതറ്റ്

എത്ര സരരരഭര ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്?   ഒര സരരരഭവര ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില. 

ശനീ  .   പത്തി  .   രകാജനീവറ്റ്: സര്, അങ്ങറ്റ് വഴങ്ങുതമകാ? 

ശനീ  .   വത്തി  .   ഡത്തി  .   സതനീശന്:  സര്, ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേലുള്ള ചര്ച്ചയത്തില്

മനത്തിമകാര്ക്കറ്റ്  മറുപടെത്തി  പറയകാനുള്ള  അവസരമുണറ്റ്.  അതപ്പകാള്  പറയകാര.

സത്തി.എര.ഡത്തി.ആര്.എഫറ്റ്.-തലെയ്ക്കറ്റ്  അതപക്ഷേ  ലകകാടുതതപ്പകാള്

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവര ശനീ. അടൂര് പ്രകകാശറ്റ് എര.പത്തി.-യര ആളുകള്ക്കറ്റ് ലതറകായ

കതറ്റ് ലകകാടുതറ്റ് ഇടെനത്തിലെക്കകാരകാലയനറ്റ് അമ്പലെപഴ അരഗര സരസകാരത്തിച്ചതപ്പകാള്

പറയകയണകായത്തി.  ഇങ്ങലനയള്ള കകാരരര  തരഖകാമൂലെര  എഴുതത്തിലക്കകാടുക്കകാലത

നത്തിയമസഭയത്തില്  പറയകാന് പകാടെത്തില.  അതറ്റ് ലതറകാണറ്റ്.  ആതരകാപണമകായത്തിട്ടെകാണറ്റ്

അതദ്ദേഹര ഉനയത്തിച്ചതറ്റ്.  

ശനീ  .   എച്ചറ്റ്  .   സലെകാര: സര്, അങ്ങറ്റ് വഴങ്ങുതമകാ?

ശനീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതനീശന്:   സര്,  ഞകാന്  പറയലട്ടെ.    നത്തിങ്ങളവത്തിലടെ

ഇരത്തിക.   ഞകാന് ഇക്കകാരരര  വത്തിശദനീകരത്തിച്ചതകാണറ്റ്.    എലകാ  എര.എല്.എ.-

മകാരലടെയര  മുനത്തില്  അതപക്ഷേ  വരനതുതപകാലലെ  എലന്റ  മുമ്പത്തിലുര  ഒര

അതപക്ഷേ വരത്തികയകാണറ്റ്.  അതറ്റ്  മുഖരമനത്തിയലടെ ഓഫനീസത്തില്നത്തിനറ്റ്  നല്കത്തിയ
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അതപക്ഷേയകാണറ്റ്.   അതത്തില്  രണറ്റ്  ലെക്ഷേതത്തില്  തകാലഴയകാണറ്റ്   അയകാളുലടെ

വരമകാനലമനറ്റ്  വത്തിതലജകാഫനീസര്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചറ്റ്  തരഖലപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.

ഒരകാളുലടെ  വരമകാനര  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുനതറ്റ്  എര.എല്.എ.  ആതണകാ;

നത്തിങ്ങളുലടെയടുതറ്റ്  ഒര  അതപക്ഷേ  വനകാല്  നത്തിങ്ങളകാതണകാ  അവരലടെ

വനീട്ടെത്തില്തപകായത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുനതറ്റ്?  അല.  ആഴ്ചയത്തില്  മൂനറ്റ്  പ്രകാവശരര

ഡയകാലെത്തിസത്തിസറ്റ്  നടെത്തുന തക്രകാണത്തികറ്റ്  കത്തിഡ റ്റ്നത്തി  തപഷരന്റകാലണനര തരകാഗര

അഞകാമലത തസജത്തിലെകാലണനര തഡകാകര് സകാക്ഷേരലപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുന. ഈ

രണറ്റ്  തരഖകളുര  ലകകാണ്ടുവനതറ്റ്  എലന്റ  മുന്  പഞകായതറ്റ്  പ്രസത്തിഡന്റകാണറ്റ്.

ഞകാന് ഡനീറയത്തില്സറ്റ് തചകാദത്തിച്ചതപ്പകാള് അതപക്ഷേ നല്കത്തിയ  ആളത്തിലന എനത്തിക്കറ്റ്

മനസത്തിലെകായത്തി.  അതദ്ദേഹര  സുഖമത്തിലകാത  ആളകാലണനറ്റ്  എനത്തിക്കറത്തിയകാര.

അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ  കഴുതത്തില്  ബകാന്ഡറ്റ്-എയ്ഡറ്റ്  വച്ചറ്റ്  കണത്തിട്ടുള്ളതത്തിനകാല്

എനത്തിക്കറ്റ്  ആലള മനസത്തിലെകായത്തി.   അതദ്ദേഹര തനീലര  ബുദത്തിമുട്ടുള്ള ആളകാതണകാ;

പ്രയകാസലപ്പടുനതണകാ എനറത്തിയകാന് ഞകാന് അതദ്ദേഹലത വത്തിളത്തിച്ചു.  ഞങ്ങള്

പലെരനീതത്തിയത്തിലുര  ആളുകലള  സഹകായത്തിക്കുര.   മുഖരമനത്തിയലടെ  ധനസഹകായര

മകാത്രമല, ആളുകലള സഹകായത്തിക്കകാന് ഞങ്ങള്ക്കറ്റ് തവലറയര സരവത്തിധകാനമുണറ്റ്.

അതറ്റ്  നത്തിങ്ങളത്തില്  പലെര്ക്കുര  കകാണുര.   അതദ്ദേഹതത്തിനറ്റ്  കൂടുതല്  സഹകായര
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ആവശരമുതണകാലയനറ്റ്  ഞകാന്  തചകാദത്തിച്ചതപ്പകാള്  സത്തിതത്തി  വളലര

തമകാശമകാലണനര  സര്ക്കകാര്  ലകകാടുക്കുന  സകാമൂഹര  സുരക്ഷേകാ  ലപന്ഷനകായ

വകാര്ദകരകകാലെ ലപന്ഷന് മകാത്രമകാണറ്റ്  ഇതപ്പകാഴലത ആലക വരമകാനലമനര

പറഞ്ഞു.   വകാര്ദകരകകാലെ  ലപന്ഷന്  വകാങ്ങുന  ഒരകാള്,   ആഴ്ചയത്തില്  മൂനറ്റ്

പ്രകാവശരര ഡയകാലെത്തിസത്തിസറ്റ് നടെത്തുന തക്രകാണത്തികറ്റ് കത്തിഡ റ്റ്നത്തി തപഷരന്ററ്റ്,  തരകാഗര

അഞകാമലത  തസജത്തിലെകാലണനറ്റ്  തഡകാകറുര  വത്തിതലതജകാഫനീസറുര  സര്ട്ടെത്തിസഫ

ലചയ ഒരകാളുലടെ അതപക്ഷേ ഞകാന് കനീറത്തി  കളയതണകാ?  ആ അതപക്ഷേ ഞകാന്

മുഖരമനത്തിക്കറ്റ്   അയച്ചു.  ഇനലലെ  രകാത്രത്തിയര  ഞകാന്  കുലറ  അതപക്ഷേകളത്തില്

ഒപ്പത്തിട്ടെറ്റ്  അയച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.  മുഖരമനത്തിയലടെ  ഓഫനീസറ്റ്  എന്തകാണറ്റ്  ലചയ്യുനതറ്റ്?

മുഖരമനത്തിയലടെ  ഓഫനീസത്തില്നത്തിനര  ആ  അതപക്ഷേ  തനലര

വത്തിതലതജകാഫനീസത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  അയയ്ക്കുര.   വത്തിതലതജകാഫനീസര്  വനീണ്ടുര  അതത്തില്

പറഞത്തിട്ടുള്ള  വരമകാനവര  മററ്റ്  കകാരരങ്ങളുലമലകാര  ശരത്തിയകാതണകാലയനറ്റ്

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചറ്റ്  തകാലൂക്കകാഫനീസത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  അയയ്ക്കുര.   തഹസത്തില്ദകാര്  അതറ്റ്

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചറ്റ്   കളകതററത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  അയയ്ക്കുര.   കളകതററത്തില്നത്തിനറ്റ്  റവനന

വകുപ്പത്തിതലെയ്ക്കുര  അവത്തിലടെനത്തിനറ്റ്  മുഖരമനത്തിയലടെ   ഓഫനീസത്തിതലെയ്ക്കുര  എത്തുര.

മുഖരമനത്തിയലടെ  കയ്യേത്തില്  വനതപ്പകാള്  45000  രൂപ  അനുവദത്തിച്ചു.  അതത്തില്
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വളലര നന്ദത്തിയണറ്റ്.  അയകാള് തരകാഗത്തിയര വരമകാനമത്തിലകാതതുമകായ പകാവലപ്പട്ടെ

ആളകാണറ്റ്.  അതദ്ദേഹര  ഗള്ഫത്തിലെകായത്തിരനലവനറ്റ്  പറഞ്ഞു.   പണറ്റ്  അതദ്ദേഹര

ഗള്ഫത്തിലെകായത്തിരന.   കഷ്ടപ്പകാടുര  ദുരത്തിതവമകായത്തിട്ടെകാണറ്റ്  അതദ്ദേഹര  ഗള്ഫത്തില്

തപകായതറ്റ്.  ഗള്ഫത്തില്  തപകായതത്തിലന്റ കടെരതപകാലുര  തത്തിരത്തിച്ചടെയ്ക്കകാന് കഴത്തിയകാലത

തത്തിരത്തിച്ചുവന പകാവലപ്പട്ടെ ഒരകാളകാണറ്റ്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിതയകാടെറ്റ് വലെത്തിയ

തുകകലളക്കുറത്തിച്ചുള്ള ചത്തിലെ തകസുകള്    തനരത്തിട്ടുര ഞകാന് പറയകാറുണറ്റ്.  എലകാ

എര.എല്.എ.മകാരര  നത്തിയമസഭയത്തില്  വനത്തിട്ടെറ്റ്  ലചയ്യുന  കകാരരര തസകാഷരല്

മനീഡത്തിയയത്തില്  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ്  അഴത്തിമതത്തി  കകാട്ടെത്തിലയനറ്റ്

പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ടെത്തിയകാളുലടെ  45,000/-  രൂപയത്തില് നത്തിനറ്റ് ഞകാന്  കകാശറ്റ്

വകാങ്ങത്തിലയനകാതണകാ; ഞകാന് തചകാദത്തിച്ചു എനലതലകാ; തസകാഷരല് മനീഡത്തിയയത്തില്

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  അധത്തിതക്ഷേപര;  ഇതറ്റ്  തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടെറ്റ്

കുതറനകാളുകളകായത്തി.  ഇവത്തിലടെ  തവലറകാര  എര.എല്.എ.-ലയലക്കകാണറ്റ്

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിലന്റ  സകാഫത്തിലന്റ  ഡനീലറയത്തില്സറ്റ്,  ശമ്പളര  ഇലതലകാര

ആരകാഞ്ഞു.   ഇ.  ലക.  നകായനകാരര   ശനീ.  വത്തി.  എസറ്റ്.  അച്ചുതകാനന്ദനുര

ശനീ.  എ.  ലക.  ആന്റണത്തിയര  ശനീ.  ഉമന്  ചകാണത്തിയര  ശനീ.  രതമശറ്റ്

ലചനത്തിതലെയര  വകാങ്ങത്തിയതത്തിതനക്കകാള്  കൂടുതലെകായത്തി  ഞകാന്  ഒനര
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വകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടെത്തില.   ചത്തിലെ കകാരരങ്ങള് തവലണനകാണറ്റ് എഴുതത്തിലക്കകാടുതത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.

നത്തിങ്ങള്  നകായനകാലരയര  ശനീ.  അച്ചുതകാനന്ദലനയര  അപമകാനത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

ഞകാന് കകാര് വകാങ്ങത്തിലയന ഇവത്തിലടെ പറഞ്ഞു.

മത്തി  .  സ്പനീക്കര്: പനീസറ്റ്...

ശനീ  .    വത്തി  .    ഡത്തി  .    സതനീശന്:സര്,  അങ്ങറ്റ് കൂടെത്തി  ഇതറ്റ്  അറത്തിയണര.  ഞകാന്

നത്തിയമസഭയത്തിലലെ പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവതല;  എനത്തിലക്കകാര കകാര് തന. 10 കകാര്

ലകകാടുതതപ്പകാള്  എനത്തിക്കറ്റ്  ഒര  കകാര്  തന.  എലന്റ  കകാര്  6  വര്ഷര

പൂര്തത്തിയകാക്കത്തിയതകാണറ്റ്.  കകാര്  ലെഭരമകായതത്തിനുതശഷര  5  പ്രകാവശരര  വര്ക്കറ്റ്

തഷകാപ്പത്തില്  ലകകാണ്ടുതപകാതകണത്തിവന.  സകാധകാരണ  ടൂറത്തിസര  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്ററ്റ്

അതരര  തമകാശമകായത്തിട്ടുള്ള  കകാര്  നല്കകാറത്തില;  അവര്  വത്തിത്തഡ്രെെകാ  ലചയ്യുര.

അതത്തിനറ്റ്  ഞകാന്  മകാത്രര  കകാര്  വകാങ്ങത്തിലയനര  എനത്തിക്കറ്റ്  മകാത്രര  സകാഫത്തിലന

നത്തിയമത്തിച്ചുലവനലമകാലക്കയള്ള  വലെത്തിയ  പ്രചരണങ്ങള്

നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  നത്തിങ്ങള്  നകായനകാലരയര

ശനീ.അചത്യുതകാനന്ദലനയര  കൂടെത്തിയകാണറ്റ്  അപമകാനത്തിക്കുനലതനറ്റ്

ആതലെകാചത്തിക്കണര.   അവലരകാലക്ക  കകാര്  വകാങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  (......ബഹളര.....)

ഇതുതപകാലലെ  ഏതുകകാരരതത്തിനുര  അവത്തിലടെയത്തിരനറ്റ്  സരസകാരത്തിക്കുന  കുലറ
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ആളുകള്....  നത്തിങ്ങള്  നത്തിങ്ങളുലടെ  നത്തിലെവകാരര  തനകാക്കുക.  നത്തിയമസഭയത്തിലലെ

നത്തിങ്ങളുലടെ  ലപര്തഫകാമന്സത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ് നത്തിങ്ങളുലടെ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തില്

ഇലെക്ഷേന് കരകാമ്പയത്തിനറ്റ് തപകാകുതമ്പകാള് ഞങ്ങള് പറയര. അതുലകകാണറ്റ് ഇവത്തിലടെ

ഒര  കകാരരര  ഞകാന്  വളലര  വരക്തമകായത്തി  പറയകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുന.  ഇഇ

സര്ക്കകാര്  പകാളര  ലതറത്തി  ഓടുകയകാണറ്റ്;  ഇതറ്റ്  പ്രവര്തനനത്തിരതമകായ

ഗവണ്ലമന്റല,  പ്രവര്തത്തിക്കകാത  ഗവണ്ലമന്റകാണറ്റ്;  നത്തിഷത്തിയമകായ

ഗവണ്ലമന്റകാണറ്റ്.   ഇതപ്പകാഴലത  സകാമ്പതത്തികകാവസ,   നത്തിങ്ങലളലക്കകാണറ്റ്

ഒനര  ലചയ്യേത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയകാത  അവസയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  എതത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.  10

ലെക്ഷേതത്തിലന്റ  ഒര  ലചക്കുതപകാലുര  ടഷറത്തിയത്തില്  നത്തിനറ്റ്  മകാറകാന്  കഴത്തിയകാത

ദയനനീയമകായ  അവസയത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  കൂപ്പറ്റ്  കുത്തുന.  ഭരണതത്തിലന്റ

പൂര്ണ്ണമകായ നത്തിയനണര നത്തിങ്ങളത്തില് നത്തിനറ്റ് നഷ്ടലപ്പട്ടെത്തിരത്തിക്കുന.  അതുലകകാണറ്റ്

ഞ കാന് ഇഇ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള അതത്തിശക്തമകായത്തി എതത്തിര്ക്കുന.

മുഖരമനത്തി  (ശനീ  .    പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന്):   സര്,  ബഹുമകാനരനകായ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ്   എതത്തിര്ക്കുനതത്തിനുതവണത്തി ചത്തിലെ വകാദഗതത്തികള് ഇവത്തിലടെ

ഉനയത്തിക്കുകയണകായത്തി.  അതദ്ദേഹര  സമര്ത്ഥത്തിക്കകാന്  തനകാക്കത്തിയ

കകാരരലതക്കുറത്തിച്ചറ്റ് ആദരര പറയകാലമനകാണറ്റ് കരതുനതറ്റ്.  സരസകാനതത്തിനറ്റ്
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വലെത്തിയതതകാതത്തിലുള്ള  സകാമ്പതത്തികപ്രതത്തിസനത്തി  ഉണകായത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

ഇവത്തിലടെ  തനരലത  വരക്തമകാക്കത്തിയ  ചത്തിലെ  കകാരരങ്ങളുണറ്റ്.  നമ്മുലടെ

സരസകാനതത്തിലന്റ  പതത്തിനകാലെകാര  പഞവത്സരപദതത്തിയലടെ  2023-24

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള  അടെങല്  തുക  39,640  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണറ്റ്.

ഇതത്തില്  27  ശതമകാനതതകാളര  തതദ്ദേശസസ്വയരഭരണ  സകാപനങ്ങള്ക്കകായത്തി

നനീക്കത്തിവച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.    ഇഇലയകാര സത്തിതത്തി മലറകാര സരസകാനത്തുര കകാണകാന്

കഴത്തിയത്തിലലനതറ്റ്  ഞകാന്  പ്രതതരകര  എടുത്തുപറതയണതത്തില.  തകരളതത്തിലലെ

കടെര സരബനത്തിച്ചറ്റ് തനരലത വരക്തമകാക്കത്തിയ കകാരരമകാണറ്റ്. തകരളതത്തിലലെ കടെര

ആഭരന്തരവരമകാന  അനുപകാതര  ക്രമകാനുഗതമകായത്തി  കുറഞ്ഞുവരത്തികയകാണറ്റ്.

വലകാത  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയലടെ  ഘട്ടെതത്തില്

അങ്ങലനലയകാരവസയണകായത്തി.  2020-21-ല്   ധനകമത്തി   ആഭരന്തര

വരമകാനതത്തിലന്റ  4.57  ശതമകാനമകായത്തിരന.  2022-23-ല്  4.57

ശതമകാനതത്തില് നത്തിനറ്റ്  അതറ്റ്  3.61  ശതമകാനമകായത്തി  കുറയകയകാണറ്റ്  ലചയതറ്റ്.

2023-24-ല്   ഇതറ്റ്   3.5  ശതമകാനമകായത്തി  കുറയ്ക്കകാനകാണറ്റ്  ലെക്ഷേരമത്തിടുനതറ്റ്.

അതുതപകാലലെതലന  റവനന  കമത്തി  2020-21-ല്  2.6 ശതമകാനമകായത്തിരനതറ്റ്

2022-23-ല്  1.96  ശതമകാനമകായത്തി  കുറഞ്ഞു.   ഇലതകാനര  സകാമ്പതത്തിക
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ലകടുകകാരരസതയലടെ ലെക്ഷേണമല.  എനകാല് എലകാര സുഭത്തിക്ഷേമകാലണനല.

നമ്മുലടെ  സരസകാനലത  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ലഞരക്കകാനുള്ള  ശമര

നടെക്കുനണറ്റ്.  അതറ്റ്  തകനസര്ക്കകാരത്തിലന്റ  നയതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി

ഉണകാകുനതകാണറ്റ്.  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവടെക്കമുള്ള ഉതരവകാദലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപക്ഷേര

അതറ്റ്  കകാണുനത്തില.   അതപ്പകാള്  ഇഇ  കണക്കുകൂടെത്തി  കകാണകാന്  അവര്

തയ്യേകാറകാകണര  എനകാണറ്റ്  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കകാനുള്ളതറ്റ്.   നമ്മുലടെ  തനതറ്റ്  നത്തികുതത്തി

വരമകാന വളര്ച്ച  20  ശതമകാനര  കടെനത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.   2013-14  മുതലുള്ള

യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  കകാലെലത  വളര്ച്ചകാനത്തിരക്കത്തിലന്റ  ഇരട്ടെത്തിയകാണത്തിതറ്റ്.  ഇലതകാനര

ഏലതങത്തിലുര  തരതത്തിലുള്ള  സകാമ്പതത്തിക  ലകടുകകാരരസതലയയല

കകാണത്തിക്കുനതറ്റ്.  

 ഫയലുകള്  ലകട്ടെത്തിക്കത്തിടെക്കുനലവനറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  പറയകയണകായത്തി.

അക്കകാരരതത്തില്  പരമകാവധത്തി  പ്രകാധകാനരര  ലകകാടുത്തുലകകാണ്ടുതലനയകാണറ്റ്

സര്ക്കകാര്  നനീങ്ങത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.   അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  നലതതകാതത്തില്

ഫയലുകള്  തനീര്പ്പകാക്കല്  നടെനത്തിട്ടുണറ്റ്.   ലസക്രതട്ടെറത്തിയറത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി

കുതറകടെത്തി  ജകാഗ്രതയകായത്തി  കകാരരങ്ങള്  നനീക്കകാന്തലനയകാണറ്റ്  സര്ക്കകാര്

നടെപടെത്തികള് എടുത്തുവരനതറ്റ്.    പവര് തബകാക്കര്മകാരലടെ കകാരരര അതദ്ദേഹര
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പഴയ  ചത്തിലെ  ഓര്മകള്  വച്ചറ്റ്  പറഞലതനകാണറ്റ്  തതകാനനതറ്റ്.   ഇനറ്റ്

ലസക്രതട്ടെറത്തിയററ്റ് ഇടെനകാഴത്തികളത്തില്  തപകായകാല് പവര് തബകാക്കര്മകാലര കകാണകാന്

കഴത്തിയത്തില.  അതറ്റ് 2016-ഓടുകൂടെത്തി അവസകാനത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു.  ഇതപ്പകാള് ഒര പവര്

തബകാക്കറത്തിനുര  കകാരരങ്ങള്  എളുപ്പതത്തില്  തനടെത്തിലയടുക്കകാന്  കഴത്തിയന

അവസയത്തില; ലമറത്തിറത്തിനകാണറ്റ് പ്രകാധകാനരര.  

ഇവത്തിലടെ  അതദ്ദേഹര ഉനയത്തിച്ച മലറകാര പ്രശ്നര,  നമ്മുലടെ സരസകാനതറ്റ്

സമൂഹമകാലക  തകരളമകാലക  തവദനത്തിച്ച  ഒര  സരഭവമകായത്തിരന  ആദത്തിവകാസത്തി

യവകാവകായ മധുവത്തിലന തലത്തിലക്കകാന സരഭവര.  അതത്തില് വളലര ഗഇരവമകായ

നടെപടെത്തികളകാണറ്റ്  സര്ക്കകാര് സസ്വനീകരത്തിച്ചതറ്റ്.   അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി  ആ തകസറ്റ്

നലരനീതത്തിയത്തില്  നടെതകാനുള്ള  തയ്യേകാലറടുപകള്  തലനയകാണറ്റ്

നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.  ചത്തിലെ  സകാക്ഷേത്തികലള  സസ്വകാധനീനത്തിക്കകാനുള്ള  ശമങ്ങള്

നടെക്കുനലവനറ്റ് പത്രവകാര്ത വനതപ്പകാള് അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെറ്റ്  അതരര

കകാരരങ്ങള്  എങ്ങലന  തടെയകാനകാകുലമനതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

ആതലെകാചത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി ഒര ഉനതതലെതയകാഗര തചര്നത്തിരന. അതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായള്ള  പ്രതത്തിതരകാധ  നടെപടെത്തികളുര  സസ്വനീകരത്തിച്ചത്തിരന.  ഒര  ഘട്ടെതത്തില്

അതരതത്തില്  ഇടെലപട്ടെവലരലകാര  ജയത്തിലെത്തിനകതകായത്തി  എന  കകാരരവര
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പത്രതത്തില്   വനതകാണറ്റ്.   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ്  അതറ്റ്

ഓര്ക്കുനണകാവലമനകാണറ്റ് തതകാനനതറ്റ്.   ആദത്തിവകാസത്തി യവകാവകായ മധുവത്തിലന

ലകകാലെലപ്പടുതത്തിയവര്ക്കറ്റ്  അര്ഹമകായ  ശത്തിക്ഷേ  വത്തിധത്തിക്കണലമനതത്തിനുള്ള

നടെപടെത്തികളകാണറ്റ്  സര്ക്കകാര്  അതത്തിശക്തമകായത്തി  സസ്വനീകരത്തിച്ചുവരനതറ്റ്.  ആ

തകസത്തിലന്റ  അവസകാനഘട്ടെതത്തിലെകാണറ്റ്  നകാര  ഇതപ്പകാള്  നത്തില്ക്കുനലതനകാണറ്റ്

മനസത്തിലെകാക്കുനതറ്റ്.  നമുക്കറ്റ് ശുഭപ്രതനീക്ഷേതയകാലടെ തലന നത്തില്ക്കകാര.  കകാരണര

കുറര  ലചയവര്ക്കറ്റ്  അര്ഹമകായ  ശത്തിക്ഷേ  ലെഭരമകാകുലമനതലനയകാണറ്റ്

പ്രതനീക്ഷേത്തിക്കകാവനതറ്റ്.   വത്തിശസ്വനകാഥലന്റ കകാരരര തനരലത പറഞതുലകകാണറ്റ്

ആവര്തത്തിക്കുനത്തില.  അക്കകാരരതത്തിലുര  ഫലെപ്രദമകായ  നടെപടെത്തികളകാണറ്റ്

സസ്വനീകരത്തിച്ചുവരനതറ്റ്.   തത്തിലതങരത്തി  തകരളതത്തിലലെ  രക്തസകാക്ഷേത്തി  പട്ടെത്തികയലടെ

തപരറ്റ്  പറയതമ്പകാള് ഓര് ക്കുലനകാര തപരകാണറ്റ്.   നമ്മുലടെ സരസകാനതറ്റ് ആ

പ്രതദശലത ആ രനീതത്തിയത്തിലെകാണറ്റ് അറത്തിയലപ്പടുനതറ്റ്.  ഏലതങത്തിലുര ഗുണകലള

സരരക്ഷേത്തിക്കുന  നത്തിലെപകാടെറ്റ്  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  ഒര  ഘട്ടെതത്തിലുര

സസ്വനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.   തകസുകളുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെറ്റ്  ഫലെപ്രദമകായ  അതനസ്വഷണര

തകരളകാ  തപകാലെനീസറ്റ്  നടെതത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ആ  അതനസ്വഷണര

സത്തി.ബത്തി.ഐ.-ലയ ഏല്പ്പത്തിക്കണലമനകാവശരലപ്പട്ടെകാല് അരഗനീകരത്തിക്കകാനകാകത്തില.
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നത്തിഷ്പക്ഷേമകായര  കൃതരതതയകാലടെയമകാണറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  തപകാലെനീസറ്റ്  തകസുകള്

അതനസ്വഷത്തിക്കുനതറ്റ്.  അതറ്റ്  സത്തി.ബത്തി.ഐ.-ലയ  ഏല്പ്പത്തിക്കണലമലനകാര

നത്തിലെപകാടെറ്റ് വരതമ്പകാള് അതത്തിലന നത്തിയമപരമകായത്തി തചകാദരര ലചയ്യേകാന് സര്ക്കകാര്

ബകാധരസമകാണറ്റ്.  നല  നത്തിലെയ്ക്കകാണറ്റ്  ഇവത്തിടെലത  തപകാലെനീസറ്റ്  നടെപടെത്തികള്

സസ്വനീകരത്തിച്ചു  തപകാകുന തറ്റ്.   ഇതരര  ചത്തിലെ  തകസ്സുകളത്തില്  തപകാലെനീസറ്റ്

കലണതത്തിയതത്തിനപറര  എലന്തങത്തിലുര  കകാരരങ്ങള്  സത്തി.ബത്തി.ഐ.

വനതത്തിനുതശഷര  കലണതത്തിയ  അനുഭവര  ഉണകായത്തിട്ടുതണകാലയനറ്റ്

പരത്തിതശകാധത്തിതക്കണതതല;  സത്തി.ബത്തി.ഐ.  വരതമ്പകാതഴയ്ക്കുര  തപകാലെനീസറ്റ്

അതനസ്വഷണര ഒര ഘട്ടെരവലര എതത്തിയത്തിട്ടുണകായത്തിരത്തിക്കുര.  അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി

തപകാലെനീസറ്റ്  തശഖരത്തിച്ച  ലതളത്തിവകള്  ആധകാരമകാക്കത്തിലക്കകാണതല  പലെ

തകസുകളത്തിലുര  സത്തി.ബത്തി.ഐ.യ്ക്കടെക്കര  നനീതങ്ങണത്തി  വനത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്;  അതരര

തകസുകള്  നത്തിയമപരമകായത്തി  തചകാദരര  ലചയ്യേകാന്പറത്തിയ  അഡസ്വതക്കറ്റുമകാലര

ഏല്പ്പത്തിക്കുലമനതറ്റ്  വസ്തുതയകാണറ്റ്.   ആ  അഡസ്വതക്കറ്റുമകാര്ക്കറ്റ്  ഫനീസറ്റ്

നല്കകാതത്തിരത്തിക്കുകലയന നത്തിലെപകാടെറ്റ്  സര്ക്കകാര് സസ്വനീകരത്തിക്കകാറത്തില.   അവര്ക്കറ്റ്

അവരതടെതകായ ലറമനണതറഷന് നല്തകണതകായത്തി വരര. 
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ഞങ്ങള്  ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.-മകായത്തി  സനത്തി

ഉണകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുനലവനകാണറ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ്

പറഞതറ്റ്.  ഇതപ്പകാള് ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.   നടെത്തുന ലകകാലെപകാതകങ്ങള്ക്കറ്റ്

കുറവറ്റ്  വനത്തിട്ടുലണനതറ്റ്  വസ്തുതയകാണറ്റ്.   കുറച്ചുനകാള്  മുമ്പകാണറ്റ്  അങ്ങയലടെ

മണ്ഡലെതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  നത്തില്ക്കുന  സലെതറ്റ്  ആര്.എസറ്റ്.എസറ്റ്.

ലകകാലെപകാതകര  നടെതത്തിയലതനതറ്റ്  ഓര്തക്കണ കകാരരമകാണറ്റ്.   അതത്തിലലെകാര

ഫുള്  തസകാപ്പറ്റ്  വനത്തിട്ടെത്തില.  ലകകാലെപകാതകങ്ങള്  നടെത്തുനതത്തില്  കുറവറ്റ്

വനലവനതത്തില്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവത്തിനറ്റ്

വത്തിഷമമുള്ളതുതപകാലലെയകാണറ്റ് തതകാനനതറ്റ്.  

ജയത്തിലെത്തില്  ആലരങത്തിലുര  ഏലതങത്തിലുര  തരതത്തിലുള്ള  നത്തിയമവത്തിരദ

പ്രവര്തനര  നടെത്തുനലണങത്തില്  (ജയത്തിലുള്ളവരകായകാലുര

പുറത്തുള്ളവരകായകാലുര)  ആ  നത്തിയമവത്തിരദ  പ്രവര്തനങ്ങതളകാടെറ്റ്  ഒര

തരതത്തിലുള്ള  വത്തിട്ടുവനീഴ്ചയര  സര്ക്കകാര്  കകാണത്തിക്കുകയത്തില.   അതരര

കകാരരങ്ങളത്തില് അതത്തിശക്തമകായ നടെപടെത്തി  സസ്വനീകരത്തിച്ചു  തപകാകുകതലന ലചയ്യുര.

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെത്തുനതത്തിനറ്റ്  ഒര  തരതത്തിലുള്ള

ഇടെനത്തിലെക്കകാലരയര  ആവശരമത്തില.  ഞങ്ങള്ക്കറ്റ്  കകാരരങ്ങള്
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നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുനതത്തിനറ്റ്  നലതശഷത്തിയള്ള  ഉതദരകാഗസതശണത്തി  തലനയണറ്റ്.

അവലര  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുലകകാണകാണറ്റ്  കകാരരങ്ങള്  നത്തിര്വ്വഹത്തിക്കുനതറ്റ്.

അതത്തിനപറതറ്റ് ഏലതങത്തിലുര തരതത്തിലുള്ള ഇടെനത്തിലെക്കകാലര ഉപതയകാഗത്തിക്കുന

നത്തിലെയത്തില.  

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ്  നല്കത്തിയ  ഉപതദശതത്തിനറ്റ്

നന്ദത്തിയണറ്റ്.   ഭരണര  നടെത്തുതമ്പകാള്  ചത്തിലെ  പ്രശ്നങ്ങള്  ചത്തിലെതപ്പകാള്

വതനയ്ക്കകാനത്തിടെയണറ്റ്.   അക്കകാരരതത്തില്  ഞങ്ങള് എതപ്പകാഴുര  ജകാഗരൂകരകാണറ്റ്.

നകാര  ജനീവത്തിക്കുന  സമൂഹതത്തിലന്റ  പ്രതതരകതകള്ലകകാണറ്റ്  ചത്തിലെ

ലചറതരങ്ങള്  നമലളയര  സസ്വനീധത്തിനത്തിക്കകാനത്തിടെവരനണറ്റ്.

അക്കകാരരങ്ങളത്തിലലെകാലക്ക  സകായത്തിയകായ  നത്തിലെപകാടുകള്  ഞങ്ങള് ക്കുണറ്റ്.

അതത്തിലന്റ വത്തിശദമകായ കകാരരങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കറ്റ് കടെക്കുനത്തില. അതരര കകാരരങ്ങളത്തില്

ഞങ്ങള്  എതപ്പകാഴുര  ജകാഗ്രത  പകാലെത്തിച്ചു  തപകാരനവരകാലണനകാണറ്റ്

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ്  മനസത്തിലെകാതക്കണതറ്റ്.  ആ  ജകാഗ്രത

പകാലെത്തിക്കുനതുലകകാണകാണറ്റ്  ഞങ്ങള്ക്കറ്റ്  വലെത്തിയ  തകടെറ്റ്  പറകാതത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.

ഞങ്ങളുര  ഈ  മുനണത്തിയര  ആ  ജകാഗ്രത  പകാലെത്തിച്ചുലകകാണകാണറ്റ്
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മുതനകാട്ടുതപകാകുനതറ്റ്.  കൂടുതല്  ജകാഗ്രത  പകാലെത്തിക്കണലമന  ഉപതദശതത്തിനറ്റ്

നന്ദത്തി.   

തകരളതത്തില്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-ക്കറ്റ്  തസ്പസത്തിലകാതകാക്കകാനകാണറ്റ്  ഞങ്ങള്

ശമത്തിക്കുനലതനറ്റ്  അങ്ങറ്റ്  പറഞതറ്റ്  ഏറവര  വലെത്തിയ  തമകാശയകായത്തിതപ്പകായത്തി.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വത്തി.  ശത്തിവന്കുട്ടെത്തി  ഇവത്തിലടെ  ഇരത്തിപണറ്റ്.   തനരലത  ഇവത്തിലടെ

ബത്തി.ലജ.പത്തി.യലടെ  തസ്പസറ്റ്   എങ്ങലനയകാണറ്റ്  വനലതനറ്റ്  നമുലക്കലകാവര്ക്കുര

അറത്തിയകാമതലകാ;  ആ  തസ്പസത്തിലകാതകാക്കത്തിയതറ്റ്  ശനീ.  വത്തി.  ശത്തിവന് കുട്ടെത്തിയകാണറ്റ്.

ശനീ.  വത്തി.  ശത്തിവന്കുട്ടെത്തി  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-ലന്റ  തനതകാവകായത്തിട്ടെകാണറ്റ്  ഇവത്തിലടെ

ഇരത്തിക്കുനതറ്റ്.  അക്കകാരരതത്തില്  വലകാലതകാര  നത്തിലെ

നത്തിങ്ങള്ക്കുണകായത്തിരനലവനതറ്റ്  നമുലക്കലകാവര്ക്കുര  അറത്തിയകാവനതകാണറ്റ്.

ഏതകായകാലുര ഞങ്ങള്ക്കറ്റ് അതരര കകാരരങ്ങളത്തില് കൃതരമകായ, വരക്തതയകാര്ന

നത്തിലെപകാടുണറ്റ്.  

എലകാ കകാലെത്തുര തപകാലെനീസത്തില്  ചത്തിലെ  ക്രത്തിമത്തിനലുകളുണറ്റ്.  ആ

ക്രത്തിമത്തിനലുകള്ക്കറ്റ് സസസ്വരരവത്തിഹകാരര നടെതകാമകായത്തിരന.  ഏതകായകാലുര അതറ്റ്

അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.   ചത്തിലെര്  പുറത്തുതപകായത്തി  കഴത്തിഞ്ഞു.  ചത്തിലെര്

പുറതതയ്ക്കുള്ള  വഴത്തിയത്തില്  നത്തില്ക്കുകയകാണറ്റ്.   അടുത  തള്ളത്തിനറ്റ്  അവരര
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പുറത്തുതപകാകുര.   അതത്തിനറ്റ്  ഒര വത്തിട്ടുവനീഴ്ചയമത്തില.   തപകാലെനീസറ്റ്  തപകാലെനീസത്തിലന്റ

രനീതത്തിയത്തില്തലന  പ്രവര്തത്തിച്ചു  തപകാകുകയകാണറ്റ്.   തപകാലെനീസറ്റ്  വകുപ്പത്തില്

ഏലതങത്തിലുര  തരതത്തിലുള്ള  പുഴുക്കുത്തുകള്  ഉണകാകകാന്  പകാടെത്തിലലന

നത്തിലെപകാടെകാണറ്റ് സര്ക്കകാരത്തിനുള്ളതറ്റ്. 

ഇവത്തിലടെ  ശരത്തിയകായ  രനീതത്തിയത്തിലുള്ള  ഗതവര്ണന്സറ്റ്  നടെതകാനകാണറ്റ്

ശമത്തിക്കുനതറ്റ്.   അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായള്ള നടെപടെത്തികളകാണറ്റ് ഞങ്ങള് സസ്വനീകരത്തിച്ചു

വരനതറ്റ്.  ഗതവര്ണന്സത്തിലന്റ  നത്തിലെലയടുതകാല്  അതറ്റ്  ശക്തത്തിലപ്പടുകയകാണറ്റ്

ലചയ്യുനലതനറ്റ് എലകാവരര സമതത്തിക്കുര. ഈയടുത ദത്തിവസര നനതയകാര്ക്കത്തില്

നത്തിനര  ഒര  സകാധകാരണക്കകാരന്  എലന  കകാണകാന്  വന.  എനത്തിക്കറ്റ്

പരത്തിചയമുള്ള  വരക്തത്തിയകാണറ്റ്,  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ തപരറ്റ്  പറയനത്തില.  അതപ്പകാള്

നനതയകാര്ക്കത്തില്  ലമഡത്തിസത്തിന്  എര.ഡത്തി.  തകകാഴറ്റ്  പഠത്തിക്കുന  അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ

മകനുര  കൂടെത്തിയണകായത്തിരന.   അവത്തിലടെ  ലമഡത്തിസത്തിന്  എര.ഡത്തി.  തകകാഴറ്റ്  എട്ടെറ്റ്

വര്ഷമകാണറ്റ് പഠത്തിതക്കണലതനര അതത്തില് നകാലെറ്റ്  ലകകാലര കഴത്തിഞ്ഞു,  ബകാക്കത്തി

നകാലെറ്റ്  ലകകാലര  നത്തില്ക്കുനലവന  കഥലയകാലക്ക  എതനകാടെറ്റ്  അവര്  പറഞ്ഞു.

ആ  ലചറുപ്പക്കകാരലന്റ  അമയലടെ  വനീടെറ്റ്  തൃശ്ശൂരര  അമയലടെ  സതഹകാദരത്തിയലടെ

വനീടെറ്റ്  പകാലെക്കകാടുമകാണറ്റ്.   അവര്  തൃശ്ശൂരത്തില്  നത്തിനര  പകാലെക്കകാടെറ്റ്  തപകായത്തി.
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ടെണലെത്തില്  കൂടെത്തി  തപകായതപ്പകാള്  ആ  കുട്ടെത്തിക്കറ്റ്  ഭയങര  ആശ്ചരരര,  എലന്തകാര

മകാറമകാണറ്റ്  തകരളതത്തില്  സരഭവത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനലതനര  നനതയകാര്ക്കത്തിലനക്കകാള്

നല  തറകാഡകാണുകളകാണറ്റ്  ഇവത്തിലടെയള്ളലതനര  നമ്മുലടെ  നകാടെറ്റ്  ഇങ്ങലന

മകാറത്തിയതലകാ  എലനകാലക്കയകാണറ്റ്  ആ  കുട്ടെത്തി  പറഞതറ്റ്.  നത്തിങ്ങലള

വത്തിഷമത്തിപ്പത്തിക്കകാന്  പറഞതല.   ആ  കുട്ടെത്തിയലടെ  ബകാലെരകകാലെതറ്റ്  ഇവത്തിലടെ

വനത്തിട്ടുണറ്റ്.   ആ  രനീതത്തിയത്തില്  മകാറര  ആളുകള്  അരഗനീകരത്തിക്കുകയര

ഉള്ലക്കകാള്ളുകയമകാണറ്റ്.  ഇക്കകാരരതത്തില് മകാത്രമല മറ്റു കകാരരങ്ങളത്തിലുര വലെത്തിയ

മകാറര  വനത്തിട്ടുലണനറ്റ്  ആ  കുട്ടെത്തിയലടെ  അമ  പറഞ്ഞു.   നമ്മുലടെ  നകാടെത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  നത്തില്ക്കുന  മലറലകാവര്ക്കുര  നമ്മുലടെ  നകാടെത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്  വലെത്തിയ

അഭത്തിമകാനര  തലനയകാണുള്ളതറ്റ്.  കകാരണര  മകാറര  വനത്തിരത്തിക്കുന.  ആ

മകാറതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  അവത്തിലടെ  നത്തിനകാല്തപകാരകാ  അവത്തിലടെനത്തിനര  കൂടുതല്

ഉയരതത്തിതലെയ്ക്കറ്റ് തപകാകകാനകാണറ്റ്  നമള് ശമത്തിതക്കണതറ്റ്.  

സത്തി.എര.ഡത്തി.ആര്.എഫറ്റ്-ലന്റ  കകാരരര  വത്തിശദമകായത്തി  പറയണലമനറ്റ്

കരതത്തിയതകായത്തിരന.  പലക്ഷേ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ് അക്കകാരരര

വത്തിശദമകായത്തി  പറഞ്ഞുകഴത്തിഞ്ഞു.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാതവകാ

മതറലതങത്തിലുര എര.എല്.എ.-മകാതരകാ ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികതളകാ ഇതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി
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ഏലതങത്തിലുര  തരതത്തിലുള്ള  അപകടെങ്ങള്  ലചയ്തുലവനല  ഞങ്ങളകാരര

ചത്തിന്തത്തിക്കുനതറ്റ്.   ഇതുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെറ്റ്  തട്ടെത്തിപകള് നടെതകാനുള്ള ശമങ്ങള്

ചത്തിലെര് നടെത്തുകയണകായത്തി.  അതറ്റ് സമതത്തിക്കകാന് കഴത്തിയത്തില.  അക്കകാരരതത്തില്

ശക്തമകായ നടെപടെത്തികള് സസ്വനീകരത്തിതക്കണതകായത്തി വരര.  അതുമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ

കകാരരങ്ങള്  അതദ്ദേഹര  കൃതരമകായത്തി  പറഞത്തിട്ടുണറ്റ്.   ഞകാന്  പത്തിനനീടെറ്റ്

അക്കകാരരതത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്  വരകാര.  സര്ക്കകാര്  ശരത്തിയകായ

പകാളതത്തില്കടെത്തിതലനയകാണറ്റ് തപകാകുനതറ്റ്. ഒര പകാളര ലതറലുര ഉണകായത്തിട്ടെത്തില,

സര്ക്കകാര് നല നത്തിലെയത്തില് മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണറ്റ്.  

 ശനീ.  എര.  വത്തി.  തഗകാവത്തിന്ദന്  മകാസര്  നടെത്തുന  ജനകനീയ  പ്രതത്തിതരകാധ

ജകാഥലയയര  ടെത്തി  ജകാഥയ്ക്കറ്റ്  ആലള  കൂട്ടുന  കകാരരങ്ങലളപ്പറത്തിയര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

ചത്തിലെ അരഗങ്ങള് അവരവരലടെ ഭകാവനകാ വത്തിലെകാസമനുസരത്തിച്ചറ്റ് പറയകയണകായത്തി.

ഇതപ്പകാള് ജകാഥ മലെപറര ജത്തിലയത്തിലെകാണുള്ളതറ്റ്. മലെപറര ജത്തിലയത്തില് ആ ജകാഥയ്ക്കറ്റ്

നല  സസ്വനീകകാരരതയകാണറ്റ്  ലെഭത്തിച്ചലതനര  ഭയങര  ആള്കട്ടെമകാലണനമകാണറ്റ്

അറത്തിയകാന്  സകാധത്തിച്ചതറ്റ്.  അതറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  പറഞതുതപകാലുള്ള  എലന്തങത്തിലുര

കകാരരങ്ങള്  ലകകാണകാതണകാ;  ലതകാഴത്തിലുറപ്പറ്റ്  ലതകാഴത്തിലെകാളത്തികലള  നത്തിര്ബനത്തിച്ചറ്റ്

പലങടുപ്പത്തിക്കുനതുലകകാണകാതണകാ;  മലറലന്തങത്തിലുര  തരതത്തില്  സസ്വകാധനീനര



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

195

ഉപതയകാഗത്തിച്ചതുലകകാണകാതണകാ;   മലെപറര  ജത്തിലയത്തില്  നത്തിനര  അരഗങ്ങള്

ഇവത്തിലടെയണതലകാ;   മലെപറതത്തിലന്റ പ്രകൃതര എന്തകാലണനതറ്റ്  എലകാവര്ക്കുര

അറത്തിയകാര.  വലെത്തിയതതകാതത്തിലുള്ള  ആരവതതകാടുകൂടെത്തിയകാണറ്റ്  ജകാഥലയ

സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്.   എന്തുലകകാണകാണതറ്റ്;   ജനകനീയ  പ്രതത്തിതരകാധ  ജകാഥയ്ക്കറ്റ്

അതത്തിതന്റതകായ സസ്വനീകകാരരത ലെഭത്തിച്ചു കഴത്തിഞത്തിട്ടുണറ്റ്.  ആ സസ്വനീകകാരരത കണറ്റ്

നത്തിങ്ങള്  വത്തിഷമത്തിതക്കണതത്തില.   അതത്തിലന  മറ്റു  തരതത്തില്  ആതക്ഷേപത്തിക്കകാന്

ശമത്തിക്കരലതനകാണറ്റ് പറയകാനുള്ളതറ്റ്.  ഞങ്ങള് പ്രകടെനപത്രത്തിക നടെപ്പകാക്കുന

കകാരരതത്തില് അഭത്തിമകാനര ലകകാള്ളുന മുനണത്തി തലനയകാണറ്റ്. കകാരണര കഴത്തിഞ

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാലെതറ്റ്  പ്രകടെനപത്രത്തികയത്തില്  പറയന  കകാരരങ്ങള്

പൂര്ണ്ണമകായത്തി നടെപ്പകാക്കകാന് സകാധത്തിച്ചുലവനതറ്റ് നകാടെറ്റ് അരഗനീകരത്തിച്ച കകാരരമകാണറ്റ്.

ഞങ്ങതളകാടെറ്റ് നത്തിങ്ങള് പ്രകടെനപത്രത്തിക ഒരകാവര്തത്തിലയങത്തിലുര വകായത്തിതച്ചകാലയനറ്റ്

തചകാദത്തിച്ചകാല്  അലതകാര  കടെന  തചകാദരമകായത്തി  തപകായത്തി  എനമകാത്രതമ

പറയകാനുള. ഏതകായകാലുര അതറ്റ് ലതറത്തിദരത്തിച്ചുലകകാണറ്റ് തചകാദത്തിച്ചതകാലണനകാണറ്റ്

തതകാനനതറ്റ്.  പത്തിലന  Chief  Minister's  Distress  Relief  Fund

(CMDRF)-ല് ലെക്ഷേങ്ങള് സരഭകാവന നല്കത്തിയ ഒരകാള് വഞത്തിക്കലപ്പട്ടുലയന

മനസത്തിലെകാക്കത്തിയതപ്പകാഴുള്ള  തരകാഷര അതറ്റ്  തകരളര  കണതകാലണനറ്റ്  പറഞ്ഞു.
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അതദ്ദേഹതത്തിലന്റ പ്രതത്തികരണര ഞകാനുര കകാണകാനത്തിടെയകായത്തി.  ആ പ്രതത്തികരണര

എന്തര്ത്ഥതത്തിലെകാണറ്റ് വനലതനറ്റ് അറത്തിയത്തില. ആലരലയങത്തിലുര സുഖത്തിപ്പത്തിക്കകാന്

വന  പ്രതത്തികരണമകാതണകാ,  നത്തിങ്ങലളയല  തകതട്ടെകാ,  നത്തിങ്ങലള

സുഖത്തിപ്പത്തിക്കകാനകാലണനല  ഞകാന്  ഉതദ്ദേശത്തിച്ചതറ്റ്.  പലെതരതത്തിലുര  പ്രശ്നങ്ങള്

വരകാനത്തിടെയള്ള  ഒരകാളത്തില്നത്തിനകാണറ്റ്  ആ  പ്രതത്തികരണര  കണതറ്റ്.  അതപ്പകാള്

ആലരലയങത്തിലുര  സുഖത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനുതവണത്തി  നടെതത്തിയ  ഒര  പ്രതത്തികരണര

ആയത്തിരത്തിക്കുര.  തകരളതത്തിലലെ  എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  സര്ക്കകാരത്തിലന  വലകാലത

ആതക്ഷേപത്തിച്ചകാല് ചത്തിലെ തകനങ്ങളത്തില് നല പ്രതത്തികരണര കത്തിട്ടുലമനറ്റ് അതദ്ദേഹര

ധരത്തിച്ചത്തിട്ടുതണകാ  എനറത്തിയത്തില.  അതത്തിനപറര  ഞകാനത്തിതപ്പകാള്  തപകാകുനത്തില.

ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തിയലടെ  കകാരരതത്തില്  നമള്  കകാതണണതറ്റ്  ഇതപ്പകാള്

ഓണ്സലെന്  സരവത്തിധകാനര  പൂര്ണമകായര  ഏര്ലപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.

അതപക്ഷേ  സമര്പ്പത്തിക്കുനതറ്റ്  മുതല്  ധനസഹകായര  അനുവദത്തിക്കുനതുവലര

എലകാ  നടെപടെത്തിയര  ഓണ്സലെന്  വഴത്തിയകാണറ്റ്  നടെക്കുനതറ്റ്.  സഹകായധനര

ഗുണതഭകാക്തകാവത്തിലന്റ  ബകാങറ്റ്  അക്കഇണത്തിതലെക്കറ്റ്  തനരത്തിട്ടെകാണറ്റ്  സകമകാറുനതറ്റ്.

സങനീര്ണ്ണമകായ  നടെപടെത്തിക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകരത്തിച്ചുര  വത്തിവത്തിധതലെങ്ങലള

അനുവദത്തിക്കകാവന  ധനസഹകായതത്തിലന്റ  തുക  ഉയര്തത്തിയര
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ഗുണതഭകാക്തകാവത്തിലന്റ  വരമകാന  പരത്തിധത്തി  വര്ദത്തിപ്പത്തിച്ചുര  അര്ഹതലപ്പട്ടെവര്ക്കറ്റ്

സഹകായര  എതത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയനണറ്റ്.  ധനസഹകായതത്തിനുതവണത്തി  ലെഭത്തിച്ച

ഏതകാനുര  ചത്തിലെ അതപക്ഷേകള്  സര്ക്കകാര്തലെതത്തില്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചതപ്പകാള്

ചത്തിലെ  സരശയങ്ങള്  ഉയര്ന.  ചത്തിലെ  കകാരരങ്ങള്  കണതപ്പകാള്  ലചറത്തിയ

സരശയര,  എന്തകാണറ്റ് അങ്ങലന?  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചറ്റ്

അതനസ്വഷണര നടെതകാന് വത്തിജത്തിലെന്സറ്റ് ഡയറകര്ക്കറ്റ് നത്തിര്തദ്ദേശര നല്കത്തി.  ആ

നത്തിര്തദ്ദേശതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി വത്തിജത്തിലെന്സറ്റ് 22.02.2023-നറ്റ് Operation Chief

Minister's  Distress  Relief  Fund (CMDRF) എന തപരത്തില് സരസകാന

വരകാപകമകായത്തി  ജത്തില  കളതകററ്റുകളത്തില്  മത്തിനല്പരത്തിതശകാധന  നടെതത്തി.

മുഖരമനത്തിയലടെ  ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിനള്ള  സഹകായര

അര്ഹരകായവര്ക്കറ്റ്  ഉറപവരതകാനുര  അനര്ഹര്  അതറ്റ്  സകപ്പറ്റുനതറ്റ്

തടെയകാനുര  ശക്തമകായ  നടെപടെത്തി  സസ്വനീകരത്തിക്കുര.  ലതറകായ  ഒര  പ്രവണതയര

അതത്തില്  കടെനകൂടെകാതത്തിരത്തിക്കകാനകാണറ്റ്  സമഗ്രമകായ  പരത്തിതശകാധനയ്ക്കറ്റ്

വത്തിജത്തിലെന്സത്തിലന  ചുമതലെലപ്പടുതത്തിയതറ്റ്.  ധനസഹകായ  വത്തിതരണവമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെറ്റ്  വത്തിജത്തിലെന്സറ്റ്  കലണതത്തിയ വത്തിഷയങ്ങളത്തില് തുടെര്നടെപടെത്തികള്ക്കറ്റ്

നത്തിര്തദ്ദേശര നല്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്. മുഖരമനത്തിയലടെ ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തി സുതകാരരമകായത്തി
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പ്രവര്തത്തിക്കുന ഒനകാണറ്റ്. Comptroller and Audit General of India-ലന്റ

ഓഡത്തിറത്തിരഗത്തിനറ്റ് വത്തിതധയവമകാണറ്റ്.  നമുക്കറത്തിയകാമതലകാ തകനസര്ക്കകാരത്തിലന്റ ചത്തിലെ

നത്തിധത്തികള്  ഓഡത്തിറത്തിരഗത്തിനറ്റ്  വത്തിതധയമലലനതറ്റ്,  അതുതപകാലലെയല  ഇതറ്റ്.

സകാധകാരണ  ജനങ്ങള്  ഉള്ലപ്പലടെ  അകമഴത്തിഞ്ഞു  സരഭകാവന  നല്കുന

മുഖരമനത്തിയലടെ  ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തിയത്തില്നത്തിനറ്റ്  അനര്ഹരകായവര്ക്കറ്റ്

ധനസഹകായര ലെഭരമകാക്കകാന് ശമത്തിച്ചവര്ക്കുര അതത്തിനറ്റ് കൂട്ടുനത്തിനവര്ക്കുലമതത്തിലര

ഒര  ദകാക്ഷേണരവമത്തിലകാലത  നടെപടെത്തി  സസ്വനീകരത്തിക്കുര.  ഇവത്തിലടെ

ദുരത്തിതകാശസ്വകാസനത്തിധത്തിയലടെ ലപകാതുസത്തിതത്തി എടുതകാല് 2016 ജൂണ് മുതല് 2021

ലമയറ്റ് വലര  6,82,569  അതപക്ഷേകളത്തില്  918  തകകാടെത്തി  95  ലെക്ഷേര രൂപയകാണറ്റ്

അനുവദത്തിച്ചതറ്റ്.  പ്രളയ  ദുരത്തിതകാശസ്വകാസ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കറ്റ്  സരഭകാവനയകായത്തി

ആലക  4970  തകകാടെത്തി  29  ലെക്ഷേര രൂപ ലെഭത്തിച്ചു.  ഇതത്തില്  4627  തകകാടെത്തി  64

ലെക്ഷേര രൂപ ഇതത്തിനകര ലചലെവഴത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഓഖത്തി ചുഴലെത്തിക്കകാററ്റ്  ദുരന്തവമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെറ്റ്  സരഭകാവനയകായത്തി  108  തകകാടെത്തി  59  ലെക്ഷേര രൂപയകാണറ്റ് ലെഭത്തിച്ചതറ്റ്.

പതക്ഷേ  ലചലെവഴത്തിച്ചതറ്റ്  119  തകകാടെത്തി  34  ലെക്ഷേര  രൂപയകാണറ്റ്.  ലകകാവത്തിഡറ്റ്-19

മഹകാമകാരത്തിയമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെറ്റ് നകാളത്തിതുവലര സരഭകാവനയകായത്തി 1029.01 തകകാടെത്തി

രൂപ ലെഭത്തിച്ചതത്തിൽ  1028.06  തകകാടെത്തി  രൂപ ലചലെവഴത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്. ഈ  സര്ക്കകാര്



Uncorrected/Not for Publication
28.02.2023

199

അധത്തികകാരതത്തില്  വനതത്തിനുതശഷര  31.01.2023  വലര  2,46,522

അതപക്ഷേകളത്തില്  462  തകകാടെത്തി  62  ലെക്ഷേര  രൂപ  അനുവദത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.  നമ്മുലടെ

സരസകാനതറ്റ് അധത്തികകാരതത്തിലുള്ള ഇതപ്പകാഴലത സര്ക്കകാര് മുന് ഇടെതുപക്ഷേ

സര്ക്കകാരകളുലടെ  തുടെര്ച്ച  തലനയകാണറ്റ്.  ജനകാധത്തിപതര  വരവസത്തിതത്തിയത്തില്

അഞ്ചുലകകാലതത്തില്  ഒരത്തിക്കലെകാണതലകാ  തവകാട്ടെറ്റ്  തരഖലപ്പടുത്തുനതറ്റ്.  തവകാട്ടെറ്റ്

തരഖലപ്പടുത്തുനതറ്റ്  മകാത്രമല  സമതത്തിദകായകരര  ഭരണകൂടെവര  തമത്തിലുള്ള

ബനലമനറ്റ്  ഉറച്ചു  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുന  സര്ക്കകാരകാണത്തിതറ്റ്.  അതുലകകാണ്ടുതലന

ലതരലഞടുപ്പറ്റ്  തവളയത്തില്  ജനങ്ങള്ക്കറ്റ്  മുമ്പകാലക  സമര്പ്പത്തിച്ച  പ്രകടെന

പത്രത്തികയത്തിലലെ വകാഗകാനങ്ങള് എത്രതതകാളര നടെപ്പകാകുനലയന കകാരരര ഓതരകാ

വര്ഷവര  ജനസമക്ഷേര  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന  രനീതത്തിയകാണറ്റ്  സര്ക്കകാര്

തുടെര്നവരനതറ്റ്,  കഴത്തിഞ  വര്ഷവമുണകായത്തി.  ഈ  വര്ഷവര  അതറ്റ്

ആവര്തത്തിക്കകാന്  തപകാകുകയകാണറ്റ്.  ലതരലഞടുപ്പറ്റ്  തവളയത്തില്  നല്കുന

വകാഗകാനങ്ങള്  അതറ്റ്  പകാലെത്തിക്കകാനുള്ളതകാലണന  തബകാധരമകാണറ്റ്

സര്ക്കകാരത്തിനുള്ളതറ്റ്.  നമ്മുലടെ  രകാജരലത  ജനകാധത്തിപതര  സരവത്തിധകാനതത്തില്

ഇലതകാര  തനതകായ  മകാതൃകയകാണറ്റ്.  സര്ക്കകാര്  വകുപകള്  നടെപ്പകാക്കുന

നയപരത്തിപകാടെത്തികള്ക്കറ്റ് ഊര്ജ്ജസ്വസസ്വലെത നല്കകാന് കഴത്തിഞ എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.
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സര്ക്കകാര്  രണറ്റ്  നൂററ്റ്  ദത്തിനകര്മ  പരത്തിപകാടെത്തി  ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുകയണകായത്തി.

2021-ല്  അധത്തികകാരതത്തില്വന  ഈ  സര്ക്കകാര്  രണറ്റ്  നൂററ്റ്  ദത്തിനകര്മ

പരത്തിപകാടെത്തികള്  വത്തിജയകരമകായത്തി  നടെപ്പകാക്കത്തി.  മൂനകാമലത  നൂററ്റ്  ദത്തിനകര്മ

പരത്തിപകാടെത്തി  ലഫബ്രുവരത്തി  10  മുതല്  ലമയറ്റ്  20  വലര.  ഇതറ്റ്  നടെപ്പകാക്കത്തി

ലകകാണത്തിരത്തിക്കുന  ഘട്ടെമകാണറ്റ്.  നൂററ്റ്  ദത്തിനകര്മ  പരത്തിപകാടെത്തികള്

നടെപ്പകാക്കത്തിയതത്തിലന്റ  പുതരകാഗതത്തി  ഓതരകാ  പരത്തിപകാടെത്തിയര  സമകാപത്തിക്കുതമ്പകാള്

ജനസമക്ഷേര അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുനണറ്റ്.  ഇതത്തിലന്റ വത്തിവരങ്ങള് ലവബ്സസറത്തിലുര

ലെഭരമകാണറ്റ്.  ഇതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  ലതകാഴത്തിലെവസരങ്ങളുര  ലതകാഴത്തില്  ദത്തിനങ്ങളുര

സൃഷ്ടത്തിക്കുക, സലെഫറ്റ് പുനര്തഗഹര പദതത്തികളത്തില് ഭവനനത്തിര്മകാണര നടെത്തുക.

പശ്ചകാതലെ സഇകരര വത്തികസന പദതത്തി നല രനീതത്തിയത്തില്  വരകാപത്തിപ്പത്തിക്കുക.

ഇലതലകാര  നൂററ്റ്  ദത്തിനകര്മ  പരത്തിപകാടെത്തിയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി  ഉള്ലപ്പടുത്തുന.

അതത്തിലന്റ  ആലക  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലെക്കറ്റ്  ഈ  ഘട്ടെതത്തില്

കടെതക്കണതത്തിലലനകാണറ്റ് തതകാനനതറ്റ്. നമ്മുലടെ തകരളതത്തില് എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.

സര്ക്കകാര്  സകാമൂഹര  സുരക്ഷേ  പദതത്തികള്,  ഭഇതത്തിക  സകാമൂഹര  പശ്ചകാതലെ

സഇകരര  വത്തികസന  പദതത്തികള്  ഇലതലകാര  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചറ്റ്  നടെപ്പകാക്കുന

നയങ്ങളകാണറ്റ് സസ്വനീകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.  ലകകാവത്തിഡറ്റ് കകാലെത്തുര അതത്തിനുതശഷവര
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ഉല്പ്പകാദന  രരഗതറ്റ്  നത്തിര്ണകായകമകായ  ഇടെലപടെലുകളകാണറ്റ്  സരസകാന

സര്ക്കകാര്  നടെതത്തിവരനതറ്റ്.  അതത്തിലന്റ  ഗുണഫലെങ്ങള്  കകാര്ഷത്തിക

തമഖലെയത്തിലുര  വരവസകായ  തമഖലെയത്തിലുര  പ്രതരക്ഷേമകായത്തിതലന

കണ്ടുവരത്തികയകാണറ്റ്. 2021-2022  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതത്തില് സരസകാനലത

സത്തിര  വത്തിലെയത്തിലലെ  സകാമ്പതത്തിക  വളര്ച്ച  12  ശതമകാനമകാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്

അഖത്തിതലെന്തരകാ  വളര്ച്ചകാനത്തിരക്കത്തിലനക്കകാള്  ഒനര  ഇരട്ടെത്തി  വരര.   ഇവത്തിലടെ

ശദത്തിതക്കണ  കകാരരര,  നമ്മുലടെ  സരസകാനതത്തിനറ്റ്  എലന്തങത്തിലുര

ലമച്ചമുണകായകാല് അതറ്റ്  ലമച്ചമല എനറ്റ് സമര്ത്ഥത്തിക്കകാന് ചത്തിലെര്ക്കറ്റ്  വലകാത

തകാല്പ്പരരമകാണറ്റ്.  അതുലകകാണകാണറ്റ്  ഇതത്തിലന  നത്തിസകാരവല്ക്കരത്തിക്കകാന്  ചത്തിലെ

തകകാണുകളത്തില്നത്തിനറ്റ്  ശമമുണകായതറ്റ്.  രകാജരത്തുര  തലെകാകലതമ്പകാടുര

സസ്വനീകരത്തിച്ചുവരന  മകാനദണ്ഡങ്ങളുണറ്റ്.  ആ  മകാനദണ്ഡങ്ങളുലടെ

അടെത്തിസകാനതത്തിലെകാണറ്റ്  സരസകാനലതയര  ആഭരന്തരവരമകാനര

കണക്കകാക്കുനതറ്റ്.  നമളകായത്തിട്ടെറ്റ്  പ്രതതരക ഒര മകാനദണ്ഡര രൂപനീകരത്തിച്ചതല.

ഇതത്തില്നത്തിലനലകാര  മകാറത്തി  ചത്തിലെ  വത്തിചത്തിത്രവകാദങ്ങളുയര്തത്തി  തകരളതത്തിലന്റ

സകാമ്പതത്തിക വളര്ച്ച 12 അല, അതറ്റ്  2.5  മകാത്രമകാണറ്റ് എനറ്റ് സമര്ത്ഥത്തിക്കകാന്

ഒര  മകാധരമര  വലകാലത  സകാഹസലപ്പടുനതറ്റ്  നമള്  കകാണുകയണകായത്തി.
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തകകാവത്തിഡറ്റ്  കകാലെലത വലെത്തിയ സകാമ്പതത്തിക തളര്ച്ചയ്ക്കുതശഷര സര്ക്കകാരത്തിലന്റ

നയപരമകായ  ഇടെലപടെലുകള്കൂടെത്തി  ഉണകായതുകകാരണമകാണറ്റ്  തകരളര

ഇതരതത്തിലലെകാര  സകാമ്പതത്തിക  വളര്ച്ച  ലലകവരത്തിച്ചതറ്റ്.  അതറ്റ്  ലപകാതുലവ

നമ്മുലടെ  നകാടെത്തിനറ്റ്  അഭത്തിമകാനകരമകായത്തിട്ടുള്ളതകാണറ്റ്.  അതത്തിലനയര

നത്തിസകാരവല്ക്കരത്തിക്കകാനകാണറ്റ്  ഇവര്ക്കറ്റ്  തകാല്പ്പരരര.  സരരരഭകതസ്വ  പദതത്തി,

ബകാരഗ്ലൂര്-ലകകാച്ചത്തി  വരവസകായ  ഇടെനകാഴത്തി,  തദശനീയപകാത  വത്തികസനര

എനത്തിങ്ങലന  പശ്ചകാതലെസഇകരര  വത്തികസന  പദതത്തികളത്തില്  നല

പുതരകാഗതത്തിയകാണറ്റ്  സരസകാനതറ്റ്  ലലകവരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.   ഇലതകാനര ഇവത്തിലടെ

തവണ എനകാണറ്റ് ചത്തിലെര് പറയനതറ്റ്. തകരളര കടെലക്കണത്തിയത്തിലെകാണറ്റ്, ഖജനകാവറ്റ്

കകാലെത്തിയകാണറ്റ്  എനത്തിങ്ങലനയള്ള  പ്രചരണമകാണറ്റ്  നടെത്തുനതറ്റ്.

മൂലെധനലച്ചലെവകള്ക്കകായത്തി  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  ഉള്ക്കകാഴ്ചതയകാലടെ

നടെപ്പകാക്കുന  പദതത്തികലളയകാലക  സകാമ്പതത്തിക  തസ്രകാതസ്സുകള്

ലഞരക്കത്തിലക്കകാണറ്റ്  തകര്ക്കകാനകാണറ്റ്  തകനസര്ക്കകാര്  ശമത്തിക്കുനതറ്റ്.

നത്തിര്ഭകാഗരവശകാല്  അതത്തിനറ്റ്  മുഴുവന്  പത്തിന്തുണയര  ഇവത്തിലടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേവര

യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-ഉര  നല്കുകയകാണറ്റ്.  തകകാവത്തിഡത്തിലന്റ  അസകാധകാരണ

സകാഹചരരതത്തില്  ഇന്തരകാ  ഗവണ്ലമന്റുര  തലെകാകതകാലകയള്ള  എലകാ
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സര്ക്കകാരകളുര  അധത്തിക  വകായ്പലയടുക്കുകയണകായത്തി.  എലകാ  രകാജരങ്ങളുലടെയര

കടെര-വരമകാനര-അനുപകാതര ഇതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി വര്ദത്തിക്കുകയര ലചയ്തു. തകന

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  അനുമതത്തിതയകാടുകൂടെത്തി  തകരളവര  തകകാവത്തിഡറ്റ്  സകാഹചരരര

മറത്തികടെക്കകാനകായത്തി  അധത്തികവകായ്പ  എടുതത്തിരന.  അതുലകകാണറ്റ്  2020-21

വര്ഷതത്തില്  കടെബകാധരതയത്തില്  വര്ദനവണകായത്തി.  അതറ്റ്  വലെത്തിലയകാര

കുറമകായത്തി  ചത്തിത്രനീകരത്തിക്കകാനകാണറ്റ്  പ്രതത്തിപക്ഷേവര  ഒര  വത്തിഭകാഗര  മകാധരമങ്ങളുര

ശമത്തിക്കുനതറ്റ്. പശ്ചകാതലെ സഇകരര വത്തികസന പദതത്തികലള കകാരരക്ഷേമമകായത്തി

എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  സര്ക്കകാര് ചലെത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  പതക്ഷേ ആ സര്ക്കകാരത്തിലന

'കട്ടെപറലത സര്ക്കകാര്'  എനകാണറ്റ് ചത്തിലെര് അധത്തിതക്ഷേപത്തിക്കുനതറ്റ്.  അവതരകാടെറ്റ്

ഒതന  പറയകാനുള.  'കട്ടെപറലത  പദതത്തികലള  ചലെത്തിപ്പത്തിക്കുന  സര്ക്കകാര്'

എനകാക്കത്തി  അതുമകാറണര.  ലഫഡറല്  സരവത്തിധകാനലതയകാലക

അര്ത്ഥശൂനരമകാക്കുന  രനീതത്തിയത്തില്  സരസകാനതത്തിലന്റ  വകായ്പകാപരത്തിധത്തി

ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കുകയര  ജത്തി.എസറ്റ്.ടെത്തി.  നഷ്ടപരത്തിഹകാരര  നത്തിര്തലെകാക്കുകയര  ലചയ

തകന നയങ്ങള്ലക്കതത്തിലര സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില് സരസകാന തകാല്പ്പരരരവച്ചറ്റ്

ഒരമത്തിച്ചുനത്തിനലകകാണറ്റ്  ബഹത്തിഷ്കരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്  തവണതറ്റ്.  അതത്തിനുപകരര

സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന  ഏതുവത്തിതധനയര  കടെനകാക്രമത്തിക്കുക  എന
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നയമകാണറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  തകകാണ്ഗ്രസ്സുര യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-ഉര  സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്.  ഇതറ്റ്

സരസകാനതത്തിലന്റ  ലപകാതുതകാല്പ്പരരതത്തിനറ്റ്  വത്തിരദമകാലണനറ്റ്  ഞങ്ങള്

പറയതമ്പകാള്  അതത്തിലനയര  ആതക്ഷേപത്തിക്കുകയര  അധത്തിതക്ഷേപത്തിക്കുകയര

ലചയ്യുകയകാണറ്റ്.  ഒര  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങലള  വത്തിമര്ശനപരമകായത്തി

കകാണുനതുര കുറങ്ങളുര കുറവകളുര  ജനങ്ങള്ക്കറ്റ് മുമ്പകാലക ലകകാണ്ടുവരനതുര

സകാധകാരണനത്തിലെയ്ക്കറ്റ്  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന്റ  കടെമയകാണറ്റ്.  ഇവത്തിലടെ  കകാതണണതറ്റ്,

സരസകാനതത്തിലന്റ  വത്തികസന  പദതത്തികള്ക്കറ്റ്  അനുമതത്തി  നല്കരതറ്റ്  എനറ്റ്

ശക്തമകായത്തി  തകനസര്ക്കകാരത്തിനുമുനത്തില്  വകാദത്തിക്കുനതറ്റ്  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന്റ

കടെമയകാതണകാ;  അതറ്റ്  പ്രതത്തിപക്ഷേതത്തിലന്റ കടെമയല.   പകരര അതറ്റ്  അവലര

ലതരലഞടുത ജനങ്ങതളകാടുള്ള ലവല്ലുവത്തിളത്തിയകാണറ്റ്  എനറ്റ് ഉള്ലക്കകാള്ളണര.  

നമ്മുലടെ  രകാജരതത്തിലന്റ  രകാഷനീയഘടെനയലടെ  ആണത്തിക്കലകാണറ്റ്

മതനത്തിരതപക്ഷേത.  മതനത്തിരതപക്ഷേ ജനകാധത്തിപതരമൂലെരങ്ങള് അസകാധകാരണമകായ

ഭനീഷണത്തി  തനരത്തിടുലനകാര  സകാഹചരരതത്തിലെകാണറ്റ്  നകാര  നത്തില്ക്കുനതറ്റ്.

തകനതത്തിലലെ  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  സര്ക്കകാരത്തിലന  എതത്തിര്ക്കുനവതരകാടെറ്റ്

സരഘ്പരത്തിവകാര്  സരഘടെനകള്  പുലെര്ത്തുന  അസഹത്തിഷ്ണുതയര  നടെത്തുന

വത്തിവത്തിധതരര  ആക്രമണങ്ങളുര  നകാര  അനുദത്തിനര  കണ്ടുലകകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.
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ഇതത്തിലനതത്തിലര  തയകാജത്തിപ്പത്തിലന്റ  തമഖലെകള്  മതനത്തിരതപക്ഷേ  ജനകാധത്തിപതര

മൂലെരങ്ങളത്തില്  വത്തിശസ്വസത്തിക്കുനവര്  കലണതണലമനകാണറ്റ്  ഞങ്ങളുലടെ

അഭത്തിപ്രകായര.  പകരര  തകനസര്ക്കകാര്  വത്തിവത്തിധതരതത്തില്  നടെത്തുന

ആക്രമണങ്ങള്  ഏലതങത്തിലുര  വത്തിധതത്തില്  തകരളതത്തിലലെ  സര്ക്കകാരത്തിനുര

ഇടെതുപക്ഷേ  പ്രസകാനങ്ങള്ക്കുര  ക്ഷേനീണമകാകുലമങത്തില്  അതങ്ങലന

ആകലട്ടെലയനള്ള ഹ്രസസ്വദൃഷ്ടത്തി തകരളതത്തില് തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് വച്ചുപുലെര്തരതറ്റ്.

ഇവത്തിലടെ  ഇടെതുപക്ഷേലത  എതത്തിര്ക്കകാന്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  എങത്തില്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.

എന നത്തിലെപകാടെറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് മുമ്പുര  സസ്വനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതകാണറ്റ്.  1991  മുതലുള്ള

വത്തിവത്തിധ  ലതരലഞടുപകളുലടെ  അനുഭവര  നമ്മുലടെ  മുനത്തിലുള്ളതകാണറ്റ്.

ഇക്കഴത്തിഞദത്തിവസര  നടെന  റകായറ്റ് പൂര്  പനീനതത്തില്  പകാസകാക്കത്തിയ

പ്രതമയങ്ങളത്തിലലെ  നത്തിലെപകാടുര  തകരളതത്തില്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  സസ്വനീകരത്തിക്കുന

നത്തിലെപകാടുര തമത്തില് അന്തരമുലണനറ്റ് ഇവത്തിലടെ പലെരര വരക്തമകാക്കത്തിക്കഴത്തിഞ്ഞു.

തങ്ങള്ക്കറ്റ്  ഇഷ്ടമത്തിലകാത,  ലതരലഞടുക്കലപ്പട്ടെ  സരസകാന  സര്ക്കകാരകലള

വരത്തിഞ്ഞുമുറുക്കകാന്  തകനസര്ക്കകാര്  സസ്വനീകരത്തിക്കുന  നയങ്ങലളപ്പറത്തി

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് പനീനറത്തി സതമളനതത്തിലലെ പ്രതമയതത്തില് പരകാമര്ശമുണറ്റ്. അതറ്റ്

രകാവത്തിലലെ ഇവത്തിലടെ ഉദരത്തിച്ചതുമകാണറ്റ്.  അക്കകാരരങ്ങളത്തില്തപ്പകാലുര ഒര തയകാജത്തിച്ച
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നത്തിലെപകാലടെടുക്കകാന്  ഇവത്തിടെലത  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്  തയ്യേകാറകാകുനത്തില  എനതകാണറ്റ്

നകാര കകാണുനതറ്റ്. തകന അധത്തികകാരര സരസകാനങ്ങള്ലക്കതത്തിലര ദുരപതയകാഗര

ലചയ്യുനതത്തിലന്റ ബകാലെപകാഠങ്ങള് ബത്തി.ലജ.പത്തി. -ലയ പഠത്തിപ്പത്തിച്ചതറ്റ്  തകകാണ്ഗ്രസറ്റ്

ആലണനള്ളതറ്റ്  മലറകാര  വസ്തുതയകാണറ്റ്.  പതക്ഷേ  ലലവകത്തിലയങത്തിലുര

തകകാണ്ഗ്രസത്തിലന്റ  തദശനീയതനതൃതസ്വര  കകാരരങ്ങള്  ഉള്ലക്കകാണറ്റ്  പറയതമ്പകാള്

അതത്തിതനകാടുതപകാലുര  മുഖരതത്തിരത്തിക്കുന  സമനീപനമകാണറ്റ്  തകരളതത്തിലലെ

തകകാണ്ഗ്രസറ്റ് സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്.  വത്തികസന പദതത്തികലള മകാത്രമല, ലഫഡറല്

സരവത്തിധകാനലതതലന  ഇലകായ്മ  ലചയ്യേകാനുള്ള  തകനനയങ്ങള്ലക്കതത്തിലര

തകരള  സര്ക്കകാര്  ശബ്ദമുയര്ത്തുകയകാണറ്റ്.  പതക്ഷേ  അങ്ങലന

ശബ്ദമുയര്ത്തുനതത്തിലന  പരത്തിഹസത്തിക്കുന  നത്തിലെയകാണറ്റ്  ഇവത്തിലടെ  പ്രതത്തിപക്ഷേര

സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്.  വകാസവതത്തില്  പ്രതത്തിപക്ഷേര  പരത്തിഹസത്തിക്കുനതറ്റ്

തകരളതത്തിലലെ  ജനങ്ങലള  ആലകയകാണറ്റ്.  അനവധത്തി  പ്രതത്തികൂലെ  ഘടെകങ്ങള്

നത്തിലെനത്തില്ക്കുന  ഒര  തദശനീയ  സകാഹചരരതത്തിലെകാണറ്റ്  പരത്തിമത്തിതമകായ

അധത്തികകാരമുള്ള സരസകാന സര്ക്കകാര് പ്രവര്തത്തിക്കുനതറ്റ്.  ധനതസ്രകാതസ്സുകള്

കലണതകാനുര  പശ്ചകാതലെസഇകരര  വത്തികസന  പദതത്തികള്  നടെപ്പകാക്കകാനുര

നമള് സസ്വനീകരത്തിക്കുന ഓതരകാ മകാര്ഗവര എങ്ങലന തടെയകാര എനകാണറ്റ് തകന
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സര്ക്കകാര്  ആതലെകാചത്തിക്കുനതറ്റ്.  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകാണറ്റ്  കത്തിഫ്ബത്തിലക്കതത്തിരകായ

നത്തിലെപകാടെറ്റ്.  ഇവത്തിലടെ  തനരതത കത്തിഫ്ബത്തിലയ ഒര തകാതസ്വത്തികകാടെത്തിസകാനതത്തില്

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ് സമനീപത്തിക്കുനതറ്റ് കണ്ടു. അതകായതറ്റ്, പകാനത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി

എസറ്റ്.സത്തി./എസറ്റ്.ടെത്തി.  ദുര്ബ്ബലെ  വത്തിഭകാഗങ്ങള്ലക്കലകാര  ലകകാടുതക്കണ

തരതത്തിലുള്ള കകാരരങ്ങള് കത്തിഫ്ബത്തിയലടെ ഭകാഗമകായത്തി വരത്തിലലനകാണറ്റ് അതദ്ദേഹര

പരകാമര്ശത്തിച്ചതറ്റ്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില്  ഞകാന്  ആ  സമയതറ്റ്  അതറ്റ്  പറയകാന്

വത്തിട്ടുതപകായതകാണറ്റ്.  അതത്തില്  നമ്മുലടെ  അനുഭവലമന്തകാണറ്റ്?  തകരളതത്തിലലെ

ലപകാതുവത്തിദരകാലെയങ്ങള്  ശക്തത്തിലപ്പടുതത്തിയതത്തില്  കത്തിഫ്ബത്തിയലടെ  പങറ്റ്

പ്രധകാനമകാണതലകാ;  നമള്  എലകാവരലടെയര  തകരളതത്തിലെകാലകയള്ള

അനുഭവമകാണതലകാ  അതറ്റ്;  ലപകാതുവത്തിദരകാലെയങ്ങള്  ശക്തത്തിലപ്പട്ടു.   തനരതത

ലപകാതുവത്തിദരകാലെയങ്ങളത്തില് നത്തിനറ്റ്  5 ലെക്ഷേര കുട്ടെത്തികള് ലകകാഴത്തിഞ്ഞുതപകാലയങത്തില്

ആ  സകാനതറ്റ്  10  ലെക്ഷേതത്തിലെധത്തികര  കുട്ടെത്തികള്  കൂടുതലെകായത്തി  വനതചര്ന

അനുഭവമകാണറ്റ് ഇതപ്പകാഴുള്ളതറ്റ്. ഈ ലപകാതുവത്തിദരകാലെയങ്ങളത്തിലലെകാലക്ക പഠത്തിക്കുന

കുട്ടെത്തികളകാരകാണറ്റ്;  എലകാ  വത്തിഭകാഗവമത്തിതല?  നമ്മുലടെ  സമൂഹതത്തില്  ഏറവര

അടെത്തിതട്ടെത്തില് കത്തിടെക്കുനവര്ക്കറ്റ് ഏറവര ഗുണകരമകായതതല ലപകാതുവത്തിദരകാഭരകാസ
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തമഖലെ  ശക്തത്തിലപ്പടുക  എനള്ളതറ്റ്.  വത്തിസകാരഭയരലകകാണറ്റ്  മറ്റുകൂടുതല്

കകാരരങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കറ്റ് തപകാകുനത്തില.

അതുതപകാലലെ  നമ്മുലടെ  ആതരകാഗരസരവത്തിധകാനര  ലമച്ചലപ്പടുതത്തി.  നമ്മുലടെ

തഹകാസ്പത്തിറലുകളുലടെ  ശകാക്തനീകരണര,  അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി  ലചയ കകാരരങ്ങള്

അതത്തിനറ്റ് കത്തിഫ്ബത്തിയലടെ ഫണ്ടുപതയകാഗത്തിച്ചു.  ആര്ക്കകാണറ്റ് അതുപകരത്തിക്കുനതറ്റ്;

തകകാവത്തിഡത്തിലന്റ  ഘട്ടെതത്തില്  തലെകാകലത  വന്കത്തിടെരകാഷങ്ങളടെക്കര

മുട്ടുകുതത്തിതപ്പകായതലകാ;  നമള് ആ ഘട്ടെലത നല രനീതത്തിയത്തിലെകാണറ്റ്  തനരത്തിട്ടെതറ്റ്,

എന്തുലകകാണകാണതറ്റ്?  നമ്മുലടെ  ആതരകാഗരതമഖലെയ്ക്കറ്റ്  അതത്തിനുള്ള

തശഷത്തിയണകായത്തി  എനള്ളതതല.  ആ  തശഷത്തി  അതരതത്തില്

ആര്ജ്ജത്തിക്കുനതത്തിനറ്റ്  കത്തിഫ്ബത്തി  ഉപകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിതല?  നമ്മുലടെ   പശ്ചകാതലെ

സഇകരര  വര്ദനവറ്റ്  -  നകാഷണല്  ലലഹതവയലടെ  വത്തികസനതത്തിനറ്റ്

ഭൂമത്തിതയലറടുക്കുനതത്തിനറ്റ്  25  ശതമകാനര  എലനകാര  ഒത്തുതനീര്പ്പറ്റ്  വരവസ

വനതപ്പകാള്  നമുക്കതറ്റ്  ലകകാടുക്കകാന്  കഴത്തിഞതറ്റ്  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്നത്തിനറ്റ്

പണലമടുതതല; 6000  തകകാടെത്തിതയകാളര രൂപയതല അതത്തിനുതവണത്തി ഇതപ്പകാള്

നമള് ലകകാടുതതറ്റ്? ഇവത്തിലടെ ഒരഭകാഗതറ്റ് ഹത്തില് ലലഹതവ വരന,  തവലറകാര

ഭകാഗതറ്റ് തനീരതദശ ലലഹതവയര വരന.  അതത്തിനുള്ള പണര കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില്
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നത്തിനതല  നമള്  കലണത്തുനതറ്റ്;  ജലെപകാതയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെറ്റ്

വത്തികസത്തിപ്പത്തിതക്കണ  തകകാവളര  മുതല്  തബക്കല്വലരയള്ള  ഭകാഗര,  അതത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി വരന പണര  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തില് നത്തിനതല കലണത്തുനതറ്റ്?  ഈ

സരസകാനലത തറകാഡുകളുലടെ വത്തികസനര, സരസകാനതറ്റ് വനത്തിട്ടുള്ള വത്തിവത്തിധ

പകാലെങ്ങള്,  വത്തിവത്തിധ  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റുകളുലടെ  സസ്വന്തര  ലകട്ടെത്തിടെങ്ങള്

എനത്തിവലയകാലക്ക  ഏലതങത്തിലുലമകാര  ഭകാഗതറ്റ്  ചുരങ്ങുനതലതലകാ;

സരസകാനതകാലകയലല;  ജനങ്ങള്ക്കകാലക  ഉപകരത്തിക്കുനതലല;  എലകാ

വത്തിഭകാഗതത്തിനുമലല;  അതത്തിലന്റ  ഏറവര  വലെത്തിയ  ഗുണമുണകാകുനതറ്റ്  നമ്മുലടെ

നകാട്ടെത്തിലലെ  പകാവലപ്പട്ടെ,  അധനഃസത്തിത  വത്തിഭകാഗതത്തിനലല;  അതലല  നമള്

കകാതണണതറ്റ്.  തകന  സര്ക്കകാര്  എങ്ങലനലയകാലക്ക  നലമ  തടെയകാലമനറ്റ്

ആതലെകാചത്തിക്കുതമ്പകാള്  അവര്  അതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായകാണറ്റ്  കത്തിഫ്ബത്തിലക്കതത്തിരകായ

നത്തിലെപകാടെറ്റ്  സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്.  എനകാല്  നമള്  കകാതണണലതന്തകാണറ്റ്?

കത്തിഫ്ബത്തി  തപകാലുള്ള  സകാപനങ്ങള്  തകന  സര്ക്കകാരത്തിനുമുണറ്റ്.  പലക്ഷേ,

തകരളതത്തിനറ്റ് ഇലതകാനര പകാടെത്തില,  ഞങ്ങള്ക്കകാകകാര എനള്ള സമനീപനമകാണറ്റ്

തകന  സര്ക്കകാര്  സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്.  തകനതത്തിലന്റ  പ്രസ്തുത  നത്തിലെപകാടെത്തിലന

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന  നത്തിലെപകാടെകാണറ്റ്  നത്തിര്ഭകാഗരവശകാല്  തകകാണ്ഗ്രസ്സുര
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യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.-ഉര ഇവത്തിലടെ സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്. 

സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന  സരബനത്തിച്ചത്തിടെതതകാളര  ഒരകകാരരര

അസനത്തിഗ്ദ്ധമകായത്തി  വരക്തമകാക്കകാന്  ആഗ്രഹത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ജനതക്ഷേമ

പരത്തിപകാടെത്തികളത്തില്നത്തിനര ഒരത്തിഞ്ചുതപകാലുര പത്തിതനകാട്ടെറ്റ് തപകാകത്തില.  സകാമൂഹരതക്ഷേമ

ലപന്ഷനുകള്  കകാരരക്ഷേമമകായത്തി  വത്തിതരണര  ലചയ്യുനണറ്റ്.  തകരളതത്തിലലെ

ജനസരഖരകാ ഘടെനയത്തില് 60  വയസറ്റ് കഴത്തിഞവര്ക്കറ്റ് എണ്ണതത്തില് പ്രകാമുഖരര

ഉണകാകുകയകാണറ്റ്.  ഇതറ്റ്  ചത്തിലെ  വത്തികസത്തിത  രകാജരങ്ങളത്തിലുര  കണ്ടുവരന

കകാരരമകാണറ്റ്.  ഈ  വത്തിഭകാഗതത്തിലലെ  78%  വരനവര്ക്കറ്റ്  വത്തിവത്തിധതരര

ലപന്ഷനുകള് സരസകാന സര്ക്കകാര് നല്കുനലണനറ്റ് റത്തിസര്വറ്റ് ബകാങറ്റ് ഓഫറ്റ്

ഇന്തരയലടെ സരസകാന ബഡ്ജറ്റുകലളക്കുറത്തിച്ചുള്ള ഏറവര ഒടുവത്തിലെലത പഠനര

ചൂണത്തിക്കകാണത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  നകാര  പ്രതതരകര  ശദത്തിതക്കണതകാണത്തിതറ്റ്.  ഈ

വത്തിഭകാഗതത്തിലലെ  78%  വരനവര്ക്കകാണറ്റ്  വത്തിവത്തിധതരര  ലപന്ഷനുകള്

തകരളതത്തില്  നല്കുനലതനറ്റ്  ആര്.ബത്തി.ലഎ.  ചൂണത്തിക്കകാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതറ്റ്.

ഇതത്തിനകായത്തി  നമുക്കറ്റ്  വരമകാനര  കലണതതണത്തിവരര.  കകാരണര,  നലമ

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ലഞരക്കകാന് തനകാക്കുതമ്പകാള് ചത്തിലെ  വരമകാന മകാര്ഗങ്ങള്

നമള് കലണതണമതലകാ; അതത്തിനറ്റ് ചത്തിലെ ധനകാഗമന മകാര്ഗങ്ങള് സരസകാന
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സര്ക്കകാര്  തതടുകയകാണറ്റ്.  അതപ്പകാഴകാണറ്റ്  പ്രതത്തിപക്ഷേര  വകാതളകാങ്ങുന  നത്തിലെ

സസ്വനീകരത്തിക്കുനതറ്റ്.  യ.ഡത്തി.എഫറ്റ്.  ഭരണകകാലെതറ്റ്  സകാമൂഹത്തിക  സുരക്ഷേകാ

ലപന്ഷന്  കൃതരമകായത്തിട്ടെല,  വലതപ്പകാഴുലമകാരത്തിക്കല്  വത്തിതരണര  ലചയ്യുന

നത്തിലെയകാണുണകായത്തിരനതറ്റ്.  ഞകാന്  അതത്തിലന്റ  ആവര്തനതത്തിതലെയ്ക്കറ്റ്

തപകാതകണ  കകാരരമത്തില.  ഇനലത  സത്തിതത്തി  അതകാതണകാ;  കകാരരക്ഷേമമകായത്തി

വത്തിതരണര  ലചയ്യുകയതല;  ആ  തനകാട്ടുര  കയ്യേത്തില്വച്ചറ്റ്  പ്രകായമകായവര്  പലെരര

ചത്തിരത്തിക്കുന കകാഴ്ച ഈ അടുത ദത്തിവസങ്ങളത്തില് കണത്തിട്ടുള്ളതലല; ഇതത്തിനുതവണത്തി

ധനതസ്രകാതസ്സുകള്  കലണതകാന്  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  ചത്തിലെ  നടെപടെത്തികള്

സസ്വനീകരത്തിക്കകാന്  നത്തിര്ബനത്തിതമകാകുകയകാണറ്റ്.  അലതതന്തകാ  വലെത്തിയ

കുറമകായത്തിതപ്പകാലയനറ്റ്  നത്തിങ്ങള്  പറഞകാല്  യക്തത്തിസഹമകായത്തി  ചത്തിന്തത്തിക്കുന

ഒരകാളുര തകരളതത്തില് നത്തിങ്ങലള അനുകൂലെത്തിക്കത്തില എനതകാണറ്റ് വസ്തുത.

തകരളതത്തില് നകാര നടെത്തുന നത്തിലെപകാടുകള്, ലറയത്തില് ലതറത്തിയ കഥയര

ഗതവര്ണന്സത്തിലകാത  കഥയലമകാലക്ക  ഇവത്തിലടെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപക്ഷേതനതകാവറ്റ് പറഞ്ഞുവതലകാ. നമ്മുലടെ ഭരണപരമകായ ഇടെലപടെലുകള്ക്കറ്റ്

തദശനീയതലെതത്തില് വലെത്തിയ അരഗനീകകാരമകാണറ്റ് ലെഭത്തിക്കുനതറ്റ്.  ഇതറ്റ് നമുക്കകാലക

അഭത്തിമകാനത്തിക്കകാന്  കഴത്തിയന  കകാരരമലല;  ചത്തിലെ  ഉദകാഹരണങ്ങള്  നമള്
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ഓര്തകാല്  മതത്തി.  നനീതത്തി  ആതയകാഗത്തിലന്റ  ആതരകാഗര  സൂചത്തികയത്തില്  തകരളര

തുടെര്ച്ചയകായത്തി  നകാലെകാര  തവണയര  ഒനകാര  സകാനതകാണറ്റ്.  നനീതത്തി

ആതയകാഗത്തിലന്റ തദശനീയ മള്ട്ടെത്തി ഡയമന്ഷണല് ദകാരത്തിദര സൂചത്തികയത്തില് കുറവറ്റ്

ദകാരത്തിദരമുള്ള സരസകാനര തകരളമകാണറ്റ്. തകന വത്തിദരകാഭരകാസ മനകാലെയതത്തിലന്റ

മത്തികവത്തിലന്റ  സൂചത്തികയത്തില്  തകരളതത്തിനറ്റ്  ഒനകാര  സകാനമകാണറ്റ്.  വത്തിദരകാഭരകാസ

അവസരതത്തിലുര  സഇകരരതത്തിലുര  ഇന്തരയത്തിലലെ  മത്തികച്ച  സരസകാനമകായത്തി

തകന  വത്തിദരകാഭരകാസ  മനകാലെയര  തകരളലതയകാണറ്റ്  ലതരലഞടുതതറ്റ്.

അഴത്തിമതത്തി വത്തിമുക്ത തപകാലെനീസറ്റ് തസവനതത്തില് തകരളര ഒനകാമലതനറ്റ് ഇന്തരന്

തപകാലെനീസറ്റ്  ഫഇതണഷന്.  തകന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  ആതരകാഗര  മന്തന്  3.0-ല്

രകാജരതറ്റ്  ഏറവര  കൂടുതല്  സഇജനര  ചത്തികത്തിത്സ  നല്കത്തിയ

സരസകാനതത്തിനുള്ള  പുരസകാരര  തകരളതത്തിനകാണറ്റ്.  രകാജരലത  മത്തികച്ച

തകകാവത്തിഡറ്റ്  വകാകത്തിതനഷന്  ലലഡ്രെെവറ്റ്  തകരളതത്തില്,  ഇന്തരകാ  ടുതഡ-യലടെ

ലഹല്തറ്റ്  ഗത്തിരത്തി  അവകാര്ഡറ്റ്  ഇങ്ങലന  ധകാരകാളര  പുരസകാരങ്ങളുണറ്റ്.  എലകാര

ഞകാന് എണ്ണത്തി പറയനത്തില. 

സര്ക്കകാര്  തസവനങ്ങള്  ജനങ്ങളത്തിലലെതത്തിക്കുനതറ്റ്  സുതകാരരവര

തവഗതത്തിലുമകായത്തിരത്തിക്കണലമനതത്തില്  സര്ക്കകാരത്തിനറ്റ്  നത്തിര്ബനമുണറ്റ്.
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ഇതത്തിനകായള്ള  നടെപടെത്തികള്  കഴത്തിഞ  കകാലെങ്ങളത്തില്  സര്ക്കകാര്

സസ്വനീകരത്തിച്ചുവരത്തികയകാണറ്റ്.  ഒഴത്തിവകാക്കകാന്  കഴത്തിയന  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിക്കറ്റുകള്

ഒഴത്തിവകാക്കത്തി  സസ്വയര  സകാക്ഷേരലപ്പടുതലെകായത്തി  പരത്തിവര്തനര  ലചയത്തിട്ടുണറ്റ്.

അതുതപകാലലെ, മത്തിക്ക സര്ക്കകാര് തസവനങ്ങളുര ഓണ്ലലലെനകായത്തി ലെഭരമകാക്കകാനുര

നടെപടെത്തികള്  സസ്വനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്.  സര്ക്കകാര്  തസവനങ്ങള്  ലെഭരമകാക്കുന

പ്രക്രത്തിയയത്തില്  ഒര  രനീതത്തിയത്തിലുമുള്ള  അഴത്തിമതത്തിയര  ഉണകാകകാന്  പകാടെത്തിലലനറ്റ്

സര്ക്കകാരത്തിനറ്റ് നത്തിര്ബനമുണറ്റ്. 

മുഖരമനത്തിയലടെ  പരകാതത്തി  പരത്തിഹകാര  സരവത്തിധകാനര  കകാരരക്ഷേമമകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുനണറ്റ്.  ആലക  ലെഭത്തിച്ച  പരകാതത്തികളത്തില്  98.6%

തനീര്പ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്. തനീര്പ്പകാക്കത്തിയ പരകാതത്തികളുലടെ സമ്പൂര്ണ്ണ അവതലെകാകനവര

നടെത്തുനണറ്റ്.  ഭരണ  നത്തിര്വ്വഹണ  സുതകാരരതയലടെ  ഭകാഗമകായത്തി

ലസക്രതട്ടെറത്തിയറത്തില്  2018  ജനുവരത്തി  1  മുതല്  പൂര്ണ്ണതതകാതത്തില്  സ്പകാര്ക്കറ്റ്

ബനത്തിത  ബതയകാലമടത്തികറ്റ്  പഞത്തിരഗറ്റ്  സരവത്തിധകാനര  നടെപ്പത്തിലെകാക്കത്തി.  എലകാ

സര്ക്കകാര്/അര്ദ സര്ക്കകാര്/ലപകാതുതമഖലെകാ സകാപനങ്ങളത്തിലുര ബതയകാലമടത്തികറ്റ്

പഞത്തിരഗറ്റ്  സരവത്തിധകാനര  നടെപ്പത്തിലെകാക്കകാന്  നത്തിര്തദ്ദേശര  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.

ഇതുകൂടെകാലത പ്രസ്തുത സരവത്തിധകാനര 31-03-2023-നകര സരസകാനലത എലകാ
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സര്ക്കകാര്  ഓഫനീസുകളത്തിലുര  നടെപ്പത്തില്  വരതകാന്  സര്ക്കകാര്

ഉതദ്ദേശത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  അതുതപകാലലെതലന,  ഇ-സന്ദര്ശന  സരവത്തിധകാനര.

ലപകാതുജനങ്ങള്ക്കറ്റ്  സര്ക്കകാര്  ഓഫനീസുകള്  സന്ദര്ശത്തിക്കകാലതതലന

ഏലതങത്തിലുര  ഒഇതദരകാഗത്തിക  കകാരരതത്തിനറ്റ്  സര്ക്കകാര്  ജനീവനക്കകാലര  തനരത്തിട്ടെറ്റ്

കകാതണണതുലണങത്തില്  അതത്തിനകായത്തി  തനരലത  അതപ്പകായത്തിന്ററ്റ്ലമന്ററ്റ്  ഫത്തികറ്റ്

ലചയ്യുനതത്തിനുര  ഓണ്ലലലെന്  മകാര്ഗതത്തിലൂലടെ  ജനീവനക്കകാരമകായത്തി

സരവദത്തിക്കുനതത്തിനുര  ഇ-ഓഫനീസറ്റ്  സരവത്തിധകാനരവഴത്തി  ഇ-സതന്ദശന

സരവത്തിധകാനര  തയ്യേകാറകായത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഉടെന്തലന  ഈ  സരവത്തിധകാനര

ലപകാതുജനങ്ങള്ക്കറ്റ് ലെഭരമകാക്കുനതകാണറ്റ്. 

ഫയലുകള്  തനീര്പ്പകാക്കുനതത്തിനകായത്തി  ഈ  സര്ക്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില്

വനതത്തിനുതശഷര  പ്രതതരക  കര്മപരത്തിപകാടെത്തിയകാണറ്റ്  തയ്യേകാറകാക്കത്തിയതറ്റ്.  അതറ്റ്

നടെപ്പകാക്കുകയര  ലചയത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഇതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  9,55,671  ഫയലുകള്

തനീര്പ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഫയലുകള്  തനീര്പ്പകാക്കുനതറ്റ്  കകാരരക്ഷേമമകായത്തി

നടെക്കുനലവനറ്റ്  ഉറപവരതണലമനറ്റ്  ലസക്രട്ടെറത്തിമകാര്ക്കറ്റ്  കൃതരമകായ

നത്തിര്തദ്ദേശവര  നല്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ  കകാരരക്ഷേമമകായ

പ്രവര്തനതത്തിനറ്റ്  മലറകാര  മുതല്കട്ടെകായ  തകരള  അഡത്തിനത്തിതസ്ട്രേറനീവറ്റ്
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സര്വ്വനീസത്തിതലെയ്ക്കുള്ള  നത്തിയമനര  2021  നവരബര്  1-നറ്റ്  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുകയര

ഉതദരകാഗസരലടെ  പരത്തിശനീലെനര  അന്തത്തിമഘട്ടെതത്തിലുമകാണറ്റ്.  കൃതരമകായര

സുതകാരരമകായര  സര്ക്കകാര്  സര്വ്വനീസത്തിതലെയ്ക്കുള്ള  നത്തിയമനര  തകരളതത്തില്

നടെനവരത്തികയകാണറ്റ്.  തകനതലെതത്തില്  സര്ക്കകാരത്തിലുര  ലപകാതുതമഖലെകാ

സകാപനങ്ങളത്തിലുര  ലെക്ഷേക്കണക്കത്തിനറ്റ്  ഒഴത്തിവകളകാണറ്റ്  നത്തികതകാലത

കത്തിടെക്കുനതറ്റ്.  അതപ്പകാഴകാണറ്റ്  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  പബത്തികറ്റ്  സര്വ്വനീസറ്റ്

കമനീഷന്വഴത്തി  2021  തമയറ്റ് മുതല്  2023  ജനുവരത്തി വലരയള്ള കകാലെയളവത്തില്

41,732 തപര്ക്കറ്റ് നത്തിയമന ശത്തിപകാര്ശ നല്കത്തിയതറ്റ്.  കഴത്തിഞ എല്.ഡത്തി.എഫറ്റ്.

സര്ക്കകാരത്തിലന്റ കകാലെതറ്റ് 1,61,268 തപര്ക്കറ്റ് പത്തി.എസറ്റ്.സത്തി. നത്തിയമന ശത്തിപകാര്ശ

നല്കത്തിയത്തിരന  എനകകാരരര  ഇതത്തിതനകാലടെകാപ്പര  ഓര്ക്കണര.  2016-2023

കകാലെഘട്ടെര  ആലകലയടുതകാല്  2,03,000  തപര്ക്കകാണറ്റ്  നത്തിയമന  ശത്തിപകാര്ശ

ലമകാതമകായത്തി നല്കത്തിയതറ്റ്. ഈ സര്ക്കകാര് അധത്തികകാരതത്തില് വനതത്തിനുതശഷര

1,200 റകാങറ്റ് ലെത്തിസ്റ്റുകള് പ്രസത്തിദനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണറ്റ്. മുന്കൂട്ടെത്തി പരനീക്ഷേകാ കലെണറുകള്

പ്രസത്തിദനീകരത്തിച്ചറ്റ് ഉതദരകാഗകാര്ത്ഥത്തികള്ക്കറ്റ് പരനീക്ഷേകള്ക്കറ്റ് തയ്യേകാലറടുക്കുനതത്തിനറ്റ്

ഉതകുന സമനീപനവര പത്തി.എസറ്റ്.സത്തി. ലലകലക്കകാണത്തിട്ടുണറ്റ്. 

ആതരകാഗര,  വത്തിദരകാഭരകാസ  തമഖലെകളത്തില്  അഭത്തിമകാനകരമകായ
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തനട്ടെങ്ങളകാണറ്റ്  നമുക്കറ്റ്  ലലകവരത്തിക്കകാന് കഴത്തിഞതറ്റ്.  തകരളതത്തിലന്റ സുസത്തിര

വത്തികസന  ലെക്ഷേരങ്ങള്  ലലകവരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  സര്ക്കകാര്  ജനീവനക്കകാലര

സജ്ജമകാക്കുന  നടെപടെത്തികളുര  സരസകാന  സര്ക്കകാര്  സസ്വനീകരത്തിച്ചുവരനണറ്റ്.

ഉല്പകാദന  തമഖലെകള്ക്കറ്റ്  ഉതതജനര  നല്കുന  നയങ്ങളുലടെ  ഭകാഗമകായത്തി

സരസകാനലത  വരവസകായ  സരരരഭ  സഇഹൃദമകാക്കകാന്  നത്തിയമപരമകായ

നടെപടെത്തികളുര  പ്രകാതയകാഗത്തിക  സമനീപനങ്ങളുര  സരസകാന  സര്ക്കകാര്

സസ്വനീകരത്തിക്കുനണറ്റ്.  എര.എസറ്റ്.എര.ഇ.  തമഖലെയത്തില് തകരളര നല തനട്ടെമകാണറ്റ്

ലലകവരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.  സരസകാനതറ്റ്  അതനീവ  ദകാരത്തിദരര  അനുഭവത്തിക്കുന

കുടുരബങ്ങള്ക്കകായള്ള  പദതത്തി  തതദ്ദേശ  സസ്വയരഭരണ  വകുപ്പറ്റ്

നടെപ്പകാക്കത്തിവരത്തികയകാണറ്റ്.  സമൂഹതത്തിലലെ  എലകാ  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങള്ക്കുര  ഗുണര

ലെഭത്തിക്കുന വത്തികസന പദതത്തികളകാണറ്റ് സരസകാന സര്ക്കകാര് നടെപ്പകാക്കുനതറ്റ്.

ഉയര്ന  സകാമ്പതത്തിക  വളര്ച്ചയര  ലെക്ഷേരമത്തിടുകയകാണറ്റ്.  ഏതുവത്തിധതത്തിലുര

സരസകാനതത്തിലന്റ  ധനതസ്രകാതസ്സുകലള  ലഞരക്കുന  ലഫഡറല്  വത്തിരദ

സമനീപനങ്ങള്ലക്കതത്തിലര  ഇവത്തിടുലത  പ്രതത്തിപക്ഷേവര  ഞങ്ങള്ലക്കകാപ്പര

ശബ്ദമുയര്തകാന്  തയ്യേകാറകാകണലമനര  അതത്തിലൂലടെ  തകരളതത്തിലന്റ  തനതകായ

വത്തികസന  മകാതൃകലയ  ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിക്കകാനുള്ള  സരസകാന  സര്ക്കകാരത്തിലന്റ
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ഉദരമങ്ങലള  സഹകായത്തിക്കണലമനമകാണറ്റ്  ഈ  അവസരതത്തില്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുവകാനുള്ളതറ്റ്.  ലക-തഫകാണ്  പദതത്തിയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

കകാരരരകൂടെത്തി  പറഞ്ഞുലകകാണറ്റ്  ഞകാന്  അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കകാര.

സരസകാനലതകാട്ടെകാലക അതത്തിതവഗ ഇന്റര്ലനററ്റ് ലെഭരമകാക്കകാനുള്ള ലക-തഫകാണ്

പദതത്തിക്കകായത്തി  7,556  കത്തിതലെകാമനീറര് ബകാക്കറ്റ് തബകാണ് സകാപത്തിക്കകാനുള്ളതത്തില്

6,500  കത്തിതലെകാമനീററത്തിലെധത്തികര  പണത്തി  പൂര്തത്തിയകായത്തി.  26,057  ഓഫനീസുകളുര

സകാപനങ്ങളുമുണറ്റ്.  അതത്തില്  കണക്ഷേന്  നല്കുനതത്തിനുള്ള  അനുബന

ഉപകരണങ്ങള്  സകാപത്തിച്ചുകഴത്തിഞത്തിട്ടുണറ്റ്.  11,832  ഓഫനീസുകളത്തിലുര

സകാപനങ്ങളത്തിലുര  ഇന്റര്ലനററ്റ്  ലെഭരത ഉറപ്പകാക്കത്തിയത്തിട്ടുണറ്റ്.  ഈ  പ്രവൃതത്തികള്

മകാര്ച്ചറ്റ് 31-നകര പൂര്തത്തിയകാക്കുനതത്തിനുള്ള നടെപടെത്തികളകാണറ്റ് സസ്വനീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതറ്റ്.

പ്രകാഥമത്തിക  ഘട്ടെതത്തില്  ഓതരകാ  നത്തിയമസഭകാ  മണ്ഡലെതത്തില്നത്തിനര

ലതരലഞടുക്കലപ്പടുന  ദകാരത്തിദരതരഖയ്ക്കറ്റ്  തകാലഴയള്ള  100

കുടുരബങ്ങള്ക്കുവനീതര  140  മണ്ഡലെങ്ങളത്തിലുമകായത്തി  14,000  കുടുരബങ്ങള്ക്കറ്റ്

സഇജനര ലക-തഫകാണ് കണക്ഷേന് നല്കകാനുര ലെക്ഷേരമത്തിടുകയകാണറ്റ്. ശരത്തിയകായ

ദത്തിശകാതബകാധതതകാലടെ  ലറയത്തിലെത്തില്തലന  സര്ക്കകാര്

മുതനകാട്ടുതപകായത്തിലക്കകാണത്തിരത്തിക്കുകയകാണറ്റ്.  ഇക്കകാരരതത്തില്  എലകാ  പത്തിന്തുണയര
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എലകാ ഭകാഗത്തുനത്തിനര ഉണകാകണലമനകാണറ്റ് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുവകാനുള്ളതറ്റ്.

(മത്തി. സ്പനീക്കര്)

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   II

സരസകാന ഭരണതലെവന്മേകാര്  ,   മനത്തിമകാര്  ,   ആസകാന ഉതദരകാഗസന്മേകാര്

മത്തി  .    സ്പനീക്കര്  :  സര്വ്വശനീ.  ലക.  പത്തി.  എ.  മജനീദറ്റ്,  സത്തി.  ആർ.  മതഹഷറ്റ്,

കുറുതക്കകാളത്തി  ലമകായനീൻ,  എ.  ലക.  എര.  അഷ്റഫറ്റ്,  എന്.  എ.  ലനലത്തിക്കുനറ്റ്,

ലക.  ബകാബു  (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ),  സണ്ണത്തി  തജകാസഫറ്റ്,  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്,

ടെത്തി.  ലജ.  വത്തിതനകാദറ്റ്,  സനനീഷ് കുമകാര് തജകാസഫറ്റ്,  ലപ്രകാഫ.  ആബത്തിദറ്റ്  ഹുസസന്

തങ്ങള്,  ശനീമതത്തി  ഉമ  തതകാമസറ്റ്  എനനീ  അരഗങ്ങള്  II-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കറ്റ്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള്  പ്രസറ്റ്

ലചയ്യുനതണകാ?      

     (ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള് പ്രസറ്റ് ലചയത്തില.)

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള് സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

സരസകാന ഭരണതലെവന്മേകാര്,  മനത്തിമകാര്,  ആസകാന ഉതദരകാഗസന്മേകാര്

എന  II-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലെത്തിസത്തില് പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുതനലര  5-ാം തകകാളതത്തില്
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കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2023-2024  സകാമ്പതത്തികവര്ഷലത  ലചലെവകള്

പൂര്തനീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി അനുവദത്തിക്കണലമന പ്രതമയലത 

അനുകൂലെത്തിക്കുനവര്...............

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്...............

ശനീ  .   ലക  .   ബകാബു   (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ): സര്, ഞകാന് തപകാള് ആവശരലപ്പടുന.

മത്തി  .    സ്പനീക്കര്:  തവകാട്ടെത്തിരഗറ്റ്  ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനുമുന്പറ്റ്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

അരഗങ്ങള്  ഇ-നത്തിയമസഭ  ആപത്തിതക്കഷനത്തില്  തലെകാഗത്തിന്  ലചയത്തിട്ടുലണനറ്റ്

ഉറപവരതണര.  ആവശരലമങത്തില്  നത്തിയമസഭകാ  ജനീവനക്കകാരലടെ  സഹകായര

തതടെകാവനതകാണറ്റ്.

(സഭകാരഗങ്ങള് തകാലഴപ്പറയര പ്രകകാരര തവകാട്ടെറ്റ് തരഖലപ്പടുതത്തി.)

അനുകൂലെത്തിക്കുനവര്: 

1.   ശനീ. വത്തി. അബ്ദുറഹത്തിമകാന് 

2.  ശനീ. അഹമദറ്റ് തദവര്തകകാവത്തില് 

3. ശനീ. എൻ. ലക. അക്ബര് 

4. ശനീമതത്തി ഒ. എസറ്റ്. അരബത്തിക

5. ശനീ. ലക. ആന്സലെന് 
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6. ശനീ. എര. എസറ്റ്. അരൺ കുമകാര് 

7. ശനീമതത്തി സത്തി. ലക. ആശ 

8. ശനീ. ലക. ബകാബു (ലനന്മേകാറ)

9. ശനീ. പത്തി. ബകാലെചനൻ 

10. ശനീ. ലക. എൻ. ബകാലെതഗകാപകാല് 

11. തഡകാ. ആര്. ബത്തിന്ദു 

12. ശനീ. ഇ. ചനതശഖരന് 

13. ശനീമതത്തി ലജ. ചത്തിഞ്ചുറകാണത്തി 

14. ശനീ. പത്തി. പത്തി. ചത്തിതരഞന്

15. ശനീമതത്തി ലദലെനീമ 

16. ശനീ. ചത്തിറയര തഗകാപകുമകാര് 

17. ശനീ. സത്തി. ലക. ഹരനീനന് 

18. ശനീമതത്തി കകാനതത്തില് ജമനീലെ 

19. തഡകാ. എന്. ജയരകാജറ്റ് 
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20. ശനീ. ലക. യ. ജനനീഷറ്റ് കുമകാര് 

21. ശനീ. തജകാബറ്റ് സമക്കത്തിള് 

22. ശനീ. ഒ. ആര്. തകളു 

23. ശനീ. ലക. കൃഷ്ണന്കുട്ടെത്തി 

24.   ശനീ. സത്തി. എച്ചറ്റ്. കുഞമ്പു 

25. ശനീ. ലെത്തിതന്റകാ തജകാസഫറ്റ് 

26. ശനീ. ടെത്തി. ഐ. മധുസൂദനന് 

27. ശനീ. പത്തി. മമത്തിക്കുട്ടെത്തി 

28. ശനീ. എര. എര. മണത്തി 

29. ശനീ. മകാതത്യു ടെത്തി. തതകാമസറ്റ്

30. ശനീ. ലക. ലജ. മകാകറ്റ് സത്തി 

31. ശനീ. പത്തി. എ. മുഹമദറ്റ് റത്തിയകാസറ്റ് 

32. ശനീ. ലക. പത്തി. തമകാഹനന് 

33. ശനീ. എ. സത്തി. ലമകായനീന് 
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34. ശനീ. മുഹമദറ്റ് മുഹസത്തിന് 

35. ശനീ. സത്തി. സത്തി. മുകുന്ദൻ

36. ശനീ. ഡത്തി. ലക. മുരളത്തി 

37. ശനീ. മുരളത്തി ലപരലനലത്തി 

38. ശനീ. എര. നഇഷകാദറ്റ് 

39. ശനീ. എ. പ്രഭകാകരൻ 

40. ശനീ. പ്രതമകാദറ്റ് നകാരകായൺ 

41. ശനീ. വത്തി. ലക. പ്രശകാന്തറ്റ് 

42. ശനീ. ലക. തപ്രരകുമകാര് 

43. ശനീ. ലക. രകാധകാകൃഷ്ണൻ 

44. ശനീ. പത്തി. ടെത്തി. എ. റഹനീര 

45. ശനീ. എ. രകാജ 

46. ശനീ. എര. രകാജതഗകാപകാലെന് 

47. ശനീ. ലക. രകാജന് 
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48. ശനീ. പത്തി. രകാജനീവറ്റ് 

49. ശനീ. ലക. ലക. രകാമചനൻ 

50. ശനീ. രകാമചനന് കടെനപ്പള്ളത്തി 

51. ശനീ. ടെത്തി. പത്തി. രകാമകൃഷ്ണന് 

52.   ശനീ. തതകാട്ടെതത്തില് രവനീനന് 

53. ശനീ. തറകാഷത്തി അഗസത്തിൻ 

54. ശനീ. ലക. എര. സച്ചത്തിന്തദവറ്റ് 

55. ശനീ. സജത്തി ലചറത്തിയകാന് 

56. ശനീ. എച്ചറ്റ്. സലെകാര 

57. ശനീമതത്തി ശകാന്തകുമകാരത്തി ലക. 

58. ശനീ. എ. ലക. ശശനീനന് 

59. ശനീ. വത്തി. ശശത്തി 

60. ശനീ. ലസബകാസരൻ കുളത്തുങല് 

61. ശനീമതത്തി ലക. ലക. സശലെജ ടെനീച്ചര് 

62. ശനീ. വത്തി. ശത്തിവന്കുട്ടെത്തി 
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63. ശനീ. പത്തി. വത്തി. ശനീനത്തിജത്തിൻ

64. ശനീ. ജത്തി. സനീഫന് 

65. തഡകാ. സുജത്തിതറ്റ് വത്തിജയൻപത്തിള്ള 

66. ശനീ. ലക. വത്തി. സുതമഷറ്റ് 

67. ശനീ. പത്തി. പത്തി. സുതമകാദറ്റ് 

68. ശനീ. വത്തി. ആര്. സുനത്തില് കുമകാര് 

69. ശനീ. ഇ. ടെത്തി. സടെസണ് മകാസര് 

70. ശനീ. തതകാമസറ്റ് ലക. തതകാമസറ്റ് 

71. ശനീ. ലക. എൻ. ഉണ്ണത്തിക്കൃഷ്ണൻ

72. ശനീ. വത്തി. എൻ. വകാസവൻ 

73. ശനീമതത്തി വനീണകാ തജകാര്ജറ്റ് 

74. ശനീ. ഇ. ലക. വത്തിജയന് 

75. ശനീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്

76. ശനീ. എര. വത്തിജത്തിന് 

77. ശനീ. തസവരര് ചത്തിറത്തിലെപ്പത്തിള്ളത്തി 
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പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്:

1. ശനീ. പത്തി. അബ്ദുല് ഹമനീദറ്റ് 

2.   ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദറ്റ് ഹുസസന് തങ്ങള് 

3. ശനീ. മഞളകാരകുഴത്തി അലെത്തി 

4. ശനീ. എ. പത്തി. അനത്തില് കുമകാർ 

5. ശനീ. അനൂപറ്റ് തജക്കബറ്റ് 

6. ശനീ. അന്വര് സകാദതറ്റ് 

7. ശനീ. എ. ലക. എര. അഷ്റഫറ്റ് 

8. ശനീ. ലക. ബകാബു (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ)

9. ശനീ. പത്തി. ലക. ബഷനീർ 

10. ശനീ. ഐ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണന് 

11. ശനീ. എല്തദകാസറ്റ്  പത്തി. കുനപ്പത്തിള്ളത്തില് 

12. ശനീ. യ. എ. ലെതനീഫറ്റ് 

13. ശനീ. സത്തി. ആര്. മതഹഷറ്റ് 

14. ശനീ. ലക. പത്തി. എ. മജനീദറ്റ് 
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15. തഡകാ. മകാതത്യു കുഴല്നകാടെൻ 

16.  ശനീ. കുറുതക്കകാളത്തി ലമകായനീൻ 

17. ശനീ. നജനീബറ്റ് കകാന്തപുരര 

18. ശനീ. എന്. എ. ലനലത്തിക്കുനറ്റ് 

19. ശനീ. രതമശറ്റ് ലചനത്തിതലെ 

20. ശനീ. തറകാജത്തി എര. തജകാണ് 

21. ശനീ. സജനീവറ്റ് തജകാസഫറ്റ് 

22. ശനീ. സനനീഷ് കുമകാര് തജകാസഫറ്റ് 

23. ശനീ. വത്തി. ഡത്തി. സതനീശന് 

24. ശനീ. ഷകാഫത്തി പറമ്പത്തില് 

25. ശനീ. സണ്ണത്തി തജകാസഫറ്റ് 

26. ശനീമതത്തി ഉമ തതകാമസറ്റ് 

27. ശനീ. ടെത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദറ്റ് 

28. ശനീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്

നത്തിഷ്പക്ഷേത പകാലെത്തിക്കുനവര്: ആരമത്തില
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അനുകൂലെത്തിക്കുനവര് - 77

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര് - 28

നത്തിഷ്പക്ഷേത പകാലെത്തിക്കുനവര് - 0

പ്രതമയര സഭ പകാസകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഗ്രകാന്ററ്റ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.
ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   III
നനീതത്തിനരകായ നത്തിര്വ്വഹണര

മത്തി  .    സ്പനീക്കര്  :  സര്വ്വശനീ  അന്വര്  സകാദതറ്റ്,  ലക.  പത്തി.  എ.  മജനീദറ്റ്,

എന്.  എ.  ലനലത്തിക്കുനറ്റ്,  കുറുതക്കകാളത്തി  ലമകായനീന്,  എ.  ലക.  എര.  അഷ്റഫറ്റ്,

ലക.  ബകാബു  (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ),  സണ്ണത്തി  തജകാസഫറ്റ്,  ഐ.  സത്തി.  ബകാലെകൃഷ്ണന്,

പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്,  ടെത്തി.  ലജ.  വത്തിതനകാദറ്റ്,  സനനീഷറ്റ് കുമകാര്  തജകാസഫറ്റ്,

സത്തി.  ആര്.  മതഹഷറ്റ്,  തമകാന്സറ്റ്  തജകാസഫറ്റ്,  ലപ്രകാഫ.  ആബത്തിദറ്റ്  ഹുസസന്

തങ്ങള്,  തഡകാ.  മകാതത്യു  കുഴല്നകാടെന്,  ശനീമതത്തി  ലക.  ലക.  രമ,  ശനീമതത്തി  ഉമ

തതകാമസറ്റ്  എനനീ  അരഗങ്ങള് III-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കറ്റ് അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള് പ്രസറ്റ് ലചയ്യുനതണകാ?

(ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള് പ്രസറ്റ് ലചയത്തില.)

ഖണ്ഡതനകാപതക്ഷേപങ്ങള് സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

നനീതത്തിനരകായ  നത്തിര്വ്വഹണര  എന  III-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ
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തപരത്തില്  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലെത്തിസത്തില്  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കു തനലര 5-ാം തകകാളതത്തില് കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക 2023-2024

സകാമ്പതത്തികവര്ഷലത  ലചലെവകള്  പൂര്തനീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

അനുവദത്തിക്കണലമന പ്രതമയലത 

        അനുകൂലെത്തിക്കുനവര് ...................

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്....................

ശനീ  .   ലക  .   ബകാബു   (  തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ  ): സര്, ഞകാന് തപകാള് ആവശരലപ്പടുന.

  (സഭകാരഗങ്ങള് തകാലഴപ്പറയര പ്രകകാരര തവകാട്ടെറ്റ് തരഖലപ്പടുതത്തി.)

അനുകൂലെത്തിക്കുനവര്: 

1.   ശനീ. വത്തി. അബ്ദുറഹത്തിമകാന് 

2.  ശനീ. അഹമദറ്റ് തദവര്തകകാവത്തില് 

3. ശനീ. എൻ. ലക. അക്ബര് 

4. ശനീമതത്തി ഒ. എസറ്റ്. അരബത്തിക

5. ശനീ. ലക. ആന്സലെന് 

6. ശനീ. എര. എസറ്റ്. അരൺ കുമകാര് 

7. ശനീമതത്തി സത്തി. ലക. ആശ 
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8. ശനീ. ലക. ബകാബു (ലനന്മേകാറ)

9. ശനീ. പത്തി. ബകാലെചനൻ 

10. ശനീ. ലക. എൻ. ബകാലെതഗകാപകാല് 

11. തഡകാ. ആര്. ബത്തിന്ദു 

12. ശനീ. ഇ. ചനതശഖരന് 

13. ശനീമതത്തി ലജ. ചത്തിഞ്ചുറകാണത്തി 

14. ശനീ. പത്തി. പത്തി. ചത്തിതരഞന്

15. ശനീമതത്തി ലദലെനീമ 

16. ശനീ. ചത്തിറയര തഗകാപകുമകാര് 

17. ശനീ. സത്തി. ലക. ഹരനീനന് 

18. ശനീമതത്തി കകാനതത്തില് ജമനീലെ 

19. തഡകാ. എന്. ജയരകാജറ്റ് 

20. ശനീ. ലക. യ. ജനനീഷറ്റ് കുമകാര് 

21. ശനീ. തജകാബറ്റ് സമക്കത്തിള് 
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22. ശനീ. ഒ. ആര്. തകളു 

23. ശനീ. ലക. കൃഷ്ണന്കുട്ടെത്തി 

24.   ശനീ. സത്തി. എച്ചറ്റ്. കുഞമ്പു 

25. ശനീ. ലെത്തിതന്റകാ തജകാസഫറ്റ് 

26. ശനീ. ടെത്തി. ഐ. മധുസൂദനന് 

27. ശനീ. പത്തി. മമത്തിക്കുട്ടെത്തി 

28. ശനീ. എര. എര. മണത്തി 

29. ശനീ. മകാതത്യു ടെത്തി. തതകാമസറ്റ്

30. ശനീ. ലക. ലജ. മകാകറ്റ് സത്തി 

31. ശനീ. പത്തി. എ. മുഹമദറ്റ് റത്തിയകാസറ്റ് 

32. ശനീ. ലക. പത്തി. തമകാഹനന് 

33. ശനീ. എ. സത്തി. ലമകായനീന് 

34. ശനീ. മുഹമദറ്റ് മുഹസത്തിന് 

35. ശനീ. സത്തി. സത്തി. മുകുന്ദൻ
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36. ശനീ. ഡത്തി. ലക. മുരളത്തി 

37. ശനീ. മുരളത്തി ലപരലനലത്തി 

38. ശനീ. എര. നഇഷകാദറ്റ് 

39. ശനീ. എ. പ്രഭകാകരൻ 

40. ശനീ. പ്രതമകാദറ്റ് നകാരകായൺ 

41. ശനീ. വത്തി. ലക. പ്രശകാന്തറ്റ് 

42. ശനീ. ലക. തപ്രരകുമകാര് 

43. ശനീ. ലക. രകാധകാകൃഷ്ണൻ 

44. ശനീ. പത്തി. ടെത്തി. എ. റഹനീര 

45. ശനീ. എ. രകാജ 

46. ശനീ. എര. രകാജതഗകാപകാലെന് 

47. ശനീ. ലക. രകാജന് 

48. ശനീ. പത്തി. രകാജനീവറ്റ് 

49. ശനീ. ലക. ലക. രകാമചനൻ 
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50. ശനീ. രകാമചനന് കടെനപ്പള്ളത്തി 

51. ശനീ. ടെത്തി. പത്തി. രകാമകൃഷ്ണന് 

52.   ശനീ. തതകാട്ടെതത്തില് രവനീനന് 

53. ശനീ. തറകാഷത്തി അഗസത്തിൻ 

54. ശനീ. ലക. എര. സച്ചത്തിന്തദവറ്റ് 

55. ശനീ. സജത്തി ലചറത്തിയകാന് 

56. ശനീ. എച്ചറ്റ്. സലെകാര 

57. ശനീമതത്തി ശകാന്തകുമകാരത്തി ലക. 

58. ശനീ. എ. ലക. ശശനീനന് 

59. ശനീ. വത്തി. ശശത്തി 

60. ശനീ. ലസബകാസരൻ കുളത്തുങല് 

61. ശനീമതത്തി ലക. ലക. സശലെജ ടെനീച്ചര് 

62. ശനീ. വത്തി. ശത്തിവന്കുട്ടെത്തി 

63. ശനീ. പത്തി. വത്തി. ശനീനത്തിജത്തിൻ

64. ശനീ. ജത്തി. സനീഫന് 
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65. തഡകാ. സുജത്തിതറ്റ് വത്തിജയൻപത്തിള്ള 

66. ശനീ. ലക. വത്തി. സുതമഷറ്റ് 

67. ശനീ. പത്തി. പത്തി. സുതമകാദറ്റ് 

68. ശനീ. വത്തി. ആര്. സുനത്തില് കുമകാര് 

69. ശനീ. ഇ. ടെത്തി. സടെസണ് മകാസര് 

70. ശനീ. തതകാമസറ്റ് ലക. തതകാമസറ്റ് 

71. ശനീ. ലക. എൻ. ഉണ്ണത്തിക്കൃഷ്ണൻ

72. ശനീ. വത്തി. എൻ. വകാസവൻ 

73. ശനീമതത്തി വനീണകാ തജകാര്ജറ്റ് 

74. ശനീ. ഇ. ലക. വത്തിജയന് 

75. ശനീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന്

76. ശനീ. എര. വത്തിജത്തിന് 

77. ശനീ. തസവരര് ചത്തിറത്തിലെപ്പത്തിള്ളത്തി 

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്:

1. ശനീ. പത്തി. അബ്ദുല് ഹമനീദറ്റ് 
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2.   ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദറ്റ് ഹുസസന് തങ്ങള് 

3. ശനീ. മഞളകാരകുഴത്തി അലെത്തി 

4. ശനീ. എ. പത്തി. അനത്തില് കുമകാർ 

5. ശനീ. അനൂപറ്റ് തജക്കബറ്റ്

6. ശനീ. അന്വര് സകാദതറ്റ് 

7. ശനീ. എ. ലക. എര. അഷ്റഫറ്റ് 

8. ശനീ. ലക. ബകാബു (തൃപ്പൂണത്തിത്തുറ)

9. ശനീ. പത്തി. ലക. ബഷനീർ 

10. ശനീ. ഐ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണന് 

11. ശനീ. എല്തദകാസറ്റ്  പത്തി. കുനപ്പത്തിള്ളത്തില് 

12. ശനീ. യ. എ. ലെതനീഫറ്റ് 

13. ശനീ. സത്തി. ആര്. മതഹഷറ്റ് 

14. ശനീ. ലക. പത്തി. എ. മജനീദറ്റ് 

15. തഡകാ. മകാതത്യു കുഴല്നകാടെൻ 
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16.   ശനീ. കുറുതക്കകാളത്തി ലമകായനീൻ 

17.   ശനീ. നജനീബറ്റ് കകാന്തപുരര 

18. ശനീ. എന്. എ. ലനലത്തിക്കുനറ്റ് 

19. ശനീ. രതമശറ്റ് ലചനത്തിതലെ 

20. ശനീ. തറകാജത്തി എര. തജകാണ് 

21. ശനീ. സജനീവറ്റ് തജകാസഫറ്റ് 

22. ശനീ. സനനീഷ് കുമകാര് തജകാസഫറ്റ് 

23. ശനീ. വത്തി. ഡത്തി. സതനീശന് 

24. ശനീ. ഷകാഫത്തി പറമ്പത്തില് 

25. ശനീ. സണ്ണത്തി തജകാസഫറ്റ് 

26. ശനീമതത്തി ഉമ തതകാമസറ്റ് 

27. ശനീ. ടെത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദറ്റ് 

28. ശനീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥറ്റ്

നത്തിഷ്പക്ഷേത പകാലെത്തിക്കുനവര്: ആരമത്തില

അനുകൂലെത്തിക്കുനവര് - 77
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പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര് - 28

നത്തിഷ്പക്ഷേത പകാലെത്തിക്കുനവര് - 0

പ്രതമയര സഭ പകാസകാക്കത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.  ഗ്രകാന്ററ്റ് അനുവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

അറത്തിയത്തിപ്പറ്റ്

ചലെച്ചത്തിത്ര പ്രദര്ശനര

മത്തി  .    സ്പനീക്കര്:  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലഡപനട്ടെത്തി  സ്പനീക്കര്  അഭത്തിനയത്തിച്ച

'സമകാന്തരപക്ഷേത്തികള്'  എന  ചലെച്ചത്തിത്രതത്തിലന്റ  പ്രദര്ശനര  നത്തിയമസഭകാ

മന്ദത്തിരതത്തിലലെ ആര്. ശങരനകാരകായണന് തമ്പത്തി ലമരതബഴറ്റ് ഹകാളത്തില് നത്തിയമസഭകാ

സകാമകാജത്തികര്ക്കകായത്തി സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കുനണറ്റ്. 

ഓര്ഡര്....  ഓര്ഡര്....സഭ  ഇതപ്പകാള്  പത്തിരത്തിയനതുര  നകാലള  രകാവത്തിലലെ

9.00 മണത്തിക്കറ്റ് വനീണ്ടുര സതമളത്തിക്കുനതുമകാണറ്റ്.

(2023 മകാര്ച്ചറ്റ് മകാസര 1-ാം തനീയതത്തി ബുധനകാഴ്ച രകാവത്തിലലെ 9.00 മണത്തിക്കറ്റ്

വനീണ്ടുര സതമളത്തിക്കുനതത്തിതലെയ്ക്കകായത്തി സഭ ലലവകുതനരര 4.57-നറ്റ് പത്തിരത്തിഞ്ഞു.)

********


