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അനനൗദദദദ്യോഗഗികദ്യോകാംഗങ്ങളുടടെ കദ്യോരദകാം:

റഗിദപദ്യോര്ടട്ട് പരഗിഗണന

(1)   അനനൗദദദദ്യോഗഗിക ബഗില്ലുകളുകാം പ്രദമേയങ്ങളുകാം സകാംബനഗിച്ച സമേഗിതഗിയുടടെ
എടദ്യോമേതട്ട് റഗിദപദ്യോര്ടട്ട്

ശശ  .    പ്രദമേദ്യോദട്ട്  നദ്യോരദ്യോയണ:  സര്,  സഭദ്യോ  ദനതദ്യോവകാം  കദ്യോദരദദ്യോപദദശക

സമേഗിതഗി അകാംഗവമേദ്യോയ ഞദ്യോന് സമേഗിതഗിയുടടെ എടദ്യോമേതട്ട് റഗിദപദ്യോര്ടട്ട് സമേര്പഗിക്കുന.

മേഗി  .   ടഡെപപ്യൂടഗി   സശക്കര്: പ്രദമേയടത്തെ പഗിനദ്യോദങ്ങണ്ടതദ്യോണട്ട്. 

ശശ  .   ദതദ്യോമേസട്ട് ടക  .   ദതദ്യോമേസട്ട്: സര്, ഞദ്യോന് പ്രദമേയടത്തെ പഗിനദ്യോങ്ങുന.

മേഗി  .    ടഡെപപ്യൂടഗി    സശക്കര്:  കദ്യോദരദദ്യോപദദശക  സമേഗിതഗിയുടടെ  എടദ്യോമേതട്ട്

റഗിദപദ്യോര്ടട്ട് സഭ അകാംഗശകരഗിച്ചഗിരഗിക്കുന.

(2) സദ്യോമേദ്യോനദമേദ്യോയഗി  ടപദ്യോതുതദ്യോല്പരദമുള്ള  സകാംഗതഗികള്  സകാംബനഗിച്ച
പ്രദമേയങ്ങള്

(1) സകാംസദ്യോനദത്തെദ്യോടുള്ള ദകന്ദ്ര അവഗണന
അവസദ്യോനഗിപഗിക്കുന്നതട്ട് സകാംബനഗിച്ചട്ട്

ശശ.  വഗി.  ദജദ്യോയഗി  ചുമേതലടപടുത്തെഗിയപ്രകദ്യോരകാം  (ശശ  .    സഗി  .    എച്ചട്ട്  .

കുഞ്ഞമ):  സര്,  ''ശക്തമേദ്യോയ  സകാംസദ്യോനങ്ങളുകാം  ശക്തമേദ്യോയ  ദകന്ദ്രവകാം  എന്ന

ടഫെ ഡെറൽ  തതത്വത്തെഗിനട്ട്  അനുദയദ്യോജദമേലദ്യോത്തെ  വഗിധത്തെഗിൽ  ദകന്ദ്ര  സര്ക്കദ്യോര്

ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  വഴഗി  സകാംസദ്യോനങ്ങളുടടെ  നഗികുതഗി  നഗിർണ്ണയദ്യോധഗികദ്യോരത്തെഗിൽ
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മുഖദപങട്ട്  കരസമേദ്യോക്കുകയുകാം  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  പരഗിധഗിയഗിൽ  വരദ്യോത്തെ

ടപദടദ്യോളഗിനുകാം  ഡെശസലഗിനുകാം  സകാംസദ്യോനങ്ങളുമേദ്യോയഗി  പങ്കുവയ്ദക്കണ്ടതഗിലദ്യോത്തെ

ടസസട്ട് വലഗിയ ദതദ്യോതഗിൽ ഏർടപടുത്തുകയുകാം ടചെയഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  കൂടെദ്യോടത,

ഡെഗിവഗിസഗിബഗിൾ പൂളഗിൽനഗിന്നട്ട് സകാംസദ്യോനത്തെഗിനട്ട് നശതഗിയുക്തമേദ്യോയഗി ലഭഗിദക്കണ്ട

വഗിഹഗിതത്തെഗിൽ  ഗണദമേദ്യോയഗി  കുറവട്ട്  വരുത്തെഗി  ദകവലകാം  1.925

ശതമേദ്യോനമേദ്യോക്കുകയുകാം റവനപ്യൂ കമഗി ഗദ്യോനട്ട് നഗിർത്തെലദ്യോക്കുകയുകാം ദകന്ദ്രദ്യോവഗിഷ്കൃത

പദ്ധതഗികളുടടെ  ദകന്ദ്രവഗിഹഗിതകാം  വൻദതദ്യോതഗിൽ  കുറവട്ട്  വരുത്തുകയുകാം

ടചെയഗിരഗിക്കുന.  രദ്യോജദത്തെട്ട്  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  അനവധദ്യോനതദയദ്യോടടെ

നടെപഗിലദ്യോക്കഗിയതുമൂലമുള്ള നഗികുതഗി നഷകാം നഗികത്തുന്നതഗിനുള്ള നഷപരഗിഹദ്യോരകാം

നല്കുന്നതഗിനദ്യോയഗി  ജനങ്ങളഗിൽനഗിന്നട്ട്  ടസസട്ട്  പഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്  തുടെരുദമദ്യോഴകാം

പ്രസ്തുത നഷപരഗിഹദ്യോരകാം സകാംസദ്യോനങ്ങൾക്കട്ട് നല്കുന്നതട്ട് നഗിർത്തെലദ്യോക്കുകയുകാം

സകാംസദ്യോനത്തെഗിടന  കടെടമേടുപട്ട്  പരഗിധഗി  ഗണദമേദ്യോയഗി  ടവടഗിക്കുറയ്ക്കുകയുകാം

ടചെയഗിരഗിക്കുന.  അദതദ്യോടടെദ്യോപകാം  ടപദ്യോതുകണക്കഗിലുള്ള  തുക  ടപദ്യോതുകടെമേദ്യോയഗി

കണക്കദ്യോക്കഗി  വദ്യോയ്പടയടുക്കുന്നതട്ട്  പരഗിമേഗിതടപടുത്തുന്ന  നടെപടെഗിയുകാം

സത്വശകരഗിക്കുന.  സർക്കദ്യോർ  ഏജൻസഗികളുടടെ  വദ്യോയ്പ,  സർക്കദ്യോർ

കണക്കഗിൽടപടുന്നഗിടലന്നട്ട്  പദ്യോർലടമേനഗിൽ  വദക്തമേദ്യോക്കഗിടയങഗിലുകാം  ദകന്ദ്ര
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സര്ക്കദ്യോര്  അത്തെരകാം  വദ്യോയ്പടയടുക്കുന്നതട്ട്  തുടെരുദമദ്യോൾത്തെടന്ന

വഗിദവചെനപൂർണ്ണമേദ്യോയഗി,  ദകരള  അടെഗിസദ്യോന  സനൗകരദ  നഗിദക്ഷേപ  നഗിധഗി

ദബദ്യോർഡെഗിനട്ട്  കടെടമേടുക്കദ്യോനുളള  അനുമേതഗിയുകാം  അറുപത്തെഗിരണ്ടട്ട്

ലക്ഷേത്തെഗിലധഗികകാം  വരുന്ന ദക്ഷേമേടപൻഷൻകദ്യോർക്കട്ട്  യഥദ്യോസമേയകാം ടപൻഷൻ

നല്കുന്നതഗിനട്ട്  സകാംസദ്യോനകാം  രൂപശകരഗിച്ച  സദ്യോമൂഹദസുരക്ഷേ  ടപന്ഷന്

ലഗിമേഗിറ്റഡെഗിനട്ട്  വദ്യോയ്പടയടുക്കുന്നതഗിനുളള  അനുമേതഗിയുകാം  നഗിദഷധഗിച്ചട്ട്

നഗിർവശരദമേദ്യോക്കുന്ന നടെപടെഗിയദ്യോണട്ട് ദകന്ദ്ര സര്ക്കദ്യോര് സത്വശകരഗിച്ചുവരുന്നതട്ട്.

ഇനൗ  സദ്യോഹചെരദത്തെഗില്  സകാംസദ്യോനടത്തെ  വഗികസന,  ദക്ഷേമേ

പ്രവർത്തെനങ്ങടളയുകാം പദ്ധതഗികടളയുകാം ദുർഗമേമേദ്യോക്കുന്ന നയങ്ങളുകാം നടെപടെഗികളുകാം

തഗിരുത്തെഗി  ഭരണഘടെനയുടടെ  അനസത്തെ  ഉയർത്തെഗിപഗിടെഗിക്കണടമേന്നട്ട്

ദകന്ദ്രസർക്കദ്യോരഗിദനദ്യോടെട്ട്  ഈ  സഭ  ആവശദടപടുന''  എന്ന  പ്രദമേയകാം

അവതരഗിപഗിക്കുന.

 മേഗി  .   ടഡെപപ്യൂടഗി   സശക്കര്: പ്രദമേയടത്തെ പഗിനദ്യോദങ്ങണ്ടതദ്യോണട്ട്. 

ശശ  .   എകാം  .   രദ്യോജദഗദ്യോപദ്യോലന്: സര്, ഞദ്യോന് പ്രമേദയടത്തെ പഗിനദ്യോങ്ങുന.

ശശ  .    സഗി  .    എച്ചട്ട്  .    കുഞ്ഞമ:  സര്,  നമ്മുടടെ  സകാംസദ്യോനദത്തെദ്യോടെട്ട്

വഗിദവചെനപരവകാം  ജനദ്യോധഗിപതദ വഗിരുദ്ധവകാം ഭരണഘടെനദ്യോ വഗിരുദ്ധവമേദ്യോയതുകാം
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അകാംഗശകരഗിക്കദ്യോന്  കഴഗിയദ്യോത്തെതുമേദ്യോയ  നഗിലപദ്യോടെദ്യോണട്ട്  ദകന്ദ്ര  സര്ക്കദ്യോര്

എടുക്കുന്നതട്ട്.  വളടര  ശക്തമേദ്യോയ  ദകന്ദ്രവകാം  അതുദപദ്യോടലതടന്ന

ശദ്യോക്തശകരഗിക്കടപട  സകാംസദ്യോനങ്ങളുകാം  വളടര  പ്രബലമേദ്യോയഗി  പ്രവര്ത്തെഗിക്കുന്ന

തദദ്ദേശസത്വയകാംഭരണ  സദ്യോപനങ്ങടളലദ്യോമേദ്യോണട്ട്  നമ്മുടടെ  രദ്യോഷ്ട്രത്തെഗിടന  ഭരണ

സകാംവഗിധദ്യോനകാം.  ദകന്ദ്രവകാം  സകാംസദ്യോനവടമേലദ്യോകാം  ടതരഞ്ഞടുക്കടപട

സര്ക്കദ്യോരുകളദ്യോണട്ട്.  നമ്മുടടെ  ദലദ്യോക്കല്  ദബദ്യോഡെഗികളുകാം  ജനങ്ങളദ്യോല്

ടതരടഞ്ഞടുക്കടപട  തദദ്ദേശസത്വയകാംഭരണ  സദ്യോപനങ്ങളദ്യോണട്ട്.

എലദ്യോദപര്ക്കുമുളള  അധഗികദ്യോരകാം  ഭരണഘടെനയദ്യോണട്ട്  നഗിര്വ്വചെഗിച്ചഗിട്ടുളളതട്ട്.

എന്നദ്യോല് ദകന്ദ്രകാം ഭരഗിക്കുന്ന ഭരണദ്യോധഗികദ്യോരഗികള് പലദപദ്യോഴകാം സകാംസദ്യോനങ്ങടള

അവരുടടെ  ദദ്യോസനദ്യോരദ്യോയുകാം  ഭൃതദരദ്യോയുകാം  കദ്യോണുന്ന  പ്രവണതയദ്യോണട്ട്

മുന്കദ്യോലങ്ങളഗിലുണ്ടദ്യോയതട്ട്.  ബഗി.ടജ.പഗി.  സര്ക്കദ്യോരദ്യോയദ്യോലുകാം  ദകദ്യോണഗസട്ട്

സര്ക്കദ്യോരദ്യോയദ്യോലുകാം  ആ  നഗിലപദ്യോടെദ്യോണട്ട്  സകാംസദ്യോനങ്ങദളദ്യോടെട്ട്  എടുത്തെഗിട്ടുള്ളതട്ട്.

ബഗി.ടജ.പഗി.  സര്ക്കദ്യോര്  അധഗികദ്യോരത്തെഗില്  വന്നദതദ്യോടുകൂടെഗി  ബഗി.ടജ.പഗി.

അലദ്യോത്തെ സകാംസദ്യോന സര്ക്കദ്യോരഗിടന തകര്ക്കദ്യോന് ദവണ്ടഗിയുളള നശക്കമേദ്യോണട്ട്

രദ്യോജദത്തുടെനശളകാം  കദ്യോണുന്നതട്ട്.  രദ്യോഷ്ട്രശയമേദ്യോയഗി  സകാംസദ്യോന  ഗവണടമേന്റുകടള

അസഗിരശകരഗിക്കുന്ന  നശക്കകാം,  സദ്യോമത്തെഗികമേദ്യോയഗി  ടഞരുക്കുന്ന  സമേശപനകാം,
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ഇടതലദ്യോമേദ്യോണട്ട്  ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനട്ട്  സകാംസദ്യോനങ്ങദളദ്യോടെട്ട്  കദ്യോണഗിക്കുന്നതട്ട്.

എന്നദ്യോല്  ബഗി.ടജ.പഗി.  ഭരഗിക്കുന്ന  സകാംസദ്യോനങ്ങദളദ്യോടെട്ട്  ആ  നഗിലപദ്യോടെല

എടുക്കുന്നതട്ട്. ബഗി.ടജ.പഗി. ഇതര സകാംസദ്യോന ഗവണടമേന്റുകടള ഇനൗ നഗിലയഗില്

ശത്വദ്യോസകാംമുടഗിച്ചട്ട്  പ്രവര്ത്തെഗിക്കദ്യോന് അനുവദഗിക്കദ്യോത്തെ നഗിലയഗിദലയദ്യോണട്ട്  നമ്മുടടെ

രദ്യോജദകാം ദപദ്യോകുന്നതട്ട്. സകാംസദ്യോന ഗവണടമേന്റുകടള അടഗിമേറഗിക്കുന്നതഗിനുദവണ്ടഗി

ദകന്ദ്ര ഗവണടമേനട്ട് പലദപദ്യോഴകാം ദകന്ദ്ര ഏജന്സഗികടള ഉപദയദ്യോഗഗിക്കുനണ്ടട്ട്.

അതഗിനുപുറടമേ  എകാം.എല്.എ.-മേദ്യോടര  പണകാംടകദ്യോടുത്തെട്ട്  വഗിലയ്ക്കുവദ്യോങ്ങഗി

ഭൂരഗിപക്ഷേമുളള  ഗവണടമേന്റുകടള  തകര്ക്കുനണ്ടട്ട്.  ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനട്ട്

പലതലങ്ങളഗിലുകാം  ജനദ്യോധഗിപതദ  കശദ്യോപട്ട്  നടെത്തെഗിയതട്ട്  നമ്മുടടെ  രദ്യോജദടത്തെ

വഗിവഗിധ  സകാംസദ്യോനങ്ങളഗില്  നദ്യോകാം  കഴഗിഞ്ഞ  കദ്യോലങ്ങളഗില്  കണ്ടതദ്യോണട്ട്.

ദകന്ദ്രത്തെഗിനട്ട്  ദകരളദത്തെദ്യോടുള്ള  നഗിലപദ്യോടടെനദ്യോണട്ട്?  ദകരളത്തെഗിടല

എകാം.എല്.എ.-മേദ്യോടര  വഗിലയ്ക്കുവദ്യോങ്ങദ്യോന്  കഴഗിയഗിടലന്നട്ട്  ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനഗിനട്ട്

നന്നദ്യോയറഗിയദ്യോകാം.  എകാം.എല്.എ.-മേദ്യോടര  വഗിലയ്ക്കുവദ്യോങ്ങുകദയദ്യോ  മേദറ്റടതങഗിലുകാം

തരത്തെഗില് അസഗിരശകരഗിക്കുകദയദ്യോ ടചെയട്ട് ദകരളത്തെഗില് ബഗി.ടജ.പഗി.-ടക്കദ്യോരു

ഗവണടമേന്റുണ്ടദ്യോക്കദ്യോന്  കഴഗിയഗിടലന്നറഗിയദ്യോവന്നതുടകദ്യോണ്ടട്ട് ദകരളത്തെഗിടല

ഗവണടമേനഗിടന  സദ്യോമത്തെഗികമേദ്യോയഗി  ടഞക്കഗിടഞരുക്കഗി  പ്രവര്ത്തെഗിക്കദ്യോന്
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അനുവദഗിക്കദ്യോതഗിരഗിക്കുകടയന്ന  നഗിലപദ്യോടെദ്യോണട്ട്  ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്

സത്വശകരഗിക്കുന്നതട്ട്.  ദകരളത്തെഗിനട്ട് അര്ഹതടപട വഗിഹഗിതകാം നല്കദ്യോതഗിരഗിക്കുക,

കടെകാം  വദ്യോങ്ങദ്യോന്  അനുവദഗിക്കദ്യോതഗിരഗിക്കുക  എന്നഗിങ്ങടനയുള്ള  നഗിലപദ്യോടെദ്യോണട്ട്

ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട് സത്വശകരഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്. 

ബഗി.ടജ.പഗി.  അധഗികദ്യോരത്തെഗില് വന്നതഗിനുദശഷകാം ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  നഗിയമേകാം

പദ്യോസദ്യോക്കഗിയതഗിടനത്തുടെര്ന്നട്ട് 2017 ജൂലലയഗിലദ്യോണട്ട്  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി. നഗിലവഗില്

വന്നതട്ട്.  അതുവടര  വഗിഭവസമേദ്യോഹരണത്തെഗിനട്ട്  ദകന്ദ്രത്തെഗിനുകാം

സകാംസദ്യോനത്തെഗിനുകാം  അധഗികദ്യോരമുണ്ടദ്യോയഗിരുന.  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  വന്നദതദ്യോടുകൂടെഗി

സകാംസദ്യോനത്തെഗിടന  അധഗികദ്യോരകാം  പരഗിമേഗിതടപട്ടു.  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.വഴഗി  ലഭഗിക്കുന്ന

വരുമേദ്യോനത്തെഗിടന  സഗികാംഹഭദ്യോഗവകാം  ലകകദ്യോരദകാം  ടചെയ്യുന്നതട്ട്

ദകന്ദ്രഗവണടമേനദ്യോണട്ട്.  അക്കദ്യോരദത്തെഗില് തശരുമേദ്യോനടമേടുക്കുന്നതട്ട് ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.

കനൗണസഗിലദ്യോണട്ട്.  ബഗി.ടജ.പഗി.-ക്കുകാം  ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗിനുകാം  നഗിര്ണ്ണദ്യോയക

സത്വദ്യോധശനവകാം ഭൂരഗിപക്ഷേവമുള്ള കനൗണസഗിലദ്യോണട്ട് ഇടതലദ്യോകാം നഗിശ്ചയഗിക്കുന്നതട്ട്.

വരുമേദ്യോനത്തെഗിടന സഗികാംഹഭദ്യോഗവകാം ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗില് ദകന്ദ്രശകരഗിക്കുദമദ്യോള്

ടചെലവകളുടടെ  ഭൂരഗിഭദ്യോഗവകാം  സകാംസദ്യോനങ്ങളദ്യോണട്ട്  നഗിര്വ്വഹഗിക്കുന്നതട്ട്.  62.7

ശതമേദ്യോനകാം  ധനമേദ്യോണട്ട്  ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗില്  ദകന്ദ്രശകരഗിച്ചഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്.
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എന്നദ്യോല്  സകാംസദ്യോനങ്ങള്ക്കട്ട്  62.4  ശതമേദ്യോനമേദ്യോണട്ട്  ടചെലവട്ട്  വരുന്നതട്ട്,

അത്രയുകാം  ടചെലവട്ട്  ദകന്ദ്രത്തെഗിനഗില.   ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  വരുമേദ്യോനത്തെഗിടന  പകുതഗി

ഭദ്യോഗവകാം  ദകന്ദ്രസര്ക്കദ്യോരദ്യോണട്ട്  ലകകദ്യോരദകാം  ടചെയ്യുന്നതട്ട്.  അതഗിനര്തകാം

സഹകരണ ടഫെഡെറലഗിസത്തെഗിടനതഗിരദ്യോയ നഗിലപദ്യോടെട്ട് ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  വരുമേദ്യോനകാം

വശതഗിക്കുന്ന കദ്യോരദത്തെഗില് ദകന്ദ്ര ഗവണടമേനട്ട് സത്വശകരഗിക്കുനടവനള്ളതദ്യോണട്ട്.

ദകരളത്തെഗില് ഇതഗിടന ഫെലകാം  നദ്യോകാം ഇന്നട്ട്  അനുഭവഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്. 

കഴഗിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷത്തെഗിനഗിടെയഗില് ദകരളത്തെഗിനട്ട് ലഭദമേദ്യോദകണ്ടഗിയഗിരുന്ന

തുക  ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനട്ട്  നല്കുന്നഗില.  സകാംസദ്യോനത്തെഗിനട്ട്  അര്ഹതടപട

റവനപ്യൂകമഗി ഗദ്യോനദ്യോയ 6,116 ദകദ്യോടെഗിരൂപയുകാം ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി. നഷപരഗിഹദ്യോരമേദ്യോയഗി

ലഭഗിദക്കണ്ട  പന്ത്രണ്ടദ്യോയഗിരദത്തെദ്യോളകാം  ദകദ്യോടെഗിരൂപയുകാം  ഇദപദ്യോള്  നല്കുന്നഗില.

കടെടമേടുപട്ട് പരഗിധഗി നഗിശ്ചയഗിച്ചതുമൂലകാം നമുടക്കടുക്കദ്യോന് കഴഗിയദ്യോതഗിരുന്ന  3,578

ദകദ്യോടെഗിരൂപയുടടെ  കുറവട്ട്  ഇത്തെവണ  സകാംഭവഗിച്ചു.  ഇതഗിടന  ഫെലമേദ്യോയഗി

സകാംസദ്യോനടത്തെ  സദ്യോമത്തെഗികമേദ്യോയഗി  ടഞക്കഗിടഞരുക്കുന്ന

നഗിലയഗിദലയ്ടക്കത്തുകയുകാം  ദകരളത്തെഗില്  ധനപ്രതഗിസനഗി  സൃഷഗിക്കുകയുകാം

ടചെയ.  നഗികുതഗി  പരഗിഷദ്യോരത്തെഗിടനയുകാം  വഗിഭവങ്ങള്  പങ്കുവയ്ക്കുന്നതഗില്  ദകന്ദ്രകാം

സത്വശകരഗിക്കുന്ന  നഗിലപദ്യോടെഗിടനയുകാം  ഫെലമേദ്യോയദ്യോണട്ട്  ധനപ്രതഗിസനഗി
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രൂപകാംടകദ്യോണ്ടതട്ട്. ഇതഗിനട്ട് എങ്ങടന പരഗിഹദ്യോരകാം കദ്യോണദ്യോന് കഴഗിയുകാം? കഴഗിഞ്ഞ

തവണ 47,837 ദകദ്യോടെഗി രൂപയദ്യോണട്ട് ലഭഗിച്ചതട്ട്. ഇത്തെവണ 13,174 ദകദ്യോടെഗിരൂപ

മേദ്യോത്രദമേയുള. ഇതഗിടന  ഫെലമേദ്യോയഗി  ദക്ഷേമേപദ്ധതഗി,  വഗിദദദ്യോഭദദ്യോസരകാംഗടത്തെ

ടചെലവട്ട്,  ആദരദ്യോഗദദമേഖലയഗിടല  ടചെലവട്ട്,  ഭവന  പദ്ധതഗി  തുടെങ്ങഗി  പല

പദ്ധതഗികളുകാം നടെപഗിലദ്യോക്കദ്യോന് കഴഗിയദ്യോത്തെ സഗിതഗിവന. 

വദ്യോയ്പ വദ്യോങ്ങുന്നതുമേദ്യോയഗി  ബനടപട ധനഉത്തെരവദ്യോദഗിതത്വ  നഗിയമേപ്രകദ്യോരകാം

ആഭദനര  വരുമേദ്യോനത്തെഗിടന  മൂന്നട്ട്  ശതമേദ്യോനകാം  മേദ്യോത്രദമേ  കടെകാം  വദ്യോങ്ങദ്യോന്

കഴഗിയുകയുള.  എന്നദ്യോല്  ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനട്ട്  എടട്ട്  ശതമേദ്യോനകാം  വടര  കടെകാം

വദ്യോങ്ങുന്നഗിദല? സകാംസദ്യോനങ്ങള്ക്കട്ട്  മൂന്നട്ട്  ശതമേദ്യോനകാം  മേദ്യോത്രദമേ  പദ്യോടുളടവന്ന

നഗിയമേകാം ദകന്ദ്ര സര്ക്കദ്യോര് കര്ശനമേദ്യോക്കഗി. ദനരടത്തെ അഞട്ട് ശതമേദ്യോനകാം വടര

വദ്യോങ്ങദ്യോന് അനുവദ്യോദകാം നല്കഗിയഗിരുന്ന ദകരളത്തെഗിനട്ട് മൂന്നട്ട് ശതമേദ്യോനകാം മേദ്യോത്രദമേ

വദ്യോങ്ങദ്യോന്  പദ്യോടുളടവന്ന  നഗിബനന  വന്നദതദ്യോടുകൂടെഗി  നമുക്കതട്ട്  വദ്യോങ്ങദ്യോന്

സദ്യോധഗിക്കുന്നഗില.  മേടറ്റദ്യോരു  പ്രശകാം,  സകാംസദ്യോനത്തെട്ട്  സത്വതന്ത്രമേദ്യോയഗി

പ്രവര്ത്തെഗിക്കുന്ന  ടപദ്യോതുദമേഖലദ്യോ  സദ്യോപനങ്ങളദ്യോയ  കഗിഫ്ബഗി  ദപദ്യോലുള്ള

കമനഗികളുണ്ടട്ട്.  നമ്മുടടെ  അടെഗിസദ്യോനസനൗകരദ  വഗികസനത്തെഗിനുദവണ്ടഗി

കഗിഫ്ബഗി  വദ്യോങ്ങഗിയ  കടെകാം  ഇതഗിലുള്ടപടുത്തുന.  യഥദ്യോസമേയകാം  ടപന്ഷന്
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നല്കുന്നതഗിനട്ട്  പണകാം  അഡ്ജസ്റ്റുടചെയ്യുന്നതഗിനദ്യോയഗി

തദ്യോല്ക്കദ്യോലഗികമേദ്യോയുണ്ടദ്യോക്കഗിയ  ടപന്ഷന്  കമനഗി  വദ്യോങ്ങുന്ന  കടെവകാം

ഇതഗിലുള്ടപടുത്തുന.  അതഗിനദ്യോല്  നഗിയമേപരമേദ്യോയഗി  നമ്മുടടെ

വരുമേദ്യോനത്തെഗിനത്തെഗിനനുസരഗിച്ചുള്ള  മൂന്നട്ട്  ശതമേദ്യോനത്തെഗില്നഗിനകാം  വശണകാംതുക

കുറയുകയദ്യോണട്ട്.  സകാംസദ്യോനത്തെട്ട്  കഗിഫ്ബഗിദപദ്യോടല  ദകന്ദ്രത്തെഗിനട്ട്  നദ്യോഷണല്

ലഹദവ  അദതദ്യോറഗിറ്റഗി  ഒദ്യോഫെട്ട്  ഇനദയുണ്ടട്ട്.  3  ലക്ഷേകാം  ദകദ്യോടെഗിരൂപ  ഇനദദ്യോ

ഗവണടമേനട്ട്  വദ്യോങ്ങഗിയതുദപദ്യോടല  ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗിടന  നഗിരവധഗി

ഏജന്സഗികളുകാം  പണകാം  വദ്യോങ്ങുനണ്ടട്ട്.  ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗിനട്ട്  എത്ര

ദവണടമേങഗിലുകാം  വദ്യോങ്ങദ്യോകാം,  സകാംസദ്യോന  ഗവണടമേനഗിനട്ട്  വദ്യോങ്ങഗിക്കൂടടെന്ന

നഗിലപദ്യോടെട്ട്  സദ്യോമത്തെഗികമേദ്യോയഗി  ദകരളടത്തെ  ദുര്ബലടപടുത്തെദ്യോനുള്ള

നശക്കത്തെഗിടന  ഭദ്യോഗമേദ്യോയുള്ളതദ്യോണട്ട്.  ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗിടന  ടതറ്റദ്യോയ

ജനദ്യോധഗിപതദ,  ജനവഗിരുദ്ധ  നടെപടെഗികള്ടക്കതഗിരദ്യോയഗി  എല്.ഡെഗി.എഫെട്ട്./

യു.ഡെഗി.എഫെട്ട്.  വദതദദ്യോസമേഗിലദ്യോടത  സകാംസദ്യോനത്തെഗിടന  തദ്യോല്പരദകാം

പരഗിരക്ഷേഗിക്കുന്നതഗിനുദവണ്ടഗി,  ജനങ്ങളുടടെ  ദക്ഷേമേപ്രവര്ത്തെനങ്ങളുകാം

അടെഗിസദ്യോനവഗികസന  സനൗകരദങ്ങള്  ഉള്ടപടുന്ന  പദ്ധതഗികളുകാം

നടെപഗിലദ്യോക്കുന്നതഗിനുദവണ്ടഗി   ദകന്ദ്രത്തെഗില്നഗിന്നട്ട്  സമര്ദ്ദേകാം  ടചെലുത്തെഗി
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വദ്യോങ്ങദ്യോനുകാം  ദകന്ദ്രത്തെഗിലഗിടെടപടെദ്യോനുകാം  ശക്തമേദ്യോയ

പ്രദക്ഷേദ്യോഭങ്ങളുയര്ത്തെഗിടക്കദ്യോണവരദ്യോനുകാം ഭരണ-പ്രതഗിപക്ഷേ വദതദദ്യോസമേഗിലദ്യോടത

മുഴവന്  കക്ഷേഗികളുകാം  ഒരുമേഗിച്ചട്ട്  നഗില്ദക്കണ്ട  സന്ദര്ഭമേദ്യോണട്ട്.   ആ  നഗിലയഗില്

മേദ്യോത്രദമേ  നമുക്കട്ട്  സകാംസദ്യോനടത്തെ  രക്ഷേടപടുത്തെദ്യോന്  സദ്യോധഗിക്കുകയുള.

അതുടകദ്യോണ്ടട്ട്  ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനഗിടന  ദകരളദത്തെദ്യോടുള്ള

ജനദ്യോധഗിപതദവഗിരുദ്ധമേദ്യോയ നഗിലപദ്യോടുകള് അവസദ്യോനഗിപഗിക്കണടമേന്ന പ്രദമേയകാം

ഞദ്യോന് അവതരഗിപഗിക്കുന. 

മേഗി  .    ടഡെപപ്യൂടഗി  സശക്കര്:  തദ്യോടഴപറയുന്ന  അകാംഗങ്ങള്ക്കട്ട്  ദഭദഗതഗി

അവതരഗിപഗിക്കദ്യോവന്നതദ്യോണട്ട്.

ശശ  .    എ  .    പഗി  .    അനഗില് കുമേദ്യോര്:  സര്,  ഞദ്യോന് തദ്യോടഴപറയുന്ന ദഭദഗതഗി

അവതരഗിപഗിക്കുന.

രണ്ടദ്യോകാം  ഖണഗികയഗില്  "ദകന്ദ്രസര്ക്കദ്യോരഗിദനദ്യോടെട്ട്"  എന്നതഗിനട്ട്  പകരകാം
"ദകന്ദ്രസര്ക്കദ്യോരഗിദനദ്യോടുകാം  ഉപദഭദ്യോക്തൃ  സകാംസദ്യോനമേദ്യോയ  ദകരളത്തെഗിനട്ട്
ലഭഗിദക്കണ്ട  ഐ.ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  വഗിഹഗിതകാം  വന്ദതദ്യോതഗില്  നഷമേദ്യോകുന്നതട്ട്
തടെയുവദ്യോന്  നടെപടെഗി  സത്വശകരഗിക്കണടമേന്നട്ട്  സകാംസദ്യോനസര്ക്കദ്യോരഗിദനദ്യോടുകാം"
എന്നട്ട് ദചെര്ക്കുക. 

(ശശ. ടെഗി. സഗിദ്ദേഗിഖട്ട്, ദഡെദ്യോ. മേദ്യോതത്യു കുഴല്നദ്യോടെന്, ശശ. ദറദ്യോജഗി എകാം. ദജദ്യോണ

എന്നഗിവര് സശറ്റഗിലഗിലദ്യോത്തെതഗിനദ്യോല് ദഭദഗതഗി അവതരഗിപഗിക്കടപടഗില)
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ശശ  .    ടക  .    യു  .    ജനശഷട്ട്  കുമേദ്യോര്  : സര്,  സകാംസദ്യോനദത്തെദ്യോടുള്ള  ദകന്ദ്ര

ഗവണടമേനഗിടന  അവഗണനയ്ടക്കതഗിരദ്യോയഗി  സഭയഗില്  അവതരഗിപഗിച്ച

പ്രദമേയടത്തെ  ഞദ്യോന്  പൂര്ണ്ണമേദ്യോയുകാം  പഗിന്തുണയ്ക്കുകയദ്യോണട്ട്.  രദ്യോജദത്തെഗിടന

ഭരണഘടെന  വഗിഭദ്യോവനകാം  ടചെയ്യുന്ന,  അതഗിടന  അനന്തഃസത്തെടയ  ദചെദ്യോദദകാം

ടചെയ്യുന്ന  നഗിലയഗിലദ്യോണട്ട്  ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്  തശരുമേദ്യോനങ്ങള്

ലകടക്കദ്യോണടകദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്.  പ്രദമേയദ്യോവതദ്യോരകൻ  സൂചെഗിപഗിച്ചതുദപദ്യോടല

സദ്യോമത്തെഗികമേദ്യോയഗി  സകാംസദ്യോന  ഗവണടമേനഗിടന  സമര്ദ്ദേത്തെഗിലദ്യോക്കഗി

വരുതഗിയഗിലദ്യോക്കദ്യോനദ്യോണട്ട്  ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനട്ട്  ലക്ഷേദകാം  വയ്ക്കുന്നതട്ട്.  നഗികുതഗി

പഗിരഗിക്കുന്നതഗിലുകാം  വഗിതരണകാം  ടചെയ്യുന്നതഗിലുടമേലദ്യോകാം  സകാംസദ്യോന

ഗവണടമേനഗിദനദ്യോടെട്ട്  വലഗിയ  നഗിലയഗിലുള്ള  സമര്ദ്ദേകാം  സത്വശകരഗിക്കത്തെക്ക

നഗിലയഗിലദ്യോണട്ട്  ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗിടന  സമേശപനകാം.  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.

നടെപഗിലദ്യോക്കഗിയതഗിനുദശഷകാം   സകാംസദ്യോനങ്ങളുടടെ  നഗികുതഗിയുടടെ  മുഖദപങട്ട്

ദകന്ദ്രകാം കരസമേദ്യോക്കുന്ന അവസയദ്യോണട്ട് നഗിലവഗിലുള്ളതട്ട്.  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.-യുടടെ

പരഗിധഗിയഗില്  വരദ്യോത്തെ  ടപദടദ്യോളഗിടനയുകാം  ഡെശസലഗിടനയുകാം  ടസസട്ട്

ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്  ക്രമേദ്യോതശതമേദ്യോയഗി  ഉയര്ത്തുകയദ്യോണട്ട്.   ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  മൂലകാം

സകാംസദ്യോനത്തുണ്ടദ്യോകുന്ന  നഷപരഗിഹദ്യോരത്തുക  അതതട്ട്  സകാംസദ്യോനങ്ങള്ക്കട്ട്
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നല്കദ്യോത്തെ  സഗിതഗിയുകാം  നഗിലവഗിലുണ്ടട്ട്.  നഗികുതഗി  പങ്കുവയ്ക്കുന്ന  കദ്യോരദത്തെഗില്

ദകരളദത്തെദ്യോടെട്ട്  അവഗണനയുണ്ടട്ട്.  ദകന്ദ്രകാം പഗിരഗിടച്ചടുക്കുന്ന നഗികുതഗിയുടടെ  51

ശതമേദ്യോനകാം  ദകന്ദ്രത്തെഗിനുകാം  49  ശതമേദ്യോനകാം  സകാംസദ്യോനങ്ങള്ക്കുമേദ്യോണട്ട്.  പത്തെദ്യോകാം

ധനകദ്യോരദകമശഷന്  ദകരളത്തെഗിനട്ട്  അനുവദഗിച്ച  നഗികുതഗി  വഗിഹഗിതകാം  3.87

ശതമേദ്യോനമേദ്യോയഗിരുന.  ഇദപദ്യോള്  അതട്ട്  1.925  ശതമേദ്യോനമേദ്യോയഗി

കുറച്ചഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  മുമട്ട്  100  രൂപയട്ട്  3.87  ലപസ  നമുക്കട്ട്

ലഭഗിക്കുമേദ്യോയഗിരുടന്നങഗില്  ഇദപദ്യോഴതട്ട്  1  രൂപ  92  ലപസ  മേദ്യോത്രമേദ്യോയഗി

നഗിജടപടുത്തുന.  അതഗിടന  ഭദ്യോഗമേദ്യോയഗി   18000  ദകദ്യോടെഗിദയദ്യോളകാം  രൂപയുടടെ

നഷമേദ്യോണട്ട് നമുക്കുണ്ടദ്യോകുന്നതട്ട്.  ദകരളകാം ലകവരഗിച്ച ഒന്നദ്യോകാം തലമുറ വഗികസന

ദനടങ്ങടളലദ്യോകാം  ചൂണ്ടഗിക്കദ്യോണഗിച്ചദ്യോണട്ട്  ദകന്ദ്ര  ധനകദ്യോരദ  കമശഷന്

ഇത്തെരത്തെഗിലുള്ള  നഗിലപദ്യോടെട്ട്  സത്വശകരഗിക്കുന്നതട്ട്.  പന്ത്രണ്ടദ്യോയഗിരകാം

ദകദ്യോടെഗിരൂപയുടടെ  നഷമേദ്യോണട്ട്  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  നഷപരഗിഹദ്യോരത്തുകയുടടെ

കദ്യോരദത്തെഗില്  നമുക്കുണ്ടദ്യോയഗിട്ടുള്ളതട്ട്.  റവനപ്യൂക്കമഗി  ഗദ്യോനഗില്  ഏകദദശകാം

ഏഴദ്യോയഗിരകാം ദകദ്യോടെഗിരൂപയുടടെ നഷമേദ്യോണട്ട് ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗിടന നഗിലപദ്യോടുമൂലകാം

നമുക്കുണ്ടദ്യോകുന്നതട്ട്. 
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മേടറ്റദ്യോരു മേദ്യോര്ഗകാം കടെടമേടുപദ്യോണട്ട്. ദകന്ദ്ര ഗവണടമേനട്ട് അനദ്യോവശദമേദ്യോയ പല

വദ്യോദഗതഗികളുകാം  മുദമദ്യോട്ടുവച്ചുടകദ്യോണ്ടട്ട്  കടെടമേടുപഗിനട്ട്  തടെസകാം  നഗില്ക്കുകയദ്യോണട്ട്.

കടെടമേടുപഗിടന  പരഗിധഗി  ജഗി.ഡെഗി.പഗി.-യുടടെ  3.5  ശതമേദ്യോനമേദ്യോയഗി  ദകന്ദ്ര

ഗവണടമേനട്ട്  കുറച്ചു.   അതട്ട്  ഭരണഘടെനയുടടെ  293-ാം  ടസക്ഷേടന

ലകാംഘനമേദ്യോണട്ട്.  ഭരണഘടെനയഗില്  സൂചെഗിപഗിച്ചഗിട്ടുള്ളതട്ട്  ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്

സകാംസദ്യോനങ്ങള്ക്കട്ട്  നല്കുന്ന  വദ്യോയ്പയഗില്  കുടെഗിശഗികയഗിടലങഗില്  മേറ്റട്ട്

വദ്യോയ്പകടളടുക്കുന്നതഗിനട്ട്  സകാംസദ്യോന  സര്ക്കദ്യോരഗിനട്ട്  അനുമേതഗിയുടടെദപദ്യോലുകാം

ആവശദമേഗിടലന്നദ്യോണട്ട്.  പദക്ഷേ  ഇദപദ്യോള്  ആ  ഭരണഘടെനദ്യോ  വകുപഗിടന

സഗിരഗിറ്റുതടന്ന ദുര്ബലടപടുത്തെഗിടക്കദ്യോണള്ള വലഗിയ ഇടെടപടെലുകള് നടെത്തുന.

ദകരളകാം  കടെത്തെഗിലദ്യോണട്ട്  എന്ന  തരത്തെഗിലുള്ള  വദദ്യോപകമേദ്യോയ  പ്രചെരണകാം

അടെഗിസദ്യോനരഹഗിതമേദ്യോണട്ട്.   രദ്യോജദത്തെഗിടല  പല  സകാംസദ്യോനങ്ങളുടടെയുകാം

കടെത്തെഗിടന  കണക്കുകള്  പരഗിദശദ്യോധഗിച്ചദ്യോല്  ഒന്നദ്യോകാം  സദ്യോനത്തെട്ട്

ഉത്തെര്പ്രദദശകാം  രണ്ടദ്യോകാം  സദ്യോനത്തെട്ട്  തമേഗിഴദ്യോടുമേദ്യോടണന്നട്ട്  മേനസഗിലദ്യോകുകാം.   മേറ്റട്ട്

സദ്യോനങ്ങളഗില്  മേഹദ്യോരദ്യോഷ്ട്ര,  പശ്ചഗിമേ  ബകാംഗദ്യോള്,  രദ്യോജസദ്യോന്,  കര്ണ്ണദ്യോടെക,

ഗുജറദ്യോത്തെട്ട്,  ആനദ്യോപ്രദദശട്ട്  എന്നഗിങ്ങടനയദ്യോണട്ട്.  അവഗിടടെടയദ്യോനകാം

ദകരളത്തെഗിടന  ദപരഗില.  എന്നദ്യോല്  ദകരളകാം  കടെടക്കണഗിയഗിലദ്യോടണന്ന



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

14

നഗിലയഗില്  ടതറ്റഗിദ്ധദ്യോരണ  പരത്തെദ്യോന്  ശമേഗിക്കുന.  മേറ്റട്ട്  സര്ക്കദ്യോര്

ഏജന്സഗികടളടുക്കുന്ന വദ്യോയ്പകള്ദപദ്യോലുകാം ഇദപദ്യോള് സകാംസദ്യോനത്തെഗിടന വദ്യോയ്പദ്യോ

പരഗിധഗിയഗില്  ഉള്ടപടുത്തുകയദ്യോണട്ട്.  കഗിഫ്ബഗിയഗിലൂടടെ  നഗിരവധഗി  വഗികസന

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളദ്യോണട്ട് നമ്മുടടെ നദ്യോടഗില് നടെത്തെഗിടക്കദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്.  ബഡ്ജറ്റട്ട്

വരുമേദ്യോനത്തെഗില്  നഗിനടകദ്യോണ്ടട്ട്  ഇതുടചെയദ്യോന്  തശരുമേദ്യോനഗിച്ചദ്യോല്  രണ്ടട്ട്

പതഗിറ്റദ്യോണകള് കഴഗിഞ്ഞദ്യോലുകാം പൂര്ത്തെഗിയദ്യോക്കദ്യോന് സദ്യോധഗിക്കദ്യോത്തെ വഗിധത്തെഗിലുള്ള

വഗികസന  പ്രവൃത്തെഗികളദ്യോണട്ട്  കഗിഫ്ബഗി  വഗിവഗിധ  പദ്ധതഗികളഗിലൂടടെ

സകാംസദ്യോനത്തെട്ട്  നടെപഗിലദ്യോക്കുന്നതട്ട്.  കഗിഫ്ബഗിയുടടെ  കടെടമേടുപട്ട്

സകാംസദ്യോനത്തെഗിടന  പരഗിധഗിയഗിലദ്യോക്കുന.   മേറ്റുസകാംസദ്യോനങ്ങളഗില്  നഗിനകാം

വദതദസ്തമേദ്യോയഗി  ദകരളകാം  ടടലഫെട്ട്  മേഗിഷനഗിലൂടടെ  ധദ്യോരദ്യോളകാം  വശടുകള് നല്കുന.

സദ്യോമൂഹദ  സുരക്ഷേദ്യോ  ടപന്ഷനുള്ടപടടെയുളള  കടെടമേടുപ്പുകടളലദ്യോകാം

ദകന്ദ്രത്തെഗിടന പരഗിഗണനയഗില്...... 

മേഗി  .    ടഡെപപ്യൂടഗി  സശക്കര്:   പശസട്ട്............

പശസട്ട്..........അവസദ്യോനഗിപഗിക്കണകാം. സമേയകാം ക്രമേശകരഗിക്കദ്യോന് ദവണ്ടഗിയദ്യോണട്ട്.

ശശ  .    ടക  .    യു  .    ജനശഷട്ട്  കുമേദ്യോര്:  സര്,  ഞദ്യോന്  അവസദ്യോനഗിപഗിക്കദ്യോകാം.

അങ്ങടന  സകാംസദ്യോനത്തെഗിടന  എലദ്യോ  അധഗികദ്യോരങ്ങളുടടെയുകാംദമേല്
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കടെനകയറുന്ന  നഗിലയഗിലദ്യോണട്ട്  ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനഗിടന  ഈ

സമേശപനമുണ്ടദ്യോയഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്.  ശശ.  രദ്യോഹുല് ഗദ്യോനഗി ഉള്ടപടടെ ദകരളത്തെഗില്

നഗിനളള പദ്യോര്ലടമേനട്ട് അകാംഗങ്ങള് ദകരളടത്തെ പ്രതഗിനഗിധദ്യോനകാം ടചെയടകദ്യോണ്ടട്ട്

ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനഗിടന  ഇനൗ  നടെപടെഗിടക്കതഗിരദ്യോയഗി  ശക്തമേദ്യോയ  എതഗിര്പട്ട്

പദ്യോര്ലടമേനഗിലടെക്കകാം  ഉയര്ത്തെഗിടക്കദ്യോണവദരണ്ട  സദ്യോഹചെരദമുണ്ടട്ട്.  ഇനൗ

പ്രദമേയടത്തെ  പൂര്ണ്ണമേദ്യോയുകാം  പഗിന്തുണച്ചുടകദ്യോണ്ടട്ട്  ഞദ്യോന്  എടന  പ്രസകാംഗകാം

അവസദ്യോനഗിപഗിക്കുന. 

ശശ  .    എ  .    പഗി  .    അനഗില്  കുമേദ്യോർ:   സര്,  ഗവണടമേനട്ട്  ഇത്തെരടമേദ്യോരു

പ്രദമേയകാം  അനനൗദദദദ്യോഗഗിക  പ്രദമേയമേദ്യോയഗിടല,  ഒനൗദദദദ്യോഗഗിക  പ്രദമേയമേദ്യോയഗി

ടകദ്യോണവദരണ്ടതദ്യോയഗിരുന.  അങ്ങടന  ടചെയദ്യോത്തെതട്ട്  എന്തുടകദ്യോണ്ടദ്യോണട്ട്;

ഞങ്ങള്  ഇത്തെരകാം  കദ്യോരദങ്ങള്  പറയുദമദ്യോള്  നഗിങ്ങള്ക്കട്ട്  ബഗി.ടജ.പഗി.-യുടടെ

സത്വരമേദ്യോടണന്നദ്യോണട്ട്  ഭരണപക്ഷേത്തുനഗിനകാം  പറയുന്നതട്ട്.  ഈ

പ്രദമേയത്തെഗില്പറയുന്ന കദ്യോരദങ്ങള് പുറത്തുപറയദ്യോന് ബഹുമേദ്യോനടപട ധനകദ്യോരദ

വകുപ്പുമേന്ത്രഗിക്കട്ട്  ചെങ്കുറപഗില.  ബഡ്ജറ്റട്ട്  പദ്യോസദ്യോക്കഗിയതഗിനുദശഷമുള്ള

സഭദ്യോസദമളനത്തെഗിടല ചെര്ച്ചയഗില് ഏറ്റവകാം ശക്തമേദ്യോയ രശതഗിയഗിലദ്യോണട്ട് ദകന്ദ്ര

ഗവണടമേനഗിടന  നയങ്ങള്ടക്കതഗിടര  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനദ്യോധഗിപതദ  മുന്നണഗി
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അകാംഗങ്ങള്  ഉള്ടപടടെ  എലദ്യോ  അകാംഗങ്ങളുകാം  സകാംസദ്യോരഗിച്ചതട്ട്.  ദകന്ദ്ര

സര്ക്കദ്യോരഗിടന നയങ്ങദളദ്യോടെട്ട് ഞങ്ങള്ക്കുകാം ശക്തമേദ്യോയ എതഗിര്പ്പുണ്ടട്ട്.  എന്നദ്യോല്

ദകന്ദ്രസര്ക്കദ്യോരുകാം സഗി.പഗി.ടഎ.(എകാം.)-ഉകാം  തമഗിലുളള അനര്ധദ്യോര എദപദ്യോഴകാം

സജശവമേദ്യോടണന്നതദ്യോണട്ട്  ഞങ്ങള്  എസദ്യോബഗിഷട്ട്  ടചെയ്യുന്നതട്ട്.  അതട്ട്  ടവറുകാം

വദ്യോക്കുകള്  ടകദ്യോണ്ടല,  ഏറ്റവകാം  ശക്തമേദ്യോയ  രശതഗിയഗില്  ഞങ്ങള്ക്കതട്ട്

എസദ്യോബഗിഷട്ട്  ടചെയദ്യോന്  സദ്യോധഗിക്കുകാം.  അതഗിടന  ഏറ്റവകാം  പ്രധദ്യോനടപട

ടതളഗിവദ്യോണട്ട്  സഭ  കഴഗിഞ്ഞയുടെടന  ശശമേതഗി  നഗിര്മല  സശതദ്യോരദ്യോമേടന  ഒരു

പ്രസ്തദ്യോവന വന്നതട്ട്.  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.-യുമേദ്യോയഗി  ബനടപടട്ട്  ദകരളത്തെഗിനട്ട്  7,000

ദകദ്യോടെഗി രൂപ ലഭഗിക്കദ്യോനുടണ്ടന്നട്ട് സകാംസദ്യോന ബഡ്ജറ്റഗില് പറഞ. സഭയഗിലുകാം

അതട്ട് അകാംഗങ്ങള് പറഞ. ബഹുമേദ്യോനടപട ധനകദ്യോരദ വകുപ്പുമേന്ത്രഗി അക്കദ്യോരദകാം

പുറത്തുകാം  പറഞ്ഞഗിരുന.  എന്നദ്യോല്  അതഗിടനതഗിരദ്യോയഗി ദകന്ദ്ര  ധനകദ്യോരദ

വകുപ്പുമേന്ത്രഗി  ശശമേതഗി  നഗിര്മല  സശതദ്യോരദ്യോമേടന  ഒരു  ദസറ്റട്ട്ടമേനട്ട്

പ്രസഗിദ്ധശകരഗിച്ചു.   ആ  പ്രസ്തദ്യോവന  വന്നദപദ്യോള്  ഞങ്ങള്  ദകന്ദ്രവമേദ്യോയഗി

തര്ക്കത്തെഗിനഗിടലന്നട്ട് എന്തുടകദ്യോണ്ടദ്യോണട്ട് ബഹുമേദ്യോനടപട ധനകദ്യോരദവകുപ്പുമേന്ത്രഗി

പറഞ്ഞതട്ട്; ഞദ്യോന് ദകന്ദ്രമേന്ത്രഗിയുമേദ്യോയഗി തര്ക്കഗിക്കുന്നഗിടലന്നട്ട് എന്തുടകദ്യോണ്ടദ്യോണട്ട്

പറഞ്ഞതട്ട്;  ആരദ്യോണട്ട്  ബഗി.ടജ.പഗി.-ദയദ്യോടെട്ട്  അടലങഗില്  ദകന്ദ്ര
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ഗവണടമേനഗിദനദ്യോടെട്ട്  സനൗഹൃദകാം  കദ്യോണഗിക്കുന്നതട്ട്;  ശശമേതഗി  നഗിര്മല

സശതദ്യോരദ്യോമേന്  ഇനൗ  ഗവണടമേനഗിനട്ട്  അനുവദഗിക്കദ്യോത്തെ  പണടത്തെക്കുറഗിച്ചട്ട്

ബഡ്ജറ്റട്ട് പ്രസകാംഗത്തെഗില് പറയുന, ആസൂത്രണ വകുപട്ട് പറയുന, ഇവഗിടെടത്തെ

പ്രസകാംഗത്തെഗിലുകാം  പറയുന.  എന്നഗിടട്ട്  ബഹുമേദ്യോനടപട  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗി

പുറത്തെഗിറങ്ങഗിയദശഷകാം  പറയുന്നതട്ട്,   ഞദ്യോന്  ശശമേതഗി  നഗിര്മല

സശതദ്യോരദ്യോമേനുമേദ്യോയഗി  തര്ക്കഗിക്കദ്യോനഗിടലന്നദ്യോണട്ട്.   അവഗിടടെയദ്യോണട്ട്  ഞങ്ങള്ക്കട്ട്

അഭഗിപ്രദ്യോയ  വദതദദ്യോസമുള്ളതട്ട്.  ഞങ്ങള്  ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനഗിനുകാം

പ്രധദ്യോനമേന്ത്രഗിക്കുകാം  ബഗി.ടജ.പഗി.-ക്കുകാം  എതഗിരദ്യോടണന്നട്ട്  ബഹുമേദ്യോനടപട

മുഖദമേന്ത്രഗിയുകാം പറയുന. 2008-ല്                                            ശശ . വഗി.

എസട്ട്.  അച്ചുതദ്യോനന്ദടന  ഭരണകദ്യോലത്തെട്ട്

ശശ.  വഗി.  എസട്ട്.  അച്ചുതദ്യോനന്ദനുകാം  അദദ്ദേഹത്തെഗിടന  മേന്ത്രഗിസഭയഗിടല

മേന്ത്രഗിമേദ്യോരുകാം  ഡെല്ഹഗിയഗില്  ദപദ്യോയഗി  അന്നടത്തെ  യു.പഗി.എ.

ഗവണടമേനഗിടനതഗിടര/ദകദ്യോണഗസഗിടനതഗിടര  സമേരകാം  നടെത്തെഗി.

ബഹുമേദ്യോനടപട മുഖദമേന്ത്രഗിയുകാം മേന്ത്രഗിമേദ്യോരുകാം ഡെല്ഹഗിയഗില് ദപദ്യോയഗി ഞങ്ങള്ക്കട്ട്

പണടമേദ്യോനകാം  നല്കുന്നഗിടലന്നട്ട്  പറയദ്യോനുളള  ചെങ്കൂറ്റകാം  കദ്യോണഗിക്കണകാം.

എന്തുടകദ്യോണ്ടദ്യോണട്ട് നഗിങ്ങള് അതട്ട് കദ്യോണഗിക്കദ്യോത്തെതട്ട്;  നഗിങ്ങള് എകാം.പഗി.-മേദ്യോടര
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പറയുന. അനകാം എകാം.പഗി.-മേദ്യോരുണ്ടദ്യോയഗിരുന. നഗിങ്ങള്ക്കട്ട് ബഗി.ടജ.പഗി.ദയദ്യോടുകാം

ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനഗിദനദ്യോടുകാം   വഗിദരദ്യോധമുടണ്ടന്നട്ട്  പറയുന്നതട്ട്  ടവറുകാം

ടപദ്യോളളത്തെരമേദ്യോണട്ട്/ഉപരഗിപവമേദ്യോണട്ട്.  ബഡ്ജറ്റഗില്  പറഞ്ഞഗിരഗിക്കുന്ന  ഓദരദ്യോ

കണക്കുകാം  എടുത്തെട്ട്  സകാംസദ്യോരഗിക്കദ്യോന്  ഞങ്ങള്  തയദ്യോറദ്യോണട്ട്.  ബഡ്ജറ്റട്ട്

ദഡെദ്യോകത്യുടമേനഗില് പറഞ്ഞ പല കണക്കുകളുകാം അടെഗിസദ്യോനപരമേദ്യോയഗി ടതറ്റദ്യോണട്ട്.

സഭയഗില് അക്കദ്യോരദകാം ദബദ്യോധദടപടുത്തെദ്യോന്  ഞദ്യോന് തയദ്യോറദ്യോണട്ട്.

മേഗി  .   ടഡെപപ്യൂടഗി സശക്കര്:  പശസട്ട്......പശസട്ട്.... കണക്ലൂഡെട്ട്.

  ശശ  .    എ  .    പഗി  .    അനഗില് കുമേദ്യോർ:  സര്,  അതട്ട് പ്രതഗിപക്ഷേകാം പറയുദമദ്യോള്

പ്രതഗിപക്ഷേത്തെഗിനട്ട്  ബഗി.ടജ.പഗി.-യുമേദ്യോയഗി  ബനമുടണ്ടന്നദ്യോണട്ട്  ഭരണപക്ഷേകാം

പറയുന്നതട്ട്.  യഥദ്യോര്തത്തെഗില്  ഭരണപക്ഷേത്തെഗിനദ്യോണട്ട്  ബഗി.ടജ.പഗി.-യുമേദ്യോയഗി

ബനമുള്ളടതന്നട്ട് സൂചെഗിപഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടട്ട് ഞദ്യോന് അവസദ്യോനഗിപഗിക്കുന.

ശശ  .    ഇ  .    ടക  .    വഗിജയന്:  സര്, ഞദ്യോന് ഇനൗ പ്രദമേയടത്തെ പഗിനദ്യോങ്ങുന.

ശശ.  എ.  പഗി.  അനഗില്  കുമേദ്യോർ  എകാം.എല്.എ.  ഉന്നയഗിച്ച  വഗിഷയകാം

ബഡ്ജറ്റുമേദ്യോയഗി  ബനടപട  ചെര്ച്ചയഗില്  സഭയഗില്  പ്രസകാംഗഗിക്കുകയുകാം

ബഹുമേദ്യോനടപട  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗി  അതഗിനട്ട്  മേറുപടെഗി  നല്കുകയുകാം

ടചെയഗിട്ടുണ്ടട്ട്.  എന്നദ്യോലഗിതട്ട്  വശണകാം  ആവര്ത്തെഗിക്കുന്നതട്ട്  ദകന്ദ്ര
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ഗവണടമേനഗിടനതഗിരദ്യോയഗി  പ്രതഗിപക്ഷേകാം  നടെത്തുന്ന  സമേരത്തെഗില്  വലഗിയ

വഗിമേര്ശനകാം ഉയരുന്ന സദ്യോഹചെരദത്തെഗില്നഗിനകാം രക്ഷേടപടെദ്യോനുള്ള ശമേമേദ്യോയദ്യോണട്ട്

എനഗിക്കട്ട് ദതദ്യോനന്നതട്ട്. കടുത്തെ സദ്യോമത്തെഗിക ടവല്ലുവഗിളഗിടയ അതഗിജശവഗിച്ചദ്യോണട്ട്

നമ്മുടടെ  സകാംസദ്യോനകാം  വഗികസന  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുകാം  സദ്യോമൂഹദദക്ഷേമേ

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുടമേലദ്യോകാം നടെത്തെഗിടക്കദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്നടതന്നട്ട് ടപദ്യോതുസമൂഹത്തെഗിനട്ട്

ദബദ്യോദ്ധദമുണ്ടട്ട്.   2022-ല്  സമേസ്ത  ദമേഖലകളുമേദ്യോയഗി  ബനടപടുത്തെഗി

ദകരളത്തെഗിനട്ട്  40,000  ദകദ്യോടെഗി രൂപയുടടെ കുറവട്ട് ദകന്ദ്രനയത്തെഗിടന ഭദ്യോഗമേദ്യോയഗി

ഉണ്ടദ്യോയഗിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതദ്യോണട്ട്  പ്രദമേയദ്യോവതരദ്യോകന്  സൂചെഗിപഗിച്ചതട്ട്.  അദതദ്യോടടെദ്യോപകാം

സകാംസദ്യോനങ്ങളുമേദ്യോയഗി  പങ്കുവയ്ദക്കണ്ട  ഡെഗിവഗിസഗിബഗിള്  പൂളഗില്  നഗിന്നട്ട്

ദകരളത്തെഗിനട്ട്  ലഭഗിക്കുന്ന  നഗികുതഗി  വഗിഹഗിതകാം  കദ്യോലദ്യോകദ്യോലങ്ങളഗില്

കുറഞവരഗികയദ്യോണട്ട്. അതട്ട് പത്തെദ്യോകാം ധനകദ്യോരദ കമശഷടന സമേയത്തെട്ട് 3.875

ആയഗിരുന്നടതങഗില്  ഇദപദ്യോഴതട്ട്  1.925  ശതമേദ്യോനമേദ്യോയഗി  കുറഞ്ഞഗിട്ടുടണ്ടന്ന

വസ്തുത  നദ്യോകാം  കദ്യോദണണ്ടതുണ്ടട്ട്.  ദകന്ദ്ര  ആസൂത്രണ  കമശഷന്

നഗിലവഗിലുണ്ടദ്യോയഗിരുന്നദപദ്യോള്  ലഭഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടഗിരുന്ന  ഒറ്റത്തെവണ  ദകന്ദ്ര

സഹദ്യോയകാം,  അധഗിക ദകന്ദ്ര സഹദ്യോയകാം,  സദ്യോധദ്യോരണ ദകന്ദ്ര സഹദ്യോയകാം എന്നഗിവ

ദകന്ദ്ര  സര്ക്കദ്യോര്  ഇതഗിനകകാംതടന്ന  നഗിര്ത്തെലദ്യോക്കഗി.  ഇനൗ  വഗിഷയങ്ങടളലദ്യോകാം
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നമള്  ഗനൗരവപൂര്വ്വകാം  കദ്യോദണണ്ടതദ്യോണട്ട്.  കഗിഫ്ബഗി  വദ്യോയ്പടയ  എതഗിര്ക്കുന്ന

ദകന്ദ്ര  സര്ക്കദ്യോര്  നദ്യോഷണല്  ദമേദ്യോണഗിലറ്റദസഷന്,  ടടപപട്ട്  ടടലന്  എന്ന

ദപരഗില്  111  ലക്ഷേകാം  ദകദ്യോടെഗി  രൂപയദ്യോണട്ട്  കടെടമേടുത്തെഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്.  എന്നദ്യോല്

ദകരളകാം  കഗിഫ്ബഗിയഗില്നഗിനകാം  ദലദ്യോടണടുത്തെട്ട്  നദ്യോടുകദ്യോണുന്ന  വഗികസന

പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  നടെത്തെഗിയതട്ട്  എടനങഗിലുകാം  പണയകാം  വച്ചഗിടല.  എന്നദ്യോല്

ദകന്ദ്രസര്ക്കദ്യോര്  ടടവദത്യുതനഗിലയങ്ങളുകാം  ദറദ്യോഡുകളുകാം  ടറയഗില്പദ്യോതകളുകാം

തുറമുഖങ്ങളുടമേലദ്യോകാം  വദ്യോയ്പടയടുക്കുന്നതഗിനദ്യോയഗി  പണയടപടുത്തെഗി

വച്ചഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്. 

മേഗി  .   ടഡെപപ്യൂടഗി സശക്കര്:  പശസട്ട്.....പശസട്ട്....കണക്ലൂഡെട്ട്.

ശശ  .    ഇ  .    ടക  .    വഗിജയന്:  സര്,  അതുടകദ്യോണ്ടട്ട്  സകാംസദ്യോന

ഗവണടമേനഗിടനതഗിടര ദകന്ദ്രസര്ക്കദ്യോര് എടുക്കുന്ന നഗിലപദ്യോടുകളഗിദനല് വമഗിച്ച

ദപദ്യോരദ്യോടകാം  നദ്യോടഗില്  അനഗിവദ്യോരദമേദ്യോണട്ട്.  അതഗിനുദവണ്ടഗിയുള്ള  ദപദ്യോരദ്യോടത്തെഗില്

ദകരള  സമൂഹമേദ്യോടക  ദകരള  ജനതടയ  സകാംരക്ഷേഗിക്കുന്നതഗിനുളള

പ്രവര്ത്തെനത്തെഗിദലയദ്യോണട്ട്  വദരണ്ടടതന്നട്ട്  സൂചെഗിപഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടട്ട്  ഇനൗ

പ്രദമേയടത്തെ പഗിനദ്യോങ്ങുന.
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ശശ  .   എ  .   ടക  .   എകാം  .   അഷ്റഫെട്ട്:  സര്,  മൂന്നട്ട് സകാംസദ്യോനങ്ങളുടടെ റഗിസള്ടട്ട്

വന്നദപദ്യോള്  ഇനദയഗിടല  പ്രധദ്യോനമേന്ത്രഗി  ഒരു  സശറ്റുദപദ്യോലുമേഗിലദ്യോത്തെ

ദകരളത്തെഗില്,  അതഗിവഗിദൂരപദ്യോതയഗില് ദകരളകാം ഭരഗിക്കുടമേന്ന പ്രസ്തദ്യോവനയദ്യോണട്ട്

ഈ  പ്രദമേയകാം  ചെര്ച്ച  ടചെയ്യുന്ന  സമേയത്തെട്ട്  ദകരളത്തെഗിടന  വദ്യോര്ത്തെകളഗില്

നഗിറഞനഗില്ക്കുന്നതട്ട്.  ഒരു  സശറ്റുദപദ്യോലുമേഗിലദ്യോത്തെ  ദകരള  നഗിയമേസഭയഗില്

ഞങ്ങള് ഒരു സശറ്റഗില് അക്കനൗണ്ടട്ട് തുറക്കുടമേന്നട്ട് ദവണടമേങഗില് ബഹുമേദ്യോനടപട

പ്രധദ്യോനമേന്ത്രഗിക്കട്ട് പറയദ്യോമേദ്യോയഗിരുന, അതഗിനുപകരകാം ദകരളകാം ഭരഗിക്കുടമേന്നദ്യോണട്ട്

പറയുന്നതട്ട്.  ബഹുമേദ്യോനടപട  പ്രദമേയദ്യോവതദ്യോരകന്  സൂചെഗിപഗിച്ച

കദ്യോരദങ്ങള്ക്കപ്പുറകാം  കദ്യോസര്ദഗദ്യോഡെട്ട്  എയഗികാംസട്ട്  സദ്യോപഗിക്കണടമേന്നട്ട്  നമള്

കുടറക്കദ്യോലമേദ്യോയഗി  ദകന്ദ്രസര്ക്കദ്യോരഗിദനദ്യോടെട്ട്  ആവശദടപടുന്ന  കദ്യോരദമേദ്യോണട്ട്.

ബഗി.ടജ.പഗി.  ഭരഗിക്കുന്ന സകാംസദ്യോനങ്ങള്ക്കട്ട് മുഴവന് എയഗികാംസട്ട് നല്കുദമദ്യോള്

ദകരളടത്തെ  കഴഗിഞ്ഞ  കുടറ  വര്ഷക്കദ്യോലമേദ്യോയഗി  ശക്തമേദ്യോയഗി

അവഗണഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  എയഗികാംസഗിടന  കദ്യോരദത്തെഗില്

കദ്യോസര്ദഗദ്യോഡെഗിടന  പരഗിഗണഗിക്കണടമേന്ന  ആവശദത്തെഗിദനല്  ഈ

സന്ദര്ഭത്തെഗില് ഞദ്യോന്  ഉറച്ചുനഗില്ക്കുകയദ്യോണട്ട്.  ഒദ്യോദരദ്യോ ടറയഗില്ദവ ബഡ്ജറ്റട്ട്

വരുന്ന  ദവളയഗിലുകാം  അതഗിശക്തമേദ്യോയഗി  ദകദ്യോച്ചട്ട്  ഫെദ്യോക്ടറഗിയുടടെ  കദ്യോരദത്തെഗില്
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ദകരളടത്തെ  ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്  അവഗണഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.

അതുമേദ്യോത്രമേല,  എടന  മേണലത്തെഗില്  HAL  (Hindustan  Aeronautics

Limited)  വളടര  പ്രതശക്ഷേദയദ്യോടടെ  ശശ.  എ.  ടക.  ആനണഗി

പ്രതഗിദരദ്യോധമേന്ത്രഗിയദ്യോയഗിരുന്ന  കദ്യോലത്തെട്ട്  ടകദ്യോണവന്ന  ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗിടന

ഒരു  സദ്യോപനമേദ്യോയഗിരുന.  ദകന്ദ്രത്തെഗില്  സത്വദ്യോധശനമേഗിലദ്യോത്തെ  ദകരളടമേന്ന

നഗിലയട്ട്  ടതദ്യോഴഗിലുറപട്ട് പദ്ധതഗിയുടടെ കദ്യോരദത്തെഗിലുകാം കടെടമേടുപഗിടന കദ്യോരദത്തെഗിലുകാം

ഇത്തെരത്തെഗിലുള്ള  പല  കദ്യോരദങ്ങളഗിലുകാം  ദകരളടത്തെ  അതഗിശക്തമേദ്യോയഗി

ദദദ്യോഹഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടദ്യോണട്ട് ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്   മുദന്നറഗിടക്കദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്.  ഈ

സന്ദര്ഭത്തെഗില്  ശശ.  എ.  പഗി. അനഗില്കുമേദ്യോര്  സൂചെഗിപഗിച്ചതുദപദ്യോടല,

അനനൗദദദദ്യോഗഗിക  പ്രദമേയമേദ്യോയല  ഔദദദദ്യോഗഗികമേദ്യോയഗി  അവതരഗിപഗിച്ചട്ട്

ദകന്ദ്രത്തെഗിടനതഗിടര  ഒറ്റടക്കടദ്യോയഗി  ശക്തമേദ്യോയ  ദപരദ്യോടകാം  നടെത്തെദ്യോമേദ്യോയഗിരുന്ന

പ്രദമേയടത്തെയദ്യോണട്ട് ഒരു ഒളഗിച്ചുകളഗിയഗിലൂടടെ ഇവഗിടടെ അവതരഗിപഗിച്ചഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്.

ദകന്ദ്രസര്ക്കദ്യോരഗിടനതഗിടരയുകാം  ബഗി.ടജ.പഗി./  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടനതഗിടരയുകാം

അതഗിശക്തമേദ്യോയ ദപദ്യോരദ്യോടകാം നടെത്തെഗി സഭയഗില് എത്തെഗിയ ഒരദ്യോടളന്ന നഗിലയട്ട്,

ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്  ദകരളദത്തെദ്യോടെട്ട്  കദ്യോണഗിക്കുന്ന  അവഗണനയഗില്

ദകരളത്തെഗിടന കൂടടെ നഗിന്നവരദ്യോണട്ട്,  നഗില്ക്കുന്നവരദ്യോണട്ട് ഞങ്ങള്. ദകരളടത്തെ
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ശക്തമേദ്യോയഗി  അവഗണഗിച്ചട്ട്  ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്  മുദന്നദ്യോട്ടുദപദ്യോകുദമദ്യോള്  ഈ

പ്രദമേയടത്തെ  അനുകൂലഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടട്ട്  ദകരളത്തെഗിടന  കൂടടെ  ഞങ്ങള്

നഗില്ക്കുടമേന്നട്ട് ഒരഗിക്കല്കൂടെഗി സൂചെഗിപഗിക്കുന. 

തദദ്ദേശസത്വയകാംഭരണകാം,  എലക്സൈസട്ട്   വകുപ്പുമേന്ത്രഗി  (ശശ  .    എകാം  .    ബഗി  .

രദ്യോദജഷട്ട്):  സര്,  ഇവഗിടടെ ബഹുമേദ്യോനദനദ്യോയ എ.  പഗി.  അനഗില് കുമേദ്യോര് കഗിടഗിയ

സമേയകാംടകദ്യോണ്ടട്ട്  ടതറ്റദ്യോയ  ചെഗില  കദ്യോരദങ്ങള്  പറഞ.  അദദ്ദേഹകാം  ഇദപദ്യോള്

സശറ്റഗിലഗില.  അദദ്ദേഹകാം  പറഞ്ഞ  കദ്യോരദങ്ങള്

സഭദ്യോദരഖകളഗിലുണ്ടദ്യോകുടമേന്നതഗിനദ്യോല്  അക്കദ്യോരദത്തെഗില്  വദക്തത

വരുദത്തെണ്ടതുണ്ടട്ട്.  ഇടതദ്യോരു  ഒനൗദദദദ്യോഗഗിക  പ്രദമേയമേദ്യോയഗി

ടകദ്യോണവദരണ്ടതദ്യോയഗിരുനടവന്നദ്യോണട്ട്  അദദ്ദേഹത്തെഗിടനയുകാം  ശശ.  എ.  ടക.

എകാം.  അഷ്റഫെഗിടനയുകാം  പ്രധദ്യോനടപട  പരഗിഭവകാം.  ദകന്ദ്ര  സര്ക്കദ്യോരഗിടനതഗിടര

പറയദ്യോന്  ധനകദ്യോരദ വകുപ്പുമേന്ത്രഗിക്കട്ട് ചെങ്കുറപഗില എന്നതദ്യോണട്ട് ശശ.  എ.  പഗി.

അനഗില്  കുമേദ്യോറഗിടന  കുറ്റദ്യോദരദ്യോപണകാം.  സഭദ്യോ  നടെപടെഗികളഗില്

പ്രതഗിപക്ഷേദ്യോകാംഗങ്ങള്ക്കട്ട്  ഒരു  ശദ്ധയുമേഗിലദ്യോടയന്നതഗിടന  ടതളഗിവദ്യോണട്ട്  ഇനൗ

ആദരദ്യോപണകാം.  ഇനൗ  പ്രദമേയത്തെഗില്  പറയുന്ന  എലദ്യോ  കദ്യോരദങ്ങളുമുള്ടപടുത്തെഗി

ഏതദ്യോണ്ടട്ട്  ആറുമേദ്യോസകാം  മുമതടന്ന  ബഹുമേദ്യോനദനദ്യോയ  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗി
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ചെടകാം  300  അനുസരഗിച്ചട്ട്  വഗിശദമേദ്യോയ  പ്രസ്തദ്യോവന  ഇനൗ  സഭയഗില്

നടെത്തെഗിയതദ്യോണട്ട്.  അന്നട്ട്  പ്രതഗിപക്ഷേകാം  സഭദ്യോനടെപടെഗികള്

തടെസടപടുത്തുകയദ്യോയഗിരുന.  അങ്ങഗിരഗിക്കുന്ന  കദസരയഗില്  അന്നട്ട്

ഞദ്യോനദ്യോയഗിരുന്നതഗിനദ്യോല്  അക്കദ്യോരദകാം  നല  ഓര്മേയുണ്ടട്ട്.  'ദകരളടത്തെ

ബദ്യോധഗിക്കുന്ന  വളടര  പ്രധദ്യോനടപട  ഒരു  പ്രശമേദ്യോണട്ട്  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗി

പ്രസ്തദ്യോവനയഗിലൂടടെ  ഇവഗിടടെ  അവതരഗിപഗിക്കുന്നതട്ട്,  പ്രതഗിപക്ഷേദ്യോകാംഗങ്ങള്

ദയവടചെയട്ട്  അതട്ട്  ദകള്ക്കണ'ടമേന്നട്ട്  പലതവണ  അവദരദ്യോടെട്ട്

അഭദര്തഗിച്ചതുമേദ്യോണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഒനൗദദദദ്യോഗഗിക  പ്രദമേയമേദ്യോക്കഗിയഗിടലന്നട്ട്

എന്നഗിടഗിദപദ്യോള് പറയുകയദ്യോണട്ട്.  ദകന്ദ്ര സര്ക്കദ്യോരഗിടന വഗിദവചെനടത്തെക്കുറഗിച്ചട്ട്

ബജറ്റട്ട്  പ്രസകാംഗത്തെഗില്  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗി  ശക്തമേദ്യോയഗി  പറഞ്ഞഗിട്ടുണ്ടട്ട്.

അതഗിനുപുറടമേ,  ഇനൗ  പ്രശങ്ങളുടടെ  അടെഗിസദ്യോനത്തെഗില്  കദദ്യോബഗിനറ്റുതടന്ന

വഗിശദമേദ്യോയഗി  ഒരു  പ്രദമേയകാം  തയദ്യോറദ്യോക്കഗി  ബഹുമേദ്യോനടപട  പ്രധദ്യോനമേന്ത്രഗിക്കട്ട്

ടകദ്യോടുത്തുകഴഗിഞ.  അതഗിനുമുദന്നതടന്ന  ദകന്ദ്ര  ധനകദ്യോരദ

വകുപ്പുമേന്ത്രഗിടയക്കണ്ടട്ട് ഇക്കദ്യോരദങ്ങള് സകാംബനഗിച്ചട്ട് വഗിശദമേദ്യോയ ടമേദമദ്യോറദ്യോണ്ടകാം

നല്കുകയുകാം ടചെയഗിരുന. ഇദപദ്യോള് കദദ്യോബഗിനറ്റട്ട് അകാംഗശകരഗിച്ച ടമേദമദ്യോറദ്യോണ്ടകാം

ബഹുമേദ്യോനടപട  പ്രധദ്യോനമേന്ത്രഗിക്കട്ട്  ടകദ്യോടുത്തുകഴഗിഞ.  സര്ക്കദ്യോരുകാം
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ഇടെതുപക്ഷേവകാം  മേദ്യോത്രമേദ്യോണട്ട്  ഇക്കദ്യോരദങ്ങള്  പറഞടകദ്യോണ്ടഗിരുന്നതട്ട്.  ആ

സമേയടത്തെലദ്യോകാം  മേനൗനകാം  പദ്യോലഗിച്ചവര്  ഒനൗദദദദ്യോഗഗിക

പ്രദമേയമേദ്യോദക്കണ്ടഗിയഗിരുനടവന്നട്ട്  ഇദപദ്യോള്  പറയുന്നതട്ട്  ടവറുകാം

മുതലക്കണ്ണശരദ്യോണട്ട്  എന്നതദ്യോണട്ട്  ഇതുസകാംബനഗിച്ചട്ട്  പറയദ്യോനുള്ളതട്ട്.  ശശ.  എ.

പഗി.  അനഗില് കുമേദ്യോര് ടതറ്റഗിദ്ധരഗിപഗിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്തദ്യോവനകൂടെഗി നടെത്തെഗി.  ഞദ്യോന്

അധഗികകാം  സമേയടമേടുക്കുന്നഗില.  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  ദകദ്യോമന്ദസഷടന പ്രശത്തെഗില്

ദകന്ദ്ര  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗി  ശശമേതഗി  നഗിര്മലദ്യോ  സശതദ്യോരദ്യോമേനുമേദ്യോയഗി

തര്ക്കത്തെഗിനഗില എന്നട്ട് ദകരളത്തെഗിടല ധനകദ്യോരദ വകുപ്പുമേന്ത്രഗി പറഞടവനകാം

അതഗില്  അനര്ധദ്യോര  കണപഗിടെഗിച്ചുടവനകാം  ഇതട്ട്  അതഗിനുള്ള

ടതളഗിവദ്യോടണനമേദ്യോണട്ട്  അദദ്ദേഹകാം  പറഞ്ഞതട്ട്.  യഥദ്യോര്തത്തെഗില്  ടകദ്യോലകാം

എകാം.പഗി.  പദ്യോര്ലടമേനഗില്  ടതറ്റദ്യോയ  ദചെദ്യോദദമുന്നയഗിച്ചട്ട്  ടതറ്റദ്യോയ  ഉത്തെരകാം

വദ്യോങ്ങഗിയതഗിടനയദ്യോണട്ട്  അന്നട്ട്  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗി  ചൂണ്ടഗിക്കദ്യോണഗിച്ചതട്ട്.

ദകരളത്തെഗിനട്ട്  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  ദകദ്യോമന്ദസഷടന  കുടെഗിശഗിക  കഗിടദ്യോനുദണ്ടദ്യോ

എന്നതദ്യോയഗിരുന ആ ദചെദ്യോദദകാം. കുടെഗിശഗികയുടടെ കദ്യോരദത്തെഗിലല തര്ക്കകാം. വളടര

നഗിസദ്യോര  തുകയദ്യോയ  757  ദകദ്യോടെഗി  രൂപ  മേദ്യോത്രമേദ്യോണട്ട്  കുടെഗിശഗികയഗിനത്തെഗില്

കഗിടദ്യോനുള്ളതട്ട്.  ദകരള  സര്ക്കദ്യോരഗിടന  തര്ക്കകാം  ദകദ്യോമന്ദസഷന്
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നഗിര്ത്തെലദ്യോക്കഗിയതഗിടനതഗിടരയദ്യോണട്ട്.  ചുരുങ്ങഗിയതട്ട്  പതഗിനദ്യോയഗിരകാം  ദകദ്യോടെഗി

രൂപയദ്യോണട്ട്  ദകദ്യോമന്ദസഷന്  നഗിര്ത്തെലദ്യോക്കഗിയതുമൂലമുണ്ടദ്യോയ  നഷകാം.  ആ

പതഗിനദ്യോയഗിരകാം  ദകദ്യോടെഗി  രൂപയുടടെ  നഷത്തെഗിടന  കദ്യോരദകാം  പറയുദമദ്യോള്  757

ദകദ്യോടെഗി  രൂപ  ടടവകഗിയതഗിടന  കദ്യോരദമേദ്യോണട്ട്  പ്രതഗിപക്ഷേകാം

പറഞടകദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്. അതദ്യോണട്ട് വദതദദ്യോസകാം. 757 ദകദ്യോടെഗി രൂപദയ ഇനഗി

കഗിടദ്യോനുള, ബദ്യോക്കഗി തുക കഗിടഗിയഗിട്ടുണ്ടട്ട്. 757 ദകദ്യോടെഗി രൂപ കഗിടഗിയദ്യോല് തശരുന്ന

പ്രശമേല  ഉള്ളതട്ട്.  നഗിങ്ങള്  യഥദ്യോര്ത  പ്രശടത്തെ  വഴഗിടതറ്റഗിക്കദ്യോന്

ശമേഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്. യഥദ്യോര്തത്തെഗില് നഗിങ്ങളദ്യോണട്ട് ദകന്ദ്രവമേദ്യോയഗി ഒത്തുകളഗിച്ചതട്ട്.

ശശമേതഗി  നഗിര്മലദ്യോ  സശതദ്യോരദ്യോമേനഗില്നഗിന്നട്ട്  നഗിങ്ങള്ക്കദ്യോവശദമുള്ള  ഉത്തെരകാം

ദനടെദ്യോനദ്യോയഗി  സൃഷഗിച്ച  അനര്ധദ്യോരയദ്യോയഗിരുന  അന്നട്ട്  പദ്യോര്ലടമേനഗില്

ഉയര്ത്തെഗിയ ദചെദ്യോദദകാം. അതദ്യോണട്ട് ഞങ്ങളന്നട്ട് തുറനകദ്യോണഗിച്ചതട്ട്. പതഗിനദ്യോയഗിരകാം

ദകദ്യോടെഗി  രൂപയുടടെ  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  ദകദ്യോമന്ദസഷന്

നഗിര്ത്തെലദ്യോക്കഗിയതുമൂലമുണ്ടദ്യോയ  നഷത്തെഗിടന  കദ്യോരദകാം  ഉന്നയഗിക്കുന.

ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  കനൗണസഗിലഗില്  ദകരളത്തെഗിടന  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗിയദ്യോണട്ട്

ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.  നഷപരഗിഹദ്യോരത്തെഗിടന അഞ്ചുവര്ഷടമേന്ന പരഗിധഗി നശടണടമേന്ന

ആവശദമുന്നയഗിച്ചതട്ട്.  അതട്ട്  പഗിന്തുണയദ്യോന്  ദകദ്യോണഗസട്ട്  ഭരഗിക്കുന്ന



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

27

സകാംസദ്യോനങ്ങളഗിടല  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗിമേദ്യോര്  മേദ്യോത്രമേല,  ബഗി.ടജ.പഗി.

ഭരഗിക്കുന്ന  സകാംസദ്യോനങ്ങളഗിടല  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗിമേദ്യോരുമുണ്ടദ്യോയഗിരുന.

ദകരളത്തെഗിടല  ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗിയദ്യോണട്ട്  ആ  ദപദ്യോരദ്യോടത്തെഗിനട്ട്  ദനതൃതത്വകാം

ടകദ്യോടുത്തെതട്ട്.  ടതറ്റദ്യോയ  കദ്യോരദങ്ങള്  പ്രചെരഗിപഗിക്കരുതട്ട്  എന്നദ്യോണട്ട്

അദദ്ദേഹത്തെഗിടന  അസദ്യോന്നഗിദ്ധദത്തെഗിലുകാം  അദദ്ദേഹദത്തെദ്യോടെട്ട്

ചൂണ്ടഗിക്കദ്യോണഗിക്കദ്യോനുള്ളതട്ട്.  പതഗിടനടട്ട്  എകാം.പഗി.-മേദ്യോരുടണ്ടങഗിലുകാം  ഇദന്നവടര

അവരദ്യോടരങഗിലുകാം  ഇക്കദ്യോരദകാം  പദ്യോര്ലടമേനഗില് ഉന്നയഗിച്ചഗിട്ടുദണ്ടദ്യോ?  ജഗി.എസട്ട്.ടെഗി.

ദകദ്യോമന്ദസഷനുമേദ്യോയഗി  ബനടപട  ഏടതങഗിലുടമേദ്യോരു  കദ്യോരദകാം

ഉന്നയഗിച്ചഗിട്ടുദണ്ടദ്യോ;  അഞ്ചുവര്ഷടമേന്ന  പരഗിധഗി  നശടണടമേന്നട്ട്

ആവശദടപടഗിട്ടുദണ്ടദ്യോ;  റവനപ്യൂ  കമഗി  ടഡെഫെഗിസഗിറ്റട്ട്  ഗദ്യോനട്ട്

ടവടഗിക്കുറച്ചതഗിടനതഗിടര  അവര്  സകാംസദ്യോരഗിച്ചഗിട്ടുദണ്ടദ്യോ;  ദകരളത്തെഗിടന

കടെടമേടുപട്ട് പരഗിധഗി ടവടഗിക്കുറച്ചതഗിടനതഗിടര സകാംസദ്യോരഗിച്ചഗിട്ടുദണ്ടദ്യോ? അടതദ്യോനകാം

ടചെയദ്യോത്തെ  ആളുകളദ്യോണട്ട്  ഇവഗിടടെ  ഇത്തെരകാം  പരദ്യോമേര്ശങ്ങള്  നടെത്തുന്നതട്ട്.

ഇവഗിടടെ  ബഹുമേദ്യോനദനദ്യോയ  പ്രദമേയദ്യോവതദ്യോരകനുകാം  മേറ്റകാംഗങ്ങളുകാം  പറഞ്ഞ

കണക്കുകടളലദ്യോകാം  പ്രസക്തമേദ്യോണട്ട്.  അതഗിദനദ്യോടടെദ്യോനകാം  സര്ക്കദ്യോരഗിനട്ട്

വഗിദയദ്യോജഗിപഗില.  ഏറ്റവടമേദ്യോടുവഗില്  വഗിദവചെനത്തെഗിടന  ഏറ്റവകാം  വലഗിയ
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ഉദദ്യോഹരണകാം  പറയദ്യോകാം.  ടസസുകാം  സര്ചെദ്യോര്ജകാം  ചുമേത്തെഗി  ദകന്ദ്ര  സര്ക്കദ്യോര്

ഗണദമേദ്യോയഗി  ടകദ്യോള്ളയടെഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  ടസസഗിടനയുകാം

സര്ചെദ്യോര്ജഗിടനയുകാം  കദ്യോരദത്തെഗില്,  2012-ല്  ടസസുകാം  സര്ചെദ്യോര്ജകാം  ദകന്ദ്ര

നഗികുതഗി വരുമേദ്യോനത്തെഗിടന 9.43 ശതമേദ്യോനമേദ്യോയഗിരുന. 2020-ല് നദരന്ദ്ര ദമേദ്യോദഗി

സര്ക്കദ്യോര് അധഗികദ്യോരത്തെഗില് വന്നതഗിനുദശഷകാം അഞദ്യോറുവര്ഷകാംടകദ്യോണ്ടട്ട്  ഇതട്ട്

15  ശതമേദ്യോനമേദ്യോയഗി  വര്ദ്ധഗിച്ചു.  എനദ്യോണഗിതഗിടന  പ്രശകാം?  ഇതട്ട്

സകാംസദ്യോനങ്ങളുമേദ്യോയഗി  പങ്കുവയ്ദക്കണ്ടതഗില.  സകാംസദ്യോനങ്ങളുമേദ്യോയഗി

പങ്കുവയ്ദക്കണ്ടദ്യോത്തെ  ടസസകാം  സര്ചെദ്യോര്ജകാം  ചുമേത്തെഗി  ജനങ്ങടള

ടകദ്യോള്ളയടെഗിക്കുകയുകാം സകാംസദ്യോനങ്ങള്ക്കട്ട് വഗിട്ടുടകദ്യോടുക്കദ്യോടത ദകന്ദ്ര സര്ക്കദ്യോര്

അതുമുഴവന്  സത്വനമേദ്യോയഗി  സൂക്ഷേഗിക്കുകയുകാം  ടചെയ്യുന.  ഇതദ്യോണട്ട്  പ്രശകാം.

ദകന്ദ്രത്തെഗിടന,  ടസസഗില്നഗിനള്ള  നഗികുതഗി  വരുമേദ്യോനകാം  ടഫെബ്രുവരഗി

മേദ്യോസത്തെഗില് സര്വ്വകദ്യോല ടറദക്കദ്യോര്ഡെഗിടലത്തെഗിടയന്നട്ട് ഇന്നലടത്തെ പത്രത്തെഗില്

വദ്യോര്ത്തെയുണ്ടദ്യോയഗിരുന.  ഇതഗില്നഗിന്നട്ട്  ചെഗിലഗിക്കദ്യോശട്ട്  സകാംസദ്യോനങ്ങള്ക്കട്ട്

ടകദ്യോടുദക്കണ്ടതഗില.  ഇതുമുഴവന്  ദകന്ദ്രത്തെഗിടന  ടടകവശമേഗിരഗിക്കുകാം.  ഇനൗ

വഞനടയയുകാം  വഗിദവചെനടത്തെയുകാം  തുറന്നട്ട്  എതഗിര്ക്കുന്നതഗിനുപകരകാം

എവഗിടടെയുകാം  ഇതുപറയുന്ന  ഇടെതുപക്ഷേടത്തെയുകാം  ഇനൗ  എല്.ഡെഗി.എഫെട്ട്.
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ഗവണടമേനഗിടനയുകാം  കുറ്റടപടുത്തെദ്യോന്  നടെത്തുന്ന  ശമേകാം  കദ്യോണഗിക്കുന്നതട്ട്,

അനര്ധദ്യോര നഗിങ്ങളുകാം അവരുകാം തമഗിലദ്യോണട്ട് എന്നതദ്യോണട്ട്.  ഇനൗ പ്രദമേയത്തെഗില്

പറഞ്ഞ  കദ്യോരദങ്ങള്  പ്രസക്തമേദ്യോണട്ട്.  ഇക്കദ്യോരദങ്ങടളലദ്യോകാം  പറഞടകദ്യോണ്ടട്ട്

ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗി  ഇനൗ  സഭയഗില്  വഗിശദമേദ്യോയ  ഒരു  പ്രസ്തദ്യോവന

നടെത്തെഗിയഗിട്ടുള്ളതദ്യോണട്ട്  എനള്ളതുടകദ്യോണകാം  കദദ്യോബഗിനറ്റുതടന്ന

ഇക്കദ്യോരദങ്ങടളലദ്യോകാം വഗിശദശകരഗിച്ചുടകദ്യോണള്ള സമേഗമേദ്യോയ ഒരു ടമേദമദ്യോറദ്യോണ്ടകാം

ബഹുമേദ്യോനടപട പ്രധദ്യോനമേന്ത്രഗിക്കട്ട് ടകദ്യോടുത്തെഗിട്ടുള്ളതദ്യോണട്ട് എന്നതുടകദ്യോണകാം ഇനൗ

പ്രദമേയകാം  ഇദപദ്യോള്  അകാംഗശകരഗിദക്കണ്ടതഗില  എന്നതദ്യോണട്ട്  സര്ക്കദ്യോരഗിടന

നഗിലപദ്യോടെട്ട്.

മേഗി  .    ടഡെപപ്യൂടഗി  സശക്കര്:  ശശ.  എ.  പഗി.  അനഗില്  കുമേദ്യോര്,  അങ്ങയുടടെ

ദഭദഗതഗി പ്രസട്ട് ടചെയ്യുനദണ്ടദ്യോ?

(Not in the Seat)

ദഭദഗതഗി സഭ നഗിരദ്യോകരഗിച്ചഗിരഗിക്കുന.

ശശ. സഗി. എച്ചട്ട്. കുഞ്ഞമ, അങ്ങയുടടെ പ്രദമേയകാം പ്രസട്ട് ടചെയ്യുനദണ്ടദ്യോ?

ശശ  .   സഗി  .   എച്ചട്ട്  .   കുഞ്ഞമ: സര്, ഞദ്യോന് പ്രസട്ട് ടചെയ്യുന്നഗില. 

മേഗി  .    ടഡെപപ്യൂടഗി  സശക്കര്:  പ്രദമേയകാം  സഭയുടടെ  അനുമേതഗിദയദ്യോടടെ
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പഗിന്വലഗിച്ചഗിരഗിക്കുന. 

(ii) നപ്യൂനപക്ഷേ    വഗിദദദ്യോര്തഗികദളദ്യോടുളള അവഗണന തഗിരുത്തുക

ശശ  .   എന്  .   ഷകാംസുദ്ദേശന്:  സര്, "സച്ചദ്യോർ കമശഷൻ നടെത്തെഗിയ പഠനടത്തെ

തുടെർന്നട്ട്  രദ്യോജദടത്തെ  അരഗികുവൽക്കരഗിക്കടപട  നപ്യൂനപക്ഷേ  വഗിഭദ്യോഗങ്ങടള

സദ്യോമൂഹഗികമേദ്യോയഗി  ഉയർത്തെഗിടക്കദ്യോണവരഗിക  എന്ന  ലക്ഷേദദത്തെദ്യോടടെയദ്യോണട്ട്

നപ്യൂനപക്ഷേ  വഗിദദദ്യോർതഗികൾക്കട്ട്  ദസദ്യോളർഷഗിപട്ട്  ഉൾടപടടെയുള്ള  വഗിവഗിധ

പദ്ധതഗികൾ  ആവഗിഷരഗിച്ചതട്ട്.  ഇത്തെരകാം  പദ്ധതഗികളഗിലൂടടെ  നപ്യൂനപക്ഷേ

വഗിഭദ്യോഗങ്ങൾ  വഗിദദദ്യോഭദദ്യോസ  ദമേഖലയഗിൽ  മുദന്നറഗിടക്കദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്ന  ഈ

സന്ദർഭത്തെഗിൽ മേനൗലദ്യോന ആസദ്യോദട്ട്  ദസദ്യോളർഷഗിപട്ട്  ഉൾടപടടെയുള്ള നപ്യൂനപക്ഷേ

വഗിദദദ്യോർതഗികളുടടെ  ഉന്നമേനത്തെഗിനദ്യോയഗി  നൽകഗിവന്നഗിരുന്ന  വഗിവഗിധ

ദസദ്യോളർഷഗിപ്പുകൾ ദകന്ദ്രസർക്കദ്യോർ നഗിർത്തെലദ്യോക്കഗിയഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  കൂടെദ്യോടത

ടപദ്യോതുവഗിദദദ്യോഭദദ്യോസ  വകുപട്ട്  വഴഗി  1  മുതൽ  10  വടരയുള്ള  കദ്യോസുകളഗിൽ

പഠഗിക്കുന്ന  നപ്യൂനപക്ഷേ  വഗിദദദ്യോർതഗികൾക്കട്ട്  ദകന്ദ്ര  നപ്യൂനപക്ഷേ  മേന്ത്രദ്യോലയകാം

നടെപഗിലദ്യോക്കഗി  വന്നഗിരുന്ന  പ്രശടമേടഗികട്ട്  ദസദ്യോളർഷഗിപട്ട്  9,  10 കദ്യോസുകളഗിൽ

പഠഗിക്കുന്ന കുടഗികൾക്കട്ട് മേദ്യോത്രമേദ്യോയഗി നഗിജടപടുത്തെഗിയഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  ഇതുമൂലകാം

ലക്ഷേക്കണക്കഗിനട്ട് പദ്യോവടപട നപ്യൂനപക്ഷേ വഗിദദദ്യോർഥഗികൾക്കട്ട് തഗിരഗിച്ചടെഗിയദ്യോകുന്ന
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നഗിലപദ്യോടെദ്യോണട്ട്  ദകന്ദ്രസർക്കദ്യോർ  എടുത്തെഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  തഗിരുത്തുവദ്യോൻ

ദകന്ദ്രസർക്കദ്യോർ തയദ്യോറദ്യോകണകാം.

  2022-23-ൽ  വഗിവഗിധ  നപ്യൂനപക്ഷേ  ദക്ഷേമേ  പദ്ധതഗികൾക്കട്ട്  നശക്കഗിടവച്ച

വഗിഹഗിതത്തെഗിൽ  ടപ്രദ്യോഫെസർ  ദജദ്യോസഫെട്ട്  മുണ്ടദശരഗി  ദസദ്യോളർഷഗിപട്ട്,  മേദർ

ടതദരസ  ദസദ്യോളർഷഗിപട്ട്,  എ.പഗി.ടജ.  അബ്ദുള്  കലദ്യോകാം  ദസദ്യോളർഷഗിപട്ട്,

ഐ.ടെഗി.സഗി.  ഫെശ   റശ-ഇകാംദബഴട്ട്ടമേനട്ട്  സശകാം  തുടെങ്ങഗിയ  വഗിവഗിധ  നപ്യൂനപക്ഷേ

ദസദ്യോളർഷഗിപ്പുകൾക്കട്ട് അനുവദഗിച്ച തുകയഗിൽ 2023 ജനുവരഗി 31 വടര ഒരു രൂപ

ദപദ്യോലുകാം  സകാംസദ്യോന  നപ്യൂനപക്ഷേദക്ഷേമേ  വകുപട്ട്  ടചെലവഴഗിച്ചഗിടഗിടലന്നട്ട്

നഗിയമേസഭയഗിൽ  ബഹുമേദ്യോനടപട  നപ്യൂനപക്ഷേദക്ഷേമേ  വകുപുുമേന്ത്രഗി  നൽകഗിയ

മേറുപടെഗിയഗിൽ  വദക്തമേദ്യോക്കഗിയഗിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഇതട്ട്  നപ്യൂനപക്ഷേ  വഗിഭദ്യോഗത്തെഗിടല

വഗിദദദ്യോർതഗികദളദ്യോടെട്ട്  സകാംസദ്യോന  സർക്കദ്യോർ  കദ്യോണഗിക്കുന്ന

അവഗണനടയയദ്യോണട്ട് ചൂണ്ടഗിക്കദ്യോണഗിക്കുന്നതട്ട്.

    ആയതഗിനദ്യോൽ നപ്യൂനപക്ഷേ വഗിദദദ്യോർതഗികദളദ്യോടെട്ട് കദ്യോണഗിക്കുന്ന അവഗണന

തഗിരുത്തുവദ്യോൻ  സതത്വര  നടെപടെഗികൾ  സത്വശകരഗിക്കണടമേന്നട്ട്  ഈ  സഭ  ദകന്ദ്ര-

സകാംസദ്യോന  സർക്കദ്യോരുകദളദ്യോടെട്ട്  ആവശദടപടുന"  എന്ന പ്രദമേയകാം   ഞദ്യോന്

അവതരഗിപഗിക്കുന.  
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ശശ  .   പഗി  .   ഉടടബദുള്ള: സര്, ഞദ്യോന് പ്രദമേയടത്തെ പഗിനദ്യോങ്ങുന. 

ശശ  .    എന്  .    ഷകാംസുദ്ദേശന്:  സര്,  നമ്മുടടെ  രദ്യോജദത്തെഗിടന  കരുത്തെട്ട്

ബഹുസത്വരതയദ്യോണട്ട്,  അതുടകദ്യോണതടന്ന  എലദ്യോ  വഗിഭദ്യോഗകാം  ജനങ്ങളുടടെയുകാം

പുദരദ്യോഗതഗിയുണ്ടദ്യോകണകാം.  ചെരഗിത്രപരമേദ്യോയ  കദ്യോരണങ്ങളദ്യോല്

പദ്യോര്ശത്വവല്കരഗിക്കടപട  ജനസമൂഹടത്തെ  മുദന്നദ്യോട്ടുടകദ്യോണവരണകാം.  അതഗിനട്ട്

ഭരണഘടെനതടന്ന  ചെഗില  അടെഗിസദ്യോനങ്ങള്  മുദന്നദ്യോട്ടുവച്ചഗിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതദ്യോണട്ട്

ആര്ടഗിക്കഗിള് 25  മുതല് 30  വടര നപ്യൂനപക്ഷേ അവകദ്യോശങ്ങളഗില് ഭരണഘടെന

നല്കഗിയഗിട്ടുള്ളതട്ട്.  2009-ടല സച്ചദ്യോര്  കമഗിറ്റഗിയുടടെ  നഗിയമേനമേദ്യോണട്ട്  ഇതഗിടല

ഏറ്റവകാം  പ്രധദ്യോനടപട  ഒരു  നടെപടെഗി.  അദതത്തുടെര്ന്നട്ട്  ദകന്ദ്രത്തെഗിലുകാം

സകാംസദ്യോനത്തുകാം  നപ്യൂനപക്ഷേ,  പഗിന്നദ്യോക്ക  ജനവഗിഭദ്യോഗങ്ങളുടടെ,  പ്രദതദകഗിച്ചട്ട്,

വഗിദദദ്യോഭദദ്യോസ  ദമേഖലയഗിടല  പുദരദ്യോഗതഗിക്കുദവണ്ടഗി  ചെഗില  നടെപടെഗികള്

സത്വശകരഗിക്കുകയുണ്ടദ്യോയഗി.  അതഗിടന  ഭദ്യോഗമേദ്യോയഗി  ചെഗില

ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകളുണ്ടദ്യോയഗിരുന. നപ്യൂനപക്ഷേ, പഗിന്നദ്യോക്ക ജനവഗിഭദ്യോഗങ്ങളഗില്ടപട

വഗിദദദ്യോര്തഗികടള  വഗിദദദ്യോഭദദ്യോസ  രകാംഗത്തെട്ട്  മുദന്നദ്യോട്ടുടകദ്യോണവരുന്നതഗിനുദവണ്ടഗി

ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകളുണ്ടദ്യോയഗിരുന.  അവയഗില്  പ്രധദ്യോനടപട  ഒന്നദ്യോണട്ട്  മേനൗലദ്യോനദ്യോ

ആസദ്യോദട്ട് ടഫെദലദ്യോഷഗിപട്ട്. കഴഗിഞ്ഞ ഏഴട്ട് വര്ഷത്തെഗിനഗിടെയഗില് 6722 ഗദവഷക
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വഗിദദദ്യോര്തഗികള്ക്കദ്യോയഗി 730 ദകദ്യോടെഗി രൂപ ടചെലവഴഗിച്ച ഒരു പദ്ധതഗിയദ്യോണഗിതട്ട്.

ഏഴട്ട്  വര്ഷത്തെഗിനുമുമള്ള  ഗവണടമേന്റുകളുകാം  അതഗിനദ്യോയഗി  തുക

ടചെലവഴഗിച്ചഗിട്ടുണ്ടട്ട്.  ഏഴട്ട്  വര്ഷടത്തെ ഒരു കണടക്കടുത്തു എനമേദ്യോത്രടമേയുള.

എന്നദ്യോല്  ഇനൗ  പദ്ധതഗി  ഇനഗി  തുടെരഗിടലന്നട്ട്  ഇത്തെവണ  പദ്യോര്ലടമേനഗില്

യദ്യോടതദ്യോരു  മുന്നറഗിയഗിപ്പുമേഗിലദ്യോടത  ദകന്ദ്ര  ഗവണടമേനട്ട്

പ്രഖദദ്യോപഗിച്ചഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  ഇതട്ട് നപ്യൂനപക്ഷേ ദദദ്യോഹമേദ്യോണട്ട്.  ക്രഗിസ്തദന്,  മുസശകാം,

ബുദ്ധ,  സഗിഖട്ട്,  പദ്യോഴഗി,  ടടജനര് എന്നശ നപ്യൂനപക്ഷേ വഗിഭദ്യോഗങ്ങള്ക്കദ്യോണട്ട്  ഇനൗ

ടഫെദലദ്യോഷഗിപട്ട്  നല്കഗിയഗിരുന്നതട്ട്.  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.-ടന  സകാംഘടെഗിതമേദ്യോയ

നശക്കത്തെഗിടന ഭദ്യോഗമേദ്യോയദ്യോണട്ട് ഇതട്ട് നഗിര്ത്തെലദ്യോക്കഗിയതട്ട്.  അതുദപദ്യോടലതടന്ന 1

മുതല് 10  വടരയുള്ള കദ്യോസുകളഗിടല കുടഗികള്ക്കട്ട് നല്കഗിയഗിരുന്ന പ്രശ-ടമേടഗികട്ട്

ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്  ഇദപദ്യോള്  9,  10  കദ്യോസുകളഗിടല  കുടഗികള്ക്കട്ട്  മേദ്യോത്രമേദ്യോയഗി

പരഗിമേഗിതടപടുത്തെഗിയഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  കഴഗിഞ്ഞ  ബജറ്റഗില്  1,425  ദകദ്യോടെഗി

രൂപയദ്യോണട്ട്  ഇതഗിനദ്യോയഗി  നശക്കഗിവച്ചഗിരുന്നടതങഗില്  ഇദപദ്യോള്  ശശമേതഗി

നഗിര്മലദ്യോ  സശതദ്യോരദ്യോമേന്  അവതരഗിപഗിച്ച  ബജറ്റഗില്  433  ദകദ്യോടെഗി  രൂപയദ്യോയഗി

അതട്ട് കുറച്ചഗിരഗിക്കുന. അതദ്യോയതട്ട് 75 ശതമേദ്യോനവകാം ടവടഗിക്കുറച്ചഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.

ഇതര നപ്യൂനപക്ഷേ വഗിഭദ്യോഗങ്ങള്ക്കുള്ള ദസദ്യോളര്ഷഗിപഗിനദ്യോയുള്ള തുക 160 ദകദ്യോടെഗി
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രൂപയദ്യോയഗിരുനടവങഗില്  അതഗിദപദ്യോള്  പത്തെട്ട്  ദകദ്യോടെഗി  രൂപയദ്യോയഗി

ചുരുക്കഗിയഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.   ദളഗിതട്ട്  വഗിഭദ്യോഗങ്ങള്ക്കുള്ള  ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകാം  ദകന്ദ്രകാം

ടവടഗിക്കുറയ്ക്കുകയദ്യോണട്ട്.  ഒ.ബഗി.സഗി.  വഗിഭദ്യോഗത്തെഗിടല  കുടഗികള്ക്കുള്ള

ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്  നഗിര്ത്തെലദ്യോക്കുടമേന്ന  സൂചെനയുമുണ്ടട്ട്.  ഇനൗ

ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകടളലദ്യോകാം  നഗിലച്ചദ്യോല്  പടഗിണഗിയുകാം  പരഗിവടവമേദ്യോയഗി  കഴഗിയുന്ന

ഇത്തെരകാം  വഗിഭദ്യോഗങ്ങളഗിടല  കുടഗികള്  സ്കൂളുകളഗിദലയ്ക്കുകാം  ദകദ്യോദളജകളഗിദലയ്ക്കുകാം

വരഗില.  അതവരുടടെ  വഗിദദദ്യോഭദദ്യോസ  പുദരദ്യോഗതഗിടയ  സദ്യോരമേദ്യോയഗി  ബദ്യോധഗിക്കുകാം.

അതുടകദ്യോണതടന്ന  സകാംസദ്യോന  നഗിയമേസഭ  വളടര  ശക്തമേദ്യോയഗി  ദകന്ദ്ര

ഗവണടമേനഗിടന ഇനൗ നടെപടെഗിയഗില് പ്രതഗിദഷധഗിക്കുകയുകാം മേനൗലദ്യോനദ്യോ ആസദ്യോദട്ട്

ടഫെദലദ്യോഷഗിപ്പുകാം  പ്രശ  ടമേടഗികട്ട്  ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകാം  സകാംബനഗിച്ചട്ട്  സച്ചദ്യോര്

സമേഗിതഗിയുടടെ  ശഗിപദ്യോര്ശപ്രകദ്യോരമുണ്ടദ്യോയഗിട്ടുള്ള  നടെപടെഗികള്  തുടെരണടമേന്നട്ട്

അതഗിശക്തമേദ്യോയഗി  ആവശദടപടുകയുകാം  ദവണകാം.  നമ്മുടടെ  സകാംസദ്യോനത്തെട്ട്

നപ്യൂനപക്ഷേ  പദ്ധതഗികളഗില്  വലഗിയ  അലകാംഭദ്യോവമുടണ്ടന്നട്ട്  ബഹുമേദ്യോനടപട

മേന്ത്രഗിതടന്ന  നല്കഗിയ  മേറുപടെഗിയഗില്  ചൂണ്ടഗിക്കദ്യോണഗിക്കുനണ്ടട്ട്.  ഇവഗിടടെയുകാം

ബഡ്ജറ്റഗില് വഗിഹഗിതകാംവടച്ചങഗിലുകാം ദജദ്യോസഫെട്ട് മുണ്ടദശരഗി ദസദ്യോളര്ഷഗിപഗില് 31-

01-2023 വടര പൂജദമേദ്യോണട്ട് ടചെലവദ്യോക്കഗിയതട്ട്.  മേദര്ടതദരസ ദസദ്യോളര്ഷഗിപഗില്
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68  ലക്ഷേകാം  രൂപ  മേദ്യോറ്റഗിവച്ചഗിരുടന്നങഗിലുകാം  പൂജദമേദ്യോണട്ട്  ടചെലവദ്യോക്കഗിയതട്ട്.

എ.പഗി.ടജ. അബ്ദുള് കലദ്യോകാം  ദസദ്യോളര്ഷഗിപഗിനദ്യോയഗി 82 ലക്ഷേകാം മേദ്യോറ്റഗിവച്ചു. പദക്ഷേ

തനതുവര്ഷകാം  ടചെലവദ്യോക്കഗിയതട്ട്  പൂജദമേദ്യോണട്ട്.  ഇങ്ങടന  ആടക  നൂനപക്ഷേ

പദ്ധതഗികള്ക്കുദവണ്ടഗി നശക്കഗിവച്ചതട്ട് 7601 ദകദ്യോടെഗി രൂപ ആടണങഗിലുകാം  ആടക

ടചെലവഴഗിച്ചതട്ട്  1697 ലക്ഷേകാം  രൂപയദ്യോണട്ട്.  22.3 ശതമേദ്യോനകാം  മേദ്യോത്രമേദ്യോണട്ട്

ഇനൗയഗിനത്തെഗില്  വഗിനഗിദയദ്യോഗഗിച്ചഗിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്  സകാംസദ്യോന  ഗവണടമേനട്ട്

തഗിരുത്തുകയുകാം  ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗിദനദ്യോടെട്ട്  അതഗിശക്തമേദ്യോയഗി  ഇനൗ  നടെപടെഗികള്

പുതുതദ്യോയഗി  നപ്യൂനപക്ഷേ  വഗിദദദ്യോര്തഗികളുടടെ  ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകള്  ടവടഗിക്കുറച്ച

നടെപടെഗിയഗില്നഗിന്നട്ട് പുറദകദ്യോട്ടുദപദ്യോകണടമേന്നട്ട് ഇനൗ നഗിയമേസഭ ടഎകകദണ്ഠേന

ആവശദടപടെണടമേന്നദ്യോണട്ട്  ഇനൗ പ്രദമേയത്തെഗിലൂടടെ എനഗിക്കട്ട് പറയദ്യോനുള്ളതട്ട്. 

ശശ  .    എല്ദദദ്യോസട്ട്   പഗി  .    കുന്നപഗിള്ളഗില്: സര്,  ബഹുമേദ്യോനദനദ്യോയ

ശശ.  എന്.  ഷകാംസുദ്ദേശന്  അവതരഗിപഗിച്ചഗിട്ടുള്ള  അനനൗദദദദ്യോഗഗിക  പ്രദമേയടത്തെ

ഞദ്യോന്  പഗിനദ്യോങ്ങുകയദ്യോണട്ട്.  1 മുതല്  10  വടര  കദ്യോസകളഗിടല

വഗിദദദ്യോര്തഗികള്ക്കട്ട് ഏര്ടപടുത്തെഗിയഗിരുന്ന ദസദ്യോളര്ഷഗിപദ്യോണട്ട് സദ്യോമൂഹഗികനശതഗി

ശദ്യോക്തശകരണ  മേന്ത്രദ്യോലയകാം  ടവടഗിച്ചുരുക്കുന്നതട്ട്.  കഴഗിഞ്ഞ  യു.പഗി.എ.

ഗവണടമേനഗിടന  കദ്യോലഘടങ്ങളഗിലുണ്ടദ്യോയഗിരുന്ന  എലദ്യോരശതഗിയഗിലുമുള്ള
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ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകള്,  പ്രദതദകഗിച്ചട്ട്  പഗിന്നദ്യോക്കവഗിഭദ്യോഗത്തെഗിനട്ട്  ടകദ്യോടുക്കുന്ന

ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകള്  ഇലദ്യോതദ്യോക്കുവദ്യോന്ദവണ്ടഗിയഗിട്ടുള്ള  ഗൂഢശമേമേദ്യോണട്ട്

ബഗി.ടജ.പഗി.-യുടടെ  ഗവണടമേന്റുകള്  നടെത്തെഗിടക്കദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്.  മുസശകാം,

ക്രഗിസദന്,  ടടജനര്,  ബുദ്ധര്,  സഗിഖട്ട്,  പദ്യോഴഗി  എന്നശ  നപ്യൂനപക്ഷേ

മേതവഗിഭദ്യോഗത്തെഗില്ടപട  രണ്ടരലക്ഷേത്തെഗില്ത്തെദ്യോടഴ  വരുമേദ്യോനപരഗിധഗിയുള്ള

വഗിദദദ്യോര്തഗികള്ക്കദ്യോണട്ട്  ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്  പരഗിഗണഗിച്ചഗിരുന്നതട്ട്.  പ്രതഗിവര്ഷകാം

1500 രൂപയദ്യോയഗിരുന  അവര്ക്കട്ട്  ടകദ്യോടുത്തുടകദ്യോണ്ടഗിരുന്നതട്ട്.  50 ശതമേദ്യോനകാം

വഗിഹഗിതകാം  ദകന്ദ്രവകാം  50 ശതമേദ്യോനകാം  സകാംസദ്യോനവമേദ്യോണട്ട്  നല്കഗിവരുന്നതട്ട്.

ഇദപദ്യോഴതട്ട്  9,  10  കദ്യോസകളഗില്  മേദ്യോത്രമേദ്യോക്കഗി  ചുരുക്കഗിയഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.

ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്  തുക  4000  ആയഗി വര്ദ്ധഗിപഗിച്ചു.  ഇതഗില്  40 ശതമേദ്യോനകാം  തുക

സകാംസദ്യോനങ്ങള്  വഹഗിക്കണടമേന്നദ്യോണട്ട്  പുതഗിയ  വഗിജദ്യോപനത്തെഗിലുള്ളതട്ട്.

ഇവഗിടടെ പടഗികജദ്യോതഗി വഗിദദദ്യോര്തഗികളുടടെ ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട് നഗിര്ത്തെലദ്യോക്കഗിയതഗിനട്ട്

പഗിന്നദ്യോടലയദ്യോണട്ട്  നപ്യൂനപക്ഷേ  വഗിദദദ്യോര്തഗികടളയുകാം  ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്

തഴയുന്നതട്ട്.  ദസദ്യോളര്ഷഗിപഗിലദ്യോതദ്യോക്കഗിയതട്ട്  നഗിരവധഗി  വഗിദദദ്യോര്തഗികളുടടെ

പഠനടത്തെ  ബദ്യോധഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  സദ്യോമൂഹഗികപരമേദ്യോയുകാം  സദ്യോമത്തെഗികപരമേദ്യോയുകാം

പഗിന്നദ്യോക്കകാം നഗില്ക്കുന്ന വഗിദദദ്യോര്തഗികള് ഇനൗ ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട് ലഭദമേദ്യോകുദമദ്യോള്,
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ആ  സദ്യോമത്തെഗിക  സഹദ്യോയത്തെഗില്  പഠഗിച്ചട്ട്  മുദന്നറുന്ന  ഒരു  സദ്യോഹചെരദകാം

ഇനദയഗിലുണ്ടദ്യോയഗിരുന.  കഴഗിഞ്ഞവര്ഷടത്തെ   ബഡ്ജറ്റഗില് വകയഗിരുത്തെഗിയ

നപ്യൂനപക്ഷേ  വഗിദദദ്യോര്തഗികള്ക്കുള്ള  ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്  തുകയദ്യോയ

നയദ്യോടടപസദപദ്യോലുകാം ടചെലവദ്യോക്കുവദ്യോന് ഇനൗ ജനുവരഗി  31-വടരയുള്ള കണക്കട്ട്

പരഗിദശദ്യോധഗിക്കുദമദ്യോള്  രണ്ടദ്യോകാം  പഗിണറദ്യോയഗി  ഗവണടമേനഗിനട്ട്

കഴഗിഞ്ഞഗിടഗിടലനള്ളതുകാം വളടര ദഖദകരമേദ്യോണട്ട്. ശശ. എ. ടക. എകാം. അഷറഫെട്ട്

നല്കഗിയ   നക്ഷേത്രചെഗിഹ്മമേഗിടെദ്യോത്തെ  ദചെദ്യോദദകാം  നമര്   2100-നട്ട്  കദ്യോയഗികകാം,

വഖഫെട്ട്,  ഹജട്ട്  തശര്തദ്യോടെന  വകുപ്പുമേന്ത്രഗി  നല്കഗിയ  മേറുപടെഗിയഗില്  ഒടരദ്യോറ്റ

നയദ്യോടടപസദപദ്യോലുകാം  ടചെലവഴഗിച്ചഗിടഗിടലന്നട്ട്  പറയുന്നതുതടന്ന

അപമേദ്യോനകരമേദ്യോണട്ട്. ഇവഗിടടെ നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങളുടടെ ദസ്നേഹകാം പറയുന്ന നഗിങ്ങള്ക്കട്ട്

നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങടള  സകാംരക്ഷേഗിക്കദ്യോദനദ്യോ  അവര്ക്കുദവണ്ടഗി  പണകാം

ടചെലവഴഗിക്കദ്യോദനദ്യോ കഴഗിയുന്നഗില.  ഇനൗ ഗവണടമേനട്ട് വകയഗിരുത്തെഗിയ തുകയുടടെ

22.3 ശതമേദ്യോനകാം മേദ്യോത്രമേദ്യോണട്ട് ടചെലവഴഗിച്ചഗിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇനൗ രശതഗിയഗില് നപ്യൂനപക്ഷേ

ദപ്രമേകാം  പറയുദമദ്യോള്ത്തെടന്ന  തുക  ടചെലവഴഗിക്കുന്നഗിടലന്നട്ട്  മേദ്യോത്രമേല,

ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്  ഇനൗ  അനശതഗി  തുടെരുദമദ്യോള്  അതഗിടനതഗിടര

ശബഗിക്കദ്യോന്ദപദ്യോലുകാം  ഇനൗ  ഗവണടമേനട്ട്  തയദ്യോറദ്യോകുന്നഗിലദ്യോടയനള്ളതുകാം



Uncorrected/Not for Publication
03.03.2023

38

വളടരയധഗികകാം ദഖദകരമേദ്യോണട്ട്.  ഇനൗ സദ്യോഹചെരദത്തെഗില് പദ്യോവടപട നപ്യൂനപക്ഷേ

വഗിദദദ്യോര്തഗികള്ക്കട്ട്  ലഭദമേദ്യോകുന്ന  ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്  തഗിരഗിടക

ടകദ്യോണവരദ്യോന്ദവണ്ടഗി  ദകന്ദ്രത്തെഗില്  സമര്ദ്ദേകാം  ടചെലുത്തെദ്യോനുകാം  ഒരുമേഗിച്ചട്ട്

ഒറ്റടക്കടദ്യോയഗി  വഗിവഗിധ  ദമേഖലകളഗില്  പഠഗിക്കുന്ന  പദ്യോവടപട  നപ്യൂനപക്ഷേ

വഗിദദദ്യോര്തഗികടള  സഹദ്യോയഗിക്കദ്യോന്ദവണ്ടഗിയുള്ള  പദ്ധതഗികള്ക്കട്ട്  രൂപകാം

ടകദ്യോടുത്തുടകദ്യോണ്ടട്ട്  മുദന്നദ്യോട്ടുദപദ്യോകണടമേന്നട്ട്  സൂചെഗിപഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടട്ട്   ശശ.  എന്.

ഷകാംസുദ്ദേശന്  അവതരഗിപഗിച്ച  ഇനൗ  പ്രദമേയടത്തെ  ഒരഗിക്കല്ക്കൂടെഗി  ഞദ്യോന്

പഗിനദ്യോങ്ങുന.

ശശ  .   എകാം  .   നനൗഷദ്യോദട്ട്: സര്, ഞദ്യോന് ഇനൗ പ്രദമേയടത്തെ എതഗിര്ക്കുകയദ്യോണട്ട്.

കദ്യോടുകദ്യോണദ്യോടത  മേരകാം  കണ്ടഗിടട്ട്  കദ്യോരദമേഗിലദലദ്യോ;  ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗിടന

നപ്യൂനപക്ഷേവഗിരുദ്ധ  നഗിലപദ്യോടെഗിടനചെദ്യോരഗി,  നപ്യൂനപക്ഷേദക്ഷേമേ

പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമേദ്യോയഗി  മുദന്നദ്യോട്ടുടപദ്യോയ്ടക്കദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്ന  സകാംസദ്യോന

ഗവണടമേനഗിടന  പഴഗിചെദ്യോരുന്നതഗിനുള്ള  അവസരമേദ്യോയഗിടദ്യോണട്ട്  ഇനൗ  പ്രദമേയകാം

അവതരഗിപഗിക്കടപടഗിട്ടുള്ളതട്ട്.  ദകരളകാം  നപ്യൂനപക്ഷേദക്ഷേമേപ്രവര്ത്തെനങ്ങള്

നടെത്തുന്നതഗില് രദ്യോജദത്തെഗിനട്ട് മേദ്യോതൃകയദ്യോടണന്നട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്,  ദകന്ദ്ര നപ്യൂനപക്ഷേ

കമശഷടന  ഉപദ്യോധദക്ഷേന്  ശശ.  ആതഗിഫെട്ട്  റഷശദദ്യോണട്ട്.  ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്
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അതഗിശക്തമേദ്യോയനഗിലയഗില്  നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങടള  അവദഹളഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്,

അവഗണഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  ആ  അവഗണന  കണക്കുകളഗില്  വളടര

കൃതദമേദ്യോയഗിട്ടുണ്ടട്ട്.  അതഗിടന കണക്കുകള് അദദ്ദേഹകാം പറഞ്ഞതഗിദനദ്യോടെട്ട് ഞദ്യോനുകാം

ദയദ്യോജഗിക്കുന.  അതട്ട്  വസ്തുത  തടന്നയദ്യോണട്ട്.  പദക്ഷേ  ദകന്ദ്രഗവണടമേനഗിടന

നഗിലപദ്യോടെഗിടനതഗിടര  നഗിയമേസഭയഗില് നഗിങ്ങള് പ്രതഗിദഷധഗിക്കുന, അടലങഗില്

പ്രദമേയകാം  അവതരഗിപഗിക്കുന.  നമുക്കട്ട്  18  എകാം.പഗി.-മേദ്യോരുണ്ടദലദ്യോ;  എനദ്യോണട്ട്

അവരുടടെ പണഗി; അവര് എനട്ട് ടചെയ; യു.ഡെഗി.എഫെട്ട്. എനള്ള അര്തത്തെഗില്

ഇനൗ  നപ്യൂനപക്ഷേ  വഗിദദദ്യോര്തഗികളുടടെ  ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്  മേദ്യോത്രമേദ്യോദണദ്യോ,

ദസദ്യോളര്ഷഗിപഗിടന  കദ്യോരദത്തെഗില്  മേദ്യോത്രമേല ല്ല്ലദലദ്യോ;  ഇനൗ  ദകരളടത്തെ

സദ്യോമത്തെഗികമേദ്യോയഗി  ടഞരുക്കുന്ന  കദ്യോരദത്തെഗില്ദപദ്യോലുകാം  കമേദ്യോടന്നദ്യോരക്ഷേരകാം

മേഗിണ്ടദ്യോത്തെവരദ്യോണട്ട്.  ഇവരുദടെതട്ട്  കപടെനപ്യൂനപക്ഷേ  ദസ്നേഹമേദ്യോണട്ട്.

നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങടള  എനകാം  ദവദ്യോട്ടുബദ്യോങ്കുകളദ്യോയഗി  മേദ്യോത്രകാം  കദ്യോണുകയദ്യോണഗിവര്.

അതഗില്   സത്വദ്യോഭദ്യോവഗികമേദ്യോയുകാം...  അവഗിടടെ  ഒരു  ഡ്രസട്ട്,  ഇവഗിടടെ  മേടറ്റദ്യോരു

ഡെദ്യോന്സട്ട്,  ഫെദ്യോന്സഗിഡ്രസട്ട്  കളഗിയുണ്ടദലദ്യോ;  ഇവഗിടടെ  ആ ഫെദ്യോന്സഗിഡ്രസദ്യോണട്ട്

ഇനൗ  പ്രദമേയദ്യോവതരണത്തെഗിലൂടടെ  അവര്  നടെത്തെഗിയഗിട്ടുള്ളതട്ട്.  ദകന്ദ്രത്തെഗിടന

നഗിലപദ്യോടുകള്ടക്കതഗിടര  അവഗിടടെടയദ്യോരു  പ്രദമേയകാം  അവതരഗിപഗിക്കുകയുകാം
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ഇവഗിടടെ  ഇനൗ  പറയടപടുന്ന  ഒദടടറ  പദ്ധതഗികള്   ഫെലപ്രദമേദ്യോയഗി

നടെപഗിലദ്യോക്കഗിടക്കദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുകയുമേദ്യോണട്ട്.  ഫെലപ്രദമേദ്യോയഗി

നടെപഗിലദ്യോക്കണടമേനടണ്ടങഗില്  അതഗിനട്ട്  അദപക്ഷേ  സത്വശകരഗിക്കണകാം,

ദപ്രദ്യോസസട്ട്  ടചെയണകാം.  ആ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങള്  ദ്രുതഗതഗിയഗില്

നടെത്തെഗിടക്കദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  ഇദപദ്യോള്  വര്ഷദ്യോവസദ്യോനമേദ്യോണട്ട്.  അദപദ്യോള്

മേദ്യോര്ച്ചുമേദ്യോസകാം കഴഗിയുദമദ്യോള് മേദ്യോത്രദമേ യഥദ്യോര്ത ടചെലവകള് കണക്കദ്യോക്കദ്യോന്

കഴഗിയുകയുള.  ഇവഗിടടെ  വഗിഹഗിതകാം  വച്ചഗിടഗിടലനള്ള  പരദ്യോതഗി  അവര്ക്കഗില,

ടചെലവഴഗിച്ചഗിടഗിടലന്നതദ്യോണട്ട്.  ടചെലവഴഗിക്കണടമേങഗില്  അതഗിടന

നടെപടെഗിക്രമേങ്ങള്  പദ്യോലഗിച്ചുമേദ്യോത്രടമേ  കഴഗിയുകയുള.  തഗികച്ചുകാം  വദതദസ്തമേദ്യോയഗി

ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്  എലദ്യോദമേഖലയഗിലുകാം  നപ്യൂനപക്ഷേ  ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകള്

ടവടഗിക്കുറയ്ക്കുന.  മേദസയ്ക്കുകാം  മേറ്റുമുള്ള  ധനസഹദ്യോയകാം  പദ്യോടടെ  ഇലദ്യോതദ്യോക്കുന.

അതഗില്നഗിനകാം  വദതദസ്തമേദ്യോയഗി  ഇന്നട്ട്  ഇനൗ  ദകരളകാം  നപ്യൂനപക്ഷേ

സകാംരക്ഷേണത്തെഗില്....,  വഗിദദദ്യോഭദദ്യോസദമേഖലയഗിലുകാം ദസദ്യോളര്ഷഗിപഗിലുകാം മേദ്യോത്രമേല,

ഇവഗിടടെ ഇഷമുള്ള ഭക്ഷേണകാം കഴഗിക്കദ്യോകാം, ബശഫകാം കഴഗിക്കദ്യോകാം. ഇനൗ ദകരളത്തെഗില്

മേദ്യോത്രദമേ  അതഗിനട്ട്  കഴഗിയ,  ദകരളകാം  വഗിടദ്യോല്  അതട്ട്  കഴഗിക്കദ്യോന്  കഴഗിയഗില.

ദകരളത്തെഗിടല പഗിണറദ്യോയഗി വഗിജയടന ദനതൃതത്വത്തെഗിലുള്ള ഗവണടമേനട്ട് ഇവഗിടടെ
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ഉണ്ടദ്യോയതുടകദ്യോണതടന്നയദ്യോണട്ട് നമുക്കട്ട് ഇഷമുള്ള ഭക്ഷേണകാം കഴഗിച്ചട്ട്,  ഇഷമുള്ള

വസകാം ധരഗിച്ചട്ട്, ഇഷമുള്ള ആരദ്യോധന നടെത്തെഗി ജശവഗിക്കദ്യോന് കഴഗിയുന്നതട്ട്. ഇവഗിടടെ

പള്ളഗികടളദ്യോനകാം  തകര്ക്കടപടുന്നഗില,  വദ്യോങ്കുവഗിളഗികള്  തടെസടപടുന്നഗില.

നപ്യൂനപക്ഷേദക്ഷേമേത്തെഗില് രദ്യോജദത്തെഗിനുതടന്ന മേദ്യോതൃകയദ്യോയഗിടദ്യോണട്ട് ഇന്നട്ട് ദകരളകാം

മുദന്നദ്യോട്ടുടപദ്യോയ്ടക്കദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്നതട്ട്.  അതഗിടന  മേറച്ചുവയദ്യോന്,  ആ  നനടയ

മൂടെഗിവയദ്യോന്  ഇതുദപദ്യോലുള്ള  ആദരദ്യോപണങ്ങളുമേദ്യോയഗിവരുന്നതട്ട്  ഗുണകരമേല.

ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട് ഇങ്ങടന കദ്യോണഗിക്കുന്നതഗിടനതഗിടര എകാം.പഗി.-മേദ്യോദരദ്യോടെട്ട് ഒരു

പക്കദ്യോര്ടഡെങഗിലുകാം  ഉയര്ത്തെദ്യോന്  നഗിങ്ങളദ്യോവശദടപടെണകാം.  അതട്ട്  ടചെയദ്യോടത

ഇവഗിടടെ   ജനദക്ഷേമേ  പ്രവര്ത്തെനങ്ങളുമേദ്യോയഗി  നപ്യൂനപക്ഷേദക്ഷേമേത്തെഗില്

അതശവജദ്യോഗതദയദ്യോടുകൂടെഗി പ്രവര്ത്തെഗിച്ചുടകദ്യോണ്ടഗിരഗിക്കുന്ന ഇനൗ ഗവണടമേനഗിടന

ഇകഴഗിക്കദ്യോണഗിക്കദ്യോന്ദവണ്ടഗി  ടകദ്യോണവന്ന  ഇനൗ  പ്രദമേയടത്തെ  ഞദ്യോന്

എതഗിര്ക്കുകയദ്യോണട്ട്.

ശശ  .    പഗി  .    ഉടടബദുള്ള:  സര്,  വഗിദദദ്യോഭദദ്യോസപരമേദ്യോയുകാം  സദ്യോമൂഹഗികമേദ്യോയുകാം

സദ്യോമത്തെഗികമേദ്യോയുകാം  പഗിന്നദ്യോക്കകാം  നഗില്ക്കുന്ന  നപ്യൂനപക്ഷേ  ജനവഗിഭദ്യോഗങ്ങടള

സമൂഹത്തെഗിടന മുഖദധദ്യോരയഗിദലയട്ട് ടകദ്യോണവരഗികടയന്ന ലക്ഷേദദത്തെദ്യോടടെയദ്യോണട്ട്

യു.പഗി.എ. സര്ക്കദ്യോര് സച്ചദ്യോര് കമഗിറ്റഗിടയ നഗിദയദ്യോഗഗിച്ചതട്ട്. സച്ചദ്യോര് കമഗിറ്റഗിയുടടെ
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പഠന റഗിദപദ്യോര്ടഗിടന അടെഗിസദ്യോനത്തെഗില് സകാംസദ്യോനത്തെട്ട് നടെപദ്യോദക്കണ്ട പല

പദ്ധതഗികളുകാം  നടെപദ്യോക്കഗിയഗിടഗിടലന്ന  വസ്തുത  നഗിലനഗില്ക്കുകയദ്യോണട്ട്.

ദകന്ദ്രഗവണടമേനട്ട്  12  ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകള്ക്കുള്ള  2000 ദകദ്യോടെഗി  രൂപയദ്യോണട്ട്

ടവടഗിക്കുറച്ചതട്ട്.  സമേദ്യോനമേദ്യോയരശതഗിയഗില്  എല്.ഡെഗി.എഫെട്ട്.  ഗവണടമേന്റുകാം  10

ദകദ്യോടെഗിരൂപയുടടെ  ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്  തടെഞവച്ചഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  ദനരടത്തെ

സൂചെഗിപഗിച്ച,  എ.പഗി.ടജ.  അബ്ദുല്കലദ്യോകാം ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്,  ദജദ്യോസഫെട്ട് മുണ്ടദശരഗി

ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്,  സഗി.എച്ചട്ട്.  മുഹമദ്ദകദ്യോയ  ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്,  മേദര്ടതദരസ

ദസദ്യോളര്ഷഗിപട്ട്  ഇതഗിടനദ്യോടക്ക  അദപക്ഷേ  ക്ഷേണഗിദക്കണ്ട  സമേയകാം  നവകാംബര്,

ഡെഗിസകാംബര്  മേദ്യോസങ്ങളദ്യോണട്ട്.  ഇദപദ്യോള്  മേദ്യോര്ച്ചട്ട്  മേദ്യോസത്തെഗില്

എത്തെഗിനഗില്ക്കുകയദ്യോണട്ട്.  എന്നഗിട്ടുദപദ്യോലുകാം  ദസദ്യോളര്ഷഗിപ്പുകള്ക്കട്ട്  അദപക്ഷേ

ക്ഷേണഗിക്കദ്യോന്  ഇവഗിടടെ  നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങളുടടെ  സകാംരക്ഷേകരദ്യോണട്ട്

ഞങ്ങടളനപറയുന്ന  എല്.ഡെഗി.എഫെട്ട്.  ഗവണടമേനട്ട്

മുദന്നദ്യോട്ടുവന്നഗിടഗിടലന്നതദ്യോണട്ട് വളടര ദഖദകരമേദ്യോയ അവസ.  ദകന്ദ്രത്തെഗിടല

ധനകദ്യോരദ  വകുപ്പുമേന്ത്രഗി  നപ്യൂനപക്ഷേ  പദ്ധതഗികള്ക്കുള്ള  ബഡ്ജറ്റട്ട്  വഗിഹഗിതകാം

ടവടഗിക്കുറച്ചദപദ്യോള് സകാംസദ്യോന ഗവണടമേന്റുകാം ആ നഗിലപദ്യോടെദ്യോണട്ട് സത്വശകരഗിച്ചതട്ട്.

ദകരളത്തെഗിടല  വഖഫെട്ട്  ദബദ്യോര്ഡെഗിനട്ട്  6 ദകദ്യോടെഗിരൂപ
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കുടെഗിശഗികയദ്യോയഗിരഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  വഖഫെട്ട്  ദബദ്യോര്ഡെഗില്  രജഗിസര്  ടചെയ

സദ്യോപനങ്ങളഗില്  ദജദ്യോലഗിടചെയ്യുന്ന  പദ്യോവടപടവര്ക്കട്ട്

വഗിവദ്യോഹധനസഹദ്യോയത്തെഗിനുകാം  ചെഗികഗിതദ്യോധനസഹദ്യോയത്തെഗിനുടമേദ്യോടക്ക

ലഭഗിദക്കണ്ട തുക നല്കദ്യോന്ദപദ്യോലുകാം ഇനൗ ഗവണടമേനട്ട് മുദന്നദ്യോട്ടുവന്നഗിടഗിടലന്നട്ട്

ഞദ്യോനഗിവഗിടടെ  ചൂണ്ടഗിക്കദ്യോണഗിക്കദ്യോന്  ആഗഹഗിക്കുകയദ്യോണട്ട്.  അദപദ്യോള്

ദകന്ദ്രഗവണടമേന്റുകാം  സകാംസദ്യോനഗവണടമേന്റുകാം  നപ്യൂനപക്ഷേവഗിരുദ്ധ

സമേശപനങ്ങളുമേദ്യോയഗി മുദന്നദ്യോട്ടുദപദ്യോകുകയദ്യോണട്ട്. ഇനൗ സമേശപനകാം ഗവണടമേന്റുകള്

തഗിരുത്തെണടമേന്നദ്യോവശദടപടട്ട്  ശശ.  എന്.  ഷകാംസുദ്ദേശന്  അവതരഗിപഗിച്ച

പ്രദമേയടത്തെ ഞദ്യോന് പഗിനദ്യോങ്ങുന.

മേഗി  .    ടഡെപപ്യൂടഗി  സശക്കര്:  സമേയകാം  കഴഗിഞ്ഞഗിരഗിക്കുന്ന  സദ്യോഹചെരദത്തെഗില്

ഇനൗ  പ്രദമേയവകാം  മേന്ത്രഗിയുടടെ  മേറുപടെഗിയടെക്കമുള്ള  മേറ്റുപ്രദമേയങ്ങളുകാം

തുടെര്ചെര്ച്ചയദ്യോയഗി മേദ്യോറ്റഗിവച്ചഗിരഗിക്കുന. 

(ചെര്ച്ച തുടെരുകാം)

ഓര്ഡെര്..........  ഓര്ഡെര്..........  സഭ ഇദപദ്യോള് പരഗിയുന്നതുകാം തഗിങളദ്യോഴ

രദ്യോവഗിടല  9.00-മേണഗിക്കട്ട്  വശണകാം സദമളഗിക്കുന്നതുമേദ്യോണട്ട്.
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(2023  മേദ്യോര്ച്ചട്ട്  മേദ്യോസകാം  06-ാം  തശയതഗി  തഗിങളദ്യോഴ് ചെ  രദ്യോവഗിടല

9.00 മേണഗിക്കട്ട് വശണകാം സദമളഗിക്കുന്നതഗിദലയദ്യോയഗി സഭ ഉച്ചയ്ക്കുദശഷകാം 12.30-

നട്ട് പഗിരഗിഞ.)

*********


