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ധനകകാരരര

2023-2024   സകാമ്പതത്തിക വര്ഷതതയ്ക്കുളള ബഡ്ജറത്തിലലെ 
ധനകാഭരര്ത്ഥനകളത്തിതന്മേലുളള ചര്ച്ചയര തവകാലട്ടെടുപര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് V - ചരകക്ക് തസവന നത്തികുതത്തിയര 
കകാര്ഷത്തികകാദകായ നത്തികുതത്തിയര വത്തില്പന 
നത്തികുതത്തിയര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് VI - ഭൂനത്തികുതത്തി

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് VII - മുദ്രപ്പത്രങ്ങളര രജത്തിതസ്ട്രേഷനര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XI - ജത്തിലകാഭരണവര പലെവകയര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXI - ഭവനനത്തിര്മകാണര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXVI - പ്രകൃതത്തിതകകാഭരമൂലെമുള്ള 
ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII - പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള

ധനകകാരര വകുപമനത്തി (ശവ്വീ  .   ലക  .   എന  .     ബകാലെതഗകാപകാല):  സര്, ചരകക്ക്

തസവന നത്തികുതത്തിയര കകാര്ഷത്തികകാദകായ നത്തികുതത്തിയര വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയര എന

V-ാം  നമ്പര്   ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര  മുദ്രപ്പത്രങ്ങളര  രജത്തിതസ്ട്രേഷനര എന

VII-ാം നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള

എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര  തപരത്തില
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കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ലെത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനകളക്കുതനലര  5-ാം  തകകാളതത്തില  യഥകാക്രമര  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

തുകകള  2023-2024  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലെവകള

പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനവദത്തികണലമന  പ്രതമയര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

റവനന-ഭവനനത്തിര്മകാണ  വകുപമനത്തി  (ശവ്വീ  .    ലക  .    രകാജന):  സര്,

ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയലടെയര ജത്തിലകാഭരണവര

പലെവകയര  എന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര  ഭവനനത്തിര്മകാണര

എന  XXI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയലടെയര  പ്രകൃതത്തിതകകാഭരമൂലെമുള്ള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക് എന XXVI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെയര  തപരത്തില

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളള  ലെത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനകളക്കുതനലര  5-ാം  തകകാളതത്തില  യഥകാക്രമര  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

തുകകള  2023-2024  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലെവകള

പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനവദത്തികണലമന  പ്രതമയര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.
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ബഡ്ജറക്ക് എസത്തിതമറക്ക് 2023-2024

സഭയലടെ തവകാട്ടെത്തിനക്ക് സമര്പ്പത്തിക്കുന ധനകാഭരര്ത്ഥന
തുക

ധനകാഭര
ര്ത്ഥന
നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥന
യലടെ തപരക്ക്

റവനന
(₹)

മൂലെധനര
(₹)

ആലക
(₹)

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

V

ചരകക്ക്  തസവന
നത്തികുതത്തിയര
കകാര്ഷത്തികകാദകായ
നത്തികുതത്തിയര
വത്തില്പന
നത്തികുതത്തിയര

398,56,26,000 - 398,56,26,000

VI ഭൂനത്തികുതത്തി 803,55,39,000 - 803,55,39,000

VII മുദ്രപ്പത്രങ്ങളര
രജത്തിതസ്ട്രേഷനര

303,32,81,000 - 303,32,81,000

XI
ജത്തിലകാഭരണവര
പലെവകയര 854,55,16,000 - 854,55,16,000

XXI ഭവനനത്തിര്മകാ
ണര

76,24,31,000 61,36,01,000 137,60,32,000

XXVI

പ്രകൃതത്തിതകകാഭര
മൂലെമുള്ള
ദുരത്തിതകാശശകാസ
തത്തിനക്ക്

1284,66,00,00
0 -

1284,66,00,00
0

XXVIII
പലെവക
സകാമ്പതത്തിക
സര്വവ്വീസുകള

264,34,64,000
4232,25,08,00

0
4496,59,72,00

0
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പട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പട്ടെത്തികവര്ഗ,  പത്തിനകാക  വത്തിഭകാഗ  തകമവര  തദവസശവര

പകാര്ലെലമന്ററത്തികകാരരവര വകുപമനത്തി  (ശവ്വീ  .    ലക  .    രകാധകാകൃഷ്ണന):  സര്,  ഞകാന

പ്രതമയങ്ങലള പത്തിനകാങ്ങുന.

ധനകകാരര വകുപമനത്തി (ശവ്വീ  .   ലക  .   എന  .     ബകാലെതഗകാപകാല):  സര്, ചരകക്ക്

തസവന നത്തികുതത്തിയര കകാര്ഷത്തികകാദകായ നത്തികുതത്തിയര വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയര എന

V-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  മുദ്രപ്പത്രങ്ങളര  രജത്തിതസ്ട്രേഷനര  എന  VII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  ജത്തിലകാഭരണവര  പലെവകയര  എന  XI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  ഭവനനത്തിര്മകാണര  എന  XXI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  പ്രകൃതത്തിതകകാഭരമൂലെമുള്ള  ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്  എന

XXVI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള

എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയയര  സരബനത്തിക്കുന  സബ്ജകക്ക്

കമത്തിറത്തികളലടെ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തിലലെ ശത്തിപകാര്ശകളത്തിതന്മേല ചട്ടെര 236 (3)  പ്രകകാരമുള്ള

പ്രസകാവന ഞകാന തമശപറത്തുവയ്ക്കുന. 

മത്തി  .    ലചയര്മകാന:  ഏഴക്ക്  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലളയര  സരബനത്തിച്ചുള്ള  ചര്ച്ച

ഒനത്തിച്ചക്ക്  നടെതകാവനതകാണക്ക്.  ഇനത്തി  പറയന  ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

5

അവതരത്തിപ്പത്തികകാവനതകാണക്ക്.

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര്   V -     ചരക്കുതസവന നത്തികുതത്തിയര കകാര്ഷത്തികകാദകായ
നത്തികുതത്തിയര വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയര

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന
ഉപതകപങ്ങള

ശവ്വീ  .    എന  .    ഷരസുദവ്വീന:  സര്,  ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (വത്തിലെ  വര്ദ്ധനവത്തിനക്ക്  ഇടെയകാക്കുനതകായത്തി

പറയലപ്പടുനതത്തിനകാല, ലപതടകാളത്തിനര ഡവ്വീസലെത്തിനര ലസസക്ക് ഏര്ലപ്പടുതകാനള്ള

നത്തിര്തദശര  പത്തിനവലെത്തികണലമന  ആവശരര ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീൻ:  സര്,  ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി. വത്തിഹത്തിതര തനടുനതത്തില

വരതത്തിയ വവ്വീഴ്ച മൂലെര ഖജനകാവത്തിനക്ക് നഷ്ടമുണ്ടകായതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര
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ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര:  സര്,  ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്   (ലചകക്ക്  തപകാസ്റ്റുകളത്തില  സകാപത്തിച്ച

ഓതട്ടെകാമകാറത്തികക്ക്  ഇന്റലെത്തിജനസക്ക് കരകാമറകള പ്രവര്തത്തികകാതതത്തിനകാലുര ഇ -തവ

ബത്തിലെക്ക്ല്ല്  പരത്തിതശകാധന  നടെകകാതതത്തിനകാലുര  നത്തികുതത്തി  നഷ്ടര  വനതകായത്തി

പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫക്ക്:  സര്,  ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (സരസകാനതത്തിനക്ക്  കൂടുതല  നത്തികുതത്തി

വത്തിഹത്തിതര  ലെഭരമകാകകാന  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  കകൗണ്സത്തിലെത്തില  ഇടെലപടെല

നടെതകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 
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ശവ്വീ  .    ഐ  .    സത്തി  .    ബകാലെകൃഷ്ണന:  സര്,  ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (പറയലപ്പടുന  ലതറകായ  ധനകകാരര

മകാതനജക്ക് ലമന്റക്ക്,  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തിലലെ  ലകടുകകാരരസത  എനത്തിവ  മൂലെര

ഉണ്ടകായതകായത്തി പറയലപ്പടുന സകാമ്പതത്തിക പ്രതത്തിസനത്തി ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)

എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശവ്വീ  .    സജവ്വീവക്ക്  തജകാസഫക്ക്:  സര്,  ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിയലടെ

പശകാതലെതത്തില ഉണ്ടകായതകായത്തി പറയലപ്പടുന ധൂര്ത്തുകളര ദുര്ലചലെവകളര

നത്തിയനത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികകാതതക്ക്  സരബനത്തിച്ചക്ക് ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശവ്വീ  .   എലതദകാസക്ക്  പത്തി  .   കുനപ്പത്തിള്ളത്തില: സര്, ചരക്കുതസവന നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

8

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (സരസകാനതത്തിനക്ക് ലെഭത്തികകാനള്ള നത്തികുതത്തി

പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കുനതത്തിനക്ക്  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികകാലത ജനങ്ങളകക്ക്  തമല നത്തികുതത്തി

ഭകാരര അടെത്തിതച്ചലപ്പത്തിക്കുനതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)

എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശവ്വീ  .    എര  .    വത്തിനലസന്റക്ക്:  സര്,  ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (പകാലുല്പനങ്ങളലടെ  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ച  തവ്വീരമകാനതത്തില  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  കകൗണ്സത്തിലെത്തില  സരസകാനര

എതത്തിര്പ്പക്ക്  തരഖലപ്പടുതകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്,  ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (നത്തികുതത്തി  കുടെത്തിശത്തിക
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പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കുനതത്തിനതവണ്ടത്തി സരസകാന സര്കകാര് ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ച ആരലനസത്തി

സവ്വീമുകള തുടെര്ച്ചയകായത്തി പരകാജയലപ്പടുനതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീമതത്തി  ഉമ  തതകാമസക്ക്:   സര്,  ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (അരത്തിയലടെ  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  ഉയര്ത്തുന

വത്തിഷയതത്തില  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  കകൗണ്സത്തിലെത്തില  സരസകാനര  എതത്തിര്പ്പക്ക്

തരഖലപ്പടുതകാതതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.    

  മത്തിതവരയ ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന ഉപതകപങ്ങള

ശവ്വീമതത്തി   ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്,  ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര

കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന  നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  കവ്വീഴത്തിലുള്ള  2043-00-001-97-02(5)  എന ഇനതത്തിനക്ക്

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  31,96,000  രൂപ  നവ്വീകര  ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്

(പത്തി.എസക്ക്.സത്തി.ലയയര  എരതപകായക്ക് ലമന്റക്ക്  എകക്ക്തചഞ്ചുകലളയര  ഒഴത്തിവകാകത്തി
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തകാലകകാലെത്തിക  നത്തിയമനങ്ങളര  പത്തിനവകാതത്തില  നത്തിയമനങ്ങളര

നടെത്തുനതത്തിനകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര ചർച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന ഉപതകപങ്ങള

ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര  കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന

നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  398,56,26,000 രൂപയത്തിലനത്തിനക്ക്  നൂറക്ക്  രൂപ

കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്   (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര  തകാലഴപ്പറയന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു. 

1. ശവ്വീ. കുറുതകകാളത്തി ലമകായവ്വീൻ

2. ശവ്വീ. എന. ഷരസുദവ്വീന

3. ശവ്വീ. പത്തി. ഉബബദുള്ള

4. ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദക്ക് ഹുബസന തങ്ങള

5. ശവ്വീ. എ. ലക. എര. അഷ്റഫക്ക്
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6. ശവ്വീ. നജവ്വീബക്ക് കകാനപുരര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് VI - ഭൂനത്തികുതത്തി

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന
ഉപതകപങ്ങള

ശവ്വീ  .    എന  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുനക്ക്:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (റവ്വീ  സര്ലവ  നടെപടെത്തികള

പൂര്തവ്വീകരത്തികകാലത  നവ്വീട്ടെത്തിലകകാണ്ടു  തപകാകുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    എന  .    ഷരസുദവ്വീന:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (മലെതയകാര തമഖലെകളത്തില ദവ്വീര്ഘനകാളകായത്തി

തകാമസത്തിച്ചു  വരനവര്കക്ക്  പട്ടെയര  ലെഭത്തിക്കുനതത്തിനള്ള  കകാലെതകാമസര

ഒഴത്തിവകാകകാന നടെപടെത്തി സശവ്വീകരത്തികകാതത്തിരത്തിക്കുനതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീൻ:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര
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രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (തപകാക്കുവരവക്ക്  ലചയക്ക്  ലെഭത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

നലകുന അതപകകളത്തില ഉണ്ടകാകുന കകാലെതകാമസര ഒഴത്തിവകാകകാന നടെപടെത്തി

സശവ്വീകരത്തികകാതത്തിരത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)

എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .    നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (പുറരതപകാക്കു  ഭൂമത്തിയത്തിലലെ  ലലകതയ്യേറര

ഒഴത്തിപ്പത്തികകാന നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികകാതത്തിരത്തിക്കുനതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശവ്വീ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫക്ക്:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി എന  VI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (റവ്വീ  സര്ലവ  നടെപടെത്തികള

സമയബനത്തിതമകായത്തി  പൂര്തത്തിയകാകകാതതകായര  ഭൂനത്തികുതത്തി  ഇകൗടെകാക്കുനതത്തിനക്ക്

വത്തിതലജക്ക്  ഓഫവ്വീസര്  വത്തിമുഖത  കകാണത്തിക്കുനതകായര  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  

ശവ്വീമതത്തി   ലക  .    ലക  .    രമ:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

13

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക് (ഭൂമത്തികക്ക് നരകായവത്തിലെ ഏര്ലപ്പടുതത്തിയ നകാള

മുതല  നകാളത്തിതുവലര  നരകായവത്തിലെയത്തില  120  ശതമകാനതത്തിലന്റ  വര്ദ്ധനവക്ക്

വരതത്തിയത്തിട്ടുള്ളതകായര  എനകാല  വവ്വീണ്ടുര  നരകായവത്തിലെ  വര്ദ്ധനവക്ക്  നടെതത്തി

ജനങ്ങളകക്ക്  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുണ്ടകാക്കുനതകായര  പറയലപ്പടുന  സകാഹചരരര

സരബനത്തിച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    ഐ  .    സത്തി  .    ബകാലെകൃഷ്ണന:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (സരസകാനലത റവനന  ഓഫവ്വീസുകളലടെ

കകാരരകമമകായ  പ്രവര്തനര  ഉറപ്പകാതകണ്ടതക്ക്  സരബനത്തിച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    സത്തി  .    ആര്  .    മതഹഷക്ക്:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (യൂണത്തികക്ക്  തണ്ടതപ്പര്  സരവത്തിധകാനര

ഏര്ലപ്പടുത്തുതമ്പകാള  ഭൂതരഖകള  ദുരപതയകാഗര  ലചയ്യേലപ്പടുനതക്ക്
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ഒഴത്തിവകാക്കുനതത്തിനക്ക്  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തിതകണ്ടതക്ക്  സരബനത്തിച്ചക്ക്  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .    എലതദകാസക്ക്   പത്തി  .    കുനപ്പത്തിള്ളത്തില:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി എന  VI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 803,55,39,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (പട്ടെയഭൂമത്തി  കകാര്ഷത്തിതകതര

ആവശരങ്ങളകക്ക്  ഉപതയകാഗത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്  അനമതത്തി  നലകകാന

തവ്വീരമകാനത്തിച്ചതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    ടെത്തി  .    ലജ  .    വത്തിതനകാദക്ക്:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (പ്രളയ  ഫണ്ടക്ക്  ലലകകകാരരര  ലചയതത്തില

ക്രമതകടെക്ക്  നടെനതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക് (അനധത്തികൃതമകായത്തി ലലകവശര വച്ചത്തിരത്തിക്കുന
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സര്കകാര്  ഭൂമത്തി  തത്തിരത്തിലക  പത്തിടെത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്  ഫലെപ്രദമകായ  നടെപടെത്തികള

സശവ്വീകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീമതത്തി  ഉമ  തതകാമസക്ക്:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (സത്തിലവര്ലലലെന  പദ്ധതത്തികകായത്തി

വത്തിജകാപനര  ലചയ്യേലപ്പട്ടെ  ഭൂമത്തിയത്തില  മറ്റു  നത്തിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങളകക്ക്

അനമതത്തി  നലതകണ്ടതക്ക്  സരബനത്തിച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .    സജവ്വീവക്ക്  തജകാസഫക്ക്:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (റവനന  വകുപ്പത്തിലന്റ  പ്രവര്തനര

സുതകാരരവര  കകാരരകമവര  ആക്കുനതത്തിനക്ക്  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തിതകണ്ടതക്ക്

സരബനത്തിച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .    എര  .    വത്തിനലസന്റക്ക്:  സര്, ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (തവ്വീരതദശവകാസത്തികളലടെ  തകാമസ

സലെതത്തിനക്ക്  പട്ടെയര  നലകുനതത്തിനക്ക്  നടെപടെത്തികള  സശവ്വീകരത്തികകാതതകായത്തി

പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന ഉപതകപങ്ങള

 ഭൂനത്തികുതത്തി  എന  VI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  803,55,39,000 രൂപയത്തിലനത്തിനക്ക്  നൂറക്ക്  രൂപ  കുറവ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്   (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര  തകാലഴപ്പറയന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു. 

1. ശവ്വീ. എന. എ. ലനലത്തിക്കുനക്ക്

2. ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദക്ക് ഹുബസന തങ്ങള

3. ശവ്വീ. എന. ഷരസുദവ്വീന

4.  ശവ്വീ. പത്തി. ഉബബദുള്ള

5.  ശവ്വീ. കുറുതകകാളത്തി ലമകായവ്വീൻ
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6.  ശവ്വീ. എ. ലക. എര. അഷ്റഫക്ക് 

7.  ശവ്വീ. നജവ്വീബക്ക് കകാനപുരര

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് VII – മുദ്രപത്രങ്ങളര രജത്തിതസ്ട്രേഷനര

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന
ഉപതകപങ്ങള

ശവ്വീ  .    എന  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുനക്ക്: സര്, മുദ്രപത്രങ്ങളര രജത്തിതസ്ട്രേഷനര എന

VII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

303,32,81,000 രൂപ ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (രജത്തിതസ്ട്രേഷന

വകുപ്പത്തിലലെ  ജവ്വീവനകകാരലടെ  കുറവക്ക്  പരത്തിഹരത്തികകാന  നടെപടെത്തി

സശവ്വീകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    എന  .    ഷരസുദവ്വീന:  സര്,  മുദ്രപത്രങ്ങളര  രജത്തിതസ്ട്രേഷനര  എന

VII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

303,32,81,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (സശനമകായത്തി

ലകട്ടെത്തിടെമത്തിലകാത  സബക്ക്  രജത്തിസ്ട്രേകാര്  ഓഫവ്വീസുകളകക്ക്  ലകട്ടെത്തിടെര  നത്തിര്മത്തികകാന

നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികണലമന  ആവശരര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 
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ശവ്വീ  .    യ  .    എ  .    ലെതവ്വീഫക്ക്:  സര്,  മുദ്രപത്രങ്ങളര  രജത്തിതസ്ട്രേഷനര  എന

VII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

303,32,81,000 രൂപ ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (അണ്ടര്

വകാലെല്യുതവഷലന്റ  തപരത്തില  ലപകാതുജനങ്ങലള  ബുദ്ധത്തിമുട്ടെത്തിക്കുനതകായത്തി

പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  അവസകാനത്തിപ്പത്തികകാന  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികണലമന

ആവശരര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീന:  സര്,  മുദ്രപത്രങ്ങളര രജത്തിതസ്ട്രേഷനര എന

VII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

303,32,81,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്

(ഫകാറക്ക്/അപ്പകാര്ട്ടെക്ക്ലമന്റക്ക്  എനത്തിവ  ലലകമകാറര  ലചയ്യുനതത്തിനള്ള  മുദ്രവത്തിലെ

നത്തിരക്കുകള വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചതകായത്തി പറയലപ്പടുന നത്തിര്തദശര പത്തിനവലെത്തികണലമന

ആവശരര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര:  സര്,  മുദ്രപത്രങ്ങളര  രജത്തിതസ്ട്രേഷനര  എന

VII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള
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303,32,81,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ഗഹകാനകളര

ഗഹകാന  ഒഴത്തിവകുറത്തികളര  ഫയല  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്  ഏര്ലപ്പടുതകാന

ഉതദശത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  സര്വവ്വീസക്ക്  ചകാര്ജക്ക്  പത്തിനവലെത്തികണലമന

ആവശരര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .   എ  .   ലക  .   എര  .   അഷ്റഫക്ക്: സര്, മുദ്രപത്രങ്ങളര രജത്തിതസ്ട്രേഷനര എന

VII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

303,32,81,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ഭൂമത്തിയലടെ

നരകായവത്തിലെ  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുനതുമൂലെര  ഭൂരഹത്തിതരകായവര്കക്ക്  സശനമകായത്തി  ഭൂമത്തി

വകാങ്ങുനതത്തിനക്ക്  ബുദ്ധത്തിമുട്ടെക്ക്  തനരത്തിടുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    സണത്തി  തജകാസഫക്ക്:  സര്,  മുദ്രപത്രങ്ങളര  രജത്തിതസ്ട്രേഷനര  എന

VII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

303,32,81,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ഭൂമത്തിയലടെ

നരകായവത്തിലെ  ഉയര്ത്തുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുനതത്തിനകാല  ക്രയവത്തിക്രയങ്ങള

കുറയകയര  നത്തികുതത്തി  വരമകാനര  കുറയകയര  ലചയ്യേകാനള്ള  സകാധരത
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സരബനത്തിച്ചക്ക്  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന ഉപതകപങ്ങള

 മുദ്രപത്രങ്ങളര രജത്തിതസ്ട്രേഷനര എന VII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ

തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  303,32,81,000 രൂപയത്തില  നത്തിനക്ക്  നൂറക്ക്  രൂപ

കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്   (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര  തകാലഴപ്പറയന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു. 

1. ശവ്വീ. എന. എ. ലനലത്തിക്കുനക്ക്

2. ശവ്വീ. എന. ഷരസുദവ്വീന

3. ശവ്വീ. പത്തി. ഉബബദുള്ള

4.  ശവ്വീ. യ. എ. ലെതവ്വീഫക്ക്

5.  ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദക്ക് ഹുലലസന തങ്ങള

6. ശവ്വീ. കുറുതകകാളത്തി ലമകായവ്വീന

7. ശവ്വീ. നജവ്വീബക്ക് കകാനപുരര

8. ശവ്വീ. എ. ലക. എര. അഷ്റഫക്ക് 
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9. ശവ്വീമതത്തി  ലക. ലക. രമ

10. ശവ്വീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്

11.        ശവ്വീ. എര. വത്തിനലസന്റക്ക്

12. ശവ്വീ. ഐ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണന

13. ശവ്വീ. അനവര് സകാദതക്ക്

14. ശവ്വീ. സത്തി. ആര്. മതഹഷക്ക്

15. ശവ്വീ. ടെത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദക്ക്

16. ശവ്വീ. എലതദകാസക്ക്  പത്തി. കുനപ്പത്തിള്ളത്തില

17. ശവ്വീമതത്തി ഉമ തതകാമസക്ക്

18.  ശവ്വീ. സജവ്വീവക്ക് തജകാസഫക്ക്

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XI - ജത്തിലകാഭരണവര പലെവകയര

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന
ഉപതകപങ്ങള

ശവ്വീ  .    എന  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുനക്ക്:  സര്, ജത്തിലകാഭരണവര പലെവകയര എന

XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

854,55,16,000 രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (അനധത്തികൃത

മണലകടെതക്ക്  തടെയകാന  റവനന  അധത്തികകാരത്തികള  ഫലെപ്രദമകായ  നടെപടെത്തി
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സശവ്വീകരത്തികകാതത്തിരത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)

എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    എന  .    ഷരസുദവ്വീന: സര്, ജത്തിലകാഭരണവര പലെവകയര എന XI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 854,55,16,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (പകാട്ടെവരവസകള  ലെരഘത്തിച്ചക്ക്,

ദവ്വീര്ഘകകാലെമകായത്തി ലലകവശര വച്ചത്തിരത്തിക്കുന സര്കകാര് ഭൂമത്തി ഏലറടുക്കുനതത്തിനക്ക്

നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികകാതത്തിരത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .   യ  .   എ  .   ലെതവ്വീഫക്ക്: സര്, ജത്തിലകാഭരണവര പലെവകയര എന XI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 854,55,16,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ജനസരഖരയ്ക്കക്ക്  അനസൃതമകായത്തി

തകാലൂക്കുകളര  വത്തിതലജുകളര  വത്തിഭജത്തികകാന  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികണലമന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീൻ:  സര്, ജത്തിലകാഭരണവര  പലെവകയര  എന

XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള
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854,55,16,000 രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ദുരത്തിതകാശശകാസ

നത്തിധത്തിയത്തില  നത്തിനള്ള  ധനസഹകായര  അനര്ഹര്  ലലകകലെകാക്കുനതകായത്തി

പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര:  സര്, ജത്തിലകാഭരണവര  പലെവകയര  എന

XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

854,55,16,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ആസത്തി

വത്തികസന  ഫണ്ടക്ക്  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുള്ള  വത്തികസന  പദ്ധതത്തികള

നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതത്തിലലെ  കകാലെതകാമസര  ഒഴത്തിവകാകകാന  നടെപടെത്തി

സശവ്വീകരത്തികകാതത്തിരത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)

എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .   എ  .   ലക  .   എര  .   അഷ്റഫക്ക്: സര്, ജത്തിലകാഭരണവര പലെവകയര എന

XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

854,55,16,000 രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (സര്കകാര്

ഓഫവ്വീസുകലള  സമവ്വീപത്തിക്കുന  സകാധകാരണകകാതരകാടെക്ക്  ചത്തിലെ  സര്കകാര്

ഉതദരകാഗസര്  നത്തിതഷധകാത്മക  നത്തിലെപകാടെക്ക്  സശവ്വീകരത്തിക്കുനതകായര
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അതരകകാര്ലകതത്തിലര  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികകാതതകായര  പറയലപ്പടുന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .   അനവര് സകാദതക്ക്: സര്, ജത്തിലകാഭരണവര പലെവകയര എന XI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 854,55,16,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (എര.എല.എ.-മകാരലടെ  ആസത്തി

വത്തികസന  ഫണ്ടക്ക്  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുള്ള  നത്തിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങളത്തില

കകാലെതകാമസര തനരത്തിടുനതകായത്തി പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)

എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന ഉപതകപങ്ങള

ജത്തിലകാഭരണവര  പലെവകയര  എന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ

തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  854,55,16,000 രൂപയത്തിലനത്തിനക്ക്   നൂറക്ക്  രൂപ

കുറവക്ക്  ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകര തകാലഴപ്പറയന ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

1.  ശവ്വീ. എന. എ. ലനലത്തിക്കുനക്ക്

2.  ശവ്വീ. ടെത്തി. വത്തി. ഇബകാഹത്തിര
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3. ശവ്വീ. യ. എ. ലെതവ്വീഫക്ക്

4. ശവ്വീ. എന. ഷരസുദവ്വീന

5.  ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദക്ക് ഹുബസന തങ്ങള

6. ശവ്വീ. പത്തി. ഉബബദുള്ള

7.  ശവ്വീ. കുറുതകകാളത്തി ലമകായവ്വീൻ

8. ശവ്വീ. നജവ്വീബക്ക് കകാനപുരര

9.  ശവ്വീ. എ. ലക. എര. അഷ്റഫക്ക് 

10. ശവ്വീമതത്തി  ലക. ലക. രമ

11. ശവ്വീ. ടെത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദക്ക്

12. ശവ്വീ. ഐ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണന

13. ശവ്വീ. സണത്തി തജകാസഫക്ക്

14. ശവ്വീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്

15. ശവ്വീ. സജവ്വീവക്ക് തജകാസഫക്ക്

16. ശവ്വീ. എലതദകാസക്ക്  പത്തി. കുനപ്പത്തിള്ളത്തില
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17. ശവ്വീ. എര. വത്തിനലസന്റക്ക്

18. ശവ്വീമതത്തി ഉമ തതകാമസക്ക്

19. ശവ്വീ. സത്തി. ആര്. മതഹഷക്ക് 

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXI -  ഭവനനത്തിര്മകാണര

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല 
ആവശരലപ്പടുന ഉപതകപങ്ങള

ശവ്വീ  .    എന  .    ഷരസുദവ്വീന:  സര്,  ഭവനനത്തിര്മകാണര എന   XXI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 137,60,32,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവക്ക്  ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (നത്തിര്മത്തിതത്തി  തകന്ദ്രതത്തിലന്റ

പ്രവര്തനര ലമച്ചലപ്പടുതകാന നടെപടെത്തി സശവ്വീകരത്തികണലമന ആവശരര ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    എന  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുനക്ക്:  സര്,  ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 137,60,32,000 രൂപ

ഒര രൂപയകായത്തി കുറവക്ക് ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക് (ലചലെവ കുറഞ്ഞ ഭവന നത്തിര്മകാണര

തപ്രകാതകാഹത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്  ആവശരമകായ  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികണലമന

ആവശരര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന
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അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .   യ  .   എ  .   ലെതവ്വീഫക്ക്: സര്, ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 137,60,32,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവക്ക്  ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (സര്കകാരത്തിലന്റ  വത്തിവത്തിധ  നത്തിര്മകാണ

പ്രവര്തനങ്ങള  ഭവന  നത്തിര്മകാണ  തബകാര്ഡത്തിലന  ഏലപ്പത്തികണലമന

ആവശരര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീന:  സര്,  ഭവനനത്തിര്മകാണര എന   XXI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 137,60,32,000 രൂപ

ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവക്ക്  ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ഭവന  നത്തിര്മകാണ  രരഗത്തു

പ്രവര്തത്തിക്കുന  സഹകരണ  സരഘങ്ങളലടെ  പ്രവര്തനര

ലമച്ചലപ്പടുത്തുനതത്തിനക്ക്  ആവശരമകായ  സഹകായങ്ങള  ഏര്ലപ്പടുതതണ്ടതത്തിലന്റ

ആവശരകത  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

 ശവ്വീ  .    നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര:  സര്,  ഭവനനത്തിര്മകാണര എന   XXI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 137,60,32,000 രൂപ
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ഒര രൂപയകായത്തി കുറവക്ക് ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ലലലെഫക്ക് ഭവന നത്തിര്മകാണ പദ്ധതത്തി

നടെതത്തിപ്പത്തിലലെ  അഴത്തിമതത്തി  അതനശഷത്തിച്ചക്ക്  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികകാതതകായത്തി

പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .   എ  .   ലക  .   എര  .   അഷ്റഫക്ക്: സര്, ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം

നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 137,60,32,000 രൂപ

ഒര രൂപയകായത്തി കുറവക്ക് ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ഭവന നത്തിര്മകാണ സകാമഗത്തികളത്തിലലെ

വത്തിലെകയറര  തടെയകാന  ഫലെപ്രദമകായ  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികകാതതകായത്തി

പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര

ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീമതത്തി ലക  .   ലക  .   രമ: സര്, ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 137,60,32,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവക്ക്  ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (പട്ടെത്തികജകാതത്തി  വത്തിഭകാഗങ്ങളക്കുള്ള  ഇരട്ടെ

വവ്വീടുകള ഒറ വവ്വീടെകാകത്തി പുനരദ്ധകാരണര നടെത്തുന പദ്ധതത്തിയത്തില ഉണ്ടകായത്തിട്ടുള്ള

വലെത്തിയ  കകാലെതകാമസര  മൂലെര  ജനങ്ങളക്കുണ്ടകായത്തിട്ടുള്ളതകായത്തി  പറയലപ്പടുന

ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകള  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന
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അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .   എര  .   വത്തിനലസന്റക്ക്: സര്, ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 137,60,32,000 രൂപ ഒര

രൂപയകായത്തി  കുറവക്ക്  ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ഇ.എര.എസക്ക്.  ഭവന  പദ്ധതത്തിയലടെ

നത്തിര്വഹണ ഏജനസത്തി ആയത്തി പ്രവര്തത്തിച്ച ഭവന നത്തിര്മകാണ തബകാര്ഡത്തിലന

ലലലെഫക്ക് ഭവന പദ്ധതത്തിയത്തിലനത്തിനക്ക് ഒഴത്തിവകാകത്തിയതകായത്തി  പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര

ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന ഉപതകപങ്ങള

 ഭവനനത്തിര്മകാണര എന   XXI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള 137,60,32,000 രൂപയത്തിലനത്തിനക്ക്  നൂറക്ക്  രൂപ  കുറവക്ക്

ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക് (ലപകാതുവകായത്തി ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര

തകാലഴപ്പറയന ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

1. ശവ്വീ. എന. എ. ലനലത്തിക്കുനക്ക്

2.  ശവ്വീ. എന. ഷരസുദവ്വീന

3.  ശവ്വീ. ടെത്തി. വത്തി. ഇബകാഹത്തിര

4.  ശവ്വീ. പത്തി. ഉബബദുള്ള
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5.  ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദക്ക് ഹുബസന തങ്ങള

6. ശവ്വീ. യ. എ. ലെതവ്വീഫക്ക്

7. ശവ്വീ. കുറുതകകാളത്തി ലമകായവ്വീൻ

8. ശവ്വീ. നജവ്വീബക്ക് കകാനപുരര

9. ശവ്വീ. എ. ലക. എര. അഷ്റഫക്ക് 

10. ശവ്വീ. അനവര് സകാദതക്ക്

11.      ശവ്വീ. ഐ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണന

12. ശവ്വീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്

13. ശവ്വീ. ടെത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദക്ക്

14.  ശവ്വീ. സണത്തി തജകാസഫക്ക്

15.  ശവ്വീ. എലതദകാസക്ക്  പത്തി. കുനപ്പത്തിള്ളത്തില

16.  തഡകാ. മകാതല്യു കുഴലനകാടെൻ

17.  ശവ്വീ. സജവ്വീവക്ക് തജകാസഫക്ക്

18.  ശവ്വീ. സത്തി. ആര്. മതഹഷക്ക് 
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19.  ശവ്വീമതത്തി ഉമ തതകാമസക്ക്

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXVI - പ്രകൃതത്തിതകകാഭര മൂലെമുള്ള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന

ഉപതകപങ്ങള

ശവ്വീ  .    എന  .    എ  .    ലനലത്തിക്കുനക്ക്:  സര്,  പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെമുള്ള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1284,66,00,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ദുരന  നത്തിവകാരണതത്തിന  ലെഭത്തിക്കുന  തുക  വകമകാറത്തി

ലചലെവഴത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    എന  .    ഷരസുദവ്വീന:  സര്,  പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെമുള്ള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1284,66,00,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്   (ദുരന  നത്തിവകാരണ  അതതകാറത്തിറത്തി  സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ച

തമകാക്ഡത്തിലത്തില യവകാവക്ക്  മുങ്ങത്തി  മരത്തിച്ച  സരഭവര  ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന
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ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    യ  .    എ  .    ലെതവ്വീഫക്ക്:  സര്,  പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെമുള്ള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1284,66,00,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ദുരന നത്തിവകാരണ അതതകാറത്തിറത്തിയലടെ തമകാക്ഡത്തിലത്തില യവകാവക്ക്

മരത്തിച്ച സരഭവതത്തില ഉതദരകാഗസര്ക്കുണ്ടകായതകായത്തി പറയലപ്പടുന വവ്വീഴ്ച ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീന:  സര്,  പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെമുള്ള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1284,66,00,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ദുരന  നത്തിവകാരണ  അതതകാറത്തിറത്തിയലടെ  പ്രവര്തനര

ലമച്ചലപ്പടുത്തുനതത്തിനക്ക്  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തിതകണ്ടതത്തിലന്റ  ആവശരകത  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫക്ക്:  സര്,  പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെമുള്ള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1284,66,00,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ
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ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെര,  ഭവനതത്തിതനകാ  വസ്തുവകകളതകകാ

സരഭവത്തിക്കുന  നകാശനഷ്ടതത്തിനള്ള  നഷ്ടപരത്തിഹകാരര  ലെഭരമകാക്കുനതത്തിനള്ള

അതപകകള  തവ്വീര്പ്പകാക്കുനതക്ക്  അനനമകായത്തി  നവ്വീട്ടെത്തി  ബുദ്ധത്തിമുട്ടെത്തിക്കുന

ഉതദരകാഗസര്ലകതത്തിലര  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തികകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന

വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  ഞകാന

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര:  സര്,  പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെമുള്ള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1284,66,00,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്   (മുഖരമനത്തിയലടെ  ദുരത്തിതകാശശകാസ  നത്തിധത്തിയത്തില  നത്തിനള്ള

ധനസഹകായര  അനര്ഹരകായവര്  തട്ടെത്തിലയടുതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന

സരഭവതത്തില  ഉതരവകാദത്തികളകായവലര  കലണ്ടതത്തി  നടെപടെത്തി

സശവ്വീകരത്തികണലമന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

തഡകാ  .    മകാതല്യു  കുഴലനകാടെന:  സര്,  പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെമുള്ള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില
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വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1284,66,00,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്   (പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെര  ദുരത്തിതമനഭവത്തിക്കുനവര്കക്ക്

യഥകാസമയര  നഷ്ടപരത്തിഹകാരര  നലകാതതകായത്തി  പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

ശവ്വീ  .    സത്തി  .    ആര്  .    മതഹഷക്ക്:  സര്,  പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെമുള്ള

ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്  എന  XXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1284,66,00,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (പ്രളയ ദുരത്തിതകാശശകാസനത്തിധത്തിയത്തിതലെയ്ക്കക്ക് ലെഭത്തിച്ച തുക വകമകാറത്തി

ലചലെവഴത്തിച്ചതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന ഉപതകപങ്ങള

പ്രകൃതത്തിതകകാഭര മൂലെമുള്ള ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക് എന  XXVI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  1284,66,00,000

രൂപയത്തില നത്തിനക്ക്  നൂറക്ക്  രൂപ കുറവ ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്   (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  തകാലഴപ്പറയന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.
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1. ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദക്ക് ഹുലലസന തങ്ങള

2. ശവ്വീ. കുറുതകകാളത്തി ലമകായവ്വീന

3. ശവ്വീ. എന. ഷരസുദവ്വീന

4. ശവ്വീ. എന. എ. ലനലത്തിക്കുനക്ക്

5. ശവ്വീ. പത്തി. ഉലലബദുള്ള

6. ശവ്വീ. ടെത്തി. വത്തി. ഇബകാഹത്തിര

7. ശവ്വീ. നജവ്വീബക്ക് കകാനപുരര

8. ശവ്വീ. എ. ലക. എര. അഷ്റഫക്ക്

9. ശവ്വീ. യ. എ. ലെതവ്വീഫക്ക്

10. ശവ്വീമതത്തി ലക. ലക. രമ

11.        ശവ്വീ. എലതദകാസക്ക് പത്തി. കുനപ്പത്തിള്ളത്തില

12. ശവ്വീമതത്തി ഉമ തതകാമസക്ക്

13. ശവ്വീ. അനവര് സകാദതക്ക്

14. ശവ്വീ. ടെത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദക്ക്

15. ശവ്വീ. ലഎ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണന



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

36

16. ശവ്വീ. സണത്തി തജകാസഫക്ക്

17. ശവ്വീ. സജവ്വീവക്ക് തജകാസഫക്ക്

18. ശവ്വീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്

19. ശവ്വീ. എര. വത്തിനലസന്റക്ക്

ധനകാഭരര്ത്ഥന നമ്പര് XXVIII - പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള

നയനത്തിരകാകരണതത്തിനള്ള ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന

ഉപതകപങ്ങള

ശവ്വീ  .    നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര:  സര്,  പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള

എന  XXVIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

4496,59,72,000  രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി കുറവ ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (കത്തിഫ്ബത്തി

പദ്ധതത്തികളലടെ  ഗുണനത്തിലെവകാരര  പരത്തിതശകാധത്തികകാനള്ള  സരവത്തിധകാനര

ഫലെപ്രദമലലനക്ക്  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .   യ  .   എ  .   ലെതവ്വീഫക്ക്: സര്, പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

4496,59,72,000  രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി  കുറവ ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്   (മസകാലെ
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തബകാണ്ടക്ക്  വഴത്തി  സമകാഹരത്തിച്ച  തുക,  വത്തിവത്തിധ  നനലജന  ബകാങ്കുകളത്തില  കുറഞ്ഞ

പലെത്തിശ  നത്തിരകത്തില  നത്തിതകപത്തിച്ചതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .   എന  .   എ  .   ലനലത്തിക്കുനക്ക്: സര്, പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള

എന  XXVIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

4496,59,72,000  രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി കുറവ ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (കത്തിഫ്ബത്തി

50,000  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  പദ്ധതത്തി  പൂര്തത്തിയകാക്കുലമനക്ക്

അവകകാശലപ്പട്ടെത്തിരലനങത്തിലുര  6200  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  പദ്ധതത്തി  മകാത്രമകാണക്ക്

പൂര്തവ്വീകരത്തിച്ചലതനക്ക്  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .   എന  .   ഷരസുദവ്വീന: സര്, പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള എന

XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

4496,59,72,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്

(കത്തിഫ്ബത്തിയലടെ പ്രധകാന വരമകാന തസകാതസക്ക് സരസകാന സഞത്തിത നത്തിധത്തിയത്തില

നത്തിനകാലണനക്ക്  പറയലപ്പടുനതത്തിനകാല  സത്തി.ആനഡക്ക്.എ.ജത്തി.  നത്തിയമതത്തിലന്റ

20(2) പ്രകകാരര ഓഡത്തിറക്ക് നടെതണലമന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന
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ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .    കുറുതകകാളത്തി ലമകായവ്വീന:  സര്,  പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള

എന  XXVIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

4496,59,72,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ  ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്

(കത്തിഫ്ബത്തിയലടെ  ഓഫവ്വീസക്ക്  പ്രവര്തനങ്ങളകകായത്തി  വനതുക

ലചലെവഴത്തിക്കുനതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .    എ  .    ലക  .    എര  .    അഷ്റഫക്ക്:  സര്,  പലെവക  സകാമ്പതത്തിക

സര്വവ്വീസുകള  എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  4496,59,72,000  രൂപ  ഒര  രൂപയകായത്തി  കുറവ

ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (ബഡ്ജറത്തിനക്ക് പുറതക്ക് കത്തിഫ്ബത്തി മുതഖന വനതതകാതത്തില കടെര

എടുക്കുകയര  തത്തിരത്തിച്ചടെവക്ക്  ബകാധരതയകായത്തി  സകാധകാരണകകാരനതമല

അടെത്തിതച്ചലപ്പത്തിക്കുനതകായര പറയലപ്പടുന വത്തിഷയര ചര്ച്ച ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്) എന

ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്,  പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള

എന  XXVIII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള
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4496,59,72,000  രൂപ ഒര രൂപയകായത്തി കുറവ ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്  (കത്തിഫ്ബത്തി

വകായ്പയലടെ തത്തിരത്തിച്ചടെവത്തിനകായത്തി തുടെര്ച്ചയകായ രണ്ടകാര വര്ഷവര തമകാതട്ടെകാര് വകാഹന

നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചതകായത്തി  പറയലപ്പടുന  വത്തിഷയര  ചര്ച്ച  ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)

എന ഖണ്ഡതനകാപതകപര ഞകാന അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുന.

സൂചക ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കല ആവശരലപ്പടുന ഉപതകപങ്ങള

പലെവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വവ്വീസുകള  എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  വകലകകാള്ളത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  4496,59,72,000

രൂപയത്തില നത്തിനക്ക്  നൂറക്ക്  രൂപ കുറവ ലചതയ്യേണ്ടതകാണക്ക്   (ലപകാതുവകായത്തി  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനക്ക്)  എന  ഖണ്ഡതനകാപതകപര  തകാലഴപ്പറയന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

അരഗങ്ങള അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചു.

1. ശവ്വീ. എന. എ. ലനലത്തിക്കുനക്ക്

2. ശവ്വീ. എന. ഷരസുദവ്വീന

3. ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദക്ക് ഹുലലസന തങ്ങള

4. ശവ്വീ. പത്തി. ഉലലബദുള്ള

5. ശവ്വീ. കുറുതകകാളത്തി ലമകായവ്വീന

6. ശവ്വീ. ടെത്തി. വത്തി. ഇബകാഹത്തിര
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7. ശവ്വീ. യ. എ. ലെതവ്വീഫക്ക്

8. ശവ്വീ. നജവ്വീബക്ക് കകാനപുരര

9. ശവ്വീ. എ. ലക. എര. അഷ്റഫക്ക്

10. ശവ്വീമതത്തി ലക. ലക. രമ

11.        ശവ്വീ. സണത്തി തജകാസഫക്ക്

12. ശവ്വീ. അനവര് സകാദതക്ക്

13. ശവ്വീ. ലഎ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണന

14. ശവ്വീ. ടെത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദക്ക്

15. തഡകാ. മകാതല്യു കുഴലനകാടെന

16. ശവ്വീ. സജവ്വീവക്ക് തജകാസഫക്ക്

17. ശവ്വീ. എലതദകാസക്ക് പത്തി. കുനപ്പത്തിള്ളത്തില 

18. ശവ്വീ. എര. വത്തിനലസന്റക്ക്

19. ശവ്വീ. സത്തി. ആര്. മതഹഷക്ക്

20. ശവ്വീമതത്തി ഉമ തതകാമസക്ക്

ചര്ച്ച
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ശവ്വീ  .    ലക  .    ബകാബു    (  ലനന്മേകാറ  ):  സര്,   ഇകൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന

പത്തിനകാങ്ങുകയകാണക്ക്.  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  പത്തിനകാകര  നത്തിലക്കുതമ്പകാഴര  നമ്മുലടെ

സരസകാനതക്ക്  ഉയര്ന  ജവ്വീവത്തിതഗുണതമന്മേ  ജനങ്ങളക്കുറപ്പകാകകാന

സര്കകാരത്തിനക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  സകാകരതകാനത്തിരകക്ക്,  ജവ്വീവത്തിതലലദര്ഘരര,

ശത്തിശുമരണ  നത്തിരകക്ക്,  ജനനനത്തിരകക്ക്  എനത്തിവയത്തിലലെലകാര  തകരളതത്തിലന്റ

സകാനര  അഖത്തിതലെനരകാ  ശരകാശരത്തിലയകകാള  മുനത്തിലെകാണക്ക്.

ലഎകരരകാഷ്ട്രസഭയലടെ സുസത്തിരവത്തികസന സൂചത്തികയത്തില രകാജരതത്തിലന്റ തസകാര്

65  ശതമകാനമകാലണങത്തില  തകരളതത്തിതന്റതക്ക്  75 ശതമകാനമകാണക്ക്.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി കഴത്തിഞ്ഞ ബഡ്ജറത്തില അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ഒനരണ്ടക്ക്  കകാരരങ്ങളകാണക്ക്  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുനതക്ക്.

ജനനമരണനത്തിരകക്ക് പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല, 13 വര്ഷര കഴത്തിഞ്ഞകാല തകരളതത്തിലലെ

ജനസരഖരയത്തില അഞത്തിലലെകാരകാള വൃദ്ധനകായത്തിരത്തിക്കുര. അതത്തിനര്ത്ഥര 84 ലെകര

വതയകാധത്തികര്   തകരളതത്തിലുണ്ടകാകുലമനകാണക്ക്.  നത്തിലെവത്തില  അവരലടെ

സരരകണര  ഉറപ്പകാക്കുനതക്ക്,  15-നര  59-നമത്തിടെയത്തില  വയസ്സുള്ള

ഇതകകാണമത്തികക്ക് എയ്ജുകകാര് എന വത്തിഭകാഗതത്തിലുളലപ്പടുനവരകാണക്ക്. 84 ലെകര

വരന തകരളവ്വീയലര സരരകത്തികകാനള്ള ഉതരവകാദത്തിതശര ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റത്തില
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നത്തികത്തിപ്തമകായത്തിരത്തിക്കുനലവനള്ള സൂചനയകാണക്ക് അതത്തിലുള്ളതക്ക്. 

വതയകാജന  സരരകണമുറപ്പകാകകാന  ലകയര്  ഇതകകാണമത്തിയത്തിതലെയ്ക്കക്ക്

പണര  കലണ്ടതത്തിതയ  മതത്തിയകാകൂ.  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  കത്തിഫ്ബത്തി

അനവദത്തികത്തിലലനക്ക്  മകാത്രമല  പദ്ധതത്തിവത്തിഹത്തിതവര

ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന. വകായ്പകാപരത്തിധത്തി ഒര ശതമകാനവര വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തികകാന

തയ്യേകാറുമലകാത  സത്തിതത്തികക്ക്  പത്തിലന  എങ്ങലനയകാണക്ക്  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക്

മുതനകാട്ടുതപകാകുവകാന  കഴത്തിയക.  ഏകതദശര  62  ലെകര  വരന  ഇനലത

പകാവലപ്പട്ടെവര്കക്ക്  1600  രൂപ ലപനഷന ലകകാടുക്കുനതത്തിനതവണ്ടത്തി രണ്ടുരൂപ

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യമകായത്തി  ഒത്തുതചര്നക്ക്  യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.

നടെതത്തിയ സമരകാഭകാസര തകരളര കണ്ടതകാണതലകാ;  ഇതകാതണകാ യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.-

ലന്റ  ക്രത്തിയകാത്മകമകായ  പത്തിന്തുണ;   ഇകൗ  സകാമ്പതത്തിക  ലഞരകര

പ്രതത്തിപകവരകൂടെത്തി കകാതണണ്ടതുര മനസത്തിലെകാതകണ്ടതുമതല?

തകരളതത്തിലന്റ ലെവ്വീതകജക്ക്  ഇതകകാണമത്തിയകാണക്ക്  രണ്ടകാമലത പ്രശര.  ഒര

വര്ഷര  ഒതനകകാലലെകര  തകകാടെത്തിരൂപയത്തിതലെലറ  ചരകക്ക്

അനരസരസകാനങ്ങളത്തിലനത്തിനര മറ്റുമകായത്തി  തകരളതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ഒഴകത്തിലയത്തുന.

എനകാല  കയറ്റുമതത്തിയത്തിനര  74,000  തകകാടെത്തി  രൂപയതടെതക്ക്  മകാത്രമകാണക്ക്.
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ആഭരനര വരമകാനതത്തിലന്റ ഗണരമകായ തചകാര്ച്ച തടെയകാന 'തമകക്ക് ഇന തകരള

പദ്ധതത്തി' പ്രഖരകാപത്തിച്ച സര്കകാരത്തിലന ഞകാന അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണക്ക്. ഇത്രതയലറ

ഇറക്കുമതത്തിയണ്ടകാകുതമ്പകാള  ആനപകാതത്തികമകായ  നത്തികുതത്തി  ഖജനകാവത്തിതലെയ്ക്കക്ക്

വരനതത്തിലുണ്ടകാകുന  തചകാര്ച്ച  തടെയകാനകാവശരമകായ  ഇടെലപടെലകൂടെത്തി

ധനമനകാലെയതത്തില നത്തിനമുണ്ടകാകണലമനക്ക് ഞകാന അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണക്ക്. 

റൂള 50 പ്രകകാരര ഇനക്ക് പ്രതത്തിപകത്തുനത്തിനര ശവ്വീ. പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്

ഏഷരകാലനറ്റുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  ഒര  വത്തിഷയമകാണക്ക്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതക്ക്.

കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസര  ചകാനലുകകാരലടെ  തചകാദരതത്തിനക്ക്  മറുപടെത്തിയകായത്തി

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപകതനതകാവര അവതരകാടെക്ക് സരസകാരത്തിക്കുനണ്ടകായത്തിരന.

തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിലന്റ  BBC  ലറയ്ഡര  സരസകാന  ലലക്രരബകാഞത്തിലന്റ

ഏഷരകാലനറക്ക്  ലറയ്ഡര  ഒനകാലണനക്ക്  പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുന.  അതുരണ്ടുര

ഒനകാതണകാ?  പ്രതത്തിപകതത്തിനക്ക്  അതറത്തിയത്തിതല?  ബഹുമകാനര

പ്രതത്തിപകതനതകാവര  പ്രതത്തിപകകകത്തികളര  ഒനക്ക്  മനസത്തിലെകാക്കുനതക്ക്

നലതകാണക്ക്.  ഗുജറകാതക്ക്  കലെകാപതത്തിനത്തിടെയത്തില  മതനനനപകങ്ങളകായ  മുസവ്വീര

സമുദകായതത്തിലലപ്പട്ടെ  രണ്ടകായത്തിരതതകാളര  ആളകലളയകാണക്ക്  അവര്

കശകാപലചയ്യുകയര  കൂട്ടെതതകാലടെ  ചുലട്ടെരത്തിക്കുകയര   പകാവലപ്പട്ടെ  മുസവ്വീര
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സതഹകാദരത്തിമകാലര  കൂട്ടെബലെകാതരഗതത്തിനക്ക്  ഇരയകാക്കുകയര  ലചയതക്ക്.

അതത്തിനപുറകത്തില  പ്രവര്തത്തിച്ച  മതഭകാനത്തിനക്ക്  തനതൃതശര  ലകകാടുതതക്ക്

ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.,  ബത്തി.ലജ.പത്തി.,  വത്തിശശഹത്തിന്ദു  പരത്തിഷതക്ക്,  ബജക്ക്  റരഗക്ക്  ദള

അതതകാലടെകാപ്പര ശവ്വീ. നതരന്ദ്ര തമകാദത്തിയലടെ അദൃശരമകായ കരങ്ങളമുലണ്ടനക്ക്  BBC

ലവളത്തിലപ്പടുതത്തിയതക്ക് ചരത്തിത്ര സതരമകാണക്ക്. ആ ചരത്തിത്രസതരര ലവളത്തിലപ്പടുതത്തിയ

BBC-ലയ  അടെച്ചുപൂട്ടെണര.  ഇ.ഡത്തി.-ലയയര  ലലക്രരബകാഞത്തിലനയരലകകാണ്ടക്ക്

ഇവത്തിലടെ നടെതത്തിയ അതനശഷണങ്ങള ഒനകാതണകാ? 

സശനര  ആഫവ്വീസത്തിലലെ  ജവ്വീവനകകാരത്തിയലടെ  പ്രകായപൂര്തത്തിയകാകകാത

ലപണ്കുട്ടെത്തിലയ മകാനസത്തികമകായത്തി സമര്ദര ലചലുതത്തി തനരര ലനറത്തിയമത്തിലകാലത

എല.ഡത്തി.എഫക്ക്.-ലനതത്തിലര  വത്തിഷലെത്തിപ്തമകായ  മകാധരമവത്തിരദ്ധ  ധര്മമതല

ഏഷരകാലനറക്ക് നത്തിര്വഹത്തിച്ചതക്ക്.  തനരര ലനറത്തിയമത്തിലകാത ഇതരകകാര്ക്കുതവണ്ടത്തി

കൂട്ടുനത്തിലക്കുനയകാളകലള നകാട്ടെത്തിനപുറത്തുകകാര് വത്തിളത്തിക്കുന ഒര വത്തിളത്തിതപ്പരണ്ടക്ക്.

പകാര്ലെലമന്റത്തില  ആ  പദര  ഇതപ്പകാഴര  നത്തിതരകാധത്തികലപ്പട്ടെത്തിട്ടെത്തില.  പലക  ഇകൗ

സഭയലടെ  അനന്തഃസക്ക്  മകാനത്തിച്ചക്ക്  ഞകാന  ആ  പദമുപതയകാഗത്തിച്ചക്ക്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പ്രതത്തിപകതനതകാവത്തിലന വത്തിളത്തിക്കുനത്തില. 

'എലകാവര്ക്കുര ഭൂമത്തി,  എലകാ ഭൂമത്തിക്കുര തരഖ,  എലകാ തരഖയര ഡത്തിജത്തിറല',
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ഒര  വര്ഷര  നലകകാന  തവ്വീരമകാനത്തിച്ചത്തിരനതക്ക്  27,000  പട്ടെയമകാലണങത്തില

നലകത്തിയതക്ക്  54,535  എണവര  ഇനത്തി  നലകകാനള്ളതക്ക്

നകാല്പതത്തിനകായത്തിരതത്തിതലെലറ  പട്ടെയവമകാണക്ക്.  ഒര  തറഷന  കകാര്ഡകാണക്ക്  'ഒര

കുടുരബര'  എന  നത്തിലെയത്തില  പരത്തിഗണത്തികലപ്പടുനലതങത്തില  92,92,398

കുടുരബങ്ങളലണ്ടനകാണക്ക്  നത്തിലെവത്തിലുള്ള  കണകക്ക്.  ഒര  പത്തിടെത്തി  മണക്ക്  അവര്കക്ക്

സശനമകായത്തി നലകകാന മൂനക്ക് ലസന്റക്ക് വവ്വീതമകാണക്ക് അനവദത്തികലപ്പടുനലതങത്തില

10,500  ഏകര്  ഭൂമത്തിലയങത്തിലുര  ഇകൗ  തകരളതത്തിലുണ്ടകാകണര.  ലലലെഫക്ക്

മത്തിഷനത്തിലൂലടെ  3,41,000  തപരകാണക്ക് അതത്തിനകായത്തി അതപക സമര്പ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.

അവര്കക്ക്  നലകകാനള്ള ഭൂമത്തി  കലണ്ടതണര.  അതത്തിനകായത്തി  വത്തിവത്തിധ ലെകാനഡക്ക്

തബകാര്ഡകളത്തിലെകായത്തി  1,342  തകസുകള  തവ്വീര്പ്പകാകകാനണ്ടക്ക്.  ആ  തകസുകള

തവ്വീര്പ്പകാക്കുനതത്തിലൂലടെ  23,000 ഏകര് ഭൂമത്തി വവ്വീലണ്ടടുകകാന റവനന വകുപ്പത്തിനക്ക്

സകാധത്തിക്കുര.  റവനന  വകുപ്പത്തിലന്റ  അതരര  പ്രവര്തനങ്ങള  ശക്തമകായത്തി

മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാന നമുകക്ക് കഴത്തിയണര. 

ഭൂപരത്തിഷ്കരണ  നത്തിയമര  നടെപ്പത്തിലെകാകത്തി  50  വര്ഷര  പത്തിനത്തിട്ടെത്തിട്ടുര

പരത്തിധത്തിയത്തിലക്കൂടുതല  ഭൂമത്തി  ലലകവശര  വച്ചക്ക്  അനഭവത്തിക്കുനവര്

തകരളതത്തിലുലണ്ടനകാണക്ക് കണകക്ക്.  ആധകാര് അധത്തിഷത്തിത യൂണത്തികക്ക്  തണ്ടതപ്പര്
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സരവത്തിധകാനതത്തില  ഒരകാളകക്ക്  സരസകാനതക്ക്  എത്ര  ഭൂമത്തിയലണ്ടനക്ക്

കലണ്ടതത്തിയകാല  പരത്തിധത്തിയത്തിലക്കൂടുതല  ഭൂമത്തിയള്ള  ആളകളത്തിലനത്തിനക്ക്  ഭൂമത്തി

വവ്വീലണ്ടടുതക്ക്  മത്തിച്ചഭൂമത്തിയകായത്തി  പ്രഖരകാപത്തിച്ചക്ക്  ഭൂരഹത്തിതര്കക്ക്  നലകകാന

കഴത്തിയലമനതുര ആശകാവഹമകാണക്ക്. 50  വര്ഷര നത്തിരനരമകായത്തി പരത്തിശമത്തിച്ചകാല

നടെകകാത റവ്വീസര്ലവ, ഡത്തിജത്തിറലലലെസക്ക് ലചയക്ക് തരഖകള ഡത്തിജത്തിറലെകാകത്തി  നകാലെക്ക്

വര്ഷരലകകാണ്ടക്ക്  ഡത്തിജത്തിറല  റവ്വീസര്ലവ  പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്  തനതൃതശര

നലകുന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  റവനന  വകുപമനത്തിലയയര  റവനന  വകുപ്പത്തിലനയര

ഞകാന  അഭത്തിനനത്തിക്കുന.  അവനവലന്റ  വവ്വീടുകള  തപകാലലെ  നമ്മുലടെ  വത്തിതലജക്ക്

ഓഫവ്വീസുകലളലകാര   സകാര്ട്ടെകായത്തിരത്തിക്കുന.  യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.  ഭരണകകാലെതക്ക്

വത്തിതലജക്ക് ഓഫവ്വീസുകളലടെ തസവനര 'ഓണ് ദത്തി ലലലെന' ആയത്തിരന. കന നത്തിനക്ക്

കകാലകുഴഞ്ഞക്ക് തപകാകുന സത്തിതത്തി. ഇനക്ക് അലതലകാര ഓണ്ലലലെനകായത്തി മകാറകാന

നമുകക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞുലവനതക്ക്   അഭത്തിമകാനകാര്ഹമകാണക്ക്.  ഭരണപരമകായത്തി  ചര്ച്ച

ലചയ്യേകാനര തവ്വീരമകാനലമടുകകാനര വകുപതലെ ഉനത ഉതദരകാഗസരലടെ റവനന

ലസക്രതട്ടെറത്തിയറക്ക്,  ജത്തിലകളത്തില നത്തിയമസഭകാ  സകാമകാജത്തികര്  പലങടുക്കുന ജത്തിലകാ

റവനന  അസരബത്തികള,  പ്രശപരത്തിഹകാരതത്തിനകായത്തി  വത്തിതലജുതലെ  ജനകവ്വീയ

സമത്തിതത്തികള,  ഇലതലകാര  കൃതരതതയകാലടെ  നടെപ്പകാക്കുന  സകാര്ട്ടെകായ
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വകുപമനത്തിലയയര  അതത്തിലലെ  ഉതദരകാഗസലരയര  ഒരത്തികലക്കൂടെത്തി  ഞകാന

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണക്ക്. 

ഭവനരഹത്തിതര്ക്കുതവണ്ടത്തി  നടെപ്പത്തിലെകാകത്തി  നത്തിര്മത്തിച്ചുനലകത്തിയതകാണക്ക്

എര.എന.  ഭവനപദ്ധതത്തി.  അനവര്കക്ക്  അതക്ക്  മതത്തിയകായത്തിരന,  എനകാല

ഇനവര് ഒനറലക വര്തമകാനര പറയകാനര കരയകാനര ചത്തിരത്തികകാനരതപകാലുര

കഴത്തിയകാലത  അടെകര  പറഞ്ഞത്തിരത്തിതകണ്ട  സത്തിതത്തിയത്തിലെകാണക്ക്.   ഇകൗ  ലെകര

വവ്വീടുകള  ഒറവവ്വീടെകാക്കുകലയനതക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞ ബഡ്ജറത്തില പ്രഖരകാപത്തിച്ചതകാണക്ക്.

അടെത്തിയനരമകായത്തി  അതത്തിനകാവശരമകായ  നടെപടെത്തിയണ്ടകാകണലമനക്ക്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുനതതകാലടെകാപ്പര എല.എല.എ.-മകാരലടെ ആസത്തി വത്തികസന ഫണ്ടക്ക്

ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാന  കഴത്തിഞ്ഞകാല   ഉപകകാരപ്രദമകാകുലമനക്ക്  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ലനന്മേകാറ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തിലലെ  ജനങ്ങളലടെ

ദവ്വീര്ഘകകാലെലത  ആവശരങ്ങളത്തിലലെകാനകാണക്ക്  ലനന്മേകാറ  തകന്ദ്രവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്  ഒര

തകാലൂകക്ക് ഓഫവ്വീസക്ക് അലലങത്തില മലെതയകാര തമഖലെ തകന്ദ്രവ്വീകരത്തിച്ചക്ക് ഒര മലെതയകാര

തകാലൂകക്ക്  ഓഫവ്വീസക്ക്.  അതക്ക്  ലകകാണ്ടുവരണലമനകാണക്ക്  ഞകാന

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുനതക്ക്. 

തകകാവത്തിഡകാനനരമുള്ള  മണ്ഡലെകകാലെതക്ക്  ശബരത്തിമലെ  ദര്ശനതത്തിനക്ക്
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അനപതുലെകതത്തിലെധത്തികരതപര്  പലങടുത്തുലവനകാണക്ക്  അറത്തിയനതക്ക്.  ഒലരകാറ

ആതരകാപണതത്തിനര  ഇടെനലകകാത  രൂപതത്തില  എലകാ  വകുപകലളയര

സമനശയത്തിപ്പത്തിച്ചക്ക്  ആ  മണ്ഡലെകകാലെ  പ്രവര്തനങ്ങളകക്ക്  തനതൃതശര  ലകകാടുത

വകുപമനത്തിലയയര  അതത്തില  തനതൃതശപരമകായത്തിനത്തിന  എലകാ

വകുപമനത്തിമകാലരയര  ഉതദരകാഗസലരയര  ഞകാന  അയ്യേപ്പഭക്തര്ക്കുതവണ്ടത്തി

അഭത്തിനനനര അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണക്ക്. 

തകരളതത്തില  5  തദവസശര  തബകാര്ഡകളത്തിലെകായത്തി  3100  തകത്രങ്ങള,

14000  ജവ്വീവനകകാര്,  7600  ലപനഷനകകാര്  ഉളലപ്പലടെയണ്ടക്ക്.  ഇകൗ

തകത്രങ്ങളത്തിലലെ  വരമകാനലമടുതകാല  ഏകതദശര  10  മുതല  20

ശതമകാനതത്തില  തകാലഴ  തകത്രങ്ങളക്കുമകാത്രമകാണക്ക്  സശയരപരരകാപ്തതയള്ളതക്ക്.

രണ്ടക്ക്  പ്രളയകകാലെങ്ങളത്തില  തകര്നടെത്തിഞ്ഞ  തകത്രങ്ങളലടെ  പുനരദ്ധകാരണര,

തകകാവത്തിഡക്ക്  കകാലെതക്ക്  അടെഞ്ഞുകത്തിടെന  തകത്രങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കകാവശരമകായ

സഹകായങ്ങള,   മലെബകാര്  തദവസശര  തബകാര്ഡകളതപകാലുള്ള

തബകാര്ഡകളത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ഇതപ്പകാഴര  നലകത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  സകാമ്പതത്തിക

സഹകായതത്തിനളലപ്പലടെ  തകരളതത്തിലന്റ  ഖജനകാവത്തിലനത്തിനകാണക്ക്  ഒരവലെത്തിയ

സരഖര ലകകാടുക്കുനതക്ക്. എനകാല ലലഹനവ തകത്രങ്ങളത്തിലനത്തിനള്ള സമ്പതക്ക്
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സരസകാന  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  എടുക്കുകയകാലണനകാണക്ക്  ചത്തിലെയകാളകള

പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുനതക്ക്.  അതരര  പ്രചരണര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിഞ്ഞക്ക്  അതത്തിനള്ള  മറുപടെത്തി

നലകകാനകൂടെത്തി നമുകക്ക് കഴത്തിയണര.  ലപകാതുലവ ലലദവങ്ങള സമ്പനരകാലണന

വത്തിശശകാസമകാണക്ക്   ഭക്തജനങ്ങളക്കുള്ളതക്ക്.  പലക  ലലദവസകാമവ്വീപരമുലണ്ടനക്ക്

വത്തിശശസത്തിക്കുന  തകത്രങ്ങളലടെ  സത്തിതത്തിതയകാ,  പരമദരത്തിദ്രവമകാണക്ക്.

അഷ്ടത്തിക്കുവകയത്തിലകാത  തകത്രങ്ങളകാണക്ക്  60  ശതമകാനവര.  ലലദവനകാമ

സകാമരമുള്ള നമ്മുലടെ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തിയകാലണങത്തില കുതചലെഗൃഹമകായ ഇകൗ

തകത്രങ്ങലള കൃഷ്ണഗൃഹമകാകത്തി മകാറകാനള്ള വലെത്തിയ പരത്തിശമമകാണക്ക് നടെത്തുനതക്ക്.

ആ തവ്വീവ്രമകായ പരത്തിശമതത്തിനക്ക് എലകാവത്തിധ പത്തിന്തുണയര അര്പ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക്. 

നകാലളയകാണക്ക്  ആറ്റുകകാലെമയലടെ  ലപകാങകാലെ.  സശകാഭകാവത്തികമകായര  ആ

ലപകാങകാലെ  മതഹകാതവതത്തിനകാവശരമകായ  തനതൃതശപരമകായ  പങക്ക്

നത്തിര്വഹത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  ഏറവര  നലരവ്വീതത്തിയത്തില  അതക്ക്  നടെത്തുലമന

വത്തിശശകാസതത്തിലതലനയകാണക്ക്  ജനങ്ങളര.  സരസകാരതത്തിലന്റയര

സകാരസകാരത്തികതയലടെയര  തകന്ദ്രങ്ങളകായ  തകത്രങ്ങളര  ഉതവങ്ങളര

ആതഘകാഷങ്ങളര  ജനകവ്വീയ  പങകാളത്തിതതതകാലടെ  ആചകാരകാനഷകാനങ്ങതളകാലടെ

നടെതകാന  തനതൃതശര  ലകകാടുക്കുന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വകുപമനത്തികക്ക്  ഇകൗ
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തകരളതത്തിലന്റ  ജനപത്തിന്തുണയലണ്ടനക്ക്  ഞകാന  പറയകയകാണക്ക്.  ഉതവങ്ങളര

ആതഘകാഷങ്ങളര  സരരകത്തികകാന  നത്തിയമര  പകാസകാകണലമനക്ക്  ഞകാന

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ലവടെത്തിലകട്ടെക്ക്  പകാടെത്തില,  ആന  എഴനള്ളതക്ക്  പകാടെത്തില,

ആളകള  കൂടെകാന  പകാടെത്തിലകാലയന  അവസയത്തിലനത്തിനര  അതത്തിലന

രകലപ്പടുതതണ്ടതക്ക് നമ്മുലടെ കടെമയകാണക്ക്. തദവസശര തബകാര്ഡകളകക്ക് കവ്വീഴത്തില

തരത്തിശകായത്തി  കത്തിടെക്കുന ഭൂമത്തിയണ്ടക്ക്.  കൂടെലമകാണത്തികര തകത്രവളപ്പത്തിലലെ വഴതന

കൃഷത്തിതപകാലലെ,  തകത്രതത്തിനകാവശരമകായ  പൂകള,  ധകാനരങ്ങള  എനത്തിവ

ഉലപ്പകാദത്തിപ്പത്തികകാന  കഴത്തിഞ്ഞകാല  ആ  തകത്രതത്തിലന്റ  വരമകാനര

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തികകാന  കഴത്തിയര.  ചത്തിലെയത്തിടെങ്ങളത്തില  അതരര  പ്രവര്തനങ്ങള

ആരരഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്. നത്തിയമപരത്തിഷ്കരണര അടെത്തിയനരമകായത്തി നടെപ്പത്തിലെകാകത്തി മലെബകാര്

തദവസശര  തബകാര്ഡത്തിലന  രകലപ്പടുതകാനകാവശരമകായ

തവ്വീരമകാനമുണ്ടകാകണലമനക്ക്  ഞകാന  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  അധത്തികകാര

രകാഷ്ട്രവ്വീയര  പത്തിടെത്തിലച്ചടുകകാന  മുട്ടെന  വടെത്തിയമകായത്തി  കവകാതക്ക്  നടെത്തുന

കപടെവത്തിശശകാസത്തികലള  തകത്രകാങണതത്തിലനത്തിനര  പുറതകാകകാനര  ഇകൗ

ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക്  കഴത്തിതയണ്ടതുലണ്ടനക്ക്  ഞകാന  ഓര്മലപ്പടുത്തുന.  

ശത്രുനകാശമുണ്ടകാകകാനര  ഇകൗ  സര്കകാരത്തിനക്ക്  ആത്മവവ്വീരരവര
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ഭകൗതത്തികതനട്ടെവമുണ്ടകാകകാനര  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  ജനങ്ങളത്തിതപ്പകാള

രക്തപുഷകാഞ്ജലെത്തിയര  ശത്രുസരഹകാര  പൂജയര  മകാത്രമല  ലചയ്യുനതക്ക്.

അതത്തിനമപറര  തദവവ്വീമകാഹകാത്മരതത്തിലലെ  മതനകാച്ചകാരണരകൂടെത്തി

ലചയ്യുനലണ്ടനതക്ക് യ.ഡത്തി.എഫക്ക്. മനസത്തിലെകാക്കുനതക്ക് നലതകാണക്ക്. 

'സർവബകാധകാ പ്രശമനര ബത്രതലെകാകരസരകാഖത്തിതലെശശരത്തി|

 ഏവതമവ തശയകാകകാരരര അസബദശരത്തി വത്തിനകാശനര|'  അതത്തിനര്ത്ഥര

ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക് എതത്തിരകായത്തിവരന എലകാ ശത്രുവത്തിനര വത്തിനകാശമുണ്ടകാകുര.

ഇകൗ  സര്കകാരത്തിലന്റ  ആത്മവവ്വീരരര  വര്ദ്ധത്തികകാനര  ഭകൗതത്തികതനട്ടെമുണ്ടകാകകാനര

ഇകൗ സര്കകാരത്തിനക്ക്  കഴത്തിയലമനതക്ക് തദവവ്വീ മകാഹകാത്മരതത്തിലലെ മനമുച്ചരത്തിക്കുന

തകരളതത്തിലലെ ജനങ്ങളലടെ  ആഗഹമകാണക്ക്.  അതുലകകാണ്ടു തലനയകാണക്ക്  ഇകൗ

ഗവണ്ലമന്റക്ക് ഇതപ്പകാഴര മുതനകാട്ടുതപകാകുനതക്ക്. 

നത്തിയമസഭകളത്തിതലെയ്ക്കുള്ള  കഴത്തിഞ്ഞ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില

വട്ടെപൂജരതത്തിലുണ്ടകായത്തിരന ത്രത്തിപുരയത്തില തകകാണ്ഗസത്തിനക്ക് 5 സവ്വീറ്റുകത്തിട്ടെത്തി. പലക

ഞങ്ങള  പരകാജയലപ്പട്ടു.  ഞങ്ങള  പരകാജയലപ്പട്ടെതത്തില  സശകാഭകാവത്തികമകായര

ആഹകാദര  ലകകാള്ളുനവരകാണക്ക്  ഇവത്തിടെലത  യ.ഡത്തി.എഫക്ക്./തകകാണ്ഗസ്സുകകാര്.

അവതരകാടെക്ക്  ഒതന  ഓര്മത്തിപ്പത്തികകാനള,  ആ  വട്ടെപൂജരതത്തിലനത്തിനര
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അഞത്തിലലെതത്തിച്ചതുര  ബരഗകാളത്തിലലെ  ഉപലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില  ശവ്വീമതത്തി  മമതകാ

ബകാനര്ജത്തിലയ  പരകാജയലപ്പടുത്തുനതത്തിനക്ക്  തകകാണ്ഗസത്തിനക്ക്  പത്തിന്തുണ

നലകത്തിയതുര  ഇകൗ  ലചലങകാടെത്തിയലടെ  പ്രസകാനമകാലണനതക്ക്

മറനതപകാകരലതനക്ക്  ഒകാര്മലപ്പടുതത്തിലകകാണ്ടക്ക്  ഒരത്തികലക്കൂടെത്തി  ഇകൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ ഞകാന പത്തിനകാങ്ങുന. 

ശവ്വീ  .    ഐ  .    സത്തി  .    ബകാലെകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞകാന ഇകൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുന.  ശവ്വീ.  ലക.  ബകാബു  (ലനന്മേകാറ)  അതദഹതത്തിലന്റ പ്രസരഗതത്തില

ലലദവങ്ങലള,  തകത്രങ്ങലള  കശകാട്ടെക്ക്  ലചയ്തുപറഞ്ഞതത്തിലന  ഞകാന

അഭത്തിനനത്തിക്കുന.  ഏലറ  ഉപദ്രവങ്ങള  ലചയക്ക്  അവസകാനര  ലലദവതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്

അതദഹര എതത്തിലയനള്ളതകാണക്ക് ഏറവര വലെത്തിയ യകാഥകാര്ത്ഥരര. സതരതത്തില

തകരളതത്തിലലെ  ജനങ്ങളലടെ  നലട്ടെലലകാടെത്തിക്കുന  ബഡ്ജറകാണക്ക്  ഇകഴത്തിഞ്ഞ

ബഡ്ജറക്ക്.  2018-19,  2020-21-കകാലെഘട്ടെങ്ങളത്തിലുണ്ടകായ പ്രളയവര തകകാവത്തിഡക്ക്

മഹകാമകാരത്തിയര കകാരണര  ജനങ്ങളകക്ക്  ഇനര ലലസശരരമകായത്തി  ജവ്വീവത്തികകാതനകാ

ജവ്വീവത്തിത  സകാഹചരരങ്ങളത്തിതലെയ്ലകതകാതനകാ  സകാഹചരരമുണ്ടകായത്തിട്ടെത്തില.  ഇനക്ക്

രകാവത്തിലലെ  പ്രത്തിയലപ്പട്ടെ  ശവ്വീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്  ഇവത്തിലടെ  റൂള  50

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ആതരകാഗര-വനത്തിത-ശത്തിശുവത്തികസന
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വകുപമനത്തി പലെവട്ടെര  എഴതനറ്റുനത്തിനക്ക്  തടെസലപ്പടുതകാന ശമത്തിച്ചു.  മകാത്രമല,

ഇവത്തിലടെ  പ്രതത്തിപകതനതകാവക്ക്  വകാകകൗട്ടെക്ക്  പ്രസരഗര  നടെത്തുതമ്പകാഴര

തടെസലപ്പടുതകാന ശമത്തിച്ചു. ആ ആതവശര വയനകാടെക്ക്...

ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  (ശവ്വീ  .    ലക  .    എന  .     ബകാലെതഗകാപകാല):  സര്,

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ആതരകാഗര-വനത്തിത-ശത്തിശുവത്തികസന  വകുപമനത്തി  ഒര

കകാരത്തിഫത്തിതകഷന തചകാദത്തിച്ചതകാണക്ക്. വഴങ്ങുതനകാ എലനകാര റത്തികശസകാണക്ക്. അതക്ക്

തടെസലപ്പടുതലെല.  ഇതപ്പകാള  ഞകാന  അങ്ങതയകാടെക്ക്  തചകാദത്തിച്ചതുതപകാലലെ,

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തികക്ക്  ഒര  കകാരരതത്തില  റത്തികശസക്ക്  ലചയ്യേകാന

അവകകാശമുണ്ടതലകാ.  'തടെസലപ്പടുത്തുക'  എന  വകാകക്ക്  തരഖയത്തില  വരനതക്ക്

ശരത്തിയല. 

ശവ്വീ  .   ഐ  .   സത്തി  .   ബകാലെകൃഷ്ണന: സര്, വഴങ്ങത്തില എനപറഞ്ഞത്തിട്ടുര വവ്വീണ്ടുര

വവ്വീണ്ടുര  എഴതനലക്കുകയകാണക്ക്.  ഇകൗ  ആതവശര  വയനകാടെക്ക്  ലമഡത്തികല

തകകാതളജത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില  ലചയ്ലതങത്തില  വലെത്തിയ  അനഗഹര

കത്തിട്ടുമകായത്തിരന. വയനകാടെക്ക് ലമഡത്തികല തകകാതളജക്ക് 2013-ല പ്രഖരകാപത്തിച്ചതകാണക്ക്.

2016-ലുര  2021-ലുര അധത്തികകാരതത്തിലവന ഗവണ്ലമന്റുകള ആ ലമഡത്തികല

തകകാതളജക്ക്  ഇനര  അവഗണത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ആ  ലമഡത്തികല  തകകാതളജത്തിലന്റ
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പ്രവര്തനങ്ങള  യകാഥകാര്ത്ഥരമകായത്തിരലനങത്തില  ഞകാന  ഇനത്തിവത്തിലടെ

സബ്മത്തിഷനത്തില  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിച്ച  തതകാമസക്ക്  എന  വരക്തത്തി  കടുവയലടെ

ആക്രമണതത്തില  മരണലപ്പടെത്തിലകായത്തിരന.  മകാത്രമല  ആ   ലമഡത്തികല

തകകാതളജുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  സകൗജനരമകായത്തി  ലെഭത്തിച്ച  50  ഏകര്  ഭൂമത്തി  ഇനക്ക്

വയനകാടെക്ക്  ജത്തിലയത്തിലുണ്ടക്ക്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  റവനന-ഭവനനത്തിര്മകാണ

വകുപമനത്തികക്ക്  അറത്തിയകാവന  കകാരരമകാണത്തിതക്ക്.   ഇകൗ  ലമഡത്തികല

തകകാതളജുമകായര  ഭൂമത്തിയമകായര  ബനലപ്പട്ടെക്ക്   ചര്ച്ചകള  നടെക്കുതമ്പകാള

വയനകാടെത്തിലന  പ്രതത്തിനത്തിധവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്  അവരലടെ  പകാര്ട്ടെത്തി  ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തി   പലെ

സര്വകകത്തിതയകാഗങ്ങളത്തിലുര  പലങടുത  വരക്തത്തിയകാണക്ക്  അതദഹര.  ഇനക്ക്

ലമഡത്തികല തകകാതളജക്ക് ഇലകാതകാക്കുകയകാണക്ക്, മകാത്രമല ലമഡത്തികല തകതളജത്തില

അഡത്തിറക്ക്  ലചയ്യുന  തരകാഗത്തികലള  ലതകാട്ടെടുത  ജത്തിലകാ  ആശുപത്രത്തിയത്തിതലെയ്ക്കുര

തകാലൂകകാശുപത്രത്തിയത്തിതലെയ്ക്കുര  ജനറല  ആശുപത്രത്തിയത്തിതലെയ്ക്കുര  റഫര്  ലചയ്യുന

സകാഹചരരമകാണക്ക്  ഇനക്ക്  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  സശവ്വീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.

സകാഫത്തില, നഴ്സുമകാരത്തില, തഡകാകര്മകാരത്തില, മരനത്തില, വലെത്തിയ പ്രതത്തിസനത്തിയകാണക്ക്.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  ഇകകാരരര  പരത്തിതശകാധത്തികണര.

വയനകാടെക്ക്  ആസത്തിതറഷണല  ജത്തിലയകാണക്ക്.  തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക്  ഏലറടുത
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ജത്തിലയകാണക്ക്.  തകന്ദ്ര-സരസകാന ഗവണ്ലമന്റുകള തജകായത്തിന്റകായത്തി ആ ജത്തിലയലടെ

വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള  ഏതകകാപത്തിപ്പത്തിച്ചക്ക്  മുതനകാട്ടുതപകാതകണ്ട

സകാഹചരരമുണ്ടക്ക്.  നഞനതകകാടെക്ക്-നത്തിലെമ്പൂര് ലറയത്തിലതവ,  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ റവനന

വകുപമനത്തികക്ക്  അറത്തിയകാര,   നമള  എത്രകകാലെര  ചര്ച്ച  ലചയതകാണക്ക്.

ശവ്വീ. ഇ. ശവ്വീധരലന്റ തപപ്പര് സര്തവയത്തില ഫവ്വീസത്തിബത്തിളകാലണനക്ക് കലണ്ടതത്തിയ

ആ ലറയത്തിലതവ അട്ടെത്തിമറത്തിച്ചതക്ക് ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റകാണക്ക്.  അവസകാനര  7  തവണ

ബത്തിട്ടെവ്വീഷുകകാര്  സര്തവ നടെതത്തി ഒഴത്തിവകാകത്തിയ ലലമസൂര്-തലെതശരത്തി പകാതയ്ക്കക്ക്   18

തകകാടെത്തി  രൂപ  മുടെകത്തി  ലഹലെത്തി-തബകാണ്  സര്തവ  നടെതത്തി  പ്രസ്തുത  തുക

ദുര്വത്തിനത്തിതയകാഗലപ്പടുത്തുകയകാണക്ക് ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റക്ക് ലചയതക്ക്.  ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക്

ആ  തുക  നഷ്ടലപ്പടുകയകാണുണ്ടകായതക്ക്.  ആ  പകാത  ഫത്തിസത്തിബത്തിളകാലണങത്തില

അതത്തിലന്റ റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെക്ക് ഗവണ്ലമന്റക്ക് സഭയത്തില വയ്തകണ്ടതതല; നഞനതകകാടെക്ക്-

നത്തിലെമ്പൂര്  പകാത  സര്തവ  നടെത്തുനതത്തിനതവണ്ടത്തി  8  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണക്ക്

അനവദത്തിച്ചതക്ക്.  അതക്ക്  മകാറത്തിയത്തിട്ടെകാണക്ക്  18  തകകാടെത്തി  രൂപയ്ക്കക്ക്  ഈ  സര്തവ

നടെതത്തിയതക്ക്.  അതുതപകാലലെ  വയനകാടെക്ക്  ചുരതത്തില  നത്തിരനരര  തബകാകകാണക്ക്.

ഇനലലെ രകാത്രത്തി  11  മണത്തി മുതല രകാവത്തിലലെ  10  വലര ചുരര തബകാകകായത്തിരന.

ആ ചുരതത്തിലലെ തബകാകക്ക് ഒഴത്തിവകാക്കുനതത്തിനതവണ്ടത്തി ഒര തുരങപകാത 2020-ലലെ
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പഞകായതക്ക് ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തിനമുമ്പക്ക് പ്രഖരകാപത്തിച്ചു.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി

ഓണ്ലലലെനകായത്തി  ഉദ്ഘകാടെനവര  ലചയ്തു.  എനകാല  ഇനര   അതക്ക്

യഥകാര്ത്ഥരതത്തിതലെയ്ലകതത്തികകാന  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില.  വയനകാടെത്തിനക്ക്  തുരങര

വയ്ക്കുന  പദ്ധതത്തിയകായത്തി  ഇകൗ  ബഡ്ജറത്തിതന്മേലുള്ള  ധനഭരകാര്ത്ഥന  ഇവത്തിലടെ

നടെക്കുകയകാണക്ക്.  മകാത്രമല, വനരമൃഗ ശലെരവമുണ്ടക്ക്.  ഞകാന പറഞ്ഞതലകാ; കടുവ

ആറു തപലര മൃഗവ്വീയമകായത്തി ഭകത്തിച്ചു, ആന നത്തിരവധത്തി ആളകലള ലകകാന. ഇവത്തിലടെ

ഞകാന  ഉനയത്തിച്ച  ഒര  കകാരരതത്തിനര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വനര  വകുപമനത്തി

വരക്തമകായ മറുപടെത്തി നലകത്തിയത്തിട്ടെത്തില. അതദഹര വയനകാടെക്ക് ജത്തിലയലടെ ചകാര്ജ്ജുളള

മനത്തിയകാണക്ക്.  വയനകാടെത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്  അറത്തിയകാവന  മനത്തിമകാര്കക്ക്  അതത്തിലന്റ

ചകാര്ജക്ക്  ലകകാടുകണര.  വയനകാടെത്തിലലെ  നകാലെക്ക്  ചുരതത്തിനമുകളത്തില  തുറനത്തിട്ടെ

ജയത്തിലെത്തില  അവത്തിടെലത  ജനങ്ങലള  അടെയ്ക്കുന  സകാഹചരരമകാണക്ക്  ഇകൗ

ഗവണ്ലമന്റക്ക്  സശവ്വീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  ഇവത്തിലടെ  അതുസരബനത്തിച്ച ഒര

കകാരരരതപകാലുര അതദഹര പറഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില.  ഞകാന തനരലത പറഞ്ഞതുതപകാലലെ

കഴത്തിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കകാലെലതകാലക  അനവദത്തിച്ച  കത്തിഫ്ബത്തിയലടെ

പദ്ധതത്തികളണ്ടക്ക്.  ക്രകാഷക്ക്  ഗകാര്ഡക്ക്  ലഫനസത്തിരഗക്ക്,  ഹകാരഗത്തിരഗക്ക്  ലഫനസത്തിരഗക്ക്

ഇലതകാലക  എനകാലണനതപകാലുര  അറത്തിയകാലത  ഞങ്ങള  ലകകാടുക്കുന
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കതത്തിനതപകാലുര  വരക്തമകായ  മറുപടെത്തി  നലകകാലത  ഇനക്ക്  വനരവകുപമനത്തി

ഉളലപ്പലടെയളള  മനത്തിമകാര്  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.  എലന്റ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തില  ഒര  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ആര്ട്സക്ക്  ആനഡക്ക്  സയനസക്ക്

തകകാതളജക്ക്  അനവദത്തിക്കുനതക്ക്  സരബനത്തിച്ചക്ക്  ഞകാന  രണ്ടുതവണ  ഈ

സര്കകാരത്തിനമുനത്തില  സബ്മത്തിഷന  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതകാണക്ക്.  ആ

സബ്മത്തിഷന ലവറുലതയല,  ഉനതവത്തിദരകാഭരകാസ ലഡപനട്ടെത്തി  ഡയറകര് വളലര

കൃതരമകായത്തിട്ടുള്ള  എലകാ   റത്തിതപ്പകാര്ട്ടുകതളകാടുരകൂടെത്തി  ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക്

സമര്പ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഈ രണ്ടുതവണയര മറുപടെത്തി  പറഞ്ഞതപ്പകാള സകാമ്പതത്തിക

സത്തിതത്തി  പരത്തിതശകാധത്തികണലമനകകാരരര  പറഞ്ഞു.  പകാവലപ്പട്ടെ  കുട്ടെത്തികളകക്ക്

പഠത്തികകാനള്ള ഒര തകകാതളജത്തിലന്റകകാരരര പറയതമ്പകാള സകാമ്പതത്തിക സത്തിതത്തി

പരത്തിതശകാധത്തികണലമനക്ക്  പറയന.  ഈ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  നത്തിലെപകാടെക്ക്

അതകാതണകാ;  അങ്ങലനയകാതണകാ  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികതളകാടെക്ക്  ലചതയ്യേണ്ടതക്ക്?  ഈ

ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ഇതക്ക്  രകാഷ്ട്രവ്വീയമകായത്തി  ഉപതയകാഗത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇനത്തിലയങത്തിലുര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ   ധനകകാരര  വകുപമനത്തിയടെകര  ഇകകാരരതത്തില  ഇടെലപ്പട്ടെക്ക്

എനകാണക്ക്  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തിലയനക്ക്  പരത്തിതശകാധത്തികണര.  എലന്റ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തില ഒര ഗവണ്ലമന്റക്ക് തകകാതളജകാണക്ക് ആവശരലപ്പടുനതക്ക്.
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മലറലകാ നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെങ്ങളത്തിലുര ഗവണ്ലമന്റക്ക് തകകാതളജുണ്ടക്ക്.  ആദത്തിവകാസത്തി

കുട്ടെത്തികളര കര്ഷകരലടെ മകളമടെകര തത്തിങ്ങത്തിപ്പകാര്ക്കുനതകാണക്ക് വയനകാടെക്ക് ജത്തില.

ആ ജത്തിലയത്തില ഒര ഗവണ്ലമന്റക്ക് തകകാതളജക്ക് അനവദത്തികകാന ഈ ഗവണ്ലമന്റക്ക്

എനത്തിനകാണക്ക്  രകാഷ്ട്രവ്വീയര  കളത്തിക്കുനതക്ക്?  രകാഷ്ട്രവ്വീയര  കളത്തിച്ചത്തിട്ടെക്ക്  രകാഷ്ട്രവ്വീയമകായ

ആയധങ്ങളമകായത്തി  മറ്റുചത്തിലെയത്തിടെങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  അവര്  തപകാകുകയകാണക്ക്.  എനത്തികക്ക്

രകാഷ്ട്രവ്വീയമകായത്തി  പ്രതത്തികരത്തികകാന  അറത്തിയകാതതുലകകാണ്ടല.  ആ

തകകാതളജത്തിനതവണ്ടത്തി  ഞകാന  ഇതുവലര  രകാഷ്ട്രവ്വീയമകായത്തി  പ്രതത്തികരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ ധനകകാരര വകുപമനത്തി അകകാരരതത്തില ഇടെലപ്പടെണര.  റവനല്യു

വകുപമകായത്തി  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെക്ക്   റവനന  വകുപമനത്തിലയ  ഞകാന

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണക്ക്,  രകാഷ്ട്രവ്വീയമകായല  വരക്തത്തിപരമകായത്തി  ഞകാന

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  കകാരണര,  അതദഹതത്തിനക്ക്  വയനകാടെക്ക്  ജത്തിലയത്തിലലെ

സത്തി.പത്തി.ഐ.-യലടെ  ജത്തിലകാ  ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തി  ചകാര്ജ്ജുണ്ടകായത്തിരനതപ്പകാള

ഞകാന  ഡത്തി.സത്തി.സത്തി.  പ്രസത്തിഡന്റകായത്തിരന.  അനക്ക്  ഞങ്ങലളകാരമത്തിച്ചക്ക്

പലെകകാരരങ്ങളര  ചര്ച്ച  ലചയത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇനക്ക്  വയനകാടെക്ക്  ജത്തിലയത്തില  ഭൂമത്തി  പ്രശര

പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനതവണ്ടത്തി അതദഹര നത്തിലെപകാടുകള സശവ്വീകരത്തിച്ചു. പലക ചത്തിലെ

ഉതദരകാഗസര്  ആ  ഫയലുകള  ഇനക്ക്  ചുവപനകാടെയത്തില  ലകട്ടെത്തി
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ലസക്രതട്ടെറത്തിയറത്തിലുര  കളകതററത്തിലുര  വച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ആ  ചുവപനകാടെ

ലപകാട്ടെത്തിക്കുനതത്തിനതവണ്ടത്തിയള്ള  സകാഹചരരര  അങ്ങക്ക്   ബകലകകാള്ളണര.

ധകാരകാളര  ആളകളകക്ക് പട്ടെയര ലകകാടുക്കുനതത്തിനകായത്തി അങ്ങക്ക് നകാലള വയനകാടെക്ക്

ജത്തിലയത്തില  വരത്തികയകാണക്ക്.   അതക്ക്  ലകകാടുക്കുതമ്പകാള  വയനകാടെക്ക്  ജത്തിലയത്തിലലെ

ലപകാതുസകാഹചരരങ്ങള  വത്തിലെയത്തിരതകാന  അങ്ങക്ക്  തയ്യേകാറകാകണര.  എലന്റ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തില ഇരളര,  മരത്തിയനകാടെക്ക്,  ലഫയര്ലെകാനഡക്ക്,  പൂജകാക്കൂട്ടെര

എനത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തിലലെ  ഭൂമത്തിപ്രശങ്ങളലകലകാര  പരത്തിഹകാരര  കകാണകാന

അതങ്ങയ്ക്കലകാലത  അങ്ങയലടെ  ഉതദരകാഗസര്കക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില.  മലറകാനക്ക്,

എല.എ.  പട്ടെയര നലകുനതക്ക് സരബനത്തിച്ചകാണക്ക്,  പതത്തിച്ചുനലകത്തിയ ഭൂമത്തിയത്തില

ഒര  വവ്വീടുവയ്ക്കകാന  നത്തിതഷധത്തികലപ്പടുന  സകാഹചരരമകാണുള്ളതക്ക്.  അതത്തിനക്ക്

ലപര്മത്തിറക്ക്  നത്തിതഷധത്തികലപ്പടുന  സകാഹചരരമകാണുള്ളതക്ക്.  വവ്വീടെക്ക്  വയ്ക്കകാതനകാ

തകാമസത്തികകാതനകാ  ലചറത്തിയ  കടെകള  നത്തിര്മത്തികകാതനകാ  കഴത്തിയകാത

സകാഹചരരതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  സകാധകാരണകകാരകായ  ജനങ്ങലള

എതത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  മകാത്രമല,  വയനകാടെക്ക്  ജത്തിലയത്തില  2018-ലുര

2019-ലുമുണ്ടകായ  പ്രളയതത്തില  അപകടെങ്ങള  സരഭവത്തിച്ച,  ദുരനങ്ങള

സരഭവത്തിച്ച  പലെ കുടുരബങ്ങളക്കുര ഇനര നഷ്ടപരത്തിഹകാരര   ലകകാടുകകാനണ്ടക്ക്.
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അതത്തിതുവലര  ലകകാടുകകാന  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില.  മകാത്രമല,   എലന്റ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തിലലെ  അമ്പലെവയല  അതങ്ങയ്ക്കറത്തിയകാര,  അവത്തിലടെ

പട്ടെയവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ വത്തിഷയമുണ്ടക്ക്.  പകാതന്റഷന എനക്ക്  പറഞ്ഞുലകകാണ്ടക്ക്

ആ  പകാവലപ്പട്ടെ  അഞ്ഞൂതറകാളര  കുടുരബങ്ങലള  റവനന  വകുപ്പത്തിലലെ  ചത്തിലെ

ഉതദരകാഗസര്  തദ്രകാഹത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇകകാരരതത്തില  അങ്ങക്ക്

ഇടെലപതടെണ്ടതുണ്ടക്ക്.  മകാത്രമല,  ഇനക്ക്  തഫകാറസക്ക്  തമഖലെകളത്തില,

കൃഷത്തിയത്തിടെങ്ങളത്തില തവ്വീ  ആളത്തിപ്പടെരകയകാണക്ക്.  അതത്തിലനകാനര ഗവണ്ലമന്റക്ക് ഒര

നടെപടെത്തിയര  സശവ്വീകരത്തിക്കുനത്തില.  അതുതപകാലലെ  ഹകൗസത്തിരഗക്ക്  തബകാര്ഡത്തിനക്ക്

ഏതകാണ്ടക്ക്  322  തകകാടെത്തി  രൂപ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ലകകാടുകകാനണ്ടക്ക്.  ആലക

ലകകാടുതത്തിട്ടുള്ളതക്ക്  52  തകകാടെത്തി  രൂപ  മകാത്രമകാണക്ക്.  അതപ്പകാള  എലകാ

വകുപകളരകൂടെത്തി  തയകാജത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  ഈ  നകാടെത്തിലന്റ  ലപകാതുവത്തികസനതത്തിനക്ക്

ലപകാതുവകായത്തി  പ്രവര്തത്തിതകണ്ടതുണ്ടക്ക്.  ഒര ബഡ്ജറക്ക്  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുതമ്പകാള

ആ ബഡ്ജറത്തിനക്ക് മുതനകാടെത്തിയകായത്തി കഴത്തിഞ്ഞ ബഡ്ജറത്തില പറഞ്ഞ കകാരരങ്ങള

നടെപ്പകായത്തിട്ടുതണ്ടകാ  എനതത്തിലന  സരബനത്തിച്ചക്ക്  റത്തിവനതപകാലുര  നടെതകാന  ഈ

ഗവണ്ലമന്റക്ക് തയ്യേകാറകാകുനത്തില. ജത്തിലകാതലെതത്തിലുര സരസകാനതലെതത്തിലുര റത്തിവന

നടെതണര.  അകകാരരതത്തിലതപകാലുര  പരകാജയമകാണക്ക്  ഈ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്.
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അതുലകകാണ്ടുതലനയകാണക്ക് ഞകാന ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള എതത്തിര്ക്കുനതക്ക്. 

ശവ്വീ  .    പത്തി  .    എസക്ക്  .    സുപകാല:  സര്,   ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ശക്തമകായത്തി  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്.   ഇതപ്പകാള  ടഷറത്തി  പൂട്ടുര,  ശമ്പളര  മുടെങ്ങുര,

ലപനഷന  മുടെങ്ങുര,  വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങലളലകാര  മുടെങ്ങുര  തുടെങ്ങത്തിയ

കകാരരങ്ങള ഈ  ഗവണ്ലമന്റക്ക് അധത്തികകാരതത്തിലവനനകാളമുതല സത്തിരമകായത്തി

തകളക്കുന  പലവത്തിയകാണക്ക്.  ഈ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  രണ്ടകാര  വര്ഷതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്

കടെനത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ശമ്പളതമകാ  ലപനഷതനകാ  വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങതളകാ

മുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടെത്തിലലെ ല്ല്നക്ക്  മകാത്രമല  കൂടുതല  വത്തികസന  തകമപ്രവര്തനങ്ങളമകായത്തി

ഈ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയമകാണക്ക്.  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിതലലയനക്ക്  തചകാദത്തിച്ചകാല,  അതുണ്ടക്ക്,  എനകാല  അതക്ക്  ഇവത്തിലടെ

മകാത്രമകാതണകാ  ഉള്ളതക്ക്?  തലെകാകത്തുതലന  മത്തികവകാറുമുള്ള  രകാജരങ്ങലളലകാര

വലെത്തിയ  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തി  തനരത്തിടുകയകാണക്ക്.  തകകാവത്തിഡക്ക്

സകാഹചരരതത്തില ഇനരയത്തിലലെ എലകാ സരസകാനങ്ങളര വലെത്തിയ സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തി  തനരത്തിട്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇവത്തിടെലത  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തി സരസകാന സര്കകാരത്തിലന്റ  സൃഷ്ടത്തിയകാതണകാ; തകന്ദ്ര സര്കകാരത്തിനക്ക്

അതത്തില  ഒരപങ്കുമത്തിതല;  അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്  നത്തിങ്ങള  ഒരകരവര
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മത്തിണ്ടുനത്തിലെതലകാ?  ഇവത്തിലടെ  ശതദ്ധയമകാലയകാര  കകാരരര,  തകകാവത്തിഡക്ക്-പ്രളയ

പശകാതലെതത്തിലുര  തകരളതത്തിലന്റ  വളര്ച്ചകാനത്തിരകക്ക്  കൂടെത്തിലയനള്ളതകാണക്ക്.

2021-22-ലലെ  തദശവ്വീയ  വളര്ച്ചലയകകാള  ഉയര്ന  വളര്ച്ചകാനത്തിരകകാണക്ക്

തകരളതത്തിതലെലതനക്ക്  നകാഷണല  സകാറത്തിസത്തികല  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെക്ക്

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  2021-22-ലലെ  തദശവ്വീയ  വളര്ച്ചകാനത്തിരകക്ക്  8.75

ശതമകാനമകായത്തിരനലവങത്തില തകരളര തനടെത്തിയതക്ക്  12.8  ശതമകാനമകാണക്ക്.  നമുകക്ക്

നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവത്തിലുളലപ്പലടെ  മുതനകാട്ടുതപകാകകാന  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുലണ്ടനള്ളതകാണക്ക്

യകാഥകാര്ത്ഥരര.  നമള  സബ്സത്തിഡത്തികലളലകാര  നത്തിര്തലെകാകണലമനകാണക്ക്

തകന്ദ്ര  സര്കകാര്  പറയനതക്ക്.  പകാവലപ്പട്ടെവലര  സഹകായത്തികകാന  പകാടെത്തില,

അവലര  സഹകായത്തിക്കുന  ആനകൂലെരങ്ങള  മധുരരകത്തിരത്തിയന

എള്ളുണ്ടയകാലണനകാണക്ക് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രധകാനമനത്തി പരത്തിഹസത്തിച്ചതക്ക്.  വകായ്പ

വകാങ്ങത്തി  പകാവലപ്പട്ടെവലര  സഹകായത്തിക്കുന  രവ്വീതത്തി  മകാറണലമനര

ബഡ്ജറത്തിലനത്തിര്തത്തി  സഹകായത്തിക്കുന  നത്തിലെപകാടെക്ക്  സശവ്വീകരത്തികണലമനമകാണക്ക്

ബഹുമകാനരരകായ  പ്രധകാനമനത്തിയര  തകന്ദ്ര  ധനകകാരര  വകുപമനത്തിയര

പറയനതക്ക്.  ഇലതങ്ങലന  സകാധത്തിക്കുര;  വകായ്പ  വകാങ്ങത്തികകാലത  എങ്ങലന

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങള  നടെതകാനര  പകാവലപ്പട്ടെവലര  സഹകായത്തികകാനര
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കഴത്തിയര?  അലതകാരത്തികലുര  കഴത്തിയന  കകാരരമല.   ഈ   സര്കകാര്

സബ്സത്തിഡത്തികള നത്തിര്തലെകാകത്തിയകാല അതക്ക് സകാധകാരണകകാലര ബകാധത്തിക്കുന

സകാഹചരരമുണ്ടകാകുര.  അതകായതക്ക്  നമ്മുലടെ  സകാമൂഹര  ലപനഷന നലകകാതനകാ

കുറഞ്ഞ നത്തിരകത്തില  ബവദല്യുതത്തിയര  കുടെത്തിലവള്ളവര  ജനങ്ങളകക്ക്  നലകകാതനകാ

കഴത്തിയകാത  സത്തിതത്തി  വരര.  അതുതപകാലലെ  യകാത്രകാലചലെവക്ക്  വര്ദ്ധത്തിക്കുര,

സകൗജനര തറഷന വത്തിതരണവര നത്തിലെയ്ക്കുര.  ഭവനനത്തിര്മകാണ സബ്സത്തിഡത്തിലയ

അതക്ക്  ബകാധത്തിക്കുര,  കുടുരബശവ്വീക്കുള്ള  സകൗജനര  പലെത്തിശ  നത്തിരകക്ക്  നത്തിലെയ്ക്കുര,

കത്തിഫ്ബത്തി  നത്തിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങലള  ബകാധത്തിക്കുര  ഇതരതത്തില

അതത്തിക്രൂരമകായ  ജനതദ്രകാഹ  നയമകാണക്ക്  തകന്ദ്രര  മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുനതക്ക്.  തകന്ദ്ര

സര്കകാരത്തിലന്റ  വകാദലമനകാണക്ക്;  ധനകമത്തി  മൂനക്ക്

ശതമകാനതത്തിലലെകാതുകണലമനര  അതകാണക്ക്  ധനഉതരവകാദത്തിത  നത്തിയമര

അനശകാസത്തിക്കുനലതനമകാണക്ക് അവര് പറയനതക്ക്. ധനകമത്തിലയ സരബനത്തിച്ചക്ക്

തകന്ദ്ര  നത്തിലെപകാടെക്ക്  യകാഥകാസത്തിതത്തികമകാലണനക്ക്  സരസകാന  ബഡ്ജറത്തില

ധനകകാരര വകുപമനത്തി ശവ്വീ. ലക. എന. ബകാലെതഗകാപകാല ആതരകാപത്തിച്ചതക്ക് എത്ര

ശരത്തിയകാണക്ക്.  ധനകമത്തി അല്പര വര്ദ്ധത്തിച്ചകാല ആകകാശര ഇടെത്തിഞ്ഞുവവ്വീഴതമകാ?  ധന

ഉതരവകാദത്തിത നത്തിയമര തകരളതത്തിനക്ക് മകാത്രമല,  തകന്ദ്രതത്തിനര ബകാധകമതല;
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തകരളതത്തിലന്റ  ധനകമത്തി  ഒരത്തികലതപ്പകാലുര  മൂനക്ക്  ശതമകാനതത്തില

ഒതുങ്ങത്തിയത്തിട്ടെത്തിലലനതതല  യകാഥകാര്ത്ഥരര.  ഇതപ്പകാഴലത  ധനകമത്തി   6

ശതമകാനതത്തിനക്ക് മുകളത്തിലെകാണക്ക്. കഴത്തിഞ്ഞ വര്ഷര ഇതക്ക് 6.9 ശതമകാനമകായത്തിരന.

തകന്ദ്രതത്തിനക്ക്  ധനകമത്തിയകാകകാര  തകരളതത്തിനക്ക്   അതക്ക്  പകാടെത്തില.  ഇലതനക്ക്

നത്തിലെപകാടെകാണക്ക്?   തകന്ദ്രതത്തിലന്റ  സരസകാന  വത്തിരദ്ധ  നത്തിലെപകാടെത്തിതനകാടെക്ക്

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.-ലന്റയര  തകകാണ്ഗസത്തിലന്റയര  നത്തിലെപകാടെക്ക്   എനകാലണനകാണക്ക്

അവര് വരക്തമകാതകണ്ടതകാണക്ക്.  കടെര വകാങ്ങുനതക്ക് തടെസലപ്പടുത്തുന തകന്ദ്രര

സരസകാനതത്തിനക്ക്  അര്ഹമകായ  വത്തിഹത്തിതര  നലകുനത്തിലലനതകാണക്ക്  വസ്തുത.

ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  വത്തിഹത്തിതര നത്തിര്തലെകാക്കുന നത്തിലെപകാടെക്ക്  സശവ്വീകരത്തിക്കുകയര തകന്ദ്ര

നത്തികുതത്തി  വത്തിഹത്തിതര   ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കുകയര  റവനന  ലഡഫത്തിസത്തിറക്ക്  ഗകാന്റക്ക്  ഒകാതരകാ

വര്ഷവര  ലവട്ടെത്തിക്കുറയ്ക്കുയമകാണക്ക്.   കടെലമടുപ്പക്ക്  പരത്തിധത്തി  നത്തിയനത്തിക്കുന.

ഇതരതത്തില ഏകതദശര 32,000/-  തകകാടെത്തി രൂപയലടെ കുറവകാണക്ക് സരസകാന

സര്കകാരത്തിനക്ക്  ഒര  വര്ഷമുണ്ടകാകുനതക്ക്.   എങ്ങലനയകാണക്ക്  സരസകാനതത്തിനക്ക്

മുതനകാട്ടുതപകാകകാന സകാധത്തിക്കുനതക്ക്; തകന്ദ്ര വരമകാനതത്തിലന്റ 41 ശതമകാനമകാണക്ക്

എലകാ  സരസകാനങ്ങളക്കുമകായത്തി  വവ്വീതത്തിച്ചുനലകുനതക്ക്.  എനകാല

സരസകാനങ്ങളകക്ക് വവ്വീതത്തിച്ചക്ക് നലതകണ്ട പണര നലകകാതത്തിരത്തികകാന ലസസ്സുര
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സര്ച്ചകാര്ജ്ജുമകായത്തി തകന്ദ്രര  ലലെവത്തിയകായത്തി തത്തിരത്തിലച്ചടുക്കുകയകാണക്ക്.  ഫലെതത്തില

41  ശതമകാനതത്തിലന്റ  സകാനതക്ക്  21.6  ശതമകാനര  മകാത്രമകാണക്ക്  തകന്ദ്രര

സരസകാനങ്ങളകകായത്തി  നവ്വീകത്തിവയ്ക്കുനതക്ക്.    ലഫഡറല സരവത്തിധകാനതത്തിലന്റ

ശക്തമകായ  ലെരഘനമകാണത്തിതക്ക്.  മറക്ക്  ബഡ്ജറത്തിതര  വകായ്പകള  പകാടെത്തിലലനക്ക്

വത്തിലെക്കുന  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  അവര്കക്ക്  ഇതക്ക്  ബകാധകമകാകകാലത

ലപകാതുതമഖലെസകാപനങ്ങലള/ബകാങ്കുകലള  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്

തകകാടെത്തികണകത്തിനക്ക് രൂപയകാണക്ക് സമകാഹരത്തിക്കുനതക്ക്.  2016-2019  വലര  5.99

ലെകര തകകാടെത്തിരൂപയകാണക്ക് അവര് ഇതരതത്തില സശരൂപത്തിച്ചതക്ക്.   കത്തിഫ്ബത്തിലയ

എതത്തിര്ക്കുന  തകന്ദ്ര  സര്കകാര്  നകാഷണല  തമകാണത്തിലലറതസഷന

ബപപബലെന എന തപരത്തില  111  ലെകര തകകാടെത്തിരൂപയകാണക്ക് അതരതത്തില

കടെലമടുതതക്ക്.  അവത്തിലടെ ഒര നയവര ഇവത്തിലടെ മലറകാര നയവമകാണക്ക് ഇവരലടെ

സമവ്വീപനര.  

'എലകാവര്ക്കുര ഭൂമത്തി എലകാ ഭൂമത്തിക്കുര തരഖ  എലകാ തസവനങ്ങളര സകാര്ട്ടെക്ക്'

എന  മുദ്രകാവകാകരര  മുതനകാട്ടുവച്ചുലകകാണ്ടകാണക്ക്  തകരളതത്തിലലെ  റവനന  വകുപ്പക്ക്

മുതനകാട്ടുതപകാകുനതക്ക്.  റവനന വകുപമനത്തി     ശവ്വീ. ലക. രകാജന വളലര സുതസര

വദനനകായത്തി  ഇവത്തിലടെ  ഇരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ലചയ  പ്രവര്തനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക്
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ചത്തിനത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയര  ലചയ്യേകാന  തപകാകുന  പ്രവര്തനങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക്

അതദഹര   ആതലെകാചത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയമകാണക്ക്.  അത്രതയലറ

ആത്മവത്തിശശകാസതതകാലടെയകാണക്ക് അതദഹര അതരര കകാരരങ്ങലള കകാണുനതക്ക്.

കകാരണര വലെത്തിയ മകാറങ്ങളകാണക്ക് റവനന വകുപ്പത്തില ഉണ്ടകായത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.

പട്ടെയവത്തിതരണതത്തില വലെത്തിയ മുതനറമകാണക്ക് തകരളതത്തിലുണ്ടകായതക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞ

സര്കകാരത്തിലന്റ കകാലെതക്ക് 177494 പട്ടെയങ്ങളകാണക്ക് നലകത്തിയതക്ക്. ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

ശവ്വീമതത്തി തസകാണത്തിയകാ ഗകാനത്തി പട്ടെയര നലകത്തിയതുതപകാലലെയല.  ആളകളകക്ക്

വരക്തമകായത്തി  കത്തിട്ടെത്തിയകകാരരമകാണക്ക്  ഞകാന  പറയനതക്ക്.   ഈ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്

അധത്തികകാരതത്തില വനതത്തിനതശഷര കഴത്തിഞ്ഞ വര്ഷര 54535 പട്ടെയങ്ങളര ഈ

വര്ഷര  40000  പട്ടെയങ്ങളരകൂടെത്തി  നലകകാന  തപകാകുകയകാണക്ക്.   മകാത്രമല,

പട്ടെയമത്തിഷന  രൂപവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്  അര്ഹതയള്ള  മുഴവന  ആളകളക്കുര  പട്ടെയര

നലകകാനകാവശരമകായ നടെപടെത്തികളമകായത്തി  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.

ഇലതകാര വലെത്തിയ മുതനറമകാണക്ക്.   ലവറുലത പട്ടെയര ലകകാടുതതല.  ലെകാനഡക്ക്

ബടബനണലെത്തില  ലകട്ടെത്തികത്തിടെന  തകസുകള  സമയബനത്തിതമകായത്തി

തവ്വീര്പ്പകാകകാനള്ള  നടെപടെത്തികളകാണക്ക്  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  സശവ്വീകരത്തിച്ചതക്ക്.   60000

തകസുകളകാണക്ക്  തവ്വീര്പ്പകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.  40000-തതകാളര  ക്രയ
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സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറ്റുകള വത്തിതരണര നടെതകാന ഈ ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക് സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.

ഇങ്ങലനയകാണക്ക്  പട്ടെയവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  കകാരരതത്തില  വലെത്തിയ  മുതനറര

സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.   മലെതയകാര  തമഖലെയത്തിലുര  ആദത്തിവകാസത്തി  തമഖലെയത്തിലുര

പട്ടെയര  നലകകാന  സകാധത്തികണര.   അതക്ക്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

അനമതത്തികകായത്തി  കകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.    അകകാരരതത്തില  ആവശരമകായ

ഇടെലപടെലുകളണ്ടകാകണര.   തജകായത്തിന്റക്ക്  ലവരത്തിഫത്തിതകഷന  നടെതകാത

സലെങ്ങളത്തില  അതത്തിനകാവശരമകായ  സരവത്തിധകാനര  ഒരകകാനള്ള  നടെപടെത്തികള

സശവ്വീകരത്തികണര.   അതുതപകാലലെ  കനകാല  പുറതമ്പകാകക്ക്,  തറകാഡക്ക്  പുറതമ്പകാകക്ക്

എനത്തിടെങ്ങളത്തില  തകാമസത്തിക്കുന ആളകളകക്ക് പട്ടെയര നലകകാന സകാധത്തികണര.

അതുതപകാലലെ   വത്തിവത്തിധ  തകകാളനത്തികളത്തില  തകാമസത്തിക്കുന  ആളകളകക്ക്

പലെതപ്പകാഴര  പട്ടെയര  ലെഭത്തികകാത   സകാഹചരരമുണ്ടക്ക്.   അവര്  പ്രയകാസങ്ങള

തനരത്തിടുനണ്ടക്ക്.   അതുലകകാണ്ടക്ക്  തകകാളനത്തികളത്തില  തകാമസത്തിക്കുന  ആളകളകക്ക്

മുഴവന  പട്ടെയര  നലകുനതത്തിനകാവശരമകായ  നടെപടെത്തികള

സശവ്വീകരത്തിതകണ്ടതകായത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഭൂമത്തിയത്തിലകാതവരലടെ പ്രശര ഭൂമത്തിയത്തിലകാതവര്കക്ക്

മകാത്രലമ  അറത്തിയകാന  സകാധത്തിക്കുകയള.   അതക്ക്  അറത്തിയന  ഗവണ്ലമന്റകാണക്ക്

ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  ഗവണ്ലമന്റക്ക്.  നമ്മുലടെ  സരസകാനതക്ക്
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പതത്തിനകായത്തിരകണകത്തിനക്ക്  ആളകളകാണക്ക്  ഭൂമത്തിയത്തിലകാലത  പ്രയകാസകരമകായത്തി

നത്തിലക്കുനതക്ക്.   അതതസമയര  പരത്തിധത്തിയത്തില  കവത്തിഞ്ഞുര   സര്കകാര്  ഭൂമത്തി

അനധത്തികൃതമകായര  ബകവശര  വച്ചത്തിരത്തിക്കുന  ആളകളണ്ടക്ക്.   ഈ  ഭൂമത്തികള

പത്തിടെത്തിലച്ചടുകകാന സകാധത്തികണര.  അര്ഹതയത്തിലകാലത  ബകവശര വച്ചത്തിരത്തിക്കുന

ഭൂമത്തി  തത്തിരത്തിലച്ചടുതക്ക്  അര്ഹരകായ  ആളകളലടെ  കരങ്ങളത്തിതലെയ്ലകതത്തികകാന

സകാധത്തികണര.  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സര്കകാരത്തിലന്റ

കകാലെകാവധത്തിക്കുള്ളത്തില   ഭൂമത്തിയത്തിലകാത  മുഴവന  ആളകളക്കുര  ഭൂമത്തി  നലകകാന

സകാധത്തിക്കുന  തരതത്തിലുള്ള  നടെപടെത്തികളമകായത്തി  സര്കകാര്

മുതനകാട്ടുതപകാകണലമനകാണക്ക്   ഈ  അവസരതത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തികകാനള്ളതക്ക്.

റവനന  വകുപ്പത്തിലന  ശക്തത്തിലപ്പടുതത്തിയകാല  വലെത്തിയ  രവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള

മകാറങ്ങളണ്ടകാകകാന  സകാധത്തിക്കുനതകാണക്ക്.   ഭൂമത്തി  തരരമകാറവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

വത്തിഷയതത്തില  അതക്ക്  കകാണകാൻ  കഴത്തിഞ്ഞതകാണക്ക്.   ഒരപകാടെക്ക്  അതപകകള

ലകട്ടെത്തികത്തിടെന.   990-ഒകാളര  തകാലകകാലെത്തിക  തസത്തിക  സൃഷത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  340

വകാഹനങ്ങള  ക്രമവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്  കമ്പനട്ടെറുര  അനബന  സരവത്തിധകാനവര

ഒരകത്തിലകകാണ്ടക്ക് ഒര വലെത്തിയ പരത്തിപകാടെത്തി നടെതത്തിയതത്തിലന്റ അടെത്തിസകാനതത്തില

രണ്ടരലെകതതകാളര  അതപകകളകക്ക്  തവ്വീര്പകലപ്പത്തിച്ചു.  1000  തകകാടെത്തി
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രൂപയത്തിലെധത്തികര  വരമകാനമകാണക്ക്  നമ്മുലടെ   ഖജനകാവത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  വനതക്ക്.   ഇതക്ക്

ലചറത്തിയകകാരരമകാതണകാ?  പരകാതത്തികളകക്ക്  പരത്തിഹകാരമുണ്ടകാകുകയര സര്കകാരത്തിനക്ക്

വരമകാനര  ലെഭത്തിക്കുന  സകാഹചരരമുണ്ടകാകുകയര  ലചയ്തു.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

ധനകകാരര  വകുപമനത്തിതയകാടുര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  റവനന  വകുപമനത്തിതയകാടുര

എനത്തികക്ക്  സൂചത്തിപ്പത്തികകാനള്ളതക്ക്,  വത്തിതലജക്ക്  ഒകാഫവ്വീസുകളലടെ  സത്തിതത്തിലയ

സരബനത്തിച്ചക്ക്  ഗകൗരവമകായത്തി   പരത്തിതശകാധത്തികണലമനള്ളതകാണക്ക്.   വത്തിതലജക്ക്

ആഫവ്വീസുകളലടെ  പ്രവര്തനര  ശക്തത്തിലപ്പടുതകാനള്ള  നടെപടെത്തികളമകായത്തി

ഗവണ്ലമന്റക്ക്  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.  80 ശതമകാനതത്തിലെധത്തികര  ഫവ്വീലഡക്ക്

തജകാലെത്തി  ലചയ്യുന  ഒകാഫവ്വീസകാണക്ക്  വത്തിതലജക്ക്  ഒകാഫവ്വീസക്ക്.   ഒരപകാടെക്ക്  തജകാലെത്തി

അവര്ക്കുണ്ടക്ക്.   പതക  ഉതദരകാഗസര്കക്ക്  സഞരത്തികകാന  വകാഹനമത്തില.

പകാരകാതത്തികകാരലടെ/അതപകകരലടെ  വകാഹനതത്തില  അവര്കക്ക്

സഞരത്തിതകണ്ടതകായത്തി  വരനണ്ടക്ക്.   ഇതക്ക്  നലലകാര  കകാരരമകാതണകാ;  ഇതക്ക്

അഴത്തിമതത്തികക്ക്   കകാരണമകാകത്തിതല;   അതുലകകാണ്ടക്ക്  അവര്കക്ക്  വകാഹനര

നലകുനതത്തിനക്ക്  സകാധത്തികണര.   എലകാ  വത്തിതലജക്ക്  ഒകാഫവ്വീസത്തിലുര  വകാഹനര

നലകകാന സകാധത്തിച്ചകാല അതക്ക്  നലതകാണക്ക്.   ഒരപതക എലകാ ഒകാഫവ്വീസത്തിലുര

നലകകാന സകാധത്തികത്തിലലങത്തിലുര രണ്ടുമൂനക്ക് വത്തിതലജക്ക് ഒകാഫവ്വീസുകള തകന്ദ്രവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്
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ഒര  വകാഹനര  ക്രമവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്  നലകത്തിയകാല   നലരവ്വീതത്തിയത്തില  അവര്കക്ക്

പ്രവര്തത്തികകാന സകാധത്തിക്കുനതകാണക്ക്.   നത്തികുതത്തിപത്തിരത്തിവക്ക്  വര്ദ്ധത്തിക്കുകയര നല

സര്വവ്വീസക്ക്  നലകകാനര   ഒരപകാടെക്ക്  പരകാതത്തികളകക്ക്  പരത്തിഹകാരമുണ്ടകാകകാനര

സകാധത്തിക്കുനതകാണക്ക്.   ജനങ്ങളമകായത്തി  ഏറവര  അടുതക്ക്  നത്തിലക്കുന  ഒര

ഒകാഫവ്വീസക്ക്  എന  നത്തിലെയത്തില  ആ  ഒകാഫവ്വീസുകളലടെ  പ്രവര്തനര  വളലര

നലരവ്വീതത്തിയത്തില  മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാന  സകാധത്തിക്കുര  അതക്ക്  ജനങ്ങളകക്ക്

വളലര  പ്രതയകാജനകരമകായത്തി  മകാറുന  സകാഹചരരവര  ഉണ്ടകാകുനതകാണക്ക്.

ഏറവര  കൂടുതല  പ്രളയര  ബകാധത്തിച്ചതുര   പ്രളയ  സകാധരത  കൂടുതലുള്ളതുമകായ

സരസകാനമകാണക്ക്   നമ്മുതടെതക്ക്.   ഒര  സരസകാനതക്ക്  പ്രളയമുണ്ടകാകുതമ്പകാള

സഹകായത്തികകാനള്ള  ബകാധരത  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനണ്ടക്ക്.   ലവള്ളലപ്പകാക

ദുരത്തിതകാശശകാസ  ഫണ്ടക്ക്  നലകുന  കകാരരതത്തില  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക്

വത്തിതവചനമുതണ്ടകാലയനക്ക് പരത്തിതശകാധത്തിതകണ്ടതകാണക്ക്.  പലെ സരസകാനങ്ങളക്കുര

വകാരത്തിതകകാരത്തി  പ്രളയഫണ്ടക്ക്  നലകുതമ്പകാള  സരസകാനതത്തിനക്ക്  അര്ഹമകായ

പ്രളയഫണ്ടക്ക്  നലകകാത  നത്തിലെപകാടെക്ക്  തകന്ദ്രര  സശവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിലന

സരബനത്തിച്ചക്ക്  ഗകൗരവമകായത്തി  പറതയണ്ടതുലണ്ടനകാണക്ക്  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്

സൂചത്തിപ്പത്തികകാനള്ളതക്ക്.   ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സര്കകാര്
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വകാഗകാനങ്ങള  പകാലെത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്,  ജനങ്ങളകക്ക്  നലകത്തിയ  വകാഗകാനങ്ങള

പകാലെത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക് മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.  ജനവത്തിശശകാസര ആര്ജത്തിച്ച

സര്കകാരകാണത്തിതക്ക്.   വവ്വീണ്ടുര  തകരളതത്തിലലെ  ജനങ്ങള ഈ ഗവണ്ലമന്റത്തിലന

അധത്തികകാരതത്തിതലെറത്തി.  ആ  പ്രതവ്വീക  ഈ  സര്കകാര്  പകാലെത്തിക്കുലമന

കകാരരതത്തില  സരശയമത്തില.   ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഒരത്തികലകൂടെത്തി

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്.

ശവ്വീ  .    എന  .    ഷരസുദവ്വീന:  സര്,   ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണക്ക്.   സര്കകാരത്തിലന്റ  ലകകാള്ളരതകായ്മയര  സകാമ്പതത്തിക

രരഗത്തുള്ള മത്തിസക്ക് മകാതനജുലമന്റുരലകകാണ്ടക്ക് രകാജരലത ജനങ്ങള ലപകാറുതത്തിമുട്ടുന

സത്തിതത്തിയകാണുള്ളതക്ക്.  പുതത്തിയ ബഡ്ജറ്റുവരത്തികയര പുതത്തിയ ലപതടകാള/ഡവ്വീസല

ലസസക്ക് ഏര്ലപ്പടുത്തുകയര അതത്തിലൂലടെ  750  തകകാടെത്തി രൂപയലടെ  പകാവലപ്പട്ടെ……

ഒകാതട്ടെകാ ബഡവര്മകാരലടെയര ബബകക്ക് യകാത്രകകാരലടെയര തപകാകറത്തില കയ്യേത്തിട്ടെക്ക്

പണര  സമകാഹരത്തികകാനകാണക്ക്  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ശമത്തിക്കുനതക്ക്.   എനകാല

ഇവത്തിടെലത യഥകാര്ത്ഥ ചത്തിത്രര എനകാണക്ക്; 750  തകകാടെത്തി രൂപയലടെ  30  ഇരട്ടെത്തി

നത്തികുതത്തിക്കുടെത്തിശത്തിക  പത്തിരത്തിലച്ചടുകകാന  നമ്മുലടെ  ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക്  സകാധത്തികകാലത

തപകായത്തി.  വമ്പന്മേകാലര വത്തിട്ടെത്തിട്ടെക്ക് പകാവങ്ങലള പത്തിടെത്തിക്കുന ഒര സമവ്വീപനമകാണക്ക് ഈ
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സര്കകാര്  സശവ്വീകരത്തിക്കുനതക്ക്.   സത്തി  &  എ.ജത്തി  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടുപ്രകകാരര  21797.86

തകകാടെത്തി രൂപ സര്കകാര് പത്തിരത്തിലച്ചടുകകാനണ്ടക്ക്. ഇതത്തില   അഞക്ക് വര്ഷമകായത്തിട്ടുള്ള

കുടെത്തിശത്തിക  7160.32  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണക്ക്.    ബഡ്ജറക്ക്  വനതപ്പകാള  ഇവത്തിലടെ

സകാമ്പതത്തിക  മത്തിസക്ക്  മകാതനജ് ലമന്റകാലണനക്ക്   പ്രതത്തിപകര

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിച്ചതകാണക്ക്.   അതക്ക്  ശരത്തിവയ്ക്കുനതകാണക്ക്  സത്തി&എ.ജത്തി.-യലടെ

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെക്ക്.  ഒകാതരകാ  കകാരരങ്ങളര  വത്തിശദമകായത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല  ബകാര്

തഹകാട്ടെലെത്തിലന്റ  പത്തിഴയത്തില  88  തകകാടെത്തി  രൂപ തത്തിരത്തിലക  പത്തിടെത്തികകാനണ്ടക്ക്.   അതക്ക്

പത്തിരത്തിലച്ചടുതത്തിട്ടെത്തില.   ബകാര്  ബകമകാറ  ഫവ്വീസത്തിലലെ  കുടെത്തിശത്തിക  88  തകകാടെത്തി

രൂപയലടെ  നകാലെത്തിരട്ടെത്തി  വരലമനകാണക്ക്  പറയനതക്ക്.   ഇലതകാനര  പത്തിരത്തികകാലത

പകാവപ്പട്ടെവലന്റ തപകാകറത്തില കയ്യേത്തിട്ടെ ഈ നടെപടെത്തി ഒരത്തികലുര അരഗവ്വീകരത്തികകാന

സകാധത്തികത്തില.   അതത്തിലനതത്തിലരയള്ള  പ്രതത്തിതകധമകാണക്ക്  സരസകാനതക്ക്

ആളത്തികത്തുനതക്ക്.   എനകാണക്ക്  ഇവത്തിലടെ  കകാണുനതക്ക്;  കറുപ്പക്ക്   കകാണുതമ്പകാള

നമ്മുലടെ  ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക്  കലെത്തിയത്തിളകുകയകാണക്ക്.  ഇവത്തിലടെ  ചര്ച്ചയര

അടെത്തിയനരപ്രതമയങ്ങള വനത്തിട്ടുര ഇനലലെ കകാലെത്തികറക്ക് യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിയത്തില ഒര

ലപണ്കുട്ടെത്തി  'പര്ദ'  ധരത്തിച്ചക്ക്  തപകായതപ്പകാള  തപകാലെവ്വീസക്ക്  അവലര  വളഞ്ഞത്തിട്ടെക്ക്

പത്തിടെത്തിക്കുന  ഒര  ചത്തിത്രര  ഇനലെലത  പത്രങ്ങളത്തിലുണ്ടകായത്തിരന.   നമ്മുലടെ
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സരസകാനര എതങ്ങകാട്ടെകാണക്ക് തപകാകുനതക്ക്?   'പര്ദ'  ധരത്തിക്കുനതക്ക് മലെബകാറത്തില,

പ്രതതരകത്തിച്ചക്ക്   മലെപറതക്ക്...,  തകകാഴത്തിതകകാടുള്ള യൂണത്തിതവഴത്തിറത്തിയത്തില  അവത്തിലടെ

പരത്തിപകാടെത്തികക്ക്  തപകാകുന  കുട്ടെത്തിയകാണക്ക്.   അവലള  തത്തിരത്തിച്ചയച്ചക്ക്  തഹകാസലെത്തില

തപകായത്തി  'പര്ദ'  മകാറത്തിയതത്തിനതശഷമകാണക്ക്  ആ  കുട്ടെത്തികക്ക്  വരകാന  സകാധത്തിച്ചതക്ക്.

ശബരത്തിമലെ  മണ്ഡലെകകാലെര  കഴത്തിഞ്ഞുതപകായതക്ക്  ഇകൗ  നകാടെത്തിലന്റ  മഹകാഭകാഗരര.

അലലങത്തില   എത്ര  പകാവലപ്പട്ടെ  അയ്യേപ്പഭക്തര്  നത്തിങ്ങളലടെ  ഇകൗ  കറുപ്പക്ക്

വത്തിതരകാധരലകകാണ്ടക്ക്  പ്രയകാസലപ്പതടെണ്ടത്തിവരമകായത്തിരന?   ഇകൗ  സരസകാനതക്ക്

പത്തിനവ്വീടുള്ളതക്ക്  കരതല  തടെങലെകാണക്ക്.   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  ഒര

ജത്തിലയത്തില  വരത്തികയകാലണങത്തില  അവത്തിലടെയള്ള  ലക.എസക്ക്.യ.-ലന്റയര

എര.എസക്ക്.എഫക്ക്.-ലന്റയര  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി  തനതകാകന്മേകാലരയര  യൂതക്ക്

തകകാണ്ഗസത്തിലലെയര  യൂതക്ക്  ലെവ്വീഗത്തിലലെയര  യവജന  തനതകാകന്മേകാലരയര

കരതല  തടെങലെത്തില  വയ്ക്കുകയകാണക്ക്;  ഇതക്ക്  എനകാണക്ക്?  ജനകാധത്തിപതര

ഭകാരതതത്തിലലെ ഒര സരസകാനമകാണത്തിലതനക്ക് നത്തിങ്ങള ഓര്കണര.  ഇതക്ക്  Kim

Jong-un-ലന്റ  ഉതര  ലകകാറത്തിയ  അലലനക്ക്  ബനലപ്പട്ടെവലര

ഓര്മലപ്പടുത്തുകയകാണക്ക്.  അവത്തിലടെ  അതദഹതത്തിലനകാര  കുട്ടെത്തി  ജനത്തിച്ചു,  ആ

കുട്ടെത്തിലകകാര തപരമത്തിട്ടു.  എനത്തിട്ടെക്ക് പറഞ്ഞു,  ഇകൗ രകാജരതക്ക് ഇകൗ തപരക്ക്  ആരര
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ഇടെകാന പകാടെത്തിലലനക്ക്.  അതുതപകാലലെ രണ്ടുമൂനതരര  ലഹയര് കട്ടെത്തിരഗക്ക്  മകാത്രലമ

ഉതര ലകകാറത്തിയയത്തില പകാടുള, തവലറ തരതത്തിലുള്ള ലഹയര് കട്ടെത്തിരഗക്ക് പകാടെത്തില.

സമകാനരവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള  സമവ്വീപനങ്ങളകാണക്ക്  ഇകൗ  സര്കകാര്  സശവ്വീകരത്തിക്കുനതക്ക്.

സരസകാന  ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക്  തനതൃതശര  നലകുന  പകാര്ട്ടെത്തി  ഇതപ്പകാലഴകാര

പ്രതത്തിതരകാധ ജകാഥയത്തിലെകാണക്ക്.  ഇവത്തിലടെ ഇരത്തിതകണ്ട ശവ്വീ.  എര.  വത്തി.  തഗകാവത്തിനൻ

മകാസറുര  തഡകാ.  ലക.  ടെത്തി.  ജലെവ്വീല  അടെകമുള്ള  തസ്നേഹത്തിതര്  ഇതപ്പകാള  ഒര

ജകാഥയമകായത്തി  പുറതകാണക്ക്.  ആയത്തിതകകാലട്ടെ,  അതക്ക്  നത്തിങ്ങളലടെ  പകാര്ട്ടെത്തികകാരരര.

പതക,  നത്തിങ്ങള  ആലരയകാണക്ക്  പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുനതക്ക്?  പ്രതത്തിതരകാധലമനക്ക്

പറഞ്ഞക്ക്  ആദരര  ഞങ്ങള  തകട്ടെതക്ക്  സരഘക്ക്  പരത്തിവകാറത്തിലന

പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുലമനകാണക്ക്.  ശവ്വീ.  നതരന്ദ്ര തമകാഡത്തിലയക്കുറത്തിതച്ചകാ ശവ്വീ.  അമത്തിതക്ക്

ഷകാലയക്കുറത്തിതച്ചകാ  അതത്തിലലെകാര  വകാക്കുര  തകളക്കുനത്തില.  ഇതപ്പകാള  സശയര

പ്രതത്തിതരകാധതത്തിലെകാണക്ക്.  സശപ്ന  സുതരഷത്തിലന്റ ലവളത്തിലപ്പടുതലുകളലകതത്തിരകായത്തി

പ്രതത്തിതരകാധജകാഥ  നടെതതണ്ടത്തിവന  ഗതത്തിതകടെത്തിലെകാണക്ക്  നത്തിങ്ങളലടെ  പകാര്ട്ടെത്തി.

തവ്വീര്നത്തില,  ആയങത്തിമകാരലടെ  ലവളത്തിലപ്പടുതലെത്തിനര  പ്രതത്തിതരകാധമകാണക്ക്;

ആരകാണതക്ക്?  ഇലതകാലക  നത്തിങ്ങള  വളര്തത്തിയ  കുട്ടെത്തികളകാണക്ക്,  നത്തിങ്ങള

വളര്തത്തിയ  ക്രത്തിമത്തിനലുകളകാണക്ക്.  അവലരയകാണക്ക്  ഇകൗ  ജകാഥലകകാണ്ടക്ക്
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പ്രതത്തിതരകാധത്തിക്കുനതക്ക്. പത്തിലന ജകാഥയത്തില വമ്പത്തിച്ച ബഡകായത്തിയകാണക്ക് പറയനതക്ക്.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ                   തതദശസശയരഭരണര-എബകസക്ക്  വകുപമനത്തി

ശവ്വീ.  എര.  ബത്തി.  രകാതജഷത്തിലന്റ നകാട്ടെത്തിലലെ കൂറനകാടെത്തില  തപകായത്തി ശവ്വീ.  എര.  വത്തി.

തഗകാവത്തിനൻ  മകാസര്  പറയനതക്ക്  ലക-ലറയത്തില  വരകാന  തപകാകുകയകാണക്ക്

എനകാണക്ക്.  അവത്തിലടെ  കുടെത്തില  വരവസകായര  തപകാലലെ  ചത്തിലെ  ആളകള  അപ്പര

ഉണ്ടകാക്കുനണ്ടക്ക്.  നമള  മുമ്പക്ക്  അപ്പപ്പകാട്ടെക്ക്  തകട്ടെത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  'അപ്പങ്ങലളമ്പകാടുര...

ചുട്ടെമകായത്തി'  എന പഴലയകാര പകാട്ടെത്തിലന ഉസകാദക്ക് തഹകാട്ടെല എന സത്തിനത്തിമയത്തില

മകാറത്തിപ്പകാടെത്തിയതലകാ. അതുതപകാലലെയളള ഒര അപ്പപ്പകാട്ടെകാണത്തിതപ്പകാള ശവ്വീ. എര. വത്തി.

തഗകാവത്തിനൻ മകാസര് പകാടുനതക്ക്.  കൂറനകാടെക്ക് നത്തിനര അപ്പമുണ്ടകാകത്തി ലകകാച്ചത്തിയത്തില

ലകകാണ്ടുതപകായത്തി  വത്തിലപ്പന  നടെതത്തിയതത്തിനതശഷര  വവ്വീട്ടെത്തില  വനക്ക്  ഭകണര

കഴത്തികകാലമനര  അത്രതയലറ  യകാത്രകാസകൗകരരമകാണക്ക്  ഉണ്ടകാകകാന

തപകാകുനലതനമകാണക്ക്  ശവ്വീ.  എര.  വത്തി.  തഗകാവത്തിനൻ  മകാസര്  പറയനതക്ക്.

ആയത്തിതകകാലട്ടെ  സമതത്തിച്ചു.  എങ്ങലനയകാണക്ക്  ഇകൗ  യകാത്രകാസകൗകരരര?

കൂറനകാട്ടെത്തിലനത്തിനര  ലക-ലറയത്തിലെത്തില  കയറകാന  കഴത്തിയത്തില.  പകാലെകകാടെക്ക്

ജത്തിലലയനക്ക്  പറയനതക്ക്  ലക-ലറയത്തിലെത്തിലന്റ  പട്ടെത്തികയത്തിലെത്തില,  അവത്തിലടെ  ഒര

തസഷനമത്തില.  കൂറനകാടെക്ക്  നത്തിനക്ക്  ലക-ലറയത്തില  കയറണലമങത്തില  ഒനകത്തില



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

76

തത്തിരൂരത്തിതലെയ്ക്കക്ക് തപകാകണര അലലങത്തില തൃശ്ശൂരത്തിതലെയ്ക്കക്ക് തപകാകണര.  ഒനര മുതല

രണ്ടക്ക് മണത്തിക്കൂര് വലര യകാത്ര ലചതയ്യേണ്ടത്തി വരര. 

ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  (ശവ്വീ  .    ലക  .    എന  .    ബകാലെതഗകാപകാല):  സര്,

കത്തിനഫകാ  പകാര്കത്തിലനത്തിനര  വവ്വീട്ടെമമകാര്  തയ്യേകാറകാക്കുന  തഹകാര  ലമയ്ഡക്ക്

ഭകണ  സകാധനങ്ങള  തകകാഴത്തിതകകാടെക്ക്  നത്തിനള്ള  ലലഫറത്തില   തലെകാകതത്തിലന്റ

വത്തിവത്തിധ  സലെതതയ്ക്കക്ക്  തപകായത്തി  വരനതക്ക്  അതങ്ങയ്ക്കക്ക്  അറത്തിയകാതമകാ?  ഭകണ

സകാധനങ്ങലള  അങ്ങക്ക്  തള്ളത്തിപ്പറയരതക്ക്.  കത്തിനഫകാ  പകാര്കത്തിലനത്തിനര

വവ്വീട്ടെമമകാരലടെ  സഹകായതതകാലടെ  നല നകാടെന ഭകണ സകാധനങ്ങളണ്ടകാകത്തി

കയറത്തി അയയ്ക്കുന ഫുഡക്ക് തപ്രകാസസത്തിരഗക്ക് യൂണത്തിറ്റുകള അവത്തിലടെയണ്ടക്ക്. 

ശവ്വീ  .    എന  .    ഷരസുദവ്വീന:  സര്,  ഭകണ  സകാധനങ്ങലള  തരരതകാഴത്തി

പറഞ്ഞതല.    ഒര  കുട്ടെ  അപ്പവമകായത്തി  തത്തിരൂരത്തിലനത്തിതനകാ  തൃശ്ശൂരത്തിലനത്തിതനകാ

ലക-ലറയത്തിലെത്തില  കയറത്തി  ലകകാച്ചത്തിയത്തില  ലകകാണ്ടുതപകായത്തി  വത്തിറക്ക്  വരകാലമനകാണക്ക്

പറയനതക്ക്.  ഒര ഭകാഗതതയ്ക്കുള്ള ടെത്തികറക്ക്  ചകാര്ജക്ക്  എത്രയകാലണനറത്തിയതമകാ?

ഇലതകാനര  നടെക്കുന  കകാരരമല.  എനകാലുര  ഞങ്ങള  സകാതങതത്തികമകായത്തി

തചകാദത്തികലട്ടെ; ഒര ലലസഡത്തിതലെയ്ക്കുള്ള ടെത്തികറക്ക് ചകാര്ലജനക്ക് നത്തിങ്ങള പറയനതക്ക്

700  രൂപയകാണക്ക്.  700  രൂപ  അതങ്ങകാട്ടുര  700  രൂപ  ഇതങ്ങകാട്ടുമകാകുതമ്പകാള
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1400 രൂപ.   മറക്ക് ചകാര്ജ്ജുകള കൂടെത്തിയകാകുതമ്പകാള തപകായത്തിവരകാന 2000 രൂപ

ലചലെവക്ക്  വരര.  ഒര കുട്ടെ  അപ്പര വത്തിറകാല  2000  രൂപ കത്തിട്ടുതമകാ;  പതക്ക്  കുട്ടെ

വത്തിറകാല  കത്തിട്ടുതമകാ?  ആതരകാടെകാണക്ക്  നത്തിങ്ങള  ഇകൗ  ബഡകായത്തി  പറയനതക്ക്?

ഇലതകാലകയകാണക്ക്  ഇകൗ  ജകാഥയത്തില  വത്തിശദവ്വീകരത്തിക്കുനതക്ക്.  ഇവത്തിലടെ  മകാധരമ

സശകാതനരലത  സരബനത്തിച്ചക്ക്  പറയകയകാണങത്തില  വലകാലതകാര

അവസയത്തിലെകാണക്ക്.  ഏഷരകാലനറത്തിലലെ  ശവ്വീ.  വത്തിന  വത്തി.  തജകാണുര,

ശവ്വീമതത്തി  സത്തിന്ധു  സൂരരകുമകാറുര  തനരത്തിടുന  തകസുകള.  നമള

ഫകാസത്തിസതത്തിലനതത്തിലരയര  പത്ര  സശകാതനരതത്തിനതവണ്ടത്തിയലമലകാര

വകാദത്തിക്കുതമ്പകാള ഇകൗ സരസകാനതക്ക്  നടെകകാന പകാടെത്തിലകാത കകാരരങ്ങളകാണക്ക്

നടെക്കുനതക്ക്.  വലെത്തിയ  ജനകാധത്തിപതരവത്തിരദ്ധ  രവ്വീതത്തിയത്തിലൂലടെയകാണക്ക്  ഇകൗ

കമനണത്തിസക്ക് ഗവണ്ലമന്റക്ക് കടെനക്ക് ലപകായ്ലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്. ഇവത്തിലടെ നമള

വവ്വീണ്ടുര  വത്തിഷയതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  വരത്തികയകാലണങത്തില  കകാണകാന  സകാധത്തിക്കുനതക്ക്,

ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി,  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  നഷ്ടപരത്തിഹകാരത്തുക  വകാങ്ങത്തിലയടുക്കുനതത്തില

സര്കകാരത്തിനക്ക്  വവ്വീഴ്ചയണ്ടകായത്തി  എനതക്ക്  പകാര്ലെലമന്റത്തില  ചര്ച്ച  ലചയ്യേലപ്പട്ടു.

ഇവത്തിലടെ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തിമകാര് പറയനതക്ക് ശവ്വീ.  എന.  ലക.  തപ്രമചന്ദ്രന

തചകാദരര  അങ്ങലന  തചകാദത്തികരതകായത്തിരന,  അതുലകകാണ്ടകാണക്ക്  ഉതരര
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ഇങ്ങലന  ആയലതനകാണക്ക്.  ശവ്വീ.  എന.  ലക.  തപ്രമചന്ദ്രന  എനകാണക്ക്

തചകാദത്തിച്ചതക്ക്?  തകന്ദ്രര നമലള അവഗണത്തിക്കുനലണ്ടനര നമുകക്ക് നലകകാനള്ള

തുക  നലകുനത്തിലലനര  നത്തിങ്ങള  കകാലെങ്ങളകായത്തി  പറയകയകാണക്ക്.  അകകാരരര

ഞങ്ങളര  അരഗവ്വീകരത്തിക്കുന.  ഇവത്തിലടെ  ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  ഇനതത്തില  5000

തകകാടെത്തി രൂപ  വകാങ്ങത്തിലയടുക്കുനതത്തില തകരളതത്തിനക്ക് വവ്വീഴ്ചയലണ്ടനക്ക് പറഞ്ഞതക്ക്

Expenditure  &  Review  Committee  ആണക്ക്.  അതക്ക്  ഗുലെകാതത്തി

ഇനസത്തിറനട്ടെത്തിലന്റ   കലണ്ടതലെകാണക്ക്.  അതക്ക്  നമള  കകാണതണ്ട?  അതുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെക്ക് നത്തിങ്ങളലടെ കൂലടെ നത്തിനത്തിട്ടെകാണക്ക്  ലകകാലര എര. പത്തി.  ശവ്വീ. എന. ലക.

തപ്രമചന്ദ്രന   തകരളതത്തിനക്ക്  ലകകാടുതകണ്ടതക്ക്  ലകകാടുകതണ്ടലയനര  ഇതക്ക്

ശരത്തിയകാതണകാലയനര പകാര്ലെലമന്റത്തില തചകാദരര ഉനയത്തിച്ചതക്ക്.  ഇതത്തിനക്ക് ശവ്വീമതത്തി

നത്തിര്മലെ  സവ്വീതകാരകാമന  മറുപടെത്തി  പറഞ്ഞതപ്പകാള  നത്തിങ്ങളലടെ  ചത്തിലെ  വവ്വീഴ്ചകള

ചൂണ്ടത്തികകാട്ടെത്തി.  അതത്തിനക്ക്  എനത്തിനകാണക്ക്   ശവ്വീ.  എന.  ലക.  തപ്രമചന്ദ്രലനതത്തിലര

തത്തിരത്തിയനതക്ക്?  18  എര.പത്തി.-മകാര്  ഞങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  ഒനര  പറയനത്തിലലനക്ക്

എതപ്പകാഴര  പറയകാറുണ്ടക്ക്.  നത്തിങ്ങളക്കുതവണ്ടത്തി  പറഞ്ഞ  ഒരകാളലടെ  സത്തിതത്തി

ഇതകാണക്ക്,  പത്തിലന  ബകാകത്തിയള്ളവരലടെ  കകാരരര  പറയകാനതണ്ടകാ?  ഇകൗ

രവ്വീതത്തിയത്തിലെകാണക്ക് നത്തിങ്ങളലടെ തപകാകക്ക്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ റവനന വകുപമനത്തിയലടെ
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ശദ്ധയത്തിലലപ്പടുതകാനള്ള  ഒര  പ്രധകാന  വത്തിഷയര,  ഭൂമത്തിയലടെ  നരകായവത്തിലെ

സരബനത്തിച്ചകാണക്ക്.   ഭൂമത്തിയലടെ  നരകായ  വത്തിലെ  2010-ല  നമള  തവ്വീരമകാനത്തിച്ചു.

അതക്ക്  ലതറകായ  തവ്വീരമകാനമകായത്തിരന,  ആ  നരകായവത്തിലെ  മുഴവനര  അബദ്ധ

പഞകാരഗമകാണക്ക്.  തലെസകാനലത കണകായ സലെതത്തിനക്ക് പതക്ക് ലെകര രൂപ.

വയനകാട്ടെത്തില  ഒര  ലസന്റക്ക്  ഭൂമത്തികക്ക്  11  ലെകര  രൂപ.  തൃശ്ശൂരത്തിലലെ  സശരകാജക്ക്

ഗകൗണ്ടത്തില  ഒര  ലസന്റക്ക്  ഭൂമത്തികക്ക്  ഒര  തകകാടെത്തി  രൂപ.  ഒതരതറകാഡത്തിലന്റ

ഇരവശത്തുമുള്ള സലെതത്തിനക്ക് വരതരസ വത്തിലെയകാണക്ക് നത്തിലെവത്തിലുള്ളതക്ക്.   നമള

ഇങ്ങലന ഇടെയ്ക്കത്തിടെകക്ക്  ഭൂമത്തിയലടെ നരകായവത്തിലെ വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചക്ക്  13  വര്ഷര ലകകാണ്ടക്ക്

264  ശതമകാനമകാണക്ക്  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചതക്ക്.  ഇതപ്പകാള നമള എനകാണക്ക്  ലചയതക്ക്?

ഇതപ്പകാള  വവ്വീണ്ടുര  20  ശതമകാനര  നരകായ  വത്തിലെ  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചു.  അതപ്പകാള

എനകാണക്ക്  സരഭവത്തിച്ചതക്ക്?  മുമ്പക്ക്  ഒര  ലസന്റക്ക്  ഭൂമത്തി  രജത്തിസര്  ലചയ്യേകാന

രജത്തിതസ്ട്രേഷന  ഫവ്വീസുര  സകാമ്പക്ക്  ഡനട്ടെത്തിയര  കൂടെത്തി   പതത്തിനകായത്തിരര  രൂപ

മതത്തിയകായത്തിരനലവങത്തില  ഇതപ്പകാള  പനണ്ടകായത്തിരര  രൂപ  തവണര.  നത്തിങ്ങള

ചുളവത്തില  ആളകളലടെ  തപകാകറടെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  അഞക്ക്  ലസന്റുര  പതക്ക്

ലസന്റുമുള്ള എത്രതയകാ ഭൂമത്തികള ആളകളകക്ക് രജത്തിസര് ലചതയ്യേണ്ടത്തിവരര.  ആ

സകാനതകാണക്ക്  ഭൂമത്തിയലടെ  നരകായവത്തിലെ  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  മകാത്രമല
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സര്കകാരത്തിലന്റ ഭകാഗത്തുനത്തിനര ഇതപ്പകാള എലകാര തട്ടെത്തിപ്പകാണക്ക്.  പഴയകകാലെതക്ക്

ഒര തത്തിരട്ടെക്ക് ഗകാമര എലനകാര തമത്തിഴക്ക് പ്രതയകാഗമുണ്ടക്ക്,  ഇന ഇടെതത്തില തത്തിരട്ടെക്ക്

അരസകാങര.  എലകാവരര  പറത്തിക്കുകയകാണക്ക്,  എലകാവതരയര  പറത്തിക്കുകയകാണക്ക്,

സര്വത്ര  തട്ടെത്തിപ്പക്ക്  നടെത്തുകയകാണക്ക്.  പ്രളയ  ഫണ്ടക്ക്  പകാര്ട്ടെത്തികകാര്  തട്ടെത്തിച്ചു.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തിയലടെ  ദുരത്തിതകാശശകാസ  നത്തിധത്തിയത്തില  ലലകവച്ചതക്ക്

സഹത്തികകാന കഴത്തിയത്തില.  ഇകൗ  ഫണ്ടത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ആലരലകാര  സരഭകാവന നലകത്തിയ

തുകയകാണുളളതക്ക്?  ഇവത്തിലടെ  ഒര  മകാധരമ  പ്രവര്തകന  പറഞ്ഞതുതപകാലലെ

ഇലതകാര  ലലവകകാരത്തിക  സഞയമകാണക്ക്.  ഒര  നശത്തിച്ച  കകാലെതക്ക്

അരപട്ടെത്തിണത്തികകാര് നലകത്തിയ പവത്തിത്ര മൂലെധനമകാണക്ക്  ഒര പറര  നരകാധമന്മേകാര്

അടെത്തിച്ചുലകകാണ്ടുതപകായതക്ക്.  കണ്ണൂരത്തിലലെ  ജനകാര്ദനന  ഇടെതുപകകകാരനര

ബവ്വീഡത്തി  ലതറുപകകാരനമകാണക്ക്.   അതദഹര  മുഖരമനത്തിയലടെ  ദുരത്തിതകാശശകാസ

നത്തിധത്തിയത്തിതലെയ്ക്കക്ക് രണ്ടക്ക് ലെകര രൂപയകാണക്ക് ലകകാടുതതക്ക്.  സശനര ഭര്തകാവത്തിലന

ചത്തികത്തിതത്തിതകണ്ട സുലലബദ ആടെത്തിലന വത്തിറ്റുകത്തിട്ടെത്തിയ  അയ്യേകായത്തിരര  രൂപയകാണക്ക്

ദുരത്തിതകാശശകാസ  നത്തിധത്തിയത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ലകകാടുതതക്ക്.  അതുതപകാലലെ  പ്രകാവത്തിലന  വത്തിറ

പതത്തിലനകാനവയസ്സുകകാരലന്റ  പണവര  ഇതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ലകകാടുത്തു.  തമകാണകകാട്ടെത്തി

ചത്തിരത്തിച്ച കുരനകള അവരലടെ കുടുക ലപകാട്ടെത്തിച്ചക്ക് ലകകാടുത പണവമുണ്ടക്ക്.  ആ
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പണമകാണക്ക്  ഒര  പറര  നരകാധമന്മേകാര്,  ഒര  തകകാകസക്ക്  അടെത്തിച്ചുമകാറത്തിയതക്ക്.

എങ്ങലന അടെത്തിച്ചുമകാറകാതത്തിരത്തിക്കുര….

മത്തി  .   ലചയര്മകാന: പവ്വീസക്ക് കണ്കഡക്ക്   …

ശവ്വീ  .    എന  .    ഷരസുദവ്വീന:  സര്,  'കത്തുന  വവ്വീട്ടെത്തിലനത്തിനര  ഉകൗരന

കഴതകകാല ലെകാഭര ' എനക്ക് പറയനതുതപകാലലെ എലകാവരര അടെത്തിച്ചുമകാറ്റുകയകാണക്ക്.

എന.ജത്തി.ഒ.  യൂണത്തിയലന്റ  വക  ഒരഭകാഗതക്ക്  അടെത്തിച്ചുമകാറല  നടെക്കുകയകാണക്ക്.

തകാലഴതട്ടെത്തില  പ്രളയ  ഫണ്ടക്ക്  അടെത്തിച്ചുമകാറ്റുകയകാണക്ക്.  തമലലെതട്ടെത്തിതലെയ്ക്കക്ക്

തനകാകത്തിയകാതലെകാ  തകരളതത്തിലന്റ  ചരത്തിത്രതത്തിലെത്തിലകാത  വലെത്തിയ

അഴത്തിമതത്തികളതല? 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന: പവ്വീസക്ക് കണ്കഡക്ക്   …

ശവ്വീ  .   എന  .   ഷരസുദവ്വീന: സര്, ഇവത്തിലടെ സശര്ണര ഇതങ്ങകാട്ടുവന, തഡകാളര്

അതങ്ങകാട്ടുതപകായത്തി  എലനകാലക  ശവ്വീമതത്തി  സശപ്ന  സുതരഷക്ക്  ഇടെയ്ക്കത്തിടെയ്ക്കക്ക്

പറയകയകാണക്ക്. ഞകാലനകാറ കകാരരതമ തചകാദത്തിക്കുനള….

മത്തി  .   ലചയര്മകാന: ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര... പവ്വീസക്ക് കണ്കഡക്ക്   …

ശവ്വീ  .    എന  .    ഷരസുദവ്വീന: സര്, ഞകാന നത്തിര്ത്തുകയകാണക്ക്.  ശവ്വീമതത്തി സശപ്ന

സുതരഷക്ക്  പറയനതക്ക്  ലതറകാലണങത്തില  ഇനവലര  അവര്ലകതത്തിലര  ഒര
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മകാനനഷ്ടതകസക്ക് ലകകാടുകണലമനക്ക് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിതയകാടെക്ക് ഞങ്ങള

ആവശരലപ്പടുകയകാണക്ക്.  കകാരണര  നത്തിങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചക്ക്  ഒര  സവ്വീ  അപവകാദര

പറഞ്ഞതത്തില എന്തുലകകാണ്ടകാണക്ക് നത്തിങ്ങള പ്രതത്തികരത്തികകാതതക്ക്?  അതുലകകാണ്ടക്ക്

ഇവത്തിലടെ  ഇകൗ  പറയന  അഴത്തിമതത്തിയത്തില  മുങ്ങത്തിക്കുളത്തിലച്ചകാര

സര്കകാരകാലണനള്ളതകാണക്ക്  ഇലതലകാര  ലതളത്തിയത്തിക്കുനതക്ക്.  ശവ്വീ.  എര.

ശത്തിവശങര് ഇ.ഡത്തി.-യലടെ പത്തിടെത്തിയത്തിലെകായത്തി. വവ്വീണ്ടുര കസഡത്തിയത്തിലെകായത്തി... 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന: പവ്വീസക്ക് കണ്കഡക്ക്   …

ശവ്വീ  .   എന  .   ഷരസുദവ്വീന: സര്, ശവ്വീ. സത്തി. എര. രവവ്വീന്ദ്രലന വവ്വീണ്ടുര തചകാദരര

ലചയ്യേകാന  തപകാകുകയകാണക്ക്.  അതപ്പകാള  ഇകൗ  സര്കകാരത്തിലന

സരബനത്തിച്ചത്തിടെതതകാളര  ഇലതകാലക  വലെത്തിയ  നകാണതകടെകാണക്ക്.  ഇതത്തില

ഒരപകാടെക്ക്  ധനകാഭരര്ത്ഥനകളണ്ടക്ക്.  ഇതത്തിലലെകാലക  ഒരപകാടെക്ക്  വവ്വീഴ്ചകളര

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തികകാനണ്ടക്ക്.  ഇത്രയര പറഞ്ഞുലകകാണ്ടക്ക്  ഇകൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ത്തുലകകാണ്ടക്ക്  ഞകാന  എലന്റ  എളത്തിയ  വകാക്കുകള

ഉപസരഹരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ശവ്വീ  .    ലക  .    വത്തി  .    സുതമഷക്ക്:  സര്,  ഞകാന  ഇകൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്.  ബഹുമകാനരനകായ  മണകാര്കകാടെക്ക്  അരഗതത്തിനക്ക്
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ലതറത്തിദ്ധകാരണ  ഉണ്ടകായത്തിലയനകാണക്ക്  എനത്തികക്ക്  തതകാനനതക്ക്.  കകാരണര

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.  ഭരണകകാലെലത  ബഡ്ജറത്തിതന്മേല  നടെതത്തിയ  പ്രസരഗര

തപകാലലെയകാണക്ക്  അതദഹമത്തിവത്തിലടെ  നടെതത്തിയതക്ക്.  ആദത്തിവകാസത്തി  സവ്വീയലടെ  കച്ച

കറുതതകാലണനക്ക് പറഞ്ഞക്ക് അഴത്തിച്ചുമകാറത്തിയ യ.ഡത്തി.എഫക്ക്. ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ ഒര

കകാലെര  തകരളതത്തിലുണ്ടകായത്തിരന.  ആ  ഹകാരഗക്ക്  ഓവര്  വച്ചക്ക്  പത്തിണറകായത്തി

വത്തിജയന  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  വത്തിലെയത്തിരതരതക്ക്.  ഒര  കറുപ്പത്തിതനകാടുര

വത്തിതദശഷമുള്ളവരല ഞങ്ങള.  എന്തുലകകാണ്ടകാണക്ക് ഇവത്തിലടെ തകന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റക്ക്

സശവ്വീകരത്തിക്കുന  സമവ്വീപനലതക്കുറത്തിച്ചക്ക്  നത്തിങ്ങളകാരര  ഒനര  പറയകാതതക്ക്?

രകാഷ്ട്രവ്വീയ  പകാര്ട്ടെത്തികലളന  നത്തിലെയത്തില  രകാജരതക്ക്  നത്തിലെനത്തിലക്കുന  ലഫഡറല

സത്തിസതത്തിനക്ക് വത്തിരദ്ധമകായത്തി  ഇതക്ക് ശവ്വീ… .  ലക.  എന.  ബകാലെതഗകാപകാലെത്തിലന്റതയകാ

ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റതയകാ പ്രശമലതലകാ? പതത്തിനഞകാര ധനകാകകാരര കമവ്വീഷലന്റ

തടെരസക്ക് ഓഫക്ക് റഫറനസക്ക് അനസരത്തിച്ചക്ക് നമുകക്ക് ലെഭരമകാതകണ്ട 3.84  ശതമകാനര

വത്തിഹത്തിതര  1.92  ശതമകാനമകായത്തി  ലവട്ടെത്തിച്ചുരകത്തിയത്തിതല,  എന്തുലകകാണ്ടകാണക്ക്

പകാര്ലെലമന്റത്തിനക്ക്  മുമ്പത്തില ബഹുമകാനരരകായ പകാര്ലെലമന്റക്ക്  അരഗങ്ങള...  നത്തിങ്ങള

ഇവത്തിലടെ പുകഴത്തിപ്പറഞ്ഞ ശവ്വീ.  എന.  ലക.  തപ്രമചന്ദ്രലന്റ തനതൃതശതത്തില ഒര

ധര്ണ  നടെതകാതത്തിരനതക്ക്?  ശവ്വീ.  നതരന്ദ്ര  തമകാഡത്തി  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുന  രകാഷ്ട്രവ്വീയ
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വത്തിതരകാധതത്തിലന്റ  എരത്തിപകരന,  അതത്തിനക്ക്  കൂലടെ  നത്തിലക്കുന  സമവ്വീപനമതല

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.  എര.പത്തി.-മകാര്  പകാര്ലെലമന്റത്തില  സശവ്വീകരത്തിച്ചതക്ക്.  പകാചക

വകാതകതത്തിനക്ക്  50  രൂപ  വത്തിലെ  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചു,  ഇവത്തിലടെ  സമരര  ഇരനതലകാ;

പകാര്ലെലമന്റത്തിനക്ക്  മുമ്പത്തില  എനകാണക്ക്  ഒര  ധര്ണകാസമരര  നടെതകാതത്തിരനതക്ക്.

നത്തിങ്ങള  ആരലടെ  കൂലടെയകാണക്ക്;  നത്തിങ്ങള  ആലരയകാണക്ക്  പത്തിന്തുണയ്ക്കുനതക്ക്;

തകരളര  തപകാലലെകാര  സരസകാനര  ഇകൗ  തലെകാകതത്തിനക്ക്  മകാതൃകയതല?

ബഹുമകാനരനകായ  ശവ്വീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്  സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള  പറഞ്ഞു;

ശവ്വീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന  തകരളതത്തിലന്റ  അവസകാനലത  കമനണത്തിസക്ക്

മുഖരമനത്തി ആയത്തിരത്തിക്കുലമനക്ക്. ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്, അതങ്ങയ്ക്കക്ക്

ലതറത്തി,  കമനണത്തിസക്ക്  ഭരണതത്തിലന്റ  കവ്വീഴത്തിലുള്ള  നകാളകളകാണക്ക്  തകരളതത്തില

വരകാന തപകാകുനതക്ക്.  ശവ്വീ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയലന തകര്തക്ക്,  തകരളതത്തിലലെ

ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  രകാഷ്ട്രവ്വീയലത

ദുര്ബലെലപ്പടുതകാലമനകാതണകാ  നത്തിങ്ങള  ആഗഹത്തിക്കുനതക്ക്;   ശവ്വീ.  നതരന്ദ്ര

തമകാദത്തികക്ക്  സമമകാണക്ക് ശവ്വീ.  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന  എനതക്ക്  അതക്ക്  നത്തിങ്ങളലടെ

ആഗഹര  മകാത്രമകാണക്ക്.     ഒര  Secular  and  Secure  തസറകാണക്ക്  തകരളര.

തകരളതത്തിലനത്തിനള്ള മുസവ്വീരലെവ്വീഗത്തിലന്റ പ്രതത്തിനത്തിധത്തിസരഘര ഉതര്പ്രതദശത്തിലലെ
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ഇലെകനക്ക് തപകായതത്തിലന്റ അനഭവലമനകാണക്ക്;  അവത്തിലടെലയലനങത്തിലുര പറയകാന

സകാധത്തിതച്ചകാ;  എവത്തിലടെലയങത്തിലുര   പ്രചരണതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  നത്തിങ്ങലള

പലങടുപ്പത്തിതച്ചകാ;  തകരളതത്തില  എവത്തിലടെലയങത്തിലുര  ജകാതത്തിയര  മതവര

ആലരങത്തിലുര തചകാദത്തിക്കുതമകാ;   എന്തുലകകാണ്ടകാണക്ക് അങ്ങലന തചകാദത്തികകാതതക്ക്;

ലലധരരമുള്ള ഒരകാള തകരളതത്തിലലെ മുഖരമനത്തികതസരയത്തിലുര ലലധരരമുള്ള ഒര

ഗവണ്ലമന്റക്ക്  തകരളതത്തിലുള്ളതുലകകാണ്ടുര  ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.-കകാരലന്റ  ഒര

ഉഡകായത്തിപര  തകരളതത്തില  നടെപ്പകാകത്തില.   തകരളതത്തിലലെ  ഇടെതുപക

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  നലകുന  സുരകത്തിതതബകാധതത്തിനക്ക്  കവ്വീഴത്തിലെകാണക്ക്

സരസകാനലത ജനങ്ങള.  ഇതക്ക്  ആയങത്തിമകാരലടെയര കശതട്ടെഷനകകാരലടെയര

പകാര്ട്ടെത്തിയല.   കയ്യൂരര  കരത്തിവളരര  പുനപ്ര-വയലെകാറുര  ഒഞത്തിയവര

അതുതപകാലലെ  ഇകൗ  സരസകാനതക്ക്   നടെതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  അനവധത്തി

തപകാരകാട്ടെങ്ങളലടെയര  ഭകാഗമകായത്തി  അവസകാനര  ഇവത്തിലടെ  ആതഗകാളവലകരണ

നയങ്ങള  നടെപ്പത്തിലെകാകകാന  ശമത്തിച്ചതപ്പകാള….,   കൂത്തുപറമ്പത്തില  നടെതത്തിയതക്ക്

വലെത്തിയ സമരമകാണക്ക്. അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി രക്തസകാകത്തികള വളര്തത്തിലയടുത

തചകാര വവ്വീണ മണകാണക്ക് തകരളര.  ഒര കശതട്ടെഷനകകാരലന്റയര ആനകൂലെരതത്തില

വളര്ന പകാര്ട്ടെത്തിയല        സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എ ര.)-ഉര ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര
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മുനണത്തിയര.  ഞങ്ങലള ആതകപത്തികകാന തനകാകരതക്ക്, ഞങ്ങള  ആ വഴത്തിതയ

നടെക്കുനവരല.   അടെത്തിയനരകാവസ  കകാലെതക്ക്.......  'ഇനരലയനകാല

ഇനത്തിരലയനര  ഇനത്തിരലയനകാല  ഇനരലയനര'  പ്രഖരകാപത്തിച്ചക്ക്

അടെത്തിയനരകാവസ  വലര  നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയവര്,  ഞങ്ങലള  ജനകാധത്തിപതരര

പഠത്തിപ്പത്തികരതക്ക്;  അതക്ക്  നല  പഠനര  തലനയകാണക്ക്.  പകാര്ലെലമന്ററത്തി  പകാര്ട്ടെത്തി

ലസക്രട്ടെറത്തിയകായത്തിരന ശവ്വീ.  ടെത്തി.  പത്തി.  രകാമകൃഷക്ക് ണലന്റ അനഭവമകാണക്ക് എനത്തികക്ക്

ഓര്മവരനതക്ക്.   അതദഹതത്തിലന്റ  ഭകാരര  നളത്തിനത്തി  ഭര്തകാവത്തിലന

കകാണകാനത്തിലലനക്ക് പറഞ്ഞക്ക് തപകാകുതമ്പകാള, ഒര ദത്തിവസര കണ്ട കകാഴ്ചലയനകാണക്ക്;

അത്ര ഭവ്വീകരമകായ ഏകകാധത്തിപതര  പ്രവണത നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയ സരസകാനമതല

തകരളര;  ആ നത്തിങ്ങളകാതണകാ വര്തമകാന തകരളലത ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുനതക്ക്;

നത്തിങ്ങളലടെ  തകാലപ്പരരര  ആതരകാടെകാണക്ക്;  സരഘക്ക്  പരത്തിവകാറത്തിലന്റ  അജണ്ട

ഞങ്ങളകറത്തിയകാര.  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  സരസകാനലത  തകര്തക്ക്

പത്തിടെത്തിലച്ചടുക്കുകയകാണക്ക് ലെകരര.    അതത്തിനക്ക്  ഇടെതുപക സര്കകാര് വഴങ്ങത്തില.

അങ്ങലന  വഴങ്ങകാതതുലകകാണ്ടകാണക്ക്,  കത്തിഫ്ബത്തി  പദ്ധതത്തി  ഇവത്തിലടെ

നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയത്തിതല;   കത്തിഫ്ബത്തി  മുതഖന 80,352  തകകാടെത്തി  രൂപ  ലചലെവകാകത്തി

2462  തപ്രകാജക്ടുകളകാണക്ക്   തകരളതത്തില  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതക്ക്.  നമ്മുലടെ
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വത്തിദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങളതപകാലലെ  തലെകാകതക്ക്  എവത്തിലടെയകാണുള്ളതക്ക്;

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  വത്തിദരകാഭരകാസ  വകുപമനത്തി  ഇവത്തിലടെയണ്ടക്ക്.   ആധുനത്തികവര

ദവ്വീര്ഘവവ്വീകണതതകാടുര  കൂടെത്തി   ഇനലത  കകാലെതത്തിനക്ക്  തയകാജത്തിച്ചനത്തിലെയത്തില

ഏറവര  ശക്തമകായത്തി  വത്തിദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങലള

മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുകയതല  ലചയ്യുനതക്ക്;  ഒര  നകാടെത്തിലന

ദവ്വീര്ഘവവ്വീകണതതകാലടെ  നയത്തികകാന  കഴത്തിയന  ഏറവര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

സകാപനര ആ നകാട്ടെത്തിലലെ വത്തിദരകാലെയങ്ങളകായത്തിരത്തികണലമന  കകാഴ്ചപ്പകാതടെകാടുകൂടെത്തി

ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റക്ക്  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയതല;  സമ്പദ്ഘടെനലയ ചലെത്തിപ്പത്തികകാന

ബഡ്ജറത്തിനക്ക്  പുറതക്ക്  ധനസമകാഹരണര  നടെതത്തി,  ആ  സമ്പദ്ഘടെനലയ

ലമച്ചലപ്പടുത്തുകലയന  ഏറവര  മത്തികച്ച  ധനകകാരര  മകാതനജുലമന്റതല

തകരളതത്തില  നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയതക്ക്;  പട്ടെയവത്തിതരണര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  റവനന

വകുപമനത്തി  വളലര  നനകായത്തിട്ടെകാണക്ക്  നത്തിര്വഹത്തിച്ചതക്ക്.   ഒര  കകാലെതക്ക്

തകരളതത്തിലലെ  ഏറവര  വലെത്തിയ  പ്രശമകായത്തിരന  പട്ടെയര  ലെഭത്തികകാതത്തിരനതക്ക്.

27000 പട്ടെയര ലകകാടുകകാന തവ്വീരമകാനത്തിച്ചതത്തില  54345 പട്ടെയങ്ങള ലകകാടുത്തു.

40000  പട്ടെയങ്ങള  ജനങ്ങളകക്ക്  ലകകാടുകകാനകായത്തി

തയ്യേകാറകായത്തികഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.   ഡത്തിജത്തിറല  സര്തവ,  യണവ്വീകക്ക്  തണ്ടതപ്പര്
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എനത്തിവലയകാലക  നടെപ്പകാകകാനതപകാകുന.  തകരളതത്തില  1666  വത്തിതലജക്ക്

ഓഫവ്വീസുകളണ്ടക്ക്.   അവ  മുഴവന  സകാര്ട്ടെകായത്തി  മകാറകാന  തപകാകുകയകാണക്ക്.

തകരളതത്തിലലെ  സകാധകാരണ  മനഷരലന്റ  ഏറവര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  തകന്ദ്രങ്ങലള

ആധുനത്തികവലകരത്തിച്ചക്ക് ശക്തമകായ രവ്വീതത്തിയത്തില  മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുനതത്തിനക്ക്

തകന്ദ്രര  പണര  തരനത്തില.   'അതയ്യേകാ;  ഇവത്തിലടെ  മുണ്ടക്ക്  മുറുകത്തിയടുകണര,

ഒനമത്തില'  എനല  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന  തനതൃതശര

ലകകാടുക്കുന  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സര്കകാര്  പറഞ്ഞതക്ക്.

ഞങ്ങള  ലചയ്യുലമനര  അതത്തിനകായത്തി  ബദല  മകാര്ഗര  കലണ്ടത്തുലമനര

പറഞ്ഞുലകകാണ്ടക്ക് അലതലകാര ഇവത്തിലടെ നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയത്തിതല;  വത്തിശശകാസങ്ങളലടെ

അട്ടെത്തിതപ്പറവകകാശര  അകകാലെതക്ക്  നത്തിങ്ങളകാണതലകാ  അവകകാശലപ്പടെകാറുള്ളതക്ക്;

ശബരത്തിമലെയത്തിലുണ്ടകായ മകാറങ്ങള എലനകാലകയകാണക്ക്; തദവസശര തബകാര്ഡത്തിലന്റ

തനതൃതശതത്തില   മതനകാഹരമകാകത്തിയ  ശബരത്തിമലെയത്തില  50  ലെകതത്തിതലെലറ

ആളകള വനതപകായത്തിതല;  ഇടെതകാവളതത്തിനതവണ്ടത്തി 200 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ

പദ്ധതത്തി  നടെപ്പത്തിലെകാവകയതല;   ഞങ്ങള വത്തിശശകാസതത്തിലനതത്തിരല,    അവലര

സരരകത്തിക്കുകയര  അനകൂലെമകായ  നത്തിലെപകാടുകള  സശവ്വീകരത്തിക്കുനവരമകാണക്ക്.

എനകാല,  ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്.-ലന്റ  അജണ്ട  വത്തിശശകാസതകന്ദ്രങ്ങള
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നടെപ്പത്തിലെകാകകാന അനവദത്തികത്തിലലന ശക്തമകായ നത്തിലെപകാടെക്ക് സശവ്വീകരത്തിച്ചവരകാണക്ക്.

അതത്തില  ഏലതങത്തിലുര  വത്തിശശകാസത്തികക്ക്  പരകാതത്തിയതണ്ടകാ;    തദവസശര

തബകാര്ഡത്തിനകവ്വീഴത്തിലുള്ള   തകത്രങ്ങലളയര  വത്തിശശകാസതകന്ദ്രങ്ങലളയര  ഇകൗ

ഗവണ്ലമന്റക്ക്  എത്ര  നലരവ്വീതത്തിയത്തിലെകാണക്ക്  മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുനതക്ക്;   ഏതക്ക്

തമഖലെ  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാലുര  ആ  തമഖലെയത്തിലലെലകാര  കകാണകാന  കഴത്തിയനതക്ക്

ഏറവര  മത്തികച്ച  ആധുനത്തിക  കകാഴ്ചപ്പകാതടെകാടുകൂടെത്തി  സരസകാനലത

മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുന   ഗവണ്ലമന്റത്തിലനയകാണക്ക്.   ആര്.എസക്ക്.എസക്ക്. -ലന്റ

അജണ്ടയണ്ടക്ക്,  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക്  തകാലപ്പരരമുണ്ടക്ക്.   ഞങ്ങള ഒര

മകാധരമ സശകാതനരതത്തിനലമതത്തിരല.  മകാധരമതത്തിലന്റ പരത്തിലെകാളനയത്തില വളര്ന

പകാര്ട്ടെത്തിലയകാനമല സത്തി.പത്തി.ലഎ.(എര.). ഞങ്ങള ആരലടെയര പത്തിന്തുണയത്തിതലെകാ,

ആലരങത്തിലുര നലകത്തിയ ഒകൗദകാരരതത്തിലന്റ ഭകാഗമകാതയകാ വളര്നവനവരല.  ഒര

സകാപനതത്തിനര ഞങ്ങള എതത്തിരല.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപക തനതകാവക്ക്

സരസകാരത്തിക്കുതമ്പകാള,  കണ്ണൂര് ജത്തിലകാ ലസക്രട്ടെറത്തി 'ബത്തിന ലെകാദന' എനക്ക് വത്തിളത്തിച്ചു.

അതക്ക് അങ്ങക്ക് പരത്തിതശകാധത്തിക്കുനതക്ക് നലതകായത്തിരത്തിക്കുര.  അങ്ങലയതപ്പകാലലെകാരകാള

അങ്ങലന  ലതറത്തിദ്ധരത്തികലപ്പടെകാന  പകാടെത്തിലലനതുലകകാണ്ടക്ക്  പറയകയകാണക്ക്.

അങ്ങലന വത്തിളത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിലലനകാണക്ക് മനസത്തിലെകാകുനതക്ക്.  അതക്ക് വളലര പ്രധകാനലപ്പട്ടെ
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കകാരരമകായതത്തിനകാല അങ്ങക്ക് പരത്തിതശകാധത്തികണര. മകാധരമ പ്രവര്തകതരകാലടെലകാര

ബഹുമകാനവര  ആദരവര  ഏറവര  ശക്തമകായത്തി  പുലെര്ത്തുനവരകാണക്ക്  ഞങ്ങള;

അതത്തില   വവ്വീഴ്ചകളണ്ടകാകകാര.  അങ്ങലനയണ്ടകായത്തിട്ടുലണ്ടങത്തില  ആ

വവ്വീഴ്ചകളത്തിലലെലകാര  ഏറവര  ശക്തമകായ  സമവ്വീപനര  ഞങ്ങള  സശവ്വീകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിതല;

അതലകാലത മകാധരമ സശകാതനതത്തിനതവണ്ടത്തി തകരളതത്തില വകാദത്തിക്കുകലയനക്ക്

പറയനതത്തിലന്റ  യക്തത്തിലയനകാണക്ക്?  ഇനര  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന/

തമകാദത്തിലയതപ്പകാലലെയകാലണനക്ക്  ഇവത്തിലടെ  സകാപത്തികകാനതവണ്ടത്തിയകാണക്ക്.

നത്തിങ്ങളകക്ക് ചത്തിലെ ദുഷ്ടലെകാക്കുര ലെകരങ്ങളണ്ടക്ക്.  ആ ലെകരലമനകാണക്ക്;  രകാഷ്ട്രവ്വീയ

തകരളതത്തില ആദരമകായത്തി  ഒര കമനണത്തിസക്ക്  പകാര്ട്ടെത്തികക്ക്  തുടെര്ഭരണമുണ്ടകായത്തി.

അതക്ക് പലെര്ക്കുര സഹത്തിക്കുനത്തില.  തുടെര്ഭരണമുണ്ടകായത്തി എനമകാത്രമല,  ഏറവര

ശക്തമകായ  ആധുനത്തികവലകരണതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ആ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  തപകാകുകയര

ലചയ്തു.   തകരളതത്തിലലെ  എലകാ  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങളലടെയര  തകാലപ്പരരര,

പ്രതത്തിസനത്തിയലടെ കകാലെതക്ക് 11000 തകകാടെത്തി രൂപ  62 ലെകര കുടുരബങ്ങളകക്ക്

തകമ ലപനഷന നലകത്തി.  ഇനത്തി എന്തുലചയ്യേണര ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റക്ക്? ശവ്വീമതത്തി

നത്തിര്മലെ  സവ്വീതകാരകാമന  തത്തിരവനനപുരതക്ക്  വനതശഷര  തചകാദത്തിച്ചു

"കടെലമടുതത്തിട്ടെക്ക്  എനത്തിനകാണക്ക്  ലപനഷന  ലകകാടുക്കുനതക്ക്"  എനക്ക്.   അതക്ക്
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തവ്വീരമകാനത്തിതകണ്ടതക്ക്  ശവ്വീമതത്തി  നത്തിര്മലെ  സവ്വീതകാരകാമനല.  അതക്ക്  ഇവത്തിലടെ

ജനങ്ങള  ലതരലഞ്ഞടുത  ഗവണ്ലമന്റകാണക്ക്   തവ്വീരമകാനത്തിതകണ്ടതക്ക്.   ആ

സര്കകാരത്തിലന്റ തവ്വീരമകാന പ്രകകാരമകാണക്ക് 62 ലെകര കുടുരബങ്ങളകക്ക് ലപനഷന

ലകകാടുതതക്ക്.   തലെകാകതകാലക  അസകാധകാരണമകായ  ഒര  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയണ്ടകായത്തി.   തകമരകാഷ്ട്ര  സങലപ്പതത്തിലനത്തിനക്ക്  രകാജരങ്ങള

വത്തിതക്ക്തഡകാ  ലചയ്തു.   എനകാല  ഇവത്തിലടെലയനകാണക്ക്  ലചയതക്ക്;   ലപനഷന

ലകകാടുകകാന കഴത്തിയത്തിലലനക്ക് പറഞ്ഞക്ക്  ലകകാടുകകാതത്തിരത്തിക്കുകയകാതണകാ ലചയതക്ക്;

അങ്ങലനയല ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ലചയതക്ക്.   ഏതക്ക്  പ്രതത്തിസനത്തിയണ്ടകായകാലുര,

തകരളതത്തിലലെ  62  ലെകര  ജനങ്ങളക്കുര  ലപനഷന  ലകകാടുക്കുലമനക്ക്

പ്രഖരകാപത്തിക്കുന  ബഹുമകാനരരകായ  മുഖരമനത്തിയര   ധനകകാരര  വകുപമനത്തിയര

അതത്തിനക്ക് തനതൃതശര ലകകാടുക്കുന റവനന വകുപമനത്തിയര മറക്ക് മനത്തിമകാലരയമതല

തകരളതത്തില  കണ്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.   അതത്തിനര്ത്ഥര,  ജനങ്ങലള

തചര്ത്തുനത്തിര്തത്തി  അവരലടെ  പ്രശങ്ങലളനകാലണനക്ക്  മനസത്തിലെകാകത്തി

അവര്കനകൂലെമകായ ഏറവര ശക്തമകായ നത്തിലെപകാടെക്ക്  സശവ്വീകരത്തിക്കുന.  തകരളര

നമ്മുലടെ  നകാടെതല;   രകാഷ്ട്രവ്വീയമകായ  വരതരസ  അഭത്തിപ്രകായങ്ങളര  വരതരസമകായ

രവ്വീതത്തിയത്തിലലെ  ചത്തിനകളര  നമുകത്തിടെയത്തിലുണ്ടകാവകാര.    എനകാല,  തകരളലത
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തകര്കകാന ശമത്തിക്കുന തകന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ നത്തിലെപകാടെത്തിലനതത്തിലര ഏറവര

ശക്തത്തിതയറത്തിയ  സമവ്വീപനര  നമുകക്ക്  കൂട്ടെകായത്തി  സശവ്വീകരത്തിതകണ്ടതതല;   ഇനത്തി

ഞങ്ങളല, നത്തിങ്ങളകാണക്ക് ഭരത്തിക്കുനലതനക്ക് വത്തിചകാരത്തിച്ചകാല, എങ്ങലന നത്തിങ്ങളകക്ക്

മുതനകാട്ടുതപകാകകാന സകാധത്തിക്കുര?   ജനങ്ങളകക്ക്  അമത്തിതഭകാരര  ഏലപ്പത്തികകാലത

ഒര  സരസകാനലത   മുതനകാട്ടെക്ക്  നയത്തികകാനള്ള  ഏറവര  മത്തികച്ച  ധനകകാരര

മകാതനജുലമന്റത്തിനതല ഇലതകാലക ലചയ്യേകാന കഴത്തിയൂ;  നത്തിങ്ങള അതത്തിനക്ക് ബദല

പറയൂ.   എനക്ക്  ലചയ്യേകാന  കഴത്തിയര?   ഇതരലമകാര  സകാഹചരരതത്തില

ലലവരനത്തിരരകാതന ബുദ്ധത്തിതയകാലടെ രകാഷ്ട്രവ്വീയവത്തിതമകാചനതതകാലടെ ഒര സരസകാനര

തകര്കകാന  ശമത്തിക്കുതമ്പകാള,  ജനങ്ങളകക്ക്  വലെത്തിയ  ബകാധരതയത്തിലകാലത

സരസകാനലത  നയത്തിക്കുകലയന  ലമച്ചലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  മകാതനജുലമന്റകാണക്ക്

ഇവത്തിലടെ സകാധരമകാകുനതക്ക്.  ഇകൗ സര്കകാര് പരത്തിശമത്തിക്കുനതുര  മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുന

ആശയവര അതകാണക്ക്.  അതുലകകാണ്ടക്ക്, ഇനലതകകാലെതക്ക് അസകാധകാരണമകായ

സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തി  അതത്തിജവ്വീവത്തികകാന  ഇകൗ  ബഡ്ജറത്തിലലെ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകള  അനത്തിവകാരരമകാലണനക്ക്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  ഞകാന

അ വസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ചവ്വീഫക്ക്  വത്തിപ്പക്ക്  (തഡകാ  .    എന  .    ജയരകാജക്ക്):  സര്,  ഇകൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള
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ഞകാന  അനകൂലെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.   തകരളലത  ആദരര   അളലനടുതക്ക്

രൂപലപ്പടുതത്തിയതക്ക്   പരശുരകാമനകാലണന  ലഎതത്തിഹരമുണ്ടക്ക്.   സതരതത്തില

അലതകാര കഥതയകാ മത്തിതതകാ ആയത്തിരത്തികകാര.   പതക ഇനലത ആധുനത്തിക

കകാലെഘട്ടെതത്തില  തകരളലത  അളനക്ക്  തത്തിട്ടെലപ്പടുതകാന  റവനന

വകുപമനത്തിയലടെ  തനതൃതശതത്തില  തകരളതത്തിലലെ  റവനന  വകുപ്പക്ക്

തയ്യേകാറകാകുനലവനതക്ക്  തകരളതത്തിലന്റ ലഎതത്തിഹരമല,  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാലണന

കകാരരതത്തില  യകാലതകാര  സരശയമത്തില.   തകരളതത്തിലലെ  ഭൂമത്തിപ്രശര

വര്ഷങ്ങളകായത്തി  അവസകാനത്തികകാത  ഒര  പ്രശമകാണക്ക്.   അതത്തിനക്ക്  ശകാശശത

പരത്തിഹകാരര കകാണകാനള്ള ഒര നല ഇടെലപടെലെകായത്തി ഞകാനത്തിതത്തിലന കകാണുനതക്ക്.

തകഴത്തി ശത്തിവശങരപ്പത്തിള്ളയലടെ ഏറവര മതനകാഹരമകായ തനകാവലുകളത്തിലലെകാനകാണക്ക്

കയര്.  മനഷരനര ഭൂമത്തിയര തമത്തിലുള്ള  ബനങ്ങളണ്ടകാക്കുന സകാമൂഹത്തികമകായ

പ്രതരകാഘകാതങ്ങളര  ഒര  കയറുതപകാലലെ  ഇഴതചര്നകത്തിടെക്കുന

അസകാധകാരണമകായ  ഇതത്തിവൃതതത്തില  രൂപലപ്പടുതത്തിയ  ആ  തനകാവല

തകരളതത്തിലലെ  ഭൂമത്തിയലടെ  പ്രശങ്ങള  വളലര  കൃതരമകായത്തി  അവതലെകാകനര

ലചയത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഒരത്തികലുര പരത്തിഹരത്തികലപ്പടെകാത പ്രശതത്തിനക്ക് റവനന വകുപ്പത്തിലൂലടെ

പരത്തിഹകാരമുണ്ടകാകുകയകാണക്ക്.  കകാരണര,  ഭൂമത്തിയമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ പ്രശങ്ങളകക്ക്
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പരത്തിഹകാരമുണ്ടകാകകാന  'ഡത്തിജത്തിറല തകരള'  തപകാലുള്ള പദ്ധതത്തികളത്തില  വത്തിവത്തിധ

വകുപകലള ഏതകകാപത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്, റവനന, സര്തവ,  രജത്തിതസ്ട്രേഷന തുടെങ്ങത്തിയ

വകുപകലളലയലകാര  സരതയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  ഒര  ഇന്റഗല  തപകാര്ട്ടെല

രൂപവ്വീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക് ഇകൗ പ്രശങ്ങളകക്ക് ശകാശശതമകായ പരത്തിഹകാരര കകാണകാനള്ള

നടെപടെത്തിയകാണക്ക്  സശവ്വീകരത്തിച്ചത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.  അതത്തിലന  വളലര  ആത്മകാര്ത്ഥമകായത്തി

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇകൗ ചര്ച്ചയത്തില പലങടുത്തുലകകാണ്ടക്ക് സരസകാരത്തികകാന

എനത്തികക്ക്  ലെഭത്തിച്ച  അഞക്ക്  മത്തിനത്തിട്ടെത്തിനളളത്തില  മൂനക്ക്  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

വകുപകലളയരക്കുറത്തിച്ചക്ക്  അധത്തികര  കകാരരങ്ങള  പറഞ്ഞുതപകാകകാന  കഴത്തിയത്തില.

ഇവത്തിലടെ പറയകാനതദശത്തിച്ച പലെ കകാരരങ്ങളര പറഞ്ഞുകഴത്തിഞ്ഞു.  തകരളതത്തിലലെ

വത്തിതലജുകള  സകാര്ട്ടെകാകുനതുതപകാലലെ  റവനന  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റുര  വളലര

സകാര്ട്ടെകായത്തി വരനലവനതത്തില യകാലതകാര സരശയവമത്തില. അതക്ക് തകരളതത്തില 

ലപകാതുവകായത്തി  നടെക്കുന  ഭരണ  സരവത്തിധകാനതത്തിലന്റ  ഏറവര  മത്തികച്ച

ഉദകാഹരണങ്ങളത്തിലലെകാനകാലണനക്ക്  പറയകാന  ആഗഹത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  വളലര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരര,  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസങ്ങളത്തിലലെകാലക  ചര്ച്ച  ലചയതകാണക്ക്.

തകരളതത്തിലന്റ  വരമകാനവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.-യത്തിലനത്തിനക്ക്

കത്തിട്ടെകാനള്ള  25,000  തകകാടെത്തി  രൂപ ലെഭത്തിച്ചത്തിലലനന്നുള്ള ചര്ച്ചകള നടെകകാറുണ്ടക്ക്.
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ഇകൗ  കണകക്ക്  എവത്തിലടെനത്തിനക്ക്  ലെഭത്തിച്ചതകാലണനക്ക്  കൃതരമകായത്തി  അ റത്തിയത്തില.

വസ്തുതകള  മറച്ചുവയ്ക്കുകലയനതക്ക്  ശരത്തിയല.  'Lies,  damned  lies  and

statistics'  എനക്ക് സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില  പറയകാറുണ്ടക്ക്.  പത്തിനവ്വീടെക്ക് കണക്കുകള

പലെതപ്പകാഴര  സതരലത  തബകാധരലപ്പടുത്തുനത്തില  എനതകാണക്ക്  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

കകാരരര.   ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  ഇനതത്തില  തകരളതത്തിനക്ക്  ലെഭത്തിതകണ്ട  പണര

തനടെത്തിലയടുകകാന  കഴത്തിഞ്ഞത്തിലകാലയനതകാണക്ക്  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരര.

സതരതത്തില   യഥകാര്ത്ഥ  കകാരണലമനകാണക്ക്;  തകരളതത്തില  പ്രധകാനമകായര

ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.-യമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  ധകാരകാളര  സങവ്വീര്ണതകളണ്ടക്ക്.

ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  നടെപ്പകാകത്തിയ  കകാലെര  മുതല  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

സങവ്വീര്ണതകള  പരത്തിഹരത്തികകാനള്ള  ബകാധരത  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റുര

ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  കകൗണ്സത്തിലുര നത്തിര്വഹത്തിക്കുനത്തിലകാലയനള്ളതകാണക്ക് പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

വത്തിഷയര.   തക്രകാസക്ക്  ലക്രഡത്തിറത്തിലന്റ  വത്തിഷയര  അതത്തിനക്ക്  ഉദകാഹരണമകാണക്ക്.

യൂട്ടെത്തിലലലെതസഷലന്റ  പകാതറണത്തില  വരതരകാസവര  റവ്വീ-ഫണ്ടത്തിലലെ  പ്രശങ്ങളര

ഇനപുട്ടെക്ക്  ടെകാകത്തിലന്റ ലക്രഡത്തിറ്റുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ വത്തിഷയങ്ങലളകാനര ഇതുവലര

സത്തിസതത്തിനള്ളത്തില  പരത്തിഹരത്തികലപ്പടെകാതതുലകകാണ്ടക്ക്  തകരളര  തപകാലുള്ള

സരസകാനങ്ങളകക്ക്  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  കത്തിട്ടെകാനള്ള  പണര  കത്തിട്ടുനത്തിലലനതക്ക്
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വളലര   പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരമകാണക്ക്.  മകാത്രമല,  തകന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞ

പ്രകാവശരര  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  നത്തിയമതത്തിലലെ  ലസകന  17  അനസരത്തിച്ചക്ക്

സരസകാനതത്തിനക്ക്  ലെഭത്തികകാനള്ള  വത്തിഹത്തിതര  നലകുനത്തില.  അതുലകകാണ്ടക്ക്

സകാതങതത്തികമകായ  പത്തിഴവകളര  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പ്രശങ്ങളര

പരത്തിഹരത്തികണര.  ഭരണഘടെനകാപരമകായത്തി  നലകത്തിയത്തിട്ടുള്ള  അധത്തികകാരര

പൂര്ണമകായര   ഉപതയകാഗത്തികലപ്പടുതകാതത്തിരത്തിക്കുനതത്തില   തകന്ദ്ര

ഗവണ്ലമന്റകാണക്ക്  ഒനകാര  സകാനതക്ക്  നത്തിലക്കുനലവനതകാണക്ക്  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

കകാരരര.  പലെതപ്പകാഴര  ചര്ച്ചയത്തില  ഇതക്ക്  സരസകാന  സര്കകാരത്തിലന്റ

ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണ്ടകായ  അപകാകതയകാലണനക്ക്  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുനതക്ക്

യകാഥകാര്ത്ഥരമലലനക്ക് പറയകാനകാണക്ക് ആഗഹത്തിക്കുനതക്ക്. 

2017-2018  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷര  ഏതകാണ്ടക്ക്   1,76,000  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണക്ക്  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി  പൂളത്തിലനത്തിനക്ക്  അവരലടെ

സഞത്തിത  നത്തിധത്തിയത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  മകാറത്തിയതക്ക്.  അകകാരരര   ലസനടല  ഗവണ്ലമന്റക്ക്

ഉതദരകാഗസരകായ സത്തി.&എ.ജത്തി. റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെത്തില വളലര കൃതരമകായത്തി പറയനണ്ടക്ക്.

ലസനടല  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ഉതദരകാഗസനകായ  സത്തി.&എ.ജത്തി.  പറയനതക്ക്,

അങ്ങലന   ലസനടല  പൂളത്തിലനത്തിനക്ക്  കണ്തസകാളത്തിതഡറഡക്ക്  ഫണ്ടത്തിതലെയ്ക്കക്ക്
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മകാറത്തിയതക്ക്  ഒരത്തികലുര  ശരത്തിയലലനകാണക്ക്.   കകാരണര,  അതക്ക്

സരസകാനങ്ങളക്കുള്ള വത്തിഹത്തിതമകാണക്ക്.   50:50  എന അനപകാതതത്തിലെകാണക്ക്

ലെഭത്തിതകണ്ടതക്ക്.   തനരലത  പറഞ്ഞതുതപകാലലെ,  സരസകാനങ്ങളകക്ക്

ലെഭത്തിതകണ്ട  50  ശതമകാനതത്തില  ലസനടല  പൂളളലപ്പലടെയള്ള  പലെ

മകാനദണ്ഡങ്ങളര  തനകാക്കുതമ്പകാള  സരസകാനതത്തിനക്ക്  കത്തിട്ടെകാനള്ള   യഥകാര്ത്ഥ

പണര  പൂര്ണമകായര   ലെഭത്തിക്കുനത്തില.  14-ാം  ധനകകാരര  കമത്തിഷലന്റ

തഫകാര്മുലെവച്ചക്ക് സരസകാനങ്ങളകക്ക് ലസനടല പൂളത്തിലനത്തിനക്ക് കത്തിട്ടെകാനള്ള പണര

വത്തിഭജത്തികകാലനടുത  തവ്വീരമകാനര  തത്തികച്ചുര  ഭരണഘടെനകാവത്തിരദ്ധമകാണക്ക്.

ഇതത്തിലനതത്തിലര  പ്രതത്തിപകതത്തിലന്റ  ഭകാഗത്തുനത്തിനര  ആരര  സരസകാരത്തിച്ചക്ക്

തകട്ടെത്തിലകാലയനതക്ക്  വളലര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരമകാണക്ക്.  ഇകകാരരതത്തില

യഥകാര്ത്ഥതത്തില സരഭവത്തിച്ചതക്ക് ഇതകാണക്ക്.  2022-2023  സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര

ജനവരത്തി  മകാസര  വലരയള്ള  കണക്കുപ്രകകാരര,  സരസകാനതക്ക്  ഏതകാണ്ടക്ക്

14,775  തകകാടെത്തി  രൂപ  ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  വത്തിഹത്തിതമകായത്തി  ലെഭത്തിച്ചതകാണക്ക്.  ഇകൗ

വര്ഷര  പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുതമ്പകാള,  അതക്ക്  ഏതകാണ്ടക്ക്   17,500   രൂപയകായത്തി

വര്ദ്ധത്തിക്കുലമനകാണക്ക് കണക്കുകള സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുനതക്ക്.  സശകാഭകാവത്തികമകായര ഇകൗ

കകാലെയളവത്തില   ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി-ലനത്തിനക്ക്  സരസകാനതത്തിനക്ക്  കത്തിട്ടെകാനള്ള
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ഫണ്ടത്തിലന്റ   അളവക്ക്  വര്ദ്ധത്തിച്ചുലവനതക്ക്  ധനകകാരര  മകാതനജുലമന്റത്തിലന

സരബനത്തിച്ചക്ക്  ഏറവര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണക്ക്.  തകരളര  ഒര  കണ്സനമര്

തസറകായതത്തിനകാല  കൂടുതല  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  ആനകൂലെരര  ലെഭത്തിക്കുലമന

പ്രതവ്വീകയണ്ടകായത്തിരന.   Place  of  supply  ഇതപ്പകാഴര  കൃതരമകായത്തി

നത്തിര്വചത്തികകാന ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി. സരവത്തിധകാനതത്തിലലെ സത്തിസതത്തിനക്ക് കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില.

അതക്ക്  കലണ്ടതകാനള്ള  സരവത്തിധകാനര  ആവശരമകാണക്ക്.  ഇതപ്പകാള

നത്തികുതത്തിദകായകനക്ക്  ലകകാടുക്കുനതക്ക്  റത്തിതട്ടെണത്തിലന്റയടെത്തിസകാനതത്തില  മകാത്രമകാണക്ക്.

Place  of  supply  കലണ്ടത്തുനതത്തിനതവണ്ടത്തി  ഇ-തവ  ബത്തിലര  ഇ-

ഇനതവകായത്തിസുളലപ്പലടെയള്ള  പുതത്തിയ  ക്രമവ്വീകരണങ്ങളകൂടെത്തി  നടെതത്തിലകകാണ്ടക്ക്

സരസകാനതത്തിനക്ക്  കത്തിട്ടെകാനള്ള  ഫണ്ടക്ക്  ലെഭരമകാകകാന  നടെപടെത്തി

തവ്വീര്ച്ചയകായമുണ്ടകാകണര.  ഇതക്ക്  സരസകാന  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ധനകകാരര

മകാതനജുലമന്റത്തിലലെ  അപകാകതകള  അലലനക്ക്   ഇകകാരരങ്ങളത്തിലൂലടെ  ഞകാന

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക്.   തകന്ദ്രലമടുക്കുന  നത്തിലെപകാടുകളര  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.

സമ്പ്രദകായതത്തില  ഘടെനകാപരമകായ  മകാറങ്ങളര  സരബനത്തിച്ചക്ക്   നത്തിരനരമകായ

ആവശരങ്ങള പരത്തിഗണത്തികകാലത തപകാകുനതക്ക് സരസകാനലത തദകാഷകരമകായത്തി

ബകാധത്തിക്കുന ഏറവര പ്രധകാനലപ്പട്ടെ കകാരരലമനക്ക് സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക്. കഴത്തിഞ്ഞ



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

99

ശബരത്തിമലെ  സവ്വീസണത്തിലന്റ  കകാരരര  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതകാണക്ക്.  ഒര

പരകാതത്തികളമത്തിലകാലത  ഓതരകാ  സമയങ്ങളത്തിലുര  കൃതരമകായത്തി  ശബരത്തിമലെ

തവ്വീര്ത്ഥകാടെന  കകാലെലത  പ്രശങ്ങള  വത്തിലെയത്തിരതകാനര  ഏറവര  ഭരഗത്തിയകായത്തി

ലകകാണ്ടുതപകാകകാനര   കഴത്തിഞ്ഞതത്തില  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിലയയര

വകുപ്പത്തിലനയര  പ്രതതരകമകായത്തി  അഭത്തിനനത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  എലന്റ  വകാക്കുകള

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .   അനൂപക്ക് തജകബക്ക്: സര്,  വത്തിതലജുകള സകാര്ട്ടെകായകാല മകാത്രര തപകാര,

തസവനങ്ങളകൂടെത്തി  സകാര്ട്ടെകാവകലയനതകാണക്ക്  ആവശരര.  വത്തിവത്തിധ

വത്തിതലജകാഫവ്വീസുകള  സകാര്ട്ടെകാകകാനള്ള  പദ്ധതത്തിയമകായത്തി  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്

മുതനകാട്ടുതപകാകുനണ്ടക്ക്.   അകകാരരര  വളലര  നലതുര  സശകാഗതകാര്ഹവമകാണക്ക്.

തസവനങ്ങള ഏറവര തവഗതയത്തിലലെത്തുതമ്പകാഴകാണക്ക് 'സകാര്ട്ടെക്ക്' ആകുനതക്ക്.  ഇതക്ക്

ഭകൗതവ്വീക സകാഹചരരതത്തില മകാത്രമല,  അതക്ക് സര്വവ്വീസത്തില കത്തിട്ടുകലയനള്ളതക്ക്

പ്രധകാനമകാണക്ക്.   തപകാക്കുവരവര   ഭൂമത്തി  തരരമകാറവമടെകമുള്ള  വത്തിഷയങ്ങള

സകാധകാരണകകാര്  കയറത്തിയത്തിറങ്ങത്തി ബുദ്ധത്തിമുട്ടുന സകാഹചരരര ഇതപ്പകാഴര നമ്മുലടെ

വത്തിതലജക്ക്  ഓഫവ്വീസുകളത്തിലുണ്ടക്ക്.  കറപ്ഷന  വത്തിതലജകാഫവ്വീസുകളത്തിലലെ  ചത്തിലെ

ഭകാഗങ്ങളത്തിലുര  തകകാണുകളത്തിലുര  ഇതപ്പകാഴര  ഒളത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിപലണ്ടനള്ളതക്ക്
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യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണക്ക്.  ഇതരതത്തിലുള്ള  വത്തിഷയങ്ങള  പലെതപ്പകാഴമുണ്ടകാകകാറുണ്ടക്ക്.

വത്തിമര്ശന  വത്തിതധയമകായത്തി  ഇകകാരരങ്ങള  അതങ്ങയ്ക്കക്ക്  പരത്തിതശകാധത്തികകാലമനക്ക്

പറയകയകാണക്ക്.  സകാധകാരണകകാരകായ  ആളകള  ഏറവര  കൂടുതല

ആശയത്തിക്കുകയര  ജവ്വീവത്തിതതത്തിലന്റ ഏലതങത്തിലുലമകാര ഘട്ടെങ്ങളത്തില വത്തിതലജക്ക്

ഓഫവ്വീസുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  തപകാതകണ്ടതകായത്തി  വരന  തമഖലെകൂടെത്തിയകാണത്തിതക്ക്.

ഭൂമത്തി  തരരമകാറ്റുനതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  എല.എര.സത്തി.(ലെകാനഡക്ക്  മകാതനജക്ക് ലമന്റക്ക്

കമത്തിറത്തി)  അനവദത്തിച്ച തകസുകളത്തിലതപ്പകാലുര വലെത്തിയ കകാലെതകാമസര വരത്തുന.

റവ്വീ-സര്തവ  ആദരഘട്ടെങ്ങളത്തില   പൂര്തവ്വീകരത്തിച്ച  കണയന്നൂര്  തകാലൂകത്തിലലെ

ചത്തിലെരലടെ ഭൂമത്തി,  പുറതമ്പകാകകായത്തി കത്തിടെക്കുകയര പലെ തരതത്തിലുള്ള പ്രശങ്ങള

നത്തിലെനത്തിലക്കുനതത്തിനകാലുര   റവ്വീ-സര്തവയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പരകാതത്തികള

ഇതുവലരയര  പരത്തിഹരത്തികലപ്പട്ടെത്തിട്ടെത്തില.    അതരതത്തിലുള്ള  പ്രശങ്ങള

പരത്തിഹരത്തികകാലത   അവത്തിലടെ  ഇതപ്പകാള  ഡത്തിജത്തിറല  സര്തവ  തുടെങ്ങത്തിയത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.

സത്തിരമകായത്തി പരകാതത്തിയമകായത്തി വരന ഒര വരക്തത്തി,  കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര എലന

കണ്ടതപ്പകാള തകാലൂകത്തില  ഡത്തിജത്തിറല സര്തവ തുടെങ്ങകാന തപകാകുകയകാലണനര

അതുകഴത്തിതഞ്ഞ അതദഹതത്തിലന്റ ആവശരര സകാധത്തിക്കുകയളലവനര പറഞ്ഞു.

അതദഹതത്തിലന്റ ആവശരവമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെക്ക് വത്തിതലജകാഫവ്വീസത്തിലനത്തിനക്ക് ലെഭത്തിച്ച



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

101

അനഭവര  എതനകാടെക്ക്  പങക്ക്  വച്ചതകാണക്ക്.  ഇങ്ങലനയള്ള  പലെ  നനനതകളര

അപകാകതളര ഇതപ്പകാഴര നത്തിലെനത്തിലക്കുനലവനതക്ക് യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണക്ക്. നത്തിങ്ങള

ഇവത്തിലടെ  പട്ടെയലതക്കുറത്തിച്ചക്ക്  ആവര്തത്തിച്ചക്ക്  പറയനതക്ക്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മനത്തിയലടെ  ശദ്ധയത്തിലുള്ള  കകാരരമകാണക്ക്.  പുഴ  പുറതമ്പകാകക്ക്,  തതകാടെക്ക്,  കനകാല

പുറതമ്പകാകക്ക് എ നത്തിവത്തിടെങ്ങളത്തില  തകാമസത്തിക്കുനവര് ജവ്വീവത്തിതങ്ങളതല; അവര്കക്ക്

പട്ടെയര ലെഭത്തികകാലതവരനതത്തിലന്റ നത്തിയമപ്രശങ്ങളകാണക്ക് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മനത്തി

പലെതപ്പകാഴര  പറയനതക്ക്.  അതരതത്തിലുള്ള  കകാരരങ്ങളത്തില  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

ഭകാഗത്തുനത്തിനര  ഇടെലപടെലുണ്ടകാകണലമനക്ക്  സൂചത്തിപ്പത്തികകാന

ആഗഹത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  കകാരണര,  അനവധത്തി  ആളകള  പട്ടെയമത്തിലകാലത

കഷ്ടലപ്പടുന  സകാഹചരരങ്ങളണ്ടക്ക്.  എലന്റ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തിലുള്ള

തപകാതതകാളത്തി തകകാളത്തിനത്തിയത്തില ഏതകാനര കുടുരബങ്ങളകക്ക് പട്ടെയര ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

കകാരണര,  മുനത്തിസത്തിപ്പല  ലസക്രട്ടെറത്തിയലടെ  തപരത്തിലെകാണക്ക്  ഇതപ്പകാഴര  ചത്തിലെ

സലെങ്ങള  രജത്തിസര്  ലചയത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  അതക്ക്  റവനന  വകുപ്പത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  മകാറത്തി

കത്തിട്ടെണര. അതത്തില ആരക്ക് തവ്വീരമകാനലമടുക്കുലമനള്ളതകാണക്ക് പ്രധകാന പ്രശര. പലെ

കകാരരങ്ങളത്തിലുര  തവ്വീരമകാനലമടുകകാന  ഉതദരകാഗസര്  തയ്യേകാറകാകകാലത

നത്തിലക്കുനതത്തിനകാല   ഇലതകാലകയണ്ടകാക്കുന  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുകള  എത്ര
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വലുതകാലണനതക്ക്  അങ്ങതയകാടെക്ക്  പറഞ്ഞുതതരണ്ട  ആവശരമത്തിലതലകാ; ഫഡക്ക്

തറകാഡകളലടെ  കകാരരര  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ഫഡക്ക്  തറകാഡകളലടെ

പുനരദ്ധകാരണതത്തിനക്ക്   പലെതപ്പകാഴര  ഫണ്ടക്ക്  ലെഭത്തികകാലത  തപകാകുകയകാണക്ക്.

പലെതപ്പകാഴര  പഞകായതക്ക്  തറകാഡകളലടെ  പുനരദ്ധകാരണതത്തിനക്ക്

സഹകായകരമകാകുനതക്ക്  ഇതരതത്തിലുള്ള  പദ്ധതത്തികള  മുഖകാനരമകാണക്ക്.   ആ

പദ്ധതത്തികളകക്ക്  വലെത്തിയ കകാലെതകാമസമുണ്ടകാകുകയകാണക്ക്.  അതക്ക് എത്രയരതവഗര

ലെഭരമകാകകാനള്ള  നടെപടെത്തിയണ്ടകാകണലമനക്ക്  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

അതതകാലടെകാപ്പര,  കകാലെകാവസയലടെയര  പ്രകൃതത്തി  ദുരനതത്തിലന്റയര  ഭകാഗമകായത്തി

ഉണ്ടകാകുന  വത്തിഷയങ്ങള  കകാരണര  വവ്വീടുകളക്കുര   വസ്തുകളക്കുര

മൃഗങ്ങളക്കുമടെകര  നകാശനഷ്ടങ്ങളണ്ടകാകകാറുണ്ടക്ക്.  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

ശദ്ധയത്തിലലകകാണ്ടുവരകാനള്ള  കകാരരര,  വവ്വീടുകള  നഷ്ടലപ്പട്ടുകഴത്തിഞ്ഞകാല

അതത്തിലന്റ  നഷ്ടപരത്തിഹകാരത്തുക  നലകുനണ്ടക്ക്.  പലക,  അതക്ക്

അപരരകാപ്തമകാലണന  ആതകപര  ഞകാന  ഇതപ്പകാഴര   മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുകയകാണക്ക്.

ബസഡക്ക്  ലപ്രകാട്ടെകന  ലചയ്യേകാനള്ളകകാരരര  ഇതപ്പകാഴര  റവനന  വകുപ്പക്ക്

മുതനകാട്ടുവച്ചത്തിട്ടെത്തില.  വവ്വീടെക്ക് തകര്നകാല അതത്തിനക്ക് നഷ്ടപരത്തിഹകാരര ലകകാടുക്കുര. വവ്വീടെക്ക്

തകരകാനള്ള കകാരണര, ഈ ഇടെത്തിഞ്ഞുവവ്വീഴകാന തപകാകുന ലകട്ടെകാലണങത്തില അതക്ക്
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സരരകത്തികകാനള്ള ഇടെലപടെല ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ ഭകാഗത്തുനത്തിനമുണ്ടകാകുനത്തില.

അകകാരരര  എത്ര  അപഹകാസരമകാണക്ക്.  ഇത്രയര  വര്ഷര  പത്തിനത്തിട്ടെത്തിട്ടുര  ഈ

വത്തിഷയര  എത്രതയകാ  തവണ  ചര്ച്ച  ലചയത്തിട്ടുര  ഏറവര  അടെത്തിയനരമകായര

തവഗതയത്തിലുര  ഇടെലപതടെണ്ടതകായ  വത്തിഷയതത്തില  ഒര  ലെകാഘവസമവ്വീപനര

ഉണ്ടകാകുനലവനക്ക്  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഭൂമത്തിയലടെ  അവകകാശര  റവനന

വകുപ്പത്തിലന്റ  പരത്തിധത്തിയത്തിലെകാണക്ക്.  അങ്ങലനയകാകുതമ്പകാള,  ഇനക്ക്  നമ്മുലടെ

സരസകാനതക്ക്  നടെക്കുന  അനത്തിയനത്തിതമകായ  ഖനനര  എത്രതതകാളര

പ്രതത്തിസനത്തിയകാണക്ക്  സൃഷ്ടത്തിക്കുനതക്ക്.  മണക്ക്,  പകാറ  തുടെങ്ങത്തിയവയലടെ  ഖനനര;

പ്രതതരകത്തിച്ചക്ക്  മണക്ക്  ഖനനര വലെത്തിയതതകാതത്തില വര്ദ്ധത്തിതമകായത്തി നടെക്കുകയകാണക്ക്.

ബഹതവയലടെ  പദ്ധതത്തികളകകായത്തി  മലണടുക്കുനതത്തിനക്ക്  എനവതയകാണ്ലമന്റല

കത്തിയറനസത്തിലന്റ  ആവശരമത്തില.  അതത്തിനക്ക്  യകാലതകാര

മകാനദണ്ഡവമത്തിലലനള്ളതകാണക്ക് വസ്തുത.  ബഹതവയ്ക്കുതവണ്ടത്തിയകാലണങത്തില എത്ര

ഉയരമുള്ള മലെയകാലണങത്തിലുര  മണക്ക്   പൂര് ണമകായത്തി  എടുത്തുലകകാണ്ടക്ക്  തപകാകകാര.

അതക്ക്  തവ്വീര്ച്ചയകായര   എതത്തിര്കലപ്പതടെണ്ടതകാണക്ക്.  അതത്തില  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

അടെത്തിയനരശദ്ധയര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയലടെ  ഇടെലപടെലുമുണ്ടകാതകണ്ട

വത്തിഷയമകാണക്ക്.  കകാരണര,  ഇതത്തിലന്റ  മറവത്തില  മറക്ക്  ആവശരങ്ങളകകായത്തി
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മലണടുത്തുലകകാണ്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.  ഇങ്ങലനയള്ള  വത്തിഷയങ്ങള  വലെത്തിയ

രവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള  പ്രതത്തിസനത്തികള  സൃഷ്ടത്തിക്കുര.  നമ്മുലടെ  പുഴകളര

അനരവ്വീകവലമകാലക  മലെത്തിനമകായത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  സകാഹചരരര

നത്തിലെനത്തിലക്കുകയകാണക്ക്.  ബഹ്മപുരര  മകാലെത്തിനര സരസരണവമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ

വത്തിഷയര ഇനക്ക് രകാവത്തിലലെ സബ്മത്തിഷനകായത്തി ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രതത്തിപകതനതകാവക്ക്

ഉനയത്തിച്ചു.  വളലര ഗുരതരമകായ ആതരകാഗരപ്രശര ആ ഭൂപ്രതദശലത ജനങ്ങള

ഇനക്ക്  അനഭവത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞ  ദത്തിവസര  തത്തിരവകാങ്കുളര,

ഇരമ്പനകാലടെകാലക  ചത്തിലെ  പ്രതദശങ്ങളത്തില  തപകായത്തിരന.  അവത്തിടെലത

സവ്വീകലളയര  കുട്ടെത്തികലളയര  തനരത്തിട്ടെക്ക്  സരസകാരത്തിച്ചു.  അവത്തിലടെയള്ളവര്

തബകാധരലകട്ടുവവ്വീഴകയകാണക്ക്.  ഇനക്ക്  രകാവത്തിലലെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

തതദശസശയരഭരണര-എബകസക്ക്   വകുപമനത്തി  നത്തിയമസഭയത്തില  പറഞ്ഞതക്ക്,

ഗുരതരമകായ  ആതരകാഗരപ്രശങ്ങള  ഒനരതലന  ഉണ്ടകാകുനത്തിലലനകാണക്ക്.

അങ്ങലന  ഇലലങത്തില  എനത്തിനകാണക്ക്  അങ്ങയലടെ  ജത്തിലകാ  കളകര്  രണ്ടുമൂനക്ക്

ദത്തിവസതതയ്ക്കക്ക്   ജത്തിലയത്തിലലെ  വത്തിദരകാഭരകാസ  സകാപനങ്ങളകടെകര  അവധത്തി

പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്?  വളലര  ഗുരതരമകായ  ആതരകാഗരപ്രശങ്ങള  ഇനക്ക്

അവത്തിലടെയള്ള  മനഷരര്  അഭത്തിമുഖവ്വീകരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  പകാസത്തികക്ക്  മകാലെത്തിനരര
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കത്തുകയകാണക്ക്.  അവത്തിലടെ  തവ്വീപ്പത്തിടെത്തിച്ചതക്ക്  ചൂടുലകകാണ്ടകാലണനകാണക്ക്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  രകാവത്തിലലെ  പറഞ്ഞതക്ക്.  അലതങ്ങലനയകാണക്ക്

സരഭവത്തിക്കുനതക്ക്?  അതക്ക് തബകാധപൂര്വര തവ്വീയത്തിട്ടെതകാണക്ക്.  നകാലെഞക്ക് പ്രതദശതക്ക്

ഒരമത്തിച്ചക്ക്  തവ്വീയത്തിട്ടെക്ക്  വലെത്തിലയകാര  അട്ടെത്തിമറത്തിയകാണക്ക്  അവത്തിലടെ  നടെനതക്ക്.

അതുസരബനത്തിച്ചക്ക്  അതനശഷണര  നടെതതണ്ടതുണ്ടക്ക്.  ജനങ്ങളലടെ

ജവ്വീവത്തികകാനള്ള  അവകകാശലത  തചകാദരര  ലചയ്യുന  രവ്വീതത്തിയത്തിലെകാണക്ക്  ഈ

വത്തിഷയങ്ങള  വനത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  അതുലകകാണ്ടക്ക്  ബനലപ്പട്ടെ  എലകാ

വകുപകളലടെയര  കൃതരമകായ  അതനശഷണര  നടെതത്തി  കുറകകാരകായവലര

നത്തിയമതത്തിനമുനത്തില  ലകകാണ്ടുവരകാന  കഴത്തിയണര.  ഇതരര  സരഭവങ്ങള

ആവര്തത്തികകാന  പകാടെത്തിലലനര  ഈ  സനര്ഭതത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തികകാന

ആഗഹത്തിക്കുന. ഈ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള എതത്തിര്ക്കുന.

 ശവ്വീമതത്തി  കകാനതത്തില ജമവ്വീലെ:  സര്,  ഞകാന ഇകൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

ശക്തമകായത്തി പത്തിനകാങ്ങുകയകാണക്ക്.  ഇനക്ക് സഭയത്തില പ്രതത്തിപകര അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തിലലെ  അടെത്തിയനരര  എനകായത്തിരനലവനതത്തില

എലകാവര്ക്കുര  സരശയമകാണക്ക്.  14  വയസ്സുകകാരത്തിയകായ  ലപണ്കുട്ടെത്തിലകതത്തിലര

വവ്വീഡത്തിതയകാ  തയ്യേകാറകാകത്തി  പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചതത്തിലനതത്തിലര  നകാടുമുഴവന  ഒറലകട്ടെകായത്തി
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നത്തിലക്കുകയകാണക്ക്.  ആ  സമയതകാണക്ക്,  അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തില

പ്രതത്തിപകതനതകാവക്ക്  ആ വവ്വീഡത്തിതയകാ തയ്യേകാറകാകത്തിയ ആലള സതപ്പകാര്ട്ടെക്ക് ലചയക്ക്

സരസകാരത്തിച്ചതക്ക്.  ഇലതനകാണക്ക്  വരക്തമകാക്കുനതക്ക്?  നകാട്ടെത്തിലുളള  സവ്വീകളക്കുര

കുട്ടെത്തികളക്കുര  സരരകണര  നലതകണ്ടതക്ക്  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളര

ഗവണ്ലമന്റുലമലകാമകാണക്ക്.  പലക  അതുതപകാലുര  മകാനത്തികകാത  രവ്വീതത്തിയത്തില,

ലപണ്കുട്ടെത്തികളക്കുതപകാലുര  എതത്തിരകായ  നടെപടെത്തിയകാണക്ക്  ഇകൗ

അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തിലൂലടെ  സഭയത്തില  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതക്ക്.  ഇതക്ക്  ജനങ്ങള

കകാണുനണ്ടക്ക്.  ഏതുകകാലെതക്ക്  യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.  നനകാകുലമനതകാണക്ക്

എലകാവരലടെയര  തചകാദരര.  ഇനക്ക്  ഫകാസത്തിസക്ക്  തതതരകാട്ടെതത്തിനക്ക്  തകാളര  പത്തിടെത്തിച്ചക്ക്

വലെതുപക  രകാഷ്ട്രവ്വീയകകത്തികളര  മകാധരമങ്ങളര  പത്തിണറകായത്തി  സര്കകാരത്തിലന

കഴത്തുലഞരത്തിച്ചക്ക്  ശശകാസര  മുട്ടെത്തിക്കുതമ്പകാള,  തളരത്തില  ഞങ്ങലളനക്ക്  ഉറലക

പ്രഖരകാപത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക് മുതനകാട്ടുതപകാകുന സര്കകാരകാണത്തിതക്ക്.  സരസകാനതത്തിലന്റ

സകാമ്പതത്തിക  നത്തിലെലയ  പരത്തിഹസത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  പ്രതത്തിപകത്തുള്ളവര്

സഭകാതലെതത്തിലതപ്പകാലുര  കഥകള  ലമനഞ്ഞക്ക്  മുതമ്പകാട്ടുതപകാകുന

സത്തിതത്തിയകാണുളളതക്ക്.  എനകാണക്ക് യകാഥകാര്ത്ഥരര?  രകാഷ്ട്രവ്വീയ ലലവരകാഗരതതകാലടെ

സകാമ്പതത്തിക  രരഗതക്ക്  തകന്ദ്രസര്കകാര്  അപ്രഖരകാപത്തിത  പ്രതത്തിതരകാധങ്ങള
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ഏര്ലപ്പടുത്തുതമ്പകാള,  അതത്തിനമുനത്തില  നത്തിസഹകായരകായത്തിനത്തിനക്ക്  തകമ

നടെപടെത്തികളത്തിലനത്തിനക്ക് പത്തിതനകാട്ടുതപകാകുകലയനതക്ക് ഇകൗ സര്കകാരത്തിലന്റ നയമല.

കത്തിഫ്ബത്തിലയ  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിച്ചുലകകാണ്ടകായത്തിരന  വത്തികസന  പദ്ധതത്തികളകക്ക്

കടെത്തിഞ്ഞകാണത്തിടെകാന  തകന്ദ്രസര്കകാര് ശമത്തിച്ചതക്ക്.  സമസ  തമഖലെയത്തിലുര

സകാമ്പതത്തിക  നത്തിയനണങ്ങളലകകാണ്ടുവനക്ക്  സര്കകാരത്തിലന  ലഞരകകാനര

തങ്ങളലടെ  വഴത്തിക്കുലകകാണ്ടുവരകാനമകാണക്ക്  തകന്ദ്രസര്കകാര്  ശമത്തിക്കുനതക്ക്.

തകന്ദ്രസര്കകാര്  നലകുന  ധനസഹകായരലകകാണ്ടകാണക്ക്  തകരളര

പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തിലക്കുനലതനതക്ക്  മലറകാര  കുപ്രചരണമകായത്തിരന.  കണക്കുകള

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല  ഇകൗ  കളളപ്രചരണങ്ങളലടെ  ലപകാളളതരര  മനസത്തിലെകാകുര.

ഇനരയത്തിലലെ  ആലക  സരസകാനങ്ങളലടെ  ശരകാശരത്തിലയടുതകാല  റവനന

വരമകാനതത്തിലന്റ 45 ശതമകാനര തകന്ദ്ര വത്തിഹത്തിതമകായത്തി ലെഭത്തിക്കുനണ്ടക്ക്. എനകാല

തകരളതത്തിനക്ക്  റവനന  വരമകാനതത്തിലന്റ  36  ശതമകാനര  മകാത്രമകാണക്ക്  തകന്ദ്ര

വത്തിഹത്തിതമകായത്തി ലെഭത്തിക്കുനതക്ക്. ചത്തിലെ സകാപത്തിത തകാല്പരരകകാര് പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുനതക്ക്

തകരളര  കകാരരകമമകായത്തി  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിക്കുനത്തിലലനതകാണക്ക്.  എനത്തികക്ക്  മുമ്പക്ക്

സരസകാരത്തിച്ച  ശവ്വീ. എന. ഷരസുദവ്വീന, എര.എല.എ. അടെകമുള്ളവര് അതകാണക്ക്

സരസകാരത്തിച്ചതക്ക്.   മറക്ക്  സരസകാനങ്ങളകക്ക്  45  ശതമകാനര  തകന്ദ്ര  വത്തിഹത്തിതര
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ലെഭത്തിക്കുതമ്പകാള,  ഇവത്തിലടെ  തകന്ദ്രലതക്കുറത്തിച്ചക്ക്  പറയനതത്തില  എനകാണര്ത്ഥര.

134097  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  റവനന വരമകാനതത്തില  85867  തകകാടെത്തി  രൂപയര

സരസകാനതത്തിലന്റ തനതക്ക് വരമകാനമകാണക്ക്. ഏകതദശര 64 ശതമകാനര നത്തികുതത്തി

പത്തിരത്തിവത്തിലൂലടെ  തകരളര  കലണ്ടതത്തിയത്തിട്ടുളളതകാണക്ക്.  തദശവ്വീയ  ശരകാശരത്തി  55

ശതമകാനമകാലണനതക്ക്  ഓര്കണര.  ജനങ്ങതളകാടെക്ക്  ഏലറ  അടുതത്തിടെപഴകുന

വകുപ്പകാണക്ക്  റവനന  വകുപ്പക്ക്.  'എലകാവര്ക്കുര ഭൂമത്തി,  എലകാവര്ക്കുര തരഖ,  എലകാ

തസവനങ്ങളര  സകാര്ട്ടെക്ക്'  എനതക്ക്  റവനന  വകുപമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  ഇകൗ

സര്കകാരത്തിലന്റ  പ്രഖരകാപത്തിത  നയമകാണക്ക്.  2016  മുതല  ഇതുവലര  231546

പട്ടെയങ്ങളകാണക്ക് വത്തിതരണര ലചയത്തിട്ടുളളതക്ക്. ഇകൗ സര്കകാരത്തിലന്റ കകാലെതക്ക് 54535

പട്ടെയങ്ങള  വത്തിതരണര  ലചയ്തുകഴത്തിഞ്ഞു.  ഭൂമത്തിയലടെ  ലലകവശകാവകകാശര

എനതുതപകാലലെതലന  ഏലറ  പ്രകാധകാനരമുളളതകാണക്ക്  ഭൂമത്തിയലടെ  തരഖകള

കൃതരമകായത്തി ലെഭത്തിക്കുകലയനളളതക്ക്. 2016-ല ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തി

സര്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില  വരതമ്പകാള  സരസകാനതക്ക്  റവ്വീസര്തവ

നടെപടെത്തികള  നത്തിര്തത്തിവച്ചത്തിരന  ഒര  സകാഹചരരമകാണുണ്ടകായത്തിരനതക്ക്.

2016-ല റവ്വീസര്തവ നടെപടെത്തികളകക്ക് തുടെകരകുറത്തിലച്ചങത്തിലുര തവണ്ടത്ര തവഗത

ലലകവരത്തികകാന സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തിലകായത്തിരന. ഇകൗ സകാഹചരരതത്തിലെകാണക്ക് ഡത്തിജത്തിറല
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റവ്വീസര്തവ  പദ്ധതത്തിയമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകകാന  ഈ  സര്കകാര്

തയ്യേകാറകായത്തിട്ടുളളതക്ക്.  'എലന്റ  ഭൂമത്തി'  എന  ഡത്തിജത്തിറല  സര്തവ  പദ്ധതത്തികക്ക്

തുടെകമത്തിട്ടെതക്ക്  തകരളപ്പത്തിറവത്തി  ദത്തിനതത്തിലെകാണക്ക്.  858  തകകാടെത്തി  രൂപ  ലചലെവക്ക്

പ്രതവ്വീകത്തിക്കുന  ഇകൗ  പദ്ധതത്തികകായത്തി  438  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണക്ക്  റവ്വീബത്തിലഡക്ക്

തകരള  ഇനത്തിതഷരറവ്വീവത്തിലനത്തിനര  അനവദത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതക്ക്.  ഇതകാണക്ക്  സര്കകാര്

ലെകരര  വയ്ക്കുനതക്ക്.  ലപകാതുജനങ്ങളലടെ  ഭൂമത്തി  സരബനമകായ  പ്രശങ്ങളകക്ക്

പരത്തിഹകാരര കകാണുനതത്തിനക്ക് റവനന വകുപ്പക്ക് ഉതദരകാഗസരര ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളര

തമത്തില  കൂട്ടെകായ  ചര്ച്ച  നടെത്തുനതത്തിനകായത്തി  വത്തിതലജക്ക്  ജനകവ്വീയ  സമത്തിതത്തികള

പുനന്തഃസരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്. വത്തിതലജക്ക് ഓഫവ്വീസര് അദ്ധരകനകായളള സമത്തിതത്തിയത്തില

ലഡപനട്ടെത്തി  തഹസവ്വീലദകാര്,  തതദശസശയരഭരണ  സകാപനതത്തിലലെ

അദ്ധരകന്മേകാര്  എനത്തിവര്  അരഗങ്ങളകാണക്ക്.  അതതകാലടെകാപ്പര  നത്തിയമസഭയത്തില

അരഗതശമുളള  രകാഷ്ട്രവ്വീയ  പകാര്ട്ടെത്തികളലടെ  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളമുണ്ടക്ക്.  സര്കകാര്

നകാമനത്തിര്തദശര  ലചയ്യുന  ഒര  വനത്തിതയര  പട്ടെത്തികജകാതത്തി  പട്ടെത്തികവര്ഗ

വത്തിഭകാഗതത്തിലുളള  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളര  ഇതത്തില  അരഗങ്ങളകാണക്ക്.  അങ്ങലന

എലകാവത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങലളയര  സരതയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  തവ്വീര്ത്തുര  ജനകവ്വീയ

പങകാളത്തിതതതകാലടെ  ഭരണ  നത്തിര്വഹണര  സകാധരമകാകുനതരതത്തിലെകാണക്ക്



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

110

വത്തിതലജുതലെ  ജനകവ്വീയസമത്തിതത്തികലള  പുനന്തഃസരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുളളതക്ക്.  ഭൂമത്തിയലടെ

ബകവശകാവകകാശര,  കൃത്രത്തിമര,  ഇരട്ടെത്തിപ്പക്ക്  തുടെങ്ങത്തിയലതകാനമുണ്ടകാകുനത്തിലലനക്ക്

ഉറപവരതകാനതവണ്ടത്തിയകാണക്ക്  'യണത്തികക്ക്  തണ്ടതപ്പര്'  സരവത്തിധകാനര

നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.  റവനന വകുപ്പത്തിലന്റ റവനന ലെകാനഡക്ക് ഇനഫര്തമഷന

സത്തിസര  തസകാഫ് ലവയറത്തില  യണത്തികക്ക്  തണ്ടതപ്പര്  സരവത്തിധകാനര

നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതത്തിനള്ള  ലമകാഡനള  വത്തികസത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  എലകാ  വത്തിതലജക്ക്

ഓഫവ്വീസുകളത്തിലുര  ബതയകാലമടത്തികക്ക്  വത്തിവരങ്ങള  തശഖരത്തികകാനള്ള

ഉപകരണങ്ങള  ലെഭരമകാകകാന  തവണ്ടനടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഈ

സരവത്തിധകാനര  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതത്തിലൂലടെ   നത്തിരവധത്തി  തനട്ടെങ്ങളകാണുണ്ടകാകുനതക്ക്.

സരസകാനലത  ഏതക്ക് വത്തിതലജത്തിലനത്തിനര ഒരകാളകക്ക് തലന്റ ഉടെമസതയത്തിലുള്ള

ഭൂമത്തിയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  എലകാ  തരഖകളര,  ബനലപ്പട്ടെ  തസവനങ്ങളലടെ

വത്തിവരങ്ങളര  ഒറ  തണ്ടതപ്പര്  നമ്പറത്തില  ലെഭരമകാകുര.  ഭൂതരഖകള  കൃതരമകായര

സുരകത്തിതമകായമകാലണനക്ക്  ഉറപവരത്തുവകാനര  സഹകായത്തിക്കുര. തകരളതത്തിലലെ

വത്തിതലജക്ക് ഓഫവ്വീസുകളര സകാര്ട്ടെകാകുകയകാണക്ക്. ആലകയള്ള 1542 വത്തിതലജുകളത്തില

622 എണര സകാര്ട്ടെക്ക് വത്തിതലജക്ക് ഓഫവ്വീസുകളകായത്തി.  ഈ വര്ഷര 200 എണരകൂടെത്തി

സകാര്ട്ടെകാകുകയകാണക്ക്.  തകത്രങ്ങലള  ആരകാധനകാലെയങ്ങളകായത്തി  മകാത്രമല,
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സകാസകാരത്തിക  ബകമകാറതത്തിനള്ള  ഇടെങ്ങളകായത്തി  കൂടെത്തിയകാണക്ക്  ഇടെതുപക

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  സര്കകാര്  കകാണുനതക്ക്.  തകത്രങ്ങള  നത്തിരവധത്തി

ആളകളലടെ  ഉപജവ്വീവന  മകാര്ഗരകൂടെത്തിയകാണക്ക്.  അതുലകകാണ്ടക്ക്   അവത്തിടെലത

ജവ്വീവനകകാലര  സരരകത്തിക്കുന നയങ്ങള നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയകാണക്ക് ഈ സര്കകാര്

മുതമ്പകാട്ടെക്ക് തപകാകുനതക്ക്. ഇതപ്പകാള  തകരളര ഭരത്തിക്കുന ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര

മുനണത്തി  സര്കകാരത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങള  എലകാ  തമഖലെകളര

തചര്ത്തുപത്തിടെത്തിക്കുനതകാണക്ക്.  പ്രകൃതത്തിദുരനങ്ങളര  തകകാവത്തിഡക്ക്  മഹകാമകാരത്തിയര

കകാരണര  തദവസശര തബകാര്ഡകളകക്ക് വരമകാനര കുറഞ്ഞതപ്പകാള  അവര്കക്ക്

തകാങ്ങകായത്തി  273  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണക്ക്  സര്കകാര്  നലകത്തിയതക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞ

സര്കകാരത്തിലന്റ  കകാലെതക്ക്  100720  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണക്ക്  തകത്രങ്ങളലടെ

അടെത്തിസകാനസകൗകരരതത്തിനര  വത്തികസനതത്തിനര  മറ്റുമകായത്തി  സരസകാന

ഖജനകാവത്തിലനത്തിനര ലചലെവക്ക് ലചയത്തിട്ടുള്ളതക്ക്. ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതര മുനണത്തി

സര്കകാരത്തിലന്റ  തദവസശര  തബകാര്ഡകതളകാടുള്ള  കരതലെകാണക്ക്  ഇതക്ക്

കകാണത്തിക്കുനതക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞ  സകാമ്പതത്തികവര്ഷര  21  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണക്ക്

തത്തിരവത്തിതകാരകൂര്  തദവസശര  തബകാര്ഡത്തിനക്ക്  നലകത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  മലെബകാര്

തദവസശര  തബകാര്ഡത്തിനക്ക്  32  തകകാടെത്തി  രൂപയര  തകരള  തദവസശര  റത്തിക്രൂട്ടെക്ക്ലമന്റക്ക്
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തബകാര്ഡത്തിനക്ക്  2.37  തകകാടെത്തി  രൂപയര  നലകുകയണ്ടകായത്തി.  ഇതത്തിലനത്തിനതലന

തദവസശര  തബകാര്ഡകളകക്ക്  സര്കകാര്  നലകുന  സഹകായര  വരക്തമകാണക്ക്.

ഇതുകൂടെകാലതയകാണക്ക്  ശബരത്തിമലെ  മകാസര്  പകാന  തയ്യേകാറകാകകാന  സര്കകാര്

ഒരങ്ങുനതക്ക്.  2050  വലരയള്ള  വത്തികസന  പ്രവര്തനങ്ങള  മുനത്തില

കണ്ടുലകകാണ്ടകാണക്ക് ഇതക്ക് പ്രകാവര്തത്തികമകാക്കുനതക്ക്.  ഇതുതപകാലലെ വളലര വലെത്തിയ

രവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെക്കുതമ്പകാഴര  തകരളതത്തിലലെ  ഈ

വത്തികസനപ്രവര്തനങ്ങലളകാനര കണ്ടത്തിലലനക്ക്  നടെത്തിച്ചക്ക്  ഒര  പ്രതതരക

രവ്വീതത്തിയത്തില ഇവത്തിലടെയള്ള യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.  മുതമ്പകാട്ടെക്ക് തപകാകുകയകാണക്ക്.  ഗരകാസത്തിലന്റ

വത്തിലെ  വര്ദ്ധനവത്തിലനതത്തിലര  ഇനലലെയര  മത്തിനത്തിഞ്ഞകാനര  സമരര  നടെന.

എനകാല  സരഘടെനകളലടെ  സമരതത്തില  യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.-ലന്റ  ലകകാടെത്തി

പത്തിടെത്തിച്ചുലകകാണ്ടുളള സമരര എവത്തിലടെയര കകാണകാന കഴത്തിഞ്ഞത്തില.  തകരളതത്തില

സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)  നടെത്തുന  ജകാഥയലടെ  കകാരരര  തനരലത  ഇവത്തിലടെ

പറയകയണ്ടകായത്തി.  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര) നടെത്തുന ജകാഥയത്തില ജനങ്ങള ഒഴകത്തി

വരത്തികയകാണക്ക്.  ആ ജകാഥയത്തില അപ്പതത്തിലന്റ കഥ  പറഞ്ഞുലവനക്ക് ശവ്വീ.  എന.

ഷരസുദവ്വീന,  എര.എല.എ. ഇവത്തിലടെ പറഞ്ഞു. അവത്തിലടെ അപ്പതത്തിലന്റ കഥയല

ഭകണതത്തിലന്റ  കകാരരമകാണക്ക്  പറഞ്ഞത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.  ഭകണലമനതക്ക്
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പ്രകാധകാനരമുള്ളതകാണക്ക്.  അതത്തിലൂലടെ ഉപജവ്വീവനര നടെത്തുന ആയത്തിരകണകത്തിനക്ക്

ആളകള  നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തിലുണ്ടക്ക്.  ഭകണതത്തിലന്റ  കകാരരതത്തില  മകാത്രമല,

വരവസകായ തമഖലെയലടെ വളര്ച്ചയത്തിലെകാലണങത്തിലുര  ലക-ലറയത്തില തപകാലലെയള്ള

അതത്തിതവഗ ഗതകാഗത സരവത്തിധകാനങ്ങള വരതമ്പകാള നമുക്കുണ്ടകാകുന ഏറവര

സുഖകരമകായ  കകാരരങ്ങള  മറനലകകാണ്ടകാണക്ക്  ഇവര്  സരസകാരത്തിക്കുനതക്ക്.

ഇനലലെ ഞങ്ങള യകാത്രലചയതപ്പകാള തനരത്തിട്ടെ പ്രയകാസങ്ങള, നകാലള നടെക്കുന

ആറ്റുകകാല  ലപകാങകാലെതയകാടെനബനത്തിച്ചക്ക്  ലടയത്തിനത്തില കകാലലെടുതക്ക്  വയ്ക്കകാന

സകാധത്തികകാതത്ര  തത്തിരകകായത്തിരന.  ആറ്റുകകാല  ലപകാങകാലെലയ  വലെത്തിയ

രവ്വീതത്തിയത്തില  ഗവണ്ലമന്റുര  അനകൂലെത്തിക്കുനതകാണക്ക്.  ലക-ലറയത്തില  പദ്ധതത്തി

ലകകാണ്ടുവനകാലുണ്ടകാകുന  തനട്ടെര  ലചറുലതകാനമല.  എനകാല  ഇവത്തിലടെ

അപ്പതത്തിലന്റ  കകാരരര  മകാത്രര  പറഞ്ഞക്ക്  അതത്തിലന  കളത്തിയകാക്കുന

രവ്വീതത്തിയകാണുണ്ടകായത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.   ഇടെതുപകതത്തിലന്റ  ജകാഥയത്തില   തകരളതത്തിലന്റ

ജനങ്ങള  ഒറലകട്ടെകായത്തി  നത്തിലക്കുകയകാണക്ക്.  ഇടെതുപകതത്തിലന്റ  ആളകള

മകാത്രമല,  എലകാ വത്തിഭകാഗര ജനങ്ങളര ആ ജകാഥയത്തില എത്തുനലവനതകാണക്ക്.

ഞങ്ങളലടെ  ലെവ്വീഡര്  നയത്തിക്കുന  ജകാഥ  ഏതുപ്രതദശതകാതണകാ  വരനതക്ക്

അവത്തിലടെലയലകാര  ജനങ്ങള  ജകാഥലയ വരതവലകകാനതവണ്ടത്തി  കൂടുകയകാണക്ക്.



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

114

അതക്ക്  കകാണകാത  രവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള  കളത്തിയകാകലെകാണക്ക്  ഇവര്

നടെതത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  തജകാതഡകാ യകാത്ര നടെതത്തിയതപ്പകാള ഞങ്ങളകാരര

അതത്തിലന  കളത്തിയകാകത്തിയത്തിട്ടെത്തില.  പലക  അതക്ക്  തപകായത്തിട്ടുള്ള ഏലതങത്തിലുര  ഒര

ഭകാഗതക്ക്  ഇതുതപകാലലെ  ജനങ്ങള  കൂടെത്തിയത്തിട്ടുതണ്ടകാ;  അതത്തിലുള്ള  നത്തിരകാശയകാണക്ക്

ഇവര് കകാണത്തിക്കുനതക്ക്. ആധകാരങ്ങള രജത്തിസര് ലചയ്യുന തവ്വീയതത്തിയര സമയവര

മുനകൂര് നത്തിശയത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക് ഓണ്ബലെന തടെകാകണ് എടുക്കുന സരവത്തിധകാനര

സര്കകാര്  നടെപ്പത്തിലെകാകത്തി.  ആധകാരങ്ങളകക്ക്  ഇ-സകാമ്പത്തിരഗക്ക്  സമ്പ്രദകായര

ഏര്ലപ്പടുതത്തി. 

മത്തി  .   ലചയര്മകാന:  പവ്വീസക്ക്, കണ്കഡക്ക് .......രണ്ടക്ക് മത്തിനത്തിട്ടെക്ക് കഴത്തിഞ്ഞു.

ശവ്വീമതത്തി  കകാനതത്തില  ജമവ്വീലെ:  സര്,  ഒര  മത്തിനത്തിട്ടുലകകാണ്ടക്ക്  നത്തിര്തകാര.

വത്തിതലജക്ക്  ഓഫവ്വീസുകള  ഉപതയകാഗത്തിക്കുന പുതത്തിയ സരവത്തിധകാനങ്ങള ഏറവര

ആശശകാസകരമകായകാണക്ക്  ജനങ്ങള  കകാണുനതക്ക്.  ഇതത്തിലനലയലകാര

തള്ളത്തിപ്പറയന  പ്രതത്തിപകര  ഒരത്തികലുര  നനകാകത്തിലകാലയന  രവ്വീതത്തിയത്തിലെകാണക്ക്

ജനങ്ങളര  കകാണുനതക്ക്.  ഇവരലടെ  മനന്തഃസത്തിതത്തി  മകാറകാനള്ള  സമയമകാലയനക്ക്

പറഞ്ഞുലകകാണ്ടക്ക്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ  ഒരത്തികലകൂടെത്തി  പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടക്ക്

ഞകാന എലന്റ വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന. 
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ശവ്വീ  .    ജത്തി  .    സവ്വീഫന:   സര്,  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷതതയ്ക്കുള്ള

ബഡ്ജറത്തിലലെ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഞകാന  പൂര്ണമകായത്തി  പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്.

സരസകാനതത്തിലന്റ  വത്തികസനലതയര  സമഗ  വളര്ച്ചലയയര

മുതനകാട്ടുനയത്തിക്കുനതുര  പുതരകാഗമനപരവര  എലകാവത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങലളയര

ഉളലകകാള്ളുനതുമകാണക്ക്  ഈ  ബഡ്ജറക്ക്  നത്തിര്തദശങ്ങള.  അടെത്തിസകാന

സകൗകരരവത്തികസനര,  ഉനതവത്തിദരകാഭരകാസര,  ഗതവഷണര,  സകാമൂഹത്തികതകമര

തുടെങ്ങത്തിയ തമഖലെകളത്തില അനവധത്തി പദ്ധതത്തികള പ്രഖരകാപത്തിക്കുനതകാണക്ക്  ഈ

ബഡ്ജറക്ക്.  നവതകരള  നത്തിര്മത്തിതത്തിലയ  തശരത്തിതലപ്പടുത്തുന  ഇടെതുപക

ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തിയലടെ  നയങ്ങളകാണക്ക്  ബഡ്ജറത്തില  പ്രകടെമകാകുനതക്ക്.

തകരളര  കടെലകണത്തിയത്തിലെലലനര  കൂടുതല  വകായ്പലയടുകകാന  എലകാവത്തിധ

സകാഹചരരവമുലണ്ടനര  വരക്തമകാകത്തിയകാണക്ക്  സരസകാന  ബഡ്ജറക്ക്

അവതരത്തിപ്പത്തികലപ്പട്ടെത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.  സകാമ്പതത്തിക  പ്രതത്തിസനത്തി  മറത്തികടെകകാനര

ആഭരനര,  വരകാവസകായത്തിക,  കകാര്ഷത്തിക  തമഖലെകള  ലമച്ചലപ്പടുതകാനമുള്ള

നടെപടെത്തികളകാണക്ക് പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതക്ക്.  ബഡ്ജറത്തില പ്രഖരകാപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന പലെ

പദ്ധതത്തികളര  സരസകാനതത്തിലന്റ  ആവശരലതയര  തശഷത്തിലയയര

ഭകാവത്തിതലെമുറലയയര  പരത്തിഗണത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  വത്തിഭകാവന  ലചയ്യേലപ്പട്ടെവയകാണക്ക്.
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വത്തിജകാന  സമ്പദക്ക് വരവസയത്തിലൂനത്തിയ  ഒര  വത്തികസന  തമകാഡല  ഈ

ബഡ്ജറത്തിലൂലടെ തകരളതത്തില  അവതരത്തിപ്പത്തികലപ്പടുകയകാണക്ക്. വലെത്തിയ വത്തികസന

മകാറര  ഈ ബഡ്ജറത്തിലൂലടെ  തകരളര  ലെകരമത്തിടുകയകാണക്ക്.  രകാജരലത  വത്തിവത്തിധ

സരസകാന  സര്കകാരകള  ഇകകാലെയളവത്തില  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച

ബഡ്ജറ്റുകളമകായത്തി  തട്ടെത്തിച്ചുതനകാക്കുതമ്പകാള  രകാജരലത  സരസകാന

സര്കകാരകള  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതത്തില  ഏറവര  മത്തികച്ച  ബഡ്ജറകാണക്ക്

തകരളതത്തിലന്റ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  ശവ്വീ.  ലക.  എന. ബകാലെതഗകാപകാല

നത്തിയമസഭയത്തില അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചലതനള്ളതക്ക് വളലരതയലറ സതനകാഷതതകാലടെ

ഈ അവസരതത്തിൽ സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ബഡ്ജറക്ക് അവതരണര നടെക്കുന

ഘട്ടെതത്തിൽ,  ബഡ്ജറക്ക്  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്  ലതകാട്ടുമുമ്പക്ക്  തകരളതത്തിലലെ

മുഖരധകാരകാ  മകാധരമങ്ങൾ  നത്തിരവധത്തി  പ്രചകാരണങ്ങളകാണക്ക്  നടെതകാൻ

തയ്യേകാറകായതക്ക്.   കടെലമടുപ്പത്തിനര  നത്തികുതത്തി പത്തിരത്തിവത്തിനര മകാത്രമകായള്ള ബഡ്ജറക്ക്

പ്രഖരകാപത്തികലപ്പടെകാൻതപകാകുനലവനകാണക്ക്  അവര്  അച്ചുനത്തിരതത്തിയതക്ക്.

വകാസവര മറച്ചുവച്ചക്ക് അവകാസവര പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുന രവ്വീതത്തിയകാണക്ക് ബഡ്ജറ്റുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെക്ക്  തകരളതത്തിലലെ  മകാധരമങ്ങൾ  പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരനതക്ക്.

സരസകാനതത്തിലന്റ  റവനന  വരമകാന  കുടെത്തിശത്തികയത്തിൽ  15220  തകകാടെത്തി  രൂപ
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പത്തിരത്തിലച്ചടുകകാനണ്ടക്ക്.  വത്തിൽപ്പന  നത്തികുതത്തി  കുടെത്തിശത്തികയത്തിൽ  6879  തകകാടെത്തി

രൂപയലടെ  റവനന  റത്തികവറത്തി  നടെപടെത്തികൾ  നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ഇതത്തിൽതലന  5577  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ റവനന  റത്തികവറത്തി  നടെപടെത്തികളത്തിതന്മേല

തകകാടെതത്തികളത്തിൽ  തകസക്ക്  നത്തിലെനത്തിൽക്കുകയര  അലതലകാര  തകകാടെതത്തികൾതലന

തസ  ലചയത്തിരത്തിക്കുന  സകാഹചരരവമകാണക്ക്  നത്തിലെനത്തിൽക്കുനതക്ക്.

സരസകാനതത്തിലന്റ ലപകാതുതമഖലെയത്തിൽ  കുടെത്തിശത്തിക വരതത്തിയ സകാപനങ്ങൾ

സർകകാർ  ധനസഹകായതത്തിൽ  മകാത്രമകാണക്ക്  പത്തിടെത്തിച്ചുനത്തിൽക്കുനതക്ക്.

ലപകാതുതമഖലെകാ  സകാപനലമടുക്കുന  കടെര  സർകകാരത്തിലന്റ  കടെമകായത്തി

കണകകാക്കുലമന തവ്വീരമകാനര  രകാജരതത്തിലന്റ ചരത്തിത്രതത്തിൽ ആദരമകായത്തി തകന്ദ്ര

ഗവൺലമന്റക്ക് തകരളതതകാടെക്ക് കകാണത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  മകാധരമങ്ങൾ നത്തിരനരര

പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുന  നത്തികുതത്തി  കുടെത്തിശത്തികയലടെ  ലപകാള്ളതരര,  സത്തി.&എ.ജത്തി.-യലടെ

റത്തിതപ്പകാർട്ടെക്ക് പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാൽ നമുകക്ക് മനസത്തിലെകാകുര. 2022 മകാർച്ചക്ക് 31-ൽ ആലക

റവനന  കുടെത്തിശത്തിക  19921  തകകാടെത്തി  രൂപയകാകുലമനക്ക്  ബഡ്ജറക്ക്  തരഖകൾ

പറയതമ്പകാൾ, ബഡ്ജറത്തിലന്റ റവനന കുടെത്തിശത്തിക 35000 തകകാടെത്തി രൂപയകാകുലമനക്ക്

ഒര മകാധരമവര 40000 തകകാടെത്തി രൂപയകാകുലമനക്ക് മലറകാര മകാധരമവര പറയന.

എനകാൽ  19921  തകകാടെത്തി  രൂപലയനതകാണക്ക്  യകാഥകാർത്ഥ  വസ്തുത.
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സരസകാനതത്തിലന്റ  റവനന  വരമകാനര  ഉറപ്പകാക്കുനതത്തിൽ  ഗണരമകായ

പുതരകാഗതത്തിയലണ്ടനകാണക്ക്  കണക്കുകൾ  വരക്തമകാക്കുനതക്ക്.  നത്തികുതത്തി

കുടെത്തിശത്തികയലടെ  മുഖരഭകാഗവര  സമകാഹരത്തിക്കുനതത്തില  ശക്തമകായ  നടെപടെത്തികൾ

സശവ്വീകരത്തികകാൻ  സര്കകാരത്തിനക്ക്  ഇതത്തിനകരതലന  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.

കത്തിട്ടെകാനത്തികുതത്തികൾ  കണകകാക്കുനതത്തിലുര  അതക്ക്  പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കുനതത്തിലുര

ശക്തമകായ നടെപടെത്തികൾ  ധനകകാരര വകുപ്പക്ക്  ഇതത്തിനകര സശവ്വീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഈ

വത്തിവരങ്ങലളലകാര  സത്തി.&എ.ജത്തി.-യലടെ  റത്തിതപ്പകാർട്ടെത്തിൽ  സൂചത്തിപ്പത്തികലപ്പടുനണ്ടക്ക്.

പത്തിരത്തിഞ്ഞു  കത്തിട്ടെകാനള്ള  7100  തകകാടെത്തി  രൂപ  അഞ്ചുവർഷതത്തിതലെലറ

കുടെത്തിശത്തികയകായ  നത്തികുതത്തിപ്പണമകാണക്ക്.  ഇതക്ക്  പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കുനതത്തിനതവണ്ടത്തി

ശക്തമകായ  നടെപടെത്തികൾ  ധനകകാരര  വകുപ്പക്ക്  സശവ്വീകരത്തിച്ചുവരത്തികയകാണക്ക്.

സരസകാനലത  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ലഞരകത്തി  ശശകാസര  മുട്ടെത്തിക്കുന

നത്തിലെപകാടെകാണക്ക്  തകന്ദ്രര  എലകാകകാലെത്തുര  സശവ്വീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.

രകാഷ്ട്രവ്വീയമകായത്തി  വഴങ്ങകാത  തകരളലത  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി   തനരത്തിടുകലയന

തനമകാണക്ക്  രകാജരര  ഭരത്തിക്കുന  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  സർകകാർ  തകരളതത്തിനതനലര

പ്രതയകാഗത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  ഈ  നടെപടെത്തിലയ  തുറനക്ക്  എതത്തിർക്കുനതത്തിൽ

തകരളതത്തിലലെ  മുഖര  പ്രതത്തിപകവര   തകരളതത്തിൽനത്തിനക്ക്  പകാർലെലമന്റത്തിതലെയ്ക്കക്ക്



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

119

തപകായത്തിട്ടുള്ള  എര.പത്തി.-മകാരര  ശക്തമകായത്തി  രരഗതക്ക്  വരനത്തിലകാലയനതക്ക്

തഖദകരമകായ  കകാരരമകാണക്ക്.   സകാമൂഹരതകമ  ലപൻഷനര  മഹകാത്മകാഗകാനത്തി

തദശവ്വീയ  ഗകാമവ്വീണ  ലതകാഴത്തിലുറപ്പക്ക്  പദ്ധതത്തിതപകാലലെ  സമൂഹതത്തിൽ

തനരത്തിട്ടുനടെപ്പത്തിലെകാക്കുന  തകമപ്രവർതനങ്ങളലടെയര  കടെയ്ക്കല  കതത്തിവയ്ക്കുന

നത്തിലെപകാടെകാണക്ക്  തകന്ദ്രര  സശവ്വീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തിനക്ക്

യകാതഥഷ്ടര  കടെലമടുകകാര.  എനകാല  സരസകാനതത്തിനക്ക്  അതക്ക്  പകാടെത്തിലലന

നത്തിലെപകാടെകാണക്ക്  തകന്ദ്രര  സശവ്വീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  കത്തിഫ്ബത്തിയത്തിലൂലടെ

എടുക്കുന  പണര  അതക്ക്  കടെലമടുപ്പത്തിലന്റ  പരത്തിധത്തിയത്തില  ഉളലകകാള്ളത്തിക്കുലമനക്ക്

പറയനതക്ക് തകരളതത്തിലന്റ വത്തികസന പ്രവർതനങ്ങലള തുരങര വയ്ക്കുനതത്തിനക്ക്

തകന്ദ്രസര്കകാര്  രകാഷ്ട്രവ്വീയ  ബവരനത്തിരരകാതന  ബുദ്ധത്തിതയകാടുകൂടെത്തി

തബകാധപൂർവമകാലയടുക്കുന നത്തിലെപകാടുകളലടെ  ഭകാഗമകാലണനക്ക്  കകാതണണ്ടതുണ്ടക്ക്.

ഇലതലകാര  കണ്ടക്ക്  ഗരകാലെറത്തിയത്തിലെത്തിരനക്ക്  കയ്യേടെത്തിക്കുന  സമവ്വീപനമകാണക്ക്

സരസകാനലത  മുഖരപ്രതത്തിപകര  സശവ്വീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.

തകകാൺഗസുര   ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യര ഒതര സകാമ്പതത്തിക നയര നടെപ്പത്തിലെകാകകാനകാണക്ക്

ആഗഹത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  തകകാൺഗസത്തിലന്റ അതഗകാളവൽകരണ നയര

തലനയകാണക്ക് ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യര പത്തിന്തുടെ  രനതക്ക്.  ലപകാതുതമഖലെകാ സകാപനങ്ങള
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വത്തിലകകാന  തകകാണ്ഗസക്ക്  തവ്വീരമകാനത്തിച്ചു.   ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ആ  തവ്വീരമകാനര

രകാജരതക്ക്  ഭരഗത്തിയകായത്തി   നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  സരസകാനര

കടെലകണത്തിയത്തിലെകാലണന വരകാജപ്രചരണമകാണക്ക്  മലറകാരരരഗതക്ക്  പ്രകടെമകായര

മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുനതക്ക്.  എനകാല എലകാകകാലെത്തുര കടെതത്തിലന്റ വളര്ച്ച ഏതകാണ്ടക്ക്

തുലെരനത്തിരകത്തിലെകായത്തിരനലവനകാണക്ക് കണക്കുകള സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുനതക്ക്.  2006-ലുര

2016-ലുര  യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.  സര്കകാര്  അധത്തികകാരലമകാഴത്തിയന  സമയതക്ക്  ആ

സര്കകാരത്തിലന്റ  ആരരഭതത്തിലുള്ളതത്തിതനകകാള  ഇരട്ടെത്തിയത്തിതലെലറ

കടെബകാധരതയത്തിലെകാണക്ക്   അവര്  ഭരണകകാലെകാവധത്തി  അവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ചതക്ക്.  കടെര

വകാങ്ങത്തി  ലചലെവഴത്തികല  തകരളതത്തിലലെ  സകാമ്പതത്തിക  വളര്ച്ചലയ

സഹകായത്തിക്കുനതകാലണന  വസ്തുത  മറച്ചുവച്ചുലകകാണ്ടകാണക്ക്  പത്രമകാധരമങ്ങളലടെ

സഹകായതതകാലടെ  ഈ  സരഘടെനകള  വരകാജപ്രചരണങ്ങള  നടെത്തുനതക്ക്.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തിയലടെ  ഭകാഷയത്തിലപ്പറഞ്ഞകാല,  തകരളര

കട്ടെപറതകാകുലമനകാഗഹത്തിക്കുന  ചത്തിലെരലടെ  നടെകകാത  സശപ്നങ്ങളകാണക്ക്

വരരവര്ഷങ്ങളത്തില  കട്ടെപറതകാകകാന  തപകാകുനലതനക്ക്  നമുകക്ക്

വത്തിലെയത്തിരതതണ്ടത്തിവരര. കടെലമടുപ്പക്ക് പരത്തിധത്തി  2017-നമുമ്പുള്ള സത്തിതത്തിയത്തിതലെയ്ക്കക്ക്

പുനന്തഃസകാപത്തികണലമനകാണക്ക്  ആവശരലപ്പടുനതക്ക്.  ഭരണഘടെനകാപരമകാതയകാ
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സകാമ്പതത്തിക  നത്തിയമങ്ങളലടെതയകാ  പത്തിനബലെമത്തിലകാലതയകാണക്ക്  തകന്ദ്രസര്കകാര്

കടെലമടുപ്പക്ക്  പരത്തിധത്തി  നത്തിശയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  ഇതക്ക്  സരസകാനങ്ങലള

ബുദ്ധത്തിമുട്ടെത്തികകാനള്ള നടെപടെത്തിയകാലണനള്ളതക്ക് വരക്തമകാണക്ക്.  തകകാവത്തിഡകാനനരര

തകരളതത്തിലന്റ  സമ്പദ്ഘടെന,  വളര്ച്ചകാ  മുരടെത്തിപര  തകര്ച്ചയര

മറത്തികടെക്കുനതകായള്ള  തകന്ദ്ര  സകാമ്പതത്തികകാസൂത്രണ  വത്തിഭകാഗതത്തിലന്റ

വത്തിലെയത്തിരതല  പുറത്തുവനതക്ക്  പ്രതതരകര  ശദ്ധത്തിതകണ്ടതകാണക്ക്.

തകരളതത്തിലലെ  പട്ടെയവത്തിതരണര  ഊര്ജത്തിതലപ്പടുത്തുനതത്തിനക്ക്  വത്തിവത്തിധ

പദ്ധതത്തികളകാണക്ക്  റവനന  വകുപര  സര്കകാരര  ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചക്ക്

നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിവരനതക്ക്.    'എലകാവര്ക്കുര ഭൂമത്തി,  എലകാ ഭൂമത്തിക്കുര തരഖ,  എലകാ

തസവനങ്ങളര ഡത്തിജത്തിറല' എനതക്ക് സകാകകാത്കരത്തികലപ്പടുന സരസകാനമകായത്തി

ഇനരയത്തില  തകരളര  മകാറുകയകാണക്ക്.  ഭൂപ്രശങ്ങളത്തില  ശരത്തിയകായ  ഇടെലപടെല

നടെതത്തി അര്ഹരകായവലര ഭൂമത്തിയലടെ അവകകാശത്തികളകാക്കുനതത്തിനകായത്തി  സര്കകാര്

നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയത്തിട്ടുള്ള  നടെപടെത്തികള,  സശനമകായത്തി  ഭൂമത്തിയര  തലെചകായ്ക്കകാന

ഒരത്തിടെവമത്തിലകാത  ഏലതകാര  വരക്തത്തിയലടെയര  ജവ്വീവത്തിത  സശപ്നങ്ങലള

സഫലെവ്വീകരത്തിക്കുര. ഞകാന പ്രതത്തിനത്തിധകാനര ലചയ്യുന അരവത്തികര മണ്ഡലെതത്തിലലെ

ലചറച്ചലെത്തില  കഴത്തിഞ്ഞ  20  വര്ഷമകായത്തി  ഒരതുണ്ടക്ക്  ഭൂമത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  സമരര
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നടെതത്തിലകകാണ്ടത്തിരന ആദത്തിവകാസത്തി ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളത്തിലലെ  34  കുടുരബങ്ങളകക്ക്

ഈ  സര്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില  വനതത്തിനതശഷര  ഭൂമത്തിയര  തരഖയര

നലകുനതത്തിനള്ള നടെപടെത്തി സശവ്വീകരത്തിച്ചുലവനള്ളതക്ക് ഏറവര  സതനകാഷകരമകായ

കകാരരമകാണക്ക്.  അതുതപകാലലെ  കുറത്തിച്ചല  ഗകാമപഞകായതത്തിലലെ  95

ആദത്തിവകാസത്തികളകകാണക്ക് ബകവശകാവകകാശതരഖ നലകുനതത്തിനക്ക് ഈ സര്കകാര്

തവ്വീരമകാനലമടുതതക്ക്.  സശകാതനരകാനനരര  നവ്വീണ്ടഇടെതവളയ്ക്കുതശഷര

ഭൂമത്തിക്കുതവണ്ടത്തി  കകാതത്തിരന  മുതണ്ടലെ തകകാട്ടെവത്തിളയത്തിലലെ  39 തപര്കകാണക്ക് ഈ

സര്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില  വനതത്തിനതശഷര  പട്ടെയര  നലകുനതത്തിനള്ള

തവ്വീരമകാനലമടുതതക്ക്.  ഈ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  അധത്തികകാരതത്തില  വനതത്തിനതശഷര

സരസകാനതകാലക  54535  പട്ടെയങ്ങളകാണക്ക്   വത്തിതരണര  ലചയതക്ക്.  40000

തപര്ക്കുകൂടെത്തി  പട്ടെയര  ലകകാടുക്കുനതത്തിനള്ള  ശക്തമകായ  നടെപടെത്തികള

സശവ്വീകരത്തിച്ചുവരത്തികയകാണക്ക്.  ലെകാനഡക്ക്  ടത്തിബനണലുകളത്തില  ലകട്ടെത്തികത്തിടെക്കുന

തകസുകള തവ്വീര്പ്പകാകത്തി ആവശരമകായ ആളകളലകലകാര സമയബനത്തിതമകായത്തി

പട്ടെയര  നലകുനതത്തിനള്ള നടെപടെത്തികള  ഈ  സര്കകാര്

സശവ്വീകരത്തിച്ചുവരത്തികയകാണക്ക്.  'യണത്തികക്ക്  തണ്ടതപ്പര്'  എന  സരവത്തിധകാനര

നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയതത്തിലൂലടെ  പരത്തിധത്തികപറര  ഭൂമത്തി  ബകവശരവയ്ക്കുന
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ആളകളത്തിലനത്തിനര  ഭൂമത്തി  ഏലറടുതക്ക്  യഥകാര്ത്ഥ  ഭൂമത്തിയത്തിലകാത

കുടുരബങ്ങളകക്ക്  നലകുനതത്തിനള്ള  നടെപടെത്തികളകാണക്ക്  ഗവണ്ലമന്റക്ക്

സശവ്വീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  റവനന-ഭവനനത്തിര്മകാണ

വകുപമനത്തി  തലന്റ പ്രസരഗതത്തില നത്തിരനരര സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുന 'ഒര ഡ ത്തിജത്തിറല

തവലെത്തി'   സൃഷ്ടത്തികലപ്പടുനതതകാലടെ   ഭൂമത്തിയര  തരഖയമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

പ്രശങ്ങളകക്ക്  ശകാശശതപരത്തിഹകാരമുണ്ടകാകകാന  തപകാകുകയകാണക്ക്.  വത്തിതലജക്ക്

ഓഫവ്വീസുകള സകാര്ട്ടെകാകണലമന  അഭത്തിപ്രകായര  തകരളതത്തിലലെ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്

നടെപ്പത്തിലെകാക്കുകയകാണക്ക്.  വത്തിതലജക്ക് ഓഫവ്വീസുകളത്തിലെകാണക്ക് സകാധകാരണകകാരകായ

ജനങ്ങള ഏറവര കൂടുതല തപകാകുനതക്ക്. വത്തിതലജക്ക് ഓഫവ്വീസുകളലടെ പ്രവര്തനര

സകാര്ട്ടെകാക്കുനതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി,  സകാധകാരണകകാരകായ ജനങ്ങളകക്ക് തസവനര

ലെഭത്തിക്കുനതത്തിനതവണ്ടത്തി  സര്കകാരത്തിലന്റ  ആഹശകാനപ്രകകാരര  അരവത്തികര

മണ്ഡലെതത്തിലലെ  9  വത്തിതലജുകളത്തില  10,74,000/-  രൂപയ്ക്കക്ക്  കമ്പനട്ടെറുര പ്രത്തിന്ററുര

സകാനറുമടെകമുള്ള  ഉപകരണങ്ങള  വകാങ്ങത്തിലകകാടുകകാന  കഴത്തിഞ്ഞു.

ലനലവയല-തണവ്വീര്തടെ  സരരകണ  നത്തിയമപ്രകകാരമുള്ള  തരരമകാറലെത്തിനള്ള

രണ്ടരലെകര  അതപകകളകകാണക്ക്  ഇതത്തിനകര  തവ്വീര്പകലപ്പത്തികകാന

കഴത്തിഞ്ഞതക്ക്.  ഈ  നത്തിലെയത്തില  എലകാരരഗത്തുര  അതത്തിശക്തമകായ
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നത്തിലെപകാടുകളമകായത്തി  സരസകാന  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  മുതനകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള

ബഡ്ജറത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തിട്ടുള്ള  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  പൂര്ണമകായര

പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടക്ക് ഞകാന അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .    യ  .    എ  .    ലെതവ്വീഫക്ക്:  സര്,  ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുന.  ഒര  പട്ടെണതത്തിലന്റ  ഊടുര  പകാവര  നത്തിര്ണയത്തിക്കുനതുര

പട്ടെണമകാക്കുനതുര  അവത്തിലടെ  തത്തിങ്ങത്തിനത്തിലക്കുന  ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളകാണക്ക്.

ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളത്തിലലങത്തില  പട്ടെണങ്ങളത്തില.  എലകാ  ലകട്ടെത്തിടെ  ഉടെമകളര  വലെത്തിയ

തകകാരപക്സുകളള്ളവരല.  ബഹുഭൂരത്തിഭകാഗര  ആളകളര  മറക്ക്  ലതകാഴത്തിലെത്തിലകാലത

വരതമ്പകാള,  ജവ്വീവത്തികകാനകായത്തി ബകാങക്ക് തലെകാലണടുത്തുര വവ്വീട്ടെത്തിലലെ ആഭരണങ്ങള

വത്തിറ്റുര പണയര വച്ചുര  സത്തിമന്റക്ക്,  കമ്പത്തി, മണല എനത്തിവയലടെ  കുതത്തിച്ചുകയറുന

വത്തിലെയര  കൂലെത്തിലച്ചലെവര  മറത്തികടെനക്ക്  വളലരയധത്തികര  ബുദ്ധത്തിമുട്ടെത്തിയകാണക്ക്

ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളണ്ടകാക്കുനതക്ക്. ഇത്രയധത്തികര നത്തികുതത്തി ലകകാടുക്കുന മലറകാര വത്തിഭകാഗര

തകരളതത്തിലെത്തില. തപ്രകാപ്പര്ട്ടെത്തി ടെകാകക്ക്,  ബത്തിലഡത്തിരഗക്ക് ടെകാകക്ക്, തലെബര് ലസസക്ക്,  വണ്

ബടെര ടെകാകക്ക്,  ലെകശറത്തി ടെകാകക്ക്,  ലകകാതമഴരല ടെകാകക്ക്,  ഇനകര ടെകാകക്ക്,  സര്വവ്വീസക്ക്

ടെകാകക്ക് എനത്തിവയ്ക്കുപുറലമ  ക്രമവ്വീകരണ ഫവ്വീസക്ക്,  ബലെബറത്തി ലസസക്ക്,  ബഫന,

വത്തിതനകാദ  നത്തികുതത്തി,   ഏകവ്വീകരണ  ഫവ്വീസക്ക്,  അതപകകാ  ഫവ്വീസക്ക്,   എനത്തിവ
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തവലറയര.  ഇനത്തിയര  നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുനതക്ക്  നരകായവ്വീകരത്തികകാന

സകാധത്തികത്തില,  പ്രതതരകത്തിച്ചക്ക്  പ്രളയവര  തകകാവത്തി  ഡര  അവലര

വരത്തിഞ്ഞുമുറുകത്തിയതപ്പകാള  തകരളതത്തിലലെ  ലെകകണകത്തിനക്ക്  മുറത്തികളകാണക്ക്

ഒഴത്തിഞ്ഞുകത്തിടെക്കുനതക്ക്.  ഒരത്തികല  മുറത്തി  വകാടെകയ്ക്കക്ക്  ലകകാടുതകാല  പത്തിനവ്വീടെക്ക്

ഉടെമയലടെ  സമതര  കൂടെകാലതതലന  ആര്ക്കുതവണലമങത്തിലുര

തതദശസശയരഭരണ  സകാപനങ്ങള  ബലെസനസക്ക്  പുതുകത്തിനലകുന.

അതുലകകാണ്ടക്ക്  ലകട്ടെത്തിടെ  നത്തികുതത്തിയത്തില  ഇളവക്ക്  വരതത്തി  പരത്തിഷ്കരത്തിച്ച  മകാതൃകകാ

വകാടെക പരത്തിഷ്കരണ നത്തിയമര നടെപ്പകാകണലമനക്ക് ഞകാന ആവശരലപ്പടുന.

ഭൂമത്തിയലടെ  ലഫയര്  വകാലെല്യു  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുനതകാണക്ക്  മലറകാര

വരമകാനമകാര്ഗര. ശകാസവ്വീയമകായ പരത്തിഷ്കരണതത്തിലൂലടെയല 2010-ല നരകായവത്തിലെ

നത്തിലെവത്തിലവനതക്ക്.  അതത്തിനതശഷര  ആറകാമലത  തവണയകാണക്ക്  നത്തികുതത്തി

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുനതക്ക്.  2014-ല  50  ശതമകാനര,  പത്തിനവ്വീടെക്ക്  10  ശതമകാനര വവ്വീതര

അടെത്തികടെത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചു.  2010-ലലെ  വത്തിലെയലടെ  220  ശതമകാനമകാണക്ക്

ഇതപ്പകാഴലത  വത്തിലെ.  അതത്തിതന്മേലെകാണക്ക്  ഇതപ്പകാള  20  ശതമകാനര

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  ഇതതകാലടെകാപ്പര  സകാമ്പക്ക്  ഡനട്ടെത്തിയര  വര്ദ്ധത്തിക്കുന.

അതുലകകാണ്ടക്ക്  ഇതക്ക്  ശകാസവ്വീയമകായത്തി  പരത്തിഷ്കരത്തിച്ചക്ക്  അപകാകതകള
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പരത്തിഹരത്തികണര.  ഇവത്തിലടെ പ്രവര്തത്തിക്കുന റത്തിയല എതസറക്ക് പ്രവര്തകരലടെ

നരകായമകായ  ആവശരങ്ങള  അനവദത്തികണര.  നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തിലുര  മറ്റുര

21797.86  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണക്ക്  പത്തിരത്തിലച്ചടുകകാനള്ളലതനകാണക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞ

ദത്തിവസര നത്തിയമസഭയലടെ തമശപറത്തുവച്ച 2020-21-ലലെ സത്തി.ആനഡക്ക് എ.ജത്തി.

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെക്ക്  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുനതക്ക്.  ഇനനതത്തിനക്ക്  രണ്ടുരൂപ  ലസസക്ക്

ചുമതത്തിയതുലകകാണ്ടക്ക് 750 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ വരമകാനമകാണക്ക് പ്രതവ്വീകത്തിക്കുനതക്ക്.

തമലപ്പറഞ്ഞ  സരഖര  പത്തിരത്തിലച്ചടുതത്തിരലനങത്തില   ഇനന  ലസസക്ക്,  വകാട്ടെര്

ചകാര്ജക്ക്, കറണ്ടക്ക് ചകാര്ജക്ക്, ഭൂനത്തികുതത്തി, ലകട്ടെത്തിടെ നത്തികുതത്തി തുടെങ്ങത്തിയ നത്തികുതത്തികള

ജനങ്ങളലടെ  തപരത്തില  അടെത്തിതച്ചല്പത്തിതകണ്ടത്തിവരത്തിലകായത്തിരന.  നത്തികുതത്തി

പത്തിരത്തിക്കുനതത്തില  ഗവണ്ലമന്റത്തിനണ്ടകായ  അനകാസ  കകാരണര  റവനന  കമത്തി

നത്തികതകാന  സകാധകാരണകകാരലടെ  ചുമലെത്തില  നത്തികുതത്തി  അടെത്തിതച്ചലപ്പത്തിക്കുനതക്ക്

ഇടെതുപക  സശഭകാവമല.  'കൂനത്തിതന്മേല  കുര'  എനതുതപകാലലെ  തകന്ദ്രവര

നത്തികുതത്തിയര  ഗരകാസത്തിലന്റ  ലസസ്സുര  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുന.  തകന്ദ്ര-സരസകാന

ഗവണ്ലമന്റുകള ജനങ്ങലള തദ്രകാഹത്തിക്കുനതത്തില മതരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  നത്തികുതത്തി

വര്ദ്ധനവത്തിലനതത്തിലര യൂതക്ക് ലെവ്വീഗത്തിലന്റ  പ്രവര്തകര് ലസക്രതട്ടെറത്തിയറത്തിനമുമ്പത്തില

നടെതത്തിയ  സമരര  പത്തിരത്തിച്ചുവത്തിടെകാന  തപകാലെവ്വീസക്ക്  ലെകാതത്തിച്ചകാര്ജക്ക്  നടെതത്തി.
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സരസകാന  പ്രസത്തിഡന്റക്ക്  ശവ്വീ.  പത്തി.  ലക.  ഫത്തിതറകാസത്തിലനയടെകര  ധകാരകാളര

പ്രവര്തകലര ജയത്തിലെത്തിലെടെച്ചു.  അതത്തില  പ്രതത്തിതഷധത്തികകാനതവണ്ടത്തി മലെപറര

ജത്തിലയത്തിലലെ ധകാരകാളര സലെങ്ങളത്തില യൂതക്ക് ലെവ്വീഗത്തിലന്റ പ്രവര്തകര് പ്രതത്തിതഷധ

ജകാഥകള സരഘടെത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ആ ജകാഥകളത്തില പലങടുത ഓതരകാരതരലടെയര

തപരത്തില  തപകാലെവ്വീസക്ക്  തകലസടുത്തു.  എര.എല.എ.  എനനത്തിലെയത്തില  ഞകാന

തപകാലെവ്വീസക്ക്  ഉതദരകാഗസരമകായര  എസക്ക്.പത്തി.-യമകായര  ബനലപ്പട്ടെതപ്പകാള

മുകളത്തിലനത്തിനള്ള  നത്തിര്തദശമനസരത്തിച്ചകാലണനകാണക്ക്  അവര്  പറഞ്ഞതക്ക്.

മുഖരമനത്തിലകതത്തിലര കരത്തിലങകാടെത്തി കകാണത്തിച്ചകാല അറസ്റ്റുര പ്രത്തിവന്റവ്വീവക്ക്  അറസ്റ്റുര.

മുനമനത്തിയകായത്തിരന  എര.  വത്തി.  രകാഘവലന്റ  കകാറത്തിനമുമ്പത്തില  കരത്തിലങകാടെത്തി

കകാണത്തിച്ചക്ക്  എടുത്തുചകാടെത്തി  മുമ്പത്തില  കത്തിടെനതക്ക്  സത്തി.പത്തി.ഐ.(എര)  ആളകള

മറനതപകാതയകാ?  ചുരകതത്തില  പ്രധകാനമനത്തി  ശവ്വീ.  നതരന്ദ്രതമകാദത്തിയര

മുഖരമനത്തി ശവ്വീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയനര വത്തിമര്ശനങ്ങലള അടെത്തിച്ചമര്ത്തുനതത്തില

വളലര  തയകാജത്തിപ്പത്തിലെകാലണനക്ക്  ഞങ്ങള  ആതരകാപത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇനക്ക്

ശവ്വീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്  അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തില  ഏഷരകാലനറ്റുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  വത്തിഷയര  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള,  ഭരണപകലത

പത്തിനഭകാഗത്തുള്ള  എര.എല.എ.-മകാര്  ബഹളര  വയ്ക്കുനതക്ക്  സകാധകാരണയകാണക്ക്,
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ആതരകാഗര-വനത്തിത -ശത്തിശുവത്തികസന  വകുപമനത്തിയര  ലപകാതു വത്തിദരകാഭരകാസ-

ലതകാഴത്തില  വകുപമനത്തിയര  നത്തിരവധത്തിതവണ  എഴതനറ്റുനത്തിനക്ക്  ശവ്വീ.  പത്തി.  സത്തി.

വത്തിഷ്ണുനകാഥത്തിലന്റ  പ്രസരഗര  തടെസലപ്പടുതകാന  ശമത്തിച്ചതക്ക്  ഞങ്ങള  വളലര

വത്തിഷമതതകാലടെ  ഓര്ക്കുകയകാണക്ക്.  മുഖരമനത്തിയലടെ  ദുരത്തിതകാശശകാസ

നത്തിധത്തിയത്തിലനത്തിനതപകാലുര  പണര  തട്ടുനതക്ക്  സരബനത്തിച്ചക്ക്  ശവ്വീ.  എന.

ഷരസുദവ്വീന  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ദത്തിവതസന  പുറത്തുവരന

വത്തിവരങ്ങള  അമ്പരപ്പത്തിക്കുനതകാണക്ക്.  ഇനക്ക്  തകരളതത്തിലലെ  പകൗരന്മേകാര്കക്ക്

ചകാരത്തിറത്തിയത്തിതലെയ്ക്കക്ക് സരഭകാവന നലകകാനതപകാലുര ഭയമകാണക്ക്. 

എലന്റ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തിലലെ  രണ്ടുമൂനക്ക്  കകാരരങ്ങളകൂടെത്തി

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക് ഞകാന അവസകാനത്തിപ്പത്തികകാര.  മലെപറര ജത്തിലയത്തിലലെ മതഞരത്തി

ലമഡത്തികല  തകകാതളജത്തിലന്റയര  ജത്തിലകാശുപത്രത്തിയലടെയര  വത്തികസനതത്തിനകായത്തി

സര്വകകത്തി സമത്തിതത്തി കലണ്ടതത്തിയ  50  ഏകര് സലെര ഏലറടുതക്ക് മലെപറര

ജത്തിലലയ  സഹകായത്തികണലമനക്ക്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.  അതത്തില   25  ഏകര്

സലെര  സകൗജനരമകായത്തി  നലകത്തിലകകാണ്ടക്ക്  സലെമുടെമകള  കളകര്ക്കുര

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിക്കുര  എഴതത്തി സമര്പ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  അതുതപകാലലെ എലകാ

നടെപടെത്തികളര  പൂര്തത്തിയകാകത്തിയ മതഞരത്തി പുല്ലൂര് യ.പത്തി.  സ്കൂള ബഹസ്കൂളകാകത്തി
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ഉയര്തണര.  ഡത്തി.ഡത്തി.ഇ.-യര  ബനലപ്പട്ടെ  ഉതദരകാഗസരര  അതത്തിലന്റ

ഫവ്വീസത്തിബത്തിലെത്തിറത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  തകരള  ബഹതകകാടെതത്തിതപകാലുര

അരഗവ്വീകകാരര നലകത്തി ഗവണ്ലമന്റത്തിതനകാടെക്ക്  ആവശരലപ്പട്ടെതകാണക്ക്.  യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ കകാലെതക്ക് മനത്തിസഭ അതക്ക് പകാസകാകത്തിയത്തിരന. ആയതത്തിനകാല

പുല്ലൂര്  യ.പത്തി.  സ്കൂള  ബഹസ്കൂളകാകത്തി  ഉയര്തകാന  വളലര  വത്തിനയതതകാലടെ

ആവശരലപ്പടുകയകാണക്ക്.  അതുതപകാലലെ  എലെമ്പ്രയത്തില  ഒര എല.പത്തി.  സ്കൂള

നത്തിര്മത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  സകൗജനരമകായത്തി  സലെര  ലെഭരമകായത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  അതക്ക്  ഉടെന

നലകണലമനക്ക്  ബഹതകകാടെതത്തി  ആവശരലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  എനകാല

അതത്തിലനതത്തിരകായത്തി  ഈ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സുപ്രവ്വീരതകകാടെതത്തിലയ

സമവ്വീപത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഒര  എല.പത്തി.  സ്കൂളതപകാലുര  അനവദത്തികകാന

സര്കകാര്  തയ്യേകാറകാകകാതതത്തില  വത്തിഷമമുണ്ടക്ക്.  അതക്ക് തരഖലപ്പടുതത്തിലകകാണ്ടക്ക്

അടുത  വര്ഷലമങത്തിലുര  എലെമ്പ്രയത്തില ഒര  എല.പത്തി.  സ്കൂള

ആരരഭത്തികണലമനക്ക്  അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  മതഞരത്തി   മുനത്തിസത്തിപ്പല

ഐ.ജത്തി.ബത്തി.ടെത്തി.  ബസക്ക്  സകാനഡത്തില  പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന

ഫയര്തഫകാഴത്തിലന്റ  ആഫവ്വീസക്ക്  ലകട്ടെത്തിടെര  രണ്ടക്ക്  മുറത്തികളത്തില  മകാത്രമകായത്തി

പ്രവര്തത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്  വലെത്തിയ  ബുദ്ധത്തിമുട്ടുളളതത്തിനകാല  അതത്തിലന്റ
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ലകട്ടെത്തിടെനത്തിര്മകാണര  അടെത്തിയനരമകായത്തി  പൂര്തവ്വീകരത്തികണര.  അതുതപകാലലെ

മതഞരത്തി മുനത്തിസത്തിപ്പല ബസക്ക് സകാനഡത്തില പ്രവര്തത്തിച്ചത്തിരന തസഷനമകാസറുലടെ

ഓഫവ്വീസക്ക്  തകകാവത്തിഡക്ക്  കകാലെതക്ക്  നത്തിര്തലെകാകത്തിയത്തിരന.

ലക.എസക്ക്.ആര്.ടെത്തി.സത്തി.-കക്ക്  യകാലതകാര  ബകാധരതയമത്തിലകാത,  നഗരസഭ

സകൗജനരമകായത്തി  നലകത്തിയ  സലെതക്ക്  തസഷനമകാസറുലടെ  ഓഫവ്വീസക്ക്

പുനന്തഃസകാപത്തികണലമനക്ക്  ആവശരലപ്പടുകയകാണക്ക്.  അതതകാലടെകാപ്പര

ആക്കുപ്പറമ്പക്ക്-പട്ടെത്തികകാടെക്ക്  തറകാഡക്ക്,   മുള്ളമ്പകാറ-ഗരകാസക്ക്  ടെകൗണ്-തകകാണത്തികലെക്ക്ല്ല്

തറകാഡക്ക്,  പകാണ്ടത്തികകാടെക്ക്-ഒലെത്തിപഴ തറകാഡക്ക്,  പകാണ്ടത്തികകാടെക്ക്  വണ്തവ  തറകാഡത്തിലലെ

പകാണ്ടത്തികകാടെക്ക്  മുതല  കകാകതതകാടെക്ക്  വലരയള്ള  തറകാഡകള  എനത്തിവ

അടെത്തിയനരമകായത്തി ഗതകാഗതതയകാഗരമകാകണലമനക്ക് അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക് ഞകാന

ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  ഒരത്തികലകൂടെത്തി  ശക്തമകായത്തി  എതത്തിര്ത്തുലകകാണ്ടക്ക്

നത്തിര്ത്തുന.

ശവ്വീ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    അനവര്:   സര്,  ഞകാന  ഇകൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്.   തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക്  സരസകാന  ഗവണ്ലമന്റത്തിലനതത്തിലര

ശക്തമകായത്തി  പത്തിടെത്തിമുറുക്കുതമ്പകാഴര  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  പ്രതത്തിതരകാധര

തവ്വീര്ക്കുതമ്പകാഴര  അതത്തിലനലയലകാര  മറത്തികടെനക്ക്  സരസകാനലത  ജനങ്ങളകക്ക്



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

131

ആശശകാസര  നലകുന  ഒട്ടെനവധത്തി  പദ്ധതത്തികള  തുടെര്നലകകാണ്ടുതപകാകകാനര

നകാടെത്തിലന്റ  ലപകാതുവകായ  വത്തികസനര  ഉറപവരതത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുന  ഇകൗ

ധനകാഭരര്ത്ഥനകലളയര ഇതത്തിനക്ക് മുനബക എടുത ഗവണ്ലമന്റത്തിലനയര ഞകാന

അഭത്തിനനത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  

ഇനക്ക്  രകാവത്തിലലെ  ഇവത്തിലടെലയകാര  അടെത്തിയനരപ്രതമയര

അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  അടെത്തിയനരപ്രതമയവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ

വത്തിഷയങ്ങള  തകരളതത്തിലലെ  മുഴവന  ജനങ്ങളക്കുര  വളലര  കൃതരമകായത്തി

അറത്തിയകാവനതകാണക്ക്.  ഇകൗ  അടെത്തിയനരപ്രതമയര  ഒര  വലെത്തിയ

പകാപഭകാരമകാലണനക്ക്  അറത്തിഞ്ഞുലകകാണ്ടുതലനയകാണക്ക്  പ്രതത്തിപകര  സഭയത്തില

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചലതനകാണക്ക്  അവതരണരവ്വീതത്തി  കകാണുതമ്പകാള  നമുകക്ക്

മനസത്തിലെകാകുനതക്ക്.   ഇകൗ  സഭയത്തിലലെ  രകാജവ്വീവക്ക്  ബത്തിതഗഡത്തിലന്റ  വവ്വീരശൂര

പരകാക്രമത്തികലളകാലകയള്ള  സമയതക്ക് സകാധുവകായ  ശവ്വീ.  പത്തി.  സത്തി.

വത്തിഷ്ണുനകാഥത്തിലനലകകാണ്ടക്ക്  ഇതക്ക്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാളതലന  കകാരരര

വരക്തമകാണക്ക്.   ആ  അവതരണര  കഴത്തിഞ്ഞക്ക്  വകാകകൗട്ടെക്ക്  പ്രസരഗര  നടെതത്തി

പുറതതയ്ക്കക്ക്  തപകാകുതമ്പകാള  ഇനഡരന  യൂണത്തിയന  മുസവ്വീരലെവ്വീഗത്തിലന്റ  നത്തിലെപകാടെക്ക്

ഇകൗ  വത്തിഷയതത്തില  എനകാലണനക്ക്  നമുകറത്തിയകാര.   വകാകകൗട്ടെക്ക്  പ്രസരഗര
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ലെവ്വീഗത്തിനതവണ്ടത്തി നടെതത്തിയതക്ക് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പത്തി. ലക. ബഷവ്വീര് എര.എല.എ.-

യകാണക്ക്. ഇതത്തിലന്റ നത്തിജസത്തിതത്തി എനകാണക്ക്? എസക്ക്.എഫക്ക്.ലഎ. വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള

മൂനദത്തിവസരമുനപക്ക്  എറണകാകുളത്തുള്ള  ഏഷരകാലനറക്ക്  നനസത്തിലന്റ

ഓഫവ്വീസത്തിതലെയ്ക്കക്ക് മകാര്ച്ചക്ക് നടെതത്തിലയന വത്തിഷയമകാണക്ക് ഇവത്തിലടെ അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചതക്ക്.

സശകാഭകാവത്തികമകായര  ഒര  വത്തിഷയര  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുതമ്പകാള,  എസക്ക്.എഫക്ക്.ലഎ.

എനപറയന  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തിസരഘടെന  ഒര  സമരര  നടെതണലമങത്തില

അതത്തിലനകാര  കകാരണമുണ്ടകാകുര.  ഇകൗ  നത്തിയമസഭയത്തില  ആ

കകാരണലതക്കുറത്തിച്ചുള്ള  ചര്ച്ചയര, ആ  സമരലത  എതത്തിര്ത്തുലകകാണ്ടക്ക്

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.-ലന്റ തനതകാകള പ്രതതരകത്തിച്ചുര തകകാണ്ഗസത്തിലന്റ തനതകാകന്മേകാര്

എനകാണക്ക് കകാരരലമനക്ക് അറത്തിയകാലതയകാണക്ക്  പത്രമകാധരമങ്ങളകക്ക് വകാര്തകള

നലകത്തിയതക്ക്.   ലകകാലലത  എര.പത്തി.  ഒരമണത്തിക്കൂതറകാളര  നത്തിനകാണക്ക്

ഏഷരകാലനറത്തിനതവണ്ടത്തി  പ്രസരഗത്തിച്ചതക്ക്.   അവസകാനര  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്

നവമകാധരമ  സുഹൃത്തുകള  തചകാദത്തിച്ചതക്ക്  പത്തിതറദത്തിവസരതലന  ഇവത്തിലടെ

വകാര്തകാമകാധരമങ്ങളത്തില  വനതകാണക്ക്.  എസക്ക്.എഫക്ക്.ലഎ.  നടെതത്തിയ  ഒര

സമരര,  വത്തിഷയലമനകാലണനതപകാലുര അറത്തിയകാലത വലെത്തിയ അക്രമമകാലണന

രവ്വീതത്തിയത്തില ഇവത്തിലടെ അവതരത്തിപ്പത്തികലപ്പടുകയകാണക്ക്.  
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യഥകാര്ത്ഥതത്തില  നകാലെഞക്ക്   ദത്തിവസമകായത്തി  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തി  സമൂഹവമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെക്ക്  തകരളര  അതവ്വീവ  ഗകൗരവതതകാലടെ  ചര്ച്ച

ലചയ്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. എട്ടുര ലപകാട്ടുര തത്തിരത്തിയകാത 14 വയസ്സുകകാരത്തിയകായ

ഒര ലപണ്കുട്ടെത്തിലയ ഒര സ്റ്റുഡത്തിതയകായത്തില ലകകാണ്ടത്തിരതത്തി....  ആ വവ്വീഡത്തിതയകാ

ഒന കകാണണര.  ഇവത്തിലടെ പ്രതത്തിപകതനതകാവക്ക് തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന കഴത്തിയത്തിലലനക്ക്

പറഞ്ഞു.   ആ  കുട്ടെത്തിയലടെ  വവ്വീഡത്തിതയകാ  പത്തിനത്തിലനത്തിനര  തത്തിരത്തിച്ചറത്തിയകാന,

സര്കകാര് സ്കൂളത്തില പഠത്തിക്കുന ഒര വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തിനത്തിയലടെ  യൂണത്തിതഫകാമത്തിട്ടെ,  ആ

കുട്ടെത്തിയലടെ  മുടെത്തിയലടെ  ഓതരകാ  ഇഴകള  നമുകക്ക്  എണകാന  സകാധത്തിക്കുര.   മുഖര

മകാത്രമകാണക്ക് കകാണകാന സകാധത്തികകാതതക്ക്.  ഏലതകാര രകത്തിതകാവര ഇകൗ തഫകാതട്ടെകാ

കകാണുതമ്പകാള അവരലടെ മനസത്തില വരന ഒര ഫവ്വീലെത്തിരഗുണ്ടക്ക്.  എനത്തിട്ടെക്ക് ആ

കുട്ടെത്തി  ഇരനക്ക്  പറയകയകാണക്ക്,   ഒനപതകാര  കകാസത്തില പഠത്തിക്കുന കുട്ടെത്തിയകാണക്ക്.

ഞകാന ഇകൗ ലെഹരത്തി ഉപതയകാഗത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്. ഞകാന ഇതത്തിലന്റ അടെത്തിമയകാണക്ക്.  ഞകാന

മകാത്രമല,  എലനതപ്പകാലലെ  10  കുട്ടെത്തികളകൂടെത്തി  ഇതത്തിനക്ക്  അഡത്തികകാണക്ക്.   ഇതക്ക്

തകളക്കുന  രകത്തിതകാകളലടെ  മനസത്തില  ഉണ്ടകാകുന  ഫവ്വീലെത്തിരഗക്ക്  എനകാണക്ക്?

ഓഗസക്ക് മകാസതത്തില കണ്ണൂര് ജത്തിലയത്തിലുണ്ടകായ ഒര സരഭവമകാണക്ക്.  അലതലകാര

വത്തിശദവ്വീകരത്തികകാന  ഇവത്തിലടെ  സകാധത്തികത്തില.   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി
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വത്തിശദവ്വീകരത്തിച്ചതകാണക്ക്.   ആ  സരഭവതതകാടെനബനത്തിച്ചക്ക്  അനക്ക്  എടുത  ഒര

വവ്വീഡത്തിതയകാ അതത്തിനക്ക്  ലപകാടെത്തിപര ലതകാങ്ങലുര നലകത്തി ലസറത്തിട്ടെക്ക് സ്റ്റുഡത്തിതയകായത്തില

ലകകാണ്ടുവന, ഏഷരകാലനറത്തിലലെ തലന ഒര ജവ്വീവനകകാരത്തിയലടെ മകളകാണക്ക് ഇകൗ

കുട്ടെത്തിലയനക്ക് പറയന. ആ കുട്ടെത്തിലയലകകാണ്ടക്ക് ഇകൗ കകാരരങ്ങള വത്തിശദവ്വീകരത്തിച്ചത്തിട്ടെക്ക്

തകരളതത്തിലലെ വത്തിദരകാലെയങ്ങള ആലക മയക്കുമരനത്തിലന്റ പത്തിടെത്തിയത്തിലെകാലണനക്ക്

വരതത്തി തവ്വീര്ക്കുന. മയക്കുമരനത്തിലനതത്തിലര ശക്തമകായ നത്തിലെപകാലടെടുത ഒര

ഗവണ്ലമന്റകാണക്ക്  ഇവത്തിലടെയള്ളതക്ക്.  ഇതത്തില  പ്രതത്തിപകതമകാ  ഭരണപകതമകാ

മകാറമുണ്ടകായത്തിട്ടെത്തില.   കഴത്തിഞ്ഞ  എത്രതയകാ  മകാസങ്ങളകായത്തി  കലെകാലെയങ്ങളത്തില

ഇതത്തിലനതത്തിലര  ലപകാതുസമൂഹതത്തിലന്റ  പത്തിന്തുണതയകാടുകൂടെത്തി  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തിയടെകര  തകരളതത്തില  അതങ്ങകാളമത്തിതങ്ങകാളര  ഇകൗ  പരത്തിപകാടെത്തിയത്തില

പലങടുതക്ക്  നമലളകാലക  പ്രതത്തിജ  ലചകാലത്തിയവരകാണക്ക്.   'വത്തിമുക്തത്തി'

എനപറയന  ഒര  പദ്ധതത്തികക്ക്  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  രൂപര  നലകത്തി.

പഞകായതക്ക്,  മുനത്തിസത്തിപ്പകാലെത്തിറത്തി,  ഗകാമ-വകാര്ഡക്ക്  തലെങ്ങളത്തില  വലര

കമത്തിറത്തികളണ്ടകാകത്തി  ഇതത്തിലന്റ  പ്രതത്തിതരകാധര  തവ്വീര്തക്ക്  ഇതത്തിലെകലപ്പടെകാന

തപകാകുന കുട്ടെത്തികലള ഇതത്തിതലെയ്ക്കക്ക് എതത്തിലപ്പടെകാലത എലകാ മകാര്ഗങ്ങളര വഴത്തികളര

അടെച്ചക്ക്  നമള  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.  ഇവത്തിലടെ  മയക്കുമരന`
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ഉപതയകാഗമുലണ്ടനള്ള  കകാരരര  ഗവണ്ലമന്റുതലന  സത്തിരവ്വീകരത്തിച്ചതകാണക്ക്.

നമള ഒരപകാടെക്ക് തകസുകലളടുതത്തിട്ടുണ്ടക്ക്. തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക് നകാലുദത്തിവസരമുനപക്ക്

പുറത്തുവത്തിട്ടെ  കണകത്തില  ഇനഡരയത്തില  ഏറവര  കൂടുതല  മയക്കുമരനക്ക്

ഉപതയകാഗത്തിക്കുന  5  സരസകാനങ്ങളത്തില  തകരളതത്തിലന്റ  തപരത്തില.   പലക,

ഇവത്തിലടെ  തകസുകളലടെ  എണര  കൂടുതലെകാണക്ക്.  എന്തുലകകാണ്ടകാണക്ക്  തകസുകളലടെ

എണര  വര്ദ്ധത്തിക്കുനതക്ക്?  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ശക്തമകായ  നത്തിലെപകാലടെടുതക്ക്

എബകസക്ക്  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റത്തിലനയര  തപകാലെവ്വീസത്തിലനയര  ജനങ്ങലളയര

എലകാവലരയര  ഒരമത്തിച്ചുനത്തിര്തത്തിലകകാണ്ടക്ക്  പരമകാവധത്തി  തകലസടുതക്ക്  ഇതത്തിലന

പ്രതത്തിതരകാധത്തികകാന ശമത്തിക്കുകയകാണക്ക്.   ആ തകസുകളലടെ എണര ലപരപ്പത്തിച്ചക്ക്

കകാണത്തിച്ചുലകകാണ്ടകാണക്ക്  ഇവത്തിലടെ  പ്രസരഗര  നടെത്തുനതക്ക്.  ഇവത്തിലടെ  അതത്തിലന

തകര്കകാന,  അതത്തിലകാതകാകകാന ശമത്തിക്കുതമ്പകാള മനഷരരലടെ മനസത്തില ഒര

ഭവ്വീകരത സൃഷ്ടത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇവര് റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെക്ക് ലചയതുമുഴവന തകരളതത്തിലലെ

ലപകാതുവത്തിദരകാലെയങ്ങളകാണക്ക്.  ഇവത്തിലടെ  കഴത്തിഞ്ഞ  നകാലെഞ്ചുവര്ഷമകായത്തി

ലപകാതുവത്തിദരകാലെയങ്ങളത്തിലുണ്ടകായ  വളര്ച്ച  ചത്തിലറയല.   പതക്ക്  ലെകതത്തി

എണ്പതത്തിനകായത്തിരര  വത്തിദരകാര്ത്ഥത്തികള  തകരളതത്തിലലെ  വത്തിദരകാലെയങ്ങളത്തില

വര്ദ്ധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഒട്ടെനവധത്തി  ബപ്രവറക്ക്  സ്കൂളകള  ഇവത്തിലടെ  അടെയ്ക്കകാന
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തപകാകുകയകാണക്ക്;   അടെച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.   മലെകാപ്പറമ്പക്ക്  സ്കൂളടെകര

സര്കകാര്  സ്കൂളകള  അടെച്ചുപൂട്ടെകാന  റത്തിസര്ച്ചക്ക്  നടെതത്തിയവരകാണക്ക്

അപറതത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  ഇകൗ  തലെകാബത്തികള  ഇതത്തിലന്റ  പത്തിനത്തില

പ്രവര്തത്തിക്കുനതണ്ടകാലയനക്ക്  സരശയത്തികതണ്ട?  സകാമ്പതത്തിക

തശഷത്തിയത്തിലകാതവരകാണക്ക്  പണ്ടക്ക്  സര്കകാര്  വത്തിദരകാലെയങ്ങളത്തില

പഠത്തിച്ചത്തിരനലതങത്തില,  ഇനക്ക്  സകാമ്പതത്തികതശഷത്തിയള്ള  കുട്ടെത്തികളര

പഠത്തിക്കുനണ്ടക്ക്.  സര്കകാര് വത്തിദരകാലെയങ്ങലളകാലക  ഇകൗ പറയന രവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള

രകാസലെഹരത്തിയലടെയര മറ്റുര പത്തിടെത്തിയത്തിലെകാലണനക്ക് വരതത്തി തവ്വീര്തക്ക്  എലനങത്തിലുര

തരതത്തില ഫവ്വീസടെയ്ക്കകാന കഴത്തിയനലണ്ടങത്തില ആ കുട്ടെത്തികലള  ഇകൗ സര്കകാര്

വത്തിദരകാലെയതത്തിലനത്തിനക്ക്  തത്തിരത്തിച്ചക്ക്  ബപ്രവറക്ക്  സ്കൂളകളത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  എതത്തികകാനള്ള

ഉതദശരര ഇവര്ക്കുലണ്ടനക്ക് പറയകാന സകാധത്തിക്കുതമകാ? 

തകരളതത്തില  സര്കകാര്  വത്തിദരകാലെയങ്ങളത്തില  മകാത്രമകാതണകാ  ലെഹരത്തി

ഉപതയകാഗത്തിക്കുനതക്ക്.  ഇതത്തിലന്റ എത്രതയകാ ഇരട്ടെത്തി ഉപതയകാഗത്തിക്കുന ബപ്രവറക്ക്

സ്കൂളകളര  മറ്റുര  ഇവത്തിലടെയലണ്ടനക്ക്   നമുകറത്തിയകാര.  അവത്തിലടെലയകാനര

വകാര്തയത്തില അതുതപകാകലട്ടെ,  ലപകാടെത്തിപര ലതകാങ്ങലുര വച്ചക്ക് ഇകൗ തരതത്തിലുള്ള

വകാര്തകള  ഉണ്ടകാക്കുനതത്തിലനതത്തിലര  എസക്ക്.എഫക്ക്.ലഎ  സമരര  ലചയ്തു.
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ബര്ണകാഡക്ക് ഷകാ ഒരപ്രകാവശരര പറഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടക്ക്,  നത്തിങ്ങള നരകായമകായ കകാരരര

ലപകാതുസമൂഹതത്തിതനകാടെക്ക് പറയതമ്പകാള അതക്ക് ലപകാതുസമൂഹര ശദ്ധത്തിച്ചത്തിലലങത്തില

നത്തിങ്ങള  കകാലെത്തിലലെ  ലചരപ്പൂരത്തി  അവലന്റ  മുഖതടെത്തികണര.  അതകാണക്ക്

എസക്ക്.എഫക്ക്.ലഎ.  ഇവത്തിലടെ ലചയതക്ക്.  അതപ്പകാഴകാണക്ക്  എസക്ക്.എഫക്ക്.ലഎ.  സമരര

നടെതത്തിയതത്തിലന്റ  കകാരണര തകരളതത്തിലലെ  ജനങ്ങളകക്ക്  തബകാധരമകാകുനതക്ക്.

തകകാണ്ഗസത്തിലന്റ ഒര പവ്വീനറത്തി സതമളനര  നടെനതലകാ; അതക്ക്  ഒരകാഴ്ചമുനപതല

തവ്വീര്നതക്ക്; വലെത്തിയ പ്രതവ്വീകയത്തിലെകായത്തിരന; നമുലകകാനര ഒര പ്രതവ്വീകയമത്തില.

XXX+ ഇതപ്പകാള മഹകാത്മകാഗകാനത്തിയലടെ ഖദര് മകാത്രമകാണക്ക് ബകാകത്തിയള്ളതക്ക്.  

ശവ്വീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്, തപകായത്തിന്റക്ക് ഓഫക്ക് ഓര്ഡര്.... XXXX+

തകകാണ്ഗസക്ക് ഭരണഘടെനയത്തിലലെ  5C  അലമന്റക്ക് ലചയ്യുനതക്ക്  XXXX+.  അതക്ക്

തരഖയത്തിലനത്തിനര നവ്വീകര ലചയ്യേണര.

മത്തി  .   സവ്വീകര്: അതക്ക് പരത്തിതശകാധത്തികകാര. 

ശവ്വീ  .    പത്തി  .    വത്തി  .    അനവര്:   സര്,  അതക്ക്  എലന തബകാധരലപ്പടുതതണ്ട,

ശവ്വീ.  വത്തി.  എര.  സുധവ്വീരലന തബകാധരലപ്പടുതത്തിയകാല മതത്തി.   തവലറ ആലരയര

തബകാധരലപ്പടുതതണ്ട ആവശരമത്തില.  തകകാണ്ഗസക്ക് പവ്വീനറത്തി സതമളനതത്തില

ഇനരയത്തിലലെ  ജനങ്ങള  ഒനര  പ്രതവ്വീകത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.   പലക  ഇതുതപകാലുള്ള

+ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ സവ്വീകറുലടെ  ഉതരവത്തിനപ്രകകാരര (ഫയല നമ്പര് 3926/ഇ.ബത്തി/2023/നത്തി.ലസ. തവ്വീയതത്തി 06-03-2023) 
സഭകാതരഖയത്തിലനത്തിനക്ക് നവ്വീകര ലചയ്തു
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തവ്വീരമകാനങ്ങള ജവ്വീവത്തിതതത്തില ഒരത്തികലുര പ്രതവ്വീകത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടകാകത്തില.  'ഭരണകൂടെ

ഭവ്വീകരത' എനകാണക്ക് വകാകക്ക്; തകട്ടെകാല ലഞട്ടുര അതല; ഇവത്തിലടെ യഥകാര്ത്ഥതത്തില

പ്രതത്തിപക  ഭവ്വീകരതയതല  നടെക്കുനതക്ക്;  തകരളതത്തിലന്റ  മുഖരമനത്തിലയ

തകരളതത്തിലൂലടെ  യകാത്ര  ലചയ്യേകാന  അനവദത്തികത്തിലലനക്ക്  പ്രതത്തിപകര

ഒരപ്രകാവശരര  എടുത  തവ്വീരമകാനമല.   ഒരപകാടെക്ക്  മുഖരമനത്തിമകാര്  യകാത്ര

ലചയത്തിട്ടുണ്ടക്ക്,  നത്തിരവധത്തി  സമരങ്ങള  കണ്ടത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  എനകാല  'ഒളത്തിയകാക്രമണര'

എവത്തിലടെലയങത്തിലുര തകട്ടെത്തിട്ടുതണ്ടകാ;   മുഖരമനത്തി യകാത്ര ലചയ്യുന വഴത്തിയത്തിലലെകാലക

ആക്രമണര, രണ്ടുര മൂനര ആളകള കലരപത്തിടെത്തിച്ചക്ക് ഇരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. തപകാലെവ്വീസക്ക്

ലതരഞ്ഞക്ക് കുഴയകയകാണക്ക്.  ആണുങ്ങളകാലണങത്തില,  ബധരരമുലണ്ടങത്തില അവര്

ഏലറടുക്കുന  മുദ്രകാവകാകരര  ശരത്തിയകാലണങത്തില  അതത്തിലന  ശക്തമകായത്തി

കൂട്ടെമകായത്തിട്ടെകാണക്ക്  പ്രതത്തികരത്തികകാറുള്ളതക്ക്.  ഒളത്തിയകാക്രമണര,  ഇലതനകാ

ഭവ്വീകരകാക്രമണമകാതണകാ;  ഭൂമത്തിയത്തിലൂലടെ ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിലയ നടെകകാന

സമതത്തിക്കുകയത്തില.  എനകാണക്ക്  അവര്  ഉയര്ത്തുന  മുദ്രകാവകാകരര;

നത്തിവര്തത്തിലകട്ടെക്ക് വത്തിമകാനതത്തില തപകായകാതലെകാ അവത്തിലടെയര ഭവ്വീകരത.  ഇതകാതണകാ

ഭരണകൂടെ  ഭവ്വീകരത;   ഇവലര  തടുകകാന  ഞങ്ങളക്കുര  കഴത്തിയര.  ഇവലര

തനരത്തിടെകാന  ഞങ്ങളകക്ക്  കഴത്തിയകാതതുലകകാണ്ടല.   ഇതത്തിലനകാലക  ഒര
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പരത്തിധത്തിയണ്ടക്ക്. ഈ കമയലടെ അവസകാനര, തകരളതത്തിലലെ 99 എര.എല.എ.-

മകാരലടെ പത്തിന്തുണ ലെഭത്തിച്ചക്ക്  ലെകകണകത്തിനക്ക്  തവകാട്ടെക്ക്  വകാങ്ങത്തി അധത്തികകാരതത്തില

വന  മുഖരമനത്തിലയ  വഴത്തി  നടെകകാന  ഇവര്  ഇനത്തിയര  അനവദത്തികത്തിലലങത്തില,

ഇതരതത്തില ഒളത്തിയകാക്രമണര നടെത്തുകയകാലണങത്തില പ്രതത്തിപക തനതകാവത്തിനക്ക്

ഒനക്ക് ആതലെകാചത്തിതകണ്ടത്തിവരര.  രണ്ടരതകകാടെത്തിതയകാളര രൂപയകാണക്ക് ഒര വര്ഷര

പ്രതത്തിപകതത്തിനതവണ്ടത്തി  ലചലെവകാക്കുനതക്ക്.  ഇനലലെ

തകകാഴത്തിതകകാലടെതത്തിയതപ്പകാള  ഏഷരകാലനറത്തിലന  കണ്ടു.  ശവ്വീ.പത്തി.വത്തി.

അനവറത്തിലന്റ തടെയണ ലപകാളത്തിച്ച വത്തിതരകാധമകാലണനകാണക്ക്  അവര് പറഞ്ഞതക്ക്.

അവര്കക്ക്  തടെയണയത്തിലകാലത  തപകായതത്തിനക്ക്  ഞകാന  എനക്ക്  ലചയ്യേകാനകാണക്ക്;

2008-09-ല ഉണ്ടകാകത്തിയ തടെയണയകാണക്ക്. ശവ്വീ. ടെത്തി. സത്തിദത്തിഖത്തിനക്ക് തവണലമങത്തില

നകാലെക്ക്  തടെയണ  നമള  ലകട്ടെത്തിലകകാടുകകാര.  ആരലടെ  ലചലെവത്തിലെകാണക്ക്

തപകാകുനതക്ക്;  ഈ കുതത്തിതത്തിരത്തിപ്പത്തിനലകാലത പ്രതത്തിപകതത്തിനക്ക് ഈ നകാടെത്തിലന്റ

എലനങത്തിലുര  ഒരകാവശരതത്തിനക്ക്  തപകാസത്തിറവ്വീവകായ  കകാരരര  ജനങ്ങളകക്ക്

സരഭകാവന  ലചയ്യേകാന  സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുതണ്ടകാ;   ഞകാന  എലന്റ  വകാക്കുകള

അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .    ലക  .    പത്തി  .    തമകാഹനന:   സര്,  ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള
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അനകൂലെത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  സഭയത്തില  കുറച്ചക്ക്  ദത്തിവസങ്ങളകായത്തി  നടെക്കുന

ധനകാഭരര്ത്ഥനകളലടെ  ചര്ച്ചയത്തില  പ്രതത്തിപകതത്തിലന്റ  ഭകാഗത്തുനത്തിനര

പലെതപ്പകാഴകായത്തി  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തിലയ വളലര തമകാശലപ്പട്ടെ രവ്വീതത്തിയത്തില

ചത്തിത്രവ്വീകരത്തിക്കുന  രൂപതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  കകാണുകയകാണക്ക്.   അതതസമയര   ഇനരകാ

രകാജരലത  ജനങ്ങതളകാടെക്ക്  തദ്രകാഹര  കകാണത്തിക്കുന  തകന്ദ്രര  ഭരത്തിച്ചു

ലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന ശവ്വീ. നതരന്ദ്രതമകാദത്തിലയക്കുറത്തിച്ചക്ക് ഒരകരര പറയകാന അവര്കക്ക്

ബധരരര  കകാണുനത്തില.   അഥവകാ  പറയനലണ്ടങത്തില  മുഖരമനത്തിലയ

കൂട്ടെത്തിപ്പറയകയകാണക്ക്.   ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  എവത്തിലടെ  നത്തിലക്കുന;

ശവ്വീ. നതരന്ദ്രതമകാദത്തി എവത്തിലടെ നത്തിലക്കുനലവനക്ക് നമുകറത്തിയകാര.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

മുഖരമനത്തി തകരളതത്തിലലെ ലെകകണകത്തിനക്ക് ജനങ്ങളലടെ ആശയമകായത്തി, എലകാ

പകാവലപ്പട്ടെവര്ക്കുര തവണ്ടതക്ക് ലചയ്തുലകകാടുത്തുലകകാണ്ടക്ക് മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.

നമ്മുലടെ  മനത്തിമകാര്  എലകാവരര,  ഏതക്ക്  മനത്തിയലടെ  വകുലപ്പടുതക്ക്

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാലുര ഇതക്ക് കകാണകാന സകാധത്തിക്കുനതകാണക്ക്.  അതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചകാണക്ക്

ചര്ച്ച നടെക്കുനതക്ക്.

ഭൂമത്തിയര  വസ്തുകളര  രജത്തിസര്  ലചയ്യുനതത്തിലുണ്ടകാകുന  പ്രശങ്ങള

ഒഴത്തിവകാക്കുനതത്തിനക്ക്  ഈ സര്കകാര് പ്രഖരകാപത്തിച്ച ആധകാര് അധത്തിഷത്തിത നടെപടെത്തി



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

141

പലെതരതത്തിലുള്ള പ്രശങ്ങള ഒഴത്തിവകാകത്തിലയടുക്കുനതത്തിനര ലപകാതുജനങ്ങളകക്ക്

നത്തിരവധത്തി  പ്രയകാസങ്ങള  ഒഴത്തിവകാകത്തി  ലകകാടുക്കുനതത്തിനര  ഇടെയകാക്കുലമനക്ക്

കരതുകയകാണക്ക്.   രജത്തിതസ്ട്രേഷന  നടെപടെത്തികള  തവഗതത്തിലെകാകകാനര  ബത്തിനകാമത്തി

ഇടെപകാടെക്ക്  ഇലകാതകാക്കുനതത്തിനര  രജത്തിതസ്ട്രേഷലനത്തുനവര്കക്ക്  സകാകത്തികലള

ഹകാജരകാതകണ്ട അവസ ഒഴത്തിവകാക്കുനതത്തിനര  സഹകായത്തിക്കുലമനക്ക്  കരതുന.

ഏപ്രത്തില  മുതല  സകാമ്പക്ക്  ലവണ്ടര്മകാര്കക്ക്  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുന  പരത്തിഷ്കകാരമകായ

ഇ-സകാമ്പത്തിരഗക്ക് നടെപ്പത്തിലെകാക്കുതമ്പകാള ലവണ്ടര്മകാലരയര ആധകാരലമഴത്തുകകാലരയര

സരരകത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  നടെപ്പകാകണലമനകാണക്ക്  ലവണ്ടര്മകാരലടെയര

ആധകാരലമഴത്തുകകാരലടെയര  അഭരര്ത്ഥന.  കകാലെകാകകാലെമകായത്തി,  നമ്മുലടെ

തകരളതത്തില ലവണ്ടര്മകാരര ആധകാരലമഴത്തുകകാരര ലചയ്തുവന തസവനങ്ങള

കകാണകാലത  തപകാകരതക്ക്.  ഇകൗ  ലതകാഴത്തിലെത്തിതലെര്ലപ്പട്ടെവര്കക്ക്  ലതകാഴത്തില

നഷ്ടലപ്പടുനതക്ക്  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്  നടെപടെത്തിയണ്ടകാകണര.   പരത്തിഷ്കരണര

ആവശരമകാണക്ക്  എന  വസ്തുത  അരഗവ്വീകരത്തികലപ്പടുനതതകാലടെകാപ്പരതലന

ലതകാഴത്തില  സരരകത്തിക്കുക  എനതുര  ഈ  സര്കകാരത്തിലന്റ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

ലെകരമകാണക്ക്.  അതക്ക്  നടെപ്പത്തിലെകാകണര.  രജത്തിതസ്ട്രേഷന  വകുപ്പത്തില

അഴത്തിമതത്തിയത്തിലകാതകാക്കുനതത്തിനകായത്തി ഈ സര്കകാര് ശക്തമകായ നടെപടെത്തികളകാണക്ക്
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നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതക്ക്.  ഓണ്ബലെന  പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടുതല

കകാരരകമമകാക്കുനതത്തിനക്ക്  ആധകാരങ്ങളലടെ  സകാകരലപ്പടുതത്തിയ  പകര്പകള

പൂര്ണമകായര  ഓണ്ബലെനത്തിലൂലടെ  നലകുന  സകൗകരരര

പരവ്വീകണകാടെത്തിസകാനതത്തില  പ്രധകാന  രജത്തിസ്ട്രേകാര്  ഓഫവ്വീസുകളത്തില

നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.   വകാണത്തിജര  ബകാങ്കുകളത്തില  നത്തിനര  സൂക-ലചറുകത്തിടെ

വരവസകായങ്ങളക്കുള്ള  വകായ്പകാ  കരകാറുകള  ഓണ്ബലെനകായത്തി

തയ്യേകാറകാക്കുനതത്തിനള്ള ഡത്തിജത്തിറല പകാറക്ക്  തഫകാര നടെപ്പത്തില വരത്തുകയണ്ടകായത്തി.

ആധകാരര രജത്തിതസ്ട്രേഷലന്റ ഭകാഗമകായള്ള വത്തിരല പതത്തിപര തഫകാതട്ടെകായര ഡത്തിജത്തിറല

രൂപതത്തിലതലന  ആധകാരതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകാക്കുനതത്തിനള്ള  നടെപടെത്തികള

ആരരഭത്തിച്ചു.   ബകാധരതകാ  സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറക്ക്  ഓണ്ബലെനകാകത്തിയതക്ക്  അഴത്തിമതത്തി

ഒഴത്തിവകാക്കുനതത്തിനര  കകാലെതകാമസമത്തിലകാതകാക്കുനതത്തിനര  സഹകായമകായത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.

ഒര  ലെകര  രൂപയ്ക്കക്ക്  മുകളത്തില  സകാമ്പക്ക്  ഡനട്ടെത്തി  ഒടുതകണ്ടത്തിവരന  എലകാ

രജത്തിതസ്ട്രേഷന  സരബനമകായ  മുദ്രപത്രങ്ങളക്കുര  ഇ-സകാമ്പത്തിരഗക്ക്  സകൗകരരര

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയതക്ക്  പ്രശരസനവ്വീയമകാണക്ക്.  വകുപ്പത്തിലന്റ  തസവനങ്ങളകക്ക്

തവണ്ടത്തിവരന  ഫവ്വീസുകള  ഓണ്ബലെനകായത്തി  അടെയ്ക്കുനതത്തിനക്ക്  സകൗകരരര

ഒരകത്തിയത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഭൂമത്തിയലടെ നരകായവത്തിലെ ലപകാതുജനങ്ങളകക്ക് ഓണ്ബലെനകായത്തി
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പരത്തിതശകാധത്തികകാലമനതുര നല കകാരരമകാണക്ക്.   രജത്തിതസ്ട്രേഷനത്തിലലെ ഓണ്ബലെന

തടെകാകണ്  സകൗകരരര  ബകാങ്കുകളക്കുര  ധനകകാരര  സകാപനങ്ങളക്കുര

വസ്തുകളലടെ  ഉടെമസകാവകകാശര  രജത്തിതസ്ട്രേഷന  വകുപ്പത്തിലന്റ  പ്രതതരക

ബസറത്തിലൂലടെ പരത്തിതശകാധത്തികകാനള്ള സരവത്തിധകാനര ഇതപ്പകാള നത്തിലെവത്തിലുണ്ടക്ക്.  ഒര

ജത്തിലയത്തിലലെ  ഏതക്ക്  സബക്ക് -രജത്തിസ്ട്രേകാര്  ഓഫവ്വീസത്തിലുര  ആ  ജത്തിലയത്തിലലെ  ആധകാരര

രജത്തിസര്  ലചയ്യുനതത്തിനള്ള  Anywhere  Registration  സകൗകരരര  ഏലറ

സഹകായകരമകാണക്ക്.  2021-22  വര്ഷലത തകരളതത്തിലലെ സത്തിരവത്തിലെയത്തിലുള്ള

ലമകാത ആഭരനര ഉലപ്പകാദന വളര്ച്ചകാ നത്തിരകക്ക് 12.1 ശതമകാനമകാണക്ക്.  പ്രസ്തുത

വളര്ച്ചകാ  ഇതപ്പകാഴലത  നത്തിലെയത്തില  വത്തിലെയത്തില  കണകകാകത്തിയകാല  17.63

ശതമകാനമകാണക്ക്.  തദശവ്വീയ  നത്തിരകക്ക്  8.7 ശതമകാനതത്തില  നത്തിലക്കുതമ്പകാഴകാണക്ക്

തകരളതത്തിലന്റ ഈ വളര്ച്ച എനതക്ക് ഓര്കണര.  ഞകാന ആദരര പറഞ്ഞതക്ക്

അതകാണക്ക്.   അതത്തിനനസരത്തിച്ചക്ക്  നമ്മുലടെ സര്കകാരത്തിലന പ്രകവ്വീര്തത്തിച്ചുപറയകാന

പ്രതത്തിപകത്തുനത്തിനക്ക്  ആരര  തയ്യേകാറകാകുനത്തില.  പ്രതത്തിശവ്വീര്ഷ

വരമകാനതത്തിലുണ്ടകായ  വളര്ച്ച   സകാമൂഹരതകമ  വത്തികസന  ലചലെവകളത്തില

സര്കകാര്  നലകത്തിയ  പ്രകാധകാനരര  ജനങ്ങളലടെ  ജവ്വീവത്തിതര

ലമച്ചലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടനകാണക്ക് കകാണത്തിക്കുനതക്ക്.   
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സരസകാനതത്തിലന്റ  ധനസത്തിതത്തിയത്തില  ചത്തിലെ  പ്രയകാസങ്ങളണ്ടകാകത്തിയതക്ക്

ചരകക്ക് തസവന നത്തികുതത്തിയമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ പ്രശങ്ങളകാണക്ക്.  2022  ജൂബലെ

മകാസര  തകന്ദ്രസര്കകാര്  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  നഷ്ടപരത്തിഹകാര  വത്തിഹത്തിതര

നത്തിര്തലെകാകത്തിയതകാണക്ക്  ഇതത്തിനക്ക്  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരണര.   ഇതക്ക്  സരസകാന

സര്കകാരത്തിലന്റ  നത്തിയനണങ്ങളകതവ്വീതമകായ  ഘടെകമകായതുലകകാണ്ടക്ക്

സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തിലയ  പ്രതത്തികൂലെമകായത്തി  ബകാധത്തിക്കുകയലകാലത  തവലറ

മകാര്ഗങ്ങളത്തില.  ഇവത്തിലടെ തകന്ദ്രസര്കകാര് രകാഷ്ട്രവ്വീയര കളത്തിക്കുനതക്ക് ഇടെതുപക

ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി   സര്കകാര്  തകരളര  ഭരത്തിക്കുതമ്പകാള  ബത്തി.ലജ.പത്തി.-കക്ക്

തകരളതത്തില ഒനര ലചയ്യേകാന സകാധത്തിക്കുനത്തില.  ഹത്തിന്ദുതശ അജണ്ടയ്ലകതത്തിലര

ശക്തമകായ  നത്തിലെപകാടെക്ക്  സര്കകാര്  സശവ്വീകരത്തിക്കുന.  അതുലകകാണ്ടക്ക്

ഇതരതത്തിലുള്ള  നയതത്തിലൂലടെ  തകരള  സര്കകാരത്തിലന  ലഞരകകാലമനകാണക്ക്

തകന്ദ്രര  ഭരത്തിക്കുന  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  കരതുനതക്ക്.  തകരളതത്തില  നത്തിനള്ള

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.  എര.പത്തി.മകാര്  ഇകകാരരര  ഒരത്തികലതപകാലുര  പകാര്ലെലമന്റത്തില

ഉനയത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില  എനതത്തില  നത്തിനര  മനസത്തിലെകാതകണ്ടതക്ക്  അവരര

ബത്തി.ലജ.പത്തി.കക്ക്  ഒപ്പമകാതണകാ  എനതകാണക്ക്.   നത്തികുതത്തി  വരമകാന  തചകാര്ച്ച

ഒഴത്തിവകാകത്തിലയടുക്കുനതത്തിനക്ക്  ഫലെപ്രദമകായ  നടെപടെത്തികളകാണക്ക്  തകരളതത്തില
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നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതക്ക്.  ലെകത്തി ബത്തില സവ്വീര തപകാലുള്ള പദ്ധതത്തികള ഈ രരഗതക്ക്

പ്രധകാനലപ്പട്ടെതകാണക്ക്.   സര്കകാരത്തിലന്റ  തവണ്ട  വത്തിധതത്തിലുള്ള  ഇടെലപടെലെത്തിലന്റ

ഭകാഗമകായത്തി  നടെപവര്ഷര  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  വരമകാനതത്തില  കകാരരമകായ

വര്ദ്ധനയണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.   ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  ലവട്ടെത്തിപ്പക്ക്  തടെയനതത്തിനക്ക്  സരസകാന

ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി. വകുപ്പക്ക് ഫലെപ്രദമകായത്തി ഇടെലപടുനണ്ടക്ക്.  അതത്തിര്തത്തി പ്രതദശങ്ങള

തകന്ദ്രവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്  എനതഫകാലഴ്മെന്റക്ക്  സശകാഡ ന്നുകള  വത്തിനരസത്തിച്ചതുവഴത്തി

അനര്സരസകാന  നത്തികുതത്തി  ലവട്ടെത്തിപ്പക്ക്  ഫലെപ്രദമകായത്തി  തടെയനതത്തിനക്ക്

സകാധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്. 

 2022-ലലെ മഴലകടുതത്തിയത്തിലുണ്ടകായ നകാശനഷ്ടങ്ങള പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്

ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികളലടെ  തയകാഗര  വത്തിളത്തിച്ചുതചര്തക്ക്  അടെത്തിയനര  ധനസഹകായര

നലകുനതത്തിനക്ക്  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.   പ്രളയ  സഹകായര  ലെഭത്തിച്ചവര്കക്ക്

കുലറക്കൂടെത്തി സഹകായകരമകായത്തി ബലെഫക്ക് മത്തിഷന പദ്ധതത്തിയത്തിലൂലടെ  4  ലെകര രൂപ

നലകുനതത്തിനള്ള  ഉതരവക്ക്  ഇറകത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.   തനരലതയണ്ടകായ

പ്രകൃതത്തിതകകാഭതത്തിലുര  മറ്റുര  ഇതുതപകാലുള്ള  നടെപടെത്തിയകാണക്ക്  സര്കകാരത്തിലന്റ

ഭകാഗത്തുനത്തിനര  ഉണ്ടകായതക്ക്.   പ്രതത്തിപകര  ഈ  ഘട്ടെതത്തിലലെലകാര  രകാഷ്ട്രവ്വീയര

കളത്തികകാനകാണക്ക് ശമത്തിച്ചതക്ക്.  തകന്ദ്രതത്തില നത്തിനര അര്ഹമകായ സഹകായങ്ങള
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തനടെത്തിലയടുകകാന  തകരളതത്തില  നത്തിനള്ള  യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.  എര.പത്തി.മകാര്

ശമത്തിച്ചത്തിരനത്തില.  ബത്തി.ലജ.പത്തി. ആകലട്ടെ ഏലതകാലക രവ്വീതത്തിയത്തില സര്കകാരത്തിലന

ലഞകത്തിലഞരകകാന സകാധത്തിക്കുതമകാ അതത്തിനകാണക്ക്  ശമത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.

അതുലകകാണ്ടക്ക്  പ്രതത്തിപകര  ഈ  സര്കകാരത്തിതനകാലടെകാപ്പര  നത്തിലകണലമന

അഭരര്ത്ഥനയകാണക്ക്  എനത്തികക്ക്  വയ്ക്കകാനള്ളതക്ക്.   പ്രളയവര  പ്രകൃതത്തിതകകാഭവര

തകകാവത്തിഡരലകകാണ്ടക്ക്  ലപകാറുതത്തിമുട്ടെത്തിയ  തകരള  ജനതലയ

അപമകാനത്തിച്ചതത്തിനതുലെരമകാണക്ക്  സകൗജനരലമനക്ക്  പറഞ്ഞക്ക്  നലകത്തിയ  അരത്തികക്ക്

പത്തിനവ്വീടെക്ക്  തുക  ഇകൗടെകാകത്തിയതപ്പകാള  ഒര  അകരരതപകാലുര  മത്തിണ്ടകാന

തകരളതത്തിലലെ  യ.ഡത്തി.എതഫകാ  ബത്തി.ലജ.പത്തി.തയകാ  തയ്യേകാറകാകകാതതക്ക്.    ഇകൗ

സര്കകാരത്തിലന്റ  ധനസഹകായ  പദ്ധതത്തികള  കണ്ടതുലകകാണ്ടകാണക്ക്  4342.37

തകകാടെത്തി  രൂപ  തകരളതത്തിലലെ   വത്തിവത്തിധ  വത്തിഭകാഗര  ജനങ്ങള  മുഖരമനത്തിയലടെ

ദുരത്തിതകാശശകാസ  നത്തിധത്തിയത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞകകാലെതക്ക്  നലകത്തിയതക്ക്.  പ്രളയ

ദുരത്തിതകാശശകാസ  ധനസഹകായര  അനവദത്തിച്ച  സരസകാനങ്ങളത്തില  ഒനകാര

സകാനതകാണക്ക് തകരളര.  

റവനന  വകുപ്പക്ക്  വളലര  നല  രവ്വീതത്തിയത്തില  ഇടെലപട്ടെക്ക്  പട്ടെയര

ലെഭത്തികകാതവര്കക്ക്  പട്ടെയര  നലകത്തിവരകയകാണക്ക്.  ഏപ്രത്തില  മകാസതതകാടുകൂടെത്തി
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പട്ടെയര  ലെഭത്തികകാത  മുഴവന  ആളകളക്കുര  പട്ടെയര  ലെഭത്തിക്കുലമനകാണക്ക്

പറയനതക്ക്.  ഒരപകാടെക്ക്  സലെങ്ങളത്തിലുണ്ടക്ക്.  പത്തുര  ഇരപതുര  വര്ഷങ്ങളകായത്തി

കൃഷത്തി  ലചയ്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  ഭൂമത്തിക്കുതപകാലുര  പട്ടെയര  ലെഭത്തിക്കുനത്തില.

അതുലകകാണ്ടക്ക്  മുഴവന  ആളകളക്കുര  പട്ടെയര  നലകകാനള്ള  നടെപടെത്തികളമകായത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള,  അതക്ക്  ഏപ്രത്തില  മകാസതത്തില  പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുലമനക്ക്

പറഞ്ഞതക്ക്  ആശകാവഹമകാണക്ക്.  പകാവലപ്പട്ടെ  ആ കര്ഷകര്ക്കുര ഭൂവടെമകളക്കുര

പട്ടെയര നലകത്തി സഹകായത്തികകാന ഇകൗ സര്കകാര് മുതനകാട്ടുവരണലമനക്ക് ഒനകൂടെത്തി

അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  ഇകൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള  എലകാ  അര്ത്ഥതത്തിലുര

പത്തിന്തുണയ്ക്കുന.  

ശവ്വീമതത്തി  ശകാനകുമകാരത്തി  ലക.:  സര്,   ഞകാന  ഇകൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പൂര്ണമകായത്തി പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്. തകന്ദ്രര സശവ്വീകരത്തിക്കുന കടുത സകാമ്പതത്തിക

നത്തിലെപകാടെത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായണ്ടകായ  പ്രതത്തിസനത്തികളത്തിലുര  തകമകരമകായ  ഒതട്ടെലറ

നയങ്ങള  സശവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്  മുതനകാട്ടുതപകാകുന  ഗവണ്ലമന്റകാണക്ക്

തകരളതത്തിലെത്തിനള്ളതക്ക്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  പകതപകാകല  നയമകാണക്ക്

തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക്  തകരളതത്തിതനകാടെക്ക്  സശവ്വീകരത്തിച്ചുവരനതക്ക്.  ഇകൗ

സകാഹചരരതത്തിലതപകാലുര ഇവത്തിടെലത പ്രതത്തിപകര  ഇതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക് ഒരകരര
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മത്തിണ്ടുനത്തില.  ഒര  ചകാനലെത്തിനതവണ്ടത്തി  വകകാലെത്തുപത്തിടെത്തിച്ചക്ക്  ഇകൗ  സഭയത്തില

അടെത്തിയനരപ്രതമയര  അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക്  അവരത്തിതപ്പകാള  ലചയ്യുനതക്ക്.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ നത്തിരവധത്തി അരഗങ്ങള  ഇകൗ വത്തിഷയര സരബനത്തിച്ചക്ക്  ഇവത്തിലടെ

സരസകാരത്തിച്ചു.  13  വയസ്സുള്ള  ലപണ്കുട്ടെത്തിലയ  ഉപതയകാഗലപ്പടുതത്തി

ഫകാബത്തിതകറഡക്ക്   വവ്വീഡത്തിതയകാ  മവ്വീഡത്തിയ  വഴത്തി  പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്   ഇകൗ

ചകാനല  തനതൃതശര  ലകകാടുത്തുലവനകാണക്ക്  ഇകൗ  വത്തിഷയതത്തില  ഞങ്ങളലടെ

ആതകപര. ഇലതകാലക ലചയ്യേകാന ഇവത്തിലടെ നത്തിയമപരമകായത്തി അനവകാദമുതണ്ടകാ?

പ്രതത്തിപകത്തുള്ള  വനത്തിതകാരഗങ്ങലളങത്തിലുര  ഇകകാരരതത്തില  ഒര  വത്തിചത്തിനനര

നടെതതണ്ടതകായത്തിരന,  പലെരമത്തിവത്തിലടെ  വകാകകൗട്ടെക്ക്  പ്രസരഗര  നടെത്തുനതക്ക്

കണ്ടു.   ഇവത്തിലടെ  ഇരത്തിക്കുന  പലെര്ക്കുര  ലപണ്കുട്ടെത്തികളണ്ടക്ക്.   അവലര

മകാധരമങ്ങളലടെ  മധരതത്തില   തുറനകകാണത്തികകാന  അവസരര  നലകുന

ചകാനലുകളലകതത്തിലര  ശക്തമകായ പ്രതത്തിതഷധര  ഉയരനതത്തിനപകരര  മകാധരമ

സശകാതനരര ലെരഘത്തിച്ചുലവനതപരത്തില പ്രതത്തിപകര നടെത്തുന ആഭകാസനകാടെകര

തകരളവ്വീയ  സമൂഹര  കണ്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  സമരര

നടെതത്തിയവര്ലകതത്തിലര  തകലസടുക്കുക  എനതക്ക്  സശകാഭകാവത്തികമകാണക്ക്,

അതരതത്തില  ചകാനലെത്തിലനതത്തിലര   നത്തിയമപരമകായത്തി  തകലസടുക്കുകയകാണക്ക്
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ഇവത്തിലടെയര ലചയതക്ക്.    2012-ലലെ തപകാതകകാ നത്തിയമപ്രകകാരര  കുട്ടെത്തികളമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  തകസ്സുകളത്തില   മവ്വീഡത്തിയകള  പുലെര്തതണ്ട  മകാനദണ്ഡലത

സരബനത്തിച്ചക്ക്  “Procedure for media.  (1) No person shall make any

report or present comments on any child from any form of media or

studio  or  photographic  facilities  without  having  complete  and

authentic  information,  which  may  have  the  effect  of  lowering  his

reputation  or  infringing  upon  his  privacy.”  എനക്ക്  ലസകന  23  ലുര

“The  publisher  or  owner  of  the  media  or  studio  or  photographic

facilities  shall  be  jointly  and  severally  liable  for  the  acts  and

omissions  of  his  employee.”എനക്ക്  ലസകന  23(3)-ലുര  വളലര

വരക്തമകായത്തി  പറയന.   ഇതരതത്തില   നത്തിയമപരമകായ  ലപ്രകാവത്തിഷനകള

നത്തിലെനത്തിലക്കുതമ്പകാള  അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  നത്തിയമസരവത്തിധകാനങ്ങള

തകലസടുതക്ക്  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.  ഇതക്ക്  വളലര  വരക്തമകാണക്ക്.

ഇകകാരരതത്തില നത്തിയമപരമകായത്തി നടെപടെത്തികള സശവ്വീകരത്തിക്കുതമ്പകാള ചകാനലെത്തിലന

സതപ്പകാര്ട്ടെക്ക്  ലചയ്യുന  സമവ്വീപനര  സശവ്വീകരത്തിക്കുനതക്ക്  പ്രതത്തിപകതത്തിനക്ക്

ഉചത്തിതമകാതണകാ?  ഏഷരകാലനറക്ക്  ചകാനലെത്തിലന്റ  ചകാരത്തിത്രരലത  സരബനത്തിച്ചക്ക്
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നത്തിരവധത്തി  തവണ  പത്രങ്ങളത്തിലവനതകാണക്ക്.  2019-ല  ഉണ്ടകായ

മഹകാപ്രളയതത്തിനമുനത്തില  തകരളര  പകച്ചുനത്തിനതപ്പകാള,  നമ്മുലടെ

സഹപ്രവര്തകനകായ  ഓമനക്കുട്ടെന  ആലെപഴയത്തിലലെ  ദുരത്തിതകാശശകാസ

കരകാമ്പത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ഭകണര  ലകകാണ്ടുവന  ആതട്ടെകാറത്തികയ്ക്കക്ക്  ലകകാടുകകാന

അതദഹതത്തിലന്റ കയ്യേത്തില പണമത്തിലകാതതത്തിനകാല കരകാമ്പത്തിലനത്തിനര വകാങ്ങത്തി 70

രൂപ  ആതട്ടെകാറത്തികയ്ക്കക്ക്  നലകത്തിയതപ്പകാള  ദുരത്തിതകാശശകാസ  കരകാമ്പത്തിലനത്തിനര

സത്തി.പത്തി.ലഎ(എര)  പ്രവര്തകര്  പണപ്പത്തിരത്തിവക്ക്  നടെത്തുനലവനകാണക്ക്   അനക്ക്

ഏഷരകാലനറക്ക് പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചതക്ക്.  അവസകാനര വസ്തുത പുറത്തുവനത്തിതല; അതത്തിലന്റ

അടെത്തിസകാനതത്തില മകാപപറതയണ്ട അവസ വനത്തിതല;  ഇങ്ങലന ജനങ്ങലള

ലതറത്തിദ്ധരത്തിപ്പത്തിക്കുന രവ്വീതത്തിയത്തില വകാര്തകള പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  നകാട്ടെത്തിലലെ

പകാവലപ്പട്ടെ  സവ്വീകളക്കുര  കുട്ടെത്തികളക്കുര   നത്തിയമര  നടെപ്പകാകകാനര  പരത്തിരക

ലകകാടുകകാനര  ഉതരവകാദത്തിതലപ്പട്ടെ  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികള  അതത്തിലനകാപ്പര

നത്തിലക്കുകയകാണക്ക്  തവണ്ടതക്ക്.  നത്തിങ്ങലള  എങ്ങലനയകാണക്ക്  വത്തിശശസത്തിക്കുനതക്ക്?

ഇതരര  ആഭകാസപരമകായ  അഭത്തിപ്രകായപ്രകടെനങ്ങള  തഫകാറത്തിലുര   പുറത്തുര

ഉണ്ടകാകുനതക്ക് പ്രതത്തിപകതത്തിനക്ക് ഇതപ്പകാഴള്ള ഇതമജുതപകാലുര തകര്നടെത്തിയകാന

കകാരണമകാകുര.   നമ്മുലടെ  നകാട്ടെത്തില   ഒതട്ടെലറ  പ്രശങ്ങളണ്ടക്ക്.  നത്തിലെനത്തിലകകാന
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കഴത്തിയകാതവത്തിധതത്തില  തകരളകാ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  ലഞകത്തിപ്പത്തിഴത്തിയന

തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക്  നയങ്ങളലകതത്തിലര  അഭത്തിപ്രകായര  പറയകാന  പ്രതത്തിപകര

സമയര  കലണ്ടത്തുനതണ്ടകാ?  അലതകാനമല   ഇവത്തിടെലത  കകാരരലമനതക്ക്

നമലളലകാവരര  മനസത്തിലെകാകത്തിയതകാണക്ക്.  ഇതപ്പകാള  തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക്

തകരളലത നലനത്തിലെയത്തില  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി ലഞരക്കുതമ്പകാഴര  നകാട്ടെത്തിലലെ

പകാവലപ്പട്ടെ മനഷരലര സരരകത്തികകാനള്ള ഉതതജക പകാതകജുകള നലകത്തി,

സമ്പദ്ഘടെനലയ  കുതത്തിപ്പത്തിച്ചക്ക്  അതത്തില  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതത്തില  തകരളര

മുനത്തിലനത്തിലക്കുകയകാണക്ക്.  അതത്തിലന്റ ഒതട്ടെലറ കണക്കുകള നമ്മുലടെ മുനത്തിലുണ്ടക്ക്.

അതത്തില  ഏറവര  പ്രധകാനര  എനകായത്തിരന?  തകരളതത്തിലലെ  പകാവലപ്പട്ടെ  62

ലെകര  തപര്കക്ക്  നലകുന  സകാമൂഹരതകമ  ലസകനരത്തിറത്തി  ലപനഷലന

സരബനത്തിച്ചക്ക്  ഇവത്തിലടെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.

അയലസരസകാനങ്ങളകായ കര്ണകാടെകയര തമത്തിഴക്ക് നകാട്ടെത്തിലുമുളലപ്പലടെ  അതുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെക്കുനണ്ടക്ക്.  6.61  തകകാടെത്തി  ജനങ്ങളള്ള

കര്ണകാടെകയത്തില  58  ലെകര തപര്കക്ക്  600  രൂപ നത്തിരകത്തിലുര  7.21  തകകാടെത്തി

ജനങ്ങളള്ള  തമത്തിഴക്ക് നകാട്ടെത്തില  33.94  ലെകരതപര്കക്ക്  1000  രൂപ  നത്തിരകത്തിലുര

ലപനഷന നലകുനണ്ടക്ക്.  തകരളതത്തിലലെ സത്തിതത്തിലയനകാണക്ക്? 1600 രൂപവച്ചക്ക്
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62 ലെകരതപര്കക്ക്  തകരള ഗവണ്ലമന്റക്ക് വത്തിതരണര ലചയ്യുന. 11000 തകകാടെത്തി

രൂപയകാണക്ക്  വകാര്ഷത്തികമകായത്തി  അവരലടെ  ലലകകളത്തിലലെതത്തിക്കുനതക്ക്.  ഇലതകാര

ലചറത്തിയ കകാരരമല.  അതതസമയര യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.ലന്റ കകാലെഘട്ടെതത്തില  എത്ര

രൂപയകാണക്ക് ലകകാടുതത്തിരനതക്ക്; ഒരകാളകക്ക്  600 രൂപവച്ചക്ക് 3262 തകകാടെത്തി രൂപ.

ഇകൗ  വരതരകാസര  കകാണതണ്ട?  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  സരസകാനലത

ലഞകത്തിലഞരക്കുതമ്പകാള അതക്ക് ശരത്തിയലലന അഭത്തിപ്രകായര പ്രകടെത്തിപ്പത്തികകാനള്ള

മരരകാദതപകാലുര പ്രതത്തിപകര കകാണത്തിക്കുനത്തില.  തകരളലത സകാമ്പതത്തികമകായത്തി

ലഞരക്കുതമ്പകാഴര  ഇവത്തിലടെ പറയനതക്ക്,  കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര തകന്ദ്ര രകാസവളര

വകുപമനത്തി  എലന്റ  മണ്ഡലെതത്തിലവനക്ക്   പറയകയകാണക്ക്  തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക്

ലകകാടുക്കുന കക്കൂസക്ക്, തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക് ലകകാടുക്കുന വവ്വീടെക്ക്, തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക്

ലകകാടുക്കുനലതലകാര  ശവ്വീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന   തപരക്ക്  മകാറത്തി   നകാട്ടെത്തിലലെ

ജനങ്ങളകത്തിടെയത്തില  പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുനലവനകാണക്ക്.   ഇതക്ക്  സകാര്വത്രത്തികമകായത്തി

പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുനണ്ടക്ക്. പ്രതത്തിപകവര  ഇതത്തിലനകാപ്പര കുടെചൂടുകയതല ലചയ്യുനതക്ക്.

തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക്  തരന  വത്തിഹത്തിതരലകകാണ്ടകാതണകാ  തകരളകാ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്

മുതനകാട്ടുതപകാകുനതക്ക്?  തനതകായ   വരമകാനര  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തികകാനര  നത്തികുതത്തി

വരമകാനര വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തികകാനര  ആഭരനര വരമകാനര വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തികകാനര തകരളര
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ലചയ്യുന  ജകാഗത  ഇനരയത്തിലലെ   ഒര  സരസകാനത്തുമത്തില.  അതരര

നടെപടെത്തികളമകായകാണക്ക്   തകരളര  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതക്ക്.    ഇനരയത്തിലലെ

ആലകയള്ള   സരസകാനങ്ങളലടെ  ശരകാശരത്തി  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല,   റവനന

വരമകാനതത്തിലന്റ  41  ശതമകാനര  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതമകാലണനക്ക്  മനസത്തിലെകാകുര.

എനകാല  തകരളതത്തിലന്റ  റവനന  എത്ര  രൂപയകാണക്ക്?   36  ശതമകാനമകാണക്ക്

തകന്ദ്രര  തരന  റവനന  വരമകാനര.  എനകാല  വളലര  അനഭകാവപൂര്വമകായ

സമവ്വീപനര  സശവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്  തകരളതത്തിലന്റയത്രയര  ജനസരഖരയത്തിലകാത  പലെ

സരസകാനങ്ങളക്കുര  75  ശതമകാനര  വലര  തകന്ദ്രവത്തിഹത്തിതര  ലകകാടുക്കുനണ്ടക്ക്.

ഇതക്ക്  ലനറത്തിതകടെതല,  ഇരട്ടെതകാപ്പതല;  ഇതത്തിലനതത്തിലര  ഒരകരരതപകാലുര

മത്തിണ്ടുനതണ്ടകാ;   പതകാര  ധനകകാരര  കമവ്വീഷന   തകരളതത്തിനക്ക്  നലകത്തിയ

വത്തിഹത്തിതലതക്കുറത്തിച്ചക്ക് നത്തിരവധത്തി തവണ നകാര ചര്ച്ച ലചയതകാണക്ക്.  അതക്ക്  3.88

ശതമകാനമകാണക്ക്.  ഇതപ്പകാള  15-ാം  ധനകകാരര  കമവ്വീഷന  തരന  വത്തിഹത്തിതര

എത്രയകാണക്ക്;  1.92  ശതമകാനര.  ഇതരതത്തില  തകരളതത്തിനക്ക്   ലെഭത്തിതകണ്ട

വത്തിഹത്തിതര  ലെഭത്തികകാലതതപകാകുന.  ആഭരനര  വരമകാനതത്തിലന്റ  വളര്ച്ച

സരബനത്തിച്ചക്ക്  പത്രങ്ങളത്തിലലെലകാര  റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെക്ക്  ലചയ്യേലപ്പടുനതുലകകാണ്ടക്ക്

ഞകാനത്തിവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുനത്തില.  ഏതകാണ്ടക്ക്  64  ശതമകാനര  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവക്ക്
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വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു.  അതക്ക് തദശവ്വീയ ശരകാശരത്തിയലടെ  55  ശതമകാനമകാണക്ക്.  ഇകൗ

നത്തിലെയത്തില  തകരളതത്തിലന്റ  സകാമ്പതത്തിക  ഭദ്രത  ഉറപവരതകാന  നമ്മുലടെ

ഗവണ്ലമലന്റടുക്കുന   ജകാഗത  നകാട്ടെത്തിലലെ  ജനങ്ങളറത്തിയനണ്ടക്ക്.   അവര്

വളലരതയലറ  സരതൃപ്തരകാണക്ക്.  അവര്  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന

മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാനള്ള  തകാലപ്പരരതത്തിലുമകാണക്ക്.  അവലര

സുരകത്തിതമകായത്തി  ഉയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തികകാന തകരളതത്തിലലെ ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ഇതപ്പകാള

തയ്യേകാറകായത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇവത്തിലടെ റവനന വകുപര നത്തികുതത്തി വകുപര

ശകാഘനവ്വീയമകായ  ഒതട്ടെലറ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടെതത്തിവരത്തികയകാണക്ക്.

മലെയകാളത്തികള തലെകാകലതവത്തിലടെ ഭൂമത്തി വകാങ്ങത്തിയകാലുര  യണവ്വീകക്ക് തണ്ടതപ്പര് എന

നത്തിലെയത്തില  ആധകാരര  ലെഭത്തികകാനള്ള  സരവത്തിധകാനമുണ്ടക്ക്.  എനത്തികക്ക്

ഇതരണതത്തില  റവനന  വകുപമനത്തിതയകാടെക്ക്  പറയകാനള്ള  ഒര  വത്തിഷയര,

ഭൂരഹത്തിതരകായ  എസക്ക്.സത്തി/എസക്ക്.ടെത്തി  വത്തിഭകാഗതത്തിലലപ്പടുനവര്കക്ക്  ഭൂമത്തി

ലകകാടുക്കുനതത്തിനകായത്തി  ലെകാനഡക്ക്  ബകാങത്തിതലെയ്ക്കക്ക്   ഭൂമത്തി  ലകകാടുക്കുന

സരവത്തിധകാനമുണ്ടക്ക്.  അതത്തിനക്ക്    ഭവ്വീമമകായ   രജത്തിതസ്ട്രേഷന  ഫവ്വീസകാണക്ക്

ലകകാടുതകണ്ടത്തിവരനതക്ക്.  ഇതക്ക്  ഒഴത്തിവകാകത്തിലകകാടുകകാന  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

രജത്തിതസ്ട്രേഷന  വകുപമനത്തി  ശദ്ധയണ്ടകാകണര.  വനകാതത്തിര്തത്തിയമകായത്തി
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ബനലപ്പട്ടെ സലെങ്ങളത്തില ഡത്തി.എഫക്ക്.ഒ.യലടെ  എന.ഒ.സത്തി.  വകാങ്ങത്തി നത്തിരവധത്തി

ആളകളകക്ക് സലെര ലകകാടുതത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.   പതക ആ സലെതക്ക് വവ്വീടെക്ക്  വയ്ക്കകാന

വവ്വീണ്ടുര  നത്തിരവധത്തി  നൂലെകാമകാലെകളകാണക്ക്.  പട്ടെത്തികജകാതത്തി  പട്ടെത്തികവര്ഗകകാരലടെ

കകാരരലത  സരബനത്തിച്ചകാണക്ക്  ഞകാനത്തിവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുനതക്ക്.  ലലലെഫക്ക്

മത്തിഷനത്തില  വവ്വീടെക്ക്  ലെഭരമകായത്തിട്ടുതപകാലുര  അവര്കക്ക്  അതനസരത്തിച്ചക്ക്  എന.ഒ.സത്തി.

ലെഭത്തികകാത സകാഹചരരമുണ്ടക്ക്. അതത്തിനതവണ്ട നത്തിയമതടെസങ്ങള  ഒഴത്തിവകാകകാന

നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തിതകണ്ടതുണ്ടക്ക്.  തദവസശവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  നത്തിരവധത്തി

എര.എല.എ.മകാര്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച  വത്തിഷയമകാണക്ക്  രണ്ടകാമതകായത്തി  എനത്തികക്ക്

സൂചത്തിപ്പത്തികകാനള്ളതക്ക്.  എലന്റ മണ്ഡലെമകായ   തകകാങ്ങകാടുള്ള തത്തിരമകാനകാരകുനക്ക്

തദവവ്വീതകത്രതത്തിലന്റ  നൂറക്ക്  ഏകര്  സലെര  തരത്തിശക്ക്  കത്തിടെക്കുകയകാണക്ക്.

തമകാഹനലെകാല  അഭത്തിനയത്തിച്ച  ഒടെത്തിയന  എന  സത്തിനത്തിമയലടെ  പ്രധകാന

ലലെകാതകഷന അവത്തിലടെയകാണക്ക്.  

മത്തി  .   സവ്വീകര്: ലയസക്ക്....ലയസക്ക്......

ശവ്വീമതത്തി  ശകാനകുമകാരത്തി  ലക.:  ഇതരതത്തിലുള്ള  സലെങ്ങള  പരമകാവധത്തി

ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാന നടെപടെത്തി സശവ്വീകരത്തികണര. 2008-ല രൂപവ്വീകരത്തികലപ്പട്ടെ

മലെബകാര് തദവസശര തബകാര്ഡത്തിനക്ക് ഒര ലപകാതുഭരണ സരവത്തിധകാനമത്തില. 1400-ല
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അധത്തികര  തകത്രങ്ങളടെങ്ങുന,  എലന്റ  മണ്ഡലെമുളലപ്പടെയള്ള  മലെബകാര്

തമഖലെയത്തില  ലപകാതുവകായ  ഭരണസരവത്തിധകാനര  ലകകാണ്ടുവരനതത്തിനള്ള

ശമമുണ്ടകാകണര.

മത്തി  .   സവ്വീകര്: ലയസക്ക്....ലയസക്ക്......

ശവ്വീമതത്തി  ശകാനകുമകാരത്തി  ലക.:   70  ശതമകാനര  തകത്രങ്ങളര

പ്രവര്തത്തിക്കുനതക്ക്  സര്കകാര്  നലകുന  ധനസഹകായരലകകാണ്ടകാണക്ക്.

അതുലകകാണ്ടക്ക്  നത്തിരവധത്തി  സലെങ്ങളണ്ടക്ക്,  ഭൂമത്തിയണ്ടക്ക്.  ...............(ലലമകക്ക്

ഓഫക്ക്)....... 

ശവ്വീമതത്തി  ഉമ  തതകാമസക്ക്:  സര്,  ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ

എതത്തിര്ക്കുകയകാണക്ക്.  തകകാടെത്തികണകത്തിനക്ക്  കത്തിട്ടെകാകടെങ്ങള  പത്തിരത്തിലച്ചടുകകാനള്ള

ശമങ്ങളകക്ക്  പകരര  സകാധകാരണകകാരലടെ  തമല  വവ്വീണ്ടുര  വവ്വീണ്ടുര  നത്തികുതത്തി

ഏര്ലപ്പടുത്തുകലയന  എളപ്പവഴത്തിയകാണക്ക്  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലൂലടെ  സര്കകാര്

മുതനകാട്ടുവച്ചത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്. Comptroller and Auditor General of India -യലടെ

റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെക്ക്  പ്രകകാരര വത്തിവത്തിധ വകുപകളത്തിലനത്തിനക്ക് സര്കകാര് പത്തിരത്തിലച്ചടുതകണ്ട

തുക  21797.86  തകകാടെത്തി  രൂപയര  അതത്തിലതലന അഞ്ചുവര്ഷതതകാളമകായത്തി

കുടെത്തിശത്തികയകായത്തിരത്തിക്കുന  തുക  7100.32  തകകാടെത്തി  രൂപയമകാണക്ക്.
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സകാമ്പതത്തികരരഗലത  സര്കകാരത്തിലന്റ  mismanagement  ആണക്ക്  ഈ

അവസയ്ക്കക്ക് കകാരണര.  നത്തികുതത്തികള ഉയര്തത്തിയര  ലസസക്ക് ചുമതത്തിയര തകരള

ബഡ്ജറക്ക്  ഇതുവലര  കകാണകാത  ധനപ്രതത്തിസനത്തിയകാണക്ക്  സരസകാനര

തനരത്തിടുനലതനക്ക്  വത്തിലെയത്തിരതതണ്ടത്തിവരന.  ലപതടകാളത്തിനര  ഡവ്വീസലെത്തിനര

ലെത്തിററത്തിനക്ക്  2  രൂപ വവ്വീതര സകാമൂഹരസുരകകാ ലസസക്ക് ഏര്ലപ്പടുതത്തിയ നടെപടെത്തി

പ്രതത്തിതഷധകാര്ഹമകാണക്ക്.  ഈ  വത്തിഷയതത്തില  ഒര  പുനര്വത്തിചത്തിനനര

സര്കകാരത്തിലന്റ ഭകാഗത്തുനത്തിനക്ക് ഉണ്ടകാവണലമനതത്തില ലെവതലെശര സരശയമത്തില.

വത്തിലെകയറതത്തില  ലപകാറുതത്തിമുട്ടെത്തിയ  സകാധകാരണ  ജനങ്ങലള  വവ്വീണ്ടുര

വത്തിലെവര്ദ്ധനയലടെ  ഭകാരര  തകാങ്ങകാന  നത്തിര്ബനത്തിക്കുനതകാണക്ക്  ഈ  ലസസക്ക്.

മദരതത്തിലന്റ  നത്തികുതത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാതണ്ടയത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്  മദരപകാനത്തികലള

നത്തിരതകാഹലപ്പടുത്തുവകാനകാലണന നരകായര പറയകയര കൂണുതപകാലലെ പുതത്തിയ

ബകാര് ബലെസനസക്ക് അനവദത്തിക്കുകയര ലചയ്യുന രവ്വീതത്തി മയക്കുമരനകളത്തിതലെകക്ക്

ആളകലള ആകര്ഷത്തികകാന ഉതകുനതകാലണന വസ്തുത തള്ളത്തികളയകാനകാവത്തില.

ഭൂമത്തി  ക്രയവത്തിക്രയതത്തിനക്ക്,  ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളകക്ക്,  വകാഹനങ്ങളകക്ക്,  ബവദല്യുതത്തികക്ക്

എലകാതത്തിനര  നത്തികുതത്തി  കൂടുകയകാണക്ക്.  അടെഞ്ഞുകത്തിടെക്കുന  വവ്വീടുകളത്തില

ഏര്ലപ്പടുതത്തിയ  കരര  പ്രവകാസത്തികളലടെ  ആവശരപ്രകകാരര  പത്തിനവലെത്തിച്ചതത്തില
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സതനകാഷമുണ്ടക്ക്.  എനകാല  ജവ്വീവത്തിതതത്തിലലെ  മുഴവന  സമ്പകാദരങ്ങളര

ഉപതയകാഗത്തിച്ചക്ക്  റത്തിട്ടെയര്ലമന്റക്ക്  കകാലെതക്ക്  രണ്ടകാമലതകാര  വവ്വീടെക്ക്  പണത്തിയകയര

അതത്തിലന്റ  വകാടെകലകകാണ്ടക്ക്  ശത്തിഷ്ടകകാലെര  കഴത്തിയകാലമനക്ക്  വത്തിചകാരത്തിക്കുന  രണ്ടക്ക്

വവ്വീടുകളള്ളവരലടെതമല  അടെത്തിതച്ചലപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന  അധത്തിക  നത്തികുതത്തി

പുനന്തഃപരത്തിതശകാധത്തികണര.  ഭൂമത്തിയലടെ  തകാരത്തിഫക്ക്  വകാലെല്യു  നത്തിശയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്

സലെര  സനര്ശത്തിക്കുകകൂടെത്തി  ലചയ്യേകാലത  ഉതദരകാഗസര്  ഓഫവ്വീസത്തിലതലന

ഇരനകായതത്തിനകാല പലെ സലെങ്ങളത്തിലുര അതക്ക് ലഫയര് വകാലെല്യു, മകാര്കറക്ക് വകാലെല്യു

എനത്തിവലയകകാള  ഇരട്ടെത്തിതയകാളമകാണക്ക്.  ഇതക്ക്  പുനന്തഃപരത്തിതശകാധത്തികകാന

നടെപടെത്തിയണ്ടകാവണര.  തകരള  സരസകാന  ഹകൗസത്തിരഗക്ക്  തബകാര്ഡക്ക്  രൂകമകായ

പ്രതത്തിസനത്തിയത്തിലെകാണക്ക്.  തബകാര്ഡത്തിലന  ലപകാതുതമഖലെയത്തില  സരരകത്തിച്ചക്ക്

നത്തിര്ത്തുനതത്തിനര കുടെത്തിശത്തിക തുക അനവദത്തിക്കുനതത്തിനര സര്കകാര് അടെത്തിയനര

നടെപടെത്തി സശവ്വീകരത്തികണര. 

കുരനകുഞ്ഞുങ്ങളകക്ക്  അകരതലെകാകതക്ക്  അറത്തിവക്ക്  പകര്നലകകാണ്ടക്ക്

ഉരകത്തിതവ്വീരന ജന്മേങ്ങളകാണക്ക് ഇനലത അങണവകാടെത്തി ടെവ്വീച്ചര്മകാര്.  ഇവരലടെ

തസവനതവതന  വരവസകള  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തികകാനള്ള  നടെപടെത്തി  ഉണ്ടകാകണര.

ഉതരവകാദത്തിതശലപ്പട്ടെ  സകാനങ്ങളത്തില  പ്രവര്തത്തിക്കുന  ഉതദരകാഗസര്
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സമയകാസമയങ്ങളത്തില  നത്തിരവ്വീകത്തികലപ്പടെകാതതുലകകാതണ്ടകാ  അവരലടെ

പ്രവൃതത്തികള  അവതലെകാകനര  ലചയ്യേലപ്പടെകാതതുലകകാതണ്ടകാ  അതുമലലങത്തില

കുതകമുതലെകാളത്തിലയതയകാ  അലലങത്തില  തകകാര്പ്പതററ്റുകലളതയകാ

ഭയനതുലകകാതണ്ടകാ  ആണക്ക്  ഇനക്ക്  പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കുവകാനള്ള  കത്തിട്ടെകാകടെര

തകകാടെത്തികളത്തില എതത്തിനത്തിലക്കുനലതനതക്ക് സരശയമത്തില. ലകടുകകാരരസതയലടെ

മലറകാര  ഉദകാഹരണമകാണക്ക്  നകാലുദത്തിനമകായത്തി  എരത്തിഞ്ഞുതവ്വീരന  ബഹ്മപുരര

മകാലെത്തിനരസരസരണ പകാന്റക്ക്.  സശജനപകപകാതര മുനനത്തിര്തത്തി മകാനദണ്ഡങ്ങള

ലെരഘത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  മുനപരത്തിചയമത്തിലകാത  നത്തിങ്ങളലടെ  സമുനതനകായ  ഒര

തനതകാവത്തിലന്റ അടുത ബന്ധുവകാണക്ക്  ഇതത്തിലന്റ കരകാര്  ഏലറടുതത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.

മകാലെത്തിനര  സരസരണരതപകാലുര  ഒര  കറവപശുവകായത്തി  തമലതനകാട്ടെമത്തിലകാത

പ്രവൃതത്തിമൂലെര  എലന്റ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തിലലെ  ഒട്ടെനവധത്തിതപര്  ഇതത്തിലന്റ

തത്തിക്തഫലെങ്ങള  അനഭവത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  മകാലെത്തിനര

കൂമ്പകാരങ്ങളത്തിലനത്തിനക്ക്  ഒഴകുന  മലെത്തിനജലെര  കടെമ്പ്രയകാറത്തില  ഒഴകത്തിലയതത്തി

ജലെതസകാതസക്ക്  മലെത്തിനവ്വീകരത്തികലപ്പട്ടുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  അനരവ്വീക

മലെത്തിനവ്വീകരണര,  ജലെ മലെത്തിനവ്വീകരണര,  ആതരകാഗരപ്രശങ്ങള ഇവലയലകാര ഈ

മകാലെത്തിനര  സരസരണതത്തിലുള്ള  വവ്വീഴ്ചമൂലെര  സകാധകാരണ  ജനങ്ങള
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അനഭവത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇവത്തിലടെ  വസത്തിക്കുന  ഭൂരത്തിഭകാഗര  ആളകളത്തിലുര  തശകക്ക്

തരകാഗങ്ങളര ശശകാസസരബനമകായ തരകാഗങ്ങളമുണ്ടക്ക്. 

ഇതപ്പകാള  ഇവത്തിലടെയണ്ടകായ  തവ്വീപ്പത്തിടുതലതക്കുറത്തിച്ചക്ക്  ഒരപകാടെക്ക്

സരശയങ്ങളണ്ടക്ക്.  ഇതക്ക്  അതനശഷണവത്തിതധയമകാകണര.  പകാസത്തികക്ക്

മകാലെത്തിനരങ്ങള  കതത്തിക്കുതമ്പകാള  ഉണ്ടകാകുന  പുക  ശശസത്തിക്കുനതുമൂലെര

അര്ബുദതരകാഗതത്തിനള്ള  സകാധരത  അറുപതക്ക്  ഇരട്ടെത്തിയകാലണനക്ക്  കത്തിനത്തികലെത്തി

ലതളത്തിയത്തിച്ച  കകാരരമകാണക്ക്.  ഇനത്തിലയങത്തിലുര  ഇതക്ക്  ആവര്തത്തികകാതത്തിരത്തികകാനള്ള

നടെപടെത്തിലയടുകണര.  പ്രളയഫണ്ടക്ക്  തട്ടെത്തിപമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  തകസത്തിലലെ

നത്തിലെവത്തിലലെ സത്തിതത്തി എനകാണക്ക്? എറണകാകുളര കളകതററക്ക് തകന്ദ്രവ്വീകരത്തിച്ചക്ക് തട്ടെത്തിപ്പക്ക്

നടെതത്തിയവര്ലകതത്തിലര  യകാലതകാര  നടെപടെത്തിയര  സശവ്വീകരത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില,  അതക്ക്

സശവ്വീകരത്തിക്കുകയമത്തില.  ഇടെതുപകര തചര്നക്ക് പ്രവര്തത്തിക്കുനവര്കക്ക് അഴത്തിമതത്തി

നടെതത്തിയകാലുര ഒര പ്രതതരക പരത്തിഗണനയകാണക്ക് ലെഭത്തിക്കുനതക്ക്. മുഖരമനത്തിയലടെ

ദുരത്തിതകാശശകാസനത്തിധത്തിയത്തിലലെ തട്ടെത്തിപമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെവര്ക്കുര ഇതത ആനകൂലെരര

തലനയതല  കത്തിട്ടെത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  ലതകാഴത്തിലുര  ആതരകാഗരവര  നഷ്ടലപ്പട്ടെക്ക്

ജവ്വീവത്തിതര  വഴത്തിമുട്ടെത്തി  തലെകാണ്  തത്തിരത്തിച്ചടെവക്ക്  മുടെങ്ങത്തിയവര്കക്ക്  ജപ്തത്തി  തനകാട്ടെവ്വീസക്ക്

ലകകാടുക്കുനതത്തിലന്റ  ഒര  ശതമകാനര  ആത്മകാര്ത്ഥത  ഈ  കുടെത്തിശത്തിക
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വരതത്തിയത്തിട്ടുള്ള വനകത്തിടെകകാരത്തിലനത്തിനക്ക് ഈടെകാക്കുവകാന ശമത്തിച്ചകാല നമളകക്ക്

ഈ സത്തിതത്തി വരത്തിലലനകാണക്ക് എനത്തികക്ക് പറയവകാനള്ളതക്ക്. 

മകാധരമസശകാതനരലത  ഹനത്തിക്കുരവത്തിധര  അതലലങത്തില

കൂച്ചുവത്തിലെങ്ങത്തിടുരവത്തിധര  കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര മകാര്ച്ചക്ക്  മൂനത്തിനക്ക്  30-ഓളര  വരന  SFI

പ്രവര്തകര് എലന്റ മണ്ഡലെതത്തില സത്തിതത്തി ലചയ്യുന ഏഷരകാലനറക്ക് ഓഫവ്വീസത്തില

അതത്തിക്രമത്തിച്ചുകയറത്തി നകാലെകാര നത്തിലെയത്തിലുള്ള നനസക്ക് റൂമത്തിലവലര ലചലകയര മവ്വീറത്തിരഗക്ക്

നടെതത്തി  രണ്ടുതപര്  പ്രസരഗത്തിക്കുകയര  ലചയ്തു.  വളലര  ആസൂത്രത്തിതമകായത്തി

അരമണത്തിക്കൂറത്തിതലെലറ ജരഗ്ഷനത്തില കകാതത്തിരനതത്തിനതശഷമകാണക്ക് അവര് അവത്തിലടെ

ലചനതക്ക്. 'Trespassers will be prosecuted' എനക്ക് തകട്ടെത്തിട്ടെത്തിതല. തവ്വീര്ച്ചയകായര

അവര്ലകതത്തിലര IPC 448, 452 പ്രകകാരര..... 

ശവ്വീമതത്തി ശകാനകുമകാരത്തി ലക  .: ......(ബമകക്ക് ഓഫക്ക്....)

ശവ്വീമതത്തി ഉമ തതകാമസക്ക്: സര്, ഞകാന പറഞ്ഞതക്ക് അവരലടെ വകാര്തകലള

കുറത്തിച്ചല,  അവര്  അതത്തിക്രമത്തിച്ചുകയറത്തിയതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചകാണക്ക്.  എലന്റ  ഒര

സഹലമമ്പര് പറഞ്ഞതക്ക് ലതറത്തിതപ്പകായത്തി എനകാണക്ക് എനത്തികക്ക് പറയവകാനള്ളതക്ക്.

ഇവത്തിടെലത  ക്രമസമകാധകാനപരത്തിപകാലെനര  ഏലപ്പത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്  SFI-ലയയര

DYFI-ലയയര  ആതണകാ?  PSC  ലെത്തിസക്ക്  തത്തിരത്തിമറത്തി  നടെതത്തി  തപകാലെവ്വീസത്തില
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കയറത്തിപ്പറകാന  സകാധത്തികകാതതത്തിലന്റ  ജകാളരതയകാതണകാ  തനരത്തിട്ടുക്രമസമകാധകാനര

ഏലറടുക്കുവകാന  SFI-കകാലര തപ്രരത്തിപ്പത്തിക്കുനതക്ക്. മുലമ്പകാരത്തികല നമ്മുലടെ മുഖരന

'കടെകക്ക്  പുറതക്ക്'  എനക്ക്  മകാധരമപ്രവര്തകതരകാടെക്ക്  പറഞ്ഞതക്ക്  തകരള  ജനത

മറനത്തിരത്തികകാന  വഴത്തിയത്തില.  ഭരണതത്തിലന്റ  ശക്തത്തിതയകാലടെ,  പത്തിന്തുണതയകാലടെ,

എതത്തിര്പ്പത്തിലന്റ ശബ്ദങ്ങലള ഇലകായ്മ ലചയ്യുനതക്ക് നവ്വീതത്തിയക്തമല.  അവരക്തമകായ

ചത്തിത്രര  പ്രദര്ശത്തിപ്പത്തിച്ചതത്തിനക്ക്,  കണ്ടതപ്പകാളതലന  'എലന  കണ്ടകാല  കത്തിണര

കതട്ടെകാ'  എന തതകാനതമകാലയന രവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള ഈ പ്രവര്തനര ശരത്തിയല.

ഗതകാഗതകുരകത്തിലനകകാള തത്തിരതകറത്തിയ  എലന്റ മണ്ഡലെതത്തിലലെ  വകാഴകകാലെ

പ്രതദശതക്ക്  തറകാഡക്ക്  തക്രകാസക്ക്  ലചയ്യേകാന  ടകാഫത്തികക്ക്  തപകാലെവ്വീസത്തിലന്റ  സഹകായര

അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചതപ്പകാള രസകരമകായ മറുപടെത്തിയകാണക്ക് കത്തിട്ടെത്തിയതക്ക്. ആലള കത്തിട്ടെകാനത്തില,

അമ്പതത്തിരതണ്ടകാളരതപലര  റത്തികശസക്ക്  ലചയത്തിട്ടെക്ക്  ഇതുവലര  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിട്ടെത്തിലലനകാണക്ക്

അവര് അറത്തിയത്തിച്ചതക്ക്.  പറത്തിലലനക്ക് പറയനതത്തിനപകരര വളലര തസകാഫകായത്തിട്ടെക്ക്,

കകാരരകകാരണസഹത്തിതമുള്ള  ഒര  മറുപടെത്തിയകാണക്ക്  എനത്തികക്ക്  കത്തിട്ടെത്തിയതക്ക്.

അലലങത്തിലുര  ഇതപ്പകാള  തപകാലെവ്വീസുകകാര്കക്ക്  തറകാഡത്തിലുള്ള  കറുത  ലകകാടെത്തികള

മകാറ്റുവകാനര  ലപറത്തിയടെത്തിക്കുവകാനമതല  സമയമുള.  ഞകാന  ഈ  ബഡ്ജറത്തിലന

നത്തിശത്തിതമകായത്തി വത്തിമര്ശത്തിക്കുന.



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

163

ശവ്വീ  .    ഇ  .    ലക  .    വത്തിജയന:  സര്,  ഞകാന  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

പത്തിന്തുണയ്ക്കുകയകാണക്ക്. തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക്  നമ്മുലടെ  സരസകാനതതകാടെക്ക്

എടുക്കുന നത്തിലെപകാടുകള ഈ തഫകാറത്തില കഴത്തിഞ്ഞ ദത്തിവസര പറഞ്ഞതുലകകാണ്ടക്ക്

ആവര്തത്തിക്കുനത്തില.  എനകാലുര  ഡവ്വീസല,  ലപതടകാള,  പകാചകവകാതകര

എനത്തിവയലടെ  വത്തിലെ  വര്ദ്ധനവത്തിലനതത്തിലര  ഇടെതുപക  പ്രസകാനങ്ങള

തദശവരകാപകമകായ  പ്രതകകാഭതത്തിതലെകക്ക്  നവ്വീങ്ങുകയകാണക്ക്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില

സമകാധകാനപ്രത്തിയരകായത്തി മകാറുനതണ്ടകാലയന സകാഹചരരര നത്തിലെനത്തിലക്കുകയകാണക്ക്.

കകാരണര, വത്തിലെവര്ദ്ധനവത്തിനക്ക് തുടെകര കുറത്തിച്ചതക്ക് തകകാണ്ഗസകാലണങത്തിലുര അത്ര

ഭവ്വീകരമകായ  രവ്വീതത്തിയത്തിലെകാണക്ക്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ഇതപ്പകാള

നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  കുടുരബ  ബഡ്ജറ്റുകലളലകാര  തകരന.

ചൂണ്ടയത്തിടുനതുതപകാലലെ, പകാചകവകാതകര ഉപതയകാഗത്തിക്കുന സകാധകാരണകകാതരകാടെക്ക്

ശവ്വീ.  നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തി  ബകാങക്ക്  അകകൗണ്ടക്ക്  ആരരഭത്തികകാന  പറയന,

അതത്തിനതശഷര  ഓതരകാ  തവണ  ഗരകാസക്ക്  വകാങ്ങുതമ്പകാഴര  നത്തിങ്ങളകക്ക്

സബ്സത്തിഡത്തി നലകുര എനപറയകയര അതതകാലടെ അവസകാനത്തിക്കുകയമകാണക്ക്.

അതത്തിനതശഷര  ഇതപ്പകാള  വകാണരതപകാലലെ  എനപറയനതക്ക്

അകരകാര്ത്ഥതത്തില ശരത്തിയകായത്തിലകകാണ്ടക്ക്  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുകയകാണക്ക് ലചയ്യുനതക്ക്.
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ഇതത്തിലനതത്തിലര  സരഘടെത്തിതമകായ  ഒര  പ്രതകകാഭണര  രകാജരത്തുയരണര,

അതത്തിനത്തിവത്തിലടെ  പകര  തനകാകകാലതയള്ള  ഒര  ജനകവ്വീയ  ലചറുത്തുനത്തിലപ്പക്ക്

അനത്തിവകാരരമകാലണന കകാരരതത്തില തര്കമത്തില.  അതത്തിലന്റ ഭകാഗരതലനയകാണക്ക്

നമ്മുലടെ സരസകാനതതകാടുര എടുക്കുന നത്തിലെപകാടെക്ക്.  ഇവത്തിലടെ തനരലത അതക്ക്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലകകാണ്ടക്ക്  ഞകാന ആവര്തത്തിക്കുനത്തില. 

ഇനലത  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകളമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  റവനന,  സര്ലവ

വകുപകലള  സരബനത്തിച്ചകാണക്ക്  ഏറവര  കൂടുതല  വത്തിഷയങ്ങള

ഉയര്നവരനതക്ക്.  അതത്തില  വളലര  തവഗതയത്തില  ഭൂമത്തിയലടെ  പ്രശങ്ങള

പരത്തിഹരത്തികകാനള്ള തവ്വീവ്രമകായ ശമര ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ റവനന  വകുപമനത്തിയലടെ

തനതൃതശതത്തില നടെക്കുനലവനതക്ക് അഭത്തിമകാനകാര്ഹവര തകരളതത്തിലലെ ജനങ്ങള

ഏലറ  പ്രതവ്വീകതയകാലടെയര  തനകാകത്തികകാണുകയകാണക്ക്.   'എലകാവര്ക്കുര  ഭൂമത്തി,

എലകാ ഭൂമത്തിക്കുര തരഖ, എലകാ തസവനവര സകാര്ട്ടെക്ക്'  എന ലെകരതത്തിതലെകകാണക്ക്

നവ്വീങ്ങുനതക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞവര്ഷര  ലെകരര  മറത്തികടെനക്ക്  54,535  പട്ടെയര  നലകത്തി.

ഇതപ്പകാള  പട്ടെയര  മത്തിഷന പ്രഖരകാപത്തിച്ചക്ക്  അടുത  നൂറുദത്തിന  പദ്ധതത്തിയമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെക്ക്  40000  പട്ടെയര  നലകകാനകാണക്ക്  തവ്വീരമകാനത്തിക്കുനതക്ക്.  മനഷരനക്ക്

ഏറവര  ആവശരമകാണക്ക്  വവ്വീടുര,  വവ്വീടുവയ്ക്കകാന  ഭൂമത്തിയര.  ഇതപ്പകാള  ഭൂമത്തിയലടെ
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പ്രശങ്ങള  പരത്തിഹരത്തിക്കുകലയനതക്ക്  ഒര  ജനകാധത്തിപതര  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

ബകാധരതയകാണക്ക്.  ആ  ചുമതലെയകാണക്ക്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തിയലടെ

തനതൃതശതത്തില  റവനന  വകുപ്പക്ക്   നത്തിര്വഹത്തിക്കുനതക്ക്.  പ്രതതരകത്തിച്ചക്ക്  നമള

ഒരകകാരരരകൂടെത്തി  ശദ്ധത്തിതകണ്ടതുണ്ടക്ക്.  ബലെഫക്ക്  മത്തിഷനമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്,

ലെത്തിസത്തില തപരവനകാലുര സലെര ഇലകാതവര്കക്ക് ലെത്തിസത്തില തപരള്ളതുലകകാണ്ടക്ക്

ആശ ഉണ്ടകായത്തി,  വവ്വീടെക്ക്  കത്തിട്ടെത്തി എന തതകാനലുര വന.  പലക ഭൂമത്തിയത്തില.  ഈ

വത്തിഷയര  എങ്ങലന  പരത്തിഹരത്തികകാന  കഴത്തിയലമനക്ക്  ആതലെകാചത്തിതകണ്ടതുണ്ടക്ക്.

റവനന വകുപ്പക്ക്  അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  പ്രവര്തനങ്ങളമകായത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള ലെകാനഡക്ക് ടത്തിബനണല തകസ്സുകള സമയബനത്തിതമകായത്തി

പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  60000  തകസ്സുകള  തവ്വീര്പ്പകാക്കുകയര

അതത്തില  40000  സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറ്റുകള വത്തിതരണര ലചയ്യുകയര ലചയ്തുകഴത്തിഞ്ഞു.

1342  തകസ്സുകളകൂടെത്തി തവ്വീര്പ്പകാകത്തിയകാല  23000  ഏകര് ഭൂമത്തി  ഏലറടുകകാനര

അതക്ക്  ഭൂരഹത്തിതര്കക്ക്  വത്തിതരണര  ലചയ്യേകാനര  കഴത്തിയലമനതകാണക്ക്  ഇനലത

അവസ.  സരസകാനലത  ലെകാനഡക്ക്  തബകാര്ഡകലള  നകാലെക്ക്  തമഖലെകളകായത്തി

തത്തിരത്തിച്ചക്ക് ഓതരകാ തമഖലെയര ലഡപനട്ടെത്തി കളകര്മകാര്കക്ക് ചുമതലെ നലകത്തി വളലര

തവഗതയത്തില  ആ  പ്രവര്തനര  പൂര്തവ്വീകരത്തികകാന  ലെകരര  വച്ചകാണക്ക്
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നവ്വീങ്ങുനതക്ക്.  വളലര ഭകാവനകാപൂര്ണമകായ ഒര പദ്ധതത്തിയകാണക്ക് ഇ-പട്ടെയര.  ഇതക്ക്

നടെപ്പകാക്കുനതുവഴത്തി  പകാവങ്ങളലടെ  ആധത്തികകാരത്തികത  പരത്തിതശകാധത്തിക്കുനതത്തിനര

അതുവഴത്തി  വരകാജപട്ടെയങ്ങള  തടെയനതത്തിനര  സകാധത്തിക്കുന.  ഇതുമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ എലകാ പ്രശങ്ങളര  പരത്തിഹരത്തികകാന കഴത്തിയന നത്തിലെയത്തിതലെകകാണക്ക്

കടെനവരനതക്ക്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  റവനന  വകുപ്പക്ക്  ആധുനത്തികവത്കരണര

നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  കകാരരകമത

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തികകാനള്ള ശക്തമകായ നടെപടെത്തികളകാണക്ക് സശവ്വീകരത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.

അതത്തിലന്റ  ഏറവര  വലെത്തിയ  ഉദകാഹരണമകാണക്ക്  ഡത്തിജത്തിറല  റവ്വീസര്ലവ.

1966-ലെകാണക്ക്  സരസകാനതക്ക്  റവ്വീസര്ലവ  നടെപടെത്തികളകാരരഭത്തിച്ചതക്ക്.  പതക

ഇതുവലര അതക്ക് പൂര്തവ്വീകരത്തികകാന കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില.  അണ്സര്ലവ നടെകകാത

സലെങ്ങളതപകാലുര  നമ്മുലടെ  സരസകാനത്തുണ്ടക്ക്.  56  വര്ഷങ്ങള പത്തിനത്തിട്ടെത്തിട്ടുര

ഇനത്തിയര  സര്ലവ  പൂര്തവ്വീകരത്തികകാന  കഴത്തിയകാത  സകാഹചരരതത്തില

പരമ്പരകാഗത  രവ്വീതത്തിയത്തില  മുതനകാട്ടുതപകായകാല  ഇനത്തിയര  നത്തിരവധത്തി

വര്ഷങ്ങലളടുക്കുര  എനതത്തിലന്റയടെത്തിസകാനതത്തിലെകാണക്ക്  ഡത്തിജത്തിറല  റവ്വീസര്ലവ

നടെപടെത്തികള ആരരഭത്തികകാന തവ്വീരമകാനത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ളതക്ക്. ആധുനത്തിക ഉപകരണങ്ങളലടെ

സഹകായതതകാലടെ  ഡത്തിജത്തിറല  റവ്വീസര്ലവ  നടെപടെത്തികള  സരസകാനതക്ക്
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ആരരഭത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  അതത്തിനകാവശരമകായ  ജവ്വീവനകകാലര  തകാലകാലെത്തികമകായത്തി

നത്തിയമത്തിക്കുനതത്തിനള്ള  നടെപടെത്തികളര  സശവ്വീകരത്തിച്ചു.  ഈ  സര്കകാരത്തിലന്റ

കകാലെകാവധത്തിക്കുള്ളത്തിലതലന  1666  വത്തിതലജുകളര  സര്ലവ  നടെപടെത്തികള

പൂര്തവ്വീകരത്തികകാനള്ള  വത്തിപവകരമകായ  നടെപടെത്തികളമകായകാണക്ക്  റവനന  വകുപ്പക്ക്

മുതനകാട്ടുതപകാകുനതക്ക്. 

യണവ്വീകക്ക്  തണ്ടതപ്പര്  എനതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്  ഇവത്തിലടെ

സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  മലറകാര  ശതദ്ധയമകായ  ചുവടുവയ്പകാണതക്ക്.

ഭൂപരത്തിഷ്കരണര  നടെപ്പത്തിലെകാകത്തി  50  വര്ഷങ്ങള  പത്തിനത്തിടുതമ്പകാഴര  പരത്തിധത്തിയത്തില

കവത്തിഞ്ഞ ഭൂമത്തി ലലകവശര വച്ചത്തിരത്തിക്കുനവരത്തിലനത്തിനര അതക്ക് പത്തിടെത്തിലച്ചടുകകാന

കഴത്തിയകാതതക്ക് മത്തിച്ചഭൂമത്തി കലണ്ടത്തുനതത്തിനക്ക് മകാര്ഗമത്തിലകാതതുലകകാണ്ടകായത്തിരന.

ഈ  നനനത  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനകാണക്ക്  രകാജരതക്ക്  ആദരമകായത്തി  യണവ്വീകക്ക്

തണ്ടതപ്പര് സരവത്തിധകാനര നടെപ്പകാക്കുനതക്ക്.  ഇതതകാടുകൂടെത്തി പരത്തിധത്തിയത്തില കവത്തിഞ്ഞ

ഭൂമത്തി  കലണ്ടത്തുനതത്തിനര  മത്തിച്ചഭൂമത്തി  ഏലറടുക്കുനതത്തിനര അതക്ക്  ഭൂരഹത്തിതര്കക്ക്

വത്തിതരണര നടെത്തുനതത്തിനര കഴത്തിയന സകാഹചരരര ഉണ്ടകാവകയകാണക്ക്. വത്തിതലജക്ക്

ഓഫവ്വീസുകള  സകാര്ട്ടെകാകുന.  ഇ-തസവനങ്ങള  ജനങ്ങളകക്ക്   ലെഭരമകാകുന.

അടെത്തിസകാനസകൗകരരങ്ങള  ഇലകാത  റവനന  ഓഫവ്വീസുകള  എന  രവ്വീതത്തികക്ക്
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മകാറര  വരത്തികയകാണക്ക്.  നമ്മുലടെ  സരസകാനതക്ക്  622  വത്തിതലജക്ക്  ഓഫവ്വീസുകള

സകാര്ട്ടെക്ക് വത്തിതലജക്ക് ഓഫവ്വീസുകളകായത്തി മകാറ്റുകയണ്ടകായത്തി. ഈ വര്ഷര 200 വത്തിതലജക്ക്

ഓഫവ്വീസുകളകൂടെത്തി  സകാര്ട്ടെകാകുര.  ഈ  സര്കകാരത്തിലന്റ  കകാലെയളവത്തില   മുഴവന

വത്തിതലജക്ക്  ഓഫവ്വീസുകളര  സകാര്ട്ടെക്ക്  വത്തിതലജക്ക്  ഓഫവ്വീസുകളകാക്കുനതത്തിനള്ള

പ്രവര്തനങ്ങളമകായകാണക്ക് സര്കകാര് മുതനകാട്ടു തപകാകുനതക്ക്.

മത്തിത്രര  ഓണ്ലലലെന  തപകാര്ട്ടെല  (MITRAM-Minister's  Interactive,

Transparent,  Redressal  and  Assistance  Mission)   അതപകകര്കക്ക്

സമയബനത്തിതമകായത്തി മറുപടെത്തി ആര്.ആര്. ലഡപനട്ടെത്തി കളകറുലടെ തനതൃതശതത്തില

നടെപ്പത്തിലെകാക്കുന പരത്തിപകാടെത്തിയകാണത്തിതക്ക്.  ആര്.ആര്.  ലസല  എന സരവത്തിധകാനര

രൂപവ്വീകരത്തിച്ചക്ക് റവനന ലസക്രതട്ടെറത്തിയറക്ക് എലകാ ലചകാവകാഴ്ചയര തയകാഗര തചരകയര

ഉനതരകായ റവനന ഉതദരകാഗസന്മേകാര്,  സര്ലവ ഉതദരകാഗസന്മേകാര് എനത്തിവരര

തയകാഗര  തചര്നക്ക്  റത്തിവന  നടെതത്തി  പ്രശങ്ങളകക്ക്  പരത്തിഹകാരര  കകാണകാനള്ള

ശമങ്ങളകാണക്ക് നടെത്തുനതക്ക്. 

ജത്തിലകാ  റവനന  അസരബത്തി  പ്രകകാരര   എലകാ  എര.എല.എ.-മകാലരയര

രണ്ടുതവണയകാണക്ക്  ഇതപ്പകാള  വത്തിളത്തിച്ചുതചര്തതക്ക്.  ജത്തിലയത്തിലലെ  പ്രശങ്ങള

പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനള്ള  ശമങ്ങള  നടെതത്തിലകകാണ്ടക്ക്  എര.എല.എ.  ഡകാഷക്ക്
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തബകാര്ഡക്ക്  രൂപവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്  പ്രശങ്ങള  പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനള്ള  ശമങ്ങള

നടെത്തുനതക്ക്  തവ്വീര്ച്ചയകായര  ഈ  വകുപ്പത്തിലവന  മകാറതത്തിലന്റ  വലെത്തിയ

കകാരരമകായത്തി  നമുകക്ക്  കകാണകാന  സകാധത്തിക്കുര.  ജനകവ്വീയവത്കരണര

നടെത്തുനതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി  വത്തിതലജുതലെ  ജനകവ്വീയസമത്തിതത്തികള രൂപവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്

അതത്തിലന്റ തമകാണത്തിററത്തിരഗക്ക്  സരവത്തിധകാനര വത്തിതലജുതലെതത്തില ഉയര്നവനതുര

ഒര വലെത്തിയ മകാറമകാണക്ക്.   ഭൂമത്തിതരരമകാറലെത്തിനക്ക്  രണ്ടരലെകര അതപകകളകാണക്ക്

ഈ  കകാലെയളവത്തില  പരത്തിഹരത്തിച്ചതക്ക്.  ആ  വകയത്തില  ലതകാള്ളകായത്തിരര  തകകാടെത്തി

ലതകാണ്ണൂറത്തിമൂനക്ക്  ലെകതത്തി  അമ്പതത്തിലയകാനകായത്തിരതത്തി

അറുന്നൂറത്തിലതകാണ്ണൂറത്തിരണ്ടക്ക്  രൂപ  നമുകക്ക്  ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ലമഡത്തികല

തകകാതളജുകളത്തില  ആശശകാസക്ക്  വകാടെക  വവ്വീടുകള   5  വര്ഷതത്തിനകര  എലകാ

ലമഡത്തികല തകകാതളജുകളത്തിലുര നടെപ്പത്തിലെകാകകാന തപകാകുകയകാണക്ക്. 

ഡകാമുകള  നത്തിറഞ്ഞുനത്തിലക്കുകയര  അവയലടെ  തസകാതറജക്ക്  കപ്പകാസത്തിറത്തി

കുറയകയമകാണക്ക്.  ഡകാമുകളത്തിലലെ  മണല  എടുകകാനര  അതക്ക്  നമ്മുലടെ

വരമകാനമകാര്ഗമകാക്കുനതത്തിനമുള്ള  സരവത്തിധകാനങ്ങള  ഉണ്ടകാകണര.

അതതകാലടെകാപ്പര ഡത്തിജത്തിറല സര്ലവ നടെക്കുനതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി  നദത്തികളലടെയര

പുഴകളലടെയര  വകാട്ടെര്  ലലെവല  പരത്തിതശകാധന  നടെതത്തി  മണക്ക്  എടുകകാനതണ്ടകാ
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എനക്ക്  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല  അതക്ക്  നമുലകകാര  വരമകാനമകാര്ഗമകാണക്ക്.  തനരതത

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലലെ  അലതകാര  വലെത്തിയ  വരമകാനമകാര്ഗമകായത്തി  വരലമന

കകാരരതത്തില  തര്കമത്തില.  കകാരണര  50  വര്ഷതത്തിനത്തിടെയ്ക്കക്ക്  അതത്തിഭവ്വീകരമകായ

പ്രളയതത്തിലന്റയര  വരളച്ചയലടെയര  കകാലെയളവക്ക്  കടെനവരകാന

തപകാകുനലവനകാണക്ക്  പഠനര  ലതളത്തിയത്തിക്കുനതക്ക്.  അതത്തില  നൂറത്തിലലെകാര

സരസകാനര  തകരളമകാണക്ക്.  അതുലകകാണ്ടക്ക്  സുഗമമകായത്തി  നമ്മുലടെ  നദത്തികളര

പുഴകളര  തതകാടുകളര  ഒഴകുലനകാര  സരവത്തിധകാനര  ഇതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി

ഉയര്നവതരണ്ടതുണ്ടക്ക് എനകൂടെത്തി സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുന. 

പ്രളയഫണ്ടത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക്  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിക്കുകയണ്ടകായത്തി.  കൂടുതല

പ്രളയസകാധരതയള്ള  ഒര  സരസകാനവര  ഏറവര  കൂടുതല  സഹകായങ്ങള

നലകുലനകാര  സരസകാനവമകായ  നമതളകാടെക്ക്  കകാണത്തിക്കുന  ചത്തിറമ

നയതത്തിലനതത്തിലര   സരഘടെത്തിതമകായത്തി  എതത്തിര്പ്പക്ക്   പ്രകടെത്തിപ്പത്തിതകണ്ടതുണ്ടക്ക്.

എങത്തില  മകാത്രതമ  നമ്മുലടെ  ഗകാമവ്വീണതറകാഡകളര  തകര്നതപകായ

തറകാഡകളലമകാക  പുനന്തഃസൃഷ്ടത്തികകാന  കഴത്തിയകയള.  മലെബകാര്  തദവസശര

തബകാര്ഡമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  തനരതത  ഇവത്തിലടെ  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതക്ക്  ഞകാന

അടെത്തിവരയത്തിടുകയകാണക്ക്.  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  സവ്വീകര്  ലബലടെത്തിക്കുനതുലകകാണ്ടക്ക്
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സമയബനത്തിതമകായത്തി തവ്വീര്കണലമന ആഗഹര എനത്തിക്കുമുണ്ടക്ക്. അതുലകകാണ്ടക്ക്

നവ്വീട്ടെത്തിലകകാണ്ടുതപകാകുനത്തില. 

രജത്തിതസ്ട്രേഷന  വകുപ്പക്ക്  ഏറവര  നവവ്വീകരത്തിച്ചക്ക്  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.

പുതത്തിയ ലകട്ടെത്തിടെങ്ങള ഉയരന. ഈ സരവത്തിധകാനതത്തിലൂലടെ ആര്ക്കുര രജത്തിസര്

ലചയ്യേകാന കഴത്തിയന നത്തിലെയത്തിതലെകക്ക് വരനണ്ടക്ക്.  അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി   ശവ്വീ.

ലക.  പത്തി.  തമകാഹനന  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലലെ  ആധകാരലമഴത്തുകകാരലടെ

പ്രശങ്ങലളകാലകയണ്ടക്ക്.  അതക്ക്  പരത്തിഹരത്തിച്ചക്ക്  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുലമനകാണക്ക്

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മനത്തി  പറഞ്ഞതക്ക്.  ഏതകായകാലുര  അതുകൂടെത്തി  നമുകക്ക്

സഹകായകരമകായത്തിരത്തിക്കുലമനക്ക്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എലകാര പത്തിന്തുണച്ചുലകകാണ്ടക്ക് നത്തിര്ത്തുന. 

ശവ്വീ  .    ഡത്തി  .    ലക  .    മുരളത്തി:  സര്,  V,  VI,  VII,  XI,  XXI,  XXVI,  XXVIII

എനവ്വീ നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഞകാന അനകൂലെത്തിക്കുകയകാണക്ക്. നമ്മുലടെ

നകാടെത്തിലന്റ വത്തികസന തകമപ്രവര്തനങ്ങലള മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാന ഓതരകാ

വകുപര  ആവശരലപ്പടുന  ഡത്തിമകാന്റക്ക്  ലഎകകതണരനതലന  നമള

അരഗവ്വീകരത്തിതകണ്ടതകാണക്ക്.  ഇവത്തിലടെ  പ്രതത്തിപകര  വരകാജ  ആതരകാപണങ്ങളര

കളവകളര  പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചക്ക്  വകാര്തകളത്തിലുര  മകാധരമങ്ങളത്തിലുര  ഇടെരതനടെകാന
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തനകാക്കുകയകാണക്ക്.  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ആകലട്ടെ,  ജനതകമ  പദ്ധതത്തികള  മുതനകാട്ടുവച്ചക്ക്

ജനങ്ങളലടെ  മനസത്തില  ഇടെരതനടെത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.  ഇതകാണക്ക്  ആ

വരതരകാസര.  കുലറ  ആതകപങ്ങള  ഇവത്തിലടെ  ലചകാരത്തിയനണ്ടതലകാ?  ഈ

സരസകാനലത  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ലഞരക്കുക  എനതകാണക്ക്

തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ നത്തിലെപകാടെക്ക്.  അക്കൂട്ടെതത്തില,  ശവ്വീ.  എന.  ലക.  തപ്രമചന്ദ്രന

സരസകാനതത്തിനതവണ്ടത്തി  സരസകാരത്തിച്ചതപ്പകാള   കുറലപ്പടുത്തുകയകാലണനക്ക്

ശവ്വീ.  എന.  ഷരസുദവ്വീന ഇവത്തിലടെ പ്രസരഗത്തിച്ചു.  എനകാണക്ക് കകാതലെകായ വത്തിഷയര?

നത്തികുതത്തി  മുഴവന  തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റക്ക്  പത്തിരത്തിലച്ചടുക്കുന  സനര്ഭതത്തില

സരസകാനങ്ങളക്കുണ്ടകാകുന നഷ്ടര.  പ്രതതരകത്തിച്ചക്ക്  തകകാവത്തിഡക്ക് കകാലെമകായതപ്പകാള

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  വലെത്തിയ  നഷ്ടമകാണക്ക്  സരഭവത്തിച്ചതക്ക്.  ആ  നഷ്ടര

നത്തികത്തുനതത്തിനതവണ്ടത്തി  തകകാമ്പനതസഷന  കകാലെകാവധത്തി  നവ്വീട്ടെണര.  എനകാല

തകകാമ്പനതസഷന  നത്തിര്തത്തിവയ്ക്കുകയകാണക്ക്.  അതക്ക്  തകരളതത്തിലന്റ  മകാത്രമല,

ഇനരയത്തിലലെ  വത്തിവത്തിധ  സരസകാനങ്ങളലടെതലന  ആവശരമകാണക്ക്.  ആ  ആവശരര

ഉനയത്തിക്കുനതത്തിനപകരര  ഇലകാലതകാര  തര്കമുയര്തത്തി  സരസകാനലത

പ്രതത്തിക്കൂട്ടെത്തിലെകാകകാന  തവണ്ടത്തിയള്ള  തചകാദരമുനയത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

അലതങ്ങലനയകാണക്ക്  സരസകാന  തകാലപ്പരരമകാകുനതക്ക്?  രകാഷ്ട്രവ്വീയ
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ദുഷ്ടലെകാതകകാടുകൂടെത്തിയള്ള  നവ്വീകങ്ങളകാണക്ക്  തകരളതത്തില  പ്രതത്തിപകര

നടെതത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  പത്തിലനകാര  വരകാതമകാഹമുണ്ടക്ക്;  കമനണത്തിസ്റ്റുകകാരലടെ

അവസകാന  മുഖരമനത്തിയകാണക്ക്  ശവ്വീ.  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയലനനക്ക്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക് പ്രസരഗതത്തില പറയനതക്ക് തകട്ടു.  അതദഹതത്തിലന്റ സശപ്നര

മകാത്രമകാണതക്ക്.  ഇതുതപകാലലെകാര സശപ്നര പലണ്ടകാര മകാധരമ മുതലെകാളത്തി കണ്ടത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.

100  വര്ഷകകാലെതതയ്ക്കക്ക്  ഇനത്തി  കമനണത്തിസ്റ്റുകകാര്  തകരളതത്തില  വരത്തില  എനക്ക്.

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  എ.ലക.  ആന്റണത്തിയര  പറഞ്ഞു.  ഇലതകാനമല  തകരളതത്തിലലെ

ജനങ്ങള  അരഗവ്വീകരത്തിച്ചതക്ക്.  ചരത്തിത്രര  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചകാല   ഇലതകാലക

മനസത്തിലെകാകുര.  അങ്ങലന സശപ്നര കകാണകാനള്ള അവകകാശലത  ഞകാന തചകാദരര

ലചയ്യുനത്തില.  പതക  അതക്ക്  മലെര്ലപകാടെത്തികകാരലന്റ  സശപ്നമകായത്തി  മകാത്രര

അവതശഷത്തിക്കുലമനക്ക്  കണ്ടുലകകാള്ളണര.  പ്രയകാസങ്ങലള  അതത്തിജവ്വീവത്തികകാനര

തകകാര്പ്പതററക്ക്  വലകരണര  സൃഷ്ടത്തിച്ച  സകാമ്പതത്തിക  അസമതശതതയലമകാലക

അതത്തിജവ്വീവത്തികകാന  ജനപക  ബദലുയര്തത്തി  മകാതൃക  കകാണത്തിച്ച  ഒര

ഗവണ്ലമന്റകാണക്ക്  ഒനര  രണ്ടുര  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന  സര്കകാരകള.

തലെകാകരമുഴവനര  അതത്തിനക്ക്  അരഗവ്വീകരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ആ

ബദലുയര്തത്തിപ്പത്തിടെത്തിച്ചുലകകാണ്ടുതലന  മുതനകാട്ടുതപകാകുര.  നത്തികുതത്തി
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വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചുലവനരപറഞ്ഞകാണക്ക്  ഇവത്തിലടെ  വലെത്തിയ  ആതകപമുള്ളതക്ക്.

തകരളതത്തിലെകാദരമകായത്തിട്ടെകാണക്ക് ഒര ഗവണ്ലമന്റക്ക് നത്തികുതത്തി വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുനലതന

ധശനത്തിയത്തിലെകാണക്ക് പ്രചകാരതവലെ നടെത്തുനതക്ക്. 

2015-ല  നത്തിയമസഭകാരഗവര  പത്തിനവ്വീടെക്ക്  സവ്വീകറുമകായത്തിരന

ശവ്വീ.  പത്തി.  ശവ്വീരകാമകൃഷ്ണന സഭയത്തില ഒര തചകാദരര തചകാദത്തിച്ചത്തിരന: 'ലപതടകാള-

ഡവ്വീസല വത്തിലെതയകാലടെകാപ്പര സരസകാന സര്കകാര് ഏലതലകാര ഇനതത്തില എത്ര

ശതമകാനര  തുക  സരസകാനതക്ക്  ഇകൗടെകാകത്തി  വരനണ്ടക്ക്;  വത്തിശദമകാകകാതമകാ?'

അനലത  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  മുഖരമനത്തി  ഉമനചകാണ്ടത്തി  നലകത്തിയ  മറുപടെത്തി;

'ലപതടകാള-ഡവ്വീസല  എനത്തിവയലടെതമല  31.80%,  24.52%  യഥകാക്രമര

വത്തിലപ്പന നത്തികുതത്തി ചുമതത്തിവരന.  കൂടെകാലത വത്തിലപ്പന നത്തികുതത്തിയത്തിതന്മേല ഒര

ശതമകാനര തസകാഷരല ലസകനരത്തിറത്തി ലസസ്സുര 01-04-2015 മുതല ലെത്തിററത്തിനക്ക് ഒര

രൂപ നത്തിരകത്തില അധത്തിക വത്തിലപ്പന നത്തികുതത്തിയര ചുമതത്തിവരന." 

അടുതതചകാദരര;  'തറകാഡക്ക്/ഹകൗസത്തിരഗക്ക്/സകൗജനര  മരനക്ക്  വത്തിതരണര

തുടെങ്ങത്തിയ ഏലതലകാര പദ്ധതത്തികളക്കുതവണ്ടത്തിയകാണക്ക് അധത്തിക ലസസക്ക്?' ഉതരര:

'ഇകൗ  ആവശരങ്ങളകകായത്തി  ലപതടകാളത്തിയര  ഉലപ്പനങ്ങളക്കുതമല  യകാലതകാര

ലസസ്സുര ചുമത്തുനത്തില.  ഹകൗസത്തിരഗക്ക്,  തറകാഡക്ക് തുടെങ്ങത്തിയവയ്ക്കകായത്തി ലെത്തിററത്തിനക്ക്  ഒര
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രൂപ  അധത്തിക  നത്തികുതത്തിയകാണക്ക്  ചുമത്തുനതക്ക്.  ഇതക്ക്  01-04-2015  മുതല

നത്തിലെവത്തില  വന.'  തകകാവത്തിഡര  പ്രളയവര  സൃഷ്ടത്തിച്ച  സകാമ്പതത്തിക

പ്രയകാസങ്ങലളകാനമത്തിലകാത കകാലെതക്ക്,  നത്തിങ്ങളലടെ മുഖരമനത്തി  ലപതടകാളത്തിയര

ഉലപ്പനങ്ങളക്കുതമല  ചുമതത്തിയ നത്തികുതത്തിയലടെ  കകാരരമകാണത്തിതക്ക്.  നത്തിങ്ങളലടെ

സര്കകാര്  നലകത്തിയ  തരഖയത്തിലുള്ള  മറുപടെത്തിയകാണത്തിതക്ക്.  ഇതക്ക്  ആദരലത

സരഭവമകാതണകാ?  രണ്ടുരൂപ  നത്തികുതത്തി  ചുമതത്തിയതുലകകാണ്ടകാണക്ക്  വത്തിലെകയറര

ആകമകാനമുണ്ടകായലതനക്ക്  പറയനതത്തില  എനക്ക്  യക്തത്തിയകാണുള്ളതക്ക്;

ലപതടകാളത്തിലന്റയര  ഡവ്വീസലെത്തിലന്റയര  വത്തിലെ  116  രൂപവലരയകാകുതമ്പകാള അതല

വത്തിലെകയറര  സൃഷ്ടത്തിച്ചതക്ക്?  62  ലെകര  കുടുരബങ്ങളകക്ക്  സകാമൂഹത്തികതകമ

ലപനഷന മുടെങ്ങകാതത്തിരത്തികകാന നത്തിവര്തത്തിതകടുലകകാണ്ടക്ക്,  ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക്

ലെത്തികശറത്തിനര  ലപതടകാളത്തിയര  ഉലപ്പനങ്ങളക്കുര  മകാത്രലമ  നത്തികുതത്തി  ചുമതകാന

കഴത്തിയകയള.  അങ്ങലന  നത്തികുതത്തി  ചുമതത്തിയതപ്പകാഴകാണക്ക്  നത്തിങ്ങളകക്ക്

ലകകാണ്ടത്തിളകുനതക്ക്.  ഇതപ്പകാള  പകാചക  വകാതകതത്തിനക്ക്  വത്തിലെ  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടെക്ക്

നത്തിങ്ങളകക്ക്  എലനങത്തിലുര  നരകായമുതണ്ടകാ?   നമുലകലകാര  ഒര ധകാരണയണ്ടക്ക്,

ലപതടകാളത്തിയര  ഉലപ്പനങ്ങളലടെയര  പകാചക  വകാതകതത്തിലന്റയമടെകമുള്ള

സകാധനങ്ങളലടെ  വത്തിലെ  നത്തിയനത്തികകാനള്ള  അവകകാശര  തകന്ദ്ര
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ഗവണ്ലമന്റത്തിനത്തിലകാലയനക്ക്.  അങ്ങലന പറയകാന സകാധത്തിക്കുതമകാ? ഇതപ്പകാള മൂനക്ക്

വടെക്കുകത്തിഴകന  സരസകാനങ്ങളത്തിലലെ  ലതരലഞ്ഞടുപ്പക്ക്  വനതപ്പകാള

ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തിലന്റ  തവകാട്ടെത്തിരഗക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞക്ക്  ലപട്ടെത്തിയത്തിലെകാകുനതുവലര  ഒര

നത്തികുതത്തിയര  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചത്തില.  അതപ്പകാള  ഗവണ്ലമന്റുര  തകകാര്പ്പതററ്റുകളര

തമത്തിലുള്ള  അനര്ധകാരയ്ക്കക്ക്  തകന്ദ്ര  സര്കകാരത്തില  ഒര  കുറവമത്തില.  മുമ്പക്ക്

ഉതര്പ്രതദശത്തില  ലതരലഞ്ഞടുപ്പക്ക്  നടെനതപ്പകാഴര  ഇതകായത്തിരന  സത്തിതത്തി.

ലതരലഞ്ഞടുപ്പക്ക്  കഴത്തിയരവലര  കകാത്തുനത്തിലക്കുര.  ഇലതകാനമല  വത്തിലെകയറര

സൃഷ്ടത്തിക്കുനലതനക്ക്  ജനങ്ങലള  ലതറത്തിദ്ധരത്തിപ്പത്തികകാന  യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.

ഇറങ്ങത്തിപറലപ്പടെകാതമകാ?  നത്തിങ്ങള ജനങ്ങളത്തിലനത്തിനര ഒറലപ്പട്ടുതപകാകുലമനകാണക്ക്

അതുസരബനത്തിച്ചക്ക് എനത്തികക്ക് പറയകാനള്ളതക്ക്. 

പത്തിലന  ഇവത്തിലടെ  പറയന  മലറകാര  കകാരരര  സരസകാന  സര്കകാരത്തിനര

എല.ഡത്തി.എഫത്തിനര  കറുപ്പത്തിലന  തപടെത്തിയകാലണനകാനക്ക്.  ഞങ്ങളകക്ക്

കുറുപ്പത്തിതനയര  കകാവത്തിതയയലമകാനര  തപടെത്തിയത്തില,  അതത്തിലനലയലകാര

നത്തിങ്ങളകകാണക്ക്  ഭയര.  ഇനത്തി  കരത്തിലങകാടെത്തി  കകാണത്തിച്ചക്ക്  പ്രതത്തിതഷധ  പ്രകടെനര

നടെതത്തിയകാല  സശകാഭകാവത്തികമകായര  നത്തിയമ  നടെപടെത്തിയണ്ടകാകുര.  ഇവത്തിലടെ

നടെക്കുനതക്ക്  അതകാതണകാ?  പലെരര  പറയനതക്ക്  ഇവത്തിലടെ  നടെക്കുനതക്ക്
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ചകാതവറകാക്രമണവര  ഒളത്തിതപ്പകാരമകാലണനകാണക്ക്.  ഓടെത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന

വകാഹനങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കക്ക് ചകാടെത്തിച്ചകാവകാന പുറലപ്പട്ടെകാല അതരര ആളകലള ചകാകകാന

അനവദത്തികത്തില,  തപകാലെവ്വീസക്ക്  ഇടെലപടുര.  ചകാടെത്തിച്ചകാകകാന  സമതത്തികത്തില.

അതുതലനയകാണക്ക്  ഞങ്ങളലടെയര  നത്തിലെപകാടെക്ക്.  കരത്തിലങകാടെത്തി

പ്രദര്ശത്തിപ്പത്തിക്കുനവലര നത്തിങ്ങള ആദരമകായത്തിട്ടെകാതണകാ കകാണുനതക്ക്?  നത്തിങ്ങളലടെ

കകാലെതക്ക്  എനകായത്തിരന  സമവ്വീപനര?  ഇവത്തിലടെ  പ്രസരഗതത്തിനത്തിടെയത്തില

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗര ശവ്വീ. ലക. വത്തി. സുതമഷക്ക് അകകാരരര സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുമകാണക്ക്.

2011-ല അനക്ക് നത്തിയമസഭകാരഗവര  ഇനക്ക് തദവസശര വകുപ്പത്തിലന്റകൂടെത്തി ചുമതലെ

വഹത്തിക്കുനതുമകായ  മനത്തി  ശവ്വീ.  ലക.  രകാധകാകൃഷ്ണന   അതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്

തചകാദത്തിച്ച  തചകാദരവര  ഉതരവര  നത്തിങ്ങളലടെ  ശദ്ധയത്തിലലപ്പടുത്തുകയകാണക്ക്.

അതദഹര  തചകാദത്തിച്ചതക്ക്:  'വയനകാട്ടെത്തില  മുഖരമനത്തിയലടെ  സനര്ശനവമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെക്ക്,  സുരകകാ  സരവത്തിധകാനങ്ങളലടെ  തപരത്തില  ആദത്തിവകാസത്തി  സവ്വീയലടെ

കച്ചയഴത്തിപ്പത്തിച്ച  തപകാലെവ്വീസക്ക്  നടെപടെത്തി  ശദ്ധയത്തിലലപ്പട്ടെത്തിട്ടുതണ്ടകാ?'  അനലത

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ മുഖരമനത്തി ഉമനചകാണ്ടത്തി നലകത്തിയ മറുപടെത്തി: '16-09-2011-ലലെ

മുഖരമനത്തിയലടെ  വയനകാടെക്ക്  ജത്തിലകാ  സനര്ശനതവളയത്തില  കലപ്പറ  സത്തിവത്തില

തസഷന  തകകാമ്പകൗണ്ടത്തിലവച്ചക്ക്  മുഖരമനത്തികക്ക്  നത്തിതവദനര  നലകകാന
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തവദത്തിയത്തിതലെയ്ക്കുതപകായ  ആദത്തിവകാസത്തി  സവ്വീകളത്തില  മൂനതപര്

തമലവസതത്തിനപുറലമ കറുത തുണത്തി അരയത്തില കച്ചയകായത്തി ധരത്തിച്ചത്തിരനതകായത്തി

കകാണലപ്പട്ടു.  മുഖരമനത്തിലയ  കരത്തിലങകാടെത്തി  കകാണത്തിച്ചക്ക്  അവതഹളത്തികകാനള്ള

സകാധരത  കണകത്തിലലെടുതക്ക്,  സുരകകാപരമകായ  കകാരണങ്ങളകാല

തലകകാലെതതയ്ക്കക്ക്   കച്ച  ഒഴത്തിവകാകകാന  ഡനട്ടെത്തിയത്തിലുണ്ടകായത്തിരന  തപകാലെവ്വീസക്ക്

പറഞ്ഞു'  എലകാ  കകാലെങ്ങളത്തിലുര  തപകാലെവ്വീസക്ക്  ഇതുതപകാലുള്ള  നടെപടെത്തികള

സശവ്വീകരത്തിക്കുര.  ഇങ്ങലന  പ്രതത്തിതഷധങ്ങള  ആഹശകാനര  ലചയ്യുതമ്പകാള

സശകാഭകാവത്തികമകായര  വരന  മനത്തിമകാരലടെ,  അതക്ക്  മുഖരമനത്തിയകായകാലുര  മറക്ക്

മനത്തിമകാരകായകാലുര  അവരലടെ  സുരകയ്ക്കകായത്തി  തപകാലെവ്വീസക്ക്  ഇടെലപടുര.  അതത്തിനക്ക്

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന  കുറലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടെക്ക്  കകാരരമുതണ്ടകാ?  ഇതത്തിലന്റ  ഉതരവകാദത്തി

നത്തിങ്ങളകാണക്ക്.  രണ്ടുരമൂനര ആളകലള ലകകാടെത്തിയര പത്തിടെത്തിച്ചക്ക്,  ഓടുന വണ്ടത്തിയലടെ

മുനത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ചകാടെകാനകായത്തി  എറത്തിഞ്ഞുലകകാടുക്കുനതക്ക്  നത്തിങ്ങളതല?

ചകാടെലട്ടെലയനകാതണകാ  നത്തിങ്ങളലടെ  പകര.  ഇതരതത്തിലെകാണക്ക്  നത്തിങ്ങളലടെ

പ്രചകാരതവലെകള  മുതനകാട്ടുതപകാകുനലതനക്ക്  കകാണകാലത  തപകാകരതക്ക്.

അതുലകകാണ്ടക്ക്  ഇകകാരരങ്ങലളലകാര  പറഞ്ഞക്ക്  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

സശവ്വീകകാരരതയര ജനകവ്വീയതയലമകാനര നത്തിങ്ങള തകത്തിടെര മറത്തികകാന തനകാകണ്ട.
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ഞങ്ങളകക്ക് ലകകാടെത്തികലളലയകാനര ഭയമത്തില.  ഞങ്ങളകക്ക് ജനങ്ങലള ഭയമുണ്ടക്ക്,

അവലര  വത്തിശശകാസവമുണ്ടക്ക്.  ഞങ്ങളകക്ക്  ജനങ്ങള  നലകുന  പത്തിന്തുണയത്തിലുര

ആത്മവത്തിശശകാസതത്തിലുമകാണക്ക്  ഓതരകാ  നടെപടെത്തികളമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുനതക്ക്.

സകാമ്പതത്തികമകായത്തി ലഞരകകാന തകന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റക്ക്,  അതത്തിനക്ക് കൂട്ടുപത്തിടെത്തികകാന

നത്തിങ്ങള, വരകാജ പ്രചരണങ്ങള, മുഖരമനത്തിലയ ആക്രമത്തിക്കുന, മുഖരമനത്തിയലടെ

കുടുരബകാരഗങ്ങളലകതത്തിലരവലര  ആതകപമുയര്ത്തുന.  വകാര്തകളത്തില

തപരവരകാന നത്തിങ്ങളകക്ക് അതരര പ്രവൃതത്തികള ഉതകുര. പലക ജനങ്ങളലടെ

മനസത്തിലനത്തിനര  നത്തിങ്ങള  അനദത്തിനര  അകനതപകാകുനലവനള്ള  വസ്തുത

മറനതപകാകരലതനകാണക്ക്  എനത്തികക്ക്  അതത്തിലന  സരബനത്തിച്ചക്ക്  പറയകാനള്ളതക്ക്.

ഓതരകാ  വകുപ്പത്തിലന്റയര  കകാരരര  ഇവത്തിലടെ  എലകാവരര  പറഞ്ഞതകാണക്ക്.  റവനന

വകുപ്പക്ക്, 54,535 പട്ടെയങ്ങളകാണക്ക് വത്തിതരണര ലചയതക്ക്. 

'' പകാമ്പുകളക്കുമകാളമുണ്ടക്ക്

പറവകളകകാകകാശമുണ്ടക്ക്

മനഷര പുത്രന തലെ ചകായ്ക്കകാന 

മണത്തിലെത്തിടെമത്തിലകാ''  എനള്ള അവസയത്തിലനത്തിനര എലകാവര്ക്കുര ഭൂമത്തിയര

എലകാ  ഭൂമത്തിക്കുര  തരഖയമുണ്ടകാകുന  കകാലെതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ഇകൗ  തകരളതത്തിലന
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മകാറത്തിലയടുലതങത്തില  അതത്തിലന്റ  എലകാ  ലക്രഡത്തിറ്റുര  അവകകാശലപ്പടുനതക്ക്

ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി ഗവണ്ലമന്റത്തിനകാണക്ക്,  പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന

ഗവണ്ലമന്റത്തിനകാണക്ക്,  റവനന  വകുപ്പത്തിലന്റ  ചുമതലെ  വഹത്തിക്കുന  മനത്തി,

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലക.  രകാജനകാണക്ക്.  വളലര  ചടുലെമകായത്തി  അതത്തിലന്റ  ഓതരകാ

കകാരരവര  ഞകാന  പറയനത്തില.  അതുതപകാലെതലന  രജത്തിതസ്ട്രേഷന  വകുപ്പത്തില

ആധുനത്തികവലകരണര  നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇനക്ക്  രജത്തിതസ്ട്രേഷന

വകുപ്പത്തിലന്റ  ആധുനത്തികവലകരണതത്തിലൂലടെ,  നവവ്വീനമകായ  പദ്ധതത്തികള

ആവത്തിഷ്കരത്തിക്കുനതത്തിലൂലടെ തസവനങ്ങള യഥകാക്രമര ജനങ്ങളത്തിലലെത്തുകയകാണക്ക്.

തദവസശര വകുപ്പത്തിലന സരബനത്തിച്ചക്ക്,  ഇത്രയധത്തികര വത്തിശശകാസരത സരരകത്തിച്ച,

തകത്രങ്ങള  സരരകത്തിച്ച  ഒര  കകാലെമുതണ്ടകാ?  കഴത്തിഞ്ഞ  ശബരത്തിമലെ

തവ്വീര്ത്ഥകാടെനകകാലെര  നത്തിങ്ങള  ഓര്ത്തുതനകാക്കൂ,  ഒര  കുഴപ്പവമുണ്ടകായത്തില.

യകാലതകാര  ആതകപവര  തകളകകാലത  ശബരത്തിമലെ  തവ്വീര്ത്ഥകാടെനര

അവസകാനത്തിപ്പത്തികകാന  കഴത്തിഞ്ഞുലവങത്തില  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  നടെതത്തിയ  നല

പകാനത്തിരഗക്ക്  ലകകാണ്ടകാണതക്ക്.  അങ്ങലന  ഓതരകാ  വകുപ്പത്തിലുര  ജനങ്ങളകക്ക്

ആവശരമുള്ള  കകാരരങ്ങള  മനസത്തിലെകാകത്തി,  ക്രമവ്വീകരണങ്ങള  നടെതത്തി

സുശക്തമകായത്തി  രകാജരതത്തിനക്ക്  മകാതൃകയകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകുന  ഇകൗ
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ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ ഇകൗ ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള ഒരത്തികലക്കൂടെത്തി അനകൂലെത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്

ഞകാലനലന്റ വകാക്കുകള അവസകാനത്തിപ്പത്തിക്കുന.

ശവ്വീ  .    പത്തി  .    സത്തി  .    വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്,  ഞകാന  ഇകൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണക്ക്.  സര്കകാരത്തിലന്റ  പത്തിടെത്തിപതകടെത്തിനര  ധനകകാരര

ലകടുകകാരരസതയ്ക്കുര ജനങ്ങളലടെതമല അമത്തിതഭകാരര  അടെത്തിതച്ചലപ്പത്തിക്കുന ഒര

ബഡ്ജറകാണക്ക്.  ഇതത്തിലന്റ  ഏറവര  വലെത്തിയ  ലതളത്തിവക്ക്,  സര്കകാരത്തിലന്റ

സകാപനമകായ  ഗുലെകാതത്തി  ഇൻസത്തിറനട്ടെക്ക്  ഓഫക്ക്  ഫത്തിനകാൻസക്ക്  ആൻഡക്ക്

ടെകാകക്ക് തസഷൻ  (ഗത്തിഫക്ക്),  2021  ഡത്തിസരബറത്തില  പുറതത്തിറകത്തിയ  'തകരള

ഇകതണകാമത്തി'  എന  പ്രസത്തിദ്ധവ്വീകരണതത്തിലലെ  ഒര  തലെഖനതത്തില  വളലര

കൃതരമകായത്തി പരകാമര്ശത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്, 'Why Kerala is not collecting comfortable

revenue from GST despite ranked first in per capita consumption of

goods  and  services  among  all  states  as  debited  by  NSSO  data.'

എന.എസക്ക്.എസക്ക്.ഒ.  ഡകാറകാ  പ്രകകാരര  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.-

യലടെ  ഏറവര  കൂടെത്തിയ  വരമകാനര  ലെഭത്തിതകണ്ടത്തിയത്തിരലനകാര  സരസകാനമകാണക്ക്

തകരളര.  അതത്തിനക്ക്  കകാരണര  നമ്മുതടെലതകാര  ഉപതഭകാക്തൃ  സരസകാനലമന

നത്തിലെയത്തിലെകാണക്ക്.  എസക്ക്.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.,  ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  തറതഷരകാ  രണ്ടക്ക്,  മൂനക്ക്
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എന അനപകാതതത്തിലെകാണക്ക്  വരനതക്ക്.  രണ്ടക്ക്,  മൂനക്ക്  എന അനപകാതതത്തില

വരതമ്പകാള  50,000  തകകാടെത്തി  രൂപ  എസക്ക്.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  കളകക്ക്

ലചയ്യുകയകാലണങത്തില  75,000  തകകാടെത്തി രൂപ ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.-യകായത്തി നമുകക്ക്

ലെഭത്തിതകണ്ടത്തിയത്തിരനതകാണക്ക്.  എനകാല  അതക്ക്  നമുകക്ക്  ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.

എനകാണതത്തിനക്ക്  കകാരണര?  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  രകാജരതക്ക്  നടെപ്പത്തിലെകാകത്തി.

ബഹുമകാനരനകായ ലക. എന. ബകാലെതഗകാപകാലെത്തിലന്റ ഈ പ്രയകാസങ്ങളലടെ പൂര്ണ

ഉതരവകാദത്തി അതദഹമല. അതദഹതത്തിലന്റ മുനഗകാമത്തി തഡകാ. ടെത്തി. എര. തതകാമസക്ക്

ലഎസകക്ക് കകാണത്തിച്ച ധനകകാരര മത്തിസക്ക് മകാതനജക്ക് ലമന്റത്തിലന്റ ലകടുതത്തി അനഭവത്തികകാന

ബകാദ്ധരസനകാലയകാര  ധനകകാരര  വകുപമനത്തിയകാണക്ക്

ശവ്വീ.  ലക.  എന.  ബകാലെതഗകാപകാല.  പൂര്ണമകായര  അതദഹതത്തിലന്റ ദുരത്തിതമല

അതദഹര അനഭവത്തിക്കുനതക്ക്.  കകാരണര തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസക്ക്  ലഎസകക്ക്

അനക്ക്  25  മുതല  30  ശതമകാനര  വലര  വളര്ച്ചയണ്ടകാകുലമലനകാലക

പറഞ്ഞതകാണക്ക്. പലക യഥകാര്ത്ഥതത്തില 25000 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ നഷ്ടമകാണക്ക്

ലഎ.ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.-യലടെ  വരമകാനതത്തിലനത്തിനര  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.-യലടെ  ഒര

സത്തിസര  ഉണ്ടകാക്കുനതത്തില  നമുക്കുണ്ടകായതക്ക്.  2011-12-ല  22.64  ആയത്തിരന

റവനന  ലറസവ്വീപ്റത്തിലന്റ  തഗകാതക്ക്  തററക്ക്,  അതക്ക്  2012-13-ല  11  ആയത്തിരന.



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

183

ശവ്വീ.  ഉമന  ചകാണ്ടത്തി  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കകാലെതക്ക്  റവനന  ലറസവ്വീപ്റത്തിലന്റ

തഗകാതക്ക് തററക്ക്  രണ്ടകതത്തില തകാലഴ വനത്തിട്ടെത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ  6  വര്ഷകകാലെവര

രണ്ടുതവണ മകാത്രമകാണക്ക് രണ്ടകര കടെനതക്ക്. 2019-20-ല അതക്ക്  -2.83  വന,

ലനഗറവ്വീവക്ക്  തഗകാതക്ക്  കകാണത്തിക്കുന  സത്തിതത്തിതപകാലുര  റവനന  ലറസവ്വീപ്റത്തിലന്റ

തഗകാതക്ക് തററത്തിലന്റ കകാരരതത്തിലുണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടക്ക്. ഇനക്ക് അങ്ങക്ക് അനഭവത്തിക്കുന ഇകൗ

പ്രയകാസങ്ങളകക്ക്  പൂര്ണ  ഉതരവകാദത്തി  അങ്ങലലങത്തിലതപ്പകാലുര  ഇകൗ

സരസകാനവര  ഇവത്തിടെലത  ജനങ്ങളര  അതത്തിലന്റ  ലകടുതത്തികള

അനഭവത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  12.5  ശതമകാനര  ജത്തി.ഡത്തി.പത്തി.  വളര്ച്ച  ബഡ്ജറത്തിലുര

അങ്ങക്ക്  പറഞ്ഞു,  അതത്തിലന്റ  കണക്കുണ്ടക്ക്.  സമയമത്തിലകാതതുലകകാണ്ടക്ക്  ഞകാന

അതത്തിലന്റ  സകാറത്തിസത്തികത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  തപകാകുനത്തില.  12.5  ശതമകാനര  ജത്തി.ഡത്തി.പത്തി.

വളര്ച്ചകാനത്തിരകക്ക് കകാണത്തിക്കുനതക്ക് റത്തിയല ആലണങത്തില അതക്ക് ഇതകകാണമത്തിയത്തില

റത്തിഫകക്ക്  ലചതയ്യേണ്ടതതല?  അങ്ങലന  ഇതകകാണമത്തിയത്തില  റത്തിഫകക്ക്

ലചയ്യേണലമങത്തില  ഇകൗ  പകാവങ്ങളലടെ  കയ്യേത്തിലനത്തിനര  എനത്തിനകാണക്ക്  2  രൂപ

ലസസക്ക് വകാങ്ങുനതക്ക്; എനത്തിനകാണക്ക് എലകാ നത്തികുതത്തിയര വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുനതക്ക്? 12.5

ശതമകാനര  വളര്ച്ചകാനത്തിരകക്ക്  റത്തിയല  തഗകാതകാലണങത്തില  പത്തിലന

ഇതത്തിലന്റലയകാനര ആവശരമത്തിലതലകാ?  ജനങ്ങളലടെ മുനപത്തില നത്തിങ്ങള ഇത്രയര
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അണ്തപകാപലെര്  ആകുകയത്തിലതലകാ;  അതത്തില  ശവ്വീ.  നതരന്ദ്ര  തമകാദത്തി

കകാണത്തിക്കുനതുതപകാലലെ  ഒര  മകാജത്തികക്ക്  ഇകൗ  ജത്തി.ഡത്തി.പത്തി.  വളര്ച്ചയമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടുളള  കണക്കുകളത്തിലുലണ്ടനകാണക്ക്  മനസത്തിലെകാകകാന  സകാധത്തിക്കുനതക്ക്.

സകാമൂഹര  ലപനഷന  ലകകാടുക്കുനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  ഇലതലകാര

ലചതയ്യേണ്ടത്തിവരലമനക്ക്  ഇവത്തിലടെ  എലകാവരര  പറയന.  നത്തിങ്ങളലടെ  കകാലെതക്ക്

ഇലതകാനര  ഉണ്ടകായത്തിരനത്തിലലനക്ക്  ഇനക്ക്  പ്രസരഗത്തിച്ച  ആളകള

പറയകയണ്ടകായത്തി.  ഇവത്തിലടെ തലെകാകല കമത്തിറത്തി ലസക്രട്ടെറത്തി മുതല സരസകാന

ധനകകാരര  വകുപമനത്തിവലര  ആവര്തത്തിച്ചുപറയന,  സകാപത്തിലച്ചടുകകാന

ശമത്തിക്കുന കകാരരര ശവ്വീ.  ഉമന ചകാണ്ടത്തി സര്കകാരത്തിലന്റ കകാലെതക്ക്  18  മകാസര

സകാമൂഹര  ലപനഷന  കുടെത്തിശത്തികയകായത്തിരനലവനകാണക്ക്.  എനക്ക്  തരഖയലടെ

അടെത്തിസകാനതത്തിലെകാണക്ക്  ഇതക്ക്  പറയനലതനക്ക്  മനസത്തിലെകാകുനത്തില.  എലന്റ

കയ്യേത്തിലുളളതക്ക് മുന ധനകകാരര വകുപമനത്തിയകായത്തിരന തഡകാ. ടെത്തി.  എര. തതകാമസക്ക്

ലഎസകക്ക്,  നത്തിയമസഭയത്തില ശവ്വീ.  ലക.  ദകാസന,  എര.എല.എ.-യ്ക്കക്ക്  ലകകാടുത

മറുപടെത്തിയകാണക്ക്.  തചകാദരര,  മുനസര്കകാരത്തിലന്റ  കകാലെതക്ക്

അവശവത്തിഭകാഗങ്ങളക്കുളള  തകമ  ലപനഷനകള  പലെതുര  കുടെത്തിശത്തികയകായതക്ക്

ശദ്ധയത്തിലലപ്പട്ടെത്തിട്ടുതണ്ടകാ,  എത്ര  മകാസതതയ്ക്കക്ക്  കുടെത്തിശത്തികയകാലയനക്ക്
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വരക്തമകാകകാതമകാ?  മറുപടെത്തി,  ശദ്ധയത്തിലലപ്പട്ടെത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  കര്ഷകലതകാഴത്തിലെകാളത്തി

ലപനഷന കുടെത്തിശത്തിക 2014  ഒതകകാബര് മുതല  2014  ഡത്തിസരബര് വലരയണ്ടക്ക്,

മൂനക്ക്  മകാസതതതകാണക്ക്.  മറക്ക്  തകമ  ലപനഷനകളകായ  വകാര്ദ്ധകരകകാലെ

ലപനഷന,  വത്തികലെകാരഗ ലപനഷന,  വത്തിധവകാ ലപനഷന, 50  വയസ്സുകഴത്തിഞ്ഞ

അവത്തിവകാഹത്തിതര്ക്കുളള ലപനഷന എനത്തിവയലടെ കുടെത്തിശത്തിക  2014  ഒതകകാബര്

മുതല  2015  ജനവരത്തി  വലര,  അതപ്പകാള  4  മകാസലത  കുടെത്തിശത്തികയണ്ടക്ക്.

അതത്തിലന്റ  കകാരണര  അതദഹര  പറയനണ്ടക്ക്.  ഇതക്ക്  ഡത്തി.ബത്തി.റത്തി.-യത്തിതലെയ്ക്കക്ക്

ലപനഷന പദ്ധതത്തിപ്രകകാരര  ലപനഷന അനവദത്തികലപ്പട്ടെ ഉപതഭകാക്തകാവത്തിലന്റ

വത്തിവരങ്ങള  തസകാഫക്ക് ലവയറത്തില  ഉളലപ്പടുതത്തിയതത്തിലന്റ  കകാലെതകാമസര

ഉണ്ടകായതത്തിനകാല ചത്തിലെ തതദശസശയരഭരണ സകാപനങ്ങളത്തില തമല സൂചത്തിപ്പത്തിച്ച

കകാലെയളവത്തിതനകകാള  കുടെത്തിശത്തികയണ്ടക്ക്.  ലമകാതര  കുടെത്തിശത്തിക  1000  തകകാടെത്തി

രൂപയകാലണനക്ക്  കണകകാകത്തിയത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇതത്തില  രണ്ടകാമതക്ക്  ഞകാലനടുക്കുന

ലതളത്തിവക്ക്,  ഇകൗ  നത്തിയമസഭയത്തില  സമര്പ്പത്തികലപ്പട്ടെത്തിട്ടുളള  ലലവറക്ക്  തപപ്പറകാണക്ക്.

2016-ല  എല.ഡത്തി.എഫക്ക്.  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  അധത്തികകാരതത്തില  വനതപ്പകാള

നത്തിയമസഭയത്തില തടെബത്തിള ലചയ ലലവറക്ക് തപപ്പറത്തില പറയനതക്ക്, അടെത്തിയനരവര

ഹ്രസശകകാലെ  ബകാദ്ധരതകളര....,  തവ്വീര്തകണ്ട  ബകാദ്ധരതകളകായത്തി  പറയനതക്ക്
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6302  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണക്ക്.  അതത്തില  സകാമൂഹരസുരകകാ  ലപനഷനകായത്തി

പറയനതക്ക്  800  തകകാടെത്തി  രൂപയകാണക്ക്.  ഇതക്ക്  നത്തിയമസഭയത്തില

തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസക്ക്  ലഎസകക്ക്  വച്ച ലലവറക്ക്  തപപ്പറകാണക്ക്.  800  തകകാടെത്തി

രൂപലയനക്ക്  പറയതമ്പകാള  തകമ  ലപനഷലന്റ  എത്രമകാസലത

കുടെത്തിശത്തികയകാണക്ക്?  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസക്ക്  ലഎസകക്ക്,  മുന  എര.എല.എ.,

ശവ്വീ.  ലക.  ദകാസനക്ക്  ലകകാടുത  തചകാദരതത്തിനതരര  കറകകാകുനതകാണക്ക്  ഇകൗ

ലലവറക്ക്  തപപ്പറത്തില  പറയനതക്ക്.  ഇവത്തിലടെ  പറയന  രണ്ടകാമലത  കകാരരര,

ഇതപ്പകാള പുതുതകായത്തി തസവന ലവബ്ലലസറത്തില തനകാകത്തിയതപ്പകാള  52  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണക്ക് സകാമൂഹര ലപനഷനക്ക് ലകകാടുതതക്ക്. ശവ്വീ. വത്തി. എസക്ക്. അച്ചുതകാനനന

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കകാലെതക്ക്  സകാമൂഹര  ലപനഷന  ആലക  ലകകാടുതത്തിരനതക്ക്

12.9  ലെകര  ആണക്ക്.  അതക്ക്  2016  ആയതപ്പകാള,  ശവ്വീ.  ഉമനചകാണ്ടത്തി

ഗവണ്ലമന്റക്ക്  അധത്തികകാരര  വത്തിലട്ടെകാഴത്തിയതമ്പകാള  34.47  ശതമകാനമകായത്തി.

അതകായതക്ക്  166  ശതമകാനതത്തിലന്റ വര്ദ്ധനവക്ക്.  ഇതപ്പകാള അതക്ക്  52  ആയത്തി, 51

ശതമകാനതത്തിലന്റ  വര്ദ്ധനവക്ക്.  12  തകകാടെത്തിയത്തില  നത്തിനര  34  തകകാടെത്തിയത്തിതലെയ്ക്കക്ക്

വനതപ്പകാള  166  ശതമകാനതത്തിലന്റ  വര്ദ്ധനവകാണക്ക്  അതത്തില  വരതത്തിയതക്ക്.

2010-ലലെ സര്കകാര് ഉതരവകാണക്ക്.  തഡകാ.  തതകാമസക്ക്  ലഎസകക്ക്  7  ബഡ്ജറക്ക്
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അവതരത്തിപ്പത്തിക്കുതമ്പകാഴര 300 രൂപയകാണക്ക് ലപനഷന ഉണ്ടകായത്തിരനതക്ക്, അതത്തില

5 ബഡ്ജറക്ക് വലര 250 രൂപ മകാത്രതമ ഉണ്ടകായത്തിരനളള. 250 രൂപയത്തിലനത്തിനക്ക്

300  രൂപയകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ച  2010-ലലെ  ഓര്ഡറകാണക്ക്.  ഞങ്ങള  2011-ല

തലന  300  രൂപ  400  രൂപയകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചു.  ഇലതലകാര  തമശപറതക്ക്

വയ്ക്കുന  സര്കകാരത്തിലന്റ  ഉതരവകളകാണക്ക്.  400  രൂപയത്തിലനത്തിനര  900

രൂപയകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചു.  അതുകഴത്തിഞ്ഞക്ക്  75  വയസ്സുകഴത്തിഞ്ഞവര്കക്ക്  1500

രൂപയകായത്തി ലപനഷന വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചു. 23-09-2020-ലലെ  ഉതരവകാണക്ക് ഞകാന

വകായത്തിക്കുനതക്ക്.  (.....ബഹളര.....)  പ്രസരഗതത്തില  ഇതുവലര  ആരര

ഇടെലപട്ടെത്തിട്ടെത്തില.  രകാവത്തിലലെ  എലന്റ  അടെത്തിയനരപ്രതമയ  പ്രസരഗതത്തിലുര

ബഹളമുണ്ടകാകത്തി. ഇതപ്പകാള സകാമൂഹര ലപനഷലനക്കുറത്തിച്ചുളള എലന്റ പ്രസരഗര

ഇവര് തടെസലപ്പടുത്തുകയകാണക്ക്. 2020-ലലെ ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ ഉതരവത്തില

പറയനതക്ക്,  വകാര്ദ്ധകരകകാലെ  ലപനഷന  75  വയസത്തിനക്ക്  മുകളത്തിലുളളവര്കക്ക്

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ച  നത്തിരകക്ക്  1500  രൂപയകാണക്ക്.  01-04-2016-ല  ശവ്വീ.  പത്തിണറകായത്തി

ഗവണ്ലമന്റക്ക് അധത്തികകാരതത്തില വനത്തിട്ടുതണ്ടകാ?  ലമയക്ക് മകാസതത്തിലെകാണക്ക് നത്തിങ്ങള

അധത്തികകാരതത്തില വനതക്ക്.  ഞങ്ങള 18  മകാസര കുടെത്തിശത്തികയകാകത്തിയത്തിട്ടുലണ്ടങത്തില

ഏലതങത്തിലുര  മനത്തി.....,  ഞകാന  ഇത്രയര  തരഖകള  തമശപറത്തുവച്ചു.  18



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

188

മകാസലത കുടെത്തിശത്തികയലടെ ഏലതങത്തിലുര തരഖ ഇകൗ നത്തിയമസഭയത്തില തടെബത്തിള

ലചയ്യേണലമനക്ക്  അഭരര്ത്ഥത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  ഞകാന  ഇകൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകലള

എതത്തിര്ക്കുകയകാണക്ക്.

മത്തി  .    സവ്വീകര്:  നകാലെക്ക്  മനത്തിമകാരലടെ  മറുപടെത്തിയണ്ടക്ക്.  30  മത്തിനത്തിറകാണക്ക്,

മനത്തിമകാര്  മറുപടെത്തി  പറയതമ്പകാള  ചുരകത്തി  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ചകാല,  പ്രതതരകത്തിച്ചക്ക്

ആറ്റുകകാല  ലപകാങകാലെയലടെ  തത്തിരകക്ക്  നഗരലത

ബകാധത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ധനകകാരര വകുപമനത്തി (ശവ്വീ  .   ലക  .   എന  .     ബകാലെതഗകാപകാല): സര്, ഞകാന

വളലര  ചുരകത്തി  മറുപടെത്തി  പറയകാര.  വവ്വീണ്ടുര  സഭയത്തില  സരസകാരത്തികകാന  ഇകൗ

ലസഷനത്തിലതലന  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  അവസരമുണ്ടക്ക്.  തനരലത

പറഞ്ഞതകാലണങത്തിലുര  എത്ര  പറഞ്ഞകാലുര  പഴയ  അതത  കകാരരങ്ങളതലന

ആവര്തത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുലനകാര  പ്രതത്തിപകമകാലണനളളതുലകകാണ്ടക്ക്  കുറച്ചക്ക്

കകാരരങ്ങള പറയകാതത്തിരത്തികകാനര കഴത്തിയത്തില,  എലകാര ഞകാന പറയനത്തില.  എത്ര

പറഞ്ഞകാലുര  അതത  കകാരരങ്ങള  ആവര്തത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ശവ്വീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്  ഇതപ്പകാള  സരസകാരത്തിച്ച  കകാരരങ്ങള  തനരലത

എത്രതയകാ തവണ പറഞ്ഞതകാണക്ക്.  തഡകാ.  ടെത്തി.  എര.  തതകാമസക്ക് ലഎസകക്ക് ഉളള
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സമയലതതലന  18  മകാസലത  കുടെത്തിശത്തികയലടെ  കകാരരങ്ങലളകാലക

പറഞ്ഞതകാണക്ക്.  അങ്ങക്ക്  ഇകൗ  കണലകകാലക  തമശപറതക്ക്  വതച്ചകാള.  ഞകാന

പറഞ്ഞു തുടെങ്ങത്തിയതതയളള.  ഞകാന തത്തിരത്തിച്ചുതപകാകകാന ലടയത്തിലനകാനര ബുകക്ക്

ലചയത്തിട്ടെത്തില, ലലഫറ്റുര ബുകക്ക് ലചയത്തിട്ടെത്തില. ഇനലത ദത്തിവസതത്തിലന്റ പ്രതതരകത

സരബനത്തിച്ചക്ക്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലചയര്  പറഞ്ഞതുലകകാണ്ടക്ക്  അധത്തികര

ദവ്വീര്ഘത്തിപ്പത്തിച്ചക്ക്  പറയനതക്ക്  ശരത്തിയല.  ഇകൗ  ബഡ്ജറത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി  പറഞ്ഞ

കകാരരങ്ങളത്തില  വവ്വീണ്ടുരവവ്വീണ്ടുര  പറഞ്ഞത്തിലട്ടെനകാണക്ക്  കകാരരര?  സരസകാനതക്ക്

സകാമൂഹര  സുരകകാ  ലപനഷന  ലകകാടുക്കുനതക്ക്  62  ലെകര

തപര്കകാലണനളളതത്തില  തര്കമുതണ്ടകാ;  ഏകതദശര  11000  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണക്ക്  സരസകാനതക്ക്  ഒരവര്ഷര  ലകകാടുതകണ്ടലതനളളതത്തിനക്ക്

തര്കമുതണ്ടകാ;  ശവ്വീ.  ഉമന ചകാണ്ടത്തി ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ കകാലെതക്ക്  3500  തകകാടെത്തി

രൂപയകാണക്ക്  ഒര  വര്ഷര  ലകകാടുതകണ്ടത്തിയത്തിരന  ബകാദ്ധരതലയനളളതത്തിനക്ക്

തര്കമുതണ്ടകാ?  ഇലതകാലക  കണക്കുകളകാണതലകാ.  ഇകൗ  കണക്കുകലളലകാര

ഉളളതകാണക്ക്.  കുടെത്തിശത്തികയലണ്ടനക്ക്  അനലത  വകുപമനത്തി

തഡകാ. എര.  ലക. മുനവ്വീര്,  പറഞ്ഞ മറുപടെത്തി പലെതവണ ഇകൗ സഭയത്തില എടുത്തു

പറഞ്ഞതകാണക്ക്.  ഇകൗ  ബഡ്ജറ്റുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  സരസകാന സര്കകാരത്തിലന്റ
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പ്രവര്തനങ്ങള  തവണ്ടത്ര  എഫത്തിഷരന്റലലനക്ക്  പറഞ്ഞക്ക്  സകാപത്തികകാന

ശമത്തിച്ചകാല ആര്കകാണക്ക് ഗുണമുണ്ടകാകുക? കഴത്തിഞ്ഞ നകാലെഞക്ക് വര്ഷകകാലെലത

വരമകാനര,  അതത്തില  2019-20-ലു   ണ്ടകായ  വരമകാന  വര്ദ്ധനവത്തിലന്റ  കണകക്ക്,

അനക്ക് ലനഗറവ്വീവക്ക് തഗകാതകായത്തിരനലവനക്ക് ഇവത്തിലടെ പറഞ്ഞു. ഇനരയത്തില അല

തലെകാകര  മുഴവന  അടെച്ചുകത്തിടെന  തകകാവത്തിഡക്ക്  കകാലെതക്ക്,  തലെകാക

ഇതകകാണമത്തിയകാലക  തകര്ന  സമയതകാണക്ക്  ഇകൗ  പറയന  ലനഗറവ്വീവക്ക്

തഗകാത്തുണ്ടകായതക്ക്. ബഡ്ജറത്തിലുളളതതല, ലനഗറവ്വീവക്ക് തഗകാത്തുണ്ടക്ക്. 2019-20-ല

തലെകാകമകാലക തകര്നകത്തിടെക്കുന സമയതക്ക് ലനഗറവ്വീവക്ക് തഗകാതകാണക്ക്.  പലക

അനക്ക് തലെകാകലത ഏറവര വലെത്തിയ മുതലെകാളത്തിത രകാജരമകായ അതമരത്തികയത്തില

ആരബുലെനസുകളത്തില,  വകാഹനങ്ങളത്തില  ശവശരവ്വീരങ്ങള  അടെകരലചയ്യേകാലത

കനവകായത്തി  കത്തിടെക്കുകയര  വലകാത  അവസ  വരത്തികയര  തരകാഗത്തികള

തറകാഡത്തിലെത്തിറങ്ങത്തി  നടെക്കുകയര  ചത്തികത്തിത  കത്തിട്ടെകാലത  വരത്തികയര  ലചയ്യുന

സമയതക്ക്,  ഇകൗ  ലകകാച്ചുതകരളതത്തില  ആ  സകാമ്പതത്തിക

പ്രതത്തിസനത്തിയളളതപ്പകാള  ഒരകാളക്കുര  അങ്ങലന  ദുരത്തിതര  വരകാലത

കകാത്തുസൂകത്തിച്ചക്ക്,  എലകാ  വവ്വീട്ടെത്തിതലെയ്ക്കുര  ഭകണമടെകര  എതത്തിക്കുലനകാര

ഗവണ്ലമന്റുണ്ടകായത്തിരനലവനതക്ക്  തകരളതത്തിലന്റ  പ്രതതരകതയകാണക്ക്.
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അനലത  ആ  സകാമ്പതത്തിക  സത്തിതത്തിതപകാലുര  കകാണകാലത  അനക്ക്

ഇങ്ങലനയകായത്തിരനലവനക്ക്  പറഞ്ഞത്തിലട്ടെനകാണക്ക്  കകാരരര?  ഇനരയലടെ

ആലകയളള സരസകാനങ്ങളലടെ കണലകടുക്കുതമ്പകാള റവനന വരമകാനതത്തില

5-ാം സകാനര തകരളതത്തിനലണ്ടനക്ക്  പലെ അരഗങ്ങളര പറഞ്ഞു. തകരളതത്തിനക്ക്

മുനകകാലെങ്ങളത്തില  ആലക  കത്തിട്ടെത്തിയത്തിരന  റവനന  വരമകാനര   55%

ആയത്തിരലനങത്തില  ഇതപ്പകാള  63%  റവനന  വരമകാനവര  സരസകാനര

സശനമകായണ്ടകാക്കുനതകാണക്ക്.  തകരളതത്തിലനതപ്പകാലെതലന  ദകത്തിതണനരന

സരസകാനങ്ങളകായ  മഹകാരകാഷ്ട്രയര  കര്ണകാടെകയര  തമത്തിഴ ക്ക് നകാടുര

ലതലുങകാനയമുണ്ടക്ക്.  ഞകാന  സരസകാനങ്ങലള  തമത്തില  തകാരതമരലപ്പടുതകാന

ശമത്തിക്കുകയല.  ഉതര്പ്രതദശത്തിലന്റ  റവനന വരമകാനതത്തിലന്റ  33%  മകാത്രതമ

സരസകാനതത്തിലന്റ  സശയകാര്ജത്തിത  വരകാമകാനമുള,  ബകാകത്തി  തുക  മുഴവന

പലെതരതത്തിലുള്ള  ഗകാന്റുകളകായത്തി  ലെഭത്തിക്കുനതകാണക്ക്.  എനത്തിട്ടുര

ഇകകാരരങ്ങലളലകാര  ചര്ച്ചലചയ്യുതമ്പകാള  നമുകകാര്ക്കുര  എന്തുലകകാണ്ടക്ക്

ലപകാള്ളുനത്തില.  ഇവത്തിലടെ  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര  മുനണത്തി  ഗവണ്ലമന്റക്ക്

അധത്തികകാരതത്തിലെത്തിരത്തിക്കുനലവനതക്ക്  ശരത്തിതലനയകാണക്ക്.  ഇലതലകാര

നശത്തിച്ചുതപകാകതട്ടെലയന  നത്തിലെയത്തില  നത്തിങ്ങള  സരസകാരത്തിക്കുനതക്ക്  ഒരത്തികലുര
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യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.  അധത്തികകാരതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  വരത്തിലലനതുലകകാണ്ടതല;  തകരളതത്തിലലെ

അവസകാനലത  കമനണത്തിസക്ക്  ഗവണ്ലമന്റകാണക്ക്  പത്തിണറകായത്തി  വത്തിജയന

ഗവണ്ലമലന്റനക്ക്  നത്തിങ്ങള  രകാവത്തിലലെ  അടെത്തിയനരപ്രതമയതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി

പറഞ്ഞത്തിതല?  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  നത്തിങ്ങള  അങ്ങലന  വത്തിശശസത്തിക്കുനത്തിലലനക്ക്

മകാത്രമല,  നത്തിങ്ങള  ഇനത്തിലയകാരത്തികലുര  അധത്തികകാരതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  വരത്തിലലനര

നത്തിങ്ങളകറത്തിയകാര.  'മകന  ചതകാലുര  തവണ്ടത്തില  മരമകളലടെ  കണ്ണുനവ്വീരക്ക്

കണ്ടകാലമതത്തി'  എന തരതത്തില തകരളതത്തിലന്റ സകാമ്പതത്തികസത്തിതത്തി ആലക

തകരതട്ടെ,  തകരതട്ടെ,  തകരതട്ടെ  എനപറഞ്ഞുലകകാണ്ടുള്ള  ഇടെലപടെല  നത്തിങ്ങള

നടെത്തുനതക്ക്  അതുലകകാണ്ടതല;  അലലങത്തില  നമ്മുലടെ  സരസകാനതത്തിനക്ക്

കത്തിട്ടെകാനള്ള  അര്ഹമകായ  വരമകാനര  ലെഭരമകാകുനതത്തിനതവണ്ടത്തി  ഇനരന

പകാര്ലെലമന്റത്തില  ശബ്ദമുയര്തത്തിതല?  പ്രസ്തുത  പ്രശര  പകാര്ലെലമന്റത്തില

ഉനയത്തികകാന  നമ്മുലടെ  ബഹുമകാനരരകായ  എര.പത്തി.-മകാതരകാടെക്ക്  പറയതമകാലയനക്ക്

ബഹുമകാനരനകായ പ്രതത്തിപകതനതകാവത്തിതനകാടെക്ക്  ഞകാന ഇവത്തിലടെനത്തിനര  രകാവത്തിലലെ

പലെതവണ  അതപകത്തിച്ചത്തിരലനങത്തിലുര   അലതകാനര അതദഹര  തകട്ടെതകായത്തി

നടെത്തിച്ചത്തില,  സകാധകാരണയകായത്തി  അതദഹര  ഇതരര  കകാരരങ്ങളത്തില

ഇടെലപടുനതകാണക്ക്.  ഇനരയത്തിലലെ  ഇനലത  അവസലയപ്പറത്തിയര  തകന്ദ്ര
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ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  നത്തിലെപകാടെത്തിലനപ്പറത്തിയര  നമുലകലകാവര്ക്കുമറത്തിയകാര.   ഓതരകാ

സരസകാനതത്തിതനകാടുര  അവര്  എലനകാലകയകാണക്ക്  ലചയ്യുനലതനര

നമുകറത്തിയകാര.  പ്രതത്തിപക  സരസകാനങ്ങലള  തത്തിരഞ്ഞുപത്തിടെത്തിച്ചക്ക്  ലലകകകാരരര

ലചയ്യുകയകാണക്ക്.  തനരലത  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ഒരരഗര  ചര്ച്ചയത്തില

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലലെ  രകാഷ്ട്രവ്വീയമകായത്തി  തകരളലത  തവണ്ടത്ര  ലലകകകാരരര

ലചയ്യേകാന  പറ്റുനത്തില,  അതുലകകാണ്ടക്ക്  സകാമ്പതത്തികമകായത്തി  ഉപതയകാഗത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്

അതുവഴത്തി രകാഷ്ട്രവ്വീയമകായത്തി  ലലകകകാരരര ലചയ്യേകാനതല ശമത്തിക്കുനതക്ക്;  അങ്ങലന

ലചയ്യുനതക്ക്  ഇടെതുപകതതകാടെക്ക്  മകാത്രമകാതണകാ?  അടുത  ലെകരര

തകരളമകാലണനക്ക് ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ പ്രധകാനമനത്തി കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസര ത്രത്തിപുരയത്തിലലെ

ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തില  പറഞ്ഞു.  അങ്ങലന  പറയതമ്പകാള  തകരളതത്തിനകതക്ക്

എങ്ങലന ലലകകകാരരര  ലചയ്യേകാനകാണക്ക്  സകാധത്തിക്കുക?  അതദഹതത്തിലന്റ സശപ്നര

കഴത്തിഞ്ഞതവണയര  പറലഞ്ഞങത്തിലുര  തകരളതത്തിലലെ  ജനങ്ങള  അതക്ക്

അരഗവ്വീകരത്തിച്ചത്തില.  ഇതക്ക്  തകരളതത്തിലലെ  ഇടെതുപകതത്തിലന്റ  മകാത്രര

പ്രശമകാതണകാ?  എലകാ  ചര്ച്ചകളത്തിലലെയര  കണകക്ക്  എടുത്തുപറയനത്തില,

സകാമ്പതത്തിക  രരഗതക്ക്  നമള  ഒര  ലപര്തഫകാമനസുര  നടെതത്തിയത്തിലലനക്ക്

പറയനതക്ക്  ശരത്തിയകാതണകാ;   12.5%  തകകാണ്സന്റക്ക്  ലലപ്രസത്തില  സകാമ്പതത്തിക
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വളര്ച്ചയലണ്ടനതക്ക്  ശരത്തിയകാലണങത്തില  പത്തിലനനത്തിനകാണക്ക്  ടെകാകക്ക്

ഇകൗടെകാക്കുനലതനകാണക്ക്  ശവ്വീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്  പറഞ്ഞവസകാനത്തിപ്പത്തിച്ചതക്ക്.

തകകാണ്സന്റക്ക് ലലപ്രസത്തില 12.5 ശതമകാനവര കറന്റക്ക് പ്രസസത്തില 17 ശതമകാനവര

വളര്ച്ച  നമുക്കുണ്ടക്ക്.  വരകാവസകായത്തിക-ഉത്പകാദന-കകാര്ഷത്തിക-തസവന

തമഖലെകളത്തിലലെലകാര  തകരളതത്തിനക്ക്  നല  പുതരകാഗതത്തിയണ്ടക്ക്,  ഇകൗ  വളര്ച്ച

ഇനരയത്തിലലെ  എലകാ  സത്തിതത്തിവത്തിവരകണക്കുകളത്തിലുര  സൂചത്തിപ്പത്തികലപ്പട്ടെത്തിട്ടുമുണ്ടക്ക്.

എനത്തിട്ടുര  നമുകക്ക്  ഇതപ്പകാഴര  സകാമ്പതത്തികപ്രശങ്ങളണ്ടകാകുനതക്ക്

എന്തുലകകാണ്ടകാലണനക്ക് നമള ചത്തിനത്തികതണ്ട? സരസകാനലത എലകാ നത്തികുതത്തി

വരമകാനവര കൂട്ടെത്തിതച്ചര്തക്ക്  2021  മകാര്ച്ചക്ക് മകാസതത്തില കത്തിട്ടെത്തിയത്തിരനതക്ക്  47000

തകകാടെത്തി രൂപ  മകാത്രമകാണക്ക്.   എനകാല  അതക്ക്   ഇകൗ വര്ഷര  71000  തകകാടെത്തി

രൂപയത്തിതലെയ്ക്കക്ക് ഉയരകയകാണക്ക്. രണ്ടക്ക് വര്ഷര കഴത്തിയതമ്പകാള തനകാണ് ടെകാകക്ക് കൂടെത്തി

കണകത്തിലലെടുതകാല 23000 തകകാടെത്തിതയകാളര രൂപ അധത്തികമുണ്ടകാകുര, കഴത്തിഞ്ഞ

വര്ഷര ഇകൗയത്തിനതത്തില 13000 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ വര്ദ്ധനവണ്ടകായത്തിരന, ഇകൗ

വര്ഷവര  ഇകൗയത്തിനതത്തില  വര്ദ്ധനവണ്ടക്ക്.  സരസകാനതക്ക്  നലതുതപകാലലെ

സകാമ്പതത്തിക വളര്ച്ചയള്ളതുലകകാണ്ടുര നലതുതപകാലലെ നമലളലകാവരര ഒരമത്തിച്ചക്ക്

പ്രവര്തത്തിച്ചതുലകകാണ്ടുമകാണക്ക്  അതരതത്തില  ഉയര്ച്ചയണ്ടകായതക്ക്,
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കുറച്ചകാളകളമകാത്രര പ്രവര്തത്തിച്ചുലവലനകാനര ഞങ്ങള അവകകാശലപ്പടുനത്തില.

ഇവത്തിലടെ  തനരലത  സരഭവത്തിച്ച  പ്രളയതത്തിലന്റയര  പത്തിനവ്വീടുണ്ടകായ

തകകാവത്തിഡത്തിലന്റയര ഘട്ടെതത്തിലുണ്ടകായ സകാമ്പതത്തിക തകര്ച്ചയ്ക്കുതശഷമകാണക്ക് ഇകൗ

വളര്ച്ചയണ്ടകായതക്ക്.  എനകാലുര  നമ്മുലടെ  നത്തികുതത്തി  വരമകാനര  ഇനത്തിയര

വര്ദ്ധത്തിതകണ്ടതുലണ്ടനതലനയകാണക്ക് ഞങ്ങളലടെ അഭത്തിപ്രകായര. ഇവത്തിലടെ  GIFT

(Gulati  Institute  of  Finance  and  Taxation)-ലന്റ  ഒര  അകകാദമത്തികക്ക്

തലെഖനതത്തില  ഇതക്ക്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  അവത്തിലടെ  മകാത്രമല,  ഇതത  സഭയത്തില

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പ്രതത്തിപകതനതകാവതലന  ഇതുസരബനത്തിച്ച  വത്തിഷയങ്ങള

ഉനയത്തിച്ചതപ്പകാഴര  ഇകകാരരര  ഞകാന  പറഞ്ഞത്തിരന.  തകരളതത്തിനക്ക്  ഇനത്തിയര

നത്തികുതത്തി  വരമകാനര  അധത്തികര  കത്തിട്ടെകാനലണ്ടന  ആവശരര  സര്കകാരത്തിലന്റ

ഭകാഗത്തുനത്തിനര  ഒകൗതദരകാഗത്തികമകായത്തിതലന  ഉനയത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്,  ധനകകാരര

വകുപ്പത്തിലലെ  ഉതദരകാഗസര്  അതത്തിനകായത്തി  പ്രയതത്തിക്കുനമുണ്ടക്ക്.  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.

വകുപര  ഇനസത്തിറനട്ടെക്ക്  തപകാലുള്ള  സകാപനങ്ങളര  തജകാലെത്തിലചയ്യുനലണ്ടങത്തിലുര

ഇതക്ക്  കണ്ടുപത്തിടെത്തികകാനള്ള  മകാര്ഗര  ഇതപ്പകാഴര  പൂര്ണമകായത്തിട്ടെത്തില.  നത്തികുതത്തി

വരമകാനര  കുതറലശയകായത്തി  വര്ദ്ധത്തിച്ചുവരനണ്ടക്ക്.  നമ്മുലടെ  നത്തിരനരമകായ

തപകാരകാട്ടെതത്തിലൂലടെയകാണക്ക്  ഇതക്ക്  സകാധരമകാകുനതക്ക്.  ആദരലത  രണ്ടുവര്ഷര
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e-Way  Bill  തപകാലുമുണ്ടകായത്തിരനത്തിലലനര അതങ്ങയ്ക്കറത്തിയകാര.  എങ്ങലനയകാണക്ക്

ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  സമ്പ്രദകായര  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതക്ക്,  അതത്തിലന  എങ്ങലന

വത്തിലെയത്തിരത്തുര  എലനകാലകയള്ള  കകാരരങ്ങലളക്കുറത്തിച്ചുര  നമുകക്ക്

ആദരഘട്ടെതത്തില  അറത്തിവത്തിലകായത്തിരന.  എതപ്പകാഴര  തരഖകളത്തില  ലതറകായ

കകാരരങ്ങള  വരത്തുനതത്തിനക്ക്  ശമത്തിക്കുനതുലകകാണ്ടകാണക്ക്  നത്തിങ്ങള

ഇങ്ങലനലയകാലക സരസകാരത്തിക്കുനതക്ക്.  ഇനരന പകാര്ലെലമന്റത്തിലുളലപ്പലടെ  ഇകൗ

വത്തിഷയതത്തില  തകരളതത്തിലന  നരകായവ്വീകരത്തിക്കുന  തരതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്

പറയനത്തിലലന  പ്രശമകാണക്ക്  ഞങ്ങള  ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുനതക്ക്.  തകരളതത്തിനക്ക്

മകാത്രമല,  ഇനരയത്തിലലെ  എലകാ  സരസകാനങ്ങളക്കുര  കത്തിതട്ടെണ്ട

നത്തികുതത്തിവത്തിഹത്തിതലതക്കുറത്തിച്ചകാണക്ക്  ഞങ്ങള  സരസകാരത്തിക്കുനതക്ക്.  IGST

(Integrated Goods and Services Tax)  എനകാണക്ക്?  സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില

അതങ്ങകാ  ഞകാതനകാ  കടെയത്തിലതപ്പകായത്തി  100  രൂപ  വത്തിലെയള്ള  സകാധനര

വകാങ്ങുതമ്പകാള  10  രൂപ നത്തികുതത്തിയത്തിനതത്തില നലകുകയകാലണങത്തില  അതത്തില

പകുതത്തി  CGST  (തകന്ദ്ര  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.)-യര  പകുതത്തി  SGST  (സരസകാന

ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി)-യരമകായത്തിരത്തിക്കുര.   എനകാല  ഇവത്തിലടെയള്ള  ഒര  കച്ചവടെകകാരന

ഡലഹത്തിയത്തിലനത്തിനക്ക്  ഒര  ലെകര  രൂപയലടെ  തുണത്തി  വകാങ്ങത്തിക്കുനലവനര
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അവത്തിലടെ  10%  നത്തികുതത്തി  നലകത്തിലയനര കരതുക.  അതദഹര  110000  രൂപ

നലകത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുര തുണത്തി വകാങ്ങുനതക്ക്.  ഡലഹത്തിയത്തിലുള്ള കച്ചവടെകകാരന ആ

തുക കകാണത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക് ടെകാകക്ക് റത്തിതട്ടെണ് ഫയല ലചയ്യുര. 110000 രൂപയ്ക്കക്ക് ഇവത്തിലടെ

ലകകാണ്ടുവരന സകാധനര ഇവത്തിടെലത കച്ചവടെകകാരന ലചറത്തിയ ലെകാഭതതകാലടെ

130000  രൂപയ്ക്കക്ക്  വത്തിലക്കുനലവനക്ക്  കരതുക.  വത്തിലക്കുതമ്പകാള  അതദഹര

യഥകാര്ത്ഥതത്തില ലകകാടുതകണ്ട ടെകാകക്ക്  13000  രൂപയകായത്തിരത്തിക്കുലമങത്തിലുര ടെകാകക്ക്

റത്തിതട്ടെണ്  സമര്പ്പത്തിക്കുതമ്പകാള  3000  രൂപ  അടെയ്ക്കുകയര  10000  രൂപ

ഡലഹത്തിയത്തില  അടെച്ചതകായത്തി  കകാണത്തിക്കുകയര  ഡലഹത്തിയത്തിലനത്തിനള്ള

അകകൗണ്ടക്ക്  അനസരത്തിച്ചക്ക്  ടെകാകക്ക്  ഇവത്തിലടെ  വരത്തികയര  ലചയ്യേണര.

അതുതപകാലലെതലന  ഇവത്തിലടെനത്തിനക്ക്  അതങ്ങകാട്ടെക്ക്  കച്ചവടെര  ലചയ്യുതമ്പകാഴര

ഇതുതപകാലലെതലന  സരഭവത്തിക്കുര.  ഇങ്ങലന  ലെകകണകത്തിനക്ക്  രൂപയലടെ

കച്ചവടെര  ഓതരകാ  ദത്തിവസവര  നടെക്കുതമ്പകാള  അതങ്ങകാട്ടുമത്തിതങ്ങകാട്ടുര  ചരക്രമണര

ലചയ്യേലപ്പതടെണ്ട നത്തികുതത്തിയലടെ കണകകാണത്തിതക്ക്, വളലരതയലറ സങവ്വീര്ണതയള്ള

ഒര വത്തിഷയമകാണക്ക്.  ഇതത്തിലതലന ഓണ്ലലലെന കച്ചവടെര നടെക്കുനതത്തിലന്റ

കകാരരങ്ങലളകാലക  വരകാനണ്ടക്ക്.  ഓണ്ലലലെന  കച്ചവടെര  സരബനത്തിച്ചക്ക്

പഠത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  ഹരത്തിയകാന  ലഡപനട്ടെത്തി  ചവ്വീഫക്ക്  മത്തിനത്തിസര്  കണ്വവ്വീനറകായത്തി
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മനത്തിമകാരലടെ  ഒര  കമത്തിറത്തി  നത്തിലെവത്തിലവനത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇതപ്പകാഴര  നത്തികുതത്തി

വത്തിഷയതത്തില  കുതറതയലറ  കകാരരങ്ങള  പരത്തിഹരത്തികകാനണ്ടക്ക്.  ഇലതലകാര

പരമകാവധത്തി  എടുലതടുതക്ക്  ലലകകകാരരര  ലചയ്തുവരനതത്തിലന്റ  ഭകാഗമകായത്തി

നലലകാര  മകാറര  കകാണുനണ്ടക്ക്.  പ്രസ്തുത  വത്തിഷയര  അകകാദമത്തികമകായ

പഠനതത്തിനര  ഗതവഷണതത്തിനര  വത്തിതധയകാതകണ്ട  പ്രശങ്ങളകാണക്ക്.

ഏതകായകാലുര  നമുകക്ക്  കത്തിതട്ടെണ്ടുന  കകാരരങ്ങള  കത്തിട്ടെകാനകായത്തി  സരസകാനര

പരമകാവധത്തി  ശമത്തിക്കുനണ്ടക്ക്.  എനത്തിട്ടുര  ഇതുസരബനത്തിച്ചക്ക്  മലറലനകാലകതയകാ

ഉലണ്ടനക്ക്  പ്രതത്തിപകര  പറയകയകാണക്ക്.  26000  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  നത്തികുതത്തി

വരമകാനര  അധത്തികമകായത്തി  വനലതലകാര  നമ്മുലടെ  സരസകാനര  നടെത്തുന

ഇതരര  പ്രവര്തനങ്ങളലകകാണ്ടകാണക്ക്.  ഒര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  കകാരരരകൂടെത്തി

പറയകയകാണക്ക്,  നമള  തകകാമ്പനതസഷന  തവണലമനക്ക്  പറയകാന

തവ്വീരമകാനത്തിച്ചതക്ക് എന്തുലകകാണ്ടകാണക്ക്?  മലറകാനരലകകാണ്ടല,  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  എന

പുതത്തിയ  നത്തികുതത്തി  സമ്പ്രദകായര  നടെപ്പത്തിലെകാകകാന  ശമത്തിക്കുതമ്പകാള  അതത്തില

ധകാരകാളര  പ്രശങ്ങളണ്ടകായത്തിരന.  നമുകക്ക്  വരവസകാനസകാരമകായ  ധകാരകാളര

പ്രശങ്ങളലണ്ടനര  പുതത്തിയ  നത്തികുതത്തി  വരവസ  നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയതപ്പകാള

മുനപതതതപ്പകാലലെ  നത്തികുതത്തി  പത്തിരത്തിവക്ക്  ഫലെവതകായത്തി  വരനത്തിലലനര
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അതുലകകാണ്ടക്ക്  ആ  നത്തികുതത്തി  നഷ്ടതത്തിനക്ക്  പരത്തിഹകാരമുണ്ടകാകകാനകായത്തി

നഷ്ടപരത്തിഹകാരര  തരണലമനര  ആദരരമുതലതലന  തകന്ദ്രഗവണ്ലമന്റത്തിതനകാടെക്ക്

ആവശരലപ്പട്ടെത്തിരന.  രകാജസകാനര  ഛതവ്വീസ്ഗഡര,  ഇകൗ  രണ്ടക്ക്

സരസകാനങ്ങളര എടുത്തുപയകാന കകാരണര ഇവരണ്ടുര തകകാണ്ഗസക്ക് ഭരത്തിക്കുന

സരസകാനമകായതുലകകാണ്ടകാണക്ക്.  ബരഗകാളര,  മറക്ക്  ബത്തി.ലജ.പത്തി.  ഇതര

സരസകാനങ്ങളലമലകാര  നഷ്ടപരത്തിഹകാര  കകാലെകാവധത്തി  നവ്വീട്ടെത്തിതരണലമനക്ക്

പറലഞ്ഞങത്തിലുര  തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  അതക്ക്  സമതത്തിച്ചത്തിട്ടെത്തില.  നഷ്ടപരത്തിഹകാരര

നവ്വീട്ടെത്തിതരകാതതുലകകാണ്ടക്ക്  ഒര വര്ഷര  12000  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  നഷ്ടമുണ്ടക്ക്.

തകന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.  ഡത്തിവത്തിസത്തിബത്തിള  പൂളത്തിലനത്തിനള്ള

പങത്തിലന്റ സമവകാകരര  മകാറത്തിയതുലകകാണ്ടക്ക്  പതകാര ധനകകാരര കമവ്വീഷനമകായത്തി

തകാരതമരലപ്പടുത്തുകയകാലണങത്തില  ഇതപ്പകാള  18000  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ

നഷ്ടമുണ്ടക്ക്,  ലതകാട്ടുമുമ്പത്തിലുള്ള ധനകകാരര  കമവ്വീഷലന അവലെരബത്തിച്ചകാലണങത്തില

10000 തകകാടെത്തി രൂപയലടെ നഷ്ടമുണ്ടക്ക്.  തകകാവത്തിഡക്ക് സമയതക്ക്  GSDP  (Gross

State Domestic Product)-യലടെ  5%  തലെകാണ് എടുകകാമകായത്തിരന,  എനകാല

കടെലമടുപ്പക്ക്  പരത്തിധത്തി  ഇതപ്പകാള  3%-3.5%  ആയത്തി  കുറച്ചത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്,

അവത്തിലടെയര  വലെത്തിയ നഷ്ടമുണ്ടക്ക്.   ഇതുകൂടെകാലത കത്തിഫ്ബത്തിയലടെയര  ലപനഷന
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കമ്പനത്തിയലടെയര  തപരത്തില  കടെലമടുത  തുകകൂടെത്തി  സരസകാനതത്തിലന്റ

ഖജനകാവത്തില കൂട്ടെത്തിതച്ചര്ത്തു,  ഇകകാരരര  നമള തനരതത  ചര്ച്ചലചയതകാണക്ക്.

ഒറയടെത്തികക്ക്  ഇത്രയര  നഷ്ടര  വനതപ്പകാള  പതത്തിനകായത്തിരകണകത്തിനക്ക്  തകകാടെത്തി

രൂപയലടെ  കുറവകാണക്ക്  വരമകാനതത്തില  വരനതക്ക്.  അവത്തിലടെയകാണക്ക്  നമ്മുലടെ

സരസകാനലത വത്തികസത്തിപ്പത്തിച്ചക്ക് സശയകാര്ജത്തിതമകായത്തി 26000 തകകാടെത്തി രൂപ നകാര

കലണ്ടതത്തിയതുലകകാണ്ടക്ക് അത്രയര കകാരരങ്ങളത്തില നകാര മുമ്പത്തിലവനതക്ക്.  പതക

ലചയ്യേകാനള്ള  കകാരരങ്ങള  മുനത്തില  വവ്വീണ്ടുരകത്തിടെക്കുകയകാണക്ക്.  സരസകാനര

ധകാരകാളര  കകാരരങ്ങള  ലചയ്യുന  എനള്ളതക്ക്  എടുത്തുകകാണത്തിതകണ്ടതകാണക്ക്,

ഞകാന  ഇകൗ  കകാരരങ്ങലളലകാര  പറഞ്ഞതക്ക്  അതുലകകാണ്ടകാണക്ക്.

ധനകകാരരകകാരരങ്ങളത്തില  ഉളലപ്പടുതത്തിയത്തിട്ടുള്ള  പലെ  വത്തിഷയങ്ങളര  ഓതരകാ

വകുപര  ചര്ച്ചലചയ്തുവരനതുര  അവലയലകാര  സരസകാനലത  ജനജവ്വീവത്തിതര

കൂടുതല  ലമച്ചലപ്പടുതകാന  സഹകായകരമകായ  കകാരരങ്ങളമകാണക്ക്.  സ്കൂളകള,

തകകാതളജുകള,  ആതരകാഗരരരഗര,  ആയര്ലലദര്ഘരര  തുടെങ്ങത്തി

എലകാതമഖലെകളത്തിലുര   ഇനരയത്തിലലെ  മറ്റുപലെ  സരസകാനങ്ങതളകകാള  ഏലറ

ലമച്ചലപ്പട്ടെ  അവസയത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  നകാര  തപകായത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

ആതരകാഗരരരഗലത സരബനത്തിച്ചക്ക് തലെകാകബകാങത്തിലന്റ കണകക്ക് കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസര
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വനതലകാ;  ഇനരയത്തിലെകാലക ആയര്ലലദര്ഘരര വര്ദ്ധത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്,  ലമകാതതത്തില

അതക്ക്  69  വയസകാലണങത്തില  തകരളതത്തില  ആയര്ലലദര്ഘരര  10  വര്ഷര

അധത്തികമകാണക്ക്. തകരളതത്തില ജനത്തിച്ചകാല 10 വര്ഷരകൂടെത്തി ആയസക്ക് അധത്തികമകായത്തി

കത്തിട്ടുലമന ഗരകാരന്റത്തിയണ്ടക്ക്,  അതക്ക് എലകാവര്ക്കുമുണ്ടക്ക്,  യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.-നക്ക് അതത്തില

വരതരകാസലമകാനമത്തില.  അങ്ങലന  എലകാ  തമഖലെകളത്തിലുര

തനട്ടെമുണ്ടകാക്കുനതത്തിനകായത്തി  ലചയ്തുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന  കകാരരങ്ങലള  സരബനത്തിച്ചക്ക്

ഓതരകാനകായത്തി എടുത്തുപറയനത്തില.

മത്തി  .   സവ്വീകര്:  സമയര അധത്തികരത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു.

ശവ്വീ  .    ലക  .    എന  .    ബകാലെതഗകാപകാല:  സര്,  ഇത്രയര  ആളകള

ചര്ച്ചലചയതതല,  ഞകാന  ഒറയ്ക്കക്ക്  ഇതത്തിലനലകാര  മറുപടെത്തി  പറയതണ്ട.  ഞകാന

ദവ്വീര്ഘത്തിപ്പത്തിക്കുനത്തില.  തകരളതത്തിലന്റ ലപകാതുകടെര ഇതപ്പകാള  39  ശതമകാനമുണ്ടക്ക്.

എനകാല  രകാജസകാനത്തില  ഇതക്ക്  42.4  ശതമകാനവര  പഞകാബത്തില  47

ശതമകാനവമകാണക്ക്.  അങ്ങലന ഓതരകാ തസറത്തിലന്റയര കകാരരങ്ങള തനകാകത്തിയകാല

സമയലമടുതക്ക്  പറയകാനകാനള്ള  വത്തിഷയങ്ങള  ധകാരകാളമുണ്ടക്ക്.  വത്തിലെകയറര

ഏറവര  കുറവക്ക്  അനഭവലപ്പടുനതക്ക്  തകരളതത്തിലെകാണക്ക്.  തകന്ദ്രര

നലകത്തിലകകാണ്ടത്തിരന തസകാളര്ഷത്തിപകളത്തില 2000 എണര ലവട്ടെത്തിക്കുറലച്ചങത്തില
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തകരളര  അധത്തികമകായത്തി  1000  എണര  തസകാളര്ഷത്തിപകള  നലകുകയകാണക്ക്

ലചയതക്ക്.  ലതകാഴത്തിലുറപ്പക്ക്  പദ്ധതത്തിക്കുള്ള  ബഡ്ജറക്ക്  വത്തിഹത്തിതര  തകന്ദ്രര

വലെത്തിയതതകാതത്തില  ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചതക്ക്  തകരളതത്തിലുളലപ്പലടെ  വലെത്തിയ

പ്രശമുണ്ടകാക്കുനണ്ടക്ക്.  കൂടെകാലത ഭകര സബ്സത്തിഡത്തി പകുതത്തിയകായത്തി ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചു,

പകാചകവകാതകതത്തിനള്ള  സബ്സത്തിഡത്തിയര  ലവട്ടെത്തിക്കുറച്ചു.  പകാചകവകാതക

സത്തിലെത്തിണ്ടര് ഒനത്തിനക്ക്  50 രൂപ വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചതപ്പകാള അതത്തില പ്രതത്തിതഷധത്തിച്ചക്ക് ഒര

സരയക്ത പ്രതമയര ലകകാണ്ടുവരകാലമനക്ക് പ്രതത്തിപകര പറതയണ്ടതതല?  നമുകക്ക്

തവണലമങത്തില അങ്ങലന ലചയ്യേകാലമനക്ക് ഞങ്ങള പറയന.  കടെയത്തിലതപ്പകായത്തി

തദകാശതയകാ  ഇഡലെത്തിതയകാ  കഴത്തികകാലമനവച്ചകാലതലന  ലകകാതമഴരല

സത്തിലെത്തിണ്ടറത്തിനക്ക്  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചതക്ക്  350  രൂപയകാണക്ക്.    വവ്വീടുകളത്തിലലെ  ഒര ഗരകാസക്ക്

സത്തിലെത്തിണ്ടറത്തിനക്ക് രണ്ടക്ക് വര്ഷരലകകാണ്ടക്ക് 400 രൂപയത്തിലെധത്തികമകാണക്ക് വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചതക്ക്.

അതത്തിലനകാര കരത്തിലങകാടെത്തിയമത്തില,  പ്രതത്തിതഷധവമത്തില.  നകാലെകായത്തിരര തകകാടെത്തി രൂപ

നമുകക്ക്  അധത്തികമകാകുര. ബത്തി.ലജ.പത്തി.-യലടെ  പ്രചരണര  നത്തിര്ഭകാഗരവശകാല

യ.ഡത്തി.എഫക്ക്.-ലന്റ  ചത്തിലെ  ആളകളര  പ്രചരത്തിപ്പത്തിക്കുനണ്ടക്ക്.  ഗരകാസത്തിനളള  1100

രൂപയത്തില  50  രൂപയ്ക്കടുതകാണക്ക് തകന്ദ്രതത്തിനക്ക്  നലകുന ടെകാകക്ക്.  ബകാകത്തി  305

രൂപ ടെകാകക്ക്  സരസകാനര വകാങ്ങുനതത്തിനകാല സഖകാകതളകാടെക്ക്  തപകായത്തി കുറയ്ക്കകാന
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പറയണലമനകാണക്ക്  അവരലടെ  വകാദര.  തകരളതത്തിനക്ക്  തനതകായത്തി  ഇതത്തിനക്ക്

ടെകാകത്തില,  കകാരണര  ഇതക്ക്  ജത്തി.എസക്ക്.ടെത്തി.-യത്തിലെകാണക്ക്.  സരസകാനതത്തിനക്ക്  ടെകാകക്ക്

വകാങ്ങകാന  അവകകാശമത്തില.  അവത്തിലടെയകാണക്ക്  വത്തിലെ  വര്ദ്ധത്തികകാലത  ഗരകാസത്തിനക്ക്

നത്തികുതത്തി കൂട്ടെത്തിയതക്ക്.  തനരലത ഇവര് പറഞ്ഞ തത്തിയറത്തിയണ്ടക്ക്.  ലപതടകാളത്തിനക്ക്  20

രൂപ തകന്ദ്രര  ലസസക്ക്  വകാങ്ങുനണ്ടക്ക്.  20  rupees  is  much  lesser  than  2

rupees  or  2  rupees  is  greater  than  20  rupees  എനതകാണക്ക്  തകന്ദ്രവര

സരസകാനവര തമത്തില ലസസത്തിലന്റ കകാരരതത്തിലുളളതക്ക്.  അതത്തിനക്ക്  കരത്തിലങകാടെത്തി

കകാണത്തിക്കുന.  ഇതപ്പകാള  50  രൂപ  ഗരകാസക്ക്  സത്തിലെത്തിണ്ടറത്തിനക്ക്  ടെകാകക്ക്

വകാങ്ങുനതത്തിലനക്കുറത്തിച്ചക്ക് അഭത്തിപ്രകായര പറയതണ്ട?  ഇതരര കകാരരങ്ങള വണ്ടത്തി

ഓടെത്തിക്കുനതത്തിതനകകാളര  പ്രധകാനമകാണക്ക്.  സരസകാനര  ഇകകാരരതത്തില

ശക്തമകായ  നത്തിലെപകാടെകാലണടുക്കുനതക്ക്.  ഓതരകാ  ജത്തിലയത്തിലുര  ലതരലഞ്ഞടുപ്പത്തിലന്റ

കകാരരതത്തിനക്ക്  തകന്ദ്രതനതകാകളര  മനത്തിമകാരര  ആഭരനര  വകുപമനത്തിയര  മറക്ക്

തനതകാകന്മേകാരര  ചകാര്ജ്ജുള്ളവരലമകാലക  വരനണ്ടക്ക്.  അവത്തിലടെലയകാനര

കരത്തിലങകാടെത്തി കകാണത്തിക്കുനതകായത്തി കകാണുനത്തില. സരസകാന തകാലപ്പരരതത്തിനകായത്തി

ഒരമത്തിച്ചക്ക്  പ്രതത്തിതഷധത്തികണര.   ഇനക്ക്  ധനകകാരര  വകുപ്പത്തിലന്റയര  നത്തികുതത്തി

വകുപ്പത്തിലന്റയര മറക്ക്  വകുപകളലടെയര  ധനകാഭരര്ത്ഥനകളകാണക്ക്  വനത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.
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തകരളതത്തില  വലെത്തിയ  മുതനറമുണ്ടകാകകാന  സഹകായകരമകായ  തരതത്തില

ലചയ്യേകാവന  കകാരരങ്ങളകാണക്ക്  ഇവത്തിലടെ  പറഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  അതത്തിനക്ക്

പ്രതത്തിപകമുളലപ്പലടെ  പത്തിന്തുണച്ചക്ക്  ധനകാഭരര്ത്ഥനകള  പകാസകാകണലമനക്ക്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന. 

 റവനന-ഭവന നത്തിര്മകാണ വകുപമനത്തി (ശവ്വീ  .   ലക  .   രകാജന  ): സര്, വത്തിവത്തിധ

വകുപകളലടെ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകള  ഉളലകകാള്ളത്തിച്ചുലകകാണ്ടുള്ള

ചര്ച്ചയകാലണനതുലകകാണ്ടക്ക്  അങ്ങയലടെ  അഭരര്ത്ഥന  ഞകാന  മകാനത്തിക്കുന.

പ്രധകാനമകായര  റവനന,  സര്തവ,  ഭവനനത്തിര്മകാണര,  ദുരനനത്തിവകാരണവമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ പ്രകൃതത്തിതകകാഭങ്ങളലടെ സഹകായര എനത്തിവലയലകാര ഈ ചര്ച്ചയ്ക്കക്ക്

വത്തിതധയമകായത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ശവ്വീ.  ലക.  ബകാബു  (ലനന്മേകാറ)  മുതല

ശവ്വീ.  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്  വലര  ചര്ച്ചയത്തില  പലങടുത  എലകാവരര  ഈ

രരഗതക്ക്  പ്രവര്തത്തിച്ചുലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന സര്കകാരത്തിലന്റ  നത്തിലെപകാടുകലളക്കുറത്തിച്ചക്ക്

ഏലതങത്തിലുര  വത്തിധതത്തിലുള്ള  രൂകമകായ  വത്തിമര്ശനങ്ങള

ഉനയത്തികലപ്പട്ടെത്തിട്ടെത്തിലലനതുതലന  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ശരത്തിയകായ  വത്തിധതത്തിലെകാണക്ക്

തപകാകുനലവനതത്തിലന്റ  ഏറവര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  സൂചനയകാണക്ക്.  ഈ  തഫകാറത്തില

നത്തിലക്കുതമ്പകാള  വളലര  അഭത്തിമകാനകരമകായ  കകാരരര,  ഒര  വര്ഷകകാലെരമുമ്പക്ക്
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ഡത്തിമകാനഡക്ക്  ഡത്തിസഷനതവണ്ടത്തി  മറുപടെത്തി  പറയതമ്പകാള  സര്തവ  രരഗതക്ക്

നടെപ്പത്തിലെകാക്കുലമനക്ക്  പറയലപ്പട്ടെ  പദ്ധതത്തികലളലകാര  നടെപ്പത്തിലെകാകത്തിയത്തിട്ടെകാണക്ക്

2023-ല  ഈ  ധനകാഭരര്ത്ഥനലയ  അഭത്തിസരതബകാധന  ലചയ്യുനതക്ക്. ഞകാന

അതത്തിലന്റ  വത്തിശദകാരശങ്ങളത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  കടെക്കുനത്തില.  1966  മുതല  ആരരഭത്തിച്ചക്ക്  57

വര്ഷകകാലെര  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുര  1666  വത്തിതലജുകളത്തില,  915  വത്തിതലജുകളത്തില

മകാത്രലമതത്തിയ  സര്തവ  ഡത്തിജത്തിറലെകായത്തി  റവ്വീ  സര്തവ  നടെതണലമന

ആശയതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  തകരളര  കടെക്കുതമ്പകാള  എത്ര  വലെത്തിയ

അഭനഹങ്ങളണ്ടകായത്തിരന.  അതക്ക്  ആരരഭത്തിക്കുനതക്ക്  ലവറുര  കഥകള

മകാത്രമകാലണനക്ക്  പ്രചരത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരന.  ഘട്ടെര  ഘട്ടെമകാലയലകാര  പരത്തിഹരത്തികകാന

സകാധത്തിച്ചു.  ഡത്തിജത്തിറല റവ്വീസര്തവയ്ക്കുതവണ്ടത്തി ഉപഗഹകാവത്തിഷ്കൃത സകാതങതത്തികവത്തിദര

ഉപതയകാഗത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക് 28 തകകാര്തസഷനകള സകാപത്തിച്ചു. ഇതുപതയകാഗത്തികകാന

1500  ആര്.ടെത്തി.ലക.  തറകാവര് ലമഷവ്വീനകളര  200  ആര്.ടെത്തി.എസക്ക്.  ലമഷവ്വീനകളര

1700  പത്തി.സത്തി.  ടെകാബുകളര  സമകാഹരത്തികകാന  കഴത്തിഞ്ഞു.  ഇതത്തിനതവണ്ടത്തി

പ്രതതരകര തയ്യേകാറകാകത്തിയ എസക്ക്.ഒ.പത്തി.  അരഗവ്വീകരത്തികലപ്പട്ടു.  സര്തവ രരഗതക്ക്

ജവ്വീവനകകാരത്തിലലന  പ്രശര  പരത്തിഹരത്തികകാന  തകാലകകാലെത്തികകാടെത്തിസകാനതത്തില

1500  സര്ലവയര്മകാലരയര  3200  ലഹലപ്പര്മകാലരയര  നത്തിയമത്തിക്കുകയര
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അവര്ക്കുതവണ്ടത്തി  സമഗമകായ  ലടയത്തിനത്തിരഗക്ക്  സരഘടെത്തിപ്പത്തിക്കുകയര  ലചയ്തു.

ഡത്തിജത്തിറല  റവ്വീസര്തവ  നടെപടെത്തികളകാരരഭത്തിക്കുതമ്പകാള  ഈ  സര്തവ

തവണ്ടവത്തിധതത്തില  മുതനകാട്ടുതപകാകുതമകാലയന  അഭനഹര  നമ്മുലടെ

മുമ്പത്തിലുണ്ടകായത്തിരന.  എലകാവത്തിധ ഒരകങ്ങളര പൂര്തത്തിയകാകത്തി  നവരബര് 1-ാം

തവ്വീയതത്തി  തകരളതത്തിലന്റ മുഖരമനത്തി ഡത്തിജത്തിറല റവ്വീസര്തവയ്ക്കക്ക്  തുടെകര കുറത്തിച്ചു.

ഒരമകാസകകാലെര  കഴത്തിഞ്ഞക്ക്  200  വത്തിതലജുകളത്തില  നടെനലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുന

പ്രവര്തനര  പരത്തിതശകാധത്തിച്ചതപ്പകാള  1000  ലഹകര്  ഭൂമത്തി  മകാത്രമകാണക്ക്

അളകകാനകായതക്ക്.  യഥകാര്ത്ഥതത്തില  ലചറത്തിയ  ഭവ്വീതത്തിയണ്ടകായത്തിരന.  പതക

അഭത്തിമകാനതതകാലടെ  പറയലട്ടെ,  രണ്ടുമകാസകകാലെര  പത്തിനത്തിട്ടെ  പ്രവര്തനങ്ങള

പരത്തിതശകാധത്തിക്കുതമ്പകാള തകരളതത്തില ഇനക്ക്  15111  ലഹകര് ഭൂമത്തി ഡത്തിജത്തിറലെകായത്തി

അളനക്ക്  പൂര്തവ്വീകരത്തികകാന  കഴത്തിഞ്ഞ  ആതവശതതകാടുകൂടെത്തിയകാണക്ക്  ഇനക്ക്

ഡത്തിമകാനഡക്ക്  ഡത്തിസഷലന  അഭത്തിസരതബകാധന  ലചയ്യുനതക്ക്.  തകരളതത്തിലുള്ള

ആലക  ഭൂമത്തിയലടെ  രണ്ടക്ക്  ശതമകാനര  ഇതത്തിനകര  അളനക്ക്  പൂര്തവ്വീകരത്തികകാന

കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  കൃതരമകായ  പകാനത്തിരഗത്തില  ഇനരയത്തില  തകരള  സരസകാനതക്ക്

മകാത്രമകാണക്ക്  സമ്പൂര്ണ  ഡത്തിജത്തിറല  റവ്വീസര്തവ  നടെത്തുനലതന

അഭത്തിമകാനതബകാധതതകാലടെയകാണക്ക്  ഈ  പ്രവര്തനതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  തപകാകുനതക്ക്.
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തകരളതത്തിലലെ  ഡത്തിജത്തിറല  റവ്വീസര്തവ  പൂര്തത്തിയകാകുതമ്പകാള  തനരലത

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ അരഗങ്ങള പറഞ്ഞതുതപകാലലെ തകവലെലമകാര ഡത്തിജത്തിറല തവലെത്തി

വരനലവനക്ക്  മകാത്രമല,  ഞകാന  കഴത്തിഞ്ഞദത്തിവസലത  മറുപടെത്തിയത്തില

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലലെ,  registration  department's  PEARL,  revenue

department's  ReLIS  and  the  survey  department's  e-Maps  എനത്തിവ

കൂട്ടെത്തിതയകാജത്തിപ്പത്തിച്ചുകകാണ്ടക്ക് "എലന്റ ഭൂമത്തി"  എനതപരത്തില ഒര ഇന്റഗല തപകാര്ട്ടെല

ആരരഭത്തികകാനള്ള  ശമതത്തിലെകാണക്ക്.  ഇന്റഗല  തപകാര്ട്ടെല  ആരരഭത്തിക്കുനതക്ക്

ഡത്തിജത്തിറല  റവ്വീസര്തവ  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടെകാതണകാലയനക്ക്  പലെരര  തചകാദത്തിച്ചു.

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  രണ്ടകാര  വകാര്ഷത്തികതത്തിതനകാടെനബനത്തിച്ചുള്ള  നൂറുദത്തിന

പരത്തിപകാടെത്തി  പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുതമ്പകാള ആദരഘട്ടെലമന നത്തിലെയത്തില തകരളതത്തിലലെ

15 വത്തിതലജുകളത്തില  'എലന്റ ഭൂമത്തി' എന ഇന്റഗല തപകാര്ട്ടെല നത്തിലെവത്തില വരകാന

തപകാകുകയകാലണനക്ക്  ഈ  സഭലയ  സകാകത്തി  നത്തിര്തത്തിലകകാണ്ടക്ക്  ഞകാന

ഉറപതരന.  അതത്തിനതവണ്ടത്തി  ഒര  ലസറത്തിലലമന്റക്ക്  ആകത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  തകരളര

കടെതകണ്ടത്തിവരര.  മലെബകാറത്തിലുര  തത്തിരവത്തിതകാരകൂറത്തിലുര  ലകകാച്ചത്തിയത്തിലുര

തനരലതയണ്ടകായത്തിരന  ലസറത്തിലലമന്റുകലളക്കുറത്തിച്ചക്ക്  ഞകാന  വത്തിശദവ്വീകരത്തിച്ചു.

എനകാല  തകരളര  രൂപവ്വീകരത്തിച്ചതത്തിനതശഷര  അധത്തികവത്തിസവ്വീര്ണലത
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അഭത്തിസരതബകാധന  ലചയ്യേകാന  നത്തിയമങ്ങളത്തിലുര  ചട്ടെങ്ങളത്തിലുമുള്ള  സകാധകാരണ

വഴത്തികളലകാലത മറ്റുവഴത്തികള നമ്മുലടെ മുമ്പത്തിലെത്തില എനളളതുലകകാണ്ടുതലന ആ

പ്രശങ്ങലള സമഗമകായത്തി ചര്ച്ചലചയക്ക്  തകരളതത്തിലലെകാര ലസറത്തിലലമന്റക്ക്  ആകക്ക്

ലകകാണ്ടുവരനതത്തിനതവണ്ടത്തിയള്ള  മുലനകാരകങ്ങള  ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു.

അതത്തിലന്റ ഭകാഗമകായത്തി ഇനരയത്തിലലെ വത്തിവത്തിധ സരസകാനങ്ങളത്തിലലെ അനഭവങ്ങള

ബകമകാറകാന  കഴത്തിയന  വത്തിപുലെമകായ  വത്തിധതത്തിലുള്ള  തയ്യേകാലറടുപ്പക്ക്

നടെപ്പത്തിലെകാകകാനകായത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  നമ്മുലടെ മുമ്പത്തിലുണ്ടകായത്തിരന  presumptive  title-ല

നത്തിനക്ക്  conclusive  title-തലെയ്ക്കുള്ള  തകരളതത്തിലന്റ  യകാത്രയകാണക്ക്  ഡത്തിജത്തിറല

റവ്വീസര്തവയത്തിലൂലടെ  നടെപ്പത്തിലെകാകകാന  തപകാകുനതക്ക്.  തകരള  ചരത്തിത്രതത്തില

അടെയകാളലപ്പടുതകാന കഴത്തിയനവത്തിധതത്തില  1666  വത്തിതലജുകളത്തില ഡത്തിജത്തിറല

സര്തവ  നടെതതണ്ട  1550  വത്തിതലജുകളത്തിലുര  ഈ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ

കകാലെയളവത്തിലതലന  ഡത്തിജത്തിറല  സര്തവ  പൂര്തവ്വീകരത്തികകാന

കഴത്തിയനവത്തിധതത്തില  അതത്തിലന്റ  സരവത്തിധകാനങ്ങള

മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്. 

ഭവനനത്തിര്മകാണ  തബകാര്ഡക്ക്  ഏതതകാ  വലെത്തിയ

അപകടെതത്തിലലപ്പട്ടെത്തിരത്തിക്കുകയകാലണനര  ഭവനനത്തിര്മകാണ  വകുപ്പക്ക്
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മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാനള്ള  സകാഹചരരമുതണ്ടകാലയനര  ഇവത്തിലടെ  ചത്തിലെ

അരഗങ്ങള  തചകാദത്തിച്ചത്തിരന.  അതക്ക്  ഞകാന  വത്തിശദവ്വീകരത്തിക്കുനത്തില.   50

വര്ഷലത  സമുജശലെമകായ  പകാരമ്പരരര,  യശ:ശരവ്വീരനകായ

എര.  എന.  തഗകാവത്തിനന നകായര് ഭവനനത്തിര്മകാണ വകുപമനത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുന

കകാലെതക്ക്  1971-ല  ആരരഭത്തിച്ച  ഭവനനത്തിര്മകാണ  തബകാര്ഡക്ക്  ഏഴക്ക്

ലെകതത്തിലെധത്തികരതപരലടെ പകാര്പ്പത്തിടെ സശപ്നങ്ങള സകാകകാത്കരത്തിച്ചക്ക് എര. എന.

ലെകര വവ്വീടെക്ക്  ഭവന പദ്ധതത്തി,  രകാജവ്വീവക്ക്  ദശലെക പകാര്പ്പത്തിടെ  പദ്ധതത്തി,  ഗൃഹശവ്വീ

ഭവന  പദ്ധതത്തി,  സുനകാമത്തി  ഭവന  പദ്ധതത്തി,  തഗകാത്രവര്ഗകകാര്കകായള്ള  ഭവന

പദ്ധതത്തി,  പട്ടെത്തികജകാതത്തി/പട്ടെത്തികവര്ഗ  വത്തിഭകാഗങ്ങളകകായള്ള  ഭവന  പദ്ധതത്തി,

സകാഫലെരര  പദ്ധതത്തി,  ഇനതവറവ്വീവക്ക്  പദ്ധതത്തി,  റവനന  ടെവറുകള,  ലെകാത്തൂര്

ദുരത്തിതകാശശകാസ  പദ്ധതത്തി,  വര്കത്തിരഗക്ക്  വത്തിലമനസക്ക്  തഹകാസലുകള  ഇങ്ങലന

നത്തിരവധത്തി  പദ്ധതത്തികളത്തിലൂലടെ  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.  തകരളതത്തില  ഇതപ്പകാള

142  ഇടെങ്ങളത്തിലെകായത്തി  127  ഏകതറകാളര  ഭൂമത്തി  ഹകൗസത്തിരഗക്ക്  തബകാര്ഡത്തിനക്ക്

സശനമകായത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  57  ലകട്ടെത്തിടെങ്ങളത്തിലെകായത്തി  14,42,969  സശയര്  ഫവ്വീറത്തിലന്റ

പത്തിനബലെതതകാലടെ  ഹകൗസത്തിരഗക്ക്  തബകാര്ഡക്ക്  ശക്തമകായ  ആസത്തിതയകാലടെ

മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.  ഹകൗസത്തിരഗക്ക് തബകാര്ഡക്ക് ആരരഭത്തികകാനതപകാകുന ചത്തിലെ
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പദ്ധതത്തികള  മകാത്രര  സഭയലടെ  ശദ്ധയത്തിലലപ്പടുത്തുകയകാണക്ക്.  തകരളതത്തിലന്റ

വരവസകായതകന്ദ്രലമനക്ക് വത്തിളത്തികലപ്പടുന ലകകാച്ചത്തിയത്തിലലെ മബറന ബഡവത്തിലുള്ള

18  ഏകര്  ഭൂമത്തിയത്തില  പത്തി.പത്തി.പത്തി.  തമകാഡലെത്തില  ആയര് ഹബക്ക്-കര-ഓകത്തിജന

സത്തിറത്തിലയന  3200  തകകാടെത്തി  രൂപ  മുതലമുടെക്കുന  ഇനരയത്തിലലെതലന

ആദരലത  ഇതകകാ  ബത്തിസത്തിനസക്ക്  ഹബത്തിലന്റ  പ്രകാരരഭ  പ്രവര്തനങ്ങള

തബകാര്ഡക്ക്  ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു.  ബകാകക്ക് തവ ര്ഡക്ക്  കകാസസക്ക്

ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റത്തിലന്റയര  എസക്ക്.സത്തി./എസക്ക്.ടെത്തി.  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റത്തിലന്റയര

ആര്.എ.ടെത്തി.ടെത്തി.സത്തി.-യലടെയര  ലകകാലര  ജത്തിലകാ  പഞകായതത്തിലന്റയര

തനതൃതശതത്തിലുള്ള  പരത്തിപകാടെത്തികള  ഇതപ്പകാള  ഏലറടുത്തുകഴത്തിഞ്ഞു.

എരതമലെത്തിയത്തിലുള്ള ആറര ഏകര് സലെതക്ക് ഡത്തിതവകാഷണല ടൂറത്തിസര ഹബക്ക്

പത്തി.പത്തി.പത്തി. തമകാഡലെത്തില ഈ വര്ഷരതലന ആരരഭത്തിക്കുര. ഇടുകത്തി ലമഡത്തികല

തകകാതളജത്തിനക്ക് സമവ്വീപര തബകാര്ഡത്തിലന്റ വകാഴതതകാപ്പത്തിലുള്ള ഭൂമത്തിയത്തില തഡകാതകഴക്ക്

ലറസത്തിഡന്റക്ക്സക്ക്,  സ്റ്റുഡന്റക്ക്സക്ക്  നഴക്ക്  തഹകാസലുകള  ഈ  വര്ഷരതലന

ആരരഭരകുറത്തിക്കുര. കുട്ടെത്തികകാനത്തുര മകാനനവകാടെത്തിയത്തിലുമുള്ള ഭൂമത്തികളത്തില ബഡ്ജറക്ക്

തഹകാട്ടെലുകള ഇതവണ ആരരഭത്തിക്കുര. എറണകാകുളര കുമകാരനകാശകാന നഗറത്തിലുര

ജഗതത്തിയത്തിലുര  പത്തി.ടെത്തി.പത്തി.  നഗറത്തിലുര  കലൂരത്തിലുര  തകകാഴത്തിതകകാടുര  പകാരസരര
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മകാതൃകയത്തില ഫകാറക്ക് സമുച്ചയങ്ങള ആരരഭത്തിക്കുര. ഇവത്തിലടെയണ്ടകായ പ്രധകാനലപ്പട്ടെ

ചര്ച്ചയകാണക്ക് എര.എന. ലെകര വവ്വീടെത്തിലന്റ പുനര്നത്തിര്മകാണവമകായത്തി ബനലപ്പട്ടെ

പ്രശര.  പലെരര  ഇരട്ടെവവ്വീടുകളത്തിലെകാണക്ക്  ഇതപ്പകാള  തകാമസത്തിക്കുനതക്ക്.  അങ്ങലന

അയ്യേകായത്തിരതതകാളര വവ്വീടുകളണ്ടക്ക്.  ആ ഇരട്ടെവവ്വീടുകള ഒറവവ്വീടുകളകാകകാനളള ഒര

പദ്ധതത്തികക്ക് സര്കകാരത്തിലന്റ സഹകായതതകാലടെ കഴത്തിഞ്ഞവര്ഷര  തുടെകര കുറത്തിച്ചു.

ലെകര വവ്വീടെക്ക് പദ്ധതത്തി 50 വര്ഷര പൂര്തവ്വീകരത്തികലപ്പട്ടെ ഘട്ടെതത്തില, എര.എന.

സുവര്ണ ഭവന പദ്ധതത്തിയത്തിനകവ്വീഴത്തിലലെ  ഇരട്ടെ  വവ്വീടുകള ഒറവവ്വീടുകളകാകകാനളള

പദ്ധതത്തിലയ  സരബനത്തിച്ചക്ക്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തിതയകാടെക്ക്

സരസകാരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.  ഇതവണലത  ബഡ്ജറത്തില  ഫണ്ടക്ക് വകയത്തിരതത്തിയകാല

മകാത്രതമ  സര്കകാരത്തിനക്ക്  ആ  പദ്ധതത്തിയമകായത്തി  മുതനകാട്ടുതപകാകകാന

സകാധത്തിക്കുകയളള.  അതുമകാത്രമല,  എര.എന.സത്തി.-കളലടെ  സത്തി.എസക്ക്.ആര്.

ഫണ്ടുപതയകാഗത്തിച്ചക്ക്  ഇരട്ടെ  വവ്വീടുകള  ഒറവവ്വീടുകളകാക്കുനതത്തിനകായത്തി  'എര.എന.

നവയഗ ലെകര വവ്വീടെക്ക്'  എന തപരത്തില ഒര പുതത്തിയ പദ്ധതത്തികൂടെത്തി ആവത്തിഷ്കരത്തിച്ചക്ക്

നടെപ്പത്തിലെകാകകാന തപകാകുകയകാണക്ക്. 

അതത്തിധനത്തികരലകാത  പ്രവകാസത്തികളലടെ  ഭവന  സശപ്നങ്ങള

സകാകകാത്കരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി പ്രവകാസത്തി ലലഹറക്ക്സക്ക് എന തപരത്തില ഒര ഭവന
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സമുച്ചയര  തകകാഴത്തിതകകാടെക്ക്  ആരരഭത്തികകാന  തപകാകുന.  നകാര  കകാതണണ്ട

ഗകൗരവതമറത്തിയ  മലറകാരകകാരരര,  സര്കകാരത്തിലന്റയര  സര്കകാര്  ഇതരതകമ

സകാപനങ്ങളത്തിലുര  തകാമസത്തിക്കുന  ലപണ്കുട്ടെത്തികളകക്ക്  18 വയസക്ക്

പൂര്തത്തിയകാകുതമ്പകാള  അവര്  ടെത്തി  സകാപനങ്ങളത്തിലനത്തിനക്ക്  പുറതകാകലപ്പടുന.

അവര്കക്ക്  സശനമകായത്തി  വവ്വീതടെകാ,  ബന്ധുകതളകാ,  സത്തിര  സരവത്തിധകാനങ്ങതളകാ

ഇലകാത  ഘട്ടെതത്തില  അവര്കകായത്തി  വനത്തിത-ശത്തിശുതകമ  വകുപമകായത്തി

സരയക്തമകായത്തി  തചര്നലകകാണ്ടക്ക്  'തലന്റയത്തിടെര'  എന തപരത്തില ഒര പ്രതതരക

പദ്ധതത്തി ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്  സര്കകാര് നത്തിശയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന. 

 'ആശശകാസക്ക് വകാടെക വവ്വീടെക്ക്'  എന തപരത്തില ലമഡത്തികല തകകാതളജുകതളകാടെക്ക്

തചര്നക്ക്  ലലബസകാനതഡഴത്തിനക്ക്  തകാമസത്തികകാന  കഴത്തിയന  സമുച്ചയങ്ങള

ആരരഭത്തികകാന  തപകാകുകയകാണക്ക്.    ആലെപഴ,  തൃശ്ശൂര്,  പരത്തിയകാരര  എനവ്വീ

മൂനസലെങ്ങളത്തില ഇതക്ക് ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു. തകകാട്ടെയത്തുര തകകാനത്തിയത്തിലുര ഇകൗ

വര്ഷവര  അടുതഘട്ടെതത്തില  ഇടുകത്തിയത്തിലക്കൂടെത്തി  ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനളള

തയ്യേകാലറടുപകളമകായകാണക്ക് സര്കകാര് നവ്വീങ്ങുനതക്ക്.   

ഇനരയത്തിലലെതലന  ഏറവര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ഭവന  പകാര്കത്തിനക്ക്,

നകാഷണല/ഇന്റര്നകാഷണല  ഹകൗസത്തിരഗക്ക്  പകാര്കത്തിനക്ക്  തത്തിരവനനപുരതക്ക്
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തവദത്തിലയകാരങ്ങകാന  തപകാകുന.   ഏകതദശര  ആറര  ഏകതറകാളര  സലെതക്ക്

നകാലപ്പതത്തിതലെലറ  നത്തിര്മകാണങ്ങള  തനരത്തിട്ടെക്ക്  കകാണകാനര  പരത്തിചയലപ്പടെകാനര

കഴത്തിയന  വത്തിധതത്തില  തത്തിരവലര  വത്തിതലജത്തില  6.95  ഏകര്  സലെര

ഏലറടുത്തുലകകാണ്ടക്ക്  20  തകകാടെത്തിരൂപയലടെ  പദ്ധതത്തികളകക്ക്  ലകസക്ക് നത്തികത്തിലന്റ

(തകരള  സരസകാന  നത്തിര്മത്തിതത്തി  തകന്ദ്ര)  തനതൃതശതത്തിലുളള  നത്തിര്മകാണ

പ്രവര്തനങ്ങള ആരരഭത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു. 

 'എലകാവര്ക്കുര ഭൂമത്തി, എലകാ ഭൂമത്തിക്കുര തരഖ, എലകാ തസവനങ്ങളര സകാര്ട്ടെക്ക്'

എന  മുഖമുദ്രകാവകാകരതതകാലടെ  തകരളതത്തിലലെ  റവനന  വകുപ്പത്തിലന്റ

പ്രവര്തനങ്ങലള തവഗതയത്തിലെകാക്കുനതത്തിനതവണ്ടത്തി ശതദ്ധയമകായ പദ്ധതത്തികള

നടെപ്പത്തിലെകാകകാന  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ആഗഹത്തിക്കുന.  അകകാരരതത്തില  ഏറവര

പ്രധകാനലപ്പട്ടെതക്ക്  പട്ടെയ  മത്തിഷനകാണക്ക്.  അകകാരരര  പലെതവണ  സഭയത്തില

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുലകകാണ്ടക്ക്  ഞകാന  ആ  വത്തിഷയതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  കടെക്കുനത്തില.

തകരളതത്തിലലെ  എലകാവര്ക്കുര  ഭൂമത്തി  നലകുനതക്ക്  സരബനത്തിച്ചക്ക്  ഇവത്തിലടെ

സരസകാരത്തിച്ചവലരലകാര സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതലകാ;  ശവ്വീ. ഐ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണന  ഇതപ്പകാള

സഭയത്തിലെത്തിലലനക്ക്  തതകാനന.  അതദഹര  വയനകാടെത്തിലന്റ  പ്രശങ്ങളകാണക്ക്

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിച്ചതക്ക്.   ശവ്വീ. ഐ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണനര ശവ്വീ. ടെത്തി. സത്തിദത്തിഖര ശവ്വീ. ഒ.
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ആര്.  തകളവര  ഞകാനര  ഉളലപ്പലടെയളള  ജനപ്രതത്തിനത്തിധത്തികള  ഒരമത്തിച്ചത്തിരനക്ക്

ഒരവര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില  പരത്തിഹരത്തിച്ച  പ്രശങ്ങള  എത്രയകാണക്ക്;   പകാരത്തിസണ്

എതസറത്തിലലെ   മത്തിച്ചഭൂമത്തി  661  കുടുരബങ്ങളകക്ക്  വത്തിതരണര  ലചയ്യുനതത്തിനളള

നടെപടെത്തികള  പൂര്തത്തിയകായത്തി.   നരത്തികല,  ലവളളറടെ  പ്രതദശങ്ങളത്തിലലെ  189

കുടുരബങ്ങളകക്ക്  അവത്തിലടെ  പട്ടെയര  നലകുകയണ്ടകായത്തി.  51  വര്ഷമകായത്തി

തവ്വീര്കകാത വഡക്ക് ലെകാനഡക്ക് എതസറത്തിലന്റ കകാരരതത്തില, ഇതപ്പകാള  32 തപര്കക്ക്

പട്ടെയര  തയ്യേകാറകാകത്തി  നലകുകയര  452  തപര്കക്ക്  നൂറുദത്തിന  കര്മ

പരത്തിപകാടെത്തിയത്തിലുളലപ്പടുതത്തി  പട്ടെയ  വത്തിതരണര  നടെത്തുകയര  ലചയ്യുര.

ചവ്വീതങ്ങരത്തിയത്തിലലെ പ്രശര പരത്തിഹരത്തികകാന കഴത്തിഞ്ഞു. ബഹുമകാനരരകായ പത്തി. എസ് .

സുപകാല  എര.എല.എ.-യലടെയര  ലക.  ബത്തി.  ഗതണഷക്ക്  കുമകാറത്തിലന്റയരകൂടെത്തി

സലെമകായ  പുനലൂരത്തിലലെ  തപപ്പര്  മത്തിലമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  30  വര്ഷമകായത്തി

നത്തിലെനത്തിലക്കുന പ്രശര  പരത്തിഹരത്തികകാന സകാധത്തിച്ചു.  അതുതപകാലലെ,   Codacal

Tile  Factory  പ്രശലത  സരബനത്തിച്ചക്ക്   മലെപറര  ജത്തിലയത്തിലലെ  ആളകളകക്ക്

അറത്തിയകാര.   നൂറുദത്തിവസതത്തിനകര പട്ടെയര നലകത്തി ആ പ്രശര പരത്തിഹരത്തികകാന

സകാധത്തിക്കുര. 

പട്ടെയമത്തിഷന  എന  സരവത്തിധകാനതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  നകാര  കടെനത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.
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പട്ടെയമത്തിഷനത്തില മലെതയകാര ആദത്തിവകാസത്തികളകക്ക് പട്ടെയര നലകകാന  പ്രതതരക

എസക്ക്.ഒ.പത്തി.  തയ്യേകാറകാകത്തി.  പട്ടെയര  നഷ്ടലപ്പട്ടെ  തകസുകളത്തില  നത്തിയമപരമകായത്തി

അതക്ക്  തത്തിരത്തിലച്ചടുകകാനളള  ആതലെകാചനയത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  നകാര  കടെനത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.

അലലസനലമന്റക്ക്   ഓര്ഡര്  ലെഭത്തിച്ചത്തിട്ടുര  ഒര  കകാലെതക്ക്  പണര  അടെയ്ക്കകാന

കഴത്തിയകാതവര്കക്ക്  വവ്വീണ്ടുര  പണര  അടെയ്ക്കകാന  കഴത്തിയനത്തില.  അവരതക്ക്

അലലസനലമന്റക്ക് ലലെററകാലണനക്ക് കരതത്തിയത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  അവര്കക്ക് പണര

അടെയ്ക്കകാന  സകാധത്തിക്കുതമകാലയന  വത്തിഷയര  സരബനത്തിച്ചക്ക്  പരത്തിതശകാധത്തികകാനര

സര്കകാര്  അനവദത്തിച്ച  ഫകാറ്റുകളത്തിലുര  ലകട്ടെത്തിടെ  സമുച്ചയങ്ങളത്തിലുര

തകാമസത്തിക്കുനവര്കക്ക്  അണ്ഡത്തിലലവഡഡക്ക്  ലഷയര്  എനതപകാലലെ  ഭൂമത്തിയലടെ

ആനപകാതത്തിക അവകകാശര നലകകാനര സര്കകാരത്തിനക്ക് കഴത്തിയര. 

തകകാളനത്തിയലടെ കകാരരര വളലര ഗകൗരവതമറത്തിയ പ്രശമകാണക്ക്.  പലെയത്തിടെത്തുര

തകകാളനത്തികളത്തില പട്ടെയര നലകകാന സകാധത്തിക്കുനത്തില.  തനരലത പഞകായതക്ക്

വകാങ്ങത്തിച്ച  സലെതത്തിനക്ക്  പഞകായതത്തില  തരഖയണ്ടകാകത്തില.  പഞകായതത്തില

പ്രമകാണര  ലെഭരമകാകണലമങത്തില  പഞകായതക്ക്  എന.ഒ.സത്തി.  നലകത്തിയകാല

മതത്തിയകാകുര.  അതക്ക്  ലെഭരമലലങത്തില  എസക്ക്.ആര്.ഒ.  വഴത്തി

അധത്തികകാരലപ്പടുതകാനള്ള നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തിതകണ്ടത്തി വരര.   പഞകായതത്തില
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ലവസക്ക്  ലചയ്യേലപ്പട്ടെതകാലണങത്തില  റവനന  വകുപ്പത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ഡവ്വീലവസക്ക്  ലചയ്യേകാര.

മുനഉടെമയലടെ തപരത്തിലതലനയകാലണങത്തില തപകാക്കുവരവക്ക് ചട്ടെതത്തിലലെ ചട്ടെര 28

പ്രകകാരര  പഞകായതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  തപകാക്കുവരവക്ക്  ലചയ്തുലകകാടുതതത്തിനതശഷര

സര്കകാരത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ഡവ്വീലവസക്ക്  ലചയ്തുലകകാണ്ടക്ക്  ആ  പട്ടെയര  നലകകാര.  കുളര

പുറതമ്പകാകക്ക്, തറകാഡക്ക് പുറരതമ്പകാകക്ക്, പുഴ പുറരതമ്പകാകക്ക്  എനത്തിവ സരബനത്തിച്ചക്ക്

ചട്ടെര  64-ലലെ  11 (2)  പ്രകകാരര നലകകാന പകാടെത്തിലലനക്ക് തരഖലപ്പടുതത്തിയ ചത്തിലെ

പ്രശങ്ങള  നത്തിയമപരമകായത്തി  ലലകകകാരരര  ലചതയ്യേണ്ടതകായത്തിവരര.  എനകാല

തതകാടുര  കുളവലമകാനമത്തിലകാത  സലെങ്ങളത്തില  സര്ലവ  നടെതത്തി  ഇനര  മകാറത്തി

അവര്കക്ക്  പട്ടെയര  നലകകാന  സകാധത്തിക്കുതമകാലയന  കകാരരര

പരത്തിതശകാധത്തിച്ചുവരത്തികയകാണക്ക്.  അകകാരരതത്തില  ആവശരമകാലണങത്തില

ചട്ടെതഭദഗതത്തി നടെത്തുനതത്തിനര ഗവണ്ലമന്റക്ക് തയ്യേകാറകാണക്ക്.   

പട്ടെയമത്തിഷലന്റ  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ലെകരര  എന  നത്തിലെയത്തില  എലകാ

നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തിലുര എര.എല.എ.-മകാരലടെ അദ്ധരകതയത്തില പ്രതതരക

തയകാഗര  തചര്നക്ക്  ഓതരകാ  നത്തിതയകാജകമണ്ഡലെതത്തിനര  തഹസത്തിലദകാരലടെ

മുകളത്തിലുളള  ഒര  ഉതദരകാഗസലന  ചുമതലെലപ്പടുതത്തി  കുറഞ്ഞകകാലെരലകകാണ്ടക്ക്

പട്ടെയ  പ്രശങ്ങള  ഡകാഷക്ക്  തബകാര്ഡത്തില  തയ്യേകാറകാകത്തി  നലകുനതത്തിനളള



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

217

സകൗകരരതമര്ലപ്പടുത്തുര.

 തലെകാക  തകരളസഭ  തകരളലത  ഇതുവലരയത്തിലകാത  പുതത്തിയ  ഒര

ചരത്തിത്രതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  നയത്തിക്കുന.  തലെകാക  തകരളസഭയത്തിലൂലടെ  പ്രവകാസത്തികളകാല

അരഗവ്വീകരത്തിക്കുലപ്പടുന  ഒര  ഗവണ്ലമന്റകാണക്ക്  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതര

മുനണത്തി ഗവണ്ലമന്റക്ക്.  കഴത്തിഞ്ഞ തലെകാക തകരളസഭയത്തില നകാര  ചര്ച്ച ലചയ

പ്രശര പ്രവകാസത്തികളകായവര് ഇവത്തിലടെ സമര്പ്പത്തിക്കുന അതപകകളത്തിതന്മേല പലെ

കകാരരങ്ങളലടെയര  പ്രശ  പരത്തിഹകാരതത്തിതനകാ  അതത്തിലന്റ  നത്തിലെവത്തിലലെ  സത്തിതത്തി

സരബനത്തിച്ചക്ക് അറത്തിയകാതനകാ അവര്കക്ക് പലെതപ്പകാഴര സകാധത്തിക്കുനത്തിലലനതകാണക്ക്.

ആ  സകാഹചരരതത്തില  പ്രവകാസത്തികളലടെ  പ്രശങ്ങള  മകാത്രര  ചര്ച്ച

ലചയ്യുനതത്തിനതവണ്ടത്തി  ലെകാനഡക്ക്  റവനന  കമവ്വീഷണതററത്തില  ഒര  അസത്തിസന്റക്ക്

കമവ്വീഷണലറ  തനകാഡല  ഓഫവ്വീസറകായത്തി  നത്തിയമത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  ലെകാനഡക്ക്  റവനന

കമവ്വീഷണതററത്തിലനത്തിനക്ക്  ആരരഭത്തിച്ചക്ക്  തകാലൂകക്ക്  ഓഫവ്വീസുവലര

ഉതരവകാദത്തിതശലപ്പട്ടെ  ആളകലള  ചുമതലെതയലപ്പത്തിക്കുന  വത്തിധതത്തില  തലെകാക

മലെയകാളതത്തിലലെ മുഴവന പ്രവകാസത്തികളലടെയര പ്രശങ്ങളത്തില തനരത്തിട്ടെക്ക് ഇടെലപടെകാന

കഴത്തിയന തരതത്തില പ്രവകാസത്തി ലസലത്തിനക്ക് തുടെകര കുറത്തിക്കുര. 

2023  നവരബര്  1 -ാം  തവ്വീയതത്തിതയകാലടെ  വത്തിതലജക്ക്  ഓഫവ്വീസക്ക്  മുതല
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ലസക്രതട്ടെറത്തിയറക്ക് വലരയളള റവനന വകുപ്പത്തിലന്റ എലകാ ഓഫവ്വീസുകളര സമ്പൂര്ണ

ഡത്തിജത്തിറലലലെതസഷനത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  മകാറ്റുനതത്തിനക്ക്  തവ്വീരമകാനത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഡത്തിജത്തിറലലലെതസഷനത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  തപകാകുതമ്പകാഴളള  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  പ്രശര  മുമ്പക്ക്

അതപക  എഴതത്തി  സകാമ്പക്ക്  ഒട്ടെത്തിച്ചക്ക്  നലകത്തിയത്തിരന  ആളകളകക്ക്

ഓണ്ലലലെനകായത്തി  അതപകത്തിക്കുതമ്പകാള  ധകാരകാളര  പണര  നലകത്തി  പലെതരയര

ആശയത്തിതകണ്ട  സത്തിതത്തി  വരനലവനതകാണക്ക്.  അതത്തിനകാല  ഒര  വവ്വീട്ടെത്തില

ഒരകാളലകങത്തിലുര അനത്തിവകാരരമകായ റവനന തസവനങ്ങള തങ്ങളലടെ ഡത്തിജത്തിറല

ഡത്തിലലവസത്തിലൂലടെ തനരത്തിട്ടെക്ക് ലചയ്യേകാന കഴത്തിയന വത്തിധതത്തില   റവനന സകാകരത

ലലകവരത്തികകാന  കഴത്തിയന  വത്തിധതത്തില  'റവനന  ഇ-സകാകരത'  എന

പദ്ധതത്തികക്ക് ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ കകാലെതക്ക് തനതൃതശര നലകകാനര 2023-ല പ്രസ്തുത

പദ്ധതത്തി ആരരഭത്തികകാനര തവ്വീരമകാനമകായത്തിട്ടുണ്ടക്ക്. 

പുതത്തിയ  തസകാഫക്ക് ലവയറുകള  ആരരഭത്തിക്കുര.  അനധത്തികൃതമകായ  നത്തിലെര

നത്തികതലുര  മണലവകാരലുര  ഭൂമത്തി  കതയ്യേറവര  സരബനത്തിച്ച  പരകാതത്തികള

തഫകാതട്ടെകായര ജത്തിതയകാടെകാഗത്തിരഗുമടെകര ലപകാതുജനങ്ങളകക്ക് തതമയര റത്തിതപ്പകാര്ട്ടെക്ക്

ലചയ്യേകാന സകാധത്തിക്കുന തരതത്തിലുള്ള പുതത്തിയ തസകാഫക്ക് ലവയറത്തിതലെയ്ക്കക്ക് കടെക്കുന.

തകരളതത്തിലലെ 14 കളകതററ്റുകളത്തിലുര 10000 സശയര്ഫവ്വീറക്ക് വരന 'സരസകാന



Uncorrected/Not for Publication
6.03.2023

219

തചമ്പര്'  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  ഭരണകകാലെയളവത്തില  ആരരഭത്തിക്കുലമനക്ക്

ബഡ്ജറത്തിലൂലടെ  ധനകകാരര  വകുപമനത്തി  പ്രഖരകാപത്തിക്കുകയര  അതത്തിനകായത്തി  70

തകകാടെത്തിരൂപ  നവ്വീകത്തിവച്ചത്തിട്ടുമുണ്ടക്ക്.  തകരളതത്തിലലെ  വത്തിതലജക്ക്  ഓഫവ്വീസക്ക്  മുതല

കളകതററ്റുവലര  ലഎ.എസക്ക്.ഒ.  സര്ട്ടെത്തിഫത്തിതകഷനക്ക്  ചുമതലെലകകാടുക്കുന

വത്തിധതത്തില  അതത്തിനതവണ്ട  സരഗതത്തികളര  സരവത്തിധകാനങ്ങളര

ആരരഭത്തിക്കുനതത്തിനക്ക് നത്തിശയത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.   ഇവത്തിലടെ തനരലത സരസകാരത്തിച്ചവര്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചതുതപകാലലെ,  ഭൂമത്തി  സരബനമകായ  പ്രശങ്ങളത്തില  ഒരകാളക്കുര

തകരളതത്തിലലെ  ഭൂപരത്തിഷ്കരണ  നത്തിയമലത  മറത്തികടെകകാന  കഴത്തിയകാത

വത്തിധതത്തില  സമ്പൂര്ണ  യൂണത്തികക്ക്  തണ്ടതപ്പരത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  തകരളര

ലപകായ്ലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇകൗ  ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കകാലെയളവക്ക്

തകരളതത്തിലലെ  ശതദ്ധയമകായ  നത്തിയമനത്തിര്മകാണങ്ങളലടെ  തവദത്തികൂടെത്തിയകാണക്ക്.

തകരളതത്തില ദവ്വീര്ഘകകാലെമകായത്തി ചര്ച്ച ലചയത്തിരന ലസറത്തിലലമന്റക്ക് ആകക്ക്  ഇകൗ

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കകാലെയളവത്തില  ചര്ച്ച  ലചയ്യുര.   ഭൂപതത്തിവക്ക്  നത്തിയമവമകായത്തി

ബനലപ്പട്ടെ പ്രശങ്ങള പരത്തിഹരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി ഭൂപതത്തിവക്ക് നത്തിയമര  1960-ലന്റ

അനബന  ചട്ടെങ്ങള,  അതത്തില  വരതതണ്ട  അനത്തിവകാരരമകായ  തഭദഗതത്തികള

എനത്തിവ ഉളലപ്പടുതത്തിലകകാണ്ടക്ക്  ഭൂപതത്തിവക്ക്  നത്തിയമതത്തിലലെ  തഭദഗതത്തി  ഇകൗ
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ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കകാലെയളവത്തിലതലന  അവതരത്തിപ്പത്തികകാനളള

നടെപടെത്തികളമകായത്തി ഗവണ്ലമന്റക്ക് നവ്വീങ്ങുകയകാണക്ക്. 

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  ലചയറത്തിലന്റ  അഭത്തിപ്രകായര  മകാനത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  ഞകാന

പ്രസരഗര  ചുരക്കുന.  തകരളതത്തില  ഇടെതുപക  ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ  കകാലെതക്ക്  റവനന  വകുപ്പത്തില  ശതദ്ധയമകായ  ഒട്ടെനവധത്തി

പരത്തിപകാടെത്തികള  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതത്തിനള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്

സര്കകാര്  മുതനകാട്ടുതപകാകുകയകാണക്ക്.  അതത്തില  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  ഒര  പ്രശര,

ദുരനങ്ങളമകായത്തി ബനലപ്പട്ടുള്ളതുര സഭയത്തില ചര്ച്ച ലചയതുമകാണക്ക്. ദുരനങ്ങലള

തനരത്തിടുനതത്തില  തകരളര  കകാണത്തിച്ചതുതപകാലലെ  ശതദ്ധയമകാലയകാര  മകാതൃക

തലെകാകതക്ക്  മറക്ക്  എവത്തിലടെയര  കകാഴ്ചവയ്ക്കലപ്പട്ടെത്തിട്ടെത്തില.  കഴത്തിഞ്ഞ  അഞക്ക്

വര്ഷതത്തിനത്തിടെയത്തില  തകരളര  അനഭവത്തിച്ച  ദുരന  മുഹൂര്തങ്ങള

ധകാരകാളമുണ്ടകായത്തിരന.  2018-ലലെ പ്രളയര മുതല തകകാവത്തിഡത്തിലന്റ ഭവ്വീകരതവലര

തകരളതത്തിലുണ്ടകായതപ്പകാള,  ദുരനതത്തിലന്റ  സമയതക്ക്  ആലരലയങത്തിലുര

ഒഴത്തിവകാക്കുകയല  മറത്തിച്ചക്ക്  ഹൃദയതതകാടെക്ക്  തചര്ത്തുപത്തിടെത്തിച്ചക്ക്  അവലര

അരഗവ്വീകരത്തികകാനര മുതനകാട്ടുലകകാണ്ടുതപകാകകാനര   തകരളതത്തിലലെ ഗവണ്ലമന്റക്ക്

ശദ്ധകകാണത്തിച്ചു.  അതുലകകാണ്ടക്ക് ഇകൗ കകാരരങ്ങളത്തിലലെലകാര വളലര ശദ്ധതയകാടുകൂടെത്തി
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മുതനകാട്ടുതപകാകകാന റവനന  വകുപ്പത്തിനര  അതത്തിലന്റ  അനബന  വകുപകളക്കുര

സകാധത്തിച്ചുലവന  ആത്മവത്തിശശസതതകാലടെ  ഇകൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥനകള

പകാസകാകത്തിതരണലമനക്ക്  എലകാവതരകാടുര ഞകാന അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

സഹകരണ-രജത്തിതസ്ട്രേഷന  വകുപമനത്തി  (ശവ്വീ  .    വത്തി  .    എന  .    വകാസവന):

സര്,  രജത്തിതസ്ട്രേഷന  വകുപമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  കകാരരമകായ

വത്തിമര്ശനങ്ങലളകാനമുണ്ടകായത്തില.  എനകാല  ഒനരണ്ടക്ക്  നത്തിര്തദശങ്ങള

മുതനകാട്ടുവയ്ക്കുകയണ്ടകായത്തി.  ജത്തിലയത്തിലലെ ഏതക്ക്  ഓഫവ്വീസത്തിലുര  ആധകാരര  രജത്തിസര്

ലചയ്യുനതത്തിനള്ള സകൗകരരമുണ്ടകാകണലമനതകാണക്ക് അതത്തിലലെകാനക്ക്.  അതത്തിനള്ള

സകൗകരരര  നടെപ്പത്തിലെകാകത്തികഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുനലവന  വത്തിവരര  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ

അരഗലത  അറത്തിയത്തിക്കുകയകാണക്ക്.  ഇകൗ  ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റത്തില  നൂതന

സകാതങതത്തികവത്തിദരകള പ്രതയകാജനലപ്പടുതത്തിലകകാണ്ടുള്ള തമകാതഡബണതസഷന

ഏതകാണ്ടക്ക്  അവസകാനഘട്ടെതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  കടെക്കുകയകാണക്ക്.  റവനന

ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  ആധകാരര  രജത്തിസര്  ലചയ്യുന  അനതലന

തപകാക്കുവരവക്ക്  ലചയ്തുലകകാടുകകാനള്ള  സമവ്വീപനതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  രജത്തിതസ്ട്രേഷന

ഡത്തിപ്പകാര്ട്ടുലമന്റക്ക് എതത്തിതച്ചര്നത്തിരത്തിക്കുന എനള്ളതകാണക്ക് ഏറവര പുതത്തിയതകായത്തി

പ്രഖരകാപത്തികകാനള്ള  ഒര  കകാരരര.  315  സബക്ക്  രജത്തിസ്ട്രേകാര്  ഓഫവ്വീസുകളത്തില
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ഇതത്തിനകായത്തി  സകാനറുകള സകാപത്തിച്ചുകഴത്തിഞ്ഞു.  ഇതുമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെക്ക്  റവനന

വകുപമകായത്തി കൂടെത്തിയകാതലെകാചത്തിച്ചക്ക് അടുത ദത്തിവസരതലന മവ്വീറത്തിരഗക്ക് വത്തിളത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.

നത്തിലെവത്തില ഭൂമത്തി തപകാക്കുവരവക്ക് ലചയ്യുനതത്തിനക്ക് കകാലെതകാമസര തനരത്തിടുനലവനള്ള

നത്തിരനരമകായ  പരകാതത്തി  ഉയര്നവനതത്തിലനത്തുടെര്നകാണക്ക്  രജത്തിസര്  ലചയ്യുന

അനതലന  തപകാക്കുവരവക്ക്  ലചയക്ക്  കത്തിട്ടെകാന  കഴത്തിയന  വത്തിധതത്തിലുള്ള

സരവത്തിധകാനര  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതക്ക്.  ഇതക്ക്  ഇടെപകാടുകകാലര  സരബനത്തിച്ചക്ക്  ഏറവര

ആശശകാസര പകരന ഒര കകാരരവമകാണക്ക്. ഇകൗ തമഖലെയത്തിലലെ സബക്ക് രജത്തിസ്ട്രേകാര്

ഓഫവ്വീസുകളത്തിലലെ  തസവനലമലകാര  ഓണ്ലലലെനകാണക്ക്.  Encumbrance

സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറക്ക്,  രജത്തിതസ്ട്രേഷന  സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറക്ക്  തുടെങ്ങത്തി  ഏതക്ക്

സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറ്റുകളലടെയര  ഫവ്വീസക്ക്  ഓണ്ലലലെനകായത്തി  ഒടുകകാന  കഴത്തിയര.

Encumbrance  സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറക്ക്  ലെഭത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  പണമടെച്ചതശഷര

ഓഫവ്വീസത്തില  തപകാകകാലതതലന  സര്ട്ടെത്തിഫത്തികറക്ക്  ഡകൗണ്തലെകാഡക്ക്

ലചയ്ലതടുക്കുന സകാഹചരരതത്തിതലെയ്ക്കക്ക് മകാറുകയകാലണനതക്ക് അഭത്തിമകാനകരമകായ

മുതനറമകാണക്ക്. 

 മലറകാനക്ക്,  തകരളതത്തിലലെ  ആധകാര  ഭകാഷ  ഏകവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

എലകാതരര  ആധകാരങ്ങളലടെയര  ലെളത്തിതമകായ  മകാതൃകകള  വകുപ്പത്തിലന്റ
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ലവബ്ലലസറത്തില  ലെഭരമകാക്കുകയര  ഇതത്തിലൂലടെ  ഏലതകാര  വരക്തത്തിക്കുര  തകാന

വകാങ്ങുകതയകാ  വത്തിലക്കുകതയകാ  ലചയ്യുന  വസ്തുവത്തിലന്റ  ആധകാരര  സശനമകായത്തി

തയ്യേകാറകാകത്തി  രജത്തിസര്  ലചയ്യുനതത്തിനള്ള  സരവത്തിധകാനലമകാരകത്തി

കഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുകയകാണക്ക്. നത്തിലെവത്തിലുള്ള ഒര ആധകാരലമഴത്തുകകാരലടെയര തജകാലെത്തി

നഷ്ടലപ്പടെകാനത്തിടെവരകാത  വത്തിധമകാണക്ക്  ഇകൗ  സരവത്തിധകാനങ്ങളര

പരത്തിഷ്കകാരങ്ങളലമലകാര നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതക്ക്. ഒര ലെകര രൂപയ്ക്കക്ക് മുകളത്തില മുദ്രവത്തിലെ

ഒടുതകണ്ടത്തിവരന  എലകാ  ആധകാരങ്ങളക്കുര  ഇ-സകാമ്പത്തിരഗക്ക്  സമ്പ്രദകായര

ഏര്ലപ്പടുതത്തികഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.  കൂടെകാലത  ഇകൗ  തമഖലെയത്തില  ഒകാണ്ലലലെന

വഴത്തി  ഗഹകാന  സമ്പ്രദകായര  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുകയര  മുഴവന  മുന  ആധകാരങ്ങളര

ഡത്തിജത്തിറലലലെസക്ക്  ലചയ്യുനതത്തിനള്ള സരവത്തിധകാനങ്ങള ആരരഭത്തിക്കുകയര ലചയ്തു.

ആറക്ക്  ജത്തിലകളത്തില  ഇതത്തിലന്റ  പുതരകാഗതത്തി  ഉറപ്പകാകത്തികഴത്തിഞ്ഞത്തിരത്തിക്കുന.

ലസഷരല  മകാതരജക്ക്  ആകക്ക്  പ്രകകാരമുള്ള  രജത്തിതസ്ട്രേഷനകള  മുനകൂട്ടെത്തി

നടെത്തുനതത്തിനര  തടെകാകലണടുതക്ക്  മുനകൂട്ടെത്തി  സമയര  നത്തിശയത്തിച്ചക്ക്  ആധകാരര

വളലര  ലെളത്തിതമകായത്തി  നടെപ്പകാക്കുനതത്തിനമുള്ള  സരവത്തിധകാനലമകാരകത്തിയത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.

ലസകാലലസറത്തി  രജത്തിതസ്ട്രേഷനള്ള  അതപകകള  ഓണ്ലലലെന

സരവത്തിധകാനതത്തിലൂലടെ  നടെപ്പത്തിലെകാക്കുനതത്തിനക്ക്  നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.
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ഇതരതത്തില  ഇകൗ  വകുപ്പത്തില  ആധുനത്തികവത്കരണര  പൂര്ണമകാക്കുന

രൂപതത്തിതലെയ്ക്കക്ക്  ലടെരതപറ്റുളലപ്പലടെ  നടെപ്പകാകകാനതപകാകുകയകാണക്ക്.  ഇലതലകാര

നടെപ്പകാക്കുതമ്പകാള  ആധകാരലമഴത്തുകകാരലടെ  തജകാലെത്തി  നഷ്ടലപ്പടുതമകാലയന

ആശങ ഇവത്തിലടെ പ്രകടെത്തിപ്പത്തിച്ചു. അതരതത്തില ആധകാരലമഴത്തുകകാരലടെ തജകാലെത്തി

നഷ്ടലപ്പടെത്തിലലനകാണക്ക് സൂചത്തിപ്പത്തികകാനള്ളതക്ക്. 

ഇകൗ  വര്ഷര  ലഫബ്രുവരത്തി  മകാസര  വലരയള്ള  കണലകടുക്കുതമ്പകാള

രജത്തിതസ്ടേഷന  വകുപ്പത്തില  4700  തകകാടെത്തി  രൂപയലടെ  വരമകാനമുണ്ടകായത്തിട്ടുണ്ടക്ക്

എനതകാണക്ക്  മലറകാര  അഭത്തിമകാനകരമകായ  തനട്ടെര.   മകാര്ച്ചക്ക്  മകാസലത

കണക്കുകൂടെത്തിലയടുക്കുതമ്പകാള  സര്വകകാലെ  റത്തിതകകാര്ഡക്ക്  തഭദത്തിച്ചക്ക്  അയ്യേകായത്തിരര

തകകാടെത്തിരൂപയ്ക്കക്ക്  മുകളത്തില  വരമകാനമുണ്ടകാകുര.  വകുപ്പത്തിനക്ക്  ഇകൗ  രരഗതക്ക്  നല

രവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള  പുതരകാഗതത്തിയണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുനലവനകാണക്ക്  ഇകൗ  റത്തിസളലട്ടെലകാര

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിക്കുനതക്ക്.  വത്തിശദമകായ മറുപടെത്തി ഞകാന തമശപറതക്ക് വയ്ക്കകാര.+ 

ശവ്വീ. പത്തിണറകായത്തി വത്തിജയന അവസകാനലത മുഖരമനത്തിയകായത്തിരത്തിക്കുലമനക്ക്

ഇവത്തിലടെ ബഹുമകാനരനകായ പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചു.  അതദഹതത്തിലന്റ

ആഗഹര  അതദഹര  പറതഞ്ഞകാലട്ടെ.  സശപ്നര  കകാണുതമ്പകാള

കഞ്ഞത്തികുടെത്തിക്കുനതകായല,  പകാലപ്പകായസര കുടെത്തിക്കുനതകായത്തിതലന കകാണകാര.

+ അനബനമകായത്തി തചര്ക്കുന.
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ഇകൗ ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റ തുടെര്ച്ചയകായത്തി മൂനകാര  ഇടെതുപക ജനകാധത്തിപതരമുനണത്തി

സര്കകാര്  അധത്തികകാരതത്തില  വരലമനകാണക്ക്  അതദഹതതകാടെക്ക്  എനത്തികക്ക്

പറയകാനള്ളതക്ക്.  ആ സമയതക്ക് തകകാണ്ഗസത്തിനക്ക് പ്രതത്തിപകതനതകാവക്ക് സകാനര

നഷ്ടലപ്പടെകാതത്തിരത്തികകാന ശദ്ധത്തികണര.  ഇലലങത്തില ആ സകാനര ഘടെകകകത്തി

ലകകാണ്ടുതപകാകുര.  അതകായത്തിരത്തിക്കുര  വരകാനതപകാകുന  അവസലയന  കകാരരര

ശദ്ധയത്തിലലപ്പടുത്തുകയകാണക്ക്.  ഇകൗ  ധനകാഭരര്ത്ഥന  പകാസകാകത്തിതരണലമനക്ക്

അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന.

പട്ടെത്തികജകാതത്തി,  പട്ടെത്തികവര്ഗ,  പത്തിനകാക  വത്തിഭകാഗ  തകമ വര  തദവസശവര

പകാര്ലെലമന്ററത്തികകാരരവര  വകുപമനത്തി  (ശവ്വീ  .    ലക  .    രകാധകാകൃഷ്ണന):    സര്,

തദവസശവമകായത്തി  ബനലപ്പട്ടെ  ധനകാഭരര്ത്ഥനയര  ഇതത്തിലന്റ  കൂലടെയണ്ടക്ക്

എനള്ളതക്ക് പലെരര അറത്തിഞ്ഞത്തിട്ടെത്തില. തദവസശര വകുപ്പത്തിലന റവനന, ധനകകാരരര,

രജത്തിതസ്ട്രേഷന  എനവ്വീ  വകുപകതളകാലടെകാപ്പമകാണക്ക്  ഉളലപ്പടുതത്തിയത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.

ചര്ച്ചയത്തില  പലങടുത്തുലകകാണ്ടക്ക്  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങള  നല

നത്തിര്തദശങ്ങള  മുതനകാട്ടുവച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.    തദവസശര  തബകാര്ഡകലള  ഏറവര

പ്രസക്തമകാകത്തി  മകാറ്റുനതത്തിനതവണ്ടത്തിയള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളകാണക്ക്

നടെനവരനതക്ക്.  തദവസശര  തബകാര്ഡത്തിലന്റ  പ്രവര്തനങ്ങലള
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മുനകകാലെങ്ങളത്തിലനത്തിലനലകാര  വരതരസമകാക്കുന   ഒതട്ടെലറ  കകാരരങ്ങളമകായത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുകയര  കകാരരകമത  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിക്കുനതത്തിനള്ള  ഇടെലപടെല

നടെതത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുകയമകാണക്ക്.  ഇവത്തിലടെ  ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  അരഗങ്ങലളലകാര

ചൂണ്ടത്തികകാണത്തിച്ചതുതപകാലലെ,ലവള്ളലപ്പകാകതത്തിലന്റയര തകകാവത്തി ഡത്തിലന്റയലമകാലക

കകാലെഘട്ടെതത്തില തകരള ജനത വലെത്തിയ ദുരത്തിതതത്തിലുര കഷ്ടപ്പകാടെത്തിലുമകായത്തിരന.

ആ  സനര്ഭതത്തില  തകത്രങ്ങളര  തദവസശര  തബകാര്ഡകളലമലകാര  വലെത്തിയ

പ്രയകാസതത്തിലെകായത്തിരന. ജനങ്ങലള തസവത്തിക്കുനതതകാലടെകാപ്പരതലന തദവസശര

തബകാര്ഡകലളയര  തകത്രങ്ങലളയര  സരരകത്തികകാനള്ള  നടെപടെത്തിയകാണക്ക്

ഗവണ്ലമന്റക്ക് സശവ്വീകരത്തിച്ചതക്ക്.  അതുലകകാണ്ടകാണക്ക്  2018  മുതല 2022  വലര  467

തകകാടെത്തിരൂപ  തദവസശര  തബകാര്ഡകലള  സഹകായത്തിക്കുനതത്തിനതവണ്ടത്തി

ലെഭരമകാകകാന  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  സനദ്ധമകായതക്ക്.  തദവസശര  തബകാര് ഡത്തിലലെ

ജവ്വീവനകകാലരയര  അവത്തിലടെനത്തിനര  ലപനഷനകായവലരയലമലകാര

സരരകത്തിക്കുനതത്തിനള്ള നടെപടെത്തിയകാണക്ക്  സശവ്വീകരത്തിച്ചതക്ക്.  2022 -23  വലര  467

തകകാടെത്തിരൂപയകാണക്ക് ലകകാടുതലതങത്തില ഈ സകാമ്പതത്തിക വര്ഷര 88 തകകാടെത്തി 71

ലെകര  രൂപയകാണക്ക്  തദവസശര  തബകാര്ഡകലള  സഹകായത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

നവ്വീകത്തിവച്ചത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  എലകാ  തകത്രങ്ങളലടെയര  ഭകൗതത്തികസകാഹചരരര
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ലമച്ചലപ്പടുത്തുനതത്തിനള്ള  വലെത്തിയ  ഇടെലപടെലെകാണക്ക്  ഇതപ്പകാള  വകുപ്പക്ക്

നടെതത്തിലകകാണ്ടത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.  പലെതപ്പകാഴര  തദവസശര  തബകാര്ഡകളകക്ക്

കവ്വീഴത്തിലുള്ള  തകത്രങ്ങളത്തിലലെ  ഭകൗതത്തിക  സകാഹചരരങ്ങളത്തില

പരത്തിമത്തിതത്തിയണ്ടകായത്തിരന.  തദവസശര  തബകാര്ഡകലള  കൂടുതല

ശക്തത്തിലപ്പടുത്തുനതതകാലടെകാപ്പര  ആ  പരത്തിമത്തിതത്തികള  മറത്തികടെനലകകാണ്ടക്ക്

തകത്രങ്ങളലടെ  ഭകൗതത്തികകാനരവ്വീകര  ലമച്ചലപ്പടുത്തുനതത്തിനള്ള  വലെത്തിയ

ഇടെലപടെല സര്കകാര് നടെത്തുകയണ്ടകായത്തി.   ജനങ്ങളലടെ ഭകാഗത്തുനത്തിനര നല

രവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള  സഹകായമകാണുണ്ടകാകുനതക്ക്.  തകത്രങ്ങളലടെ  പ്രവര്തനങ്ങള

കകാരരകമമകാലണനക്ക്   ജനങ്ങളകക്ക്  തബകാധരലപ്പട്ടെതത്തിലന്റ  അടെത്തിസകാനതത്തില

തദവസശര  തബകാര് ഡത്തിനകവ്വീഴത്തിലുള്ള  തകത്രങ്ങലള  സരരകത്തിക്കുനതത്തിനക്ക്

ജനങ്ങളര മുതനകാട്ടുവരന സത്തിതത്തിയകാണുണ്ടകായതക്ക്. 

 തകരളതത്തിലലെ  ഏറവര  പ്രധകാനലപ്പട്ടെ  തവ്വീര്ത്ഥകാടെനമകാണക്ക്  ശബരത്തിമലെ

തവ്വീര്ത്ഥകാടെനര.  ലവള്ളലപ്പകാകതത്തിലന്റയര  തകകാവത്തിഡക്ക്  ദുരനതത്തിലന്റയലമലകാര

പശകാതലെതത്തില  ശബരത്തിമലെ  തവ്വീര്ത്ഥകാടെനര  വളലര  പ്രയകാസര  തനരത്തിട്ടെ

കകാലെഘട്ടെമകായത്തിരന ഇതക്ക്. എനകാല തകകാവത്തിഡക്ക് പശകാതലെലമലകാര മകാറത്തി ഈ

വര്ഷര  ശബരത്തിമലെ  തവ്വീര്ത്ഥകാടെനര  നടെതത്തിയതപ്പകാള  അതക്ക്  തകരള
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ചരത്തിത്രതത്തിലലെ  ഏറവര  വലെത്തിയ  തവ്വീര്ത്ഥകാടെനമകായത്തി  മകാറുകയകായത്തിരന.

അരതകകാടെത്തിതയകാളര  ഭക്തരകാണക്ക്  നമ്മുലടെ  രകാജരതത്തിലന്റയര  തലെകാകതത്തിലന്റയര

വത്തിവത്തിധ  ഭകാഗങ്ങളത്തിലനത്തിനര  അവത്തിതടെയ്ലകതത്തിയതക്ക്.  അവര്കകാവശരമകായ

എലകാ  സകൗകരരങ്ങളര  ലചയ്തുലകകാടുകകാന  കഴത്തിഞ്ഞു.  തകവലെര

ഗവണ്ലമന്റത്തിലന്റതയകാ  തദവസശര  വകുപ്പത്തിലന്റതയകാ  ഭകാഗത്തുനത്തിനമകാത്രമല,

തകരളതത്തിലലെ  എലകാ  ജനവത്തിഭകാഗങ്ങളലടെയര  ഭകാഗത്തുനത്തിനക്ക്  ഇതത്തിനള്ള

സഹകരണമുണ്ടകായത്തിലയനതകാണക്ക്  പ്രതതരകത.  നമ്മുലടെ  തകത്രങ്ങളത്തില

ഭക്തര്കകാവശരമകായ  എലകാ  സകൗകരരങ്ങളര  ലചയ്തുലകകാടുത്തു.   തകത്രങ്ങള

മകാത്രമല,  പള്ളത്തികളത്തിലുര  തമകാസ്കുകളത്തിലുലമലകാരതലന  ശബരത്തിമലെ

ഭക്തര്ക്കുതവണ്ട  എലകാ  സകൗകരരവര  ലചയ്തുലകകാടുത്തുലകകാണ്ടക്ക്  ശബരത്തിമലെ

തവ്വീര്ത്ഥകാടെനര  മതതതരതശതത്തിലന്റ  മഹകാസരഗമമകാലണനക്ക്

ലതളത്തിയത്തിച്ചുലവനതകാണക്ക്  ഏറവര  വലെത്തിയ  പ്രതതരകത.   തവ്വീര്ച്ചയകായര  അതക്ക്

തകരളതത്തിനക്ക്  മകാതൃകയകാകകാന  കഴത്തിയനതകാണക്ക്.   തകരളര  എലകാ  രരഗത്തുര

മകാതൃകയകാലണനക്ക്  പറയനതത്തില  ഏറവര  എടുതക്ക്  പറയകാന  കഴത്തിയന  ഒര

കകാരരര  ഹത്തിന്ദുവര  മുസലമകാനര  ലലക്രസവരലമലകാര  ഏതകകാദര

സതഹകാദരങ്ങലളതപ്പകാലലെ  ജവ്വീവത്തിക്കുകയര  അങ്ങലന  ജവ്വീവത്തിക്കുനലവനക്ക്
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കകാണത്തിച്ചുലകകാടുക്കുകയര  ലചയ്യുന  ഒര  സരഭവമകായത്തി  നമ്മുലടെ  തവ്വീര്ത്ഥകാടെന

കകാലെഘട്ടെലത മകാറത്തിലയനതകാണക്ക്. 

തദവസശര  തബകാര്ഡകളത്തിലലെ  പ്രവര്തനങ്ങള  കകാരരകമമകാക്കുനതത്തിനക്ക്

ചത്തിലെ  തടെസങ്ങള  നത്തിലെനത്തിലക്കുനണ്ടക്ക്.   അതക്ക്  പ്രധകാനമകായര  നത്തിലെവത്തിലുള്ള

നത്തിയമങ്ങളത്തിലലെ  അപകാകതകളമൂലെമകാണക്ക്.  അതുലകകാണ്ടക്ക്  തദവസശര

തബകാര്ഡകളത്തിലലെ നത്തിയമങ്ങളത്തില കകാലെകാനസൃതമകായ മകാറങ്ങള വരതതണ്ടതക്ക്

അനത്തിവകാരരമകാലണനക്ക് തതകാനന.   മലെബകാര് തദവസശര തബകാര്ഡക്ക് നത്തിലെവത്തില

വനതക്ക് 2008-ലെകാണക്ക്.  അതത്തിനതശഷര അതത്തിലന്റ പ്രവര്തനങ്ങള കുറച്ചുകൂടെത്തി

ലമച്ചലപ്പടുതകാന  കഴത്തിഞ്ഞത്തിട്ടുലണ്ടങത്തിലുര  സമഗമകായ  മലെബകാര്  തദവസശര

നത്തിയമര  ഇലകാതതത്തിലന്റ  കുറവണ്ടക്ക്.   അതുലകകാണ്ടക്ക്  സമഗമകായ  മലെബകാര്

തദവസശര  നത്തിയമ  തഭദഗതത്തി  ലകകാണ്ടുവരനതത്തിനള്ള  തയ്യേകാലറടുപകള

നടെതത്തിവരത്തികയകാണക്ക്.  അതക്ക്  ഇകൗ  നത്തിയമസഭകാ  സതമളനതത്തില

ലകകാണ്ടുവരകാനള്ള ശമര നടെത്തുനണ്ടക്ക്.  അതത്തിനക്ക് കഴത്തിഞ്ഞത്തിലലങത്തില അടുത

സതമളനതത്തില മലെബകാര് തദവസശര തഭദഗതത്തി നത്തിയമര ലകകാണ്ടുവരനതത്തിനക്ക്

കഴത്തിയലമന കകാരരതത്തില യകാലതകാര തര്കവമത്തില. മലറകാര കകാരരര തദവസശര

റത്തിക്രൂട്ടെക്ക്ലമന്റക്ക്  തബകാര്ഡത്തിലന്റ   പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടുതല
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കകാരരകമമകാക്കുനതത്തിനള്ള  ഇടെലപടെല  നടെത്തുനതകാണക്ക്.  തദവസശര

തബകാര്ഡകളത്തില  വലെത്തിയ  രവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള  അഴത്തിമതത്തിയര

ലകടുകകാരരസതയമുലണ്ടനകാണക്ക്  പറയലപ്പടുനതക്ക്.     അകകാരരതത്തില

നലരവ്വീതത്തിയത്തിലുള്ള  ഇടെലപടെലെകാണക്ക്  തദവസശര  വകുപ്പത്തിലന്റ  ഭകാഗത്തുനത്തിനക്ക്

ഉണ്ടകായത്തിരത്തിക്കുനതക്ക്.   തദവസശര  തബകാര്ഡകളത്തിലലെ  ഇതന്റണല  ആഡത്തിറക്ക്

കൃതരമകായത്തി പരത്തിതശകാധത്തികലപ്പടുകതയകാ ചര്ച്ച ലചയ്യേലപ്പടുകതയകാ ലചയത്തിരനത്തില.

അതത്തിനകാല  എലകാ  തദവസശര  തബകാര്ഡകളത്തിലലെയര  ഇതന്റണല  ആഡത്തിറക്ക്

സരവത്തിധകാനര ശക്തത്തിലപ്പടുതകാനര ധനകകാരര വകുപ്പത്തിലന്റകൂടെത്തി സഹകായതതകാലടെ

തദവസശര തബകാര്ഡകളത്തിലലെ ഇതന്റണല ആഡത്തിറക്ക്  കൃതരമകായത്തി നടെതകാനമുള്ള

നടെപടെത്തി  സശവ്വീകരത്തിച്ചത്തിട്ടുണ്ടക്ക്.   അതുവഴത്തി  അഴത്തിമതത്തിയര  ലകടുകകാരരസതയര

ഇലകാതകാകകാനര  തകത്രങ്ങളത്തില  ലെഭത്തിക്കുന  വരമകാനര  തചകാര്ച്ചയത്തിലകാലത

തകത്രങ്ങളലടെയര  നകാടെത്തിലന്റയര  പുതരകാഗതത്തികകായത്തി   ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാനര

കഴത്തിയര.  

ബഹുമകാനലപ്പട്ടെ  പലെ  അരഗങ്ങളര  തകത്രങ്ങളത്തിലലെ  സലെങ്ങള

പ്രതയകാജനകരമകായത്തി  ഉപതയകാഗലപ്പടുതണലമനക്ക്  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിരന.   അതക്ക്

പ്രതയകാജനലപ്പടുതകാന തവണ്ടത്തിയള്ള ശമങ്ങള നല രവ്വീതത്തിയത്തില നടെത്തുനണ്ടക്ക്.
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അതത്തിലന്റ  ഫലെമകായത്തി  വഴത്തിപകാടെക്ക്  ഇതര  വരമകാനങ്ങള  വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തികകാന

കഴത്തിയനണ്ടക്ക്.  നമ്മുലടെ  തകത്രങ്ങളത്തിലലെ  തരത്തിശകായത്തി  കത്തിടെക്കുന  സലെങ്ങള

എങ്ങലന  ക്രത്തിതയറവ്വീവകായത്തി ഉപതയകാഗലപ്പടുതകാലമന  ചര്ച്ചകള

നടെനവരത്തികയകാണക്ക്.  തകത്രങ്ങളത്തിലലെ  വഴത്തിപകാടെക്ക്  ഇതര  വരമകാനങ്ങള

വര്ദ്ധത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്;  തകത്രങ്ങളത്തിലലെ  ഇനലത  ഭകൗതത്തികകാനരവ്വീകതത്തില

കൂടുതല  മകാറങ്ങള  വരതകാനള്ള  നടെപടെത്തിയകാണക്ക്  സശവ്വീകരത്തിക്കുനതക്ക്.

തകത്രങ്ങള സരരകത്തിക്കുകയര അവത്തിലടെനത്തിനള്ള വരമകാനര വര്ദ്ധത്തിക്കുകയര

ലചയ്യുതമ്പകാള അതത്തിലന്റ ഫലെര ഗവണ്ലമന്റത്തിനക്ക് ലെഭരമകാക്കുകയല, അതക്ക് തത്തിരത്തിച്ചക്ക്

തകത്രങ്ങളലടെ  ഭകൗതത്തികസകാഹചരരര  ലമച്ചലപ്പടുതകാന  തവണ്ടത്തിയകാണക്ക്

വത്തിനത്തിതയകാഗത്തിക്കുനതക്ക്.   ചത്തിലെ  തകകാണുകളത്തില  നത്തിലനലകാര  തകത്രങ്ങളത്തിലലെ

വരമകാനര  പത്തിടെത്തിച്ചുപറകാന  ഗവണ്ലമന്റക്ക്  ശമത്തിക്കുനലവന

ആതകപങ്ങളണ്ടകാകുനണ്ടക്ക്.   ഒര  നയകാലലപസ  തപകാലുര

തകത്രങ്ങളത്തിലനത്തിതനകാ  തദവസശര  തബകാര്ഡത്തിലനത്തിതനകാ  പത്തിടെത്തിച്ചുപറ്റുകയല,

മറത്തിച്ചക്ക്  അതങ്ങകാട്ടെക്ക്  ലകകാടുക്കുകലയനള്ള  നത്തിലെപകാടെകാണക്ക്  ഗവണ്ലമന്റക്ക്

സശവ്വീകരത്തിക്കുനലതനക്ക്  ഞകാന  തനരലത  പറഞ്ഞതകാണക്ക്.   അതക്ക്  തുടെര്നര

ലചയ്തുലകകാണ്ടക്ക്  നമ്മുലടെ  തദവസശര  തബകാര്ഡകലള  തകരളതത്തിലന്റ  ഏറവര
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മഹതകാലയകാര  പ്രസകാനമകായത്തി  മകാറത്തിലയടുകകാനള്ള  പ്രവര്തനവമകായത്തി

മുതനകാട്ടുതപകാകുതമ്പകാള  എലകാവരലടെയര  സഹകായ  സഹകരണങ്ങളര

പത്തിന്തുണയമുണ്ടകാകണലമനക്ക് അഭരര്ത്ഥത്തിക്കുന. ഇതക്ക് പകാസകാകത്തിതരണലമനക്ക്

ഞകാന  പറയനത്തില,   സകാധകാരണഗതത്തിയത്തില  റവനന  വകുപ്പത്തിലന്റ  ലഹഡക്ക്

പകാസകാകുനതത്തിലന്റ കൂലടെ ഇതുരപകാസകാകുര.  

തദവസശതത്തിനതവണ്ടത്തി പ്രതതരകമകാലയകാര ലഹഡക്ക് രൂപവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിലന

കുറത്തിച്ചക്ക്  കഴത്തിഞ്ഞ  വര്ഷര  ഡത്തിമകാനഡക്ക്  ചര്ച്ചയത്തില  ഞകാന  പറഞ്ഞതകാണക്ക്.

അടുത  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലമങത്തിലുര  തദവസശതത്തിനതവണ്ടത്തി

പ്രതതരകമകാലയകാര ലഹഡക്ക് രൂപവ്വീകരത്തിക്കുന കകാരരരകൂടെത്തി പരത്തിഗണത്തികണലമനക്ക്

സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചുലകകാണ്ടക്ക്  എലകാവര്ക്കുര നന്മേകള തനര്നലകകാണ്ടക്ക് നത്തിര്ത്തുകയകാണക്ക്.

മത്തി  .    സവ്വീകര്:  സര്വശവ്വീ  എന.  ഷരസുദവ്വീന,  കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീന,

നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര,  എ.  ലക.  എര.  അഷ്റഫക്ക്,  ഐ.  സത്തി.  ബകാലെകൃഷ്ണന,

സജവ്വീവക്ക്  തജകാസഫക്ക്,  എലതദകാസക്ക്   പത്തി.  കുനപ്പത്തിള്ളത്തില,  എര.  വത്തിനലസന്റക്ക്,

പത്തി. സത്തി. വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്, പത്തി. ഉലലബദുള്ള,  ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദക്ക് ഹുബസന തങ്ങള,

ശവ്വീമതത്തി  ലക.  ലക.  രമ,  ശവ്വീമതത്തി  ഉമ  തതകാമസക്ക്  എനവ്വീ   അരഗങ്ങള

ചരക്കുതസവന നത്തികുതത്തിയര  കകാര്ഷത്തികകാദകായ നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന നത്തികുതത്തിയര
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എന V-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക് അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള

പ്രസക്ക് ലചയ്യുനതണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള പ്രസക്ക് ലചയ്തു.)  

അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്..........

ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ചരക്കുതസവന  നത്തികുതത്തിയര  കകാര്ഷത്തികകാദകായ  നത്തികുതത്തിയര  വത്തില്പന

നത്തികുതത്തിയര  എന  V-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലെത്തിസത്തില പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്

തനലര  5-ാം  തകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷലത  ലചലെവകള  പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനവദത്തികണലമന

പ്രതമയലത

അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്........

ശവ്വീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്,  ഞകാന തപകാള ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെക്ക് തരഖലപ്പടുതത്തി.)
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മത്തി  .   സവ്വീകര്: പ്രതമയര  സഭ  പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ഗകാന്റക്ക്

അനവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

 സര്വശവ്വീ  എന.  എ.  ലനലത്തിക്കുനക്ക്,  എന.  ഷരസുദവ്വീന,  കുറുതകകാളത്തി

ലമകായവ്വീന,  നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര,  എ.  ലക.  എര.  അഷ്റഫക്ക്,  ഐ.  സത്തി.

ബകാലെകൃഷ്ണന, സത്തി. ആര്. മതഹഷക്ക്, എലതദകാസക്ക്  പത്തി. കുനപ്പത്തിള്ളത്തില,  ടെത്തി. ലജ.

വത്തിതനകാദക്ക്,  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്,  സജവ്വീവക്ക് തജകാസഫക്ക്,  എര.  വത്തിനലസന്റക്ക്, പത്തി.

ഉബബദുള്ള, ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദക്ക് ഹുബസന തങ്ങള,    ശവ്വീമതത്തി ലക. ലക. രമ,

ശവ്വീമതത്തി ഉമ തതകാമസക്ക് എനവ്വീ  അരഗങ്ങള ഭൂനത്തികുതത്തി എന VI-ാം നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള  പ്രസക്ക്

ലചയ്യുനതണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള പ്രസക്ക് ലചയ്തു.)    

അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്..........

ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഭൂനത്തികുതത്തി എന  VI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലെത്തിസത്തില പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്
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തനലര  5-ാം  തകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷലത  ലചലെവകള  പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി   അനവദത്തികണലമന

പ്രതമയലത

അനകൂലെത്തിക്കുനവര്.... ..…

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്.......…

ശവ്വീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്,  ഞകാന തപകാള ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെക്ക് തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മത്തി  .   സവ്വീകര്: പ്രതമയര സഭ  പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ഗകാന്റക്ക്

അനവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

 സര്വശവ്വീ  എന.  എ.  ലനലത്തിക്കുനക്ക്,  എന.  ഷരസുദവ്വീന,  യ.  എ.

ലെതവ്വീഫക്ക്,  കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീന,  നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര,  എ.  ലക.  എര.

അഷ്റഫക്ക്,  സണത്തി തജകാസഫക്ക്, പത്തി.  ഉബബദുള്ള,  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്,  എര.

വത്തിനലസന്റക്ക്, ഐ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണന, അനവര് സകാദതക്ക്, സത്തി. ആര്. മതഹഷക്ക്,

ടെത്തി.  ലജ.  വത്തിതനകാദക്ക്,  എലതദകാസക്ക്   പത്തി.  കുനപ്പത്തിള്ളത്തില,  സജവ്വീവക്ക്  തജകാസഫക്ക്,

ലപ്രകാഫ.  ആബത്തിദക്ക് ഹുബസൻ തങ്ങൾ,  ശവ്വീമതത്തി ലക.  ലക.  രമ,  ശവ്വീമതത്തി ഉമ

തതകാമസക്ക്  എനവ്വീ  അരഗങ്ങള    മുദ്രപത്രങ്ങളര രജത്തിതസ്ട്രേഷനര എന  VII-ാം
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നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള  പ്രസക്ക്

ലചയ്യുനതണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള പ്രസക്ക് ലചയ്തു.)  

 അനകൂലെത്തിക്കുനവര്........

 പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്.........

ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

മുദ്രപത്രങ്ങളര രജത്തിതസ്ട്രേഷനര എന  VII-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ

തപരത്തില  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലെത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത

ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്  തനലര  5-ാം തകകാളതത്തില കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക  2023-24

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലെവകള  പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

അനവദത്തികണലമന പ്രതമയലത

അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്........

ശവ്വീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്,  ഞകാന തപകാള ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെക്ക് തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മത്തി  .   സവ്വീകര്: പ്രതമയര സഭ  പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ഗകാന്റക്ക്
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അനവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

  സര്വശവ്വീ  എന.  എ.  ലനലത്തിക്കുനക്ക്,  എന.  ഷരസുദവ്വീന,  യ.  എ.

ലെതവ്വീഫക്ക്,  കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീന,  നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര,  എ.  ലക.  എര.

അഷ്റഫക്ക്, അനവര് സകാദതക്ക്,  ടെത്തി. വത്തി. ഇബകാഹത്തിര, പത്തി. ഉബബദുള്ള, ടെത്തി. ലജ.

വത്തിതനകാദക്ക്,  ലഎ.  സത്തി.  ബകാലെകൃഷ്ണന,  സണത്തി തജകാസഫക്ക്,  പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്,

സജവ്വീവക്ക് തജകാസഫക്ക്,  എലതദകാസക്ക്  പത്തി.  കുനപ്പത്തിള്ളത്തില, എര.  വത്തിനലസന്റക്ക്,  സത്തി.

ആര്. മതഹഷക്ക്, ലപ്രകാഫ. ആബത്തിദക്ക് ഹുബസന തങ്ങള, ശവ്വീമതത്തി ലക. ലക. രമ,

ശവ്വീമതത്തി ഉമ തതകാമസക്ക് എനവ്വീ  അരഗങ്ങള ജത്തിലകാഭരണവര പലെവകയര എന

XI-ാം നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്   അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള

പ്രസക്ക് ലചയ്യുനതണ്ടകാ?  

(ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള പ്രസക്ക് ലചയ്തു.)

 അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

  പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്..........

ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ജത്തിലകാഭരണവര  പലെവകയര  എന  XI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ

തപരത്തില  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  ലെത്തിസത്തില  പ്രസ്തുത
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്  തനലര  5-ാം തകകാളതത്തില കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള തുക  2023-24

സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലെവകള  പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി

അനവദത്തികണലമന പ്രതമയലത

അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്.......…

ശവ്വീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്,  ഞകാന തപകാള ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെക്ക് തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മത്തി  .   സവ്വീകര്: പ്രതമയര സഭ  പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ഗകാന്റക്ക്

അനവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

സര്വശവ്വീ   എന.  ഷരസുദവ്വീന,  എന.  എ.  ലനലത്തിക്കുനക്ക്,  യ.  എ.

ലെതവ്വീഫക്ക്,  കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീന,  നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര,  എ.  ലക.  എര.

അഷ്റഫക്ക്, എര. വത്തിനലസന്റക്ക്, ടെത്തി.  വത്തി.  ഇബകാഹത്തിര, പത്തി. ഉബബദുള്ള, അനവര്

സകാദതക്ക്,  ലഎ. സത്തി. ബകാലെകൃഷ്ണന, പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്,  ടെത്തി.  ലജ. വത്തിതനകാദക്ക്,

സണത്തി തജകാസഫക്ക്, എലതദകാസക്ക്  പത്തി. കുനപ്പത്തിള്ളത്തില,  സജവ്വീവക്ക് തജകാസഫക്ക്, സത്തി.

ആര്.  മതഹഷക്ക്,  ലപ്രകാഫ.  ആബത്തിദക്ക്  ഹുബസന  തങ്ങള,  തഡകാ.  മകാതല്യു

കുഴലനകാടെൻ,  ശവ്വീമതത്തി  ഉമ  തതകാമസക്ക്,  ശവ്വീമതത്തി  ലക.  ലക.  രമ  എനവ്വീ
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അരഗങ്ങള  ഭവനനത്തിര്മകാണര  എന  XXI-ാം നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്

അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള പ്രസക്ക് ലചയ്യുനതണ്ടകാ? 

(ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള പ്രസക്ക് ലചയ്തു.)     

  അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

  പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്..........

ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഭവനനത്തിര്മകാണര എന  XXI-ാം  നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ തപരത്തില

കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള ലെത്തിസത്തില പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്

തനലര  5-ാം  തകകാളതത്തില  കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള  തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക

വര്ഷലത  ലചലെവകള  പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി   അനവദത്തികണലമന

പ്രതമയലത

അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്.......…

ശവ്വീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്,  ഞകാന തപകാള ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെക്ക് തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മത്തി  .   സവ്വീകര്: പ്രതമയര സഭ  പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ഗകാന്റക്ക്
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അനവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

സര്വശവ്വീ   എന.  ഷരസുദവ്വീന,  എന.  എ.  ലനലത്തിക്കുനക്ക്,  യ.  എ.

ലെതവ്വീഫക്ക്,  കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീന,  നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര,  എ.  ലക.  എര.

അഷ്റഫക്ക്,   സത്തി.  ആര്.  മതഹഷക്ക്, പത്തി.  ഉബബദുള്ള,  ടെത്തി.  വത്തി.  ഇബകാഹത്തിര,

എലതദകാസക്ക്  പത്തി. കുനപ്പത്തിള്ളത്തില,  അനവര് സകാദതക്ക്, ടെത്തി. ലജ. വത്തിതനകാദക്ക്, ലഎ.

സത്തി.  ബകാലെകൃഷ്ണന,   സണത്തി  തജകാസഫക്ക്,  സജവ്വീവക്ക്  തജകാസഫക്ക്,   പത്തി.  സത്തി.

വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്,    എര.  വത്തിനലസന്റക്ക്,    ലപ്രകാഫ.  ആബത്തിദക്ക്  ഹുബസന തങ്ങള,

തഡകാ.  മകാതല്യു  കുഴലനകാടെൻ, ശവ്വീമതത്തി  ഉമ തതകാമസക്ക്, ശവ്വീമതത്തി  ലക.  ലക.  രമ

എനവ്വീ   അരഗങ്ങള  പ്രകൃതത്തിതകകാഭര  മൂലെമുള്ള  ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക്  എന

XXVI-ാം നമ്പര് ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള

പ്രസക്ക് ലചയ്യുനതണ്ടകാ?     

(ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള പ്രസക്ക് ലചയ്തു.)  

  അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

  പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്..........

     ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

പ്രകൃതത്തിതകകാഭര മൂലെമുള്ള ദുരത്തിതകാശശകാസതത്തിനക്ക് എന  XXVI-ാം  നമ്പര്
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ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

ലെത്തിസത്തില പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക് തനലര  5-ാം തകകാളതത്തില കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലെവകള

പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനവദത്തികണലമന പ്രതമയലത

അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്.......…

ശവ്വീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്,  ഞകാന തപകാള ആവശരലപ്പടുന.

(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെക്ക് തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മത്തി  .   സവ്വീകര്: പ്രതമയര  സഭ  പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ഗകാന്റക്ക്

അനവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

സര്വശവ്വീ  എന.  ഷരസുദവ്വീന,  എന.  എ.  ലനലത്തിക്കുനക്ക്, യ.  എ.

ലെതവ്വീഫക്ക്, കുറുതകകാളത്തി  ലമകായവ്വീന, നജവ്വീബക്ക്  കകാനപുരര,  എ.  ലക.  എര.

അഷ്റഫക്ക്, പത്തി.  സത്തി.  വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്,  ടെത്തി.  വത്തി.  ഇബകാഹത്തിര, പത്തി.  ഉബബദുള്ള,

അനവര് സകാദതക്ക്,   ലഎ.  സത്തി.  ബകാലെകൃഷ്ണന,   ടെത്തി.  ലജ.  വത്തിതനകാദക്ക്,   സണത്തി

തജകാസഫക്ക്, സജവ്വീവക്ക്  തജകാസഫക്ക്, എലതദകാസക്ക്   പത്തി.  കുനപ്പത്തിള്ളത്തില,  എര.

വത്തിനലസന്റക്ക്, സത്തി.  ആര്.  മതഹഷക്ക്, ലപ്രകാഫ.  ആബത്തിദക്ക്  ഹുബസന  തങ്ങള,
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തഡകാ.  മകാതല്യു  കുഴലനകാടെൻ, ശവ്വീമതത്തി  ഉമ  തതകാമസക്ക്,  ശവ്വീമതത്തി  ലക.  ലക.  രമ

എനവ്വീ  അരഗങ്ങള പലെവക സകാമ്പതത്തിക സര്വവ്വീസുകള എന XXVIII-ാം

നമ്പര്  ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക്  അവതരത്തിപ്പത്തിച്ച  ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള  പ്രസക്ക്

ലചയ്യുനതണ്ടകാ?      

(ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള പ്രസക്ക് ലചയ്തു.)

  അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

  പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്..........

      ഖണ്ഡതനകാപതകപങ്ങള സഭ നത്തിരകാകരത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

പലെവക  സകാമ്പതത്തിക  സര്വവ്വീസുകള  എന  XXVIII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭരര്ത്ഥനയലടെ  തപരത്തില  കകാരരവത്തിവരപ്പട്ടെത്തികയത്തില  സൂചത്തിപ്പത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

ലെത്തിസത്തില പ്രസ്തുത ധനകാഭരര്ത്ഥനയ്ക്കക്ക് തനലര  5-ാം തകകാളതത്തില കകാണത്തിച്ചത്തിട്ടുള്ള

തുക  2023-24  സകാമ്പതത്തിക  വര്ഷലത  ലചലെവകള

പൂര്തവ്വീകരത്തിക്കുനതത്തിനകായത്തി  അനവദത്തികണലമന പ്രതമയലത

അനകൂലെത്തിക്കുനവര്....…

പ്രതത്തികൂലെത്തിക്കുനവര്.......…

ശവ്വീ  .   പത്തി  .   സത്തി  .   വത്തിഷ്ണുനകാഥക്ക്:  സര്,  ഞകാന തപകാള ആവശരലപ്പടുന.
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(സഭകാരഗങ്ങള ശബ്ദതവകാട്ടെക്ക് തരഖലപ്പടുതത്തി.)

മത്തി  .   സവ്വീകര്: പ്രതമയര  സഭ  പകാസകാകത്തിയത്തിരത്തിക്കുന.   ഗകാന്റക്ക്

അനവദത്തിച്ചത്തിരത്തിക്കുന.

ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭ  ഇതപ്പകാള  പത്തിരത്തിയനതുര  മകാര്ച്ചക്ക്

13 -ാംതവ്വീയതത്തി  തത്തിങളകാഴ്ച  രകാവത്തിലലെ  9.00  മണത്തികക്ക്  വവ്വീണ്ടുര

സതമളത്തിക്കുനതുമകാണക്ക്.

(2023  മകാര്ച്ചക്ക് മകാസര 13-ാം തവ്വീയതത്തി തത്തിങളകാഴ്ച രകാവത്തിലലെ 9.00 മണത്തികക്ക്

വവ്വീണ്ടുര സതമളത്തിക്കുനതത്തിതലെയ്ക്കകായത്തി സഭ ലലവകുതനരര 4.26-നക്ക് പത്തിരത്തിഞ്ഞു.)

* * * * * * * * *


