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ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല

കകേന്ദ്രപദ്ധതണി തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതടെ കവേതന പ്രശ്നങ്ങള

ശ്രശ  .    ടെണി  .    പണി  .    രതൊമകൃഷ്ണന:   സര,  കകേന്ദ്രസശമണിതന്റെ  ഭതൊഗമതൊയണി  ആശതൊ,

അങ്കണവേതൊടെണി,  സ്കൂള  തഹെലതത്ത്  നഴത്ത്,  സ്കൂള  ഉച്ചഭക്ഷണണം  പതൊകേണം  തചെയ്യല,

നതൊഷണല  ആയുഷത്ത്  മണിഷന,  ക്രഷത്ത്,  തതതൊഴണിലുറപത്ത്  തുടെങ്ങണിയ  കമഖലകേളണില

ഓകരതൊനണിലുണം  ആയണിരക്കണക്കണിനത്ത്  തതതൊഴണിലതൊളണികേള  കജതൊലണി

തചെയ്തുവേരണികേയതൊണത്ത്.   അഭഭ്യസ്തവേണിദഭ്യരണം തതതൊഴണില വവേദഗഭ്യമുള്ളവേരതൊണത്ത് ഈ

കമഖലകേളണില  മതണിയതൊയ  പരണിരക്ഷയണിലതൊതത  കജതൊലണി  തചെയ്തുവേരനതത്ത്….

(ബഹെളണം)…

മണി  .   സശക്കര: പശസത്ത്, പശസത്ത്.

ശ്രശ  .    ടെണി  .    പണി  .    രതൊമകൃഷ്ണന:   സര,  കകേരളതണില  26,448  സശകേള

ആശതൊവേരക്കരമതൊരതൊയണി  കജതൊലണി  തചെയ്തുവേരന.   സണംസതൊന  സരക്കതൊര

വേരദ്ധണിപണിച്ചു  നലകേണിയ  ഓണകററണിയണം  ഉളതപതടെ  6000/-  രൂപയതൊണത്ത്

അവേരതടെ ഒര മതൊസതത കവേതനണം.  62  വേയസണില പണിരണിയുകമതൊള തപനഷന

നലകുനതണിനുള്ള  നടെപടെണികേളുണം  ഇതണിതന്റെ  ഭതൊഗമതൊയണി  സസശകേരണികക്കണ്ടതുണ്ടത്ത്.

അങ്കണവേതൊടെണി  കമഖലയണില  വേര ക്കരമതൊരണം  തഹെലപരമതൊരമതൊയണി  66,101
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തതതൊഴണിലതൊളണികേള  കജതൊലണി  തചെയ്യുന.   വേരക്കരമതൊരക്കത്ത്  12,000/-  രൂപയുണം

തഹെലപരമതൊരക്കത്ത്  8000/-  രൂപയുമതൊണത്ത്  ഒര മതൊസതത  കവേതനണം.   2016-

നുകശഷണം ഓണകററണിയതണില വേരദ്ധനവുണ്ടതൊയണിടണില.   2021-22  വേരഷതത

ബഡ്ജറണില പതത്ത് വേരഷണം വേതര കജതൊലണി തചെയ്തവേരക്കത്ത് 1000/- രൂപയുണം പതത്ത്

വേരഷതണില തതൊതഴ  500/-  രൂപയുണം വേരദ്ധണിപണിച്ചു നലകേണതമന തശരമതൊനണം

നടെപണിലതൊയണിടണില. 

സ്കൂള തഹെലതത്ത് നഴത്ത്, നതൊഷണല ആയുഷത്ത് മണിഷന എനശ പദ്ധതണികേളുതടെ

ഭതൊഗമതൊയണി തതതൊഴണിലതൊളണികേള കജതൊലണി തചെയ്തുവേരന.  കസതൊഷഭ്യല ഓഡണിറരമതൊര

എന  നണിലയണിലുണം  ഒര  വേണിഭതൊഗണം  കജതൊലണി  തചെയ്തുവേരന.   തതതൊഴണിലുറപത്ത്

പദ്ധതണിപ്രകേതൊരണം  കകേന്ദ്രസരക്കതൊര  ബഡ്ജറത്ത്  വേണിഹെണിതതണില  തുടെരച്ചയതൊയണി

ഗണഭ്യമതൊയ നണിലയണില കുറവേത്ത് വേരത്തുകേയതൊണത്ത്.  തതതൊഴണില ദണിനങ്ങളുതടെ എണണം

വേരദ്ധണിപണികക്കണ്ടതുണ്ടത്ത്.   തതതൊഴണിലതൊളണികേളക്കത്ത് കൂലണി ഇകപതൊള  ഒര ദണിവേസണം

311/-  രൂപയതൊണത്ത്  ലഭണിച്ചുവേരനതത്ത്.  ഈ  തുകേയുണം  ജശവേണിത  തചെലവേണിതന്റെ

അടെണിസതൊനതണില പരണിഷ്കരണികക്കണ്ടതുണ്ടത്ത്.  

മൂനത്ത്  വേയസണിനുതതൊതഴ  പ്രതൊയമുള്ള  കുടണികേതള  പരണിചെരണിക്കതൊന

കകേന്ദ്രപദ്ധതണിയുതടെ ഭതൊഗമതൊയണി ക്രഷത്ത് പ്രവേരതണിച്ചുവേരനണ്ടത്ത്.  ഇവേണിതടെ കജതൊലണി
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തചെയ്യുനവേരക്കത്ത്  10  മതൊസമതൊയണി  ഓണകററണിയണം  നലകേണിയണിടണില.   ഈ

പ്രശ്നതണിനത്ത് പരണിഹെതൊരമുണ്ടതൊകേണണം. 

സ്കൂള  പതൊചെകേ  തതതൊഴണിലതൊളണികേളണില  250  വേണിദഭ്യതൊരതണികേളക്കത്ത്  ഒര

തതതൊഴണിലതൊളണി എന നണിലയണില നണിജതപടുതണണം.  കൂടുതല വേണിദഭ്യതൊരതണികേളുള്ള

സ്കൂളുകേളണില  കൂടുതല  തതതൊഴണിലതൊളണികേതള  വേച്ചത്ത്  കജതൊലണി  തചെയ്യണിപണിക്കതൊന

നണിരബനണിതരതൊകുന.  കൂലണിയണില പരണിഷ്കരണണം വേരതണണം.  കൂലണി അതതത്ത്

മതൊസണം  തതന  നലകേതൊന  നടെപടെണി  സസശകേരണിക്കണണം.  കകേന്ദ്ര  പദ്ധതണികേളുതടെ

ഭതൊഗമതൊയണി  കജതൊലണി  തചെയ്തുവേരന  തതതൊഴണിലതൊളണികേളക്കത്ത്  കേഴണിയതൊവുനത

പരണിഗണന  സണംസതൊനതത  ഇടെതുപക്ഷ  ജനതൊധണിപതഭ്യമുനണണി   സരക്കതൊര

നലകേണിവേരനണ്ടത്ത്.  തതതൊഴണിലതൊളണികേളക്കത്ത് കജതൊലണി നണിരണയണിക്കുകമതൊള കൂടുതല

കജതൊലണി  ഭതൊരണം  ഉകദഭ്യതൊഗസര  തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതടെകമല

അടെണികച്ചലപണിക്കുകേയതൊണത്ത്. പദ്ധതണി കമഖലയണില സശകേളതൊണത്ത് കൂടുതലുണം കജതൊലണി

തചെയ്തുവേരനതത്ത്.  കജതൊലണി  തചെയ്തുവേരനതുവേരതടെ  അദ്ധസതൊനഭതൊരണം

ഉതരവേതൊദതപടവേര കേണക്കണിതലടുക്കുനണില.  സമയനണിഷ്ഠയണിലതൊത കജതൊലണിയുണം

പുതണിയ  ഉതരവേതൊദണിതസവുണം  തതതൊഴണിലതൊളണികേളക്കത്ത്  വേലണിയ  കതതൊതണില

പ്രയതൊസമുണ്ടതൊക്കുനണ്ടത്ത്.   മണിനണിമണം  കൂലണിയുണം  സതൊമൂഹെഭ്യകക്ഷമ  നടെപടെണികേളണിലുണം
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കകേരളണം വകേവേരണിച്ച കനടണം പരണിഗണണിക്കണണം.  ഇകപതൊഴണം തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതടെ

സണംരക്ഷണതണില  കകേരളണം  മതൊതൃകേതൊപരമതൊയ  പദ്ധതണികേള  നടെപണിലതൊക്കണി

വേരണികേയതൊണത്ത്.  കകേന്ദ്രസശമണിതന്റെ  ഭതൊഗമതൊയവേരണം  സണംസതൊന   സരക്കതൊരണിതന്റെ

ഭതൊഗമതൊയണി  പ്രവേരതണിച്ചുവേരനവേരമതൊയ  തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതടെ  ജശവേണിത

പ്രയതൊസങ്ങള  കേണക്കണിതലടുത്തുണം  മഹെതൊഭൂരണിപക്ഷവുണം  സശ

തതതൊഴണിലതൊളണികേളതൊതണന പരണിഗണന നലകേണിയുണം  മതണിയതൊയ ഓണകററണിയവുണം

മറതൊനുകൂലഭ്യങ്ങളുണം  നലകേതൊന  സണംസതൊന  സരക്കതൊര  മുനകേതയ്യടുക്കണതമനത്ത്

അഭഭ്യരതണിക്കുന.

ധനകേതൊരഭ്യ  വേകുപ്പുമനണി  (ശ്രശ  .    തകേ  .    എന  .     ബതൊലകഗതൊപതൊല):   സര,

നമ്മുതടെ  സഭയുതടെ  ചെരണിതതണില  ഇലതൊത  തരതണിതല  രശതണികേളതൊണത്ത്

നടെനതകേതൊണ്ടണിരണിക്കുനതത്ത്. ബഹുമതൊനതപട സശക്കതറ മറയ്ക്കുന, എനമതൊതമല,

ഒര  ചെതൊനലണിതന്റെ  മുദതൊവേതൊകേഭ്യണം  കപതൊലുണം  എഴതണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.  ബതൊക്കണി

ചെതൊനലുകേതളതൊതക്ക ഇകല; അങ്ങതന തചെയ്യുനതത്ത് ശരണിയല.  

ആശതൊ  പദ്ധതണിതയ  സണംബനണിച്ചത്ത്  ആദഭ്യണം  പറയതൊണം.   കകേരളതണില

2007 മുതല  ആശതൊ പദ്ധതണി നടെപതൊക്കണിവേരന.  നണിലവേണില  21,694  കപര

ഗതൊമപ്രകദശങ്ങളണിലുണം 4,205 കപര നഗര പ്രകദശങ്ങളണിലുണം 549 കപര വട്രൈബല
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കമഖലകേളണിലുമതൊയണി   ആതകേ  26448  കപര  പ്രവേരതണിച്ചുവേരന.

കകേന്ദ്രസരക്കതൊര  എന.എച്ചത്ത്.എണം.  വേഴണി നലകുന  2,000/-  രൂപ പ്രതണിമതൊസ

ഇനതസന്റെശവുണം  എന.എച്ചത്ത്.എണം.  വേഴണി  വേണിവേണിധ  പദ്ധതണികേള  നണിരവ്വഹെണിക്കുന

ഇനതസന്റെശവുണം സണംസതൊന സരക്കതൊര മതൊസണംകതതൊറണം നലകുന 6,000/-  രൂപ

ഓണകററണിയവുമതൊണത്ത്  ഇവേരക്കത്ത്  നലകേണിതകേതൊണ്ടണിരണിക്കുനതത്ത്.   കകേതൊവേണിഡത്ത്

പ്രവേരതനങ്ങളക്കത്ത് മതൊസണംകതതൊറണം  1,000/-  രൂപ വേശതണം  2021  മതൊരച്ചത്ത് വേതര

നലകേണിയണിരന.   കൂടെതൊതത ആശമതൊര  തചെയ്യുന കജതൊലണിക്കനുസരണിച്ചത്ത്  വേണിവേണിധ

പദ്ധതണികേളണിലനണിനണം  മറത്ത്  ഇനതസന്റെശവുകേളുണം  ലഭണിക്കുനണ്ടത്ത്.   ആശമതൊരക്കത്ത്

നലകുന ഇനതസന്റെശവേത്ത് കകേന്ദ്രസരക്കതൊരണിതന്റെ മതൊനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരണിച്ചതൊണത്ത്

ലഭഭ്യമതൊകുനതുണം വേണിതരണണം തചെയ്യുനതുണം.  2022 ഏപ്രണില മുതല ആശമതൊരക്കത്ത്

പ്രതണിമതൊസണം  200  രൂപ  തടെലകഫതൊണ്  അലവേനസതൊയണി  നലകുനണ്ടത്ത്.

നണിലവേണില  ആശതൊ  പ്രവേരതകേരക്കത്ത്  രണ്ടുമതൊസതത  ഓണകററണിയണം

അനുവേദണിക്കുന  രശതണിക്കുപകേരണം  മൂനമതൊസതത  ഓണകററണിയണം

നലകുനതണിനുള്ള  അനുമതണി  നലകേണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.   ഭരണവേകുപണിലനണിനണം

വേണിനണികയതൊഗ  സരടണിഫണിക്കറത്ത്  സഹെണിതണം  ലഭഭ്യമതൊക്കുനമുറയത്ത്  കേതൊലതതൊമസണം

വേരതതൊതത നതൊളണിതുവേതര ആശതൊ പ്രവേരതകേരക്കത്ത് ഓണകററണിയണം വേണിതരണണം
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തചെയ്യുനതണിനതൊയണി ധനകേതൊരഭ്യ വേകുപണിലനണിനണം തുകേ അനുവേദണിക്കതൊറണ്ടത്ത്.  2023

തഫബ്രുവേരണി വേതരയുള്ള ഒതൊണകററണിയണം വേണിതരണണം തചെയ്യുനതണിനുള്ള തുകേതയന

നണിലയണില  ആതകേ  184.34  കകേതൊടെണി  രൂപ  ധനകേതൊരഭ്യ  വേകുപത്ത്  അനുവേദണിച്ചത്ത്

നലകേണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.  

എന.എച്ചത്ത്.എണം.  വേഴണി  സ്കൂള  തഹെലതത്ത്  നഴണിതന  നണിയമണിച്ചണിട്ടുണ്ടത്ത്.

തലസമയണം ആയണിരതണിലധണികേണംകപര കസവേനമനുഷ്ഠണിക്കുന.  ഇവേരക്കതൊയുള്ള

ശമളണം  കകേന്ദ്രസരക്കതൊര  എന.എച്ചത്ത്.എണം.  വേഴണി  നലകേണിവേരന.

കേതൊലതൊകേതൊലങ്ങളതൊയണി  കകേന്ദ്ര  ഗവേണ്തമന്റെത്ത്  നണിരകദ്ദേശണിക്കുനപ്രകേതൊരമതൊണത്ത്

എന.എച്ചത്ത്.എണം. സതൊഫണിനത്ത് ശമള വേരദ്ധനവേത്ത് നലകുനതത്ത്. 

കകേന്ദ്രതൊവേണിഷ്കൃത  പദ്ധതണിയതൊയ  നതൊഷണല  ആയുഷത്ത്  മണിഷന  മുകഖന

സണംസതൊനതത്ത്  1500  ഓളണം  ജശവേനക്കതൊര  നണിലവേണില  കേരതൊറടെണിസതൊനതണില

കജതൊലണി  തചെയ്യുനണ്ടത്ത്.   നതൊഷണല  ആയുഷത്ത്  മണിഷതന്റെ  ഓപകറഷണല

വഗഡത്ത് വലനസത്ത് പ്രകേതൊരണം അനുവേദനശയമതൊയ 5 ശതമതൊനണം വേതൊരഷണികേ ശമള

വേരദ്ധനവേത്ത്  ഇഇൗ  സതൊമതണികേ  വേരഷവുണം  എലതൊ  ജശവേനക്കതൊരക്കുണം

അനുവേദണിച്ചണിട്ടുണ്ടത്ത്.   നതൊഷണല  ആയുഷത്ത്  മണിഷനണിതല  എലതൊ  വേണിഭതൊഗണം

ജശവേനക്കതൊരക്കുണം  കുടെണിശണികേയണിലതൊതത  ശമളണം  കൃതഭ്യമതൊയണി  വേണിതരണണം
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തചെയ്യുനണ്ടത്ത്.   കദശശയതൊടെണിസതൊനതണില  നടെക്കുന  പദ്ധതണിയതൊയതണിനതൊല

സണംസതൊനതണിതന്റെ മണിനണിമണം  കവേതന  ഉതരവേത്ത്  അനുസരണിച്ചുള്ള  ശമള

വേരദ്ധനവേത്ത് നടെപണിലതൊക്കുനതണിനത്ത് പരണിമണിതണികേളുണ്ടത്ത്. 

സ്കൂള  പതൊചെകേതതതൊഴണിലതൊളണികേള  കകേന്ദ്രതൊവേണിഷ്കൃത  പദ്ധതണിയണിനകേശഴണില

വേരനവേരതൊണത്ത്.  01-04-2021-ല  പ്രതൊബലഭ്യതണിലവേന

പതൊചെകേതതതൊഴണിലതൊളണികേളക്കത്ത്  നലകേണിതകേതൊണ്ടണിരണിക്കുന  ഓണകററണിയണം  600-

675 രൂപയതൊണത്ത്.  സ്കൂള ഉച്ചഭക്ഷണ നടെതണിപണിനതൊയണി 2022-23 സതൊമതണികേ

വേരഷണം സണംസതൊന ബഡ്ജറണില വേകേയണിരതണിയണിട്ടുള്ള  567.64  കകേതൊടെണി രൂപ

തചെലവേഴണിക്കുനതണിനത്ത്  ഭരണതൊനുമതണി  നലകേണിയണിരന.  സ്കൂള

പതൊചെകേതതതൊഴണിലതൊളണികേളക്കത്ത്  ഓണകററണിയണം  ഉളതപതടെയുള്ള

തചെലവുകേളക്കതൊണത്ത്   ഇഇൗ  തുകേ  വേണിനണികയതൊഗണിക്കുനതത്ത്.   പ്രസ്തുത

പദ്ധതണിക്കതൊയുള്ള  കകേന്ദ്ര  വേണിഹെണിതതണിതന്റെ  ആദഭ്യ  ഗഡുമതൊതമതൊണത്ത്  ഇതുവേതര

ലഭഭ്യമതൊയതത്ത്.   കകേന്ദ്ര  വേണിഹെണിതണം  ലഭണിക്കതൊതതണിതന്റെ  സതൊമതണികേ

ബുദ്ധണിമുട്ടുതണ്ടങ്കണിലുണം  സതൊധതൊരണക്കതൊരതൊയ  തതതൊഴണിലതൊളണികേതള

സഹെതൊയണിക്കുനതണിനതൊയണി  സണംസതൊന  വേണിഹെണിതതണിലനണിനണം  തുകേ

അഡസതൊനസതൊയണി  പദ്ധതണിക്കത്ത്  അനുവേദണിച്ചണിട്ടുണ്ടത്ത്.  സ്കൂള  ഉച്ചഭക്ഷണ
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പദ്ധതണിയണിതല  പതൊചെകേതതതൊഴണിലതൊളണികേളക്കത്ത്  ഏപ്രണില,  കമയത്ത്  മതൊസങ്ങളണിതല

സമതൊശസതൊസ  കവേതനണം  അനുവേദണിച്ചുതകേതൊണ്ടത്ത്  26-10-2022-നത്ത്  ഉതരവേത്ത്

പുറതപടുവേണിച്ചണിട്ടുണ്ടത്ത്.  ടെണി  തുകേ  വേണിദഭ്യതൊഭഭ്യതൊസ  വേകുപണിനത്ത്  വകേമതൊറണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.

ഒരതൊഴ്ചയകേണം ആ പണണം നലകുണം.   സണംസതൊനണം അഡസതൊനസതൊയണിടതൊണത്ത് തുകേ

നലകുനതത്ത്. 

കകേന്ദ്രതൊവേണിഷ്കൃത  പദ്ധതണിയതൊയ  അങ്കണവേതൊടെണി  സരവ്വശസസത്ത്

ജനറലണിനുകേശഴണില  സണംസതൊനതത്ത്  പ്രവേരതണിക്കുന  33,115

അങ്കണവേതൊടെണികേളണില  32,986  തമയണിന  അങ്കണവേതൊടെണികേളുണം  129  മണിനണി

അങ്കണവേതൊടെണികേളുണം  ഉളതപതടെ  33,115  അങ്കണവേതൊടെണി  വേരക്കരമതൊരണം  32,986

അങ്കണവേതൊടെണി തഹെലപരമതൊരണം നണിലവേണില കസവേനമനുഷ്ഠണിച്ചത്ത് വേരനണ്ടത്ത്.  01-

04-2019  മുതല  അങ്കണവേതൊടെണി  വേരക്കര,  മണിനണി  അങ്കണവേതൊടെണി  വേരക്കര,

തഹെലപര എനണിവേരക്കത്ത് യഥതൊക്രമണം  12,000/-രൂപ, 11,000/-  രൂപ, 8000/-

രൂപ വേശതമതൊണത്ത് ഓണകററണിയമതൊയണി അനുവേദണിച്ചു വേരനതത്ത്.  

നതൊഷണല ക്രഷത്ത് സശമണിതന്റെ ഭതൊഗമതൊയണി സണംസതൊനതത്ത് പ്രവേരതണിക്കുന

ക്രഷുകേളണിതല  വേരക്കരമതൊരക്കത്ത്  2022  ഡണിസണംബര  വേതരയുള്ള  ഓണകററണിയണം

നലകുനതണിനുള്ള ഫണ്ടത്ത് അനുവേദണിച്ചണിട്ടുണ്ടത്ത്.   പ്രസ്തുത തുകേയുതടെ വേണിനണികയതൊഗ
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സരടണിഫണിക്കറത്ത്  ശണിശുകക്ഷമ  സമണിതണിയണിലനണിനണം  ലഭഭ്യമതൊകുനമുറയത്ത്  2023

ജനുവേരണി,  തഫബ്രുവേരണി  എനശ  മതൊസങ്ങളണിതല  കവേതന  തുകേ

അനുവേദണിക്കുനതതൊണത്ത്.  നൂറത്ത് ദണിവേസതണില കുറയതൊത തതതൊഴണില ഉറപതൊക്കുന

മഹെതൊതതൊഗതൊനണി  കദശശയ  ഗതൊമശണ  തതതൊഴണിലുറപത്ത്  പദ്ധതണി  നല  രശതണിയണില

നടെപണിലതൊക്കുനണ്ടത്ത്.  കകേന്ദ്ര  ഗവേണ്തമന്റെണില  നണിനണം   കേഴണിഞ്ഞ  വേരഷണം

73,000 കകേതൊടെണി  രൂപയതൊയണിരന  ബഡ്ജറണിതന്റെ  ഭതൊഗമതൊയണി

വേകേയണിരതണിയണിരനതത്ത്.  അതണില  91,112 കകേതൊടെണി രൂപ തചെലവേതൊക്കണിയണിരന.

നടെപ്പുവേരഷകതക്കുളള  ബഡ്ജറണില  60,000  കകേതൊടെണി  രൂപയതൊക്കണി

ചുരക്കണിയണിട്ടുണ്ടത്ത്.  നമുക്കത്ത്  6  കകേതൊടെണി  തതതൊഴണിലദണിനങ്ങളക്കുളള

അനുമതണിയതൊയണിരന  ആദഭ്യണം  നലകേണിയതത്ത്.  എനതൊല  ഇകപതൊള  10.16

കകേതൊടെണിയതൊയണി  വേരദ്ധണിപണിക്കണതമനത്ത്   കകേന്ദ്ര  ഗവേണ്തമന്റെണികനതൊടെത്ത്

ആവേശഭ്യതപടണിട്ടുണ്ടത്ത്.   9.5  കകേതൊടെണിയുതടെ  തതതൊഴണില  ദണിനങ്ങള  ലഭണിച്ചണിട്ടുണ്ടത്ത്.

കകേരളതണില  അഖണികലനഭ്യതൊ  ശരതൊശരണി  45.46  തതതൊഴണില

ദണിനങ്ങളതൊണുളളതതങ്കണില   സണംസതൊനതണിനത്ത്  ശരതൊശരണി  57.64  തതതൊഴണില

ദണിനങ്ങള  നലകുനണ്ടത്ത്.   ഇതുസണംബനണിച്ചുളള  കൂലണി/കവേതനണം   കകേന്ദ്ര

ഗവേണ്തമന്റെതൊണത്ത് തശരമതൊനണിക്കുനതത്ത്. 
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തപതൊതുവേണില  കകേന്ദ്രവേണിഹെണിതണം  ലഭണികക്കണ്ട  പദ്ധതണികേളക്കത്ത്

കകേന്ദ്രവേണിഹെണിതണം  യഥതൊസമയണം  ലഭണിക്കുനണിതലന  പ്രശ്നമുണ്ടത്ത്.  പ്രതണിപക്ഷ

കനതതൊക്കനതൊരണില ആരക്കുണം   കകേരളതണിതല ഒര ലക്ഷകതതൊളണം വേരന സശണം

വേരക്കരമതൊരതടെ  ഒര  കേതൊരഭ്യതണിലുണം   തതൊല്പരഭ്യമണിലതൊതതുതകേതൊണ്ടത്ത്  അവേര

ഇക്കതൊരഭ്യണം  ശ്രദ്ധണിക്കുനകതയണില.   അവേരക്കത്ത്  ലഭണിച്ചുതകേതൊണ്ടണിരന  പണണം

കൂടെതൊതത തതതൊഴണിലുറപ്പു പദ്ധതണിയുതടെ പണണം കൂടെണിവേനതൊല ദശലക്ഷങ്ങള കവേതറ

വേരണം.   അവേരക്കത്ത്  ലഭണികക്കണ്ട പണണം കകേന്ദ്ര ഗവേണ്തമന്റെത്ത്  നലകുനണിതലന

പ്രധതൊനതപട  പ്രശ്നമതൊണത്ത് ഇവേണിതടെ ഉനയണിക്കതൊനുളളതത്ത്.  ആ ഒര ബുദ്ധണിമുട്ടുണ്ടത്ത്.

ഇതരണം  സതൊഹെചെരഭ്യങ്ങളണില   കവേതനണം  മുടെങ്ങതൊതണിരണിക്കതൊന

സണംസതൊനസരക്കതൊര  അഡസതൊനസതൊയണി   കവേതനണം  നലകുന  സമശപനണം

ഇകപതൊള സസശകേരണിച്ചണിട്ടുണ്ടത്ത്.  ഭതൊവേണിയണില ഇകത സമശപനണം തുടെരനതൊല വേലണിയ

തുകേയതൊണത്ത്,  വേലണിയ  പദ്ധതണികേളതൊണത്ത്;  അതത്ത്  വേലണിയ  ബുദ്ധണിമുട്ടുണ്ടതൊക്കുന

സതൊഹെചെരഭ്യമുണ്ടത്ത്.   സതൊമതണികേ  സണിതണി  തമച്ചതപടുനമുറയത്ത്   വേണിവേണിധ

വേണിഭതൊഗങ്ങളുതടെ  കവേതന  വേരദ്ധനവേത്ത്  പരണിഗണണിക്കുനതതൊയണിരണിക്കുതമനണം  ഇഇൗ

സഭയണില പറയതൊനതൊഗഹെണിക്കുകേയതൊണത്ത്.

മണി  .    സശക്കര:  പശസത്ത്…..തചെയറണിനുമുനണിലുളള  ബതൊനര  മതൊറണിയണിതലങ്കണില
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drastic step എടുകക്കണ്ടണിവേരണം.

ശ്രശ  .    ടെണി  .    പണി  .    രതൊമകൃഷ്ണന:  സര,  സശണം  തതതൊഴണിലതൊളണികേളുതടെ

പ്രകതഭ്യകേതകേള  പരണിഗണണിച്ചത്ത്  അവേര  കനരണിട്ടുതകേതൊണ്ടണിരണിക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള

പരണികശതൊധണിക്കുനതണിനത്ത്   ബനതപട  വേകുപ്പുമനണിമതൊരതടെയുണം

ഉകദഭ്യതൊഗസരതടെയുണം  തതഹെതലവേല  കകേതൊണ്ഫറനസത്ത്  നടെതതൊനുളള  നടെപടെണി

ധനകേതൊരഭ്യവേകുപണിതന്റെ കനതൃതസതണില നടെപണിലതൊക്കണണം.  രണ്ടതൊമതതൊയണി,   ഇഇൗ

കമഖലയണിതല കട്രൈഡത്ത് യൂണണിയന സണംഘടെനകേതള  ചെരച്ചയത്ത്   വേണിളണിച്ചുകചെരതത്ത്

എനതൊണത്ത്  നണിജസണിതണിതയനത്ത്  കബതൊധഭ്യതപടുതണി  പ്രശ്നങ്ങളക്കത്ത്

പരണിഹെതൊരമതൊരഗണം  കേതൊണുനതണിനുളള  നടെപടെണികേതളക്കുറണിച്ചുകൂടെണി  ബഹുമതൊനതപട

ധനകേതൊരഭ്യവേകുപ്പുമനണി മുനതതകേതയടുതത്ത് നടെപണിലതൊക്കണണം.

ശ്രശ  .    തകേ  .    എന  .     ബതൊലകഗതൊപതൊല:  സര,  സശണം വേരക്കരമതൊരതടെ ആതകേ

പ്രവേരതനങ്ങള   ഒനകൂടെണി  തമച്ചതപടുത്തുനതണിനുണം  കൂടുതലതൊയണി  ഇവേതര

നനതൊയണി  ഉപകയതൊഗണിക്കതൊനുമതൊകുന   തരതണില  പല  സശമുകേളുണം  കുറച്ചുകൂടെണി

ശതൊസശയമതൊയണി   പരണിഷ്ക്കരണിക്കുനതണികലയത്ത്  ബഹുമതൊനതപട  മനണിമതൊരതടെയുണം

ഉനത  ഉകദഭ്യതൊഗസരതടെയുണം  കയതൊഗണം  വേണിളണിച്ചത്ത്  ഇക്കതൊരഭ്യങ്ങള  ചെരച്ച

തചെയ്യണതമന  നണിരകദ്ദേശണം  അണംഗശകേരണിക്കുകേയതൊണത്ത്.  അതനുസരണിച്ചുളള
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നടെപടെണിക്രമങ്ങളുണം അകതതൊതടെതൊപണം വേണിവേണിധ തതതൊഴണിലതൊളണി സണംഘടെനകേളുതടെ ചെരച്ച

വേണിളണിക്കുനതണിനുളള നടെപടെണിക്രമങ്ങളുണം സസശകേരണിക്കുനതതൊണത്ത്.  

(ശ്രശ.  സണി.  ആര.  മകഹെഷത്ത്  സശറണിലണിലതൊതണിരനതണിനതൊല  രണ്ടതൊമതത

ശ്രദ്ധക്ഷണണിക്കല അവേതരണിപണിച്ചണില.)


