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4. ധനകകാരരര്യം  

വവകാടട്ട് ഒണ് അകക്കൗണട്ട് ചര്ച്ചയര്യം വവകാടടടുപര്യം

ധനകകാരരവര്യം കയറര്യം വകുപമനന്ത്രി (വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്) :  സര്,

ഇക്കൗ ഉപവക്ഷേപവതകാടനുബനന്ത്രിച്ചുളള പടന്ത്രികയന്ത്രിടലെ നകാലെകാര്യം വകകാളതന്ത്രില് യഥകാക്രമര്യം

കകാണന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന സര്യംഖരകളന്ത്രില് കവന്ത്രിയകാത തുകകള് പ്രസ്തുത പടന്ത്രികയന്ത്രിടലെ മൂന്നകാര്യം

വകകാളതന്ത്രില്  വചര്തന്ത്രിട്ടുളള  അനുവയകാജരമകായ  ഡന്ത്രിമകാനട്ട്  ടഹെഡ്ഡുകള്  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്

2016-17  സകാമ്പതന്ത്രിക  വര്ഷതന്ത്രിടലെ  ആഗസട്ട്,  ടസപ്റര്യംബര്,  ഒവകകാബര്

മകാസങ്ങളന്ത്രിവലെക്കുളള  ടചലെവകള്  നന്ത്രിര്വ്വഹെന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിവയകാ  ടചലെവട്ട്

ടചയ്യുന്നതന്ത്രിവലെവകകാ  ആയന്ത്രി  ഗവര്ണ്ണര്കട്ട്  നല്കണടമന്ന  ഉപവക്ഷേപര്യം  ഞകാന

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

തുറമുഖവര്യം മമ്യൂസന്ത്രിയവര്യം പുരകാവസ്തു സര്യംരക്ഷേണവര്യം വകുപമനന്ത്രി (ശശ  .    രകാമചന്ദ്രന

കടന്നപളളന്ത്രി): സര്, ഞകാന ഉപവക്ഷേപടത പന്ത്രിനകാങ്ങുന.

ശശ  .    വമകാനസട്ട്  വജകാസഫട്ട് :  സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

കകാര്ഷന്ത്രികകാദകായ  നന്ത്രികുതന്ത്രിയര്യം  വന്ത്രില്പന  നന്ത്രികുതന്ത്രിയര്യം  എന്ന  V-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്  വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള 71,81,60,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്
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ഒരുനൂറ ഉറപന്ത്രിക കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്.

ഭൂനന്ത്രികുതന്ത്രി  എന്ന  VI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  144,25,91,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

മുദ്രപത്രങ്ങളര്യം രജന്ത്രിവസ്ട്രേഷനുര്യം എന്ന VII-ാം നമ്പര് ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  50,26,95,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക  കുറവ

ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    വന്ത്രി  .    ഡന്ത്രി  .    സതശശന :  സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

മുദ്രപത്രങ്ങളര്യം രജന്ത്രിവസ്ട്രേഷനുര്യം എന്ന VII-ാം നമ്പര് ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  50,26,95,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക  കുറവ

ടചവയ്യേണതകാണട്ട്.

എകക്സൈസട്ട്  എന്ന  VIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  65,49,62,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്.
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ശശ  .    ടക  .    എസട്ട്  .    ശബരശനകാഥന  :  സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

വകാഹെന  നന്ത്രികുതന്ത്രികള്  എന്ന  IX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  30,02,35,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ജന്ത്രിലകാഭേരണവര്യം പലെവകയര്യം എന്ന  XI-ാം നമ്പര് ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  148,60,02,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    അബ്ദുല്  ഹെമശദട്ട്  മകാസര് :സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

വപകാലെശസട്ട്  എന്ന  XII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  843,08,50,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    തന്ത്രിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന :  സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.
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വപകാലെശസട്ട്  എന്ന  XII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  843,08,50,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ജയന്ത്രിലുകള്  എന്ന  XIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  29,25,18,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    ടക  .    മുരളശധരന:   സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

വസഷനറന്ത്രിയര്യം  അച്ചടന്ത്രിയര്യം  മറട്ട്  ഭേരണപരമകായ  സര്വ്വശസുകളര്യം  എന്ന  XIV-ാം

നമ്പര് ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട വപരന്ത്രില് വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  105,89,31,000  ക.  യന്ത്രില്

നന്ത്രിന്നട്ട് ഒരുനൂറ ഉറപന്ത്രിക കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ടപകാതുമരകാമതട്ട്  എന്ന  XV-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  1186,75,79,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 



Uncorrected/Not for publication
5

ശശ  .    പന്ത്രി  .    ബന്ത്രി  .    അബ ബ്ദുല് റസകാകട്ട് :   സര്,  ഞകാന തകാടഴെപറയന്ന വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

വന്ത്രിദരകാഭേരകാസര്യം,  കകായന്ത്രികവന്ത്രിവനകാദര്യം,  കലെ,  സര്യംസകാരര്യം  എന്ന  XVII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട വപരന്ത്രില് വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള 4371,92,62,000 ക.  യന്ത്രില് നന്ത്രിന്നട്ട്

ഒരുനൂറ ഉറപന്ത്രിക കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    പന്ത്രി  .    ടക  .    അബ്ദു  റബട്ട് :    സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

കവദരസഹെകായരര്യംഗവര്യം  ടപകാതുജനകാവരകാഗരവര്യം  എന്ന  XVIII-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട വപരന്ത്രില് വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  1324,33,91,000  ക.  യന്ത്രില് നന്ത്രിന്നട്ട്

ഒരുനൂറ ഉറപന്ത്രിക കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്.

ശശ  .    വന്ത്രി  .    പന്ത്രി  .    സജശന്ദ്രന  :   സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

ഭേവനനന്ത്രിര്മകാണര്യം  എന്ന  XXI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  38,22,29,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 
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നഗരവന്ത്രികസനര്യം  എന്ന  XXII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  332,40,13,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .   വറകാജന്ത്രി എര്യം  .   വജകാണ് : സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

ടതകാഴെന്ത്രിലുര്യം  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രിവക്ഷേമവര്യം  പ്രവകാസന്ത്രിവക്ഷേമവര്യം  എന്ന  XXIV-ാം നമ്പര്

ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട വപരന്ത്രില് വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  252,19,30,000  ക.  യന്ത്രില് നന്ത്രിന്നട്ട്

ഒരുനൂറ ഉറപന്ത്രിക കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

പടന്ത്രികജകാതന്ത്രി/പടന്ത്രികവര്ഗ/മറട്ട്  പന്ത്രിന്നകാക/നമ്യൂനപക്ഷേ  വന്ത്രിഭേകാഗങ്ങള്  എന്നന്ത്രിവരുടട

വക്ഷേമര്യം  എന്ന  XXV-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  758,10,83,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    സണ്ണന്ത്രി  വജകാസഫട്ട് :  സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

സഹെകരണര്യം  എന്ന  XXVII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  98,06,03,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക
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കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

കൃഷന്ത്രി  എന്ന  XXIX-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  832,63,35,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .   സന്ത്രി  .   മമ്മൂടന്ത്രി : സര്, ഞകാന തകാടഴെപറയന്ന വഭേദഗതന്ത്രി അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

മൃഗസര്യംരക്ഷേണര്യം  എന്ന  XXXI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  166,22,86,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    ടക  .    സന്ത്രി  .    വജകാസ  ഫട്ട് :  സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

ക്ഷേശരവന്ത്രികസനര്യം  എന്ന  XXXII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  40,86,81,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക  കുറവ

ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ഗകാമവന്ത്രികസനര്യം  എന്ന  XXXVI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്  

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  758,16,60,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക
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കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    വന്ത്രി  .    ടന്ത്രി  .    ബല്റകാര്യം :  സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

തുറമുഖങ്ങള്  എന്ന  XL-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  43,57,49,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

സകാമൂഹെരസുരക്ഷേന്ത്രിതതത്വവര്യം  വക്ഷേമവര്യം  എന്ന  XLVI-ാം  നമ്പര്

ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട വപരന്ത്രില് വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  1111,04,19,000  ക.  യന്ത്രില് നന്ത്രിന്നട്ട്

ഒരുനൂറ ഉറപന്ത്രിക കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    എല്വദകാസട്ട്  കുന്നപന്ത്രിളന്ത്രി :  സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

ജലെവസചനര്യം  എന്ന  XXXVIII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  183,06,49,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 
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ഗതകാഗതര്യം  എന്ന  XLI-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  120,02,48,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ശശ  .    വന്ത്രി  .    എസട്ട്  .    ശന്ത്രിവകുമകാര് :  സര്,  ഞകാന  തകാടഴെപറയന്ന  വഭേദഗതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

വന്ത്രിവനകാദസഞകാരര്യം  എന്ന  XLII-ാം  നമ്പര്  ധനകാഭേരര്ത്ഥനയടട  വപരന്ത്രില്

വകടകകാളന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  100,82,33,000  ക.  യന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  ഒരുനൂറ  ഉറപന്ത്രിക

കുറവ ടചവയ്യേണതകാണട്ട്. 

ചര്ച്ച

ശശ  .    വന്ത്രി  .    ടക  .    സന്ത്രി  .    മമതട്ട്  വകകായ:  സര്,  ഞകാന  വവകാടട്ട്  ഓണ്

അകക്കൗണന്ത്രിടന അനുകൂലെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   വകരളതന്ത്രിടലെ എലകാ  മനുഷരരുടടയര്യം

ആവശരവര്യം  ആഗഹെവമകാണട്ട്  സത്വനമകായന്ത്രി  ഒരു  വശടട്ട്  എന്നതട്ട്.

സകാദരതയളവടരകാടകയര്യം  അവരവരുടട  കഴെന്ത്രിവന്ത്രിനനുസരന്ത്രിച്ചട്ട്  വശടട്ട്  വയ്ക്കുന.

എന്നകാല്  വശടന്ത്രിലകാത  പകാവടപടവര്  നന്ത്രിരവധന്ത്രിയകാണട്ട്.   ഇവരുടട  വശടട്ട്  എന്ന
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സത്വപര്യം  സകാക്ഷേകാത്കരന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയകാണട്ട്  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്

ഇ.എര്യം.എസട്ട്.  ഭേവന  പദതന്ത്രിയര്യം  എര്യം.എന.  ഭേവനപദതന്ത്രിയര്യം  ആവന്ത്രിഷ്കരന്ത്രിച്ചട്ട്

നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിവന്നതട്ട്.   കുവറവപര്കട്ട്  വശടട്ട്  വയകാനകാടയങന്ത്രിലുര്യം  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

സര്കകാര്  ഈ  പദതന്ത്രി  ഉവപക്ഷേന്ത്രിച്ചു.  രണട്ട്  കമമ്യൂണന്ത്രിസട്ട്  വനതകാകളടട

വപരുകവളകാടുള  എതന്ത്രിര്പകാണട്ട്  കകാരണടമങന്ത്രില്  മവറതട്ട്  വപരന്ത്രിലെകായകാലുര്യം

പകാവങ്ങള്കട്ട്  വശടുവയകാനകായകാല്  ഞങ്ങള്  സഹെകരന്ത്രിക്കുമകായന്ത്രിരുന.   അതട്ട്

ടചയന്ത്രില.   ഒനര്യം  രണര്യം  ഗഡുകള്  വകാങ്ങന്ത്രി  ഭേകാഗന്ത്രികമകായന്ത്രി  പണന്ത്രിത  ഒരു

ലെക്ഷേവതകാളര്യം  വശടുകള്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണകകാലെര്യം  മുഴുവന  അങ്ങടനതടന്ന

കന്ത്രിടക്കുകയകാണട്ട്.  പകാവങ്ങവളകാടട്ട് ഇത്രയര്യം ക്രൂരത വവണന്ത്രിയന്ത്രിരുന്നന്ത്രില.  2015-16-

ടലെ ബഡ്ജറന്ത്രില് ടപവടകാള്, ഡശസല് വന്ത്രിലെയന്ത്രില് ലെന്ത്രിററന്ത്രിനട്ട് ഒരു ഉറപന്ത്രിക അധന്ത്രിക

നന്ത്രികുതന്ത്രി പന്ത്രിരന്ത്രികകാന തശരുമകാനന്ത്രിച്ചു. 375  വകകാടന്ത്രി രൂപയകാണട്ട് ലെക്ഷേരമന്ത്രിടതട്ട്.  ഏഴെട്ട്

മകാസര്യം ടകകാണട്ട്  254  വകകാടന്ത്രി രൂപ പന്ത്രിരന്ത്രിടച്ചടുതതകായന്ത്രി  അന്നട്ട് നന്ത്രിയമസഭേയന്ത്രില്

പറ ഞന്ത്രിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് പകാവങ്ങള്കട്ട് വശടുവച്ചട്ട് ടകകാടുകകാനകാടണന്നകാണട്ട് പറഞതട്ട്.

എന്നകാല് ഇതന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം ഒരു വശടുവപകാലുര്യം വച്ചുടകകാടുതന്ത്രില. ഇവപകാള് വഡകാ. ടന്ത്രി.

എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ഐസകട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച ബഡ്ജറന്ത്രില് അഞട്ട് വര്ഷര്യം ടകകാണട്ട്

വശടന്ത്രിലകാത  മുഴുവന  ആളകള്ക്കുര്യം  വശടുവച്ചുടകകാടുക്കുടമന്നട്ട്
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പറഞന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  പകാവടപടവരുടട  വശടട്ട്  എന്ന  സത്വപര്യം

സകാക്ഷേകാത്കരന്ത്രികകാന കഴെന്ത്രിയന്ന ധശരമകായ ഈ തശരുമകാനര്യം അഭേന്ത്രിമകാനകരമകാണട്ട്.

വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  ജന്ത്രിലയന്ത്രില് രണട്ട് ടസന്റുമുതല് അഞട്ട് ടസന്റുവടര ഭൂമന്ത്രിയളവരുര്യം

സത്വനമകായന്ത്രി വശടന്ത്രിലകാതവരുമകായ നന്ത്രിരവധന്ത്രി ആളകളണട്ട്.  അവരുടട വരഖയന്ത്രില്

നന്ത്രിലെടമന്നട്ട്  കകാണന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനകാല്  വശടട്ട്  വയകാന  അനുവകാദര്യം  ലെഭേന്ത്രികകാടത

കഷ്ടതന്ത്രിലെകാണട്ട്.  റന്ത്രികകാര്ഡുകളന്ത്രില് നന്ത്രിലെര്യം എന്നകാടണങന്ത്രിലുര്യം നകാല്പതുര്യം അമ്പതുര്യം

വര്ഷര്യം  പഴെകമുള  ടതങ്ങുകളര്യം  അവന്ത്രിടടയണട്ട്.  ഇകകാരരര്യം  ഗക്കൗരവമകായന്ത്രി

പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിച്ചട്ട്  ഈ  പകാവടപടവര്കട്ട്  വശടുവയകാന  അനുവകാദര്യം  നല്കകാന

നടപടന്ത്രിയണകാകണടമന്നട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന. 

കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണ  കകാലെതട്ട്  കുടറ  പഞകായത്തുകടള

മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രികളകാകന്ത്രി  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചു.    വപരട്ട്  മകാറന്ത്രിയതലകാടത  വവടറകാനര്യം

മകാറന്ത്രിയന്ത്രിടന്ത്രില.  എനമകാത്രമല  പഞകായതന്ത്രിലുള  പലെരുര്യം  മറട്ട്

പഞകായത്തുകളന്ത്രിവലെയട്ട് സ്ഥലെര്യം മകാറന്ത്രി വപകാകുകയര്യം ടചയ.  മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രിയന്ത്രില്

ചുരുങ്ങന്ത്രിയതട്ട്  29  വപടരങന്ത്രിലുര്യം വവണര്യം.  ഇവപകാള് പലെ മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രികളന്ത്രിലുര്യം

12-ഉര്യം  14-ഉര്യം വപര് മകാത്രമകാണുളതട്ട്.  ഭേരണര്യം പന്ത്രിടന്ത്രികകാനവവണന്ത്രി മകാത്രര്യം ടചയ

സൂത്രപണന്ത്രിയകാണട്ട്  ഇടതനകകാണകാര്യം.   2014-15  വര്ഷതന്ത്രില്  തവദ്ദേശ
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സത്വയര്യംഭേരണ സ്ഥകാപനങ്ങളന്ത്രില് ഫണട്ട് ടചലെവഴെന്ത്രിച്ചതട്ട്  41  ശതമകാനര്യം മകാത്രമകാണട്ട്.

ഇതന്ത്രിടന കകാരണര്യം ഓഡന്ത്രിറട്ട് റന്ത്രിവപകാര്ടന്ത്രില് പറഞതട്ട്, സഞന്ത്രിത നന്ത്രിധന്ത്രിയന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്

പബന്ത്രികട്ട്  അകക്കൗണന്ത്രിവലെയട്ട്  മകാസര്യംവതകാറര്യം  ഫണട്ട്  മകാറകാടത  110  ദന്ത്രിവസര്യം  വടര

കകാലെതകാമസര്യം വരുതന്ത്രിയതകായന്ത്രി ഓഡന്ത്രിറട്ട് നന്ത്രിരശക്ഷേന്ത്രിക്കുന എന്നകാണട്ട്.

കുടന്ത്രിടവളതന്ത്രിനട്ട്  2987  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  ടചലെവന്ത്രില്  തന്ത്രിരുവനനപുരര്യം,

ടകകാലര്യം,  ആലെപഴെ,  വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്,  കണ്ണൂര്  എന്നന്ത്രിവന്ത്രിടങ്ങളന്ത്രില്  ടവളര്യം

എതന്ത്രികകാനുള  പദതന്ത്രികകായന്ത്രി  2500  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  ടചലെവഴെന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുര്യം  ടവളര്യം

കുടന്ത്രികകാന ഇതുവടര  കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിടന്ത്രില.   വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  വകകാര്പവറഷനന്ത്രിലുര്യം  രണട്ട്

മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രിയന്ത്രിലുര്യം  13  ഗകാമ  പഞകായത്തുകളന്ത്രിലുര്യം  കുടന്ത്രിടവള  പദതന്ത്രിയന്ത്രില്

172  എര്യം.എല്.ഡന്ത്രി.  ടവളമകാണട്ട്  എതന്ത്രിവകണതട്ട്.   ബഹുമകാനടപട  മുന

മുഖരമനന്ത്രി  ശശ.  ഉമന  ചകാണന്ത്രി  ഇതട്ട്  ഉദ്ഘകാടനര്യം  ടചയന്ത്രിടട്ട്  ഒരു

വര്ഷതന്ത്രിലെധന്ത്രികമകായന്ത്രി.   ഇവപകാള്  172-ല്  40  എര്യം.എല്.ഡന്ത്രി.  ടവളര്യം

മകാത്രമകാണട്ട്  ഉപവയകാഗതന്ത്രിനട്ട്  ലെഭേരമകാകുന്നതട്ട്.   20  ഓവര് ടഹെഡട്ട് ടകാങ്കുകളന്ത്രിലുര്യം

ടവളര്യം നന്ത്രിറഞ്ഞുകന്ത്രിടക്കുന്ന സമയതട്ട് ജനങ്ങള്കട്ട് ടകാങര് വലെകാറന്ത്രികളന്ത്രില് ടവളര്യം

എതന്ത്രിച്ചുടകകാണന്ത്രിരുന.   വന്ത്രിതരണ  കപപകള്  യഥകാസമയര്യം

സ്ഥകാപന്ത്രികകാതതകാണട്ട്  ഇതന്ത്രിനട്ട്  കകാരണര്യം.   ഇതട്ട്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണതന്ത്രിടന
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ടകടുകകാരരസ്ഥതയലകാടത  മടറനകാണട്ട്.   ജലെകാശയങ്ങള്  സമ്പന്നമകായ  നമ്മുടട

നകാടന്ത്രിടലെ  നദന്ത്രികള്,  കകായലുകള്,  തടകാകങ്ങള്,  ടചറ  ജലെകാശയങ്ങള്  എന്നന്ത്രിവ

വവണവന്ത്രിധര്യം സര്യംരക്ഷേന്ത്രികകാവനകാ പ്രവയകാജനടപടുതകാവനകാ തയ്യേകാറകാകകാതതകാണട്ട്

കകാരണര്യം. ജനര്യം കുടന്ത്രിടവളതന്ത്രിനട്ട് വളടര പ്രയകാസമനുഭേവന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  

2006-ല്  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  അധന്ത്രികകാരതന്ത്രില്  വരുവമ്പകാള് ടപകാതുവമഖലെകാ

സ്ഥകാപനങ്ങള്  96  എണ്ണമുണകായന്ത്രിരുന.  ശരകാശരന്ത്രി  നഷ്ടര്യം  213.74  വകകാടന്ത്രി

രൂപയകായന്ത്രിരുന.  2011-ല് എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര് അധന്ത്രികകാരതന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം

വപകാകുവമ്പകാള്  ശരകാശരന്ത്രി  292.45  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  ലെകാഭേതന്ത്രിലെകായന്ത്രിരുന.   അന്നട്ട്

പൂടന്ത്രികന്ത്രിടന്ന  പലെ  സ്ഥകാപനങ്ങളര്യം  തുറന്നട്ട്  പ്രവര്തന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു.  പതട്ട്  പുതന്ത്രിയ

വരവസകായങ്ങള് ആരര്യംഭേന്ത്രിച്ചു.  എലകാര്യം ലെകാഭേതന്ത്രിലെകാകന്ത്രി.  കഴെന്ത്രിഞ യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

സര്കകാര് അഞട്ട് വര്ഷര്യം ഭേരണര്യം നടതന്ത്രി അധന്ത്രികകാരര്യം ഒഴെന്ത്രിയവമ്പകാള് 646 വകകാടന്ത്രി

രൂപ നഷ്ടതന്ത്രിലെകായന്ത്രി.  ഇടതനകാണട്ട് കകാണന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിയര്യം ദുര്ഭേരണവര്യം

തടന്നയവല.   യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണതന്ത്രില്  പുതന്ത്രിയ  വകന്ദ്ര  വരവസകായ

സ്ഥകാപനങ്ങള്  തുടങ്ങകാന  കധരരമന്ത്രിടലന്നട്ട്  മുന  വകന്ദ്രമനന്ത്രി  ശശ.  എ.  ടക.

ആനണന്ത്രി  പറഞതട്ട്  ഇതുടകകാണതടന്നയകാണട്ട്.   വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട  പ്രമുഖ

ടപകാതുവമഖലെകാ  സ്ഥകാപനമകായ  സശല്  വകകാര്യംപ്ലക്സൈട്ട്,  തന്ത്രിരുവണ്ണൂര്  വകകാടണ്  മന്ത്രില്
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എന്നന്ത്രിവ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണതന്ത്രില്  ഉല്പകാദനര്യം  നന്ത്രിലെച്ചട്ട്  തകാറമകാറകായന്ത്രി

കന്ത്രിടക്കുകയകാണട്ട്.  ബകാര്യംബൂ വകകാര്പവറഷടന ഭേകാഗമകായള മുള ടകകാണള വഫകാര്

കടല് നന്ത്രിര്മകാണ ഫകാകറന്ത്രിയന്ത്രില് ഉല്പകാദനവര്യം ടതകാഴെന്ത്രിലുര്യം  നന്ത്രിലെച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.

ടപകാതുവമഖലെകാ  സ്ഥകാപനങ്ങവളകാടുള  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരന്ത്രിടന  നയര്യം

ഇതുതടന്നയകായന്ത്രിരുന.   പുതന്ത്രിയതട്ട്  തുടങ്ങുന്നന്ത്രിടലന്നട്ട്  മകാത്രമല  ഉളതട്ട്

നഷ്ടതന്ത്രിലെകാകന്ത്രി  പൂട്ടുന്ന  നന്ത്രിലെപകാടകാണട്ട്  കകാണകാന  കഴെന്ത്രിയന്നതട്ട്.   കയര്

ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്കട്ട്  പണന്ത്രിയന്ത്രില,  പണന്ത്രിടയടുതതന്ത്രിനുതടന്ന  കൂലെന്ത്രിയമന്ത്രിലകാടത

പടന്ത്രിണന്ത്രിയന്ത്രിലെകാണട്ട്.   അരപടന്ത്രിണന്ത്രികകാരകായ കയര് ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികവളകാടട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ

സര്കകാര്  ദയ  കകാണന്ത്രിച്ചന്ത്രില.   എലകാ  കകാലെത്തുര്യം  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്

അരപടന്ത്രിണന്ത്രികകാരകായ  കയര്  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികടളയര്യം  പരമ്പരകാഗത

ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികടളയര്യം  സര്യംരക്ഷേന്ത്രികകാന  നടപടന്ത്രിടയടുകകാറന്ത്രില.   എന്നകാല്

എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ടന  ബഡ്ജറന്ത്രില്  മന്ത്രിനന്ത്രിമര്യം  കൂലെന്ത്രി  ഉറപവരുതന്ത്രി  ഉല്പന്നര്യം

സര്കകാര്  സര്യംഭേരന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട്  പറഞതട്ട്  ഈ  വമഖലെയട്ട്  ആശത്വകാസര്യം

പകരുന്നതകാണട്ട്.   കൂടകാടത  ആധുനന്ത്രികവല്കരണവര്യം  ഉല്പകാദന  വര്ദനവര്യം

ഉറപവരുതകാന  50  ശതമകാനര്യം  വടര സബ്സന്ത്രിഡന്ത്രി നല്കകാന തശരുമകാനന്ത്രിച്ചതുര്യം

ധശരമകായ നടപടന്ത്രിയകാണട്ട്.  
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[അദരക്ഷേവവദന്ത്രിയന്ത്രില് പകാനല് ഓഫട്ട് ടചയര്മകാന 
ശശമതന്ത്രി ഇ. എസട്ട്. ബന്ത്രിജന്ത്രിവമകാള്]

വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  വവവങ്ങരന്ത്രിയന്ത്രില് യൂവറകാപരന യൂണന്ത്രിയടന സഹെകായവതകാടട

40  ഏകര് ഭൂമന്ത്രിടയടുതട്ട് കകാര്ഷന്ത്രിക വന്ത്രിപണന വകന്ദ്രര്യം തുടങ്ങന്ത്രി,  ഇന്നട്ട് അവന്ത്രിടട

നകാമമകാത്രമകായ  പ്രവര്തനമകാണട്ട്  നടക്കുന്നതട്ട്.   വലെന്ത്രിയ  മുതല്മുടക്കുള  ഈ

സ്ഥകാപനതന്ത്രില്  മകാതൃകകാ  കൃഷന്ത്രിവതകാടവര്യം  ടടയന്ത്രിനന്ത്രിര്യംഗട്ട്  ടസനറര്യം  ആവഗകാ

ലെകാബര്യം ഉളതകാണട്ട്.  ഇവപകാള് വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  വകാടക മുറന്ത്രിയന്ത്രില് പ്രവര്തന്ത്രിക്കുന്ന

മണ്ണുതന്ത്രി  അഗന്ത്രികള്ച്ചറല്  യൂണന്ത്രിവവഴന്ത്രിറന്ത്രിയടട  ഔടട്ട് ടലെറട്ട്  അവന്ത്രിവടയട്ട്  മകാറകാന

കഴെന്ത്രിയര്യം.   കൃഷന്ത്രി  ഡയറകറടട  ഓഫശസുര്യം  അവന്ത്രിവടയ്ക്കു  മകാറന്ത്രി  ഇതട്ട്

പ്രവയകാജനടപടുത്തുന്നതട്ട്  നലതകാണട്ട്.  എടന  മണ്ഡലെതന്ത്രിലെകാണട്ട്

ടഞളന്ത്രിയര്യംപറമ്പട്ട്. അവന്ത്രിടട മകാലെന്ത്രിനരര്യം സര്യംസരന്ത്രിച്ചുകഴെന്ത്രിഞകാലുണകാകുന്ന ഇജക്ഷേന

കുനകൂടന്ത്രി  കന്ത്രിടക്കുകയകാണട്ട്.  ഇതട്ട്  നശകര്യംടചയ്യുന്നതന്ത്രിനകാവശരമകായ സകാമ്പതന്ത്രിക

സഹെകായര്യം  ടചയതരണടമന്നട്ട്  അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന.   എടന  മണ്ഡലെര്യം

കടവലെകാരവശഥന്ത്രിയന്ത്രിലെകാണട്ട്.   വപകാതശശത്വരര്യം,  വകാകടവട്ട്,  കപലെങ്ങകാടന്ത്രി  മുതലെകായ

സ്ഥലെടതലകാര്യം  കടലെകാക്രമണര്യം  കകാരണര്യം  മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്

വശടുവന്ത്രിട്ടുവപകാവകണ  അവസ്ഥയന്ത്രിലെകാണട്ട്.  ഇതന്ത്രിനട്ട്  പരന്ത്രിഹെകാരര്യം  കകാണകാന



Uncorrected/Not for publication
16

ശകാസശയമകായന്ത്രി കടല് ഭേന്ത്രിതന്ത്രി നവശകരന്ത്രിക്കുകയര്യം ഇലകാത സ്ഥലെതട്ട് പുതുതകായന്ത്രി

ഭേന്ത്രിതന്ത്രി ടകടന്ത്രി സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുകയര്യം ടചയ്യേണടമന്നട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന.  ബന്ത്രിവവറജസട്ട്

വകകാര്പവറഷടന  ഔടട്ട് ടലെറ്റുകള്  വറകാഡ ട്ട്  കസഡന്ത്രിലെകാണട്ട്  പ്രവര്തന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

അവന്ത്രിടട  നശണ  കമ്യൂവകാണട്ട്.  മണന്ത്രിക്കൂറകവളകാളര്യം  അവര്  വറകാഡന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നകാണട്ട്

സകാധനര്യം വകാങ്ങുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് മകാറന്ത്രി കുടന്ത്രിയനമകാര്കട്ട് മകാനരമകായന്ത്രി കളട്ട് കുടന്ത്രികകാന

അവസരമുണകാകണടമന്നട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന.  ഞകാന നന്ത്രിര്ത്തുന.

ശശ  .    ടക  .    എസട്ട്  .    ശബരശനകാഥന: സര്, ഇക്കൗ വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന

ഞകാന എതന്ത്രിര്ക്കുകയകാണട്ട്. പുതന്ത്രിയ സര്കകാര് ഭേരണവമറന്ത്രിയതന്ത്രിനുവശഷമുള മൂന്നട്ട്

പ്രധകാനടപട  വപകാളന്ത്രിസന്ത്രി  വഡകാകക്യുടമന്റുകള്,  ഗവര്ണ്ണറടട  നയപ്രഖരകാപനര്യം,

ധവളപത്രര്യം, അതന്ത്രിനുവശഷമുള ബഡ്ജറട്ട് വഡകാകക്യുടമനട്ട് എന്നന്ത്രിവ വകായന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനുര്യം

പഠന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനുര്യംവശഷര്യം  എനന്ത്രികട്ട്  ഓര്മ  വന്നതട്ട്  19-ാം  നൂറകാണന്ത്രിടലെ  ബന്ത്രിടശഷട്ട്

കപ്രര്യം  മന്ത്രിനന്ത്രിസറകായന്ത്രിരുന്ന  ടബഞമന്ത്രിന  ഡന്ത്രിവസ്രേലെന്ത്രി  പറഞതുര്യം  വളടര

വന്ത്രിശത്വപ്രസന്ത്രിദവമകായ ഒരു പ്രവയകാഗമകാണട്ട്. ''There are three kinds of lies in

this  world:  lies,  damn  lies  and  statistics''.  അവദ്ദേഹെര്യം  പറഞതട്ട്  ഇക്കൗ

വലെകാകതട്ട് മൂനതരതന്ത്രിലുള കളങ്ങളടണന്നകാണട്ട്.  ഒന്നട്ട്-  ടചറന്ത്രിയ നുണകള്,

രണട്ട്-  കല്ലുവച്ച നുണകള്,  മൂന്നകാമവതതട്ട്-  കണക്കുകള് ടകകാണള നുണകള്.
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ഇതുടകകാണട്ട് ഞകാന ഉവദ്ദേശന്ത്രിക്കുന്നതട്ട് ബഹുമകാനടപട വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്

ടഎസകട്ട് കളര്യം പറഞ്ഞുടവന്നല.  അവദ്ദേഹെര്യം വളടര ഷകാര്പകായന്ത്രി  കണക്കുകള്

ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചട്ട്,  കണകന്ത്രിടലെ  ടചറന്ത്രിയ  കകാരരങ്ങള്  കകാണന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ

അഞ്ചു  വര്ഷര്യംടകകാണട്ട്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്  ഇക്കൗ  നകാടന്ത്രില്  ടചയ

വന്ത്രികസനപ്രവര്തനങ്ങടളയര്യം  വക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങടളയര്യം  തകാറമകാറകാകന്ത്രി

കകാണന്ത്രികകാനകാണട്ട്  ശമന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.  ആ  കക്കൗശലെടതക്കുറന്ത്രിച്ചകാണട്ട്  പറഞതട്ട്.

അവദ്ദേഹെര്യം  ഏറവര്യം  കൂടുതല്  വന്ത്രിലെപന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്  റവനമ്യൂ

എക്സൈട്ട്ടപനഡന്ത്രിച്ചറന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചകാണട്ട്.  കഴെന്ത്രിഞ  അഞ്ചുവര്ഷര്യംടകകാണട്ട്

വകരളതന്ത്രിലുണകായ റവനമ്യൂ എക്സൈട്ട്ടപനഡന്ത്രിച്ചര് നമുടകലകാര്യം അറന്ത്രിയകാര്യം.  അവദ്ദേഹെര്യം

പറയന്ന  വഡകാകക്യുടമനട്ട്സട്ട്  ഉണട്ട്.   അതന്ത്രില്  ഏറവര്യം  പ്രധകാനടപട  കകാരരര്യം,

സകാലെറന്ത്രിയര്യം  ടപനഷനുര്യം  ഇനറസര്യം  കൂടകാടതയള  റവനമ്യൂ  എക്സൈട്ട്ടപനഡന്ത്രിച്ചര്

2011-ല്  12000  വകകാടന്ത്രി  രൂപയന്ത്രില് നന്ത്രിന്നട്ട്  2016  ആയവപകാള്  30000  വകകാടന്ത്രി

രൂപയകായന്ത്രി എനളതകാണട്ട്.  അതട്ട്  വസ്തുത തടന്നയകാണട്ട്.  ആ സമയതട്ട് Other

Revenue  expenditure  കൂടന്ത്രിയതട്ട്   ഏടതകാടക  വകുപകളന്ത്രിലുര്യം  ഏടതകാടക

ഘടകങ്ങളന്ത്രിലുമകാടണനള  കകാരരര്യം  അവദ്ദേഹെര്യം  പറഞന്ത്രിടന്ത്രില.   കഴെന്ത്രിഞ

അഞ്ചുവര്ഷര്യംടകകാണട്ട് വകരളതന്ത്രില് പുതന്ത്രിയ ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജുകള് വന്നതുര്യം
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പുതന്ത്രിയ  തകാലൂകട്ട്  വന്നതുര്യം  45000  പുതന്ത്രിയ  തസന്ത്രികകള്  വന്നതുടമകാടക  ഇക്കൗ

പണര്യം ടകകാണകാണട്ട്.   അതുവപകാടലെതടന്ന ഇന്നടലെ ബഹുമകാനടപട മുഖരമനന്ത്രി

എടന  വകകാവളജകായന്ത്രിരുന്ന  തന്ത്രിരുവനനപുരടത  വകകാവളജട്ട്  ഓഫട്ട്

എ നജന്ത്രിനശയറന്ത്രിര്യംഗന്ത്രില്  സകാര്ടട്ട്-അപട്ട്  വന്ത്രിവലജന്ത്രിടന   രണകാമടത  ഘടതന്ത്രിനുള

വപ്രകാഗകാര്യം ഉദ്ഘകാടനര്യം ടചയന്ത്രിരുന.  അതന്ത്രിടന ഒന്നകാമടത ഘടര്യം തുടങ്ങന്ത്രിയതട്ട്

യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരന്ത്രിടന  സമയതകാണട്ട്.  ആളകവളകാടട്ട്   സത്വപര്യം

കകാണകാനകാണവലകാ വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്  പറഞതട്ട്.  കഴെന്ത്രിഞ

പ്രകാവശരര്യം  സത്വപര്യം  കകാണുന്ന  എഞന്ത്രിനശയറന്ത്രിര്യംഗട്ട്  വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികടള,  വകരള

സര്കകാര് സകാര്ടട്ട്-അപട്ട് വന്ത്രിവലജന്ത്രിടലെ കുടന്ത്രികടള, അവമരന്ത്രികയന്ത്രില്  സന്ത്രിലെന്ത്രിവകകാണ്

വകാലെന്ത്രിയന്ത്രില്  വന്ത്രിടട്ട്,  ടഫയ്സട്ട്  ബകന്ത്രിടനയര്യം  വമകാസന്ത്രിലെയടടയര്യം ലെന്ത്രിങട്ട്ഡട്ട്ഇന-

ടനയര്യം ഓഫശസുകളന്ത്രില്  വന്ത്രിടട്ട്  തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുവന്നട്ട്  ടടയന്ത്രിനന്ത്രിര്യംഗട്ട്  കഴെന്ത്രിഞട്ട്

അവടരടയലകാര്യം  കരകാബന്ത്രിനറന്ത്രില്  വന്നട്ട്  കകാസട്ട്  എടുപന്ത്രിച്ചതുര്യം  ഇക്കൗ  പണര്യം

ടകകാണകാണട്ട്.  അതുര്യം ഇക്കൗ റവനമ്യൂ  എക്സൈട്ട്ടപനഡന്ത്രിച്ചറകാണട്ട്.   അതുവപകാടലെതടന്ന

കഴെന്ത്രിഞ അരുവന്ത്രികര ഉപടതരടഞടുപട്ട് നടന്നവപകാള് ഏറവര്യം പ്രധകാനടപട ഒരു

പ്രശ്നമുണകായതട്ട്  വന്ത്രിതുരയന്ത്രിടലെ  ടജഴന്ത്രിഫകാമന്ത്രിടലെ  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികളടട  ടതകാഴെന്ത്രില്

സ്ഥന്ത്രിരതടയക്കുറന്ത്രിച്ചകായന്ത്രിരുന. നമടളലകാവരുര്യം ഇലെക്ഷേനുവപകായവപകാള് വന്ത്രിലെപന്ത്രിച്ച
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ഒരു  കകാരരമകാണട്ട്.   അന്നട്ട്  ടഡയട്ട് ലെന്ത്രി  വവജസകായന്ത്രിരുന്ന  145  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികടള

കകാഷത്വല്  ആകണടമന്ന  വലെന്ത്രിടയകാരു  ആവശരമുണകായന്ത്രിരുന.   ആ

ആവശരവമകായന്ത്രി  ഞകാന ബഹുമകാനടപട  മുഖരമനന്ത്രിയടടയര്യം  കൃഷന്ത്രിമനന്ത്രിയടടയര്യം

അടുത്തു വപകായവപകാള് എടന കൂടട വന്നതട്ട്  അവന്ത്രിടടത ടഎ.എന.ടന്ത്രി.യ.സന്ത്രി-

എ.ടഎ.ടന്ത്രി.യ.സന്ത്രി.-സന്ത്രി.ടഎ.ടന്ത്രി.യ.   ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്  മകാത്രമല,  എലകാവരുര്യം

ഒരുമന്ത്രിച്ചട്ട്  ഇക്കൗടയകാരു  ആവശരര്യം  പറഞവപകാള്  വകരളതന്ത്രിടന  മുഖരമനന്ത്രിയര്യം

യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരുര്യം  വന്ത്രിതുര  മകാത്രമല  വകരളതന്ത്രിടലെ  234  ടജഴന്ത്രിഫകാര്യം

ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികടളയര്യം  സ്ഥന്ത്രിരടപടുതന്ത്രി.  അവരുടട  ശമ്പളര്യം  ഇരടന്ത്രിയകാകന്ത്രി.

ഇടതകാടക നമ്മുടട സര്കകാരന്ത്രിടന കനന്ത്രിവടകകാണകാണട്ട്.  അതന്ത്രിനട്ട് വന്ത്രിതുരയന്ത്രിലുള

പകാര്ടന്ത്രികകാരുര്യം  ആളകളര്യം  വന്ത്രിളന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്  financial  mismanagement  എന്നല,

unprudent financial management എന്നല, wasteful expenditure എനമല.

അതന്ത്രിനട്ട് ടകകാടുതന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന വപരട്ട്  'വസ്നേഹെര്യം'  എന്നകാണട്ട്, 'മനുഷരതത്വര്യം'  എന്നകാണട്ട്,

കമ്പകാഷന  എന്നകാണട്ട്.   രണകാമടത  ഒരു  വകാദഗതന്ത്രി,  അങ്ങയടട  സ്ട്രേകാറജന്ത്രി

വഡകാകക്യുടമനന്ത്രില്  Capital  expenditure;   മൂന്നകാര്യം  ചകാപ്ററന്ത്രില്  Outlines  of

strategy'-ടയക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് വന്ത്രിവരന്ത്രിക്കുനണട്ട്.  അതന്ത്രില്  അങ്ങട്ട് പറയന്ന പ്രധകാനടപട

ഒരു കകാരരര്യം, CAPEX as a percentage of GSDP/ GDP എടന്നകാരു വറവഷരകാ
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ഉണട്ട്.   വകരളതന്ത്രിടന  ആ  വറവഷരകാ  1.79  ശതമകാനമകാണട്ട്,  അതട്ട്  കുറവകാണട്ട്.

അതട്ട്  4  ശതമകാനര്യം  ആകണടമന്നകാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറയന്നതട്ട്.   അതട്ട്

വന്ത്രിവരന്ത്രിക്കുവകാനവവണന്ത്രി ഒരു വലെന്ത്രിയ വടബന്ത്രിളര്യം  ഇതന്ത്രില് തന്നന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങട്ട് സത്വപര്യം

കകാണുന്ന  കന്ത്രിനകാവശ്ശേരന്ത്രിയന്ത്രിലുള  ആ  വടബന്ത്രിളന്ത്രില്  ആദരടത  സര്യംസ്ഥകാനര്യം

ഉതര്പ്രവദശകാണട്ട്.  പടന്ത്രിണന്ത്രിപകാവങ്ങളടടയര്യം  ഏറവര്യം കൂടുതല് ശന്ത്രിശുമരണങ്ങള്

നടക്കുന്നതുമകായ ഉതര്പ്രവദശട്ട്  ആകണര്യം വകരളര്യം എന്നകാണട്ട് അങ്ങട്ട് പറയന്നതട്ട്.

അങ്ങട്ട്  കകാണുന്ന  കന്ത്രിനകാവശ്ശേരന്ത്രിയന്ത്രില്  നകാലെകാമടത  കന്ത്രിനകാവശ്ശേരന്ത്രി  ഗുജറകാതകാണട്ട്.

നമടളകാടക  ഇലെക്ഷേന  സമയതട്ട്  ഏറവര്യം  കൂടുതല്  വകാദഗതന്ത്രി

നടതന്ത്രിടകകാണന്ത്രിരുന്നതട്ട്  വകരള  വമകാഡല്  ഓഫട്ട്  ടഡവലെപട്ട്ടമനന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചുര്യം

ഗുജറകാതട്ട്  വമകാഡലെന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചുമകാണട്ട്.  ഇല്കഷനന്ത്രില്  സന്ത്രി.പന്ത്രി.ഐ.(എര്യം)

സ്ഥകാനകാര്ത്ഥന്ത്രിയകായന്ത്രി  വടന്ത്രിയൂര്കകാവന്ത്രില്  മതരന്ത്രിച്ച  സ്ഥകാനകാര്ത്ഥന്ത്രിയടട

പ്രചരണകാര്ത്ഥര്യം  വപരൂര്കട  ജര്യംഗ്ഷനന്ത്രില്  ഒരു  ഫക്സുണകായന്ത്രിരുന.  ശശ.  ടക.

മുരളശധരന  ആ സ്ഥകാനകാര്ത്ഥന്ത്രിടയ വതകാല്പന്ത്രിച്ചട്ട്,  ആ സ്ഥകാനകാര്ത്ഥന്ത്രി മൂന്നകാമതകായന്ത്രി.

വകരളതന്ത്രിടന  ടഡവലെപ്ടമനട്ട്  ഇനഡന്ത്രിവകവറഴര്യം  മധരപ്രവദശന്ത്രിടന

ടഡവലെപ്ടമനട്ട്  ഇനഡന്ത്രിവകവറഴര്യം  ഗുജറകാതന്ത്രിടലെ  ടഡവലെപട്ട്ടമനട്ട്

ഇനഡന്ത്രിവകവറഴര്യം കകാണന്ത്രിച്ചകാണട്ട് ആ സ്ഥകാനകാര്ത്ഥന്ത്രിക്കുവവണന്ത്രി വവകാടട്ട്  പന്ത്രിടന്ത്രിച്ചതട്ട്.
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ഇന്നട്ട് ഇലെക്ഷേനന്ത്രില് ജയന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനുവശഷവര്യം വകരളകാ വമകാഡല് വന്ത്രിടട്ട് നമടളലകാവരുര്യം

ടസകാമകാലെന്ത്രിയ  ആകന്ത്രി  ഗുജറകാതട്ട്  വമകാഡലെന്ത്രിവലെയട്ട്  വപകാകണടമന്നകാണട്ട്  ഇക്കൗ

വഡകാകക്യുടമനന്ത്രിലൂടട അങ്ങട്ട് പറയന്നതട്ട്.   

ഇനന്ത്രി  പറയകാനുള  പ്രധകാനടപട  ഒരു  കകാരരര്യം,  ഇക്കൗ

ബഡ്ജറന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചകാണട്ട്.   എടന  എളന്ത്രിയ  അഭേന്ത്രിപ്രകായതന്ത്രില്  ഇടതകാരു

ഒക്കൗടട്ട്വസകാഴട്ട്  ബഡ്ജറകാണട്ട്.   പന്ത്രി.ഡബ്ളക്യു.ഡന്ത്രി.  വപകാടലെയള  പ്രധകാനടപട

വകുപകടള  നന്ത്രിയമസഭേയടട  ശകന്ത്രിടയകാടക  മകാറന്ത്രിടകകാടുതട്ട്  കുപന്ത്രിയന്ത്രില്

കന്ത്രിടനറങ്ങുന്ന  കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രി  എന്ന  ഒരു  ഭൂതതന്ത്രിനട്ട്  ഭേക്ഷേണടമകാടക  ടകകാടുതട്ട്

വലുതകാകന്ത്രി  പുറതട്ട്  ടകകാണവരുന്ന  ഒരു  പുതന്ത്രിയ  ബഡ്ജറകാണന്ത്രിതട്ട്.    ഞകാന

അതരകാവശരര്യം ഫന്ത്രിനകാനഷരല് വനകാളഡ്ജുള ആളകാണട്ട്.  അങ്ങട്ട് കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രിയന്ത്രില്

കൂടന്ത്രി  എങ്ങടന  പണര്യം  സമകാഹെരന്ത്രിക്കുര്യം,  ഫന്ത്രിനകാനഷരല്  ഇനസന്ത്രിറമ്യൂഷനസന്ത്രിനട്ട്

എങ്ങടന  പണര്യം  കന്ത്രിട്ടുടമനമുള  കകാരരടമകാക  വന്ത്രിശദമകായന്ത്രി  ഇതന്ത്രില്

പറഞന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട് ഇന്നടലെ സഭേയന്ത്രിലുര്യം പറഞതകാണട്ട്.

ബകാങന്ത്രിര്യംഗട്ട് വമഖലെയന്ത്രിലുള ആളകള്, പ്രവതരകന്ത്രിച്ചട്ട് വബകാര്യംടബയന്ത്രിടലെ ബകാന്ദ്ര

കുര്ള  വകകാര്യംപ്ലക്സൈന്ത്രിലുര്യം  നരന്ത്രിമന  വപകായന്ത്രിനന്ത്രിലുര്യം  ഡല്ഹെന്ത്രിയന്ത്രിടലെ  ബകാറകാഖമ്പ

വറകാഡന്ത്രിലുടമകാടക  ബകാങന്ത്രിര്യംഗട്ട്  ഇനസന്ത്രിറമ്യൂഷനസന്ത്രിടലെ  പന്ത്രി.ഇ.  വപ്ലവയഴട്ട്  ആവടട
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ഇകത്വന്ത്രിറന്ത്രി  പകാര്ടട്ട്വണഴകാവടട  അതന്ത്രിടന  ഫണട്ട്  മകാവനവജഴട്ട്  ആവടട,   എടന

അഭേന്ത്രിപ്രകായതന്ത്രില് ഇവര്ടകകാടക സകാമൂഹെന്ത്രിക പ്രതന്ത്രിബദത അല്പര്യം കുറവകാണട്ട്.

അങ്ങട്ട് ബദന്ത്രിജശവന്ത്രിയകായതുടകകാവണകാ, Fab India കുര്ത ധരന്ത്രിക്കുന്നതുടകകാവണകാ,

3132  ടചടന്ത്രികള്  നടതുടകകാവണകാ  അവര്  എളപതന്ത്രില്  വന്നട്ട്  നമുകട്ട്  വലെകാണ്

തരന്ത്രില.   അവടരലകാവരുര്യം  വനകാക്കുന്നതട്ട്  ലെകാഭേങ്ങളകാണട്ട്.   പ്രശസമകായ  ഒരു

ഇര്യംഗശഷട്ട് സന്ത്രിനന്ത്രിമയണട്ട്, Jerry Maguire. അതന്ത്രില് പ്രശസമകായ ഒരു ടടലെനുണട്ട്,

'show me the money...' മലെയകാളതന്ത്രില് പറയകയകാടണങന്ത്രില്, 'എനന്ത്രികട്ട് ലെകാഭേര്യം

കകാണന്ത്രിച്ചുതരൂ' എന്നകാണട്ട്.  എനന്ത്രികട്ട് ലെകാഭേര്യം കകാണന്ത്രിച്ചുതരൂ എന്നട്ട് പറഞ്ഞുവരുന്ന

ഫണട്ട് മകാവനജര്മകാടരയകാണട്ട് അങ്ങട്ട് അവപ്രകാച്ചട്ട് ടചയ്യേകാന വപകാകുന്നതട്ട്. അങ്ങടന

അവടര  അവപ്രകാച്ചട്ട്  ടചയ്യേകാന  വപകാകുവമ്പകാള്  അവരുടട  ഏറവര്യം  പ്രധകാനടപട

ലെക്ഷേരര്യം  നമ്മുടട  കയ്യേന്ത്രില്  നന്ത്രിനര്യം  ഏറവര്യം  കൂടുതല്  പണര്യം  എങ്ങടന

വനടന്ത്രിടയടുകകാടമന്നതകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുര്യം.  ഒരുപവക്ഷേ  മുവന്നട്ടുവപകാകുവമ്പകാള്  നമ്മുടട

സകാമൂഹെന്ത്രിക  സുരക്ഷേയ്ക്കുള  ഫണട്ട്  ടവടന്ത്രിക്കുറയകാന  അവര്  പറയര്യം.  ഇതന്ത്രിടന

ടചറന്ത്രിയ  ലെക്ഷേണങ്ങള്  വകന്ദ്രസര്കകാരന്ത്രില്  കകാണുനണട്ട്.  നമടളലകാവരുര്യം

ഇവന്ത്രിടട ഉച്ചകഞന്ത്രിക്കുര്യം  ടതകാഴെന്ത്രിലുറപന്ത്രിനുമുള ബഡ്ജറട്ട്  കുറച്ചു എനപറഞട്ട്

വന്ത്രിലെപന്ത്രിക്കുനണട്ട്.  വകന്ദ്രസര്കകാര്  അടതകാടക കുറയ്ക്കുന്ന    ഇതുവപകാടലെയള
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തശരുമകാനങ്ങടളടുതതട്ട്  ഫണട്ട്  മകാവനജര്മകാര്  പറഞതുടകകാണകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുര്യം.

ഞകാന  മടറകാരു  ഉദകാഹെരണര്യം  കൂടന്ത്രി  പറയകാര്യം.  നമടളലകാര്യം

നവഇടതുപക്ഷേതന്ത്രിടനയര്യം   ഇടതുപക്ഷേകകാരുടടയടമകാടക  പറദശസയകാണട്ട്

എന്നതന്ത്രിനട്ട്  ഏറവര്യം  നല  ഉദകാഹെരണമകായന്ത്രി  മകാറന്ത്രിടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന

വന്ത്രിയറട്ട്നകാമകാണട്ട്.   ദൂടരടയകാനര്യം  വപകാകണ,  റഷരയന്ത്രിലുര്യം  ടടചനയന്ത്രിലുടമകാനര്യം

വപകാകണ.  നമ്മുടട  അയല്പകത്തുള  വന്ത്രിയറട്ട്നകാമന്ത്രില്  വപകാകുകയകാടണങന്ത്രില്

അവന്ത്രിടട  'Vinashin'  എന്ന  ഒരു  കമ്പനന്ത്രിയണകായന്ത്രിരുന.   വന്ത്രിയറട്ട്നകാര്യം

സര്കകാരന്ത്രിടന കശഴെന്ത്രിലുള വന്ത്രിയറട്ട്നകാര്യം ഷന്ത്രിപന്ത്രിര്യംഗട്ട്  വകകാര്പവറഷനകാണട്ട്.  2010-ല്

അങ്ങട്ട്  പറഞതുവപകാടലെ   എസട്ട്.പന്ത്രി.വന്ത്രി.-ടയകാടക  ഉണകാകന്ത്രി  ഒരു  ബന്ത്രിലെരന

വഡകാളര്  മകാര്കറന്ത്രില്  നന്ത്രിനര്യം  Vinashin  എന്ന  ഷന്ത്രിപന്ത്രിര്യംഗട്ട്  കമ്പനന്ത്രി  എടുകകാന

വപകായന്ത്രി. ആ ഒരു ബന്ത്രിലെരന വഡകാളര് ഡന്ത്രിഫകാള്ടട്ട് ടചയട്ട് 60 മന്ത്രിലെരന വഡകാളറന്ത്രിടന

കടര്യം  Credit  Suisse-നട്ട്  ടകകാടുകകാന  പറകാടത  Vinashin  എന്ന  ഷന്ത്രിപന്ത്രിര്യംഗട്ട്

കമ്പനന്ത്രി   തകര്ന്നന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   Vinashin  തകര്ന്നവപകാള്  അവന്ത്രിടട

തകര്ന്നതട്ട് ആ കമ്പനന്ത്രിയര്യം  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികളര്യം അവരുടട കുടുര്യംബങ്ങളര്യം മകാത്രമല,

അവന്ത്രിടട തകര്ന്നതട്ട് വന്ത്രിയറട്ട്നകാര്യം എന്ന രകാജരതന്ത്രിടന സമ്പദട്ട്  വരവസ്ഥയകാണട്ട്.

അവന്ത്രിടട തകര്ന്നതട്ട് വന്ത്രിയറട്ട്നകാര്യം എന്ന രകാജരതന്ത്രിടന വന്ത്രിശത്വകാസങ്ങളകാണട്ട്.  ഞകാന
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നശട്ടുന്നന്ത്രില,  എനന്ത്രികട്ട് ഒരു കകാരരവമ പറയകാനുള,  അങ്ങട്ട് വളടര  prudent ആയ

ഒരു എകവണകാമന്ത്രിസകാണട്ട്.  അങ്ങട്ട് ഇക്കൗ സന്ത്രിനകാരന്ത്രിവയകാ  പറഞവപകാഴുര്യം  ഇന്നടലെ

സര്യംസകാരന്ത്രിച്ചവപകാഴുര്യം   വളടര  വന്ത്രിശദമകായന്ത്രി,  വളടര  ലെകാഘവവതകാടട  30,000

വകകാടന്ത്രിടയനര്യം  40000  വകകാടന്ത്രിടയനര്യം  പറയന്നതട്ട്  ഒരു  ടഎഡന്ത്രിയല്

സന്ത്രിറക്യുവവഷനകാണട്ട്.  എന്നകാല് ഒരു സന്ത്രിനകാരന്ത്രിവയകാ അനകാലെന്ത്രിസന്ത്രിസട്ട് നടത്തുവമ്പകാള്

കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രിയന്ത്രില് കൂടന്ത്രി ഏറവര്യം നല രശതന്ത്രിയന്ത്രില്  30  ശതമകാനവര്യം  50  ശതമകാനവര്യം

എഫന്ത്രിഷരനസന്ത്രിയന്ത്രിലെകാടണങന്ത്രില്   അടതങ്ങടന  വരുനടവന്നട്ട്  മലെയകാളന്ത്രികടള

കകാണന്ത്രിക്കുവകാനുള ബകാദരത അവങ്ങയ്ക്കുണട്ട്.   അങ്ങട്ട്  ടടവറട്ട്വപപര് ഇടവപകാള്

2020-ല്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്  വപകായന്ത്രിരുടന്നങന്ത്രില്  എങ്ങടന  വവന്നടന

എനള  ഒരു   സന്ത്രിനകാരന്ത്രിവയകാ  അനകാലെന്ത്രിസന്ത്രിസട്ട്  നടതന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  അതുവപകാടലെ

കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രിയന്ത്രിലൂടട  നമള്  വന്ത്രിചകാരന്ത്രിച്ച  രശതന്ത്രിയന്ത്രില്  കകാരരങ്ങള്  വന്നന്ത്രിടലങന്ത്രില്

എങ്ങടന വരുര്യം എന്ന ഒരു സന്ത്രിനകാരന്ത്രിവയകാ അനകാലെന്ത്രിസന്ത്രിസട്ട് നടതണടമന്ന ഒരു

അഭേന്ത്രിപ്രകായര്യം  എനന്ത്രിക്കുണട്ട്.  അവതകാടടകാപര്യം  എനന്ത്രികട്ട്  പറയകാനുള ഒരു കകാരരര്യം,

ഇക്കൗ ബഡ്ജറട്ട് വഡകാകക്യുടമനന്ത്രില് അവസകാനര്യം 306-ാം നമ്പര് പകാരഗകാഫട്ട്, 114-ാം

വപജന്ത്രില്  2015-16-ല്  സര്യംസ്ഥകാന  സര്കകാരന്ത്രിടന  വരവ  ടചലെവട്ട്  എന്നകാണട്ട്

എഴുതന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  ആ  വടബന്ത്രിള്  2015-16  ആവണകാ  2016-17  ആവണകാ
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എനളതന്ത്രിനട്ട്  കകാരന്ത്രിഫന്ത്രിവകഷന  ആവശരമുണട്ട്.  അതട്ട്  ഇര്യംഗശഷട്ട്

ടവര്ഷനന്ത്രിലുമന്ത്രില.

മന്ത്രി  .    ടചയര്മകാന  : ശശ.  ടക.  എസട്ട്.  ശബരശനകാഥന  അങ്ങട്ട്  പ്രസര്യംഗര്യം…

അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രികണര്യം.

ശശ  .    ടക  .    എസട്ട്  .    ശബരശനകാഥന:  സര്,  എനന്ത്രികട്ട്  ഒരു  കകാരരര്യം  കൂടന്ത്രിവയ

പറയകാനുള.  ഞകാന  ഒരു  കത്വവടഷന  കത്വകാടട്ട്  ടചയട്ട്  സര്യംസകാരന്ത്രികണടമന്നട്ട്

ആഗഹെന്ത്രിച്ചതകാണട്ട്.  പവക്ഷേ  ഇവന്ത്രിടട  ശശനകാരകായണ  ഗുരുവന്ത്രിടനയര്യം

മഹെകാതകാഗകാനന്ത്രിയടടയര്യം  കത്വകാട്ടുകള്  ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചു  ടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.

അതുടകകാണട്ട്  ഞകാന അതന്ത്രിവലെയട്ട്  വപകാകുന്നന്ത്രില.  എനന്ത്രികട്ട്  ഒരു കകാരരര്യം  കൂടന്ത്രിവയ

പറയകാനുള,  തകാങളടട  വന്ത്രിശത്വകാസര്യം തകാങടള  രക്ഷേന്ത്രിക്കുര്യം എന്നട്ട് ടടബബന്ത്രിളന്ത്രില്

പറയനണട്ട്.  അതുവപകാടലെ  കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രിയന്ത്രിലുള  വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്

ടഎസകന്ത്രിടന വന്ത്രിശത്വകാസര്യം അങ്ങടയ രക്ഷേന്ത്രികടട എനപറഞ്ഞുടകകാണട്ട് ഞകാന

പ്രസര്യംഗര്യം അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന. നനന്ത്രി.

ശശമതന്ത്രി സന്ത്രി  .   ടക  .   ആശ: സര്, ജനപക്ഷേത്തുനന്ത്രിനടകകാണട്ട് വകരളതന്ത്രിടന

സമഗ  പുവരകാഗതന്ത്രി  മുന്നന്ത്രില്  കണട്ട്,  ബഹുമകാനടപട  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി
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അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  ഇക്കൗ  മനന്ത്രിസഭേയടട  കന്നന്ത്രി  ബഡ്ജറന്ത്രിവന്മേലുള  വവകാടട്ട്  ഓണ്

അകക്കൗണന്ത്രിടന ഞകാന പൂര്ണ്ണമകായര്യം പന്ത്രിനതകാങ്ങുന.  അവതകാടടകാപര്യം ശശ.  ടക.

സുവരഷട്ട്  കുറപട്ട്  എര്യം.എല്.എ  പ്രതന്ത്രിപകാദന്ത്രിച്ചതുവപകാടലെ  കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

സര്കകാരന്ത്രിടന  കകാലെഘടതന്ത്രില്  ഒരു  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേ  എര്യം.എല്.എ.-യടട

മണ്ഡലെടമന്ന  നന്ത്രിലെയന്ത്രില്  പൂര്ണ്ണമകായര്യം  അവഗണന്ത്രികടപട  ടടവകര്യം

മണ്ഡലെതന്ത്രിനട്ട്,  അതന്ത്രിടന  പന്ത്രിവന്നകാകകാവസ്ഥ  മനസന്ത്രിലെകാകന്ത്രി  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറന്ത്രില്

അര്ഹെമകായ പരന്ത്രിഗണന നല്കന്ത്രിയ ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രികട്ട്  ഹൃദയര്യം  നന്ത്രിറഞ

നനന്ത്രിവരഖടപടുത്തുന്നതന്ത്രിനുകൂടന്ത്രി ഇക്കൗ അവസരര്യം വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗന്ത്രിക്കുന. യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

സര്കകാരന്ത്രിടന  ഭേരണകകാലെതട്ട്  നന്ത്രിര്തലെകാകടപട  എര്യം.എന.  ലെക്ഷേര്യം  വശടട്ട്

പദതന്ത്രി,  ഇ.എര്യം.എസട്ട്.  ഭേവന നന്ത്രിര്മകാണ പദതന്ത്രി എന്നന്ത്രിവ  പുനരകാരര്യംഭേന്ത്രികകാന

അങ്ങട്ട് ഇക്കൗ ബഡ്ജറന്ത്രിലൂടട  എടുത തശരുമകാനര്യം അഭേന്ത്രിനനനകാര്ഹെമകാണട്ട്. കകാരണര്യം

അതട്ട്  നന്ത്രിര്തലെകാകടപടതന്ത്രിടന  ദുരനര്യം  അനുഭേവന്ത്രിക്കുന്ന നന്ത്രിരവധന്ത്രി  ആളകളള

ഒരു മണ്ഡലെമകാണട്ട്  എവനതട്ട്.  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണകകാലെതട്ട് കന്ത്രിടപകാടതന്ത്രിനകായന്ത്രി

സമരര്യം ആരര്യംഭേന്ത്രിച്ചട്ട്  ഇരുന്നൂറന്ത്രിനടുത ദന്ത്രിവസങ്ങള് പന്ത്രിന്നന്ത്രിട നന്ത്രിലെനന്ത്രില്പട്ട്  സമരര്യം

ടടവകര്യം തകാലൂകട്ട് ഓഫശസന്ത്രിടന പടന്ത്രികല് നടക്കുന്നതട്ട് കണടകകാണകാണട്ട് ഞകാന

ഇക്കൗ  സഭേയന്ത്രിടലെതന്ത്രിയതട്ട്.  അതട്ട്  അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുര്യം  അര്ഹെമകായ
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അവകകാശര്യം  അവര്കട്ട്  ടകകാടുക്കുന്നതന്ത്രിനുര്യം  ഇക്കൗ തശരുമകാനര്യം  ഗുണകരമകാകുടമന്നട്ട്

പ്രതശക്ഷേന്ത്രിക്കുന. 

ബഡ്ജറന്ത്രിടലെ മടറകാരു പ്രധകാനടപട നന്ത്രിര്വദ്ദേശര്യം അങനവകാടന്ത്രി ടശച്ചര്മകാര്ക്കുര്യം

ടഹെല്പര്മകാര്ക്കുര്യം  ശമ്പളര്യം  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു  നല്കന്ത്രിയതകാണട്ട്.  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

സര്കകാരന്ത്രിടന കകാലെതട്ട് ഇതരതന്ത്രിലുള ഒരു തശരുമകാനടമടുക്കുകയര്യം എന്നകാല്

അതട്ട്  തവദ്ദേശസത്വയര്യംഭേരണ  സ്ഥകാപനങ്ങളടട  വമല്

ചുമതടപടുകയമകാണുണകായതട്ട്.  ഇക്കൗ  സകാഹെചരരതന്ത്രില്  അതന്ത്രിനട്ട്  തുക

കടണതകാനകാകകാടത  വന്ത്രിഷമന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന്ന  സകാമ്പതന്ത്രികമകായന്ത്രി

പന്ത്രിവന്നകാകകാവസ്ഥയന്ത്രിലുള  തവദ്ദേശസത്വയര്യംഭേരണ  സ്ഥകാപനങ്ങള്കട്ട്  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ച

ശമ്പളതന്ത്രിടന പകുതന്ത്രി തുക സര്കകാര് നല്കകാടനടുത തശരുമകാനര്യം വളടരവയടറ

സഹെകായകരമകാണട്ട്.  ആയതന്ത്രിനകാല്  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്  നന്ത്രിര്വദ്ദേശര്യം

അഭേന്ത്രിനനനകാര്ഹെമകാണട്ട്. 

പുന്നപ്ര-വയലെകാര്  സമരടത  സത്വകാതനരസമരതന്ത്രിടന  ഭേകാഗമകായന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രിക്കുകയര്യം  സമരവസനകാനന്ത്രികടള  സത്വകാതനരസമര  വസനകാനന്ത്രികളകായന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രിക്കുകയര്യം  ടചയതട്ട്  സഖകാവട്ട്  ഇന്ദ്രജന്ത്രിതട്ട്  ഗുപ്ത  വകന്ദ്ര

ആഭേരനരമനന്ത്രിയകായന്ത്രിരുന്ന  കകാലെയളവന്ത്രിലെകാണട്ട്.  2011  മുതല്  പുന്നപ്ര-വയലെകാര്
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സമരവസനകാനന്ത്രികളടട  ഡന്ത്രി.എ.  കുടന്ത്രിശ്ശേന്ത്രികയകാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഡന്ത്രി.എ.  കുടന്ത്രിശ്ശേന്ത്രിക

ടകകാടുത്തുതശര്കകാന  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറന്ത്രില്  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചതട്ട്

സത്വകാഗതകാര്ഹെടമന്നതന്ത്രിലുപരന്ത്രി  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്  അപമകാനന്ത്രിച്ച

സത്വകാതനരസമര വസനകാനന്ത്രികള്ക്കുള ആദരവകൂടന്ത്രിയകാണട്ട്. 

എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  പ്രകടനപത്രന്ത്രിയന്ത്രില്  നല്കന്ത്രിയന്ത്രിരുന്ന  ഒരു  പ്രധകാന

വകാഗകാനമകായന്ത്രിരുന സശകള്കകായന്ത്രി ഒരു പ്രവതരക വകുപട്ട്, ഇക്കൗ ബഡ്ജറന്ത്രില് അതട്ട്

പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുമുണട്ട്.  എന്നകാല്  സശകളടട  പ്രശ്നങ്ങള്  വപകാടലെതടന്നയകാണട്ട്

കുടന്ത്രികളടടയര്യം പ്രശ്നങ്ങള്.  പനണട്ട് വയസന്ത്രിനുതകാടഴെയള കുടന്ത്രികള്  ശകാരശരന്ത്രിക

പശഡനങ്ങള് മുതല് ലെഹെരന്ത്രിമകാഫന്ത്രിയയടട  ആക്രമണങ്ങള് വടര  വനരന്ത്രിടുനണട്ട്.

ആയതന്ത്രിനകാല്   ഭേകാവന്ത്രിതലെമുറടയ  സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  ഇക്കൗ  പ്രവതരക

വകുപന്ത്രില്  കുടന്ത്രികടളകൂടന്ത്രി  ഉള്ടപടുതന്ത്രി  സശകള്ക്കുര്യം  കുടന്ത്രികള്ക്കുമകായന്ത്രി  ഒരു

പ്രവതരക വകുപട്ട് എന്ന രശതന്ത്രിയന്ത്രില് വന്ത്രിപുലെടപടുതണടമന്നട്ട് ഇക്കൗ അവസരതന്ത്രില്

ഞകാന  അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന.  ഇക്കൗ  പ്രവതരക  വകുപന്ത്രില്  സശകള്ക്കുര്യം

കുടന്ത്രികള്ക്കുടമതന്ത്രിടരയള  അതന്ത്രിക്രമങ്ങള്,  ഫയല്  ടചയ്യേടപടുന്ന  വകസുകള്

അതന്ത്രിവവഗര്യം  നന്ത്രിയമനടപടന്ത്രികള്  പൂര്തശകരന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനകാവശരമകായ

നന്ത്രിയമസര്യംവന്ത്രിധകാനര്യം  കൂടന്ത്രി  ഉള്ടപടുതണടമന്നട്ട്  ഇക്കൗ  അവസരതന്ത്രില്  ഞകാന
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അങ്ങയടട ശദയന്ത്രില്ടപടുത്തുകയകാണട്ട്. 

  ഞകാന ടടവകര്യം മണ്ഡലെതന്ത്രിടലെ ടവച്ചൂര് എന്ന പഞകായതന്ത്രില് നന്ത്രിന്നകാണട്ട്

വരുന്നതട്ട്. എടന  പഞകായതന്ത്രിടന വപരന്ത്രില് അറന്ത്രിയടപടുന്ന ടവച്ചൂര് പശുകളടട

സര്യംരക്ഷേണവമകായന്ത്രി  ബനടപട   കകാരരമകാണട്ട് എനന്ത്രികട്ട്   പറയകാനുളതട്ട്.

വരകാഗപ്രതന്ത്രിവരകാധവശഷന്ത്രിയര്യം പകാലെന്ത്രിടന ഒക്കൗഷധഗുണപരമകായ സവന്ത്രിവശഷതകളര്യം

ആവരകാഗരപരമകായന്ത്രി  ഏടറ  പ്രവതരകതകളമുളതകാണട്ട്  വകരളതന്ത്രിടന  തനതട്ട്

നകാടന  പശുയന്ത്രിനമകായ  ടവച്ചൂര്  പശു.  വളര്തകാന  എളപമുളതുര്യം  എന്നകാല്

പരന്ത്രിപകാലെന  ടചലെവട്ട്  കുറവളതുമകായ  വലെകാകതന്ത്രിടലെ  ഏറവര്യം  കുറകന്ത്രിയ

പശുവര്ഗവമകാണന്ത്രിതട്ട്. ഇവ ഇന്നട്ട് വര്യംശനകാശഭേശഷണന്ത്രി വനരന്ത്രിടുകയകാണട്ട്. ഇന്നട്ട് ഇക്കൗ

പശുകള് വകരളതന്ത്രില് വളടര   വന്ത്രിരളമകാണട്ട്.  അതുടകകാണട്ട്  ഇവയടട  തനതട്ട്

ജനുസന്ത്രിടന  നന്ത്രിലെനന്ത്രിര്ത്തുന്നതന്ത്രിനുര്യം  വരകാപന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുര്യം

പരന്ത്രിപകാലെന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുമകായന്ത്രി   പുതന്ത്രിയ  പദതന്ത്രികള്  ബഡ്ജറന്ത്രില്

ഉള്ടപടുതണടമന്നട്ട്  ഇക്കൗ  അവസരതന്ത്രില്  ഞകാന  വന്ത്രിനയപുരസരര്യം

അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്. 

വകരളതന്ത്രിടലെ  മകാധരമ  വമഖലെയന്ത്രില്  പതന്ത്രിനകായന്ത്രിരവതകാളര്യം  പ്രകാവദശന്ത്രിക

വലെഖകന്മേകാരുര്യം  വഫകാവടകാഗകാഫര്മകാരുര്യം  പ്രവര്തന്ത്രിക്കുനണട്ട്.  ഇക്കൗ  വമഖലെയന്ത്രില്
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പ്രവര്തന്ത്രിക്കുന്നവര്കട്ട് വരകമകായ വസവന വവതന വരവസ്ഥകവളകാ ആവരകാഗര

സുരക്ഷേകാ  പദതന്ത്രികവളകാ  വക്ഷേമനന്ത്രിധന്ത്രിവയകാ  ലെഭേന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.  പ്രകാവദശന്ത്രിക

വകാര്തകളടട  90  ശതമകാനതന്ത്രിലെധന്ത്രികര്യം  വശഖരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്  ഇതരതന്ത്രിലുള

പ്രകാവദശന്ത്രിക പത്രപ്രവര്തകരകാണട്ട്.  എന്നകാല് ഇവര്കട്ട് അര്ഹെമകായ പരന്ത്രിഗണന

ലെഭേന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.  പ്രകാവദശന്ത്രിക  പത്രപ്രവര്തകര്ക്കുവവണന്ത്രി  2013-14-ടലെ

ബഡ്ജറന്ത്രില് മുന ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി  പത്രപ്രവര്തക വക്ഷേമനന്ത്രിധന്ത്രിയന്ത്രിവലെയട്ട്

ഒരു  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  വകയന്ത്രിരുതന്ത്രിടയങന്ത്രിലുര്യം  തുടര്നടപടന്ത്രികടളകാനമുണകായന്ത്രില.

ഇതരതന്ത്രിലുള  പ്രഖരകാപനങ്ങള്  മകാത്രമകാണട്ട്   ആ  സര്കകാരന്ത്രിടന  കകാലെതട്ട്

നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.  2014  ജൂണ്  14-നട്ട്  പത്രപ്രവര്തക  യൂണന്ത്രിയന

നല്കന്ത്രിയ  നന്ത്രിവവദനതന്ത്രിടന  അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില്  സര്യംസ്ഥകാന  മനുഷരകാവകകാശ

കമശഷന ആറട്ട്  മകാസതന്ത്രിനകര്യം ഇക്കൗ പദതന്ത്രി നടപന്ത്രിലെകാക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട്  നന്ത്രിര്വദ്ദേശര്യം

നല്കന്ത്രിയന്ത്രിരുന.  എന്നകാല്  ഇകകാരരതന്ത്രിലുര്യം  ഒരു  നടപടന്ത്രിയമുണകായന്ത്രില.  ഇക്കൗ

വസ്തുത  കണകന്ത്രിടലെടുതട്ട്  മകാധരമ  പത്രപ്രവര്തനതന്ത്രിടന  അടന്ത്രിസ്ഥകാന

വസ്രേകാതസകായന്ത്രി  പ്രവര്തന്ത്രിക്കുന്ന പ്രകാവദശന്ത്രിക മകാധരമസമൂഹെതന്ത്രിടന നരകായമകായ

അവകകാശങ്ങള്  അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്നട്ട്  ഇക്കൗ  അവസരതന്ത്രില്  ഞകാന

വന്ത്രിനയപുരസരര്യം  അറന്ത്രിയന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരന്ത്രിടന
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പ്രകടനപത്രന്ത്രികയന്ത്രില്  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസതന്ത്രിനട്ട്  പ്രവതരക  പരന്ത്രിഗണന  നല്കുനണട്ട്.

സര്കകാര്  വകകാവളജുകളന്ത്രില്  പുതന്ത്രിയതകായന്ത്രി  അനുവദന്ത്രിക്കുന്ന  വകകാഴകളന്ത്രില്

മകാധരമപഠനതന്ത്രിനട്ട്  പ്രവതരക  പരന്ത്രിഗണന  നല്കണടമനകൂടന്ത്രി  ഞകാന

അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന. 

ടടകതറന്ത്രിക്കുര്യം  ഖകാദന്ത്രിക്കുര്യം  വളടര  മുനന്ത്രിയ  പരന്ത്രിഗണനയകാണട്ട്  ഇക്കൗ

ബഡ്ജറന്ത്രില്  നല്കന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  ഖകാദന്ത്രിഗകാമ  വരവസകായതന്ത്രിനട്ട്  14  വകകാടന്ത്രി

രൂപയര്യം  വരുമകാന  ഉറപപദതന്ത്രിപ്രകകാരര്യം  10  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  അധന്ത്രികമകായര്യം  ഇക്കൗ

ബഡ്ജറന്ത്രില്  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  എന്നകാല്  വളടര  വവദനവയകാടട  ഞകാന

അറന്ത്രിയന്ത്രികടട,  ഇക്കൗ വമഖലെയന്ത്രില് മന്ത്രിനന്ത്രിമര്യം വവജസട്ട് ഇതുവടര പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചന്ത്രിടന്ത്രില.

ഇക്കൗ  വമഖലെയന്ത്രിടലെ  സശകള്  ഒരു  മകാസതന്ത്രില്  ആയന്ത്രിരര്യം  രൂപയ്ക്കുവടര  വജകാലെന്ത്രി

ടചയ്യുനണട്ട്.  ഇക്കൗ  തുക  തവണകളകായന്ത്രിടകാണട്ട്  അവരുടട  കയ്യേന്ത്രില്  കന്ത്രിട്ടുന്നതട്ട്.

അതുടകകാണട്ട്   ജശവന്ത്രിതതന്ത്രിടലെ  യകാടതകാരുകകാരരവര്യം  മുവന്നകാടട്ട്

ടകകാണവപകാകകാനകാവകാത  അവസ്ഥയന്ത്രിലെകാണട്ട്.  ഖകാദന്ത്രിവമഖലെയന്ത്രിടലെ

ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്കട്ട് മന്ത്രിനന്ത്രിമര്യം വവജസട്ട് പ്രഖരകാപന്ത്രിക്കുകയര്യം അതരതന്ത്രില് അവര്

ആര്ജന്ത്രിക്കുന്ന  വരുമകാനര്യം  മകാസ  ശമ്പളമകായന്ത്രി  അവരുടട  ടടകകളന്ത്രില്

എതന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുര്യംവവണ  നടപടന്ത്രി  സത്വശകരന്ത്രികണടമന്നട്ട്  ഞകാന  ഇക്കൗ
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അവസരതന്ത്രില്  അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്. 

വകരളതന്ത്രിടലെ പലെ പ്രവദശങ്ങളന്ത്രിലുമുള കുടന്ത്രില് വരവസകായമകാണട്ട് തഴെപകായ

നന്ത്രിര്മകാണര്യം.  വകരളതന്ത്രില്  അനരര്യം  നന്ത്രിനടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  ഒരു  കുടന്ത്രില്

വരവസകായമകാണട്ട്  ഇതട്ട്.   വളടരവയടറ  സശകള് ഉപജശവനമകാര്ഗകായന്ത്രി  ഇതന്ത്രിടന

കണകകാക്കുനണട്ട്.  അവര്കട്ട് അര്ഹെമകായ പരന്ത്രിഗണന ലെഭേന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.  തഴെപകായ

നന്ത്രിര്മകാണ  വന്ത്രികസനസര്യംഘങ്ങള്  രൂപശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുടണങന്ത്രിലുര്യം  സകാമ്പതന്ത്രിക

പരകാധശനതമൂലെര്യം  ഇവരുടട  പ്രവര്തനര്യം  കകാരരക്ഷേമമകായന്ത്രി  നടക്കുന്നന്ത്രില.

ആയതന്ത്രിനകാല്  ഗകാമവരവസകായതന്ത്രിനട്ട്  ബഡ്ജറന്ത്രില്  നശകന്ത്രിവച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  തുക

തഴെപകായ  നന്ത്രിര്മകാണ  വന്ത്രികസനതന്ത്രിനുകൂടന്ത്രി  ലെഭേരമകാകണടമനകൂടന്ത്രി

അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന. 

ടതകാഴെന്ത്രിലുറപ  പദതന്ത്രി  വളടരവയടറ  പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിയന്ത്രില്  നന്ത്രില്ക്കുന്ന  ഒരു

കകാലെഘടമകാണട്ട്.  വകന്ദ്രസര്കകാരന്ത്രിടന  ചന്ത്രിലെ  നന്ത്രിയമങ്ങളടട  നൂലെകാമകാലെകള്

കകാരണര്യം നൂറട്ട് ടതകാഴെന്ത്രില്ദന്ത്രിനങ്ങള് സകാധരമകാകകാത അവസ്ഥയകാണുളതട്ട്.  ഒരു

പ്രകാവശരര്യം  വജകാലെന്ത്രി  ടചയ  കൃഷന്ത്രിയന്ത്രിടതന്ത്രിവലെകാ  സ്ഥലെവതകാ  വശണര്യം  ടതകാഴെന്ത്രില്

ടചയ്യുന്നതന്ത്രിനട്ട്  ടതകാഴെന്ത്രിലുറപട്ട്  പദതന്ത്രി  ഇവപകാള്  അനുവദന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.  അതന്ത്രില്

ടചറന്ത്രിയ  മകാറര്യം  വരുതന്ത്രി,  തരന്ത്രിശുനന്ത്രിലെങ്ങടള  കൃഷന്ത്രിവയകാഗരമകാക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി
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ടതകാഴെന്ത്രിലുറപട്ട്  പദതന്ത്രിയമകായന്ത്രി  കബട്ട്  ടചയട്ട്  കൂടുതല്  ടതകാഴെന്ത്രില്ദന്ത്രിനങ്ങള്

ലെഭേരമകാക്കുന്നതന്ത്രിനുര്യം  കകാര്ഷന്ത്രികവമഖലെയന്ത്രിടലെ  ഉല്പകാദനര്യം  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുര്യം,

ടടജവകൃഷന്ത്രി  വപ്രകാതകാഹെന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുര്യം   സകാധരമകാകുര്യം.  ഇതന്ത്രിലൂടട

ടതകാഴെന്ത്രിലുറപപദതന്ത്രി വന്ത്രിഭേകാവനര്യം ടചയ്യുന്ന നൂറട്ട് ടതകാഴെന്ത്രില്ദന്ത്രിനങ്ങള് എന്ന ലെക്ഷേരര്യം

ടടകവരന്ത്രികകാന  സകാധന്ത്രിക്കുര്യം.   ഇതന്ത്രിലൂടട   വകരളര്യം   തരന്ത്രിശട്ട്  രഹെന്ത്രിത

സര്യംസ്ഥകാനമകായന്ത്രി മകാറടമന്നമുള വസ്തുത അങ്ങയടട ശദയന്ത്രില്ടപടുതന്ത്രിടകകാണട്ട്

ഇവന്ത്രിടട  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  ബഡ്ജറന്ത്രിവനയര്യം  വവകാടട്ട്  ഓണ്  അകക്കൗണന്ത്രിവനയര്യം

ഒരന്ത്രികല് കൂടന്ത്രി പന്ത്രിനതുണച്ചുടകകാണട്ട്   നന്ത്രിര്ത്തുന.

ശശ  .    സന്ത്രി  .    ടക  .    നകാണു:  സര്,  ഞകാന  ഇക്കൗ  വവകാടട്ട്  ഓണ്  അകക്കൗണന്ത്രിടന

പന്ത്രിനകാങ്ങുന.  ബഹുമകാനടപട  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി നമ്മുടട  സര്യംസ്ഥകാനടത

കടവലെകാരങ്ങളന്ത്രില്  വമ്പന്ത്രിച്ച  കടല്വക്ഷേകാഭേമുണകാകുന്നതന്ത്രിടന  ഫലെമകായന്ത്രി

മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രി  കുടുര്യംബങ്ങള്  ഭേയതന്ത്രിലെകാകുവമ്പകാള്  അവടര  സര്യംരക്ഷേന്ത്രികകാന

കടല്ഭേന്ത്രിതന്ത്രി  നന്ത്രിര്മന്ത്രികകാന  കഴെന്ത്രിഞകകാലെവതകകാള്  ഫണട്ട്  അനുവദന്ത്രിക്കുകയര്യം

കടവലെകാരങ്ങളന്ത്രില്   കുടന്ത്രിടവളര്യം  എതന്ത്രികകാനകാവശരമകായ   സകലെ  സക്കൗകരരങ്ങളര്യം

ടചയ്യേകാന  ഫണട്ട്  അനുവദന്ത്രിക്കുകയര്യം  ടചയ്യുന്നവതകാടടകാപര്യം  വര്ഷര്യംവതകാറര്യം

ഇതരതന്ത്രിലുള സകാഹെചരരമുണകാകുവമ്പകാള് അതന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം  രക്ഷേവനടകാന കുറച്ചുകൂടന്ത്രി
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ശകാസശയമകായ പരന്ത്രിവശകാധനയട്ട്  വകരളതന്ത്രിടലെ മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രി കുടുര്യംബങ്ങള് ആ

വമഖലെയന്ത്രിലുള  എലകാ  ആളകളര്യം  ചന്ത്രിനന്ത്രികണടമനള  രൂപതന്ത്രില്  വളടര

ശകാസശയമകായ  ഒരു  സമശപനര്യം  വകരളതന്ത്രിടലെ  മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികളടട  പ്രശ്നര്യം

മുവമ്പകാട്ടുവച്ചതട്ട് അവര് പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട് ഞകാന കരുതുന.  ഇവന്ത്രിടട ബഹുമകാനടപട

മുഖരമനന്ത്രി  ഇന്നട്ട്  വകരളതന്ത്രിടലെ  സഹെകരണ  ബകാങ്കുകളര്യം  വസറട്ട്  ബകാങ്കുകളടമലകാര്യം

വയകാജന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിടന  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  പറഞവപകാള്  ഇനരകാഗവണ്ടമനട്ട്

സകാമ്പതന്ത്രികവമഖലെയന്ത്രില്  കൂടുതല്  മുതലെകാളന്ത്രിതതന്ത്രിനട്ട്  അനുകൂലെമകായന്ത്രി,  വനകന്ത്രിട

കുതകകള്കട്ട് അനുകൂലെമകായ നന്ത്രിലെപകാടട്ട് സത്വശകരന്ത്രിച്ചവപകാള് ബഹുമകാനടപട ധനകകാരര

വകുപമനന്ത്രി   പ്രധകാനമകായര്യം  ശദന്ത്രിച്ചതട്ട്  വകരളതന്ത്രിടലെ  കകാര്ഷന്ത്രികവമഖലെയന്ത്രിടലെ

ഉല്പകാദന  വര്ദനവകാണട്ട്.  അതന്ത്രിനട്ട്  സഹെകായകരമകായ  രശതന്ത്രിയന്ത്രില്

ജലെവസചനസക്കൗകരരങ്ങള്  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിവകണതുവണകാ;  വവടറ  ഏടതങന്ത്രിലുര്യം

തരതന്ത്രിലുള  സക്കൗകരരങ്ങള്  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിവകണതുവണകാ  ആ  സക്കൗകരരങ്ങള്  മുഴുവന

വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്  നമ്മുടട  കകാര്ഷന്ത്രികവമഖലെ.....എടന  അടുതന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന

ബഹുമകാനടപട  വനതകാവന്ത്രിനുവപകാലുര്യം  സര്യംതൃപ്തന്ത്രിയണകാകുന്ന  വന്ത്രിധര്യം  കുടനകാടട്ട്

പ്രവദശത്തുള ടനല്ലുല്പകാദനര്യം   അവങ്ങയറര്യം  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്ന വന്ത്രിധതന്ത്രില് അതന്ത്രിനട്ട്

വപ്രകാല്സകാഹെനര്യം നല്കുക,  വകരളതന്ത്രിലുടനശളര്യം കുവറ  വര്ഷങ്ങളകായന്ത്രി നന്ത്രിശ്ചലെമകായ
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കകാര്ഷന്ത്രിക  വമഖലെ  സജശവമകാകന്ത്രി  ഉല്പകാദന  വര്ദനവന്ത്രിവലെയട്ട്  വകരളതന്ത്രിടലെ

ജനങ്ങടള  മുവന്നകാട്ടുനയന്ത്രികകാന  ആവശരമകായ   സമശപനമകാണട്ട്  ബഹുമകാനടപട

ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  ബഡ്ജറന്ത്രില്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

അതുടകകാണട്ട്  ഒരു  വന്ത്രിഭേകാഗടതയര്യം  അവദ്ദേഹെര്യം  എതന്ത്രിര്തന്ത്രിടന്ത്രില.  അവദ്ദേഹെര്യം  ഇവന്ത്രിടട

ഇരന്ത്രിക്കുന.  ഇടതുപക്ഷേജനകാധന്ത്രിപതരമുന്നണന്ത്രി അധന്ത്രികകാരതന്ത്രില് ഇരന്ത്രിക്കുന.  കഴെന്ത്രിഞ

കുറച്ചുദന്ത്രിവസങ്ങളകായന്ത്രി  വകരളതന്ത്രിലുള  പത്രങ്ങളര്യം  ഇന്നടലെ  എലകാ  പത്രങ്ങളര്യം

അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  സമശപനടത,  ഇടതുപക്ഷേ  ജനകാധന്ത്രിപതരമുന്നണന്ത്രിയടട

ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി എനള നന്ത്രിലെയട്ട് അവദ്ദേഹെര്യം മുവമ്പകാട്ടുവച്ച സമശപനങ്ങള്, ഒകാവരകാ

നന്ത്രിവയകാജകമണ്ഡലെതന്ത്രിനുര്യം  കഴെന്ത്രിഞ  കകാലെടതകാനര്യം  ലെഭേന്ത്രിച്ചന്ത്രിടന്ത്രിലകാത  വന്ത്രിധര്യം   ആ

നന്ത്രിവയകാജകമണ്ഡലെതന്ത്രിടന  അടന്ത്രിസ്ഥകാനപരമകായ  വന്ത്രികസനങ്ങള്ക്കുവവണന്ത്രി  ഫണട്ട്

അനുവദന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്  ഭേരണകക്ഷേന്ത്രിവയകാ പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവമകാ വന്ത്രിമര്ശന്ത്രിക്കുനവവകാ ഇലവയകാ

എന്നട്ട്  വനകാകകാടത,  എര്യം.എല്.എ.മകാടര,  നകാടന്ത്രിടന  ആവശരങ്ങള്

സര്യംതൃപ്തരകാകന്ത്രിടകകാണകാണട്ട്..... ഞകാന കുറച്ചുവര്ഷങ്ങളകായന്ത്രി  ഈ നന്ത്രിയമസഭേയന്ത്രില് ഒരു

എര്യം.എല്.എ.  എനള  നന്ത്രിലെയട്ട്  ഭേരണപക്ഷേത്തുര്യം  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേത്തുര്യം  ഇരന്ത്രിക്കുന്ന

അവസരതന്ത്രിലുര്യം  എലകാര്യം പരകാജയടപടുടമന്നട്ട്   പ്രതന്ത്രിപക്ഷേര്യം പറയന്ന ഘടതന്ത്രിലുര്യം
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ഒരു  കകാലെത്തുമന്ത്രിലകാത  വന്ത്രിധര്യം  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേടതയര്യം   ഭേരണപക്ഷേടതയര്യം

സര്യംതൃപ്തരകാക്കുന്ന......  എനപറഞകാല്  നകാടന്ത്രിടന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരന്ത്രിഹെരന്ത്രിക്കുന്ന

രൂപതന്ത്രിലുള  നന്ത്രിലെപകാടുകള്  സത്വശകരന്ത്രികകാന  സകാധന്ത്രിച്ചതട്ട്  ......ഒരു  ധനകകാരര

വകുപമനന്ത്രി  എനള  നന്ത്രിലെയട്ട്  ഏടതലകാര്യം  തരതന്ത്രിലുള  ഫണട്ട്  വശഖരന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്

തന്നന്ത്രില് ഒരു ഗവണ്ടമനട്ട്  ഏല്പന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന ഉതരവകാദന്ത്രിതത്വര്യം  അതട്ട് വളടര  നല

നന്ത്രിലെയന്ത്രില്,  മകാതൃകകാപരമകായന്ത്രി ഈ സര്യംസ്ഥകാനതന്ത്രിനട്ട് നല്കുവമകാ അതകാണട്ട്  നമ്മുടട

ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്  ഇന്നടലെ വകരളതന്ത്രിടലെ

ജനങ്ങള്കട്ട് അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന ഈ ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന ആദരടത ബഡ്ജറട്ട് എനള

നന്ത്രിലെയട്ട് നല്കന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്. അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട് അഭേന്ത്രിമകാനന്ത്രികകാര്യം.  അതുവഴെന്ത്രി  ഇടതുപക്ഷേ

ജനകാധന്ത്രിപതരമുന്നണന്ത്രിക്കുര്യം  അഭേന്ത്രിമകാനന്ത്രികകാര്യം  എനള  കകാരരതന്ത്രില്  യകാടതകാരു

സര്യംശയവമന്ത്രില.  എലകാ  വമഖലെയന്ത്രിലുര്യം  അതുണട്ട്.  ടപകാതുവമഖലെയന്ത്രിലുള  നമ്മുടട

സര്കകാര്  വന്ത്രിദരകാലെയങ്ങളര്യം  വകകാവളജുകളര്യം  ഏറവര്യം  നല  നന്ത്രിലെയന്ത്രില്  എങ്ങടന

ടകകാണവപകാകകാന  സകാധന്ത്രിക്കുര്യം.   ബഡ്ജറട്ട്  അര്യംഗശകരന്ത്രിച്ചവശഷര്യം   വകകാവളജുകളന്ത്രില്

സശറ്റുകള്  കൂട്ടുടമന്നട്ട്  ബഹുമകാനടപട  സര്യംസ്ഥകാനതന്ത്രിടന  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസ  വകുപമനന്ത്രി

പറഞന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.  അങ്ങടന പറയകാനുണകായ ടടധരരര്യം നമ്മുടട നകാടന്ത്രിടലെ  സര്കകാര്
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വകകാവളജുകളര്യം  സര്കകാര്  വന്ത്രിദരകാലെയങ്ങളര്യം   ഏറവര്യം  മകാതൃകകാപരമകായ  വന്ത്രിധതന്ത്രില്

മുവമ്പകാട്ടുവരുന.  ഓവരകാ  നന്ത്രിവയകാജകമണ്ഡലെതന്ത്രിനുര്യം  അതന്ത്രിടന  അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില്

പകാവടപട  ആളകള്  അവരുടട  മകടള  ടചറന്ത്രിയ  കകാസ്സുകളന്ത്രില്  വചര്കകാന

ആയന്ത്രിരങ്ങള് ടചലെവഴെന്ത്രിവകണതട്ട് ഒഴെന്ത്രിവകാകകാന തക തരതന്ത്രില് നല വന്ത്രിദരകാഭേരകാസര്യം

സര്കകാര്  വമഖലെയന്ത്രില്  ടകകാടുക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട്  സഹെകായകരമകായ  എടനകാടക  വവണര്യം

എനള  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിക്കുന്ന  ഒരു  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി.   അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന

സമശപനങ്ങള്  ഒരുപവക്ഷേ  വന്ത്രിലെയന്ത്രിരുത്തുന്ന  കകാരരതന്ത്രില്   നമള്  അവന്ത്രിടട

എതന്ത്രിടപടുന്നന്ത്രില  എനഞകാന  മനസന്ത്രിലെകാക്കുന.  പവക്ഷേ  അതട്ട്  എലകാ  തരതന്ത്രിലുര്യം

വകരളതന്ത്രിടന  ഗുണപരമകായ...  കൂടുതല്  ആ  വന്ത്രിഷയടത  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്

പറവയണന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.   ഒരു സര്യംസ്ഥകാനര്യം  എനള നന്ത്രിലെയട്ട്  എലകാ  വമഖലെകളന്ത്രിലുര്യം

വകകാണ്ഗസട്ട്  ഭേരന്ത്രിക്കുന്ന  സര്യംസ്ഥകാനങ്ങളകായകാലുര്യം  ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.  ഭേരന്ത്രിക്കുന്ന

സര്യംസ്ഥകാനങ്ങളകായകാലുര്യം  ആ സര്യംസ്ഥകാനങ്ങള് മുഴുവന ഇനള ഇനരയന്ത്രിടലെ  വനകന്ത്രിട

കുതകകള്കട്ട്  അനുകൂലെമകായ   സകാമ്പതന്ത്രിക  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  വകന്ദ്രഗവണ്ടമനട്ട്

സത്വശകരന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിടന  ഫലെമകായന്ത്രി  പലെ  തരതന്ത്രിലുര്യം  സകാമ്പതന്ത്രികമകായന്ത്രി

തകര്നടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  ഇനരയന്ത്രിടലെ  സര്യംസ്ഥകാനങ്ങള്കട്ട്  ഒരു  മകാതൃകകാപരമകായ
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രൂപതന്ത്രിലുള  ഒരു   ബഡ്ജറട്ട്,  വകന്ദ്രര്യം  സര്യംസ്ഥകാനങ്ങടള  അവഗണന്ത്രിച്ചകാലുര്യം

സര്യംസ്ഥകാനടത രക്ഷേടപടുതകാന സകാധന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട് ഇനരയന്ത്രിടലെ മറട്ട് സര്യംസ്ഥകാനങ്ങടള

വബകാദരടപടുത്തുന്ന  വന്ത്രിധതന്ത്രിലുള   ഒരു  ബഡ്ജറട്ട്  വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്

ടഎസകട്ട്-നട്ട്  ഇവന്ത്രിടട   അവതരന്ത്രിപന്ത്രികകാനുര്യം  ഇന്നടലെ  പകാസകാകന്ത്രി  എടുകകാനുര്യം

സകാധന്ത്രിച്ചു. സത്വകാഭേകാവന്ത്രികമകായര്യം അടന്ത്രിസ്ഥകാനപരമകായന്ത്രി  ഇതട്ട്  നമ്മുടട നകാടന്ത്രിടലെ ഉത്പകാദന

വര്ദനവന്ത്രിനുളതകാണട്ട്  എന്നകാണട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  വതകാനന്നതട്ട്.  ആ  ഉത്പകാദന

വര്ദനവന്ത്രില്  വകന്ദ്രശകരന്ത്രിച്ചുടകകാണള,  നകാളന്ത്രിവകര  കൃഷന്ത്രികട്ട്  ഉല്പകാദനര്യം

വര്ദന്ത്രിപന്ത്രികകാന  സകാധന്ത്രിക്കുര്യം;  കകാര്ഷന്ത്രിക  വമഖലെടയ  എങ്ങടന   ടമച്ചടപടുതന്ത്രി

എടുകകാന  സകാധന്ത്രിക്കുര്യം;  ടനല്കൃഷന്ത്രികകാര്കട്ട്  എങ്ങടന  ഉല്പകാദനര്യം

വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിടച്ചടുകകാന  സകാധന്ത്രിക്കുര്യം;  ഉല്പകാദന  വര്ദനവന്ത്രിവലെയട്ട്  വളടര  ടപടടന്നട്ട്

വന്നട്ട്....അതുവപകാടലെ  തടന്ന  വരവസകായശകാലെകള്   കഴെന്ത്രിഞ  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന…

കകാലെതട്ട്  ലെകാഭേതന്ത്രിലെകാകന്ത്രിയ  ടപകാതുവമഖലെകാ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  നഷ്ടതന്ത്രിലെകാകന്ത്രി.

ഇവന്ത്രിടടത  വരകാവസകായന്ത്രിക  വമഖലെയന്ത്രില്  ടതകാഴെന്ത്രിടലെടുക്കുന്നവരുടട  ടതകാഴെന്ത്രിലുകള്

നഷ്ടടപട്ടു.  ആ  സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിയന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  അവടര  രക്ഷേടപടുതന്ത്രി  ടകകാണവരകാന  ഒരു
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ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രിയടട  സമശപനങ്ങള്കട്ട്  സകാധന്ത്രിക്കുന.  വളടര

പ്രതശക്ഷേവയകാടുകൂടന്ത്രി  വകരളതന്ത്രിടലെ  നഷ്ടതന്ത്രിലെകായന്ത്രിരുന്ന  ടപകാതുവമഖലെകാ

സ്ഥകാപനങ്ങളന്ത്രിടലെ  ജശവനകകാര് ഞങ്ങളടട സ്ഥകാപനടത വശണര്യം  ലെകാഭേതന്ത്രിവലെയട്ട്

വരുര്യം.  ഞങ്ങളടട  സ്ഥകാപനര്യം  പുവരകാഗതന്ത്രിയന്ത്രിവലെയട്ട്  വരുടമന്നട്ട്   അവര്കട്ട്  പ്രതശക്ഷേ

നല്കുന്ന രൂപതന്ത്രില്   ഒരു  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി  നന്ത്രിലെപകാടുകള്  സത്വശകരന്ത്രിക്കുന.

ഓവരകാ വമഖലെയന്ത്രിലുര്യം അതകാണട്ട്.  അതുടകകാണട്ട് അടന്ത്രിസ്ഥകാനപരമകായന്ത്രി ഇനര്യം നമ്മുടട

നകാടന്ത്രിടലെ  പ്രശ്നര്യം  കുടന്ത്രിടവളതന്ത്രിവനതകാണട്ട്.  കുടന്ത്രിടവളര്യം  പരന്ത്രിശുദമകാക്കുന്നതട്ട്

എങ്ങടന;  ഭൂഗര്ഭേ  ജലെങ്ങള്  വമകാശമകാകകാതന്ത്രിരന്ത്രികകാന  എടനകാടക  ടചയ്യേണര്യം;

കകാര്ഷന്ത്രികവമഖലെയന്ത്രിലുര്യം അതുവപകാടലെ കൃഷന്ത്രികട്ട് ടവളര്യം ടകകാടുക്കുന്നതട്ട്,  കുടന്ത്രികകാനുള

ടവളര്യം ലെഭേന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്,  ഭൂഗര്ഭേ ജലെര്യം സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതട്ട് ഇതരതന്ത്രിലുള പ്രധകാനടപട

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുവവണന്ത്രിയകാണട്ട്  നമള്  ശമന്ത്രികകാനുളതട്ട്.  അടതലകാര്യം  വളടര

സമര്ത്ഥമകായ  രൂപതന്ത്രില്  നകാടന്ത്രിടന  പ്രശ്നങ്ങള്,  സകാധകാരണകകാരുടട  പ്രശ്നങ്ങള്

പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിച്ചട്ട്  നമ്മുടട  അഭേന്ത്രിമകാനമകായ  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി  ഇവന്ത്രിടട  സമര്പന്ത്രിച്ച

വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന ഞകാന പന്ത്രിനകാങ്ങുന.  
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ശശ  .    അബ്ദുള് ഹെമശദട്ട്  പന്ത്രി  .:  സര്,   ഈ വവകാടട്ട്  ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന ഞകാന

എതന്ത്രിര്ക്കുകയകാണട്ട്.  കഴെന്ത്രിഞ  രണട്ട്  ദന്ത്രിവസമകായന്ത്രി  ഭേരണപക്ഷേത്തുനന്ത്രിനര്യം

പ്രതന്ത്രിപക്ഷേത്തുനന്ത്രിനര്യം  ഒടനവധന്ത്രിവപര്  ഈ  ചര്ച്ചയന്ത്രില്  പടങടുത്തുടകകാണട്ട്

സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുകയണകായന്ത്രി,  അഭേന്ത്രിപ്രകായങ്ങള്  വരഖടപടുത്തുകയണകായന്ത്രി.  ആ

അഭേന്ത്രിപ്രകായങ്ങളന്ത്രില്  നമ്മുടട  മുനമുഖരമനന്ത്രി  ശശ.  ഉമന  ചകാണന്ത്രിയടട  വരകമകായ

നന്ത്രിര്വദ്ദേശങ്ങള് അടങ്ങുന്ന അഭേന്ത്രിപ്രകായങ്ങളന്ത്രില്, അവദ്ദേഹെര്യം ചര്ച്ച ടചയ കകാരരങ്ങള് സഭേ

നന്ത്രിശ്ശേബര്യം  വകള്ക്കുകയണകായന്ത്രി.  അതരര്യം  നന്ത്രിര്വദ്ദേശങ്ങളര്യം  അഭേന്ത്രിപ്രകായങ്ങളര്യം

സത്വശകരന്ത്രിക്കുകയര്യം  അതന്ത്രിടലെ  വപകാരകായ്മകള്  തന്ത്രിരുത്തുകയര്യം  ടചയടകകാണട്ട്  ഈ

ബഡ്ജറട്ട്  കുറമറതകാകകാന അങ്ങട്ട് തയ്യേകാറകായതന്ത്രിലുള സവനകാഷര്യം ഞകാന ആദരമകായന്ത്രി

വരഖടപടുത്തുന.  ഒരു  സര്യംസ്ഥകാനതന്ത്രിടന  സകാമ്പതന്ത്രിക  ഭേദ്രതയര്യം  ഭേകാവന്ത്രിയടട

നന്ത്രിലെനന്ത്രില്പര്യം അടന്ത്രിസ്ഥകാനമകാവകണതട്ട് സര്യംസ്ഥകാനടത ജനങ്ങള് സകാമ്പതന്ത്രിക ഭേദ്രത

ഉളവരകാകുക,  അവര്കട്ട്  ക്രയവന്ത്രിക്രയര്യം  ടചയ്യേകാന  സകാധന്ത്രിക്കുകയര്യം  ടചയ്യുക  എന്ന

ഇടതകാണട്ട്. ഈ ബഡ്ജറന്ത്രിടന വന്ത്രിശകലെനര്യം ടചയ്യുവമ്പകാള് ജനങ്ങളടട കയ്യേന്ത്രില് കകാശട്ട്

ഇലകാത  അവസ്ഥയര്യം  കവമ്പകാളങ്ങളന്ത്രില്  ഇടടപട്ടുടകകാണട്ട്  സകാധകാരണകകാരനട്ട്
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ക്രയവന്ത്രിക്രയര്യം  ടചയ്യേകാന  കഴെന്ത്രിയകാത  അവസ്ഥയമകാണുളതട്ട്.  ഒരു  നയര്യം  ഏറവര്യം

നലതകാകുനടവങന്ത്രില്  അതട്ട് അടന്ത്രിസ്ഥകാനവര്ഗതന്ത്രിനട്ട്,  തകാടഴെതടന്ത്രിലുള ജനങ്ങള്കട്ട്

വന്ത്രികസനര്യം  എന്ന  വകകാണന്ത്രിയന്ത്രിലൂടട  ഉയരതന്ത്രിവലെയട്ട്  വപകാകുവകാന   സകാധന്ത്രിക്കുക

എന്നതകാണട്ട്.   ഇവന്ത്രിടട  വളര്ച്ച  തകാവഴെകാടകാണട്ട്.   മന്ത്രിക  വമഖലെകളന്ത്രിലുര്യം  നന്ത്രികുതന്ത്രിഭേകാരര്യം

ജനങ്ങളടടവമല്  അടവച്ചല്പന്ത്രിക്കുന്ന  നയമകാണട്ട്  കകാണകാന  സകാധന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

ചരക്കുകടതട്ട്  വകാഹെനങ്ങള്കട്ട്  ടകാക്സൈട്ട്  കൂട്ടുടമന്നട്ട്  പറയന.  ഫലെതന്ത്രില്  ഇതന്ത്രിലൂടട

വന്ത്രിലെവര്ദനവകാണുണകാകുന്നതട്ട്.   നന്ത്രിവതരകാപവയകാഗ  സകാധനങ്ങളടട  വന്ത്രിലെവര്ദനവട്ട്

സകാധകാരണകകാരടന  നടുടവകാടന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്  ടചയ്യുന്നതട്ട്.  വറകാഡട്ട്  ടകാക്സൈട്ട്  വര്ദനവട്ട്

വകരളതന്ത്രിടലെ  സകാധകാരണകകാടരയര്യം  യകാത്രകകാരകായ  ആളകടളയര്യം

പ്രയകാസകരമകാക്കുന്നതകാണട്ട്.   വഫകാര് ഏരന്ത്രിയ പ്രകകാരര്യം  ടകാക്സൈട്ട്  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുടമന്നകാണട്ട്

പറഞന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.   വകരളതന്ത്രിടലെ സത്വകകാരര  ബസട്ട്  ഉടമകള് ഈ നയതന്ത്രിടനതന്ത്രിടര

സമരപ്രഖരകാപനര്യം  നടതന്ത്രികഴെന്ത്രിഞ്ഞു.  ഹെരന്ത്രിത  ടന്ത്രിബമ്യൂണലെന്ത്രിടന  വന്ത്രിധന്ത്രിയനുസരന്ത്രിച്ചട്ട്

അനരശക്ഷേ  മലെന്ത്രിനശകരണര്യം  ഒഴെന്ത്രിവകാകകാന  ശമന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിടന  സത്വകാഗതര്യം  ടചയ്യുന.

പവക്ഷേ  10  ടകകാലര്യം  കഴെന്ത്രിഞ  വകാഹെനങ്ങള്  എനപറയവമ്പകാള്  വകരളതന്ത്രിടലെ
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പതന്ത്രിനകായന്ത്രിരകണകന്ത്രിനട്ട്   കുടുര്യംബങ്ങളന്ത്രില്  ഗുഡ്സട്ട്  ഓവടകായര്യം  പന്ത്രികട്ട്  അപട്ട്  വകാനുര്യം

ഓടന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട് ഉപജശവനര്യം നടത്തുന്നവരുണട്ട്.  വര്ഷതന്ത്രിടന കണകട്ട് പറയവമ്പകാള്

അതരര്യം  കുടുര്യംബങ്ങടളകാടക പടന്ത്രിണന്ത്രിയന്ത്രിവലെയട്ട് വപകാകുന്നതട്ട് തടയകാന ആവശരമകായ

നന്ത്രിര്വദ്ദേശങ്ങളര്യം  നടപടന്ത്രികളര്യം  ഉണകാവകണതകാണട്ട്.  രണട്ട്  വര്ഷവതയട്ട്

തസന്ത്രികകടളകാനര്യം സൃഷ്ടന്ത്രിക്കുകയന്ത്രിടലന്നട്ട്  ബഡ്ജറട്ട് മൂലെര്യം വബകാദരമകാകുന.  എന്നകാല്

ഗവര്ണ്ണറടട  നയപ്രഖരകാപന  പ്രസര്യംഗതന്ത്രിലൂടടയര്യം   പ്രകടനപത്രന്ത്രികയന്ത്രിലൂടടയര്യം  25

ലെക്ഷേര്യം  യവകാകള്കട്ട്  ടതകാഴെന്ത്രില്  നല്കുടമന്നട്ട്  പറയന്നതട്ട്  എങ്ങടന

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാനകാണട്ട്;  അഭേരസവന്ത്രിദരരകായ  ലെക്ഷേകണകന്ത്രിനട്ട്  യവകാകടള

നന്ത്രിരകാശരകാക്കുന്ന  നന്ത്രിലെപകാടന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി

പന്ത്രിനന്ത്രിരന്ത്രിയണടമന്നട്ട്  ആവശരടപടുന.   വന്ത്രികസന  പദതന്ത്രി  വന്ത്രിഹെന്ത്രിതവതകകാള്

ഉയര്ന്ന  വന്ത്രികസവനതര  ടചലെവര്യം   ഉയര്ന്ന  നന്ത്രികുതന്ത്രി  ഭേകാരവര്യം  സകാധകാരണകകാരടന

പ്രയകാസടപടുത്തുന്നതകാണട്ട്  എന്നട്ട്  കകാണകാന  സകാധന്ത്രിക്കുന.  കടര്യം

എടുക്കുന്നതന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  പറയകയര്യം  നന്ത്രികുതന്ത്രിവയതര   വരുമകാനടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്

പറയകാതന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയര്യം  ടചയ്യുന്നതകാണട്ട്   ഈ  ബഡ്ജറട്ട്.  ഈ  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന

ആദരബഡ്ജറന്ത്രിലൂടട  തടന്ന   വകരളതന്ത്രിടന  കടബകാദരതയര്യം  പലെന്ത്രിശയര്യം
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വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുര്യം  കടടകണന്ത്രിയന്ത്രിവലെയട്ട്  വകരളടത  വശഴകാനുമുള

നന്ത്രിലെപകാടുകളകാണട്ട്  ഈ നന്ത്രിര്വദ്ദേശതന്ത്രിലൂടട കകാണകാന സകാധന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  വസകാഷരലെന്ത്രിസട്ട്

ആശയടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് അഭേന്ത്രിമകാനര്യം ടകകാള്ളുന്ന അങ്ങടയവപകാലുള ഒരകാള്കട്ട് എങ്ങടന

ജനങ്ങള്ടകതന്ത്രിരകായ  ഇതരര്യം  നന്ത്രിര്വദ്ദേശങ്ങള്  ഉള്ടകകാള്ളുന്ന  ഒരു  ബഡ്ജറട്ട്

അവതരന്ത്രിപന്ത്രികകാന  കഴെന്ത്രിയനടവന്നതന്ത്രില്  അത്ഭുതടപടുന.  ഇതട്ട്   തശര്ത്തുര്യം

ജനവന്ത്രിരുദമകാണട്ട്,  സകാധകാരണകകാരനട്ട്  എതന്ത്രിരകാണട്ട്,  യവകാകള്കട്ട്  എതന്ത്രിരകാണട്ട്.

നയപ്രഖരകാപന  പ്രവമയതന്ത്രിടന  ചര്ച്ചകള്കന്ത്രിടയന്ത്രിലുര്യം  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-നട്ട്

എതന്ത്രിരകായ  രകാഷശയ  വന്ത്രിമര്ശനങ്ങള്  ഒവടടറ  വകള്കകാന  സകാധന്ത്രിച്ചു.

ടതരടഞടുപട്ട്  പരകാജയടത  വന്ത്രിലെയന്ത്രിരുതന്ത്രിടകകാണകാണട്ട്  പലെ  അര്യംഗങ്ങളര്യം

ഇതുമകായന്ത്രി  ബനടപടട്ട്  അഭേന്ത്രിപ്രകായങ്ങള്  പറഞതട്ട്.   എനന്ത്രികട്ട്  ഒരു  കകാരരര്യം

പറയകാനുളതട്ട്,  ഈ  പറയന്ന  അര്യംഗങ്ങള്  കുറച്ചുവര്ഷര്യം  പന്ത്രിറകന്ത്രിവലെയട്ട്

തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുവപകാകണടമന്നകാണട്ട്.  2006-ടലെ നന്ത്രിയമസഭേകാ ടതരടഞടുപന്ത്രില് മൂന്നന്ത്രില്

രണട്ട്  ഭൂരന്ത്രിപക്ഷേതന്ത്രിനകാണട്ട്  ഇടതുപക്ഷേ  ജനകാധന്ത്രിപതര  മുന്നണന്ത്രി  ഇവന്ത്രിടട

അധന്ത്രികകാരതന്ത്രില് വന്നതട്ട്.   140  നന്ത്രിയമസഭേകാ മണ്ഡലെതന്ത്രിവലെയട്ട്  ടതരടഞടുപട്ട്

നടന്നവപകാള്  100  അസര്യംബന്ത്രി  സശറന്ത്രിലുര്യം  ഇടതുപക്ഷേ  ജനകാധന്ത്രിപതര  മുന്നണന്ത്രി
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വന്ത്രിജയന്ത്രിച്ചു.  ഇവന്ത്രിടട പ്രന്ത്രിയടപട വന്ത്രി.  എസട്ട്.  അച്ചുതകാനനടന വനതൃതത്വതന്ത്രിലുള

ഗവണ്ടമനട്ട്  അധന്ത്രികകാരതന്ത്രില്  വന.   2006  മുതല്  2011  വടരയള

കകാലെഘടതന്ത്രില്  തുടര്ന്നട്ട്  നടന്ന  തവദ്ദേശ  സത്വയര്യംഭേരണ  സ്ഥകാപനങ്ങളന്ത്രിവലെയട്ട്

നടന്ന ടതരടഞടുപന്ത്രിലുര്യം പകാര്ലെടമനട്ട് ടതരടഞടുപന്ത്രിലുര്യം 2011-ടലെ നന്ത്രിയമസഭേകാ

ടതരടഞടുപന്ത്രിലുര്യം  അഭൂതപൂര്വ്വമകായ  മുവന്നറര്യം  ഐകര  ജനകാധന്ത്രിപതര  മുന്നണന്ത്രി

കരസ്ഥമകാക്കുകയണകായന്ത്രി.  അതുടകകാണട്ട്  അഹെനയര്യം  അഹെങകാരവര്യം

ഒഴെന്ത്രിവകാകണടമന്നകാണട്ട്  ഈ സനര്ഭേതന്ത്രില്  എനന്ത്രികട്ട്  പറയകാനുളതട്ട്.   ഞകാന

അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  വളന്ത്രിക്കുന്നട്ട് നന്ത്രിവയകാജക മണ്ഡലെര്യം തശരവദശ വമഖലെ

ഉള്ടകകാള്ളുന്ന  ഒരു  വമഖലെയകാണട്ട്.  വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  അനകാരകാഷ

വന്ത്രിമകാനതകാവളവര്യം  കകാലെന്ത്രികറട്ട്  യൂണന്ത്രിവവഴന്ത്രിറന്ത്രിയര്യം  ഉള്ടകകാള്ളുന്ന  ഒരു

മണ്ഡലെമകാണട്ട്.  തശരവദശ  വമഖലെയന്ത്രിടലെ   മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികളടട  പ്രശ്നടത

സര്യംബനന്ത്രിച്ചന്ത്രിടവതകാളര്യം  ഇവന്ത്രിടട  കഴെന്ത്രിഞ ദന്ത്രിവസവര്യം  ഇനടമകാടക ഒടനവധന്ത്രി

അര്യംഗങ്ങള്  സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുകയണകായന്ത്രി.  ജശവന്ത്രിതതന്ത്രിടന  രണറര്യം

കൂടന്ത്രിമുടന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  ടപടകാപകാടട്ട്  ടപടുകയകാണട്ട്  നമ്മുടട

മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്.   മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രി  വമഖലെയന്ത്രില്  വറതന്ത്രിയര്യം

പടന്ത്രിണന്ത്രിയമകാണട്ട്.  ജശവന്ത്രികകാനവവണന്ത്രി അവര് പ്രയകാസടപടുകയകാണട്ട്.  അവരുടട
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പ്രയകാസര്യം  ലെഘൂകരന്ത്രിച്ചുടകകാണവരുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  എടനലകാര്യം  ടചയ്യേകാന

സകാധന്ത്രിക്കുടമങന്ത്രില്  തശര്ച്ചയകായര്യം  ഒരു  പ്രവതരക  പകാവകജന്ത്രിലൂടട  ഗവണ്ടമനട്ട്

അതട്ട്  ടചയ്യേകാന  മുവന്നകാട്ടുവരണടമന്നകാണട്ട്  ഈ  സനര്ഭേതന്ത്രില്  എനന്ത്രികട്ട്

പറയകാനുളതട്ട്.  അതുവപകാടലെതടന്ന,  വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  അനകാരകാഷ

വന്ത്രിമകാനതകാവളവമകായന്ത്രി  ബനടപടട്ട്  ഈ  നന്ത്രിയമസഭേയന്ത്രില്തടന്ന  ചര്ച്ച

നടക്കുകയണകായന്ത്രി.   അവന്ത്രിടട  നന്ത്രിരവധന്ത്രി  തവണ  വന്ത്രിമകാനതകാവളതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി

സ്ഥലെര്യം  ടകകാടുത  ആള്കകാരകാണട്ട്  അതന്ത്രിടന  പരന്ത്രിസരതട്ട്  ജശവന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

ഇനന്ത്രിയര്യം സ്ഥലെര്യം ടകകാടുകകാന അവര് തയ്യേകാറകാണട്ട്.  പടക്ഷേ അവര്കട്ട് മകാര്കറട്ട്

വന്ത്രിലെ  ടകകാടുകകാന ആവശരമകായ നടപടന്ത്രികള് ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന ഭേകാഗത്തുനന്ത്രിനര്യം

ഉണകാകണടമന്നട്ട്  അവപക്ഷേന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   നമ്മുടട  പ്രന്ത്രിയടപട  മുഖരമനന്ത്രി  ആ

വന്ത്രിഷയതന്ത്രില്  ഇടടപടട്ട്  പ്രവതരക  മശറന്ത്രിര്യംഗട്ട്  വന്ത്രിളന്ത്രിച്ചുകൂടകാന

തശരുമകാനന്ത്രിച്ചുടവന്നതന്ത്രില് വളടര സവനകാഷമുണട്ട്.  പ്രവതരകമകായന്ത്രി മുഖരമനന്ത്രിടയ

ആ  വന്ത്രിഷയതന്ത്രില്  ഞകാന  അഭേന്ത്രിനനന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   അവതകാടടകാപര്യംതടന്ന

വന്ത്രികസനവമകായന്ത്രി  ബനടപട  ഒരു  കകാരരര്യം.  കുടന്ത്രിടവളതന്ത്രിനട്ട്  അവങ്ങയറര്യം

ബദന്ത്രിമുട്ടുന്ന ഒരു നന്ത്രിയമസഭേകാ മണ്ഡലെമകാണട്ട്  വളന്ത്രിക്കുന്നട്ട് നന്ത്രിയമസഭേകാ മണ്ഡലെര്യം.

ഇരുവമ്പകാതന്ത്രികടവട്ട്  പകാലെര്യം  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയള അടന്ത്രിയനര
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നടപടന്ത്രികള്  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  ഭേകാഗത്തുനന്ത്രിനര്യം  ഉണകാകണടമന്നട്ട്

അവപക്ഷേന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   അവതകാടടകാപര്യംതടന്ന  ആനങ്ങകാടന്ത്രി  മുതല്  കടലുണന്ത്രി

നഗരര്യം  വടര  വരുന്ന  തശരവദശ  വമഖലെ,  ഒരു  മന്ത്രിനന്ത്രി  ഹെകാര്ബര്  അവന്ത്രിടട

നന്ത്രിര്മന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട്  ആവശരമകായ  ഏര്പകാടട്ട്  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  ഭേകാഗത്തുനന്ത്രിനര്യം

ഉണകാകണര്യം എനകൂടന്ത്രി ഞകാന അവപക്ഷേന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  

ടചയര്വപഴണ്  : ബഹുമകാനടപട  അര്യംഗര്യം  ശശ.  അബ്ദുല്  ഹെമശദട്ട്  പന്ത്രി.

പ്രസര്യംഗര്യം അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രികണര്യം.

ശശ  .    അബ്ദുല്  ഹെമശദട്ട്  പന്ത്രി  .  : സര്,  അവതകാടടകാപര്യംതടന്ന

ഇരുവമ്പകാതന്ത്രികടവട്ട്  ടറഗുവലെറര്-കര്യം-ബന്ത്രിഡ്ജട്ട്  യകാഥകാര്ത്ഥരമകാക്കുന്നവതകാടുകൂടന്ത്രി

കുടന്ത്രിടവളക്ഷേകാമതന്ത്രിനട്ട്  പരന്ത്രിഹെകാരര്യം  ഉണകാകുടമനകൂടന്ത്രി  ഈ  സനര്ഭേതന്ത്രില്

ചൂണന്ത്രികകാണന്ത്രികകാന  ഞകാന  ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   തശരവദശ  വമഖലെയമകായന്ത്രി

ബനടപട  പ്രശ്നങ്ങളന്ത്രില്  അടന്ത്രിയനരമകായ  പരന്ത്രിഹെകാരര്യം  ഉണകാകണടമന്നട്ട്

ഒരന്ത്രികല്കൂടന്ത്രി  അവപക്ഷേന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്  ഞകാന  എടന  പ്രസര്യംഗര്യം

അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷര്യംസശര്  : സര്,  മകാര്കട്ട്  ആനണന്ത്രിയടട  പ്രസര്യംഗമുണട്ട്,
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"Friends,  Romans,  Countrymen,  lend  me  your  ears."  ഞകാന  അതന്ത്രില്

ടചറന്ത്രിടയകാരു വകവഭേദര്യം വരുത്തുന, "Friends, Comrades and Senior Leaders

lend me your ears to listen my first speech."  ഞകാന ഈ ബഡ്ജറന്ത്രിടന

വന്ത്രിവശഷന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്  welfare  economics  എന്നകാണട്ട്.   ഇവന്ത്രിടട  ഈ

സര്കകാരന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  ചന്ത്രിലെ  യവജന  എര്യം.എല്.എ.-മകാര്  സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു,

യവകാകള്ക്കുവവണന്ത്രി  എനട്ട്  ടചയടവന്നട്ട്.  വകരളതന്ത്രിടലെ

പതന്ത്രിനകായന്ത്രിരകണകന്ത്രിനട്ട്  യവകാകളര്യം  വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികളര്യം  ഒഴുകന്ത്രിയ  വചകാരയന്ത്രില്

നന്ത്രിന്നകാണട്ട് ഈ സര്കകാര് രൂപകാനരടപടതട്ട്.  അതന്ത്രിടന ഭേകാഗമകായന്ത്രിതടന്നയകാണട്ട്

ഈ  സര്കകാര്  അധന്ത്രികകാരര്യം  ഏടറടുത  25-ാം  തശയതന്ത്രി  പ്രഥമ  കരകാബന്ത്രിനറട്ട്

വയകാഗര്യം  തശരുമകാനന്ത്രിച്ചതട്ട്,  ഒഴെന്ത്രിവള  പന്ത്രി.എസട്ട്.സന്ത്രി.  നന്ത്രിയമനര്യം  നടതകാന

ആവശരമകായ ഉതരവട്ട്  വശഖരന്ത്രിക്കുകടയനളതട്ട്.   അതട്ട്  മകാത്രമല,  വഡകാ.  ടന്ത്രി.

എര്യം.  വതകാമസട്ട് ഐസകട്ട് അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച ബഡ്ജറന്ത്രിനകതട്ട് സൂചന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന, യവ

സര്യംരര്യംഭേകര്കട്ട്  രണട്ട്  ലെക്ഷേവതകാളര്യം  വരുന്ന  ഉപകാധന്ത്രിരഹെന്ത്രിത  വകായ,  അതന്ത്രില്

വന്ത്രിജയന്ത്രിച്ചവര്കട്ട്  ഒരു  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  ഉപകാധന്ത്രിരഹെന്ത്രിത  വകായ.   ഇങ്ങടന  ഒരു

നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രികകാന ടശര്യം പന്ത്രിണറകായന്ത്രിയടട കരകാബന്ത്രിനറന്ത്രിനലകാടത വവടറകാരു

ഗവണ്ടമനന്ത്രിനുര്യം  സകാധന്ത്രികന്ത്രിലകാടയന്നട്ട്  പറയകാന  ഞകാന  ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.
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അതുവപകാടലെകാരു സമൂഹെതന്ത്രിടന നന്ത്രിലെനന്ത്രില്പട്ട് മുഖരമകായര്യം ആവരകാഗരമകാണട്ട്.  Dr.

T. M. Thomas Isaac, you are not only a scholar, you are real doctor.

അതകാണട്ട് വഡകാ. ടന്ത്രി.  എര്യം. വതകാമസട്ട് ഐസകന്ത്രിടന ഫകാറട്ട് ടകാക്സുമകായന്ത്രി ബനടപടട്ട്

ഹെന്ത്രിന്ദു  എന്ന  പത്രര്യം  സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്.   അതുവപകാടലെ  ഇന്നലെടത  ഹെന്ത്രിന്ദുവന്ത്രിടന

മുഖപ്രസര്യംഗര്യം,  slowing  fast  food.   ടഡനമകാര്കന്ത്രിലുര്യം  ടമക്സൈന്ത്രിവകകായന്ത്രിലുര്യം

പരശക്ഷേന്ത്രിച്ച അവത പരശക്ഷേണമകാണട്ട് വഡകാ. ടന്ത്രി. എര്യം. വതകാമസട്ട് ഐസകട്ട് ഇവന്ത്രിടട

നടപന്ത്രിലെകാക്കുന്നതട്ട്.   അതട്ട്  മകാത്രമല,  Right  to  Medical  care,  ഒരു പക്കൗരടന

Right to livelihood.  Right to life എന്നട്ട് പറഞതുവപകാടലെതടന്ന Right to

medical care  നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിയ സര്കകാരകാണട്ട് ഈ സര്കകാര്.  അതട്ട് മകാത്രമല,

വകരളതന്ത്രിടന  ഇവതവടരയള  ചരന്ത്രിത്രതന്ത്രില്  ആദരമകായന്ത്രി  വഹെകാസന്ത്രിറല്

ഇനഫകാസ്ട്രേക്ചര്  ടഡവലെപ്ടമനന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  കകാശട്ട്  നശകന്ത്രിവച്ച  സര്കകാര്,

അതകാണട്ട്  ഈ  സര്കകാര്.  സ്കൂള്  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  140

മണ്ഡലെതന്ത്രിവലെയര്യം  ഓവരകാ  സ്കൂളകള്  കഹെടടകട്ട്  ആകന്ത്രിമകാറകാന  1,000  വകകാടന്ത്രി

രൂപ  നശകന്ത്രിവച്ച  സര്കകാര്,  അതകാണട്ട്  ഈ  സര്കകാര്.   അതട്ട്  മകാത്രമല,

മനുഷരടന  വബസന്ത്രികട്ട്  നശഡട്ട്  ഭേക്ഷേണമകാണട്ട്,  വസമകാണട്ട്,  പകാര്പന്ത്രിടമകാണട്ട്,

കുടന്ത്രിടവളമകാണട്ട്.   ഇതന്ത്രിടനലകാര്യം  കകാശട്ട്  നശകന്ത്രിവച്ച സര്കകാര്,  അതകാണട്ട്  ഈ



Uncorrected/Not for publication
49

സര്കകാര് എന്നട്ട് ഓര്മന്ത്രിപന്ത്രികകാന ഞകാന ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  എനകായന്ത്രിരുന

യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.;  നന്ത്രിങ്ങളടട  ഫകാഗ്ഷന്ത്രിപട്ട്  വപ്രകാജക്ടുകള്  എവന്ത്രിടട;

അതന്ത്രിടലെകാന്നകായന്ത്രിരുന്നവലകാ  കണ്ണൂര്  എയര്വപകാര്ടട്ട്.   ഞകാന  ആ  കണ്ണൂര്

എയര്വപകാര്ടട്ട്  ഉള്ടപടുന്ന  ജന്ത്രിലയന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  വരുന്ന  ഒരകാളകാണട്ട്.   അതന്ത്രിടന

ഉദ്ഘകാടനതന്ത്രിനട്ട്  ഇവര്  ഒരു  ടചറന്ത്രിയ  വന്ത്രിമകാനര്യം  ടകകാണവന്നന്ത്രിറകന്ത്രി.   ഞകാന

ധരന്ത്രിച്ചു, അന്നടത മുഖരമനന്ത്രി ശശ. ഉമന ചകാണന്ത്രിയര്യം അന്നട്ട് വകുപട്ട് കകകകാരരര്യം

ടചയന്ത്രിരുന്ന  ശശ.  ടക.  ബകാബവര്യം  ഉണകാകുടമന്നകാണട്ട്.  പടക്ഷേ  അവര്

ഉണകായന്ത്രിരുന്നന്ത്രില.  അവര് ബദന്ത്രിയളവരകാണട്ട്.  കകാരണര്യം, അഥവകാ ഈ വന്ത്രിമകാനര്യം

ലെകാനട്ട്  ടചയ്യുവമ്പകാള്  അതന്ത്രിടന  അടന്ത്രിഭേകാഗര്യം  കുതന്ത്രിവപകായകാവലെകാ,  അതുടകകാണട്ട്

അവര്  കയറന്ത്രിയന്ത്രില.   എവന്ത്രിടടവപകായന്ത്രി  വന്ത്രിഴെന്ത്രിഞര്യം  തുറമുഖര്യം,  എവന്ത്രിടടവപകായന്ത്രി

സകാര്ടട്ട്  സന്ത്രിറന്ത്രി,  എവന്ത്രിടടവപകായന്ത്രി  ടമവടകാ.   എലകാര്യം  ഉദ്ഘകാടനര്യം

ടചയതന്ത്രിനപറവതയട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  എനട്ട്  നടപന്ത്രിലെകാകകാന  സകാധന്ത്രിച്ചുടവന്ന

വചകാദരമകാണട്ട് എനന്ത്രികട്ട് ഉന്നയന്ത്രികകാനുളതട്ട്.  അതട്ട് മകാത്രമല, കഴെന്ത്രിഞ സര്കകാര്

ജനസമ്പര്കര്യം  നടതന്ത്രി.  ടതരടഞടുപട്ട്  സമയതട്ട്  ഞകാടനകാടക

ടവളകാനകളടട നകാടന്ത്രിടലെ കുതന്ത്രിരവടര്യം പപവന്ത്രിവനകാടട്ട്  മുഖരമനന്ത്രിടയ കളന്ത്രിയകാകന്ത്രി

പറഞന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  എനകായന്ത്രിരുന  അന്നട്ട്  സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്,  ഇപര്യം
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ശരരകാകന്ത്രിതരകാടമന്നകായന്ത്രിരുന.   യഥകാര്ത്ഥതന്ത്രില്  ഈ  ടതരടഞടുപന്ത്രില്

സ്ഥകാനകാര്ത്ഥന്ത്രിയകായന്ത്രി  മതരന്ത്രിച്ചവപകാഴെകായന്ത്രിരുന  ജനസമ്പര്കതന്ത്രിടന  മറവന്ത്രില്

ആളകടള  പറന്ത്രിച്ച  കകാരരര്യം  ഞകാന  മനസന്ത്രിലെകാക്കുന്നതട്ട്.   ഡയകാലെന്ത്രിസന്ത്രിസട്ട്

വരകാഗന്ത്രിവയകാടട്ട്  പറഞ്ഞു,  കകാശട്ട്  തരകാര്യം.   എവന്ത്രിടട  കന്ത്രിടന്ത്രി.   ആര്കകാണട്ട്

നല്കന്ത്രിയടതന്നട്ട്  പറയടട.   ഇതകാണട്ട്  സര്കകാര്.   അതട്ട്  മകാത്രമല,  ഇതട്ട്

നടപന്ത്രിലെകാകകാന  സകാധന്ത്രിക്കുവമകാടയന്നട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  ഞങ്ങടള  കളന്ത്രിയകാക്കുന.   ഒരു

സര്യംശയവര്യം നന്ത്രിങ്ങള്കകാര്ക്കുര്യം വവണ.  ടശര്യം  പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  അഞട്ട്  വര്ഷര്യം ഇതട്ട്

നടപന്ത്രിലെകാക്കുര്യം.  ഇനന്ത്രി  ഒരു  ഭേരണത്തുടര്ച്ച.....  ടപനഡുലെര്യം  ടപകാളന്ത്രിറന്ത്രിക്സൈട്ട്

വകരളതന്ത്രില്  അവസകാനന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.  ഇനന്ത്രി  ഇടതുപക്ഷേതന്ത്രിടന

ഭേരണത്തുടര്ച്ചയകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുര്യം വകരളതന്ത്രില് എന്ന കകാരരതന്ത്രില് നന്ത്രിങ്ങള്കകാര്ക്കുര്യം

സര്യംശയര്യം  വവടണന്നട്ട്  ഓര്മന്ത്രിപന്ത്രികകാന  ഞകാന  ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   അതട്ട്

മകാത്രമല,  എങ്ങടന  നന്ത്രികുതന്ത്രി  കടണത്തുര്യം.  നന്ത്രിങ്ങള്  കളപണകകാടര

സഹെകായന്ത്രിച്ചു.  നന്ത്രിങ്ങള് നന്ത്രികുതന്ത്രി ടവടന്ത്രിപകകാര്കട്ട് കൂട്ടുനന്ത്രിന.  25  ശതമകാനമകായന്ത്രി

നന്ത്രികുതന്ത്രി  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുടമന്നകാണട്ട്  വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ഐസകട്ട്

പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.  അതട്ട് ഈ സര്കകാര് നടപന്ത്രിലെകാക്കുടമന്ന കകാരരതന്ത്രില് ഒരു

സര്യംശയവര്യം നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട് വവണ.  
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രകാഷശയതന്ത്രില് ചന്ത്രിലെ മരരകാദകളണട്ട്.   ഇവന്ത്രിടട  ഈ സഭേയകതട്ട് ഏറവര്യം

പ്രകായര്യംടചന്ന നന്ത്രിയമസഭേകാ  സകാമകാജന്ത്രികന ശശ.  വന്ത്രി.  എസട്ട്.  അച്ചുതകാനനനകാണട്ട്.

നന്ത്രിങ്ങളടട ഏറവര്യം സശനന്ത്രിയര് ലെശ ഡര്മകാര് സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുവമ്പകാള് ഞങ്ങള് മക്കൗനര്യം

പകാലെന്ത്രിച്ചതട്ട് ദക്കൗര്ബലെരമല.  മറന്ത്രിച്ചട്ട്  സഭേയകതട്ട് ചന്ത്രിലെ അണ്-റന്ത്രിടണ് റൂള്സുണട്ട്.

നന്ത്രിയമസഭേകാ  സകാമകാജന്ത്രികരന്ത്രില്  മുതന്ത്രിര്ന്നവര്  സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്  മക്കൗനര്യം

പകാലെന്ത്രികണടമനളതട്ട്.  അതുപ്രകകാരര്യം ഞങ്ങള് മക്കൗനര്യംപകാലെന്ത്രിച്ചു.  വകരളതന്ത്രിടന

മുന മുഖരമനന്ത്രി ശശ.  ഉമന ചകാണന്ത്രി അഞട്ട്  മന്ത്രിനന്ത്രിടന്ത്രിലെധന്ത്രികര്യം  ഈ സഭേയകതട്ട്

അധന്ത്രികര്യം സര്യംസകാരന്ത്രിച്ചവപകാള് ഞങ്ങളകാരുര്യം ഒച്ചവച്ചന്ത്രിലവലകാ; എനന്ത്രിനകായന്ത്രിരുന ഈ

അസഹെന്ത്രിഷ്ണുത.   ശശ.  വന്ത്രി.  എസട്ട്.  അച്ചുതകാനനടന  വകാക്കുകടള  നന്ത്രിങ്ങള്

ഭേയടപടുന.   അതുടകകാണകായന്ത്രിരുന  സഖകാവട്ട്  വന്ത്രി.  എസട്ട്.  അച്ചുതകാനനന

സഭേയകതട്ട് പ്രസര്യംഗന്ത്രിക്കുവമ്പകാള് നന്ത്രിങ്ങളടട യവജന എര്യം.എല്.എ.-മകാര് ശബര്യം

വച്ചവപകാള്  അടടങ്ങന്നട്ട്  പറയകാന  നന്ത്രിങ്ങളടട  മുനനന്ത്രിരയന്ത്രിടലെ  സശനന്ത്രിയര്

ലെശഡര്മകാര് ആരുര്യം തയ്യേകാറകായന്ത്രിടലന്നതട്ട് വളടര ദക്കൗര്ഭേകാഗരകരമകായ കകാരരമകാണട്ട്.

പശറര് സൂകര് ബര്ഗല ഞങ്ങടള രകാഷശയതന്ത്രില് ടകകാണവന്നതട്ട്.  പശറര് സൂകര്

ബര്ഗട്ട്  ഇടലങന്ത്രില്  പലെരുര്യം  ഇന്നട്ട്  ഈ  രകാഷശയതന്ത്രില്  ഉണകാകുമകായന്ത്രിരുന്നന്ത്രില.

ഞങ്ങള്  തരകാഗനന്ത്രിര്ഭേരമകായ  സമരതന്ത്രിടന  ഉത്പന്നമകായകാണട്ട്  ഈ
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നന്ത്രിയമസഭേയകതട്ട് ഇരന്ത്രിക്കുന്ന യവജന പ്രസ്ഥകാനതന്ത്രിടന ഓവരകാ പ്രതന്ത്രികളടമന്ന

കകാരരതന്ത്രില്  ഒരു  സര്യംശയവര്യം  ആര്ക്കുര്യം  വവണ  എന്നട്ട്  പറയകാന  ഞകാന

ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള് ഒവന്നകകാല് വസറട്ട് എന്നട്ട് കളന്ത്രിയകാകന്ത്രി. നന്ത്രിങ്ങളടട

സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി ഇവപകാള് എവന്ത്രിടടടയതന്ത്രി; 415 പകാര്ലെടമനട്ട് ടമമ്പര്മകാര് ഉണകായന്ത്രിരുന

വകകാണ്ഗസന്ത്രിനട്ട്.  ഇവപകാള്  ശശ.  രകാഹുല്  ഗകാനന്ത്രികട്ട്  വയസട്ട്  46,

വകകാണ്ഗസന്ത്രിടന സശറട്ട്  45.  എനകാണട്ട് ഇങ്ങടന എതന്ത്രിവപകായതട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്

ഇനന്ത്രി  തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുവരകാന സകാധന്ത്രികന്ത്രില.  വകകാണ്ഗസന്ത്രിടന ചരന്ത്രിത്രതന്ത്രില് ആദരമകായന്ത്രി

1960-നട്ട്  വശഷമുള  ഏറവര്യം  വലെന്ത്രിയ  വപകാള്  ഡന്ത്രിവബകന്ത്രിള്  അവല  വകരളര്യം

കണതട്ട്.   ഇനന്ത്രിടയങന്ത്രിലുര്യം  നന്ത്രിങ്ങള്  പകാഠര്യം  ഉള്ടകകാളണര്യം.   നന്ത്രിങ്ങള്

തകര്നവപകാകണടമന്നട്ട്  ആഗഹെന്ത്രിക്കുന്നവരല  ഞങ്ങള്.   പടക്ഷേ,  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്

ഇനന്ത്രി തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുവരകാന സകാധന്ത്രിക്കുവമകാടയന്ന കകാരരതന്ത്രില് ഞങ്ങള്കട്ട് ആശങയണട്ട്.

എവന്ത്രിടടവപകായന്ത്രി  വകകാണ്ഗസന്ത്രിടന  അവസ്ഥ;   ഇത്ര  തകര്ന്ന  നന്ത്രിലെയന്ത്രിവലെയട്ട്

വകകാണ്ഗസട്ട്  എന്തുടകകാണട്ട്  എതന്ത്രി?   നന്ത്രിങ്ങളടട  കയ്യേന്ത്രിലെന്ത്രിരുപകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള്

അനുവര്തന്ത്രിച്ചുവന്ന  നയതന്ത്രിടന  പ്രതരകാഘകാതമകാണട്ട്  ഈ  നന്ത്രിലെയന്ത്രിവലെയട്ട്

വകകാണ്ഗസട്ട് തകര്നവപകായതട്ട്.  പന്ത്രിടന്ന  ചന്ത്രിലെര്  പറഞ്ഞു,  ഞങ്ങള്കട്ട്  ഒരു

വപകാറലുവപകാലുര്യം ഏറന്ത്രിടന്ത്രിടലന്നട്ട്.  ഞകാന ടവല്ലുവന്ത്രിളന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  വകകാണന്ത്രി കുതടന
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വയ്ക്കുവമകാ;  വകകാണന്ത്രി  എവന്ത്രിടടടയങന്ത്രിലുര്യം  ചകാരന്ത്രിവയണര്യം.  ചകാരന്ത്രിവയകാടത  വകകാണന്ത്രിയട്ട്

എവന്ത്രിടടയര്യം ഒറയട്ട് നന്ത്രില്കകാന സകാധന്ത്രികന്ത്രില.  ഒരുകകാരരര്യം ഞങ്ങള് ഉറപന്ത്രിച്ചു പറയകാര്യം.

2026  ആകുവമ്പകാവഴെയ്ക്കുര്യം....  ഇനഡരന  യൂണന്ത്രിയന  മുസശര്യം  ലെശഗട്ട്  എന്നകാണട്ട്.

വകടകാല്വതകാനര്യം ഇനഡരയന്ത്രില് ആടകയളള പകാര്ടന്ത്രിയകാടണന്നട്ട്.  അല. പണട്ട് സ്കൂളന്ത്രില്

പഠന്ത്രിക്കുവമ്പകാള് ഞകാന വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട മുതലെക്കുളര്യം ടടമതകാനര്യം കകാണകാന വപകായന്ത്രിരുന.

അവന്ത്രിടട  മുതലെയര്യം  കുളവര്യം  ടടമതകാനവടമകാടകയടണന്നകാണട്ട്  ധരന്ത്രിച്ചുവച്ചന്ത്രിരുന്നതട്ട്.

പവക്ഷേ  ടചനവനകാക്കുവമ്പകാള്  മുതലെയമന്ത്രില,  കുളവമന്ത്രില,  ടടമതകാനവമന്ത്രില.

അതുവപകാടലെയകാണട്ട് ഇനഡരന യൂണന്ത്രിയന മുസശര്യം  ലെശഗട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങളന്ത്രിവപകാള് മലെപറത്തു

മകാത്രവമയള.  ഒരു സര്യംശയവര്യം വവണ, 2026  എത്തുവമ്പകാവഴെയ്ക്കുര്യം മുസശര്യം ലെശഗട്ട് എന്ന

രകാഷശയ പകാര്ടന്ത്രി ഇലകാത, മുസശര്യം ലെശഗട്ട് മുക മലെപറര്യം ജന്ത്രിലയണകാകകാന ഞങ്ങള്കട്ട്

സകാധന്ത്രിക്കുടമനള  വന്ത്രിശത്വകാസര്യം  ഞങ്ങള്കതുമകായന്ത്രി  ബനടപട്ടുടകകാണണട്ട്

എനളതകാണട്ട്. അതുവപകാടലെ ഇന്നടലെ ഞങ്ങടള കളന്ത്രിയകാകന്ത്രി. എ.ടക.ജന്ത്രി.ടയക്കുറന്ത്രിച്ചു

പറഞ്ഞു.  ഇ.എര്യം.എസട്ട്.ടനക്കുറന്ത്രിച്ചു  പറഞ്ഞു.  നലതുതടന്നയകാണട്ട്.  ഞകാന

വചകാദന്ത്രിവച്ചകാടട,  നന്ത്രിങ്ങള് പറഞതുടകകാണട്ട് പറയകയകാണട്ട്.  1983  ടസപ്റര്യംബര്  28-

നകാണട്ട്  മഹെകാനകായ  മര്ഹര്യം  സന്ത്രി.  എച്ചട്ട്.  മുഹെമദട്ട്  വകകായ  സകാഹെന്ത്രിബട്ട്  അനരന്ത്രിച്ചതട്ട്.

അവദ്ദേഹെര്യം വകരളതന്ത്രിടന മുഖരമനന്ത്രിയകായന്ത്രിരുന. അവദ്ദേഹെര്യം ഉപമുഖരമനന്ത്രിയകായന്ത്രിരുന.
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സശകറകായന്ത്രിരുന,  പകാര്ലെടമനട്ട്  ടമമ്പറകായന്ത്രിരുന.  അവദ്ദേഹെര്യം  മരന്ത്രിച്ചട്ട്  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന

മയ്യേതട്ട്  കബറടകതന്ത്രിനുവശഷര്യം  വകരളര്യം  വകടതട്ട്  ഒരു  നയകാ

ടടപസവപകാലുമന്ത്രിലകാടതയകാണട്ട്  അവദ്ദേഹെര്യം  അനരന്ത്രിച്ചതട്ട്  എന്നകാണട്ട്.  ഇന്നട്ട്  ലെശഗന്ത്രിടന

വനതൃതത്വര്യം അങ്ങടനയകാവണകാ; നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട് വന്ത്രിശുദ ഖുര്ആന സതരര്യം ടചയട്ട് പറയകാന

സകാധന്ത്രിക്കുവമകാ;  മുഹെമദട്ട്  വകകായ  സകാഹെന്ത്രിബന്ത്രിടന  മകനകായ  മുനശറന്ത്രിടന   ഉള്ടപടട

സത്വതട്ട്  എത്രടയന്നട്ട്  ഇവന്ത്രിടട  ടവളന്ത്രിടപടുതണര്യം.  അതുടകകാണട്ട്  ലെശഗട്ട്  എന്ന

രകാഷശയപകാര്ടന്ത്രി  അപഥസഞകാരര്യം  നടതന്ത്രിയവപകാള്,  മുസശര്യം  ലെശഗട്ട്  എന്ന  രകാഷശയ

പകാര്ടന്ത്രിയടട  ഗതന്ത്രിവകടട്ട്  ഇടന്നവന്ത്രിടടയകാണട്ട്.  ഇവന്ത്രിടട  പന്ത്രിടന്നകാരു പകാര്ടന്ത്രിയണട്ട്,  ശശ.

ടക. എര്യം. മകാണന്ത്രി സകാര്. നന്ത്രിങ്ങളടട ഇടത്തുര്യം വലെത്തുമന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നവടര വന്ത്രിശത്വസന്ത്രികരുതട്ട്.

നശലെകണ്ഠ  ശര്മ  മരന്ത്രിച്ചവപകാള്  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  ഹൃദയര്യം  മകാതക്യു  അച്ചകാടനട്ട്

ഘടന്ത്രിപന്ത്രികകാന  ടകകാണവപകാടയകാരു  വവഗതയണകായന്ത്രിരുന,  ആ  വവഗതയകായന്ത്രിരുന

മുഖരമനന്ത്രി  ശശ.  ഉമന  ചകാണന്ത്രികട്ട്  നന്ത്രിങ്ങളടട  രകാജന്ത്രി  ഗവര്ണ്ണറടട  ഹെക്കൗസന്ത്രിവലെയട്ട്

എതന്ത്രിച്ചവപകാള് ഉണകായന്ത്രിരുന്നതട്ട്. എന്നകാല് അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന വന്ത്രിശത്വസനകായ ശശ. ടക.

ബകാബവന്ത്രിടന  രകാജന്ത്രി  അവദ്ദേഹെര്യം  കശശയന്ത്രിലെന്ത്രിട്ടു  നടന.  ഇതവല  വകരളര്യം  കണതട്ട്;

അതുടകകാണട്ട്  പ്രന്ത്രിയടപടവവര ഈ മുന്നണന്ത്രി,  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  എനപറയന്ന രകാഷശയ

സര്യംവന്ത്രിധകാനര്യം  വര്യംശനകാശര്യം  സര്യംഭേവന്ത്രിച്ച  ടടഡവനകാസറകളകാണട്ട്.  2011-ല്  ഒനപതു
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പകാര്ടന്ത്രികളമകായന്ത്രി  അധന്ത്രികകാരതന്ത്രിവലെയട്ട്  വന്നവര്  ഇന്നട്ട്  വകവലെര്യം  രവണകകാല്

പകാര്ടന്ത്രിമകാത്രമുള  രകാഷശയ  മുന്നണന്ത്രിയകായന്ത്രി  എന്തുടകകാണമകാറന്ത്രി;  ഈ  ടതരടഞടുപട്ട്

യഥകാര്ത്ഥ ടതരടഞടുപകായന്ത്രിരുന.  രകാഷശയ ഒറ്റുകകാടരലകാര്യം പരകാജയടപട്ടു.  ശശ.  എ.

പന്ത്രി.  അബ്ദുളക്കുടന്ത്രി  വതകാറ്റു,  ശശ.  ആര്.  ടസല്വരകാജട്ട്  വതകാറ്റു.  ഒരകാള്

മകാത്രമവവശഷന്ത്രിക്കുന. അതട്ട് 2021 ആകുവമ്പകാവഴെയ്ക്കുര്യം ഞങ്ങള് അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രിക്കുര്യം. ഒരു

സര്യംശയവര്യം  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  വവണ.  എവന്ത്രിടടവപകായന്ത്രി  ടജ.ഡന്ത്രി.യ;  എവന്ത്രിടടവപകായന്ത്രി

ആര്.എസട്ട്.പന്ത്രി;  ടവളപകാന  വകകാഴെന്ത്രികൂവന്നതന്ത്രിവനകകാള്  മുനപട്ട്  വയശുവന്ത്രിടന

തളന്ത്രിപറഞ  പവത്രകാസന്ത്രിടനവപകാടലെ  ആര്.എസട്ട്.പന്ത്രി.  എന്ന  രകാഷശയ  പ്രസ്ഥകാനര്യം

ഇടതുപക്ഷേടത വഞന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട് യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്. കൂടകാരതന്ത്രിവലെയട്ട് കയറന്ത്രി.

ടചയര്വപഴണ്:  ബഹുമകാനടപട  അര്യംഗര്യം,  അവങ്ങയട്ട്  അനുവദന്ത്രിച്ച  സമയര്യം

കഴെന്ത്രിഞ്ഞു.

ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷര്യംസശര്:  സര്,  ഞകാന  ഒരുകകാരരര്യം  കൂടന്ത്രി  പറഞ്ഞുടകകാണട്ട്

അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  Richard  J.  Daley  എനപറയന്ന  ആളടട  ഒരു

കത്വകാടന്ത്രിര്യംഗുണട്ട്.  Good  government  is  good  politics.  ഞങ്ങള് ഉറപന്ത്രിച്ചു പറയന.

ഇവന്ത്രിടട യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്. എനള രകാഷശയ സര്യംവന്ത്രിധകാനര്യം... ഞങ്ങടളകാവന്ന പറയനള,

നലതന്ത്രിടന അര്യംഗശകരന്ത്രികകാന നന്ത്രിങ്ങള് തയ്യേകാറകാകണര്യം. ...(ടടമകട്ട് ഓഫട്ട്)...
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ടചയര്വപഴണ്: ശശ. വറകാഷന്ത്രി അഗസന്ത്രിന, അവങ്ങയട്ട് സര്യംസകാരന്ത്രികകാവന്നതകാണട്ട്.

ശശ  .    പന്ത്രി  .    സന്ത്രി  .    വജകാര്ജട്ട്  :  സര്,  ഒരുവകാക്കുകൂടന്ത്രി പറഞട്ട് കണ്ക്ലൂഡട്ട് ടചയ്യേകാന

അനുവദന്ത്രിക്കൂ.

ടചയര്വപഴണ്: ബഹുമകാനടപട അര്യംഗര്യം ടപടടന്നട്ട് പ്രസര്യംഗര്യം അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രിക്കൂ.

ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷര്യംസശര്:  സര്,  അവമരന്ത്രികന  പ്രസന്ത്രിഡനകായന്ത്രിരുന്ന  വജകാണ്

ആഡര്യംസന്ത്രിടന ഒരു കത്വവടഷന പറഞ്ഞുടകകാണട്ട് ഞകാന അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രികകാര്യം. “As the

happiness of the people is the sole end of  government, so the consent of the

people is the only foundation of it.”അതന്ത്രിവന്ത്രിടട ആവര്തന്ത്രിച്ചു പറഞ്ഞുടകകാണട്ട്

ഞകാന ഈ വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന ശകമകായന്ത്രി പന്ത്രിന്തുണയ്ക്കുന.

ശശ  .    വറകാഷന്ത്രി  അഗസന്ത്രിന:  സര്,  ഇവന്ത്രിടട  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വവകാടട്ട്  ഓണ്

അകക്കൗണന്ത്രിടന ഞകാന എതന്ത്രിര്ക്കുകയകാണട്ട്. സകാധകാരണകകാരടന ജശവന്ത്രിതഭേകാരര്യം കൂട്ടുന്ന

നന്ത്രികുതന്ത്രി  നന്ത്രിര്വദ്ദേശങ്ങളടങ്ങുന്ന  ബഡ്ജറകാണന്ത്രിവന്ത്രിടട  ശവന്ത്രിച്ചതട്ട്.  വകരളടത

വന്ത്രിലെകയറതന്ത്രിടന  പടുകുഴെന്ത്രിയന്ത്രിവലെയട്ട്  തളന്ത്രിവന്ത്രിടുന്ന  നന്ത്രികുതന്ത്രി  നന്ത്രിര്വദ്ദേശങ്ങള്  ആദര

ബഡ്ജറന്ത്രില്തടന്ന  ഇടര്യംപന്ത്രിടന്ത്രിച്ചു  എനളതട്ട്  വകരളജനത  എങ്ങടനയകാണട്ട്

വന്ത്രിലെയന്ത്രിരുത്തുന്നതട്ട്  എന്നതന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  ചന്ത്രിനന്ത്രിച്ചുടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.

ചരക്കുവകാഹെനങ്ങള്കട്ട് നന്ത്രികുതന്ത്രി വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു.  അതുമുവഖന നന്ത്രിവതരകാപവയകാഗ സകാധന
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വന്ത്രിലെവര്ദനവന്ത്രിലൂടട സകാധകാരണകകാരടന ജശവന്ത്രിത നന്ത്രിലെവകാരടത വലെന്ത്രിയ ഭേകാരന്ത്രിച്ചതകായ

ഒരു ചുമതലെയന്ത്രിവലെയട്ട് മകാറന്ത്രിടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  വകരകര്ഷകടര സഹെകായന്ത്രികകാന

ടകകാണവന്ന ടവളന്ത്രിടച്ചണ്ണ നന്ത്രികുതന്ത്രിവര്ദനവട്ട് പകാവടപടവടന പകാവമകായന്ത്രില് കുടന്ത്രിപന്ത്രിച്ചട്ട്

വകരകര്ഷകടന  വയറതടന്ത്രികകാനുള  നശകമകാണട്ട്.  കടുര്യംബകാര്യംഗങ്ങള്  തമന്ത്രിലുള

ഭൂമന്ത്രിയന്ത്രിടപകാടന്ത്രിടലെ ആധകാരമുദ്ര വന്ത്രിലെ വസ്തുവന്ത്രിലെയടട മൂന്നട്ട്  ശതമകാനമകായന്ത്രി വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ച

നടപടന്ത്രി  പന്ത്രിനവലെന്ത്രിക്കുടമന്നകാണട്ട്  കരുതന്ത്രിയതട്ട്.  പവക്ഷേ  പന്ത്രിനവലെന്ത്രിച്ചന്ത്രില.  ഇതന്ത്രിടനലകാര്യം

ഉപരന്ത്രിയകായന്ത്രി  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടനകകാലെതട്ട്  അനുവദന്ത്രിച്ച  ടമഡന്ത്രികല്

വകകാവളജുകടള അതന്ത്രിടന ടടശശവദശയന്ത്രില്തടന്ന ടഞരുകന്ത്രി ടകകാനകളയന്ന ഒരു

ക്രൂരവന്ത്രിവനകാദതന്ത്രിനട്ട്  നന്ത്രിനടകകാടുകരുതട്ട്  എന്ന  എളന്ത്രിയ  അഭേരര്ത്ഥന  എനന്ത്രിക്കുണട്ട്.

എനട്ട് നടപടന്ത്രികളടട വപരന്ത്രിലെകാടണങന്ത്രിലുര്യം അതട്ട് നരകായശകരന്ത്രികകാന സകാധന്ത്രിക്കുകയന്ത്രില. 

"പടന്ത്രിണന്ത്രിയകായ മനുഷരകാ നശ

പുസകര്യം ടടകയന്ത്രിടലെടുവതകാള.

പുതടനകാരകായധമകാണു നന്ത്രിനകതു-

പുസകര്യം ടടകയന്ത്രിടലെടുവതകാള"  എന്നട്ട്  ആവവശര്യം ടകകാളന്ത്രിച്ചവര് തടന്നയകാണട്ട്

പഠന്ത്രികകാന  സമര്ത്ഥരകായ  വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികള്കട്ട്  ടമഡന്ത്രികല്  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസതന്ത്രിനുള

അവസരര്യം  നന്ത്രിവഷധന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  ശശ.  ആര്.  രകാവജഷട്ട്  ഉള്ടപടട  ഇവന്ത്രിടട
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സര്യംസകാരന്ത്രിച്ചവപകാള്  ഞകാന  ശദന്ത്രിച്ചു,  വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രി  യവജന  പ്രസ്ഥകാനങ്ങളന്ത്രിലൂടട

ടപകാതുരര്യംഗത്തുവന്നട്ട്  നന്ത്രിയമസഭേകാര്യംഗമകായന്ത്രി  മകാറന്ത്രികഴെന്ത്രിഞവപകാള്  അവരുടട

വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രി  ജശവന്ത്രിത  കകാലെഘടതന്ത്രിടലെ  മുദ്രകാവകാകരങ്ങള്വപകാലുര്യം  മകാറന്ത്രിടകകാണ

വപകാകുന  എനളതട്ട്  ഏടറ  ബദന്ത്രിമുടകാണട്ട്.  അതട്ട്  പ്രവതരകമകായന്ത്രി

ശദന്ത്രിവകണതകായന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  സര്കകാര് വമഖലെയന്ത്രില് ഉണകായന്ത്രിരുന്ന അഞട്ട് ടമഡന്ത്രികല്

വകകാവളജുകള്കട്ട്  വശഷര്യം  മൂന്നട്ട്  പതന്ത്രിറകാണട്ട്  കഴെന്ത്രിഞതന്ത്രിനുവശഷമവല  പുതന്ത്രിയ

ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജുകടളക്കുറന്ത്രിച്ചുള ഒരകാരര്യംഭേര്യം കുറന്ത്രികകാനകായന്ത്രി കഴെന്ത്രിഞതട്ട്; 1951-ടലെ

തന്ത്രിരുവനനപുരര്യം  ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജട്ട്,   1957-ടലെ  വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  ടമഡന്ത്രികല്

വകകാവളജട്ട്,  1960-ല്  അനുവദന്ത്രിച്ചട്ട്  1970-ല്  പ്രവര്തനര്യം  ആരര്യംഭേന്ത്രിച്ച  വകകാടയര്യം

ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജട്ട്, 1972-ല് സര്കകാര് ഏടറടുത ആലെപഴെ ടന്ത്രി. ഡന്ത്രി. ടമഡന്ത്രികല്

വകകാവളജട്ട്,  1981-ല്  അനുവദന്ത്രിച്ചട്ട്  1982-ല്  എസകാബന്ത്രിഷട്ട്  ടചയ  തൃശ്ശൂര്  ടമഡന്ത്രികല്

വകകാവളജട്ട്,  ഈ ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജുകള്ക്കുവശഷര്യം മൂന്നട്ട് പതന്ത്രിറകാണകള്ക്കുവശഷര്യം

പുതന്ത്രിയതകായന്ത്രി വകരളതന്ത്രില് അനുവദന്ത്രികടപട ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജുകള്,  അതന്ത്രിടന

ചരന്ത്രിത്രപരമകായ  പശ്ചകാതലെതന്ത്രിവലെയ്ക്കു  വനകാക്കുവമ്പകാള്  ഈ  നശകങ്ങള്  നമള്

ഏതുവന്ത്രിധതന്ത്രിലെകാണട്ട് ടടകകകാരരര്യം ടചവയ്യേണതട്ട് എന്നതന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  ഈ സഭേതടന്ന

ചര്ച്ച ടചയ്യേണര്യം. ടമഡന്ത്രികല് കക്കൗണ്സന്ത്രില് ഓഫട്ട് ഇനഡരയടട അര്യംഗശകകാരര്യം ഇടുകന്ത്രി
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ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജന്ത്രിനു  ലെഭേന്ത്രിച്ചു.  അതുടകകാണകാണവലകാ  കകാസട്ട്  ആരര്യംഭേന്ത്രിച്ചതട്ട്.  രണ

വര്ഷര്യം കഴെന്ത്രിഞ്ഞു.  ഒന്നകാര്യം വര്ഷ വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികളടട പരശക്ഷേ കഴെന്ത്രിഞ്ഞു.  അടന്ത്രിസ്ഥകാന

സക്കൗകരരങ്ങളന്ത്രില എന്നതകാണട്ട് പറയന്ന വപകാരകായ്മ.  വകരളതന്ത്രിടലെ എലകാ ടമഡന്ത്രികല്

വകകാവളജുകളന്ത്രിടലെയര്യം  കുടന്ത്രികള്  പരശക്ഷേ  എഴുതന്ത്രിയന്ത്രിടട്ട്  പരശക്ഷേ  എഴുതന്ത്രിയ  മുഴുവന

കുടന്ത്രികളര്യം  വന്ത്രിജയന്ത്രിച്ചട്ട്  വകരളതന്ത്രിടലെ  ഒന്നകാമടതതന്ത്രിയ  ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജകാണട്ട്

ഇടുകന്ത്രി ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജട്ട്. അതുടകകാണട്ട് അവന്ത്രിടട അസക്കൗകരരങ്ങള് ഇലകാതതല

പ്രശ്നര്യം. ഈ ഗവണ്ടമനട്ട് വളടര ഗക്കൗരവമകായന്ത്രി ആ തലെതന്ത്രില് ചന്ത്രിനന്ത്രികണര്യം. ഇവന്ത്രിടട

ടപരുമകാറച്ചടര്യം  നന്ത്രിലെനന്ത്രിന്ന  സമയതട്ട്  ഉവദരകാഗസ്ഥ  തലെതന്ത്രില്  നടതന്ത്രിയ

തശരുമകാനതന്ത്രിടന  ഫലെമകായന്ത്രി  അവന്ത്രിടട  അസക്കൗകരരങ്ങളടണനര്യം  അവങ്ങകാവടയട്ട്

വജകാലെന്ത്രിക്കുവരകാന  സകാധരമല  എന  വന്ത്രിചകാരന്ത്രിക്കുന്ന  ചന്ത്രിലെ  വഡകാകര്മകാരുര്യംകൂടന്ത്രി

വചര്ടന്നടുത  നടപടന്ത്രിയടട  ഭേകാഗര്യം  ഈ  ഗവണ്ടമനട്ട്  അര്യംഗശകരന്ത്രിച്ചു  ടകകാടുകരുതട്ട്.

ഇടുകന്ത്രിയന്ത്രിടലെ  ജനങ്ങള്  ആഗഹെന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്,  അവന്ത്രിടട  ടമഡന്ത്രികല്

വന്ത്രിദരകാഭേരകാസതന്ത്രിവനകാടടകാപര്യം  പകാവടപടവര്കട്ട്  ഉയര്ന്ന  ചന്ത്രികന്ത്രിത  ലെഭേരമകാകകാന

വവണന്ത്രി  ഗവണ്ടമനട്ട്  ടകകാണവന്ന  സര്യംരര്യംഭേമകാണട്ട്.  വപകാരകായ്മകളണകാകകാര്യം.  ഒരു

ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജുര്യം  ഒരു  എഞന്ത്രിനശയറന്ത്രിര്യംഗട്ട്  വകകാവളജുര്യം  എലകാ  സക്കൗകരരങ്ങളര്യം

പൂര്തശകരന്ത്രിച്ചട്ട് തുടങ്ങകാന കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിടന്ത്രില. ആലെപഴെ ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജട്ട്, ഇവപകാഴെവല
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അടന്ത്രിസ്ഥകാന  സക്കൗകരരങ്ങള്  ടമച്ചടപടുതന്ത്രി  നല  നന്ത്രിലെയന്ത്രിവലെയട്ട്  പ്രവര്തനര്യം

ആരര്യംഭേന്ത്രികകാന  കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.  അതുടകകാണട്ട്  ഘടര്യംഘടമകായന്ത്രി  ടഡവലെപട്ട്  ടചയട്ട്

ടകകാണവന്നട്ട്  ടമഡന്ത്രികല്  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസതന്ത്രിനുര്യം  ആവരകാഗര  ചന്ത്രികന്ത്രിതകാ  രര്യംഗത്തുര്യം

പുതന്ത്രിയ  രശതന്ത്രി  അവലെര്യംബന്ത്രികകാന  തുടകര്യം  കുറന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  ടമഡന്ത്രികല്

വകകാവളജുകടളക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് പുനര്വന്ത്രിചന്ത്രിനനര്യം നടതണര്യം.  അവന്ത്രിടടനന്ത്രിന്നട്ട് മറ്റു ടമഡന്ത്രികല്

വകകാവളജുകളന്ത്രിവലെയട്ട്  മകാറന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  കുടന്ത്രികടള  തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചട്ട്  ഇടുകന്ത്രിയന്ത്രിവലെയ്ക്കുതടന്ന

ടകകാണവന്നട്ട്  എതന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിവലെയട്ട്  വവണന്ത്രിയള  നടപടന്ത്രികളകാണട്ട്

ചന്ത്രിനന്ത്രിവകണതകായന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.  അതട്ട്  വളടര  ഗക്കൗരവപൂര്വ്വര്യം  കണകകാക്കുടമനതടന്ന

കരുതുകയകാണട്ട്.  ഇതുസര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  ബഹുമകാനടപട  ആവരകാഗര  വകുപമനന്ത്രിവയകാടട്ട്

വരഖകാമൂലെവര്യം  അവതകാടടകാപര്യം  സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുകയര്യം  ടചയന്ത്രിരുന.  ഒരു മശറന്ത്രിര്യംഗട്ട്  വന്ത്രിളന്ത്രിച്ചു

വചര്കകാടമന സര്യംസകാരന്ത്രിച്ചു.  അതുണകായന്ത്രില.  അടന്ത്രിയനരമകായന്ത്രി ഒരു മശറന്ത്രിര്യംഗട്ട്  വന്ത്രിളന്ത്രിച്ചു

വചര്ക്കുകതടന്ന  ടചയ്യേണര്യം.  ആവരകാഗര  വകുപമനന്ത്രിവയകാടടകാപര്യം  പ്രവതരകന്ത്രിച്ചട്ട്

ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി  ഇകകാരരതന്ത്രില്  നടലകാരു  ഇടടപടല്  നടതണര്യം.

മുഖരമനന്ത്രിയര്യം  ഇകകാരരതന്ത്രില്  ഇടടപടണര്യം  എന്ന  ഒരു  എളന്ത്രിയ  റന്ത്രികത്വസട്ട്

ഇടുകന്ത്രിക്കുവവണന്ത്രി ഞകാന തശര്ച്ചയകായന്ത്രിട്ടുര്യം ഈ സഭേയന്ത്രില് സമര്പന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്. 

അതുവപകാടലെതടന്ന  പ്രധകാനടപടതകാണട്ട്  മുലടപരന്ത്രിയകാര്.  മുലടപരന്ത്രിയകാറമകായന്ത്രി
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ബനടപടന്ത്രിട്ടുള  വന്ത്രിഷയര്യം  ഇടുകന്ത്രിയന്ത്രിടലെ  സകാധകാരണകകാരകായ  ജനങ്ങടള  മുഴുവന

ബകാധന്ത്രിക്കുന്ന  ആപല്കരമകായ  ബദന്ത്രിമുടന്ത്രിടന  വകന്ത്രില്  നന്ത്രില്ക്കുന്ന  പ്രശ്നമകാണട്ട്.

അവന്ത്രിടട  പുതന്ത്രിയ  അണടകട്ടുണകാകണര്യം.  അതട്ട്  ഈ  നന്ത്രിയമസഭേയടട  തടന്ന

ആവശരമകായന്ത്രിരുന.  നമ്മുടട  സഭേയന്ത്രില്  ചര്ച്ച  ടചയ്യേടപട്ടു.  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേ-ഭേരണകക്ഷേന്ത്രി

വരതരകാസമന്ത്രിലകാടത  യനകാനന്ത്രിമസകായന്ത്രി  നമള്  പ്രവമയര്യം  പകാസകാകന്ത്രി  എടുതന്ത്രിട്ടുണട്ട്.

അകകാരരടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  പരകാമര്ശന്ത്രികകാടത  വപകായതട്ട്  ഏടറ  വഖദകരമകാണട്ട്.

പ്രധകാനമനന്ത്രിടയ  മുഖരമനന്ത്രി  ആദരമകായന്ത്രി  കണ  സര്യംസകാരന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനുവശഷര്യം  അവദ്ദേഹെര്യം

നടതന്ത്രിയ  വസറ്റുടമനട്ട്  വകരളതന്ത്രിലുര്യം  ഇടുകന്ത്രിലുര്യം  ഭേശതന്ത്രി  വളര്തന്ത്രി.  പവക്ഷേ  പന്ത്രിന്നശടട്ട്

അവദ്ദേഹെര്യം  അതന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  പുറവകകാട്ടുവപകായന്ത്രി.   ഒരു  പുതന്ത്രിയ  ഡകാര്യം  ഉണകാകണര്യം

എടന്നകാടക സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുവമ്പകാഴുര്യം ഈ ബഡ്ജറട്ട് പരകാമര്ശതന്ത്രിടന ഭേകാഗമകായന്ത്രി അതട്ട്

ഉണകായന്ത്രില. കഴെന്ത്രിഞ ബഡ്ജറന്ത്രില് 100 വകകാടന്ത്രി രൂപ അതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി വകടകകാളന്ത്രിച്ചു.

1984-ടലെ  ടസനടല്  വകാടര്  കമശഷടന  റന്ത്രിവപകാര്ടട്ട്  അനുസരന്ത്രിച്ചട്ട്  അവന്ത്രിടട

ബലെക്ഷേയമുണട്ട് എനളതന്ത്രിടന വപരന്ത്രില് തടന്ന  1,300  അടന്ത്രി  തകാടഴെ  പുതന്ത്രിയ ഡകാര്യം

ഉണകാകണര്യം.  അതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയള സ്ഥലെര്യം കടണതന്ത്രി അവന്ത്രിടട വകന്ദ്ര പരന്ത്രിസ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി

മനകാലെയതന്ത്രിടന  അനുമതന്ത്രി  വകാങ്ങന്ത്രി  പുതന്ത്രിയ  ഡകാര്യം  നന്ത്രിര്മന്ത്രിക്കുര്യം  എനള

ടഡഡന്ത്രിവകഷവനകാടുകൂടന്ത്രിയള  ഒരു  അചഞലെമകായ  തശരുമകാനര്യം  ഈ
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നന്ത്രിയമസഭേയവടതകാണട്ട്.  അതുടകകാണട്ട്  തശര്ച്ചയകായന്ത്രിട്ടുര്യം  അതട്ട്  പരകാര്ശന്ത്രികകാടത

വപകായതട്ട്  വഖദകരമകാണട്ട്.  ഞകാന  ഓര്ക്കുന,  2011  ഡന്ത്രിസര്യംബറന്ത്രില്  ഈ

നന്ത്രിയമസഭേയന്ത്രില്  ഞകാനുള്ടപടട,  ബഹുമകാനടപട  ടചയര്വപഴണ്  ഇ.എസട്ട്.

ബന്ത്രിജന്ത്രിവമകാള് ഉള്ടപടട, അന്നട്ട് ശശ. ചന്ത്രിറയര്യം വഗകാപകുമകാറര്യം ശശ. ടക. അജന്ത്രിത്തുര്യം ശശ.

ജന്ത്രി. എസട്ട്. ജയലെകാലുര്യം പ്രന്ത്രിയടപട ശശ. വമകാനസട്ട് വജകാസഫര്യം ശശ. എസട്ട്. രകാവജന്ദ്രനുര്യം

ശശ.  സകാജുവപകാളര്യം  ഉള്ടപടട  അവന്ത്രിടട  നന്ത്രിരകാഹെകാരര്യം  അനുഷന്ത്രിച്ച  സകാഹെചരരര്യം

ഓര്ക്കുന.  അന്നട്ട്  2011  ഡന്ത്രിസര്യംബര്  9-നട്ട്  ശശ.  എസട്ട്.  രകാവജന്ദ്രന  എര്യം.എല്.എ.

നന്ത്രിരകാഹെകാരര്യം കന്ത്രിടന്ന വണന്ത്രിടപരന്ത്രിയകാറന്ത്രിടലെ സമരപനലെന്ത്രില് വന്നട്ട് ഇന്നടത മുഖരമനന്ത്രി

സഖകാവട്ട്  പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയന  നടതന്ത്രിയ  പ്രസകാവനയര്യം  പ്രസര്യംഗവര്യം

ഞങ്ങവളകാര്ക്കുനണട്ട്.  എനകാണതന്ത്രില്  വന്ന  മകാറര്യം.  തശര്ച്ചയകായന്ത്രിട്ടുര്യം  വഖദകരമകാണട്ട്.

മലെവയകാര  വമഖലെയടട  ഉറകര്യം  ടകടുത്തുന്ന ഏടറ  ദുദുഃഖകരമകായ ഒരു വന്ത്രിഷയമകാണട്ട്.

മഴെകകാലെര്യം രൂക്ഷേമകാകുന്നവതകാടട ജലെനന്ത്രിരപയരുര്യം.  ഡകാമന്ത്രിടന വചകാര്ച്ച വര്ദന്ത്രിക്കുകയര്യം

ടചയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.  അതുടകകാണട്ട്  തവദ്ദേശവകാസന്ത്രികളകായ  250-ല്  അധന്ത്രികര്യം  ആളകടള

മകാറന്ത്രിപകാര്പന്ത്രിച്ചു വരന്ത്രികയകാണട്ട്.  അതന്ത്രിനട്ട്  പരന്ത്രിഹെകാരര്യം  ഉണകാകകാനുള തശരുമകാനതന്ത്രില്

നന്ത്രിന്നട്ട്  ഈ  സഭേയര്യം  ഗവണ്ടമന്റുര്യം  പുറകന്ത്രിവലെയട്ട്  വപകായന്ത്രിടന്ത്രില  എന്ന  അടന്ത്രിയറച്ച

വന്ത്രിശത്വകാസര്യം  രൂപടപടുതന്ത്രിടയടുകകാന,  മുലടപരന്ത്രിയകാറമകായന്ത്രി  ബനടപട്ടുടകകാണള
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വന്ത്രിഷയര്യം  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  ചര്ച്ചയന്ത്രില്  ഉണകാവകണതകായന്ത്രിരുന.  അതട്ട്

ഉവപക്ഷേന്ത്രികരുതട്ട് എന്നട്ട് അതുസര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട് സൂചന്ത്രിപന്ത്രികടട. 

MGLC  സ്കൂളകളന്ത്രില്  369  അദരകാപകരകാണട്ട്  ഉളതട്ട്.  അവര്കട്ട്  വവതനര്യം

ടടകപറകാന  ഇതുവടര  കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിടന്ത്രില.  കഴെന്ത്രിഞ  ഗവണ്ടമനട്ട്  അവര്കട്ട്

ടപകാതുവന്ത്രിദരകാഭേരകാസ  വകുപന്ത്രിടന  സര്കകാര്  ഉതരവട്ട്  954/14  പ്രകകാരര്യം  സഞന്ത്രിത

വവതനമകായന്ത്രി  10,000  രൂപ അനുവദന്ത്രിടച്ചങന്ത്രിലുര്യം കഴെന്ത്രിഞ നകാലുമകാസമകായന്ത്രി പകാവടപട

അവര്കതട്ട്  ലെഭേന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.  ഏടറ  ബദന്ത്രിമുട്ടുകള്  സഹെന്ത്രിച്ചട്ട്  മലെവയകാര  വമഖലെവയകാടു

വചര്നള  വനകാനരങ്ങവളകാടട്ട്  വചര്ന  കന്ത്രിടക്കുന്ന  പ്രവദശങ്ങളന്ത്രില്  പകാവടപട

കുടന്ത്രികടള വന്ത്രിദര അഭേരസന്ത്രിപന്ത്രിക്കുവകാനകായന്ത്രി തുടങ്ങന്ത്രിയ ആ ഏകകാദരകാപകര്കട്ട്  10,000

രൂപ consolidated pay ആയന്ത്രി ടകകാടുവകണതകാണട്ട്. 

ടചയര്വപഴണ്: ബഹുമകാനടപട അര്യംഗര്യം അതുകൂടന്ത്രി പറഞട്ട് അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രിക്കൂ. 

ശശ  .    വറകാഷന്ത്രി അഗസന്ത്രിന:  സര്,  ആ ശമ്പളര്യം എത്രയര്യം ടപടടന്നട്ട് ടകകാടുകകാന

തശരുമകാനര്യം  ഉണകാകണര്യം  എന്നട്ട്  ഈ  സനര്ഭേതന്ത്രില്  സൂചന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.

അതുടകകാണതടന്ന  ഒവടടറ  വന്ത്രിലെടപട  നന്ത്രിര്വദ്ദേശങ്ങള്  തശച്ചയകായന്ത്രിട്ടുര്യം  ഇതുമകായന്ത്രി

ബനടപടട്ട് സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുവകാനുണട്ട്. സമയപരന്ത്രിമന്ത്രിതന്ത്രിടകകാടണകാനര്യം സൂചന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.

ടചയര്വപഴണ്:  ബഹുമകാനടപട  അര്യംഗര്യം  കകാരകാടട്ട്  റസകാഖട്ട്,  അവങ്ങയട്ട്
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സര്യംസകാരന്ത്രികകാവന്നതകാണട്ട്. 

ശശ  .    വറകാഷന്ത്രി  അഗസന്ത്രിന:  സര്,   മുലടപരന്ത്രിയകാര് വന്ത്രിഷയതന്ത്രിലുര്യം അതുവപകാടലെ

ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജുകളടട  വന്ത്രിഷയതന്ത്രിലുര്യം  വകരളതന്ത്രിടലെ  സകാധകാരണകകാരകായ

പകാവടപട വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികള്കട്ട് ... .....(ടടമകട്ട് ഓഫട്ട്).......

ശശ  .    കകാരകാടട്ട്  റസകാഖട്ട്:  സര്,  ഇവന്ത്രിടട  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വവകാടട്ട്  ഓണ്

അകക്കൗണന്ത്രിടന ഞകാന അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന.   ഞകാന ഉള്ടപടടയളള ടകകാടുവളളന്ത്രികകാര്

പരമ്പരകാഗതമകായന്ത്രി വരകാപകാരരര്യംഗതട്ട് പ്രവര്തന്ത്രിക്കുന്നവരകാണട്ട്.  മലെവയകാര പ്രവദശടത

കര്ഷകര്  ഉള്ടപടടയളളവരുടട  ഇടയന്ത്രിലെകാണട്ട്  ഞകാന  ജശവന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.   വരകാപകാര

ആവശരങ്ങള്കകായന്ത്രി  ഗകാമശണ  പകാതയന്ത്രിലൂടടയര്യം  പടണങ്ങളന്ത്രിലൂടടയര്യം  ഏടറ

യകാത്രടചയ്യുന്നവരകാണട്ട്  ഞങ്ങള്.   ഇതരര്യം  യകാത്രകള്  ഞങ്ങള്കട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്

പുതന്ത്രിയ  അനുഭേവങ്ങളകാണട്ട്.   പ്രകാവദശന്ത്രികമകായ  വന്ത്രിഷയങ്ങവളയര്യം  ജനങ്ങവളയര്യം

അടുതറന്ത്രിയകാന  ഇക്കൗ  എളന്ത്രിയവനട്ട്  സകാധന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.   2006-2011  കകാലെടത

എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്  സര്കകാരന്ത്രിടന  ഭേരണകകാലെര്യം  വകരളതന്ത്രിടന

സുവര്ണ്ണകകാലെഘടമകായന്ത്രിരുന്നവലകാ;  അന്നടത  ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രിയകായന്ത്രിരുന്ന
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വഡകാ.  ടന്ത്രി.എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ടഎസകന്ത്രിടന  വന്ത്രികസന  കകാഴ്ചപകാടകാണട്ട്  ടകകാടുവളളന്ത്രിയടട

വന്ത്രികസനകുതന്ത്രിപന്ത്രിനട്ട്  കകാരണമകായടതന്നട്ട് പറയകാടത വയ്യേ.   അതുടകകാണതടന്ന ഇക്കൗ

സര്കകാരന്ത്രിടന കന്നന്ത്രി ബഡ്ജറന്ത്രിടന ഞകാനടകമുളള വകരള  ജനത പ്രതശക്ഷേവയകാടട

പന്ത്രിനതുണയ്ക്കുന.   കഴെന്ത്രിഞ പതന്ത്രിറകാണകളകായന്ത്രി  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ടന ഭേകാഗമകായന്ത്രി  നന്ത്രിന്ന

ഒരകാളകാണട്ട് ഞകാന.   മുന്നണന്ത്രിയടട ഭേകാഗമകായന്ത്രി നന്ത്രില്ക്കുവമ്പകാള് തടന്ന വശര്പമുടലെന്ത്രിടന

സുദശര്ഘമകായ  കഴെന്ത്രിഞ  അഞ്ചു  വര്ഷര്യം  എടന  മനസന്ത്രിലുണകാകന്ത്രിയ  വന്ത്രിങ്ങലുകളര്യം

കുറവബകാധവര്യം ടചറതല.   ബനങ്ങള് സ്ഥകാപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിലുര്യം അതട്ട് ടകടകാടത കകാത്തു

സൂക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുര്യം എനര്യം മുനപനന്ത്രിയന്ത്രില് നന്ത്രില്കകാറളള എടന നകാട്ടുകകാര് പലെവപകാഴുര്യം

ഞങ്ങളടട  സത്വകകാരര  സര്യംഭേകാഷണങ്ങളന്ത്രില്  പങ്കുടവച്ച  അനുഭേവങ്ങള്  ഞകാനന്ത്രിനര്യം

ഒകാര്ക്കുന.   മന:സകാക്ഷേന്ത്രിയടട  പന്ത്രിനതുണയന്ത്രിലകാടത  ഇത്രയര്യം  കകാലെര്യം  എങ്ങടന

യ.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിവനകാടടകാപര്യം  നന്ത്രില്കകാനകായന്ത്രി  എന്നതട്ട്  എടന്ന  അത്ഭുതടപടുത്തുന.

യ.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിവനകാടടകാപര്യം  നന്ത്രില്ക്കുവമ്പകാള്  തടന്ന  2006-11  കകാലെഘടടത  വളടര

പ്രതശക്ഷേവയകാടടയകാണട്ട്  ഞകാനുര്യം  സമകാന  മന:സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിയളളവരുര്യം

വനകാകന്ത്രിടകകാണന്ത്രിരുന്നതട്ട്.  ആവരകാഗരര്യം, വന്ത്രിദരകാഭേരകാസര്യം, ടപകാതുവന്ത്രിതരണര്യം, കകാര്ഷന്ത്രികര്യം,
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വരകാപകാരര്യം  തുടങ്ങന്ത്രിയ രര്യംഗങ്ങളടട   സുവര്ണ്ണ കകാലെഘടര്യം  എന്നട്ട്  വന്ത്രിവശഷന്ത്രിപന്ത്രികകാന

ആഗഹെന്ത്രിച്ചു.  എന്നകാല് ആയതട്ട് ടവളന്ത്രിടപടുതകാന സകാധന്ത്രികകാടത നശറന്ന മനസ്സുമകായന്ത്രി

കഴെന്ത്രിഞതട്ട് ടഞടവലെകാടട ഞകാന ഓര്ക്കുന.  കഴെന്ത്രിഞ അഞ്ചു വര്ഷകകാലെര്യം ഇവന്ത്രിടട

ദലകാളമകാരുടടയര്യം  ഭൂമകാഫന്ത്രിയയടടയര്യം  ടടകക്കൂലെന്ത്രികകാരുടടയര്യം  വതവരകാടമകായന്ത്രിരുന.

ടടകക്കൂലെന്ത്രി  നല്കകാടത  സകാധകാരണകകാരനട്ട്  ഒരു  കകാരരവര്യം  നടകകാത  കന്ത്രിരകാത

കകാലെമകായന്ത്രിരുന  അതട്ട്.   ഭേരണമുന്നണന്ത്രി  പകാര്ടന്ത്രിയടട  ജന്ത്രിലകാ  വനതകാകള്വടര

ടടകക്കൂലെന്ത്രികകാരുടട  ഏജനകായന്ത്രി  മകാറന്ത്രിയതട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  വനരന്ത്രില്  അറന്ത്രിയകാവന്നതകാണട്ട്.

ഇതരര്യം  മകാഫന്ത്രിയകളടടയര്യം  കുതകതകാല്പരരകകാരുടടയര്യം  ആഗഹെതന്ത്രിടനകാതട്ട്

ഭേരണര്യം നടതന്ത്രിയ കഴെന്ത്രിഞ സര്കകാരന്ത്രിടന           ബകാലെറന്ത്രിലൂടട പന്ത്രിഴുടതറന്ത്രിഞതന്ത്രില്

മറവചരന്ത്രിയന്ത്രില്  നന്ത്രില്ക്കുന്നവര്ക്കുവപകാലുര്യം  അത്ഭുതമുണകാകുടമന്നട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്

വതകാനന്നന്ത്രില.  പകാവടപട കര്ഷകരുടട  നടുടവകാടന്ത്രിച്ച ടതറകായ നയങ്ങളകാണട്ട് കഴെന്ത്രിഞ

സര്കകാര്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചതട്ട്.   ഭേക്ഷേരധകാനരങ്ങള്,  പയര്വര്ഗങ്ങള്,  മധുരവന്ത്രിളകള്,

സുഗനവന്ത്രിളകള്,  പഴെവര്ഗങ്ങള്,  വതകാടവന്ത്രിളകള്  തുടങ്ങന്ത്രിയവയടട  ഉല്പകാദനര്യം

ഗണരമകായന്ത്രി  കുറഞ്ഞു.   ഭേക്ഷേരധകാനരവന്ത്രിളകള്  2001-02  കകാലെഘടവതകകാള്   40
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ശതമകാനമകായന്ത്രി  കുറഞ്ഞു.  2005-06-ല്   26.100  ഏകറകായന്ത്രിരുന  പയര്വന്ത്രിളകള്,

2014-15 ആയവപകാവഴെക്കുര്യം 8894 ഏകറകായന്ത്രി കുറഞ്ഞു.  റബര് ഉല്പകാദനര്യം 2001-02

-ല് 5.80 ലെക്ഷേര്യം ടണ് ആയന്ത്രിരുന്നതട്ട്, 2014-15 ആയവപകാവഴെക്കുര്യം 5.07 ലെക്ഷേര്യം ടണ്ണകായന്ത്രി

ഇടന്ത്രിഞ്ഞു.  കപകൃഷന്ത്രി 32 ശതമകാനവര്യം, ടതങ്ങു കൃഷന്ത്രി 12 ശതമകാനവര്യം കുറഞ്ഞു.  കൃഷന്ത്രി

ടമകാതതന്ത്രില്  17  ശതമകാനര്യം  കുറഞ്ഞു.   വന്ത്രിലെകയറതന്ത്രിടന  5  വര്ഷകകാലെമകാണട്ട്

കഴെന്ത്രിഞ്ഞുവപകായതട്ട്.  കണ്സമ്യൂമര്ടഫഡട്ട്, സടടപ്ലവകകാ, മറ്റു സഹെകരണ സ്ഥകാപനങ്ങള്

എന്നന്ത്രിവന്ത്രിടങ്ങളന്ത്രില്  ടകടുകകാരരസ്ഥതയടട  പൂട്ടുകള്  വശഴെകാന  തുടങ്ങന്ത്രി.

ആവഘകാഷകകാലെതട്ട്   വന്ത്രിലെയന്ത്രിടന്ത്രിവന്ത്രിനട്ട്  2006  -ടലെ  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്  സര്കകാര്  400

വകകാടന്ത്രി  രൂപ മകാറന്ത്രിവച്ചവപകാള് 2011 -ടലെ യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര് ടവറര്യം  30  വകകാടന്ത്രി

രൂപയകാണട്ട്  മകാറന്ത്രിവച്ചതട്ട്.  2006  -ടലെ  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരന്ത്രിടന  കകാലെതട്ട്

ബഹുമകാനടപട  ജന്ത്രി.  സുധകാകരന  സഹെകരണ  മനന്ത്രിയകായന്ത്രിരന്ത്രിടക  രകാജരതന്ത്രിനകാടക

മകാതൃകയകായതരതന്ത്രില് മുകന്ത്രിനട്ട്  മുകന്ത്രിനട്ട്  സര്യംഘടന്ത്രിപന്ത്രിച്ച സഹെകരണ ചനകള് ഇന്നട്ട്

ഓര്മ മകാത്രമകായന്ത്രി.  560 നന്മേ വസകാറകളര്യം, 11 ത്രന്ത്രിവവണന്ത്രി മകാര്കറ്റുകളര്യം, അടച്ചുപൂട്ടുന്ന

വവദനകാജനകമകായ  കകാഴ്ചയകാണട്ട്  നമുകട്ട്  കകാണകാന  കഴെന്ത്രിഞതട്ട്.   സര്കകാര്
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ആവശരതന്ത്രിനട്ട് പണര്യം അനുവദന്ത്രികകാതതന്ത്രിലുര്യം, വന്ത്രിതരണകകാര്കട്ട് 400 വകകാടന്ത്രിവയകാളര്യം

രൂപ  കുടന്ത്രിശ്ശേന്ത്രിക  വന്നതന്ത്രിനകാലുര്യം  കണ്സമ്യൂമര്  ടഫഡട്ട്,  സടടപ്ലവകകാ  എന്നശ

സ്ഥകാപനങ്ങളടട പ്രവര്തനര്യം നന്ത്രിലെച്ച മടകാണട്ട്.    ആവഘകാഷ നകാളകളന്ത്രില് വപകാലുര്യം

കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്  ഇടടപടകാതന്ത്രിരുന്നതന്ത്രിലൂടട  നന്ത്രിവതരകാപവയകാഗ

സകാധനങ്ങളടട  വന്ത്രിലെ  ഇരടന്ത്രിയകായന്ത്രി  കുതന്ത്രിച്ചുയര്ന.  കഴെന്ത്രിഞ  വന്ത്രിഷു  ദന്ത്രിനതന്ത്രില്

സകാധകാരണകകാരുടട  അടുപട്ട്  പുകയകാത  അവസ്ഥയകാണുണകായന്ത്രിരുന്നതട്ട്.

ദകാരന്ത്രിദരവരഖയട്ട്  തകാടഴെയളളവര്കട്ട്  ഒരു  രൂപയ്ക്കുര്യം,  മുകളന്ത്രിലുളളവര്കട്ട്  രണ  രൂപയ്ക്കുര്യം

പ്രതന്ത്രിമകാസര്യം  25  കന്ത്രിവലെകാ  അരന്ത്രി  നല്കുടമന്നട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ  സര്കകാര്  വകാഗകാനര്യം

നല്കന്ത്രിയന്ത്രിരുനടവങന്ത്രിലുര്യം  മന്ത്രിക മകാസങ്ങളന്ത്രിലുര്യം  17  കന്ത്രിവലെകാ  മകാത്രമകാണട്ട്  നല്കന്ത്രിയതട്ട്.

എ.പന്ത്രി.എല്.  കുടുര്യംബങ്ങള്കകാകടട 7 കന്ത്രിവലെകാ അരന്ത്രി മകാത്രവമ നല്കന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുളള.  അഞട്ട്

വര്ഷര്യം  ഇതരര്യം  ടപകാളളയകായ  വകാഗകാനങ്ങളടട  ടപരുമഴെകകാലെമകായന്ത്രിരുന.

എനവഡകാസള്ഫകാന ഇരകടള ദടതടുക്കുടമന്നട്ട് പറടഞങന്ത്രിലുര്യം അഞ്ചു വര്ഷമകായന്ത്രി

ഇക്കൗ  ഇരകള്  കുടുര്യംബസവമതര്യം  ടസക്രവടറന്ത്രിയറന്ത്രിലുര്യം  മുഖരമനന്ത്രിയടട  വശടന്ത്രിലുര്യം

കയറന്ത്രിയന്ത്രിറങ്ങുന്ന ദയനശയമകായ കകാഴ്ചയകാണട്ട് ഞകാന കണതട്ട്.  സക്കൗജനര ചന്ത്രികന്ത്രിത, 3
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ശതമകാനര്യം  പലെന്ത്രിശനന്ത്രിരകന്ത്രില്  കകാര്ഷന്ത്രിക  വകായ  തുടങ്ങന്ത്രിയ  ഒരുപകാടട്ട്  വകാഗകാനങ്ങള്

നടപന്ത്രിലെകായന്ത്രില.  അഞ്ചു വര്ഷര്യം ടകകാണട്ട് 3000 ടമഗകാവകാടട്ട് ടടവദക്യുതന്ത്രി ഉല്പകാദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുര്യം

എന  പറഞവരുടട  ഒക്കൗവദരകാഗന്ത്രിക  കണക്കുപ്രകകാരര്യം  44.06  ടമഗകാവകാടട്ട്

ടടവദക്യുതന്ത്രിയകാണട്ട്  അധന്ത്രികമകായന്ത്രി  ഉല്പകാദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്.   ചുരുകതന്ത്രില്  പകാഴെട്ട്  വകാക്കുകള്

വകടട്ട്  ജനര്യം  തഴെമ്പന്ത്രിച്ചട്ട്  എല്.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രി.വനകാടടകാപര്യം  നന്ത്രിന.   നകാലു വവകാടന്ത്രിനുവവണന്ത്രി

വഡകാ.  എര്യം.  ടക.  മുനശര്  സകാഹെന്ത്രിബന്ത്രിടന  പന്ത്രിതകാവട്ട്  സന്ത്രി.എച്ചട്ട്.  മുഹെമദട്ട്  വകകായ

സകാഹെന്ത്രിബന്ത്രിടന  സന്ത്രി.എച്ചട്ട്.  എന്നതുവപകാലുര്യം  മുസശര്യംലെശഗന്ത്രിടന  ചന്ത്രിലെ  ആളകള്

ദുരുപവയകാഗര്യം  ടചയ  എന്നതട്ട്  വളടര  വവദനവയകാടുകൂടന്ത്രിയകാണട്ട്  ഞകാന  ഓര്ക്കുന്നതട്ട്.

വര്ഗശയതടകതന്ത്രിടര  വലെന്ത്രിയ  വകായന്ത്രില്   പ്രസര്യംഗന്ത്രിക്കുകയര്യം  ഒളന്ത്രിഞ്ഞുര്യം  ടതളന്ത്രിഞ്ഞുര്യം

ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.  ഉള്ടപടടയളള  വര്ഗശയ  കക്ഷേന്ത്രികളമകായന്ത്രി  കൂട്ടുകൂടുകയര്യം  ടചയ്യുന്നതന്ത്രില്

എടന പഴെയ സഹെപ്രവര്തകര് മുനപനന്ത്രിയന്ത്രിലെകായന്ത്രിരുന.  അതന്ത്രിടന അലെടയകാലെന്ത്രികള്

എടന  നന്ത്രിവയകാജകമണ്ഡലെതന്ത്രിടലെ  തവദ്ദേശസത്വയര്യംഭേരണ  സ്ഥകാപനങ്ങളന്ത്രിവലെയ്ക്കുളള

ടതരടഞടുപന്ത്രിലുര്യം മുഴെങ്ങന്ത്രിയതന്ത്രിനട്ട് ഞകാന വനര് സകാക്ഷേന്ത്രിയകാണട്ട്.  അടന്നകാടക വന്ത്രിങ്ങുന്ന

മനസ്സുമകായന്ത്രി കൂടട നന്ത്രിന്ന ഞകാന ഇവപകാള് മകാറന്ത്രി ചന്ത്രിനന്ത്രിച്ചതന്ത്രിടന ആശത്വകാസതന്ത്രിലെകാണട്ട്.
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പലെവപകാഴെകായന്ത്രി  എനന്ത്രികട്ട്  വനരന്ത്രിടറന്ത്രിയകാവന്ന  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിടകതന്ത്രിടര  ശബന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനകാല്

ഞകാന  അവരുടട  കണ്ണന്ത്രിടലെ  കരടകായന്ത്രി  മകാറന്ത്രി.   ടപകാതുമുതല്  കട്ടു  മുടന്ത്രിക്കുന്നവടര

സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്ന  വനതൃതത്വതന്ത്രിടന  നന്ത്രിലെപകാടന്ത്രിടനതന്ത്രിടര  ഞകാന  ശകമകായന്ത്രി

പ്രതന്ത്രിവഷധന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനകാല്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  വന്ത്രിടട്ട്  എല്.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിടന  കൂടട

നന്ത്രില്വകണന്ത്രിവന,  അതന്ത്രില്  ഞകാന  അഭേന്ത്രിമകാനന്ത്രിക്കുന.   ഞകാന

സകാധകാരണകകാര്ടകകാപര്യം നന്ത്രിന്നവപകാള് എടന മുനപകാര്ടന്ത്രിയടട വനതൃതത്വര്യം എടന കൂടട

നന്ത്രില്ക്കുടമന്ന  എടന  വന്ത്രിശത്വകാസര്യം  ടവറടതയകായന്ത്രി.   അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിടകതന്ത്രിടര  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്

എടുതവപകാള് പകാര്ടന്ത്രി എടന്ന തളളന്ത്രിപറയകയര്യം, എടന വബകാഡന്ത്രി ലെകാര്യംവഗത്വജട്ട് കണകാല്

ലെശഗട്ട്  കള്ച്ചര്  ഇല  എന  പറയകാനുര്യം  ലെശഗട്ട്  വനതൃതത്വര്യം  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രികകാര്ക്കുവവണന്ത്രി

തയ്യേകാറകായന്ത്രി.   ഇതന്ത്രില്  പ്രതന്ത്രിവഷധന്ത്രിച്ചട്ട്  ലെശഗട്ട്  വന്ത്രിടവപകാള്  ഞകാന  മുസല്മകാന  അല

കകാഫറകാടണനര്യം  ജൂദകാസകാടണനര്യം  ചതന്ത്രിയനുര്യം  വഞകനുമകാടണനര്യം

പറയകയണകായന്ത്രി.   എന്നകാല് ഇടതുപക്ഷേവതകാടട്ട്  വന്ത്രിട  പറഞ ശശ.  മഞളകാര്യംകുഴെന്ത്രി

അലെന്ത്രി,  ശശ.  ടക.എന.എ.  ഖകാദര്,  ശശ.  ടസല്വരകാജട്ട്  ഏതട്ട്  മതതന്ത്രിലെകാടണന്നതട്ട്

മനസന്ത്രിലെകാകുന്നന്ത്രില.  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രികകാര്ടകകാപര്യം നന്ത്രിന്നന്ത്രിടലങന്ത്രില് എടന പകാര്ടന്ത്രി മകാത്രമല
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മുന്നണന്ത്രിയന്ത്രിലുര്യം സ്ഥകാനമുണകാകന്ത്രിടലന്നട്ട് മുനഗകാമന്ത്രി   പന്ത്രി.ടന്ത്രി.  എ.  റഹെശര്യം സകാഹെന്ത്രിബന്ത്രിടന

വകാക്കുകള് ശരന്ത്രിയകായന്ത്രിരുനടവന്നട്ട് അറന്ത്രിയകാന ഞകാന       അല്പര്യം ടടവകന്ത്രിവപകായന്ത്രി.

പുതന്ത്രിയ സര്കകാര് ഏടറ പ്രതശക്ഷേയകാണട്ട് വകരള ജനതയട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.   അഴെന്ത്രിമതന്ത്രി

രഹെന്ത്രിതമകായ ഒരു ഭേരണസര്യംവന്ത്രിധകാനര്യം ഇവന്ത്രിടട യണകാകുടമനറപകാണട്ട്.  ഭേരണതന്ത്രിടന

തുടകതന്ത്രില്തടന്ന ടകകാടുവളളന്ത്രി  മണ്ഡലെതന്ത്രിനട്ട്  ഏടറ  പരന്ത്രിഗണന നല്കന്ത്രിയതന്ത്രിനട്ട്

ഞകാന  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്  സര്കകാരന്ത്രിനുര്യം  വന്ത്രിവശഷന്ത്രിച്ചുര്യം  ബഹുമകാനടപട

ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രിക്കുര്യം നന്ത്രിര്വരകാജര്യം  ടകകാടുവളളന്ത്രിയന്ത്രിടലെ ജനങ്ങള്ക്കുവവണന്ത്രി നനന്ത്രി

വരഖടപടുത്തുന.   അഞ്ചു  വര്ഷമകായന്ത്രി  എടന  മണ്ഡലെതന്ത്രിടലെ  ജനങ്ങളടട  സത്വപ

പദതന്ത്രികള്  പൂവണന്ത്രിയകാന  വപകാകുകയകാണട്ട്.   ജനങ്ങളടട  പ്രശ്നങ്ങള്

മനസന്ത്രിലെകാക്കുകയര്യം,  അവയട്ട്  പരന്ത്രിഹെകാരര്യം  കകാണുകയര്യം  ടചയ്യുന്ന  ബഹുമകാനടപട

പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയടന  വനതൃതത്വതന്ത്രിലുളള  ഭേരണര്യം,  വകരളതന്ത്രിടലെ  എലകാ  വന്ത്രിഭേകാഗര്യം

ജനങ്ങളന്ത്രിലുര്യം  വലെന്ത്രിയ  പ്രതശക്ഷേയകാണട്ട്  വളര്ത്തുന്നതട്ട്.   ഇക്കൗ  മുന്നണന്ത്രിയടട

ഭേകാഗമകായന്ത്രിരന്ത്രികകാന  ടടവകന്ത്രിടയങന്ത്രിലുര്യം  സകാധന്ത്രിച്ചതന്ത്രിലുളള  സവനകാഷര്യം  പങ്കുടവയകാന

ഞകാന ഇക്കൗ അവസരര്യം വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗന്ത്രിക്കുന.  എടനയര്യം മണ്ഡലെതന്ത്രിടലെ ജനങ്ങളടടയര്യം
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സവനകാഷര്യം  പങ്കുടവച്ചുടകകാണട്ട്  ഇക്കൗ  മുന്നണന്ത്രിയ്ക്കുര്യം  സര്കകാരന്ത്രിനുര്യം  ഒരന്ത്രികല്  കൂടന്ത്രി

അഭേന്ത്രിവകാദരര്യം അര്പന്ത്രിച്ചട്ട് ഇക്കൗ വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന പന്ത്രിനതുണച്ചുടകകാണട്ട് ഞകാന

നന്ത്രിര്ത്തുന.

ശശ  .    പന്ത്രി  .    സന്ത്രി  .    വജകാര്ജട്ട്  :  സര്,  അനുകൂലെന്ത്രികകാനുര്യം പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രികകാനുമുള എടന

സത്വകാതനരര്യം  ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചുടകകാണകാണട്ട്  ഞകാന  സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  എനന്ത്രികട്ട്

ഇടതുപക്ഷേവതകാടുര്യം   യ.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിവനകാടുര്യം ഒരു കടപകാടുമന്ത്രില.   എന.ഡന്ത്രി.എ -വയകാടട്ട്

യകാടതകാരു കടപകാടുമന്ത്രില.  മൂന്നട്ട് മുന്നണന്ത്രിവയകാടുര്യം ഒരു ബനവമന്ത്രിലകാടത ഇക്കൗ സഭേയന്ത്രില്

വന്നട്ട്   ജനപക്ഷേതട്ട്  നന്ത്രിന്നട്ട്  സര്യംസകാരന്ത്രികകാനകാണട്ട്  പൂഞകാറന്ത്രിടലെ  ജനങ്ങള്  എടന്ന

ഇവങ്ങകാടയച്ചതട്ട്.   ആ  നന്ത്രിലെയന്ത്രിലെകാണട്ട്  ഞകാന  സര്യംസകാരന്ത്രികകാന  ആഗഹെന്ത്രിക്കുന്നതുര്യം.

ഇന്നട്ട് വചകാവദരതര വവളയന്ത്രില്  ബഹുമകാനടപട ശശ.  ഇ.  പന്ത്രി.  ജയരകാജനട്ട് ഞകാടനകാരു

നലകകാരരര്യം  പറഞ്ഞുടകകാടുതതകാണട്ട്.   അവദ്ദേഹെടതപറന്ത്രി  ഒരു  നല  കകാരരര്യം

പറഞവപകാള്  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനതട്ട്  ഇഷ്ടടപടന്ത്രില.   അവദ്ദേഹെവര്യം  ഞകാനുര്യം  തമന്ത്രിലുള

രഹെസര  ചര്ച്ചടയകാനര്യം  എടന  മകാനരതടകകാണട്ട്  ഞകാന  പറയന്നന്ത്രില.    സഭേയന്ത്രില്

വന്നവപകാള്  മുതല്  ഞകാടനകാരു  കകാരരര്യം  ശദന്ത്രിക്കുന.  ബഹുമകാനടപട  മുഖരമനന്ത്രി
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ശശ.പന്ത്രിണറകായന്ത്രി വന്ത്രിജയന  ഒരു മള്ടന്ത്രിപന്ത്രിള്/ഡമ്യൂവല് വപഴണകാലെന്ത്രിറന്ത്രിയടട ഉടമയകാണട്ട്.

ചന്ത്രിലെ  സമയതട്ട്  അവദ്ദേഹെര്യം  വളടര  സക്കൗമരനകായ   മുഖരമനന്ത്രിടയന്ന  നന്ത്രിലെയന്ത്രില്

സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുര്യം,  1067  ടമഗകാവകാടട്ട്  ടടവദക്യുതന്ത്രി  ഉല്പകാദന്ത്രിപന്ത്രികകാന  തവനടര്യം  കകാണന്ത്രിച്ച

ടടവദക്യുതന്ത്രി  മനന്ത്രിയകായന്ത്രിടകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുര്യം  ചന്ത്രിലെവപകാള്  അവദ്ദേഹെര്യം  സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

മറ്റുചന്ത്രിലെവപകാള് അവദ്ദേഹെര്യം  പകാര്ടന്ത്രിയടട  വലെകാകല് കമന്ത്രിറന്ത്രി  ടസക്രടറന്ത്രിയകാകുര്യം.   അതട്ട്

പകാടന്ത്രില.   വകരളതന്ത്രിടന മുഖരമനന്ത്രിടയന്നട്ട് പറയവമ്പകാള് ഉതരവകാദന്ത്രിതവബകാധമുള

ആളകായന്ത്രിരന്ത്രികണര്യം.  ആ  നന്ത്രിലെയന്ത്രില്   വപകാകകാന   ആഗഹെന്ത്രിക്കുന്നതുടകകാണകാണട്ട്

ഞകാനങ്ങടന പറഞതട്ട്.   വകശലെന്മേകാരുടട നന്ത്രിയമനര്യം എത്രവയകാ ഭേശകരമകാണട്ട്.  ഏതട്ട്

കളനുര്യം  വകശലെകാകകാര്യം,  പണതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  എനട്ട്  വൃതന്ത്രിവകടുര്യം  പറയന്ന

വകശലെന്മേകാടര എനന്ത്രിനകാണട്ട് നമള് വപ്രകാതകാഹെന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  

മന്ത്രി  .   ടചയര്മകാന: അങ്ങട്ട് വകശലെന്മേകാടരടയലകാര്യം കളനമകാടരന്നട്ട് വന്ത്രിളന്ത്രികരുതട്ട്.

ശശ  .    പന്ത്രി  .    സന്ത്രി  .    വജകാര്ജട്ട്:  കളളനമകാടരന വന്ത്രിളന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.  നന്ത്രിങ്ങള്ടകനകാണട്ട്

ഇത്ര  വന്ത്രിഷമര്യം,  എനന്ത്രികട്ട്  സക്കൗകരരമുണകായന്ത്രിടകാണട്ട്   വന്ത്രിളന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രിവയകാടട്ട്  ഞകാന  പറയകയകാണട്ട്,  ദകാവമകാദരന  വകശല്  വവടറകാരു
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മുഖരമനന്ത്രിയടട  ഉപവദശകനകാണട്ട്.   അങ്ങന്ത്രിവന്ത്രിടട  വകാദന്ത്രിക്കുര്യം  പ്രതന്ത്രിക്കുര്യം  വവണന്ത്രി

വകാദന്ത്രികകാന  ഒരു  പ്രവതരക  വകകാടതന്ത്രി  സ്ഥകാപന്ത്രിച്ചട്ട്    അവന്ത്രിടടത  വകശലെകായന്ത്രി

അവദ്ദേഹെടത വപകാസട്ട് ടചയ്യേണര്യം.   ബഹുമകാനടപട മുഖരമനന്ത്രികന്ത്രിതട്ട്  അപമകാനമവല.

ഒരു  വകശലെകായന്ത്രിടട്ട്  മുഖരമനന്ത്രികട്ട്  ഉപവദശര്യം  ടകകാടുക്കുക,  എതന്ത്രിര്  കക്ഷേന്ത്രികളകായ

സകാനന്ത്രിയകാവഗകാ  മകാര്ടന്ത്രിനുര്യം  ടകകാള  സര്യംഘതന്ത്രിനുര്യം  വവണന്ത്രി  വകകാടതന്ത്രിയന്ത്രില്  വപകായന്ത്രി

വകസട്ട് വകാദന്ത്രിക്കുക.  ടചറപകകാര് അതന്ത്രിനുവവണ പന്ത്രിന്തുണ ടകകാടുക്കുകണട്ട്.  ഇടതലകാര്യം

അപമകാനകരമകായ കകാരരങ്ങളകാണട്ട്.   ബഹുമകാനടപട ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി വഡകാ.  ടന്ത്രി.

എര്യം. വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട് അവര്കട്ട് വകാദന്ത്രികകാനകായന്ത്രി ഒരു വകകാടതന്ത്രി തന്ത്രിരുവനനപുരതട്ട്

സ്ഥകാപന്ത്രിച്ചുടകകാടുകണര്യം.  അവദ്ദേഹെര്യം    ഇവന്ത്രിടടയന്ത്രിരുനടകകാണട്ട്  വകാദന്ത്രിക്കുര്യം  പ്രതന്ത്രിക്കുര്യം

വവണന്ത്രി  വകാദന്ത്രിച്ചട്ട്  കകാശുണകാകടട.   പണമകാണവലകാ  ഇവരുടട  ആഗഹെര്യം.

പണതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  ഇങ്ങടന  വകശലെന്മേകാര്  ടപരുമകാറകാവമകാ?  അതകാണട്ട്  ഞകാനന്ത്രിവന്ത്രിടട

സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്.  അതുവപകാടലെ ടക.എസട്ട്.ആര്.ടന്ത്രി.സന്ത്രി.  ഇടന്നവന്ത്രിടട  നന്ത്രില്ക്കുകയകാണട്ട്.

ടക.എസട്ട്.ആര്.ടന്ത്രി.സന്ത്രി-ടയ   മൂന്നട്ട്  വകകാര്പവറഷനകായന്ത്രി  വന്ത്രിഭേജന്ത്രിച്ചകാല്  എനകാണട്ട്

കുഴെപര്യം?  മുഖരമനന്ത്രി  ശശ.  പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയന  വന്ത്രിചകാരന്ത്രിച്ചകാല്  നടക്കുര്യം
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എനളളതുടകകാണട്ട്  പറയകയകാണട്ട്.  അവദ്ദേഹെര്യം  ഇലെകന്ത്രിസന്ത്രിറന്ത്രി  വബകാര്ഡന്ത്രിടന

എങ്ങടനയകാണട്ട് നന്നകാകന്ത്രിയതട്ട്?  1067 ടമഗകാവകാടട്ട് ടടവദക്യുതന്ത്രി രണ ടകകാലര്യം ടകകാണട്ട്

എങ്ങടന  ഉല്പകാദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു.  അവത  മകാനസന്ത്രിക  നന്ത്രിലെവയകാടുകൂടന്ത്രി  ബഹുമകാനടപട

പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയടനന്ന  മുഖരമനന്ത്രി  ശമന്ത്രിച്ചകാല്  ടക.എസട്ട്.ആര്.ടന്ത്രി.സന്ത്രി.ടയ

ലെകാഭേകരമകാകന്ത്രി  മകാറകാന  കഴെന്ത്രിയര്യം.    എറണകാകുളര്യം,  തന്ത്രിരുവനനപുരര്യം,  വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്

എന്നന്ത്രിങ്ങടന മൂന്നട്ട് വകകാര്പവറഷനുകളകാകണര്യം.   ഫകാസട്ട് പകാസഞര്,  സൂപര് ഫകാസട്ട്,

ഇനര്  വസറട്ട്  സര്വ്വശസട്ട്  എന്നന്ത്രിവയകായന്ത്രി  മടറകാരു  വകകാര്പവറഷന.  അങ്ങടന  നകാലെട്ട്

വകകാര്പവറഷനുകളകാകണര്യം.   ടക.എസട്ട്.ആര്.ടന്ത്രി.സന്ത്രി.-ക്കുവവണന്ത്രി  ശമ്പളര്യം

വകാങ്ങന്ത്രിടകകാടുക്കുന്ന  ടവറര്യം  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രിയകായന്ത്രി  ഒരു  ടകാനവസകാര്ടട്ട്  വകുപമനന്ത്രി

മകാറകാവമകാ?  പുതന്ത്രിയ  ടകാനവസകാര്ടട്ട്  വകുപന്ത്രിടലെ  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്കട്ട്  ശമ്പളര്യം

വകാങ്ങന്ത്രിടകകാടുക്കുന്ന  ഏജനസന്ത്രിപണന്ത്രിയകാവണകാ  ടകാനവസകാര്ടട്ട്  വകുപട്ട്  മനന്ത്രിക്കുളതട്ട്.

ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി  ഇതുസര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  ആവലെകാചന്ത്രികണര്യം.

ടക.എസട്ട്.ആര്.ടന്ത്രി.സന്ത്രി.ടയ  നകാലെട്ട്  വകകാര്പവറഷനുകളകാകന്ത്രി  സര്യംരക്ഷേന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്

വകരളതന്ത്രിടന  ഖജനകാവന്ത്രിടലെ  പണര്യം  വചകാരുന്നതട്ട്  തടയകാനുളള  നടപടന്ത്രി
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സത്വശകരന്ത്രികണടമന്നകാണട്ട് എനന്ത്രികട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രികകാനുളതട്ട്.  

മന്ത്രി  .   ടചയര്മകാന:  ഇതുകൂടന്ത്രി  പറഞ്ഞുടകകാണട്ട്  അങ്ങട്ട്    പ്രസര്യംഗര്യം 

അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രികണര്യം.

ശശ  .    പന്ത്രി  .    സന്ത്രി  .    വജകാര്ജട്ട്:  സമതന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.   എടന  അയല്വകാസന്ത്രിടയ

ബഹുമകാനന്ത്രികണമവലകാ.   അനുകൂലെന്ത്രികകാനുര്യം പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രികകാനുര്യം  ഇലകാടത ഞകാടനടന

പ്രസര്യംഗര്യം നന്ത്രിര്ത്തുന.  

ശശ  .    മുലകര  രതകാകരന:  സര്,  ഞകാന  ഇക്കൗ  ഓടട്ട്  ഓണ്  അകക്കൗണന്ത്രിടന

പന്ത്രിന്തുണയ്ക്കുന.  അവമരന്ത്രികന ടഫമന്ത്രിനന്ത്രിസകായ ഇ.വന്ത്രി.  വഡ എന്ന ആര്ടന്ത്രിസകൂടന്ത്രിയകായ

ഒരകാള്  പറഞ  ഒരു  അഭേന്ത്രിപ്രകായമുണട്ട്.   പണമുണകാക്കുക  പ്രയകാസമകാണട്ട്.   പണര്യം

കകാത്തുസൂക്ഷേന്ത്രിക്കുക  അതന്ത്രിവനകകാള്  പ്രയകാസമകാണട്ട്.   അതട്ട്  ശരന്ത്രിയകായന്ത്രി

വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗന്ത്രിക്കുക  അതന്ത്രിവലെടറ  പ്രയകാസമകാണട്ട്.   ആ  പ്രയകാസകരമകായ  കകാരരര്യം,

യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണകകാലെതട്ട്  അതനുസരന്ത്രികകാടത  അതന്ത്രിടനതന്ത്രിരകായകാണട്ട്

വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗന്ത്രിച്ചതട്ട്. എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്. ഭേരണകകാലെതട്ട് വഡകാ. ടന്ത്രി. എര്യം. വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്

ഇക്കൗ  പ്രയകാസമുള  കകാരരര്യം  ശരന്ത്രിയകായന്ത്രി  വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗന്ത്രികകാന  ശമന്ത്രിക്കുന്നതകാണട്ട്  ഇക്കൗ
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ബഡ്ജറട്ട്.   ഇതട്ട്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്-കകാര്ക്കുര്യം  അറന്ത്രിയകാര്യം.  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്-ല്  നന്ത്രിനര്യം

പ്രസര്യംഗന്ത്രിക്കുന്നവരുടട  ഉള്ളുര്യം  ചുണര്യം  ഒന്നല.   അവര്  ചുണകാല്  വന്ത്രിമര്ശന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്

തടന്ന  ഉളകാല്  ബഹുമകാനന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   കകാരണര്യം  അവര്കട്ട്  കഴെന്ത്രിയകാതതട്ട്

എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട് സര്കകാര് ടചയ്യുകയകാണട്ട്.  ഇങ്ങടന പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിയളവപകാള് അതട്ട്

അതന്ത്രിജശവന്ത്രികകാന  രണട്ട്  മകാര്ഗവമയള.   ഏതട്ട്  രകാജരതന്ത്രിനകാടണങന്ത്രിലുര്യം

വരകന്ത്രികകാടണങന്ത്രിലുര്യം  കുടുര്യംബതന്ത്രിനകാടണങന്ത്രിലുര്യം  ഒന്നട്ട്  ആതഹെതര  ടചയ്യുക,

അടലങന്ത്രില്  സകാഹെസന്ത്രികമകായന്ത്രി  ഇക്കൗ  നൂല്പകാലെര്യം  കടന്നട്ട്  വപകാകുക.   ആദരതതട്ട്

ടചയ്യേകാവന്ന തരതന്ത്രിവലെയട്ട്  വകരളടത എതന്ത്രിച്ചവരകാണട്ട്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  കകാര്.   ആ

ആതഹെതരകാമുനമ്പന്ത്രില് എതന്ത്രി നന്ത്രില്ക്കുന്ന വകരളടത ടടകപന്ത്രിടന്ത്രിച്ചട്ട് ജശവന്ത്രിതതന്ത്രിടന

ഗൃഹെപ്രവവശതന്ത്രിവലെയട്ട്   ഇക്കൗ  നൂല്പകാലെതന്ത്രിലൂടട  ടകകാണവപകാകുകയകാണട്ട്

വകരളതന്ത്രിടലെ   ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി.   അതന്ത്രിടന  അഭേന്ത്രിമകാനര്യം  അവര്ക്കുമുണട്ട്.

കകാരണര്യം  ഇക്കൗ  നൂല്പകാലെതന്ത്രിലൂടട  അകടര  എതന്ത്രിയകാല്  അകടരടയത്തുന്നതട്ട്

അവരുര്യം,  വകരളര്യം ടമകാതവമകാണട്ട്.  അങ്ങടന എലകാവടരയര്യം അകടര എതന്ത്രിക്കുന്ന

ബഡ്ജറകാണന്ത്രിതട്ട്.  അതുടകകാണട്ട് അവര്  ബഡ്ജറന്ത്രിടന എതന്ത്രിര്തന്ത്രില.  എനമകാത്രമല,



Uncorrected/Not for publication
78

ഓവരകാ  എര്യം.എല്.എ-മകാര്ക്കുര്യം   70  വകകാടന്ത്രി  രൂപയടട  വന്ത്രികസന  പദതന്ത്രികളന്ത്രില്

കുറവടണങന്ത്രില്   നന്ത്രിങ്ങള്  വന്നട്ട്   എടന്ന കകാണണടമന്നട്ട് പറയവമ്പകാള് അവടരലകാര്യം

ഉളന്ത്രില് ആഹകാദന്ത്രിക്കുകയകായന്ത്രിരുന,  അങ്ങടന കകാണകാന ഒരകാളണവലകാ എവന്നകാര്തട്ട്.

കഴെന്ത്രിഞ  ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി  ഇവന്ത്രിടട  ബഡ്ജറട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്

ഭേരണകക്ഷേന്ത്രിയടട വനതകാകള് അവദ്ദേഹെടത  കണട്ട്  തുടണകാടക ടകകാടുതന്ത്രിരുന.

അതട്ട് വകരളതന്ത്രിടലെ  തകാലൂകട്ട് പ്രഖരകാപനവമകായന്ത്രി ബനടപടതകായന്ത്രിരുന.  അതന്ത്രില്

എടനങന്ത്രിലുര്യം  നശതന്ത്രിയണകായന്ത്രിരുവന്നകാ?  വകരളതന്ത്രില്  തകാലൂകട്ട്   വന്ത്രിഭേജനവമകായന്ത്രി

ബനടപടട്ട്  നന്ത്രിലെനന്ത്രില്ക്കുന്ന  ഒരുപകാടട്ട്  റന്ത്രിവപകാര്ട്ടുകളണകായന്ത്രിരുന.   ആ

റന്ത്രിവപകാര്ട്ടുകളനുസരന്ത്രിച്ചട്ട്  പയ്യേന്നൂരുര്യം  ടകകാലവര്യം  ടകകാടകാരകരയര്യം  ആയന്ത്രിരുന

വന്ത്രിഭേജന്ത്രിവകണന്ത്രിയന്ത്രിരുന്നതട്ട്.  അടതകാനര്യം വന്നന്ത്രില.  എങ്ങടനയകാണട്ട് നശതന്ത്രിപൂര്വ്വമകായന്ത്രി

ഒരു  ഗവണ്ടമനട്ട്  പ്രവര്തന്ത്രിവകണടതനര്യം  നശതന്ത്രിപൂര്വ്വമലകാടത   ഗവണ്ടമനട്ട്

പ്രവര്തന്ത്രിച്ചകാലുളള  അനനരഫലെടമനകാടണനര്യം  പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിടയനകാടണനര്യം

ഇവന്ത്രിടട  ടതളന്ത്രിയന്ത്രികടപടുകയകായന്ത്രിരുന.   ശരന്ത്രിയകായന്ത്രി  വപകാകുവമ്പകാള് തശര്ച്ചയകായന്ത്രിട്ടുര്യം

ആ ശരന്ത്രിയടട കൂടട ഒരു ജനതയടട മനസ്സുണകാകുര്യം.  വകരളതന്ത്രിടലെ ജനതയടട മനസട്ട്
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ഇന്നട്ട്  ഇക്കൗ ബഡ്ജറന്ത്രിനുര്യം  ഇക്കൗ ബഡ്ജറന്ത്രില് പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ച കകാരരങ്ങള്ക്കുടമകാപമകാണട്ട്.

ഇക്കൗ  പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിയന്ത്രില്  നന്ത്രിനര്യം  മറന്ത്രികടകകാന  ശമന്ത്രിക്കുന്ന  പകാതവയകാടടകാപമകാണട്ട്.

അതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  നന്ത്രിങ്ങളടടയര്യം  വകരളതന്ത്രിടനയര്യം   ടപകാതു  പ്രകാര്ത്ഥനയണകാകണര്യം.

കകാരണര്യം നമുകട്ട് രക്ഷേടപവട പറ.  ആ രക്ഷേടപടലെന്ത്രിനുള ഒരു വഴെന്ത്രിയകാണട്ട് ധനകകാരര

വകുപമനന്ത്രി കകാണന്ത്രിച്ചുതന്നതട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങളര്യം ഞങ്ങളര്യം ഇക്കൗ വന്ത്രിധന്ത്രിയന്ത്രില് നന്ത്രിനര്യം ഒരുപകാടട്ട്

പകാഠര്യം  പഠന്ത്രികണര്യം.    വകരളതന്ത്രിടലെ  പ്രധകാനടപട  രകാഷശയ  വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികള്കട്ട്

പകാഠമകാവകണ ഒരുപകാടട്ട് കകാരരങ്ങള് ഇക്കൗ വന്ത്രിധന്ത്രിയന്ത്രില് അടങ്ങന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  ശശ.  ഷകാഫന്ത്രി

പറമ്പന്ത്രിലെന്ത്രിടന വപകാടലെയളളവര് സകാമകാനരര്യം നന്നകായന്ത്രി കകാരരങ്ങള് പഠന്ത്രിക്കുന്നവരകാണട്ട്,

അങ്ങടന  നന്നകായന്ത്രി  പഠന്ത്രികകാന  ശമന്ത്രികണര്യം.  എന്തുടകകാണകാണട്ട്  വകരളതന്ത്രില്

തന്ത്രിരുവനനപുരത്തുനന്ത്രിനര്യം  നകാഷണല്  ടടഹെവവ  വഴെന്ത്രി  എറണകാകുളര്യം  വടര

വപകാകുവമ്പകാള് ഒടരകാറ ആള് മകാത്രവമ യ.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രില് നന്ത്രിനര്യം വന്ത്രിജയന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള.  അതട്ട്

രവമശട്ട്  ടചന്നന്ത്രിതലെടയന്ന  ഹെരന്ത്രിപകാട്ടുകകാരനകാണട്ട്.    അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട്   ഇടവതകാട്ടുര്യം

വലെവതകാട്ടുര്യം  കന്ത്രിഴെവകകാട്ടുര്യം  പടന്ത്രിഞകാവറകാട്ടുര്യം  വനകാകന്ത്രിയകാല്  കൂടന്ത്രിനട്ട്  ഒരകാളന്ത്രില.

എന്തുടകകാണകാണട്ട്  ഇങ്ങടനടയകാനണകായതട്ട്.   എന്തുടകകാണന്ത്രിതട്ട്   വകരളതന്ത്രില്



Uncorrected/Not for publication
80

സര്യംഭേവന്ത്രിച്ചു?    തശര്ച്ചയകായര്യം  വകണ്ഗസട്ട്  പകാര്ടന്ത്രി  ഇതട്ട്  പഠന്ത്രികണര്യം.   വകകാണ്ഗസട്ട്

ജനകാധന്ത്രിപതരപരമകായന്ത്രി തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുവരകാനുളള   വഴെന്ത്രി അവനത്വഷന്ത്രിക്കുനടണങന്ത്രില്  അവരന്ത്രിതട്ട്

പഠന്ത്രികണര്യം.   കുടന്ത്രികടള വസ്നേഹെന്ത്രിച്ച സത്വനമകായന്ത്രി കുടുര്യംബമന്ത്രിലകാത വഡകാ.  എ.  പന്ത്രി.

ടജ.  അബ്ദുള് കലെകാമന്ത്രിനട്ട്  ജന്മേദന്ത്രിനടതക്കുറന്ത്രിടച്ചകാരു നന്ത്രിര്വ്വചനമുണട്ട്.    അവദ്ദേഹെര്യം

ടത്വന്ത്രിററന്ത്രില്  ഇങ്ങടന  എഴുതന്ത്രി:  'ജന്മേദന്ത്രിനര്യം  എനപറഞകാല്   അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന

സങല്പര്യം  കുടന്ത്രി കരയന്ന വനരര്യം അമ ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന വനരമകാണട്ട്.  ഒരന്ത്രികല് മകാത്രവമ

കുഞട്ട്  കരയവമ്പകാള്   അമ  ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയളള.  അതട്ട്  തടന  വനകാവട്ട്  മുഴുവന

അനുഭേവന്ത്രിച്ചട്ട്  തനന്ത്രിടകകാരു  പന്ത്രിനഗകാമന്ത്രി  ഉണകാടയന്നട്ട്  തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചറന്ത്രിയന്നവനരമകാണട്ട്.

അമ പ്രസവന്ത്രിച്ചവശഷര്യം ഏഴെട്ട് ദന്ത്രിവസര്യം വബകാധമന്ത്രിലകാടത  കന്ത്രിടന്നകാല് എടകാമടത

ദന്ത്രിവസര്യം   അമ  ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  വനരമകാണട്ട്   ജന്മേദന്ത്രിനര്യം.  അലകാടത  ആ  ദന്ത്രിനമല'.

അങ്ങടനടയകാരു  ജന്മേദന്ത്രിനമകാണട്ട് ഇക്കൗ ബഡ്ജറട്ട്.  വകരളര്യം മുഴുവന  ചന്ത്രിരന്ത്രികകാന

ആഗഹെന്ത്രിച്ചവപകാള്  ഇക്കൗ  വകരളതന്ത്രിടലെ  പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിവയകാര്തട്ട്  കരഞ

ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി  വകരളതന്ത്രിനട്ട്  ചന്ത്രിരന്ത്രികകാനവവണന്ത്രി  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  ഒരു

പുതുജന്മേമകാണട്ട്  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്.   ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്  വന്ത്രിജയന്ത്രിച്ചന്ത്രിടലങന്ത്രില്   വകരളര്യം
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കരയര്യം.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്   വന്ത്രിജയന്ത്രിച്ചകാല്  വകരളര്യം  ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുര്യം.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്

വന്ത്രിജയന്ത്രികകാനവവണന്ത്രി നന്ത്രിങ്ങളര്യം പ്രകാര്ത്ഥന്ത്രികണര്യം.  അതട്ട് പ്രതന്ത്രിപക്ഷേ-ഭേരണപക്ഷേ

വരതരകാസര്യംടകകാടണകാനമല.   ശകമകായ  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവര്യം  ഭേരണപക്ഷേവര്യം

എവപകാഴുര്യം ആവശരമകാണട്ട്. പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവര്യം  ഭേരണപക്ഷേവര്യം വചര്ന്നട്ട് ഇക്കൗ ബഡ്ജറട്ട്

പൂര്ണ്ണമകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയന്ത്രിപന്ത്രിടച്ചടുവകണതുണട്ട്.  അതട്ട് വകരളതന്ത്രിടന ആവശരമകാണട്ട്.

രണകാമടത  പ്രശ്നര്യം,   ആര്.എസട്ട്.പന്ത്രി.  എടന്നകാരു  പകാര്ടന്ത്രി,  ശശ.  വകകാവൂര്

കുഞ്ഞുവമകാന ഉണകായന്ത്രിരുടന്നങന്ത്രില് ഞകാന കുറച്ചുകൂടന്ത്രി പറയമകായന്ത്രിരുന.    കഴെന്ത്രിഞ

ടതരടഞടുപന്ത്രില്  ടകകാലതട്ട്  എനകാണട്ട്  സര്യംഭേവന്ത്രിച്ചതട്ട്?   ടകകാലതട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ

ഭേരണകക്ഷേന്ത്രിയകായന്ത്രിരുന്ന   ആരുര്യംതടന്ന  വന്ത്രിജയന്ത്രിച്ചന്ത്രില.   ആലെപഴെ  ഒരകാള്

(പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവനതകാവട്ട്)  ജയന്ത്രിച്ചു,   തൃശ്ശൂരുര്യം  ഒരകാള്  (അനന്ത്രില്  അകര)  ജയന്ത്രിച്ചു.

ടകകാലതട്ട് എന്തുടകകാണകാണട്ട് ആരുര്യം ജയന്ത്രികകാതന്ത്രിരുന്നതട്ട്?  കകാരണര്യം,  ടകകാലതട്ട്

കശുവണന്ത്രിടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്,   കയര്  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്,   കര്ഷകര്,

സകാധകാരണകകാര് എന്നന്ത്രിവര് കൂടുതലെകാണട്ട്. അഞട്ട് വര്ഷകകാലെടത യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.
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ഭേരണതന്ത്രില്  വകരളതന്ത്രിടലെ  ഏതട്ട്  ജനത  അനുഭേവന്ത്രിച്ചതന്ത്രിടനകകാളര്യം  കൂടുതല്

അവര് അനുഭേവന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.   അവസകാനര്യം ടകകാലതട്ട് ഞകാനുള്ടപടട പ്രസര്യംഗന്ത്രിച്ചു.

ശശ. വകകാവൂര് കുഞ്ഞുവമകാന ആര്.എസട്ട്.പന്ത്രി.-യന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  അപറത്തുമകാറന്ത്രിയന്ത്രിരുന.

ഭേരണകക്ഷേന്ത്രിയകായന്ത്രി കുഞ്ഞുവമകാന ഇരന്ത്രിക്കുവമ്പകാഴുര്യം ഇവങ്ങയറതകാണട്ട് ഇരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

ടതരടഞടുപന്ത്രിനട്ട്  ടതകാടട്ട്  മുമ്പട്ട്  എല്.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിവലെയട്ട്  വന.  ബകാകന്ത്രി  എലകാ

ആര്.എസട്ട്.പന്ത്രി-കകാരുര്യം  എല്.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിടന  വതകാല്പന്ത്രികകാന  നന്ത്രിന.   അന്നട്ട്

ഞകാനതടന്ന  അവസകാനര്യം   പ്രസര്യംഗന്ത്രിച്ചു.   'ഇക്കൗ   കുരുവക്ഷേത്രയദര്യം  നടക്കുന്ന

സമയര്യം  അവസകാനര്യം  കൃഷ്ണടന  നന്ത്രിര്വദ്ദേശകാനുസരണര്യം   അപറത്തുര്യം  ഇപറത്തുര്യം

പകാണ്ഡവ-കക്കൗരവ  ടടസനരങ്ങള്  അണന്ത്രിനന്ത്രിരക്കുവമ്പകാള്  കൃഷ്ണന

നന്ത്രിര്വദ്ദേശന്ത്രിച്ചതനുസരന്ത്രിച്ചട്ട്  ധര്മപുത്രര്  രണന്ത്രിവനയര്യം  നടുക്കുടചന്നട്ട്

കക്കൗരവപടടയവനകാകന്ത്രി  പറഞ്ഞു:  ധര്മപക്ഷേമകാണട്ട്  എടന  പക്ഷേര്യം.  അപറതട്ട്

രകാജകാവര്യം  രഥവടമകാടകയടണങന്ത്രിലുര്യം  അതട്ട് അധര്മപക്ഷേമകാണട്ട്.  അപറത്തുളള

ആര്ടകങന്ത്രിലുര്യം  ഇപറതട്ട് വരണടമങന്ത്രില്  ഇവപകാള് വരകാര്യം.  അവപകാള് ഒരകാള്
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വന.   അതട്ട്  ധൃതരകാഷര്കട്ട്  വതകാഴെന്ത്രിയന്ത്രിലുണകായ   പുത്രനകായ  യയത്സുവകാണട്ട്.

അവദ്ദേഹെര്യം  വന്നവപകാള്  ധര്മപുത്രര്  യയത്സുവന്ത്രിടന  തടവന്ത്രിടകകാണട്ട്  പറഞ്ഞു:

ടപകാനമകവന  ഇക്കൗ യദര്യം കഴെന്ത്രിയവമ്പകാള്  ആ പക്ഷേത്തുനന്ത്രിന്നട്ട്  ഇക്കൗ പക്ഷേതട്ട്

വന്നതുടകകാണട്ട്   ബകാകന്ത്രിയണകാകുന്നതട്ട്  നശ  മകാത്രമകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുര്യം'.  ഞങ്ങള്

ടകകാലതട്ട് പറഞ്ഞു;  കുഞ്ഞുവമകാവന,  നശ മകാത്രര്യം ഇപറതട്ട് വന്നതുടകകാണട്ട്  ഇക്കൗ

ടതരടഞടുപട്ട് കഴെന്ത്രിയവമ്പകാള്  ടകകാലതട്ട് നശ മകാത്രവമ ബകാകന്ത്രിയണകാവൂ എന്നട്ട്.

അതട്ട്  സര്യംഭേവന്ത്രിച്ചു.  രണകാമതകായന്ത്രി   എനന്ത്രികട്ട്  പറയകാനുളളതട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  ഇവന്ത്രിടട

ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി. -യമകായന്ത്രി ബനടപടട്ട് പറയകയണകായന്ത്രി.  വകരളതന്ത്രില് ചന്ത്രിലെയന്ത്രിടതട്ട്

ഞങ്ങള്  മൂന്നകാര്യം  സ്ഥകാനത്തുര്യം  ചന്ത്രിലെയന്ത്രിടതട്ട്  രണകാര്യം  സ്ഥകാനത്തുമകായന്ത്രിട്ടുണട്ട്.

ഇടതലകാര്യം  സര്യംഭേവന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  പടക്ഷേ  നന്ത്രിങ്ങള്  മൂന്നകാര്യം  സ്ഥകാനതകായ  വനമതട്ട്

ജയന്ത്രിച്ചതട്ട്  ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.-യകാണട്ട്.   ഞങ്ങള് മൂന്നകാര്യം സ്ഥകാനമകായന്ത്രിടതട്ട് ജയന്ത്രിച്ചതട്ട്,

(ശശ.  ഷകാഫന്ത്രി  പറമ്പന്ത്രില്  ഉള്ടപടട)  യ.ഡന്ത്രി.എഫകാണട്ട്.  അതകായതട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്

മൂന്നകാര്യം  സ്ഥകാനതകായവപകാള്   എന്തുടകകാണട്ട്  ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.  ജയന്ത്രിച്ചു?   ഞങ്ങള്
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മൂന്നകാര്യം  സ്ഥകാനതകായവപകാള്  എന്തുടകകാണട്ട്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ജയന്ത്രിച്ചു?   ആ

രകാഷശയതന്ത്രിടന  മര്മടമങന്ത്രിലുര്യം  നന്ത്രിങ്ങള്   മനസന്ത്രിലെകാകണര്യം.   വകരളതന്ത്രിടന

രകാഷശയര്യം നമുക്കുര്യം നന്ത്രിങ്ങള്ക്കുര്യംവവണന്ത്രിയന്ത്രിങ്ങടന നന്ത്രില്ക്കുന്നതല. ബഹുമകാനടപട

വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ടഎസകന്ത്രിടന   ബഡ്ജറന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്    നന്ത്രിങ്ങള്

പറഞതട്ട്,   ശശ.  ഒ.  രകാജവഗകാപകാല്  ഇവപകാള്  ഇവന്ത്രിടടയന്ത്രിടലങന്ത്രിലുര്യം  അതട്ട്

പറവയണന്ത്രിവരുന.   നന്ത്രിങ്ങടളലകാര്യം  വചകാദന്ത്രിച്ചു,   ബഡ്ജറന്ത്രില്  എന്തുടകകാണട്ട്

ശശനകാരകായണഗുരുവന്ത്രിടന  വപരട്ട്  ഒരുപകാടട്ട്  സ്ഥലെത്തുവന  എന്നട്ട്.  ശശ.  ഒ.

രകാജവഗകാപകാല്  പറഞതട്ട്   കവന്ത്രിയകായ  കുഞന  നമ്പരകാരുടട  വപരട്ട്

ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചന്ത്രിടലന്നകാണട്ട്.   സതരതന്ത്രില്  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന ധവളപത്രര്യം  മുഴുവന

കുഞന നമ്പരകാരകാണട്ട്.  അതട്ട് പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിച്ചട്ട് വനകാകന്ത്രിയകാല്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ടചയ

ടതറട്ട്,   കുഞന നമ്പരകാര്  അകകാലെതട്ട്  രകാജകാധന്ത്രികകാരടത എങ്ങടനയകാവണകാ

ചന്ത്രിരന്ത്രിയന്ത്രിലൂടട  ആവക്ഷേപന്ത്രിച്ചതട്ട്   അതുവപകാടലെ  ചന്ത്രിരന്ത്രി  അധന്ത്രികമന്ത്രിടലങന്ത്രിലുര്യം

കുഞനനമ്പരകാര്  ഭേകാഷയന്ത്രില് ആവക്ഷേപന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്  ആ ധവളപത്രതന്ത്രില്.
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അതന്ത്രില്  എലകാമുണട്ട്.   വകരളതന്ത്രില്  രകാഷശയമകായര്യം  സകാമ്പതന്ത്രികമകായര്യം

രക്ഷേടപടണര്യം  അടലങന്ത്രില്  രക്ഷേടപവടണ  എനളളതല  ഇവന്ത്രിടുടത  പ്രശ്നര്യം.

നന്ത്രിങ്ങള് ഉണകാകന്ത്രിതശര്ത  സകാമ്പതന്ത്രികമകായ പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിടയകകാള് വളടര

പ്രധകാനമകാണട്ട്  ആധുനന്ത്രിക   വകരളതന്ത്രിടന   മുന്നന്ത്രില്  നവവകാത്ഥകാനതന്ത്രിനട്ട്

വലെന്ത്രിടയകാരു  പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിയണകായതട്ട്.   നവവകാത്ഥകാനതന്ത്രിനട്ട്

പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിയണകായകാല് സകാമ്പതന്ത്രിക പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രി വപകാടലെയല.  സകാമ്പതന്ത്രിക

പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രി   5  വര്ഷര്യംടകകാണട്ട്  വശടണടുകകാര്യം.  നവവകാത്ഥകാനതന്ത്രിടന

പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രി 50  വര്ഷര്യംടകകാണര്യം വശടണടുകകാന കഴെന്ത്രിയന്ത്രില. 50  വര്ഷര്യംടകകാണട്ട്

വശടണടുകകാന  പറകാത  ഒരു  ധകാര്മന്ത്രിക  ജനകാധന്ത്രിപതരപ്രതന്ത്രിസനന്ത്രി

നവവകാത്ഥകാനപരമകായന്ത്രി   ഇവന്ത്രിടടയണകായന്ത്രിരുന്നതട്ട്   ഇലകാതകാകന്ത്രിയതന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്

വശടണടുകണമനളള   ഒരു  പ്രകാര്ത്ഥനയകാണട്ട്   ആ  ധവളപത്രതന്ത്രിലുര്യം   ഇക്കൗ

ബഡ്ജറന്ത്രിലുമുളളതട്ട്.   ആ  പ്രകാര്ത്ഥന  നന്ത്രിങ്ങള്  ഏറ്റുവകാങ്ങണര്യം.   മകാത്രവമല

നന്ത്രിങ്ങള്  അതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി   നന്ത്രിങ്ങടളതടന്ന  തന്ത്രിരുതകാന  ശമന്ത്രികണര്യം.  ഞകാന

വകകാണ്ഗസന്ത്രിടന  കുറര്യം  പറയകയല.  നന്ത്രിങ്ങള്  ജവഹെര്ലെകാല്  ടനഹ്റവന്ത്രിടന
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ആവലെകാചന്ത്രിച്ചുവനകാക്കൂ.  സകാമ്പതന്ത്രിക  നവവകാത്ഥകാന  പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിയന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്

രക്ഷേടപടകാനവവണന്ത്രിയകാണട്ട്  1956  ടസപ്തര്യംബര്  1-ാം  തശയതന്ത്രി   അവദ്ദേഹെര്യം

ഇനഷത്വറനസട്ട്  വമഖലെ   വദശസകാത്കരന്ത്രിച്ചട്ട്  ഇനരന  ഇനഷത്വറനസട്ട്

വകകാര്പവറഷനുണകാകന്ത്രിയതട്ട്.   സതരതന്ത്രില്   ജവഹെര്ലെകാല്ടനഹ്റവന്ത്രിടന

പന്ത്രിന്തുണക്കുനടണങന്ത്രില്,  നകാടന്ത്രിടന  പണര്യംടകകാണട്ട്  നകാടന്ത്രിടന  വന്ത്രികസനര്യം

നടക്കുന്നതകാണട്ട്  ശരന്ത്രിയകായ  ധനകകാരരരശതന്ത്രി എനടണങന്ത്രില്,  ടനഹ്റവന്ത്രിടന ആ

രശതന്ത്രിയന്ത്രിലുളള,  വകരളതന്ത്രിടലെ  പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിക്കുളള   പരന്ത്രിഹെകാരമകാണട്ട്   കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രി

എന്നട്ട്  പറയന്ന,  നകാടന്ത്രിടന  പണര്യം   വകരളതന്ത്രിടന  വന്ത്രികസനതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി,

ടഎശത്വരരതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി   ഉപവയകാഗന്ത്രികകാവന്ന   വളടര  ധകാര്മന്ത്രികവര്യം

സതരസനവര്യം   ഒപര്യം  ഭേകാവനകാപൂര്ണ്ണവമകായ  ഇക്കൗ  പദതന്ത്രി.  ആ  പദതന്ത്രിടയ

ബഹുമകാനന്ത്രിക്കുകയര്യം  അര്യംഗശകരന്ത്രിക്കുകയര്യം  ടചയ്യുക.  ചുണന്ത്രില്  എതന്ത്രിര്തകാലുര്യം

ഉളളന്ത്രില് പ്രകാര്ത്ഥനവയകാടട  ബഹുമകാനന്ത്രിക്കുക  എന്നട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്  ഇക്കൗ

വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന പന്ത്രിന്തുണച്ചുടകകാണട്ട് ഞകാന അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.  
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ശശ  .    മുരളന്ത്രി  ടപരുടനലന്ത്രി:  സര്,  വകവലെര്യം  വരവട്ട്  ടചലെവട്ട്  കണകല

ബഡ്ജടറനര്യം സകാധകാരണ മനുഷരടന സത്വപങ്ങള് യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകകാനുളള ഒരു

സുവര്ണ്ണ  വരഖയകാണട്ട്   അടതനര്യം  മനസന്ത്രിലെകാകന്ത്രിടകകാണട്ട്   വകരളര്യംകണ

പ്രഗത്ഭനകായ   ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി  വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച ബഡ്ജറന്ത്രിടന ഭേകാഗമകായ ഇക്കൗ വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന ഞകാന

ഹൃദയപൂര്വ്വര്യം പന്ത്രിന്തുണയ്ക്കുകയകാണട്ട്.  സര്വ്വതലെസര്ശന്ത്രിയകായ ഒരു ബഡ്ജറകാണന്ത്രിതട്ട്.

കഴെന്ത്രിഞ ദന്ത്രിവസങ്ങളന്ത്രില് ഇക്കൗ സഭേയന്ത്രിലെകാടക നന്ത്രിറഞ്ഞുനന്ത്രിന്നന്ത്രിരുന്നതട്ട് സത്വപങ്ങടള

സര്യംബനന്ത്രിച്ച ചര്ച്ചകളകായന്ത്രിരുന.   വയലെകാറന്ത്രിടന ഇക്കൗരടന്ത്രികള് കഴെന്ത്രിഞ ദന്ത്രിവസര്യം

ശശ.  ടക.  വന്ത്രി.  അബ്ദുള്  ഖകാദര്  ഇവന്ത്രിടട   ടചകാല്ലുകയണകായന്ത്രി.  ഞകാനതട്ട്

ആവര്തന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.   അതന്ത്രിടന  ഉളളടകടമന്നട്ട്  പറന്നയന്നതട്ട്,  ഇവന്ത്രിടട

സത്വപങ്ങളന്ത്രിലകായന്ത്രിരുടന്നങന്ത്രില്  ഇക്കൗ  വലെകാകര്യം  ശൂനരമകാകുമകായന്ത്രിരുന   എന്നകാണട്ട്.

അഥവകാ  സത്വപങ്ങളകാണട്ട്   ഇക്കൗ  വലെകാകടത  മുവന്നകാടട്ട്  നയന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളളടതന്നകാണട്ട്

അതന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  നമുകട്ട്  മനസന്ത്രിലെകാകകാന  കഴെന്ത്രിയന്നതട്ട്.   നമ്മുടട  സമൂഹെതന്ത്രില്



Uncorrected/Not for publication
88

ഏറവര്യം   സത്വകാധശനര്യം  ടചലുതന്ത്രിയ   ചന്ത്രിനകരന്ത്രില്  പ്രമുഖ  സ്ഥകാനര്യം   ഇക്കൗ

സഹെസ്രേകാബതന്ത്രിടലെ   മന്ത്രികച്ച  ചന്ത്രിനകനകായ   ബന്ത്രിടശഷട്ട്  വബകാഡ്കകാസന്ത്രിര്യംഗട്ട്

വകകാര്പവറഷന ടതരടഞടുത മകാര്ക്സൈന്ത്രിസട്ട് ആചകാരരന  കകാറല് മകാക്സൈകാണട്ട് എന്നട്ട്

നമുകറന്ത്രിയകാര്യം.    സമൂഹെതന്ത്രിടന  ഭേകാവന്ത്രിടയ  ടവറടത  വരകാഖരകാനന്ത്രിക്കുക

എന്നതന്ത്രിലുപരന്ത്രി   അതന്ത്രിടന  എങ്ങടന  മകാറന്ത്രിമറന്ത്രികകാര്യം  എന്ന  സത്വപര്യം  ഇക്കൗ

വലെകാകതന്ത്രിനട്ട് നല്കന്ത്രിയതട്ട്  കകാറല് മകാര്ക്സൈകാണട്ട്.  വലെകാകതന്ത്രിടലെ നടലകാരു വന്ത്രിഭേകാഗര്യം

ജനത   ആ  സത്വപങ്ങളടട  ഗുണഫലെങ്ങള്  ഇവപകാള്

അനുഭേവന്ത്രിച്ചുടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  ഇനരയട്ട്  മകാതൃകയകായന്ത്രി  ഇക്കൗ  വകരളവര്യം

മുവന്നകാടട്ട്  വപകാകുന്നതട്ട്   മകാര്ക്സൈന്ത്രിയന  ആശയങ്ങടള

ടനവഞകാവടറ്റുപന്ത്രിടന്ത്രിച്ചുടകകാണകാണട്ട്.  സത്വപങ്ങടള  പരന്ത്രിഹെസന്ത്രിക്കുന്ന

പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവതകാടട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  വചകാദന്ത്രിക്കുവകാനുളളതട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട് എങ്ങടന  ഇക്കൗ

ഗതന്ത്രിവനടപട്ടു  എന്നകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള്  അതട്ട്  ഗക്കൗരവപൂര്വ്വര്യം  ചന്ത്രിനന്ത്രികണര്യം.

കഴെന്ത്രിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷടത  ദുര്ഭേരണതന്ത്രില്  നന്ത്രിങ്ങളര്യം

സത്വപവലെകാകതകായന്ത്രിരുനടവന്നതന്ത്രില്  ഒരു തര്കവമന്ത്രില.   പടക്ഷേ സകാധകാരണ
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മനുഷരടന  ജശവന്ത്രിതടത  എങ്ങടന  ഭേദ്രമകായന്ത്രി  മുവന്നകാടട്ട്

ടകകാണവപകാകകാടമന്നതകായന്ത്രിരുന്നന്ത്രില  നന്ത്രിങ്ങളടട  സത്വപര്യം.   വസകാളകാര്  പ്രഭേയന്ത്രില്,

ബകാര്  വശരരതന്ത്രില്,  നന്ത്രിങ്ങള്  സത്വര്ഗകുമകാരന്ത്രികടളപറന്ത്രി   സത്വപര്യംകണട്ട്

നടക്കുകയകായന്ത്രിരുന.  അതന്ത്രിനന്ത്രിടയന്ത്രില്   അഞട്ട്  വര്ഷവര്യം   പകാവടപട

ജനവന്ത്രിഭേകാഗങ്ങടള  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  മറന  എനളളതകാണട്ട്  യകാഥകാര്ത്ഥരര്യം.    ഇക്കൗ

ദുഷ്ടന്മേകാരുടട  ഭേരണര്യം  തൂടതറന്ത്രിഞട്ട്   ഇടതുപക്ഷേഭേരണര്യം,  ജനപക്ഷേഭേരണര്യം

വരണടമന്നകാണട്ട്  വകരളതന്ത്രിടലെ  മൂന്നരവകകാടന്ത്രി  മലെയകാളന്ത്രികള്  സത്വപര്യംകണതട്ട്.

ആ  സത്വപമകാണട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ  വമയട്ട്  16-ാംതശയതന്ത്രി  യകാഥകാര്ത്ഥരമകായതട്ട്.

അതുടകകാണകാണട്ട്  അവരന്ത്രിവപകാള്  അപറതന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  ഒരു

സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിവന്ത്രിവശഷമുണകായതട്ട്.   സ്ഥലെകകാലെവന്ത്രിഭകാനന്ത്രിയന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  ഇവപകാഴുര്യം

പ്രതന്ത്രിപക്ഷേര്യം വമകാചനര്യം വനടന്ത്രിയന്ത്രിടന്ത്രില.  ദുഷ്ടടന വകാസസ്ഥലെതട്ട്  സര്വവ്വശത്വരടന

ശകാപര്യം  പതന്ത്രിക്കുര്യം,  നശതന്ത്രിനന്ത്രിഷരുടട  വകാസസ്ഥലെടത  സര്വവ്വശത്വരന

അനുഗഹെന്ത്രിക്കുര്യം.   ഇതട്ട്  മതകായന്ത്രിയടട  സുവന്ത്രിവശഷമകാവണകാ   അലവയകാ  എന്നട്ട്
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എനന്ത്രികറന്ത്രിയന്ത്രില.  ഇതട്ട് നന്ത്രിയമസഭേയടട പ്രധകാനകവകാടതന്ത്രിനട്ട് പുറതട്ട് കകാണുന്ന

പളളന്ത്രിയടട  ചുമരന്ത്രില് എഴുതന്ത്രിവച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  വകാചകമകാണട്ട്.  കഴെന്ത്രിഞ 5 വര്ഷവര്യം

ഇവന്ത്രിടട  ഭേരണര്യം  നടതന്ത്രിയന്ത്രിരുന്ന   യ.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിടന  ഭേരണകകാര്   ഇക്കൗ  വഗറട്ട്

കടന്നകാണട്ട് ദന്ത്രിവസവര്യം വപകായതട്ട്.  ഇക്കൗ വകാകരര്യം സ്ഥന്ത്രിരമകായന്ത്രി വകായന്ത്രിക്കുന്നതുമകാണട്ട്.

ഇക്കൗ വകാകരര്യം  ശരന്ത്രിയകായന്ത്രി  വകായന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുടന്നങന്ത്രില്  ശരന്ത്രിയകായ രശതന്ത്രിയന്ത്രില് ഭേരണര്യം

മുവന്നകാട്ടുവപകാകുമകായന്ത്രിരുന. അതന്ത്രിനട്ട് തയ്യേകാറകാകകാതതുടകകാണകാണട്ട് നന്ത്രിങ്ങളന്ത്രിവപകാള്

പ്രതന്ത്രിപക്ഷേതന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  ദുഷ്ടന്മേകാരുടട  വകാസസ്ഥലെമകായന്ത്രിട്ടുളള   യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

കൂടകാരതന്ത്രിനട്ട്  മുകളന്ത്രില്  ശകാപര്യം  പതന്ത്രിച്ചവപകാള്  അതട്ട്   കതന്ത്രിയമരകാന  തുടങ്ങന്ത്രി.

പ്രകാണവവദനവയകാടട  അവര്  അലെറന്ത്രിവന്ത്രിളന്ത്രിച്ചു.   അവപകാഴെകാണട്ട്  ഒരു  രക്ഷേകന

വരുന്നതട്ട്.  ആരകാണട്ട് ആ രക്ഷേകന?  നന്ത്രിങ്ങടളലകാര്യം പറയന്ന സത്വപവലെകാകടത

സര്യംപൂജരനകായ   രകാവജടന.   ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രിയടട

പന്ത്രിനബലെര്യംകൂടന്ത്രിയന്ത്രിലകായന്ത്രിരുടന്നങന്ത്രില്   എനകാകുമകായന്ത്രിരുന  ആ  കൂടകാരതന്ത്രിടന

അവസ്ഥ എനളളതട്ട്  ആവലെകാചന്ത്രികകാവന്നവതയളള.  കര്തകാവന്ത്രിടന കൃപടകകാണട്ട്
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ചുമരട്ട്  കതന്ത്രിയന്ത്രില  എടന്നകാരു  ടചകാല്ലുണട്ട്.   അതകാണട്ട്  യ.ഡന്ത്രി.എഫന്ത്രിടന

ഇടപകാഴെടത അവസ്ഥ.   ഇവന്ത്രിടട   ചന്ത്രിലെ ആസ്ഥകാന ഗകായകര് നകാടകതന്ത്രിടലെ

'പകാമ്പുകള്കട്ട്  മകാളമുണട്ട്,  പറവകള്കട്ട്  ആകകാശമുണട്ട്  ,  മനുഷരപുത്രനട്ട്

തലെചകായകാന മണ്ണന്ത്രിലെന്ത്രിടമന്ത്രില'  എന്ന ഇക്കൗരടന്ത്രികള് പകാടുന്നതട്ട് വകള്ക്കുകയണകായന്ത്രി.

ഇവന്ത്രിടട  മണ്ണന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  നന്ത്രിങ്ങള്ക്കുപറയകാന  ഒരവകകാശവമന്ത്രില.  ഇവന്ത്രിടട

കടന്ത്രിച്ചകാല് വന്ത്രിഷമന്ത്രിറങ്ങകാത ചന്ത്രിലെ  കരന്ത്രിമൂര്ഖന്മേകാര്കട്ട്  ഏകര് കണകന്ത്രിനട്ട് ഭൂമന്ത്രി

പതന്ത്രിച്ചുടകകാടുതവരകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്.   അവര്കട്ട്  ഇനന്ത്രി  തലെ  ചകായകാന

ഇടമന്ത്രിലകാതവടരപറന്ത്രി  പകാട്ടുപകാടകാന  ഒരവകകാശവമന്ത്രില.   അങ്ങടന  പകാട്ടുപകാടന്ത്രി

ടതരുവന്ത്രിലെന്ത്രിറങ്ങന്ത്രിയകാല്  ജനര്യം  കടലറന്ത്രിയര്യം.  ഇവന്ത്രിടട

ഇടതുപക്ഷേജനകാധന്ത്രിപതരമുന്നണന്ത്രി  മുഴുവന  ഭൂരഹെന്ത്രിതര്ക്കുര്യം  കരന്ത്രിമൂര്ഖന്മേകാര്കട്ട്

ടകകാടുത  ഭൂമന്ത്രിയടകര്യം   തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുപന്ത്രിടന്ത്രിച്ചട്ട്   ടകകാടുകകാന  ആവശരമകായ   നടപടന്ത്രി

എടുക്കുന്നതകാണട്ട്.   ഭൂമന്ത്രി  അതന്ത്രിടന  വകന്ദ്രതന്ത്രിവലെകട്ട്  സര്വ്വ  വസ്തുകടളയര്യം

ആകര്ഷന്ത്രിക്കുടമന്നതട്ട്  ഐസകട്ട്  നമ്യൂടടന സന്ത്രിദകാനമകാണവലകാ.  ആ സന്ത്രിദകാനര്യം

ഇവന്ത്രിടട  കകാണുകയകാണട്ട്.   നമ്മുടട  ഭേരണസന്ത്രിരകാവകന്ദ്രമകാണട്ട്  മുഖരനന്ത്രിയടട
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ഓഫശസട്ട്.   അവന്ത്രിവടകട്ട്  എലകാ  ദുഷ്ടമൂര്തന്ത്രികടളയര്യം  ആകര്ഷന്ത്രിക്കുന്ന  ഒരു

സന്ത്രിദകാനര്യം ആവന്ത്രിഷ്കരന്ത്രിച്ചതട്ട് ആരകാടണനളതട്ട് മകാവലെകാകര്ടകലകാര്യം അറന്ത്രിയകാവന്ന

കകാരരമകാണട്ട്.   ഇതരര്യം  ദുഷ്ടമൂര്തന്ത്രികളടട  വനതൃതത്വതന്ത്രിലുളള  ഭേരണമകാണട്ട്

അന്നന്ത്രിവന്ത്രിടട  നടന്നതട്ട്.   'എനന്ത്രികട്ട്  ലെകാഭേര്യം  തരൂ'  എന്നട്ട്   ശബരന്ത്രിനകാഥട്ട്  ഇവന്ത്രിടട

പറയകയണകായന്ത്രി.  കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഭേരണതന്ത്രില്  മുഖരമനന്ത്രിയടട

ഓഫശസട്ട് 'ടകകാളലെകാഭേര്യം തരൂ' എന്നട്ട് പറഞട്ട് വരുന്ന എലകാ ദുഷ്ടമൂര്തന്ത്രികടളയര്യം

ആകര്ഷന്ത്രിക്കുന്ന  ഒരു  വകന്ദ്രമകായന്ത്രി   മകാറന്ന  കകാഴ്ചയകാണട്ട്  നമുകട്ട്  കകാണകാന

സകാധന്ത്രിച്ചതട്ട്.  സഖകാവട്ട്  പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയന  വനതൃതത്വര്യം  നല്കുന്ന   സര്കകാര്

അധന്ത്രികകാരതന്ത്രില് വന്നന്ത്രിടട്ട് ഒരു മകാസര്യം കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിവടയള.  അവപകാവഴെക്കുര്യം അക്രമ

രകാഷശയതന്ത്രിടനതന്ത്രിടര  നന്ത്രിങ്ങള്  അടന്ത്രിനരപ്രവമയര്യം  ടകകാണവന.  നന്ത്രിങ്ങളടട

ഇരുണ കകാലെഘടതന്ത്രിടലെ അവസ്ഥ എനകായന്ത്രിരുന?   'പൂരങ്ങളന്ത്രില് വച്ചട്ട്  പൂരര്യം

തൃശ്ശൂര് പൂരര്യം'  എടന്നകാരു ടചകാല്ലുണട്ട്.   എടട്ട്  നന്ത്രിലെയന്ത്രില് അമന്ത്രിടട്ട്  ടപകാടന്ത്രിവന്ത്രിരന്ത്രിയന്ന

വന്ത്രിസയകരമകായ  കകാഴ്ചയര്യം   ടതവകകാടന്ത്രിറകതന്ത്രിടന   മകാസരന്ത്രിക  കകാഴ്ചയര്യം

അതുവപകാടലെ  ഇലെഞന്ത്രിതറ  വമളവര്യം  ആസത്വദന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  വകരളമകാടക

തൃശ്ശൂരന്ത്രിടലെത്തുന.   വകകാണ്ഗസന്ത്രിടന പലെ  വനതകാകന്മേകാരുര്യം  അവന്ത്രിടടത  ചന്ത്രിലെ

വകകാണ്ഗസട്ട്  വനതകാകളടട  വശടുകളന്ത്രില്  എത്തുമകായന്ത്രിരുന.   പവക്ഷേ  കഴെന്ത്രിഞ
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കുറച്ചട്ട്  വര്ഷങ്ങളകായന്ത്രി  ഈ  സനര്ശനര്യം  ഇവന്ത്രിടട  നടകകാറന്ത്രില.  കകാരണര്യം  ഈ

വശടുകളന്ത്രിടലെ  ഗൃഹെനകാഥന്മേകാര്  ടകകാലടപട്ടു.   ഇവരുടട  വന്ത്രിധവകളകായ

സവഹെകാദരന്ത്രിമകാര്  പറഞടതനകാണട്ട്?  തങ്ങളടട  ഭേര്തകാകന്മേകാര്

ടകകാലടപടവപകാള്  അനുവശകാചനര്യം  വരഖടപടുത്തുന്നതന്ത്രിവനകാ  വശടന്ത്രിടലെതന്ത്രി

കുടുര്യംബകാര്യംഗങ്ങടള  ആശത്വസന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിവനകാ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ടലെ

വനതകാകന്മേകാരകാരുര്യം  എതന്ത്രിയന്ത്രില  എന്നകാണട്ട്  അവര്  പറഞതട്ട്.   ഇവന്ത്രിടട

ടകകാലടപടവര്  ആരകാണട്ട്?   ടകകാന്നതട്ട്  ആരകാണട്ട്?  രണര്യം  വകകാണ്ഗസ്സുകകാര്

തടന്ന.  തൃശ്ശൂര്  അയ്യേവനകാള്   ശശകകാര്തരകായനന്ത്രി  വക്ഷേത്ര നടയന്ത്രില് വച്ചകാണട്ട്

സത്വനര്യം  മകളടടയര്യം  ഭേകാരരയടടയര്യം  മുന്നന്ത്രിലെന്ത്രിടട്ട്  മധു  ഈച്ചരതന്ത്രിടന

ടവടന്ത്രിടകകാന്നതട്ട്.   അവദ്ദേഹെടത  ടകകാന്നതട്ട്  ആരകാണട്ട്?   എതന്ത്രിര്  ഗ്രൂപകകാര്.

സത്വനര്യം  വശടന്ത്രിവലെകട്ട്  വപകാകുന്ന  ഇടവഴെന്ത്രിയന്ത്രില്  വച്ചകാണട്ട്  ലെകാല്ജന്ത്രി  ടകകാളന്നൂര്

എനപറയന്ന  മടറകാരു  വകകാണ്ഗസ്സുകകാരടന  എതന്ത്രിര്ഗ്രൂപകകാര്

ടകകാലെടപടുതന്ത്രിയതട്ട്.   ചകാവകകാടട്ട്  ഹെനശഫടയ  ഉമയടടയര്യം  മകളടടയര്യം

ഭേകാരരയടടയര്യം മുന്നന്ത്രില് വച്ചകാണട്ട്  ദുഷ്ടന്മേകാര് ടവടന്ത്രിടകകാലെടപടുതന്ത്രിയതട്ട്.   പ്രസ്തുത

വകസ്സുമകായന്ത്രി  ബനടപടട്ട്  പ്രതന്ത്രിപടന്ത്രികയന്ത്രില് വന്ന ഒരു വനതകാവന്ത്രിടന വപകാലെശസട്ട്

വചകാദരര്യം  ടചയ്യുക വപകാലുര്യം  ടചയ്യേകാടത അന്നട്ട്  ഭേരണപക്ഷേതകായന്ത്രിരുന്ന നന്ത്രിങ്ങള്
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എലകാ സത്വകാധശനവര്യം ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചട്ട്  അവദ്ദേഹെടത സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്ന നന്ത്രിലെപകാടകാണട്ട്

സത്വശകരന്ത്രിച്ചതട്ട്.  മകാത്രമല,  തൃശ്ശൂര് ജന്ത്രിലയന്ത്രിടലെ ഈ യൂതട്ട് വകകാണ്ഗസട്ട് വനതകാവട്ട്

ഇവപകാഴുര്യം ജശവച്ഛവമകായന്ത്രി കന്ത്രിടക്കുകയകാണട്ട്.  അവദ്ദേഹെടത ആടരങന്ത്രിലുര്യം തന്ത്രിരന്ത്രിഞ്ഞു

വനകാക്കുനവണകാ?  ഇവന്ത്രിടട  എനകാണട്ട്  സര്യംഭേവന്ത്രിച്ചതട്ട്?  പതനര്യംതന്ത്രിട  ജന്ത്രിലയന്ത്രിടലെ

അടൂരന്ത്രില്  ഒരു ബകാര് വഹെകാടലെന്ത്രില് വച്ചട്ട്  നടന്ന യൂതട്ട് വകകാണ്ഗസന്ത്രിടന പഠന

കരകാമ്പന്ത്രിനന്ത്രിടയന്ത്രില് തലെയടന്ത്രിവയറട്ട് മകാരകമകായന്ത്രി പരന്ത്രിക്കുപറന്ത്രി വര്ഷങ്ങളകായന്ത്രി ഒരകാള്

നന്ത്രിശ്ചലെമകായന്ത്രി  കന്ത്രിടക്കുകയകാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ആരകാണട്ട്  ടചയതട്ട്?  യൂതട്ട്

വകകാണ്ഗസ്സുകകാരകാണട്ട്  ഇതട്ട്  ടചയതട്ട്.   ഇടതകാനര്യം  ആരുര്യം

തന്ത്രിരന്ത്രിഞ്ഞുവനകാക്കുന്നന്ത്രില.  ഗ്രൂപട്ട്  കവരര്യം  തശര്ക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  ഹെന്ത്രിര്യംസ്രേ

ജന്തുകടളവപകാടലെ  പരസരര്യം  ടകകാനതന്ത്രിനന്ന  അവന്ത്രിശുദ  രകാഷശയ

വമലെകാളന്മേകാരകായ നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട് ഈ അക്രമ രകാഷശയടതപറന്ത്രി സര്യംസകാരന്ത്രികകാന ഒരു

അവകകാശവമന്ത്രില.    പകാവടപട  സ്കൂള്  കുടന്ത്രികവളകാടുവപകാലുര്യം  കരുണയന്ത്രിലകാത

നന്ത്രിലെപകാടകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള് സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന്നതട്ട്.   അതന്ത്രിടന വന്ത്രിശദകാര്യംശങ്ങളന്ത്രിവലെകട്ട്

ഞകാന  കടക്കുന്നന്ത്രില.   ഓണപരശക്ഷേ  എനപറഞകാല്  ഓണതന്ത്രിനട്ട്  മുമ്പട്ട്

നടത്തുന്ന  പരശക്ഷേയകാണട്ട്.   ഇപ്രകകാരര്യം   ഓണതന്ത്രിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  പരശക്ഷേ

നടത്തുന്നതന്ത്രിനട്ട് ചന്ത്രിലെ ശകാസശയ വശങ്ങളണട്ട്.  കുടന്ത്രികടള സര്യംബനന്ത്രിച്ചന്ത്രിടവതകാളര്യം



Uncorrected/Not for publication
95

ഓണതന്ത്രിനുമുമ്പട്ട്  പഠനര്യം  പൂര്തന്ത്രിയകാകന്ത്രി  പുസകടമലകാര്യം  അടച്ചുവച്ചട്ട്   അടന്ത്രിച്ചട്ട്

ടപകാളന്ത്രികകാനുള അവസരമകായന്ത്രിരന്ത്രികണര്യം.  പവക്ഷേ കഴെന്ത്രി ഞ വര്ഷര്യം എനകാണട്ട്

സര്യംഭേവന്ത്രിച്ചതട്ട്? ഓണര്യം കഴെന്ത്രിഞതന്ത്രിനുവശഷമകാണട്ട് പരശക്ഷേ നടന്നതട്ട്.  കുടന്ത്രികള്ക്കുര്യം

രക്ഷേന്ത്രിതകാകള്ക്കുര്യം  ടടനഷനകാണട്ട്.  നകാട്ടുകകാര്ടകകാനര്യം  നന്ത്രിങ്ങള്  ടപനഷന

നല്കന്ത്രിയന്ത്രില.    എലകാവര്ക്കുര്യം  ടടനഷന  ടകകാടുക്കുക  എനളള  നന്ത്രിലെപകാടകാണട്ട്

കഴെന്ത്രിഞ അഞട്ട് വര്ഷര്യം നന്ത്രിങ്ങള് സത്വശകരന്ത്രിച്ചതട്ട്.  അണ് ഇകവണകാമന്ത്രികട്ട്  എന്ന

കകാരണര്യം പറഞട്ട് സ്കൂളകടളലകാര്യം അടച്ചട്ട് പൂട്ടുകയകാണട്ട്.  ഇതരതന്ത്രില് അടച്ചട്ട് പൂടന്ത്രി

ആ  ഭൂമന്ത്രിടയലകാര്യം  ഭൂമകാഫന്ത്രിയകള്കട്ട്  തശടറഴുതന്ത്രി  ടകകാടുക്കുകയകാണട്ട്.

ഇകകാരരതന്ത്രില്  വകകാണ്ഗസ്സുര്യം  ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രിയര്യം  തമന്ത്രില്  വരതരകാസമന്ത്രില.

കന്ത്രിനകാലൂര്  സ്കൂള് മകാടമ്പട്ട് കുഞന്ത്രിക്കുടടന വനതൃതത്വതന്ത്രിലുള സ്കൂളകായന്ത്രിരുന. അതട്ട്

ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.  ടസട്ട് വകാങ്ങന്ത്രി.  അവര് എനന്ത്രിനകാണട്ട് വകാങ്ങന്ത്രിയതട്ട്?  അതന്ത്രിടന

അനകാരകാഷ  പദവന്ത്രിയന്ത്രിവലെകട്ട്  ടകകാണവരുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയകാണട്ട്  വകാങ്ങന്ത്രിയതട്ട്.

എന്നകാല് ഭൂമന്ത്രി  ലെഭേന്ത്രിച്ചവപകാള് അനകാരകാഷ  നന്ത്രിലെവകാരടമലകാര്യം  മകാറന്ത്രി.   ഭൂമന്ത്രി  മുറന്ത്രിച്ചട്ട്

വന്ത്രില്ക്കുന്ന  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  അവര്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചു.   പ്രശസ  വനകാവലെന്ത്രിസകായ  മകാടമ്പട്ട്

കുഞന്ത്രിക്കുടന പത്രകകാവരകാടട്ട്  ഞകാന ചതന്ത്രികടപട്ടു,  എടന്ന  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.

വഞന്ത്രിച്ചു, ഞകാന  ഇതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയല അവര്കട്ട് ഭൂമന്ത്രി ടകകാടുതതട്ട് എനപറഞ്ഞു.
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ഇവന്ത്രിടട കച്ചവടകകാരരതന്ത്രില്  വകകാണ്ഗസ്സുര്യം ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.യര്യം തമന്ത്രില് യകാടതകാരു

വരതരകാസവമന്ത്രില.   ഭൂമകാഫന്ത്രിയകളന്ത്രില്  നന്ത്രിനര്യം  സ്കൂളകടള  സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്ന

നന്ത്രിലെപകാടകാണട്ട്  ഇടതുപക്ഷേ  സര്കകാര്  സത്വശകരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.    ഈ  വവകാടട്ട്  ഓണ്

അകക്കൗണട്ട്  പകാവടപട  ജനങ്ങള്ക്കുവവണന്ത്രി  പണര്യം  ടചലെവഴെന്ത്രികകാനുളതകാണട്ട്.

അതുടകകാണതടന്ന  ഞകാന ഇതന്ത്രിടന പൂര്ണ്ണമകായര്യം പന്ത്രിന്തുണയ്ക്കുകയകാണട്ട്.   ഈ

ഇരുണ  കകാലെഘടതന്ത്രില്  നന്ത്രിനടകകാണട്ട്  സഖകാവട്ട്  പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയന

നയന്ത്രിക്കുന്ന ഇടതുപക്ഷേ സര്കകാരന്ത്രിടന സൂരരടവളന്ത്രിച്ചതന്ത്രില് വകരള സമൂഹെടത

നയന്ത്രികകാന  ആവശരമകായ  ടചലെവന്ത്രിനുള   വവകാടട്ട്  ഓണ്  അകക്കൗണന്ത്രിടന

ഒരന്ത്രികല്ക്കൂടന്ത്രി പന്ത്രിന്തുണയ്ക്കുന. 

ശശ  .    അനന്ത്രില്  അകര:  സര്,  ഞകാന ഈ വവകാടട്ട്  ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന

എതന്ത്രിര്ക്കുകയകാണട്ട്. 'കകാണകാടത വന്ത്രിശത്വസന്ത്രിക്കുന്നവര് ഭേകാഗരവകാന്മേകാര്'  എന്നതകാണട്ട്

കര്തകാവട്ട്  വതകാമകാശശഹെകാടയക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  പറഞതട്ട്.   ഇവന്ത്രിടട  വതകാമകാശശഹെകായടട

വപരന്ത്രിലുള  പുതന്ത്രിയ  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി  കകാണകാടത  വന്ത്രിശത്വസന്ത്രികണടമന്നട്ട്

കര്തകാവന്ത്രിവനകാടട്ട്  പറയന്നതുവപകാടലെയകാണട്ട്  വകരളതന്ത്രിടലെ  ജനതവയകാടട്ട്

മകാനരവന്ത്രിരുദ  പകാവകജന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  പറയന്നതട്ട്.    ഈ  മകാനരവന്ത്രിരുദ
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പകാവകജന്ത്രിലൂടട  എത്ര  രൂപ  സമ്പകാദന്ത്രിച്ചു  എന്നട്ട്  അടുത  ബഡ്ജറന്ത്രില്

ടവളന്ത്രിടപടുതണടമന്നട്ട്  ഞകാന  അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   എടന  അടുത

മണ്ഡലെതന്ത്രില്  നന്ത്രിനര്യം  വന്ന  മുരളന്ത്രിവയടന  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനക്കുറന്ത്രിച്ചുര്യം

രകാവജടടനക്കുറന്ത്രിച്ചുര്യം  തൃശ്ശൂര്  ജന്ത്രിലയന്ത്രിടലെ  ടകകാലെപകാതകടതക്കുറന്ത്രിച്ചുടമലകാര്യം

സൂചന്ത്രിപന്ത്രിക്കുകയണകായന്ത്രി.  പ്രന്ത്രിയടപട മുരളന്ത്രിവയടന ഒരു കകാരരര്യം മനസന്ത്രിലെകാകണര്യം.

വകരളതന്ത്രിടലെ  എസട്ട്.എഫട്ട്.ഐ.യടട  ആദരടത  രകസകാക്ഷേന്ത്രിയകായ  സഖകാവട്ട്

ടസയകാലെന്ത്രി പടകാമ്പന്ത്രി സര്യംസ്കൃത വകകാവളജന്ത്രില് കുവതറകാണട്ട് മരന്ത്രിച്ചതട്ട്.  ടസയകാലെന്ത്രിടയ

ടകകാന്നതട്ട്  ആര്.എസട്ട്.എസട്ട്.കകാരനകായ സഖകാവട്ട്  ശങരനകാരകായണനകാണട്ട്.   ആ

ശങരനകാരകായണടന  വപരട്ട്  മകാറന്ത്രി  വകരള  നന്ത്രിയമസഭേയന്ത്രില്  എതന്ത്രിച്ചതട്ട്

നന്ത്രിങ്ങളകാടണന്ന സതരര്യം   തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചറന്ത്രിയണടമന്നട്ട്  ഞകാന അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.

ഞകാന  അതന്ത്രിടന  വന്ത്രിശദകാര്യംശങ്ങളന്ത്രിവലെകട്ട്  കടക്കുന്നന്ത്രില.    ബഹുമകാനരനകായ

വതകാമസട്ട്  ഐസകന്ത്രിടന പ്രസര്യംഗര്യം  വളടര  സവനകാഷവതകാടുകൂടന്ത്രിയകാണട്ട്  ഞകാന

വകടതട്ട്.  പവക്ഷേ  പ്രസര്യംഗര്യം വകട്ടുകഴെന്ത്രിഞവപകാള് ഞകാന നന്ത്രിരകാശനകായന്ത്രി.  അവദ്ദേഹെര്യം

തവദ്ദേശ സത്വയര്യംഭേരണ സ്ഥകാപനങ്ങടള രക്ഷേന്ത്രികകാന വന്ന മന്ത്രിശന്ത്രിഹെകായകാടണന്നകാണട്ട്

ഞകാന ധരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന്നതട്ട്. തവദ്ദേശസത്വയര്യംഭേരണ സ്ഥകാപനങ്ങള്കട്ട് ശശ. ഉമനചകാണന്ത്രി

വനരടത  അ യ്യേകായന്ത്രിരര്യം  വകകാടന്ത്രി  രൂപയകാണട്ട്  വകയന്ത്രിരുതന്ത്രിയന്ത്രിരുന്നതട്ട്.  വഡകാ.



Uncorrected/Not for publication
98

വതകാമസട്ട് ടഎസകന്ത്രിടന  ഈ ബഡ്ജറന്ത്രില്   500  വകകാടന്ത്രി രൂപ കൂടന്ത്രി എന്നതട്ട്

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണട്ട്.   അങ്ങട്ട്  ഒരു  കകാരരര്യം  മനസന്ത്രിലെകാകണര്യം,  വകരളതന്ത്രിടലെ

സര്കകാര്  ജശവനകകാരുടട  ശമ്പളര്യം  വര്ദന്ത്രിച്ചവപകാള്  പഞകായതട്ട്

ജശവനകകാരുടടയര്യം  ശമ്പളര്യം  വര്ദന്ത്രിക്കുകയണകായന്ത്രി.   ഇന്നട്ട്  വകരളതന്ത്രില്  ഒരു

പഞകായതട്ട് ടസക്രടറന്ത്രി ഏതകാണട്ട് 65,000 രൂപയകാണട്ട് ശമ്പളമകായന്ത്രി വകാങ്ങുന്നതട്ട്.

അതട്ട്  പഞകായതന്ത്രിടന  ഫണന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നകാണട്ട്  നല്കുന്നതട്ട്.   ഇവപകാഴെടത

കണകനുസരന്ത്രിച്ചട്ട് അര്യംഗനവകാടന്ത്രി ജശവനകകാരുടട അധന്ത്രികവവതനര്യം,  പഞകായതട്ട്

ടമമ്പര്മകാരുടടയര്യം   ജശവനകകാരുടടയര്യം  അധന്ത്രികവവതനര്യം,  എന്നന്ത്രിവടയലകാര്യം

നല്കകാന  ഒരു പഞകായതന്ത്രിനട്ട് പ്രതന്ത്രിമകാസര്യം ഏതകാണട്ട് 10 ലെക്ഷേര്യം രൂപടയങന്ത്രിലുര്യം

കടണവതണതകായന്ത്രി  വരുര്യം.   അങ്ങടന  കടണതന്ത്രിയകാല്  12  മകാസവതകട്ട്

1,20,00,000 രൂപ  ഒരു  പഞകായതന്ത്രിനട്ട്  ശമ്പള  ഇനതന്ത്രില്  മകാത്രര്യം

കടണതണര്യം. പവക്ഷേ ഇവന്ത്രിടട ജനറല് പര്പസട്ട് ഗകാനകായന്ത്രി നമുകട്ട് ലെഭേന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്

65  ലെക്ഷേര്യം  രൂപയകാണട്ട്.   ശരകാശരന്ത്രി  ഒരു  പഞകായതന്ത്രിനട്ട്  ലെഭേന്ത്രിക്കുന്ന  സര്യംഖര

ഏതകാണട്ട് 40,00,000 രൂപയകാണട്ട്.  അങ്ങടന വരുവമ്പകാള് ഏതകാണട്ട് ഒരുവകകാടന്ത്രി

അഞട്ട്  ലെക്ഷേര്യം  രൂപ  മകാത്രമകാണട്ട്  പഞകായതന്ത്രിടന  ജനറല്  പര്പസട്ട്  ഗകാന്റുര്യം

തനതട്ട്  ഫണമകായന്ത്രി  വരുന്നതട്ട്.   പന്ത്രിടന്ന എങ്ങടനയകാണട്ട്  ശമ്പളര്യം  ടകകാടുകകാന
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സകാധന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്?  ഇലെകന്ത്രിസന്ത്രിറന്ത്രിക്കുര്യം  കുടന്ത്രിടവള  കപപട്ട് കലെനന്ത്രിടന

ടമയന്ത്രിനനനസന്ത്രിനുമുള  തുകകള്   എങ്ങടനയകാണട്ട്  അടയകാന  സകാധന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്?

ഇടതകാടക  ഒരുകകാരണവശകാലുര്യം  അടയകാന  സകാധന്ത്രികന്ത്രില.   ഈ  ബഡ്ജറന്ത്രില്

തവദ്ദേശസത്വയര്യംഭേരണ  സ്ഥകാപനങ്ങളടട  തനതട്ട്  വരുമകാനടത  അടന്ത്രിമറന്ത്രിക്കുന്ന,

കദനര്യംദന്ത്രിന  പ്രവര്തനങ്ങടളവപകാലുര്യം  അടന്ത്രിമറന്ത്രിക്കുന്ന  രശതന്ത്രിയന്ത്രിലെകാണട്ട്

പ്രഖരകാപനമുണകായതട്ട്.  ആയതന്ത്രിനകാല്  അടന്ത്രിയനരമകായന്ത്രി ജനറല് പര്പസട്ട് ഗകാനട്ട്

നൂറട്ട്  ശതമകാനമകായന്ത്രി  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രിടലങന്ത്രില്  ഒരു  കകാരണവശകാലുര്യം

പഞകായത്തുകള്കട്ട് മുവന്നകാടട്ട്  വപകാകകാന സകാധന്ത്രികന്ത്രില.  പകാലെകകാടട്ട്  ജന്ത്രിലയന്ത്രിടലെ

അഗളന്ത്രിയന്ത്രിലുര്യം  ചന്ത്രിറരന്ത്രിലുമുളള  പഞകായത്തുകള്കട്ട്  ഇവപകാള്  തടന്ന  ശമ്പളര്യം

നല്കകാന  സകാധന്ത്രികകാത  സകാഹെചരരമകാണുളളതട്ട്.  ഞകാന  അതന്ത്രിടന

വന്ത്രിശദകാര്യംശങ്ങളന്ത്രിവലെകട്ട്   കടക്കുന്നന്ത്രില.   ഇകകാരരങ്ങടളലകാര്യം  ശദന്ത്രികണടമന്നട്ട്

പറയകാന  ഞകാന  ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   അതുവപകാടലെതടന്ന  ഇവന്ത്രിടട

എലകാവര്ക്കുര്യം  വശടട്ട്,  കക്കൂസട്ട്  എന്നട്ട്  പറയകയണകായന്ത്രി.  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന കകാലെതകാണട്ട്  എര്യം.എന.ലെക്ഷേര്യം  വശടട്ട്  പദതന്ത്രി  ഉണകായടതന്നട്ട്

എലകാവരുര്യം  പറയന.    എര്യം.എന.  ലെക്ഷേര്യം  വശടട്ട്  പദതന്ത്രി  ഉണകാകന്ത്രിയതട്ട്

എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരകാവണകാ?  എടന  ഒകാര്മ  ശരന്ത്രിയകാടണങന്ത്രില്
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ബഹുമകാനരനകായ  അചക്യുതവമവനകാന  വകരളതന്ത്രിടന  മുഖരമനന്ത്രിയകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന

സമയതകാണട്ട് എര്യം.എന.ലെക്ഷേര്യം വശടട്ട് പദതന്ത്രികട്ട് രൂപര്യം നല്കന്ത്രിയതട്ട്.  അന്നട്ട് ആ

ഗവണ്ടമനന്ത്രില് വകകാണ്ഗസ്സുര്യം  ഉണകായന്ത്രിരുന എന്നകകാരരര്യം   ഓര്കണര്യം.  ശശ.

ബന്ത്രിവനകായട്ട്  വന്ത്രിശത്വര്യം  മനന്ത്രിയകായന്ത്രിരുന്ന  കകാലെതട്ട്  ഇരടവശടുകള്   ഒറ  വശടുകള്

ആക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട്  തശരുമകാനടമടുത്തു.  ഇവന്ത്രിടട  എട്ടുകകാലെന്ത്രി  മമ്മുഞന്ത്രിടനവപകാടലെ

എലകാ  പദതന്ത്രിയര്യം  ഏടറടുകരുടതന്നട്ട്  ഞകാന  അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.

ഇ.എര്യം.എസട്ട്.-ടന  വപരന്ത്രിലുള  പകാര്പന്ത്രിട  പദതന്ത്രി  ബഹുമകാനരനകായ  വതകാമസട്ട്

ഐസകകാണട്ട്  അന്നട്ട്  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചതട്ട്.   അന്നട്ട്  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചവപകാഴുര്യം  ഇന്നട്ട്

പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചവപകാഴുര്യം അതന്ത്രിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദന്ത്രിച്ചന്ത്രിടന്ത്രില.  ഭേവനരഹെന്ത്രിതരകായ  നകാലെട്ട്

ലെക്ഷേവതകാളര്യം കുടുര്യംബങ്ങള് ഇന്നട്ട് വകരളതന്ത്രിലുണട്ട്.  അവര്കട്ട് രണട്ട് ലെക്ഷേര്യം രൂപ

വശതര്യം  ധനസ ഹെകായര്യം  നല്കണടമങന്ത്രില്  എണ്ണകായന്ത്രിരര്യം  വകകാടന്ത്രി  രൂപ

പഞകായത്തുകള്കട്ട് കടടമടുവകണന്ത്രി വരുര്യം.  ഇപ്രകകാരര്യം കടടമടുവകണന്ത്രി വന്നകാല്

പ്രസബ്ദുത  തുകകള്  എങ്ങടനയകാണട്ട്  തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചടയ്ക്കുന്നതട്ട്?   ഇവന്ത്രിടട  കടടമടുതട്ട്

വക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതട്ട്  ധൂര്തകാടണന്നകാണട്ട്  ശശ.  ഉമന

ചകാണന്ത്രിയടട  പ്രവര്തനടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്.   പ്രന്ത്രിയടപട

ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രിവയകാടട്ട്  ഒരു  കകാരരര്യം  വചകാദന്ത്രികകാന  ഞകാന
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ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  ഇ.എര്യം.എസട്ട്.ടന  വപരന്ത്രില്  വശടട്ട്  അനുവദന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്,

കടടമടുതട്ട്  നടത്തുന്ന  ഇതരര്യം  പ്രവര്തനങ്ങള്  ധൂര്തകാടണങന്ത്രില്  ആ

ധൂര്തന്ത്രിനട്ട്  ഇ.എര്യം.എസട്ട്.ടന  വപരന്ത്രിടരുടതന്നട്ട്  അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.

അതുവപകാടലെതടന്ന  എലകാവര്ക്കുര്യം  കക്കൂസട്ട്  എനപറഞട്ട്  പുതന്ത്രിയ  പദതന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന.  സന്ത്രികന്ത്രിര്യം  എന്ന സര്യംസ്ഥകാനമകാണട്ട്  ഇനരയന്ത്രില് ആദരമകായന്ത്രി

'നന്ത്രിര്മല്  ഭേകാരതട്ട്  അഭേന്ത്രിയകാന'  എന്ന  അവകാര്ഡട്ട്  വനടന്ത്രിയടതനള  കകാരരര്യം

നന്ത്രിങ്ങള്ടകലകാവര്ക്കുര്യം  അറന്ത്രിയകാവന്നതകാണട്ട്.  രണകാമതട്ട്  2012-ല്  വകരളമകാണട്ട്

'നന്ത്രിര്മല് ഭേകാരതട്ട് അഭേന്ത്രിയകാന' എന്ന അവകാര്ഡട്ട് വനടന്ത്രിയതട്ട്. വകരളതന്ത്രിടലെ എലകാ

പഞകായതന്ത്രിലുര്യം  എലകാ  നഗരസഭേയന്ത്രിലുര്യം  എലകാ  വബകാകട്ട്  പഞകായതട്ട്

അതന്ത്രിര്തന്ത്രിയന്ത്രിലുര്യം  കക്കൂസുകള്  നന്ത്രിര്മന്ത്രിച്ചതന്ത്രിടന  ഭേകാഗമകായകാണട്ട്  വകരളതന്ത്രിനട്ട്

നന്ത്രിര്മല്  ഗകാമ  പുരസകാരര്യം  വനടന്ത്രിടയടുകകാന  സകാധന്ത്രിച്ചതട്ട്.   പ്രസ്തുത  പുരസകാരര്യം

വനടന്ത്രിടയടുത  വകരള സര്യംസ്ഥകാനര്യം ഇനന്ത്രിടയങ്ങടനയകാണട്ട് വശണര്യം കക്കൂസുകള്

നന്ത്രിര്മന്ത്രികകാന വപകാകുന്നതട്ട്?   അങ്ങടനയകാടണങന്ത്രില് ശശ.  പകാടലെകാളന്ത്രി മുഹെമദട്ട്

കുടന്ത്രിടയടകകാണട്ട് നന്ത്രിങ്ങള് കളസകാക്ഷേരര്യം പറയന്ത്രിച്ചു എന്നട്ട് കരുവതണന്ത്രിവരുടമന്നട്ട്

പറയകാന  ഞകാന  ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   അതുവപകാടലെതടന്ന  ഏറവര്യം

മകാതൃകകാപരമകായന്ത്രി  നടതന്ത്രിയ  പദതന്ത്രിയകാണട്ട്  കകാരുണര  പദതന്ത്രി.   പ്രസ്തുത
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പദതന്ത്രിയമകായന്ത്രി  ബനടപടുതന്ത്രി  ശശ.  ഉമന  ചകാണന്ത്രിടയ   അങ്ങട്ട്  എ  പ്ലസട്ട്

നല്കന്ത്രി ആദരന്ത്രിക്കുകയര്യം   അതട്ട് അവകകാശമകാകന്ത്രി മകാറ്റുകയര്യം ടചയ.  പവക്ഷേ ആ

കകാരുണര  പദതന്ത്രികട്ട്  എതന്ത്രിരകായന്ത്രി  നന്ത്രില്ക്കുന്നതട്ട്  ആരകാണട്ട്?  വകരളതന്ത്രില്

സകാനന്ത്രിയകാവഗകാ  മകാര്ടന്ത്രിന  ഉള്ടപടടയള  ആളകളകാണട്ട്   വലെകാടറന്ത്രിടകതന്ത്രിടര

നന്ത്രിന്നടതന്നട്ട്  നമുടകലകാവര്ക്കുര്യം  അറന്ത്രിയകാര്യം.   ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനന്ത്രി

പറഞ്ഞു,  എടന  വപരട്ട്  ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്  പലെ  അവതകാരങ്ങളര്യം   നടക്കുര്യം.

അങ്ങടനയളവടര  വന്ത്രിളന്ത്രിച്ചറന്ത്രിയന്ത്രികണടമന്നട്ട്  ശശ.  പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയന

പറയകയണകായന്ത്രി.   എന്നകാല്  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  അവതകാരമകായ  ദകാവമകാദരന

വകശലെകാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  സകാനന്ത്രിയകാവഗകാ  മകാര്ടന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  വകാദന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  മടറകാരു  അവതകാരമകായ  മവഞരന്ത്രി  ശശധരന  നകായരകാണട്ട്

വകകാടതന്ത്രിയന്ത്രില്  പ്രതന്ത്രിയകായന്ത്രി  നന്ത്രില്ക്കുന്നതട്ട്.   ഇതരതന്ത്രിലുള  അവതകാരങ്ങടള

എങ്ങടനയകാണട്ട് ഗവണ്ടമനട്ട് സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നടതന്നട്ട് അറന്ത്രിവയണതുണട്ട്.  

ശശ.  പന്ത്രി.  സന്ത്രി.  വജകാര്ജട്ട്  പറഞതന്ത്രിടന  അനുകൂലെന്ത്രിച്ചുടകകാണ  പറയകയകാണട്ട്,

തന്ത്രിരുവനനപുരതല പറ്റുടമങന്ത്രില് കന്ത്രിഫട്ട്  ഹെക്കൗസന്ത്രില് ഇവര്ക്കുവവണന്ത്രി പ്രവതരക

വകകാടതന്ത്രി  രൂപശകരന്ത്രികണടമന്നകാണട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  അഭേരര്ത്ഥന്ത്രികകാനുളതട്ട്.  വകരള

പഠന വകകാണ്ഗസട്ട് നടതന്ത്രി എടനകാടക പറഞ്ഞു?  ആയന്ത്രിരര്യം ചതുരശയടന്ത്രികട്ട്
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തകാടഴെയള സകാധകാരണകകാരടന വശടുകള്കട്ട് ടകടന്ത്രിട നന്ത്രികുതന്ത്രി ഒഴെന്ത്രിവകാക്കുടമന്നട്ട്

പറഞ്ഞു.  സര്കകാര്  ജശവനകകാര്  നടതന്ത്രിയ  ഏറവര്യം  വലെന്ത്രിയ  സമരടത

അഭേന്ത്രിസര്യംവബകാധന ടചയടകകാണട്ട്  വകകാണ്ടന്ത്രിബമ്യൂടറന്ത്രി ടപനഷന ഒഴെന്ത്രിവകാക്കുടമന്നട്ട്

നന്ത്രിങ്ങള് പറഞ്ഞു.  പവക്ഷേ ഇക്കൗ ബഡ്ജറന്ത്രില് വകകാണ്ടന്ത്രിബമ്യൂടറന്ത്രി ടപനഷടന മറട്ട്

വമഖലെയന്ത്രിവലെകട്ട്  വപ്രകാതകാഹെന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്ന,  ടകകാണവപകാകുന്ന  നയമകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്

സത്വശകരന്ത്രിച്ചതട്ട്.  നൂറട്ട്  ചതുരശയടന്ത്രികട്ട്  തകാടഴെയള  ടകടന്ത്രിടങ്ങള്കട്ട്  നന്ത്രികുതന്ത്രി

കുറയകാനുള ഒരു നന്ത്രിര്വദ്ദേശവര്യം കകാണുന്നന്ത്രില.  വദശശയ ടതകാഴെന്ത്രിലുറപട്ട്  പദതന്ത്രിടയ

ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി  വളടര  ശകാഘന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന.

മഹെകാതകാഗകാനന്ത്രി  ടതകാഴെന്ത്രിലുറപട്ട്  പദതന്ത്രി  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.ടന  പന്ത്രിന്തുണവയകാടട

ഉണകായന്ത്രിരുന്ന ഒന്നകാര്യം യ.പന്ത്രി.എ. സര്കകാരന്ത്രിടന മകളകാടണങന്ത്രില് അവത കകാലെതട്ട്

തടന്ന  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ച  പദതന്ത്രിയകാണട്ട്  അയ്യേങകാളന്ത്രി

ടതകാഴെന്ത്രിലുറപട്ട്  പദതന്ത്രി.  നഗരങ്ങളന്ത്രില്  നടപന്ത്രിലെകാക്കുന്ന  ടതകാഴെന്ത്രിലുറപട്ട്

പദതന്ത്രിയകാണന്ത്രിതട്ട്.  മഹെകാതകാഗകാനന്ത്രി  പദതന്ത്രി  യ.പന്ത്രി.എ.യവടതകാടണങന്ത്രില്

അയ്യേങകാളന്ത്രി  ടതകാഴെന്ത്രിലുറപട്ട്  പദതന്ത്രി  സര്യംസ്ഥകാന  ഗവണ്ടമനന്ത്രിവനതകാണട്ട്.  വഡകാ.

വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട് പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ച പദതന്ത്രിയകാണട്ട്.  പവക്ഷേ ഞകാന ഇക്കൗ ബഡ്ജറട്ട്

വകായന്ത്രിച്ചട്ട്  വനകാകന്ത്രിയവപകാള്,  വകരളതന്ത്രില്  ഒരുപകാടട്ട്  പഞകായത്തുകള്
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മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രികളകാകന്ത്രി,  ഗകാമശണ  സത്വഭേകാവമുള  പഞകായത്തുകള്

മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രികളകാകന്ത്രി  ആ  പഞകായത്തുകളന്ത്രില്  നവര്യംബര്  ഒന്നകാര്യം  തശയതന്ത്രി

മുതല്  വദശശയ  ടതകാഴെന്ത്രിലുറപ  പദതന്ത്രിയന്ത്രില.  അവന്ത്രിടട  നടപന്ത്രിലെകാവകണതട്ട്

അയ്യേങകാളന്ത്രി ടതകാഴെന്ത്രിലുറപട്ട് പദതന്ത്രിയകാണട്ട്. അയ്യേങകാളന്ത്രി ടതകാഴെന്ത്രിലുറപട്ട് പദതന്ത്രികട്ട് ഒരു

രൂപ  വപകാലുര്യം  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറന്ത്രില്  മകാറന്ത്രിവച്ചന്ത്രിടന്ത്രില  എന്നതട്ട്  വളടര

പ്രതന്ത്രിവഷധകാര്ഹെമകായ  കകാരരമകാണട്ട്.  അതട്ട്  പരന്ത്രിഗണന്ത്രികണടമനകൂടന്ത്രി  ഞകാന

പറയകയകാണട്ട്. തവദ്ദേശ സത്വയര്യംഭേരണ വകുപന്ത്രിടന ഒന്നകാകന്ത്രിയതട്ട് നല കകാരരമകാണട്ട്,

സവനകാഷമുള കകാരരമകാണട്ട്. പവക്ഷേ തവദ്ദേശ സത്വയര്യംഭേരണ വകുപന്ത്രിടന ഒന്നകാക്കുന്ന

സമയതട്ട് ഗകാമവന്ത്രികസന വകുപട്ട് കഴെന്ത്രിഞ എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.ടന ഭേരണ കകാലെതട്ട്

വവടറയകായന്ത്രിരുന.  വകകാടകാനുവകകാടന്ത്രി  രൂപയകാണട്ട്  ഗകാമവന്ത്രികസന  വകുപമകായന്ത്രി

ബനടപടട്ട്  അന്നട്ട്  ശശ.  ഉമന  ചകാണന്ത്രിയടട  വനതൃതത്വതന്ത്രിലുളള  ഗവണ്ടമനട്ട്

നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിയന്ത്രിരുന്നതട്ട്.  ഇന്നട്ട്  തവദ്ദേശവകുപന്ത്രിവനകാടുകൂടന്ത്രി  ഗകാമവന്ത്രികസന  വകുപട്ട്

വരുവമ്പകാള്  സത്വകാഭേകാവന്ത്രികമകായര്യം  അതന്ത്രിനട്ട്  ആവശരമകായ  തുക  കൂടന്ത്രി  അതന്ത്രിനതട്ട്

വരണര്യം.  അന്നട്ട്  അനുവദന്ത്രിച്ച  5500  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  മകാത്രമകാണട്ട്  ഇക്കൗ

ബഡ്ജറന്ത്രിലുമുളതട്ട് എനളതട്ട് വളടര പ്രതന്ത്രിവഷധകാതകമകായ കകാരരമകാണട്ട് എന്നട്ട്

സൂചന്ത്രിപന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  ഞകാന  ദശര്ഘമകായന്ത്രി  പറഞ്ഞു  വപകാകുന്നന്ത്രില,
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നന്ത്രിര്ത്തുകയകാണട്ട്.  ഗകാമവതയര്യം  നഗരവതയര്യം  ജനങ്ങവളയര്യം  സര്കകാര്

ജശവനകകാവരയര്യം  വഞന്ത്രിച്ചട്ട്  സകാനന്ത്രിയകാവഗകാ  മകാര്ടന്ത്രിനു വവണന്ത്രിയര്യം  മുഖരമനന്ത്രിയടട

അവതകാരങ്ങള്കട്ട് വവണന്ത്രിയര്യം മുവന്നകാടട്ട് വപകാകുന്ന ഇക്കൗ ബഡ്ജറന്ത്രിടനയര്യം വവകാടട്ട്-

ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിവനയര്യം ഞകാന എതന്ത്രിര്ക്കുകയകാണട്ട്.

ശശ  .    ടക  .    ടജ  .    മകാക്സൈന്ത്രി:  സര്, ബഹുമകാനടപട ധനകകാരര വകുപമനന്ത്രി വഡകാ.

വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വവകാടട്ട്-ഓണ്  അകക്കൗണന്ത്രിടന  ഞകാന

പന്ത്രിന്തുണയ്ക്കുകയകാണട്ട്.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്  വകരളര്യം  കണതട്ട്  ഒരു  ആഹകാദ

നൃതവതകാടടയകായന്ത്രിരുന.  ടഎശത്വരര  സമ്പൂര്ണ്ണമകാടയകാരു  വകരളര്യം

ടകടന്ത്രിപടുകകാനുതകുന്നതകാണട്ട് ഇക്കൗ ബഡ്ജറട്ട് എന്നകാണട്ട് വകരളജനത പറയന്നതട്ട്.

മഹെകാതകാകളടട പുവരകാഗമനകാശയങ്ങള് പലെവപകാഴുര്യം പകാഠപുസകങ്ങളന്ത്രില് മകാത്രര്യം

ഒതുങ്ങന്ത്രി  നന്ത്രില്കടപടുകയര്യം  സകാമൂഹെന്ത്രിക  ജകാതന്ത്രിമത  തകാല്പരരങ്ങള്കകായന്ത്രി

തശരുമകാനന്ത്രികടപടുകയര്യം ടചയ്യുന്ന ഇക്കൗ കകാലെഘടതന്ത്രില് അവയടട  അനസത

സമൂഹെതന്ത്രിനട്ട്  ആകമകാനടമവന്നകാണര്യം  ഏടതങന്ത്രിലുര്യം  തകാല്പരരങ്ങള്കട്ട്  എതന്ത്രിരട്ട്

നന്ത്രില്കകാടതയള ഓര്മടപടുതലെന്ത്രിലൂടട അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച സര്യംസ്ഥകാന ബഡ്ജറട്ട്

നമ്മുടട  ദന്ത്രിശകാവബകാധടത  വനര്കകാഴ്ചയന്ത്രിവലെകട്ട്  നയന്ത്രിക്കുന.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്

വകരള  സമൂഹെതന്ത്രിടലെ  നകാനകാവന്ത്രിഭേകാഗതന്ത്രിനുര്യം  പുതനുണര്വട്ട്  സൃഷ്ടന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.
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വക്ഷേമ  ടപനഷനുകള്  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുക  വഴെന്ത്രി  അവശരുര്യം  അശരണരുമകായ

ജനവന്ത്രിഭേകാഗതന്ത്രിടന  പ്രതശക്ഷേകാ  നന്ത്രിര്ഭേരമകായ  മുഖങ്ങളന്ത്രില്  ആനനബകാഷര്യം

അണന്ത്രിയന്നതട്ട്  കണന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  ചന്ത്രികന്ത്രിതകാ  ലെഭേരതയകായന്ത്രി  കഴെന്ത്രിഞ  കകാലെങ്ങളന്ത്രില്

ടനവടകാടവമകാടന്ത്രിയന്ത്രിരുന്ന  ജനതന്ത്രിനട്ട്  സമഗ  ആവരകാഗര  പദതന്ത്രി,

പകാര്പന്ത്രിടമന്ത്രിലകാതവര്കട്ട്  പകാര്പന്ത്രിട  പദതന്ത്രി,  പകാതന്ത്രിവഴെന്ത്രിയന്ത്രില്  നന്ത്രിനവപകായ

പകാര്പന്ത്രിട  പദതന്ത്രികള് പൂര്തന്ത്രിയകാകകാന നടപടന്ത്രി  എന്നന്ത്രിവയന്ത്രിലൂടട  ടകട്ടുറപള

സമൂഹെ നന്ത്രിര്മന്ത്രിതന്ത്രിയന്ത്രിവലെകകാണട്ട്  ഇക്കൗ ബഡ്ജറട്ട്  വന്ത്രിരല് ചൂണന്നടതന്നട്ട്  ഞകാന

മനസന്ത്രിലെകാക്കുന.  കഴെന്ത്രിഞ  അഞട്ട്  വര്ഷടത  ദുരന്ത്രിതപൂര്ണ്ണമകായ  തശരവദശ

നന്ത്രിവകാസന്ത്രികളടട  ജശവന്ത്രിതതന്ത്രിനട്ട്  പ്രതശക്ഷേയടട ചകാകരയകാണട്ട്  പ്രകാവയകാഗന്ത്രികമകായ

കകാഴ്ചപകാടുള  സര്യംസ്ഥകാന  ബഡ്ജറട്ട്.  വന്ത്രിവദശ  കപലുകളടട  വടകാളന്ത്രിര്യംഗുര്യം  വളര്യം

നന്ത്രിര്മകാണതന്ത്രിനകായന്ത്രി  വളര്ച്ച  എതകാത  മതരങ്ങടള  വലെന്ത്രിയ  വതകാതന്ത്രില്

കയറ്റുമതന്ത്രി  ടചയ്യുന്നതുര്യം  പരമ്പരകാഗത  മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികളടട  ജശവന്ത്രിത

യകാഥകാര്ത്ഥരങ്ങളന്ത്രിവലെകട്ട്  നയന്ത്രിക്കുന്നതകാണട്ട്. തശരവദശ  പരന്ത്രിപകാലെന

നന്ത്രിയമതന്ത്രിടന,  വകകാസല്  ടറഗുവലെററന്ത്രി  വസകാണന്ത്രിടന  മറവന്ത്രില്  9800

തശരവദശവകാസന്ത്രികളടട ഭേവന നന്ത്രിര്മകാണ അവപക്ഷേകള് യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്. സര്കകാര്

തളന്ത്രികളഞതട്ട് ഇക്കൗ നന്ത്രിയമര്യം വകരളതന്ത്രില് സൃഷ്ടന്ത്രിക്കുന്ന പ്രകാവയകാഗന്ത്രിക ബദന്ത്രിമുടട്ട്
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വകന്ദ്ര സര്കകാരന്ത്രിടന ശദയന്ത്രില് എതന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രില് യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരന്ത്രിനട്ട്

സര്യംഭേവന്ത്രിച്ച  പരകാജയര്യം  കകാരണമകാണട്ട്.  എന്നകാല്  ശദന്ത്രിവകണ  പ്രധകാനകകാരരര്യം

വമ്പന ടകടന്ത്രിടങ്ങള്കട്ട് ഇക്കൗ നന്ത്രിയനണര്യം ബകാധകമകാകന്ത്രിലകാടയന്നട്ട് കണതകാണട്ട്.

പകാവടപട  മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികളടട  പകാര്പന്ത്രിട  നന്ത്രിര്മകാണടമന്ന  സത്വപര്യം

തടസടപടുത്തുന്നതന്ത്രില്  കര്കശത  പുലെര്തന്ത്രിയന്ത്രിരുന്നവര്  പരന്ത്രിസ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിടയ

ദുര്ബലെടപടുത്തുന്നതന്ത്രിനകായന്ത്രി  ടമത്രകാന  കകായല്  വപകാലുള  തണ്ണശര്

കൃഷന്ത്രിതടങ്ങടള വന്ത്രിറഴെന്ത്രികകാനകാണട്ട് ശമന്ത്രിച്ചതട്ട്.  പ്രകൃതന്ത്രിവയകാടട്ട്  മലന്ത്രിടട്ട്  ജശവന്ത്രിക്കുന്ന

മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്കട്ട് തകാങ്ങകാവകണ മുന സര്കകാര് പുറര്യം തന്ത്രിരന്ത്രിഞ്ഞു നന്ത്രിന്ന

സനര്ഭേതന്ത്രിലെകാണട്ട്  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ടന  ജനപക്ഷേ  സര്കകാര്  പഞമകാസ

സമകാശത്വകാസ  പദതന്ത്രികകായന്ത്രി  10  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  വകയന്ത്രിരുതന്ത്രിയതട്ട്.  കടകാശത്വകാസ

നടപടന്ത്രി തശര്ത്തുര്യം അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു എന്ന ഘടതന്ത്രിലെകാണട്ട് ഇക്കൗ സര്കകാര് ഇക്കൗ

ആവശരതന്ത്രിവലെകകായന്ത്രി  50  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  വകയന്ത്രിരുതന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.  ജശവന്ത്രിതര്യം

ടകടന്ത്രിയയര്തകാന  കൂറന  തന്ത്രിരമകാലെകടള  വനരന്ത്രിടുന്നവരുടട  വശടന്ത്രിടനയര്യം

കുടുര്യംബതന്ത്രിടനയര്യം സര്യംരക്ഷേണര്യം കൂടന്ത്രി ഉറപകാവകണതുണട്ട്.  ഇതന്ത്രിടലെ മകാനുഷന്ത്രിക

പ്രകാധകാനരര്യം  മനസന്ത്രിലെകാകന്ത്രി  42  വകകാടന്ത്രി  രൂപയകാണട്ട്  കടലെകാക്രമണ  ഭേശഷണന്ത്രി

വനരന്ത്രിടുന്ന  നടപടന്ത്രികള്കകായന്ത്രി  ബഡ്ജറന്ത്രില്  വകവച്ചന്ത്രിട്ടുളതട്ട്  എന്നതുകൂടന്ത്രി
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വന്ത്രിലെയന്ത്രിരുത്തുവമ്പകാള് ഇക്കൗ സര്കകാരന്ത്രിനട്ട് മുന സര്കകാരന്ത്രില് നന്ത്രിന്നട്ട് വരതരസമകായന്ത്രി

മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികവളകാടുള സക്കൗഹെകാര്ദ്ദേ സമശപനര്യം അഭേന്ത്രിമകാനര്യം ടകകാളന്ത്രിക്കുന.

ഭൂമന്ത്രിയടട  അവകകാശര്യം  നന്ത്രിലെനന്ത്രിര്തന്ത്രിടകകാണതടന്ന  സന്ത്രി.ആര്.ഇസഡട്ട്.

പദതന്ത്രിയന്ത്രില്  തകാമസന്ത്രിക്കുന്നവര്കട്ട്  അവരുടട  തകാല്പരരപ്രകകാരര്യം

സുരക്ഷേന്ത്രിതവമഖലെയന്ത്രിവലെകട്ട്  മകാറന്ത്രി  തകാമസന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട്  10  ലെക്ഷേര്യം  രൂപ

ധനസഹെകായര്യം  നല്കുന്ന  പ്രഖരകാപനര്യം  ഒരു  വന്ത്രിഭേകാഗര്യം

മതരടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്ടകങന്ത്രിലുര്യം  പ്രവയകാജനടപടുടമന്നതട്ട്

സര്യംശയകാതശതമകാണട്ട്.  കകാലെഘടതന്ത്രിനട്ട്  അനുസൃതമകായന്ത്രി  മതരബനനര്യം

ആധുനന്ത്രിക രശതന്ത്രിയന്ത്രിടലെന്ന ലെക്ഷേരവതകാടട  ആഴെകടലെന്ത്രില് മതരബനനതന്ത്രിനട്ട്

ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികടള  പ്രകാപ്തരകാക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട്  യകാനങ്ങളര്യം  പരന്ത്രിശശലെനവര്യം

നല്കുന്നതന്ത്രിനകായന്ത്രി 10 വകകാടന്ത്രി രൂപ അനുവദന്ത്രിച്ചതട്ട് ഇക്കൗ വമഖലെയന്ത്രിടലെ യവകാകടള

ഏടറ  ആകര്ഷന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്  അടന്ത്രിമറന്ത്രിച്ച  സമ്പകാദര

സമകാശത്വകാസ  പദതന്ത്രി,  കടകാശത്വകാസ  പദതന്ത്രി,  മടണ്ണണ്ണ  കരന്ത്രിഞനയന്ത്രില്  മകാത്രര്യം

ലെഭേന്ത്രിക്കുന്ന സകാഹെചരരര്യം എന്നന്ത്രിവയ്ക്കുള അവസകാനമകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുര്യം മതരവമഖലെയകായന്ത്രി

ബഡ്ജറന്ത്രില് ഉള്ടപടുതന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുള  468  വകകാടന്ത്രി  രൂപ,  അതട്ട്  ഇക്കൗ  വമഖലെയടട

സമഗതയന്ത്രിവലെകട്ട്  വഴെന്ത്രിതുറക്കുടമന്നട്ട്  ഞകാന  ഉറച്ചട്ട്  വന്ത്രിശത്വസന്ത്രിക്കുന.  ആധുനന്ത്രിക
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വകരളതന്ത്രിടന ചടുലെ വന്ത്രികസനതന്ത്രിനകായന്ത്രി സകാമ്പതന്ത്രിക വളര്ച്ചയന്ത്രിലുര്യം വന്ത്രിലെടപട

സര്യംഭേകാവന  വഹെന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളതകാണട്ട്  ടകകാച്ചന്ത്രി  തുറമുഖര്യം.  വകരളതന്ത്രിടന  വന്ത്രികസന

ഹൃദയവര്യം ടകകാച്ചന്ത്രി തടന്നയകാണട്ട്.  എന്നകാല് പശ്ചന്ത്രിമ ടകകാച്ചന്ത്രി വകാണന്ത്രിജര വരകാപകാര

വമഖലെയന്ത്രില് മനശഭേവന്ത്രിക്കുകയര്യം തുറമുഖ വന്ത്രികസന പ്രക്രന്ത്രിയയന്ത്രില് ആദര കകാലെതട്ട്

പ്രവയകാജനടപടുതന്ത്രി  വന്ന  പശ്ചകാതലെ  വന്ത്രികസനര്യം  ഇന്നട്ട്

നന്ത്രിശ്ചലെകാവസ്ഥയന്ത്രിലുമകാണട്ട്.  വലകാര്പകാടര്യം  കടണയ്നര്  ടടര്മന്ത്രിനല്  വരന്ത്രികയര്യം

അതുവഴെന്ത്രി  കയറന്ത്രിറക്കുമതന്ത്രി  തുറമുഖതട്ട്  നടക്കുന  എന്നന്ത്രിരന്ത്രികന്ത്രിലുര്യം  പശ്ചന്ത്രിമ

ടകകാച്ചന്ത്രിയടട നഷ്ടപ്രതകാപര്യം വശടണടുകകാന സമഗവന്ത്രികസന പദതന്ത്രികട്ട്  രൂപര്യം

ടകകാടുവത മതന്ത്രിയകാകു.  വകരളതന്ത്രിടന വളര്ച്ചയന്ത്രില് മുഖര  പങ്കുവഹെന്ത്രിച്ച ടകകാച്ചന്ത്രി

തകരുകയകാണട്ട്.  ടകകാച്ചന്ത്രി  തുറമുഖതന്ത്രിടന  ഇന്നടത  അവസ്ഥ  ശവപറമ്പന്ത്രിനട്ട്

തുലെരമകാണട്ട്.  കപലെടുകകാത ടകകാച്ചന്ത്രി തുറമുഖതന്ത്രിടന വന്ത്രിവന്ത്രിധ പ്രവദശങ്ങളന്ത്രിലുള

പതന്ത്രിനകായന്ത്രിരകണകന്ത്രിനട്ട്  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്കട്ട്  ടതകാഴെന്ത്രില്  നഷ്ടടപട്ടുര്യം  തുറമുഖ

വജകാലെന്ത്രികകാര്ക്കുവപകാലുര്യം  വവതനര്യം  ടകകാടുകകാനന്ത്രിലകാത  അവസ്ഥയകാണട്ട്

സര്യംജകാതമകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  ഇക്കൗ  സകാഹെചരരതന്ത്രില്  വപകാലുര്യം  തുറമുഖടത

രക്ഷേന്ത്രികകാന  വകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനട്ട്  തയ്യേകാറകാകുന്നന്ത്രില.  ആവഗകാള  സകാമ്പതന്ത്രിക

പരന്ത്രിഷ്കകാരങ്ങള് അടന്ത്രിവച്ചല്പന്ത്രിക്കുന്ന ദുരന്ത്രിതങ്ങളടട  നയര്യം വഴെന്ത്രി  ഇനരന സമ്പദട്ട്
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ഘടനടയ  പരവദശന്ത്രികള്കട്ട്  അടന്ത്രിയറവച്ചട്ട്  ജനങ്ങടള  ഉത്കണ്ഠയന്ത്രിവലെക്കുര്യം

പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിയന്ത്രിവലെക്കുര്യം തളന്ത്രിവന്ത്രിടുകയര്യം ടചയ്യുവമ്പകാള് ബഹുമകാനടപട ധനകകാരര

വകുപമനന്ത്രി  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  ബഡ്ജറട്ട്  സകാവങതന്ത്രികമകായന്ത്രി  സര്യംസ്ഥകാന

ബഡ്ജറകാടണങന്ത്രില് കൂടന്ത്രി നയപരമകായന്ത്രി ഇടതകാരു വദശശയ ബഡ്ജറന്ത്രിടന ഗുണര്യം

ടചയ്യുര്യം.   ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്  സത്വപ  ബഡ്ജറട്ട്,  സകാങല്പന്ത്രിക  ബഡ്ജറട്ട്  എന്നശ

തലെങ്ങളന്ത്രില് വരകാഖരകാനന്ത്രിക്കുന്നവരുണട്ട്.  എന്നകാല് ഇക്കൗ ബഡ്ജറട്ട്  വകരളതന്ത്രിടന

സമഗ  വന്ത്രികസനതന്ത്രിവനയര്യം  ഉയര്ടതഴുവന്നല്പന്ത്രിവനയര്യം  കകാഹെളമകായന്ത്രി  ഞകാന

കകാണുന.  ബഡ്ജറന്ത്രിനുര്യം  വവകാടട്ട്-ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിനുര്യം  സര്വ്വകാതനകാ പന്ത്രിന്തുണ

ടകകാടുത്തുടകകാണട്ട് ഞകാന എടന വകാക്കുകള് ചുരുക്കുന.

ശശ  .    ആനണന്ത്രി വജകാണ്:  സര്,  ഇക്കൗ വവകാടട്ട്  ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന ഞകാന

പൂര്ണ്ണമകായന്ത്രി പന്ത്രിന്തുണയ്ക്കുന.  കഴെന്ത്രിഞ ഒന്നരമകാസകകാലെമകായന്ത്രി അധന്ത്രികകാരതന്ത്രില്

വന്നന്ത്രിട്ടുള  ഇടതുപക്ഷേ  ജനകാധന്ത്രിപതരമുന്നണന്ത്രി  ഗവണ്ടമനട്ട്  ആദരനകാളകളന്ത്രില്

എടുതന്ത്രിട്ടുളള  തശരുമകാനങ്ങള്  പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിച്ചകാല്,  ഇവപകാള്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച

ബഡ്ജറട്ട് ഉള്ടപടട ഇവന്ത്രിടട കഴെന്ത്രിഞ ദന്ത്രിവസങ്ങളന്ത്രിടലെലകാര്യം നടന്ന ചര്ച്ചകളടട

അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില്  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേത്തുളവര്  വളടര  രൂക്ഷേമകായന്ത്രി  ഇക്കൗ

ബഡ്ജറന്ത്രിടനയര്യം  ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രിടയയര്യം  വന്ത്രിമര്ശന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്  അവരുടട
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ഉളന്ത്രില്  കുറവബകാധമുടണന്നട്ട്  മനസന്ത്രിലെകാകകാന  സകാധന്ത്രിച്ചു.  എലകാവവരയര്യം

ഒരുടപകാടലെ കണടകകാണട്ട്,  ഇക്കൗ കടുത സകാമ്പതന്ത്രിക പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിയന്ത്രിലുര്യം എലകാ

മണ്ഡലെങ്ങളന്ത്രിലുര്യം  70  വകകാടന്ത്രിരൂപയന്ത്രില്  കുറയകാത  ഫണട്ട്  അനുവദന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുടണന്നട്ട്

ഇന്നടലെ ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി പറയകയണകായന്ത്രി.  ആ കുറവബകാധര്യം വച്ചുടകകാണട്ട്

വന്ത്രിമര്ശന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്  തശര്ച്ചയകായര്യം  ആഗഹെന്ത്രിച്ചതന്ത്രിടനകകാള്  കൂടുതല്  തുക

അനുവദന്ത്രിച്ചു  നല്കന്ത്രി  എനളതട്ട്  ഇനന്ത്രിടയങന്ത്രിലുര്യം  നന്ത്രിങ്ങള്

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്നകാണട്ട് എനന്ത്രികട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രികകാനുളതട്ട്. 

വകകാതമര്യംഗലെര്യം  നന്ത്രിവയകാജക  മണ്ഡലെതന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നകാണട്ട്  ഞകാന  വരുന്നതട്ട്.

എടന  മണ്ഡലെര്യം  പൂര്ണ്ണമകാടയകാരു  കകാര്ഷന്ത്രിക  വമഖലെയകാണട്ട്.  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്

പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിക്കുവമ്പകാള് കകാര്ഷന്ത്രിക വമഖലെയട്ട് മുന സര്കകാര് നല്കന്ത്രിയതന്ത്രിവനകകാള്

പതന്ത്രിന്മേടങ്ങട്ട്  പരന്ത്രിഗണന,  പ്രവതരകന്ത്രിച്ചട്ട്  റബര്  കര്ഷകര്കട്ട്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനട്ട്

നല്കന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുണട്ട്.   റബര് കര്ഷകര് തന്ത്രിങ്ങന്ത്രി പകാര്ക്കുന്ന ഒരു വമഖലെയകാണട്ട് എടന

നന്ത്രിവയകാജക  മണ്ഡലെര്യം.  കഴെന്ത്രിഞ  5  വര്ഷര്യം  റബര്  കര്ഷകരുടട  ജശവന്ത്രിതര്യം

ദുരന്ത്രിതപൂര്ണ്ണമകായന്ത്രി  മുവന്നകാട്ടുവപകായ  ഒരു  കകാലെഘടമകായന്ത്രിരുന.   ടകാപന്ത്രിര്യംഗട്ട്

ആരര്യംഭേന്ത്രികകാറകായ  റബര്  മരങ്ങള്  ടവടന്ത്രി  നശന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്ന  ഒരു  നന്ത്രിലെയന്ത്രിവലെകട്ട്

കകാരരങ്ങള് എതന്ത്രിയന്ത്രിരുന.  എന്നകാല് ഇന്നന്ത്രിവപകാള് ആ സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി മകാറന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുണട്ട്.
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ഇക്കൗ  ബഡ്ജറന്ത്രിനുവശഷവര്യം  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  പ്രഖരകാപനങ്ങള്ക്കുവശഷവര്യം

കര്ഷകടരലകാര്യം  വലെന്ത്രിയ  ആവവശതന്ത്രിലുര്യം  പ്രതശക്ഷേയന്ത്രിലുമകാണട്ട്.  500

വകകാടന്ത്രിരൂപവയകാളമകാണട്ട് ഇതുമകായന്ത്രി ബനടപടട്ട് ഗവണ്ടമനട്ട് അനുവദന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളളതട്ട്.

റബര്  കര്ഷകര്കട്ട്  കന്ത്രിവലെകായട്ട്  150/-  രൂപടയങന്ത്രിലുര്യം  റബറന്ത്രിനട്ട്  ലെഭേരമകാക്കുന്ന

തരതന്ത്രില്  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ച  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  ഞകാന  ഇക്കൗ

അവസരതന്ത്രില്  പ്രവതരകര്യം  അഭേന്ത്രിനനന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  തശരുമകാനങ്ങള്  പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്  അവര്  പലെ

പ്രഖരകാപനങ്ങളര്യം നടതന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  അവരുടട അവസകാന കകാലെഘടങ്ങളന്ത്രില് 300

വകകാടന്ത്രിരൂപ  ഇതന്ത്രിനകായന്ത്രി  വകയന്ത്രിരുത്തുടമന്നട്ട്  പറഞവപകാള്  ഏതകാണട്ട്  64

വകകാടന്ത്രിരൂപ  മകാത്രമകാണട്ട്  റബര്  വമഖലെയന്ത്രില്  വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.  ആ

നന്ത്രിലെയന്ത്രില്,  റബര് കര്ഷകടര സര്യംബനന്ത്രിച്ചകായകാലുര്യം വരകമകായ നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമനട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.   അതുവപകാടലെ  എലകാ  വമഖലെയന്ത്രിലുര്യം  ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമനട്ട്  വരകമകാടയകാരു  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  കര്ഷകജനതടയ

സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി,  പ്രവതരകന്ത്രിച്ചട്ട്   സകാമ്പതന്ത്രിക

പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രികള്കന്ത്രിടയന്ത്രിലുര്യം  ധശരമകായ  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ച  ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  ഞകാന  പ്രവതരകര്യം  അഭേന്ത്രിനനന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   കഴെന്ത്രിഞ  5
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വര്ഷകകാലെര്യം  എനകായന്ത്രിരുന  വകരളതന്ത്രിടന  സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി?  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറട്ട്

പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്  കകാര്ഷന്ത്രിക  വമഖലെ  എന്നവപകാടലെ  വകരളതന്ത്രിടന

ടപകാതുജനകാവരകാഗരര്യം  ഉള്ടപടടയളള  എലകാ  വമഖലെയര്യം

സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയള  ധശരമകായ  നന്ത്രിലെപകാടുകള്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.

ജന്ത്രിലകാ  ആശുപത്രന്ത്രികള്,  തകാലൂകട്ട്  ആശുപത്രന്ത്രികള്,   ആവരകാഗരവമഖലെയന്ത്രിടലെ

സകാഫട്ട്  പകാവറണ്  അടകമുള  കകാരരങ്ങള്  സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  ഇക്കൗ

ഗവണ്ടമനട്ട്  ധശരമകായ  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  അതുവപകാടലെതടന്നയകാണട്ട്

വന്ത്രിദരകാഭേരകാസ വമഖലെയര്യം.  കഴെന്ത്രിഞ  5  വര്ഷകകാലെര്യം വകരളതന്ത്രിടലെ വന്ത്രിദരകാഭേരകാസ

വമഖലെയന്ത്രിടലെ  സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി  എനകായന്ത്രിരുന?   വകരളതന്ത്രിടന

ടപകാതുവന്ത്രിദരകാഭേരകാസവമഖലെടയ  ഇത്രയധന്ത്രികര്യം  തകര്ക്കുന്ന  സമശപനര്യം

സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  ഒരു  ഗവണ്ടമനട്ട്  ഇക്കൗ  വകരളതന്ത്രില്  ഉണകായന്ത്രിട്ടുവണകാ?  ഇക്കൗ

ബഡ്ജറന്ത്രിടന  തശരുമകാനങ്ങള്  പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രികണര്യം.  ആയന്ത്രിരര്യം  സര്കകാര്

വന്ത്രിദരകാലെയങ്ങടളയകാണട്ട്  അനകാരകാഷ  നന്ത്രിലെവകാരതന്ത്രില്  ഉയര്ത്തുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി

ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനട്ട്  തശരുമകാനടമടുതട്ട്  മുവന്നകാട്ടുവപകാകുന്നതട്ട്.

ടപകാതുവന്ത്രിദരകാലെയങ്ങടള  സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി   ഇതരടമകാരു

തശരുമകാനടമടുത  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  ഞകാന  പ്രവതരകര്യം  അഭേന്ത്രിനനന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.
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കഴെന്ത്രിഞ  5  വര്ഷകകാലെടത  ടചയന്ത്രികള്  നമുകട്ട്  പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രികകാര്യം.  അണ്-

ഇകവണകാമന്ത്രികട്ട്  എന്ന  പദര്യം  ഉപവയകാഗന്ത്രികകാന  പകാടന്ത്രിടലന്നട്ട്  ഇവന്ത്രിടട

പറയകയണകായന്ത്രി.  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസ  വമഖലെയന്ത്രിടലെ  അന്നടത  സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി

എനകായന്ത്രിരുന?  വകരളതന്ത്രിടന  ടപകാതുവന്ത്രിദരകാലെയങ്ങടള  ശത്വകാസര്യം  മുടന്ത്രിച്ചട്ട്

ടകകാല്ലുന്ന  സമശപനമവല  കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ടമനട്ട്

സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളതട്ട്?   ടപകാതുവന്ത്രിദരകാലെയങ്ങളന്ത്രില്  പഠന്ത്രിക്കുന്ന  കുടന്ത്രികള്കട്ട്

യഥകാസമയതട്ട്  പകാഠപുസകര്യം  ലെഭേന്ത്രികന്ത്രില,  അടലങന്ത്രില്  അവരുടട  റന്ത്രിസള്ടട്ട്

എടന്നങന്ത്രിലുര്യം  എങ്ങടനടയങന്ത്രിലുര്യം  വരുടന്നകാരു  സമശപനര്യം  വകരളതന്ത്രിനകതട്ട്

ഉണകായന്ത്രിരുന.   ടപകാതുവന്ത്രിദരകാലെയങ്ങളന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം  വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികടള

ആടന്ത്രിവയകാടന്ത്രിക്കുന്ന  സമശപനമകാണട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ  ഗവണ്ടമനട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.

എന്നകാല്  അതന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം  വരതരസമകായന്ത്രി  വകരളതന്ത്രിടന  ടപകാതുവന്ത്രിദരകാഭേരകാസ

വമഖലെടയ  സര്യംരക്ഷേന്ത്രികകാന  ധശരമകായ  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്  ഈ

ഗവണ്ടമനട്ട്  മുവന്നകാടട്ട്  വന്നന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  അതന്ത്രിടന പ്രഖരകാപനങ്ങളര്യം  തശരുമകാനങ്ങളര്യം

ഇക്കൗ  ബഡ്ജറന്ത്രിനകത്തുണട്ട്.  പ്രകാഥമന്ത്രിക  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസ  വമഖലെ  മുതല്

സര്വ്വകലെകാശകാലെകാതലെര്യം  വടര  ആ  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  കഴെന്ത്രിഞ

ഗവണ്ടമനട്ട്  ഭേരന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്  സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി  എനകായന്ത്രിരുനടവനളതട്ട്  അറന്ത്രിയകാര്യം.
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അനധന്ത്രികൃത  നന്ത്രിയമനവമകായന്ത്രി  ബനടപട്ടുര്യം  സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  കഴെന്ത്രിഞ

ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  ഭേരണകകാലെതട്ട്  സര്വ്വകലെകാശകാലെകളടട   സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി

എനകായന്ത്രിരുന;  സര്വ്വകലെകാശകാലെകളടട  കകാരരടമടുതട്ട്  പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്

പമ്യൂണ്  മുതല്  വന്ത്രി.സന്ത്രി.  വടര  വയകാഗരതയന്ത്രിലകാത  ആളകടള  നന്ത്രിങ്ങള്

നന്ത്രിയമന്ത്രിച്ചന്ത്രിവല?  വകരളതന്ത്രിടന  അടലങന്ത്രില്  രകാജരതന്ത്രിടന  ചരന്ത്രിത്രതന്ത്രില്

ആദരമകായകാണട്ട്  ഒരു  സര്വ്വകലെകാശകാലെയടട  വന്ത്രി.സന്ത്രി.ടയ  വയകാഗരതയന്ത്രില

എനളതന്ത്രിടന വപരന്ത്രില് ഗവര്ണ്ണര്കട്ട് പുറതകാവകണന്ത്രി വന്നന്ത്രിട്ടുളതട്ട്. കകാലെന്ത്രികറട്ട്

സര്വ്വകലെകാശകാലെയടട കകാരരര്യം നമള് വകട്ടു. അവന്ത്രിടട മുസശര്യം ലെശഗട്ട് വനതകാകന്മേകാര്

കകാലെന്ത്രികറട്ട്  സര്വ്വകലെകാശകാലെയടട  ഭൂമന്ത്രി  വന്ത്രില്ക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്

സത്വശകരന്ത്രിച്ചു.  ആ  നന്ത്രിലെയന്ത്രില്  വകരളതന്ത്രിടന   ടപകാതുവന്ത്രിദരകാഭേരകാസവമഖലെടയ

തകര്ക്കുടന്നകാരു  സമശപനര്യം  ആ  ഗവണ്ടമനട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചു.  അതന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം

വരതരസമകായന്ത്രി  ഇവപകാള്  കൃതരമകായ  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.

വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികള്കട്ട്  കൃതരമകായന്ത്രി  പകാഠപുസകര്യം  കന്ത്രിട്ടുകയര്യം  കൃതരമകായ  റന്ത്രിസള്ടട്ട്

ഉണകാകുകയര്യം  ടചയ്യുര്യം.   സ്കൂളകള്കട്ട്  ആവശരമകായ  ഫണട്ട്  നല്കന്ത്രിടകകാണട്ട്

സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയള നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനട്ട് സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.

വകരളതന്ത്രിടന ടപകാതുവന്ത്രിദരകാഭേരകാസ വമഖലെടയ സര്യംരക്ഷേന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി ഇക്കൗ
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ഗവണ്ടമനട്ട് എടുതന്ത്രിട്ടുള തശരുമകാനങ്ങള് പ്രവതരകര്യം പ്രശര്യംസനശയമകാണട്ട്. 

കകായന്ത്രികരര്യംഗവമകായന്ത്രി ബനടപടട്ട് വകരളതന്ത്രില് വളടര മുവന്നറര്യം നന്ത്രില്ക്കുന്ന

ഒരു  നന്ത്രിവയകാജകമണ്ഡലെമകാണട്ട്  വകകാതമര്യംഗലെര്യം.  ഒടനവധന്ത്രി  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസ

സ്ഥകാപനങ്ങള്  അവന്ത്രിടട  പ്രവര്തന്ത്രിക്കുനണട്ട്.  കകായന്ത്രികരര്യംഗടത

വപ്രകാതകാഹെന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയള  സമശപനങ്ങള്  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനട്ട്

സത്വശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  ഒടനവധന്ത്രി  വസഡന്ത്രിയങ്ങള്കട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.

വരകമകായ  കകാഴ്ചപകാവടകാടുകൂടന്ത്രി  ആ  വമഖലെയന്ത്രില്  ഇടടപട്ടുവപകാകകാന  വവണന്ത്രി

ശദന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.   ഒരു  കകായന്ത്രികവമള  നടതകാനുള  അവസരര്യംവപകാലുര്യം  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രി

നടത്തുന്നതന്ത്രിനുള വവദന്ത്രിയകാകന്ത്രിമകാറന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുള മുന യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന

സമശപനതന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  വരതരസമകായന്ത്രി  കകായന്ത്രികവമഖലെയന്ത്രില്  വരകമകായ

കകാഴ്ചപകാവടകാടുകൂടന്ത്രിയളള  ഒരു  സമശപനര്യം  സത്വശകരന്ത്രിച്ചുടകകാണകാണട്ട്  ഗവണ്ടമനട്ട്

മുവന്നകാടട്ട് വപകായന്ത്രിട്ടുളതട്ട്. ഞകാന കൂടുതല് സമയര്യം എടുക്കുന്നന്ത്രില. ഇക്കൗ വവകാടട്ട് ഓണ്

അകക്കൗണന്ത്രിടന ഒരന്ത്രികല് കൂടന്ത്രി സര്വ്വകാതനകാ പന്ത്രിന്തുണച്ചുടകകാണട്ട്,  ഇനന്ത്രി വരുന്ന

നകാളകള് വകരളതന്ത്രിനകതട്ട് ഇടതുപക്ഷേതന്ത്രിവനതകാണട്ട്, മഹെകാഭൂരന്ത്രിപക്ഷേര്യം വരുന്ന

ജനങ്ങളര്യം  വകരളതന്ത്രില്  ഇടതുപക്ഷേതന്ത്രിടന  ഭേരണത്തുടര്ച്ച

ആഗഹെന്ത്രിച്ചുടകകാണള നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട് ഇനന്ത്രിയര്യം മുവന്നകാട്ടുവപകാകുര്യം.
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വകരളതന്ത്രില്   തുടര്നര്യം   ഇടതുപക്ഷേതന്ത്രിനകായന്ത്രി  എലകാവരുര്യം

അണന്ത്രിനന്ത്രിരകണടമന്നട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട് നന്ത്രിര്ത്തുന. നനന്ത്രി, നമസകാരര്യം.

ശശ  .    പന്ത്രി  .    ടക  .    ബഷശര്:  സര്,  ഞകാന ഇക്കൗ വവകാടട്ട്  ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന

എതന്ത്രിര്ക്കുകയകാണട്ട്.  ബഹുമകാനടപട  ധനകകാരരവകുപമനന്ത്രി  വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.

വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്-ടന  എലകാ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസര്യംഗങ്ങളര്യം  'ഏ  വന്ത്രി  സ'

പ്രസര്യംഗങ്ങളകാണട്ട്.   അവദ്ദേഹെതന്ത്രിവനതട്ട്  'ഏ  വന്ത്രി  സ'  പ്രസര്യംഗടമന്നട്ട്  പറയകാന

കകാരണര്യം  ഒന്നകാമതകായന്ത്രി  ഏവകകാപനവര്യം  രണകാമതകായന്ത്രി  വന്ത്രിവകന്ദ്രശകരണവര്യം

മൂന്നകാമതകായന്ത്രി  സര്യംവയകാജനവര്യം  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  പ്രസര്യംഗതന്ത്രില്  ഉണകാകുര്യം.

അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന ഏതട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസര്യംഗര്യം എടുതകാലുര്യം അവദ്ദേഹെര്യം പറയന്നതട്ട്

ഏവകകാപന്ത്രിപന്ത്രിച്ചട്ട്  നടപന്ത്രിലെകാക്കുര്യം  എന്നകാണട്ട്.  ഒരു  വന  പദതന്ത്രി  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചകാല്

അടുത വകാകന്ത്രില് അവദ്ദേഹെര്യം പറയന്നതട്ട് തവദ്ദേശസ്ഥകാപനങ്ങളമകായന്ത്രി ബനടപടട്ട്

മറട്ട്  പദതന്ത്രിയമകായന്ത്രി  ഏവകകാപന്ത്രിപന്ത്രിച്ചട്ട്  അതട്ട്  വന്ത്രിവകന്ദ്രശകരന്ത്രിച്ചട്ട്  നടപന്ത്രിലെകാക്കുര്യം

എന്നകാണട്ട്.  എടനങന്ത്രിലുര്യം   കകാരണതകാല്  ടടവകുകയകാടണങന്ത്രില്  അവദ്ദേഹെര്യം

അടുതട്ട്  പറയര്യം  ഇതട്ട്  സര്യംവയകാജന്ത്രിപന്ത്രിക്കുര്യം  എന്നട്ട്.  ഇതട്ട്  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  ഒരു

കശലെന്ത്രിയകാണട്ട്.   2011  ടഫബ്രുവരന്ത്രി  മകാസര്യം  10-ാം  തശയതന്ത്രി  അവദ്ദേഹെര്യം
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അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസര്യംഗതന്ത്രില്  വര്ദന്ത്രിച്ചുവരുന്ന  അസമതത്വവര്യം

കശഴെട്ട് തടന്ത്രിലുള  പകാപരശകരണവര്യം  പരന്ത്രിഹെരന്ത്രികണടമന്നട്ട്  പറയനണട്ട്.  2006

മുതല്  2011  ഭേരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന്നതട്ട്  നന്ത്രിങ്ങളകാണട്ട്.  ആ  5  ടകകാലമകാണട്ട്

പകാപരശകരണമുണകായതട്ട്.  അതട്ട്  ഞങ്ങളടട  കകാലെതല.  നന്ത്രിങ്ങള്  അതട്ട്

ആവലെകാചന്ത്രിച്ചുവനകാകണര്യം.   കശഴെട്ട് തടന്ത്രിലുളവടര  പകാപരകാകന്ത്രിയതട്ട്  2006  മുതല്

2011  വടരയള  കകാലെഘടതന്ത്രിലെകായതകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങളടട  ഭേരണവനടര്യം.

ആവലെകാചന്ത്രിച്ചുവനകാക്കൂ.  ആ  കകാലെതട്ട്  12.5  ലെക്ഷേര്യം  ആളകള്കകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്

വക്ഷേമടപനഷന നല്കന്ത്രിയതട്ട്.  ശശ.  ഉമനചകാണന്ത്രി സര്കകാരന്ത്രിടന കകാലെതകാണട്ട്

അതട്ട്  36  ലെക്ഷേമകാകന്ത്രി  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്.  വക്ഷേമടപനഷനുകടളകാടക

മൂലെധനടചലെവന്ത്രിനതന്ത്രില്  ആയതുടകകാണകാണട്ട്  വക്ഷേമടപനഷനുകള്

ടവടന്ത്രിക്കുറച്ചടതന്നട്ട് ബഡ്ജറന്ത്രില് പറയനണട്ട്.  വറഷന  കടകള് നവശകരന്ത്രികകാന

ടക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  വഴെന്ത്രി  പലെന്ത്രിശരഹെന്ത്രിത  വകായ  ടകകാടുക്കുനണട്ട്  എനര്യം

പറയനണട്ട്.  അതന്ത്രിടന  മകാനദണ്ഡര്യം  എനകാടണന്നട്ട്  വരകമകാകണര്യം.

ടക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.  എങ്ങടനയകാണട്ട്  പലെന്ത്രിശരഹെന്ത്രിത  വകായ  ടകകാടുക്കുന്നതട്ട്?

പകാവടപട  വരകാഗന്ത്രികള്ക്കുര്യം  ആളകള്ക്കുര്യം  ഇതുവപകാടലെ  പലെന്ത്രിശരഹെന്ത്രിത  വകായ

ടകകാടുകകാനുള  നടപടന്ത്രി  സത്വശകരന്ത്രിക്കുവമകാ?  എലകാ  ബഡ്ജറ്റുകളന്ത്രിലുര്യം  വകന്ദ്ര
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സര്കകാരന്ത്രിടന  കുറര്യം  പറയനണട്ട്.  വകകാണ്ഗസ്സുകകാടര  നന്ത്രിങ്ങള്

എടനകാടകയകാണട്ട്  പറഞന്ത്രിട്ടുളതട്ട്;  എനകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  നകാവട്ട്  വപകാവയകാ,

നന്ത്രിങ്ങളടട  അണ്ണകാകട്ട്  ഇറങ്ങന്ത്രിവപകാവയകാ;  എനകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്

ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.ടയക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  ഒനര്യം  പറയകാതതട്ട്;  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറന്ത്രില്  നന്ത്രിങ്ങള്

എവന്ത്രിടടടയങന്ത്രിലുര്യം  വകന്ദ്രതന്ത്രിടനതന്ത്രിടര  എടനങന്ത്രിലുര്യം  പറഞന്ത്രിട്ടുവണകാ?

വകരളതന്ത്രില്  എവന്ത്രിടടയകാണട്ട്  പ്രശഫകാബന്ത്രിവകഷന  പകാര്പന്ത്രിട  പദതന്ത്രി

നടത്തുന്നതട്ട്?  വകരളതന്ത്രില്  അതന്ത്രിനകാവശരമകായ  ടടവകകാളജന്ത്രിയള  സ്ഥലെങ്ങള്

എവന്ത്രിടടയകാണുളതട്ട്?  സര്യംസ്ഥകാനതട്ട്  അങ്ങടനടയകാരു  സര്യംഭേവര്യം  തടന്നയന്ത്രില.

ഇനന്ത്രി  അതട്ട്  വരണടമങന്ത്രില്തടന്ന വടവകഇനരയന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം ടകകാണവരണര്യം.

തവദ്ദേശസത്വയര്യംഭേരണ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  അതന്ത്രിടന  വമകാഡല്  ടകകാടുക്കുടമന്നട്ട്

ബഡ്ജറന്ത്രില് പറയന;  എവന്ത്രിടട ടകകാടുകകാനകാണട്ട്?  അവപകാവഴെയ്ക്കുര്യം  ഇക്കൗ വര്ഷര്യം

കഴെന്ത്രിഞ്ഞുകന്ത്രിട്ടുര്യം;  ഇക്കൗ  പറഞ  പരന്ത്രിപകാടന്ത്രികടളകാനര്യം  നടപകാകുകയമന്ത്രില.  ഇവന്ത്രിടട

എലകാവരുര്യം  ബഡ്ജറന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചുള വമകാഹെങ്ങളര്യം  കകാരരങ്ങളടമകാടക പറഞ്ഞു.

ഞകാന അതുസര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട് ഒനര്യം പറയന്നന്ത്രില. പന്ത്രിടന്ന വനകാര്യംസട്ട് വനകാകന്ത്രി വപകാസട്ട്

ക്രന്ത്രിവയഷന  നടത്തുടമന്നട്ട്  പറഞ്ഞു.  ഞകാന  ടചറപകാകകാവരകാടട്ട്  വചകാദന്ത്രികടട;

നന്ത്രിങ്ങള്  വചകാര  നശരകാകന്ത്രിയ  കുടറ  ആള്കകാരുണവലകാ.  ടവറടത  അങ്ങടന
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പറയകാടമന്നലകാടത നന്ത്രിങ്ങള് എവന്ത്രിടടയകാണട്ട് വചകാര നശരകാകന്ത്രിയതട്ട്.  പണട്ട് വചകാര

നശരകാകകാന  എ.ടക.ജന്ത്രി.യര്യം  കൃഷ്ണപന്ത്രിളയര്യം  നകായനകാരുടമകാടക  ഉണകായന്ത്രിരുന.

നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട് എവന്ത്രിടടടയങന്ത്രിലുര്യം വചകാര നശരകാകകാനുള അവസരര്യം കന്ത്രിടന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുവണകാ?

5  വര്ഷര്യം  ടകകാണട്ട്  25  ലെക്ഷേര്യം  ആളകള്കകാണട്ട്   ടതകാഴെന്ത്രില്  ടകകാടുക്കുടതന്നട്ട്

പറയന.   പവക്ഷേ   2  വര്ഷര്യംതടന്ന  വനകാര്യംസകാണട്ട്.  ഏതകാണട്ട്  ആ  വനകാര്യംസട്ട്;

അങ്ങടനയകാടണങന്ത്രില്  ടതകാഴെന്ത്രില്  എവന്ത്രിടട  കന്ത്രിടകാനകാണട്ട്?  നന്ത്രിങ്ങള്  ടതകാഴെന്ത്രില്

ടകകാടുകകാന  വപകാകുന്നതട്ട്  ആര്കകാണട്ട്?  സകാമ്പതന്ത്രിക  അച്ചടകടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്

പറഞ  അങ്ങവയകാടട്ട്  വചകാദന്ത്രികടട,  ഉച്ചയ്ക്കുവശഷര്യം  ഒരു  ബന്ത്രില് വരുനണവലകാ.

കമമ്യൂണന്ത്രിസട്ട്  പകാര്ടന്ത്രികട്ട്  വയകാജന്ത്രിച്ചതകാവണകാ.  ആ  ബന്ത്രില്  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്

വയകാജന്ത്രിച്ചതകാവണകാടയന്നട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  ആവലെകാചന്ത്രികണര്യം.  ഒരകാടള

മൂലെയന്ത്രിരുതകാനകായന്ത്രി,  ഭേരണപരന്ത്രിഷ്കകാര  കമന്ത്രിറന്ത്രിയടട ടചയര്മകാന  സ്ഥകാനര്യം

ടകകാടുകകാനകായന്ത്രി  നന്ത്രിയമസഭേയടട,  വകരളതന്ത്രിടന  ചരന്ത്രിത്രതന്ത്രില്  ആദരമകായന്ത്രി

കമമ്യൂണന്ത്രിസട്ട്  പകാര്ടന്ത്രിടയവപകാടലെകാരു  പകാര്ടന്ത്രി  പകാര്ടന്ത്രി  വനതകാവന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  ഒരു

നന്ത്രിയമ  വഭേദഗതന്ത്രി  ടകകാണവരുന.  നകാണമുവണകാ  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്?  16  ടകകാലര്യം

പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  വന്ത്രിജയന  സന്ത്രി.പന്ത്രി.ടഎ.(എര്യം)  ടന  ടസക്രടറന്ത്രിയകായന്ത്രി.  10  ടകകാലര്യം

അവദ്ദേഹെടത  മുള്മുനയന്ത്രില്  നന്ത്രിര്തന്ത്രിയ  വന്ത്രി.എസട്ട്.  അച്ചുതകാനനടന  പ്രകകാശട്ട്
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കകാരകാട്ടുര്യം യച്ചൂരന്ത്രിയര്യം വന്നട്ട് ഫന്ത്രിഡല് കകാവസ്ട്രേകാ എന്നട്ട് വന്ത്രിവശഷന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു. ഞകാന എടന

ജശവന്ത്രിതതന്ത്രില്  ഫന്ത്രിഡല്  കകാവസ്ട്രേകാടയ  ജശവവനകാടട  കണന്ത്രിടന്ത്രില.  ഡമ്യൂപ്ലന്ത്രിവകറട്ട്

ഫന്ത്രിഡല്  കകാവസ്ട്രേകാടയ  കണ.  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട്  ആ  വവഷടമകാന്നട്ട്

മകാറന്ത്രിടകകാടുകണര്യം.  കകാരരര്യം എനകായകാലുര്യം ഞകാന പന്ത്രിണറകായന്ത്രിയടട കൂടടയകാണട്ട്.

കകാരണര്യം   അയകാള്  പറഞന്ത്രിടതട്ട്  നന്ത്രില്ക്കുടമന്ന  കകാരരതന്ത്രില്  എനന്ത്രികട്ട്

ഉറപകാണട്ട്.  ശശ.  വന്ത്രി.  എസട്ട്.  അച്ചുതകാനനടന  കയ്യേന്ത്രിലെന്ത്രിരന്ത്രിപടകകാണകാണട്ട്

നന്ത്രിങ്ങളന്ത്രിടതകാടക ടചയ്യുന്നടതന്നട്ട് എനന്ത്രികറന്ത്രിയകാര്യം.  ഭേരണപരന്ത്രിഷ്കകാര കമന്ത്രിറന്ത്രിയടട

ടചയര്മകാന സ്ഥകാനര്യം നല്കുന്നതന്ത്രിടന കണശഷന എനകാണട്ട്?  ഞകാന നന്ത്രിങ്ങളടട

പകാര്ടന്ത്രി  കമന്ത്രിറന്ത്രികട്ട്  വന്നന്ത്രിടന്ത്രില.  പത്രതന്ത്രില്  വന്നതകാണട്ട്.  പണടതവപകാടലെ

അടച്ചന്ത്രിട മുറന്ത്രിയന്ത്രിലെല.  എലകാവരുര്യം ടമകാടടബലെന്ത്രില് റന്ത്രിവകകാര്ഡട്ട് ടചയ്യുകയര്യം അതട്ട്

പത്രകകാര്കട്ട് ടകകാടുക്കുകയര്യം അവര് പത്രതന്ത്രില് വകാര്ത ടകകാടുക്കുകയര്യം ടചയ്യുര്യം.

ഇതകാണവലകാ  നന്ത്രിങ്ങളടട  പകാര്ടന്ത്രി.  ബഹുമകാനടപട  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി

പറയണര്യം,  നന്ത്രിങ്ങളകാണട്ട്  ഇതന്ത്രിനട്ട്  പണര്യം  ടകകാടുവകണതട്ട്.   അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട്  88

ലെക്ഷേര്യം  രൂപയകാണട്ട്  5  വര്ഷതന്ത്രിനുളന്ത്രില്  കവനകാണ്ടമനട്ട്  ഹെക്കൗസന്ത്രിനട്ട്  വമകാടന്ത്രി

പന്ത്രിടന്ത്രിപന്ത്രികകാനകായന്ത്രി  ടചലെവകായതട്ട്.  എന്നന്ത്രിടട്ട്  അവദ്ദേഹെര്യം  പറയകയകാണട്ട്,  ഞകാന

തകര ഷശറട്ട്  ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചുള ടഷഡന്ത്രിലെകാണട്ട് തകാമസന്ത്രിച്ചതട്ട് എന്നട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള് ഒരു
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കകാരരര്യം  ടചയ്യേണര്യം,  അവദ്ദേഹെര്യം  5  വര്ഷര്യം  അങ്ങടന  നന്ത്രിന്നന്ത്രിട്ടുടണങന്ത്രില്

അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടനകാരു  ടപനഷന  ടകകാടുകണര്യം.  ശശ.  വന്ത്രി.  എസട്ട്.

അച്ചുതകാനനടനപറന്ത്രി  എനട്ട്  പറഞകാലുര്യം  നന്ത്രിങ്ങള്  അവന്ത്രിടടനന്ത്രിന്നട്ട്

എഴുവന്നല്കന്ത്രില  എന്നട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  ഉറപകാണട്ട്.  കകാരണര്യം  പന്ത്രിണറകായന്ത്രി

ടശമകാടണന്നകാണട്ട് പറഞന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള്  എഴുവന്നല്കന്ത്രില.  ടശര്യം

പന്ത്രിണറകായന്ത്രി,  ടശര്യം വസകാളകാര് വപകാടലെ ശരന്ത്രിയകാകുര്യം. .....  (ബഹെളര്യം) .......  നന്ത്രിങ്ങള്

പന്ത്രിണറകായന്ത്രിടയന്നട്ട് പറഞവപകാള് എഴുവന്നറ്റു. അതട്ട് എവന്ത്രിടടയര്യം എഴുവന്നല്ക്കുര്യം.

ശശ.  വന്ത്രി.  എസട്ട്.  അച്ചുതകാനനടനപറന്ത്രി  പറഞകാല്  നന്ത്രിങ്ങള്  എഴുവന്നല്കന്ത്രില.

........ … ഞകാന ഒനര്യം പന്ത്രിനവലെന്ത്രികന്ത്രില. 

മന്ത്രി  .    സശകര്:  പ്ലശസട്ട്....പ്ലശസട്ട്.....  അങ്ങവയകാടട്ട്  തുടകര്യം  മുതല്തടന്ന

ടചയറന്ത്രിടന വനകാകന്ത്രി സര്യംസകാരന്ത്രികകാന പറഞതകാണട്ട്. 

ശശ  .    പന്ത്രി  .    ടക  .    ബഷശര്:  സര്,  1964-ല്  പകാര്ടന്ത്രി  പന്ത്രിളര്ന്നവപകാഴുണകായ

കമമ്യൂണന്ത്രിസട്ട് വനതകാവന്ത്രിടനപറന്ത്രി ഞകാന ഇത്രവനരവര്യം പറടഞങന്ത്രിലുര്യം ആടരങന്ത്രിലുര്യം

എഴുവന്നവറകാ;  ഒന്നട്ട്  ആവലെകാചന്ത്രിച്ചു  വനകാക്കൂ.  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  അത്രവയയള.  2021

ആകുവമ്പകാവഴെയ്ക്കുര്യം  ഞങ്ങള്  മലെപറത്തുണകാകന്ത്രില  എന്നട്ട്  ഇവന്ത്രിടട  വനരടത

പറഞ്ഞു.  എടന  ബകാപയടട  കകാലെര്യം  മുതല്  ഇങ്ങടന
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പറഞ്ഞുടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.     അന്നട്ട്  ലെശഗന്ത്രിനട്ട്  13-ഉര്യം  ഇവപകാള്  18-ഉര്യം

കഴെന്ത്രിഞ  പ്രകാവശരര്യം  20-ഉര്യം  സശറകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങളടട  ഗതന്ത്രി  എനകാണട്ട്?  നന്ത്രിങ്ങള്

എവന്ത്രിടടയകാണുളതട്ട്?  അങ്ങട്ട്  ബര്യംഗകാളന്ത്രിവലെയട്ട്  വനകാക്കൂ.  ഇവപകാള്  ബര്യംഗകാളന്ത്രിടലെ

സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിടയനകാണട്ട്? 38  വര്ഷര്യം ബര്യംഗകാള്  ഭേരന്ത്രിച്ച നന്ത്രിങ്ങള് മമതകാബകാനര്ജന്ത്രിടയ

വതകാല്പന്ത്രികകാന  വവണന്ത്രി  ഉളപന്ത്രിലകാടത  വസകാണന്ത്രിയകാ  ഗകാനന്ത്രിയടട  പന്ത്രിറവക

നടക്കുകയവല  ടചയതട്ട്.   ആ  നന്ത്രിങ്ങളകാവണകാ  ഞങ്ങടളക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്   പറയന്നതട്ട്.

എവന്ത്രിടടവപകായന്ത്രി  നന്ത്രിങ്ങളടട  പകാര്ടന്ത്രി.  എന്നന്ത്രിടട്ട്  ബര്യംഗകാളന്ത്രില്  പകാര്ടന്ത്രികകാര്കട്ട്

സര്യംരക്ഷേര്യം  കന്ത്രിടണര്യം.  അതന്ത്രിനട്ട്  വകകാണ്ഗസന്ത്രിടന  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  വവണര്യം.

അതുമകാത്രമല  ഡല്ഹെന്ത്രിയന്ത്രില്  ... .....  … ഞകാനന്ത്രിടതകാന  പറയടട.....  ഷര്യംസശര്

ഇരന്ത്രികട്ട്.......രകാവജഷട്ട്  നന്ത്രിങ്ങടളകാടക  കുടന്ത്രികളകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള്ടകകാനര്യം

കമമ്യൂണന്ത്രിസര്യം അറന്ത്രിയന്ത്രില.  ഡല്ഹെന്ത്രിയന്ത്രില് വകകാര്പവറഷനന്ത്രില് മതരന്ത്രിച്ചകാല്  500

വവകാടട്ട്  കന്ത്രിടകാത ആളകള് ബര്യംഗകാളന്ത്രില് സര്യംസ്ഥകാന കമന്ത്രിറന്ത്രികട്ട്  വരണകാടയന്നട്ട്

അവന്ത്രിടടത ആളകള് വപകാളന്ത്രിറട്ട്  ബമ്യൂവറകാ  ടമമ്പര്മകാവരകാടട്ട്  പറഞ്ഞു.  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്

ബര്യംഗകാളന്ത്രില് വലെകാകട്ട് സഭേയന്ത്രിവലെയട്ട് 2 സശറ്റുര്യം മുസശര്യം ലെശഗന്ത്രിനട്ട് ഇനരകാ പകാര്ലെടമനന്ത്രില്

2  സശറ്റുമകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങളര്യം  നമളര്യം  തമന്ത്രില്  എവന്ത്രിടടയകാണട്ട്  വരതരകാസമുളതട്ട്.

തമന്ത്രിഴകാടന്ത്രില്  ഞങ്ങള്കട്ട്  ഒരു  സശറ്റുണട്ട്,  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  വടപൂജരമകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള്
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ബകാര്ബര്  വഷകാപന്ത്രിടലെ  ഒസ്ഥകാടന കല്ലുവപകാടലെ  വതഞ്ഞുവതഞട്ട്  ഇലകാതകാകുന്ന

ഒരു പകാര്ടന്ത്രിയകാടണന്നട്ട് നന്ത്രിങ്ങള് ആദരര്യം മനസന്ത്രിലെകാകണര്യം. പന്ത്രിടന്ന പണതന്ത്രിടന

കകാരരര്യം ഇവന്ത്രിടട പറഞ്ഞു. ശശ. വന്ത്രി. അബ്ദുറഹെന്ത്രിമകാനുര്യം പന്ത്രി. വന്ത്രി. അനവറര്യം പ്രകകാശട്ട്

കകാരകാടന്ത്രിടന  അനന്ത്രിയന  കകാരകാടട്ട്  റസകാഖുര്യം  ടടപസകകാരവല.  ഞങ്ങളടട

ആള്കകാരുടട  സത്വത്തുര്യം  നന്ത്രിങ്ങളടട  ആള്കകാര്  ഡന്ത്രികയര്  ടചയ  സത്വത്തുര്യം

വനകാകന്ത്രിയകാല്  എവന്ത്രിടടയകാണട്ട്  കൂടുതല്  എന്നട്ട്  മനസന്ത്രിലെകാകുര്യം.  ബഹുമകാനടപട

നമ്മുടട സശകര് പന്ത്രി.  ശശരകാമകൃഷ്ണടന സുഹൃതകാണട്ട്  വജരകാതന്ത്രിബകാസു. അവദ്ദേഹെര്യം

പകാര്ടന്ത്രിക്കുവവണന്ത്രി  തവന്നൂരന്ത്രില്  എത്ര  സഹെന്ത്രിച്ചു.......  ഒരു  സശറ്റുവണകാ,  ഇല.

അതന്ത്രിനട്ട്  പണടത  പകാര്ടന്ത്രിയല  നന്ത്രിങ്ങള്.  വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്

ടഎസകന്ത്രിവനകാടട്ട്  പറയടട,  നന്ത്രിങ്ങടളനന്ത്രിനകാണട്ട്  ജന്ത്രി.  സുധകാരവനകാടട്ട്  ഇങ്ങടന

ടപരുമകാറന്നതട്ട്? നന്ത്രിങ്ങള് ആവലെകാചന്ത്രിച്ചുവനകാകണര്യം. ഉമന ചകാണന്ത്രി സര്കകാരന്ത്രിടന

കകാലെതട്ട്  ഭേകാഗപത്രതന്ത്രിനട്ട്  1,000  രൂപയകായന്ത്രിരുന.  അതട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  3

ശതമകാനമകായന്ത്രി കൂടന്ത്രി.  അവദ്ദേഹെര്യം നടലകാരു കമമ്യൂണന്ത്രിസകകാരനകാണട്ട്.  അതരകാവശരര്യം

വന്ത്രിവരമുള  ഒരു  കമമ്യൂണന്ത്രിസകകാരന.  സകാധകാരണകകാരുടട  ഉള്വന്ത്രികകാരങ്ങള്

അറന്ത്രിയന്ന  കമമ്യൂണന്ത്രിസകകാരന.  അമ്പലെപഴെ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സശറകാണട്ട്.

അദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  ജനകശയതടകകാണട്ട്  ജയന്ത്രിക്കുര്യം.  ഭേകാഗപത്രതന്ത്രിനട്ട്  നന്ത്രികുതന്ത്രി
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കൂടന്ത്രിയതന്ത്രില് ഇനന്ത്രി അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട് എടനങന്ത്രിലുര്യം ടചയ്യേകാന കഴെന്ത്രിയവമകാ. എനകാണട്ട്

മനന്ത്രിയടട  ഉവദ്ദേശര്യം?  ഒരു  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിയര്യം  കകാരരങ്ങളമന്ത്രിലകാത  നടലകാരു

മനന്ത്രിവയകാടകാണട്ട് ഇങ്ങടന ടപരുമകാറന്നതട്ട്.  ജനങ്ങള്  5  വര്ഷവതയട്ട് നന്ത്രിങ്ങടള

ഭേരണര്യം  ഏല്പന്ത്രിച്ചു.  വകരളതന്ത്രില്  ഇങ്ങടനടയകാടക  നടക്കുര്യം.  ഞകാന

വചകാദന്ത്രികടട,  നന്ത്രിങ്ങള്  ഇവപകാള്  ആടരയകാണട്ട്  പകാര്ടന്ത്രിയന്ത്രില്  എടുകകാതതട്ട്?

നന്ത്രിങ്ങളന്ത്രിവപകാള്  എലകാവടരയര്യം  എടുക്കുര്യം.  അവസകാനര്യം  5  വര്ഷര്യം  കഴെന്ത്രിഞട്ട്

നന്ത്രിങ്ങള്  വകകാണ്ഗസുമകായന്ത്രി  സഖരമുണകാകന്ത്രിയകാവലെകാ  എന്ന  വപടന്ത്രിയകാണട്ട്

എനന്ത്രിക്കുളതട്ട്.  അങ്ങടന  വന്നകാല്  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവനതകാവട്ട്  ഞങ്ങളമകായന്ത്രി

ആവലെകാചന്ത്രികണര്യം.  ടപടടന്നട്ട്  സമതന്ത്രികരുതട്ട്.   ഞങ്ങള്  47  വര്ഷമകായന്ത്രി

വകകാണ്ഗസുമകായന്ത്രി  ശകമകായ  ബനമകാണുളതട്ട്.  ഞങ്ങളടട  സുഖതന്ത്രിലുര്യം

ദുദുഃഖതന്ത്രിലുര്യം  പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രിയന്ത്രിലുടമകാടക  ഞങ്ങളടട  കൂടട  നന്ത്രിന്നതകാണട്ട്

വകകാണ്ഗസട്ട്.  സന്ത്രി.പന്ത്രി.ടഎ.കകാര്കട്ട്  തലെയന്ത്രില് കുറച്ചട്ട്  ബദന്ത്രിയണകായതുടകകാണട്ട്

ഇന്ദ്രജന്ത്രിതട്ട്  ഗുപ്ത  അന്നട്ട്  ആഭേരനരമനന്ത്രിയകായന്ത്രി.  എന്നകാല് ഞങ്ങളടട  പകാര്ടന്ത്രികട്ട്

നന്ത്രിര്ഭേകാഗരകരമകായ  ഒരു  പരകാജയര്യം  2004-ടലെ  പകാര്ലെടമനട്ട്

ടതരടഞടുപന്ത്രിലുണകായവപകാള്  അന്നട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  മലെപറതട്ട്  വപകാതന്ത്രിനട്ട്  പച്ച

ടപയന്ത്രിനടന്ത്രിച്ചട്ട്  അതട്ട്  അറതട്ട്  ഇറച്ചന്ത്രി  വന്ത്രിതരണര്യം  ടചയ്യുകയകായന്ത്രിരുന.  ആ
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സമയതകാണട്ട് യ.പന്ത്രി.എ. അദരക്ഷേ വസകാണന്ത്രിയകാ ഗകാനന്ത്രി ഞങ്ങളടട പകാര്ടന്ത്രിയടട

ടസക്രടറന്ത്രി  ഇ.  അഹെമദട്ട്  സകാഹെന്ത്രിബന്ത്രിടന   വകന്ദ്രതന്ത്രില്

വന്ത്രിവദശകകാരരമനന്ത്രിയകാകന്ത്രിയതട്ട്.  അതട്ട്  വകകാണ്ഗസകാണട്ട്.    അച്ചുതകാനനന

നന്ത്രിങ്ങളടട  അന്നടത  ടസക്രടറന്ത്രി  ഹെര്കന്ത്രിഷന  സുര്ജന്ത്രിതന്ത്രിനട്ട്  കതയച്ചു.  42

ആള്കകാരുടട പന്ത്രിന്തുണ ടകകാടുകകാന പകാടന്ത്രില. അയകാള് no, no, no, can't, can't

എനപറഞ്ഞു.  അവതകാടുകൂടന്ത്രി  നന്ത്രിര്തന്ത്രി.  നന്ത്രിങ്ങളടട  പന്ത്രിന്തുണയന്ത്രില്  5  വര്ഷര്യം

വകന്ദ്രതന്ത്രില് ഇനരയടട വന്ത്രിവദശകകാരര സഹെമനന്ത്രിയകായന്ത്രി വകകാണ്ഗസുര്യം ഭേരന്ത്രിച്ചു.

അവന്ത്രിടടയകാണട്ട്  പകാര്ടന്ത്രി.  നന്ത്രിങ്ങള്  മനസന്ത്രിലെകാകണര്യം.  പുന്നകാര  ഷര്യംസശവറ

പറയവമ്പകാള്  ആവലെകാചന്ത്രിച്ചട്ട്  പറയണര്യം.  ഇത്രയര്യം  സമയര്യം  ഞങ്ങള്

മന്ത്രിണകാതന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകായന്ത്രിരുന.   ഇവങ്ങകാടട്ട് പറഞകാല് ഞങ്ങള് മന്ത്രിണകാതന്ത്രിരന്ത്രികന്ത്രില.

നന്ത്രിങ്ങടളകാടക കുടന്ത്രികളവല.  നല പ്രസര്യംഗമവല സത്വരകാജട്ട്  ടചയതട്ട്.  അടതകാടക

മനസന്ത്രിലെകാകണര്യം.  എനന്ത്രികട്ട്  ബഹുമകാനടപട  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രിവയകാടട്ട്

പറയകാനുളതട്ട്  നന്ത്രിങ്ങളടട  സത്വപവര്യം  ഭേകാവനയടമകാടക തരവകടന്ത്രില  എന്നകാണട്ട്.

പവക്ഷേ  അതട്ട്  നടപന്ത്രിലെകാകണര്യം.  ഞങ്ങള്   ഏതകായകാലുര്യം  6  മകാസര്യം  ടവയന്ത്രിറട്ട്

ടചയ്യേകാന തശരുമകാനന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  6  മകാസര്യം  കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിടട്ട്  നമുകറന്ത്രിയകാര്യം.    1987-ല്

നന്ത്രിങ്ങള്  ഭേരന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്  10  ലെക്ഷേര്യം  ആള്കകാര്കട്ട്  ടതകാഴെന്ത്രില്  ലെഭേന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട്
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പറഞന്ത്രിരുന.  ഇന്നടത  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവനതകാവട്ട്  സര്യംസ്ഥകാന  യൂതട്ട്

വകകാണ്ഗസന്ത്രിടന പ്രസന്ത്രിഡനകായന്ത്രിരുന്നവപകാള്  വകാഗകാനര്യം  നല്കന്ത്രിയ  10  ലെക്ഷേര്യം

ടതകാഴെന്ത്രില് എവന്ത്രിടടടയന്നട്ട് വചകാദന്ത്രിച്ചട്ട് കകാസര്വഗകാഡുനന്ത്രിന്നട്ട് തന്ത്രിരുവനനപുരവതയട്ട്

മകാര്ച്ചട്ട്  നടതന്ത്രിയന്ത്രിവല.  നന്ത്രിങ്ങള്  ഒനര്യം  ടകകാടുക്കുകയന്ത്രില,  തന്ത്രിനകയന്ത്രില,

തശറന്ത്രിക്കുകയമന്ത്രില. അതകാണട്ട് നന്ത്രിങ്ങളടട സത്വഭേകാവടമന്നട്ട് ഞങ്ങള്കറന്ത്രിയകാര്യം. ഞകാന

ബഹുമകാനടപട സശകടറ മകാനന്ത്രിച്ചട്ട് നന്ത്രിര്ത്തുന, ഒരന്ത്രികല്കൂടന്ത്രി ഇക്കൗ വവകാടട്ട് ഓണ്

അകക്കൗണന്ത്രിടന എതന്ത്രിര്ക്കുന. 

ശശ  .    ഡന്ത്രി  .    ടക  മുരളന്ത്രി:  സര്,  വവകാടട്ട്  ഓണ്  അകക്കൗണന്ത്രിടനയര്യം

അതുസര്യംബനന്ത്രിച്ച  ഉപവക്ഷേപതന്ത്രിടനയര്യം  ഞകാന  പന്ത്രിനകാങ്ങുകയകാണട്ട്.

അബദങ്ങളടട  ടപരുമഴെയ്ക്കുവശഷര്യം  കന്നന്ത്രിപ്രസര്യംഗര്യം  നടവതണന്ത്രിവന്നതന്ത്രിടന

നന്ത്രിരകാശയന്ത്രിലെകാണട്ട്  ഞകാന.   അവസകാനടത  ഉരുളയര്യം  ഭേക്ഷേന്ത്രിച്ചട്ട്  ഒഴെന്ത്രിച്ചുവച്ച

അക്ഷേയപകാത്രതന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്   മഹെകാസദര  ഒരുകന്ത്രിയ  ശശകൃഷ്ണടന  കഥ

പുരകാണങ്ങളന്ത്രിലുണട്ട്.   ക്രമരഹെന്ത്രിതമകായ  ധകാരകാളന്ത്രിതവതകാടട  ധൂര്തടന്ത്രിച്ചട്ട്

കകാലെന്ത്രിയകാകന്ത്രിയ ടപകാതുഖജനകാവന്ത്രില് പുതന്ത്രിയ ആശയങ്ങളടടയര്യം  ഭേകാവനയടടയര്യം

യകാഥകാര്ത്ഥരവബകാധതന്ത്രിടനയര്യം  പന്ത്രിന്തുണവയകാടുകൂടന്ത്രി  പണര്യം  സമകാഹെരന്ത്രിച്ചട്ട്
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ഭേകാവന്ത്രിവകരളടത  സൃഷ്ടന്ത്രിക്കുവകാന  പദതന്ത്രി  തയ്യേകാറകാകന്ത്രിയ  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ടന

ബഡ്ജറട്ട്  കകാണുവമ്പകാള്  ആ  കഥ ഓര്ത്തുവപകാവകയകാണട്ട്.    ഇലെടപകാഴെന്ത്രിയര്യം

കകാലെമകാണട്ട്  ശന്ത്രിശന്ത്രിരര്യം.  സകാമ്പതന്ത്രിക  രര്യംഗതട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ  അഞ്ചുവര്ഷര്യം

ഇലെടപകാഴെന്ത്രിയര്യം കകാലെമകായന്ത്രിരുന.  എന്നകാല് ഓവരകാ ശന്ത്രിശന്ത്രിരവര്യം ഒരു വസനടത

കരുതന്ത്രിവയ്ക്കുനടവന്നട്ട്  പറഞതട്ട്  ടഷലന്ത്രിയകാണട്ട്.   ഭേകാവന്ത്രിവകരളര്യം

സമഗവന്ത്രികസനതന്ത്രിടന  വസനര്യം  ടകകാണവരുടമന്ന  കകാരരതന്ത്രില്  യകാടതകാരു

സര്യംശയവര്യം വവണ.  സര്യംശയതന്ത്രിടന പുകമറ സൃഷ്ടന്ത്രിച്ചട്ട് രകാഷശയ ദുഷ്ടലെകാകന്ത്രിടന

വന്ത്രിഷര്യംപുരടന്ത്രിയ  വന്ത്രിമര്ശനങ്ങളമകായന്ത്രി  ഭേകാവന്ത്രി  വകരളതന്ത്രിടന  വന്ത്രികസന

സങല്പങ്ങളടട ചനര്യം ടകടുതരുടതന്നട്ട് പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവതകാടട്ട് അവപക്ഷേന്ത്രികണര്യം.

എത്ര  പൂകള്  വവണടമങന്ത്രിലുര്യം  ഇറടതടുകകാര്യം,   പവക്ഷേ  വസനടത

തടയകാനകാകന്ത്രില-  നന്ത്രിരൂതയടട   വകാചകങ്ങളകാണട്ട്.  ഇവര്  എത്രതടന്ന

വരകാജപ്രചരണങ്ങള്  നടതന്ത്രിയകാലുര്യം  വകരളതന്ത്രിടന  വശകാഭേനമകായ  ഭേകാവന്ത്രിടയ

തടഞ്ഞുനന്ത്രിര്തകാന  ഇടതുപക്ഷേ  ജനകാധന്ത്രിപതര  മുന്നണന്ത്രി  സമതന്ത്രികന്ത്രില.

മകാനരവന്ത്രിരുദ പകാവകജന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചകാണട്ട്  വന്ത്രിമര്ശനങ്ങളര്യം ആശങളര്യം പങ്കുവച്ചതട്ട്.

നന്ത്രിയമകാധന്ത്രിഷന്ത്രിതമകായ വരവന്ത്രിടന  ടസകമ്യൂരന്ത്രികറസട്ട് ടചയടകകാണട്ട് നന്ത്രിവക്ഷേപകടര

ക്ഷേണന്ത്രിച്ചകാല്  നന്ത്രിശ്ചയമകായര്യം  ആരുടടയര്യം  വശടന്ത്രിവലെയലകാടത
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ടപകാതുഖജനകാവന്ത്രിവലെയട്ട്  പണര്യം  ഒഴുകന്ത്രിടയത്തുര്യം.   ഒരുപവക്ഷേ  വശടന്ത്രില്  വകാങ്ങന്ത്രി

വച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  വനകാടടണ്ണുന്ന  ടമഷശന  തുരുടമ്പടുതട്ട്  വപകാവയകകാര്യം.  എങന്ത്രിലുര്യം

പ്രതന്ത്രിപക്ഷേര്യം  ഇക്കൗ  ബഡ്ജറന്ത്രിടന  പന്ത്രിന്തുണയ്വകണതവല.  നകാടന്ത്രിടന

നന്മേയ്ക്കുവവണന്ത്രിയകാണട്ട്   ഇക്കൗ  പുതന്ത്രിയ  പദതന്ത്രികള്.  അതട്ട്  മനസന്ത്രിലെകാകകാനുള

വന്ത്രിവവകര്യം   ഇവര്കട്ട്  വവവണ?  ഒരു  കകാരരതന്ത്രില്  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേതന്ത്രിടന  നന്ത്രിരകാശ

മനസന്ത്രിലെകാകകാവന്നവതയള. അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിക്കുള  പഴുതുകള് അടഞ്ഞുവപകാവകയണട്ട്.

ഇനന്ത്രിയശ  നകാടന്ത്രില്   ഒരു  മരുന്നട്ട്  കമ്പനന്ത്രികകാരനുര്യം  ഒരകാളടടയര്യം  മകടള

തടന്ത്രിടകകാണവപകായന്ത്രി  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രി  പണതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  വന്ത്രിലെവപശുന്ന സകാഹെചരരര്യം

ഉണകാകന്ത്രില.   കകാരണര്യം  ഇടതുപക്ഷേമുന്നണന്ത്രിയകാണട്ട്  അധന്ത്രികകാരതന്ത്രിലെന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

വദശശയ  ടഗയന്ത്രിര്യംസന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  ഓര്ക്കുന്നന്ത്രിവല;  ആരകായന്ത്രിരുന  വദശശയ

ടഗയന്ത്രിര്യംസന്ത്രിടന   ഗവവണന്ത്രിര്യംഗട്ട്  വബകാഡന്ത്രിയടട  ഭേകാരവകാഹെന്ത്രികള്?  അന്നടത

മുഖരമനന്ത്രി  ശശ.  ഉമന  ചകാണന്ത്രി  ടചയര്മകാനുര്യം  കകായന്ത്രിക  വകുപമനന്ത്രി  ശശ.

തന്ത്രിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന  കവസട്ട്  ടചയര്മകാനുമകായന്ത്രിരുന.  സന്ത്രി.എ.ജന്ത്രി.

റന്ത്രിവപകാര്ടന്ത്രില് പരകാമര്ശര്യം വന.  വകകാടന്ത്രികണകന്ത്രിനട്ട് രൂപയടട  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിയകാണട്ട്

അതുമകായന്ത്രി  ബനടപടട്ട്  നടന്നതട്ട്.  വസഡന്ത്രിയര്യം  നന്ത്രിര്മകാണര്യം  മുതല്  വകാടര്

വബകാടന്ത്രില്  വകാങ്ങന്ത്രിയതന്ത്രില്  വടര   അഴെന്ത്രിമതന്ത്രി  നടതന്ത്രിയതട്ട്  മറനപവപകാവയകാ?
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ടടണര് നല്കകാടത കരകാര് നല്കന്ത്രിയതന്ത്രില്  10  വകകാടന്ത്രി രൂപയടട നഷ്ടമുണകായന്ത്രി.

ഇടതകാടക  രകാഷശയവപ്രരന്ത്രിതമകായന്ത്രി  പറയന്നതല.   ആ  കകാലെതന്ത്രിവലെയട്ട്  ഇനന്ത്രി

മടങ്ങന്ത്രിവപകാകകാന  കഴെന്ത്രിയന്ത്രില.  ഇക്കൗ  അഴെന്ത്രിമതന്ത്രികളടടടയലകാര്യം  പകാപകറ

കഴുകന്ത്രികളയകാനുള അവസരമകാണട്ട് ഇനന്ത്രി വരുന്നതട്ട്. ബഡ്ജറ്റുമകായര്യം ഭേകാവന്ത്രിയന്ത്രിടലെ

പ്രവര്തനങ്ങളമകായര്യം  സഹെകരന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട്   മുനമുഖരമനന്ത്രി  പറഞവപകാള്

ഞങ്ങള്  ആശത്വസന്ത്രിച്ചു.   അവദ്ദേഹെടത  കഹെകമകാനന്ത്രിലുര്യം  വകകാണ്ഗസന്ത്രിലുര്യം

അപമകാനന്ത്രിക്കുന്നതുവപകാടലെ  നന്ത്രിയമസഭേയന്ത്രിലുര്യം  കൂടടയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നവര്

അപമകാനന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്. അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന വകാഗകാനര്യം ലെര്യംഘന്ത്രികകാനുള വവദന്ത്രിയകാകന്ത്രി

ഇക്കൗ നന്ത്രിയമസഭേടയവപകാലുര്യം  മകാറന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.  രണമകാസര്യം  വപകാലുര്യം  തന്ത്രികയകാത

ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  വന്ത്രിമര്ശന്ത്രികകാന,  ടപറന്ത്രിവകസ്സുകളടട  കണടകടുതട്ട്

ക്രമസമകാധകാനര്യം  തകര്ന്നന്ത്രിരന്ത്രിക്കുനടവന്നട്ട്  പ്രചരണര്യം  നടത്തുവമ്പകാള്  എനട്ട്

സഹെകരണമകാണുളതട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങളടട ഉവദ്ദേശരര്യം മനസന്ത്രിലെകാകകാന വകരളതന്ത്രിനകാകുര്യം.

അതുതന്ത്രിരുതണടമനതടന്നയകാണട്ട്  മറ്റുളവര്  പറഞതുവപകാടലെ  എനന്ത്രിക്കുര്യം

പറയകാനുളതട്ട്.  കകാരണര്യം യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.   (വകകാണ്ഗസട്ട്)  തകരുന്നതട്ട് നലതല.

ഇവപകാള്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ടന  ടചലെവന്ത്രില്  വനമത്തുനന്ത്രിനര്യം  ജയന്ത്രിച്ചുവന്നതട്ട്  ഒരു

രകാജവഗകാപകാല് ആടണങന്ത്രില്  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ടന തകര്ച്ചയന്ത്രിലൂടട ഒന്നന്ത്രിലെധന്ത്രികര്യം
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രകാജവഗകാപകാല്മകാര്  ഇവന്ത്രിടട  വരകാനന്ത്രിടയകാകുര്യം.  അതന്ത്രിനട്ട്   വളര്യംവച്ചുടകകാടുകകാന

യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  തയ്യേകാറകാകരുതട്ട്.   നന്ത്രിങ്ങളടട  പരകാജയതന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം  പകാഠര്യം

ഉള്ടകകാളകാന  തയ്യേകാറകാകണടമന്നകാണട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  വന്ത്രിനയപൂര്വ്വര്യം

അഭേരര്ത്ഥന്ത്രികകാനുളതട്ട്.   ക്രമസമകാധകാനടത  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  വലെന്ത്രിയ

ആവക്ഷേപങ്ങളകാണട്ട്  ഉന്നയന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.   കഴെന്ത്രിഞ  അഞ്ചുവര്ഷടത  ഭേരണര്യം

എനകായന്ത്രിരുന?  അന്നട്ട്   വവടയകാടന്ത്രിയ  സന്ത്രി.പന്ത്രി.ടഎ.(എര്യം)-  വനതകാകന്മേകാരന്ത്രില്

പലെരുര്യം ഇന്നട്ട് വമ്പന്ത്രിച്ച ജനവന്ത്രിധന്ത്രിവയകാടുകൂടന്ത്രി ഇക്കൗ സഭേയന്ത്രിടലെതന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുണട്ട്. നന്ത്രിങ്ങടള

ജനങ്ങള്  മനസന്ത്രിലെകാക്കുകയകാണട്ട്.  കഴെന്ത്രിഞ  അഞ്ചുവര്ഷര്യം  അധന്ത്രികകാരര്യം

ദുര്വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗര്യം  ടചയടകകാണര്യം  വപകാലെശസന്ത്രിടന   ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചുടകകാണര്യം

സന്ത്രി.പന്ത്രി.ടഎ.(എര്യം)-ടന  തകര്കകാനുള  നന്ത്രിങ്ങളടട  വരകാവമകാഹെര്യം  ഇക്കൗ

ടതരടഞടുപന്ത്രില്  ടപകാലെന്ത്രിഞ്ഞുവപകായന്ത്രിവല?   രണട്ട്  ഉപടതരടഞടുപകളന്ത്രില്

അധന്ത്രികകാര  ദുര്വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗവര്യം  വര്ഗശയ  ധ്രുവശകരണവര്യം   നടതന്ത്രി  ചന്ത്രിലെ

ഒറ്റുകകാരുടട കൂട്ടുപന്ത്രിടന്ത്രിച്ചട്ട് ജയന്ത്രിച്ചതന്ത്രിടന അഹെങകാരതന്ത്രില് എന്തുമകാകകാടമന്നട്ട് ധരന്ത്രിച്ചട്ട്

അഞ്ചുവര്ഷര്യം  ഭേരണര്യം  നടതന്ത്രി.  ഇടതലകാര്യം  ജനങ്ങള്

കണടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാടണന്നട്ട്  മറനവപകാകരുതട്ട്.  കഴെന്ത്രിഞ  അഞ്ചുവര്ഷടത

അഴെന്ത്രിമതന്ത്രിയടട ടപകാടന്ത്രിപൂരര്യം ഇനന്ത്രി വകരളതന്ത്രില് ഉണകാകകാതന്ത്രിരന്ത്രികകാനുള ജകാഗത
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എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  കകാണന്ത്രിക്കുടമന്ന കകാരരതന്ത്രില് യകാടതകാരു സര്യംശയവര്യം  വവണ.

മുഖര്യംവനകാകകാടത  നടപടന്ത്രിടയടുകകാന  ഇക്കൗ  ഗവണ്ടമനട്ട്  തയ്യേകാറകാകുടമന്നട്ട്

ക്രമസകാമകാധകാനടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  മുഖരമനന്ത്രി  ഇവന്ത്രിടടപറയകയണകായന്ത്രി.

വകരളതന്ത്രില്  ഇനന്ത്രി  ഇരടനശതന്ത്രി  ഉണകാകന്ത്രിടലന്ന  കകാരരതന്ത്രില്  മകാണന്ത്രിസകാറന്ത്രിനട്ട്

ആശത്വസന്ത്രികകാര്യം.   ഇക്കൗ ബഡ്ജറന്ത്രിടന സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  രണട്ട്  സമശപനമകാണുളതട്ട്.

യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ടന  കകാലെതട്ട്  ടപകാതുമുതല്  സത്വകകാരര  വമഖലെയട്ട്

തശടറഴുതന്ത്രിടകകാടുക്കുന്ന  സമശപനമുണകായന്ത്രിരുന.  ടപകാതുഖജനകാവന്ത്രിടലെ   പണര്യം

സത്വകകാരര  വകകാര്പവററ്റുകള്ക്കുര്യം  കമ്പനന്ത്രികള്ക്കുര്യം  ആസന്ത്രിയണകാകകാന

വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗന്ത്രിക്കുമകായന്ത്രിരുന. എന്നകാല്  വഭേദഗതന്ത്രി ബഡ്ജറന്ത്രിലൂടട വഡകാ.  വതകാമസട്ട്

ടഎസകട്ട്,  സത്വകകാരര  സര്യംരര്യംഭേകടര/നന്ത്രിവക്ഷേപകടര   ക്ഷേണന്ത്രിച്ചുവരുതന്ത്രി

ടപകാതുആസന്ത്രി വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുവകാന ഉപവയകാഗന്ത്രിക്കുടമന്ന പ്രഖരകാപനതന്ത്രിലൂടട അതട്ട്

തന്ത്രിരുതന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.  എന്തുടകകാണര്യം   ഭേകാവന്ത്രിവകരളടത  വശകാഭേനമകാക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട്

ഉതകുന്ന  ബദല്  സമശപനമുള  ബഡ്ജറകാണട്ട്  ഇവന്ത്രിടട

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നടതന്ന  കകാരരതന്ത്രില്  തര്കര്യം  വവണ.   എന്തുടകകാണട്ട്

വകന്ദ്ര  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  പറയന്നന്ത്രിടലന്നകാണട്ട്  അടുതവചകാദരര്യം.

അതന്ത്രിനുള മറപടന്ത്രി വളടര വരകമകായന്ത്രി അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന മറപടന്ത്രി പ്രസര്യംഗതന്ത്രില്
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പറഞ്ഞു.  നവഉദകാരവല്കരണതന്ത്രിടന  വകകാകള്  വകകാണ്ഗസ്സുര്യം

ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.യര്യം  തടന്നയകാണട്ട്.   അതന്ത്രിടനതന്ത്രിരകായള  ഒരു  ബദലെകാണട്ട്  ഇക്കൗ

ബഡ്ജടറന്നട്ട്  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  മറപടന്ത്രി  പ്രസര്യംഗതന്ത്രില്  വരകമകായന്ത്രി

സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  അതുടകകാണട്ട് അകകാരരതന്ത്രില് യകാടതകാരു ആശങയര്യം വവണ.

ഭേകാവന്ത്രിവകരളടത വശകാഭേനമകാകകാന ഇവന്ത്രിടട  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച ബഡ്ജറന്ത്രിനട്ട് വവണന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടനയര്യം ഉപവക്ഷേപടതയര്യം ആവര്തന്ത്രിച്ചട്ട്

പന്ത്രിനകാങ്ങന്ത്രിടകകാണട്ട് നന്ത്രിര്ത്തുന. 

ശശ  .    എ  .    എര്യം  .    ആരന്ത്രിഫട്ട്:  സര്,  ഞകാന  വവകാടട്ട്  ഓണ്  അകക്കൗണന്ത്രിടന

ശകമകായന്ത്രി  പന്ത്രിന്തുണയ്ക്കുകയകാണട്ട്.   ചര്ച്ചയന്ത്രിവലെയട്ട്  കടക്കുന്നതന്ത്രിനുമുമ്പട്ട്  എടന

സുഹൃതട്ട്  ശശ.  പന്ത്രി.  ടക.  ബഷശര്  ഞങ്ങടളക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  പരകാമര്ശന്ത്രിച്ചതുവപകാടലെ,

അഭേന്ത്രിമകാനപുരസരര്യം  പറയന,  ഞങ്ങള്  ടശര്യം   പന്ത്രിണറകായന്ത്രി  തടന്നയകാണട്ട്.

അതുവപകാടലെ അപറതന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നവര് ടശര്യം വസകാളകാര് ആടണനര്യം ശശ.  പന്ത്രി.  ടക.

ബഷശര്  സമതന്ത്രിച്ചതന്ത്രില്  ഞങ്ങള്കട്ട്   അതന്ത്രിയകായ  സവനകാഷമുണട്ട്.

അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന വകാദഗതന്ത്രികടള ഞങ്ങള് അര്യംഗശകരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.

കഴെന്ത്രിഞ  കുറച്ചുദന്ത്രിവസങ്ങളകായന്ത്രി  വഡകാ.  വതകാമസട്ട്  ടഎസകന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്
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കക്കൗശലെകകാരന,  സൂത്രവന്ത്രിദരകകാരന,  മലെര്ടപകാടന്ത്രികകാരന,  സത്വപകാടനകകാരന,

മകായകാജകാലെകകാരന  എന്നന്ത്രിങ്ങടനയള   ടണ്കണകന്ത്രിനട്ട്  പദപ്രവയകാഗങ്ങളകാണട്ട്

ഇവന്ത്രിടട  നടതന്ത്രിടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  അസകാദരമകായതട്ട്   ഞങ്ങള്

നടത്തുവകാന  ശമന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്  അടതലകാര്യം   സര്യംഭേവന്ത്രിച്ചുവപകായകാവലെകാടയന്നട്ട്

ആവലെകാചന്ത്രിക്കുവമ്പകാഴുണകാകുന്ന   മകാനസന്ത്രിക  പന്ത്രിരന്ത്രിമുറകതന്ത്രില്  നന്ത്രിനണകാകുന്ന

പദകാവലെന്ത്രികളകാണട്ട്  അവടയലകാര്യം.  അതട്ട്  ഇരുഭേകാഗത്തുര്യം  ഇരന്ത്രിക്കുന്നവര്കട്ട്

അറന്ത്രിയകാവന്നതകാണട്ട്.  ഇതകാവണകാ  മുമ്പട്ട്  ഉണകായന്ത്രിരുന്ന  സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി.  ബഡ്ജറട്ട്

വചകാര്തന്ത്രിടകകാടുക്കുന്നവര്,  ബഡ്ജറട്ട്  വന്ത്രിറട്ട്  കകാശുണകാക്കുന്നവര്

എന്നന്ത്രിങ്ങടനയള  പദപ്രവയകാഗങ്ങള്കട്ട്    സകാക്ഷേരര്യം  വഹെന്ത്രിച്ച  ഇക്കൗ  സഭേയന്ത്രില്

അതരകകാര്കട്ട്  ലെഡു  ടകകാടുക്കുന്ന  സകാഹെചരരമുണകായന്ത്രി.  ബഡ്ജറട്ട്  എന്നട്ട്

പറഞ്ഞുതുടങ്ങുവമ്പകാഴുര്യം  അതട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട്  മുമ്പുര്യം

സത്വര്ണ്ണകച്ചവടകകാരുര്യം  ടടക്സൈട്ട്കറല്സുകകാരുര്യം  നന്ത്രിയമസഭേയടട

ഇടതകാവളങ്ങളന്ത്രിലുര്യം  മനന്ത്രിമകാരുടട  ഓഫശസുകളന്ത്രിലുര്യം   ടസക്രവടറന്ത്രിയറട്ട്

പരന്ത്രിസരങ്ങളന്ത്രിലുര്യം  വടര്യംചുറന്ത്രികറങ്ങുന്നതട്ട്  നമള്  കണതകാണട്ട്.  ബഡ്ജറട്ട്

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു  കഴെന്ത്രിഞകാല്  പന്ത്രിടന്ന  ഇളവകള്  പ്രഖരകാപന്ത്രികന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയളള

ടനവടകാടമകാണട്ട്.  അതട്ട് നമള് കകാണകാറണട്ട്.  അങ്ങടന ഒകാവരകാന്നകായന്ത്രി കഴെന്ത്രിയവമ്പകാള്
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അവസകാനര്യം  ബഡ്ജറട്ട്  എനപറയന്നതട്ട്  നമ്മുടട  സര്യംസ്ഥകാനതന്ത്രിടന  വരവടചലെവ

കണക്കുകള്കപറര്യം  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രിയടട  വരവന്ത്രിനങ്ങള്ക്കുളള  ആയധമകായന്ത്രി

മകാറന്ന കകാഴ്ചയവല നമളന്ത്രിവന്ത്രിടട കണതട്ട്?   അതട്ട് നമുകകാര്ക്കുര്യം അറന്ത്രിയന്ത്രിലകായന്ത്രിരുന.

'കൂടട കന്ത്രിടക്കുന്നവര്വക രകാപനന്ത്രി അറന്ത്രിയകാവൂ'  എന്നട്ട് പറഞവപകാടലെ ബഹുമകാനരനകായ

ശശ.  ആര്.  ബകാലെകൃഷ്ണപന്ത്രിളയകാണട്ട് ബഡ്ജറട്ട് വചകാര്തന്ത്രിടകകാടുതട്ട് കകാശുണകാക്കുന്ന

വന്ത്രിവരടത സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട് പുറര്യംവലെകാകടത അറന്ത്രിയന്ത്രിച്ചതട്ട്.  എനകായകാലുര്യം ഇതകായന്ത്രിരുന

ഇവന്ത്രിടടത സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി.   'കമന്ത്രിയകാവണകാ എനവചകാദന്ത്രിച്ചകാല് കമന്ത്രി,  മന്ത്രിച്ചമകാവണകാടയന്നട്ട്

വചകാദന്ത്രിച്ചകാല്  മന്ത്രിച്ചര്യം'  എനപറഞട്ട്  'കമന്ത്രിച്ച'ടമന്ന  പദപ്രവയകാഗര്യം  നമ്മുടട  ബഡ്ജറട്ട്

പദകാവലെന്ത്രികട്ട് സമകാനന്ത്രിച്ച ആളകാണട്ട് മുന ധനമനന്ത്രി.  എനകായകാലുര്യം അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട് ലെഡു

ടകകാടുത  ആളകടള  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  അവദ്ദേഹെര്യം  ഏടറ  നകാള്  കഴെന്ത്രിയന്നതന്ത്രിനുമുമ്പകായന്ത്രി

പറഞ്ഞു.   ഇക്കൗ  ലെഡു  ടകകാടുത  ആളകള്  അതട്ട്  ടകകാടുത  കകടകകാണതടന്ന

ഒറ്റുടകകാടുത്തു.   അതന്ത്രിടനത്തുടര്ന്നട്ട്  'രകാഷശയതന്ത്രില്  ചുറ്റുപകാടുര്യം  ചതന്ത്രിയന്മേകാരകാണട്ട്.

കുഞകാലെന്ത്രിക്കുടന്ത്രിടയ വന്ത്രിശത്വസന്ത്രികകാന ടകകാളകാര്യം അവദ്ദേഹെര്യം ചതന്ത്രികന്ത്രില.  പടക്ഷേ ഇടവര്യം

വലെവര്യം  നന്ത്രില്ക്കുന്നവര്  ചതന്ത്രിയന്മേകാരകാണട്ട്'  എന്നവദ്ദേഹെര്യം  പരസരമകായന്ത്രി  പറഞന്ത്രിവല?

ഇവപകാള്  ഒരു  വന്ത്രിവകാഹെ  നന്ത്രിശ്ചയ  വവദന്ത്രിയന്ത്രിവലെയട്ട്  കൂടവതകാടട

വപകായതന്ത്രിടനടച്ചകാലന്ത്രിയള  വന്ത്രിവകാദങ്ങളന്ത്രിലുര്യം  തടന്ന  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.-ല്  തളച്ചട്ട്
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നന്ത്രിര്തകാനവവണന്ത്രി  നടതന്ത്രിയ  ഗൂഢകാവലെകാചനടയക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട്

പറവയണന്ത്രിവന്നന്ത്രിവല?   ചതന്ത്രിയന്മേകാടരന്ന  പ്രവയകാഗര്യം  ഇവടര  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്

ആദരമകായകാവണകാ;  ബഹുമകാനരയകായ  ഗക്കൗരന്ത്രിയമ  കുറച്ചുകകാലെര്യം  അവന്ത്രിടടയകായന്ത്രിരുന,

അവര്കട്ട്  പറവയണന്ത്രി  വന,  പന്ത്രിന്നശടട്ട്  എര്യം.  വന്ത്രി.  രകാഘവനട്ട്  പറവയണന്ത്രിവന.

ഇവപകാഴെന്ത്രിതകാ  ശശ.  വശവരന്ദ്ര  കുമകാര്  പറഞ്ഞുടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.   അവപകാള്

നന്ത്രിങ്ങള്ക്കുവചരുന്ന ഏറവര്യം നല പദപ്രവയകാഗര്യം ചതന്ത്രിയന്മേകാര് എനതടന്നയകാണട്ട്.  ടശര്യം

വസകാളകാര് ഇവടര വന്ത്രിടകാടത പന്ത്രിനതുടരുന്നതന്ത്രിടന ലെക്ഷേണര്യം ഇനര്യം നമള് കണവലകാ.

'വശക്ഷേണര്യം'  പത്രതന്ത്രില്  ഡന്ത്രി.  ജന്ത്രി.  പന്ത്രി.  ശശധരന  നകായര്കട്ട്  പകരമകായന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതുര്യം  പഴെയ  വസകാളകാര്  ശശധരന  നകായടരയകാണട്ട്.   ഇവപകാഴുര്യം  ഇവര്

വസകാളകാര് വപ്രമര്യം വന്ത്രിടന്ത്രിടന്ത്രിലകാടയന്നട്ട്  ടതളന്ത്രിയന്ത്രിക്കുന്ന സര്യംഭേവമകാണട്ട്  ഇന രകാവന്ത്രിടലെയര്യം

ഉണകായതട്ട്.   അതുതടന്നയകാണട്ട്  ശശ.  പന്ത്രി.  ടക.  ബഷശറര്യം  പ്രകടന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്.   ഇക്കൗ

ചതന്ത്രിയന്മേകാരുടട  ഭേകാഗത്തുനന്ത്രിനര്യം  ഇടതകാടക  വന്നന്ത്രിടലങന്ത്രിവലെ  അത്ഭുതമുള.

ബഡ്ജറന്ത്രിടന അധന്ത്രികരന്ത്രിച്ചുള ചര്ച്ചകടളലകാര്യം ഇവന്ത്രിടട നടന.  സകാധകാരണഗതന്ത്രിയന്ത്രില്

വഡകാ.ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ടഎസകന്ത്രിടന  ബഡ്ജറന്ത്രിടന  വന്ത്രിമര്ശന്ത്രിക്കുന്ന  വഡകാ.  വമരന്ത്രി

വജകാര്ജട്ട്,  വജകാസട്ട്  ടസബകാസരന,  പ്ലകാനന്ത്രിര്യംഗട്ട്  വബകാര്ഡട്ട്  ടചയര്മകാന  ശശ.  ജന്ത്രി.

വന്ത്രിജയരകാഘവന,  എസട്ട്.ബന്ത്രി.റന്ത്രി.യടട  ചശഫട്ട്
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ശശ.  ആദന്ത്രിവകശവന എന്നന്ത്രിവര് ചര്ച്ചയന്ത്രിടലെലകാര്യം പടങടുക്കുവമ്പകാള് എലകാവരുര്യം ഇക്കൗ

ബഡ്ജറന്ത്രിടന  ടപകാതു  സമശപനടത  ശകാഘന്ത്രിക്കുന്ന  സമശപനമകാണട്ട്  കണതട്ട്.

വന്ത്രിമര്ശനങ്ങളര്യം  അവരുടട  ഭേകാഗത്തുനന്ത്രിനണട്ട്.   കര്ശനമകായന്ത്രി  കുറച്ചുകൂടന്ത്രി  ശകമകായ

നടപടന്ത്രികടളടുകണര്യം. പടക്ഷേ ഒരു ജനപക്ഷേ സര്കകാരന്ത്രിനട്ട് അതരതന്ത്രിലുളള കര്ശന

നടപടന്ത്രികളന്ത്രിവലെയ്ടകകാനര്യം വപകാകകാന കഴെന്ത്രിയന്ത്രില.   ഉക്കൗര്വജകാല്പകാദനടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്

കുറച്ചുകൂടന്ത്രി  ടസസന്ത്രിഫന്ത്രികകായന്ത്രി  പറവയണതകായന്ത്രിരുന അങ്ങടനയള വന്ത്രിമര്ശനങ്ങളര്യം

ഉണകായന്ത്രിരുന.  ടപകാതുവന്ത്രില് അതന്ത്രിടന അവപ്രകാച്ചന്ത്രിടനയകാണട്ട് അവര് അര്യംഗശകരന്ത്രിച്ചതട്ട്.

ബഡ്ജറന്ത്രിതര വരുമകാനടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് വനരടത ബഹുമകാനടപട മുനമുഖരമനന്ത്രി ഇവന്ത്രിടട

പറയകയണകായന്ത്രി.   ഞങ്ങള്  ബഡ്ജറന്ത്രിതര  വരുമകാനര്യം  ഇത്ര  ശതമകാനമകാകന്ത്രിടയന്നട്ട്

അവദ്ദേഹെര്യം  പറഞ്ഞു.  ബഡ്ജറന്ത്രിതര  വരുമകാനതന്ത്രിടന  വസ്രേകാതസ്സുകടള

കണടകകാണകാണവലകാ ഇവന്ത്രിടട ഇതട്ട് തയ്യേകാറകാകകാന ഗവണ്ടമന്റുര്യം ധനകകാരരമനന്ത്രിയര്യം

മുവന്നകാട്ടുവന്നന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.   'പകാര്ടട്ട്ണര്ഷന്ത്രിപട്ട്  വകരള  മന്ത്രിഷന'  കഴെന്ത്രിഞ ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന

വപ്രകാജകകായന്ത്രിരുന.   തവദ്ദേശസത്വയര്യംഭേരണവമകായന്ത്രി  ബനടപട  കകാരരതന്ത്രിനകായന്ത്രിരുന

അതരതന്ത്രിലുള  സകാധരതകള്  ഉപവയകാഗടപടുതകാന  ശമന്ത്രിച്ചതട്ട്.

എസട്ട്.എല്.ബന്ത്രി.സന്ത്രി.-ഗൃഹെനന്ത്രിര്മകാണതന്ത്രിനകായന്ത്രി  ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചു.  കുടകാടത,  ആശത്വകാസട്ട്

പബന്ത്രികട്ട് കമമ്യൂണന്ത്രിറന്ത്രി ടസനര് അതുവപകാടലെ ധകാരകാളര്യം പദതന്ത്രികള്, നമ്മുടട കകാരുണര
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പദതന്ത്രിയന്ത്രില്  കകാരുണര  വലെകാടറന്ത്രി  വന്ത്രിറ്റുകന്ത്രിട്ടുന്ന  കപസടകകാണട്ട്  കകാരുണര

ഫകാര്മസന്ത്രിയടട  ടകടന്ത്രിടങ്ങള്  നന്ത്രിര്മന്ത്രിച്ചുടകകാടുതന്ത്രിവല?   എങ്ങടനടയലകാര്യം

ബഡ്ജറന്ത്രിതര  വരുമകാനടത  ഉപവയകാഗടപടുതകാര്യം?   ബഡ്ജറന്ത്രിതര  വരുമകാനങ്ങടള

ഉപവയകാഗടപടുത്തുന്നതന്ത്രിനട്ട്  ഏറവര്യം  നല  ഉദകാഹെരണര്യം  2006-2011-ടലെ

എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന വനകാകന്ത്രിയകാല് വപകാവര?  ഇവന്ത്രിടട എടന സുഹൃതട്ട്

ശശ.  പന്ത്രി.  ടന്ത്രി.  വതകാമസട്ട്  വപകാലുര്യം  പകാമ്പുകള്കട്ട്  മകാളമുണട്ട്,  പറവകള്കകാകകാശമുണട്ട്,

മനുഷരപുത്രനട്ട് തലെ ചകായകാന മണ്ണന്ത്രിലെന്ത്രിടമന്ത്രില   എന്നട്ട് പകാടന്ത്രി വശടുവയകാന സ്ഥലെമന്ത്രിലകാടത

വന്നവപകാള്  എനകാണട്ട്  ടചയതട്ട്;  ശശ.  അനന്ത്രില്  അകരയര്യം  ചര്ച്ചയന്ത്രില്

പടങടുതവപകാള് വശടന്ത്രിടന കുറന്ത്രിച്ചട്ട് പറഞ്ഞു.  എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്. ഗവണ്ടമനട്ട് 5 ലെക്ഷേര്യം

വശടുവയകാന  പ്ലകാന  ടചയ  പടക്ഷേ  2  ലെക്ഷേര്യം  വശടുകള്  മകാത്രവമ  വച്ചുടകകാടുത്തുള.

ഇ.എര്യം.എസട്ട്.  ഭേവനനന്ത്രിര്മകാണ  പദതന്ത്രികട്ട്  പദതന്ത്രി  വന്ത്രിഹെന്ത്രിതമകായന്ത്രി  ടകകാടുകകാനുളള

പണടമടുതതട്ട്  സഹെകരണ  ബകാങന്ത്രില്നന്ത്രിന്നകാണട്ട്.   ബഹുമകാനരനകായ  അന്നടത

സഹെകരണ വകുപമനന്ത്രി                  ശശ.  ജന്ത്രി.  സുധകാകരന സഹെകരണ ബകാങട്ട്

നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  വകായ  തരകാര്യം  നന്ത്രിങ്ങള്  പദതന്ത്രി  വന്ത്രിഹെന്ത്രിതര്യം  തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചടച്ചകാല്  മതന്ത്രി  പലെന്ത്രിശ

സര്കകാര് അടയ്ക്കുടമന്നട്ട് പറഞ്ഞു. അങ്ങടന 5 ലെക്ഷേര്യം വശടട്ട് വന്ത്രിഭേകാവന ടചയടവങന്ത്രിലുര്യം 2

ലെക്ഷേര്യം  വപര്കട്ട്  വശടുവച്ചട്ട്  വകരളതന്ത്രില്  തകാവകകാല്  നല്കന്ത്രിയന്ത്രിവല?   അവപകാള്
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ബഡ്ജറന്ത്രിതര  വരുമകാനടത  ഉപവയകാഗടപടുത്തുകയവല  ടചയതട്ട്?

അതുവപകാടലെതടന്ന അന്നട്ട്  വന്ത്രിലെകയറതന്ത്രിടന  പ്രശ്നര്യം  വന്നവപകാഴുര്യം  ശശ.  ബന്ത്രിവനകായട്ട്

വന്ത്രിശത്വതന്ത്രിടന  വകുപന്ത്രിടന  ശശ.  ജന്ത്രി.  സുധകാകരന  കഹെജകാകട്ട്  ടചയ്യേകാന

ശമന്ത്രിക്കുനടവന്നട്ട്  അനര്യം  ശശ.  വന്ത്രി.  ഡന്ത്രി.  സതശശടനവപകാലുള  ആളകള്

പറഞതകാണട്ട്.   അതുവപകാടലെതടന്നയകാണട്ട്  വന്ത്രിലെകയറതന്ത്രിടന  പ്രശ്നര്യം  വന്നവപകാഴുര്യം,

ശശ.  ജന്ത്രി.  സുധകാകരന  അന്നട്ട്  സഹെകരണ  പ്രസ്ഥകാനടത  ഉഷകാറകാകന്ത്രി  അതന്ത്രിടന

അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില്  വന്ത്രിലെകയറര്യം  പന്ത്രിടന്ത്രിച്ചുനന്ത്രിര്തകാന  നടപടന്ത്രി  സത്വശകരന്ത്രിച്ചു.

പകാര്ലെടമനന്ത്രില് വന്ത്രിലെകയറടതക്കുറന്ത്രിച്ചുള ചര്ച്ച നടക്കുവമ്പകാള് 'നന്ത്രിങ്ങള് വകരളടത

മകാതൃകയകാക്കൂ' എന്നകായന്ത്രിരുന                             ശശ. ചന്ത്രിദര്യംബരവര്യം ശശ. ശരതട്ട്

പവകാറര്യം  ശശ.  ടക.  വന്ത്രി.  വതകാമസുടമകാടക  പറഞതട്ട്.   അങ്ങടന  എത്രവയകാവപര്

പറയകാനന്ത്രിടവരുതന്ത്രി.  അടതലകാര്യം കകാവണണതവല?  ശശ. ജന്ത്രി. സുധകാകരന ശശ.  സന്ത്രി.

ദന്ത്രിവകാകരടന കഹെജകാകട്ട് ടചയ്യേകാന ശമന്ത്രിക്കുനടവന്നട്ട് അനര്യം നന്ത്രിങ്ങള്  ഇതുവപകാടലെ

പറഞ്ഞു;   അനമുതല്  തുടങ്ങന്ത്രിയതകാണട്ട്  ശശ.  വന്ത്രി.  ഡന്ത്രി.  സതശശനട്ട്  ഇക്കൗ  പ്രശ്നര്യം.

എനകായകാലുര്യം  ഇവപകാള്  ഓവരകാന്നന്ത്രിങ്ങടന  പറഞ്ഞുവനകാക്കുകയകാണട്ട്.   വന്ത്രിവന്ത്രിധ

സകാധരതകടള  ഉപവയകാഗടപടുതന്ത്രിയകാണട്ട്  ബഡ്ജറന്ത്രിതര  വരുമകാനങ്ങടള

ഉപവയകാഗടപടുതന്ത്രി  പരന്ത്രിഹെകാരമുണകാകകാന  ശമന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.   ഞകാന  വന്ത്രിചകാരന്ത്രിച്ചതട്ട്
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കഹെജകാകട്ട് എന്നതട്ട് ശശ. വന്ത്രി.ഡന്ത്രി. സതശശടന മകാത്രര്യം പ്രവയകാഗമകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുടമന്നകാണട്ട്.

ബഹുമകാനടപട  പ്രതന്ത്രിപക്ഷേവനതകാവര്യം  ഇതരതന്ത്രിലുള  പ്രവയകാഗര്യം

നടതന്ത്രിയവപകാഴെകാണട്ട്  ഇപറടതടനങന്ത്രിലുര്യം  കുതന്ത്രിതന്ത്രിരന്ത്രിപണകാകകാന  പറ്റുവമകാ

എന്നതന്ത്രിനുള യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.ടന തശരുമകാനമകാടണന്നട്ട് മനസന്ത്രിലെകായതട്ട്.   എനകായകാലുര്യം

അനനടതന്ത്രിയ  ഇടടപടലെന്ത്രിടന  ഭേകാഗമകായന്ത്രി  ഒരുപകാടട്ട്  മകാറങ്ങളണകാകകാന

കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിട്ടുണട്ട്.   മകാനരവന്ത്രിരുദ  പകാവകജന്ത്രിടനപറന്ത്രി  ഇവന്ത്രിടട  പറഞ്ഞു.   ഞകാന

മകാനരവന്ത്രിരുദ  പകാവകജന്ത്രിടന  ഒരു  വലെന്ത്രിയ  ഗുണവഭേകാകകാവകാണട്ട്.   അതന്ത്രിടന

അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില്  ധകാരകാളര്യം  മകാറങ്ങള്  എടന  മണ്ഡലെതന്ത്രിലുണകായന്ത്രിട്ടുണട്ട്.

മകാനരവന്ത്രിരുദ  പകാവകജട്ട്  അന്നട്ട്  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചതന്ത്രിടന  അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില്  എലകാ

ടമമ്പര്മകാര്ക്കുര്യം  15  വകകാടന്ത്രി  രൂപയന്ത്രില്  കുറയകാത  തുക  അനുവദന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട്  നമ്മുടട

ധനകകാരരമനന്ത്രി  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചു.   അങ്ങടന  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചട്ട്  കന്ത്രിടന്ത്രിയതന്ത്രിടന

അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രിലെകാണട്ട് 2011-ല് മകാണന്ത്രി സകാര് ബഡ്ജറട്ട് അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ചുകഴെന്ത്രിഞവപകാള്

അനണകായന്ത്രിരുന്ന  ശശ.  റന്ത്രി.  എന.  പ്രതകാപന  ഉള്ടപടടയള  ആളകള്  പലെരുര്യം

പ്രതന്ത്രിവഷധന്ത്രിച്ചതട്ട്.   ശശ.  ടക.  ബന്ത്രി.  ഗവണഷട്ട്  കുമകാര്  അന്നട്ട്  പ്രതന്ത്രിവഷധന്ത്രിച്ചട്ട്

ഇറങ്ങന്ത്രിവപകായന്ത്രി.   അന്നട്ട്  വഡകാ.  ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്  ഞങ്ങള്ടകലകാര്യം  15

വകകാടന്ത്രി രൂപയന്ത്രില് കുറയകാത തുക അനുവദന്ത്രിച്ചുടവങന്ത്രിലുര്യം  മകാണന്ത്രി സകാറന്ത്രിടന തന്ത്രിരുതന്ത്രിയ
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ബഡ്ജറന്ത്രില്  തുകടയകാനര്യം  നശകന്ത്രിവച്ചന്ത്രില  എന്ന  പരകാതന്ത്രി  ഇക്കൗ  സഭേയന്ത്രിലുയര്ന്ന

ഘടതന്ത്രിലെകാണട്ട്  മകാണന്ത്രി  സകാര്  2012  മുതല്  ആസന്ത്രി  വന്ത്രികസന  ഫണട്ട്

പ്രഖരകാപന്ത്രികകാനന്ത്രിടവന്നതട്ട്.   യഥകാര്ത്ഥതന്ത്രില്  അതകാണട്ട്  ചരന്ത്രിത്രര്യം.   അതന്ത്രിടന

അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില്  ഒരുപകാടട്ട്  കകാരരങ്ങള്  ഉണകായന്ത്രിവല?   ആ  മകാനരവന്ത്രിരുദ

പകാവകജന്ത്രിടന പന്ത്രിനതുടര്ച്ചകകാരനകായന്ത്രി ബഹുമകാനടപട വന്ത്രി.  ടക.  ഇബകാഹെന്ത്രിര്യം കുഞട്ട്

എനകാണട്ട്  പറഞതട്ട്,  അവദ്ദേഹെര്യം  ടകകാണവന്ന  മകാനരവന്ത്രിരുദ  പകാവകജന്ത്രിടന  എലകാ

പരന്ത്രിരക്ഷേയര്യം  നല്കന്ത്രി  ലെകാളന്ത്രിച്ചു  വലുതകാകന്ത്രി  എടുത്തുടവന്നകാണട്ട്  പറഞതട്ട്.   അതട്ട്

നടപകാകകാന  പറ്റുടമന്നവല  അപറത്തുനന്ത്രിനര്യം  ലെഭേന്ത്രിച്ച  സകാക്ഷേരപത്രര്യം;  അതന്ത്രില്പരര്യം

വവടറ  എന്തുവവണര്യം?   ഇടതലകാര്യം  നമ്മുടട  നകാടന്ത്രില്  വരുതന്ത്രിയ  മകാറങ്ങളകാണട്ട്.

അതന്ത്രിടന ഒരു വന്ത്രികസന്ത്രിത രൂപര്യം ഇന്നട്ട് വന്ത്രിവന്ത്രിധ ഫണകടള ഏവകകാപന്ത്രിപന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്

നടതകാന  സകാധന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട്  അതട്ട്  അനുഭേവന്ത്രിച്ചറന്ത്രിഞ  ആടളന്ന  നന്ത്രിലെയന്ത്രില്  ഞകാന

പറയന്നതട്ട്.  ബഹുമകാനടപട ഉമന ചകാണന്ത്രി സകാധകാരണ മുഖരമനന്ത്രിയകായന്ത്രിരുന്നവപകാള്

കക്കൗശലെതന്ത്രിനനുസരന്ത്രിച്ചട്ട്  മറപടന്ത്രി  പറയകാറണകായന്ത്രിരുന.  പടക്ഷേ,  അതന്ത്രിവപകാള്

പറയടമന്നട്ട് ഞകാന വന്ത്രിചകാരന്ത്രിച്ചന്ത്രില.  'മന്ത്രിസര് വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്,  നന്ത്രിങ്ങള് 6 ബഡ്ജറട്ട്

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രിവല;  നന്ത്രിങ്ങള് സകാമൂഹെന്ത്രിക വക്ഷേമ ടപനഷനുകള് ഒരു രൂപടയങന്ത്രിലുര്യം

വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിവച്ചകാ;  ഞങ്ങളവല  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്?'  എന  പറഞ്ഞു.   ഞകാന  അവദ്ദേഹെര്യം
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അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  ബഡ്ജറ്റുകടളലകാര്യം  പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിച്ചു.   2008-2009-ല്  ആ

ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  കകാലെതട്ട്  125  രൂപയകായന്ത്രിരുന്ന  കര്ഷക  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രി

ടപനഷനടകമുള എലകാ സകാമൂഹെന്ത്രിക ടപനഷനുകളര്യം  2005-ല് സര്യംഘടനകടളലകാര്യം

ആവശരടപട്ടുടവങന്ത്രിലുര്യം മുഖരമനന്ത്രിയകായന്ത്രിരുന്ന അവദ്ദേഹെര്യം വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രില.  2010-11-ല്

ഞങ്ങളതട്ട്  300  രൂപയകാകന്ത്രി,  2011  ടഫബ്രുവരന്ത്രിയന്ത്രില്  അവ  400  രൂപയകാകന്ത്രി

വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട്  പറഞ്ഞുടകകാണകാണട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട്.   ആ

ബഡ്ജറ്റുകടളലകാര്യം എടന കയ്യേന്ത്രിലുണട്ട്.   അങ്ങട്ട് അതൂകൂടന്ത്രി മറന്ത്രിച്ചുവനകാകണര്യം.  ഒനര്യം

വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രിലകാടയന്നട്ട്  സഭേടയ  ടതറന്ത്രിദരന്ത്രിപന്ത്രിച്ചട്ട്  അങ്ങടയവപകാലുള  ആളകള്

പറയരുതട്ട്.   ഞകാന  വന്ത്രിശദകാര്യംശങ്ങളന്ത്രിവലെയ്ടകകാനര്യം  കടക്കുന്നന്ത്രില.   നമ്മുടട

ബഹുമകാനടപട  പ്രതന്ത്രിക്ഷേവനതകാവട്ട്  കുവറ  കകാരരങ്ങള്  ഇവന്ത്രിടട  പറഞ്ഞു.   കുറച്ചുകൂടന്ത്രി

ടസനസ്ഫുളകായന്ത്രി  കകാരരങ്ങള്  പറയണടമന്നകാണട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  അവദ്ദേഹെവതകാടട്ട്

പറയകാനുളതട്ട്.   അവദ്ദേഹെര്യം  ഒരന്ത്രികല്  ആഭേരനരമനന്ത്രി  ആയന്ത്രിരുന്നവപകാള്  പറഞ്ഞു,

അവദ്ദേഹെര്യം നടതന്ത്രിയ എവനകാ ഒരു കകാരരടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് ഒരു ടകകാലെവകസട്ട്....

ശശ  .   ഉമന ചകാണന്ത്രി  : സര്,  സകാമൂഹെന്ത്രിക  ടപനഷന  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രില  എന്നല

ഞകാന  പറഞതട്ട്,  6  ബഡ്ജറ്റുകള്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുര്യം  വക്ഷേമ  ടപനഷനുകള്  300

രൂപയകായന്ത്രിരുനടവന്നകാണട്ട് പറഞതട്ട്.  അടതകാരു യകാഥകാര്ത്ഥരമകാണട്ട്. 
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ശശ  .   എ  .   എര്യം  .   ആരന്ത്രിഫട്ട്  : സര്,  125  രൂപയന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  300  രൂപയകാകന്ത്രിയ

കകാരരര്യം അങ്ങട്ട് അര്യംഗശകരന്ത്രികണര്യം. അതര്യംഗശകരന്ത്രിച്ചകാല് മതന്ത്രി.

ശശ  .   ഉമന ചകാണന്ത്രി  : സര്,  സകാമൂഹെന്ത്രിക  വക്ഷേമ  ടപനഷന  300

രൂപയകായന്ത്രിരുനടവന്നകാണട്ട് ഞകാന പറഞതട്ട്.

ശശ  .   എ  .   എര്യം  .   ആരന്ത്രിഫട്ട്  :  സര്,  സകാമൂഹെന്ത്രിക  വക്ഷേമ  ടപനഷനുകടളകാനര്യം

പ്രതക്യുല്പകാദനപരമല എനപറഞട്ട് അതന്ത്രിടന ആദരര്യം  മുതവലെ എതന്ത്രിര്ക്കുന്നതകാണട്ട്

അവരുടട നയര്യം.  അതന്ത്രിടനയകാണട്ട് തന്ത്രിരുതന്ത്രി ഞങ്ങള്  125  രൂപയകായന്ത്രിരുന്നതട്ട്  300

രൂപയകാകന്ത്രിയതട്ട്.   2011  ടഫബ്രുവരന്ത്രിയന്ത്രില്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  ബഡ്ജറന്ത്രില്  400

രൂപയകാകന്ത്രി വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട് പറഞന്ത്രിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് അങ്ങട്ട് പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിച്ചകാല് മതന്ത്രി.

ശശ  .   ഉമന ചകാണന്ത്രി: സര്,  ടഫബ്രുവരന്ത്രി  മകാസതന്ത്രില്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച

ബഡ്ജറന്ത്രില്  ഇക്കൗ  ടപനഷന  1,500  രൂപയകാക്കുടമന്നട്ട്  പറഞ്ഞു  പന്ത്രിവറദന്ത്രിവസര്യം

ഓര്ഡറര്യം ഇഷമ്യൂ ടചയ.

ശശ  .   എ  .   എര്യം  .   ആരന്ത്രിഫട്ട്  :  സര്,  എനകായകാലുര്യം  നന്ത്രിങ്ങളടട  അവപ്രകാച്ചട്ട്

ഇതകാണട്ട്.  ഞകാനതന്ത്രിടന വന്ത്രിശദകാര്യംശങ്ങളന്ത്രിവലെയ്ടകകാനര്യം കടക്കുന്നന്ത്രില.  നന്ത്രിങ്ങടളകാനര്യം

ടകകാടുകകാതന്ത്രിരുന്ന  സ്ഥകാനതകാണട്ട്  ഞങ്ങള്  300  രൂപയകാകന്ത്രിയതട്ട്.   അതട്ട്

സമതന്ത്രിച്ചവലകാ.   എന്നല  അതന്ത്രിനട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  എതന്ത്രിരുമകായന്ത്രിരുന.   ഉണകായന്ത്രിരുന്ന
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ടപനഷന കുടന്ത്രിശ്ശേന്ത്രികടയലകാര്യം ഞങ്ങള് വന്നകാണട്ട് ടകകാടുതതട്ട്.  അടതകാനര്യം നന്ത്രിങ്ങള്

കകാണകാടത  വപകാകരുതട്ട്.   എനകായകാലുര്യം  ബഹുമകാനടപട  പ്രതന്ത്രിക്ഷേവനതകാവന്ത്രിവനകാടട്ട്

വന്ത്രിനശതമകായന്ത്രി  അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.    ഒരു ടകകാലെവകസട്ട്  പ്രതന്ത്രി  ജയന്ത്രിലെന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്

വന്ത്രിളന്ത്രിച്ചട്ട്  അവദ്ദേഹെടത  അഭേന്ത്രിനനന്ത്രിച്ചുടവന്നട്ട്  ഏവതകാ  ഒരു  സനര്ഭേവശകാല്  അവദ്ദേഹെര്യം

പറഞ്ഞു.   അന്നട്ട്  'ഇന  ഹെരന്ത്രിഹെര്  നഗര്'  എന്ന  സന്ത്രിനന്ത്രിമയന്ത്രില്  ശശ.  ജഗദശഷട്ട്

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  കഥകാപകാത്രവതകാടകാണട്ട്  മകാധരമങ്ങള്  അവദ്ദേഹെടത  ഉപമന്ത്രിച്ചതട്ട്.

അതുവപകാടലെതടന്നയകാണട്ട് ഇന്നടലെ ചര്ച്ചയന്ത്രില് പടങടുത്തുടകകാണട്ട് 'ഞകാന വപകാലെശസട്ട്

എഴുതന്ത്രിതരുന്നതല,  പകാര്ടന്ത്രി  വസകാഴപവയകാഗന്ത്രിച്ചട്ട്  ലെഭേന്ത്രിക്കുന്നതകാണട്ട്  എനപറഞ്ഞു.

ഇതരതന്ത്രിലുള  ടസനസ്ഫുള്  അലകാത  വര്തമകാനര്യം  ബഹുമകാനടപട

പ്രതന്ത്രിക്ഷേവനതകാവവ,  അങ്ങയടട  സ്ഥകാനതന്ത്രിനട്ട്  നന്ത്രിരക്കുന്നതല.   അതു  പന്ത്രിടന്ന

ആര്യംഗരടതയര്യം  വരര്യംഗരടതയര്യംകുറന്ത്രിച്ചുളള  ചര്ച്ചകളന്ത്രിവലെയട്ട്  വപകാകരുതട്ട്.

ഇങ്ങടനടയകാടക  പറയന്നതകാണട്ട്  കുഴെപതന്ത്രിവലെയട്ട്  വപകാകുന്നടതന്നകാണട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്

പറയകാനുളതട്ട്.   ഒറവകാക്കുകൂടന്ത്രി  പറഞവസകാനന്ത്രിപന്ത്രികകാര്യം.   വസകാഷരല്

മശഡന്ത്രിയയന്ത്രിടലെകാടക അടുത കകാലെതട്ട് നല കടമന്റുകള് വരുനണട്ട്.  ഒരു കടമനന്ത്രില്

ഹെകാസര  നടന  നകായന്ത്രികവയകാടട്ട്  വചകാദന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്  'തകാന  ടഎസകട്ട്  ഫകാനകാവണകാ

അവതകാ  മകാണന്ത്രിസകാര്  ഫകാനകാവണകാ  എന്നട്ട്,  അവപകാള്  നടന്ത്രി  പറയകയകാണട്ട്  ഞകാന
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ടഎസകട്ട്  ഫകാനകാണട്ട്.   ഉടടന  നടന  പറയന  ഞകാന  മകാണന്ത്രിസകാര്  ഫകാനകാണട്ട്,

ടഎസകകാടണങന്ത്രില്  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസര്യം,  മകാലെന്ത്രിനരര്യം,  കക്കൂസട്ട്,  ഭേന്ത്രിന്നവശഷന്ത്രി,  സശ

ശകാകശകരണര്യം  എന്നന്ത്രിങ്ങടനടയകാടക പറയര്യം.   മകാണന്ത്രി  സകാറകാടണങന്ത്രില്  വറകാകറട്ട്,

മന്ത്രികസല്,  വന്ത്രിമകാനതകാവളര്യം എന്നന്ത്രിങ്ങടന  only top class'  എന്നകാണട്ട് പറയന്നതട്ട്.

നമ്മുടട  നകാടന്ത്രിടന  വന്ത്രികസന  കകാരരതന്ത്രില്  ഇടതകാരു  തമകാശയകായന്ത്രി  കരുവതണ.

ഭേക്ഷേണര്യം,  പകാര്പന്ത്രിടര്യം,  ആവരകാഗരര്യം,  വന്ത്രിദരകാഭേകാസര്യം,  ടതകാഴെന്ത്രില്,  സകാമൂഹെന്ത്രികവക്ഷേമര്യം,

പശ്ചകാതലെ വന്ത്രികസനര്യം എന്നന്ത്രിങ്ങടന ഒന്നന്ത്രിനട്ട് പൂരകമകായന്ത്രി,  മടറകാന്നന്ത്രിനട്ട് പശ്ചകാതലെ

വന്ത്രികസനമടകര്യം  ആദരപകാദതന്ത്രിനനുകൂലെമകായ  നന്ത്രിലെയന്ത്രില്  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന

സഹെകായന്ത്രിക്കുക എന്നതകാണട്ട് ഇക്കൗ ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന സമശപനര്യം.  ആ സമശപനതന്ത്രിടന

അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രിലെകാണട്ട്  ഇവന്ത്രിടട  ബഡ്ജറട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.   ടശര്യം  പന്ത്രിണറകായന്ത്രി

ഇകകാരരതന്ത്രില് ഭേര്യംഗന്ത്രിയകായന്ത്രി എലകാര്യം നടപകാക്കുര്യം.  തുടകതന്ത്രില് പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചതുടകകാണട്ട്

അതട്ട്  നടപകാകകാന  സമയടമകാതന്ത്രിരന്ത്രിയണട്ട്.   അതട്ട്  ഭേര്യംഗന്ത്രിയകായന്ത്രി  നടപകാക്കുര്യം.

അതുടകകാണട്ട്  70  വകകാടന്ത്രി  രൂപയന്ത്രില്  കുറവളവര്  എഴുതന്ത്രിടകകാടുതകാല്  അവര്ക്കുര്യം

കന്ത്രിട്ടുര്യം  എനപറഞ്ഞുടകകാണട്ട്  ഞകാന  ഇക്കൗ  വവകാടട്ട്  ഓണ്  അകക്കൗണന്ത്രിടന

പന്ത്രിന്തുണച്ചുടകകാണട്ട് എടന വകാക്കുകള് ചുരുക്കുന.
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ശശ  .    വന്ത്രി  .    എസട്ട്  .    ശന്ത്രിവകുമകാര് :  സര്   ,  ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര വകുപമനന്ത്രി

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിടന ഞകാന എതന്ത്രിര്ക്കുകയകാണട്ട്.  സകാധകാരണ

സത്വപമല  ഉറകര്യംടകടുത്തുന്ന  തശഷ്ണമകായ  സത്വപമകാണട്ട്  എടന  ബഡ്ജറട്ട്  എന്നകാണട്ട്

ഇന്നടലെ ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര വകുപമനന്ത്രി നന്ത്രിയമസഭേയന്ത്രില് പറഞതട്ട്.  ശശ.

ഉമന  ചകാണന്ത്രിയടട  വനതൃതത്വതന്ത്രിലുള  കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്  സര്കകാര്  സത്വപര്യം

കകാണുകയല,  സത്വപ പദതന്ത്രികള്  (dream projects)  നടപന്ത്രിലെകാക്കുകയകാണട്ട് ടചയതട്ട്.

വകരള  സര്യംസ്ഥകാന  രൂപശകരണതന്ത്രിനുവശഷര്യം  ഇത്രയധന്ത്രികര്യം  സത്വപ  പദതന്ത്രികള്

നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിയ ഒരു കകാലെഘടര്യം  ഉണകായന്ത്രിടന്ത്രില.  ഒരു മകാനരവന്ത്രിരുദ പകാവകജന്ത്രിടനയര്യം

സഹെകായമന്ത്രിലകാടത വകരളതന്ത്രില് മകാനരമന്ത്രിലകാടത വന്ത്രികസനര്യം നടതന്ത്രിയ സര്കകാരകാണട്ട്

കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്  എനളതട്ട്  അഭേന്ത്രിമകാനവതകാടുകൂടന്ത്രി  പറയകാന

ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  വന്ത്രിഴെന്ത്രിഞര്യം പദതന്ത്രി,  ടകകാച്ചന്ത്രി  ടമവടകാ,  കണ്ണൂര് എയര്വപകാര്ടട്ട്,

സകാര്ടട്ട് സന്ത്രിറന്ത്രി തുടങ്ങന്ത്രിയ പദതന്ത്രികള്, എലകാ ജന്ത്രിലകളന്ത്രിലുര്യം ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജുകള്,

ആര്ട്സട്ട്  ആനട്ട്  സയനസട്ട്  വകകാവളജന്ത്രിലകാത  സ്ഥലെങ്ങളന്ത്രിടലെലകാര്യം  ആര്ട്സട്ട്  ആനട്ട്

സയനസട്ട്  വകകാവളജുകള്  തുടങ്ങന്ത്രി  എത്രടയത്ര  വന്ത്രികസന  പ്രവര്തനങ്ങളകാണട്ട്

നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിയതട്ട്.  കണ്ണൂര് വന്ത്രിമകാനതകാവളവര്യം  വന്ത്രിഴെന്ത്രിഞര്യം തുറമുഖ പദതന്ത്രിയടമകാടക

ശശ.  എ.എന.ഷര്യംസശര്  ഇവന്ത്രിടട  അധന്ത്രിവക്ഷേപന്ത്രിക്കുകയണകായന്ത്രി.  രണമകാസര്യം
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കഴെന്ത്രിയവമ്പകാള്  ബഹുമകാനരനകായ  മുഖരമനന്ത്രി  അടകമുള  ആളകള്കട്ട്  കണ്ണൂര്

എയര്വപകാര്ടന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം  തന്ത്രിരുവനനപുരതട്ട്  വന്നന്ത്രിറങ്ങകാന  കഴെന്ത്രിയന്ന

സകാഹെചരരടമകാരുകന്ത്രിയതട്ട്  ശശ.  ഉമന  ചകാണന്ത്രിയടട  ഗവണ്ടമനകാണട്ട്  എന്ന

കകാരരതന്ത്രില്  യകാടതകാരു  സര്യംശയവമന്ത്രില.  അതുവപകാടലെ  വന്ത്രിഴെന്ത്രിഞര്യം  പദതന്ത്രി

നടപകാകകാന  എത്രയധന്ത്രികര്യം  തടസങ്ങളണകായന്ത്രിരുന,  എത്രയധന്ത്രികര്യം

പ്രതന്ത്രിസനന്ത്രികളണകായന്ത്രിരുന.  എത്ര  ഗവണ്ടമന്റുകള്  വകരളതന്ത്രില്  വന.  ആ

പദതന്ത്രികടളകാടക   നന്ത്രിശ്ചയദകാര്ഢരവതകാടുകൂടന്ത്രി  നടപന്ത്രിലെകാക്കുവകാന  കഴെന്ത്രിഞ

ഗവണ്ടമനന്ത്രിനട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ്ഞു  എനളതട്ട്  ഏറവര്യം  പ്രധകാനടപട  കകാരരമകാണട്ട്.

അവതകാടടകാപര്യംതടന്ന  നന്ത്രിരവധന്ത്രി  വക്ഷേമപ്രവര്തനങ്ങള്  കഴെന്ത്രിഞ  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന

കകാലെതട്ട്  നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രി.  വകരളതന്ത്രിടന  ചരന്ത്രിത്രതന്ത്രില്  ഇത്രയധന്ത്രികര്യം  വക്ഷേമ

പദതന്ത്രികള് നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിയന്ത്രിടന്ത്രില.  ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര വകുപമനന്ത്രി വഡകാ.  ടന്ത്രി.

എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ഐസകട്ട്  ഇവന്ത്രിടട  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  ബഡ്ജറന്ത്രിടന

അടന്ത്രിസ്ഥകാനര്യംതടന്ന  കഴെന്ത്രിഞ  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  വന്ത്രികസനവര്യം

കരുതലുമകാണട്ട്  എനപറയകാന  ഞകാന  ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  പടക്ഷേ  അതട്ട്

അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന  സത്വപതന്ത്രിലുള  ചന്ത്രിലെ  പദതന്ത്രികളകായന്ത്രി  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചതുടകകാണകാണട്ട്

അതട്ട് നടപന്ത്രിലെകാവന്ത്രില എന്നട്ട് ഞങ്ങള് പറയന്നതട്ട്. കകാരുണര ടബനവലെനട്ട് ഫണവഴെന്ത്രി
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1200  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  വകരളതന്ത്രിടലെ  പകാവടപട  ആളകള്കട്ട്  ടകകാടുക്കുവകാന

ഗവണ്ടമനന്ത്രിനട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ്ഞു.  വകരളതന്ത്രിടലെ  35  ലെക്ഷേവതകാളര്യം  വരുന്ന  ബന്ത്രി.പന്ത്രി.എല്.

കുടുര്യംബങ്ങളന്ത്രിലുള  കരകാനസര്  വരകാഗന്ത്രികള്കട്ട്  സുകൃതര്യം  പദതന്ത്രിയന്ത്രിലൂടട  സക്കൗജനര

ചന്ത്രികന്ത്രിതകാ പദതന്ത്രി നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രി. ഇനരയന്ത്രിടലെ ഒരു സര്യംസ്ഥകാനത്തുര്യം  ഇതരതന്ത്രിലുള

പദതന്ത്രി  നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിയന്ത്രിടന്ത്രില.  750  വകകാടന്ത്രി  രൂപയകാണട്ട്  വകരളതന്ത്രിടലെ  പകാവടപട

ആളകള്കട്ട്  മുഖരമനന്ത്രിയടട  ദുരന്ത്രിതകാശത്വകാസ  നന്ത്രിധന്ത്രിയന്ത്രിലൂടട  ടകകാടുതതട്ട്.  കപ്രമറന്ത്രി

ടഹെല്തട്ട്  ടസനറകള്മുതല്  ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജുകള്വടര  സക്കൗജനര

മരുനവന്ത്രിതരണര്യം  എന്ന  പദതന്ത്രി  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  രണകാര്യം  വകാര്ഷന്ത്രികതന്ത്രില്

പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചട്ട് 1400 വകകാടന്ത്രി രൂപയടട സക്കൗജനര മരുന്നകാണട്ട്  വകരളതന്ത്രിടലെ പകാവടപട

ആളകള്കട്ട്  ടകകാടുതതട്ട്.  ഇന്നന്ത്രിവന്ത്രിടട  വഡകാ.  എര്യം.  ടക.  മുനശര്  സര്യംസകാരന്ത്രിച്ച

വകകാകന്ത്രിയര്  ഇര്യംപ്ലകാവനഷന  വപകാടലെ  ഇനരയട്ട്  മകാതൃകയകായന്ത്രിട്ടുള  എത്രടയത്ര

പദതന്ത്രികള്  നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രി.  640  കുടന്ത്രികള്കട്ട്  വകകാകന്ത്രിയര്  ഇര്യംപ്ലകാവനഷന  നടതന്ത്രി.

നകാടള  നമ്മുടട  സമൂഹെതന്ത്രില്  ബധന്ത്രിരരുര്യം  മൂകരുമകായന്ത്രിട്ടുള  കുടന്ത്രികളണകാകന്ത്രില.

അതന്ത്രിവലെയ്ക്കുവവണന്ന  ഒരു  വലെന്ത്രിയ  കര്മപദതന്ത്രി  നമള്  നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രി.

ബഹുമകാനരനകായ ധനകകാരര വകുപമനന്ത്രി മുന ബഡ്ജറ്റുകളന്ത്രില് പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുള  സത്വപ

പദതന്ത്രികളന്ത്രില്  ഏടതങന്ത്രിലുടമകാന്നട്ട്  വന്ത്രിജയകരമകായന്ത്രി  നടപന്ത്രിലെകാകകാന  അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട്
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കഴെന്ത്രിവഞകാ  എന  ഞകാന  വചകാദന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   ആധുനന്ത്രിക  പണകവമ്പകാളര്യം

പ്രവര്തന്ത്രിക്കുന്നതട്ട് എങ്ങടനടയന്നട്ട് സഭേയന്ത്രിലുളവര്കട്ട് അറന്ത്രിയന്ത്രിലകാടയന്നകാണട്ട് വഡകാ.

ടന്ത്രി.  എര്യം.  വതകാമസട്ട്  ഐസകട്ട്  ഇന്നടലെ  പ്രസര്യംഗന്ത്രിച്ചതട്ട്.  ഈ സങല്പര്യം  വച്ചുടകകാണട്ട്

അവദ്ദേഹെര്യം  കഴെന്ത്രിഞ  ബഡ്ജറ്റുകളന്ത്രില്  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ച   ലെകന്ത്രി  വകാറട്ട്  എന്ന  പദതന്ത്രി,

ജനന്ത്രിക്കുന്ന  ഓവരകാ  കുടന്ത്രിക്കുര്യം  പതന്ത്രിനകായന്ത്രിരര്യം  രൂപ  നന്ത്രിവക്ഷേപന്ത്രിക്കുന്ന  പദതന്ത്രി,  18

വയസകാകുവമ്പകാള് ആ കുടന്ത്രികള്കട്ട് വന്ത്രിദരകാഭേരകാസ വലെകാണ് കന്ത്രിട്ടുന്ന പദതന്ത്രി ഇടതകാടക

എവന്ത്രിടടയകായന്ത്രി?  മറ്റുപലെരുര്യം  സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതുവപകാലെതടന്ന  ഡകാമുകളന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം  മണല്

വകാരന്ത്രി  15,000  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  ഇവന്ത്രിടട  സത്വരൂപന്ത്രിക്കുടമന്നട്ട്  പറഞ്ഞു,  അടതനകായന്ത്രി?

അതുവപകാലെതടന്ന  പലെന്ത്രിശരഹെന്ത്രിത  ഇസകാമന്ത്രികട്ട്  ബകാങട്ട്  എനകായന്ത്രി?  വചരമന

കഫനകാനഷരല്  സര്വ്വശസസട്ട് എനപറയന്ന സത്വപ പദതന്ത്രി ടക.എസട്ട്.ഡന്ത്രി.പന്ത്രി.ടയ

പുനരുദരന്ത്രികകാന   ഇവപകാള്  നടപന്ത്രിലെകാക്കുടമന്നട്ട്  അവദ്ദേഹെര്യം  പറയന.  ഈ

കഴെന്ത്രിഞകകാലെ  അനുഭേവങ്ങള്  വച്ചുടകകാണട്ട്  അടതത്രവതകാളര്യം  വന്ത്രിജയകരമകാകുടമന്നട്ട്

നമുകട്ട്  പറയകാന  കഴെന്ത്രിയവമകാ?  യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്  ഡശര്യം  വപ്രകാജക്ടുകള്

യകാഥകാര്ത്ഥരമകാകന്ത്രിയവപകാള് അങ്ങയവടടതലകാര്യം സത്വപമകായന്ത്രിതടന്ന അവവശഷന്ത്രിക്കുന

എനളതകാണട്ട് യകാഥകാര്ത്ഥരര്യം.  ശശ.  ബകാലെചന്ദ്രന ചുളന്ത്രികകാടന്ത്രിടന  18  കവന്ത്രിതകളടട

ആമുഖതന്ത്രില് അവദ്ദേഹെര്യം പറഞന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതുവപകാടലെ ധവളപത്രതന്ത്രില് അറന്ത്രിഞതന്ത്രില്
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പകാതന്ത്രി  പറയകാടതവപകായന്ത്രി,  പറഞതന്ത്രില്  പകാതന്ത്രിയന്ത്രിവലെടറയര്യം  പതന്ത്രിരകായര്യംവപകായന്ത്രി

എനപറയകാന ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  കകാരണര്യം കഴെന്ത്രിഞ കകാലെഘടങ്ങളന്ത്രില് പറഞ

കകാരരങ്ങടളകാനര്യം  ടചയ്യുവകാന   അവദ്ദേഹെതന്ത്രിനട്ട്  കഴെന്ത്രിഞന്ത്രില.  ബഹുമകാനരനകായ  മുന

മുഖരമനന്ത്രി ഇവന്ത്രിടട സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതുവപകാടലെ ധവളപത്രതന്ത്രിലൂടട യഥകാര്ത്ഥ കണക്കുകടള

മറച്ചുവച്ചുടകകാണട്ട്  ആ  കണക്കുകള്  അവങ്ങയട്ട്  അനുകൂലെമകാക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയള

പദതന്ത്രികളകാണട്ട് അവദ്ദേഹെതന്ത്രിടന പ്രസര്യംഗതന്ത്രില് ഉടനശളര്യം ഉണകായന്ത്രിട്ടുളതട്ട്. 2011-ല്

അങ്ങട്ട്  ചൂണന്ത്രികകാണന്ത്രിച്ചതുവപകാടലെ നശകന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിപട്ട്  3,514  വകകാടന്ത്രി  രൂപയകാണട്ട്.  3,514

വകകാടന്ത്രി  രൂപ നശകന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിപവന്നവപകാള് വകന്ദ്ര പദതന്ത്രികളടട സര്യംസ്ഥകാന വന്ത്രിഹെന്ത്രിതര്യം

നല്കന്ത്രിയന്ത്രിരുന്നന്ത്രില.  ഞകാന ആവരകാഗര വകുപമനന്ത്രിയകായന്ത്രി ചുമതലെടയടുത സമയതട്ട്

എന.ആര്.എച്ചട്ട്.എര്യം.-നട്ട്  സര്യംസ്ഥകാന വന്ത്രിഹെന്ത്രിതമകായ  250  വകകാടന്ത്രി രൂപ യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

സര്കകാര്  വന്നതന്ത്രിനുവശഷമകാണട്ട്  ടകകാടുതതട്ട്.  സര്യംസ്ഥകാന  വന്ത്രിഹെന്ത്രിതര്യം

നല്കകാതതന്ത്രിടന  വപരന്ത്രില്  2013-ല്  വകന്ദ്രവന്ത്രിഹെന്ത്രിതര്യം  തടഞ്ഞുവച്ചന്ത്രിരുന.  ഇടതകാരു

ഉദകാഹെരണര്യം മകാത്രമകാണട്ട്. അതരതന്ത്രിലുള മകാജന്ത്രിക്കുകള് കകാണന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്  അവദ്ദേഹെര്യം

ഇതരതന്ത്രില്   ബഡ്ജറ്റുകടള  വന്ത്രിശകലെനര്യം  ടചയട്ട്  മുവന്നകാട്ടുവപകാവകയകാണട്ട്.

യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാര്  ആവന്ത്രിഷ്ക്കരന്ത്രിച്ച  സക്കൗജനര  ചന്ത്രികന്ത്രിതകാ  പദതന്ത്രികള്

അടന്ത്രിമറന്ത്രികകാനുള ശമമകാണട്ട്  ഇവപകാള് ബഡ്ജറന്ത്രിലൂടട  നടതന്ത്രിടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.
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ചന്ത്രികന്ത്രിതകാ  സഹെകായ  രര്യംഗതട്ട്  ഗര്ഭേകാവസ്ഥ  മുതല്  വകാര്ദകരര്യംവടരയള

കകാലെഘടങ്ങളന്ത്രില്  എലകാ  ചന്ത്രികന്ത്രിതയര്യം  ഇന്നട്ട്  വകരളതന്ത്രില്  സക്കൗജനരമകാണട്ട്.

ആവരകാഗരര്യം ഒരവകകാശമകാകണടമന്ന ലെക്ഷേരവതകാടുകൂടന്ത്രിയകാണട്ട് കഴെന്ത്രിഞ ഗവണ്ടമനട്ട്

മുവന്നകാട്ടുവപകായതട്ട്.  അതുമുഴുവന  അടന്ത്രിമറന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്  ഇനഷത്വറനസട്ട്  കമ്പനന്ത്രികള്കട്ട്

സക്കൗജനര ചന്ത്രികന്ത്രിതയടട ഉതരവകാദന്ത്രിതര്യം ഏല്പന്ത്രിക്കുന്ന തരതന്ത്രിവലെയട്ട് വപകാകകാനുള

ശമമകാണട്ട്  ഈ  ഗവണ്ടമനട്ട്  നടതന്ത്രിടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  ഗര്ഭേകാവസ്ഥ  മുതല്

വകാര്ദകരര്യം വടരടയന്നട്ട് ഞകാന പറയവമ്പകാള് 'അമയര്യം കുഞ്ഞുര്യം പദതന്ത്രി ' വഴെന്ത്രി ഇന്നട്ട്

പ്രസവ ചന്ത്രികന്ത്രിത സക്കൗജനരമകാണട്ട്. 18 വയസന്ത്രിനട്ട് തകാടഴെയള കുടന്ത്രികള്ക്കുള ചന്ത്രികന്ത്രിത

സക്കൗജനരമകാണട്ട്.  90  ലെക്ഷേര്യം  കുടന്ത്രികള്കട്ട്  കഴെന്ത്രിഞ  ഗവണ് ടമനന്ത്രിടന  കകാലെതട്ട്

സക്കൗജനരമകായന്ത്രി  ചന്ത്രികന്ത്രിത  ടകകാടുത്തു.  എത്രലെക്ഷേര്യം  രൂപയകാടണങന്ത്രിലുര്യം  സക്കൗജനര

ചന്ത്രികന്ത്രിതയകാണട്ട്. 'അമൃതര്യം ആവരകാഗരര്യം പദതന്ത്രി' എനപറയന്നതട്ട് സക്കൗജനര ചന്ത്രികന്ത്രിതകാ

പദതന്ത്രിയകാണട്ട്.  ജശവന്ത്രിതകശലെശ വരകാഗങ്ങള് സശനന്ത്രിര്യംഗട്ട് നടതന്ത്രി മരുനര്യം ചന്ത്രികന്ത്രിതയര്യം

സക്കൗജനരമകായന്ത്രി  ടകകാടുക്കുന്ന  പദതന്ത്രി,   സക്കൗജനര  കരകാനസര്  ചന്ത്രികന്ത്രിതകാ  പദതന്ത്രി,

എലകാ ആശുപത്രന്ത്രികളന്ത്രിലുര്യം മരുന്നട്ട് സക്കൗജനരര്യം തുടങ്ങന്ത്രി യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്. തുടങ്ങന്ത്രിവച്ച  ഈ

പദതന്ത്രികള്  മുഴുവന   ആവരകാഗര  ഇനഷത്വറനസട്ട്  പദതന്ത്രിയകാകന്ത്രി  ടകകാണവരകാനകാണട്ട്

ഉവദ്ദേശന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  ആന്ധ്രയന്ത്രില്  നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രി  ടപകാളന്ത്രിഞ  ഈ  പദതന്ത്രി  ഇവന്ത്രിടട
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നടപന്ത്രിലെകാകരുതട്ട് എന്നട്ട് ഞകാന  വന്ത്രിനയപുരസരര്യം അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്. യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.

തുടങ്ങന്ത്രിവച്ച  സക്കൗജനര  ചന്ത്രികന്ത്രിത  ensure  ടചയ്യുന്നതന്ത്രിനുപകരര്യം  ആളകടള  insure

ടചയ്യുന്ന  പദതന്ത്രിയന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം  പന്ത്രിനതന്ത്രിരന്ത്രിയണടമന്നകാണട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  ഈ

അവസരതന്ത്രില്  പറയകാനുളതട്ട്.  സക്കൗജനരമകായന്ത്രി  എലകാ  ചന്ത്രികന്ത്രിതയര്യം  നല്കുന്ന

പദതന്ത്രി  ഉവപക്ഷേന്ത്രിച്ചട്ട്  ഇനഷത്വറനസട്ട്  കമ്പനന്ത്രികളടട  ദയകാദകാക്ഷേണരതന്ത്രിനട്ട്

വകരളതന്ത്രിടലെ വരകാഗന്ത്രികടള ഒറന്ത്രിടകകാടുക്കുന്ന പരന്ത്രിഷ്കകാരര്യം വരകാഗന്ത്രികവളകാടട്ട്  കകാണന്ത്രിക്കുന്ന

ക്രൂരതയകാണട്ട്. 

ശശ  .   രകാജു എബഹെകാര്യം : സര്, വപകായന്ത്രിനട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര്.

മന്ത്രി  .   ടഡപമ്യൂടന്ത്രി സശകര് : എനകാണട്ട് വപകായന്ത്രിനട്ട് ഓഫട്ട് ഓര്ഡര്?

ശശ  .   രകാജു എബഹെകാര്യം : സര്, 18 വയസന്ത്രിനട്ട് തകാടഴെയള കുടന്ത്രികള്കട്ട് സക്കൗജനര

ചന്ത്രികന്ത്രിത നടപകാകന്ത്രിയതട്ട് യ. ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരകാടണന്നകാണട്ട് അവദ്ദേഹെര്യം പറഞതട്ട്.

അതട്ട്  ടതറകാണട്ട്.   ബഹുമകാനരയകായ  ശശമതന്ത്രി  ടശച്ചര്  ആവരകാഗര  വകുപമനന്ത്രി

ആയന്ത്രിരുന്നവപകാള്  നടപകാകന്ത്രിയ  പദതന്ത്രിയകാണതട്ട്.  നന്ത്രിയമസഭേടയ

ടതറന്ത്രിദരന്ത്രിപന്ത്രികലെകാണട്ട്. അതട്ട് വരഖയന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം നശകര്യം ടചയ്യേണര്യം. 

ശശ  .    വന്ത്രി  .    എസട്ട്  .    ശന്ത്രിവകുമകാര്:  സര്,  അതട്ട് ഒരന്ത്രികലുര്യം ശരന്ത്രിയല. 18  വയസന്ത്രിനട്ട്

തകാടഴെയള  കുടന്ത്രികള്കട്ട്  സക്കൗജനര  ചന്ത്രികന്ത്രിത  എന്നതന്ത്രിനട്ട്  'ആവരകാഗര  കന്ത്രിരണര്യം'
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പദതന്ത്രി   എന്നട്ട്  വപരുടകകാടുതട്ട്  ഈ ഗവണ്ടമനട്ട്  വന്നതന്ത്രിനുവശഷര്യം നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രി

യ.പന്ത്രി.എ.  അദരക്ഷേയകായന്ത്രിരുന്ന  ശശമതന്ത്രി  വസകാണന്ത്രിയ  ഗകാനന്ത്രി  കനകക്കുന്നട്ട്

ടകകാടകാരതന്ത്രില്  വച്ചട്ട്   ഉദ്ഘകാടനര്യം  ടചയ  പരന്ത്രിപകാടന്ത്രിയകാണന്ത്രിതട്ട്.  എത്ര  ലെക്ഷേര്യം

രൂപവവണടമങന്ത്രിലുര്യം സക്കൗജനരമകായന്ത്രി ചന്ത്രികന്ത്രിത ടകകാടുക്കുന്ന പദതന്ത്രിയകാണന്ത്രിതട്ട്. ഇവന്ത്രിടട

മകാനരവന്ത്രിരുദ പകാവകജന്ത്രിടന സഹെകായമന്ത്രിലകാടത ആയന്ത്രിരര്യം വകകാടന്ത്രി രൂപയടട വന്ത്രികസന

പ്രവര്തനങ്ങള്  അഞട്ട്  ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജുകളന്ത്രിലെകായന്ത്രി  അഞ്ചുവര്ഷര്യംടകകാണട്ട്

നടപന്ത്രിലെകാകകാന  കഴെന്ത്രിഞ്ഞു.  ബഹുമകാനരയകായ  കശലെജ  ടശച്ചര്   കഴെന്ത്രിഞ  ഒരു

ചര്ച്ചയന്ത്രില് ഇവന്ത്രിടട സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചതട്ട് ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജുകടള തന്ത്രിരന്ത്രിഞ്ഞുവനകാകന്ത്രിയന്ത്രില

എന്നകാണട്ട്.   അഭേന്ത്രിമകാനവതകാടുകൂടന്ത്രി  ഞകാന പറയടട,   തന്ത്രിരുവനനപുരര്യം  ടമഡന്ത്രികല്

വകകാവളജന്ത്രില് വപകായന്ത്രി വനകാക്കുന്ന ആളകള്കട്ട് അതട്ട് മനസന്ത്രിലെകാകര്യം.  അവന്ത്രിടട ലെന്ത്രിവര്

ടകാനസട്ട് പ്ലകാവനഷന   യൂണന്ത്രിറ്റുര്യം  മൃതസഞശവന്ത്രിനന്ത്രി  പദതന്ത്രിയര്യം  മള്ടന്ത്രി  ടസഷരകാലെന്ത്രിറന്ത്രി

യൂണന്ത്രിറ്റുര്യം  ആധുനന്ത്രിക  വമകാര്ച്ചറന്ത്രിയര്യം  ആധുനന്ത്രിക  ലെകാബര്യം  തുടങ്ങന്ത്രി.  എലകാ  വകാര്ഡുകളര്യം

നവശകരന്ത്രിച്ചു.  Burns  -യൂണന്ത്രിറട്ട്  തുടങ്ങന്ത്രി.  ടമയന്ത്രിന  ഒ.പന്ത്രി.  വബകാകന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം   സൂപര്

ടസഷരകാലെന്ത്രിറന്ത്രി  ടമയന്ത്രിന  വബകാകല്നന്ത്രിനര്യം  വകകാറന്ത്രിവഡകാറകള്  നന്ത്രിര്മന്ത്രിച്ചു.

ഇനരയന്ത്രിലെകാദരമകായന്ത്രി എസട്ട്.എ.റന്ത്രി. ആശുപത്രന്ത്രിയന്ത്രില്  ഐ.വന്ത്രി.എഫട്ട് ടശറട്ട്ടമനട്ട് തുടങ്ങന്ത്രി.

150  കന്ത്രിടകകളള  ടകടന്ത്രിടര്യം  വരുന.  ഇടതലകാര്യം  തന്ത്രിരുവനനപുരര്യം  ടമഡന്ത്രികല്
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വകകാവളജന്ത്രിലുണട്ട്.  വകകാഴെന്ത്രിവകകാടട്ട്  ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജന്ത്രിടന  വന്ത്രികസനടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്

ഇത്രയധന്ത്രികര്യം  വന്ത്രികസനപ്രവര്തനങ്ങള്  നടക്കുനടവനപറഞ്ഞുടകകാണട്ട്  മകാതൃഭൂമന്ത്രി

പത്രര്യം  എഡന്ത്രിവറകാറന്ത്രിയല്  എഴുതന്ത്രി.  തൃശ്ശൂര്  ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജന്ത്രില്  300  വകകാടന്ത്രി

രൂപയടട  വന്ത്രികസന  പ്രവര്തനങ്ങളകാണട്ട്  നടന്നതട്ട്.  മകാനര  വന്ത്രിരുദ

പകാവകജന്ത്രിലകാടതതടന്ന  ഓവരകാ  വമഖലെകളന്ത്രിലുര്യം  സമഗമകായ  പദതന്ത്രികള്

നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിടകകാണട്ട്  മുവന്നകാട്ടുവപകാകകാന  കഴെന്ത്രിഞ്ഞു.  കകാരുണര  വലെകാടറന്ത്രി  ഒരു

അവകകാശമകാക്കുടമന്നട്ട്  ബഹുമകാനടപട  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി  പറഞ്ഞു.  ഞകാന

അതന്ത്രിടന  സത്വകാഗതര്യം  ടചയ്യുകയകാണട്ട്.  വകരളതന്ത്രിടലെ  പകാവടപട  ലെക്ഷേകണകന്ത്രിനട്ട്

ആളകള്കട്ട് അതന്ത്രിടന പ്രവയകാജനര്യം  ലെഭേരമകായന്ത്രി. വലെകാടറന്ത്രിടയ സര്യംബനന്ത്രിച്ചന്ത്രിടവതകാളര്യം

വകരളതന്ത്രിടലെ  വകകാടന്ത്രികണകന്ത്രിനട്ട്  രൂപ  നഷ്ടടപട്ടുടകകാണന്ത്രിരുന്ന

സകാഹെചരരതന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം  കകാരുണര  വലെകാടറന്ത്രി  തുടങ്ങന്ത്രിടകകാണട്ട്  ഇവന്ത്രിടട  നമുകട്ട്

ലെകാഭേകരമകായ സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിവന്ത്രിവശഷര്യം ഉണകാകകാന കഴെന്ത്രിഞ്ഞു. 2010-11 കകാലെഘടതന്ത്രില് 111

വകകാടന്ത്രി  രൂപയകായന്ത്രിരുനടവങന്ത്രില്  2015-16  കകാലെഘടതന്ത്രില്  3,337  വകകാടന്ത്രി  രൂപ

സര്യംസ്ഥകാനതന്ത്രിനട്ട് ലെകാഭേമുണകാകകാന കഴെന്ത്രിഞ്ഞു. അതന്ത്രില്നന്ത്രിന്നകാണട്ട്  കകാരുണര വലെകാടറന്ത്രി

നമള് തുടങ്ങന്ത്രിയതട്ട്.  കഴെന്ത്രിഞ ഒന്നരമകാസകകാലെര്യംടകകാണട്ട് നന്ത്രികുതന്ത്രി വരുമകാനതന്ത്രിടന

ഗകാഫട്ട്  19  ശതമകാനര്യം  കൂടന്ത്രിടയന്നകാണട്ട്  ബഹുമകാനടപട  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രി
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അവകകാശടപടുന്നതട്ട്. ഞകാടനകാരു  കകാരരര്യം  സങടവതകാടു  കൂടന്ത്രി  പറയടട,

വകരളതന്ത്രിടലെ  അക്രമരകാഷശയതന്ത്രിടന  ഗകാഫട്ട്  അതന്ത്രിവനകകാള്  ഉയരതന്ത്രിവലെയട്ട്

ഉയര്നടകകാണന്ത്രി  രന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   അതട്ട്  കണന്ത്രിടലന്നട്ട്  നടന്ത്രികരുടതന്നട്ട്

പറയകാനകാഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  വന്ത്രിലെകയറര്യം ടകകാണട്ട് ടപകാറതന്ത്രിമുട്ടുവമ്പകാള് വകരളതന്ത്രില്

മനുഷരജശവനട്ട്  മകാത്രര്യം  വന്ത്രിലെയന്ത്രിലകാത  സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിയകായന്ത്രി   മകാറന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.    ഒരു

ടകകാലെപകാതക രകാഷശയടത നന്ത്രിസകാരവത്കരന്ത്രിക്കുന്ന മറപടന്ത്രികളകാണട്ട്  സര്കകാരന്ത്രിടന

ഭേകാഗത്തു നന്ത്രിനണകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.   വകന്ദ്രര്യം ഭേരന്ത്രിക്കുന്ന ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.-യര്യം സര്യംസ്ഥകാനര്യം

ഭേരന്ത്രിക്കുന്ന  സന്ത്രി.പന്ത്രി.ടഎ.(എര്യം)-ഉര്യം  അക്രമരകാഷശയര്യം  നന്ത്രിര്തണര്യം.   ഗവണ്ടമനട്ട്

അതന്ത്രിവലെയ്ക്കുവവണന്ത്രി  മുനടടകടയടുകണടമന്നകാണട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  ഇക്കൗയവസരതന്ത്രില്

സൂചന്ത്രിപന്ത്രികകാനുളതട്ട്.  ബഹുമകാനരനകായ  ധനകകാരരമനന്ത്രി  നന്ത്രിര്വദ്ദേശന്ത്രിക്കുന്നതുവപകാടലെ

നന്ത്രിവക്ഷേപസക്കൗഹൃദ സര്യംസ്ഥകാനമകാകണടമങന്ത്രില് ഇവന്ത്രിടട അക്രമരഹെന്ത്രിതമകായന്ത്രിട്ടുള ഒരു

സമൂഹെമുണകാകണര്യം.    അങ്ങടനയണകായകാല്  മകാത്രവമ  നമുകട്ട്  അതരതന്ത്രില്

മുവന്നകാട്ടുവപകാകകാന  കഴെന്ത്രിയകയളടവനളതട്ട്  സൂചന്ത്രിപന്ത്രിക്കുവകാന  ഞകാന

ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  ശശനകാരകായണ ഗുരുവദവടന നന്ത്രിരവധന്ത്രിപ്രകാവശരര്യം ബഡ്ജറന്ത്രില്

അങ്ങട്ട്  ഉദരന്ത്രിച്ചുവവലകാ.  ആ  ദര്ശനങ്ങള്  ഉയര്തന്ത്രിപന്ത്രിടന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന്ന  ഗുരുവന്ത്രിടന

പ്രഥമശന്ത്രിഷരന  മഹെകാകവന്ത്രി  കുമകാരനകാശകാടന  നളന്ത്രിനന്ത്രിയന്ത്രിടലെ  വരന്ത്രികള്  ഞകാന
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ഉദരന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട് അവസകാനന്ത്രിപന്ത്രികടട.  

" ........ … അനരജശവനുതകന്ത്രി സത്വജശവന്ത്രിതര്യം

ധനരമകാകുമമവലെ വന്ത്രിവവകന്ത്രികള്"

എന്നകാല്  അനരജശവടനടുതട്ട്  അവന്ത്രിവവകര്യം  കകാട്ടുകയകാണട്ട്  വകരളതന്ത്രിടലെ

ഭേരണവര്ഗവര്യം  ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.-യടമന്നട്ട്  പറയകാന  ഞകാന  ആഗഹെന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.

സന്ത്രി.പന്ത്രി.ടഎ.(എര്യം)-വനകാടുര്യം ബന്ത്രി.ടജ.പന്ത്രി.-വയകാടുര്യം ഇതന്ത്രില് നന്ത്രിനര്യം പന്ത്രിനന്ത്രിരന്ത്രിയണടമന്നട്ട്

അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുവകാന ഇക്കൗയവസരര്യം വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗന്ത്രിക്കുന.  ഇക്കൗ ധനകാഭേരര്ത്ഥനടയ ഞകാന

എതന്ത്രിര്ക്കുന.

ധനകകാരരവര്യം കയറര്യം വകുപമനന്ത്രി  (വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്): സര്,

കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രിടയ  പരന്ത്രിഹെസന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രില്  ഇന്നലെടത  വകാശന്ത്രി  ഇന്നടത

ചര്ച്ചയന്ത്രിലുണകായന്ത്രിടന്ത്രില, നലതട്ട്.  അത്രയര്യം മുവന്നകാട്ടുള കകാല്വയകാണട്ട്.   ഉമന ചകാണന്ത്രി

സകാറന്ത്രിടന  മുഖടത  ചന്ത്രിരന്ത്രി,  അതട്ട്  സത്വകാഭേകാവന്ത്രികമകാണട്ട്.   ഇക്കൗ  കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രികട്ട്

പൂര്വ്വകാശമമുടണന്നട്ട് അങ്ങട്ട് മകാത്രമകാണട്ട്  ഓര്തതട്ട്.   പവക്ഷേ പലെയന്ത്രിടത്തുര്യം നന്ത്രിനര്യം

സര്യംശയങ്ങള്  വശണര്യം  വന്നന്ത്രിട്ടുണട്ട്.   കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രി  നമടള  എങ്ങടന

സഹെകായന്ത്രിക്കുനടമനളതട്ട്  ഒരു  മൂര്തമകായ ഉദകാഹെരണര്യം  ടകകാണട്ട്  പറയകാര്യം.

പ്രവതരകന്ത്രിച്ചട്ട്  ഇവന്ത്രിടട  പകാര്പന്ത്രിട  പദതന്ത്രി  എങ്ങടന  നടപകാകകാടമനളതന്ത്രിടനപറന്ത്രി
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ശശ. വന്ത്രി. ടക. സന്ത്രി. മമതട്ട് വകകായ വചകാദന്ത്രിച്ചു. ഇക്കൗ പതന്ത്രിനകായന്ത്രിരര്യം വകകാടന്ത്രി രൂപ എവന്ത്രിടട

നന്ത്രിനണകാക്കുര്യം:   അതന്ത്രിടന  ഭേകാരതന്ത്രില്  പഞകായതകാടക  തകാഴെട്ട് നവപകാകുമവലകാ

എടന്നകാടക ശശ.  അനന്ത്രില് അകര ആവക്ഷേപമുന്നയന്ത്രിക്കുകയണകായന്ത്രി.  ഇ.എര്യം.എസട്ട്.

പകാര്പന്ത്രിട  പദതന്ത്രി  നടപകാകകാന  നമള്  തശരുമകാനന്ത്രിച്ചു.   പഞകായത്തുകള്ക്കുര്യം

മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രികള്ക്കുര്യം   അനുവകാദര്യം  നല്കന്ത്രി.   വശടന്ത്രിലകാതവരുടട  എണ്ണര്യം

എത്രടയന്നട്ട്  വനകാകന്ത്രിയന്ത്രിടട്ട്  അവര്കട്ട്  വശടട്ട്  നല്കകാനുള  പണര്യം  സഹെകരണ

ബകാങ്കുകളന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  വകായടയടുക്കുക,  അങ്ങടന  വകായടയടുക്കുന്നവരുടട  പലെന്ത്രിശ

സര്യംസ്ഥകാന  സര്കകാര്  നല്കുടമന്നട്ട്  സഹെകരണ  ബകാങ്കുകവളകാടട്ട്  പറഞ്ഞു.   15-20

വര്ഷര്യം  ടകകാണട്ട്  മുതല്  അടച്ചുതശര്ക്കുര്യം.   ഇതന്ത്രിടന  ഗുണടമനകാടണനവച്ചകാല്,

ഏതകായകാലുര്യം  15-20  വര്ഷര്യം ടകകാണട്ട് എലകാവര്ക്കുര്യം വശടട്ട്  ടകകാടുകണര്യം.   ഇങ്ങടന

വകായടയടുതട്ട്  വശടട്ട്  പണന്ത്രിതകാല്  20   വര്ഷര്യം  വടര  കകാതന്ത്രിരന്ത്രികണ,  ഇനതടന്ന

നമുടകലകാവര്ക്കുര്യം  വശടട്ട്  ടകകാടുകകാര്യം,  അതകാണട്ട്  ശശ.  അനന്ത്രില്  അകരകട്ട്

മനസന്ത്രിലെകാകകാതതട്ട്.   അവര് വശടുകളന്ത്രില് തകാമസന്ത്രികടട.   ഏതകായകാലുര്യം  അനരഥ 11

വര്ഷകകാലെര്യം  അടലങന്ത്രില്  15  വര്ഷകകാലെര്യം  വശടന്ത്രിനുവവണന്ത്രിയള  പണടമടുതട്ട്  ആ

വകായ തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചടയകാന ടകകാടുതകാല് മതന്ത്രി.  ഇതകാണട്ട് സശര്യം.  പവക്ഷേ എനകാണുണകായതട്ട്?

യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.   ഭേരണര്യം വന്നതന്ത്രിനുവശഷര്യം ഇക്കൗ പലെന്ത്രിശ കൃതരമകായന്ത്രി ടകകാടുക്കുന്നതന്ത്രില്
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വശഴ്ച  വന.  മുതല് ടകകാടുവകണതട്ട്  പഞകായത്തുകളകാണട്ട്.   ആ  ഗഡുകള്  വപകാലുര്യം

ഡന്ത്രിഡകട്ട്  ടചയട്ട്  എതന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രില്  തകാമസര്യം  വരുതന്ത്രി.  അതന്ത്രിടന  ഫലെടമനകാണട്ട്.

നന്ത്രിങ്ങള്  അധന്ത്രികകാരതന്ത്രില്  വന്നവപകാള്  ആദരവര്ഷര്യം  തടന്ന  ഇനന്ത്രി

വകായടയടുകടണന്നട്ട്  തശരുമകാനന്ത്രിച്ചു.   അവതകാടട  ആ  പദതന്ത്രി  മുടങ്ങന്ത്രി.   എന്നകാല്

മൂനവര്ഷര്യം കഴെന്ത്രിഞവപകാള് നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട് വബകാധരമകായന്ത്രി.  വശടടകാന്നന്ത്രിനട്ട് അധന്ത്രികമകായന്ത്രിടട്ട്

50000  രൂപ നല്കുടമടന്നകാടക ഇക്കൗ നന്ത്രിയമസഭേയന്ത്രില് പലെവടര്യം പ്രഖരകാപന്ത്രിടച്ചങന്ത്രിലുര്യം

പണര്യം  നല്കകാനന്ത്രില.   പണര്യം  ടകകാടുത്തുമന്ത്രില,  അതുടകകാണട്ട്  വശടുര്യം  തശര്നമന്ത്രില.

ലെക്ഷേകണകന്ത്രിനട്ട്  വശടുകളകാണട്ട്  പകാതന്ത്രിവഴെന്ത്രിയന്ത്രില് കന്ത്രിടക്കുന്നതട്ട്.  എസട്ട്.എസന്ത്രി/എസട്ട്.ടന്ത്രി

വന്ത്രിഭേകാഗകകാര്ക്കുള്ടപടട എലകാ വമഖലെയന്ത്രിലുര്യം വശഴ്ച വന.  ശശ.  ടക.  സന്ത്രി.  വജകാസഫട്ട്

അവസകാനമകായവപകാള്  ആനവകായന്ത്രില്  അമ്പഴെങ്ങ  വപകാടലെ  400  വകകാടന്ത്രി   രൂപ

ടകകാടുത്തു. അതന്ത്രിനുവശഷര്യം പഞകായത്തുകള്കട്ട് ബകാങന്ത്രില് നന്ത്രിന്നട്ട് വകായടയടുകകാടമന്നട്ട്

വശണര്യം നന്ത്രിങ്ങള് തശരുമകാനന്ത്രിച്ചു.  ഏടതങന്ത്രിലുര്യം ബകാങട്ട് ടകകാടുവതകാ?   ഇല.  കകാരണര്യം

പറഞ  വകാകട്ട്  പകാലെന്ത്രികകാന  നമുകട്ട്  കഴെന്ത്രിഞന്ത്രില.   എന്നകാല്  ഇന്നട്ട്  നമ്മുടട

സഹെകരണ  ബകാങ്കുകളടട  ടടകയന്ത്രില്  ഏതകാണട്ട്  40000  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  സര്പ്ലസട്ട്

ഫണണട്ട്.   പണടതവപകാടലെ ഉതരവന്ത്രിറകന്ത്രിയതുടകകാണട്ട്  ഇന്നട്ട്  കകാരരര്യം  നടകന്ത്രില.

കകാരണര്യം തന്ത്രികകാനുഭേവമന്ത്രിതകാണട്ട്.  അവന്ത്രിടടയകാണട്ട് കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രി വരുന്നതട്ട്.  ഒരു പകാര്പന്ത്രിട
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വബകാണന്ത്രിറക്കുര്യം.   പകാര്പന്ത്രിട  വബകാണന്ത്രിറകന്ത്രിയകാല്  അടതടുക്കുന്ന  സഹെകരണ

സ്ഥകാപനങ്ങള്കട്ട്  അതട്ട്  എവപകാള്  വവണടമങന്ത്രിലുര്യം  ഡന്ത്രിസക്കൗണട്ട്  ടചയ്യേകാവനകാ

വന്ത്രില്കകാവനകാ സകാധന്ത്രിക്കുര്യം.    മടറടതങന്ത്രിലുര്യം  ബകാങട്ട്  അതട്ട്  വമടന്ത്രിച്ചകാല് ആ ബകാങന്ത്രിനട്ട്

കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രി  ടടപസ  ടകകാടുക്കുര്യം.   So  assured  market  ആണതട്ട്.    ഞങ്ങള്കട്ട്

വവടണന്നട്ട്  സഹെകരണ  ബകാങട്ട്  പറഞകാല്  നമ്മുടട  ടക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.-യണട്ട്,

ടക.എഫട്ട്.സന്ത്രി.-യണട്ട് ഇക്കൗ സ്ഥകാപനങ്ങള്കട്ട് വബകാണട്ട് ഡന്ത്രിസക്കൗണട്ട് ടചയ്യുന്നതന്ത്രിവനകാ

വകാങ്ങുന്നതന്ത്രിവനകാ  തടസമുണകാകന്ത്രില.   എങ്ങടനയകാണട്ട്  ഇക്കൗ  വബകാണകള്  redeem

ടചയ്യുക.   അവസകാനര്യം  പലെന്ത്രിശയടകര്യം  ബകാങന്ത്രിനട്ട്  ടകകാടുകണമവലകാ.  അതന്ത്രിനുള

മകാര്ഗര്യം ഒന്നട്ട്, .......

ശശ  .    അനന്ത്രില്  അകര:  സര്,  ഇക്കൗ  ഭേരണസമന്ത്രിതന്ത്രിയടട  കകാലെകാവധന്ത്രിക്കുളന്ത്രില്

അടച്ചുതശര്കകാന ബകാങ്കുകള് നന്ത്രിര്ബനന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.   അടുത ഭേരണസമന്ത്രിതന്ത്രികട്ട് ഇക്കൗ

കടര്യം ടകകാടുകകാന ബകാങ്കുകള് സമതന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്:  ആ പ്രശ്നങ്ങടളകാടക തശരുര്യം.  എങ്ങടന?

നന്ത്രിങ്ങളടട  വബകാണട്ട്  എവപകാള്  വവണടമങന്ത്രിലുര്യം  ഡന്ത്രിസക്കൗണട്ട്  ടചയ്യേകാര്യം.

തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുടകകാടുകകാര്യം.  വബകാണന്ത്രിനട്ട് മകാര്കറട്ട് ടഡവലെപട്ട് ടചയ്യുകയകാണട്ട്.

ശശ  .    ടടഹെബന്ത്രി  ഇക്കൗഡന:   സര്,  സ്ഥലെര്യം  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  എടനങന്ത്രിലുര്യം  ഒരു
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രൂപവരഖയവണകാ?  മന്ത്രിനന്ത്രിമര്യം ഇത്ര ടസനട്ട് സ്ഥലെര്യം വവണടമനളതന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്. 

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്: ഇതട്ട്  കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിടട്ട്  ഞകാന  അതന്ത്രിവലെയട്ട്

വരകാര്യം.  അവപകാള്  ബകാങന്ത്രിടന  സര്യംബനന്ത്രിച്ചന്ത്രിടവതകാളര്യം  റന്ത്രിസന്ത്രില.  എവപകാള്

വവണടമങന്ത്രിലുര്യം വബകാണട്ട് തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുനല്കന്ത്രി ഡന്ത്രിസക്കൗണട്ട് ടചയ്യേകാര്യം.  അങ്ങടന ടചവയ്യേണ

ആവശരര്യം  വരന്ത്രില.   അവര്കകാടക  വവണതട്ട്  കൃതരമകായന്ത്രിട്ടുള  പലെന്ത്രിശയകാണട്ട്.

കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രികട്ട്  സര്കകാര്  നല്കുന്ന  ഗരകാരനന്ത്രി,  മുതല്  തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുപന്ത്രിടന്ത്രിച്ചട്ട്  ടകകാടുക്കുര്യം  -

വര്ഷകാദരര്യം തടന്ന ഡന്ത്രിഡകട്ട് ടചയട്ട് ആ പണര്യം കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രിയന്ത്രിവലെയട്ട് ടചല്ലുര്യം.  ബകാങ്കുകള്

ഓടന്ത്രി  നടവകണ.   രണട്ട്,   ഇതന്ത്രിടന  പലെന്ത്രിശ  വയബന്ത്രിലെന്ത്രിറന്ത്രി  ഗരകാപട്ട്  ഫണന്ത്രിര്യംഗകായന്ത്രി

സര്കകാര്  കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രികകായന്ത്രി  ടടകമകാറര്യം.  അതന്ത്രിടനകാരു  റവനമ്യൂ  വമകാഡലുണകാകകാര്യം.

10000 വകകാടന്ത്രി രൂപടയടുതട്ട് വകരളതന്ത്രിടലെ മുഴുവന വപര്ക്കുര്യം വശടട്ട് ടകകാടുക്കുന്നതന്ത്രില്

പ്രയകാസമന്ത്രിലവലകാ.   ഇതകാണട്ട് നന്ത്രിര്ദ്ദേന്ത്രിഷ്ട പദതന്ത്രികട്ട് വവണന്ത്രി വനരന്ത്രിടട്ട് വകായ  അവറഞട്ട്

ടചയ്യുന്നതുര്യം ഇതരതന്ത്രില് ഒരു വബകാണട്ട് മകാര്കറന്ത്രിലൂടട പണര്യം സമകാഹെരന്ത്രിക്കുന്നതുര്യം

തമന്ത്രിലുള വരതരകാസര്യം.   

ശശ  .   പന്ത്രി  .   ടക  .   കുഞകാലെന്ത്രിക്കുടന്ത്രി: സര്, ഇന്നടലെയര്യം ഇക്കൗ വചകാദരര്യം വചകാദന്ത്രിച്ചതകാണട്ട്.

വയബന്ത്രിലെന്ത്രിറന്ത്രി ഗരകാപട്ട് ഫണന്ത്രിടനപറന്ത്രി അങ്ങട്ട് പറയനണട്ട്.  ഇന്നടലെ ഇനസന്ത്രിറമ്യൂഷണല്

ഫന്ത്രിനകാനസന്ത്രിടനപറന്ത്രിയര്യം  പറഞ്ഞു.    റവനമ്യൂ  വര്ദന്ത്രിപന്ത്രികകാടത  ഇതന്ത്രിടനകാടകയള
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ഫണട്ട്  എവന്ത്രിടട  നന്ത്രിന്നകാണട്ട്.   ഇതന്ത്രിനകതട്ട്  ടകാക്സൈട്ട്  ഗരകാപുളതട്ട്  പന്ത്രിരന്ത്രിടച്ചടുക്കുടമന

പറയന്നതലകാടത  പുതന്ത്രിയ  ധനകാഗമന  മകാര്ഗങ്ങടളകാനര്യം  കകാണകാടത  അവന്ത്രിടടനന്ത്രിന്നട്ട്

വലെകാണ് എടുകകാര്യം,  ഇവന്ത്രിടടനന്ത്രിന്നട്ട്  വലെകാണ് എടുകകാര്യം,  ഇവന്ത്രിടട  വന്ത്രി.ജന്ത്രി.എഫട്ട്.  ഫണട്ട്

ടചയ്യേകാടമടന്നകാടക  പറഞകാല്  കകാശന്ത്രിലകാടത  വലതുര്യം  നടക്കുവമകാ?   അവസകാനര്യം

സഹെകരണ  ബകാങ്കുകള്  ടപകാളന്ത്രിയന്ന  സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി  വരന്ത്രിവല?     ആളകളടട തലെയന്ത്രില്

ഇടതലകാര്യം കൂടന്ത്രി വലെന്ത്രിയ കടബകാദരതയകായന്ത്രി മകാറകയന്ത്രിവല?  ഫണട്ട് ടറയന്ത്രിസട്ട് ടചയ്യേകാടത

ഇനസന്ത്രിറമ്യൂഷണല്  ഫന്ത്രിനകാനസട്ട്  സത്വപര്യം  കണട്ട്  കകാരരങ്ങള്  ഇങ്ങടന   പ്ലകാന  ടചയ

വപകായന്ത്രികഴെന്ത്രിഞകാല് ഇതട്ട് എവന്ത്രിടട ടചടന്നത്തുര്യം?  

വഡകാ  .   ടന്ത്രി  .   എര്യം  .   വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട് : സര്, എങ്ങടനയകാണട്ട് കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രികട്ട് പണര്യം

നല്കുടമനളള  ഗരകാരനന്ത്രി  ടകകാടുകകാന  പറ്റുടമനളളതകാണട്ട്   വചകാദന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

അതന്ത്രിനകാണട്ട്  നന്ത്രിയമസഭേ പകാസകാക്കുന്ന നന്ത്രിയമര്യം മൂലെര്യം  ചന്ത്രിലെ നന്ത്രിശ്ചന്ത്രിത വരുമകാനങ്ങള്,

അതന്ത്രില് രണട്ട്  കകാരരങ്ങളകാണട്ട്  പറഞതട്ട്  ടപവടകാളന്ത്രിനട്ട്  വമലുളള  ടസസട്ട്,  വമകാവടകാര്

വകാഹെന  നന്ത്രികുതന്ത്രിയടട  പകുതന്ത്രി  അവര്കട്ട്  സ്ഥന്ത്രിരമകായന്ത്രി  ടകകാടുത്തുടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുര്യം.

ഇതരതന്ത്രില്  ഉറപകായന്ത്രിട്ടുളള  ധനകാഗമ  മകാര്ഗങ്ങളണട്ട്.  നന്ത്രിയമതന്ത്രിടന

അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില്  ഭേരന്ത്രികകാന  ഉവദ്ദേശന്ത്രിക്കുന്ന  സര്കകാരവലയന്ത്രിതട്ട്.  നമ്മുടട  നന്ത്രിയമര്യം

പറയന്നതട്ട്  എനകാണട്ട്  ?  ഇക്കൗ  വര്ഷര്യം  റവനമ്യൂ  കമന്ത്രി  പൂജരര്യം  ആകണമകായന്ത്രിരുന.
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അതന്ത്രിനട്ട് പറന്ത്രിയന്ത്രില. ഒരു പുതന്ത്രിയ ടകാര്ജറട്ട് പറയന. അഞ്ചുവര്ഷര്യം കഴെന്ത്രിയവമ്പകാള് റവനമ്യൂ

കമന്ത്രി  പൂജരമകാക്കുടമന്നട്ട്.  റവനമ്യൂ  കമന്ത്രി  പൂജരമകാകുടമന്നട്ട്  പറഞകാല്,  അഞ്ചുവര്ഷര്യം

കഴെന്ത്രിയവമ്പകാള് നന്ത്രിങ്ങളടട വകായകാ  പരന്ത്രിധന്ത്രി  25000-26000  വകകാടന്ത്രി  രൂപ വരുര്യം.  മൂന്നട്ട്

ശതമകാനര്യം  നമ്മുടട  സര്യംസ്ഥകാന  വരുമകാനതന്ത്രിനട്ട്  വപകാകുര്യം. ഇതട്ട്  കരകാപന്ത്രിറല്

എക്സൈട്ട്ടപനന്ത്രിച്ചറകാണട്ട്.  ഇതന്ത്രിടന പകുതന്ത്രി കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രികട്ട് ബകട്ട് ടചയ്യുര്യം.  ബകാകന്ത്രി പകുതന്ത്രി

ബഡ്ജറട്ട്  വഴെന്ത്രി  ടചലെവകാക്കുര്യം.   അതടലങന്ത്രില്  പന്ത്രിടന്ന  എവന്ത്രിടട  എതന്ത്രിവച്ചരുര്യം?

നന്ത്രിങ്ങളടട  ഇക്കൗ  ധനസ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി  ടമച്ചടപടുന്നതുവടര  വരവര്യം  ടചലെവര്യം  ഒപന്ത്രിച്ചട്ട്  നമുകട്ട്

കകാലെവക്ഷേപര്യം കഴെന്ത്രികകാര്യം.  അതട്ട്  നമുകട്ട്  പറന്ത്രില.  അതന്ത്രിനട്ട്  പറ്റുന്ന  സകാമ്പതന്ത്രിക

സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിയല.  അതുടകകാണട്ട് ഇക്കൗ പറയന്ന റന്ത്രിസട്ട് ഒടകയണട്ട്.   ഞകാന പറയന്നതട്ട്

നന്ത്രിങ്ങളര്യം  ആവലെകാചന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളള  കകാരരമകാണട്ട്.  എവനകാ  കകാരണവശകാല്  പ്രവര്തന

പഥതന്ത്രില്  വന്നന്ത്രില.  ഇതന്ത്രിവപകാള്  ആകകാശത്തുനന്ത്രിവന്നകാ   ശൂനരകാകകാശത്തുനന്ത്രിവന്നകാ

എടുതതല.  ഇകകാരരര്യം ഞകാന ഇന്നടലെ വന്ത്രിശദശകരന്ത്രിച്ചു.  കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രിയടണങന്ത്രില് ഇന്നട്ട്

ഇക്കൗ  പതന്ത്രിനകായന്ത്രിരര്യം  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  സഹെകരണ  ബകാങ്കുകള്കട്ട്  ഒരു  റന്ത്രിസ്ക്കുമന്ത്രിലകാടത

അവര്കട്ട്  പ്രയകാസവര്യം  ടടവഷമരവമന്ത്രിലകാടത,  നമുകട്ട്  സമകാഹെരന്ത്രിച്ചട്ട്  ഇക്കൗ  പകാര്പന്ത്രിട

പദതന്ത്രി നടപന്ത്രിലെകാകകാര്യം.  ആ പകാര്പന്ത്രിട പദതന്ത്രി നടപന്ത്രിലെകാക്കുന്നതന്ത്രിടന പ്രകാവയകാഗന്ത്രിക

പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  വചകാദരങ്ങള്  വന്നന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  പ്രശ-ഫകാബന്ത്രിവകഷന  എവന്ത്രിടട
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നന്ത്രിനകന്ത്രിട്ടുടമനളളതട്ട് സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്. നടകകാവട്ട് സ്കൂള് വനകാകന്ത്രിയകാല് മതന്ത്രി.  തന്ത്രിരുപ്പൂരന്ത്രില്

നന്ത്രിന്നട്ട് വലെകാറന്ത്രിയന്ത്രില് ടകകാണവന്നകാണട്ട് മുഴുവനുര്യം വച്ചതട്ട്.  ഒരു ആഴ്ച  ടകകാണട്ട് വശടന്ത്രിടന

പണന്ത്രി  തശര്ന.  നമ്മുടട  വദശശയ  ടഗയന്ത്രിര്യംസന്ത്രിടന  ഭേകാഗമകായന്ത്രി  പണന്ത്രിതതട്ട്  പ്രശ-

ഫകാബന്ത്രിവകഷനകാണട്ട്.  

ശശ  .    തന്ത്രിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന :  സര്,  വദശശയ  ടഗയന്ത്രിര്യംസന്ത്രിടന  ഭേകാഗമകായന്ത്രി

ടകകാണവന്നതന്ത്രില് അടുകള ഉണകാകകാന പറന്ത്രില, അവന്ത്രിടട പകാചകര്യം ടചയ്യേകാന പറന്ത്രില.

ഇക്കൗ  പ്രശ-ഫകാബട്ട്  നമുകട്ട്  ഗുണര്യം  ടചയ്യേന്ത്രില.   അവതസമയര്യം  ഒരു  വലെകാഡ്ജന്ത്രിടന

രൂപതന്ത്രില്  നമുകട്ട്  ആളകടള  തകാമസന്ത്രിപന്ത്രികകാന  പറ്റുര്യം.  അതന്ത്രിടന  ടടവകകാളജന്ത്രി

വന്നന്ത്രിടന്ത്രില. 

വമകാവടകാര്  വകാഹെന  നന്ത്രികുതന്ത്രിടയക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞു.  ഇനരകാ  ഗവണ്ടമനട്ട്

പുതന്ത്രിയ നന്ത്രിയമര്യം ടകകാണവരന്ത്രികയകാണട്ട്.  ആ ബന്ത്രില് ഇവപകാള് സര്ക്കുവലെഷനന്ത്രിലെകാണട്ട്.

ആ നന്ത്രികുതന്ത്രി ഇവപകാള് പന്ത്രിരന്ത്രികകാന വപകാകുന്നതട്ട് ഇനരകാ ഗവണ്ടമനകാണട്ട്.  അവപകാള്

ഒകാവരകാ  മകാസതന്ത്രിലുര്യം നമള് പന്ത്രിരന്ത്രികകാന ഉവദ്ദേശന്ത്രിക്കുന്ന നന്ത്രികുതന്ത്രി അവര് പന്ത്രിരന്ത്രികകാന

വപകാവകയകാണട്ട്.  ആ പന്ത്രിരന്ത്രിവട്ട് ഏതട്ട് രൂപതന്ത്രിടലെനളളതട്ട് സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട് തന്ത്രിടമന്ത്രിലകാടത

എങ്ങടനയകാണട്ട് actuals -സന്ത്രിവലെകട്ട് വപകാകകാന വപകാകുന്നതട്ട് ?

വഡകാ  .   ടന്ത്രി  .   എര്യം  .   വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട് : സര്, നന്ത്രികുതന്ത്രിടയക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് ഭേകാവന്ത്രിയന്ത്രില്  പലെ
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മകാറങ്ങളര്യം  വരുര്യം.  ആ  മകാറങ്ങള്  വരുവമ്പകാള്  നമള്  പകാസകാക്കുന്ന  നന്ത്രിയമതന്ത്രിലുര്യം

ഉചന്ത്രിതമകായ  വഭേദഗതന്ത്രികള്  വരുര്യം.  ഇന്നന്ത്രിവപകാഴുളള  വരവസ്ഥ  ഇങ്ങടനയകാണട്ട്.  ആ

വരവസ്ഥയടട  അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില്  നമള്  കന്ത്രിട്ടുന്ന  വരുമകാനതന്ത്രിടന  പകുതന്ത്രി

ടകകാടുക്കുനടവന്നട്ട് പറയന.  ഒരു വപ്രകാജകന്ത്രിനുവവണന്ത്രി വകായ എടുക്കുവമ്പകാള് നന്ത്രിങ്ങള്

ഗരകാരനന്ത്രി  ടകകാടുക്കുനണട്ട്.  ഇക്കൗ  പണര്യം  സര്കകാര്  വയബന്ത്രിലെന്ത്രിറന്ത്രി  ഗരകാപട്ട്

ഫണന്ത്രിര്യംഗന്ത്രിലൂടടവയകാ  അലകാടതവയകാ  ഇക്കൗ  സ്ഥകാപനതന്ത്രിനട്ട്  നല്കന്ത്രി  പണര്യം

തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചടവച്ചകാളകാര്യം.  ഇതട്ട്  വബകാണട്ട്  വഴെന്ത്രിയകാകുവമ്പകാള്  വനരടതയന്ത്രിലകാത  ഒരുപകാടട്ട്

സക്കൗകരരങ്ങള്  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  ലെഭേന്ത്രിക്കുനടവനളളതകാണട്ട്.  എനമകാത്രമല,  ഞകാന

ഇന്നടലെ  സൂചന്ത്രിപന്ത്രിച്ചു,  ഇവപകാള്  ധനകകാരര  സ്ഥകാപനങ്ങള്  വനരന്ത്രിട്ടുടകകാടുക്കുന്ന

വകായയടട തുകവയകകാള് എത്രവയകാ വലെന്ത്രിയ മടങ്ങകാണട്ട്  മണന്ത്രി/വബകാണട്ട് മകാര്കറന്ത്രില്

ദന്ത്രിവസവര്യം  വകാങ്ങുകയര്യം  വന്ത്രില്ക്കുകയര്യം  ടചയടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  തുക.  വലെന്ത്രിയ  ഒരു

വകകാര്പവറഷനന്ത്രില്  വര്ഷകാവസകാനര്യം  ആയന്ത്രിരര്യം  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  ബകാകന്ത്രിവന.   അവര്

ടഷറന്ത്രിയന്ത്രില്  ടഡവപകാസന്ത്രിറല  ടചയ്യേകാന  വപകാകുന്നതട്ട്.  അവര്  ടപടടന്നട്ട്  ഒരു

ഇനസ്ട്രുടമനന്ത്രില്   ടഡവപകാസന്ത്രിറട്ട്  ടചയ്യുകയകാണട്ട്.  ഒരു  ആറമകാസര്യം  അടലങന്ത്രില്  മൂന്നട്ട്

മകാസര്യം,   അതന്ത്രിടന  പലെന്ത്രിശ  വലുതകാണട്ട്.   കകാരണര്യം  ഡശല് ആയന്ത്രിരര്യം  വകകാടന്ത്രി  രൂപ

വച്ചന്ത്രിടകാണട്ട്.   ഇതുവപകാലുളള  വലെന്ത്രിയ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  കളന്ത്രിക്കുന്നതകാണട്ട്  വബകാണട്ട്
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മകാര്കടറന്നട്ട്  പറയന്നതട്ട്.  കകാരണര്യം  പണര്യം  ടടടഡല.   എവപകാള്  വവണടമങന്ത്രിലുര്യം

പണര്യം കകാശകാകന്ത്രി മകാറകാര്യം.  പടക്ഷേ,  ഇതന്ത്രിടന പ്രശ്നര്യം,  ഇതട്ട് വഷകാര്ടട്ട് വടര്യം ടലെനഡന്ത്രിര്യംഗട്ട്

ആയതുടകകാണട്ട്  എവപകാള്  വവണടമങന്ത്രിലുര്യം  വന്ത്രില്ക്കുകയര്യം  വകാങ്ങുകയര്യം  ടചയ്യേകാര്യം.

ദശര്ഘകകാലെ  നന്ത്രിവക്ഷേപതന്ത്രിവലെകട്ട്  വപകാകുന്നതട്ട്  പ്രയകാസമകാണട്ട്.  ഇതട്ട്

മനസന്ത്രിലെകാകന്ത്രിയന്ത്രിടകാണട്ട്  ആര്.ബന്ത്രി.ടഎ.,  ടസബന്ത്രി  അവര്  20  വര്ഷമകായന്ത്രി

ഓള്ടര്വനറശവട്ട്  ഇനടവസട്ട്ടമനട്ട്  ടസട്ട്,  അതുവപകാടലെ  ഇനടവസട്ട്ടമനട്ട്  ടഡബ്റട്ട്

ഫണട്ട്,  ഇനഫകാസ്ട്രേക്ച്ചര് ഇനടവസടമനന്ത്രിനുളള വവടറ കകാരരങ്ങള്,  ഇങ്ങടനയളള

ചന്ത്രിലെ  ഫണകളണട്ട്.  അവര്കട്ട്  ഇതരതന്ത്രിലുളള  കകാരരങ്ങളകാണട്ട്  വവണതട്ട്.

ഇങ്ങടനയളള  ആവശരങ്ങളണട്ട്.  അതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  പ്രവതരകമകായന്ത്രിട്ടുളള  പണര്യം  വകായ

എടുകകാനുളള പദതന്ത്രികള്കട്ട് രൂപര്യം നല്കുനണട്ട്.  വഷകാര്ടട്ട് വടമന്ത്രില് എവപകാഴുര്യം പണര്യം

തന്ത്രിരന്ത്രിമറന്ത്രി  ടചയ്യുന്ന  ഇക്കൗ  മകാര്കറന്ത്രില്  നന്ത്രിനര്യം  പരമകാവധന്ത്രി  തുക  ഇനഫകാസ്ട്രേക്ച്ചര്

ഇനടവസടമനന്ത്രിവലെകട്ട്  നയന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  ടസബന്ത്രിയര്യം  ആര്.ബന്ത്രി.ടഎ. -യര്യം

ഇങ്ങടനയളള നടപടന്ത്രികള് രണട്ട് പതന്ത്രിറകാണകളകായന്ത്രി സത്വശകരന്ത്രിച്ചുവരന്ത്രികയകാണട്ട്.  

ശശ  .    വന്ത്രി  .    ടക  .    ഇബകാഹെന്ത്രിര്യംകുഞട്ട് :  സര്,  ഒരു  പ്രശ്നമുണകാകകാനവവണന്ത്രി

പറയന്നതല.   അങ്ങട്ട്  പറയന്ന ഇക്കൗ സര്യംഗതന്ത്രി  ടപകാതുമരകാമതട്ട്  വകുപര്യം ധനകകാരര

വകുപര്യം  അങ്ങടന  നമ്മുടട  ഭേരണ  സര്യംവന്ത്രിധകാനവര്യം  തമന്ത്രിലുളള  വലെന്ത്രിയ
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ഷന്ത്രിഫന്ത്രിടനപറന്ത്രിയകാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  വലെന്ത്രിയ  ഷന്ത്രിഫട്ട്  വരകാന

വപകാവകയകാണട്ട്.  വകാസവതന്ത്രില് കഴെന്ത്രിഞ ഗവണ്ടമനട്ട് ഒരു ലെന്ത്രിററന്ത്രിനട്ട് ഒരു രൂപ വച്ചട്ട്

ടപവടകാള് ടസസട്ട് പന്ത്രിരന്ത്രിച്ചു.  അതന്ത്രില്  50  ശതമകാനര്യം ടപകാതുമരകാമതട്ട് വകുപന്ത്രിനുര്യം  50

ശതമകാനര്യം ഹെക്കൗസന്ത്രിര്യംഗന്ത്രിനുര്യം മകാറന്ത്രിവച്ചു.  ടപകാതുമരകാമതട്ട് വകുപന്ത്രിനട്ട് ലെഭേന്ത്രിച്ചതട്ട് അതന്ത്രിടന

വനകാഡല് ഏജനസന്ത്രിയകായന്ത്രി വകരള വറകാഡട്ട് ഫണട്ട് വബകാര്ഡന്ത്രിടന നന്ത്രിശ്ചയന്ത്രിച്ചുടകകാണട്ട്

200 -300  വകകാടന്ത്രി  രൂപവയകാളര്യം  ഒരു  വര്ഷര്യം  ലെഭേന്ത്രിച്ചു.  അതുവച്ചുടകകാണട്ട്  പന്ത്രി.പന്ത്രി.പന്ത്രി.

ആനക്യുറന്ത്രി വമകാഡന്ത്രില് നബകാര്ഡന്ത്രിടന subsidiary ആയന്ത്രിട്ടുളള നന്ത്രിഡയമകായന്ത്രി (NABARD

Infrastructure Development Assistance) ചര്ച്ച ടചയതന്ത്രിടന ഫലെമകായന്ത്രി അവടരത്ര

വകകാടന്ത്രി രൂപ വവണടമങന്ത്രിലുര്യം  കുറഞ പലെന്ത്രിശകട്ട് നമുകട്ട് തരകാടമനളള ധകാരണയകായന്ത്രി.

അര ശതമകാനര്യം പലെന്ത്രിശയടട കകാരരതന്ത്രിലെകാണട്ട് അന്നട്ട് എഗന്ത്രിടമന്റുണകാകകാടത വപകായതട്ട്.

അവപകാള് നമുകട്ട് പന്ത്രി.പന്ത്രി.പന്ത്രി.  ആനമ്യൂറന്ത്രി വമകാഡട്ട് വപകാവര;  ടപകാതുമരകാമതട്ട് വകുപന്ത്രിടന

തടന്ന വന്ത്രിശത്വകാസതന്ത്രിടലെടുത്തുടകകാണട്ട് വപകായകാല് വപകാവര?  

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്  :  സര്,  ഞകാന  അതന്ത്രിവലെകട്ട്  വരകാര്യം.

വചകാദരങ്ങള് ഇങ്ങടന മകാറന്ത്രിവപകായകാല് പറഞ്ഞുടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന ടത്രഡകാടക വപകാകുര്യം.

ഇങ്ങടനയളള ഇനസ്ട്രുടമനട്ട്സുണട്ട്.  നമള് അതട്ട്  നമ്മുടട ഇനടവസട്ട്ടമനന്ത്രിനുവവണന്ത്രി

ഉപവയകാഗടപടുതകാന  ശമന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  ഉദകാഹെരണതന്ത്രിനട്ട്,  ഇനരയന്ത്രിടലെ  എലകാ
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സര്യംസ്ഥകാനങ്ങളര്യം മുനന്ത്രിസന്ത്രിപല് വബകാണകള് ഇറക്കുനണട്ട്.  അര്ബന ഏരന്ത്രിയയന്ത്രിടലെ

എലകാ  വമജര്  ഇനഫകാസ്ട്രേക്ച്ചറകള്ക്കുര്യം  മുനന്ത്രിസന്ത്രിപല്  വബകാണട്ട്  ആര്.ബന്ത്രി.ടഎ.

അര്യംഗശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുളളതകാണട്ട്.  വകരളതന്ത്രില്  നമുകവങ്ങകാടട്ട്  വപകാകകാന  കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിടന്ത്രില.

ഹെക്കൗസന്ത്രിര്യംഗട്ട് വബകാണകള്, മുനന്ത്രിസന്ത്രിപല് വബകാണകള് വനരടത പറഞ സ്ട്രേക്വച്ചര്ഡട്ട്

ഇനസ്ട്രുടമനട്ട്സട്ട്  ഇടതകാടക നമുകന്ത്രിറകന്ത്രി വലെന്ത്രിയ വതകാതന്ത്രില് സമകാഹെരന്ത്രികകാന പറ്റുര്യം.

കടടകണന്ത്രിയന്ത്രിവലെകട്ട്  ഇങ്ങടന  exponential ആയന്ത്രിടട്ട്  വപകാകുന്ന  ഏര്പകാടന്ത്രിടലന്നട്ട്

ഞകാന പറഞ്ഞു.  നമള് അഞ്ചു വര്ഷതന്ത്രിനുളളന്ത്രില് സകാമ്പതന്ത്രിക നന്ത്രിലെ സകാധകാരണ

ഗതന്ത്രിയന്ത്രിലെകാകുവമ്പകാള്  അവന്ത്രിടടവച്ചട്ട്  ഇക്കൗ  വകായകള്  കരകാപട്ട്  ടചയ്യുര്യം.  ഇന്നതട്ട്

ടചയന്ത്രിടലങന്ത്രില്  ഇകകാലെയളവന്ത്രില്  നമള്  വന്ത്രിചകാരന്ത്രിക്കുന്നതുവപകാടലെ  നന്ത്രിവക്ഷേപത്തുക

ഉയര്തകാന പറന്ത്രില.  ഇവപകാഴെകാണട്ട് ശശ.  വന്ത്രി.  ടക.  ഇബകാഹെന്ത്രിര്യം കുഞട്ട് വചകാദന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്

ഇക്കൗ  50  ടടപസ അതട്ട്  പ്രവതരകമകായന്ത്രി  വറകാഡട്ട്  ഫണട്ട്  വബകാര്ഡന്ത്രിനട്ട്  ടകകാടുതകാല്,

പന്ത്രി.ഡബമ്യൂ.ഡന്ത്രി.  ഡന്ത്രിപകാര്ട്ടുടമനന്ത്രിനട്ട്  ടകകാടുതകാല് അതുപവയകാഗന്ത്രിച്ചട്ട്  കൂടുതല് ടചയ്യേകാന

പറന്ത്രിവലടയനളളതട്ട്.  ഇതുപവയകാഗന്ത്രിച്ചട്ട്  എത്രയകാണട്ട്  പണര്യം  leverage  ടചയ്യേകാന

പറ്റുന്നതട്ട്. വവടറ മകാര്ഗര്യം എനകാണട്ട്? നന്ത്രിങ്ങള് നബകാര്ഡന്ത്രില് നന്ത്രിനര്യം വകായ എടുകകാന

വപകാകുന,  നബകാര്ഡന്ത്രിടന വകായ സര്കകാര് തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുടകകാടുക്കുന,  ഇതുകൂടന്ത്രി അതന്ത്രിടന

കൂടട  വചര്ക്കുന.  അതവല  പറ്റുകയളള.   അടലങന്ത്രില്  ആനക്യുറന്ത്രി  വമകാഡന്ത്രില്,  എത്ര
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ശതമകാനമകാണട്ട്  ആനമ്യൂറന്ത്രി  വമകാഡന്ത്രിടന  വകകാസട്ട്  ടബനന്ത്രിഫന്ത്രിറട്ട്  വരുന്നടതന്നട്ട്

വനകാകന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുവണകാ?  അവതസമയര്യം ഇന്നന്ത്രിവപകാള് ഇക്കൗ  leveraging  രശതന്ത്രി ആകപകാടട

100  വകകാടന്ത്രി രൂപയകാണട്ട്.  ഇക്കൗ  100  വകകാടന്ത്രി രൂപ ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചട്ട്  leverage  ടചയ്യുന്നതട്ട്

എത്രയകാണട്ട്?  7000  വകകാടന്ത്രി രൂപയടട നന്ത്രിര്മകാണ പ്രവൃതന്ത്രികളകാണട്ട് പന്ത്രി.ഡബമ്യൂ.ഡന്ത്രി.

ഡന്ത്രിപകാര്ട്ടുടമനന്ത്രിനട്ട്  വരുന്നതട്ട്.  ഒനര്യം  രണര്യം  വകകാടന്ത്രി  രൂപയല.  നന്ത്രിങ്ങള്  പറയന്ന

പദതന്ത്രികള്  വറകാഡട്ട്  ഫണട്ട്  വബകാര്ഡവല  ടചയ്യുന്നതട്ട്  അതലകാടത  പന്ത്രി.ഡബമ്യൂ.ഡന്ത്രി.

ഡന്ത്രിപകാര്ട്ടുടമനകായന്ത്രിടട്ട്  ടചയതലവലകാ.   ഇക്കൗ  7000  വകകാടന്ത്രി  രൂപയര്യം  വറകാഡട്ട്  ഫണട്ട്

വബകാര്ഡലകാടത വവടറ ആരകാണട്ട് ടചയ്യുന്നതട്ട്.  വറകാഡട്ട് ഫണട്ട് വബകാര്ഡട്ട്,  വറകാഡ്സട്ട്

ആനട്ട് ബന്ത്രിഡ്ജസട്ട് വകകാര്പവറഷന,  കണ്സ്ട്രേക്ഷേന വകകാര്പവറഷന,  ഇനന്ത്രി പുതുതകായന്ത്രി

നമുകട്ട്  വല  അര്ദസര്കകാര്  സ്ഥകാപനമുണകാകവണകാ;  ഉണകാകന്ത്രിയകാലുര്യം

ഡന്ത്രിപകാര്ട്ടുടമനട്ട്  തടന്നയകാണട്ട്  ടചയ്യുന്നതട്ട്.  വവടറയകാരുമല.  മുമ്പന്ത്രിലകാതന്ത്രിരുന്ന  ഒരു

ഷന്ത്രിഫര്യം  ഉണകാകണ.  വനരടത  എനട്ട്  ഷന്ത്രിഫവണകാ  അവതയളള.

യഥകാര്ത്ഥതന്ത്രിലുളളതട്ട്  ഇന്നട്ട്  തകാങ്ങകാന  പറകാത  വന്ത്രിധതന്ത്രിവലെകട്ട്  അതന്ത്രിടന  തുക

വര്ദന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുനടവനളളതകാണട്ട്.  നമുടകകാരു  എക്സൈട്ട്പശരന്ത്രിയനസട്ട്  കന്ത്രിട്ടുന്നതട്ട്

വനകാകന്ത്രിയന്ത്രിടകാകകാര്യം ആദരമകായന്ത്രി ഒരു സര്യംരര്യംഭേതന്ത്രിവലെകട്ട് വപകാകുന്നതട്ട്. അതുടകകാണകാണട്ട്

മകാണന്ത്രി  സകാറന്ത്രിടന ബഡ്ജറട്ട്  സശച്ചന്ത്രില് പറഞ  25,000  വകകാടന്ത്രി  രൂപയന്ത്രില.  നമള്
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ആടക 12,000 വകകാടന്ത്രി, ഇവപകാള് 13,000 വകകാടന്ത്രി രൂപയകായന്ത്രി കകാണുര്യം. ആ തുകയന്ത്രില്

നന്ത്രിര്ത്തുന്നതട്ട് ആദരടത tranche. ഇടതങ്ങടന വപകാകുനടവനളളതട്ട് പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിച്ചട്ട്

വനകാകന്ത്രിയന്ത്രിടട്ട്  നമുകട്ട്  improvise  ടചയ്യേകാര്യം.   ഇതട്ട്  അപറത്തുര്യം  ഇപറത്തുടമകാനര്യം

വനകാവകണ കകാരരമല.  ഇതട്ട് long term vision ആണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള് തടന്ന ആവലെകാചന്ത്രിച്ചു

തുടങ്ങന്ത്രി.  അന്നടത  രകാഷശയ  അനരശക്ഷേവര്യം  തര്കവര്യം  ബഹെളവര്യം  തുടങ്ങന്ത്രി

എന്തുകകാരണര്യം  ടകകാണകായകാലുര്യം  മുവന്നകാടട്ട്  വപകായന്ത്രില.  ഒരു  കഷ്ണര്യം  എടുത്തു.

വകകാണ്ടകാകര്മകാരുടട  ബന്ത്രില്  ഡന്ത്രിസക്കൗണട്ട്  ടചയ്യുന്നതട്ട്,  വഷകാര്ടട്ട്  വടര്യം  ഫണട്ട്സട്ട്

എങ്ങടനയണകാകകാര്യം എന്നതന്ത്രിനട്ട്  എസട്ട്.ബന്ത്രി.ടഎ.  കരകാപന്ത്രിറല് പറഞ്ഞുതന.  അതട്ട്

സത്വശകരന്ത്രിച്ചട്ട് ബകാകന്ത്രിയളളടതകാനര്യം നടപകായന്ത്രില. ഇവപകാള് അതട്ട് വപകാകുന.  We will

experiment, ആ എക്സൈപശരന്ത്രിയനസന്ത്രിടന അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില് തശരുമകാനടമടുകകാര്യം.

ശശ  .    വന്ത്രി  .    ഡന്ത്രി  .    സതശശന:  സര്,  അങ്ങട്ട്  പറഞ  പകാര്പന്ത്രിട

വമകാഡലെന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചകാണട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  വചകാദന്ത്രികകാനുളതട്ട്.   ഇ.എര്യം.എസട്ട്.  ഭേവന

നന്ത്രിര്മകാണ  പദതന്ത്രി  വന്നവപകാഴുര്യം  ഇതുവപകാടലെയള  ഒരു  വമകാഡലെകാണട്ട്  അങ്ങട്ട്

ടകകാടുതതട്ട്.  അതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  15  ശതമകാനര്യം  പഞകായതന്ത്രിടന പ്ലകാന ഫണന്ത്രില്

നന്ത്രിന്നകാണട്ട് ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചതട്ട്. 15 വര്ഷവതയട്ട് ആ പ്ലകാന ഫണട്ട് ഉപവയകാഗന്ത്രികകാന

കഴെന്ത്രിയര്യം.  വശണര്യം ഒരു പുതന്ത്രിയ പകാര്പന്ത്രിട പദതന്ത്രി വരുവമ്പകാള് പഞകായത്തുകള്കട്ട്
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പ്ലകാന  ഫണന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  വശണര്യം  പവതകാ  പതന്ത്രിനവഞകാ   ശതമകാനര്യം  അവര്കട്ട്

തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചടവകായന്ത്രി ടകകാടുവകണന്ത്രി വരുര്യം. അതകായതട്ട്  you are imposing restriction

on the expenditure, which is their right. നന്ത്രിങ്ങള് ഡന്ത്രി-ടസനടകലെവസഷന

നടതന്ത്രി  പഞകായതന്ത്രിവനകാടട്ട്  ഞങ്ങള്  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്   കപസ  തരന്ത്രികയകാണട്ട്,

ഞങ്ങള് പറയന്നതുവപകാടലെ അതകായതട്ട്, 25 മുതല് 30 ശതമകാനര്യം വടര നന്ത്രിങ്ങള്

ടചലെവകാകണടമന്നട്ട്  പറയന്ന ഒരു  restriction  വയ്ക്കുന്നതട്ട്  ശരന്ത്രിയകാവണകാ.  അതട്ട്

അവരുടട കകകള് ടകട്ടുന്നതന്ത്രിനട്ട് തുലെരമകാകന്ത്രിവല?

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട്  ഐസകട്ട്:  സര്,  ഒരു  പഞകായതന്ത്രിവനകാടുര്യം

മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രിവയകാടുര്യം  നന്ത്രിര്ബനപൂര്വ്വര്യം  നന്ത്രിങ്ങളന്ത്രിതട്ട്  നടപകാകണടമന്നട്ട്

പറയന്നന്ത്രില.  ഏടതങന്ത്രിലുര്യം  പഞകായതന്ത്രിവനകാ  മുനന്ത്രിസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രിവകകാ

ഭേവനരഹെന്ത്രിതരകായന്ത്രിട്ടുള മുഴുവന ആളകള്ക്കുര്യം വശടട്ട്  ടകകാടുകകാനുള പദതന്ത്രിവയകാ

സഹെകായവമകാ  വവണടമങന്ത്രില്  അതട്ട്  സര്കകാര്  നല്കുര്യം.    ഏടതങന്ത്രിലുര്യം  ഒരു

പഞകായതട്ട്  അതട്ട്  നടപകാക്കുന്നന്ത്രിടലന്നട്ട്  പറഞകാല്  നടപകാകണ.  അലകാടത

ഒരു സര്കകാര് ഉതരവട്ട്  പ്രകകാരര്യം  നന്ത്രിങ്ങളന്ത്രിതട്ട്  ടചയ്യേണടമന്നട്ട്  പണര്യം ഞങ്ങള്

പറഞന്ത്രില, ഇനന്ത്രി പറയകാനുര്യം ഉവദ്ദേശന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.  

ശശ  .    വന്ത്രി  .    റന്ത്രി  .    ബല്റകാര്യം:  സര്,  അങ്ങയടട  മകാനരവന്ത്രിരുദ  പകാവകജന്ത്രിടന
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വലെകാജന്ത്രികട്ട്  നല  രശതന്ത്രിയന്ത്രില്  എക്സൈട്ട്ടപ്ലയന്ത്രിന  ടചയ.  ടചറന്ത്രിടയകാരു  കകാരന്ത്രിറന്ത്രിക്കുറവട്ട്

ഒഴെന്ത്രിച്ചട്ട്  തകാങളടട ശുഭേകാപ്തന്ത്രിവന്ത്രിശത്വകാസതന്ത്രില് ഞങ്ങള് പങ്കുവചരുകയകാണട്ട്.  പവക്ഷേ

എടന  സര്യംശയര്യം,  ഒരു വര്ഷതന്ത്രിനകതട്ട് ഏതകാണട്ട്  12000  വകകാടന്ത്രി രൂപയടട

കരകാപന്ത്രിറല് എക്സൈട്ട്ടപനന്ത്രിച്ചര് നടക്കുടമന്നട്ട് പറയന. കഴെന്ത്രിഞ ബഡ്ജറന്ത്രിടനതന്ത്രിടര

അങ്ങട്ട് ഉന്നയന്ത്രിച്ച വന്ത്രിമര്ശനര്യം, പ്ലകാനുണട്ട് പവക്ഷേ പ്ലകാനന്ത്രിടന 30 ശതമകാനര്യം മകാത്രവമ

സകാധകാരണഗതന്ത്രിയന്ത്രില്  നടപകാകകാറള  എനളതകാണട്ട്.  ഈ  ബഡ്ജറന്ത്രില്

നന്ത്രിര്വദ്ദേശന്ത്രികടപടന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  എത്ര  കകാരരങ്ങള്  ഫന്ത്രിസന്ത്രികലെകായന്ത്രി  നടനടവന്നട്ട്

ടതളന്ത്രിയന്ത്രികകാന,  അതകായതട്ട് പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചതന്ത്രില് എത്ര വറകാഡുകള് പണന്ത്രിതു,  എത്ര

വശടുകളണകാകന്ത്രി എന്ന തരതന്ത്രില് കകാരന്ത്രിറന്ത്രി  വരുത്തുന്ന ഒരു ഔടട്ട്കര്യം ബഡ്ജറട്ട്

അടുത ബഡ്ജറന്ത്രിനുമുമ്പകായന്ത്രി അവതരന്ത്രിപന്ത്രികകാന അങ്ങട്ട് തയ്യേകാറകാകുവമകാ?

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട്  ഐസകട്ട്:  സര്,  കരകാപന്ത്രിറല്  എക്സൈട്ട്ടപനന്ത്രിച്ചര്

സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട് ഞകാന സഭേയന്ത്രില് പറഞ കകാരരര്യം നടപകാക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട് ഒരു തടസവര്യം

ഉണകാകുകയന്ത്രില.  എവപകാള്  ബന്ത്രില്  വരുനവവകാ  അവപകാള്തടന്ന

ഓണ്കലെനകായന്ത്രി വകകാണ്ടകാകര്കട്ട് പണര്യം ടകകാടുതന്ത്രിരന്ത്രിക്കുര്യം.  പവക്ഷേ,  എനന്ത്രികട്ട്

ആ  ഉറപട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  തരകാന  കഴെന്ത്രിയന്ത്രില.   ഞകാനന്ത്രിവപകാള്

കയറന്ത്രിയന്ത്രിരുന്നതവലയള. അതുടകകാണട്ട് എടന്ന വന്ത്രിരടണ. This is what I have
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inherited.  എനന്ത്രികട്ട്  കന്ത്രിടന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്  ഇതകാണട്ട്.  ഇതട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്

കുളമകാകന്ത്രിടയടന്നകാനര്യം  പറയകാന  ഞകാന  നന്ത്രില്ക്കുന്നന്ത്രില.  ഇതകാണട്ട്  ഇന്നടത

സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിവന്ത്രിവശഷര്യം.  ഇതന്ത്രിടന അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില് വര്ഷകാവസകാനമകാകുവമ്പകാള്  25

ശതമകാനര്യം വച്ചട്ട് നന്ത്രികുതന്ത്രി വരുമകാനര്യം വര്ദന്ത്രിപന്ത്രികണടമന്നട്ട് ഞകാന വന്ത്രിചകാരന്ത്രിക്കുന.

അതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി നമുകട്ട് പണന്ത്രിടയടുകണര്യം.  

ശശ  .    വന്ത്രി  .     ഡന്ത്രി  .    സതശശന:  സര്,  എനന്ത്രികട്ട്  inherit  ടചയട്ട്

കന്ത്രിടന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിതകാടണന്നട്ട്  പറയന്നതട്ട്  ശരന്ത്രിയല.  അങ്ങടനയകാടണങന്ത്രില്

ഞങ്ങള്കട്ട് inherit ടചയട്ട് കന്ത്രിടന്ത്രിയതട്ട് എത്രയകാണട്ട്. ഫസട്ട് ടറസഷന പകാവകജന്ത്രില്

60 ശതമകാനതന്ത്രില്  കൂടുതല്  ബന്ത്രില്  വപ  ടചയതട്ട്  2011-നുവശഷമകാണട്ട്.  ഞകാന

ഈ  പറയന്ന  കകാരരങ്ങളടട  കണടകടുതട്ട്  വനകാകണര്യം.   ഫസട്ട്  ടറസഷന

പകാവകജന്ത്രില് ഒരു നന്ത്രിവയകാജകമണ്ഡലെതന്ത്രില് 15 വകകാടന്ത്രി രൂപ വച്ചട്ട് ടകകാടുതതന്ത്രില്

വടകാടല് ബന്ത്രിലന്ത്രിടന 60 ശതമകാനതന്ത്രില് കൂടുതല് വപ ടചയതട്ട് 2011-നട്ട് വശഷമുള

യ.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്. ഗവണ്ടമനകാണട്ട്. I challenge you. 

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട്  ഐസകട്ട്:  സര്,  ഈ പറഞതട്ട് ശരന്ത്രിയകാണട്ട്.

എവന്ത്രിടടയകാണട്ട്  ടതറ്റുപറന്ത്രിയതട്ട്?  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  ഒരു  പ്രശ്നവര്യം

ഉണകാകുകയന്ത്രിലകായന്ത്രിരുന.  റവനമ്യൂ  ടഡഫന്ത്രിസന്ത്രിറട്ട്  പൂജരമകാകണടമനള  ടടനട്ട്
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തളന്ത്രിവപകായതന്ത്രിടന ഫലെമകായന്ത്രിടകാണട്ട്  പണമന്ത്രിലകാടത വന്നതട്ട്.   യഥകാര്ത്ഥതന്ത്രില്

അന്നട്ട്  ഈ  പ്രവൃതന്ത്രികള്കട്ട്  അനുവകാദര്യം  ടകകാടുതന്ത്രിരുന്നന്ത്രിടലന്നന്ത്രിരന്ത്രികടട.

അവലെകാടഡട്ട്  കരകാഷന്ത്രിടന  150  ശതമകാനര്യം  പുതന്ത്രിയ വറകാഡുകള്കകായന്ത്രി  എടുക്കുക.

അങ്ങടന  ടകകാടുത്തുവരടവ  റവനമ്യൂ  ടഡഫന്ത്രിസന്ത്രിറട്ട്  പൂജരമകാകുകയര്യം

ടചയന്ത്രിരുടന്നങന്ത്രില്  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  15000  വകകാടന്ത്രി  രൂപ  ടചലെവകാകകാന

നന്ത്രിര്വ്വകാഹെമന്ത്രിലകാടത  റന്ത്രിസര്വട്ട്  ബകാങന്ത്രിടന  ടസകമ്യൂരന്ത്രിറന്ത്രിയന്ത്രില്

നന്ത്രിവക്ഷേപന്ത്രിവകണന്ത്രിവരുമകായന്ത്രിരുന.  നമ്മുടട ഇന്നടത വരവര്യം ടചലെവമല,  മൂന്നട്ട്

നകാലെട്ട് വര്ഷര്യം കഴെന്ത്രിഞകാല് എങ്ങടനയകായന്ത്രിരന്ത്രികണര്യം എന്നതകാണട്ട് വനകാക്കുന്നതട്ട്.

ആ വന്ത്രിഷനന്ത്രില്നന്ത്രിന്നട്ട്  മകാറന്ത്രിയതന്ത്രിനട്ട്  എടന്ന കുറര്യംപറയരുതട്ട്. അവപകാഴെകാണട്ട്  ശശ.

ടക. എസട്ട്. ശബരശനകാഥടന വലെന്ത്രിയ ഗക്കൗരവവമറന്ത്രിയ വചകാദരര്യം വന്നതട്ട്. കരകാപന്ത്രിറല്

എക്സൈട്ട്ടപനന്ത്രിച്ചര് വളടര ഉയര്നനന്ത്രില്ക്കുന്ന സര്യംസ്ഥകാനങ്ങള് ഗുജറകാതട്ട്,  യ.പന്ത്രി.

എന്നന്ത്രിവയകാണട്ട്,  അവപകാള്  കരകാപന്ത്രിറല്  എക്സൈട്ട്ടപനന്ത്രിച്ചര്  നകാലെട്ട്  ശതമകാനമകായന്ത്രി

ഉയര്തണടമന്നട്ട്  പറഞകാല്  നന്ത്രിങ്ങള്  വകരളകാ  വമകാഡല്  വന്ത്രിടട്ട്  ഗുജറകാതട്ട്

വമകാഡലെന്ത്രിവലെയ്ക്കുള വപകാകകാവണകാ എന്നട്ട്. ഈ വചകാദരര്യം ഞകാന അങ്ങയന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം

പ്രതശക്ഷേന്ത്രിച്ചന്ത്രില.  കകാരണര്യം നമ്മുടട സര്യംസ്ഥകാനതട്ട് വകരള വന്ത്രികസന മകാതൃകയടട

വനടതന്ത്രിടന  ഫലെമകായന്ത്രി  എലകാവര്ക്കുര്യം  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസര്യം  കന്ത്രിടന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുണട്ട്.
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എലകാവരുടടയര്യം ജശവന്ത്രിത നന്ത്രിലെവകാരര്യം ടമച്ചടപടന്ത്രിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് അപറടതകാനമന്ത്രില.

പവക്ഷേ ആ വശടുകളന്ത്രിടലെ ഇന്നടത തലെമുറയട്ട് പഴെയ വജകാലെന്ത്രി വപകാര.  അവര്കട്ട്

അവരുടട  വന്ത്രിദരകാഭേരകാസ  വയകാഗരതയനുസരന്ത്രിച്ചുള  പുതന്ത്രിയ  ടതകാഴെന്ത്രിലെവസരങ്ങള്

വവണര്യം.  അങ്ങടനയള  25  ലെക്ഷേര്യം ടതകാഴെന്ത്രിലെവസരങ്ങടളക്കുറന്ത്രിച്ചകാണട്ട്  ഞങ്ങള്

പറയന്നതട്ട്.  അതന്ത്രിടലങന്ത്രില്  ഭേകാവന്ത്രി  എനകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുര്യം.  ടതകാഴെന്ത്രിലെന്ത്രിലകായ്മ

വര്ദന്ത്രിക്കുകയവലയള.  ഐ.ടന്ത്രി.യന്ത്രിവലെകാ  ബന്ത്രി.ടന്ത്രി.യന്ത്രിവലെകാ  കലെറട്ട്

എഞന്ത്രിനശയറന്ത്രിര്യംഗന്ത്രിവലെകാ  ടൂറന്ത്രിസര്യം  വപകാലുള  വസവന  വരവസകായങ്ങളന്ത്രിവലെകാ

അതരതന്ത്രിലുള ടതകാഴെന്ത്രിലെവസരങ്ങള് ഉണകാകണടമങന്ത്രില് അതട്ട്  സര്കകാരന്ത്രില്

നന്ത്രിവക്ഷേപന്ത്രിച്ചട്ട്  നടതകാന  കഴെന്ത്രിയന്ത്രില.  അതന്ത്രിനട്ട്  സത്വകകാരര  നന്ത്രിവക്ഷേപര്യം  വരണര്യം.

അവപകാള്  ഇവന്ത്രിടടവരുന്ന  സത്വകകാരര  നന്ത്രിവക്ഷേപകവരകാടട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  ടതകാഴെന്ത്രില്

നന്ത്രിയമങ്ങവളകാ  പരന്ത്രിസ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി  നന്ത്രിയമങ്ങവളകാ  ഭൂ  വന്ത്രിനന്ത്രിവയകാഗ  നന്ത്രിയമങ്ങവളകാ

വനകാകണ  എടന്നകാരു  നന്ത്രിലെപകാടട്ട്  സത്വശകരന്ത്രികകാന  നമുകട്ട്  കഴെന്ത്രിയന്ത്രില.  അതന്ത്രിനട്ട്

ടചയ്യേകാന  കഴെന്ത്രിയന്നതട്ട്,  ഏറവര്യം  നല  പശ്ചകാതലെ  സക്കൗകരരര്യം  ഇവന്ത്രിടടയണട്ട്.

അതുടകകാണട്ട്  നന്ത്രിങ്ങള്  വവന്നകാള.  നന്ത്രിങ്ങള്കട്ട്  ടൂറന്ത്രിസതന്ത്രില്  പണര്യം

മുടകണടമങന്ത്രില്  ഇതകാ  ടൂറന്ത്രിസട്ട്  ടഡസന്ത്രിവനഷന,  ഇവന്ത്രിടട  എലകാ

സക്കൗകരരങ്ങളമുടണന്നട്ട്  പറയകാന  കഴെന്ത്രിയണര്യം.  അതുവവണടമങന്ത്രില്  നന്ത്രിങ്ങളടട
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നന്ത്രിവക്ഷേപര്യം  4  ശതമകാനതന്ത്രിവലെയട്ട്  ഉയരണര്യം.  അതുടകകാണട്ട്  ഇന്നടത

സകാഹെചരരതന്ത്രില്  വകരളതന്ത്രിടന  വന്ത്രികസനകാനുഭേവതന്ത്രിടന  വനടങ്ങടള

നന്ത്രിലെനന്ത്രിര്തന്ത്രി  മുവന്നകാടട്ട്  ടകകാണവപകാകകാന  ഇതുമകാത്രമകാണട്ട്  വഴെന്ത്രി.

ഗുജറകാതന്ത്രിവലെയല  വപകാകുന്നതട്ട്.  വകരളതന്ത്രിടന  പകാതടയ  അതന്ത്രിടന

വലെകാജന്ത്രികലെകായന്ത്രിട്ടുള  അടുത  ടസപന്ത്രിവലെയട്ട്  ടകകാണവപകാകുന്നതന്ത്രിനകാണട്ട്  നമള്

ശമന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്. 

ഇതന്ത്രിവനകകാള് വലെന്ത്രിയ വന്ത്രിമര്ശനര്യം വന്നതട്ട് പഞകായത്തുകള്ക്കുള ഫണട്ട്

ടവടന്ത്രിക്കുറച്ചു, അവര്കട്ട് ശമ്പളതന്ത്രിനുള പണര്യം വപകാലുമന്ത്രില എന്നകാണട്ട്.   വലെന്ത്രിയ

മകാറടമകാനര്യം ഞകാന വരുതന്ത്രിയന്ത്രിടന്ത്രില.  ഒനര്യം കുറച്ചന്ത്രിടന്ത്രില.  പുതന്ത്രിയ പഞകായതകായ

ആന്തൂറന്ത്രിടനകാടക ടകടന്ത്രിടര്യം പണന്ത്രിയകാനവവണന്ത്രി കൂടുതല് പണര്യം നല്കുകമകാത്രടമ

ടചയന്ത്രിട്ടുള.  ഇതകായന്ത്രിരുന നന്ത്രിലെവന്ത്രിലുള ബഡ്ജറട്ട്.  ഒരു സത്വയര്യംവന്ത്രിമര്ശനമകായന്ത്രി

ഇടതടുകകാര്യം. അതന്ത്രിടന അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില് അടുത വര്ഷങ്ങളന്ത്രില് നമുകട്ട് എനട്ട്

വവണടമനളതന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് ആവലെകാചന്ത്രികകാര്യം. പവക്ഷേ സര്യംസ്ഥകാന സര്കകാരന്ത്രിടന

റവനമ്യൂ വരുമകാനതന്ത്രിവനയര്യം കൂടന്ത്രി  കണടകടുതന്ത്രിവട  ടചയ്യേകാന കഴെന്ത്രിയൂ.  ഇവന്ത്രിടട

ഇരന്ത്രിക്കുന്ന മനന്ത്രിമകാരുടട ഡന്ത്രിപകാര്ട്ടുടമന്റുകളന്ത്രില് എത്ര തുക ഫശ ഔടട്ട് വലെ ആയന്ത്രി,

വകന്ദ്ര സര്കകാരന്ത്രിടന സശമുകള്,  ഇലെകന്ത്രിസന്ത്രിറന്ത്രി,  എസട്ട്.സന്ത്രി.എ.  ടു എസട്ട്.സന്ത്രി.പന്ത്രി,
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ടന്ത്രി.എസട്ട്.പന്ത്രി.  എന്നന്ത്രിവ മകാറന്ത്രിവച്ചകാല് (ഇടതകാടക ഇഷ്ടര്യംവപകാടലെ ടചലെവകാകകാന

കഴെന്ത്രിയന്ത്രിലവലകാ)  ബകാകന്ത്രിയള  പണര്യം  പഞകായതന്ത്രിടനടകകാണട്ട്

കഴെന്ത്രിഞന്ത്രിടന്ത്രിടലങന്ത്രില്  പഞകായതന്ത്രിനട്ട്  ടകകാടുക്കുന്ന  പണമന്ത്രില. ഈടയകാരു

അവസ്ഥകാവന്ത്രിവശഷമുണട്ട്.  

ശശ  .   അനന്ത്രില് അകര: സര്,  ഞകാന പറഞതട്ട്, സര്കകാര് ജശവനകകാരുടട

ശമ്പളര്യം  വര്ദന്ത്രിച്ചു.  അതനുസരന്ത്രിച്ചട്ട്  പഞകായതന്ത്രിടലെ  ജശവനകകാരുടട  ശമ്പളവര്യം

വര്ദന്ത്രിച്ചു.  മുപതന്ത്രി അയ്യേകായന്ത്രിരര്യം രൂപ ശമ്പളര്യം വകാങ്ങുന്ന പഞകായതട്ട് ടസക്രടറന്ത്രി

ഇവപകാള്  വകാങ്ങുന്നതട്ട്  അറപതന്ത്രിനകായന്ത്രിരര്യം  രൂപയകാണട്ട്.  ഈ  ശമ്പളര്യം

ടകകാടുക്കുന്നതട്ട്  പഞകായതന്ത്രിടന  തനതട്ട്  ഫണന്ത്രില്നന്ത്രിനര്യം  ജനറല്  പര്പസട്ട്

ഗകാനന്ത്രില്നന്ത്രിനമകാണട്ട്.   ഇരടന്ത്രിയകായന്ത്രി  ശമ്പളര്യം  വര്ദന്ത്രിച്ചവപകാള്  പഞകായതന്ത്രിടന

തനതട്ട് ഫണന്ത്രിവലെകാ ജന്ത്രി.പന്ത്രി.യന്ത്രിവലെകാ വരുമകാനര്യം വര്ദന്ത്രിച്ചന്ത്രിടന്ത്രില. ഒരു വകകാര്പവറഷന

ടസക്രടറന്ത്രി ഒരു ലെക്ഷേര്യം രൂപയകാണട്ട് ശമ്പളര്യം വകാങ്ങുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് വകകാര്പവറഷടന

തനതട്ട്  ഫണന്ത്രില്നന്ത്രിവന്നകാ  ജന്ത്രി.പന്ത്രി.യന്ത്രില്നന്ത്രിവന്നകാ  ടകകാടുകണര്യം.   ഇവന്ത്രിടട

വര്ദനവണകായന്ത്രിടന്ത്രില.  

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട് ഐസകട്ട്:  സര്,  അതന്ത്രിനട്ട് തുക കടണതണര്യം.

അതട്ട്  കടണതകാനുള  മകാര്ഗങ്ങടളക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  ആവലെകാചന്ത്രികണര്യം.  ശമ്പള
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പരന്ത്രിഷ്കരണര്യം നടപന്ത്രിലെകാകന്ത്രിയതട്ട് നന്ത്രിങ്ങള് ഭേരന്ത്രിക്കുവമ്പകാഴെവല.  കുറച്ചട്ട് കൂടുതല് തുക

ടകകാടുകകാതന്ത്രിരുന്നതട്ട് എനകാണട്ട്;  ആടരങന്ത്രിലുര്യം തടസര്യം നന്ത്രിവന്നകാ;  500  വകകാടന്ത്രി

രൂപ കുറച്ചതലകാടത കൂടന്ത്രിടകകാടുവതകാ? അവപകാള് അതന്ത്രിനട്ട് ചന്ത്രിലെ കണ്സ്ട്രേയന്ത്രിനസട്ട്

അന്നടത  ധനകകാരര  വകുപമനന്ത്രിക്കുണകായന്ത്രിരുന.  അതുടകകാണകാണട്ട്  എടന

ബഡ്ജറട്ട്  നന്ത്രിര്വദ്ദേശതന്ത്രില്  ടകടന്ത്രിട  നന്ത്രികുതന്ത്രിടയക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  പറഞതട്ട്.  വരുമകാനര്യം

വര്ദന്ത്രിപന്ത്രിവകണന്ത്രിവരുര്യം.  ഫന്ത്രിനകാനസട്ട് കമശഷടന നന്ത്രിര്വദ്ദേശങ്ങടള സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്

വന്ത്രിശദമകായന്ത്രി പഠന്ത്രിവകണന്ത്രിവരുര്യം. കഴെന്ത്രിഞ എല്.ഡന്ത്രി.എഫട്ട്.  സര്കകാരന്ത്രിടന കകാലെതട്ട്

ഇങ്ങടനടയകാരു  സ്ഥന്ത്രിതന്ത്രിവന്ത്രിവശഷര്യം  വരന്ത്രികയര്യം  സര്യംസ്ഥകാന  സര്കകാരന്ത്രിനട്ട്  റവനമ്യൂ

ഉണകാകന്ത്രിലകാടയന്നട്ട്  കണതുടകകാണമകാണട്ട്  പഞകായതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  ഒരു  ശതമകാനര്യം

പലെന്ത്രിശയട്ട്  30  വര്ഷര്യം  കകാലെകാവധന്ത്രിവച്ചട്ട്  വലെകാകബകാങട്ട്  വകായ  വപകാലുര്യം  എടുകകാന

തയ്യേകാറകായതട്ട്.   ഇങ്ങടന  സകാഹെചരരങ്ങടള  മനസന്ത്രിലെകാകന്ത്രിടകകാണട്ട്  അതന്ത്രിനുള

മകാര്ഗങ്ങള് നമള് കടണതണര്യം.    

പ്രശ-ഫകാബന്ത്രിവകഷടന സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട് സര്യംശയടമകാനര്യം വവണ, അതട്ട് ഇങ്ങനവയ

വപകാകകാന പറ.  ഇവപകാള് എടനലകാര്യം ടമവതഡ്സട്ട് ഉണട്ട്. ഫകാകട്ട് ഉണകാക്കുന്ന ജന്ത്രിപര്യം

പകാനല്സട്ട്  നമുകട്ട് കട  ഒക്കൗടട്ട്  ടചയ്യേകാര്യം. ഏതുവവണടമനളതു  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്

നമുടകകാരുമന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രികകാര്യം.  ഓവരകാവന്നകാവരകാന്നകായന്ത്രി വശടുപണന്ത്രിയന്നതന്ത്രിലുര്യം
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നലതട്ട്  ഇതകാണട്ട്.  ഇവന്ത്രിടട  വലെന്ത്രിയ  ഫകാബന്ത്രിവകവറഴര്യം  ബന്ത്രില്വഡഴമുണട്ട്,  അവര്കട്ട്

വലെന്ത്രിയ  അവസരമകാണട്ട്.  വകരളതന്ത്രില്  പ്രശ-ഫകാബന്ത്രിവകഷന  യൂണന്ത്രിറന്ത്രിടന  സകാധരത

നമുകട്ട് തുറകകാര്യം. ഞങ്ങള് അങ്ങടനയകാണട്ട് ചന്ത്രിനന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.  

ശശ  .    എ  .    പ്രദശപ്കുമകാര്  : സര്,  പ്രശ-ഫകാബന്ത്രിവകഷനന്ത്രില്  കന്ത്രിച്ചന  ഫങ്ഷന

ടചയ്യേന്ത്രിപന്ത്രികകാവമകാടയനളതു  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  ശശ.  തന്ത്രിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണനകാണട്ട്

വനരടത  സര്യംശയര്യം  ഉന്നയന്ത്രിച്ചതട്ട്.  പ്രശ-ഫകാബന്ത്രിവകഷന  സ്ട്രേക്ചര്  ടകകാണകാണട്ട്

നടകകാവട്ട്  സ്കൂളന്ത്രില്  കഹെടടകട്ട്  ഇനഡസ്ട്രേന്ത്രിയല്  കന്ത്രിച്ചന  പ്രവര്തന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.

കഡനന്ത്രിര്യംഗട്ട് ഹെകാളര്യം ലെവബകാറടറന്ത്രിയമുള മള്ടന്ത്രിടലെവല് ടകടന്ത്രിടമകാണട്ട്.  അതട്ട് നന്ത്രിരവധന്ത്രി

നന്ത്രിലെകളണകാകകാവന്ന  ടടവകകാളജന്ത്രിയകാണട്ട്.  ഒരുപടക്ഷേ,  നകാഷണല്  ടഗയന്ത്രിര്യംസന്ത്രിനട്ട്

ഉപവയകാഗന്ത്രിച്ചതട്ട്  തകാല്കകാലെന്ത്രികമകായന്ത്രിട്ടുള   ടമറശരന്ത്രിയലെകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുടമന്നകാണട്ട്

വതകാനന്നതട്ട്.

   വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്:  സര്,  ഇവന്ത്രിടട ചന്ത്രിലെര് പകാര-46-ടനപറന്ത്രി

പരകാമര്ശന്ത്രിക്കുകയണകായന്ത്രി.  സര്യംസ്ഥകാന നമ്യൂനപക്ഷേവക്ഷേമ വന്ത്രികസനവകകാര്പവറഷനട്ട് 15

വകകാടന്ത്രി  രൂപവയ  വകയന്ത്രിരുതന്ത്രിയളടവന്നട്ട്.  അല.  ഉവപക്ഷേന്ത്രികടപടവതകാ

വന്ത്രിവകാഹെവമകാചനര്യം നടതന്ത്രിയവതകാ വന്ത്രിധവകവളകാ ആയ സശകള്കട്ട്  വശടുവയ്ക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട്

വകയന്ത്രിരുതന്ത്രിയ 31 വകകാടന്ത്രി രൂപയര്യം നമ്യൂനപക്ഷേ വന്ത്രിഭേകാഗങ്ങള്ക്കുവവണന്ത്രിയള ഫണന്ത്രില്
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ഉള്ടപടുന്നതകാണട്ട്. 

കകാരന്ത്രിഫന്ത്രിവകഷന  -  2016-17-ടലെ  കണകട്ട്  ബഡ്ജറന്ത്രിടന  അവസകാനര്യം

ടകകാടുതന്ത്രിട്ടുണട്ട്.......

ശശ  .    എര്യം  .    സത്വരകാജട്ട്  : സര്,  എറണകാകുളതന്ത്രിടന സകാര്യംസകാരന്ത്രിക സമുച്ചയതന്ത്രിടന

തലെസ്ഥകാനര്യം ഏതകാടണന്നട്ട് പറയകാവമകാ? 

   വഡകാ  .   ടന്ത്രി  .   എര്യം  .   വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്: സര്, അതന്ത്രിടനപറന്ത്രി ബനടപട വകുപകാണട്ട്

തശരുമകാനന്ത്രികകാനുളതട്ട്.  എറണകാകുളതന്ത്രിടന സകാര്യംസകാരന്ത്രിക തലെസ്ഥകാനര്യം തൃപ്പൂണന്ത്രിതറ

തടന്നയകാണട്ട്. എന്നകാല് തശരുമകാനങ്ങടളകാടക ബനടപട വകുപകാണട്ട് എടുക്കുന്നതട്ട്.  

ശശ  .    പന്ത്രി  .    ടന്ത്രി  .    വതകാമസട്ട്  : സര്,  എറണകാകുളതട്ട്  ഇടപളന്ത്രി,  പകാലെകാരന്ത്രിവടര്യം,

കവറന്ത്രിലെ,  കുണന്നൂര് എന്നശ നകാലെട്ട് ഫ്കള ഓവറകളകാണട്ട് അനുവദന്ത്രിച്ചതട്ട്.  അതന്ത്രില്

രണട്ട് ഫ്കള ഓവറന്ത്രിടന പണന്ത്രി തശര്ന. കുണന്നൂരന്ത്രിനട്ട്  ഇന്നടലെ പണര്യം അനുവദന്ത്രിച്ചു,

എന്നകാല് കവറന്ത്രിലെയട്ട് പണര്യം അനുവദന്ത്രിച്ചന്ത്രിടന്ത്രില.  കവറന്ത്രിലെയട്ട് പണര്യം വയ്ക്കുന്നന്ത്രിടലങന്ത്രില്

വലകാടതകാരു സകാവഗ്നേഷനുണകാകുര്യം. അതന്ത്രിടനടനങന്ത്രിലുര്യം നടപടന്ത്രി സത്വശകരന്ത്രിക്കുവമകാ?

   വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്:  സര്,  വച്ചന്ത്രിലകായന്ത്രിരുന.  അങ്ങട്ട് ഇവന്ത്രിടട

ഉന്നയന്ത്രിക്കുന്നതുവടര  ഇതുസര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  ആരുര്യം  നന്ത്രിയമസഭേയന്ത്രില്  ആവശരടപട്ടുമന്ത്രില.

വനരടത  ബഡ്ജറന്ത്രില്  വകയന്ത്രിരുതന്ത്രിയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നടതകാടക  തുടരുനണട്ട്.  ഇതന്ത്രിനട്ട്
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ഫണന്ത്രിര്യംഗന്ത്രിനുവവണന്ത്രി  സമര്പന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുടണന്നട്ട്  വകള്ക്കുന.  ആ  പകാത

ടറഡന്ത്രിയകാകണടമങന്ത്രില്  കവറന്ത്രിലെയട്ട്  പണര്യം  കൂടന്ത്രിവയ  തശരു.  അതുടകകാണട്ട്  ഫണട്ട്

അനുവദന്ത്രിച്ചന്ത്രിടന്ത്രിലകാടയനടണങന്ത്രില് ഇതുസര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  മുഖരമനന്ത്രിയമകായന്ത്രി ആവലെകാചന്ത്രിച്ചട്ട്

ഒരു തശരുമകാനടമടുകകാര്യം.  

ശശ  .    വന്ത്രി  .    ഡന്ത്രി  .    സതശശന  : സര്,  കഴെന്ത്രിഞ  ഉമന  ചകാണന്ത്രി  സര്കകാര്

അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  ബഡ്ജറന്ത്രില്  ഉണകായന്ത്രിരുന്ന  ബഡ്ജററന്ത്രി  ടപ്രകാവന്ത്രിഷനസന്ത്രില്

ചന്ത്രിലെടതലകാര്യം  പുതന്ത്രിയ  ബഡ്ജറന്ത്രില്  വന്നന്ത്രിട്ടുണട്ട്;  ചന്ത്രിലെതട്ട്  വന്നന്ത്രിടന്ത്രില.

പന്ത്രി.ഡബക്യു.ഡന്ത്രി.യ്ക്കുള  അവലെകാവകഷന  ഫണന്ത്രില്  കകാരരമകാടയകാനര്യം  നടകകാന

വപകാകുന്നന്ത്രില. കകാരണര്യം കടര്യം ഉളതുടകകാണട്ട് അതട്ട് എക്സൈന്ത്രികമ്യൂടട്ട് ടചയ്യേകാന പകാടകാടണന്നട്ട്

അങ്ങട്ട് ബഡ്ജറന്ത്രില് തടന്ന പറയനണട്ട്.  അവപകാള് പ്രവതരക നന്ത്രിവക്ഷേപ നന്ത്രിധന്ത്രിയന്ത്രില്

നന്ത്രിനള  വര്ക്കു  മകാത്രവമ  നടക്കുകയള.   ഇക്കൗ  പ്രവതരക  നന്ത്രിവക്ഷേപ  നന്ത്രിധന്ത്രിയന്ത്രില്

അങ്ങയടട ബഡ്ജറന്ത്രില് പറഞന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന കകാരരങ്ങളലകാടത,  വപരു പറഞട്ട് ഇയര്

മകാര്കട്ട്  ടചയന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  കകാരരങ്ങള്കലകാടത  വനരടത  ടകകാടുതന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന

ടപ്രകാവന്ത്രിഷനസട്ട് വച്ചട്ട് ടകകാടുകകാന പറ്റുവമകാ; അതുര്യംകൂടന്ത്രി ഇനക്ലൂഡട്ട് ടചയ്യേകാന പറ്റുവമകാ?  

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്:  സര്,  അതട്ട്  ഇവപകാള് ഉവദ്ദേശന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.

ബഡ്ജറന്ത്രില്  പറഞന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  വര്ക്കുകള്  ടചയ്യുര്യം.  അതന്ത്രില്ടപടകാത  കകാരരങ്ങള്
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മകാത്രമകാണട്ട്  ഇവന്ത്രിടട  എടുതന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.   ഇതന്ത്രിനുപുറവമ  അന്നടത  ധനമനന്ത്രിയടട

പ്രസര്യംഗതന്ത്രില് പറയകയര്യം പറഞവശഷര്യം നബകാര്ഡന്ത്രിനുര്യം മറ്റുര്യം സര്യംസ്ഥകാന സര്കകാര്

അര്യംഗശകകാരതന്ത്രിനകായന്ത്രി  അയച്ചുടകകാടുതന്ത്രിട്ടുളവയര്യം  ഉള്ടപടുതന്ത്രിയന്ത്രിടന്ത്രില.

ഇതുസര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  നബകാര്ഡട്ട്  എന്തു  പറയര്യം  എനളതുടകകാണകാണട്ട്  അവടയ

ഉള്ടപടുതകാതതട്ട്.   ഏതകായകാലുര്യം  ഇവന്ത്രിടട  ടമമ്പര്  ഉന്നയന്ത്രിച്ചതട്ട്  പ്രധകാനടപട

കകാരരമകാണട്ട്.  ബഹുമകാനടപട  മുഖരമനന്ത്രിവയകാടട്ട്  സര്യംസകാരന്ത്രിച്ചതന്ത്രിനുവശഷര്യം  അതന്ത്രിടന

അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില് തശരുമകാനടമടുകകാര്യം. വപകാസന്ത്രിറശവകായന്ത്രി ടറവസകാണട്ട് ടചയ്യുര്യം. 

അവസകാനടത  കട  2016-17  വര്ഷടതക്കുറന്ത്രിച്ചുളതകാണട്ട്.

സകാധകാരണഗതന്ത്രിയന്ത്രില്  മുനവര്ഷവതയര്യംകൂടന്ത്രി  ടകകാടുകകാറണട്ട്.  എന്നകാല്  പുതുകന്ത്രിയ

ബഡ്ജറട്ട് അവതരന്ത്രിപന്ത്രിക്കുവമ്പകാള് അങ്ങടന മുനവര്ഷടത ടകകാടുകകാറന്ത്രില.  There is

no practice in Kerala. അതുടകകാണകാണട്ട് ഒരുവര്ഷവതതുമകാത്രര്യം വച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്. 

പ്രകാവദശന്ത്രിക പത്രപ്രവര്തക വക്ഷേമനന്ത്രിധന്ത്രിയന്ത്രിവലെകട്ട്  2  വകകാടന്ത്രി  രൂപ വനരടത

പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന.  അതട്ട്  ഈ  ബഡ്ജറന്ത്രില്  ഇലകാടയന്നട്ട്  പറഞ്ഞു.  അതട്ട്

പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രികകാര്യം. വരഖയന്ത്രില് ഉടണങന്ത്രില് ഞകാന വശണര്യം പ്രഖരകാപന്ത്രിവകണ കകാരരമന്ത്രില.

അലകാടയനടണങന്ത്രില് അതന്ത്രിനട്ട് പണര്യം വകയന്ത്രിരുത്തുര്യം. 

ഖകാദന്ത്രിടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികളടട  റന്ത്രിവബറട്ട്  കുടന്ത്രിശ്ശേന്ത്രികടയക്കുറന്ത്രിച്ചു  പറഞ്ഞു.
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ഇതന്ത്രിനുവവണന്ത്രി ഒരു നന്ത്രിവവദകസര്യംഘര്യം എടന്ന വനകണന്ത്രിരുന. കഴെന്ത്രിഞ ഓണതന്ത്രിനട്ട്

ടകകാടുവകണന്ത്രിയന്ത്രിരുന്ന  16  വകകാടന്ത്രി രൂപ നല്കന്ത്രിയന്ത്രിടന്ത്രില.  നന്ത്രിശ്ചയമകായര്യം ആ കുടന്ത്രിശ്ശേന്ത്രിക

അടന്ത്രിയനരമകായന്ത്രി  ടകകാടുത്തു  തശര്ക്കുന്നതകാണട്ട്.  ഖകാദന്ത്രി-കകതറന്ത്രി  വബകാര്ഡുതടന്ന

അതന്ത്രിടന  ഉല്പന്നങ്ങളന്ത്രില്  നടലകാരു  പങട്ട്  വനരന്ത്രിടട്ട്  വകാങ്ങന്ത്രി  സര്കകാര്

ആശുപത്രന്ത്രികള്വകകാ  സ്കൂള്  യൂണന്ത്രിവഫകാമന്ത്രിവനകാ  ഒടക  ഉപവയകാഗന്ത്രിക്കുന്ന  രശതന്ത്രി

അടുതവര്ഷര്യം മുതല് നന്ത്രിലെവന്ത്രില് വരുടമന്നട്ട് ഞകാന വനരത പറഞ്ഞു.  ശശമതന്ത്രി സന്ത്രി.

ടക.  ആശ തഴെപകായ നന്ത്രിര്മകാണ വരവസകായടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  പറഞതട്ട്  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്

വരവസകായ വകുപട്ട് വന്ത്രിശദമകായന്ത്രി പഠന്ത്രിച്ചട്ട് വപ്രകാഗകാര്യം ഉണകാക്കുവമ്പകാള് അതട്ട് സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്

വനകാകകാര്യം.  

ശശമതന്ത്രി സന്ത്രി  .    ടക  .    ആശ:  സര്,  ഖകാദന്ത്രി  ടതകാഴെന്ത്രിലെകാളന്ത്രികള്കട്ട് മന്ത്രിനന്ത്രിമര്യം  വവജസട്ട്

നന്ത്രിശ്ചയന്ത്രിച്ചട്ട് മകാസവവതനര്യം ടകകാടുകണടമന്ന ആവശരര്യം ഉന്നയന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന.

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്:   സര്,  അടതകാടക വരവസകായ വകുപട്ട്

തശരുമകാനന്ത്രിക്കുന്നതകാണട്ട്.  അതന്ത്രിനട്ട്  ധനകകാരര  വകുപന്ത്രിടന എലകാ പന്ത്രിന്തുണയമുണകാകുര്യം.

എനന്ത്രികട്ട് അതന്ത്രിടന വന്ത്രിശദകാര്യംശങ്ങള് അറന്ത്രിയന്ത്രില. 

ഫ്വളകാര്  ഏരന്ത്രിയ  അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില്  നന്ത്രികുതന്ത്രി  നന്ത്രിര്ണ്ണയന്ത്രിക്കുവമ്പകാള്  വലെന്ത്രിയ

വര്ദനവട്ട് വരുടമന്നട്ട് ശശ. അബ്ദുല് ഹെമശദട്ട്  പറഞ്ഞു.  അങ്ങടന വരന്ത്രില. അതട്ട് റവനമ്യൂ
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നമ്യൂടലെകാണട്ട്.  അതുടകകാണകാണട്ട് നമള് അതട്ട് വച്ചന്ത്രിട്ടുളതട്ട്.  തര്കമുടണങന്ത്രില് നമുകട്ട്

വനകാകകാര്യം.  ഇവപകാള് പ്രശ്നര്യം എനകാടണനവച്ചകാല്,  പുതന്ത്രിയ നന്ത്രിയമങ്ങള് വന്നതന്ത്രിടന

പശ്ചകാതലെതന്ത്രില്  സശറ്റുകളടട  എണ്ണര്യം  കുറച്ചുടകകാണന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  ചന്ത്രിലെ  വലെന്ത്രിയ

ആഡര്യംബര  ബസ്സുകളന്ത്രില്  കന്ത്രിടനറങ്ങുന്ന  സശറ്റുകളണട്ട്.  സശറട്ട്

എണ്ണന്ത്രികഴെന്ത്രിഞന്ത്രിരുടന്നങന്ത്രില്  സര്കകാരന്ത്രിനട്ട്  ലെഭേന്ത്രിക്കുന്ന  നന്ത്രികുതന്ത്രി  പകുതന്ത്രിയകാകുര്യം.

അതുടകകാണകാണട്ട്  സശറട്ട്  എണ്ണതന്ത്രില്  നന്ത്രിന്നട്ട്  വന്ത്രിടന്ത്രിടട്ട്  ഫ്വളകാറന്ത്രിവലെകട്ട്  വപകായതട്ട്.

നന്ത്രികുതന്ത്രിവര്ദനവട്ട് അതട്ട് ലെക്ഷേരമന്ത്രിടുന്നന്ത്രില. കൂടന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുടണങന്ത്രില് പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രിക്കുന്നതകാണട്ട്.

ശശ  .    വമകാനസട്ട്  വജകാസഫട്ട്:  സര്,  ഇത്രയര്യം  ഫലെപ്രദമകായ  പ്രവര്തനങ്ങള്

മുവന്നകാടട്ട്  ടകകാണവപകാകകാനുള  അങ്ങയടട  പരന്ത്രിശമര്യം  തശര്ച്ചയകായര്യം

യകാഥകാര്ത്ഥരമകായകാല് ഏറവര്യം നലകകാരരമകാണട്ട്. പവക്ഷേ ഇവന്ത്രിടട വനരടത മകാനരവന്ത്രിരുദ

പകാവകജട്ട്  പ്രഖരകാപന്ത്രിച്ച  സമയതട്ട്  കുറച്ചുകകാലെര്യം  ഞകാന  മനന്ത്രിയകായന്ത്രിട്ടുണകായന്ത്രിരുന.

നമള് ഇവന്ത്രിടട കകാരരങ്ങടളലകാര്യം ചര്ച്ച ടചയ്യുവമ്പകാള് ഫലെപ്രദമകായന്ത്രി ഇതട്ട് നടപകാകകാന

കഴെന്ത്രിയണടമങന്ത്രില്,  അങ്ങട്ട്  പറയന്ന  പന്ത്രി.ഡബമ്യൂ.ഡന്ത്രികട്ട്  ടവളന്ത്രിയന്ത്രില്  നന്ത്രില്ക്കുന്ന

കകാരരങ്ങള്  വളടര  സത്വകാഗതകാര്ഹെമകാണട്ട്.  പവക്ഷേ  പന്ത്രി.ഡബമ്യൂ.ഡന്ത്രി-ക്കുളന്ത്രില്  വരുന്ന

കകാരരങ്ങള്,  അതട്ട് വകരളതന്ത്രിന വറകാഡട്ട് നന്ത്രിര്മകാണ രര്യംഗതട്ട് ഏറവര്യം ഫലെപ്രദമകായന്ത്രി

ടടദനര്യംദന്ത്രിന  വര്ക്കുകള്   നടവകണ  കകാരരമകാണട്ട്.  ഇവന്ത്രിടട
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നന്ത്രിര്മകാണപ്രവര്തനങ്ങളന്ത്രിവലെയട്ട്  കടകണടമങന്ത്രില്  കരകാറകകാരുടട  കുടന്ത്രിശ്ശേന്ത്രിക

ടകകാടുത്തുതശര്ക്കുക  എന്നടതകാരകാവശരമകാണട്ട്.  കഴെന്ത്രിഞ  ഗവണ്ടമനന്ത്രിടന  സമയതട്ട്

നടതന്ത്രിയ  നന്ത്രിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  വന്ത്രികസനപ്രവര്തനങ്ങളടട  ഭേകാഗമകാണട്ട്.

എങന്ത്രില്വപകാലുര്യം   അവ  പരന്ത്രിഹെരന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട്  ഒരു  ഇടടപടല്  ഗവണ്ടമനട്ട്

തുടകതന്ത്രില്തടന്ന  ടചയ്ടതങന്ത്രില്  മകാത്രവമ  നമുകട്ട്  നന്ത്രിര്മകാണകകാരരങ്ങള്

മുവന്നകാട്ടുടകകാണവപകാകകാന  കഴെന്ത്രിയകയള.  അങ്ങയടട  ഇക്കൗ  പദതന്ത്രികള്

ഫലെപ്രദമകാകണടമനടണങന്ത്രിലുര്യം  അതട്ട്  ആവശരമകാടണനളതകാണട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്

ശദയന്ത്രില്ടപടുതകാനുളതട്ട്.  അതന്ത്രിനുള  വഴെന്ത്രികള്  കൂടന്ത്രി  അങ്ങട്ട്  കകാരരമകായന്ത്രി

പരന്ത്രിഗണന്ത്രിക്കുവമകാ?

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട് ടഎസകട്ട്:  അതന്ത്രിനട്ട് ടപകാതുമരകാമതട്ട് വകുപട്ട് തടന്ന

നടപടന്ത്രികള് സത്വശകരന്ത്രിച്ചു തുടങ്ങന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുണട്ട്.  ഇകകാരരതന്ത്രില് ഇനന്ത്രി ഫയല് ഫന്ത്രിനകാനസട്ട്

വകുപന്ത്രിവലെയട്ട്  വവരണതന്ത്രില.  ബഡ്ജറന്ത്രില്  പറഞന്ത്രിട്ടുള  വര്കകാടണങന്ത്രില്

ഭേരണകാനുമതന്ത്രി  ബനടപട  വകുപന്ത്രിനട്ട്  ടകകാടുകകാര്യം.  ധനകകാരര  വകുപട്ട്  ഇതട്ട്

അര്യംഗശകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതുടകകാണട്ട്  ഓവരകാവരകാ  ഫയലെകായന്ത്രി  വരണടമന്നന്ത്രില.

അതുവപകാടലെ എലകാതന്ത്രിടനയര്യം ഡന്ത്രി.പന്ത്രി.ആര് തയ്യേകാറകാക്കുന്നതുവടര കകാതന്ത്രിരന്ത്രിവകണ.

അഞ്ഞൂറവകകാടന്ത്രി രൂപയടട ബണന്ത്രിലുകളകായന്ത്രി കന്ത്രിഫ്ബന്ത്രി-കട്ട് ടകകാടുകകാര്യം, ടമവമകാറകാണര്യം
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ഒപന്ത്രിടകാര്യം,  അതന്ത്രിടന അടന്ത്രിസ്ഥകാനതന്ത്രില് പ്രവൃതന്ത്രി ആരര്യംഭേന്ത്രികകാര്യം.  ഏറവര്യം ലെളന്ത്രിതമകായ

നടപടന്ത്രിക്രമങ്ങള് മകാത്രവമ ഇതന്ത്രിനുണകാകുകയള. 

ശശമതന്ത്രി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബന്ത്രിജന്ത്രിവമകാള്:  മുലടപരന്ത്രിയകാറന്ത്രിടലെ  പുതന്ത്രിയ  ഡകാര്യം

നന്ത്രിര്മകാണവമകായന്ത്രി  ബനടപടട്ട്  ഫണട്ട്  വകയന്ത്രിരുതകാതതട്ട്  സര്യംബനന്ത്രിച്ചട്ട്  ഇന്നടലെ

ഒരു വന്ത്രിഷയര്യം  ചൂണന്ത്രികകാണന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന.

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്:  അതന്ത്രിനട്ട്   വനരവത

ബഡ്ജറന്ത്രിലുണകായന്ത്രിരുന്ന  ടപ്രകാവന്ത്രിഷനസട്ട്  അതുവപകാടലെതടന്ന  നന്ത്രിലെനന്ത്രിര്തന്ത്രിയന്ത്രിട്ടുണട്ട്.

ഒരു  മകാറവര്യം  വരുതന്ത്രിയന്ത്രിടന്ത്രില.  അനുവകാദങ്ങടളലകാര്യം  കന്ത്രിട്ടുന്ന മുറയട്ട്  കൂടുതല്  പണര്യം

വയകാര്യം.  ഇവപകാള്  വനരടത  ബഡ്ജറന്ത്രിലുണകായന്ത്രിരുന്ന  ടപ്രകാവന്ത്രിഷന

നന്ത്രിലെനന്ത്രില്ക്കുനണട്ട്.  ഞകാന  പറഞന്ത്രില  എനളതുടകകാണട്ട്  അതട്ട്  എടുത്തുമകാറ്റുന്ന

പ്രശ്നമന്ത്രില. 

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ബഡ്ജറട്ട്  ഇന്നടലെ  സബ്ജകട്ട്  കമന്ത്രിറന്ത്രിയടട  പരന്ത്രിഗനണയട്ട്  വന്ത്രിട്ടു.

ഇന്നട്ട് വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണകാണട്ട്.  നന്ത്രിങ്ങള് ബഡ്ജറന്ത്രിവലെയട്ട് തന്ത്രിരന്ത്രിച്ചുവപകാകരുതട്ട്.

ശശ  .    എന  .    എ  .    ടനലന്ത്രിക്കുന്നട്ട്:  കകാരുണര  ടബനവലെനട്ട്  ഫണട്ട്  സശമന്ത്രില്

മര്യംഗലെകാപുരര്യം ആശുപത്രന്ത്രികടളക്കൂടന്ത്രി ഉള്ടപടുതന്ത്രിയകാല് മകാത്രവമ വടവക മലെബകാറന്ത്രിടലെ

ആളകള്കട്ട് ആ സശര്യം ടകകാണട്ട് ഗുണര്യം കന്ത്രിട്ടുകയള. 
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വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്:  നയപരമകായ  ഒരു  പ്രശ്നര്യം  കൂടന്ത്രി

അനര്ഭേവന്ത്രിച്ചന്ത്രിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് ചര്ച്ച ടചയട്ട്  ബനടപട വകുപട്ട് തശരുമകാനന്ത്രിക്കുര്യം. 

ശശ  .    വന്ത്രി  .    വജകായന്ത്രി:  വനരടത  അയ്യേങകാളന്ത്രി  ടതകാഴെന്ത്രിലുറപ  പദതന്ത്രികട്ട്   തുക

വകയന്ത്രിരുതന്ത്രിയന്ത്രിരുന.  ഇപ്രകാവശരര്യം  അതട്ട് കകാണുന്നന്ത്രില.

വഡകാ  .    ടന്ത്രി  .    എര്യം  .    വതകാമസട്ട്  ടഎസകട്ട്:  അതന്ത്രിനട്ട്  വനരവത  ബഡ്ജറന്ത്രില്

വകയന്ത്രിരുതന്ത്രിയ  തുകയണട്ട്.   അതന്ത്രിവനകകാള്  കൂടുതല്  വവണടമങന്ത്രില്  ധനസ്ഥന്ത്രിതന്ത്രി

വനകാകന്ത്രിയന്ത്രിടട്ട് തശരുമകാനന്ത്രികകാര്യം.

വറഷന കടകകാര്കട്ട് എങ്ങടന പലെന്ത്രിശരഹെന്ത്രിത വകായ ടകകാടുക്കുടമന്നട്ട് വചകാദന്ത്രിച്ചു.

വറഷന  കടടയനപറയന്നതട്ട്  മടറകാരു  സര്യംസ്ഥകാനത്തുമന്ത്രിലകാത  വലെന്ത്രിയ  ഒരു

ടപകാതുവന്ത്രിതരണ  ശര്യംഖലെയകാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഒരു  വര്ഷര്യം  ടകകാണല,  പതന്ത്രിറകാണടകകാണട്ട്

ഉരന്ത്രിതന്ത്രിരന്ത്രിഞ്ഞുവന്നതകാണട്ട്.  പുതന്ത്രിയ  വകന്ദ്ര  സര്കകാരന്ത്രിടന  നന്ത്രിലെപകാടുകളന്ത്രിലൂടടയകാണട്ട്

അതന്ത്രിടന  നന്ത്രിഷ്ക്കരുണര്യം  തകര്ത്തുകളഞന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്.   ബകാങ്കുവഴെന്ത്രി  പണര്യം

ടകകാടുകകാടനകാനര്യം  നമള്  ഉവദ്ദേശന്ത്രികകാതതുടകകാണട്ട്  വറഷനകട  സര്യംവന്ത്രിധകാനര്യം

നന്ത്രിലെനന്ത്രിര്വതണതട്ട്  ആവശരമകാണട്ട്.  വറഷന  അരന്ത്രി  വന്ത്രിറ്റുടകകാണട്ട്  മകാത്രര്യം

നന്ത്രിലെനന്ത്രില്കകാന പറന്ത്രില.  അതുടകകാണട്ട് അവര്കട്ട്  മറട്ട് സകാധനങ്ങള് കൂടന്ത്രി വന്ത്രില്കകാര്യം.

വന്ത്രില്ക്കുവമ്പകാള്  മറ്റു  കടകളന്ത്രില്  നന്ത്രിനര്യം  വരതരസത  വവണര്യം.  ആ  രശതന്ത്രിയന്ത്രില്
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വമകാഡടടണസട്ട്  ടചയ്യുന്നതന്ത്രിനുള  ഒരു  പരന്ത്രിപകാടന്ത്രി  നമ്മുടട  ടപകാതുവന്ത്രിതരണ  വകുപട്ട്

തയ്യേകാറകാകന്ത്രികഴെന്ത്രിയവമ്പകാള്  അതട്ട്  ടചയ്യേകാനകായന്ത്രി  പലെന്ത്രിശരഹെന്ത്രിത  വകായ

ടക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ നല്കുര്യം; ടക.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ-കട്ട് സര്കകാര് പലെന്ത്രിശ ടകകാടുക്കുര്യം.  

പണട്ട് പറഞന്ത്രിട്ടുര്യം  ടചയ്യേകാന പറകാത പലെ കകാരരങ്ങടളക്കുറന്ത്രിച്ചുര്യം പറഞ്ഞു. ചന്ത്രിലെ

കകാരരങ്ങടളകാടക അങ്ങടന വനവപകാകുര്യം. അതുവച്ചട്ട് ഇതന്ത്രിടന അളകകാന വനകാകണ.

ടചയ്യേകാത കകാരരങ്ങടളക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  മകാത്രമല ടചയ കകാരരങ്ങള് കൂടന്ത്രി  നന്ത്രിങ്ങള് വനകാക്കൂ.

അന്നട്ട് മകാനരവന്ത്രിരുദ പകാവകജന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് പറഞവപകാള് ഇക്കൗ സഭേയന്ത്രില് എടനകാടക

സര്യംസകാരമകാണുണകായടതന്നട്ട്  എനന്ത്രികട്ട്  ഇവപകാഴുര്യം  ഓര്മയണട്ട്.

കകാരന്ത്രിഫന്ത്രിവകഷനുവവണന്ത്രി  ഒരു  കകാരരര്യം  കൂടന്ത്രി  പറയടട,  ശശ.  വറകാഷന്ത്രി  അഗസന്ത്രിന

ഇടുകന്ത്രിയന്ത്രിടലെ മൂന്നകാര്യം വര്ഷ ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജട്ട് വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികടളക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് പറഞ്ഞു.

ഇന്നട്ട് ആ മൂന്നകാര്യം വര്ഷ വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികള് എവന്ത്രിടടയകാണട്ട് പഠന്ത്രിക്കുന്നതട്ട്. ആ പകാവടപട

വന്ത്രിദരകാര്ത്ഥന്ത്രികടള  അഞ്ചുവപരകായര്യം  പത്തുവപരകായര്യം  വകരളതന്ത്രിടലെ  പലെ  ടമഡന്ത്രികല്

വകകാവളജന്ത്രിവലെയട്ട്  വന്ത്രിടന്ത്രിരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  ടമഡന്ത്രികല്  വകകാവളജന്ത്രിനുവവണന്ത്രി

എടനങന്ത്രിലുടമകാരു ഇനഫകാസ്ട്രേക്ച്ചറണകാകവണ? അവന്ത്രിടട മൂന്നട്ട് ബകാച്ചട്ട് കുടന്ത്രികള് വന.

അവന്ത്രിടുടത ഇനഫകാസ്ട്രേക്ച്ചര് എങ്ങടനയണകാക്കുര്യം;  ഒരു ടമഡന്ത്രികല് വകകാവളജന്ത്രിടന

വയകാഗരതയന്ത്രിവലെയട്ട്  എങ്ങടന  ഉയര്തകാര്യം  എനളതന്ത്രിടനക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്,  വയനകാടന്ത്രിടന
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കകാരരര്യം  പറഞതുവപകാടലെ,  ഡന്ത്രിപകാര്ടട്ട്ടമനട്ട്  സജശവമകായന്ത്രി  ആവലെകാചന്ത്രിക്കുനണട്ട്.

ഒരന്ത്രികലുര്യം  ആ  കുടന്ത്രികടള  വഴെന്ത്രിയകാധകാരമകാകകാന  ഉവദ്ദേശന്ത്രിക്കുന്നന്ത്രില.  ഞകാന  ഇക്കൗ

ഉപവക്ഷേപങ്ങള് അര്യംഗശകരന്ത്രിച്ചുതരണടമന്നട്ട് അഭേരര്ത്ഥന്ത്രിക്കുന. 

റവനമ്യൂവര്യം  ഭേവനനന്ത്രിര്മകാണവര്യം  വകുപമനന്ത്രി  (ശശ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രവശഖരന  ):  സര്,

വവകാടട്ട്  ഓണ്  അകക്കൗണട്ട്  ചര്ച്ചയമകായന്ത്രി  ബനടപടട്ട്  ബഹുമകാനരരകായ  ചന്ത്രിലെ

എര്യം.എല്.എ മകാര് ചൂണന്ത്രികകാണന്ത്രിച്ച സര്യംശയങ്ങടളക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് ഒനരണട്ട് വകാക്കുകള് ഞകാന

സര്യംസകാരന്ത്രിക്കുകയകാണട്ട്.  ശശ.  വന്ത്രി.  ടക.  സന്ത്രി.  മമതട്ട്  വകകായയകാണട്ട്  നന്ത്രിലെര്യം

നന്ത്രികത്തുന്നതുമകായന്ത്രി ബനടപട വന്ത്രിഷയങ്ങടളക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട് സര്യംശയര്യം ഉന്നയന്ത്രിച്ചതട്ട്. അതന്ത്രില്

പ്രധകാനടപട  വന്ത്രിഷയര്യം,  ബന്ത്രി.ടന്ത്രി.ആര്-ലുര്യം ആധകാരതന്ത്രിലുര്യം  നന്ത്രിലെടമന്നട്ട്

കകാണന്ത്രിച്ചന്ത്രിരുന്നതന്ത്രിനകാല്  വശടട്ട്  വയകാന  അനുവകാദര്യം  നല്കുന്നന്ത്രിടലനളതകാണട്ട്.

അതന്ത്രിനുള  നടപടന്ത്രി  സത്വശകരന്ത്രികണടമന്നകാണട്ട്  അവദ്ദേഹെര്യം  ആവശരടപടതട്ട്.

ബന്ത്രി.ടന്ത്രി.ആര്-ല്  നന്ത്രിലെടമന്നട്ട്  കകാണന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന്ന  ഭൂമന്ത്രി,  മറട്ട്  കരഭൂമന്ത്രി

ടടകവശമന്ത്രിലകാതവര്കട്ട്  വശടുവയ്ക്കുന്നതന്ത്രിനകായന്ത്രി  വകകാര്പവറഷനന്ത്രില്  മൂന്നട്ട്  ടസന്റുര്യം

മുനസന്ത്രിപകാലെന്ത്രിറന്ത്രിയന്ത്രില്  അഞട്ട്  ടസന്റുര്യം  പഞകായതന്ത്രില്  10  ടസന്റുര്യം  നന്ത്രിലെര്യം

നന്ത്രികതന്ത്രിടകകാടുക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട് ആവശരമകായ നടപടന്ത്രി സത്വശകരന്ത്രിക്കുന്നതന്ത്രിനട്ട് അനുകൂലെമകായ

തശരുമകാനടമടുക്കുന്ന  കകാരരര്യം  പരന്ത്രിവശകാധന്ത്രികകാവന്നതകാണട്ട്.  ശശ.  മുരളന്ത്രി  ടപരുടനലന്ത്രി
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ഇവന്ത്രിടട ചൂണന്ത്രികകാണന്ത്രിച്ചതട്ട്  തലെചകായകാന ഇടമന്ത്രിലകാതവരുടട ഭൂമന്ത്രിയടട കകാരരമകാണട്ട്.

ഭൂമന്ത്രിയന്ത്രിലകാതവര്കട്ട്  ഭൂമന്ത്രിയര്യം  വശടന്ത്രിലകാതവര്കട്ട്  വശടുര്യം  ടകകാടുക്കുടമന്നട്ട്  വനരവത

ഇവന്ത്രിടട പറഞതകാണട്ട്.  ശശ.  അനന്ത്രില് അകര എര്യം.എന ലെക്ഷേര്യം വശടട്ട് പദതന്ത്രിയന്ത്രില്

ഇരട  വശടുകള്  ഒറവശടകാക്കുന്ന  കകാരരടതക്കുറന്ത്രിച്ചട്ട്  സൂചന്ത്രിപന്ത്രിക്കുകയണകായന്ത്രി.

ഇരടവശടുകള്   ഒറവശടകാക്കുന്നതട്ട്  തുടര്നര്യം  നടത്തുന്നതന്ത്രിനുള   എലകാ  നടപടന്ത്രികളര്യം

സത്വശകരന്ത്രിക്കുര്യം. 

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  വമകാനസട്ട്  വജകാസഫട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി  പ്രസട്ട്

ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   വമകാനസട്ട് വജകാസഫട്ട് : സര്, ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  വമകാനസട്ട്  വജകാസഫട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ശശ. വന്ത്രി. ഡന്ത്രി. സതശശന അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ? 

ശശ  .   വന്ത്രി  .   ഡന്ത്രി  .   സതശശന: സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.
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മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  വന്ത്രി.  ഡന്ത്രി.  സതശശന  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ശശ. ടക. എസട്ട്. ശബരശനകാഥന അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   ടക  .   എസട്ട്  .   ശബരശനകാഥന: സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  ടക.  എസട്ട്.  ശബരശനകാഥന  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

 ശശ. അബ്ദുല് ഹെമശദട്ട് പന്ത്രി. അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ?  

ശശ  .   അബ്ദുല് ഹെമശദട്ട് പന്ത്രി  . : സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:   ശശ.  അബ്ദുല്  ഹെമശദട്ട്  പന്ത്രി.  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 
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അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ശശ.  തന്ത്രിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന   അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി  പ്രസട്ട്

ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   തന്ത്രിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന : സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:   ശശ.  തന്ത്രിരുവഞ്ചൂര്  രകാധകാകൃഷ്ണന  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ശശ. ടക. മുരളശധരന  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   ടക  .   മുരളശധരന:  സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  ടക.  മുരളശധരന  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................
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പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ശശ.  പന്ത്രി.  ബന്ത്രി.  അബ ബ്ദുല്  റസകാകട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി  പ്രസട്ട്

ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   പന്ത്രി  .   ബന്ത്രി  .   അബ ബ്ദുല് റസകാകട്ട് :   സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  പന്ത്രി.  ബന്ത്രി.  അബ ബ്ദുല്  റസകാകട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ശശ. പന്ത്രി. ടക. അബ്ദു റബട്ട് അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   പന്ത്രി  .   ടക  .   അബ്ദു റബട്ട് :   സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  പന്ത്രി.  ടക.  അബ്ദു  റബട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................
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വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

 ശശ. വന്ത്രി. പന്ത്രി. സജശന്ദ്രന അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   വന്ത്രി  .   പന്ത്രി  .   സജശന്ദ്രന :  സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  വന്ത്രി.  പന്ത്രി.  സജശന്ദ്രന  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

 ശശ. വറകാജന്ത്രി എര്യം. വജകാണ്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   വറകാജന്ത്രി എര്യം  .   വജകാണ് : സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  വറകാജന്ത്രി  എര്യം.  വജകാണ് അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ശശ. സണ്ണന്ത്രി വജകാസഫട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ?
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ശശ  .   സണ്ണന്ത്രി വജകാസഫട്ട്: സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  സണ്ണന്ത്രി  വജകാസഫട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ശശ. സന്ത്രി. മമ്മൂടന്ത്രി  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   സന്ത്രി  .   മമ്മൂടന്ത്രി : സര്,  ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്: ശശ. സന്ത്രി.  മമ്മൂടന്ത്രി അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന

പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ശശ. ടക. സന്ത്രി. വജകാസഫട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   ടക  .   സന്ത്രി  .   വജകാസഫട്ട് : സര്, ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  ടക.  സന്ത്രി.  വജകാസഫട്ട്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി
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അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ശശ. വന്ത്രി. ടന്ത്രി. ബല്റകാര്യം  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട് ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   വന്ത്രി  .   ടന്ത്രി  .   ബല്റകാര്യം: സര്, ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  വന്ത്രി.  ടന്ത്രി.  ബല്റകാര്യം  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

 ശശ. എല്വദകാസട്ട് കുന്നപന്ത്രിളന്ത്രി അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച വഭേദഗതന്ത്രി പ്രസട്ട്  ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   എല്വദകാസട്ട് കുന്നപന്ത്രിളന്ത്രി: സര്, ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  എല്വദകാസട്ട്  കുന്നപന്ത്രിളന്ത്രി  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................
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പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

 ശശ.  വന്ത്രി.  എസട്ട്.  ശന്ത്രിവകുമകാര്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി  പ്രസട്ട്

ടചയ്യുനവണകാ?

ശശ  .   വന്ത്രി  .   എസട്ട്  .   ശന്ത്രിവകുമകാര്:  സര്, ഞകാന പ്രസട്ട് ടചയ്യുന.

മന്ത്രി  .    സശകര്:  ശശ.  വന്ത്രി.  എസട്ട്.  ശന്ത്രിവകുമകാര്  അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച  വഭേദഗതന്ത്രി

അര്യംഗശകരന്ത്രികണടമന്ന പ്രവമയടത 

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് ….................................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് …................................

വഭേദഗതന്ത്രി സഭേ നന്ത്രിരകാകരന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.

ധനകകാരരവര്യം കയറര്യം വകുപമനന്ത്രി അവതരന്ത്രിപന്ത്രിച്ച ഡന്ത്രിമകാനട്ട്സട്ട് വഫകാര് ഗകാനട്ട്സട്ട്

ഓണ് അകക്കൗണന്ത്രിനുള ഉപവക്ഷേപര്യം പകാസകാകണടമന്ന പ്രവമയടത...

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര്......................

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര്.......................

ശശ  .   ടക  .   സന്ത്രി  .   വജകാസഫട്ട്: സര്, ഞകാന വപകാള് ആവശരടപടുന.
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(സഭേകാര്യംഗങ്ങള് തകാടഴെപറയര്യം പ്രകകാരര്യം വവകാടട്ട് വരഖടപടുതന്ത്രി)

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര്: 90

1. ശശ  ടക. വന്ത്രി. അബ്ദുള് ഖകാദര്  

2. ശശ. വന്ത്രി. അബ്ദുറഹെന്ത്രിമകാന 

3. ശശ. വന്ത്രി. എസട്ട്. അച്ചുതകാനനന 

4. ശശമതന്ത്രി പന്ത്രി. അയന്ത്രിഷകാ വപകാറന്ത്രി 

5. ശശ. ടക. ആനസലെന 

6. ശശ. ആനണന്ത്രി വജകാണ് 

7. ശശ. പന്ത്രി. വന്ത്രി. അനവര് 

8. ശശ. എ. എര്യം. ആരന്ത്രിഫട്ട് 

9. ടപ്രകാഫ. ടക. യ. അരുണന 

10. ശശമതന്ത്രി സന്ത്രി. ടക. ആശ 

11. ശശ. ടക. ബകാബ 

12. ശശ. എ. ടക. ബകാലെന 

13. ശശമതന്ത്രി ഇ. എസട്ട്. ബന്ത്രിജന്ത്രിവമകാള് 

14. ശശ. ഇ. ചന്ദ്രവശഖരന  
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15. ശശ. ടക. ദകാസന 

16. ശശ. ബന്ത്രി. ഡന്ത്രി. വദവസന്ത്രി 

17. ശശ. സന്ത്രി. ദന്ത്രിവകാകരന 

18. ശശ. എല്വദകാ എബഹെകാര്യം 

19. ശശ. ടക. ബന്ത്രി. ഗവണഷട്ട് കുമകാര് 

20. ശശമതന്ത്രി ഗശതകാ വഗകാപന്ത്രി 

21. ശശ. വജകാര്ജട്ട് എര്യം. വതകാമസട്ട് 

22. ശശ. ചന്ത്രിറയര്യം വഗകാപകുമകാര് 

23. ശശ. സന്ത്രി. ടക. ഹെരശന്ദ്രന 

24. വഡകാ. ടക. ടന്ത്രി. ജലെശല് 

25. ശശ. ടജയന്ത്രിര്യംസട്ട് മകാതക്യു 

26. ശശ. ജന്ത്രി. എസട്ട്. ജയലെകാല് 

27. ശശ. ഇ. പന്ത്രി. ജയരകാജന 

28. ശശ. വജകാണ് ടഫര്ണകാണസട്ട്

29. ശശ. വന്ത്രി. വജകായന്ത്രി 

30. ശശ. ഒ. ആര്. വകള  
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31.        ശശ. സന്ത്രി. കൃഷ്ണന 

32. ശശ. ടക. കൃഷ്ണനകുടന്ത്രി 

33. ശശ. ടക. കുഞന്ത്രിരകാമന 

34. ശശ. വകകാവൂര് കുഞ്ഞുവമകാന 

35. ശശ. വന്ത്രി. ടക. സന്ത്രി. മമതട്ട് വകകായ

36. ശശ. എര്യം. എര്യം. മണന്ത്രി 

37. ശശ. മകാതക്യു ടന്ത്രി. വതകാമസട്ട് 

38. ശശ. ടക. ടജ. മകാക്സൈന്ത്രി 

39. ശശമതന്ത്രി ടജ. വമഴന്ത്രിക്കുടന്ത്രിഅമ 

40. ശശ. എ. സന്ത്രി. ടമകായശന 

41. ശശ. മുഹെമദട്ട് മുഹെകാസന്ത്രിന പന്ത്രി.

42. ശശ. എര്യം. മുവകഷട്ട് 

43. ശശ. ഡന്ത്രി. ടക. മുരളന്ത്രി  

44. ശശ. മുരളന്ത്രി ടപരുടനലന്ത്രി 

45. ശശ. സന്ത്രി. ടക. നകാണു 

46. ശശ. എര്യം. നക്കൗഷകാദട്ട് 
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47. ശശ. യ. ആര്. പ്രദശപട്ട് 

48. ശശ. എ. പ്രദശപ്കുമകാര് 

49. ശശ. ടക. ഡന്ത്രി. പ്രവസനന 

50. ശശമതന്ത്രി യ. പ്രതന്ത്രിഭേ ഹെരന്ത്രി 

51. ശശ. പുരുഷന കടലുണന്ത്രി 

52. ശശ. പന്ത്രി. ടന്ത്രി. എ. റഹെശര്യം 

53. ശശ. എര്യം. രകാജവഗകാപകാലെന

54. ശശ. ടക. രകാജന

55. ശശ. എസട്ട്. രകാവജന്ദ്രന

56. ശശ. ആര്. രകാവജഷട്ട്

57. ശശ. റന്ത്രി. വന്ത്രി. രകാവജഷട്ട്

58. ശശ. ടക. രകാജു 

59. ശശ. രകാജു എബഹെകാര്യം 

60. ശശ. ആര്. രകാമചന്ദ്രന 

61. ശശ. രകാമചന്ദ്രന കടന്നപളന്ത്രി  

62. ശശ. ടക. ടക. രകാമചന്ദ്രന നകായര് 
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63. ശശ. റന്ത്രി. പന്ത്രി. രകാമകൃഷ്ണന 

64. ശശ. മുലകര രതകാകരന 

65. ടപ്രകാഫ. സന്ത്രി. രവശന്ദ്രനകാഥട്ട് 

66. ശശ. കകാരകാടട്ട് റസകാഖട്ട് 

67. ശശ. എസട്ട്. ശര്മ  

68. ശശ. എ. ടക. ശശശന്ദ്രന 

69. ശശ. സന്ത്രി. ടക. ശശശന്ദ്രന 

70. ശശ. പന്ത്രി. ടക. ശശന്ത്രി

71. ശശ. വന്ത്രി. ശശന്ത്രി 

72. ശശ. ഐ. ബന്ത്രി. സതശഷട്ട് 

73. ശശ. ബന്ത്രി. സതരന 

74. ശശ. എ. എന. ഷര്യംസശര്  

75. ശശമതന്ത്രി ടക. ടക. കശലെജ ടശച്ചര് 

76. ശശ. ജന്ത്രി. സുധകാകരന 

77. ശശ. വന്ത്രി. എസട്ട്. സുനന്ത്രില് കുമകാര്

78. ശശ. കടകര്യംപളന്ത്രി സുവരന്ദ്രന 
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79. ശശ. ടക. സുവരഷട്ട് കുറപട്ട്

80. ശശ. എര്യം. സത്വരകാജട്ട്

81.    ശശ. ഇ. ടന്ത്രി. കടസണ് മകാസര്

82. ശശ. പന്ത്രി. തന്ത്രിവലെകാതമന 

83. ശശ. വതകാമസട്ട് ചകാണന്ത്രി 

84. വഡകാ. ടന്ത്രി. എര്യം. വതകാമസട്ട് ഐസകട്ട് 

85. ശശ. പന്ത്രി. ഉണ്ണന്ത്രി

86. ശശമതന്ത്രി വശണകാ വജകാര്ജട്ട് 

87. ശശ. ടക. വന്ത്രി. വന്ത്രിജയദകാസട്ട്

88. ശശ. ഇ. ടക. വന്ത്രിജയന

89. ശശ. പന്ത്രിണറകായന്ത്രി വന്ത്രിജയന 

90. ശശ. എന. വന്ത്രിജയന പന്ത്രിള

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര്  : 44

1.  ശശ. അബ്ദുല് ഹെമശദട്ട് പന്ത്രി. 

2. ശശ. പകാറകല് അബ്ദുള

3. ശശ. പന്ത്രി. ടക. അബ്ദു റബട്ട് 
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4. ശശ. പന്ത്രി. ബന്ത്രി. അബ്ദുല് റസകാകട്ട്

5. ടപ്രകാഫ. ആബന്ത്രിദട്ട് ഹുകസന തങ്ങള്

6. ശശ. അടൂര് പ്രകകാശട്ട് 

7.  ശശ. റന്ത്രി. എ. അഹെമദട്ട് കബശര് 

8. ശശ. മഞളകാര്യംകുഴെന്ത്രി അലെന്ത്രി 

9. ശശ. അനന്ത്രില് അകര 

10. ശശ. എ. പന്ത്രി. അനന്ത്രില് കുമകാര് 

11. ശശ. അനൂപട്ട് വജകബട്ട് 

12. ശശ. അനവര് സകാദതട്ട് 

13. ശശ. ഐ. സന്ത്രി. ബകാലെകൃഷ്ണന

14. ശശ. വന്ത്രി. റന്ത്രി. ബല്റകാര്യം

15. ശശ. പന്ത്രി. ടക. ബഷശര്

16. ശശ. വന്ത്രി. ടക. ഇബകാഹെന്ത്രിര്യം കുഞട്ട് 

17. ശശ. എല്വദകാസട്ട് കുന്നപന്ത്രിളന്ത്രി 

18.        ശശ. കഹെബന്ത്രി ഈഡന  

19. ശശ. ടന്ത്രി. വന്ത്രി. ഇബകാഹെന്ത്രിര്യം 
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20. വഡകാ. എന. ജയരകാജട്ട് 

21. ശശ. ടക. സന്ത്രി. വജകാസഫട്ട് 

22. ശശ. പന്ത്രി. ടക. കുഞകാലെന്ത്രിക്കുടന്ത്രി 

23. ശശ. സന്ത്രി. മമ്മൂടന്ത്രി 

24. ശശ. ടക. എര്യം. മകാണന്ത്രി

25. ശശ. വമകാനസട്ട് വജകാസഫട്ട് 

26. വഡകാ. എര്യം. ടക. മുനശര് 

27. ശശ. ടക. മുരളശധരന  

28. ശശ. എന. എ. ടനലന്ത്രിക്കുന്നട്ട് 

29. ശശ. ഉമന ചകാണന്ത്രി 

30. ശശ. തന്ത്രിരുവഞ്ചൂര് രകാധകാകൃഷ്ണന 

31.       ശശ. രവമശട്ട് ടചന്നന്ത്രിതലെ

32. ശശ. വറകാജന്ത്രി എര്യം. വജകാണ്

33. ശശ. വറകാഷന്ത്രി അഗസന്ത്രിന

34. ശശ. ടക. എസട്ട്. ശബരശനകാഥന

35. ശശ. വന്ത്രി. പന്ത്രി. സജശന്ദ്രന 
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36. ശശ. എന. ഷര്യംസുദ്ദേശന 

37. ശശ. വന്ത്രി. ഡന്ത്രി. സതശശന 

38. ശശ. ഷകാഫന്ത്രി പറമ്പന്ത്രില് 

39. ശശ. ടക. എര്യം. ഷകാജന്ത്രി

40. ശശ. വന്ത്രി. എസട്ട്. ശന്ത്രിവകുമകാര്

41. ശശ. സണ്ണന്ത്രി വജകാസഫട്ട് 

42. ശശ. പന്ത്രി. ടന്ത്രി. വതകാമസട്ട്

43. ശശ. പന്ത്രി. ഉകബദുള

44. ശശ. എര്യം. ഉമര് 

    നന്ത്രിഷക്ഷേത പകാലെന്ത്രിക്കുന്നവര്: 1

         ശശ. പന്ത്രി.സന്ത്രി. വജകാര്ജട്ട്

മന്ത്രി  .   സശകര്:

അനുകൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് - 90

പ്രതന്ത്രികൂലെന്ത്രിക്കുന്നവര് - 44

നന്ത്രിഷക്ഷേത പകാലെന്ത്രിക്കുന്നവര്  - 1

വവകാടട്ട് ഓണ് അകക്കൗണട്ട് പകാസകായന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന. ഗകാനട്ട് അനുവദന്ത്രിച്ചന്ത്രിരന്ത്രിക്കുന.
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(നന്ത്രിയമനന്ത്രിര്മകാണര്യം)


