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നനിയമനനിര്മമ്മാണ കമ്മാരരര

തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന ബനില്ലുകളുഴടെ അവതരണവര സബ്ജകക്ട് കമനിറനികക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന
പ്രമമയവര 

(i) 2021-ഴലെ മകരള ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി ബനില

(ii) 2021-ഴലെ മകരള പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട് (മഭേദഗതനി) ബനില

(iii) 2021-ഴലെ മകരള നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ (മഭേദഗതനി) ബനില

(iv) 2021-ഴലെ മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി (മഭേദഗതനി)ബനില

തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണര,  ഗമ്മാമവനികസനര,  എകക്സൈസക്ട്  വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റര്):  സര്,  2021-ഴലെ  മകരള  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ബനില്ലുര  2021-ഴലെ  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്

(മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര  2021-ഴലെ  മകരള  നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര

2021-ഴലെ മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി (മഭേദഗതനി) ബനില്ലുര ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ഓര്ഡനിനന്സുകള്  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  സതസ്വര  നനിയമനനിര്മമ്മാണര

നടെത്തുവമ്മാനുണമ്മായ സമ്മാഹചരരര വനിശദശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ചടര  75(1)  പ്രകമ്മാരമുളള

മസ്റ്ററ്റുഴമന്റുകളുര ഞമ്മാന് മമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 

മനി  .   സശകര്  : ബനില അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന.
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തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണര,  ഗമ്മാമവനികസനര,  എകക്സൈസക്ട്  വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റര്):  സര്,  2021-ഴലെ  മകരള  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി ബനില്ലുര 2021-ഴലെ മകരള പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട് (മഭേദഗതനി)

ബനില്ലുര  2021-ഴലെ  മകരള  നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര  2021-ഴലെ

മകരള  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര  തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണവര

ഗമ്മാമവനികസനവര  ഭേവനനനിര്മമ്മാണവര സരബനനിച  IX-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ട്

കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയര ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ജലെവനിഭേവ   വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    മറമ്മാഷനി  അഗസ്റ്റനിന്):  സമ്മാര്,  ഞമ്മാന്

പ്രമമയഴത പനിനമ്മാങ്ങുന.

തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണര, ഗമ്മാമവനികസനര, എകക്സൈസക്ട് വകുപ്പുമനനി      (ശശ  .

എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്): സര്,   പതനിനഞമ്മാര മകരള നനിയമസഭേ നനിലെവനില

വന്നനിടക്ട്  നമ്മാലെക്ട്  മമ്മാസര മമ്മാത്രമമ ആയനിട്ടുള.  ഈ കമ്മാലെയളവനിനനിടെയനില  മൂന്നമ്മാര

സമമളനതനിനമ്മാണക്ട്  നമ്മാര  ഇന്നക്ട്  തുടെകര  കുറനിക്കുന്നതക്ട്.   ഇഴതമ്മാരു  വലെനിയ

സമന്ദശമമ്മാണക്ട്.   പമ്മാര്ലെഴമന്ററനി  പ്രവര്തനങ്ങഴള   നമ്മാമമമ്മാത്രമമ്മാകനി  മമ്മാറ്റുന്ന

പ്രവണത  പമ്മാര്ലെഴമന്റക്ട്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  പലെയനിടെങ്ങളനിലുര  നടെനവരുന്ന
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പശമ്മാതലെതനിലെമ്മാണക്ട്   മകരള  നനിയമസഭേ  കൂടുതല  കമ്മാരരക്ഷേമവര

ജനകശയവമമ്മായനി  മമ്മാറുന്നതക്ട്.   ഇചമ്മാശകനിയുള്ള   കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടുര   നനിലെപമ്മാടുമുള്ള

രമ്മാഷശയമമ്മാണക്ട് മകരളതനിഴന്റ ഭേരണപക്ഷേര എനള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  നനിയമസഭേമ്മാ

പ്രവര്തനങ്ങഴള  കൂടുതല  ഫലെപ്രദവര  കര്മമമ്മാന്മുഖവമമ്മാകമ്മാന്  നമുകക്ട്

സമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട്.   നനിയമസഭേമ്മാ  പ്രവര്തനങ്ങളനിഴലെ   ജശവനമ്മാഡനിയമ്മാണക്ട്

നനിയമനനിര്മമ്മാണര.   നമ്മുഴടെ  സഭേയുഴടെ  ഈ  സമമളനര   അതരതനില

നനിയമനനിര്മമ്മാണതനിനക്ട്  മമ്മാത്രമമ്മായനി  മചരുനഴവന്നതക്ട്   മമ്മാതൃകമ്മാപരമമ്മാണക്ട്.

പതനിനഞമ്മാര  നനിയമസഭേയുഴടെ   നനിയമനനിര്മമ്മാണതനിനക്ട്  ഊന്നല

ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ഈ  സമമളനതനിഴന്റ  ആദര  ദനിനരതഴന്ന   നമ്മാലെക്ട്

ബനില്ലുകള്  അവതരനിപ്പനികമ്മാന്  അവസരര  ലെഭേനിചതനില  എനനികക്ട്  വളഴര

അഭേനിമമ്മാനവര  ചമ്മാരനിതമ്മാര്തരവമുണക്ട്.   ബനില്ലുകള്  അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

വനിശദമമ്മായനി  സരസമ്മാരനികമ്മാന്  ഞമ്മാനുമദ്ദേശനിക്കുന്നനില.    ഈ  ബനില്ലുകള്

എന്തുഴകമ്മാണക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവനഴവന്നക്ട്  വനിശദശകരനികമ്മാന്  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

ശമനിക്കുന്നതക്ട്.   തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണ  വകുപ്പുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്   നമ്മാലെക്ട്

ബനില്ലുകളമ്മാണനിവനിഴടെ  അവതരനിപ്പനികഴപ്പടുന്നതക്ട്.  2020-21-ഴലെ  മകരള
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ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ബനിലമ്മാണക്ട്  അതനിഴലെമ്മാന്നക്ട്.   നമ്മുഴടെ

നനിയമസഭേ ഈ  ബനില നനിയമമമ്മാക്കുകയുര  പ്രമ്മാബലെരതനില ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര

ഴചയമ്മാല അതക്ട് ചരനിത്ര സരഭേവമമ്മാകുഴമന്ന കമ്മാരരതനില തര്കമനില.  ഇനരയനില

ആദരമമ്മായമ്മാണക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുമവണനി  ഇതരഴമമ്മാരു

മക്ഷേമപദ്ധതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്.  ഇടെതുപക്ഷേതനിഴന്റ  പനിന്തുണമയമ്മാഴടെ

അധനികമ്മാരതനിലെനിരുന്ന  ഒന്നമ്മാര  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട്  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി

മദശശയ ഗമ്മാമശണ ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനി രമ്മാജരതക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്. യു.പനി.എ.-

യുര ഇടെതുപക്ഷേവര മചര്ന്നക്ട്  അന്നക്ട് തയമ്മാറമ്മാകനിയ മകമ്മാമണ് മനിനനിമര പരനിപമ്മാടെനി

അനുസരനിചമ്മാണക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാര്

നനിര്ബനനിതമമ്മായതക്ട്.  മകരളതനില  ഇടെതുപക്ഷേര  ഗമ്മാമശണ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

പദ്ധതനിഴയ  കൂടുതല  വനിപുലെശകരനിച്ചു.  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  നഗരങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്

അയങമ്മാളനി നഗര ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനിയുഴടെ..........

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിഴയമപ്പമ്മാഴലെ

പരനിണതപ്രജ്ഞനമ്മായ  ഒരു  വരകനി  ഇത്രയുര  സുപ്രധമ്മാനമമ്മായ  സഭേഴയ

ഴതറനിദ്ധരനിപ്പനിക്കുന്ന  രശതനിയനില  പ്രസമ്മാവന  നടെത്തുന്നതക്ട്  ഴതറമ്മാണക്ട്.  ഒന്നമ്മാര
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യു.പനി.എ.  ഗവണ്ഴമന്റനില   മകമ്മാണ്ഗസര  സനി.പനി.ഐ.(എര)-ഉര  തമനില

ഒന്നനിചല  ഴപമ്മാതുഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനിഴന  മനരനിടതക്ട്.  ഴപമ്മാതുഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനില

മത്സരനിചമപ്പമ്മാള്  ശശമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാഗമ്മാനനി  പുറതനിറകനിയ

പ്രകടെനപത്രനികയനിഴലെ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  വമ്മാഗമ്മാനമമ്മായനിരുന  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

നടെപ്പമ്മാക്കുഴമനള്ളതക്ട്. (.....ബഹളര.....)

മനി  .    ഴഡപപ്യൂടനി  സശകര്:  പശസക്ട്......പശസക്ട്.......  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനികക്ട്

സരസമ്മാരനികമ്മാര.

ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   മതമ്മാമസക്ട്: സര്, ആ ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട് വനിജയതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട്

സനി.പനി.ഐ.(എര)-മമ്മായനി  സഖരമുണമ്മായതക്ട്.  സനി.പനി.ഐ.(എര)

ഉള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയുണമ്മായഴതനള്ള  നനിങ്ങളുഴടെ

കമതമ്മാനതക്ട് പറയുന്ന പ്രസരഗര അങ്ങഴയമപ്പമ്മാഴലെയുള്ള ഒരമ്മാള് നനിയമസഭേയനില

പറയുന്നതക്ട് ശരനിയല. (കമകക്ട് ഓഫക്ട്)....... (...ബഹളര...) 

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്:  സര്,  ഞമ്മാന് പറഞ്ഞെതക്ട്  കൃതരമമ്മായനി

ഒനകൂടെനി  പറയമ്മാര.  സരശയതനിനക്ട്  വകമവണ.  അതമ്മായതക്ട്,

ഇടെതുപക്ഷേതനിഴന്റകൂടെനി  പനിന്തുണമയമ്മാഴടെ  അധനികമ്മാരതനിലവന്ന  ഒന്നമ്മാര
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യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട്  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മദശശയ  ഗമ്മാമശണ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

പദ്ധതനി  രമ്മാജരതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്.  ഇടെതുപക്ഷേതനിഴന്റ

പനിന്തുണമയമ്മാഴടെയമ്മായനിരുന  ആ ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ നനിലെനനിലപ്പക്ട്.   അന്നക്ട്  ആ

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  നനിലെനനിന്നതക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേ  പ്രസമ്മാനതനിഴന്റ

പനിന്തുണമയമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയുന്നതനില  ഴതറനിലമലമ്മാ?  അന്നക്ട്

അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  പനിന്തുണ  നലകനിയനിലമ്മായനിരുഴന്നങനില  ഒന്നമ്മാര  യു.പനി.എ.

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഇല.   ഒന്നമ്മാര  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ഴമന്റുണമ്മായതക്ട്   ഇടെതുപക്ഷേ

പ്രസമ്മാനതനിഴന്റ  പനിന്തുണമയമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാഴണന്ന  കമ്മാരരര  വനിസ്മരനികമ്മാന്

പമ്മാടെനിഴലന്നമ്മാണക്ട് അതുസരബനനിചക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്. 

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതത്യു കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  നരമ്മായമമ്മായ എലമ്മാ കമ്മാരരങ്ങളുര ഞങ്ങള്

അഡനിറക്ട്  ഴചയര.  ഒന്നമ്മാര  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാര്  സനി.പനി.ഐ.(എര)-ഴന്റ

പനിന്തുണമയമ്മാഴടെയമ്മാണക്ട്  ഭേരനിചതക്ട്.  പമക്ഷേ,  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി  നനിങ്ങള്

കമ്മാരണമമ്മാണക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നഴതന്നമ്മാണക്ട്  ആവര്തനിചമ്മാവര്തനിചക്ട്  സനി.പനി.ഐ.

(എര)  പറയുന്നതക്ട്.   ഒരനികലുര  അങ്ങഴന  പറയരുതക്ട്,  ഴതറമ്മാണതക്ട്.  ശശമതനി

മസമ്മാണനിയ  ഗമ്മാനനിയുഴടെ  പ്രമതരക  ഇനനിമഷരറശവനില  വഴന്നമ്മാരു  മപ്രമ്മാജകനിനക്ട്
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നനിങ്ങളുഴടെ സമപ്പമ്മാര്ട്ടുണമ്മായനിരുനഴവന്നതക്ട് സമതനികമ്മാര.  

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന്  മമ്മാസ്റ്റര്:  സര്,  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞെതനില

ഉറച്ചുനനിലക്കുനഴവന്നക്ട്  പറമയണ  കമ്മാരരമനില.  അലമ്മാഴതതഴന്ന  വരകമമ്മാണക്ട്.

ഇവനിഴടെ  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയ അധനികമ്മാരതനിലനനിന്നക്ട് പുറതമ്മാകമ്മാനുള്ള രമ്മാഷശയര

ഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഒന്നമ്മാര  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  വന്നതക്ട്.  അലമ്മാഴത

മകമ്മാണ്ഗസനിമനമ്മാടുള്ള പ്രമതരക മസ്നേഹര ഴകമ്മാണല.  ബനി.ഴജ.പനി.  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

അധനികമ്മാരതനില വരമ്മാതനിരനികമ്മാന് എനമ്മാണക്ട് വഴെനി? ഞങ്ങള്കക്ട് അതനിശകമമ്മായ

എതനിര്പ്പുഴണങനിലുര  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന

പനിന്തുണയ്ക്കുക  എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന  പനിന്തുണയ്ക്കുന്നതനിനുമവണനി

തയമ്മാറമ്മാകനിയ ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട ഒന്നമ്മാണക്ട് മകമ്മാമണ് മനിനനിമര പരനിപമ്മാടെനി.    ആ

പരനിപമ്മാടെനിഴയ സരബനനിചനിടെമതമ്മാളര നനിങ്ങള് എമന തമസ്കരനിക്കുന്നതക്ട്?  ആ

മകമ്മാമണ്  മനിനനിമര  പരനിപമ്മാടെനി  അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനിയമ്മാണക്ട്  ഒന്നമ്മാര  യു.പനി.എ.

ഗവണ്ഴമന്റക്ട് മുമന്നമ്മാടക്ട് മപമ്മായതക്ട്. ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനി ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന് യു.പനി.എ.

നനിര്ബനനിതമമ്മായതക്ട്  ആ പശമ്മാതലെതനിലെമ്മാണക്ട്.   എമന അതനിനുമുഴമ്പമ്മാനര

ഉണമ്മാകമ്മാതനിരുന്നതക്ട്: നനിങ്ങള് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിലമലമ്മാ? 
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ശശ  .   രമമശക്ട് ഴചന്നനിതലെ: സര്, ഇകമ്മാരരതനില അങ്ങക്ട് പറഞ്ഞെതക്ട് പകുതനി

ശരനിയമ്മാണക്ട്.   ഇതനിഴലെമ്മാരു  വരകത  ആവശരമുണക്ട്.  ഇടെതുപക്ഷേതനിഴന്റ  കൂടെനി

പനിന്തുണയുണമ്മായനിരുന്ന  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ഴമന്റമ്മാണക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുമവണനിയുള്ള  M.G.N.R.E.G.S.  (Mahatma  Gandhi

National  Rural  Employment  Gurantee  Scheme)  എന്ന  പദ്ധതനി

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  അതനിനുമുന്പക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  മമ്മാനനിഴഫമസ്റ്റമ്മായനില  ഇതക്ട്

വരകമമ്മായനി  സൂചനിപ്പനിചനിരുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   അതമ്മാണക്ട്  മകമ്മാമണ്  മനിനനിമര

മപ്രമ്മാഗമ്മാര  എഴുതനിയമപ്പമ്മാള്  അതനിലുള്ഴപ്പടുതനിയതക്ട്.  അങ്ങക്ട്  അകമ്മാരരര

മറനമപമ്മാകരുതക്ട്.  

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്  : സര്, മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ പ്രകടെനപത്രനിക

പ്രചരണതനിനുമവണനി ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നതമ്മാഴണന്നക്ട്  നനിങ്ങളനിലതഴന്ന പലെരുര

പറഞ്ഞെനിട്ടുണക്ട്.   ഇഴതമ്മാനര  ഗഗൗരവമുള്ള  കമ്മാരരമമ്മാഴണന്നക്ട്  പണ്ടുര  നനിങ്ങള്

പറയമ്മാറനില.   ഒരു  വശടനില  ഒരമ്മാള്കക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  ഴകമ്മാടുക്കുഴമനര  'ഗരശബനി

ഹഠമ്മാമവമ്മാ' എനര പറഞ്ഞെനിടക്ട് ഇമന്നവഴര ഴതമ്മാഴെനില ഴകമ്മാടുമതമ്മാ.  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  കമ്മാലെതക്ട്  മകനര  ഭേരനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭേതനിലെമ്മായമ്മാലുര
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ഇവനിഴടെയമ്മായമ്മാലുര  നനിങ്ങളനിതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിടനില.  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്ന  എന്ന

ശശലെമനിലമ്മാതതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  വലെതുപക്ഷേഴമന്ന  മപരക്ട്  നലകുന്നതുതഴന്ന.

ഞമ്മാനതനിഴന്റ  വനിശദശകരണതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര   സമയമനിലമ്മാതതുഴകമ്മാണക്ട്

കടെക്കുന്നനില.  

ശശ  .   പനി  .   സനി  .   വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്: സര്, മനനി വളഴര ഗുരുതരമമ്മായ ആമക്ഷേപമമ്മാണക്ട്

പറഞ്ഞെതക്ട്.   മകമ്മാണ്ഗസനിഴന  വലെതുപക്ഷേഴമന്നക്ട്  ആരമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.

മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ഒരു  ഴസന്ട്രല-ഴലെഫക്ട്  പമ്മാര്ടനിയമ്മാണക്ട്.   ബനി.ഴജ.പനി.-യമ്മാണക്ട്

വലെതുപക്ഷേര.  ഞങ്ങളുഴടെ ഴപമ്മാളനിറനികല ഴപമ്മാസനിഷന് ഴസന്ട്രല-ഴലെഫമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്:സര്,  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  വലെതുപക്ഷേഴമന്നക്ട്

പറയുന്നതനിനക്ട്  കൃതരമമ്മായ  ഉതരമുണക്ട്.   മകമ്മാണ്ഗസര  ബനി.ഴജ.പനി.-യുര

വലെതുപക്ഷേമമ്മാണക്ട്.   ഒമര വര്ഗ്ഗതനിഴന്റ വര്ഗ്ഗനനിലെപമ്മാടുകളമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള് രണ്ടുര

സസ്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  വര്ഗ്ഗശയതയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട പ്രശ്നങ്ങളനിലെമ്മാണക്ട്

നനിങ്ങളുര  അവരുര  തമനില  ചനിലെ  വരതരമ്മാസങ്ങളുള്ളതക്ട്.

ബമ്മാകനിഴയലമ്മാകമ്മാരരതനിനുര  നനിങ്ങള്  വര്ഗ്ഗപരമമ്മായനി  ഒമര  വര്ഗ്ഗ  തമ്മാല്പരരര

സരരക്ഷേനിക്കുന്ന  രണ്ടുപമ്മാര്ടനികളമ്മാണക്ട്.  വലെതുപക്ഷേഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞെമ്മാല  അതനിനക്ട്
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ഴഡഫനനിഷന്  ആവശരമമ്മാണക്ട്.  ബനിടശഷക്ട്  പമ്മാര്ലെഴമന്റനിഴന്റ  കമ്മാലെതക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേതനിരനിക്കുന്നവര്  ഇടെതുപക്ഷേവര  വലെതുപക്ഷേതനിരനിക്കുന്നവര്

വലെതുപക്ഷേവമമ്മാണക്ട്.   ജനങ്ങളുഴടെ സമര്ദ്ദേഴത അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനി നനിയമര

നനിര്മനിക്കുകയുര  ആ  നനിയമര  നടെപ്പമ്മാകമ്മാതനിരനിക്കുകയുര  ഴചയന്ന

വനിഭേമ്മാഗതനിഴനയമ്മാണക്ട്  വലെതുപക്ഷേഴമന്നക്ട്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.  ജനങ്ങളുഴടെ

സമര്ദ്ദേഴത  അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനി  നനിയമര  നനിര്മനിക്കുകയുര  ആ  നനിയമര

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുകയുര  ഴചയന്ന  പമ്മാര്ടനികഴള  ഴപമ്മാതുവമ്മായനി  പറയുന്ന  മപരമ്മാണക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേര.  അമപ്പമ്മാള് നനിങ്ങള് വലെതുപക്ഷേമമ്മാണക്ട്.

ശശ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന്: സര്, അങ്ങയുഴടെ ഇടെതുപക്ഷേ- വലെതുപക്ഷേ

മവര്തനിരനിവനിനുമവണനിയുള്ള  മധരകലെന്  ആരുണമ്മാകനിയതമ്മാഴണന്നക്ട്

എനനികറനിയനില.    നനിയമസഭേയനില  വലെതുപക്ഷേതക്ട്  ഭേരണകക്ഷേനിയുര

ഇടെതുപക്ഷേതക്ട്  ഞങ്ങളുമമ്മാണക്ട്  ഇരനിക്കുന്നതക്ട്.  അതനിനമ്മാല  നനിയമസഭേയനിഴലെ

ഇടെതുപക്ഷേര  ഞങ്ങളമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങള്കതനില  ഒരുകമ്മാരരവമനില.   ഇകമണമ്മാമനി

മപമ്മാളനിസനിയമ്മാണക്ട്  അങ്ങക്ട്  പറയുന്നഴതങനില  ഇനരന്  നമ്മാഷണല

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ അത്രയുര വനിപവകരമമ്മായ ഇകമണമ്മാമനി മപമ്മാളനിസനി ഇനരയനില
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നടെപ്പമ്മാകനിയ മഴറമ്മാരു രമ്മാഷശയപമ്മാര്ടനിയുര ഇന്നക്ട് ഇല.  

ശശ  .    എര  .    വനി  .    മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്:  സര്,   ഇങ്ങഴന പറഞ്ഞുമപമ്മായമ്മാല

ചര്ച  മമ്മാത്രമമ  നടെക്കുകയുള.    വലെതുപക്ഷേതനിരനിക്കുന്നവര്  വലെതുപക്ഷേവര

ഇടെതുപക്ഷേതനിരനിക്കുന്നവര് ഇടെതുപക്ഷേവര എന്ന ബനിടശഷക്ട് സമ്മാമമ്മാജരതസ്വതനിഴന്റ

കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെനിമനമ്മാടെക്ട് വനിമയമ്മാജനിപ്പുള്ള നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന്  ഉന്നയനിചതക്ട്. ജനങ്ങളുഴടെ

സമര്ദ്ദേതനിഴന അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനി  വലെതുപക്ഷേവര  ഇടെതുപക്ഷേവര നനിയമര

നനിര്മനിക്കുര.  വലെതുപക്ഷേര ആ നനിയമര നടെപ്പനിലെമ്മാകനില. എന്നമ്മാല  ഇടെതുപക്ഷേര

നനിയമര  നനിര്മനിക്കുകയുര  അതക്ട്   നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുകയുര  ഴചയര.  ഇതമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

പറഞ്ഞെ  വരതരമ്മാസര.   ഞമ്മാന്   മറക്ട്  വനിശദശകരണതനിമലെയ്ക്കക്ട്  കടെകമ്മാന്

ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനില. 

മകരളതനിഴലെ  ഇടെതുപക്ഷേര  ഗമ്മാമശണ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിഴയ  കൂടുതല

വനിപുലെശകരനികമ്മാന്  മവണനിയുള്ള  പ്രവര്തനമമ്മാണക്ട്  നടെതനിയതക്ട്.   അതമ്മാണക്ട്

നഗരങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  അയന്കമ്മാളനി  നഗര  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി  വരമ്മാപനിപ്പനികമ്മാന്

മവണനിയുള്ള  പ്രവര്തനര  എല.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാര്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയഴതന്നക്ട്

ഞമ്മാനനിതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാന്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.   ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്
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പദ്ധതനി  രമ്മാജരതക്ട്  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നതനിനുര  ഫലെപ്രദമമ്മായനി  പ്രമ്മാബലെരതനില

വരുത്തുന്നതനിനുര  ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാണക്ട്  പ്രതനിബദ്ധതമയമ്മാഴടെ

നനിലെഴകമ്മാള്ളുന്നഴതന്നമ്മാണനിതനിഴന്റ  അര്തര.   മകരളതനിഴലെ

ഗമ്മാമശണമമഖലെയനിലുര  നഗരപ്രമദശങ്ങളനിലുര  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിവരുന്ന

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മദശശയ  ഗമ്മാമശണ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പുപദ്ധതനിയുഴടെയുര  അയന്കമ്മാളനി

നഗരഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയുഴടെയുര  പരനിധനിയനില  വരുന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്

ആശസ്വമ്മാസര  നലകുന്നതനിനുര   മക്ഷേമര  അഭേനിവൃദ്ധനിഴപ്പടുത്തുന്നതനിനുര  അവര്കക്ട്

ഴപന്ഷനുര  മറക്ട്  ആനുകൂലെരങ്ങളുര  നലകുന്നതനിനുര  മവണനിയമ്മാണക്ട്  മക്ഷേമനനിധനി

രൂപശകരനിക്കുക  എന്ന  ലെക്ഷേരമതമ്മാഴടെ  ഇഗൗ  ബനില  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.

അവശരുര  അഗതനികളുര  പമ്മാര്ശസ്വവലകരനികഴപ്പട  എലമ്മാവഴരയുര

മചര്ത്തുപനിടെനിക്കുന്ന ഒരു ഗവണ്ഴമന്റമ്മാണക്ട് പനിണറമ്മായനി വനിജയന് ഗവണ്ഴമഴന്റന്നക്ട്

കഴെനിഞ്ഞെ അഞ്ചുഴകമ്മാലകമ്മാലെരഴകമ്മാണക്ട് മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  പശമ്മാതലെതനിലുള്ഴപ്പഴടെ

മനസനിലെമ്മാകനി  ജനങ്ങള്   അരഗശകരനിചനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.   ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  മക്ഷേമനനിധനികക്ട്   ഒമ്മാര്ഡനിനന്സനിലൂഴടെ  കഴെനിഞ്ഞെ  സര്കമ്മാര്

രൂപര  നലകനിയതമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  നടെപടെനികളമ്മാണക്ട്
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രണമ്മാര പനിണറമ്മായനി സര്കമ്മാര് ഇഗൗ നനിയമനനിര്മമ്മാണതനിലൂഴടെ സസ്വശകരനിക്കുന്നതക്ട്.

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിഴയ  ശസ്വമ്മാസരമുടനികമ്മാനമ്മാണക്ട്  മകന  സര്കമ്മാരനിഴന്റ  പലെ

നടെപടെനികളുര  കമ്മാരണമമ്മായനി  തശരുന്നതക്ട്.  ഇതനിഴന്റ  ഫണക്ട്  കുറയ്ക്കുന്നതുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട  വനിശദശകരണതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  ഞമ്മാന്  കടെക്കുന്നനില.   എന്നമ്മാല

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിഴയ  ഗമ്മാമശണ  മമഖലെയനില  മമ്മാത്രമല,

നഗരപ്രമദശങ്ങളനിമലെയ്ക്കുര വരമ്മാപനിപ്പനിച എല.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാര് ഇമപ്പമ്മാള് ആ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട് കൂടുതല സുരക്ഷേനിതതസ്വര ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട്

പ്രവര്തനിക്കുന്നതക്ട്.   അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇഗൗ ബനില നനിയമമമ്മായമ്മാല  നനിയമസഭേ

സൃഷനിക്കുന്ന  മഴറമ്മാരു  ചരനിത്ര  മുഹൂര്തമമ്മാകുര  അഴതന്നക്ട്  ഞമ്മാന്

ചൂണനികമ്മാണനിക്കുന്നതക്ട്.   ഇതക്ട്  കണകനിഴലെടുതക്ട്  ഇഗൗ  ബനില  ഴഎകകമണരന

പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്  എലമ്മാ  ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ  അരഗങ്ങളുര  പനിന്തുണ

നലകണഴമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് അഭേരര്തനികമ്മാനുള്ളതക്ട്. 

 സമൂഹതനില   കകതമ്മാങ്ങക്ട്  ആവശരമുള്ള എലമ്മാവര്ക്കുര മക്ഷേമനനിധനി

ഏര്ഴപ്പടുതനിയതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഴപന്ഷനുര  മറക്ട്  ആനുകൂലെരങ്ങളുര

നലകുന്നതനില മകരളര  രമ്മാജരതക്ട് വളഴര മുന്നനിലെമ്മാണക്ട്.  അദ്ധസ്വമ്മാനനിക്കുന്ന എലമ്മാ
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വനിഭേമ്മാഗര  ജനങ്ങള്ക്കുര  ആശസ്വമ്മാസവര  സുരക്ഷേയുര  ഉറപ്പമ്മാക്കുകഴയന്നതക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി വര്ഗ്ഗരമ്മാഷശയതനില വനിശസ്വസനിക്കുകയുര പ്രവര്തനിക്കുകയുര ഴചയന്ന

ഞങ്ങളുഴടെ കടെമയുര ഉതരവമ്മാദനിതസ്വവമമ്മാഴണന്നക്ട്  നല ധമ്മാരണയുണക്ട്.  സരഘടെനിത

സര്കമ്മാര് ജശവനകമ്മാര്കക്ട് മമ്മാത്രമുണമ്മായനിരുന്ന  ഴപന്ഷനമ്മാണക്ട് 1980-ല ഇ. ഴക.

നമ്മായനമ്മാരുഴടെ ഗവണ്ഴമന്റക്ട് ചരനിത്രതനിലെമ്മാദരമമ്മായനി കര്ഷകഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്

നലകനിയതക്ട്.    അവര്കക്ട്  45  രൂപയമ്മാണക്ട്  അന്നക്ട്  ഴപന്ഷന്  പ്രഖരമ്മാപനിചതക്ട്.

അങ്ങഴന  ഴപന്ഷന്  നലകുന്നതനിലൂഴടെ  കര്ഷകഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള

സമൂഹതനിഴന്റ  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ധമ്മാരയനിമലെയ്ക്കക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുനഴവനള്ളതമ്മാണക്ട്.   പണമതകമ്മാളുര  അവരുഴടെ  പദവനി,

ജശവനികമ്മാനുള്ള വനിശസ്വമ്മാസര ഇഴതലമ്മാര രൂപഴപ്പടുതമ്മാന് സമ്മാധനിച്ചു എനളളതമ്മാണക്ട്

ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരര.  അതുമപമ്മാഴലെ  നനിരവധനി  മമഖലെയനില

മക്ഷേമനനിധനിയുര ഴപന്ഷനുര നലകുന്നതനിനക്ട്  ഇഗൗ ഗവണ്ഴമന്റനിനക്ട് സമ്മാധനിചനിട്ടുണക്ട്.

അതനിഴന്റഴയലമ്മാര  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴളഴയലമ്മാര  ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു

മക്ഷേമനനിധനിയുഴടെ  പരനിധനിയനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരണര  എനള്ള

നനിശയദമ്മാര്ഢരമതമ്മാടുകൂടെനി  അവര്കക്ട്  ഴപന്ഷന്  നലകമ്മാനുര  മറക്ട്
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ആനുകൂലെരങ്ങള്  ഴകമ്മാടുകമ്മാനുര  അതക്ട്  നമ്മാടെനിഴന്റ  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട

ചുമതലെയമ്മാഴണനര കണ്ടുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് നമ്മാടെനിഴന്റ ഴഎകരദമ്മാര്ഢരതനിഴന്റ മഴറമ്മാരു

ചുവടുവയമ്മായനി  2021-ഴലെ മകരള ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ബനില

അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.  സരസമ്മാനതക്ട്  40  ലെക്ഷേര കുടുരബങ്ങള്  2  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

പദ്ധതനികളനിലുമമ്മായനി  രജനിസ്റ്റര്  ഴചയനിട്ടുണക്ട്.   ഇതരതനില  രജനിസ്റ്റര്  ഴചയ

കുടുരബങ്ങളുഴടെ  മക്ഷേമര  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുര   രണക്ട്  പദ്ധതനികളുഴടെയുര

പരനിധനിയനില വരുന്ന ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട് ആശസ്വമ്മാസര നലകുന്നതനിനുര അവരുഴടെ

മക്ഷേമവര  അഭേനിവൃദ്ധനിയുര  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുര  അവര്കക്ട്  ഴപന്ഷനുര  മറക്ട്

ആനുകൂലെരങ്ങളുര  നലകുന്നതനിനുര  മവണനിയമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  ഇഗൗ

മക്ഷേമനനിധനി  ആരരഭേനിക്കുന്നതക്ട്.  18  വയസക്ട്  പൂര്തനിയമ്മാകനിയനിട്ടുള്ളതുര  55

വയസനിനക്ട്  തമ്മാഴഴെയുള്ളതുമമ്മായ മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി മദശശയ ഗമ്മാമശണ ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

ആകനിഴലെ  വരവസകള്  പ്രകമ്മാരര  സരസമ്മാനഴത  ഗമ്മാമപഞമ്മായത്തുകളനില

രജനിസ്റ്റര് ഴചയക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് കമ്മാര്ഡക്ട് ലെഭേനിചനിട്ടുള്ളതുര അഴലങനില അയന്കമ്മാളനി

നഗര  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയനിഴലെ  വരവസകള്  പ്രകമ്മാരര  സരസമ്മാനഴത

മുനനിസനിപ്പല  മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളനിലുര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളനിലുര  രജനിസ്റ്റര്  ഴചയക്ട്
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ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  കമ്മാര്ഡക്ട്  ലെഭേനിചനിട്ടുള്ള  ഏഴതമ്മാരു  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിക്കുര  പദ്ധതനിയനില

അരഗതസ്വര ലെഭേനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി അമപക്ഷേ സമര്പ്പനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്. 

 ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  പദ്ധതനിയനില  60  വയസക്ട്  വഴര

അരശദമ്മായര അടെച അരഗങ്ങള്കക്ട് 60 വയസക്ട് പൂര്തനിയമ്മാകുന്ന മുറയ്ക്കക്ട് ഴപന്ഷന്

നലകമ്മാന്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന.   അരഗര  മരണഴപ്പടുന്ന  സരഗതനിയനിലുര   ഗുരുതര

മരമ്മാഗങ്ങള്  ബമ്മാധനിച  അരഗങ്ങളുഴടെ  ചനികനിത്സയ്ക്കക്ട്  സമ്മാമ്പതനിക  സഹമ്മായര

നലകുന്നതനിനുര പദ്ധതനിയനില നനിര്മദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള മമറഴതങനിലുര ആവശരങ്ങള്കക്ട്

സമ്മാമ്പതനികസഹമ്മായര  നലകുന്നതനിനുര   ബനഴപ്പട  കമ്മാരരങ്ങള്ക്കുമമ്മായനി

വരവസ ഴചയനിട്ടുണക്ട്.  ഈ നനിയമനനിര്മമ്മാണര ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന് ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്

ഇതനിഴന്റ അടെനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട്.   ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളനിലനനിനര  പ്രതനിമമ്മാസര  50

രൂപ അരശദമ്മായമമ്മായനി ഈടെമ്മാക്കുകയുര ഈ തുകയുഴടെ നനിശനിത തുക സര്കമ്മാര്

വനിഹനിതമമ്മായനി  കഴണതനിയുമമ്മാണക്ട്  മക്ഷേമനനിധനി  രൂപശകരനിക്കുന്നതക്ട്.  പണര

നനിര്ബനനിചക്ട്  വമ്മാങ്ങുകഴയന്ന പരനിപമ്മാടെനിയനില,  അരഗങ്ങള്കക്ട് ഇഷമമ്മാഴണങനില

പദ്ധതനിയനില  മചര്ന്നക്ട്  പണര   അടെയ്ക്കമ്മാര.  പദ്ധതനിയുഴടെ  പ്രവര്തനതനിനമ്മായനി

പ്രതനിവര്ഷര  15.16 മകമ്മാടെനി  രൂപ  ആവശരമമ്മായനി  വരുഴമന്നക്ട്  കണകമ്മാക്കുന.
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ഇതനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനില  കണ്മസമ്മാളനിമഡറഡക്ട്  ഫണനിലനനിനര  68.59

മകമ്മാടെനി രൂപ ഴചലെവക്ട് പ്രതശക്ഷേനിക്കുനണക്ട്.  ഇപ്രകമ്മാരര 10 വര്ഷമതയ്ക്കക്ട് ആഴക

1516 മകമ്മാടെനി  രൂപയുര  സരസമ്മാനഴത  കണ്മസമ്മാളനിമഡറഡക്ട്  ഫണനിലനനിന്നക്ട്

686.41 മകമ്മാടെനി  രൂപയുമമ്മാണക്ട്  പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്ന  ഴചലെവക്ട്.   മക്ഷേമനനിധനിയനിഴലെ

അരഗങ്ങള്കക്ട് ചുവഴടെ പറയുന്ന ആനുകൂലെരങ്ങള് ലെഭേരമമ്മാക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.

അറുപതക്ട്  വയസക്ട്  പൂര്തനിയമ്മായനിട്ടുള്ളതുര  അറുപതക്ട്  വയസക്ട്  വഴര

തുടെര്ചയമ്മായനി  അരശദമ്മായര  അടെചനിട്ടുള്ളതുമമ്മായ  അരഗങ്ങള്കക്ട്  ഴപന്ഷന്

ലെഭേരമമ്മാക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.

പതക്ട്  വര്ഷതനില  കുറയമ്മാഴത  അരശദമ്മായര  അടെചനിട്ടുള്ള  ഒരരഗര

മരണഴപ്പടമ്മാല കുടുരബ ഴപന്ഷന് ലെഭേരമമ്മാക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.

അസുഖമഴലങനിലുര അപകടെരമൂലെര മരണഴപ്പടമ്മാല സമ്മാമ്പതനിക സഹമ്മായര

ലെഭേരമമ്മാക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.

ഗുരുതരമമ്മായ മരമ്മാഗര ബമ്മാധനിച അരഗങ്ങള്കക്ട് ചനികനിത്സയ്ക്കമ്മായനി സമ്മാമ്പതനിക

സഹമ്മായര നലകുന്നതമ്മാണക്ട്.

വനനിതമ്മാ അരഗങ്ങളുഴടെ വനിവമ്മാഹര,  പ്രസവര,  അരഗങ്ങളുഴടെ ഴപണ്മകളുഴടെ
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വനിവമ്മാഹര എന്നനിവയ്ക്കക്ട് സമ്മാമ്പതനിക സഹമ്മായര നലകുന്നതമ്മാണക്ട്.

അരഗങ്ങളുഴടെ  മകളുഴടെ  പഠനമ്മാവശരതനിനക്ട്  സമ്മാമ്പതനിക  സഹമ്മായവര

മപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനവര ലെഭേരമമ്മാക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.

അരഗഭേരഗര  മൂലെമമമ്മാ  അവശത  മൂലെമമമ്മാ  ഴതമ്മാഴെനില  ഴചയമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാഴത

മക്ഷേമനനിധനിയനിഴലെ  അരഗര  അരഗതസ്വര  അവസമ്മാനനിപ്പനിമകണനി  വന്നമ്മാല

അരശദമ്മായമമ്മായനി അടെച തുക പലെനിശ സഹനിതര തനിരനിചക്ട് നലകുന്നതനിനുര വരവസ

ഴചയനിട്ടുണക്ട്. 

 2021-ഴലെ മകരള ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

2021  ഴഫബ്രുവരനി  17-ാം  തശയതനി  മകരള  ഗവര്ണര്  വനിളരബരര

ഴചയനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.   നനിയമസഭേമ്മാ  സമമളനര  ഇലമ്മാതനിരുന്നതനിനമ്മാല   മകരള

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ഓര്ഡനിനന്സക്ട് ജൂകലെ  1-നുര ആഗസ്റ്റക്ട്

23-നുര ഗവര്ണര് പുനര്വനിളരബരര ഴചയനിട്ടുണക്ട്.  ഈ ഓര്ഡനിനന്സനിനു പകരര

സരസമ്മാന  നനിയമസഭേയുഴടെ  ഒരു  ആകക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനക്ട്

ഉമദ്ദേശനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ളതമ്മാണക്ട് ഇമപ്പമ്മാള് അവതരനിപ്പനിക്കുന്ന ബനില. 

രണക്ട്  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഉമദ്ദേശരലെക്ഷേരങ്ങമളമ്മാഴടെയമ്മാണക്ട്  2021-ഴലെ  മകരള
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മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര  2021-ഴലെ  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്

(മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.  1994-ല  നടെതനിയ

നനിയമനനിര്മമ്മാണതനിഴന്റ അടെനിസമ്മാനതനില എലമ്മാ അഞക്ട് വര്ഷര കൂടുമമ്പമ്മാഴുര

തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  കൃതരമമ്മായനി  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്

നടെതനിവരുനണക്ട്.  എന്നമ്മാല 2020 മുതല മലെമ്മാകര മുഴുവന് മകമ്മാവനി ഡക്ട്-19 എന്ന

മഹമ്മാമമ്മാരനിഴയ മനരനിമടെണനിവന്ന സമ്മാഹചരരതനില തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള്

ജനമ്മാധനിപതര നനിര്വ്വഹണര നടെത്തുന്നതനിനുള്ള നനിയമപരമമ്മായ ഉതരവമ്മാദനിതര

നനിര്വ്വഹനിക്കുകഴയന്ന കടെമ ഏഴറടുത്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാര് മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മായതക്ട്.

അതനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട്  രണക്ട്  ഓര്ഡനിനന്സുകള്  2020  ഴമയക്ട്  2-ാംതശയതനി

മകരള ഗവര്ണര് വനിളരബരര ഴചയനിട്ടുള്ളതക്ട്.    അതനിഴന്റ ഫലെമമ്മായനി തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളനിമലെക്കുള്ള  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  സമയബനനിതമമ്മായനി  നടെത്തുന്നതനിനുര

പുതനിയ  ഭേരണസമനിതനികക്ട്  അധനികമ്മാരമമലക്കുന്നതനിനുര  സമ്മാധനിച്ചു.   ആ  ഒരു

സമ്മാഹചരരര ഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇന്നക്ട് തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള് അധനികമ്മാരതനില

വന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.   ഇതരതനില  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളനിമലെയ്ക്കുള്ള

ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  സമയബനനിതമമ്മായനി  നടെത്തുന്നതനിനക്ട്  സഹമ്മായകമമ്മായ
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മഭേദഗതനികളമ്മാണക്ട് ഈ ബനിലനില ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  മഴറമ്മാരു  കമ്മാരരര,  ഇതക്ട്  വളഴര  മമ്മാതൃകമ്മാപരമമ്മായ  ഒരു

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   ഈസക്ട്  ഓഫക്ട്  ഡൂയനിരഗക്ട്  ബനിസനിനസക്ട്  എന്നതക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന്റ

പ്രഖരമ്മാപനിത  നയമമ്മാണക്ട്.   അതനിനുമവണനി  വനിവനിധ  നനിയമങ്ങളുര  ചടങ്ങളുര

നനിരനരമമ്മായനി  പരനിഷ്കരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   മുനനിസനിപ്പല  ആകനിഴലെ

389-ാം വകുപ്പുര പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട് ആകനിഴലെ 235 (എചക്ട്) വകുപ്പുര തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപന ഴസക്രടറനിയുഴടെ  അനുവമ്മാദര  കൂടെമ്മാഴത ഴകടനിടെതനിഴന്റ നനിര്മമ്മാണമമമ്മാ

പുനര്നനിര്മമ്മാണമമമ്മാ  ആരരഭേനികമ്മാന് പമ്മാടുള്ളതല എന്നക്ട്  വരവസ ഴചയനിട്ടുണക്ട്.

ഴകടനിടെ  നനിര്മമ്മാണതനിനക്ട്  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാര്  മനരനിടുന്ന  ബുദ്ധനിമുട്ടുകള്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുര  ഈസക്ട്  ഓഫക്ട്  ഡൂയനിരഗക്ട്  ബനിസനിനസനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി

സരരരഭേക  മമഖലെയനില  സസ്വശകരനിക്കുന്ന  നടെപടെനികളുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഉണമ്മാകുന്ന

പ്രശ്നങ്ങള്  കമ്മാരണര  ചനിലെ  മഭേദഗതനികള്  പ ഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്,  മുനനിസനിപ്പല

ആക്ടുകളനില വരുത്തുണക്ട്. അപകടെ സമ്മാദ്ധരത കുറഞ്ഞെ ഴകടനിടെങ്ങള്കക്ട് സസ്വയര

സമ്മാക്ഷേരപത്രര  സഹനിതര  ഴകടനിടെനനിര്മമ്മാണ  ഴപര്മനിറനിനുള്ള  അമപക്ഷേ

സമര്പ്പനിക്കുന്നതനിനുര  അതനിമന്മേല  അഞക്ട്  ദനിവസതനിനകര  കകപ്പറക്ട്
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സമ്മാക്ഷേരപത്രര  ഴസക്രടറനി  നലകുന്നതനിനുര  ആ  കകപ്പറക്ട്  സമ്മാക്ഷേരപത്രര

ഴപര്മനിറമ്മായനി  കരുതനി  നനിര്മമ്മാണര  ആരരഭേനിക്കുന്നതനിനുര  വരവസ  ഴചയന്ന

മഭേദഗതനികള്  ഈ  ബനിലനിലുണക്ട്.   ഇതമ്മാണക്ട്  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരര.

ഇമപ്പമ്മാള്   ഴസക്രടറനിയുഴടെ  അരഗശകമ്മാരര  കനിടനിയതനിനുമശഷര  മമ്മാത്രമമ  എനക്ട്

സരരരഭേവര  ആരരഭേനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുകയുള.  ഉമദരമ്മാഗസ  തലെതനില

പ്രമതരകനിചക്ട്  ഴസക്രടറനിമമ്മാര്  എടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  നനിലെപമ്മാടെനില

വലെനിയമതമ്മാതനിലുള്ള  വനിമര്ശനങ്ങളമ്മാണക്ട്  മകരളതനിഴന്റ  വനിവനിധ  മമഖലെകളനില

നനിനര   വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   ഞങ്ങള്  അവമരമ്മാടെക്ട്  ഇകമ്മാരരങ്ങഴളലമ്മാര

വരകമമ്മായനി ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുണക്ട്.   ഇതലമ്മാഴതയുള്ള ഴകടനിടെ  നനിര്മമ്മാണങ്ങളുര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  പ്രശ്നര  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.    അമപക്ഷേകളനിമന്മേല  മസവന  പ്രദമ്മാന

സമയര  30 ദനിവസതനില നനിന്നക്ട്  15  ദനിവസമമ്മായനി കുറയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള മഭേദഗതനിയുര

ഇതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി വന്നനിട്ടുണക്ട്.  സുഗമവര സുതമ്മാരരവമമ്മായ രശതനിയനില മസവന

പ്രദമ്മാനര  ഉറപ്പമ്മാക്കുന്നതനിനുര  ജനമ്മാധനിപതര  ഭേരണനനിര്വ്വഹണര  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്  ഏതക്ട്  മഹമ്മാമമ്മാരനി  ഘടതനിലുര  തടെസമനിലമ്മാഴത

മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുന്നതനിനുര സര്കമ്മാരനിഴന്റ ഈ നനിലെപമ്മാടെക്ട്   ഉതകുന്നതമ്മാണക്ട്.



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

22

ഓമരമ്മാ  മമഖലെയനിഴലെയുര  വനിശദമ്മാരശങ്ങള്  ബനിലനിലുള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

ഓമരമ്മാന്നമ്മായനി വനിശദശകരനിക്കുന്നനില.   

മഴറമ്മാന്നക്ട്  മകരള  നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ  (മഭേദഗതനി)  ബനില

സരബനനിച്ചുള്ളതമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാനതക്ട്  നനിലെവനിലുണമ്മായനിരുന്ന  മൂന്നക്ട്  പഴെയ

ആക്ടുകളമ്മായ  ടെഗൗണ് പമ്മാനനിരഗക്ട് ആകക്ട്  1108  എര.ഇ.,  മദമ്മാസക്ട് ടെഗൗണ് പമ്മാനനിരഗക്ട്

ആകക്ട്  1920,  ട്രമ്മാവന്കൂര്  ടെഗൗണ്  ആന്റക്ട്  കണ്ട്രനി  പമ്മാനനിരഗക്ട്  ആകക്ട്  എന്നനിവയ്ക്കക്ട്

പകരമമ്മായനി ഒരു ഏകശകൃത ആകക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനുള്ള ഉമദ്ദേശമതമ്മാഴടെ 2016-

ല  മകരള  ടെഗൗണ്  ആന്റക്ട്  കണ്ട്രനി  പമ്മാനനിരഗക്ട്  ആകക്ട്  സരസമ്മാനഴതമ്മാടമ്മാഴക

ബമ്മാധകമമ്മാകനി  നനിലെവനില വന്നനിട്ടുണക്ട്.   മകരള         നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ

മഭേദഗതനി ഓര്ഡനിനന്സക്ട് പുറഴപ്പടുവനിക്കുകയുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  മുമ്പക്ട് നനിലെവനിലെനിരുന്ന

ആകനില  തമദ്ദേശ  ആസൂത്രണ  പ്രമദശങ്ങള്ക്കുള്ള  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനുര  വനിശദ

നഗരമ്മാസൂത്രണ  പദ്ധതനികളുര  മമ്മാത്രമമ  പമ്മാനുകള്  എന്ന  നനിലെയനില

ഉള്ഴകമ്മാണനിരുനള. എന്നമ്മാല പുതനിയ ആകനില സരസമ്മാനതലെര, ജനിലമ്മാതലെര,

തമദ്ദേശമ്മാസൂത്രണ പ്രമദശര എന്നനിങ്ങഴന വനിവനിധ തലെങ്ങളനിഴലെ പമ്മാനുകഴളക്കുറനിചക്ട്

വരകമമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്. കൂടെമ്മാഴത പുതനിയ ആകനില സരസമ്മാനതനിനുര ജനിലകള്ക്കുര
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ഴമമട്രമ്മാഴപമ്മാളനിറന്  പ്രമദശങ്ങള്ക്കുമുളള  ദശര്ഘവശക്ഷേണമതമ്മാടുകൂടെനിയുള്ള

Special Perspective Plan,  തമദ്ദേശമ്മാസൂത്രണ പ്രമദശതനിനുമവണനിയുള്ള പമ്മാന്,

പമ്മാനുകള്,  വനിശദ  നഗരമ്മാസൂത്രണ  പദ്ധതനികള്,  വനികസന  അമതമ്മാറനിറനികള്

തുടെങ്ങനിയവഴയക്കുറനിച്ചുര  പ്രതനിപമ്മാദനിചനിട്ടുണക്ട്.   2018-ഴലെ  പ്രളയഴതത്തുടെര്ന്നക്ട്

പ്രളയതനിഴന്റയുര പ്രകൃതനിമക്ഷേമ്മാഭേതനിഴന്റയുര ആഘമ്മാതര അതനിജശവനിക്കുന്നതനിനുര

അതനിജശവനക്ഷേമതമയറനിയ  പശമ്മാതലെ  സഗൗകരരവര  നഗരവലകരണവര

സമ്മാധരമമ്മാക്കുന്നതനിനുരമവണനി  ദുരനമ്മാഘമ്മാത  സമ്മാധരതകള്  സരബനനിച

വരവസകള്  കൂടെനി  ഉള്ഴപ്പടുതനിയമ്മാണക്ട്  മകരള  നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ  ആകക്ട്

മഭേദഗതനി  ഴചമയണ  ആവശരര  വന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  എലമ്മാര  മമ്മാറതനിനക്ട്

വനിമധയമമ്മാണക്ട്.  ഇന്നക്ട് മകരളതനില ഓമരമ്മാ സന്ദര്ഭേതനിലുര വലെനിയ രശതനിയനിലുള്ള

പ്രകൃതനിമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങള് ഉണമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഏറവര അവസമ്മാനമമ്മായനി

വന്ന ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട വനിശദശകരണര,  ഇനനിയുര  വളഴര വനിദൂരതനിലെലമ്മാഴത

നനിരനരമമ്മായനി  പ്രകൃതനിമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങളുര  പ്രശ്നങ്ങളുര  മകരളഴത  അലെടമ്മാന്

സമ്മാധരതയുഴണന്നമ്മാണക്ട്  കമ്മാലെമ്മാവസമ്മാ  വരതനിയമ്മാനഴത  സരബനനിചക്ട്

പഠനിക്കുകയുര മനസനിലെമ്മാക്കുകയുര ഴചയയമ്മാളുകള് മുമന്നമ്മാട്ടുവച കമ്മാരരര. ഇഴതലമ്മാര
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കണകനിഴലെടുത്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഓമരമ്മാ പ്രമദശത്തുര ഓമരമ്മാ തലെങ്ങളനില  നടെന്ന

ചര്ചകളുര  ശനില്പശമ്മാലെകളുര  ആശയ സരമവദനങ്ങളുഴമലമ്മാര  കൂടെനിമചര്ന്നക്ട്  മകരള

ടെഗൗണ് ആന്ഡക്ട്  കണ്ട്രനി  പമ്മാനനിരഗക്ട്  ആകക്ട്  മഭേദഗതനി  ഴചയന്നതക്ട്  സരബനനിച

അഭേനിപ്രമ്മായങ്ങള്  മക്രമ്മാഡശകരനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.   നവമകരള  സൃഷനികമ്മായുള്ള   റശ-

ബനിലഡക്ട്  മകരള  ഇനനിമഷരറശവക്ട്  സരരരഭേതനിഴന്റ   ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  പ്രകൃതനി

ദുരനങ്ങളുഴടെ  തശവ്രത  മനസനിലെമ്മാകനി  അവഴയ  ഫലെപ്രദമമ്മായനി

മനരനിടുന്നതനിനുതകുന്ന  തരതനില  സരസമ്മാനഴത  നഗരപ്രമദശങ്ങളനില

ആസൂത്രണര  ഴമചഴപ്പടുത്തുന്നതനിനുമവണനി   2016-ഴലെ  മകരള  നഗരമ്മാസൂത്രണ

ആകനില  മഭേദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനുര  മറ്റുമമ്മായനി   സര്കമ്മാര്  16-8-2019-ഴലെ

ഉതരവപ്രകമ്മാരര  ഒരു  മസ്റ്ററക്ട്  ഴലെവല  കമനിറനി  രൂപശകരനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ഇഗൗ

കമനിറനിഴയ  സഹമ്മായനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  പ്രസ്തുത ഉതരവപ്രകമ്മാരര  ശശ.  ടെനി.  ഴക.

നമ്മായര്  ഴചര്മമ്മാനമ്മായ ഒരു സബക്ട്  വര്കനിരഗക്ട്  കമനിറനിയുര  രൂപശകരനിച്ചു.   സബക്ട്

വര്കനിരഗക്ട്  കമനിറനി  നമ്മാലുതവണ  മയമ്മാഗര  മചരുകയുര  ടെഗൗണ്  ആന്റക്ട്  കണ്ട്രനി

പമ്മാനനിരഗക്ട് ആകക്ട് മഭേദഗതനി ഴചയന്നതനിനുള്ള നനിര്മദ്ദേശങ്ങള് ശനിപമ്മാര്ശ ഴചയകയുര

ഴചയ.  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ശശ.  എസക്ട്.  എര.  വനിജയമ്മാനന്ദക്ട്,  ഴഎ.എ.എസക്ട്.-ഴന്റ
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മനതൃതസ്വതനിലുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധസരഘര  തയമ്മാറമ്മാകനിയനിരുന്ന  നനിര്മദ്ദേശങ്ങളുര  കൂഴടെ

ഉള്ഴപ്പടുതനിയമ്മാണക്ട്  മഭേദഗതനികളുഴടെ  കരടെക്ട്  തയമ്മാറമ്മാകനിയതക്ട്.  ഇപ്രകമ്മാരര

രൂപശകരനിച  കരടെക്ട്  നനിര്മദ്ദേശര  കരമ്മാബനിനറക്ട്  13-04-2020-നക്ട്  അരഗശകമ്മാരര

നലകുകയുണമ്മായനി.   തുടെര്ന്നക്ട്  മകരള  നഗരമ്മാസൂത്രണ മഭേദഗതനി  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

2021-ല  നനിലെവനില  വരനികയുണമ്മായനി.  മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള

കമ്മാലെതമ്മാമസര  ഒഴെനിവമ്മാക്കുക,  ദുരനസമ്മാധരത  പരനിഗണനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്   സലെപര

ആസൂത്രണര   നടെത്തുക,  വനികസനഴത  മുന്നനിര്തനി  നനിലെവനിലുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധ

നഗരമ്മാസൂത്രണ  പദ്ധതനിയനില  എഴനങനിലുര   മമ്മാറര  ആവശരമുഴണന്നപക്ഷേര

ആയതക്ട്  പുതുകനി  മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാന്  വഴെനി  വരുത്തുന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  വരവസകള്

ആകനില  ഉള്ഴപ്പടുത്തുക  എന്നനിവയമ്മാണക്ട്   മഭേദഗതനിഴകമ്മാണക്ട്  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര

ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനുകള്  ദുരനസമ്മാധരതമ്മാ  മുന്നറനിയനിപ്പുകള്

ഉള്ഴപ്പടുതനി  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള  വരവസകള്   ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  മുമഖന

നനിലെവനില  വരുതനിയനിട്ടുണക്ട്.  ആയതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ചനിലെ  നനിര്വ്വചനങ്ങളുര

പുതുതമ്മായനി  ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിട്ടുണക്ട്.   വമ്മാര്ഷനിക  പദ്ധതനി,  വനികസനര,  ദുരനര,

പഞവത്സര  പദ്ധതനി,  ഭൂമനി  ലെഘൂകരണര,  perspective  plan,
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മുന്ഗണനമ്മാപ്രവര്തന  പമ്മാന്,   പ്രസനിദ്ധശകരനിച  പമ്മാന്,  അരഗശകൃത  പമ്മാന്,

ഴസഷരല  ഏരനിയ  പമ്മാന്,  സരസമ്മാന  വനികസന  കഗൗണ്സനില,  സരസമ്മാന

ആസൂത്രണമബമ്മാര്ഡക്ട്  തുടെങ്ങനിയവയ്ക്കക്ട്   നനിര്വ്വചനങ്ങള് ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര  ചനിലെ

നനിര്വ്വചനങ്ങള്  പരനിഷ്കരനിക്കുകയുര  ഴചയനിട്ടുണക്ട്.   നമ്മാഷണല  പമ്മാനുകള്

രൂപശകരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികള്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനതനിഴന്റ  ഉതരവമ്മാദനിതമമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  വരവസ  ഴചയനിരുന്നതക്ട്.

മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാനുകള് വനിഭേമ്മാവനര  ഴചയനിരനിക്കുന്ന വനികസന നനിര്മദ്ദേശങ്ങള് കൂടുതല

നനിയനണങ്ങള് ഴകമ്മാണ്ടുവരുനഴവന്നക്ട് കരുതനി മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാകണഴമന്ന

തശരുമമ്മാനരമപമ്മാലുര  ചനിലെ  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങഴളടുകമ്മാതനിരനിക്കുന്ന

അവസരങ്ങളുമുണക്ട്.  മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാകണഴമന്നക്ട്  തശരുമമ്മാനനിചമ്മാലതഴന്ന

തുടെര്നള്ള പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതമ്മാതനിരനിക്കുന്നതുമൂലെര പമ്മാനുകള് അരഗശകമ്മാരര

ലെഭേനികമ്മാഴത  തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനതനിഴന്റ സമഗവനികസനര എന്ന കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെക്ട്

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാഴത  വരനികയുര  ഴചയന.  ഇകമ്മാരരതനിഴലെലമ്മാര  സര്കമ്മാരനിനക്ട്

ഫലെപ്രദമമ്മായനി  ഇടെഴപടെമ്മാനുള്ള  അവസരര  നനിലെവനിഴലെ  ആകനില  വനിഭേമ്മാവനര

ഴചയനിരുന്നനില.  ആയതനിനമ്മാല  പ്രസനിദ്ധശകരനിച  മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാനനിനക്ട്  അനുമതനി



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

27

ലെഭേരമമ്മാകുന്നതനിനുള്ള   നടെപടെനികള്  സസ്വശകരനിക്കുന്നതനില  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്   വശഴ്ചവരുതനിയമ്മാല   ഉതരവവഴെനി  ജനിലമ്മാ  ആസൂത്രണ

കമനിറനിമയമ്മാടെക്ട്  ആവശരഴപ്പടുന്നതനിനുള്ള  വരവസകള്  പുതനിയതമ്മായനി

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന  ഇഗൗ  ബനിലനിലുണക്ട്.  കൂടെമ്മാഴത  നനിര്ണ്ണയനികഴപ്പട  സമയതനില

മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാന്  പ്രസനിദ്ധശകരനികമ്മാനമ്മാകമ്മാഴത  തമദ്ദേശഭേരണ   സമ്മാപനങ്ങള്

വശഴ്ചവരുതനിയമ്മാല മകരളതനിഴന്റ ആഴക വനികസനതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  മമ്മാസ്റ്റര്

പമ്മാന് പ്രസനിദ്ധശകരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടെപടെനികള് സസ്വശകരനിക്കുന്നതുമമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട്

അധനികമ്മാരഴപ്പടുത്തുന്ന  വരവസകൂടെനി  ബനിലനില  മചര്തനിട്ടുണക്ട്.  ആകനില

പ്രതനിപമ്മാദനിചനിട്ടുള്ളപ്രകമ്മാരര മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാക്കുന്ന പ്രക്രനിയയ്ക്കമ്മായനി കുറഞ്ഞെതക്ട്

മൂനവര്ഷര  സമയഴമടുക്കുഴമന്നതമ്മാണക്ട്  സനിതനി.  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനുകള്

തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മായനി  നനിലെവനിലുള്ള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  നശണതുര   കൂടുതല

സമയര ഴചലെവഴെനിക്കുന്നതുമമ്മാണക്ട്. സര്കമ്മാരനിമനമ്മാ തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനതനിമനമ്മാ

കുറഞ്ഞെ  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില  ഒരു  മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാമകണനിവരുമമ്പമ്മാള്

നനിലെവനിഴലെ  വരവസകള്പ്രകമ്മാരര  അതക്ട്  സമ്മാധനിക്കുന്നനില.  ദുരനസമ്മാധരതമ്മാ

പ്രമദശങ്ങള്,  പരനിസനിതനിമലെമ്മാലെ പ്രമദശങ്ങള്,  ഴഴപതൃകപ്രമദശങ്ങള്,  ടൂറനിസര
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പ്രമദശങ്ങള് തുടെങ്ങനിയ പ്രമതരക പ്രമദശങ്ങള്ക്കുമവണനി ഴപഴടന്നക്ട് ഒരു പമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാകനി നടെപ്പനിലെമ്മാമകണനിവരുന്ന സമ്മാഹചരരങ്ങളനിലുര  അതക്ട് സമ്മാധരമമ്മാകുന്ന

തരതനില  മഭേദഗതനി  ഓര്ഡനിനന്സനില  വരവസ   ഴചയനിട്ടുണക്ട്.  അതരര

പമ്മാനുകള്കക്ട് ഴസഷരല  ഏരനിയ പമ്മാന് എന്നക്ട് മപരുനലകുകയുര ഴചയനിട്ടുണക്ട്.

ആയതനിനമ്മാല  അടെനിയനരമ്മാസൂത്രണര-ഇടെഴപടെല  ആവശരമുള്ള  ഒരു

പ്രമദശതനിനക്ട്   ഒരു  ഉതരവവഴെനി   ഒരു  പ്രമതരക  പ്രമദശമമ്മായനി

തരരതനിരനിക്കുന്നതനിനക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന  അധനികമ്മാരഴപ്പടുതമ്മാന്   വരവസ

ഴചയനിട്ടുണക്ട്.  കൂടെമ്മാഴത   ഴസഷരല  ഏരനിയ  പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുര

പ്രസനിദ്ധശകരനിക്കുന്നതനിനുര  അരഗശകരനിക്കുന്നതനിനുര  ലെഭേരമമ്മാകുന്നതനിനുമുള്ള

നടെപടെനിക്രമങ്ങളുര വരവസ ഴചയനിട്ടുണക്ട്.  ഇതരതനില ഏറവര അനനിവമ്മാരരമമ്മായ

14  മഭേദഗതനികളമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ബനിലനില   ഉള്ഴകമ്മാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഇഗൗ  നമ്മാലെക്ട്

ബനില്ലുകളുര അവതരനിപ്പനിചതമ്മായനി അറനിയനിക്കുന. 

Smt. K. K. Rema:  Sir,  I move that -

“This  House  Resolves  to  disapprove  The  Kerala  Employment

Guarantee Workers Welfare Fund Ordinance, 2021 (Ordinance No.125

of 2021);”
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 വളഴരയധനികര പ്രധമ്മാനഴപ്പടതുര ഗഗൗരവമുള്ളതുമമ്മായ ഒരു ബനിലമ്മാണക്ട് മകരള

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ബനില.  ഗമ്മാമശണ  ജനതയുഴടെ

ദമ്മാരനിദരനനിര്മമ്മാര്ജ്ജനതനിനക്ട്  എലമ്മാ  കുടുരബങ്ങള്ക്കുര  100  ദനിവസതനില

കുറയമ്മാത  അവനിദഗ്ദ്ധ  കമ്മായനിക  ഴതമ്മാഴെനില  ഉറപ്പമ്മാക്കുകഴയന്ന  ലെക്ഷേരര

മുന്നനിര്തനിയമ്മാണക്ട്  2005-ല  മകന  സര്കമ്മാര്  വനിഭേമ്മാവനര  ഴചയ

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മദശശയ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി  നനിലെവനില  വന്നതക്ട്.  ഏഴറ

വനിപവകരമമ്മായ   ഒരു  ചുവടുവയ്പ്പമ്മായനിരുന  അതക്ട്.  2006-ല  വയനമ്മാടുര

പമ്മാലെകമ്മാടുര  ആരരഭേനിച  ഇഗൗ  പദ്ധതനി  2008-ലെമ്മാണക്ട്  മകരള  സരസമ്മാനതക്ട്

വരമ്മാപനിചതക്ട്.   അനമുതലമക സരസമ്മാനഴത ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് കമ്മാതനിരുന്ന

ഒരു  നനിയമമമ്മാണക്ട്,  ഇതനിനക്ട്  15  വര്ഷഴത  കമ്മാതനിരുപ്പക്ട്  മവണനിവനഴവന്നതക്ട്

ദഗൗര്ഭേമ്മാഗരകരമമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന്  ഇഗൗ   നനിയമനനിര്മമ്മാണമതമ്മാടെക്ട്  പൂര്ണ്ണമമ്മായനി

അനുകൂലെനിക്കുന.  എന്നമ്മാല  ഇതനിഴലെ  പലെ  വകുപ്പുകമളമ്മാടുമുള്ള  വനിമയമ്മാജനിപ്പുര

പദ്ധതനിയുഴടെ  നടെതനിപ്പക്ട്  സരബനനിച  ചനിലെ  വനിമയമ്മാജനിപ്പുകളുരകൂടെനി  ഞമ്മാന്

സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആദരഴത   വനിമയമ്മാജനിപ്പക്ട്  ഇഗൗ  ബനിലനിഴന്റ  മപരനിമനമ്മാടെക്ട്

തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  മദശശയതലെതനില  നമ്മുഴടെ   രമ്മാഷപനിതമ്മാവമ്മായ
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മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനിയുഴടെ മപരനിഴന  വനിസ്മൃതനിയനിലെമ്മാഴ്ത്തുന്ന മബമ്മാധപൂര്വ്വമമ്മായ ശമങ്ങള്

നടെതനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുമമ്പമ്മാള് ഇവനിടെഴത എല.ഡനി.എഫക്ട്. സര്കമ്മാരുര  ഇതനിനക്ട്

കൂട്ടുനനിലക്കുകയമ്മാഴണന്നക്ട്  കരുമതണനിവരനികയമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരണര  ലെക്ഷേകണകനിനക്ട്

അസരഘടെനിതരമ്മായ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  സമൂഹമമ്മാണക്ട്   ഇഗൗ  പദ്ധതനിയുഴടെ

ഗുണമഭേമ്മാകമ്മാകളമ്മായനി   നമ്മുഴടെ   സരസമ്മാനതക്ട്  ഉപജശവനര  നടെത്തുന്നതക്ട്.

ഗമ്മാമസഭേകള്വഴെനി  അരഗശകമ്മാരര  ലെഭേനിക്കുന്ന,  ആക്ഷേന്പമ്മാനുകള്വഴെനിയുള്ള

പദ്ധതനികള്കക്ട്  പരനിപൂര്ണ്ണമമ്മായ  മകനസര്കമ്മാര്  ഫണക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്  നമ്മുഴടെ

ഗമ്മാമങ്ങളനില പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള് ഇഗൗ  മമഖലെയനില ഴതമ്മാഴെനില ഴചയന്ന

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  ഏര്ഴപ്പടുത്തുന്ന  മക്ഷേമനനിധനികക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  മകരള

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി   മക്ഷേമനനിധനി  എന്ന  മപരക്ട്  വരുന്നതക്ട്?  ആ

മപരനിലതഴന്ന  ഒരു  വഞനയനിമല?  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ബനിലനിഴന്റ  മപരക്ട്

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മദശശയ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  എന്നക്ട്

തനിരുതണഴമന്നതമ്മാണക്ട് ഒരു നനിര്മദ്ദേശര. ഇഗൗ ബനിലനിഴലെ 3(4)(എ)-ല 60 വയസക്ട്

പൂര്തനിയമ്മായനിട്ടുള്ളതുര  60  വയസവഴര  തുടെര്ചയമ്മായനി  അരശദമ്മായര  അടെചനിട്ടുള്ള

അരഗങ്ങള്കക്ട് ഴപന്ഷന് നലകുന്നതക്ട് സരബനനിചമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്.  എന്നമ്മാല



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

31

എത്രവര്ഷര  അരശദമ്മായര  അടെയ്ക്കണഴമന്നതക്ട്  സരബനനിചക്ട്  കൃതരമമ്മായനി

സൂചനിപ്പനിക്കുന്നനില.  നനിലെവനില   ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയനില  മജമ്മാലെനി  ഴചയന്ന

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  പ്രമ്മായപരനിധനിയനില.  60  വയസര  അതനിനക്ട്  മുകളനില

പ്രമ്മായമുള്ളതുമമ്മായ   നനിരവധനി  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  ഇമപ്പമ്മാഴുര  ഇഗൗ  മമഖലെയനില

സജശവമമ്മാണക്ട്.   ഇഗൗ  ബനില   പമ്മാസമ്മാകുന്നമതമ്മാഴടെ  60  വയഴസന്നതക്ട്   ഇഗൗ

മമഖലെയനിഴലെ  ഴപന്ഷന്  പ്രമ്മായപരനിധനിയമ്മായനി  കണകമ്മാകഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.

അങ്ങഴന സരഭേവനിക്കുമമ്പമ്മാള്  ഇമപ്പമ്മാഴുര  ഴതമ്മാഴെനില ഴചയഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  60

വയസര   അതനിനുമുകളനിലുമുള്ള  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  ഴപന്ഷന്  പരനിധനിയനില

വരുമമമ്മാഴയന്നതുസരബനനിചക്ട്  സര്കമ്മാര്  വരകത  വരുമതണതുണക്ട്.   മകന

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  നനിയമതനില   പ്രമ്മായപരനിധനിയനില.   ഇവനിഴടെ  60  വയസമ്മാണക്ട്

പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇകമ്മാരരതനില ഒരു വരകത വരുതണര.  അതുമപമ്മാഴലെ

പതക്ട് വര്ഷതനില കുറയമ്മാത കമ്മാലെമതയ്ക്കക്ട്  അരശദമ്മായര അടെചനിട്ടുള്ള ഒരരഗര

മരണഴപ്പടമ്മാല ഴപന്ഷന് നലകുന്നതനിനക്ട്  ഫണക്ട് ഉപമയമ്മാഗനിക്കുനഴവന്നതമ്മാണക്ട്

3(4)(ബനി)-യനില  പറയുന്നതക്ട്.   10  വര്ഷര  എന്നതക്ട്  ഒരു

വര്ഷമമ്മാകണഴമന്നതമ്മാണക്ട്  ഒരു  നനിര്മദ്ദേശര,  ഇപ്രകമ്മാരര  പത്തുര  പതനിനഞ്ചുര
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വര്ഷമമ്മായനി   ഴതമ്മാഴെനിലഴചയഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന 50 വയസുര അതനിനുമുകളനിലുമുള്ള

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മരണഴപ്പടമ്മാല   അവരുഴടെ   കുടുരബങ്ങള്കക്ട്  ഴപന്ഷന്

ലെഭേനിക്കുന്നനില.  ഇമപ്പമ്മാഴുര  ഴതമ്മാഴെനില  ഴചയഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  ഇവഴരക്കൂടെനി

പരനിഗണനിക്കുന്നതരതനില  വകുപ്പുകളുമണമ്മാ?  ഇഴലങനില  അതുകൂടെനി

ഉള്ഴപ്പടുമതണതമ്മാണക്ട് എനളളതമ്മാണക്ട് മഴറമ്മാരു നനിര്മദ്ദേശര.  അതുമപമ്മാഴലെ  3(4)

(ഡനി)-ല പറയുന്നതക്ട് 'അരഗഭേരഗര  അഴലങനില അവശതമൂലെര ഴതമ്മാഴെനില ഴചയമ്മാന്

കഴെനിയമ്മാഴത  നനിധനിയനിഴലെ  അരഗതസ്വര  അവസമ്മാനനിപ്പനിമകണനിവന്നമ്മാല,  ഒരരഗര

അടെച  അരശദമ്മായത്തുക  നനിര്മദ്ദേശനികഴപ്പട  പലെനിശ  സഹനിതര  തനിരനിഴക

നലകുന്നതനിനക്ട്;'  എന്നമ്മാണക്ട്.  അപകടെര  സരഭേവനിക്കുകമയമ്മാ

അവശതയുണമ്മാവകമയമ്മാ  ഴചയന്നതുമൂലെര  ഒരമ്മാളുഴടെ  അടെച  പണര  പലെനിശ

സഹനിതര   തനിരനിചക്ട്   നലകനി   പറഞ്ഞെയയ്ക്കുന്നതക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  സര്കമ്മാഴരന്നക്ട്

അവകമ്മാശഴപ്പടുന്ന  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  ഭൂഷണമമ്മാമണമ്മാ?  ഇതരകമ്മാഴര

പനിരനിചയയ്ക്കുകയല  അവശതമ്മാഴപന്ഷന്  ഏര്ഴപ്പടുത്തുകയമ്മാണക്ട്  മവണതക്ട്.

അതുമപമ്മാഴലെ  4(1)-ല,    'നനിധനിയനില   അരഗമമ്മായനി  മചരുന്ന  ഓമരമ്മാ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിയുര പ്രതനിമമ്മാസര അന്പതക്ട് രൂപ അരശദമ്മായമമ്മായനി നലമകണതമ്മാണക്ട്.'
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എന്നക്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന. പ്രതനിവര്ഷര 100 ദനിനമമ്മാണക്ട് ഒരു കുടുരബതനിനക്ട്  ഇഗൗ

മമഖലെയനിഴലെ  ഴതമ്മാഴെനില  ദനിനങ്ങള്.  ഒരു  ദനിവസര  291  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഒരു

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികക്ട് ലെഭേരമമ്മാകുന്ന തുക.  ഒരു കുടുരബതനിലതഴന്ന രണ്ടുരമൂനര  മപര്

ഇഗൗ മമഖലെയനിഴലെ ഴതമ്മാഴെനില ആശയനിചക്ട്  ജശവനിക്കുനണക്ട്.  ഇഗൗ നനിയമപ്രകമ്മാരര

ഒരു കുടുരബതനില നനിനള്ള ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിയുഴടെ എണ്ണര  കൂടുമമ്പമ്മാഴുര അവരുഴടെ

വരുമമ്മാനര  കൂടുന്നനില,  എന്നമ്മാല  അവര്  അടെയ്മകണ  അരശദമ്മായര

വര്ദ്ധനിക്കുകയുമമ്മാണക്ട്.   ഒരു  കുടുരബതനിഴലെ  മൂനമപര്  ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുക്കുഴന്നങനില

മൂനമപരുര  അരശദമ്മായര  ഴകമ്മാടുമകണനിവരുന.  ഴതമ്മാഴെനില  മമഖലെയനിഴലെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്  അടെയ്ക്കുന്ന  അരശദമ്മായര  പ്രതനിമമ്മാസര  10  രൂപയമ്മാക്കുകയുര

ബമ്മാകനി  40  രൂപ  സര്കമ്മാര്  വനിഹനിതമമ്മായനി  അനുവദനിചക്ട്,  ആഴക  50  രൂപ

പ്രതനിമമ്മാസ  അരശദമ്മായര  എന്ന  രൂപതനിമലെയ്ക്കക്ട്   മമ്മാറരവരുകയുരമവണര

എന്നതമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  മഴറമ്മാരു  നനിര്മദ്ദേശര.  അതുമപമ്മാഴലെ

4(3)-ല,  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  നലമകണ  ഗമ്മാന്റനിഴന്റ   തുക  സരബനനിചക്ട്

വരകമമ്മാഴയമ്മാനര സൂചനിപ്പനിക്കുന്നനില. 
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ഒരു  നനിശനിത  തുക  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിയുഴടെ  മക്ഷേമതനിനമ്മായനി

പ്രതനിമമ്മാസമമമ്മാ  പ്രതനിവര്ഷമമമ്മാ  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  നലമകണതമ്മാഴണന്നക്ട്

സൂചനിപ്പനിക്കുകയുര പമക്ഷേ അതക്ട് എത്ര ശതമമ്മാനമമ്മാഴണന്നക്ട് ബനിലനില വരകമമ്മായനി

സൂചനിപ്പനിക്കുന്നനില.  അതനിനക്ട് വരകതയുണമ്മാകണര.

ഖണര 5-ല നനിധനിയനിഴലെ അരഗതസ്വര സരബനനിചക്ട് പറയുന്നതക്ട്, ''പതനിഴനടക്ട്

വയസക്ട്  പൂര്തനിയമ്മായതുര  എന്നമ്മാല  അന്പതനിയഞക്ട്  വയസക്ട്

പൂര്തനിയമ്മാകനിയനിടനിലമ്മാതവരുര  ആയ,  2005-ഴലെ  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മദശശയ

ഗമ്മാമശണ  ഴതമ്മാഴുലുറപ്പക്ട്   ആകനിഴലെ  (2005-ഴലെ  42-ാം  മകന  ആകക്ട്)

വരവസകളുഴടെ  അടെനിസമ്മാനതനില  സരസമ്മാനഴത  ഗമ്മാമപഞമ്മായത്തുകളനില

രജനിസ്റ്റര്  ഴചയ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  കമ്മാര്ഡക്ട്  ലെഭേനിചനിട്ടുള്ളതുര  അഴലങനില  അയങമ്മാളനി

നഗരഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയനിഴലെ  വരവസകളുഴടെ  അടെനിസമ്മാനതനില

സരസനഴത  മുനനിസനിപ്പല  കഗൗണ്സനിലുകളനിമലെമ്മാ  മുനനിസനിപ്പല

മകമ്മാര്പമറഷനുകളനിമലെമ്മാ  രജനിസ്റ്റര് ഴചയ ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  കമ്മാര്ഡക്ട്  ലെഭേനിചനിട്ടുള്ളതുര

അരഗതസ്വതനിനക്ട്   അമപക്ഷേനിക്കുന്ന  വര്ഷമമമ്മാ  അതനിനക്ട്  ഴതമ്മാട്ടു  മുമ്പുള്ള  രണ്ടു

വര്ഷങ്ങളനിമലെമ്മാ ഏഴതങനിലുര ഒരു വര്ഷര കുറഞ്ഞെതക്ട് ഇരുപതക്ട് ദവസഴമങനിലുര
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അവനിദഗ്ദ്ധ  ഴതമ്മാഴെനിലെനില  ഏര്ഴപ്പടനിട്ടുള്ളതുമമ്മായ  ഏഴതമ്മാരു  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പു

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിക്കുര,  നനിധനിയനിഴലെ  ഒരരഗമമ്മായനി  രജനിസ്റ്റര്  ഴചയവമ്മാന്  അമപക്ഷേ

നലകുന്നതനിനക്ട്  അര്ഹതയുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്''  എന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.

അമപ്പമ്മാള് ഇരുപതക്ട് ദനിവസര ഴതമ്മാഴെനിലെനില ഏര്ഴപ്പട ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികക്ട് അരഗമമ്മായനി

രജനിസ്റ്റര്  ഴചയന്നതനിനുള്ള  അര്ഹത  ലെഭേനിക്കുര.  എന്നമ്മാല  ഴപന്ഷനുര

മറമ്മാനുകൂലെരങ്ങളുര  ലെഭേനിക്കുന്നതനിനക്ട്  തുടെര്നള്ള  എത്ര  വര്ഷങ്ങളനില  എത്ര

ഴതമ്മാഴെനില ദനിനങ്ങളനിലെമ്മാണക്ട് ഹമ്മാജരമ്മാമകണഴതന്നക്ട് വരകമമ്മാക്കുന്നനില. ആനുകൂലെരര

ലെഭേനിക്കുന്നതനിനക്ട്  അരഗതസ്വര  മനടെനികഴെനിഞ്ഞെമ്മാല  അരശമ്മാദമ്മായര  അടെചമ്മാല  മമ്മാത്രര

മതനി  ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുക്കുന്നതനിനക്ട്  വമരണതനിഴലന്ന  സമന്ദശരകൂടെനി  ഇഗൗ  ബനിലനിഴലെ

വരവസകള്  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ഒരു  സമന്ദശമമ്മായനി  മമ്മാറുര,  അതുകൂടെനി

പരനിമശമ്മാധനിമകണതുഴണനള്ളതമ്മാണക്ട് മഴറമ്മാരു അഭേനിപ്രമ്മായര.

ഖണര 6-ഴലെ അരഗതസ്വര അവസമ്മാനനിപ്പനികല എന്നതനില സൂചനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്,

''ഒരു  അരഗര  ഒരു  വര്ഷകമ്മാലെര  അശദമ്മായര  അടെയ്ക്കമ്മാന്  തുടെര്ചയമ്മായനി  വശഴ്ച

വരുത്തുന്ന സരഗതനിയനില അയമ്മാളുഴടെ അരഗതസ്വര അവസമ്മാനനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.''

ഇങ്ങഴന  പലെ  കമ്മാരണങ്ങളമ്മാല  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  അരശദമ്മായര  ഒരു
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വര്ഷര തുടെര്ചയമ്മായനി അടെയ്ക്കുന്നതനില വശഴ്ച സരഭേവനികമ്മാര.  ഉദമ്മാഹരണര,  പമതമ്മാ

ഇരുപമതമ്മാ  വര്ഷര  അരശദമ്മായര  അടെച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികക്ട്  ഒരു  അപകടെര  കമ്മാരണമമമ്മാ  ഏഴതങനിലുര  തരതനിലുള്ള

മരമ്മാഗങ്ങളമ്മാമലെമ്മാ ഒരു വര്ഷര തുടെര്ചയമ്മായനി അരശമ്മാദമ്മായര അടെയ്ക്കമ്മാന് കഴെനിയമ്മാഴത

വരുര.  അതുമപമ്മാഴലെ   ഇഗൗ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയനില  90  ശതമമ്മാനവര

സശകളമ്മാണക്ട്  ഏര്ഴപ്പടനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  ഗര്ഭേനിണനികളമ്മായ  സശകള്കക്ട്

ചനിലെമപ്പമ്മാള് ഒരു വര്ഷര തുടെര്ചയമ്മായനി അരശദമ്മായര അടെയ്ക്കമ്മാന് കഴെനിയമ്മാഴത വരുര,

അങ്ങഴന തടെസര മനരനിടമ്മാല അവര്കക്ട് അരഗതസ്വര നഷഴപ്പടുഴമന്ന ഒരു കമ്മാരരവര

ഇഗൗ  ബനിലനില  പറയുനണക്ട്,  അതുകൂടെനി  തനിരുതഴപ്പടെണഴമന്നതമ്മാണക്ട്  മഴറമ്മാരു

കമ്മാരരര.  

ഖണര  8-ല  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റ രൂപശകരണര സരബനനിചമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്,

''(3)  മബമ്മാര്ഡനില,  ഇതനിനുമശഷര  വരവസ  ഴചയന്ന  പ്രകമ്മാരര,  സര്കമ്മാര്

നമ്മാമനനിര്മദ്ദേശര ഴചയന്ന അഞക്ട് ഒഗൗമദരമ്മാഗനിക അരഗങ്ങളുര എടക്ട് അനഗൗമദരമ്മാഗനിക

അരഗങ്ങളുര ഡയറകര്മമ്മാരമ്മായനി ഉണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്,''  എന്നക്ട് സൂചനിപ്പനിക്കുന.

എടക്ട്  അനഗൗമദരമ്മാഗനിക  അരഗങ്ങള്  എന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  എനമ്മാണക്ട്
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ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  മനസനിലെമ്മാകുന്നനില.  അതുമപമ്മാഴലെ  ഇവഴര

ഴതരഴഞ്ഞെടുക്കുന്നതനിനുര  ഇവഴര  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള

മമ്മാനദണഴമനമ്മാണക്ട്? പലെമപ്പമ്മാഴുര ഇതരര മബമ്മാര്ഡുകളനില നടെക്കുന്നതക്ട് രമ്മാഷശയ

നനിയമനങ്ങളുര  മറക്ട്  തമ്മാലപ്പരരങ്ങളുമമ്മായതനിനമ്മാല  വലെനിയ  മതമ്മാതനിലുള്ള  രമ്മാഷശയ

അതനിപ്രസരമുണമ്മാകമ്മാനുള്ള  സമ്മാധരതകൂടെനി  ഉഴണനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  അതനിഴന്റ

മമ്മാനദണരകൂടെനി നനിശയനികണഴമനള്ളതമ്മാണക്ട് മഴറമ്മാരു കമ്മാരരര.

 അതുമപമ്മാഴലെ ഖണര 8 (8)-ല പറയുന്നതക്ട് മബമ്മാര്ഡനിഴലെ അരഗങ്ങള്ക്കുര

ഉമദരമ്മാഗസര്ക്കുര  ഴകമ്മാടുമകണ  ശമ്പളഴതക്കുറനിച്ചുര  മറക്ട്  ഓഫശസക്ട്

ഴചലെവകള്കക്ട്  വനിനനിമയമ്മാഗനിക്കുന്നതക്ട്  സരബനനിചമ്മാണക്ട്,  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

നലകുന്ന  അരശദമ്മായമമ്മായനി  ലെഭേനിക്കുന്ന  തുകയുഴടെ  അഞക്ട്  ശതമമ്മാനര  വഴരയുള്ള

തുകമയമ്മാ  അമതസമയര  സര്കമ്മാര്  നനിശയനിക്കുന്ന  പ്രകമ്മാരമുള്ള  തുകമയമ്മാ

ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാഴമന്നക്ട്  വരവസ  ഴചയന.  ഇഗൗ  മമ്മാനദണരഴകമ്മാണക്ട്  എനമ്മാണക്ട്

സര്കമ്മാര്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്?  പമ്മാവഴപ്പട  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  പണഴമടുതക്ട്

ഉമദരമ്മാഗസര്ക്കുര ശമ്പളര നലകുകഴയന്നതുകൂടെനി അതനില ഉള്ഴപ്പടുനഴവന്നമ്മാണക്ട്

മതമ്മാനന്നതക്ട്. അതനിഴന്റയുരകൂടെനി വരകത ഇഗൗ ബനിലനില  ഉണമ്മാമകണതമ്മായനിട്ടുണക്ട്.
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മഴറമ്മാരു  കമ്മാരരര,  മമറ്റുമമ്മാഴര  നനിയമനിക്കുന്നതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.

ഇമപ്പമ്മാള് നടെപ്പമ്മാകനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട് വനിമകനശകരണമ്മാസൂത്രണമമ്മാണക്ട്. പഴക്ഷേ

ഇഗൗ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയനിഴലെ  നനിയമപ്രകമ്മാരര  ഇതനിഴന്റ   മമറ്റുമമ്മാഴര

നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള ചുമതലെ പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  എ.ഡനി.എസക്ട്.-നമ്മാണുള്ളതക്ട്. നമ്മുഴടെ

ഭേരണഘടെനമ്മാസമ്മാപനമമ്മായ  തമദ്ദേശ  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  സമമ്മാനമമ്മായനിട്ടുള്ള

അധനികമ്മാരങ്ങള്,  ആ  അധനികമ്മാര  പരനിധനികള്  എ.ഡനി.എസക്ട്  മപമ്മാലുള്ള

സരവനിധമ്മാനങ്ങള്കക്ട് നലകുന്നതക്ട് ശരനിയമ്മാമണമ്മാഴയന്ന പരനിമശമ്മാധന നടെകണര.

ഇഗൗ  മമറ്റുമമ്മാഴര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പൂര്ണ്ണമമ്മായ  അധനികമ്മാരര

പഞമ്മായത്തുകള്കമ്മാഴണന്നനിരനിഴക,  ഇഗൗ  ബനിലനിഴലെ  വരവസപ്രകമ്മാരര

എ.ഡനി.എസക്ട്.-നമ്മാണക്ട്  അതനിനക്ട്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുള്ള  അധനികമ്മാരര  നലകുന്നതക്ട്.

അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനിയനില മമറ്റുമമ്മാഴര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള

അധനികമ്മാരര  തമദ്ദേശ  ഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കമ്മാണക്ട്  നലമകണതക്ട്.  അതനിനക്ട്

മവഴറമ്മാരു  കമ്മാരരര  മമറ്റുമമ്മാഴര  നനിര്ണ്ണയനിക്കുമമ്പമ്മാള്  ഇഗൗ  ബനിലനില  പറയുന്ന

കമ്മാരരങ്ങളനില ഒന്നക്ട്, അവര് എസക്ട്.എസക്ട്.എല.സനി. പമ്മാസമ്മായനിരനികണഴമന്ന ഒരു

മമ്മാനദണര  വചനിട്ടുണക്ട്.  മമറ്റുമമ്മാഴര  നനിര്ണ്ണയനികമ്മാന്  എസക്ട്.എസക്ട്.എല.സനി.
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മയമ്മാഗരതയ്ക്കുപകരര, മറനിചക്ട് ഇഗൗ ഴതമ്മാഴെനിലെനിലുള്ള ഴഴവദഗ്ദ്ധരമമ്മായനിരനികണര ഇതനില

മമ്മാനദണമമ്മായനി പരനിഗണനിമകണതക്ട് എന്നതമ്മാണക്ട്. നല ഴഴവദഗ്ദ്ധരമുള്ള ആളുകഴള

ഇതനിഴന്റ  മമറ്റുമമ്മാരമ്മായനി  നനിയമനികമ്മാന്  കഴെനിയണര.  അതനിനുള്ള  അധനികമ്മാരര

പഞമ്മായത്തുകള്കമ്മായനിരനികണര,  എ.ഡനി.എസക്ട്.-നക്ട്  ആയനിരനികരുതക്ട്.

ചുരുകതനില ഇവഴര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള പരമമ്മാധനികമ്മാരര കുടുരബശശകള്കക്ട്

നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകരുഴതനള്ളതമ്മാണക്ട്.   എസക്ട്.എസക്ട്.എല.സനി.  മയമ്മാഗരതമ്മാ

മമ്മാനദണമമ്മായനി  വരുമമ്പമ്മാള്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കനിടെയനില  അഴതമ്മാരു  വലെനിയ

അസമതസ്വതനിമലെയ്ക്കക്ട്  വഴെനിവയ്ക്കുര.  കമ്മാരണര  ദരനിദരമ്മായ  ഗമ്മാമപ്രമദശങ്ങളനിഴലെ

ആളുകളമ്മാണക്ട് ഇഗൗ പദ്ധതനിയനില  മജമ്മാലെനി ഴചയന്നവരനില അധനികവര.  അങ്ങഴന

പത്തുര  ഇരുപതുര  വര്ഷമമ്മായനി  ഇഗൗ  മമഖലെയനില  മജമ്മാലെനി  ഴചയന്നവര്കക്ട്

മജമ്മാലെനിയനില വലെനിയ ഴഴവദഗ്ദ്ധരമുണമ്മാകുര. ആ ഴഴവദഗ്ദ്ധരമമ്മായനിരനികണര ഇതനിഴന്റ

മമ്മാനദണമമ്മായനി  പരനിഗണനിമകണതക്ട്,  അലമ്മാഴത   വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസമല,

മമ്മാനദണമമ്മായനി കമ്മാമണണതക്ട് എന്നതമ്മാണക്ട് മഴറമ്മാരു കമ്മാരരര. 

ഇതരര  കുഴറ  നനിര്മദ്ദേശങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഇതുകൂടെനി  ഉള്ഴപ്പടുതനിഴകമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ബനില  പമ്മാസമ്മാകനി
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സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാര്കക്ട് ഏറവര ഉപകമ്മാരപ്രദമമ്മായ രശതനിയനില ഇഗൗ മക്ഷേമനനിധനിയുഴടെ

കമ്മാരരങ്ങള്  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്  കഴെനിയണഴമന്നമ്മാണക്ട്  സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.

അതുമപമ്മാഴലെ  നഷപരനിഹമ്മാരര  സരബനനിച  ഒരു  കമ്മാരരരകൂടെനി  ഇഗൗ  ബനിലനില

സൂചനിപ്പനിക്കുനണക്ട്.

''19.   നഷപരനിഹമ്മാരര  വസൂലെമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള  അധനികമ്മാരര-  ഇഗൗ  ആമകമ്മാ

അതനിന്കശഴെനില ഉണമ്മാകഴപ്പട ചടങ്ങമളമ്മാ പദ്ധതനിമയമ്മാ പ്രകമ്മാരര നനിധനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്

ഏഴതങനിലുര  അരശദമ്മായര  നലകുന്നതനില  ഏഴതങനിലുര  ആള്  വശഴ്ച

വരുത്തുന്നനിടെതക്ട് മബമ്മാര്ഡനിനക്ട്, കുടെനിശനിക തുകയുഴടെ ഇരുപതഞ്ചു ശതമമ്മാനതനില

കവനിയമ്മാതതുര മബമ്മാര്ഡക്ട് യുകഴമന്നക്ട് കരുതുന്നതുമമ്മായ തുക നഷപരനിഹമ്മാരമമ്മായനി

സര്കമ്മാരനിഴന്റ  മുന്കൂര്  അനുവമ്മാദമതമ്മാടുകൂടെനി  അയമ്മാളനിലനനിനര

വസൂലെമ്മാകമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.''

 ഇവരനിലനനിനര  നഷപരനിഹമ്മാരര  വമ്മാങ്ങണഴമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിവനിരുദ്ധമമ്മായ  ഒരു  നനിലെപമ്മാടെമ്മായതനിനമ്മാല  അതുരകൂടെനി

പുനനഃപരനിമശമ്മാധനയ്ക്കക്ട്  വനിമധയമമ്മാകനി  മമ്മാറങ്ങള്  വരുതമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാകണഴമന്നമ്മാണക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഇത്രയുര  നനിര്മദ്ദേശങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ
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ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  എനനികക്ട്  സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഇതുകൂടെനി

പരനിഗണനിച്ചുഴകണക്ട്  ഇഗൗ  ബനിലനില  ആവശരമമ്മായ  മമ്മാറങ്ങള്  വരുതനിഴകമ്മാണക്ട്

നനിയമമമ്മായനി മമ്മാറണഴമന്ന അഭേരര്തനയമ്മാണുള്ളതക്ട്.  

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന് ഇഗൗ പ്രമമയഴത പനിനമ്മാങ്ങുന.

ഇഗൗ ദുരനിത കമ്മാലെത്തുര നമ്മുഴടെ രമ്മാജരഴത സമ്മാധമ്മാരണ മനുഷരരുഴടെ ജശവനിതഴത

മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായ ഒരു മഹതമ്മായ പദ്ധതനിയമ്മാണക്ട് മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി മദശശയ

ഗമ്മാമശണ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി.  രമ്മാജരഴത  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  സര്കമ്മാരുകളുഴടെ

മക്ഷേമപ്രവര്തനതനിഴന്റ  തുടെര്ചയനില  രൂപരഴകമ്മാണ  ഒരു  പദ്ധതനിയമ്മാണനിതക്ട്.

1947-ഴലെ  ഴഎതനിഹമ്മാസനികമമ്മായ  മപമ്മാരമ്മാടതനിഴനമ്മാടുവനില  ഇഗൗ  രമ്മാജരതനിനക്ട്

സസ്വമ്മാതനരര  ലെഭേനിക്കുമമ്പമ്മാള് ഇനരയനില  ഴതമ്മാണ്ണൂറക്ട്  ശതമമ്മാനതനിലെധനികര  മപര്

ദമ്മാരനിദര മരഖയ്ക്കക്ട് തമ്മാഴഴെയമ്മായനിരുന. 1900 മുതല 1947 വഴരയുള്ള സമ്മാമ്പതനിക

വളര്ചമ്മാനനിരകക്ട്  0.001  ശതമമ്മാനമമ്മായനിരുന.  പരമ്പരമ്മാഗത വരവസമ്മായങ്ങഴളലമ്മാര

തകര്ന്നടെനിഞ്ഞെനിരുന.  സമ്മാക്ഷേരത  17  ശതമമ്മാനതനില  തമ്മാഴഴെമമ്മാത്രമമ്മായനിരുന.

ആയുര്ഴഴദര്ഘരര വളഴര കുറവമ്മായനിരുന. വലെനിയ ജനസരഖരയുള്ള മതപരമമ്മായനി,

ഭേമ്മാഷമ്മാപരമമ്മായനി,  ഭൂമനിശമ്മാസപരമമ്മായനി,  നരവരശശമ്മാസപരമമ്മായനി  ഴഴവവനിദ്ധരങ്ങളുര
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ഴഴവരുദ്ധരങ്ങളുര  പുലെര്ത്തുന്ന  രമ്മാജരഴമന്ന  നനിലെയനില  നമ്മാര  സനിരതമയമ്മാഴടെ

നനിലെനനിലക്കുഴമന്നക്ട് കരുതനിയ നനിരശക്ഷേകര് വളഴര കുറവമ്മായനിരുന. 'വനിഭേജനിക്കുക,

ഭേരനിക്കുക'  എന്ന ബനിടശഷക്ട് നയതനിഴന്റ തണലെനില വളര്ന്ന വര്ഗ്ഗശയ ശകനികള്

സസ്വമ്മാതനരമ്മാനനരവര  അസനിരതയ്ക്കക്ട്  ശമനിചനിരുന.  ഴഴചനശസക്ട്   മമ്മാതൃകയനില

സമ്മായുധ  വനിപവതനിനക്ട്  ശമനിചക്ട്  അസനിരഴപ്പടുതമ്മാന്  ശമനിച

ആളുകളുമുണമ്മായനിരുന.  യുദ്ധങ്ങളുര  അനമ്മാരമ്മാഷ  സമര്ദ്ദേങ്ങളുമുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.

എന്നനിട്ടുര  ഇനര  സനിരതമയമ്മാഴടെ  നനിലെനനിനഴവന്നക്ട്  മമ്മാത്രമമ്മാല,  പതനിറമ്മാണ്ടുകള്

ഴകമ്മാണക്ട്  മലെമ്മാകതക്ട്  ഏറവര  മവഗതയനില  വളരുന്ന  രമ്മാജരങ്ങളനിഴലെമ്മാന്നമ്മായനി

നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരര  മമ്മാറനി.  രമ്മാഷപനിതമ്മാവനിഴന്റയുര  മുന്  പ്രധമ്മാനമനനിമമ്മാരുഴടെയുര

രകസമ്മാക്ഷേനിതസ്വതനിഴന്റ ഇഗൗടുണക്ട് രമ്മാഷഴമന്ന നനിലെയനില നമ്മുഴടെ സനിരതയ്ക്കക്ട്.

പഞവത്സര  പദ്ധതനികളനിലൂഴടെ  കൃഷനിയനിലുര  വരവസമ്മായതനിലുര  നമ്മാര

വലെനിയ  നനിമക്ഷേപങ്ങള്  നടെതനി.  വരണ  ഭൂമനിയനില  അണഴകട്ടുകള്

ജലെമസചനര നടെതനി. ഉചഭേക്ഷേണര നലകനി പടനിണനിപ്പമ്മാവങ്ങളമ്മായ കുടനികഴള

വനിദരമ്മാലെയങ്ങളനില  എതനിച്ചു.  ശകമമ്മായ  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ

സമ്മാപനങ്ങളുണമ്മാകനി.  വരകനികള്കക്ട്  സമ്മാമ്പതനിക  സസ്വമ്മാതനരര  നലകനി.
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മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റക്ട്,  കരമ്മാപനിറലെനിസ്റ്റക്ട്  മമ്മാതൃകകളുഴടെ  നനിര്മമ്മാണമ്മാതകമമ്മായ

അരശങ്ങഴള  നമള് സസ്വമ്മാരശശകരനിച്ചു.   ഹരനിതവനിപവവര  ധവള  വനിപവവര

നടെപ്പനിലെമ്മാകനി.  ഴഎ.ഴഎ.റനി.-കള്  മപമ്മാഴലെ  മമന്മേയുള്ള  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ

സമ്മാപനങ്ങളുണമ്മായനി.  ISRO  മപമ്മാലുള്ള  അനമ്മാരമ്മാഷ  നനിലെവമ്മാരമുള്ള

ഗമവഷണ  സമ്മാപനങ്ങളുണമ്മായനി.  ബമ്മാങക്ട്  മദശസമ്മാലകരണതനിലൂഴടെ

പണമനിടെപമ്മാടെക്ട്  ഴപമ്മാതുജനങ്ങള്കക്ട്  മവണനിയമ്മാകനി.  ഈ  രമ്മാജരതക്ട്

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  ഏറവര  വലെനിയ  ഇടെതുപക്ഷേ  നയങ്ങളനിഴലെമ്മാന്നക്ട്

ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  ബമ്മാങക്ട്  മദശസമ്മാലകരണമമ്മായനിരുന.

മപമ്മാളനിമയമ്മാ മപമ്മാലുള്ള മഹമ്മാമമ്മാരനികഴള നമള് മതമ്മാലപ്പനിച്ചു. ഴതമ്മാണ്ണൂറുകളനിഴലെ

വലെനിയ  സമ്മാമ്പതനിക  പ്രതനിസനനിയുഴടെ  ഴഞരുകതനിലനനിനര

അത്ഭുതകരമമ്മായ മവഗതയനിമലെയ്ക്കുര വളര്ചയനിമലെയ്ക്കുര നശങ്ങുന്ന പരനിഷ്കമ്മാരങ്ങള്

നടെപ്പനിലെമ്മാകനി.  മക്ഷേമവര  വനികസനവര  ഒരുമനിചക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായനി.

ഇതനിഴന്റഴയലമ്മാര തുടെര്ചയമ്മായമ്മാണക്ട് ഒന്നമ്മാര യു.പനി.എ. ഗവണ്ഴമന്റക്ട് രമ്മാജരതക്ട്

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മദശശയ  ഗമ്മാമശണ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പുപദ്ധതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.

അവകമ്മാശമ്മാധനിഷനിത വനികസനര എന്നതമ്മാണക്ട് ഇതരഴമമ്മാരു പദ്ധതനിയനിലൂഴടെ
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വനിഭേമ്മാവന ഴചയതക്ട്. പമ്മാര്ലെഴമന്റനില ഒരു നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട് Development

ഒരു അവകമ്മാശമമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട്, ഒഗൗദമ്മാരരമല. 

2003-ല ശശമതനി മസമ്മാണനിയമ്മാ ഗമ്മാനനിയുഴടെ മനതൃതസ്വതനില ഷനിരലെ

സങലപ്പക്ട്,  മകമ്മാണ്ഗസക്ട് മുഖരമനനിമമ്മാരുഴടെ ഒരു സമമളനര,  സരഘടെനിപ്പനിച്ചു.

അതക്ട് ഷനിരലെമ്മാ ചനിനന് ശനിബനിര് എന്നറനിയഴപ്പട്ടു. അതനിഴന്റ ഴറസലെപ്യൂഷനനിഴലെ

People  Oriented  Governance,  Rural  Transformation  and  Social

Empowerment  എന്ന  സബക്ട്  ഴഴടെറനിലെനില  ഇങ്ങഴന  പറയുന,  ''The

enactment  of  a  National  Rural  Employment  Guarentee  by  Law.''

ഇതക്ട്  2003-ല  Chief  Ministers'  Conclave-ല  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്

തശരുമമ്മാനനിചതമ്മാണക്ട്.  അതനിനുമശഷര  2004-ല  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ

മമ്മാനനിഴഫമസ്റ്റമ്മാ ശശമതനി മസമ്മാണനിയമ്മാഗമ്മാനനി പുറതനിറകനിയമപ്പമ്മാള് അതനില

മറമ്മാസ്ഗമ്മാര് എന്ന സബ്ഴഴടെറനിലെനില ഇങ്ങഴന പറയുനണക്ട്,  ''A  National

Employment Guarantee Act will be enacted immediately, this will

provide a legal guarantee for atleast 100 days of employment''. ഇതക്ട്

2004-ല  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  പ്രകടെനപത്രനികയനില  പറഞ്ഞെതമ്മാണക്ട്.  അന്നക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

45

ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനില  പുറതനിറകനിയ  മമറഴതങനിലുര  രമ്മാഷശയ  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ

പ്രകടെനപത്രനികയനില  ഇതരഴമമ്മാരു  വമ്മാഗമ്മാനമുണമ്മായനിരുന്നനില.  ഒന്നമ്മാര

യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരനിഴന  ഇനരയനിഴലെ  ഇടെതുപക്ഷേര  പനിന്തുണചനിരുന.

ഷനിരലെമ്മാ  ശനിബനിറനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  National  Rural  Employment

Guarantee  Programme  ഞങ്ങളുഴടെ പ്രകടെനപത്രനികയനിലുര ഴകമ്മാണ്ടുവന.

പനിന്നശടുണമ്മാകനിയ യു.പനി.എ.-യുഴടെ  Common Minimum Programme-ലുര

ഇതക്ട്  ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിരുന.  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ഈ  പദ്ധതനി  രമ്മാജരതക്ട്

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്.  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനിനക്ട്  മുമ്പുതഴന്ന  രമ്മാജരഴത  ജനങ്ങള്കക്ട്

ഞങ്ങള്  ഴകമ്മാടുത  വമ്മാഗമ്മാനമമ്മാണനിതക്ട്.  ഞമ്മാനനിവനിഴടെ  അവകമ്മാശമ്മാധനിഷനിത

സമശപനഴത  കുറനിച്ചുപറഞ്ഞു.  ഭേക്ഷേരധമ്മാനരങ്ങള്,  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസര,  വനിവരര

എന്നനിവമപമ്മാഴലെ ഴതമ്മാഴെനിലുര അവകമ്മാശതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി.  അതക്ട് സര്കമ്മാര്

നലകുന്ന  ഒഗൗദമ്മാരരര  എനള്ള  നനിലെയ്ക്കല.  നനിങ്ങള്ഴകമ്മാഴക  ഴതമ്മാഴെനില

നലകനിയതക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസമ്മാണക്ട്,  അതക്ട്  ഞങ്ങളുഴടെ ഒഗൗദമ്മാരരമമ്മായനിരുനഴവന്നക്ട്

ഒരു മകമ്മാണ്ഗസകമ്മാരനുര പറയനില.  കമ്മാരണര,  മനിനനിമര ഴതമ്മാഴെനില ദനിനങ്ങള്

പഗൗരഴന്റ അവകമ്മാശമമ്മാഴണന്നക്ട് മകമ്മാണ്ഗസക്ട് മനസനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.  2009-
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ലുര ഞങ്ങള് പ്രകടെനപത്രനിക പുറതനിറകനിയനിരുന. 2009-ല ഇടെതുപക്ഷേര

ഞങ്ങളുഴടെ  കൂഴടെയനില.  അവര്  ബനി.ഴജ.പനി.-മയമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  മചര്ന്നക്ട്  മഡമ്മാ.

മന്മമമ്മാഹന്  സനിരഗക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന  തമ്മാഴഴെയനിറകമ്മാന്  അവനിശസ്വമ്മാസര

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  പരമ്മാജയഴപ്പടക്ട്  യു.പനി.എ.-യനിലനനിന്നക്ട്  മമ്മാറനിമപ്പമ്മായനിരുന.

2009-ല  ഞങ്ങള്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  മഴറമ്മാരു  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  നനിയമമമ്മാണക്ട്

ഭേക്ഷേരസുരക്ഷേമ്മാ  നനിയമര.  2013-ഴലെ  ഭേക്ഷേരസുരക്ഷേമ്മാ  നനിയമര  ഓര്മയനിമല;

ഈ  ക്ഷേമ്മാമകമ്മാലെത്തുമപമ്മാലുര  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരഴത  സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്

ജനങ്ങഴള  സരരക്ഷേനികമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതനിഴന്റ  ഏറവര  പ്രധമ്മാനമമ്മാഴയമ്മാരു

കമ്മാരരര  ഭേക്ഷേരസുരക്ഷേമ്മാ  നനിയമമമ്മാണക്ട്.  വനിവരര  അവകമ്മാശമമ്മാകനി  (Right  to

Information),  വര്കക്ട്  അവകമ്മാശമമ്മാകനി  (ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി),

വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസര അവകമ്മാശമമ്മാകനി  (Right  to  Education),  Right  to  Food.

അങ്ങഴന  അവകമ്മാശമ്മാധനിഷനിത  നനിയമനനിര്മമ്മാണങ്ങളുഴടെ  പടനികയനില

വരുന്നതമ്മാണക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനി.

ഈ മക്ഷേമനനിധനിയനില ചനിലെ മപമ്മാരമ്മായ്മകളുണക്ട്.  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്

ബഹുമമ്മാനരയമ്മായ  വടെകര  എര.എല.എ.  ഇവനിഴടെ  അകമനിടക്ട്
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സൂചനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര  ഴസക്ഷേന്  ഴഴബ

ഴസക്ഷേനമ്മായനി ഇതനിഴന്റ മപമ്മാരമ്മായ്മകള് എടുത്തുനനിരതനിയതുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാനതക്ട്

ആവര്തനിക്കുന്നനില.  പമക്ഷേ അങ്ങയുഴടെ ശദ്ധയനിമലെയ്ക്കക്ട് ഞമ്മാന് ഒരു കമ്മാരരര

ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാണക്ട്.  ഇതനിഴന്റ  മകമ്മാസക്ട്  4-ല  നനിധനിയനിമലെയ്ക്കുള്ള

അരശദമ്മായഴതക്കുറനിചക്ട്  പറയുനണക്ട്.  ഓമരമ്മാ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിയുര  പ്രതനിമമ്മാസര

50  രൂപ  അരശദമ്മായമമ്മായനി  നലമകണതമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന  60  വയസക്ട്

എത്തുമമ്പമ്മാള്  അവര്കക്ട്  ഴപന്ഷന്  ലെഭേനിക്കുര.  എന്നമ്മാല  ഒരു  പ്രധമ്മാന

മപമ്മാരമ്മായ്മ ഞമ്മാനനിവനിഴടെ സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. നനിയമര പമ്മാസമ്മായനികഴെനിഞ്ഞെമ്മാല

ഈ  മക്ഷേമനനിധനി  നനിലെവനില  വരനികയമ്മാണക്ട്.  അരശദമ്മായര  ഴകമ്മാടുക്കുഴമന്നക്ട്

നനിയമസഭേ  ഒരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  അരഗശകരനിക്കുകയമ്മാണമലമ്മാ;

കയര്ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിനനിധനി,  കശുവണനിഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി,

നനിര്മമ്മാണഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  എന്നനിവഴയലമ്മാര  ഇതനിനക്ട്  മുന്പുവന്ന

മക്ഷേമനനിധനികളമ്മാണക്ട്. ഈ ഗവണ്ഴമന്റക്ട് വന്നതനിനുമശഷര രണക്ട് ഉതരവകള്

ഴകമ്മാണ്ടുവന. ശശ.  ഉമന്ചമ്മാണനി സര്കമ്മാരനിഴന്റ കമ്മാലെതക്ട് രണക്ട് ഴപന്ഷന്

വമ്മാങ്ങമ്മാമമ്മായനിരുന.  മസമ്മാഷരല ഴസകപ്യൂരനിറനി  ഴപന്ഷന് വമ്മാങ്ങുന്ന ആള്കക്ട്
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ഴവലഴഫയര് മബമ്മാര്ഡനിഴന്റ ഴപന്ഷനുര കനിട്ടുമമ്മായനിരുന. ഒന്നമ്മാര പനിണറമ്മായനി

സര്കമ്മാരനിഴന്റ കമ്മാലെതക്ട്  06.02.2017-ഴലെ ഒരു എക്സൈനികപ്യൂടശവക്ട്  ഓര്ഡര്വഴെനി

അതക്ട്  ഒറ  ഴപന്ഷനമ്മാകനി  ചുരുകനി.  അതനിനുമുമ്പക്ട്  ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു

ഴപന്ഷന്  600  രൂപയമ്മാകനി  ചുരുകനിയനിരുന.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകര്

സമ്മാറനിമനമ്മാടെക്ട്  എഴന്റ പ്രധമ്മാനഴപ്പട മചമ്മാദരര,  നനിയമസഭേ ഒരു നനിയമതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനില പമ്മാസമ്മാകനിഴയടുത മക്ഷേമനനിധനിയുഴടെ  വരവസകമളയുര

ആനുകൂലെരങ്ങമളയുര  ഒരു എക്സൈനികപ്യൂടശവക്ട്  ഓര്ഡര്വഴെനി  ഇലമ്മായ്മ  ഴചയമ്മാനുള്ള

അധനികമ്മാരമുമണമ്മാ;  അങ്ങഴന  ഴചയമ്മാന്  പറ്റുമമമ്മാ;  കയര്ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

മക്ഷേമനനിധനിയമ്മാഴണങനിലുര  കശുവണനിഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

മക്ഷേമനനിധനിയമ്മാഴണങനിലുര  അവരുഴടെ  രണമ്മാര  ഴപന്ഷന്  ആദരര  600

രൂപയമ്മാക്കുകയുര  പനിന്നശടെതക്ട്  ഒറ  ഴപന്ഷനമ്മാകനി  ചുരുക്കുകയുര

ഴചയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഇതുസരബനനിചക്ട് അമഞമ്മാ ആമറമ്മാ ഉതരവകളനിറങ്ങനി.

ഇന്ഡസശസക്ട്  ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റനിഴന്റ  കശഴെനില  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  മക്ഷേമനനിധനികളുണക്ട്.

ഇന്ഡസശസക്ട്  മനനിമയമ്മാടുതഴന്ന  മചമ്മാദനിചമ്മാല  ഇതുസരബനനിചക്ട്

അമദ്ദേഹതനിനക്ട്  വരകമമ്മാഴയമ്മാരു  കമ്മാരരര  പറയമ്മാന്  കഴെനിയനില.  മലെബര്
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ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റനിഴന്റ  കശഴെനില  കുമറ  മക്ഷേമനനിധനികളുണക്ട്.  നനിരനരമമ്മായനി

ഉതരവകളനിറകനി  ഈ രണക്ട്  ഴപന്ഷനുര വമ്മാങ്ങനിഴകമ്മാണനിരുന്ന....  ഞമ്മാന്

ഉദമ്മാഹരണതനിനക്ട്  ഒരു  മകസക്ട്  പറയമ്മാര,  1975-മലെമ്മാ  76-മലെമ്മാ

പനിരനിഞ്ഞുമപമ്മായനി  ഇമപ്പമ്മാഴുര  ജശവനിചനിരനിക്കുന്ന  ഒരമ്മാളുണക്ട്.  മപരക്ട്  ഞമ്മാന്

പറയുന്നനില. അവര് പനിരനിയുന്ന സമയതക്ട് 700 രൂപയമ്മായനിരുന ഴപന്ഷന്.

ഇമപ്പമ്മാള്  അവര്  വമ്മാങ്ങുന്ന  ഴപന്ഷന്  65,000/-  രൂപയമ്മാണക്ട്.

ശമ്പളപരനിഷ്കരണമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ഴപന്ഷന്  ആനുകൂലെരങ്ങളുഴടെ

വര്ദ്ധനവമുണമ്മാകുര.  റനിടയര്  ഴചയമമ്പമ്മാള്  700  രൂപ  ഴപന്ഷന്

വമ്മാങ്ങനിയനിരുന്നയമ്മാള്കക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  65,000/-  രൂപ  ഴപന്ഷനുണക്ട്.

അമതസമയര  1600  രൂപ  ഴപന്ഷന്  വമ്മാങ്ങുന്ന  പമ്മാവഴപ്പട

കശുവണനിഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  രണമ്മാമഴതമ്മാരു  1600  രൂപകൂടെനി  ഴപന്ഷന്

വമ്മാങ്ങുന്നതക്ട്  അനര്ഹമമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ്ഞുഴകമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  ഇലമ്മാതമ്മാക്കുന്നതക്ട്

അനശതനിയമല;  ഒരു നനിയമസഭേയ്ക്കക്ട്  അതനിമനമ്മാടെക്ട്  കൂട്ടുനനിലകമ്മാന് കഴെനിയുമമമ്മാ.

ഞമ്മാന് അതനിഴന്റ ലെശഗല മപമ്മായനിന്റമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്. നമ്മുഴടെ ഴലെജനിമസ്ലേറശവക്ട്

മകമ്മാരപശറന്സനിഴയ  ഒരു  എക്സൈനികപ്യൂടശവനിനക്ട്  എങ്ങഴന  മചമ്മാദരര  ഴചയമ്മാന്
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കഴെനിയുര; മക്ഷേമനനിധനി സരബനനിചക്ട് ഈ നനിയമസഭേ ഒരു നനിയമര പമ്മാസമ്മാകനി.

അതനിഴന  ഒരു  സര്കമ്മാര്  ഉതരവവഴെനി,  ഇനനി  നനിങ്ങള്  ഏഴതങനിലുര

മക്ഷേമനനിധനിയനില അരഗമമ്മാഴയങനില രണമ്മാമഴത ഴപന്ഷന്  600  രൂപമയ

കനിട്ടുകയുള എന്നക്ട്  ആദരഴമമ്മാരു ഉതരവര  പനിന്നശടെക്ട്  600  രൂപയുമനില,  ഒറ

ഴപന്ഷന്  മമ്മാത്രമമ  കനിട്ടുകയുള  എനള്ള  രണമ്മാമഴത  ഉതരവര

ഇറകനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഈ  മക്ഷേമനനിധനി  നമളനിന്നക്ട്  ഴഎകകമണരന

പമ്മാസമ്മാകനിയമ്മാല  ഇതനിഴലെ  അരഗങ്ങള്  50  രൂപ  അരശദമ്മായര...  ഈ  50

രൂപതഴന്ന  ഇവരനിലനനിനര  വമ്മാങ്ങമ്മാന്  പമ്മാടെനിഴലനര  ചനിലെര്  പറയുനണക്ട്.

കമ്മാരണര, 100  ദനിവസര ഴതമ്മാഴെനില പറയുഴന്നങനിലമപ്പമ്മാലുര  22-25  ദനിവസര

മമ്മാത്രമമ ഇമപ്പമ്മാള് ശരമ്മാശരനി ഴതമ്മാഴെനില ലെഭേനിക്കുനള. 600  രൂപയമ്മാണക്ട്  22

ദനിവസര  ഴതമ്മാഴെനില  ലെഭേനിക്കുന്ന  ഒരമ്മാളുഴടെ  കയനിലനനിന്നക്ട്  മപമ്മാകുന്നതക്ട്. അതക്ട്

യഥമ്മാര്തതനില  ഗവണ്ഴമന്റനിനക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാവന്നമതയുള.  എങനിലമപ്പമ്മാലുര

ഇതനിഴന്റ  ഴലെജനിമസ്ലേറശവക്ട്  മകമ്മാരപശറന്സനിഴയ  എക്സൈനികപ്യൂടശവക്ട്  മചമ്മാദരര

ഴചയകയമ്മാണക്ട്.  നനിയമസഭേ  പമ്മാസമ്മാകനിയ  ഒരു  നനിയമതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനിലുള്ള...  ഇതനിലതഴന്ന  ഴസക്ഷേന്  4  പ്രകമ്മാരര,  ഒരമ്മാള്കക്ട്
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അവകമ്മാശഴപ്പട ഒരു അവകമ്മാശഴത എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് ഇതരഴമമ്മാരു ഓര്ഡര്

വഴെനി  ഇലമ്മാതമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയുക;  രണക്ട്  ഴപന്ഷനനിലമ്മാതമ്മാകനി  ഒറ

ഴപന്ഷനമ്മാകനി. 

ഒരു കമ്മാരരരകൂടെനിയുണക്ട്. അങ്ങക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മമഖലെയനിലനനിന്നക്ട് വരുന്ന

ആളമല.  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത  വരവസയനുസരനിചക്ട്  ഒരു

കശുവണനിഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിമയമ്മാ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിമയമ്മാ  അവര്കക്ട്  60

വയസക്ട്  കഴെനിയുമമ്പമ്മാള്  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ഴപന്ഷനക്ട്

അമപക്ഷേനിചമ്മാല അവര് വനിധവയമ്മാഴണങനില അവര്കക്ട് ലെഭേനിച്ചുഴകമ്മാണനിരുന്ന

വനിധവമ്മാ ഴപന്ഷന് അമപ്പമ്മാള്തഴന്ന ഇലമ്മാതമ്മാകുര. അതുകഴെനിഞ്ഞെക്ട് ഇവര്കക്ട്

ഈ മക്ഷേമനനിധനി ഴപന്ഷന് കനിടണഴമങനില മൂന്നക്ട് മമ്മാസതനിഴലെമ്മാരനികലെമ്മാണക്ട്

അതനിഴന്റ  മയമ്മാഗര  മചരുന്നതക്ട്.  മൂന്നക്ട്  മമ്മാസതനിഴലെമ്മാരനികല  മയമ്മാഗര

മചരുഴമന്നക്ട്  ഈ  ബനിലനില  വരവസ  ഴചയനണക്ട്.  ഇങ്ങഴന  മൂന്നക്ട്

മമ്മാസതനിനകര  മയമ്മാഗര  മചര്ന്നനിടമ്മാണക്ട്  ഴപന്ഷന്  അപ്രൂവക്ട്  ഴചമയണതക്ട്.

മക്ഷേമനനിധനി മബമ്മാര്ഡക്ട് അപ്രൂവക്ട് ഴചയമ്മാലുര പനിഴന്നയുര ഒരു മൂനനമ്മാലെക്ട് മമ്മാസര

കഴെനിഞ്ഞെനിടമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  അരഗശകമ്മാരര  കനിട്ടുന്നതക്ട്.  ഈ  ആറക്ട്
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മമ്മാസകമ്മാലെമതയ്ക്കക്ട്  നനിലെവനില  കനിടനിഴകമ്മാണനിരുന്ന  സമ്മാമൂഹര  സുരക്ഷേമ്മാ

ഴപന്ഷനുര  മപമ്മായനി,  ആറക്ട്  മമ്മാസകമ്മാലെമതയ്ക്കക്ട്  മക്ഷേമനനിധനി  ഴപന്ഷനുര

ലെഭേനിക്കുന്നനില  എന്നതമ്മാണക്ട്  സനിതനി.  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു  കമ്മാരരര  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

ഴചയമ്മാന് പമ്മാടുമണമ്മാ;  ഇമപ്പമ്മാള് എര.പനി.-മമ്മാരുര എര.എല.എ.-മമ്മാരുര...  ഈ

നനിയമസഭേയനില  എര.പനി.  ആയനിടക്ട്  എര.എല.എ.  ആയ  ആളുകളുണക്ട്.

എര.പനി.-മമ്മാരുഴടെയുര  എര.എല.എ.-മമ്മാരുഴടെയുര  രണക്ട്  ഴപന്ഷന്  വമ്മാങ്ങുന്ന

ആളുകളനിമല;  എര.പനി.-മമ്മാര്ക്കുര  എര.എല.എ.-മമ്മാര്ക്കുര  രണക്ട്  ഴപന്ഷന്

വമ്മാങ്ങമ്മാര.  കശുവണനിഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിമകമ്മാ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പുഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിമകമ്മാ

കര്ഷകഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിമകമ്മാ  1600  രൂപയുഴടെ  ഴപന്ഷനുണക്ട്  എന്നതനിഴന്റ

മപരനില രണമ്മാമഴത 1600 രൂപ നനിമഷധനിക്കുന്നതക്ട് ശരനിയമ്മാമണമ്മാ;  അതനിനക്ട്

ഇതരഴമമ്മാരു  നനിയമസഭേ  കൂട്ടുനനിലകമ്മാന്  പമ്മാടുമണമ്മാ;  അതുഴകമ്മാണക്ട്  മറക്ട്

മക്ഷേമനനിധനിഴയമപ്പമ്മാഴലെതഴന്ന  ഈ  മക്ഷേമനനിധനിയുര  സമമ്മാനരൂപതനില

നനിയമസഭേ അരഗശകരനിച്ചുകഴെനിയുമമ്പമ്മാള് തശര്ചയമ്മായുര അതനിഴന്റ മപരനില ഈ

മക്ഷേമനനിധനിയനില  അരശദമ്മായമടെചക്ട്  ഴപന്ഷനുമവണനി  അമപക്ഷേനിക്കുന്ന

ആളുകള്കക്ട്  മറക്ട്  ഴപന്ഷന്  നനിമഷധനിക്കുന്ന,  അനശതനി  തടെയുന്നതനിനുള്ള
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തശരുമമ്മാനര ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ ഭേമ്മാഗത്തുനനിനണമ്മാകണര. അതക്ട് നനിയമസഭേയുഴടെ

അവകമ്മാശങ്ങള്ക്കുമമല  എക്സൈനികപ്യൂടശവനിഴന്റ  കടെനകയറമമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  ഒരു

കമ്മാരണവശമ്മാലുര അരഗശകരനിച്ചുഴകമ്മാടുകമ്മാന് പമ്മാടെനില. ഒരു കമ്മാരരര കൂടെനി ഞമ്മാന്

പറയുന ഇതനിഴന്റ മപരനിഴന സരബനനിച  ആവശരഴത വശണ്ടുര ഞമ്മാന്

പനിന്തുണയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഗൗ  മക്ഷേമനനിധനിയുഴടെ  മപരക്ട്,  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  എന്നക്ട്  മമ്മാറണര.  കമ്മാരണര

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനിഴയമപ്പമ്മാലുര  വനിസ്മൃതനിയനിലെമ്മാകമ്മാന്  മവണനി  ഫമ്മാസനിസ്റ്റക്ട്

രമ്മാഷശയര  ശമനിക്കുന്ന  ഒരു  കമ്മാലെഘടതനില  ഇഗൗ  മക്ഷേമനനിധനികക്ട്

അതരഴമമ്മാരു മപരനിടെണഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് നനിര്മദ്ദേശനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    മസവരര്  ചനിറനിലെപ്പനിള്ളനി:  മകരളതനില  മമ്മാത്രമമ്മായുളള  അയങമ്മാളനി

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനികൂടെനി  മചര്ന്നതമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ബനിലെക്ട് ല്ല്  എന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  മകരള

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി ബനില എനതഴന്ന വരുന്നതമല നലതക്ട്.  

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി-അയങമ്മാളനി  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ബനില  എന്നമ്മാകണര,  രണക്ട്  മഹമ്മാതമ്മാകന്മേമ്മാര്  ഒരു

പദ്ധതനിയനില  വനഴവന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  എനമ്മാണക്ട്  കുഴെപ്പര?   രണ്ടുര  നമ്മുഴടെ
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അഭേനിമമ്മാനങ്ങളമല,  രണ്ടുമപരുര  സമ്മാമൂഹരനമവമ്മാതമ്മാനതനിമന്റയുര,  സസ്വമ്മാതനര

സമരതനിമന്റയുര മപ്രമ്മാജ്ജസ്വലെമമ്മായ നമ്മുഴടെ ചരനിത്രതനിഴന്റ മനരവകമ്മാശനികളമല?

അതുഴകമ്മാണക്ട് അതുകൂടെനി ഞമ്മാന് പറയുന, 

ഒരു  കമ്മാരരര  കൂടെനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിയുഴടെ  ശദ്ധയനിലഴപ്പടുത്തുന,

നമ്മുഴടെ  ഒറനിജനിനല  ആകക്ട്,  മകന  നനിയമതനില  അണ്  എരമപമ്മായ്ഴമന്റക്ട്

അലെവന്സക്ട്  ഉണമ്മായനിരുന.  പഴക്ഷേ ആ അണ് എരമപമ്മായ്ഴമന്റക്ട്  അലെവന്സക്ട്

നമുകക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്  കഴെനിയുന്നനില.   ഇമപ്പമ്മാള്  ഞമ്മാന്  മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്,  റൂള്

ഴഫ്രെയനിര  ഴചയനിട്ടുണക്ട്,  അതക്ട്  മനമ്മാടനിഴഴഫ  ഴചയനിട്ടുഴണന്നമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  വളഴര

ഴഴവകനി,  ഇഗൗ ബനിലനിഴന്റ ഏറവര വലെനിയ ആകര്ഷണര നൂറക്ട് ദനിവസര ഴതമ്മാഴെനില

പമ്മാര്ലെഴമന്റക്ട്  നനിയമരവഴെനി  ഉറപ്പക്ട്  നലകനിയനിടക്ട്,  25  ദനിവസമമ  ഴതമ്മാഴെനില

നലകുനളളൂഴവങനില  ബമ്മാകനി  75  ദനിവസമതകക്ട്  അണ്എരമപമ്മായ്ഴമന്റക്ട്

അലെവന്സനിനുളള ഴപ്രമ്മാവനിഷന് മകന നനിയമതനിലുണമ്മായനിരുന.  ഞമ്മാന് അന്നക്ട്

ആ  പമ്മാര്ലെഴമന്റക്ട്  നനിയമര  വമ്മായനിചമപ്പമ്മാള്  എനനിമകറവര  ആകര്ഷകമമ്മായനി

മതമ്മാന്നനിയതക്ട്  ഇഗൗ  അണ്എരമപമ്മായ്ഴമന്റക്ട്  അലെവന്സുര  ഡനിമലെ

മകമ്മാമ്പന്മസഷനുമമ്മാണക്ട്.   അണ്എരമപമ്മായ്ഴമന്റക്ട്  അലെവന്സുര  ഡനിമലെ
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മകമ്മാമ്പന്മസഷനുരകൂടെനി  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാകമ്മാനുളള  നടെപടെനികള്

സസ്വശകരനികണഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  ഇഗൗ  പ്രമമയഴത

പനിനമ്മാങ്ങുകയമ്മാണക്ട്.

2021-  ഴലെ മകരള പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

Dr.  M.  K.  Muneer: Sir,  I  move  that   ''This  House  resolves  to

disapprove The Kerala Panchayat Raj  (Amendemnt) Ordinance,  2021

(Ordinance No. 134 of 2021)''

 യഥമ്മാര്തതനില  നമ്മുഴടെ  തമദ്ദേശ  ഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  അധനികമ്മാരര

കുറഞ്ഞുകുറഞ്ഞെക്ട്  വരുഴന്നമ്മാരുമവളയനിലെമ്മാണക്ട്  നമള്  നനിലക്കുന്നതക്ട്.   ഇവനിഴടെ

നമള് പലെ തശരുമമ്മാനങ്ങഴളടുതമ്മാലുര അതക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാനുളള ശകനി തമദ്ദേശ

ഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കനില  എനളളതമ്മാണക്ട്  ആദരരതഴന്ന  പറയമ്മാനുളളതക്ട്.

ധനകമ്മാരരവകുപ്പനിലനനിന്നക്ട്  പുതനിഴയമ്മാരു  സര്ക്കുലെര്

പുറതനിറങ്ങനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്,  പ്രമ്മാമദശനിക സര്കമ്മാരുകളുഴടെ തനതക്ട് ഫണ്ടുകള്

ഴസഷരല  ട്രഷറനി  മസവനിരഗ്സക്ട്  ബമ്മാങക്ട്  അകഗൗണനില  സൂക്ഷേനിമകണതമ്മാണക്ട്,

ഇതനിനമ്മാല  പുതനിയ  ട്രഷറനി  മസവനിരഗ്സക്ട്  ബമ്മാങക്ട്,  (എസക്ട്.ടെനി.എസക്ട്.ബനി.)
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അകഗൗണക്ട്  ആരരഭേനിമകണതമ്മാണക്ട്,  ഇഗൗ  വനിഷയതനില  തുടെര്  നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്

ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമമ്മാത്രമമ്മായനിരനിക്കുര  പുറഴപ്പടുവനിക്കുക.  മറ്റു  വകുപ്പുകള്

ഇകമ്മാരരതനില  നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്/ഉതരവകള്  പുറഴപ്പടുവനികരുതക്ട്.  നമ്മുഴടെ

പ്രനിയഴപ്പട  തമദ്ദേശ സസ്വയരഭേരണ വകുപ്പുമനനി  ഇഗൗ കമ്മാരരതനില ഇടെഴപമടെണ,

അതക്ട്  ധനകമ്മാരരമനനി മനമ്മാകനിമകമ്മാളുഴമന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  അമപ്പമ്മാള് വളഴര

ആമവശമതമ്മാഴടെ  മഭേദഗതനികള്  ഉണമ്മാകനിഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന  ഇഗൗ  പഞമ്മായതക്ട്,

അതക്ട്  ഏതക്ട്  രശതനിയനിലെമ്മാണക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുകഴയന്നതനിഴന്റ  ഏറവര  വലെനിയ

ഉദമ്മാഹരണമമ്മാണനിതക്ട്.  തനതുഫഴണന  പറഞ്ഞെമ്മാലപഞമ്മായത്തുകള്

ജശവനിക്കുന്നതുതഴന്ന  ഇഗൗ  തനതു  ഫണനിലെമ്മാണക്ട്.  ഴകടനിടെ  നനികുതനിയനിലനനിന്നക്ട്,

അതുമപമ്മാഴലെ  ഴകടനിടെതനിഴന്റ  വമ്മാടെകയനില  നനിഴന്നമ്മാഴക  കനിട്ടുന്ന  പണര

ഉപമയമ്മാഗനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  അവര്  ജശവനിച്ചുമപമ്മാകുന്നതക്ട്.  മകമ്മാവനിഡക്ട്

സമ്മാഹചരരതനില  വലെനിയ  മമ്മാളുകളുര  സൂപ്പര്  മമ്മാര്കറ്റുകളുര

ഓഡനിമറമ്മാറനിയങ്ങളുഴമമ്മാഴക പൂടനി കനിടെന്നതുഴകമ്മാണക്ട് അവര്കക്ട് ആവശരതനിനുളള

പണര  കനിടമ്മാഴത  തനതുഫണക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന്  ഴഴകവശമനിലമ്മാതമ്മായനി.  ആ

സമയതക്ട് ഇവനിഴടെനനിനര പലെ നനിര്മദ്ദേശങ്ങളുര മപമ്മായനി, ഫസ്റ്റക്ട് ഴഴലെന് ട്രശറക്ട്ഴമന്റക്ട്
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ഴസന്റര് ആരക്ട് നടെതണര?  പണര കഴണതനി ഗമ്മാമപഞമ്മായതക്ട് നടെതണര.

മറക്ട് ഏതക്ട് വനിഷയര വന്നമ്മാലുര, ദുരനനനിവമ്മാരണതനിനക്ട് എവനിഴടെ നനിന്നമ്മാണക്ട് പണര

കഴണത്തുക?  അതക്ട്  ഗമ്മാമപഞമ്മായതക്ട് കഴണതനിഴകമ്മാളളണര.  തനതക്ട്  ഫണക്ട്

മമ്മാത്രര  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന്  പറമ്മാത  ഒരു  സമ്മാഹചരരതനില  അവനിഴടെ  മജമ്മാലെനി

ഴചയന്നവര്കക്ട് ശമ്പളരമപമ്മാലുര ഴകമ്മാടുകമ്മാത പഞമ്മായത്തുകളുണക്ട്.   അവനിടുഴത

ജശവനകമ്മാര്കക്ട്  ശമ്പളര  കനിട്ടുന്നനില,  തനതുഫണക്ട്  ഇലമ്മാതതനിഴന്റ  മപരനില

ബുദ്ധനിമുട്ടുന്ന  ധമ്മാരമ്മാളര  സലെങ്ങളുണക്ട്,  ആ  സമയതമ്മാണക്ട്  തനതുഫണക്ട്  ഇനനി

ധനകമ്മാരര വകുപ്പനിനക്ട്,  അതമ്മായതക്ട് ട്രഷറനിയനിമലെകക്ട് ഴകമ്മാടുകമ്മാനമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്.

ഞമ്മാന്  മചമ്മാദനികഴട,  പഞമ്മായതനില  ഒരു  പടനി  ചത്തുകഴെനിഞ്ഞെമ്മാല  അതനിഴന

കുഴെനിചനിടെണഴമങനില 500/- രൂപ മവണര. ആ 500/- രൂപ ഇനനി ബമ്മാങനിലനനിനര

പഞമ്മായതനിനക്ട്  എടുതക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്  പറനില,  പകരര  500  രൂപയ്ക്കക്ട്  മവണനി

ട്രഷറനിയനില വമരണ അവസയമ്മാണക്ട്.  പഞമ്മായതക്ട് എങ്ങഴന മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുര;

നമള്  എന്തു  മഭേദഗതനി  ഴചയനിട്ടുര  എനമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരര?   ഇതനില  വന്നനിട്ടുളള

മഭേദഗതനിയനിഴലെ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരഴമനമ്മാണക്ട്?  ഒന്നക്ട്,   തപമ്മാല  മവമ്മാട്ടുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട്ടുളള  വനിഷയമമ്മാണക്ട്.  കഴെനിഞ്ഞെ  തവണ  തപമ്മാല  മവമ്മാടക്ട്,  സമ്മാരക്രമനിക
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മരമ്മാഗമുളള സമയതക്ട്,  അതുമപമ്മാഴലെ കസ്വമ്മാറഴഴന്റനനില കനിടെക്കുന്നവര്കക്ട് തപമ്മാല

മവമ്മാടക്ട്  സഗൗകരരര  ഴചയ.  അമതസമയര  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മരമ്മാഗനികള്കക്ട്  മവമ്മാടക്ട്

ഴചയമ്മാന്  മവണനി  മവമ്മാടനിരഗക്ട്  ഴഴടെര  ഒരു  മണനിക്കൂര്  കൂടനിഴകമ്മാടുക്കുകയുര

ഴചയനിരുന.  ആ  ഒരു  മണനിക്കൂറനില  അവര്കക്ട്  വന്നക്ട്  മവമ്മാട്ടു  ഴചയമ്മാനുളള

സഗൗകരരവര  ഴചയഴകമ്മാടുത്തു.  പനിഴന്ന  തപമ്മാല മവമ്മാടനിഴന്റ  ആവശരഴമനമ്മാണക്ട്?

അമപ്പമ്മാള്  തപമ്മാല  മവമ്മാടക്ട്   സതരതനില  ദുരുപമയമ്മാഗര  ഴചയന്ന  സമ്മാഹചരരര

ഉണമ്മാകുകയുര  ഒനകനില  മവമ്മാടനിരഗക്ട്  ഴഴടെര  കൂടനിഴകമ്മാടുതക്ട്  സമ്മാരക്രമനിക

മരമ്മാഗങ്ങഴള നമള് മറനികടെക്കുര,  ഏഴതങനിലുര  സമയതക്ട്  മവഴറ  ഏഴതങനിലുര

സമ്മാരക്രമനിക മരമ്മാഗങ്ങള് വരുന്ന സമയതക്ട് ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  വന്നമ്മാല അവര്കക്ട്

മവണനി  എക്സൈക്ട്ട്രമ്മാ  ഴഴടെര  ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണക്ട്  പ്രമതരകര  മവമ്മാടക്ട്  ഴചയമ്മാനുളള

സഗൗകരരര  ഴചയഴകമ്മാടുതമ്മാല  പനിഴന്ന  തപമ്മാല  മവമ്മാടനിഴന്റ

എനമ്മാവശരമമ്മാണുള്ളതക്ട്  ?  ഞമ്മാന്  ഇഗൗ  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനില  ഉണമ്മായനിട്ടുളള  പ്രശ്നര

പറയുകയമ്മാണക്ട്. തപമ്മാല മവമ്മാടക്ട് ഴചയവര്, ഒരു മണനിക്കൂറുളള മവമ്മാടനിരഗനിനുര വന

നനിലക്കുന,  അങ്ങനിഴന ഡബനിള് മവമ്മാട്ടുഴണന്നക്ട്  പറഞ്ഞെക്ട്,  അതരര മവമ്മാട്ടുകള്

അവനിടുഴത  പ്രനിഴഴസഡനിരഗക്ട്  ഓഫശസഴറ  വനിളനിചക്ട്  മമ്മാറനിവയ്മകണ
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സനിതനിവനിമശഷര പലെ സലെത്തുമുണമ്മായനി.   ഇതക്ട്  പലെ സലെത്തുര മവമ്മാട്ടുകള്

കൂടുതലെമ്മായനി,  അനര്ഹമമ്മായനി  വമ്മാങ്ങുന്നതനിനുമവണനിയുള  ഉപമ്മാധനിയമ്മായനി

തപമ്മാലമവമ്മാടക്ട്  മമ്മാറമ്മാനുളള  സമ്മാധരത  ഉഴണനളളതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  നമള്

പരനിമശമ്മാധനിമകണതുണക്ട്.   തപമ്മാല  മവമ്മാടമ്മാമണമ്മാ  മവണതക്ട്  അമതമ്മാ  ഴഴടെര

കൂടനിഴകമ്മാടുതക്ട്  കസ്വമ്മാറഴഴന്റനനില കനിടെക്കുന്ന ആളുകള്ക്കുര,  സമ്മാരക്രമനിക മരമ്മാഗര

പനിടെനിഴപടവര്ക്കുര  കഴെനിഞ്ഞെ  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനില  ഴചയതുമപമ്മാഴലെ  സമയര

നശടനിഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാമണമ്മാ മവണഴതനളളതമ്മാണക്ട് പരനിമശമ്മാധനിമകണതക്ട്.

   അഭേനിമമ്മാനപുരസരര  അങ്ങക്ട്  ഴകടനിടെങ്ങളുഴടെ  കമ്മാരരര  പറഞ്ഞെമലമ്മാ?

പമ്മാവഴപ്പടവനക്ട്  സഹമ്മായകരമമ്മാകുന്ന രശതനിയനില,  സസ്വയര സമ്മാക്ഷേരഴപ്പടുതലെനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനില  ഴപര്മനിറക്ട്  നലകുന്ന  വരവസ,  സമ്മാധമ്മാരണ  ജനങ്ങളുഴടെ

ബുദ്ധനിമുടക്ട്  കുറയ്ക്കമ്മാന്  സഹമ്മായനിക്കുര.  സമ്മാധമ്മാരണ  ജനങ്ങളമ്മാമണമ്മാ  ഇതനില

കൂടുതലെമ്മായനി  സഹമ്മായര ലെഭേരമമ്മാകുന്ന ആളുകള്? 3230  സ്കസ്വയര്  ഫശറക്ട് വഴരയുളള

ഗമ്മാര്ഹനിക  ഴകടനിടെങ്ങള്,  2150  സ്കസ്വയര്  ഫശറക്ട് വഴരയുളള  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ

സമ്മാപനങ്ങള്,  മഹമ്മാസ്റ്റലുകള്,  മതപരമമ്മായ  ഴകടനിടെങ്ങള്,  വൃദ്ധസദനങ്ങള്

ഇവഴയമ്മാഴക. 3000  സ്കസ്വയര് ഫശറ്റുവഴരയുളള ഗമ്മാര്ഹനിക ഴകടനിടെങ്ങള്കക്ട് ഇനനി
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ഒരു  സമ്മാക്ഷേരപത്രര  എഴുതനിഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണക്ട്  അവര്കക്ട്  പണനിതുടെങ്ങമ്മാര.

അതുകഴെനിഞ്ഞെക്ട്,  അഞക്ട്  ദനിവസര  ഴകമ്മാണക്ട്  മറുപടെനി  കനിട്ടുന്നനിഴലങനില,  ഴസക്രടറനി

വനിവരര  ഴകമ്മാടുക്കുന്നനിഴലങനില  പണനി  ആരരഭേനികമ്മാര.  കുറച്ചുദനിവസര  കഴെനിഞ്ഞെക്ട്

ഇവര്  ഴതറനിച്ചുഴവന  കണ്ടുകഴെനിഞ്ഞെമ്മാല,  കമ്മാരണരകമ്മാണനികല  മനമ്മാടശസക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുന.   ആര്കനിഴടെകക്ട്  സമ്മാക്ഷേരഴപ്പടുതണമമലമ്മാ,  അവര്ക്കുര  മനമ്മാടശസക്ട്

അയയ്ക്കുര,   പനിന്നശടെക്ട്  സ്കസ്വയര്ഫശറനുസരനിചക്ട്  രണ്ടുലെക്ഷേര,  നമ്മാലു  ലെക്ഷേര,  ആറക്ട്

ലെക്ഷേര.   മൂവമ്മായനിരര  സ്കസ്വയര്  ഫശറക്ട്  വശടെക്ട്  വച  ഒരമ്മാള്  സമ്മാക്ഷേരപത്രര

ഴതറനിചനിട്ടുഴണങനില അയമ്മാള്കക്ട്  6  ലെക്ഷേര രൂപ ഴകമ്മാടുതമ്മാല അയമ്മാളുഴടെ വശടെക്ട്

സമ്മാധൂകരനികഴപ്പടുര.  ഞമ്മാന് പറയുന്നതക്ട് നമുകക്ട് പുതനിയ മസമ്മാഫക്ട് ഴവയര് ഉണക്ട്,

ഒന്നമ്മാമതക്ട്  IKM-ഴന ഒരു വഴെനികമ്മാകനി.  മവഴറ സസ്വകമ്മാരര സമ്മാപനങ്ങളുഴമമ്മാഴക

വന്നക്ട്, മസമ്മാഫക്ട് ഴവയര് പലെ പഞമ്മായതനിനുര  പലെ രശതനിയനിലെമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    ഇ  .    ടെനി  .    ഴഴടെസണ്  മമ്മാസ്റ്റര്:  സര്,  ഴകടനിടെ  നനിര്മമ്മാണ  ചടവമമ്മായനി

ബനഴപ്പട ക്ട്  നമള്  അഭേനിമുഖശകരനിക്കുന്ന  ഏറവര  പ്രധമ്മാന  പ്രശ്നര  മവഗതനില

അനുമതനി  ലെഭേരമമ്മാകമ്മാതതമ്മാണക്ട്.  ഴകടനിടെ  നനിര്മമ്മാണതനിഴന്റ  പമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാകനിഴകമ്മാടുക്കുന്നവരുര  നനിര്മമ്മാണ  സഹമ്മായര  ഴചയന്നവരുമമ്മായ
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റജനിമസ്റ്റര്ഡക്ട്  വരകനികള്  തമദ്ദേശ  സമ്മാപനങ്ങളനില  പമ്മാന്  ഴകമ്മാടുക്കുകയുര

നനിര്മമ്മാണതനിനക്ട്  മറക്ട്  പ്രശ്നങ്ങഴളമ്മാനമനിഴലന്നക്ട്  ഗുണമഭേമ്മാകമ്മാകഴള

ഴതറനിദ്ധരനിപ്പനിക്കുകയുര  ഴചയനണക്ട്.  നനിര്മമ്മാണര  തുടെങ്ങനിയതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട്

പലെമപ്പമ്മാഴുര  ഗുരുതരമമ്മായ  പ്രശ്നങ്ങള്  മനസനിലെമ്മാകുന്നതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

യഥമ്മാര്തതനില  ഴകടനിടെ  ഉടെമയ്ഴകതനിഴരയല,  ഇകമ്മാരരങ്ങള്  തയമ്മാറമ്മാകനി

നലകുന്ന ആളുകള്ഴകതനിഴരയമല കര്ശന നടെപടെനിഴയടുമകണതക്ട്? 

മഡമ്മാ  .    എര  .    ഴക  .    മുനശര്:  സര്,  ഇതനിനുള്ള  ഏറവര  നലവഴെനി  പമ്മാന്

മുഴുവനമ്മായുര  മസമ്മാഫക്ട് ഴവയറനില  ഴചയന്നതമ്മാണക്ട്.  പ്രസ്തുത  പമ്മാന്  മനഴര

ഴസക്രടറനികക്ട്  അയച്ചുഴകമ്മാടുത്തുകഴെനിഞ്ഞെമ്മാല  കമ്പപ്യൂടറനിലതഴന്ന  ഴസക്രടറനികക്ട്

സൂക്ഷ്മ  പരനിമശമ്മാധന  നടെതമ്മാനുര  നനിയമങ്ങള്  പമ്മാലെനിചതമ്മാഴണങനില  ഒറ

കനികനിലൂഴടെ  അനുവമ്മാദര  നലകമ്മാനമ്മാവന്നതുമമ്മാണക്ട്.

ആധുനനികവത്കരണഴതക്കുറനിഴചലമ്മാര  നമള്  പറയമ്മാറുണക്ട്,  അതനിനുള്ള

മസമ്മാഫക്ട് ഴവയര്  Information  Kerala  Mission  (IKM)  തയമ്മാറമ്മാകനിഴയങനിലുര

ഫലെപ്രദമമ്മായനി  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മായനില.  ആ  സനിസ്റ്റര  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാഴണങനില

സതരതനില  സസ്വയരസമ്മാക്ഷേരഴപ്പടുതല  എന്ന  കമ്മാരരര  ആവശരമമ്മായനി  വരനില.
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ഗുണമഭേമ്മാകമ്മാവതഴന്ന  പമ്മാന്  അപക്ട് മലെമ്മാഡക്ട്  ഴചയകഴെനിഞ്ഞെമ്മാല  ഇതുമമ്മായനി

ബനഴപ്പട  ഉമദരമ്മാഗസര്കക്ട് പരനിമശമ്മാധനിചക്ട് സമ്മാങ്ഷന് ഴകമ്മാടുകമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുര.

കമ്മാലെതമ്മാമസര  മറനികടെകമ്മാനമ്മായുള്ള  ഏറവര  നല  മമ്മാര്ഗ്ഗര  ഇനനിയുള്ള  കമ്മാലെതക്ട്

മസമ്മാഫക്ട് ഴവയറുകള്  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുക  എന്നതമ്മാണക്ട്.  പമ്മാവഴപ്പടവര്കക്ട്  ഴകടനിടെ

നനിര്മമ്മാണതനിനക്ട്  അനുവമ്മാദര  നലകുന്നതനിനുള്ള  വനിപവകരമമ്മായ  മഭേദഗതനികക്ട്

ഇടെമങമ്മാല  വയ്ക്കുന്ന  സരസമ്മാരമമ്മാഴണന്നക്ട്  മതമ്മാന്നമ്മാര.  എന്നമ്മാല  അങ്ങഴനയല

കമ്മാമണണതക്ട്,  ഇതരതനിലുള്ള  എലമ്മാ  പഴുതുകളുര  മനമ്മാകനിനടെക്കുന്നവരുമുണക്ട്.

പഴുതുകഴളലമ്മാമടെചക്ട് നൂറുശതമമ്മാനവര കുറമറ രശതനിയനിലുള്ള ഒരു പഞമ്മായതശരമ്മാജക്ട്

ബനില വരഴടഴയന്ന നനിലെയ്ക്കുള്ള നനിര്മദ്ദേശമമ്മായമ്മാണക്ട് ഇഗൗ കമ്മാരരര മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുന്നതക്ട്.

അതനിഴന അതനിമന്റതമ്മായ നല അര്തതനിഴലെടുക്കുഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് വനിശസ്വസനിക്കുന.

അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന  രണക്ട്  ലെക്ഷേര,  നമ്മാലെക്ട്  ലെക്ഷേര,  ആറക്ട്  ലെക്ഷേര  എന്നനിങ്ങഴന

പനിഴെഴയമ്മാടുക്കുന്ന എലമ്മാവര്ക്കുര 3229 സ്കസ്വയര് ഫശറക്ട് വഴരയുള്ള ഴകടനിടെര ചടങ്ങള്

പമ്മാലെനികമ്മാഴത  നനിര്മനികമ്മാന്  കഴെനിയുര.  പ്രസ്തുത  വരവസ  നമ്മുഴടെ

നനിയമതനിഴന്റതഴന്ന  ഉമദ്ദേശരശുദ്ധനിഴയ  മചമ്മാദരരഴചയന്നതമ്മായനി  മമ്മാറുര.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  നടെപടെനിക്രമങ്ങളനില  ഏഴതങനിലുര  രശതനിയനിലുള്ള
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അവനിഹനിതമമ്മായ  ഇടെഴപടെലുണമ്മാകമ്മാതനിരനികമ്മാനമ്മായനി  ഇതുസരബനനിച

പ്രവര്തനങ്ങള്  മസമ്മാഫക്ട് ഴവയറനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറ്റുകയുര  പമ്മാന്  അപക്ട് മലെമ്മാഡക്ട്

ഴചയന്നതനിനക്ട്  അമപക്ഷേകനുതഴന്ന  സമ്മാധനികന്ന  തരതനിലെമ്മാക്കുകയുര

ലെഭേരമമ്മാകുന്ന  അമപക്ഷേയനില  ഴപഴടനതഴന്ന  തശര്പ്പുകലപ്പനിച്ചുഴകമ്മാടുക്കുകയുര

ബനഴപ്പട  എലമ്മാവരുര  കണ്ടുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  പമ്മാന്  പമ്മാസമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന

അവസമ്മാവനിമശഷര ഉണമ്മാക്കുകയുര മവണര. കുമറകമ്മാലെര കഴെനിഞ്ഞെക്ട് ആഴരങനിലുര

പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമ്പമ്മാള്  സമര്പ്പനികഴപ്പട  സമ്മാക്ഷേരപത്രര  ശരനിയഴലനര  അതക്ട്

ഇമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  മനസനിലെമ്മാകുന്നഴതനര  അതുഴകമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  ഒരു  കമ്മാരണര

കമ്മാണനികല  മനമ്മാടശസനിനക്ട്  വനിമധയമമ്മാകണഴമനര   പ്രസ്തുത  കമ്മാരരതനിഴലെ

കമ്മാരണര കമ്മാണനികണഴമനര ഴതറക്ട് ഴചയനിട്ടുഴണങനില   2  ലെക്ഷേര/ 4 ലെക്ഷേര/6

ലെക്ഷേര രൂപ തന്നക്ട് അതനിഴന ക്രമശകരനിമചമ്മാളൂഴവനര പറയുന്നതക്ട് മകരളതനില

എത്രമമ്മാത്രര ഗുണകരമമ്മാകുഴമന്നതക്ട്  നമള് പരനിമശമ്മാധനിമകണതമ്മാണക്ട്.  എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുള്ള പ്രധമ്മാനഴപ്പട മഴറമ്മാരു കമ്മാരരര മനിഷനുകഴളക്കുറനിചമ്മാണക്ട്.  പഞമ്മായതക്ട്

നനിയമതനില  നമള്  മഭേദഗതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നമ്മാലുര  ഇഴലങനിലുര  ഏതുകമ്മാരരവര

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന് പറ്റുന്ന രശതനിയനില കമ്മാരരങ്ങള് മമ്മാറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്
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കമ്മാരരങ്ങള് തശരുമമ്മാനനിക്കുന്നതക്ട് മനിഷനുകളമ്മാണക്ട്. ഒരു പഞമ്മായതനിഴന്റ വനികസനര

ആ  പഞമ്മായതനിനക്ട്  ഇനനി  തശരുമമ്മാനനികമ്മാന്  പറ്റുമമമ്മാ?  ആ  പഞമ്മായതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാന  സഗൗകരരര,  പഞമ്മായതനിഴന്റ  ഉത്പമ്മാദന  മമഖലെയനിമലെമ്മാ

സമ്മാമൂഹരസുരക്ഷേമ്മാ  മമഖലെയനിമലെമ്മാ  ആവശരമമ്മായ  പണര  അവര്കക്ട്

വകഴകമ്മാള്ളനികമ്മാന്  ഇനനിമുതല  സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ;   ഇത്രയനിത്ര  ശതമമ്മാനര  പണര

മമ്മാറനിവയ്ക്കണഴമന്ന  ഘടെനഴയലമ്മാര  മപമ്മായനിമല?  ഇവനിഴടെയനിമപ്പമ്മാള്  നമ്മാലെക്ട്

മനിഷനുകളുണക്ട്.  ഇതനില  ഹരനിതമകരളര  മനിഷന്,  ഴഴലെഫക്ട്  മനിഷന്,

വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  മനിഷന്  എന്നനിവ  ഇമപ്പമ്മാള്  പഞമ്മായതനില

എനക്ട് തശരുമമ്മാനനികണഴമന്നതനിഴന്റ മനിനുട്സക്ട് മപമ്മാലുര  അയച്ചുഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.

മുന്കൂടനി  തയമ്മാറമ്മാകനി  ഒരു  മനിഷന്  അയച്ചുഴകമ്മാടുതനിട്ടുള്ള  ഒരു  മനിനുട്സമ്മാണനിതക്ട്

(മനിനുട്സനിഴന്റ  മകമ്മാപ്പനി  ഉയര്തനികമ്മാണനിച്ചു).  നനിങ്ങള്  കഗൗണ്സനില

മചരണഴമനര  പ്രസസ്തുത  മനിനുട്സക്ട്  പമ്മാസമ്മാകനിതരണഴമനര  മനിഷന്

പഞമ്മായതനിമനമ്മാടെക്ട്  കലപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പനിഴന്ന  പഞമ്മായതക്ട്  പ്രസനിഡന്റനിഴന്റ

മജമ്മാലെനിഴയനമ്മാണക്ട്;  മനിഷനുകള് പറയുന്നതനിനനുസരനിചക്ട് മയമ്മാഗര മചരുക, മനിഷന്

അയച്ചുഴകമ്മാടുതനിട്ടുള്ള  മനിനുട്സക്ട്  പമ്മാസമ്മാകനിഴകമ്മാടുക്കുക  എന്നതമ്മാമണമ്മാ?
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ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരവസയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഒരു പഞമ്മായതനിഴന എതനികമ്മാന് പമ്മാടുമണമ്മാ?

അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണമമ്മാണക്ട്  ഏറവര  ഗുണകരഴമന്നക്ട്  നമള്

പറഞ്ഞുഴകമ്മാണ്ടുനടെക്കുന്നതുര  ജനകശയമ്മാസൂത്രണഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞെക്ട്  നനിങ്ങള്

അഭേനിമമ്മാനരഴകമ്മാള്ളുന്നതുമമ്മായ  പഞമ്മായത്തുകള്  മനമ്മാക്കുകുതനികളമ്മായനി  മമ്മാറനി.

അവഴരഴകമ്മാണക്ട്  പലെ  മജമ്മാലെനികളുര  ഴചയനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഒന്നമ്മാമതമ്മായനി

പഞമ്മായത്തുകളനില ആവശരതനിനക്ട് മജമ്മാലെനികമ്മാരനില.  ഞങ്ങളുഴടെ ഭേരണകമ്മാലെതക്ട്

പഞമ്മായത്തുകളനില  അസനിസ്റ്റന്റക്ട്  ഴസക്രടറനി,  കറനികല  തസനികകളുണമ്മാകനി.

എന്നമ്മാല  കുറചക്ട്  പഞമ്മായത്തുകളനില  അന്നക്ട്  അസനിസ്റ്റന്റക്ട്  ഴസക്രടറനിമമ്മാര്

ഉണമ്മായനിരുന്നനില.  ഇത്രകമ്മാലെമമ്മായനിട്ടുര  ഒഴെനിവകളുള്ള  പഞമ്മായത്തുകളനില

അസനിസ്റ്റന്റക്ട്  ഴസക്രടറനിമമ്മാഴര  നനിയമനിമചമ്മാ;  പഞമ്മായത്തുകളനിഴലെവനിഴടെഴയങനിലുര

പുതനിയ  മപമ്മാസ്റ്റക്ട്  ക്രനിമയഷന്  നടെമന്നമ്മാ?   സ്റ്റമ്മാഫക്ട്  പമ്മാമറണ്  മമ്മാറ്റുന്നതനിനമ്മായനി

ഞങ്ങളുഴടെ  കമ്മാലെതക്ട്  ഒരു  കമശഷന്  രൂപശകരനിക്കുകയുര  അവര്  സമര്പ്പനിച

റനിമപ്പമ്മാര്ടനില  നമ്മാലെമ്മായനിരര  മപര്കക്ട്  മജമ്മാലെനി

ഴകമ്മാടുകണഴമനണമ്മായനിരുന്നതനിനമ്മാല  അതനിനനുസരനിചക്ട്  ആദരഘടഴമന്ന

നനിലെയനില  1860-ഓളര  ആളുകള്കക്ട്  മജമ്മാലെനി  ഴകമ്മാടുക്കുകയുര  ഴചയ.
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അതുകമ്മാണ്ടുമമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാഴുര  പഞമ്മായത്തുകളനില  മജമ്മാലെനി  നടെക്കുന്ന

സമ്മാഹചരരമുണമ്മായതക്ട്.  നനിങ്ങള്   ഏലപ്പനിക്കുന്ന  പലെ  മജമ്മാലെനികളുര  ഴചയന്നതക്ട്

അസനിസ്റ്റന്റക്ട് ഴസക്രടറനിമമ്മാരമ്മാണക്ട്.  ആ മപമ്മാസ്റ്റുണമ്മായതക്ട് ഞങ്ങളുഴടെ സമയതമ്മാണക്ട്.

അതനിനുമശഷര  ഇനവഴര  ഒനമുണമ്മായനില.   "അഴഴജവ  മമ്മാലെനിനരര

ഴഴകമമ്മാറുന്നതനിനമ്മായനി  കശന്  മകരള  കമ്പനനിയുമമ്മാമയമ്മാ,  കശന്  മകരള  കമ്പനനി

നലകുന്ന  തുകമയകമ്മാള്  അധനികര  തുക  നലകമ്മാന്  തയമ്മാറുള്ള  സസ്വകമ്മാരര

സമ്മാപനങ്ങളുഴണങനില ആ സമ്മാപനങ്ങളുമമ്മാമയമ്മാ കരമ്മാറനില ഏര്ഴപ്പടുന്നതനിനുര

മത്സരമ്മാധനിഷനിത  ഴടെണര്  നടെപടെനികളനിലൂഴടെ  മമ്മാത്രര  അപ്രകമ്മാരമുള്ള  സസ്വകമ്മാരര

സമ്മാപനങ്ങളുമമ്മായനി കരമ്മാറനില ഏര്ഴപ്പടുന്നതനിനുര പ്രസ്തുത കരമ്മാര് പ്രകമ്മാരര കശന്

മകരള കമ്പനനിമകമ്മാ സസ്വകമ്മാരര സമ്മാപനങ്ങള്മകമ്മാ ഴഴകമമ്മാറുന്ന മമ്മാലെനിനരതനിഴന്റ

അളവക്ട്  മവസ്റ്റക്ട്  കസ്വമ്മാണനിഫനിമകഷന് രജനിസ്റ്ററനില എലമ്മാമമ്മാസവര  മരഖഴപ്പടുതനി

സൂക്ഷേനിക്കുന്നതനിനുര തശരുമമ്മാനനിച്ചു " എന്നമ്മാണക്ട് ഇഗൗ മനിനുട്സനില പറയുന്നതക്ട്. ഇതക്ട്

ആരയചതമ്മാഴണന്നറനിയമ്മാമമമ്മാ?   ഒരു  മനിഷന്  അയചതമ്മാണക്ട്;  പഞമ്മായതക്ട്

ഭേരണസമനിതനി  തശരുമമ്മാനനിക്കുരമുമ്പക്ട്,  കഗൗണ്സനില  കൂടുന്നതനിനുമുമ്പക്ട്

തശരുമമ്മാനനിച്ചുഴവന്നക്ട് പറയുന്ന ഇഗൗ മനിനുട്സക്ട് ഭേരണസമനിതനിയനില വചക്ട് പമ്മാസമ്മാകനി
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ഞങ്ങള്കക്ട് അയച്ചുതരണഴമന്ന തശട്ടൂരര ഴകമ്മാടുക്കുന്ന ഇഗൗ രമ്മാജരഴത മനിഷനുകള്

സതരതനില  തമദ്ദേശസമ്മാപനങ്ങഴള  ഴകമ്മാലമ്മാഴകമ്മാലെയമ്മാണക്ട്

ഴചയഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  കലെഫക്ട്  മനിഷന്  നമളുണമ്മാകനി,  സതരതനില

ഭേവനങ്ങളുണമ്മാമകണതക്ട്  പഞമ്മായത്തുകളുഴടെ  മജമ്മാലെനിയമല?  ഞങ്ങളുഴടെ

കമ്മാലെഘടതനില എലമ്മാ പഞമ്മായത്തുകള്ക്കുര അവരുമടെതമ്മായ ഭേവന പദ്ധതനികള്

ഉണമ്മാകമ്മാനുള്ള  അനുവമ്മാദര  ഴകമ്മാടുത്തു.  അവര്  ഏതക്ട്  മപരുര  നലകഴട;  അതക്ട്

ആരക്ട്  ഭേരനിക്കുന്നതമ്മായമ്മാലുര  അവര്കക്ട്  ഇഷമുള്ള  മപരക്ട്  നലകനിഴകമ്മാണക്ട്  ഭേവന

പദ്ധതനിയുണമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്  മലെമ്മാണ്  എടുകമ്മാനുള്ള  അനുമതനി  ഇവനിഴടെനനിനര

ഴകമ്മാടുക്കുമമ്മായനിരുന.  അതനിഴന്റ  interest  part  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  വഹനികമ്മാഴമനള്ള

രശതനിയനില അന്നക്ട് എത്രഴയത്ര വശടുകള് എലമ്മാ പഞമ്മായത്തുകളനിലുമുണമ്മായനി. ഇന്നക്ട്

പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട് കലെഫക്ട് പദ്ധതനി എന്ന മനിഷന് പറയുന്നതനുസരനിചലമ്മാഴത

അവര്കക്ട്  സസ്വനമമ്മാഴയമ്മാരു  ഭേവനപദ്ധതനിയുണമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുന്നനില.  ഇനനി

എനമ്മാണക്ട്  പഞമ്മായത്തുകള്ക്കുള്ള  മജമ്മാലെനി?  അധനികമ്മാരവനിമകനശകരണര  എന്നക്ട്

നമള്  പറയുകയുര  അധനികമ്മാരഴത  വശണ്ടുര  മകനശകരനിക്കുകയുര  ഴചയന്ന

സമ്മാഹചരരര, കൂടുതല മകനശകരണമുണമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനി സഹമ്മായനിക്കുന്ന പലെ
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തശരുമമ്മാനങ്ങളുമമ്മായനി  വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കഴെനിഞ്ഞെ  തവണ  എത്ര

സമയര  കനിടനിയനിട്ടുര  പുതനിയ  പഞമ്മായത്തുകള്,  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികള്,  വമ്മാര്ഡക്ട്

വനിഭേജനര ഇഴതമ്മാനര ഴചയമ്മാന് സമ്മാധനിചനില.  അവസമ്മാനര മകമ്മാവനിഡനിഴന്റ മപരക്ട്

പറഞ്ഞെക്ട് ഒമ്മാമരമ്മാ വമ്മാര്ഡക്ട് ഒമ്മാമരമ്മാ പഞമ്മായതനില കൂട്ടുകഴയന്ന തശരുമമ്മാനഴമടുത്തു.

നമ്മാലുവര്ഷര  കനിടനിയനിമല?  ഞങ്ങളുഴടെ  സമയതക്ട്  ഞങ്ങള്  ശമനിച്ചു.  ഗമ്മാമ

സസ്വഭേമ്മാവമുള്ള പഞമ്മായത്തുകള് മമ്മാറനി പുതനിയ മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളുണമ്മാകനി, പുതനിയ

നഗരസഭേയുണമ്മാകനി.  പഞമ്മായത്തുകളുണമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനി  ഞങ്ങള്  എലമ്മാ

മരഖകളുര  തയമ്മാറമ്മാകനി  കഴെനിഞ്ഞെതമ്മാണക്ട്.  പമക്ഷേ  മകമ്മാടെതനിയനില  മചമ്മാദരര

ഴചയതനിഴന്റ  മപരനില  മമ്മാത്രര   നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാഴത  മപമ്മായതമ്മാണക്ട്.  പമക്ഷേ

നനിങ്ങള്കക്ട്  നമ്മാലുവര്ഷമുണമ്മായനിട്ടുര  ഴചയനിലമലമ്മാ;  വനിഭേജനികഴപ്പമടെണ  എത്ര

വലെനിയ പഞമ്മായത്തുകള് നമ്മുഴടെ നമ്മാടനിലുണക്ട്?  പുതനിയ ഴസന്സസക്ട് റനിമപ്പമ്മാര്ട്ടുര

വന്നനിട്ടുണമലമ്മാ;  അതനിഴന്റയടെനിസമ്മാനതനില  അതക്ട്

വനിഭേജനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  നടെപടെനികള്  സസ്വശകരനിചനിടനിഴലന്നക്ട്  മമ്മാത്രമല,

അതനില രമ്മാഷശയമമ്മായ ഇടെഴപടെലുകള് വരുമമ്പമ്മാള് കൂടുതല സങശര്ണ്ണമമ്മാകുഴമന്ന

കമ്മാരരരകൂടെനി  മുന്നറനിയനിപ്പമ്മായനി  നലകമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ആഗഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.
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അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഈ  തശരുമമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  മമ്മാറര  വരുമതണതമ്മാണക്ട്.  അങ്ങുതഴന്ന

ധനകമ്മാരരമനനിമയമ്മാടെക്ട്  തനതക്ട്  ഫണക്ട്  ഒരു  കമ്മാരണവശമ്മാലുര  ട്രഷറനിയനിമലെകക്ട്

മപമ്മാകരുഴതന്നക്ട് പറയണര.  അവനിഴടെ  ശമ്പളര ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനുര ഴപഴടനള്ള

ആവശരതനിനക്ട്  ഇരപ്രസ്ഡക്ട്   മണനിയമ്മാഴയങനിലുര  അവര്കക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുന്ന  രശതനിയനില  അതനിഴന  മമ്മാറണഴമനള്ള  അഭേരര്തന  ഞമ്മാന്

മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഈ  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള  കമ്മാരരങ്ങളനില

പുനര്വനിചനിനനതനിനക്ട് തയമ്മാറമ്മാകണഴമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് അഭേരര്തനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.

ഈ  ബനില  ഒരുകമ്മാരണവശമ്മാലുര  പമ്മാസമ്മായനി  മപമ്മാകമ്മാന്  പമ്മാടെനില.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

ഇതക്ട്  നനിരമ്മാകരനികണഴമന്നക്ട്  ഒരനികലകൂടെനി  പറഞ്ഞുഴകമ്മാണക്ട്  എഴന്റ  വമ്മാക്കുകള്

ചുരുക്കുന.

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്  : സര്,  ഞമ്മാന്  ഈ  നനിരമ്മാകരണ  പ്രമമയഴത

പനിനമ്മാങ്ങുകയമ്മാണക്ട്. 2021-ഴലെ പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട് മഭേദഗതനി ബനിലനിഴന്റ 2, 6, 70,

74, 235  എഫക്ട്, 235  എചക്ട്,  235  ഴഎ, 235  ഴജ, 235 ഴകഎ, 235  ഇസഡക്ട്

ഇത്രയുര  വകുപ്പുകളുഴടെ  മഭേദഗതനിയമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര

ചൂണനികമ്മാണനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇന്നഴത  ചര്ചയുര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി
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അവതരനിപ്പനിച  ബനില്ലുകളുഴടെ  അവതരണരശതനിയുര  ചടങ്ങളുഴടെ

ലെരഘനമമ്മാഴണനള്ള  ആശങ  പ്രതനിപക്ഷേബഞ്ചുകളനില  മനരഴതതഴന്ന

പ്രകടെനിപ്പനിചനിരുന,  അതക്ട് ഞമ്മാന് വശണ്ടുര ആവര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  തശര്ചയമ്മായുര

ഈ മഭേദഗതനികള് മനരഴത ഒമ്മാര്ഡനിനന്സമ്മായനി വരുന്ന ഘടതനില 'മുഖരമനനി

ചടര ലെരഘനിച്ചു', 'മപമ്മാരക്ട് മുറുകനി ഗവര്ണര്', 'വമ്മാര്ഡക്ട്  വനിഭേജന ഒമ്മാര്ഡനിനന്സനിനക്ട്

മറക്ട്  ലെക്ഷേരര',  'വരകമമ്മായ  ചട  ലെരഘനര'  എന്നക്ട്  സരസമ്മാനതനിഴന്റ  ഏറവര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഭേരണമ്മാധനികമ്മാരനിയമ്മായ  ഗവര്ണര്  ഇതുസരബനനിചക്ട്  പറഞ്ഞെ

അഭേനിപ്രമ്മായ പ്രകടെനര ഇന്നക്ട്  എവനിഴടെ  എതനി നനിലക്കുന;  ഇന്നക്ട്  ഗവര്ണറുഴടെ

നനിലെപമ്മാഴടെനമ്മാണക്ട് എഴന്നമ്മാനര നമുകറനിയനില.  രണ്ടുഘടതനിഴലെ ഒമ്മാര്ഡനിനന്സക്ട്

മമ്മാറനി നനിയമമമ്മാക്കുന്ന നടെപടെനിയനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട് ഇന്നക്ട് വന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇതനിനകതക്ട്

വളഴര പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരങ്ങള് അടെങ്ങനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. എനമ്മാഴണനവചമ്മാല

ഏറവര സുപ്രധമ്മാനമമ്മായ കമ്മാരരര അധനികമ്മാരര ജനങ്ങള്കക്ട് നലകനിഴയന്നക്ട്  ഏറവര

കൂടുതല  പുരപ്പുറത്തുകയറനിനനിന്നക്ട്  ഴകമ്മാടനിമഘമ്മാഷനിക്കുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റമ്മാണക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേ  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്.  എന്നമ്മാല  അതനിനക്ട്  വനിരുദ്ധമമ്മായനി  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

ഒമ്മാമരമ്മാമരമ്മാ  അധനികമ്മാരങ്ങളുര  കവര്ഴന്നടുക്കുന്നതനിഴന്റ  സൂചന  കൂടെനിയമ്മാണനിതക്ട്.
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മഡമ്മാ.  എര.  ഴക.  മുനശര്   ഇവനിഴടെ  ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  ഫണക്ട്  ഴവടനിക്കുറച്ചുഴവന്നക്ട്  സനി.എ.ജനി  റനിമപ്പമ്മാര്ടനില

അതനിരൂക്ഷേമമ്മായ  വനിമര്ശനര  ഗവണ്ഴമന്റനിഴനതനിഴര  വന്നനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട് സരസമ്മാന സര്കമ്മാര്  നലകുന്ന ധനസഹമ്മായര

2018-19-ല  ഴവടനിക്കുറചതമ്മായനി  സനി.എ.ജനി.-യുഴടെ  2019  മമ്മാര്ചനില

അവസമ്മാനനിക്കുന്ന  റനിമപ്പമ്മാര്ടനില  വരകമമ്മായനി  ചൂണനികമ്മാണനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

അതനില  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതക്ട്,  മകനസര്കമ്മാര്  ധനസഹമ്മായതനിഴന്റ  വനിഹനിതര

2016-17-ഴലെ  22  ശതമമ്മാനതനില  നനിനര  2018-19-ല  25  ശതമമ്മാനമമ്മായനി

വര്ദ്ധനിചമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട് സരസമ്മാന വനിഹനിതതനില കുറവണമ്മായതക്ട്. 2016-17-മുതല

2018-19  വഴരയുള്ള  മൂനവര്ഷകമ്മാലെയളവനില  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ

ആഴക വരുമമ്മാനതനിലുണമ്മായ വര്ദ്ധനവക്ട്  19  ശതമമ്മാനമമ്മായനിരുന.  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ ആഴക വരുമമ്മാനതനില സരസമ്മാന സര്കമ്മാര് വനിഹനിതര 2017-

18-ല  71  ശതമമ്മാനമമ്മായനിരുന.  2018-19-ല  68  ശതമമ്മാനമമ്മായനി

കുറഞ്ഞെനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകനമ്മാവനിഷ്കൃത  പദ്ധതനി  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മായനി

ഏകമദശര 3117.67 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട് 2017-18-ല അനുവദനിചഴതങനില 2018-
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19-ല  4240.86  മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മായമ്മാണക്ട് വര്ദ്ധനിചതക്ട്.  മകന പദ്ധതനികള്കമ്മായനി

വകയനിരുതനിയ  ഴമമ്മാതര  തുകയുഴടെ  അടെനിസമ്മാനതനില  ഫണക്ട്  വനിനനിമയമ്മാഗര

നടെന്നതക്ട്  51 ശതമമ്മാനര  മമ്മാത്രമമ്മായനിരുന.  പദ്ധതനികളുഴടെ  നനിര്വ്വഹണതനിഴലെ

കുറവക്ട്  പ്രധമ്മാനമമ്മായുര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളനിലുര  മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളനിലുമമ്മാണക്ട്

ഉണമ്മായനിരനിക്കുന്നഴതന്ന  കമ്മാരരവര  സനി.എ.ജനി.   റനിമപ്പമ്മാര്ടനില

ചൂണനികമ്മാണനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതനിനുപുറഴമ  ഈ  പദ്ധതനി  തുക

മമ്മാറനിഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാനുള്ള  തശരുമമ്മാനര  അധനികമ്മാരവനിമകനശകരണതനിഴന്റ

അന:സതയ്ക്കക്ട്  വനിരുദ്ധമമ്മായ  നടെപടെനിയമ്മാഴണന്നക്ട്  ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാന്  ഞമ്മാന്

ആഗഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നമുകറനിയമ്മാര,  കമ്മാല  നൂറമ്മാണക്ട്  കമ്മാലെഴത

പഞമ്മായതശരമ്മാജക്ട്  സനിസ്റ്റതനിഴന്റ വളര്ച പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല സസ്വമ്മാതനരമ്മാനനര

കമ്മാലെഘടതനില  ഒമ്മാമരമ്മാ  ഗമ്മാമവര  മുഴുവന്  അധനികമ്മാരവമുള്ള  ഒരു

റനിപ്പബനികമ്മായനിരനികണഴമന്നക്ട്  ഗമ്മാനനിയന്   സങലപ്പതനിനക്ട്  ചുവടുപനിടെനിചമ്മാണക്ട്

പഞമ്മായതശരമ്മാജക്ട്/നഗരപമ്മാലെനിക  നനിയമങ്ങള്ഴകമ്മാഴക

കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനിലുണമ്മായനിരനിക്കുന്ന മമ്മാറഴമന്നക്ട് നമുകറനിയമ്മാര.  ഗമ്മാനനിജനി പറഞ്ഞെ

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരര  ബലെവമ്മാനക്ട്  ലെഭേനിക്കുന്ന  സഗൗകരരര  ദുര്ബലെനക്ട്
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ലെഭേനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  അമദ്ദേഹതനിഴന്റ  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെനിഴന്റ  അന:സത.

ഇതനിഴന്റ പക്ഷേര പനിടെനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് 1951-ല എന്.ഇ.എസക്ട്. മബമ്മാക്കുകളുര മറ്റുര

രൂപരഴകമ്മാണതക്ട്.  അതനിനക്ട്  പനിന്നമ്മാഴലെ  ഗമ്മാമസസ്വരമ്മാജനിഴന്റ  വളര്ചയുമമ്മായനി

ബനഴപ്പടക്ട്  ഒനരരണ്ടുര  പഞവത്സരപദ്ധതനികളനില  നടെന്ന  വനികസനപരമമ്മായ

ഫണക്ട്  വനിനനിമയമ്മാഗമടെകമുള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്  ചര്ച  ഴചയക്ട്   അതുസരബനനിച

റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  സമര്പ്പനികമ്മാന്  ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റുവനിഴന്റ  കമ്മാലെഘടതനില

രൂപശകരനിച  ബലവനക്ട്  റമ്മായക്ട്  മമത  അദ്ധരക്ഷേനമ്മായ  കമശഷന്  1959-ല

സമര്പ്പനിച  പ്രസനിദ്ധമമ്മായ  റനിമപ്പമ്മാര്ടനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട്  പനിന്നശടെക്ട്

പഞമ്മായത്തുകള്  രൂപര  ഴകമ്മാണഴതന്നക്ട്  നമുകറനിയമ്മാര.

അതനിഴന്റയടെനിസമ്മാനതനില  ആദരമമ്മായനി  പഞമ്മായതക്ട്   രൂപര  ഴകമ്മാണതക്ട്

രമ്മാജസമ്മാനനിഴലെ നമ്മാന്പൂര് ഗമ്മാമതനിലെമ്മാണക്ട്.     അന്നഴത പ്രധമ്മാനമനനിയമ്മായ

പണനിറക്ട്  ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റുവമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  ഉദ്ഘമ്മാടെനര   ഴചയതക്ട്.  അന്നക്ട്

അതനില  ചൂണനികമ്മാണനിച  അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണതനിഴന്റ  അന:സത,

ഏകമദശര  1960-കമളമ്മാടുകൂടെനി  ഇനരയനിഴലെ  മനിക  സരസമ്മാനങ്ങളനിലുര

പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  സമ്പ്രദമ്മായര  പരനിപൂര്ണമമ്മായനിടഴലങനിലുര  പലെ  രശതനിയനില
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പഞമ്മായത്തുകള്  രൂപരഴകമ്മാള്ളുകയുണമ്മായനി.  എന്നമ്മാല  അതനിഴന്റ  ധനമ്മാഗമ

മമ്മാര്ഗ്ഗങ്ങഴള  സരബനനിച്ചുര  മകന-സരസമ്മാന  സര്കമ്മാരുകളുമമ്മായുര  ഴഴലെന്

ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റുകളുമമ്മായുര ഉമദരമ്മാഗസരുഴടെ  വനിനരമ്മാസവമമ്മായുര  ബനഴപ്പട

കമ്മാരരങ്ങളനിലുഴമമ്മാഴക  ചനിലെ  മപമ്മാരമ്മായ്മകള്  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന

പശമ്മാതലെതനിലെമ്മാണക്ട് രമ്മാജശവക്ട്  ഗമ്മാനനി പ്രധമ്മാനമനനിയമ്മായമപ്പമ്മാള്  പഞമ്മായതക്ട്

രമ്മാജക്ട്/നഗരപമ്മാലെനികമ്മാ  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  അന്നക്ട്  64,  65  ഭേരണഘടെനമ്മാ

മഭേദഗതനികളനിലൂഴടെ അമദ്ദേഹര മുമന്നമ്മാട്ടുവച കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെക്ട് അനുസരനിചക്ട്, ഡലഹനിയനിലുര

മറക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങളനിലുര  ജനമ്മാധനിപതരര  ശകനിഴപ്പടെണഴമങനില  പഞമ്മായതക്ട്

തലെങ്ങളനില  ജനമ്മാധനിപതരര  ശകനിഴപ്പടെമ്മാനുള്ള  നടെപടെനികള്

എങ്ങഴനയമ്മായനിരനികണഴമന്നതക്ട്  സരബനനിചക്ട്  1986-ല  ഴഴഹദരമ്മാബമ്മാദനിലുള്ള

നമ്മാഷണല ഇന്സ്റ്റനിറപ്യൂടക്ട് ഓഫക്ട് റൂറല ഴഡവലെപ്ഴമന്റനില തമ്മാമസനിചക്ട് അവനിടെഴത

ബനഴപ്പട വനിദഗ്ദ്ധരുമമ്മായനി ആറക്ട് ദനിവസര തുടെര്ചയമ്മായനി ചര്ച നടെതനിയതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട് ഇഗൗ ബനിലനിഴന്റ ഒരു നകല രൂപരഴകമ്മാണതക്ട്.  അതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട്  സുപ്രധമ്മാനമമ്മായ  63,  64  ഭേരണഘടെനമ്മാ  മഭേദഗതനി

അവതരനിപ്പനിചതക്ട്. അന്നക്ട് നമ്മാലെക്ട് മവമ്മാടനിനക്ട് അതക്ട് പരമ്മാജയഴപ്പട്ടു എന്നതമ്മാണക്ട് നമള്
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അറനിമയണ ഒരു കമ്മാരരര. അന്നക്ട് നനിങ്ങളുഴടെ എര.പനി.-മമ്മാര് പനിന്തുണചനിരുഴന്നങനില

ആ നനിയമര പമ്മാസമ്മാകുമമ്മായനിരുന എന്നതമ്മാണക്ട് ഇന്നക്ട് ഇഗൗ നനിയമഴതപ്പറനി വളഴര

അഭേനിമമ്മാനരഴകമ്മാള്ളുന്ന  ഇടെതുപക്ഷേ  മുന്നണനിയുഴടെ  സഹപ്രവര്തകര്

ആമലെമ്മാചനിമകണതക്ട്.  നമ്മാലെക്ട്  മവമ്മാടനിനമ്മാണക്ട്  അന്നക്ട്  പരമ്മാജയഴപ്പടതക്ട്.

എനമ്മാണുണമ്മായഴതന്നക്ട്  പറഞ്ഞെക്ട്  കുതനിമനമ്മാവനികമ്മാഴനമ്മാനര  ഞമ്മാന്

ആഗഹനിക്കുന്നനില.  ജനകശയമ്മാസൂത്രണഴമമ്മാഴക  ആമഘമ്മാഷനിക്കുമമ്പമ്മാള്  രമ്മാജശവക്ട്

ഗമ്മാനനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  സുപ്രധമ്മാനമമ്മായ  ഒരു  നനിയമഴത

പരമ്മാജയഴപ്പടുതനിയതനിഴന്റ  പനിതൃതസ്വവര  നനിങ്ങമളമ്മാഴടെമ്മാപ്പമുണക്ട്

എന്ന കമ്മാരരര വനിസ്മരനികമ്മാന് പമ്മാടെനില. 1991-ല രമ്മാജശവക്ട് ഗമ്മാനനിയുഴടെ ദമ്മാരുണമമ്മായ

അനരതനിനുമശഷര,  പനി.  വനി.  നരസനിരഹറമ്മാവ പ്രധമ്മാനമനനിയമ്മായനിരനിക്കുമമ്പമ്മാള്

73,  74  ഭേരണഘടെനമ്മാ  മഭേദഗതനിയനിലൂഴടെ  ഇഗൗ  രരഗതക്ട്  ശകമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

സസ്വശകരനിച്ചു.  അതനിലെമ്മാണക്ട്  33  ശതമമ്മാനര  വനനിതമ്മാ  സരവരണര,  വനനിതകള്കക്ട്

പ്രസനിഡന്റക്ട്  സമ്മാനമടെകമുള്ള  സുപ്രധമ്മാനവര  വനിപവകരവമമ്മായ  നനിയമര

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  എലമ്മാവര്ക്കുര അറനിവള്ളതമ്മാണനിതക്ട്.  ഇതനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട് പനിന്നശടെക്ട്

മഡമ്മാ. മന്മമമ്മാഹന് സനിരഗനിഴന്റ കമ്മാലെതമ്മാണക്ട് ആ നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

76

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  ഴനന്മേമ്മാറ  ):  സര്,  ഇനരയനില  ഏഴതങനിലുര

സരസമ്മാനതക്ട്  സശകള്കക്ട്  അമ്പതക്ട്  ശതമമ്മാനര  സരവരണര ഇഗൗ പഞമ്മായതക്ട്

രമ്മാജക്ട് ആകക്ട് പ്രകമ്മാരമുമണമ്മാ? 

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  ആ നനിയമര ഇഗൗ സഭേയനില ചര്ച ഴചയന്ന

ഘടതനില  എര.എല.എ.  ആയനിരനികമ്മാന്  എനനികക്ട്  ഭേമ്മാഗരര  ലെഭേനിച്ചുഴവന്നതക്ട്

വളഴര  അഭേനിമമ്മാനമതമ്മാഴടെ  ഞമ്മാന് പറയുന.  അന്നക്ട്  സനി.  ടെനി.  അഹമദക്ട്  അലെനി

എന്ന മനനിയമ്മാണക്ട് മകരളതനില ആ നനിയമര ഴഴപലെറക്ട്  ഴചയതക്ട്.  ഒരു പകലുര

രമ്മാത്രനിയുര  മുഴുവനുഴമടുതക്ട്  ഴവളുപ്പനിനക്ട്  5-5:30  മണനികമ്മാണക്ട്  ആ  നനിയമര

പമ്മാസമ്മാകുന്നതക്ട്.  വലെനിയ ചര്ചകള് നടെന്നതനിഴനത്തുടെര്ന്നമ്മാണക്ട് മകരളതനില ഇഗൗ

നനിയമര  പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  അന്നക്ട്  ഴക.  കരുണമ്മാകരന്  മകരളതനിഴന്റ

മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന.  അതനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനില  പനിന്നശടെക്ട്  ജനിലമ്മാ

കഗൗണ്സനിലുകള്  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു,  അതനിഴനത്തുടെര്നള്ള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  വന.

ശശ.  എ.  ഴക.  ആന്റണനി  നവരബര്  മമ്മാസര  ഒന്നമ്മാര  തശയതനി  അധനികമ്മാരര

ഴഴകമമ്മാറനിഴകമ്മാടുത്തു. 220 മകമ്മാടെനി രൂപ ബഡ്ജറക്ട് അവതരണതനിനക്ട് മുമ്പുതഴന്ന

അനുവദനിച്ചുഴകമ്മാടുത്തു.  ഇരുപതനിഴയമ്മാന്പതക്ട്  ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റുകള്  ത്രനിതലെ
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പഞമ്മായതനിഴന്റ  കശഴെനിമലെയ്ക്കക്ട്  വനിനരസനിചക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തു.  ഇഗൗ  കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാനര

വനിസ്മരനികമ്മാന് പമ്മാടെനില. 

ശശ  .    പനി  .    എസക്ട്  .    സുപമ്മാല:   സര്,  നനിയമര നടെപ്പമ്മാകനിയ ചരനിത്രഴമമ്മാഴക

നമുകറനിയമ്മാര.  സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  വനിമവചനമ്മാധനികമ്മാരര  ഇതനില

ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിരുന. അധനികമ്മാരവര സമ്പത്തുര തമ്മാമഴെമ്മാടക്ട് ഴഴകമമ്മാറുക എനള്ളതക്ട്

ആ  നനിയമതനിഴന്റ  പ്രധമ്മാന  കമ്മാതലെമ്മായനിരുന.  അതക്ട്  ഇനരയനില  ഏറവര

ആതമ്മാര്തതമയമ്മാഴടെ  നടെപ്പമ്മാകനിയതക്ട്  മകരളമമ്മാണക്ട്.  അധനികമ്മാരഴഴകമമ്മാറവര

അങ്ങഴന  അധനികമ്മാരര  ഴഴകമമ്മാറനിയതനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനില  ഇഗൗ

സമനിതനികള്കക്ട് ഫലെപ്രദമമ്മായനി പ്രവര്തനികമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ ഫണ്ടുര നലകനിയതക്ട്

മകരളതനിഴലെ  എല.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട്.  സരവരണഴത

സരബനനിഴചമ്മാഴക  അങ്ങക്ട്  പറഞ്ഞു.  33  ശതമമ്മാനര  സരവരണര  ആ

നനിയമതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.  മകരളതനിഴലെ  എല.ഡനി.എഫക്ട്.

സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട് സശകള്കമ്മായനി അമ്പതക്ട് ശതമമ്മാനര സരവരണര ഇഗൗ മകരളതനില

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്. അതക്ട് അമങ്ങയ്ക്കക്ട് അറനിയമ്മാമമമ്മാ? 

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  നനിങ്ങള്  അങ്ങഴന  പലെ  കമ്മാരരങ്ങളുര
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അവകമ്മാശഴപ്പടുനണക്ട്.  അതനിഴന്റ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  വളഴര  കൃതരമമ്മായനി

പറഞ്ഞെതക്ട്. ആ കമ്മാരരങ്ങളനിഴലെമ്മാനര വള്ളനിപുള്ളനി വരതരമ്മാസമനില.              ഴക.

കരുണമ്മാകരഴന്റ  കമ്മാലെതക്ട്  1994  ഴഫബ്രുവരനി  23-നമ്മാണക്ട്  ആ  നനിയമര

പമ്മാസമ്മാകുന്നതക്ട്. അതനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട് പഞമ്മായതക്ട് ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട് നടെന.     ശശ.

എ.  ഴക.  ആന്റണനി  ഇരുപതനിഴയമ്മാന്പതക്ട്  വകുപ്പുകളുഴടെ  അധനികമ്മാരര

പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്  ഴഴകമമ്മാറനി.  ഇതക്ട്  നനിമഷധനികമ്മാന്  പറ്റുമമമ്മാ?  അധനികമ്മാരര

ഴഴകമമ്മാറനിഴയനമമ്മാത്രമല,  220  മകമ്മാടെനി  രൂപ  അമദ്ദേഹര  ബഡ്ജറനിനുമുമ്പക്ട്

ഇടെകമ്മാലെ ഗമ്മാന്റമ്മായനി നലകുകയുര ഴചയ.  ഇഗൗ വനിപവകരമമ്മായ കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴക

ഇവനിഴടെ  നടെന.  ജനകശയമ്മാസൂത്രണതനിഴന്റ  ഇരുപതനിയഞമ്മാര  വര്ഷര  എന്നക്ട്

നനിങ്ങള്  പറയുകയമ്മാണക്ട്.  മകരളതനില  അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണതനിഴന്റ

ഇരുപതനിമയഴെമ്മാര  വര്ഷമമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്കക്ട്  ആതമ്മാര്തതയുഴണങനില

ആമഘമ്മാഷനിമകണതക്ട്.  സതരസനമമ്മായനി  അതരര  കമ്മാരരങ്ങള്  പറയണര.

നനിങ്ങള്കക്ട്  പണ്ടുഴതമ്മാടക്ട്  വലെനിഴയമ്മാരു  കുഴെപ്പമുണക്ട്.  ആഴരങനിലുര  ഴചയന്ന  നല

കമ്മാരരങ്ങള്  നനിങ്ങള്  ഏഴറടുക്കുര.  ഞമ്മാന്  ഇഗൗ  സഭേയനിലതഴന്ന  പണക്ട്

പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഞങ്ങള് ഏഴതങനിലുര സലെത്തുകൂടെനി  നടെനമപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

79

നനിങ്ങളുഴടെ  സഖമ്മാകള്  ഞങ്ങഴള  മനമ്മാകനി  വനിളനിക്കുകയമ്മാണക്ട്,  "സനി.പനി.-ഴയ

ഴവടനിയ നമ്മാടെമ്മാമണ,  ഓര്ത്തുഭേരനിമചമ്മാ സൂക്ഷേനിമചമ്മാ."  സനി.പനി.-ഴയ ഴവടമ്മാന് വമ്മാളുര

കതനിയുര  വമ്മാങ്ങനിഴകമ്മാടുതതക്ട്  ഴക.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റക്ട്  കുമ്പളതക്ട്

ശങ്കുപ്പനിള്ളയമ്മായനിരുന എന്നക്ട് ചരനിത്രര മരഖഴപ്പടുതനിയനിട്ടുണക്ട്.  എന്നനിടക്ട് ഞങ്ങഴള

മപടെനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    എ  .    പ്രഭേമ്മാകരന്:  സര്,  .........  പത്രസമമളനതനില  ജനിലമ്മാ

കഗൗണ്സനിലെനിഴന്റ  കമ്മാരരങ്ങള്  എനമ്മാഴണന്നക്ട്  മചമ്മാദനിചമപ്പമ്മാള്  ഏതക്ട്  ജനിലമ്മാ

കഗൗണ്സനില എന്നക്ട് പറഞ്ഞെതക്ട് തമ്മാങള്കക്ട് ഓര്മയുമണമ്മാ?

 ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  നനിങ്ങള്കക്ട്  അങ്ങഴന  പറയമ്മാര.

ഴക.  കരുണമ്മാകരഴനമപ്പമ്മാഴലെ  ഇത്രയുര  ദശര്ഘവശക്ഷേണമതമ്മാഴടെ  ഇഗൗ

കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴക നടെതനിയ ഒരു മനതമ്മാവനിഴന ഏഴതങനിലുര ഒരു പ്രസമ്മാവനയുഴടെ

അറര പനിടെനിഴചമ്മാനര വനിലെയനിരുതരുതക്ട്.  ഞമ്മാന് വനിഷയതനിമലെയ്ക്കക്ട് വരനികയമ്മാണക്ട്.

നനിങ്ങളനിന്നക്ട്  ജനകശയമ്മാസൂത്രണതനിഴന്റ  ഇരുപതനിയഞമ്മാര  വര്ഷര

ആമഘമ്മാഷനിക്കുന.  ഭേരണഘടെനയുഴടെ  175-ാം  വകുപ്പുപ്രകമ്മാരര  നനിങ്ങള്  ഒരു

ചര്ചഴയമ്മാഴക  നടെതനി  എന്നഴതമ്മാഴക  ശരനിയമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങള്  ഴചയ
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കമ്മാരരങ്ങഴളഴയമ്മാനര ഞമ്മാന് നനിമഷധനിക്കുന്നനില. എനനിനമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള് ആ ചര്ച

നടെതനിയതക്ട്?  രജശന്ദര്  സചമ്മാര്  കമനിറനി  റനിമപ്പമ്മാര്ടനിഴന  നനിങ്ങളുഴടെ

സസ്വനമമ്മാകമ്മാന്മവണനി  പമ്മാഴലെമ്മാളനി  മുഹമദക്ട്  കമനിറനി  എന്നക്ട്  മപരനിടതുമപമ്മാഴലെ

രമ്മാജശവക്ട് ഗമ്മാനനി ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്, പനി. വനി.  നരസനിരഹറമ്മാവവര ഴക. കരുണമ്മാകരനുര

ശശ.  എ.  ഴക.  ആന്റണനിയുര  നടെപ്പമ്മാകനിയ  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  നനിയമര

ചരനിത്രതനില  നനിങ്ങള്കക്ട്  അവകമ്മാശമുണമ്മാകമ്മാന്മവണനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന

ജനകശയമ്മാസൂത്രണമമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന  ഒരു  മപരനിഴടമന്ന  ഉള,  ഒരു  മമ്മാറവമനില.

ചരനിത്രതനിലെമ്മാദരമമ്മായനി  220  മകമ്മാടെനി  രൂപ ഴഴകമമ്മാറനിഴകമ്മാടുത ശശ.  എ.  ഴക.

ആന്റണനിഴയപ്പറനിമയമ്മാ  യു.ഡനി.എഫക്ട്.-ഴനപ്പറനിമയമ്മാ  ഇരുപതനിഴയമ്മാന്പമതമ്മാളര

ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റുകളുഴടെ അധനികമ്മാരങ്ങള് വനിട്ടുഴകമ്മാടുതതനിഴനപ്പറനിമയമ്മാ ഒരു വമ്മാകക്ട്

പറയമ്മാഴത,  വനിദഗ്ദ്ധഴരഴയമ്മാഴക  കൂടനി  നനിങ്ങളനിങ്ങഴന  ചര്ച  നടെതനി

ഇരുപതനിയഞമ്മാര വര്ഷര എഴന്നമ്മാഴക പറഞ്ഞെക്ട് ആമഘമ്മാഷനിക്കുമമ്പമ്മാള്,  നൂറക്ട്

ശതമമ്മാനര  സമ്മാക്ഷേരതയുള്ള  ഒരു  സരസമ്മാനതമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങളനിതക്ട്  പറയുന്നതക്ട്

എനകൂടെനി ഓര്കണര. നനിങ്ങള്കക്ട് അധനികമ്മാരമുഴണമന്നമ്മാര്തക്ട് എന്തുമമ്മാകമ്മാഴമന്നക്ട്

പറയരുതക്ട്.  നനിങ്ങള്  ഴചയ  കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാനര  മമമ്മാശമമ്മാഴണന്നക്ട്  ഞങ്ങള്
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പറയുന്നനില.  മവഴറമ്മാരു  കമ്മാരരരകൂടെനി  പറയമ്മാര.  ഇന്നക്ട്  ഇഗൗ  അധനികമ്മാര

വനിമകനശകരണര  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  എതനിനനിലക്കുന്നതക്ട്  എന്നറനിയമ്മാമമമ്മാ?

എറണമ്മാകുളര  ജനിലയനിഴലെ  ഒരു  പഞമ്മായതനില  പഞമ്മായതക്ട്  പ്രസനിഡന്റനിനക്ട്

ഇരുപതനിഅയമ്മായനിരര  രൂപയുര  ഴഴവസക്ട്  പ്രസനിഡന്റനിനക്ട്  ഇരുപതനിനമ്മായനിരര

രൂപയുര  പഞമ്മായതക്ട്  ഴമമ്പര്മമ്മാര്കക്ട്  പതനിനയമ്മായനിരര  രൂപയുര  മമ്മാസ  ശമ്പളര

ബമ്മാങനിലെനിടക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന.  ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്,  അങ്ങക്ട് നഴലമ്മാരു

മനനിയുര  മനുഷരനുമമ്മാഴണന്നതനില  എനനികക്ട്  അഭേനിപ്രമ്മായവരതരസമനില.  ഞമ്മാന്

മചമ്മാദനികഴട,  ഇഗൗ  കമ്മാരരര  ഇവനിഴടെ  ഭേരണപക്ഷേതനിരനിക്കുന്ന  എഴന്റ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മസ്നേഹനിതന്  അടെകര  ഉന്നയനിചമലമ്മാ.  നനിങ്ങള്  എനക്ട്

നടെപടെനിഴയടുത്തു?  അങ്ങഴനയമ്മാഴണങനില  നമ്മാഴള  അദമ്മാനനിയുര

അരബമ്മാനനിയുഴമമ്മാഴക  വന്നക്ട്  മകരളതനിഴലെ  പഞമ്മായതക്ട്  ഴമമ്പര്മമ്മാര്ഴകമ്മാഴക

ഒരു  ലെക്ഷേര  രൂപയുര  രണക്ട്  ലെക്ഷേര  രൂപയുഴമമ്മാഴക  ഴകമ്മാടുതമ്മാല  നനിങ്ങള്

കയടെനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുമമമ്മാ?

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട് പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  ഇഗൗ പറഞ്ഞെ പഞമ്മായതനില

അതുമമ്മാത്രമല  നടെക്കുന്നതക്ട്.  അവരുഴടെ  സനി.എസക്ട്.ആര്.  ഫണക്ട്  മുഴുവനുഴമടുതക്ട്
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ഒരു കമ്പനനിക്കുമവണനി മമ്മാത്രര ഒരു ട്രസ്റ്റക്ട് രൂപശകരനിചക്ട് ആ ട്രസ്റ്റനിമലെയ്ക്കക്ട് പണര മമ്മാറനി

ആ  പണര  ഒരു  രമ്മാഷശയ  പമ്മാര്ടനിയനില  അരഗതസ്വഴമടുക്കുന്നവര്കക്ട്  മമ്മാത്രര

സബ്സനിഡനി ഴകമ്മാടുക്കുന്ന രശതനിയനിലുള്ള ഒരു പദ്ധതനികൂടെനി അവനിഴടെ ഴകമ്മാണ്ടുവന.

ഇഴതമ്മാഴക  അങ്ങയുഴടെ  ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?  അതുകൂടെമ്മാഴത  ഒരു

പഞമ്മായതനില  തങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനി  വളര്തമ്മാന്മവണനി,  പതക്ട്  വമ്മാര്ഡനിനക്ട്

അഞ്ചുമപര്  എന്ന  കണകനില,  എര.എസക്ട്.ഡബപ്യൂ.  പഠനിച  അഞ്ചുമപഴര

അന്പതനിനമ്മായനിരര  രൂപ  ശമ്പളവര  ഭേക്ഷേണര,  തമ്മാമസ  സഗൗകരരര,  വമ്മാഹനര

എന്നനിവയുര നലകനി,  അവരുഴടെ കശഴെനില ഇരുപതനിനമ്മായനിരര രൂപ ശമ്പളതനിനക്ട്

ഇരുപതക്ട് മപഴര അധനികമമ്മായനി നനിമയമ്മാഗനിചക്ട് പമ്മാര്ടനി വളര്ത്തുന്ന രശതനിയനിമലെയ്ക്കുള്ള

ജനകശയമ്മാസൂത്രണ  പദ്ധതനിയുര  ഒരു  പഞമ്മായതനില  ആ  പമ്മാര്ടനി  ഴചയന്ന

വര്ക്കുകള്  മകന-  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റുകളുഴടെ  പദ്ധതനിയമ്മായമ്മാലുര

പണമമ്മായമ്മാലുര  അവരുഴടെ  മപരക്ട്  വച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  വര്കക്ട്  ഇന്  മപ്രമ്മാഗസക്ട്  എന്ന

രശതനിയനില മപമ്മാകുന്ന കമ്മാരരവര ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  എഴന്റ ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ യുവ എര.എല.എ.

ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട് പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില  മകരളതനിഴലെ ഏറവര ഴചറുപ്പകമ്മാരനമ്മായ
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ജനിലമ്മാ  പഞമ്മായതക്ട്  പ്രസനിഡന്റക്ട്  എന്ന  നനിലെയനില   എറണമ്മാകുളര  ജനിലമ്മാ

പഞമ്മായതക്ട്  പ്രസനിഡന്റമ്മായനി  പ്രവര്തനിചനിട്ടുണക്ട്.  അമദ്ദേഹര  നല

അനുഭേവസമ്പത്തുര  കമ്മാരരവനിവരമശഷനിയുമുള്ള  ഒരു  ജനിലമ്മാ  പഞമ്മായതക്ട്

പ്രസനിഡന്റമ്മായനിരുന.   അതനിനമ്മാല  അമദ്ദേഹര  ഇകമ്മാരരതനില  നടെതനിയനിട്ടുള്ള

പഠനര ശരനിയമ്മാകമ്മാന്തഴന്നയമ്മാണക്ട് സമ്മാധരത, ഴതറമ്മാകമ്മാന് യമ്മാഴതമ്മാരു വഴെനിയുമനില.

പഴക്ഷേ  ഇഗൗ  ബനിലനിഴന്റ  പരനിധനിയനില  നനിനഴകമ്മാണക്ട്,  ഇതനിഴന്റ  ചര്ച

നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുമമ്പമ്മാള്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ള   പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരര,

ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട  പഞമ്മായതക്ട്  പ്രസനിഡന്റനിനുര  ഴഴവസക്ട്  പ്രസനിഡന്റനിനുര

ഴമമ്പര്മമ്മാര്ക്കുര  ശമ്പളര  നലകുന്ന  ഒരു  സരസമ്മാനതമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്

ജനകശയമ്മാസൂത്രണതനിഴന്റ  25-ാം  വമ്മാര്ഷനികര  ഴചണയുര  മമളവമമ്മായനി

ആമഘമ്മാഷനിക്കുന്നതക്ട്  എനള്ള  കമ്മാരരതനില  നനിങ്ങള്  ലെജ്ജനികണര.  നനിങ്ങള്

നടെപടെനിഴയടുകമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാമണമ്മാ? ഇതക്ട് ഞങ്ങളുര നനിങ്ങളുമമ്മായുള്ള പ്രശ്നമമ്മായനിടല

പറയുന്നതക്ട്. വളഴര ഗുരുതരമമ്മായ ഒരു അപകടെമമ്മാണനിതക്ട്.  ഭേമ്മാവനിയനില  വനിഴെനിഞ്ഞെര

തുറമുഖര  വമ്മാങ്ങമ്മാന്  വന്ന  അദമ്മാനനി  മകരളതനിഴലെ  140  മണലെങ്ങളനിലുര

സമ്മാനമ്മാര്തനികഴള നനിര്തനി പതക്ട് മകമ്മാടെനി രൂപ വശതര നലകനി പതക്ട്-അന്പതക്ട്
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സശറക്ട്  പനിടെനിഴചടുതക്ട്  സരസമ്മാനതനിഴന്റ  ഭേരണര  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുന്ന

സമ്മാഹചരരമുണമ്മായമ്മാല  എനമ്മാകുഴമന്നക്ട്  നനിങ്ങള്  ആമലെമ്മാചനികണര.

അതനിഴനയമ്മാണക്ട്  എതനിര്തതക്ട്,  അലമ്മാഴത  ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു  വരകമമ്മായ

കമ്മാരരഴതയല.  ആ  എതനിര്പ്പനിനക്ട്  ഒരു  ആര്ജ്ജവമുണക്ട്.  പഞമ്മായതനിരമ്മാജക്ട്

സനിസ്റ്റതനില ജനകശയമ്മാസൂത്രണതനിഴന്റ ആമഘമ്മാഷര നടെത്തുന്ന മവളയനില ഇഗൗ

കമ്മാരരതനില  ഞങ്ങഴളമ്മാരു  അമനസ്വഷണര  നടെത്തുഴമന്നക്ട്  പറയമ്മാഴനങനിലുര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  തയമ്മാറമ്മാകുമമമ്മാ?  നനിങ്ങള്  വമ്മാരനിവലെനിചക്ട്

'ജനകശയമ്മാസൂത്രണര,  ജനകശയമ്മാസൂത്രണര'  എനപറഞ്ഞെക്ട് ഞങ്ങള് നടെപ്പമ്മാകനിയ

കമ്മാരരങ്ങള്  പറഞ്ഞെനിടക്ട്  കമ്മാരരമനില.   ഉതരര  തമ്മാങ്ങുന്നതക്ട്  പലനിയമ്മാഴണനള്ള

മടനില  വര്തമമ്മാനര  പറയരുതക്ട്.   ജനകശയമ്മാസൂത്രണര  എനപറഞ്ഞെക്ട്  നനിങ്ങള്

സചമ്മാര്  കമനിറനിഴയ  dilute  ഴചയമ്മാന്  പമ്മാഴലെമ്മാളനി  മുഹമദക്ട്   കമനിറനിഴയ

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതുമപമ്മാഴലെ  ഇന്നനിമപ്പമ്മാള്  പുതനിഴയമ്മാരു  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുണക്ട്;

'മകരള  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ബനില.'  മക്ഷേമനനിധനി

ഏര്ഴപ്പടുത്തുന്നതനിഴനമ്മാനര  ഞമ്മാന്  എതനിരല.  ഇഗൗ

വനിഷയതനിലെഴലങനിലമപ്പമ്മാലുര,  'മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  മക്ഷേമനനിധനി



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

85

ബനില' എന്നമല ഇതനിനക്ട് മപരനിമടെണനിയനിരുന്നതക്ട്.  ഗമ്മാനനിജനിഴയ മലെമ്മാകര മുഴുവന്

തമസ്കരനിക്കുമമ്പമ്മാള് പ്രമതരകനിചക്ട് ഒരു മകന ഗവണ്ഴമന്റക്ട് തമസ്കരനിക്കുമമ്പമ്മാള് ആ

മപരമല  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മനശ,  നനിങ്ങള്  നലമകണതക്ട്?  അതക്ട്  എഴന്റ

വനിഷയമലമ്മാതതനിനമ്മാല ഞമ്മാന് പറയുന്നനില.  ഇതരര  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ

നടെക്കുന്നതക്ട്.   ഇവനിഴടെ ഒരു കമ്മാരരരകൂടെനി  ഞമ്മാന് പറയുകയമ്മാണക്ട്,  235(എഫക്ട്)-ല

'കുടെനില'-ഴന്റ വരമ്മാഖരമ്മാനമുണക്ട്; 'കുടെനില എന്നമ്മാല കുറഞ്ഞെ അപകടെര സരഭേവനിക്കുന്ന

ഒന്നക്ട്'  എന്നമ്മാണക്ട്.   അങ്ങഴനയമ്മാമണമ്മാ  കുടെനില?  കുടെനില  കുറഞ്ഞെ  അപകടെര

സരഭേവനിക്കുന്ന  ഒന്നമ്മാമണമ്മാ?  എഴന്റ  അഭേനിപ്രമ്മായര  അതനിനക്ട്  മമ്മാറര

വരുതണഴമന്നമ്മാണക്ട്.   എത്രമയമ്മാ  കുടെനിലുകള്  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനിലുണക്ട്,  നല

കുടെനിലുകളുര  അപകടെര  സരഭേവനികമ്മാത  കുടെനിലുകളുമുണക്ട്.  അങ്ങഴന  നനിരവധനി

കമ്മാരരങ്ങളുണക്ട്.  ഇതുമമ്മായനി  ബനമനിമല  എനമചമ്മാദനിചമ്മാല  ബനമുണക്ട്.  ഇന്നക്ട്

രമ്മാവനിഴലെ  നനിങ്ങള്  യു.ഡനി.എഫക്ട്.-ഴലെ  ഒരു  പ്രബലെ  കക്ഷേനിയമ്മായ

മുസ്ലേശരലെശഗനിഴനതനിഴര ഒരു മചമ്മാദരവരഴകമ്മാണ്ടുവന. ഞങ്ങളുഴടെ കയനിലുര ഒരുപമ്മാടെക്ട്

മചമ്മാദരങ്ങളുണമ്മായനിരുന.  ഞങ്ങള്കക്ട്  ഉപമചമ്മാദരതനിനക്ട്  അവസരര

നലകനിയനിരുനഴവങനില ഉരുളയ്ക്കുമപ്പരനിമപമ്മാഴലെ തനിരനിച്ചുവരുമമ്മായനിരുന.   പഴക്ഷേ
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നലകനിയനില,  ഞമ്മാനതക്ട്  മചമ്മാദരര  ഴചയന്നനില.   വര്കലെ  തമ്മാലൂകനില

നമ്മാവമ്മായനിക്കുളര  പഞമ്മായതനിഴലെ  നമ്മാലെമ്മാര  വമ്മാര്ഡനില  ഴമമ്പറമ്മായനിരുന്ന

സനി.പനി.ഴഎ.(എര)  ബമ്മാഞക്ട്  ഴസക്രടറനിയുര  ഡനി.ഴഴവ.എഫക്ട്.ഴഎ.  മനതമ്മാവമമ്മായ,

എഴന്റ മമ്മാനരതഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് മപരക്ട് പറയുന്നനില, അമദ്ദേഹഴത ഒരു 'പമ്മാവഴപ്പട

മകസനിനക്ട്', അങ്ങഴന ഞമ്മാന് പറഞ്ഞെഴതഴനന്നമ്മാല അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് സഖമ്മാകള്

അവനിഴടെ  പറയുന്നതക്ട്,  POCSO (Protection  of  Children  from  Sexual

Offences)  Act,  2012-ഴന്റ  ഫലെമമ്മായനി  disqualify  ഴചയമ്മാന്  പഞമ്മായതക്ട്

കമനിറനി തശരുമമ്മാനനിചക്ട് ഇലെക്ഷേന് കമശഷനക്ട് നലകനിയ വനിവരര നനിങ്ങളറനിമഞ്ഞെമ്മാ?

ഇകമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴക പറയമ്മാനമ്മായനി ഞങ്ങളുഴടെ കയനില ഴതളനിവകളുണക്ട്.  പഴക്ഷേ

അഴതമ്മാനര  മമ്മാനരതയല.    എലമ്മാ  പണനിയുര  പഠനിചനിടമ്മാണക്ട്  അവനിഴടെയുര

ഇവനിഴടെയുമനിരനിക്കുന്ന  ആളുകള്  വന്നനിട്ടുള്ളഴതന്ന  സമ്മാമമ്മാനരമബമ്മാധതനിഴന്റ

പശമ്മാതലെതനില ഇതരര കമ്മാരരങ്ങളനില ഇടെഴപടുന്നതമ്മാണക്ട് നലതക്ട് എനമമ്മാത്രര

ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പഞമ്മായതക്ട്  സമ്പ്രദമ്മായതനിഴന്റ  അധനികമ്മാരര

ഉള്ഴപ്പഴടെ  നനിങ്ങള്  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്  കവര്ഴന്നടുത്തു.  മദരഷമ്മാപ്പക്ട്

സമ്മാപനികമ്മാനുര  സമ്മാപനികമ്മാതനിരനികമ്മാനുമുള്ള  അധനികമ്മാരര
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പഞമ്മായതനിനമ്മായനിരുന,  നനിങ്ങള്  അതക്ട്  എടുത്തുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായനി.

ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട  പഞമ്മായതക്ട്  കമനിറനികക്ട്  മുകളനില  ആസൂത്രണ

സമനിതനിഴയനര  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിഴയനര  പറഞ്ഞെക്ട്  നമ്മാടനിലുള്ള  ആള്കമ്മാഴര

നനിങ്ങള്  മചര്ത്തു.  അതനില  കുമറമപര്  നലവരമ്മാണക്ട്.  ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട

പഞമ്മായതനിനക്ട്  മുകളനിലെമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  ഭേരണര  നടെത്തുന്നതക്ട്.  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി

പഞമ്മായതക്ട്  പ്രസനിഡന്റുര  ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പടവന്  പണയരവച

പമ്മാത്രരമപമ്മാഴലെയുമമ്മാണക്ട്  അവനിഴടെ  ഇരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഒരു  പമ്മാത്രര  പണയര

വച്ചുകഴെനിഞ്ഞെമ്മാല  തനിരനിഴചടുക്കുന്നതുവഴര  പമ്മാത്രര  അനങ്ങനില.  അതുമപമ്മാഴലെ

ജനകശയമ്മാസൂത്രണര  എനമപരുപറഞ്ഞെക്ട്  ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട  പഞമ്മായതക്ട്

പ്രസനിഡന്റനിഴനയുര ഴമമ്പര്മമ്മാഴരയുര പണയരവച പമ്മാത്രരമപമ്മാഴലെ മൂലെയനിലെനിരുതനി

ഭേരണര നടെതനി നനിങ്ങള് അധനികമ്മാരര bypass ഴചയ്ഴതടുത്തു. അങ്ങഴന നനിങ്ങള്

അധനികമ്മാരര  വനിമകനശകരനിഴചനപറഞ്ഞെക്ട്  അധനികമ്മാരര  മകനശകരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്

ഴചയതക്ട്.  കമ്മാള്  മമ്മാര്ക്സൈക്ട്  പ്രബനങ്ങഴളമ്മാഴക  എഴുതനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു

തമ്മാതസ്വനികനമ്മാണമലമ്മാ;  മലെമ്മാക ചരനിത്രതനിഴലെവനിഴടെഴയങനിലുര കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട് പമ്മാര്ടനി

വനിമകനശകരണതനിഴനമ്മാപ്പര  നനിന്നനിട്ടുമണമ്മാ?  കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട്  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ
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അനനഃസതതഴന്ന  മകനശകരണമമ്മാണക്ട്.  ....Semi-cadre  എനപറഞ്ഞെമ്മാല

സമര്പ്പണര  എനമമ്മാത്രഴമയുള....,  അതനിനക്ട്  സമര്പ്പണമബമ്മാധമതമ്മാഴടെ

പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ആളുകള്  എനള്ള  അര്തര  മമ്മാത്രഴമ  ഞങ്ങള്

കണകമ്മാകനിയനിട്ടുള.  ശശ.  എ.  എന്.  ഷരസശര് രമ്മാവനിഴലെ  absent  ആയനിരുന.

ഒരല്പര  ക്ഷേമനിചമ്മാല  മമമ്മാന്സണ്  മമ്മാവങലെനിഴന  കമ്മാണമ്മാന്മപമ്മായ  ആളുകളുഴടെ

മപരുകള് നമ്മാഴള കൃതരമമ്മായനി പറയമ്മാര.  ആരുവന്നമ്മാലുര മുഖര ചുളുകമ്മാതനിരുന്നമ്മാല

മതനി.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഒരു  കമ്മാരരര  വരകമമ്മാകമ്മാന്   ആഗഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്,

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മുതല  രമ്മാജശവക്ട്  ഗമ്മാനനി  വഴര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  'അധനികമ്മാരര

ജനങ്ങള്കക്ട്' എന്ന നനിയമതനിഴന്റ അനനഃസത തകര്ക്കുന്ന ഒരു നടെപടെനികളുര...,

ഇമപ്പമ്മാള്  ഇവനിഴടെ  300  ചതുരശ  മശറര്  ഴകടനിടെ  നനിര്മമ്മാണതനിനക്ട്  അനുമതനി

മവഴണനര  മതസമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  ഇതരതനില  ഴകടനിടെര  പണനിയുന്നതനിനക്ട്

മരഖമ്മാമൂലെമുള്ള അനുമതനി ലെഭേനികമ്മാഴത ഇഗൗസക്ട് ഓഫക്ട് ഡൂയനിരഗക്ട്  ബനിസനിനസനിഴന്റ

മടനില അനുമതനി നലകമ്മാഴമനമമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള് പറയുന്നതക്ട്.  നമ്മാഴള ഒരു തശവ്രവമ്മാദ

സരഘടെന വന്നക്ട് ഒരു ഴകടനിടെര പണനിതമ്മാല നനിങ്ങള് എന്തുഴചയര?  ഇഴതമ്മാഴക

ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട പഞമ്മായതനിനക്ട് അവകമ്മാശഴപ്പട അധനികമ്മാരമമ്മാണക്ട്.  നമ്മുഴടെ
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നമ്മാടനില വരവസമ്മായര വരുന്നഴതമ്മാനര മമമ്മാശമല.  ഒരു ഗമ്മാമപഞമ്മായതനില ആരക്ട്

വരണര....,  അമപ്പമ്മാള് ഇഗൗ കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴക ഗഗൗരവതരമമ്മായനി ചര്ച ഴചയണര.

ഇതക്ട്  ഏഴതങനിലുര  ഒരു  ഴകടനിടെതനിഴന്റ  പണനിനടെന്നതനിഴന  സമ്മാധൂകരനികമ്മാന്

മവണനിയുള്ള  മഭേദഗതനിയമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  സരശയനിക്കുന.

വനിശസ്വസനിക്കുന്നഴതന്തുര  സരശയമതമ്മാഴടെ  വശക്ഷേനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്

അറനിയമ്മാവന്നവര് പറയുന്നതക്ട്.   പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട്  നനിയമതനിഴന്റ അനനഃസത

തകര്ക്കുന്ന  ഒരു  നടെപടെനിയുര  ഇടെതുപക്ഷേ  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗത്തുനനിനമുണമ്മാകനിഴലന്നക്ട് മകരളതനിഴലെ ജനങ്ങള് ഇന്നക്ട് പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നനില.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇതരര  കമ്മാരരങ്ങളനില  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  നനിയമതനിഴന്റ

അനനഃസത  നനിലെനനിര്തനിഴകമ്മാണ്ടുള്ള  നടെപടെനിയുണമ്മാകണഴമന്നക്ട്

പറഞ്ഞുഴകമ്മാണക്ട് നനിരമ്മാകരണപ്രമമയര ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

(iii) 2021-  ഴലെ മകരള നഗര  -  ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

ശശ  .   സനശഷ് കുമമ്മാര് മജമ്മാസഫക്ട്: Sir, I move that “This House resolve

to disapprove The Kerala Town and Country Planning  (Amendment)

Ordinance, 2021 (Ordinance No.122 of 2021)”.
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2020-2021-ഴലെ  മകരള  നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന  പ്രമമയര  ഞമ്മാന്  അവതരനിപ്പനിക്കുന.

നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണവമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  സരസമ്മാനതക്ട്

നനിലെവനിലുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്  പഴെയ  തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്-ഴകമ്മാചനി  പ്രമദശതനിനുര

മലെബമ്മാര്  പ്രമദശതനിനുര  ബമ്മാധകമമ്മായനിരുന്ന  1108-ഴലെ  Town  and  Country

Planning Act, 1920-ഴലെ Madras Town Planning Act എന്നശ ആക്ടുകളമ്മാണക്ട്.

സരസമ്മാനഴത  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനുകളുര  വനിശദ  നഗരമ്മാസൂത്രണ  പദ്ധതനികളുര

തയമ്മാറമ്മാകനിയനിരുന്നതുര  അവയ്ക്കക്ട്  അനുമതനി  നലകനിയനിരുന്നതുര  പ്രസ്തുത

നനിയമങ്ങളുഴടെ അടെനിസമ്മാനതനിലെമ്മായനിരുന.  ഭേരണഘടെനയുഴടെ  73,  74  എന്നശ

മഭേദഗതനികളുഴടെ  അടെനിസമ്മാനതനില  1994-ഴലെ  മകരള  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  ആകക്ട്,

മകരള  പഞമ്മായതനി  രമ്മാജക്ട്  ആകക്ട്  എന്നനിവ  നനിലെവനില  വന്നമപ്പമ്മാള്  ജനിലമ്മാ

ആസൂത്രണ  കമനിറനിക്കുര  ഴമമട്രമ്മാമപമ്മാളനിറന്  ആസൂത്രണ  കമനിറനിക്കുര

വരവസകള്  ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിരുനഴവങനിലുര  സലെപരമമ്മായ  ആസൂത്രണര

സരബനനിചക്ട്  പ്രമതരകര  വരവസകള്  ഏര്ഴപ്പടുതനിയനിരുന്നനില.   കൂടെമ്മാഴത

സരസമ്മാനഴത  നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണര  സരബനനിച  ഏകശകൃത  നനിയമര
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നനിലെവനിലെനിലമ്മാതനിരുന്നതനിനമ്മാല മമലപറഞ്ഞെ ആക്ടുകള് റദ്ദേക്ട് ഴചയഴകമ്മാണക്ട് നഗര-

ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണതനിനമ്മായനി  ഒരു  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  നടെതമ്മാന്  അന്നഴത

യു.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാര്  തശരുമമ്മാനനിച്ചു.   ഇത്രയുര  വര്ഷങ്ങള്കനിടെയനില

മകരളതനില  സരഭേവനിച  സമ്മാമൂഹനിക-സമ്മാമ്പതനിക-സമ്മാരസ്കമ്മാരനിക  മമ്മാറങ്ങഴള

ഉള്ഴകമ്മാള്ളുന്ന  നഗരങ്ങള്ക്കുര  ഗമ്മാമങ്ങള്ക്കുര  ഒരുമപമ്മാഴലെ  പുതുജശവന്

നലകമ്മാന്  പ്രമ്മാപ്തമമ്മായ  ഒരു  സമഗ  നനിയമതനിഴന്റ  അനനിവമ്മാരരത

മനസനിലെമ്മാകനിയമ്മാണക്ട്  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാര്  നനിയമനനിര്മമ്മാണതനിമലെയ്ക്കക്ട്

കടെന്നതക്ട്.   മകരളതനിഴന്റ  സവനിമശഷ  വനികസന  സമ്മാഹചരരങ്ങള്ക്കുര

സമ്മാധരതകള്ക്കുര  ഉഗൗര്ജ്ജര  പകരമ്മാനുര  കരുതമ്മാകമ്മാനുര  സരസമ്മാനതനിഴന്റ

ഗമ്മാമ-നഗര  പ്രമദശങ്ങളുഴടെ  സമഗ  ആസൂത്രനിത  വനികസനര  മുന്നനില

കണ്ടുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  പ്രസ്തുത  ബനില  നശണകമ്മാലെഴത  ചര്ചയ്ക്കുര

തനിരുതലുകള്ക്കുരമശഷര അന്നഴത നഗരകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

മഞ്ഞെളമ്മാരകുഴെനി  അലെനി  അവതരനിപ്പനിചതക്ട്.   30  ശതമമ്മാനമതമ്മാളര  വരുന്ന

വനപ്രമദശര,  പലെവനിധ  നനിയനണങ്ങള്  ബമ്മാധകമമ്മായ  നശണതശരപ്രമദശര,

ജലെമ്മാശയങ്ങള്,  പമ്മാടെങ്ങള്,  ചതുപ്പുകള്  ഇങ്ങഴന  ഴഴവവനിധരമമ്മാര്ന്ന  ഭൂ
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സസ്വഭേമ്മാവങ്ങള്  സരസമ്മാനതനിഴന്റ  വനികസന  ആവശരങ്ങള്ക്കുര  ഭൂ  ലെഭേരതയ്ക്കുര

മവണ രശതനിയനില സമശകരനിക്കുന്നതക്ട് പലെമപ്പമ്മാഴുര ദുഷ്കരമമ്മാക്കുന.  ക്രമമ്മാതശതമമ്മായ

വമ്മാഹനഴപ്പരുപ്പവര  അതനിനക്ട്  ആനുപമ്മാതനികമമ്മായനി  മറമ്മാഡുകള്

വനികസനിപ്പനികമ്മാനമ്മാകമ്മാതതുര  പ്രശ്നര  ഒനകൂടെനി  സങശര്ണ്ണമമ്മാക്കുന.   ഇതരര

കമ്മാരരങ്ങളുര  ഭൂമനി  ഏഴറടുക്കുന്നതനിഴലെ  കമ്മാലെതമ്മാമസവര  വനികസന

പദ്ധതനികഴളതഴന്ന  പലെമപ്പമ്മാഴുര  പ്രതനിസനനിയനിലെമ്മാക്കുന.   ഇവനിഴടെയമ്മാണക്ട്

മകരളതനിഴന്റ  സലെപര വനികസനതനിഴന്റ  സമ്മാധരതകള്  പരമമ്മാവധനി

പ്രമയമ്മാജനഴപ്പടുതമ്മാനുതകുന്ന  പ്രസ്തുത  നനിയമനനിര്മമ്മാണര.  നൂറക്ട്  ശതമമ്മാനര

ജനമ്മാധനിപതര മൂലെരങ്ങള് ഉള്ഴകമ്മാള്ളുന്ന രമ്മാജരതക്ട് നനിലെനനിന്നനിരുന്ന ആദരഴത

നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ  നനിയമമമ്മാണനിതക്ട്.   ഇഗൗ  മഭേദഗതനി  ബനിലനിഴലെ  ചനിലെ

നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്  മകരളതനിഴന്റ  ഭേമ്മാവനി  വനികസനഴത  പനിമന്നമ്മാടടെനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.

2018-ഴലെ  പ്രളയതനിഴന്റ  പശമ്മാതലെതനില  ആരരഭേനിച  റശ-ബനിലഡക്ട്  മകരള

ഇനനിമഷരറശവനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി പ്രകൃതനിമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങഴള മനരനിടുന്നതനിനക്ട് തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങഴള  സജ്ജമമ്മാക്കുന്ന  തരതനില  നഗരമ്മാസൂത്രണ  നനിയമതനില

പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാനനിഴന്റ ഉള്ളടെകതനിലുര നടെപടെനിക്രമതനിലുര മമ്മാറങ്ങള്
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നനിര്മദ്ദേശനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ഇഗൗ സമ്മാഹചരരര ചൂഷണര ഴചയമ്മാണക്ട് യമ്മാഴതമ്മാരുവനിധ

ചര്ചയുര  നടെതമ്മാഴത  പനിന്വമ്മാതനിലെനിലൂഴടെ  ഇഗൗ  മഭേദഗതനികള്

അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഈ  നനിയമനനിര്മമ്മാണ  ഗതനിയനിഴലെ ചനിലെ

വരവസകള്  അശമ്മാസശയവര  പക്ഷേപമ്മാതപരവര  1996-ല  മകന  സര്കമ്മാര്

പുറഴപ്പടുവനിച  മമ്മാതൃകമ്മാ  ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ  നനിയമതനിഴനതനിരുമമ്മാണക്ട്.

മഹമ്മാപ്രളയതനിഴന്റയുര  പ്രകൃതനിമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങളുഴടെയുര  ആഘമ്മാതര

അതനിജശവനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  അടെനിയനര  ആസൂത്രണ  ഇടെഴപടെലുകള്,

ആവശരമമ്മായ  പ്രമദശങ്ങളനിഴലെ  സലെപര ആസൂത്രണര  സരബനനിച

വരവസകള്  എന്നനിവ  ഉള്ഴപ്പടുതനിയമ്മാണക്ട്  നനിയമ  മഭേദഗതനി

തയമ്മാറമ്മാകനിയനിരനിക്കുന്നഴതന്നക്ട് ഉമദ്ദേശ കമ്മാരണങ്ങളനില വനിവരനിക്കുന.  എന്നമ്മാല

ഇപ്രകമ്മാരര  തയമ്മാറമ്മാകനിയനിരനിക്കുന്ന  മഭേദഗതനി  ബനിലനിഴന്റ  വകുപ്പക്ട്  34  പ്രകമ്മാരര

എക്സൈനികപ്യൂഷന്  പമ്മാന്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  ഒഴെനിവമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള  വരവസ

മചര്തനിരനിക്കുന.  20  വര്ഷമതയ്ക്കുള്ള ദശര്ഘകമ്മാലെ ഴപര്ഴസകശവക്ട് പമ്മാനനിഴന്റ

ലെക്ഷേരങ്ങഴള  പരനിഗണനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  നടെപ്പമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള  അഞക്ട്  വര്ഷഴത

എക്സൈനികപ്യൂഷന്  പമ്മാനുകളമ്മാണക്ട്  പമ്മാനനിരഗക്ട്  നടെപടെനികഴള  ചലെനമ്മാതകമമ്മാക്കുന്നതുര
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അതതക്ട്  തമദ്ദേശസമ്മാപന  ഭേരണസമനിതനികളുഴടെ  മുന്ഗണനകള്കനുസരനിചക്ട്

പദ്ധതനി  പ്രവര്തനങ്ങള്  മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന്  സഹമ്മായനിക്കുന്നതുഴമന്ന

കമ്മാരരര  വളഴര  പ്രസകമമ്മാണക്ട്.   ഇങ്ങഴനയുള്ള  എക്സൈനികപ്യൂഷന്  പമ്മാനുകള്

ഒഴെനിവമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്  വനികസന  പ്രക്രനിയയനില  വലെനിയ  രശതനിയനിലുള്ള

പ്രതനിസനനിയുണമ്മാകമ്മാന്  കമ്മാരണമമ്മാകുന്നതമ്മാണക്ട്.   ദശര്ഘകമ്മാലെ  ഴപര്ഴസകശവക്ട്

പമ്മാനുകള്  ഴറഗുമലെററനി  സസ്വഭേമ്മാവമതമ്മാടുകൂടെനിയതമ്മായതനിനമ്മാല  അവയുഴടെ

മമ്മാനദണങ്ങളനിലനനിനള്ള  ഴചറനിയ  വരതനിയമ്മാനരമപമ്മാലുര  വലെനിയ  രശതനിയനിലുള്ള

നനിയമ പ്രശ്നങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട് വഴെനി ഴതളനിയനിക്കുകയുര അതക്ട് പ്രമ്മാമദശനിക തലെതനിലുള്ള

വനികസനഴത വളഴരയധനികര മദമ്മാഷകരമമ്മായനി ബമ്മാധനിക്കുകയുര ഴചയര.  കൂടെമ്മാഴത

അഞക്ട്  വര്ഷകമ്മാലെയളവനിമലെയ്ക്കുള്ള  എക്സൈനികപ്യൂഷന്  പമ്മാനുകള്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

ഒഴെനിവമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്  തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  അവരുഴടെ

മുന്ഗണനകള്കനുസൃതമമ്മായനി  പദ്ധതനികള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനക്ട്  കഴെനിയമ്മാത

സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകുന്നതമ്മാണക്ട്.   ഇതുര  പ്രമ്മാമദശനിക  തലെതനില  വനികസന

പ്രവര്തനങ്ങളനില  പ്രതനിസനനി  സൃഷനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.   കൂടെമ്മാഴത  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  പമ്മാന്  ഇടെഴപടെലുകഴള  പരനിമനിതഴപ്പടുത്തുന്നതുര
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ഡശഴസന്ട്രഴഴലെമസഷന്  മപമ്മാളനിസനികക്ട്  വനിരുദ്ധവമമ്മാണക്ട്.   എക്സൈനികപ്യൂഷന്

പമ്മാനുകള്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിയമ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്

ഴഴദര്ഘരമമറനിയതനിനമ്മാലെമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  ഒഴെനിവമ്മാകുന്നതനിനക്ട്   കമ്മാരണമമ്മായനി

ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  എന്നമ്മാല എക്സൈനികപ്യൂഷന് പമ്മാനുകള് District Planning

Committee  (DPC)  തലെതനിലതഴന്ന  പമ്മാസമ്മാകമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.

തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്  ജനകശയമ്മാസൂത്രണ  പദ്ധതനികള്

പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്  തുലെരമമ്മായ  ലെളനിതമമ്മായ  നടെപടെനിക്രമര  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്.

എക്സൈനികപ്യൂഷന് പമ്മാന് ഒഴെനിവമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള് മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാനനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി തഴന്ന ഒരു

പ്രമയമ്മാറനിറനി ആക്ഷേന് പമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട് ബനിലനിഴന്റ വകുപ്പക്ട്  33  വരവസ

ഴചയനിരനിക്കുന.  ഇപ്രകമ്മാരര ഒരു പ്രമയമ്മാറനിറനി  ആക്ഷേന് പമ്മാനുര മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാനുര

തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള  അമത  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  തഴന്ന  പനിന്തുടെമരണനി

വരുഴമനള്ളതക്ട് വനിമരമ്മാധമ്മാഭേമ്മാസമമ്മാണക്ട്.  കൂടെമ്മാഴത പ്രമയമ്മാറനിറനി ആക്ഷേന് പമ്മാനുകള്

മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിതഴന്ന  വരവസ  ഴചയനിരനിക്കുന്നതനിനമ്മാല

തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട് അവരുഴടെ മുന്ഗണനമ്മാക്രമമനുസരനിചക്ട് പമ്മാനനിരഗക്ട്

നടെതമ്മാനുള്ള  അധനികമ്മാരര  ഇവനിഴടെ  നഷഴപ്പടുന്നതമ്മാണക്ട്.   ചമ്മാലെക്കുടെനി
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നഗരസഭേയനിഴലെ മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാനുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടുര നനിരവധനി ആമക്ഷേപങ്ങളുണക്ട്.

വനികസന കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാമടെമ്മാടുകൂടെനിയല മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാകനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.  നനിരവധനി

മപഴര  കുടെനിഴയമ്മാഴെനിപ്പനിമകണനി  വരുര.   ഴകടനിടെ  നനിര്മമ്മാണ  ഴപര്മനിറക്ട്

ലെഭേനികമ്മാതതടെകര ലെക്ഷേങ്ങള് മുടെകനി പണനിത വശടുകള് വനിലകമ്മാമനമ്മാ മലെമ്മാണ്

എടുകമ്മാമനമ്മാ കഴെനിയമ്മാത സമ്മാഹചരരമമ്മാണുള്ളതക്ട്.  ഇവനിടെഴത ജനങ്ങള് ആഴക

ആശങമ്മാകുലെരമ്മാണക്ട്.   തൃശ്ശൂര്  മകമ്മാര്പ്പമറഷഴന്റ  കമ്മാരരവര  വനിഭേനിന്നമല.   മമ്മാസ്റ്റര്

പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാകനിയനിട്ടുള്ള  അവനിടെഴത  ജനങ്ങള്  പ്രമക്ഷേമ്മാഭേതനിഴന്റ

പമ്മാതയനിലെമ്മാണക്ട്.   ജനങ്ങഴള  അറനിയനികമ്മാഴതയുര  കൂടെനിയമ്മാമലെമ്മാചന

നടെതമ്മാഴതയുമമ്മാണക്ട് മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാനുകള് തയമ്മാറമ്മാകനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഇതരര മമ്മാസ്റ്റര്

പമ്മാനുകളനില  ഉമദരമ്മാഗസ  മമധമ്മാവനിതസ്വര  കമ്മാണമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുര.   Town  and

Country  Planning  Act-ലനനിനര  എക്സൈനികപ്യൂഷന്  പമ്മാന്  ഒഴെനിവമ്മാക്കുന്നതനിലൂഴടെ

തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട് മുന്ഗണന നനിശയനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ജനകശയ

പ്രമ്മാമദശനിക  സര്കമ്മാരമ്മായനി  സദ്ഭേരണര  നടെത്തുന്നതനിനുള്ള  അവസരര

നഷഴപ്പടുന.   Principle  of  Subsidiarity  Act  അനുസരനിചക്ട്

പരനിഗണനിക്കുമമ്പമ്മാഴുര  എക്സൈനികപ്യൂഷന് പമ്മാന്  Town  and  Country  Planning-ല
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നനിര്ബനമമ്മായുര  ഉണമ്മായനിരനിമകണതമ്മാണക്ട്.   കമ്മാരണര  സലെപരമമ്മായ

ആസൂത്രണതനിഴന്റ  കമ്മാരരതനില  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്

നനിയനനിതമമ്മായ  സസ്വമ്മാതനരഴമങനിലുര  അനുവദനിമകണതമ്മാണക്ട്.   ആയതനിനമ്മാല

പ്രനിന്സനിപ്പല  ആകനിലനനിനര  എക്സൈനികപ്യൂഷന്  പമ്മാന്,  മനിഡനില  മറഞക്ട്  പമ്മാന്

ഒഴെനിവമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള മഭേദഗതനികള് ഉചനിതമല.   പ്രനിന്സനിപ്പല ആകക്ട്  പ്രകമ്മാരര

തമദ്ദേശ  സര്കമ്മാരുകള്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്ന  പമ്മാനുകള്  മനരനിടക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റനിമനമ്മാ

DPC-മകമ്മാ  ആണക്ട്  അരഗശകമ്മാരതനിനമ്മായനി  സമര്പ്പനിമകണതക്ട്.   നനിലെവനിഴലെ

മഭേദഗതനി പ്രകമ്മാരര തമദ്ദേശ സര്കമ്മാരുകള് തയമ്മാറമ്മാക്കുന്ന പമ്മാനുകള് ചശഫക്ട് ടെഗൗണ്

പമ്മാനര്കക്ട് അരഗശകമ്മാരതനിനമ്മായനി നലകുന്ന രശതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്

ചശഫക്ട്  ടെഗൗണ്  പമ്മാനര്കക്ട്  കൂടുതല  അധനികമ്മാരങ്ങള്  നലകുകയുര  ഉമദരമ്മാഗസ

രമ്മാജനിഴന്റ സസ്വഭേമ്മാവതനിമലെയ്ക്കക്ട് മമ്മാറുകയുര ഴചയന.  ഇതരതനില ചശഫക്ട് ടെഗൗണ്

പമ്മാനറനിമലെയ്ക്കക്ട്  അധനികമ്മാരര  മകനശകരനിക്കുന്ന  വരവസകള്   ഇഗൗ  മഭേദഗതനി

ബനിലനില ഉടെനശളമുണക്ട്.  ഇതക്ട് ശരനിയമ്മായ പ്രവണതയല.  ബനിലനിഴലെ അദ്ധരമ്മായര 7-

ല  a(i)  പുതനിയതമ്മായനി  മചര്ക്കുന്ന  പ്രമതരക  പ്രമദശതനിനുമവണനിയുള്ള

സലെപരപമ്മാന്  എന്നതക്ട്  അപ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായ  ആശയമമ്മാണക്ട്.   മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാന്
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കൂടെമ്മാഴത ഒരു  interim local development plan  കൂടെനി തയമ്മാറമ്മാകണഴമന്ന റശ-

ബനിലഡക്ട്  മകരള  ഴഡവലെപ്ഴമന്റക്ട്  മപ്രമ്മാഗമ്മാമനിഴന്റ  നനിര്മദ്ദേശതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനില  ആകനില  ഒരു   interim  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനനിനക്ട്

വരവസയുണമ്മാക്കുകയമ്മായനിരുന  ഉചനിതര.   അതനിനുപകരര  പ്രമതരക

പ്രമദശതനിനമ്മായനി സലെപരപമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള് ഒമര പ്രമദശതനിനക്ട്  ഒമര

ഴസ്കയനിലെനില  ഒന്നനിലെധനികര  പമ്മാനുകള്  ഒമരസമയര  നനിലെനനിലക്കുകയുര  ഇതക്ട്

ഡൂപനിമകഷനുര  ആശയക്കുഴെപ്പവര  സൃഷനിക്കുര.   ഇതക്ട്  വനികസന

പ്രവര്തനതനില  പ്രതനിസനനികള്  സൃഷനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.   കൂടെമ്മാഴത  പ്രകൃതനി

ദുരനങ്ങളുമടെയുര  മറ്റുര  പശമ്മാതലെതനില  പ്രമതരക  പ്രമദശതനിനുമവണനിയുള്ള

ഴസഷരല  പമ്മാനുകള്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതക്ട്  ഏഴതങനിലുര  ഒരു  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനതനിഴന്റ  അധനികമ്മാരപരനിധനിയനില  ഒതുങ്ങനി  നനിലകണഴമന്നനില.

അങ്ങഴന വരുമമ്പമ്മാള് പ്രസസ്തുത പമ്മാനുകള് തയമ്മാറമ്മാകനി അരഗശകരനിക്കുന്നതനിഴന്റ

ഭേരണപരമമ്മായ  ഉതരവമ്മാദനിതസ്വര  നനിര്വ്വഹനിമകണതക്ട്  ആരമ്മാഴണന്നക്ട്  ഇഗൗ

മഭേദഗതനിയനില  വരകമമ്മാകനിയനിടനില.   അതമ്മായതക്ട്  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനുകളുഴടെ

കമ്മാരരതനില  മജമ്മായനിന്റക്ട്  പമ്മാനനിരഗക്ട്  കമനിറനികക്ട്
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ചുമതലെഴപ്പടുതനിയനിരനിക്കുന്നതുമപമ്മാഴലെ  ഇവനിഴടെ  വരവസയുള്ളതമ്മായനി

കമ്മാണുന്നനില. സരസമ്മാനതനിഴന്റ ഗമ്മാമ-നഗര പ്രമദശങ്ങളുഴടെ സമഗ ആസൂത്രണ

വനികസനര  മുന്നനില കണക്ട്  നശണകമ്മാലെഴത  ചര്ചകള്ക്കുര  തനിരുതലുകള്ക്കുര

മശഷര നടെതനിയ നനിയമനനിര്മമ്മാണര കരുതലുര  വനികസനവര  ഉറപ്പമ്മാകമ്മാനുള്ള

യു.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാരനിഴന്റ  പ്രതനിബദ്ധതയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിരുന.   ഇഗൗ

നനിയമതനില  മഭേദഗതനി  വരുതനി  ജനകശയ-പ്രമ്മാമദശനിക  സര്കമ്മാരുകളുഴടെ

അവകമ്മാശങ്ങഴള  ഹനനികരുഴതന്നക്ട്  ഒരനികലകൂടെനി  ഓര്മഴപ്പടുതനിഴകമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന. 

ശശ  .    ഷമ്മാഫനി  പറമ്പനില:  സര്,  നനിരമ്മാകരണ  പ്രമമയഴത  ഞമ്മാന്

പനിനമ്മാങ്ങുന.  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  നഗരതനിഴലെ  ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനിമപ്പമ്മാ

ബനിലഡനിരഗനിനക്ട്  വളഴരയധനികര  കമ്മാലെപ്പഴെകമുണക്ട്.  ഞമ്മാന് എര.എല.എ.-ആയനി

ജയനിചമശഷര  അവനിടെര  സന്ദര്ശനിചമപ്പമ്മാള്  മമശപ്പുറതക്ട്  ബകഴറടുതക്ട്

വചനിരനിക്കുന്ന  കമ്മാഴ്ചയമ്മാണക്ട്  കമ്മാണമ്മാന് സമ്മാധനിചതക്ട്.  ഇതക്ട്  പനിരനിവമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്

ഞമ്മാന്  തമമ്മാശയ്ക്കക്ട്  മചമ്മാദനിചമപ്പമ്മാള്  മുകളനിലനനിനളള  ഴവളളര

മശഖരനിക്കുന്നതനിനമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  അവനിഴടെയുള്ളവര്  പറഞ്ഞെതക്ട്.   എലമ്മാ
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ഉമദരമ്മാഗസരുര  ഇരനിക്കുന്ന  സലെതക്ട്  ബകറ്റുകള്വചക്ട്  ഴവളളര

മശഖരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഗൗ  ഴകടനിടെതനിലനനിനര  അടെര്ന്നക്ട്  വശഴുന്ന

കഷ്ണങ്ങള്   ആളുകളുഴടെ  തലെയനില  വശണക്ട്  ആഴരങനിലുര  മരനിചമ്മാല  ആരമ്മാണക്ട്

അതനിനുതരവമ്മാദനിഴയനളള  മചമ്മാദരമുണമ്മായ  സമ്മാഹചരരതനില  ഴകടനിടെര

ഴപമ്മാളനിച്ചുമമ്മാറമ്മാനുളള  തശരുമമ്മാനര  ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.  മബമ്മാര്ഡുകൂടെനി

തശരുമമ്മാനനിക്കുകയുര അതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുകയുര ഴചയ. അതക്ട് ഴപമ്മാളനിച്ചുമമ്മാറനി പുതനിയ

ഴകടനിടെതനിഴന്റ  നനിര്മമ്മാണതനിമലെയ്ക്കക്ട്  കടെകമ്മാനമ്മായനി  എര.എല.എ.  ഫണ്ടുര

ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റക്ട്  ഫണ്ടുര  ഴറന്റക്ട്  അഡസ്വമ്മാന്സക്ട്  സ്കശമുര  വചക്ട്  ഒരു  ഴപ്രമ്മാമപ്പമ്മാസലുര

തയമ്മാറമ്മാകനി.  എലമ്മാ  ഴപര്മനിഷനുര  വമ്മാങ്ങനിയമശഷര  മമ്മാത്രഴമ  നനിര്മമ്മാണര

നടെതമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുകയുളളുഴവന്നക്ട്  മബമ്മാര്ഡനിലനനിന്നക്ട്  അറനിയനിച്ചു.

അതനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട്  ഇതനിനുളള  അനുമതനികമ്മായനി   ടെഗൗണ്  പമ്മാനനിരഗനില  അയചക്ട്

ഴപര്മനിഷന് ലെഭേനിമകണ സമയതക്ട് അവര് അറനിയനിചതക്ട്,  ഇവനിഴടെ ഴകമ്മാമമഴരല

ഴകടനിടെര പണനിയമ്മാന് പമ്മാടെനിലമ്മാഴയനര ഇതക്ട് ട്രമ്മാന്മസമ്മാര്ടക്ട് മസമ്മാണമ്മാഴണനമമ്മാണക്ട്.

അതനിഴന്റ  ഇടെതുവശത്തുര  വലെതുവശത്തുര  മുന്വശത്തുഴമമ്മാഴക  വലെനിയ

ഴകമ്മാമമഴരല  ഴകടനിടെങ്ങളമ്മാണുള്ളതക്ട്.   സര്കമ്മാര്  മരഖപ്രകമ്മാരര  ട്രമ്മാന്മസമ്മാര്ടക്ട്
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മസമ്മാണമ്മായതനിനമ്മാല  ഇവനിഴടെ  ഴകമ്മാമമഴരല  ഴകടനിടെര  നനിര്മനികമ്മാന്

പമ്മാടെനിഴലന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.  മപമ്മാഴലെയുളള  ഒരു

സമ്മാപനതനിനക്ട്  വലെനിയ  വരുമമ്മാനര  ലെഭേനികമ്മാവന്ന  കണ്ണമ്മായ  സലെതക്ട്  ഒരു

കണ്സഷന്  നടെക്കുമമ്പമ്മാള്  അതനിനക്ട്  അവരുഴടെ  റവനപ്യൂ  വരുമമ്മാനരകൂടെനി

വര്ദ്ധനിക്കുന്ന  തരതനിലുളള  കണ്സഷന്  മവണഴമന്നക്ട്

ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.-കക്ട്  നനിര്ബനമമ്മാണക്ട്,  അവനിടെഴത  സമ്മാഹചരരര

നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാര.  ഇഗൗ ഴകടനിടെര നനിര്മനികണഴമങനില ഇനനി എനമ്മാണക്ട്

ഴചമയണഴതന്നക്ട്  മചമ്മാദനിചമപ്പമ്മാള്  ട്രമ്മാന്മസമ്മാര്ടക്ട്  മസമ്മാണമ്മാണക്ട്  അതുഴകമ്മാണക്ട്

ഒരുകടെമുറനിമപമ്മാലുര  ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഴകടനിടെതനില

പമ്മാടെനിലമ്മാഴയന്നമ്മായനിരുന  അവരുഴടെ  മറുപടെനി.   മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികൂടെനി  ഇതനിനക്ട്

എക്സൈരപ്ഷന് നലകമ്മാന് മവണനി ഒരു ഴറസലെപ്യൂഷന് പമ്മാസമ്മാകണഴമന്നക്ട് അവര്

പറഞ്ഞെതനിഴന്റ അടെനിസമ്മാനതനില ഞമ്മാന് പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയനിമയമ്മാടെക്ട്

ഴറസലെപ്യൂഷന്  പമ്മാസമ്മാകമ്മാന്  പറയുകയുര,  അവര്  അതക്ട്  പമ്മാസമ്മാകനി

അയച്ചുഴകമ്മാടുതമപ്പമ്മാള്,  പമ്മാസമ്മാകനിയ  ഴറസലെപ്യൂഷന്   മനമ്മാടശസക്ട്  മബമ്മാര്ഡനില

ഒരുമമ്മാസര പ്രസനിദ്ധശകരനികണഴമനര മസമ്മാണനിരഗക്ട് എക്സൈരപ്ഷന് നടെത്തുന്നതനിനക്ട്
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ആര്ക്കുര പരമ്മാതനിയനിഴലന്നക്ട് അറനിയനികണഴമനര പറഞ്ഞു.  ഇകമ്മാരരര ആദരമമ

പറയമ്മാമമ്മായനിരുന്നനിമലഴയന്നക്ട്   ഞമ്മാന് മചമ്മാദനിച്ചു.  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ മലെമ്മാണനിനുമവണനി

കുടനികള്  മപമ്മായതുമപമ്മാഴലെ  ഓമരമ്മാ  ദനിവസവര  മപമ്മാകുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  ഓമരമ്മാന്നക്ട്

പറയുന്നതക്ട്.  ആ  മനമ്മാടശസക്ട്  പമ്മാസമ്മാകനി  ഡനി.പനി.സനി.  അരഗശകമ്മാരമതമ്മാടുകൂടെനി

ടെഗൗണ് പമ്മാനനിരഗക്ട് വഴെനി ഗവണ്ഴമന്റനിമലെയ്ക്കക്ട് വരണഴമന്നക്ട് പറഞ്ഞെതനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട്

ഡനി.പനി.സനി.  അരഗശകമ്മാരമതമ്മാടുകൂടെനി  അവനിമടെയ്ക്കക്ട്  അയചമപ്പമ്മാള്,  ഇഗൗ

മനമ്മാടശസനിലെനിമടെണ  ഡമ്മാഫക്ട്  നനിയമ  വകുപ്പനിലെയചക്ട്  ഴവറക്ട്  ഴചയമശഷര  ആ

ഡമ്മാഫമ്മാണക്ട്  ഴറസലെപ്യൂഷനക്ട്  മവണനി  എടുമകണതുര  മനമ്മാടശസനിലെനിമടെണഴതനര

പറ ഞ്ഞു.  ഇഗൗ നടെപടെനിക്രമങ്ങഴളലമ്മാര കഴെനിഞ്ഞെമശഷമമ്മാണ ഇതക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.....

ഞമ്മാന് അതനിഴന്റ ഓമരമ്മാ മപമ്മായനിന്റനിമലെയ്ക്കുര കടെക്കുന്നനില.  അങ്ങഴന  രണമ്മാമതക്ട്

ഇഗൗ പറയുന്ന മനമ്മാടശസക്ട്  പശരനിഡുര  എതനിര്പ്പനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  അറനിയനികലുര എലമ്മാര

കഴെനിഞ്ഞെമ്മാണക്ട് മനമ്മാടശസനിലെനിമടെണ ഡമ്മാഫക്ട്   നനിയമ വകുപ്പക്ട്  നലകനിയതുര  അതക്ട്

അയചതുര  ഴകമ്മാടുതതുഴമലമ്മാര.  അവസമ്മാനര  ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.

ഡനിമപ്പമ്മായുഴടെ പണനി ആരരഭേനികമ്മാന് ഫണ്ടുണമ്മായനിട്ടുര നനിര്മമ്മാണര ആരരഭേനികമ്മാന്

വര്ഷങ്ങള്  കമ്മാതനിരനിമകണനി  വന.  നഗരമ്മാസൂത്രണഴത  സരബനനിച്ചുര



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

103

ബനിലഡനിരഗക്ട് ഴപര്മനിറനിഴന സരബനനിച്ചുര സര്കമ്മാരനിമന്റതമ്മാഴണങനിലുര ഴഴപ്രവറക്ട്

വരകനികളുമടെതമ്മാഴണങനിലുര ഇഴതമ്മാരു ഴറഗുമലെററനി  പമ്മാന് എന്നതനിനപ്പുറര ഭേമ്മാവനി

തലെമുറയ്ക്കുമവണനി  ഇഴതമ്മാരു  വനികസമനമ്മാന്മുഖ  പമ്മാനമ്മാകനി  മമ്മാറ്റുന്നതനിനക്ട്  സഭേ

തശരുമമ്മാനഴമടുകണഴമന്നമ്മാണക്ട്  ആദരമമ്മായനി  അഭേരര്തനികമ്മാനുളളതക്ട്.  ഒനര

പമ്മാടെനിഴലന്നക്ട് മമ്മാത്രര പറയുന്ന, ഴറഗുമലെഷന്സക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാത്രര ഒരു നഗരതനിഴന്റ

ആസൂത്രണഴത മുമന്നമ്മാടക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയനില.  വനിമദശ രമ്മാജരങ്ങളനിഴലെ

നഗരങ്ങഴള  കണനിടക്ട്  അതുമപമ്മാഴലെ  എന്നമ്മാണക്ട്   ആകുകഴയന്നക്ട്  പലെരുര

ഴനടുവശര്പ്പക്ട്  വനിടെമ്മാറുണക്ട്.  അടെനിസമ്മാനപരമമ്മായ  കമ്മാരരര,  ഒരു  പമ്മാനനിനകത്തുര

ഫപ്യൂചര്  ഴഡവലെപ്ഴമന്റനിനക്ട്  അനുമയമ്മാജരമമ്മായ  വനിധതനിലുളള  കമ്മാരരങ്ങള്  ഒരു

ഴഴഗഡ് ഴഴലെന്സനിലുര  പറയുന്നനില.  ഇവനിഴടെ  ഇതക്ട്  പമ്മാടെനില,  ഇവനിഴടെ  ഇമത

പമ്മാടുളളൂഴവഴന്നമ്മാഴക  നമള്  ഴറഗുമലെറക്ട്  ഴചയകയമ്മാണക്ട്  ഴചയന്നതക്ട്.

അതനിനപ്പുറമതയ്ക്കക്ട്  മവഴറ  കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാനമനില.  പമ്മാടുളഴവന്നക്ട്  പറയുന്ന

സലെതക്ട് അതക്ട് എങ്ങഴന ഴചയമ്മാഴമന്നതനിഴന സരബനനിമചമ്മാ അതക്ട് എങ്ങഴന

മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാഴമന്നതനിഴന  സരബനനിമചമ്മാ  ഉള്ള  കൃതരമമ്മായ

കമ്മാരരങ്ങളനില.  ഒന്നമ്മാമഴത കമ്മാരരര,  നൂറക്ട് വര്ഷര പഴെകമുളള ഒരു സരവനിധമ്മാനര/
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ഒരു  നനിയമമമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ആകനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനഴമനപറയുന്നതക്ട്.

അവനിടെനിന്നനിമങ്ങമ്മാട്ടുണമ്മാകനിയ  മമ്മാറങ്ങഴള  സരബനനിചക്ട്  പറയുകയമ്മാഴണങനില,

2016-ല ഏറവര  അനനിവമ്മാരരമമ്മായ മമ്മാറമുണമ്മാകനിയനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാള് ഒരു മമ്മാറര

ഴകമ്മാണ്ടുവരുമമ്പമ്മാള്  ആ  മമ്മാറങ്ങളനില  പറഞ്ഞെ  എക്സൈനികപ്യൂഷന്  പമ്മാനുമപമ്മാലുര

ഇതനിലനനിനര  എടുത്തുമമ്മാറ്റുകയമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  ഗവര്ണര്  വന്നക്ട്  പ്രസരഗനിചതക്ട്,

നഗരമ്മാസൂത്രണര  ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള  കമ്മാരരങ്ങള്  ഡശഴസന്ട്രഴഴലെസക്ട്  ഴചയക്ട്

തമ്മാമഴെതടനിനക്ട്  കൂടുതല  അധനികമ്മാരങ്ങള്  നലകനി  വനികസനഴത

തസ്വരനിതഴപ്പടുതമ്മാനുളള നടെപടെനികള് എഴന്റ ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  സസ്വശകരനിക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്.

അങ്ങക്ട് ഇമപ്പമ്മാള് ഇരനിക്കുന്ന സലെത്തുനനിന്നമ്മാണക്ട് ഗവര്ണര് അന്നക്ട് പ്രസരഗനിചതക്ട്.

എന്നമ്മാല  ഡശഴസന്ട്രഴഴലെസക്ട്  ഴചയന്നതനിനുപകരര   ഴസന്ട്രഴഴലെസക്ട്  ഴചയക്ട്

ഇഴതലമ്മാര  സനി.ടെനി.പനി.  (ചശഫക്ട്  ടെഗൗണ്  പമ്മാനര്)  -യുഴടെ  കകകളനിമലെയ്ക്കക്ട്/  ഒരു

ഉമദരമ്മാഗസഴന്റ കകകളനിമലെയ്ക്കക്ട് എലമ്മാ സമനിതനികള്ക്കുര അപ്പുറമതയ്ക്കക്ട്  വരുന്ന

തരതനിലുളള  സജഷന്സക്ട്  ഇതനിനകതക്ട്  ഉള്ഴപ്പടനിട്ടുഴണന്നതക്ട് ഗഗൗരവതരമമ്മായ

പരമ്മാതനിയമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  വനിമകനശകരണമല  മകനശകരണമമ്മാണക്ട്

നടെന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അതക്ട്  കൂടുതല  അപകടെര  ഴചയര.  ഇരുപതക്ട്  വര്ഷമതയ്ക്കക്ട്
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ഴറഗുമലെററനിയമ്മായനിട്ടുളള ചനിലെ പമ്മാന്, പ്രകൃതനിഴയ സരബനനിച്ചുളള ആശങയനിമന്മേല

ഴഴഗഡ് ഴഴലെന്  വയ്ക്കമ്മാര.   എലമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങളുര  ഇരുപതക്ട്  വര്ഷതനിനപ്പുറമുള്ളതക്ട്

ഇമപ്പമ്മാള് തശരുമമ്മാനനിചമ്മാല അതക്ട് ഴഡവലെപ്ഴമന്റക്ട് ഓറനിയന്റഡക്ട് ആയനിരനികണര.

ഇരുപതക്ട് വര്ഷതനിനപ്പുറമുളള നഗരര എങ്ങഴനയമ്മായനിരനികണഴമന്നക്ട് വനിഭേമ്മാവനര

ഴചയന്ന ആശയങ്ങളമ്മായനിരനികണര.  എന്നമ്മാല ഇവനിഴടെ ഴവറുര ഴറഗുമലെഷന്സക്ട്

മമ്മാത്രമമ്മാണുള്ളതക്ട്. ഇതക്ട് ഴചയമ്മാന് പമ്മാടുണക്ട്, ഇതക്ട് ഴചയമ്മാന് പമ്മാടെനില,  ഇതക്ട് ഇവനിഴടെ

നനിന്നക്ട് നലകമ്മാന് പമ്മാടെനില തുടെങ്ങനിയ കമ്മാരരങ്ങഴള എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാന്

എനപറയുന്നതക്ട്.  ഇരുപതക്ട്  വര്ഷതനിനപ്പുറര  ആ  നഗരര

എങ്ങഴനയമ്മാകണഴമന്നതനിഴന  സരബനനിചക്ട്  വനികസനതനിഴന്റതമ്മായ   ഴചറുതുര

വലുതുമമ്മായനിട്ടുളള  എലമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങളനിലുര  ഇതക്ട്  ഇഫകക്ട്  ഴചയകയമ്മാണക്ട്.

എക്സൈനികപ്യൂഷന് പമ്മാനുരകൂടെനി എടുത്തുമമ്മാറ്റുന്നമതമ്മാഴടെ.....,  ഒരുതരതനിലുര പ്രകൃതനികക്ട്

മകമ്മാടര  തടമ്മാത  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  നഗരതനിഴന്റ  മധരതനില  കൃഷനിയുമമ്മായനി

ഒരുബനവമനിലമ്മാത  പ്രമദശഴത  മസമ്മാണനിരഗനില   ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിടക്ട്

അതനിലനനിനര  എടുത്തുമമ്മാറ്റുന്നതനിനുളള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്ഴകടുത  സമയര

എത്രയമ്മാഴണന്നക്ട് പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനിമപ്പമ്മായുഴടെ കമ്മാരരതനില
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പറഞ്ഞു.  ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  മപ്രമ്മാജകക്ട്  ആയതുഴകമ്മാണക്ട്   ഇതനിങ്ങഴന

നശണ്ടുമപമ്മാകുന്നതനിഴനക്കുറനിചക്ട് ആര്ക്കുര ആവലെമ്മാതനിയനില.  സലെര എര.എല.എ.

കുറചക്ട് ആമക്ഷേപവര പഴെനിയുര മകള്ക്കുര,  അതനിനക്ട് രമ്മാഷശയമമ്മായനി അപ്പുറമതയ്ക്കുര

ഇപ്പുറമതയ്ക്കുര  വമ്മാദപ്രതനിവമ്മാദങ്ങള്  ഉണമ്മാകുകഴയന്നതുര  ശരനിതഴന്ന.  പഴക്ഷേ

അഴതമ്മാരു  സസ്വകമ്മാരര  നനിമക്ഷേപവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട   കമ്മാരരമമ്മായനിരുനഴവങനില

അവര് എത്രകമ്മാലെര  ഇതനില പണര മുടെകനിയനിടെമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാകുര.  ഇഗൗ മപ്രമ്മാജകക്ട്

ആരരഭേനികമ്മാന് ഇഗൗ നൂലെമ്മാമമ്മാലെകളുഴടെ പനിന്നമ്മാഴലെ എത്രകമ്മാലെര അവര് ഓമടെണനി

വരുമമ്മായനിരുന.  ഒരനികലുര ഴസന്ട്രഴഴലെസക്ട് ഴചയന്ന നയങ്ങള്,  ഇഗൗ ബനിലനില

ഉള്ഴപ്പടുതനിയ നയങ്ങളുമമ്മായനി മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകരുതക്ട്. ബഹുമമ്മാനഴപ്പട വകുപ്പുമനശ,

ഇതനിനക്ട് കൂടുതല അധനികമ്മാരര ജനിലകളനിലുര അതനിനക്ട് തമ്മാഴഴെയുളള സലെങ്ങളനിലുര

നലകുന്നതനിനുപകരര  ഇഴതമ്മാരു  ഉമദരമ്മാഗസനനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴസന്ട്രഴഴലെസക്ട്

ഴചയമമ്പമ്മാള്,  ഒരു ഇന്ഴവസ്റ്റക്ട്ഴമന്റനിനുമവണനി ഒരമ്മാള് തയമ്മാറമ്മായമ്മാല,  അയമ്മാളുഴടെ

മുഴുവന്  ഫയലുകളുര  ഇഗൗ  ഴസന്ട്രഴഴലെസ്ഡക്ട്  സരവനിധമ്മാനതനിമലെയ്ക്കക്ട്  വന്നക്ട്

അരഗശകമ്മാരര  വമ്മാങ്ങനി  മപമ്മാകുമമ്പമ്മാമഴെയ്ക്കുര  ഉണമ്മാകുന്ന  കമ്മാലെതമ്മാമസര  കമ്മാരണര

മകരളതനിനക്ട് പലെ ബസകളുര നഷഴപ്പടുഴമന്ന കമ്മാരരതനില സരശയര മവണ. 
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ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  മകനശകരണഴതക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  തമ്മാങള്

പറയുന്നതക്ട്.  ഴമമ്മാതതനില  അതരഴമമ്മാരു  പ്രവണത  സരസമ്മാനതക്ട്

വര്ദ്ധനിച്ചുവരുന്നതക്ട് ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ; കമ്മാരണര, പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട് പമ്മാന്

ഫണനില  പണര  അനുവദനിക്കുകയുര  അതനിനുമശഷര  തനിരുവനനപുരത്തുനനിനര

മകനശകൃതമമ്മായ പദ്ധതനികളുണമ്മാക്കുകയുര തുടെര്ന്നക്ട് പഞമ്മായത്തുകമളമ്മാടെക്ട് അവര്കക്ട്

അനുവദനിച തുകയനിലനനിന്നക്ട് ഇത്രശതമമ്മാനര അതനിമലെയ്ക്കക്ട് മമ്മാറനിവയ്ക്കമ്മാന് പറയുകയുര

പഞമ്മായതനിനക്ട്  ഇഗൗ  പ്രമ്മാമദശനികമ്മാസൂത്രണര  വഴെനി  ഒനരതഴന്ന  ഴചയമ്മാന്

കഴെനിയമ്മാത  സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകുകയുര  ഴചയകയമ്മാണക്ട്.

ഡശഴസന്ട്രഴഴലെമസഷഴനന്നക്ട് പറയുകയുര റശഴസന്ട്രഴഴലെമസഷനമ്മാണക്ട് ഇവനിഴടെ

നടെക്കുകയുര ഴചയന്നതനിമനമ്മാടെക്ട് തമ്മാങള് മയമ്മാജനിക്കുനമണമ്മാ?

ശശ  .    ഷമ്മാഫനി  പറമ്പനില  : സര്,  അതനിഴന്റ  ഏറവര  ഴതളനിഞ്ഞെ

ഒരുദമ്മാഹരണമമ്മായനി  ഇഗൗ  ബനിലനിനകഴത  പലെ  വകുപ്പുകഴളയുര  നമുഴകടുതക്ട്

കമ്മാണനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുര.   മലെമ്മാകല  ഴസലഫക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  എന്നക്ട്   ഒരു

ഭേരഗനികക്ട്  വനിളനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആ  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  അവരുഴടെ

നമ്മാടെനിഴന്റ  പ്രമ്മാമദശനികമമ്മായ  വനികസനമ്മാവശരങ്ങഴള  സരബനനിച്ചുളള
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തശരുമമ്മാനങ്ങളനില  ചനിലെ  മമ്മാറങ്ങള്  വരുതമ്മാനുളള  അധനികമ്മാരരമപമ്മാലുര

കവര്ഴന്നടുക്കുന്ന  തരതനിലെമ്മാണക്ട്  ഇതനിനകഴത  പലെ  വകുപ്പുകളുര

കടെനകൂടെനിയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   ഭേരണഘടെനമ്മാ  വനിരുദ്ധമമ്മായ  നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്മപമ്മാലുര

ഴസന്ട്രല ആകനിനക്ട് വനിരുദ്ധമമ്മായനി ഇതനില ഉള്ഴപ്പടനിരനിക്കുനഴവന്ന വരമ്മാപകമമ്മായ

പരമ്മാതനികളമ്മാണക്ട്   ഉയര്നവരുന്നതക്ട്.   ഒരുസലെര  ഴകമ്മാമമഴരല   പര്പ്പസനിനക്ട്

നശകനിവച്ചുഴവന്നക്ട് വനിചമ്മാരനിക്കുക. ആ  സലെതക്ട് എത്ര സ്കസ്വയര് ഫശറനില ഴകടനിടെര

നനിര്മനികമ്മാന്  കഴെനിയുഴമന്നതനിഴന  സരബനനിച്ചുളള  എലമ്മാ  വനിവരങ്ങളുര  ഒരു

നനിമക്ഷേപകനക്ട്  ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട് അയമ്മാളുഴടെ പമ്മാന് ഏഴതങനിലുര ഒരു ബനിലഡനിരഗക്ട്

ഇന്ഴസകറുഴടെ  മുമ്പനില  സമര്പ്പനിക്കുമമ്പമ്മാഴെമ്മായനിരനിക്കുര.   അതുവഴര  അയമ്മാള്കക്ട്

അതനിഴന  സരബനനിചക്ട്  ഒരു  പമ്മാനുമുണമ്മാകനില.  ഒരു  കൃതരത  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്

ഉമദരമ്മാഗസര്കക്ട് സമ്മാധനിക്കുനമനില,  ഞമ്മാന് ഉമദരമ്മാഗസഴര കുറര പറയുന്നതല.

നഗരതനിഴലെ മറമ്മാഡുകളുഴടെ വശതനി മനരഴത നനിശയനിച്ചുകൂഴടെ;  അതക്ട് മനരഴത

നനിശയനിചനിരുനഴവങനില  അതനിനനുസരനിചക്ട്  അവനിഴടെ  നനിര്മനിക്കുന്ന

ബനിലഡനിരഗുകള്കക്ട്  ഇത്ര  ഉയരരവഴരയുര  ഇത്ര  നനിലെവഴരയുര  ഇത്ര  സ്കസ്വയര്

ഫശറ്റുവഴരയുമമ്മാകമ്മാഴമനളള  തശരുമമ്മാനമുണമ്മാകുകയുര  അതക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ
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ഡമ്മാറയനില  പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്  ഇന്ഴവസ്റ്റക്ട്  ഴചയമ്മാന്  വരുന്ന  വരകനികക്ട്  അവനിഴടെ

നനിര്മനിക്കുന്ന  ഴകടനിടെര  എത്ര  സ്കസ്വയര്  ഫശറ്റുവഴരയമ്മാകമ്മാഴമനളള  ഴഎഡനിയ

ലെഭേനിക്കുകയുര ഴചയമമ്മായനിരുന. അമദ്ദേഹതനിഴന്റ സലെതനിഴന്റ മനഴര മുന്നനിലുള്ള

മറമ്മാഡനിഴന്റ വശതനി  ചനിലെമപ്പമ്മാള് ആറക്ട്  മശററമ്മായനിരനികമ്മാര.  അങ്ങഴന ആറക്ട്  മശറര്

കണകമ്മാകനി പമ്മാന് വരചക്ട് മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാനുര തയമ്മാറമ്മാകനി,  ഡനികസനുര സക്ചറല

ഡനിഴഴസനുഴമലമ്മാര  ഴചയക്ട്  പണര  ഇന്ഴവസ്റ്റക്ട്  ഴചയക്ട്   അമപക്ഷേയുമമ്മായനി

എത്തുമമ്പമ്മാഴെമ്മായനിരനിക്കുര അവനിഴടെയുളള ബനിലഡനിരഗക്ട് ഇന്ഴസകര് പറയുന്നതക്ട് ആ

വളവക്ട്  ഒന്നക്ട്  വളഞ്ഞുകഴെനിഞ്ഞെമ്മാല  ചനിലെമപ്പമ്മാള്  അഞര  മശറമറയുണമ്മാകുകയുളളൂ,

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ആ  മറമ്മാഡക്ട്  ഴമമ്മാതതനില  ആറമ്മായനി  കണകമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിയനിലമ്മാഴയന്നക്ട്.  ഇതക്ട്  ഫനിക്സൈക്ട്  ഴചയഴകമ്മാടുകമ്മാനുളള  ഉതരവമ്മാദനിതര

ആര്കമ്മാണക്ട്? ആറക്ട് മശറര്, നമ്മാലുമശറര്, എടക്ട് മശറര് മറമ്മാഡുകള് ഏഴതലമ്മാമമ്മാഴണന്നക്ട്

മനരഴത   ഫനിക്സൈക്ട്  ഴചയനിട്ടുഴണങനില  പ്രശ്നങ്ങള്  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാമമ്മായനിരുന.

ചനിലെസലെതക്ട്  5.50  മശറമറമ്മാ  5.40  മശറമറമ്മാ ആയനിരനികമ്മാര മറമ്മാഡുകളുഴടെ വശതനി.

പഴക്ഷേ  മറമ്മാഡുകഴള  ഴമമ്മാതമമ്മായനിഴയടുക്കുമമ്പമ്മാള്  അവനിടെഴത  മസഫനി

കണ്മസണനിഴന  ബമ്മാധനികമ്മാത  തരതനിലുളള  ഒരു  കമ്മാരനിറനി  അതനിനക്ട്
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നലകനിയമ്മാല  ഒരു  ഇന്ഴവസ്റ്റഴറ  സരബനനിചനിടെമതമ്മാളര

സഗൗകരരമമ്മാകുമമ്മായനിരുന.  എനനികക്ട്  ഇവനിഴടെ  ഒരു  സലെമുണക്ട്,   ആ സലെതക്ട്

എനനികക്ട്  നനിര്മനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്ന  ബനിലഡനിരഗനിഴന്റ  പരമമ്മാവധനി  അളവക്ട്

ഇത്രയമ്മാണക്ട്,  എഴന്റ  ഇന്ഴവസ്റ്റക്ട്ഴമന്റക്ട്  ഇത്രയമ്മാകമ്മാര,  എനനികക്ട്  അതനിലനനിന്നക്ട്

ലെഭേനികമ്മാന്  മപമ്മാകുന്ന  ലെമ്മാഭേര  തുടെങ്ങനിയ  കമ്മാരരങ്ങള്  കണകമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയുര.

ഇതുസരബനനിച ആവശരവമമ്മായനി   ഒരുമദരമ്മാഗസഴന്റ അടുതക്ട്  മപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്

അമദ്ദേഹതനിഴന്റ  മമനമ്മാഭേമ്മാവവര   നനിയമഴത  സരബനനിചക്ട്  അമദ്ദേഹര

വരമ്മാഖരമ്മാനനിക്കുന്ന രശതനിയുര  വചക്ട് അതക്ട് പനിഴന്നയുര ഴഴവകുകയമ്മാണക്ട്.  അവനിടെഴത

ഇന്ഴവസ്റ്റക്ട്ഴമന്റക്ട് കുറയുര.  കണ്ഴവര്ഷഴന സരബനനിചക്ട് പറയുകയമ്മാഴണങനില,

ഒരു  ഏകര്  വഴരയുളള  സലെതനിനക്ട്  പതക്ട്  ശതമമ്മാനവര  അതനിനുമുകളനില

ഇരുപതക്ട്  ശതമമ്മാനവമമ്മാണക്ട്  ഫശസക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  അതക്ട്

ലെമ്മാന്ഡനിഴന്റ കണ്ഴവര്ഷന് മററ്റുമമ്മായനി മമ്മാത്രര തമ്മാരതമരര ഴചമയണ ഒന്നമ്മാണക്ട്.

നഗരങ്ങളനിഴലെ  പലെ  സലെങ്ങളുര  ഇമപ്പമ്മാഴുര  കമ്മാസനിഫനിമകഷനനില

നനിലെഴമന്നമ്മാണക്ട് മരഖഴപ്പടുതനിയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അവനിഴടെ പതനിറമ്മാണ്ടുകളമ്മായനി കൃഷനി

ഴചയന്നനിലമ്മായനിരനികമ്മാര.  ഇമപ്പമ്മാഴുര  എറണമ്മാകുളഴത  ഴഴബപ്പമ്മാസനിഴന്റ
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വശങ്ങളനിലുളള  സലെര  കമ്മാസനിഫനിമകഷനനില  നനിലെഴമന്നമ്മാകമ്മാര

മരഖഴപ്പടുതനിയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  നഗരവത്കരണര  അനനിവമ്മാരരമമ്മായ  സലെതക്ട്

പ്രകൃതനിഴയ  ബമ്മാധനികമ്മാത  തരതനില  മഴറമ്മാരു  പര്പ്പസനിനുമവണനി

ഴകമ്മാമമഴരലെമ്മാമയമ്മാ  ഇന്ഡസനിയലെമ്മാമയമ്മാ   ഏഴതങനിലുര  പമ്മാന്  പ്രകമ്മാരര

മനമ്മാടനിഴഴഫ  ഴചയക്ട്  കഴെനിഞ്ഞെമ്മാലുര  പനിന്നശടെക്ട്  അവനിഴടെ  ഴകടനിടെങ്ങള്

നനിര്മനികണഴമങനില  കമ്മാസനിഫനിമകഷനനില  ഉള്ഴപ്പടതനിഴന്റ  മപരനില  ഇഗൗ

കണ്മവര്ഷന്  മററ്റുര  നലമകണനി  വരുന്ന  ഒരവസയുണമ്മാകുമമമ്മാ?  അതനിനമ്മാല

ആരമ്മാണക്ട്  ഇന്ഴവസ്റ്റക്ട്ഴമന്റനിനക്ട്  തയമ്മാറമ്മായനി  വരുന്നതക്ട്.  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  നഗരതനില

ഴഴഹമവയുഴടെ  സമശപത്തുള്ള പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു സലെതക്ട്  മലെമ്മാകരമ്മാജരങ്ങളനില

തഴന്ന  വളര്ന്ന  വലെനിഴയമ്മാരു  ബമ്മാന്ഡക്ട്   ഒരു  ഴഴഹപ്പര്  മമ്മാര്കറക്ട്  തുടെങ്ങമ്മാന്

തശരുമമ്മാനനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഗൗ  ലെമ്മാന്ഡനില  അവനിടെഴത  മലെമ്മാകല

പമ്മാര്ടക്ട്ണര്ഷനിപ്പനിലെമ്മാണക്ട് ഴഴഹപ്പര് മമ്മാര്കറക്ട് നടെതമ്മാന് മപമ്മാകുന്നതക്ട്. ബനിലഡനിരഗക്ട്

പമ്മാനനില  എഴനമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്  മവണഴതന്നക്ട്  അവര്  പറഞ്ഞു.  ആ  പമ്മാന്

അനുസരനിചക്ട് ബനിലഡനിരഗക്ട് നനിര്മനികണഴമങനില ലെമ്മാന്റക്ട് കണ്ഴവര്ടക്ട് ഴചയണര.

അതനിഴന്റ  ഇരുപതക്ട്  ശതമമ്മാനര  അടെയ്ക്കണഴമങനില  മകമ്മാടെനികള്  മവണര,
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അതുകൂടെമ്മാഴത മറക്ട് ചമ്മാര്ജ്ജുകള്. അമപ്പമ്മാള് മബസനികക്ട് ലെമ്മാന്ഡനിഴന്റ മകമ്മാസ്റ്റക്ട് തഴന്ന

ധമ്മാരമ്മാളര  വരുര.  പനിന്നശടെക്ട്  30  വര്ഷമതയ്ക്കക്ട്   അവനിഴടെ  ഇന്ഴവസ്റ്റക്ട്ഴമന്റക്ട്

നടെതനിയമ്മാല  എനക്ട്  റനിമടണ്  കനിട്ടുഴമന്നമ്മാണക്ട്  അവര്  ആമലെമ്മാചനിക്കുന്നതക്ട്.

എന്നമ്മാല ഇഗൗ ബമ്മാന്ഡനിഴന്റ ആള്കമ്മാര് പറയുന്നതക്ട്  അവനിഴടെ  1000  മപര്കക്ട്

മനരനിടക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  നലകമ്മാനുള്ള  അവസയുണമ്മാകുഴമന്നമ്മാണക്ട്.  ഇഴതമ്മാരു

ഗവണ്ഴമന്റുര  നമ്മുഴടെ  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനുര  തമനില  കണക്ടുഴചയമ്മാല........  പമ്മാന്

അപ്രൂവല  നലകുന്നതുര  അതുമൂലെമുണമ്മാകുന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങളുര  തമനില

കണകക്ട്  ഴചയന്ന  ഒരു  സരവനിധമ്മാനര  നമുകക്ട്  മവമണ?   അതനിഴലങനില

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങളുര  സരരരഭേങ്ങളുമുണമ്മാകുന്നതക്ട്;

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട്  ഇതനിഴന മുമന്നമ്മാടക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട്?

വനികസമനമ്മാന്മുഖമലമ്മാഴത  ഇഗൗ  പമ്മാനനിഴനഴവറുര  ഴറഗുമലെററനി  മമ്മാത്രമമ്മാകനിമമ്മാറനി

ഇവനിഴടെ അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതുഴകമ്മാണക്ട് ഇന്നഴത ദനിവസര ഒരു ബനില  പമ്മാസമ്മാകനി

എന്നതനിനപ്പുറമതയ്ക്കക്ട്  എനക്ട്  ഗുണമമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടെനിനുണമ്മാകമ്മാന്

മപമ്മാകുന്നഴതനള്ളതക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഗഗൗരവമമ്മായനി  ചനിനനികണഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന്

അഭേരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ എക്സൈനികപ്യൂഷന് പമ്മാനനിഴന സരബനനിച്ചുള്ള
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ആമക്ഷേപങ്ങള്.  അതക്ട്  എനനിനമ്മാണക്ട്  എടുതക്ട്  മമ്മാറ്റുന്നതക്ട്;  നമ്മുഴടെ  മലെമ്മാകല

ഴസലഫക്ട് ഗവണ്ഴമന്റുകള്കക്ട് ആ ഒരു അധനികമ്മാരര കൂടുതല നലമകണതമല?

ഇതനിലതഴന്ന  പറയുന്ന  പലെ  മകമ്മാസനിലുര  സനി.ടെനി.പനി.  എന്ന  മടെര  എത്ര

സലെങ്ങളനിലെമ്മാണക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനിചനിരനികന്നഴതന്നക്ട്  നനിങ്ങഴളമ്മാന്നക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിച്ചുമനമ്മാകണര.  എലമ്മാര  ഒരു  മകനതനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരനികയമ്മാണക്ട്.  എത്ര

സലെങ്ങളനിലെമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  വരുന്നതക്ട്;  അതുഴകമ്മാണക്ട്  മപ്രമ്മാസസനിരഗക്ട്  ഴഴവകുര

എനള്ളതലമ്മാഴത നമുകക്ട് എനക്ട് ഗുണമമ്മാണക്ട് പ്രമതരകനിചക്ട് ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട്; അതനിഴന്റ

പര്പ്പസക്ട് എനമ്മാണക്ട്? മഴറമ്മാരു കമ്മാരരര, ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പനി. ടെനി. മതമ്മാമസക്ട് ഇവനിഴടെ

പറഞ്ഞെതുമപമ്മാഴലെ, നമ്മുഴടെ മലെമ്മാകല മബമ്മാഡനികളുഴടെ മമല ഇരുമ്പുലെകമപമ്മാഴലെ

ഒരു സമ്മാധനര അടെനിമചലപ്പനിചനിടക്ട്.... അവരുഴടെ പ്രമ്മാമദശനിക ആവശരങ്ങമളമ്മാടെക്ട് ഒരു

തരതനിലുര കണകടെക്ട്  അലമ്മാതതനിനക്ട്  പതനിറമ്മാണ്ടുകള്കക്ട് മമ്മാറമ്മാന് കഴെനിയനിഴലന്ന

നനിര്ബന  ബുദ്ധനി  അടെനിമചലപ്പനിക്കുന്നതമ്മാമണമ്മാ  നലതക്ട്,  അമതമ്മാ  അവഴരക്കൂഴടെ

വനിശസ്വമ്മാസതനിഴലെടുതക്ട്  നമ്മാടനിലുണമ്മാകുന്ന  മമ്മാറങ്ങള്കനുസൃതമമ്മായനി

അടെനിയനരമമ്മായ  മമ്മാറങ്ങള്......  ഇമപ്പമ്മാള്  പ്രളയവമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്

അടെനിയനരമമ്മായ സമ്മാഹചരരങ്ങളനിലുണമ്മാക്കുന്ന മമ്മാറങ്ങഴള സരബനനിചമ്മാണക്ട് ഇതക്ട്
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ഴപ്രമ്മാമപ്പമ്മാസക്ട് ഴചയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.    ആ അടെനിയനര സമ്മാഹചരരതനില ഇടെഴപടെമ്മാന്

തമ്മാഴഴെതടനിലുള്ള  ആളുകഴള  strengthen   ഴചയന്ന  നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്  ഇഗൗ

മഭേദഗതനിബനിലനില  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  ഉള്ളഴതന്നക്ട്  ആതമ്മാര്തമമ്മായനി

പരനിമശമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട് നലതമ്മായനിരനിക്കുര.  ഒരു ദനിശമ്മാമബമ്മാധമനിലമ്മായ്മ  ഇതനിനകതക്ട്

വളഴര  പ്രകടെമമ്മാണക്ട്.  ഴറഗുമലെറക്ട്  ഴചയക  എന്നതനിനപ്പുറമതയ്ക്കക്ട്  നമ്മാടെനിഴന്റ

വനികസനഴത സരബനനിച്ചുള്ള ഒരു കണ്ഴസപ്റ്റുമനില.  കളകശവമ്മായനിട്ടുള്ള ഒരു

ഇന്ഴവസ്റ്റക്ട്ഴമന്റക്ട്  ഒരു  പ്രമദശഴത  വനികസന  കമ്മാരരങ്ങളനില  ഉണമ്മാകണര.

ഇമപ്പമ്മാള്തഴന്ന  നമ്മുഴടെ  നഗരങ്ങളുഴടെ  ഓമരമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങള്  എടുതക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിക്കുക.   മമ്മാലെനിനരപ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനികഴപ്പടെമ്മാത  നഗരങ്ങളമ്മാണക്ട്

അധനികവര.  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  ജനിലയുള്ഴപ്പഴടെ  മമ്മാലെനിനരതനിഴന്റ  വലെനിയ  ഭേമ്മാരര

മപമറണനി വരനികയമ്മാണക്ട്. മമ്മാലെനിനരതനിഴന്റ ഴട്രഞനിരഗക്ട് ഗഗൗണനിമലെയ്ക്കക്ട് ഒരു മലെമ്മാഡക്ട്

വമ്മാഹനവര കടെതനിവനിടെമ്മാന് അവനിടെഴത മലെമ്മാകല ആളുകള് സമതനിക്കുന്നനില.

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  അതനിഴന  ട്രശറ്റുഴചമയണതക്ട്;  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  അതനിഴന

അഡസക്ട്  ഴചമയണതക്ട്?  നഗരര  ചശഞ്ഞുനമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്.  'അമൃതക്ട്'  പദ്ധതനി

മപമ്മാഴലെഴയമ്മാരു വലെനിയ പദ്ധതനി അവനിഴടെ നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന് തശരുമമ്മാനനിച്ചു. അതനിഴന്റ
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delay in processing  കമ്മാരണര...  ഇമപ്പമ്മാള് വമ്മാടര് അമതമ്മാറനിറനി ഴഴപപ്പക്ട് ഴഴലെന്

ഇടുന്നതനിനുമവണനി മറമ്മാഡുകള് മുഴുവന് ഴപമ്മാളനിച്ചു. ഴഴപപ്പക്ട് ഴഴലെന് ഒരു വശതനിട്ടു.

ഴഴപപ്പക്ട്  ഇടതുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  ഭേമ്മാഗങ്ങളനില  മറമ്മാഡക്ട്  reinstate  ഴചയമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുന്നനില.  പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  നഗരതനിഴലെ മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  മറമ്മാഡുകള് മുഴുവന്

തകര്ന്നക്ട് തരനിപ്പണമമ്മായനി കനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഇഗൗ പറയുന്ന പദ്ധതനി നടെതനിപ്പനിഴന്റ

കമ്മാലെതമ്മാമസര കമ്മാരണര അതനിഴന്റ  reinstatement  ഴഴവകുന.  പമ്മാലെകമ്മാടെനിഴന്റ

കമ്മാരരര ഇവനിഴടെയുള്ള എലമ്മാ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട എര.എല.എ.-മമ്മാര്ക്കുമറനിയമ്മാര.  ഒരു

വശതക്ട്  പ്രളയതനിഴന്റ  പ്രയമ്മാസര  മറുവശതക്ട്  കുടെനിഴവള്ളവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട

പ്രശ്നങ്ങള്, മറമ്മാഡുകളുഴടെ കമ്മാരരങ്ങള്. ഒരു പ്രമദശതക്ട് വനികസനര നടെക്കുമമ്പമ്മാള്

അവനിഴടെ ഴഴവദത്യുതനിയുര ഴവള്ളവഴമതനിക്കുന്നതുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള മറക്ട് കമ്മാരരങ്ങള്.....

സ്മമ്മാര്ടക്ട്  സനിറനിമപമ്മാലുള്ള  പദ്ധതനികള്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്  എലമ്മാ

അര്തതനിലുമുള്ള ഇന്ഴവസ്റ്റക്ട്ഴമന്റനിഴന പൂള് ഴചയക്ട് അവനിഴടെ ഒരു പമ്മാമനമ്മാടുകൂടെനി

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന്  ശമനിക്കുമമ്പമ്മാള്  ഇവനിഴടെ  ഇതനിനകതക്ട്  പറയുന്നതക്ട്

നഗരമ്മാസൂത്രണ വകുപ്പനിഴന്റ മമ്മാത്രമമ്മായനി  ഒരു പ്രമതരകമമ്മായനിട്ടുള്ള ഒരു പമ്മാന്കൂടെനി

പമ്മാസമ്മാകണഴമനള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഇനനി  ഓമരമ്മാ  വകുപ്പുകളുര  ആ  ദനിശയനില
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ചനിനനികമ്മാന്  തുടെങ്ങുര.  ഇറനിമഗഷന്  അവരുഴടെ  ഒരു  പമ്മാനുമമ്മായനി  വരുര,  വമ്മാടര്

അമതമ്മാറനിറനി  മവഴറമ്മാരു  പമ്മാനുമമ്മായനി  വരുര.   മവഴറ  വകുപ്പുകള്  ഴവമവ്വഴറ

പമ്മാനുമമ്മായനി  വരുമമ്പമ്മാള്  ആരമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന  സരമയമ്മാജനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്?

ഇതുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്  വനിശദമമ്മായ  ചര്ചയ്ക്കക്ട്  വനിമധയമമ്മാകനിയതനിനക്ട്

മശഷമമ്മായനിരുന ഇതരഴമമ്മാരു മഭേദഗതനി ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാനുള്ളതക്ട്. 36-ാംവകുപ്പനിഴലെ

മഭേദഗതനിയനിഴലെ  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുര  പ്രസനിദ്ധശകരനിക്കുന്നതനിനുര

അനുമതനി  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനി  ക്രമതനിലെമ്മാണക്ട്  CTP  രമ്മാജനിഴന്റ  മര്മര.

35-ാംനമ്പര്  മഭേദഗതനിയനില  8  ഉപവനിഭേമ്മാഗ  മഭേദഗതനിയമ്മാണക്ട്

നനിര്മദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ചശഫക്ട് ടെഗൗണ് പമ്മാനര് മുമഖന എന്ന കനിപ്തനനിബനന 8

തവണയനില  കൂടുതല  ഇഗൗ  മഭേദഗതനിയനില  ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിരനിക്കുന.   ഒരു

സമനിതനിമയമ്മാ   സസ്വയരഭേരണ  സമ്മാപനമമമ്മാ  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്ന  പമ്മാന്

സമര്പ്പനിക്കുമമ്പമ്മാള് ഒരു ഉമദരമ്മാഗസനലമ്മാഴത, ഒരു സമനിതനികക്ട് ഡനി.പനി.സനി.മയമ്മാ

സര്കമ്മാമരമ്മാ  ഴഴകമമ്മാറുക  എന്ന  ആശയമമ്മായനിരുന  2016-ഴലെ  ആകനില

പനിന്തുടെര്ന്നനിരുന്നതക്ട്. ഇഗൗ ആശയര ലെരഘനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് CTP രമ്മാജക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന

ഇഗൗ  ബനിലനിഴലെന്നക്ട്  പറമയണനിവരുര.  മമ്മാത്രമല  38-ഉര  39-ഉര  മഭേദഗതനി
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സര്കമ്മാരനിനക്ട്  സസ്വമമധയമ്മാ  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുര

പ്രസനിദ്ധശകരനിക്കുന്നതനിനുര  അനുമതനി  നലകുന്നതനിനുര  നനിര്മദ്ദേശനിക്കുന.

ചുരുകതനില  CTP-യനില എലമ്മാ അധനികമ്മാരവര നനിമയമ്മാഗനികഴപ്പടുര.  അഴതലമ്മാര

അവനിമടെയ്ക്കക്ട്  മകമ്മാണ്സണ്മട്രറക്ട്  ഴചയഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്  തഴന്നയമ്മാമണമ്മാ  ഇഗൗ

ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  നയര;  ഇഗൗ  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  മനതൃതസ്വര  നലകുന്ന  പമ്മാര്ടനികളുഴടെ

നയര?  ഒരു  ബമ്മാങക്ട്  ഴചകക്ട്  ഒപ്പനിടക്ട്  നലകുഴന്നമ്മാരു  പ്രതശതനിയമ്മാണക്ട്.  എലമ്മാര

അവനിഴടെയമ്മാണക്ട്.  അവനിടെന്നക്ട്  തശരുമമ്മാനഴമടുതമ്മാല  ബമ്മാകനിഴയലമ്മാവരുര  അതക്ട്

അരഗശകരനിമചകണഴമനള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ

വനികസനഴത  തസ്വരനിതഴപ്പടുത്തുന്നതക്ട്;  ഇതക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്

പ്രമ്മാമദശനികമമ്മായനിഴടമ്മാരു മലെമ്മാകല ഴസലഫക്ട് ഗവണ്ഴമന്റനിനക്ട് അവരുഴടെ നമ്മാടനില

അടെനിയനരമമ്മായനി  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാനുള്ള  വനികസന  പ്രവര്തനങ്ങഴള  strengthen

ഴചയന്നതക്ട്;  അതനിഴന  സരബനനിചക്ട്  മതനിയമ്മായ  ചര്ചകള്  ഉണമ്മായനിട്ടുമണമ്മാ?

ജനിലമ്മാ  ആസൂത്രണ  കമനിറനികക്ട്  ഭേരണഘടെന  നലകനിയനിരനിക്കുന്ന

അധനികമ്മാരങ്ങള്മപമ്മാലുര  പലെതുര  കവരുന്ന  തരതനിലെമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴലെ

മഭേദഗതനിയുണമ്മാകുന്നതക്ട്.  ഇതക്ട്  ഭേരണഘടെന  വനിരുദ്ധമമ്മായനി  മനമ്മാകനി  കമ്മാമണണ
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ഒന്നമ്മാണക്ട്.  ജനിലമ്മാ  ആസൂത്രണ  കമനിറനികക്ട്  നമള്  നലകനിയനിരുന്ന  ചനിലെ

അധനികമ്മാരങ്ങളുണമ്മായനിരുന.  അതുമപമ്മാലുര  കവരുന്ന  തരതനിലെമ്മാണക്ട്

ഇതനിനകഴത  മഭേദഗതനികള്  ഉണമ്മായനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  എമനമ്മാ

ധൃതനിഴപ്പടക്ട്/തനിടുകഴപ്പടക്ട്  മതനിയമ്മായ  ചര്ചകമളമ്മാ  ആമലെമ്മാചനകമളമ്മാ  അഴലങനില

futuristic  ആയനിട്ടുള്ള  ഒരു  തരതനിലുള്ള  കണ്ഴസപ്മറമ്മാ

കൂടനിയനിണകമ്മാഴതയമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  കമ്മാരരങ്ങള്  മുമന്നമ്മാടക്ട്

വചനിരനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  പറയമ്മാതനിരനികമ്മാന്  കഴെനിയനില.  മനരഴത  സൂചനിപ്പനിഴചമ്മാരു

കമ്മാരരര  നഗര  പ്രമദശങ്ങളനിഴലെ  നനിലെവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  തര്കങ്ങള്

സരബനനിചമ്മാണക്ട്  -  അതനിഴന്റ പരനിഹമ്മാരവര അതനിഴന്റ കണ്മവര്ഷനുര.  മമ്മാസ്റ്റര്

പമ്മാന് അനനമമ്മായനി  ഴഴവകുന.  ഴപ്രമപ്പമ്മാസ്ഡക്ട്  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനനില ഇഗൗ സലെര

commercial ആഴണന്നക്ട്  കമ്മാണുന.  അതനിനകതക്ട്  ആര്ക്കുര  തര്കമനില.

എന്നമ്മാല  implementation  ഴഴവകുമമ്പമ്മാള്  ആ  സലെതക്ട്  ഒരു  മപ്രമ്മാജകക്ട്

വരണഴമങനില  അതക്ട്  നനിലെമമ്മായനി  തഴന്ന  കണകമ്മാകണര.  സര്കമ്മാരനിഴന്റ  ഒരു

സ്കശമനില അതക്ട് various purpose ആയനി, industrial ആയനി, commercial ആയനി

ഒഴക കമ്മാണുന്ന ഒരു ലെമ്മാന്ഡനിനക്ട് അതക്ട് പമ്മാസമ്മാകമ്മാന് ഴഴവകനിയതനിഴന്റ മപരനില
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നനിലെമമ്മായനിതഴന്ന  കണകമ്മാകനി  അവഴരഴകമ്മാണക്ട്  ആ  ലെമ്മാന്ഡനിഴന്റ

കണ്മവര്ഷന്  മററക്ട്  കൂടെനി  അടെപ്പനിചമശഷര  അതക്ട്   industrial  ആണക്ട്

commercial  ആഴണന്നക്ട്  പറയുന്നതനില  എനമ്മാണക്ട്  അര്തര.

ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റതഴന്ന  സ്കശമനിലുര  പ്രമപ്പമ്മാസലെനിനുര  ഗവണ്ഴമന്റനിനുതഴന്ന

വനിശസ്വമ്മാസമനിഴലനള്ളതമല അതനിനകതക്ട് മരഖഴപ്പടുതമ്മാന് ശമനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇതക്ട്

നമുകക്ട്  ഡനിഴഴസഡക്ട്  ഴചയമ്മാവന്നമതയുള.  ഒരു  നഗര  പ്രമദശഴത

ലെമ്മാന്ഡമ്മാഴണങനില  അതനിനക്ട്  ഒമ്മാമരമ്മാന്നനിനുര  അമപക്ഷേ  വരുന്നതനിനക്ട്  മുമ്പുതഴന്ന

നമുകക്ട്  ഡനിഴഴസഡക്ട്  ഴചയമ്മാവന്നമതയുള  -  ഇഗൗ  ലെമ്മാന്ഡക്ട്  നമുകക്ട്

ഇകമ്മാരരതനിനമ്മായനി  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുതമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്;  അതവനിഴടെ  നടെകഴട;

അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്  അവനിഴടെ  ഉണമ്മാകഴട  എനള്ളതക്ട്.  അതരര

കമ്മാരരങ്ങളുണമ്മാകുന്നനില.  ഴഴഡമനജുമമ്മായുര  എസക്ട്.റനി.പനി.(സസ്വശമവജക്ട്  ട്രശറക്ട്ഴമന്റക്ട്

പമ്മാന്റക്ട്)-യുമമ്മായനി ബനഴപ്പട പ്രശ്നങ്ങള് തുടെങ്ങനി നമ്മുഴടെ നഗരങ്ങള് ജനങ്ങള്കക്ട്

ആശസ്വമ്മാസകരമമ്മായനി ജശവനികമ്മാന്....

ശശ  .   എലമദമ്മാസക്ട് പനി  .   കുന്നപ്പനിള്ളനില : സര്,  2018-ഴലെ പ്രളയതനിനുമശഷര

നമ്മുഴടെ  നഗരതനില  വലെനിയമതമ്മാതനില  ഴവള്ളഴകട്ടുണമ്മാകുനണക്ട്.  അലമ്മാഴത
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മഴെഴപയര  ഴവള്ളഴകട്ടുണമ്മാകമ്മാറുണക്ട്.  എറണമ്മാകുളര  നഗരതനില  ഒമടഴറ

സലെങ്ങളനില ഴവള്ളഴപ്പമ്മാകമുണമ്മാകുന്നതക്ട്  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര മഴെഴപയണമ്മാകുന്ന

ഴവള്ളഴകട്ടുകള്മൂലെമമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെഴയമ്മാഴകയുണമ്മാകുന്ന  പ്രധമ്മാന  പ്രശ്നര

മഴെഴപയമമ്പമ്മാള്  വശടുകള്ക്കുള്ളനിലുര  മടെമ്മായക്ട് ഴലെറക്ട്  ടെമ്മാങ്കുകള്ക്കുള്ളനിലുര  ഴവള്ളര

കയറനി  ജനജശവനിതര  ദുസഹമമ്മാകുന  എന്നതമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  എലമ്മാ  വശടുകളുര

ലെനിഫക്ട്  ഴചയകയമ്മാണക്ട്.  നനിലെവനില   വശടുകള്  നനിലക്കുന്ന  അവസയനിലനനിന്നക്ട്

രണ്ടു-മൂന്നടെനി ഉയര്ത്തുന്ന സമ്മാഹചരരമമ്മാണക്ട്.   പലെമപ്പമ്മാഴുര ഇതുമപമ്മാലുള്ള നനിരവധനി

പ്രതനിസനനികള്  അവനിഴടെയുള്ള  ആളുകള്  അഭേനിമുഖശകരനിക്കുനണക്ട്.  അതരര

കമ്മാരരങ്ങള്കൂടെനി തമ്മാങളുഴടെ ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ? 

ശശ  .    ഷമ്മാഫനി  പറമ്പനില:  സര്,  അതരര  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  പ്രശ്നങ്ങള്,  നഗര

ജശവനിതതനിഴലെ  പലെ  ഘടങ്ങളനിലുര  ജനങ്ങഴള  സമ്മാരമമ്മായനി  ബമ്മാധനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഒരു  വനികസമനമ്മാന്മുഖ  പമ്മാനമ്മാകനി  ഇഗൗ  മഭേദഗതനികഴളയുര  മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാനനിഴനയുര

നഗരമ്മാസൂത്രണഴതയുര  മമ്മാറമ്മാന്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  തയമ്മാറമ്മാകണര.  മകവലെര

ഭേരണപരമമ്മായ ചനിലെ ഴറഗുമലെഷന്സനിനുര അതനിഴന്റ നനിയനണര ആര്കമ്മാഴണന്നക്ട്

തശരുമമ്മാനനിക്കുന്നതനിനുരമവണനി ഒരു മഭേദഗതനി അവതരനിപ്പനിചക്ട് 2016-ഴലെ ബനിലനിഴന്റ
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ആക്ചസ്വല  സനിരനിറനിഴനമപ്പമ്മാലുര  മചമ്മാര്ത്തുന്ന  തരതനിലുള്ള  ഒരു  നടെപടെനി

മമ്മാത്രമമ്മായനി  ഇതക്ട്  മമ്മാറരുതക്ട്.  എഴന്റ  നനിമയമ്മാജകമണലെതനിഴലെ  കലപ്പമ്മാതനി

ഉള്ഴകമ്മാള്ളുന്ന  പ്രമദശങ്ങള്  ഴഴപതൃക  ഗമ്മാമമമ്മായനി  പ്രഖരമ്മാപനികഴപ്പട

സലെമമ്മാണക്ട്.   അതരര  സലെങ്ങളനിഴലെ  വശടെനിഴന്റ  അറകുറപ്പണനിക്കുര

നനിര്മമ്മാണതനിനുഴമമ്മാഴകയുള്ള  അധനികമ്മാരര  തനിരുവനനപുരഴത  ഒരു

കമനിറനിയനില നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാണക്ട്.  ഴചറനിയ മമ്മാറങ്ങള്ക്കുമപമ്മാലുര   ഇവനിഴടെ  വമരണ

അവസയമ്മാണക്ട്.  ഴഴപതൃകഴത  സരരക്ഷേനികണഴമന്ന  കമ്മാരരതനില  സരശയര

മവണ.  അതക്ട്  സരരക്ഷേനികമ്മാനുള്ള  ഉതരവമ്മാദനിതര  അവനിഴടെ  തമ്മാമസനിക്കുന്ന

ആളുകഴള  മമ്മാത്രര  ഏലപ്പനിചമശഷര  ഗവണ്ഴമന്റുര  നമളുഴമമ്മാഴക  മമ്മാറനി

നനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങള്  അതക്ട്  ഇതുമപമ്മാഴലെ  സരരക്ഷേനികണര,  നനിങ്ങളുഴടെ

വശടുകഴളലമ്മാര  ഇങ്ങഴനയമ്മായനിരനികണഴമഴന്നമ്മാഴക  പറഞ്ഞെക്ട്  ആളുകള്

തമ്മാമസനിക്കുന്ന  സലെങ്ങളനിഴലെ  ഴഴപതൃകഴത  സരരക്ഷേനികമ്മാന്  നമള്

തശരുമമ്മാനനിക്കുനഴണങനില ആ സരരക്ഷേണതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായുള്ള പമ്മാന് നമള്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  മനിനനിമര  ചനിലെ  കമ്മാരരങ്ങളനിഴലെങനിലുര  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്

ഴകമ്മാടുകമണ? അവനിഴടെ ഒറ ചുമര് ഴഷയര് ഴചയമ്മാണക്ട് എലമ്മാ വശടുകളുമുള്ളഴതന്നക്ട്
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എലമ്മാവര്ക്കുര അറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്. ഇമപ്പമ്മാള് പുതനിയ ആളുകള് വരുന, കുടനികള്

കലെരമ്മാണര കഴെനിക്കുന,  അവര്കക്ട് അറമ്മാചക്ട്ഡക്ട് ബമ്മാതക്ട്റൂര  പലെയനിടെത്തുമനില.  ഒരു

സലെത്തുനനിനര  എഴുമന്നറമ്മാല   നശളതനിലുള്ള  വശടെനിഴന്റ   പുറകനിലെമ്മാണക്ട്

മടെമ്മായക്ട് ഴലെറക്ട് സനിതനിഴചയന്നതക്ട്.   പ്രമ്മായമമ്മായ ആളുകളുഴടെ അവസഴയനമ്മാണക്ട്?

അവര്കക്ട്  ആയ  കമ്മാലെതക്ട്  അവര്  മടെമ്മായക്ട് ഴലെറനില  നടെനമപമ്മാകുമമ്മായനിരുന.

പമക്ഷേ,  ഇമപ്പമ്മാള് അത്രയുര  ദൂരര  നടെകമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത  അവസയമ്മാണുള്ളതക്ട്.

മകള്  ഴതമ്മാഴെനിലെനിനുര  മറക്ട്  ബനഴപ്പട  കമ്മാരരങ്ങള്ക്കുമമ്മായനി  നമ്മാടെനിനക്ട്

പുറതമ്മായതനിനമ്മാല  അവര്കക്ട് ജശവനിതരതഴന്ന മുമന്നമ്മാടക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുന്നതനില

പ്രയമ്മാസകരമമ്മായ  സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകുന.   ഴഴപതൃക  സരരക്ഷേണര  അവനിഴടെ

തമ്മാമസനിക്കുന്ന  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാര്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  ആളുകളുഴടെ  മമ്മാത്രര

ബമ്മാദ്ധരതയമ്മാകുന്നതക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്?  അതനില  എഴനങനിലുഴമമ്മാരു  മമ്മാറര

വരുതണഴമങനില  അനുമതനിക്കുമവണനി  മുഴുവന്  ഫയലുര  തനിരുവനനപുരതക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്നക്ട് പറയുമമ്പമ്മാള്,  അതനില നമുകക്ട് ഒരു മമ്മാറര വരുമതണതനിമല?

അതനിഴനമ്മാരു  ഴഴഗഡക്ട് ഴഴലെന്  ഫനിക്സൈക്ട്  ഴചയക്ട്  മലെമ്മാകല  ആയനി  ഴപര്മനിഷന്

ഴകമ്മാടുകമ്മാനുള്ളതുര ആ ഴഴഗഡക്ട് ഴഴലെന് പ്രകമ്മാരര കമ്മാരരങ്ങള് നനിലെനനിര്തമ്മാനുമുള്ള
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സരവനിധമ്മാനമുണമ്മാകണര.   വമ്മാഹനങ്ങളനിലമ്മാത  വശടുകള്  ഇമപ്പമ്മാഴെനില.  പണക്ട്

വമ്മാഹനങ്ങളനിലമ്മാതനിരുന.   അഗഹമ്മാരങ്ങളുഴടെ  നനിര്മമ്മാണ  ഴഴശലെനി

എങ്ങഴനയമ്മാഴണന്നക്ട്  എലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  വശടുകളുഴടെ  മുമ്പനില  ഒരു

കമ്മാര്  നനിര്തനിയനിടെമ്മാന്    മമ്മാര്ഗ്ഗങ്ങളനില.  അതക്ട്  മവണഴമന്നക്ട്  ആഗഹനിക്കുന്ന

ആളുകള്  അവനിഴടെയുണമ്മാകുമമ്പമ്മാള്,   വശടെനിഴന്റ  മുന്വശര  അതുമപമ്മാഴലെ

നനിലെനനിര്തനി  കമ്മാര്  അകമതയ്ക്കക്ട്  കയറണഴമങനില  അതനിഴന്റ പണര മുഴുവന്

അവനിഴടെ തമ്മാമസനിക്കുന്നവര് ഴചലെവമ്മാകണഴമന്നമ്മാമണമ്മാ?  കുറച്ചുകൂടെനി ചര്ച ഴചയക്ട്

നനിര്മമ്മാണ  മമഖലെയനിലുള്ഴപ്പടുന്ന  ആളുകഴള  വനിശസ്വമ്മാസതനിഴലെടുതക്ട്

വനികസമനമ്മാന്മുഖമമ്മായനി  വനിമകനശകരണഴത  ബമ്മാധനികമ്മാത  തരതനില

അധനികമ്മാരങ്ങള്വശണ്ടുര  ഴസന്ട്രഴഴലെസ്ഡക്ട്  ആയനി  തനിരുവനനപുരമതയ്ക്കക്ട്

നനിമക്ഷേപനിക്കുന്നതനിനുപകരര  നമ്മുഴടെ  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങഴളയുര  ജനിലമ്മാ

ആസൂത്രണ  സമനിതനികഴളയുര  ജനിലമ്മാ  ടെഗൗണ്  പമ്മാനനിരഗുമുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള

സരവനിധമ്മാനങ്ങഴളയുര  കൂടുതല  സരങ്തണ്  ഴചയക്ട്  അവര്കക്ട്  കൂടുതല

തശരുമമ്മാനങ്ങഴളടുകമ്മാനുള്ള അധനികമ്മാരര നലകണര.   ഴവറുര ഴറഗുമലെററനി ആകക്ട്

എന്നതനിനക്ട് അപ്പുറമതയ്ക്കക്ട് നമ്മാടെനിഴന്റ വനികസനഴത സരബനനിച്ചുള്ള കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടുര
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ആശയവമുള്ള  അതരര  കമ്മാരരങ്ങള്ഴകമ്മാരു  വരകത  ഉമദരമ്മാഗസര്ക്കുര

ഇന്ഴവസ്റ്റക്ട്  ഴചയമ്മാന് മപമ്മാകുന്നവര്ക്കുര നമ്മാടനില ജശവനിക്കുന്നവര്ക്കുര കനിടമ്മാവന്ന

ഒരു കമ്മാരരമമ്മാഴണന്നക്ട് ആവര്തനിച്ചുപറയുന.  ഇഴതമ്മാനര പരനിഗണനികമ്മാത ഇഗൗ

മഭേദഗതനിഴയ ഞമ്മാന് നനിരമ്മാകരനിക്കുന.

(iv) 2021-  ഴലെ മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

Shri.  T.  J.  Vinod:  Sir,  I  move  that  “ This  House  resolves  to

disapprove  The  Kerala  Municipality  (Amendment)  Ordinance,  2021

(Ordinance No.126 of 2021).  1994-ഴലെ മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  ആകനില

ഉള്ഴപ്പടുന്ന വനിവനിധ വകുപ്പുകള് മഭേദഗതനി ഴചയഴകമ്മാണക്ട്  2020  ഴമയക്ട്  4, 2020

ഴസപ്റരബര്  30,  2020  നവരബര്  19,  2021  ഴഫബ്രുവരനി  12  എന്നശ

തശയതനികളനില  പ്രമ്മാബലെരതനില  വരതകവനിധര  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

പുറഴപ്പടുവനിക്കുകയുര      2021-ഴലെ  മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില

എന്ന  മപരനില  നനിയമസഭേ  അവതരനിപ്പനിക്കുകയുര  ഴചയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങഴള ശകനിഴപ്പടുമതണ ഈ കമ്മാലെഘടതനില കഴെനിഞ്ഞെ

അഞര വര്ഷകമ്മാലെമമ്മായനി  സരസമ്മാനര  ഭേരനിക്കുന്ന ഇഗൗ ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  അവഴയ
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ദുര്ബലെഴപ്പടുത്തുന്ന  നടെപടെനികളമ്മാണക്ട്   നടെതനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്  എന്ന

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  ഷമ്മാഫനി  പറമ്പനിലെനിഴന്റയുര  മറക്ട്  അരഗങ്ങളുഴടെയുര

അഭേനിപ്രമ്മായമതമ്മാടെക്ട്  എനനികക്ട്  മയമ്മാജനിപ്പമ്മാണുള്ളതക്ട്.   ഇതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ പനി. ടെനി മതമ്മാമസക്ട് ഉള്ഴപ്പഴടെ പലെരുര ഇവനിഴടെ പറഞ്ഞു. ജനകശയ

ആസൂത്രണതനിഴന്റ  ഇരുപതനിയഞമ്മാര  വമ്മാര്ഷനികര   സരസമ്മാനഴതമ്പമ്മാടുര

വലെനിയ ആമഘമ്മാഷമമ്മായനി നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  25  വര്ഷഴത  അനുഭേവ സമ്പതക്ട്

വച്ചുഴകമ്മാണക്ട് കൂടുതല അധനികമ്മാരര നലകനി അവഴയ ശമ്മാകശകരനിക്കുകഴയനള്ള

നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്  യഥമ്മാര്തതനില  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഴചമയണനിയനിരുന്നതക്ട്.   പമക്ഷേ

നമള്  തനിരനിഞ്ഞുമനമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്  25  വര്ഷമമ്മായനി  ഓമരമ്മാ  ദനിവസവര  ഇഗൗ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  അധനികമ്മാരര  ഓമരമ്മാന്നമ്മായനി  ഇലമ്മായ്മ  ഴചയന്ന  നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനമുണമ്മായനിട്ടുള്ളഴതന്നക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയുര.

തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങഴള  സരബനനിചടെമതമ്മാളര  അവര്കക്ട്

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന് ഒരു നനിവൃതനിയുര ഇലമ്മാത സമ്മാഹചരരമമ്മാണക്ട്.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-

യുഴടെ  മപരനില  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  ലെഭേനിക്കുന്ന  പരസരനനികുതനിയുര

വനിമനമ്മാദനനികുതനിയുര   പനിരനികമ്മാനുള്ള  അവകമ്മാശര  ഇന്നക്ട്  അവര്കക്ട്
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നനിമഷധനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  പ്രധമ്മാന

വരുമമ്മാനമമ്മാര്ഗ്ഗമമ്മാണക്ട് പരസരനനികുതനിയുര വനിമനമ്മാദനനികുതനിയുഴമന്നക്ട് നമുകറനിയമ്മാര.

ഭേരണഘടെനയുഴടെ  101-ാം മഭേദഗതനിയനില  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടുള്ള

നടെപടെനികള്  സസ്വശകരനികമ്മാന്  പമ്മാര്ലെഴമന്റക്ട്  തശരുമമ്മാനനിചതനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട്  7-ാം

ഴഷഡപ്യൂളനില  മസ്റ്ററക്ട്  ലെനിസ്റ്റനിലെമ്മാണക്ട്  വനിമനമ്മാദനനികുതനിയുഴടെ  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അതനില  മലെമ്മാകല  മബമ്മാഡനികള്  പനിരനിക്കുന്ന

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഒഴെനിവമ്മാകണഴമന്നക്ട്  വരകമമ്മായനി  പറയുനണക്ട്.  ഇനരയുഴടെ  പലെ

സരസമ്മാനങ്ങളുര  അതരതനില  മലെമ്മാകല  മബമ്മാഡനികള്കക്ട്  വനിമനമ്മാദ

നനികുതനിയുര  പരസര  നനികുതനിയുര  പനിരനികമ്മാനുള്ള  അവകമ്മാശര  ഇന്നക്ട്

ഴകമ്മാടുതനിട്ടുഴണനള്ളതുര വസ്തുതയമ്മാണക്ട്. പമക്ഷേ മസ്റ്ററക്ട് ലെനിസ്റ്റനില വന്നനിട്ടുള്ള ഇഗൗ

വനിഷയതനിഴന്റ  മപരനില  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  വന്നമതമ്മാടുകൂടെനി  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  പരസരനനികുതനിയുര  വനിമനമ്മാദനനികുതനിയുര  പനിരനികമ്മാനുള്ള

അ ധനികമ്മാരര  മകരള  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  എടുത്തുകളഞ്ഞു.  അതനിനമ്മാല  അവഴരലമ്മാര

വലെനിയ  ബുദ്ധനിമുടനിലെമ്മാണക്ട്.  നഗരസഭേ  കഗൗണ്സനിലെനിഴന്റ  അനുമതനിയനിലമ്മാഴത

നഗരസഭേയുഴടെ  ഏതക്ട്  ഭൂമനിയുര  ഏഴറടുകമ്മാനുള്ള  അധനികമ്മാരര  ഇന്നക്ട്  ഇഗൗ
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ഗവണ്ഴമന്റക്ട് നടെപ്പമ്മാകനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഒരു പ്രമ്മാമദശനിക സര്കമ്മാരനിഴന്റ  ഭൂമനി

ഏഴറടുക്കുമമ്പമ്മാള്  കഗൗണ്സനിലെനിഴന്റ  അരഗശകമ്മാരഴമങനിലുര  മചമ്മാദനികമണ?

അതുമപമ്മാലുര  ഴചയമ്മാഴത  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്  ഭേരണഘടെനമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങളമ്മായ

തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങഴള  ശകനിഴപ്പടുത്തുന്നമതമ്മാ;  ദുര്ബലെഴപ്പടുത്തുന്നമതമ്മാ?

എഴന്റ  അഭേനിപ്രമ്മായതനില  ദുര്ബലെഴപ്പടുത്തുന്നതമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്. 2011 മമയക്ട് മമ്മാസര 26-നക്ട് അന്നഴത മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്ന

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  ഉമന്ചമ്മാണനി നഗരസഭേമ്മാ കഗൗണ്സനിലെനിഴന്റ തശരുമമ്മാനതനിനക്ട്

വനിമധയമമ്മായനി നഗരസഭേയുഴടെ തനതുഫണക്ട് ഏതക്ട് നമ്മാഷണഴഴലെസ്ഡക്ട് ബമ്മാങനിലുര

നനിമക്ഷേപനികമ്മാനുള്ള  അധനികമ്മാരര  തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുകയുണമ്മായനി.  2021  ഏപ്രനില  മമ്മാസര  30-നക്ട്  എലമ്മാ

തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങളുര  അവരുഴടെ  തനതക്ട്  ഫണക്ട്  ട്രഷറനിയനില

നനിമക്ഷേപനികണഴമന്നക്ട്  ധനകമ്മാരരവകുപ്പക്ട്  ഒരു  സര്ക്കുലെര്

ഇറകനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  തശരുമമ്മാനഴമടുക്കുന്നതക്ട്

യഥമ്മാര്തതനില തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങഴള അഴലങനില മലെമ്മാകല ഴസലഫക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റുകഴള  ശകനിഴപ്പടുത്തുകയമ്മാമണമ്മാ,  ദുര്ബ്ബലെഴപ്പടുത്തുകയമ്മാമണമ്മാ
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ഴചയന്നതക്ട്?   സരസമ്മാനതക്ട്  വലെനിയ  സമ്മാമ്പതനിക  പ്രതനിസനനിയുഴണന്നക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിതഴന്ന  സമതനിക്കുനണക്ട്.    പദ്ധതനി

പ്രവര്തനതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  നടെത്തുന്ന   പ്രവൃതനികളുഴടെ  ബനില

മമ്മാറുന്നതനിനുമവണനി  ചനിലെ  സന്ദര്ഭേങ്ങളനിലുഴമലമ്മാര  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയുഴടെ

മുന്നനില  മപമ്മായനി  നനിലമകണ  ഒരു  സമ്മാഹചരരമമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാനത്തുള്ളതക്ട്.

അതരഴമമ്മാരു  സമ്മാമ്പതനിക  പ്രതനിസനനി  സരസമ്മാനര  മനരനിടുന്ന

സമ്മാഹചരരതനില  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്  സസ്വരൂപനിക്കുന്ന  തനതക്ട്  ഫണക്ട്

ഇതരതനില ട്രഷറനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് മമ്മാറ്റുന്നതനിലൂഴടെ യഥമ്മാര്തതനില  അവരുഴടെ ഗതനി

എനമ്മാകുഴമന്നക്ട്  അങ്ങക്ട്  ആമലെമ്മാചനികണര.  ആ  വനിഷയര  വളഴര

ഗഗൗരവമുള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഒരു  സര്ക്കുലെറനിലൂഴടെയമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഇഗൗഴയമ്മാരു

തശരുമമ്മാനഴമടുതഴതന്നമ്മാണക്ട് പത്രമമ്മാധരമങ്ങളനിലൂഴടെ മനസനിലെമ്മാകമ്മാന് കഴെനിഞ്ഞെതക്ട്.

അതുമപമ്മാഴലെ   D&O  (Dangerous  and  Offensive)  ഴഴലെസന്സക്ട്

നലകുന്നതനിനുള്ള  അധനികമ്മാരര  തമദ്ദേശ  ഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കമ്മാണക്ട്.

സരസമ്മാനതക്ട്  ഇഗൗസക്ട് ഓഫക്ട് ഡൂയനിരഗക്ട് ബനിസനിനസനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ഏകജമ്മാലെക

സരവനിധമ്മാനതനിലൂഴടെ  സമ്മാപനങ്ങള്  തുടെങ്ങുന്നതുമൂലെര  നനിയമവനിരുദ്ധമമ്മായനി
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നടെത്തുന്ന  സമ്മാപനങ്ങള്ഴകതനിഴര  നടെപടെനിഴയടുകമ്മാന്മപമ്മാലുര  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  കഴെനിയുന്നനില.   സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  അവര്കക്ട്  ഏകജമ്മാലെക

സരവനിധമ്മാനതനിലൂഴടെ   എലമ്മാ  ഴഴലെസന്സുര  മനടെനിഴയടുകമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നനിയമവനിരുദ്ധമമ്മായനി  നടെത്തുന്ന

സമ്മാപനങ്ങള്ഴകതനിഴരമപമ്മാലുര  നടെപടെനിഴയടുകമ്മാനുള്ള  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ അധനികമ്മാരര ഇന്നക്ട് നഷഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന. 

 ആറക്ട്  ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട്ഴമന്റുകഴള സരമയമ്മാജനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഏകശകൃത സര്വ്വശസക്ട്

നടെപ്പമ്മാകമ്മാന്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്   തശരുമമ്മാനനിച്ചു.  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  നമ്മുഴടെ

മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികഴളലമ്മാര ശമ്പളര ഴകമ്മാടുകമ്മാന് മപമ്മാലുര കഴെനിയമ്മാത രശതനിയനില

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാവകയമ്മാണക്ട്.  ആറക്ട്  ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട്ഴമന്റുകഴള  സരമയമ്മാജനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

ഏകശകൃത സര്വ്വശസക്ട് നമ്മുഴടെ സരസമ്മാനതക്ട് നടെപ്പമ്മാകമ്മാന് തശരുമമ്മാനനിചമപ്പമ്മാള്

പലെ  നഗരസഭേകളുര  ഇന്നക്ട്  ശമ്പളര  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്മപമ്മാലുര  ബുദ്ധനിമുട്ടുന്ന  ഇഗൗ

സമ്മാഹചരരതനില,  സര്കമ്മാര്  അവരുഴടെ  ശമ്പളര  ഴകമ്മാടുകമ്മാനുള്ള

നടെപടെനിഴയങനിലുര  സസ്വശകരനിമകമണ?  അതക്ട്  സസ്വശകരനികമ്മാഴത  ഇന്നക്ട്

മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികഴള സരബനനിചടെമതമ്മാളര വളഴരമയഴറ ബുദ്ധനിമുടക്ട്  മനരനിടുന്ന
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ഒരു  സമ്മാഹചരരതനിലൂഴടെയമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനഴത  നഗരസഭേകള്

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്  എനള്ളതക്ട്  ഒരു  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാണക്ട്.  ഇന്നനിവനിഴടെ

അവതരനിപ്പനിചനിട്ടുള്ള  മഭേദഗതനി  ആകക്ട്  2-ാം  വകുപ്പനിഴലെ  6  മുതല  11  വഴര

എരപമ്മാനലഡക്ട് ഴഴലെസന്സനികള്ക്കുര  ഴകടനിടെ  ഉടെമകള്ക്കുര കുറഞ്ഞെ അപകടെ

സമ്മാധരതയുള്ള കമ്മാറഗറനിയനില ഉള്ഴപ്പട 3000 സ്കസ്വയര് ഫശറക്ട് വഴരയുള്ളതുര രണക്ട്

നനിലെ  വഴരയുള്ള  വമ്മാസഗൃഹങ്ങള്ക്കുര  2000 സ്കസ്വയര്  ഫശറനിനക്ട്  തമ്മാഴഴെയുള്ള

മഹമ്മാസ്റ്റലുകള്ക്കുര  മഡമ്മാര്മനിററനികള്ക്കുര  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  സമ്മാപനങ്ങള്ക്കുര

മതപരമമ്മായ  ഴകടനിടെങ്ങള്ക്കുര  1000  സ്കസ്വയര്  ഫശറക്ട്  വഴരയുള്ള  വമ്മാണനിജര

ഴകടനിടെങ്ങള്ക്കുര  നനിര്മമ്മാണവര  പുനര്നനിര്മമ്മാണവര  നടെത്തുന്നതനിനമ്മായനി

ഴസക്രടറനിയുഴടെ  അനുമതനി  കമ്മാത്തുനനിലകമ്മാഴത ഴകടനിടെ  ഉടെമയുര  എരപമ്മാനലഡക്ട്

ഴഴലെസന്സനിയുര  മചര്ന്നക്ട്  സസ്വയര  സമ്മാക്ഷേരപത്രര  നലകുന്നതനുസരനിചക്ട്

നഗരസഭേയനിലനനിന്നക്ട്  നലകുന്ന  ഴഴകപ്പറക്ട്  രസശതക്ട്  ഴകടനിടെ  നനിര്മമ്മാണര

നടെത്തുന്നതനിനുര  പുനര്നനിര്മമ്മാണര  നടെത്തുന്നതനിനുര  അരഗശകമ്മാരര

നലകനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  ഇവനിഴടെ  ഇഗൗ  ബനിലനിലൂഴടെ  നമ്മുഴടെ

സരസമ്മാനഴത  നഗരസഭേകളനില  3000  സ്കസ്വയര്  ഫശറനില  തമ്മാഴഴെയുള്ള
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ഴകടനിടെങ്ങള്  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ട്  ഴഴലെസന്സനിമയമ്മാ  എരപമ്മാനല  ഴചയ

ഴഴലെസന്സനിമയമ്മാ  ഴകടനിടെ  ഉടെമമയമ്മാ  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  ഒരു

സര്ടനിഫനികറക്ട്/സതരവമ്മാങ്മൂലെതനിലൂഴടെ അവര് സമര്പ്പനിച്ചുകഴെനിഞ്ഞെമ്മാല അവര്കക്ട്

അഞക്ട്  ദനിവസതനിനുള്ളനില  ഴഴകപ്പറക്ട്  രസശതക്ട്  വമ്മാങ്ങനി   ഴകടനിടെര

നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അവകമ്മാശമമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ബനിലനിലൂഴടെ  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്.

അങ്ങഴന ഴകമ്മാടുക്കുമമ്പമ്മാള്  1994-ഴലെ മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  ആകക്ട് പ്രകമ്മാരര,

'കുടെനിലുകള്',  'കുടെനിലുകളലമ്മാതവ'  എന്നനിങ്ങഴന രണക്ട് വനിഭേമ്മാഗര മമ്മാത്രമമ്മായനിരുന

ഴകടനിടെ നനിര്മമ്മാണവമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട്  നനിലെനനിന്നനിരുന്നതക്ട്.  അതനില ഴസക്ഷേന്

398 പ്രകമ്മാരര കുടെനിലുകള്കക്ട് അമപക്ഷേ ഴകമ്മാടുമകണതുര ഴസക്ഷേന് 287 പ്രകമ്മാരര

കുടെനിലുകളലമ്മാതതനിനക്ട്  അമപക്ഷേ  നലമകണതുര  അനുമതനി  വമ്മാമങ്ങണതുമമ്മാണക്ട്.

രണനിനുര അനുമതനി വമ്മാങ്ങണര എന്നമ്മാണക്ട് നനിലെനനിന്നനിരുന്ന ചടര.  എന്നമ്മാല ഇഗൗ

ബനില പ്രകമ്മാരര അപകടെ സമ്മാധരതയനിലമ്മാത 3000 സ്കസ്വയര് ഫശറനില തമ്മാഴഴെഴയന്ന

വനിഭേമ്മാഗവര  കൂടെനി  ഉള്ഴപ്പടുത്തുകയുര    ഴസക്ഷേന്  287,  398  എന്നനിവ  റദ്ദേക്ട്

ഴചയമ്മാതനിരനിക്കുകയുര  ഴചയന്നതുമൂലെര  ഉമദരമ്മാഗസഴര  സരബനനിചടെമതമ്മാളര

ആശയക്കുഴെപ്പമുണമ്മാവര  എനള്ള  കമ്മാരരതനില  യമ്മാഴതമ്മാരു  സരശയവമനില.



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

132

ഇമപ്പമ്മാള്  മൂന്നക്ട്  വനിഭേമ്മാഗമമ്മാഴണങനില  മനരഴത  കുടെനിലുകഴളന്നതുര

കുടെനിലുകളലമ്മാതതുര എന്നശ രണക്ട് വനിഭേമ്മാഗങ്ങളമ്മായനിരുന.   3000 സ്കസ്വയര് ഫശറനില

തമ്മാഴഴെയുള്ള  അപകടെസമ്മാധരതയനിലമ്മാത  ഴകടനിങ്ങള്  എന്ന   പുതനിഴയമ്മാരു

വനിഭേമ്മാഗരകൂടെനി  വന്നനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഴസക്ഷേന്  387,  398

എന്നനിവ   റദ്ദേക്ട്  ഴചയനിടനില.  അതക്ട്  റദ്ദേക്ട്  ഴചയമ്മാതനിടെമതമ്മാളര  കമ്മാലെര  മൂന്നക്ട്

വനിഭേമ്മാഗമമ്മായനി നനിലെനനിലക്കുന്ന സമ്മാഹചരരര നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഇഗൗ ആകനില,

ക്രമനമ്പര്  10-ല  392  (എ)  ആയനി  ഇതക്ട്  കൂടനിമചര്ക്കുനഴവന്നമ്മാണക്ട്

പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   387,  398  എന്നനിവ  റദ്ദേക്ട്  ഴചയമ്മാതതുമൂലെര

ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാഴര  സരബനനിചക്ട്  വലെനിയ  ആശയക്കുഴെപ്പര

ഉണമ്മാക്കുഴമനതഴന്നയമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  അതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്

സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  '3000-നുമമല  സ്കസ്വയര്  ഫശറ്റുളള  അപകടെ

സമ്മാധരതയനിലമ്മാത ഴകടനിടെങ്ങള്'  എന്നതനിനുര വരകത വരുമതണതമ്മായനിട്ടുണക്ട്.

1994-ഴലെ  മകരള  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  ആകനിഴലെ  390-ാം  വകുപ്പുപ്രകമ്മാരര

ഴപര്മനിറനിനുള്ള  അമപക്ഷേ  സസ്വശകരനിചക്ട്  30  ദനിവസതനിനുള്ളനില  ഴകടനിടെതനിഴന്റ

നനിര്മമ്മാണതനിമനമ്മാ  പുനര്നനിര്മമ്മാണതനിമനമ്മാ  ഴസക്രടറനിയ്ക്കക്ട്  അരഗശകമ്മാരര
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നലകുകമയമ്മാ  നനിരസനിക്കുകമയമ്മാ  ഴചയമ്മാഴമന്നക്ട്  പറയുനണക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഇഗൗ

കമ്മാലെയളവനില  30  ദനിവസര  എന്നതക്ട്  15  ദനിവസമമ്മാകനിഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ

മഭേദഗതനിയനില  മമ്മാറര  വരുതനിയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അമതസമയര  അമപക്ഷേ  നലകനി

അഞക്ട്  ദനിവസതനിനുള്ളനില  ഴഴകപ്പറക്ട്  രസശതക്ട്  നലകണഴമന്നക്ട്  മഭേദഗതനിയനില

പറയുന.  ഇതക്ട്  ഴപര്മനിറമ്മായനി  കണകമ്മാകനി  നനിര്മമ്മാണര  നടെതമ്മാഴമനര

പറയുന.  അതക്ട് വളഴര പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു വനിഷയമമ്മാണക്ട്.  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര ആ

വനിഷയഴത സരബനനിചക്ട് ഒരു വരകതയുണമ്മാകണര.  മനരഴതയുണമ്മായനിരുന്ന

നനിയമതനില പറയുന്നതക്ട്,  ഒരു അമപക്ഷേ ഴകമ്മാടുതമ്മാല  30  ദനിവസതനിനുള്ളനില

അവര്കക്ട് ഴപര്മനിറക്ട് ഴകമ്മാടുതനിഴലങനില അതക്ട് കല്പനിത  (Deemed)  ഴപര്മനിറമ്മായനി

പരനിഗണനിചക്ട്  നനിര്മമ്മാണര നടെതമ്മാഴമന്നമ്മായനിരുന.  എന്നമ്മാല ഇമപ്പമ്മാള് പുതനിയ

നനിയമതനില  അതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  വന്നനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  അമപക്ഷേ

സമര്പ്പനിചമ്മാല  അതക്ട്  അഞക്ട്  ദനിവസതനിനുള്ളനില  ഴഴകപ്പറക്ട്  രസശതക്ട്  വമ്മാങ്ങനി

അവര്കക്ട് മവണഴമങനില നനിര്മമ്മാണര നടെതമ്മാഴമന്നക്ട് പറയുനണക്ട്. അതുഴകമ്മാണക്ട്

1994-ഴലെ  മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി ആകനിഴലെ 387, 388, 389, 390, 391 എന്നശ

വകുപ്പുകള്  റദ്ദേക്ട്  ഴചയമ്മാഴത  അതനിഴലെ  വരവസകള്  നനിലെനനിര്തനിഴകമ്മാണക്ട്
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ഴപര്മനിറക്ട്/വനിസമതനികല  30  ദനിവസതനിനുപകരര  15  ദനിവസമമ്മായനി  മഭേദഗതനി

അരഗശകമ്മാരര  നലകുനണക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഴസക്രടറനികക്ട്  15  ദനിവസര  വഴര

അറനിയനിപ്പനിനക്ട്  കമ്മാത്തുനനിലകമ്മാഴത  ഉടെമ  നലകുന്ന  അമപക്ഷേയ്ക്കക്ട്  അഞക്ട്

ദനിവസതനിനുള്ളനില   നലകുന്ന  ഴഴകപ്പറക്ട്  രസശതനിനക്ട്  അനുസൃതമമ്മായനി  ഴകടനിടെ

ഉടെമയ്ക്കക്ട്  നനിര്മമ്മാണര  നടെതമ്മാന്  കഴെനിയുര.  ഇഴതലമ്മാര  ഒരു

വരകതയനിലമ്മാഴതയമ്മാണക്ട്,  വളഴര  ഴപഴടന്നക്ട്  എടുത്തുചമ്മാടെനി  ഴചയന്ന  ഒരു

കമ്മാരരമമ്മായനി  മപമ്മാകുനഴവനള്ള   ആമക്ഷേപര  ഇതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടുണക്ട്.

അനുമതനി നലകുന്നതക്ട് 1994-ഴലെ  മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി ആകക്ട് ഴസക്ഷേന് 388,

389  വകുപ്പുകള്കക്ട്  വനിരുദ്ധവര  നനിലെവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങള്ക്കുര  ചടങ്ങള്ക്കുര

എതനിരുമമ്മാണക്ട് എന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് ഇതുമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട് സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.

ഇഗൗ  വനിഷയതനില  വളഴരഴപ്പഴടന്നക്ട്  ഇഗൗ  വനിഷയങ്ങളുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്

എടുത്തുചമ്മാടെനി  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്  ഗുണകരമല  എനള്ള  ഒരഭേനിപ്രമ്മായമമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട് ഇതുമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്. മഴറമ്മാരു വനിഷയര, കഗൗണ്സനില

ഡശ-ലെനിമനിമറഷനുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.  കഗൗണ്സനിലെനിഴന്റ  ഘടെനയുമമ്മായനി

ബനഴപ്പടക്ട്  1994-ഴലെ മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  ആകനിഴലെ  6-ാം വകുപ്പക്ട്  മൂന്നമ്മാര
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ഉപവകുപ്പനില  ജനസരഖരമ്മാനുപമ്മാതനികമമ്മായനി  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളുഴടെയുര

മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളുഴടെയുര  ആഴക കഗൗണ്സനിലെര്മമ്മാരുഴടെ  എണ്ണര പറഞ്ഞെനിട്ടുണക്ട്.

അതുപ്രകമ്മാരര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയനില  20000  വഴര  ജനസരഖരയുള്ളതനിനക്ട്   25

വമ്മാര്ഡക്ട് എനള്ളതക്ട്  26  ആക്കുര. 20000-നുമമല ജനസരഖരയുള്ള വമ്മാര്ഡുകള്

52 എനള്ളതക്ട് 53 ആക്കുര. ആദരഴത 20000-തനിനക്ട് 26 കഗൗണ്സനിലെര്മമ്മാരുര

അതനിനുമശഷമുള്ള  2500  ജനസരഖരഴയ  ഓമരമ്മാ  വമ്മാര്ഡമ്മായനി

രൂപശകരനിക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട് ഇഗൗ നനിയമതനില പറയുന്നതക്ട്. 

അതുമപമ്മാഴലെതഴന്നയമ്മാണക്ട്  മകമ്മാര്പ്പമറഷനനില  4  ലെക്ഷേര  വഴര

ജനസരഖരയുള്ളതനില   55  വമ്മാര്ഡക്ട്  എന്നതനിഴന  56  ആക്കുര.  നമ്മാലെക്ട്

ലെക്ഷേതനിനുമമലുള്ള  100  എനള്ളതക്ട്  101  ആക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതക്ട്.

ആദരഴത  4  ലെക്ഷേതനിനക്ട്  56  കഗൗണ്സനിലെര്മമ്മാരുര  പനിന്നശടുള്ള  ഓമരമ്മാ

പതനിനമ്മായനിരതനിനുര  ഒനവശതമമ്മാക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ആകനില  പറയുന്നതക്ട്.

ഴകമ്മാചനി  നഗരതനില  1000-ല തമ്മാഴഴെ  മവമ്മാട്ടുള്ള വമ്മാര്ഡുകളുര  15000-നുമമല

മവമ്മാട്ടുള്ള  വമ്മാര്ഡുകളുമുണക്ട്.   യഥമ്മാര്തതനില  ഴസന്സസനിനക്ട്  വനിമധയമമ്മായനി

മമ്മാത്രമമ  വമ്മാര്ഡക്ട്  പുനര്നനിര്ണ്ണയര  നടെതമ്മാന്  പമ്മാടുളഴവന്നക്ട്  നമ്മുഴടെ
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നനിയമതനിലതഴന്ന  പറയുനണക്ട്.    1994-ഴലെ  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  ആകക്ട്  6-ാം

വകുപ്പനില രണമ്മാര ഉപവകുപ്പനിനക്ട് വനിരുദ്ധമമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാരനിഴന്റ ഇഗൗ പ്രഖരമ്മാപനര.

വമ്മാര്ഡക്ട്  പുനര്നനിര്ണ്ണയര  നടെമതണതക്ട്  യഥമ്മാര്തതനില   ജനസരഖരമ്മാ

ആനുപമ്മാതനികമമ്മായമ്മാണക്ട്.  2011-ഴലെ ഴസന്സസക്ട് പ്രകമ്മാരമലമ്മാഴത  വമ്മാര്ഡക്ട്  ഡശ-

ലെനിമനിമറഷന്  നടെത്തുന്നതക്ട്  ഭേരണഘടെനമ്മാ  വനിരുദ്ധമമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

അതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പുമമ്മായനി

ബനഴപ്പടതമ്മാണക്ട്  മഴറമ്മാരു  വനിഷയര.   ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്

മവമ്മാടനിരഗക്ട്  സമയര  രമ്മാവനിഴലെ  ഏഴുമണനിമുതല  കവകുമന്നരര  ആറക്ട്  മണനിവഴര

ആകനിയനിട്ടുണക്ട്.  അഞ്ചുമണനിക്കുമശഷര  ആറുമണനിവഴരഴയനള്ളതക്ട്  സമ്മാരക്രമനിക

മരമ്മാഗങ്ങള്  പനിടെനിഴപടവര്ക്കുര  കസ്വമ്മാറകന്റനനിലുളളവര്ക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.

സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  അതനില   അലമ്മാതവര്കക്ട്  മവമ്മാട്ടുഴചയവമ്മാന്  പറ്റുമമമ്മാ

എന്നതുസരബനനിചക്ട് ഒരു വരകതയനില.   അതനിഴലെമ്മാരു വരകതയുണമ്മാകണര.

മവമ്മാടനിരഗക്ട്  സമയര  രമ്മാവനിഴലെ  ഏഴുമണനി  മുതല  കവകുമന്നരര   ആറുമണനിവഴര

എന്നമ്മാണക്ട് പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതക്ട്.  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര അഞ്ചുമണനിമുതല ആറുമണനിവഴര

സമ്മാരക്രമനിക  മരഗങ്ങളുള്ളവര്ക്കുര  കസ്വമ്മാറകന്റനനിലുള്ളവര്ക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഇതനില
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പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതക്ട്.    അഞ്ചുമണനിമുതല ആറുമണനിവഴര  മറ്റുള്ളവര്ക്കുകൂടെനി  മവമ്മാടക്ട്

ഴചയമ്മാനുള്ള  സമയക്രമശകരണര  നടെതണഴമനള്ളതമ്മാണക്ട്  എനനിഴകമ്മാരു

മഭേദഗതനിയമ്മായനി നനിര്മദ്ദേശനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  മപമ്മാസ്റ്റല മവമ്മാടനിഴന്റ കമ്മാരരതനിലുര ഒരു

വരകത ഈ നനിയമതനില കമ്മാണുന്നനില.  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  മപമ്മാസ്റ്റല മവമ്മാടക്ട്

ഴചയനിട്ടുഴള്ളമ്മാരു  വരകനി  മമ്മാര്ക്ഡക്ട്   മകമ്മാപ്പനി  പ്രനികസഡനിരഗക്ട്  ഒമ്മാഫശസര്ക്കുര

പമ്മാര്ടനി പ്രതനിനനിധനികള്ക്കുര നലകമ്മാതതനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട് വശണ്ടുര മവമ്മാടക്ട്  ഴചയമ്മാല

എന്തുനടെപടെനി  അവര്ഴകതനിഴര  സസ്വശകരനിക്കുഴമന്നതനിഴന  സരബനനിച്ചുര  ഈ

നനിയമതനില  പറയുന്നനില.   അതുഴകമ്മാണക്ട്  വളഴര  തനിരകനിടക്ട്    ഇതരഴമമ്മാരു

നനിയമ നടെപടെനികളുമമ്മായനി മപമ്മാകുന്നതക്ട് ശരനിയല.   

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്   പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,   ധമ്മാരമ്മാളര  വര്ഷകമ്മാലെര

ഴകമ്മാചനിന്  മകമ്മാര്പ്പമറഷന്   ജനപ്രതനിനനിധനിയുര  ഴഡപപ്യൂടനി  മമയറുമമ്മായനിരുന്ന

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട   എര.എല.എ.   ടെനി.  ഴജ.  വനിമനമ്മാദക്ട്  മകരള  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി

മഭേദഗതനി  ബനില്ലുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരങ്ങള്  പറയുകയുണമ്മായനി.

അതനില അമദ്ദേഹര ചൂണനികമ്മാണനിഴചമ്മാരു കമ്മാരരവമമ്മായനി ബനഴപ്പടമ്മാണക്ട്  എഴന്റ

ഈ  ഇടെഴപടെല.  നമ്മുഴടെ  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  കകവശര



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

138

രണ്ടുതരതനിലുള്ള   ഫണ്ടുണക്ട്.   പമ്മാന്   ഫണ്ടുര,  ഒമ്മാണ്  ഫണ്ടുര.   ഇവ  രണ്ടു

രശതനിയനിലെമ്മാണക്ട് കകകമ്മാരരര ഴചയന്നതക്ട്. ഒമ്മാണ് ഫണക്ട് പലെമപ്പമ്മാഴുര വനിത്തുമപമ്മാഴലെ

സൂക്ഷേനിക്കുന്ന  ഒന്നമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്   നമ്മാഷണകലെസ്ഡക്ട്

ബമ്മാങ്കുകളനില  നനിമക്ഷേപനിചനിട്ടുള്ള   ഒമ്മാണ്ഫണക്ട്  ട്രഷറനികളനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറണഴമന്നക്ട്

പറയുന്നതനിഴന്റ  പനിന്നനിലുള്ള  ലെക്ഷേരര  വനിഴതടുതക്ട്  കുത്തുക

എനപറയുന്നതുമപമ്മാഴലെയമ്മാണക്ട്.  സസ്വയരഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  കകവശമുള്ള

ഫണക്ട്  ട്രഷറനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്   അവര്കക്ട്  ഇടെപമ്മാടെക്ട്  നടെത്തുവമ്മാനുര

സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റനിനക്ട്  തനിരനിമറനി  നടെത്തുവമ്മാനുര  മവണനിയനിട്ടുള്ള   ഒരു

കമ്മാരരമമ്മായനി  മമ്മാറുമമ്പമ്മാള്  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഇതക്ട്  വനികസനഴത  ബമ്മാധനിക്കുര.

പമ്മാന്  ഫണ്ടുമപമ്മാലുര  കൃതരമമ്മായനി  കനിട്ടുന്നനിഴലന്നക്ട്  എര.എല.എ.-മമ്മാഴര

സരബനനിചനിടെമതമ്മാളര  നമുകറനിയമ്മാര.  പലെ വര്ക്കുകളുഴടെയുര ഫണക്ട് വര്ഷങ്ങള്

കഴെനിഞ്ഞെമ്മാലുര  കരമ്മാറുകമ്മാര്കക്ട്  കനിടമ്മാത  സമ്മാഹചരരമുണക്ട്.  സസ്വയരഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്ക്കുര  അതരഴമമ്മാരു  പ്രശ്നര  ഉദനിക്കുഴയനള്ളതക്ട്  ഇവനിഴടെ

എടുത്തുകമ്മാണനിമകണ   ഒനതഴന്നയമ്മാണക്ട്.   മഴറമ്മാന്നക്ട്  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയുഴടെ

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാവനിഡക്ട്-19 -ഴന്റ വരമ്മാപനതനിനുമശഷര  സര്കമ്മാര് ഒടനവധനി
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ഒമ്മാഡറുകള്   ഇറകനിയനിട്ടുണക്ട്.  നനിങ്ങള്  പണര  ഴചലെവഴെനിച്ചുഴകമ്മാള്ളുക,  കടെര

വമ്മാങ്ങനിഴകമ്മാള്ളുക,  ഞങ്ങള് നനിങ്ങള്കക്ട് തരമ്മാന് മപമ്മാകുന എഴന്നമ്മാഴക പറയുര.

അതനില  എത്രമമ്മാത്രര  ഫണക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണക്ട്?  എഴന്റ  നനിമയമ്മാജക

മണലെമമ്മായ ഴപരുമ്പമ്മാവൂര് മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയനിഴലെ  എഫക്ട്.എല.ടെനി.സനി.  ആയമ്മാലുര

ഡനി.സനി.സനി ആയമ്മാലുര  മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  നനിവമ്മാരണതനിനുള്ള  പലെ  മമ്മാര് ഗ്ഗങ്ങള്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നമപ്പമ്മാഴഴെമ്മാഴക  മകമ്മാടെമ്മാനുമകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ   ഫണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

ഴകമ്മാടുകമ്മാനുണക്ട്.   പമക്ഷേ  ആ  ഫണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റനിനക്ട്

ലെഭേരമമ്മാകുന്നനിഴലനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  പ്രമയമ്മാഗനിക  ബുദ്ധനിമുട്ടുണക്ട്.  അവനിടെഴത

ജശവനകമ്മാര്കക്ട്  ശമ്പളര  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്  കഴെനിയുന്നനില.    ഇതവണ

ജനപ്രധനിനനിധനിയമ്മായവഴരമ്മാഴക  പ്രമതരകനിചക്ട്  മകമ്മാര്പ്പമറഷന്  ഴചയര്മമ്മാന്മേമ്മാര്,

മുനനിസനിപ്പല  ഴചയര്മമ്മാന്മേമ്മാര്, പഞമ്മായതക്ട് ഴമമ്പര്മമ്മാഴരമ്മാഴക പണതനിനുമവണനി

ഴനമടമ്മാടമമമ്മാടുന്ന,  ബുദ്ധനിമുടക്ട് അനുഭേവനിക്കുന്ന കമ്മാഴെക്ട് ച കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയുകയമ്മാണക്ട്.

ഇതരര  സമ്മാഹചരരതനില   സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര   പഞമ്മായതനിഴന്റ,

മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയുഴടെ,  മകമ്മാര്പ്പമറഷഴന്റ ഒമ്മാണ്ഫണ്ടുകള്  അവര്കക്ട്  ഇഷമുള്ള

ബമ്മാങ്കുകളനില  നനിമക്ഷേപനിക്കുവമ്മാനുര  അതനിനനുസൃതമമ്മായനി  അതനിലനനിന്നക്ട് പലെനിശ
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സസ്വശകരനിക്കുവമ്മാനുര  അകമ്മാരരങ്ങള്  മുമന്നമ്മാടക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുവമ്മാനുര

സമ്മാഹചരരങ്ങള്  ഉണമ്മാകണഴമന്ന  കമ്മാരരരകൂടെനി   ഇവനിഴടെ  ഞമ്മാന്

ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    ഴസബമ്മാസ്റ്റരന്  കുളത്തുങല:  സര്,   ഴതറനിദ്ധമ്മാരണമ്മാജനകമമ്മായ

രശതനിയനിലുള്ള  പരമ്മാമര്ശമമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴപരുമ്പമ്മാവൂര്  അരഗര  ഇവനിഴടെ

അവതരനിപ്പനിചതക്ട് എന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  പമ്മാന് ഫണക്ട്,  ഒമ്മാണ്

ഫണക്ട്,   ഈ രണ്ടു ഫണ്ടുകളനില പമ്മാന് ഫണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്തഴന്ന  നലകുന,

അമലെമ്മാടക്ട്ഴമന്റക്ട്  ട്രഷറനിവഴെനി  വരുന.  ഒമ്മാണ്ഫണക്ട്  ഇഷമുള്ള  ബമ്മാങനില

സൂക്ഷേനിക്കുകഴയന്നക്ട്  പറയുമമ്പമ്മാള്  സസ്വകമ്മാരര  ബമ്മാങ്കുകഴളയുര  ഴകമ്മാമമഴെക്ട് സരല

ബമ്മാങ്കുകഴളയുര സമനമ്മാഷനിപ്പനികമ്മാനുള്ള  ഒരു സമ്മാഹചരരര  അവനിഴടെ  ഉണമ്മാകുര.

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്   ഉതരവനിനകതക്ട്  വലെനിഴയമ്മാരു  സദുമദ്ദേശരവര  സരസമ്മാനഴത

സമ്പദ്ഘടെനയ്ക്കക്ട്  ഊര്ജ്ജര  പകരുഴന്നമ്മാരു  സമ്മാഹചരരവമമ്മാണക്ട്.  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  ഒമ്മാണ്ഫണക്ട്  ട്രഷറനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരുമമ്പമ്മാള്,  അതനിഴന്റ

ഉടെമസമ്മാവകമ്മാശര,  കകകമ്മാരരര  ഴചയമ്മാനുള്ള  അവകമ്മാശര,  അവര്കക്ട്

സസ്വമ്മാതനരരമപമ്മാഴലെ  പനിന്വലെനികമ്മാനുര  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാനുമുള്ള  എലമ്മാ
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അധനികമ്മാരങ്ങളുര  നനിലെനനിര്തനിഴകമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  കയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ആ

ഫണ്ടുവരുനഴവനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  അഴതടുതക്ട്  കകകമ്മാരരര

ഴചയന, വനിഴതടുത്തുകുതനി ഗവണ്ഴമന്റക്ട്,  അതക്ട്  തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള്

എടുത്തുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുനഴവനള്ള നനിലെയനിലുള്ള  ഒരു പരമ്മാമര്ശമമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ

നടെതനിയതക്ട്.   അതക്ട്  ശരനിയഴലന്നക്ട് ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാന്  ആഗഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

സരസമ്മാനതനിഴന്റ  ധനസനിതനി  ഴമചഴപ്പടുതമ്മാന്   ഉപകരനിക്കുന്ന   ഒരു  നല

തശരുമമ്മാനര   തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  ഒരു  നനിലെയനിലുര

മദമ്മാഷകരമലമ്മാതതമ്മാണക്ട്  എനള്ളതമ്മാണക്ട് എഴന്റ അഭേനിപ്രമ്മായര. 

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്   പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പൂഞ്ഞെമ്മാര്

അരഗര   ഴതറനിദ്ധരനികഴപ്പടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   നമ്മാഷണകലെസ്ഡക്ട്  ബമ്മാങ്കുകഴള

സസ്വകമ്മാരര ബമ്മാങ്കുകഴളന്നക്ട് വനിമശഷനിപ്പനികമ്മാന് കഴെനിയുകയനില.  നമ്മാഷണകലെസ്ഡക്ട്

ബമ്മാങ്കുകള്  സരസമ്മാന-മകന  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  നയ-നനിയമ-നടെപടെനികള്കക്ട്

വനിമധയമമ്മായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ബമ്മാങ്കുകളമ്മാണക്ട്.   ട്രഷറനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഒരു  ഫണക്ട്

മപമ്മായനികഴെനിഞ്ഞെമ്മാല   ട്രഷറനിയനിലനനിനര  തനിരനിഴചടുകമ്മാന്  ബുദ്ധനിമുടമ്മാണക്ട്.

ട്രഷറനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് കമ്മാശക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിഴന ഞങ്ങള് എതനിര്ക്കുന്നനില.   ഇവനിഴടെ



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

142

വനിഴതടുതക്ട്  കുത്തുകഴയന്നക്ട്  പറഞ്ഞെമ്മാല  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്

വനിനനിമയമ്മാഗനികമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്ന  ഫണക്ട്  ട്രഷറനി  നനിയനണര  വരുമമ്പമ്മാള്

പലെമപ്പമ്മാഴുര  വനിനനിമയമ്മാഗനികമ്മാന്  പറ്റുന്നനിഴലനള്ളതമ്മാണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

അരഗതനിനറനിയമ്മാര,  പമ്മാന്  ഫണ്ടുതഴന്ന  ഒമ്മാമരമ്മാ  വര്ഷര  കഴെനിയുമമ്പമ്മാഴുര

ഴചലെവഴെനികഴപ്പടെമ്മാന്  പറ്റുന്നനിഴലന്നക്ട്,  ട്രഷറനിയനില  നനിനര  മമ്മാറമ്മാന്  പറ്റുന്നനില.

ഇതരര  സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  ഈ  പമ്മാന്  ഫണ്ടുതഴന്ന  അടുത

സമ്മാമ്പതനിക  വര്ഷര  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  കട്ടുഴചയന.  ഇതരര  കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴക

അമങ്ങയ്ക്കക്ട് അറനിവള്ളതമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    ടെനി  .    ഴജ  .    വനിമനമ്മാദക്ട്:  സര്,  ഇവനിഴടെ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്

പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില പറഞ്ഞെതക്ട്  വളഴര  പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു വനിഷയമമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന്

മനരഴത പറഞ്ഞെതമ്മാണക്ട്. 2011-ല ഉമന് ചമ്മാണനി സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട് തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  തനതക്ട്  ഫണക്ട്  നമ്മാഷണകലെസ്ഡക്ട്  ബമ്മാങനില

നനിമക്ഷേപനികമ്മാനുള്ള  അവകമ്മാശര ഴകമ്മാടുതതക്ട്. ബഹുമമ്മാനഴപ്പട പൂഞ്ഞെമ്മാര് അരഗര

പറഞ്ഞെതക്ട്   മകടമ്മാല  മതമ്മാനര,  നമ്മാഷണകലെസ്ഡക്ട്   ബമ്മാങനില  പണര

ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്   അവഴര  സമനമ്മാഷനിപ്പനികമ്മാനമ്മാഴണന്നക്ട്.   ഇതക്ട്  എനക്ട്
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സമനമ്മാഷമമ്മാണക്ട്.    എന്തുസമനമ്മാഷമമ്മാണക്ട്  അവര്ക്കുണമ്മാകുന്നഴതന്നക്ട് എനനികക്ട്

മനസനിലെമ്മാകുന്നനില;  ട്രഷറനിയനില  പണരനനിമക്ഷേപനിചമ്മാല,  മമ്മാര്ചക്ട്

മമ്മാസതനിഴലെമ്മാഴക ബനില,  പമ്മാന് ഫണക്ട് എന്നനിവ മമ്മാറനിഴയടുകമ്മാനുള്ള ബുദ്ധനിമുടക്ട്

നമുകറനിയമ്മാമമലമ്മാ.  അതരഴമമ്മാരു സമ്മാഹചരരതനില  തനതക്ട് ഫണക്ട്  അവര്കക്ട്

ഇഷമുള്ള രശതനിയനില വനിനനിമയമ്മാഗനികമ്മാന് കഴെനിയുന്ന രശതനിയനില  അകമ്മാരരതനില

ഒരു  തശരുമമ്മാനതനിനക്ട്  വനിരുദ്ധമമ്മായനി,......  മനരഴത  സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ

തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങഴള  അസനിരഴപ്പടുത്തുന്ന,............  ജനകശയ

ആസൂത്രണ  പദ്ധതനിയുഴടെ    25-ാം  വമ്മാര്ഷനികര   അമഘമ്മാഷനികമ്മാന്   നമ്മാടെക്ട്

ഒരുങ്ങനിനനിലക്കുന്ന  ഈ സമ്മാഹചരരതനില,  25 വര്ഷഴത  ജനകശയമ്മാസൂത്രണ

പദ്ധതനിയുഴടെ അനുഭേവ സമ്പത്തുവചക്ട് നമള് വനിലെയനിരുത്തുമമ്പമ്മാള്  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  നടെത്തുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഈ

നഗരസഭേകഴള  അസനിരഴപ്പടുത്തുന്നതമ്മാഴണനള്ള  കമ്മാരരതനില  യമ്മാഴതമ്മാരു

സരശയവമനില.  

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്   പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

മസമ്മാലെ മബമ്മാണക്ട് സസ്വശകരനിചനിട്ടുണക്ട്.  9.723  ശതമമ്മാനര പലെനിശയ്ക്കക്ട്  2150  മകമ്മാടെനി
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രൂപയുഴടെ  മസമ്മാലെ  മബമ്മാണക്ട്  വമ്മാങ്ങനി  അതക്ട്  നപ്യൂജനമറഷന്  ബമ്മാങനിലെമ്മാണക്ട്

നനിമക്ഷേപനിചതക്ട്.  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ആ പണര ട്രഷറനിയനില നനിമക്ഷേപനികമ്മാതതക്ട്

എനകൂടെനി  പറഞ്ഞെമ്മാല  നന്നമ്മായനിരനിക്കുര.  

മനി  .    ഴചയര്മമ്മാന്:  ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്   പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില,  അങ്ങക്ട്

പ്രസരഗതനിനനിടെയനില ഒരുപമ്മാടെക്ട് തവണ ഇടെഴപട്ടു.

ശശ  .   ടെനി  .   ഴജ  .   വനിമനമ്മാദക്ട്: സര്, ഞമ്മാന് ദശര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നനില, എഴന്റ പ്രസരഗര

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   കൂടുതല  കമ്മാരരക്ഷേമമമ്മായനി  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങഴള വനിശസ്വമ്മാസതനിഴലെടുതക്ട്  ശകനിഴപ്പടുതനി  മുമന്നമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകമ്മാനുള്ള

ഒരുനടെപടെനി  ഈ ബനിലനില ഉണമ്മാകമ്മാതതുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന്  ഈ  പ്രമമയഴത

നനിരമ്മാകരനിക്കുന.

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  നനിരമ്മാകരണപ്രമമയഴത  ഞമ്മാന്

അനുകൂലെനിക്കുന.  ഇന്നനിവനിഴടെ ബനില്ലുകള് അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

മനനി ചര്ച തുടെങ്ങനിയമപ്പമ്മാള് വളഴര ഇന്ററസ്റ്റനിരഗമ്മാഴയമ്മാരു മപമ്മായനിന്റക്ട്  പറഞ്ഞു.

ഞമ്മാഴനമ്മാരു  രമ്മാഷശയ  വനിദരമ്മാര്തനിയമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്,  എനനികക്ട്  വളഴര

കഗൗതുകമുള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാനതക്ട്   എടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അമദ്ദേഹര
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ഇടെതുപക്ഷേഴതയുര  വലെതുപക്ഷേഴതയുര  നനിര്വ്വചനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  തുടെങ്ങനിയതക്ട്.

18-ാം  നൂറമ്മാണനിലെമ്മാണക്ട്  ആദരമമ്മായനി  political  context-ല  ഴലെഫക്ട്-ഴഴററക്ട്

എഴന്നമ്മാരു ഡനിസ്കഷനുണമ്മായനി വരുന്നതക്ട്.  അന്നക്ട് ഫ്രെഞക്ട് റവലെപ്യൂഷഴന്റ സമയതക്ട്,

രമ്മാജമ്മാവനിഴന  അനുകൂലെനിക്കുന്നവഴരലമ്മാവരുര  വലെതുപക്ഷേത്തുര  ബമ്മാകനി

ഴറവലെപ്യൂഷഴന  അനുകൂലെനിക്കുന്നവഴരലമ്മാവരുര  ഇടെതുപക്ഷേത്തുര നനിലക്കുഴന്നമ്മാരു

സമയതക്ട്  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  context   ഫ്രെമ്മാന്സനിലുണമ്മായനി.  അതനിനുമശഷര

വനിവനിധ  രമ്മാജരങ്ങളനില  political  context-ല  ഴലെഫക്ട്-ഴഴററക്ട്  എന്ന  പ്രമയമ്മാഗര

നടെന.  ഴഴബപമ്മാര്ടനി  (രണക്ട്  പമ്മാര്ടനി)  ഴപമ്മാളനിറനിക്സൈക്ട്  നനിലെനനിലക്കുന്ന

അമമരനികയനിലെമ്മാണതക്ട് കറകമ്മായനി പനിന്തുടെരുന്നതക്ട്.  ബമ്മാകനി എലമ്മാ continents-ലുര

അതനിഴന്റ ഴഡഫനനിഷനുര ഇരപമ്മാക്ടുഴമലമ്മാര വരതരമ്മാസമമ്മാണക്ട്.  അങ്ങക്ട് യു.പനി.എ.-

യുഴടെ  context-ലെമ്മാണക്ട്  പറഞ്ഞെതക്ട്.   അങ്ങക്ട്  മമ്മാത്രമല,  നനിരവധനി  ആളുകള്

മകമ്മാണ്ഗസനിനകതക്ട്  നനിനള്ളവര്മപമ്മാലുര  നമള്  വലെതുപക്ഷേര

എനപറയമ്മാറുണക്ട്.  അതനിമനകമ്മാളുപരനി  ടെനി.വനി.-യനില ചര്ച നയനിക്കുന്ന പലെരുര

നനിങ്ങള്  വലെതുപക്ഷേതനിഴന്റ  എനപറയമ്മാറുണക്ട്.   പമക്ഷേ,  അങ്ങഴയമപ്പമ്മാഴലെ

മുതനിര്ഴന്നമ്മാരമ്മാള്കക്ട്  ഒരു  political  incorrectness  ഉണമ്മാകമ്മാന്  പമ്മാടെനില.
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അങ്ങഴയമപ്പമ്മാഴലെമ്മാരമ്മാള്  അങ്ങഴന  ഴതറനിദ്ധമ്മാരണമ്മാജനകമമ്മായനി  പറഞ്ഞെമ്മാല

politically leave ഴചയനിടക്ട് മപമ്മാകമ്മാന് പറമ്മാതതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  പറഞ്ഞെതക്ട്. ഏതക്ട്

മമ്മാനദണതനില  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാലുര  ഒരു  കമ്മാരണവശമ്മാലുര  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്

പമ്മാര്ടനിഴയ  വലെതുപക്ഷേതക്ട്  നനിര്തമ്മാന്  കഴെനിയനില.   അതുമമ്മാത്രമല,  Indian

context  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല,  ഇന്ഡരയുഴടെ  ചരനിത്രമറനിയമ്മാവന്ന  ആര്ക്കുമറനിയമ്മാര

മകമ്മാണ്ഗസക്ട് എനപറയുന്ന പമ്മാര്ടനിയമ്മാണക്ട്   ഇടെതുപക്ഷേ രമ്മാഷശയഴമന്നക്ട് നനിങ്ങള്

കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെര  പറയുന്ന  ഇഗൗ  രമ്മാഷശയര  ഇന്ഡരമ്മാ  രമ്മാജരതക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.

നനിമഷധനികമ്മാന്  പറയുന്ന  ഫമ്മാകക്ട്സക്ട്  ഉഴണങനില  ഞമ്മാന്  ആര്ക്കുര  വഴെങ്ങമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാണക്ട്.  ഇഗൗ  ആര്ഗത്യുഴമന്റനില  ഞമ്മാന്  ഇവനിഴടെയനിരനിക്കുന്ന  കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട്

പമ്മാര്ടനിയനില ആര്ക്കുര വഴെങ്ങമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാണക്ട്.  കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട് പമ്മാര്ടനിമയകമ്മാളുപരനി

ഇന്ഡരമ്മാ  രമ്മാജരതക്ട്,  ഇന്ഡരന്  രമ്മാഷശയതനില  ഇടെതുപക്ഷേമമ്മായനി  നനിന്നതക്ട്

ഇന്ഡരന് നമ്മാഷണല മകമ്മാണ്ഗസമ്മാണക്ട്.  ഇന്ഡരന് മദശശയ പ്രസമ്മാനതനിനക്ട്

ആദരമമ്മായനി  ജനകശയമുഖര  ഴഴകവന്നതക്ട്  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  അതനിഴന്റ

മനതൃനനിരയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വന്നമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്.   മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മനതൃനനിരയനിമലെയ്ക്കക്ട്

വന്നതനിനുമശഷര  അമദ്ദേഹമമഴറടുത  ആദരഴത  സമരര,  ഏറവര  വലെനിയ
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പനിന്തുണഴകമ്മാടുത  സമരര  ഏതമ്മാണക്ട്?   ഇഗൗ  രമ്മാജരഴത  ഖനിലെമ്മാഫതക്ട്

മൂവ്ഴമന്റനിനമ്മായനിരുന.   ഖനിലെമ്മാഫതക്ട്  മൂവ്ഴമന്റക്ട്  എനപറയുന്നതക്ട്

എനനിനുമവണനിയമ്മായനിരുന? തുര്കനിയനിഴലെ ഖലെശഫഴയ മമ്മാറനിയതനിഴനതനിഴര ഇഗൗ

രമ്മാജരഴത നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങള് പ്രതനിമഷധനിച പ്രകടെനതനിനക്ട് ഇന്ഡരന് നമ്മാഷണല

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  മനതമ്മാവമ്മായനിരുന്ന  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മുന്നനിലനനിന്നക്ട്  നയനിച്ചു.

അതക്ട്  എനനിനുമവണനിയമ്മായനിരുന?  മതപരമമ്മായ,  ഴഴവകമ്മാരനികമമ്മായ,

മതവനിഷയതനിലെടെനിസമ്മാനമമ്മാഴയമ്മാരു  സമരതനിനമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസര

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനിയുര  മനതൃതസ്വര  നലകനിയതക്ട്.  കമ്മാരണര  ഇഗൗ  രമ്മാജരതനിഴന്റ

മദശശയധമ്മാരയ്ക്കക്ട് പുറതമ്മായനിരുന്ന നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങഴള (ഴഴമമനമ്മാരനിറനിസക്ട്)  ഇന്ഡരന്

മദശശയധമ്മാരയനിമലെയ്ക്കക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനുര അവര് ഇന്ഡരന് മദശശയധമ്മാരയുഴടെ

ഭേമ്മാഗമമ്മാഴണന്ന  വനിശസ്വമ്മാസര  ഇഗൗ  രമ്മാജരഴത

നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങള്ക്കുണമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനിയുമമ്മാണക്ട്  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  അതനിഴന

മുന്നനിലനനിനര  നയനിചതക്ട്.  അവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  ഒരുപമക്ഷേ  ഴലെഫക്ട്

എനപറയുന്നതനിഴന്റ  ഴഎഡനിമയമ്മാളജനി  സ്റ്റമ്മാര്ടക്ട്  ഴചയന്നതക്ട്.

മകമ്മാണ്ഗസനിഴനക്കുറനിച്ചുളള  ഏറവര  വലെനിയ ആമക്ഷേപര,  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്
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ഴഴമമനമ്മാറനിറനി  പമ്മാര്ടനിയമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.  പറയുന്നതക്ട്.  കമ്മാരണര

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  ചൂണ്ടുപലെക  എനപറയുന്നതക്ട്  ഇടെതുവശമതയ്ക്കമ്മാണക്ട്.

അതമ്മായതക്ട്  far  left-ല  നനിലക്കുന്നവരമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  സമൂഹതനിഴലെ  ഏറവര

നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങഴള  മചര്ത്തുപനിടെനിക്കുന്നതക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗസനിഴനതനിഴരയുളള

ആമക്ഷേപവര അതമ്മാണക്ട്.   മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി ഴചയ രണമ്മാമഴത കമ്മാരരര,   ഇഗൗ

രമ്മാജരഴത  അധനഃസനിതരുര  പമ്മാവഴപ്പടവരുര  അഴലങനില  പനിന്നമ്മാകകമ്മാരുര

ദളനിതര്ക്കുരമവണനിയമ്മാണക്ട്  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനിയുഴടെ   മപമ്മാരമ്മാടര.  മകരളതനിഴലെ

ഴഴവകര സതരമ്മാഗഹതനിനക്ട്  പനിന്തുണ  പ്രഖരമ്മാപനികമ്മാനമ്മാണക്ട് അമദ്ദേഹര വന്നതക്ട്,

ഇഗൗ രമ്മാജരഴത ബനിടശഷുകമ്മാര്ഴകതനിഴര മപമ്മാരമ്മാടെമ്മാന് മവണനിയനിടല.  ഴഴവകര

അമ്പലെതനിഴന്റ  ഴതമകനടെയനിലൂഴടെ  നടെകമ്മാന്  ഈ  രമ്മാജരഴത

പനിന്നമ്മാകകമ്മാര്കക്ട്  …..(.....ബഹളര........)  പറയഴട.  അവനിടെര  വഴര  പറയമ്മാര.

ഴവയ്റക്ട്  ഴചയ.  പമ്മാര്ടനി കമ്മാസനില നനിങ്ങള് മകള്ക്കുന്നതമല.  ശശ.  എ.  എന്.

ഷരസശര് ഇതുകൂഴടെഴയമ്മാന മകള്ക്കൂ.   ഇവനിടെഴത പനിന്നമ്മാകകമ്മാരനുര ദളനിതനുര

അവസരമനിലമ്മാഴത  വന്നമപ്പമ്മാള്  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  നടെതനിയ  സമരമമ്മാണക്ട്.

മകമ്മാണ്ഗസക്ട് നടെതനിയ സമരതനിനക്ട് പനിന്തുണ പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു.  
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ശശ  .    എ  .    എന്  .    ഷരസശര്:  സര്,  മലെമ്മാകതമ്മാഴക  നവലെനിബറല

നയങ്ങള്ഴകതനിഴരയുള്ള ശകമമ്മായ പ്രമക്ഷേമ്മാഭേര നടെക്കുനണക്ട്.  ആ നവലെനിബറല

നയതനിഴന്റ മൂന്നക്ട്  പതനിറമ്മാണക്ട്  പനിന്നനിടുകയമ്മാണക്ട്.   ആ   നയതനിഴന്റ

പ്രമയമ്മാകമ്മാകള്  മകമ്മാണ്ഗസമ്മാണക്ട്.  ആ  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേമമ്മായനി മമ്മാറുക? 

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  ഞമ്മാന്  അധനികര

സമയഴമമ്മാനഴമടുക്കുന്നനില.    ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞെതക്ട്  ഇന്ഡരന്  രമ്മാഷശയഴത

മമ്മാറനിയതക്ട്,  ഇഗൗ  രമ്മാജരഴത  രൂപഴപ്പടുതനിയ  ഴപമ്മാളനിറനികല  മടെണനിരഗക്ട്

എനപറയുന്ന രമ്മാഷശയ പ്രചഞനര നടെന്നതക്ട് ഇഗൗ കമ്മാലെഘടതനിലെമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ

ഒരു  ഇടെതുപക്ഷേവര  ഒനര  ഴചയനിടനില.   അതനിനുമശഷര  ഇവനിടെഴത

പനിന്നമ്മാകകമ്മാരനുര  ദളനിതനുര  അവകമ്മാശതനിനുമവണനി  മപമ്മാരമ്മാടെനി.   വമ്മായനിചക്ട്

പഠനിചനിടനിമല  പനനിമഭേമ്മാജനര?  ഒന്നനിചനിരുന്നക്ട്  ഭേക്ഷേണര  കഴെനിചതക്ട്.   വമ്മായനിച്ചു

പഠനിചനിടനിമല മനിശവനിവമ്മാഹര; അങ്ങഴന ഇഗൗ രമ്മാജരഴത ഇടെതുരമ്മാഷശയതനിമലെയ്ക്കക്ട്

പ്രചരണഴപ്പടുതനിയതക്ട്  ഇന്ഡരന്  നമ്മാഷണല  മകമ്മാണ്ഗസമ്മാണക്ട്.

അതുമമ്മാത്രമമ്മാമണമ്മാ?  അതനിനുമശഷര  ഇഗൗ  രമ്മാജരതനിഴന്റ  ആദര



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

150

പ്രധമ്മാനമനനിയമ്മായനിരുന്ന  പണനിറക്ട്  ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റു.

ഴനഹ്റുവനിഴനക്കുറനിചക്ട്  പറമയണതനിലമലമ്മാ?  ഴനഹ്റുവനിഴന  ഞങ്ങള്

മറന്നനിരനിക്കുകയമ്മാഴണന്നക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  നനിങ്ങള്  എലമ്മാമപരുര  പറയുര.

ഴനഹ്റുവനിഴനമപ്പമ്മാഴലെ  ഒരു  മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റുര  ഇടെതുപക്ഷേ  ചനിനമ്മാഗതനിയുമുളള

ആരുമുണമ്മായനിരുന്നനില.   ഇനനി  നനിങ്ങള്  വന്നമ്മാല  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി

ഴചയതുമപമ്മാഴലെമ്മാരു  ധശരമമ്മാഴയമ്മാരു  തശരുമമ്മാനര,....  ആഴരഴയങനിലുര

കമ്മാണനിച്ചുതരമ്മാന്  കഴെനിയുമമമ്മാ?  അടെനിയനരമ്മാവസ........  ഒനമമ്മാത്രഴമ  നനിങ്ങള്

അറനിഞ്ഞെനിട്ടുള്ളുമവമ്മാ?  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനിഴയക്കുറനിചക്ട്  ഒരു  കമ്മാരരമമ

അറനിയമ്മാന്പമ്മാടുമള്ളമ്മാ?   ഇഗൗ രമ്മാജരതക്ട് രമ്മാജമ്മാകന്മേമ്മാര്കക്ട് ഴകമ്മാടുതനിരുന്ന പ്രനിവപ്യൂ

പഴക്ട്  നനിര്തലെമ്മാകനിയതക്ട് ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനിയമ്മാഴണന്നക്ട് അറനിയമ്മാമമമ്മാ?  രണമ്മാമതമ്മായനി

ബമ്മാങക്ട്  നമ്മാഷണഴഴലെമസഷന്.   ഇഗൗ  രമ്മാജരഴത  പമ്മാവഴപ്പടവനുര

സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരനുര  കയറനിഴചലമ്മാന്  പറ്റുന്ന  സമ്മാപനമമ്മായനിരുന്നനില  ബമ്മാങക്ട്.

ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനിയുഴടെ  ആര്ജ്ജവവര  ഇചമ്മാശകനിയുര  ഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്   ബമ്മാങക്ട്

നമ്മാഷണഴഴലെമസഷന് നടെന്നതക്ട്. ഇഴലന്നക്ട് പറയമ്മാന് കഴെനിയുമമമ്മാ?  അതുമമ്മാത്രമല.

അങ്ങഴന എത്രഴയത്ര കമ്മാരരങ്ങള്.  അതുമപമ്മാഴലെ  രമ്മാജശവക്ട് ഗമ്മാനനി,.......  ഇനനി
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ഞമ്മാന് നനിങ്ങള് പറയുന്ന മപമ്മായനിന്റനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരമ്മാര.  മഡമ്മാ.  മന്മമമ്മാഹന് സനിരഗക്ട്

ലെനിബറല  നയങ്ങള്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിഴയന്നമല  നനിങ്ങള്  പറയുന്നതക്ട്;

അമദ്ദേഹര നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ നയങ്ങള് ഇഗൗ രമ്മാജരതക്ട് ഇടെതുപക്ഷേമതമ്മാടെക്ട് മചര്ന

നനിലക്കുന്നതഴലന്നക്ട്  പറയമ്മാന്  ശശ.  എ.  എന്.  ഷരസശറനിഴന്റ  കയനില

എന്തുമപമ്മായനിന്റമ്മാണക്ട്  ആര്ഗപ്യൂ  ഴചയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ...(കമകക്ട്  ഓഫക്ട്)....  ഗമ്മാടക്ട്

കരമ്മാറനിഴനക്കുറനിഴചമ്മാഴക  പറയമ്മാര.    (.....ബഹളര........)  നനിങ്ങള്  ബഹളര

വയ്ക്കരുതക്ട്,    ഞമ്മാന്  ഓര്ക്കുനണക്ട്,   ഇഗൗ  രണമ്മാര  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരനിഴന്റ

അവസമ്മാനപമ്മാദര  വന്നമപ്പമ്മാള്  ഇടെതുപക്ഷേ  മനതമ്മാകന്മമ്മാരുഴടെ  ഭേമ്മാരരമമ്മാര്

ഇവനിഴടെമ്മാരു  സമരര  നടെതനി.   നനിങ്ങള്കക്ട്  ഓര്മയുണമ്മാകുര.  അങ്ങയുഴടെ

ഭേമ്മാരരയുമുണമ്മായനിരുന  എന്നമ്മാണക്ട്  എനനിക്കു  മതമ്മാനന്നതക്ട്.   ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

മകമ്മാടെനിമയരനി  ബമ്മാലെകൃഷ്ണഴന്റ ഭേമ്മാരര,  അതുമപമ്മാഴലെ ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ പനിണറമ്മായനി

വനിജയഴന്റ ഭേമ്മാരര അങ്ങഴന നനിരവധനി ഭേമ്മാരരമമ്മാര് മറമ്മാഡനിലെനിറങ്ങനി അടുപ്പക്ട് കതനിചക്ട്

ഇഗൗ  രമ്മാജരതക്ട്  ഴപമട്രമ്മാളനിനുര  ഗരമ്മാസനിനുര  ഡശസലെനിനുര

വനിലെവര്ദ്ധനിപ്പനിചതനിഴനതനിഴര   സമരര  നടെതനിയനിട്ടുണക്ട്.   ഓര്ക്കുനമണമ്മാ;

നനിങ്ങള്  മറനമപമ്മായനികമ്മാണുര.   ഗരമ്മാസക്ട്  സബ്സനിഡനിയുഴടെ  എണ്ണര
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കുറഞ്ഞുഴവനപറഞ്ഞെമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  സമരര  നടെതനിയതക്ട്.   ഗരമ്മാസനിഴന്റ

സബ്സനിഡനിയുഴടെ എണ്ണര….  എത്രഴയണ്ണമമ്മാണക്ട് നമുകക്ട് അവകമ്മാശഴപ്പടതക്ട്.  ഇഗൗ

രമ്മാജരതക്ട്  ഇരുപതുകുറനി  ഗരമ്മാസമ്മാണക്ട്  സബ്സനിഡനിയുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്,  ഒരു

സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരനക്ട്  അവകമ്മാശഴപ്പടനിരുന്നതക്ട്.   ഇവനിഴടെ  നനിരവധനി

വനനിതകളമ്മായനിട്ടുള്ള അരഗങ്ങളുണമലമ്മാ;  ഇവര് ആഴരങനിലുര പറയഴട ഇവരുഴടെ

ജശവനിതതനില  ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരുവര്ഷര  ഇരുപതുകുറനി  ഗരമ്മാസുര

വമ്മാങ്ങനിചനിട്ടുഴണന്നക്ട്.  ഇരുപതുകുറനി ഗരമ്മാസക്ട് വമ്മാങ്ങുന്നതക്ട് ആരമ്മാണക്ട്;   ഒരു മമ്മാസര

രണ്ടുകുറനി  ഗരമ്മാസക്ട്  തശരുന്നതക്ട്  ഏറവര  വലെനിയ  മുതലെമ്മാളനിയുഴടെ  വശടനിലെമ്മാണക്ട്.

അകഴതമ്മാരു അടുപ്പക്ട്,  പുറതക്ട് മവഴറമ്മാരു അടുപ്പക്ട്,  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട് മവഴറമ്മാരു

കലെവറ,  മുതലെമ്മാളനിമമ്മാര്കക്ട് മവഴറമ്മാരു കലെവറ.  അവര്കക്ട് ഇരുപതുകുറനി ഗരമ്മാസുര

തശരുര.  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനിഴലെ  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായനിട്ടുള്ള  അഴലങനില

ശരമ്മാശരനികമ്മാരമ്മായനിട്ടുള്ള അതുമല,  സമ്മാമമ്മാനരര പണകമ്മാരമ്മായനിട്ടുള്ളവരുഴടെ വശടനില

ഒരു  കുറനി  ഗരമ്മാസക്ട്  രണ്ടു  മമ്മാസഴമങനിലുര  കത്തുര.  ഒന്നരമമ്മാസഴമങനിലുര  കത്തുര.

(........ബഹളര......)  എന്നനിടക്ട്  ഒരുകുറനി  ഗരമ്മാസനിനക്ട്  ഇഗൗ  രമ്മാജരര  800  രൂപ

സബ്സനിഡനി  ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   20  കുറനി  ഗരമ്മാസനില  അമഞമ്മാ
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ആമറമ്മാ കുറനി നമള് വമ്മാങ്ങുര.  ബമ്മാകനിയുള്ളതനിഴന്റ ഴഴപസ ഇവനിടെഴത ഗരമ്മാസക്ട്

ഏജന്സനികമ്മാര് മറനിചക്ട് വനിറക്ട് വമ്മാങ്ങനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  Streamlining the

subsidies.   സബ്സനിഡശസക്ട്  അര്ഹതഴപ്പടവരനിമലെയ്ക്കക്ട്  പരനിമനിതഴപ്പടുത്തുന്ന

Streamlining the  subsidies  എനപറഞ്ഞെ  ഇടെതുപക്ഷേ  നയര

സസ്വശകരനിചതനിനമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  ഇവനിഴടെ  സമരര  ഴചയതക്ട്.   ഇഗൗ  രമ്മാജരതക്ട്

Streamlining  the  subsidies  ആര്ക്കുമവണനിയമ്മായനിരുന?   ഇന്നക്ട്  രമ്മാവനിഴലെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഭേക്ഷേര  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞെമലമ്മാ;  ഇവനിഴടെ

അനര്ഹരമ്മായനിട്ടുള്ളവഴര ഒഴെനിവമ്മാകനി  അര്ഹതഴപ്പടവര്കക്ട് ബനി.പനി.എല. കമ്മാര്ഡക്ട്

ഴകമ്മാടുത്തുഴവന്നക്ട്.  ഇഗൗ  സര്കമ്മാര്  ഴചയ  വലെനിയ  കമ്മാരരങ്ങളനിഴലെമ്മാന്നമ്മാണനിതക്ട്.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  ഴപമ്മാതുസമമളനതനില  പരസരമമ്മായനി  അഭേനിനന്ദനിചനിട്ടുണക്ട്.

142000 കമ്മാര്ഡുകള് പുതുതമ്മായനി ബനി.പനി.എല. കമ്മാര്കക്ട് ഴകമ്മാടുകമ്മാന് മപമ്മാകുന.

അര്ഹതഴപ്പടവന്  അഴലങനില  അവഴന്റ  കയനിലനനിനര  മമ്മാറ്റുന.  അതമ്മാണക്ട്

Streamlining  the subsidies.   ആ  concept  അവതരനിപ്പനിച ആളമ്മാണക്ട് മഡമ്മാ.

മന്മമമ്മാഹന് സനിരഗക്ട്.  നനിങ്ങള് ഇവനിഴടെ പറയുന്ന ഡയറകക്ട് ഴബനനിഫനിറക്ട് ട്രമ്മാന്സ്ഫര്

എന്നക്ട് പറഞ്ഞെ ശശ. നമരന മമമ്മാദനി മലെമ്മാകര മുഴുവന് ഴകമ്മാണ്ടുനടെക്കുന്ന സമ്മാധനര,
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ഇഗൗ  രമ്മാജരതക്ട്  ആദരമമ്മായനി  മപമ്മാണനിമചരനിയനിഴലെ  ഒരു  സമ്മാധമ്മാരണ  വനിധവയ്ക്കക്ട്

ഡലഹനിയനിലനനിനര  അയച്ചുഴകമ്മാടുതതമ്മാണക്ട്  മഡമ്മാ.  മന്മമമ്മാഹന്  സനിരഗക്ട്.

Streamlining  the  subsidies  അര്ഹതഴപ്പടവര്കക്ട്  മമ്മാത്രര  സബ്സനിഡനി

നലകമ്മാന്  മവണനി.   ഇതക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേമലമ്മാഴത  എനമ്മാണക്ട്  ശശ.  എ.  എന്.

ഷരസശര്,  ഒന  പറയമ്മാമമമ്മാ?  ഇതമ്മാണക്ട്  യഥമ്മാര്ത  ഇടെതുപക്ഷേഭേരണര.

അതലമ്മാഴത  ഏഴതങനിലുര  കമ്മാരരഴമടുതക്ട്  പറഞ്ഞെനിടക്ട്  കമ്മാരരമനില.  ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റ

വനിലെ വര്ദ്ധനിപ്പനിചതനിഴന്റ മപരനില നനിങ്ങള് സമരര ഴചയനിമല?  ഒരു ഴപമട്രമ്മാള്

പമ്പനില  നനിങ്ങള്  രണ്ടുമണനിക്കൂര്  ഴചലെവമ്മാകനി  മനമ്മാക്കൂ.  അവനിഴടെ

സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരനമ്മായ  ഒരമ്മാള് M80  ഓടെനിചക്ട്   വരുര.  അയമ്മാള്  ഒരു  ലെനിറര്

ഴപമട്രമ്മാള് അടെനിക്കുര.  അവനക്ട് ഴകമ്മാടുക്കുന്ന സബ്സനിഡനി എത്രയമ്മാണക്ട്; 40  രൂപ

ഴകമ്മാടുക്കുര.  അതനിനക്ട് പുറഴക ഒരു ഓമടമ്മാറനിക്ഷേകമ്മാരന് വരുര.  അവന്  3  ലെനിറര്

ഴപമട്രമ്മാള് അടെനിക്കുര.  അവനക്ട്  120  രൂപ ഇഗൗ സര്കമ്മാര് ഴകമ്മാടുക്കുര.  അതനിഴന്റ

പുറഴക ഒരു ഴബന്സക്ട് കമ്മാറുകമ്മാരന് വരുര. അവന് 70 ലെനിറര് ഴപമട്രമ്മാള് അടെനിക്കുര.

2800  രൂപ  അവനക്ട്  ഴകമ്മാടുകണര.  ഴപമട്രമ്മാളനിനുര  ഡശസലെനിനുര  സബ്സനിഡനി

ഴകമ്മാടുകണഴമന്നമ്മാണമലമ്മാ  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞെതക്ട്.  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  യു.പനി.എ.
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സര്കമ്മാര് ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റ വനിലെ വര്ദ്ധനിപ്പനിചതക്ട്.  ഞമ്മാന് പറഞ്ഞെനിമല M80 കമ്മാരനക്ട്

40 രൂപ ഴകമ്മാടുകമ്മാന് മവണനി.  ഴബന്സനില വരുന്നവനക്ട്...... (........ബഹളര......)

ശശമതനി  യു  .    പ്രതനിഭേ:  സര്,  മഡമ്മാ.  മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെഴനമപ്പമ്മാഴലെഴയമ്മാരു

അരഗതനിലനനിന്നക്ട്  പലെകമ്മാരരങ്ങളുര അതനിശയമതമ്മാഴടെയമ്മാണക്ട്  മകടനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മഡമ്മാ.  മന്മമമ്മാഹന്  സനിരഗക്ട്  ഇന്ഡരയുഴടെ

പ്രധമ്മാനമനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്  ഒരു  മസ്റ്ററ്റുഴമന്റക്ട്  നടെതനിയതക്ട്  അങ്ങക്ട്

ഓര്ക്കുനമണമ്മാ?  നനിങ്ങഴളലമ്മാവരുര  വൃക്ഷേഴഴതകള്  വച്ചുപനിടെനിപ്പനികണഴമന്നക്ട്

അമദ്ദേഹര പറഞ്ഞു. പ്രകൃതനിമയമ്മാടുളള മസ്നേഹര ഴകമ്മാണമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാഴനലമ്മാര

കരുതനിയതക്ട്.  പഴക്ഷേ  അമദ്ദേഹര  പറഞ്ഞെതക്ട്,   ഇതക്ട്  മുറനിചക്ട്  നനിങ്ങള്കക്ട്  അടുപ്പക്ട്

കതനികമ്മാന്  മവണനിയമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്.  അടുപ്പക്ട്  കതനികമ്മാന്  മവണനി

വൃക്ഷേകതകള്  വച്ചുപനിടെനിപ്പനികണഴമന്ന  മസ്റ്ററക്ട്ഴമന്റക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മഡമ്മാ.

മന്മമമ്മാഹന്  സനിരഗനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര  വന്നനിരുനഴയന്നതക്ട്  അങ്ങയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?  ഒരു വശടനില ഒരു ഗരമ്മാസക്ട് വളഴര കുറച്ചുമതനി എനളള

അങ്ങയുഴടെ  മസ്റ്ററ്റുഴമന്റക്ട്.  ഞങ്ങളുഴടെ  വശടുകളനില  മറക്ട്  സരവനിധമ്മാനങ്ങളനില.

സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ആളുകള്  കൂടുതലുര  ഗരമ്മാസനിഴന  ആശയനിക്കുന്ന
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കമ്മാലെതനിലൂഴടെയമ്മാണക്ട് കടെനമപമ്മാകുന്നതക്ട്. അതുമപമ്മാഴലെ, എഴന്റ കയനില മമ്മാനനിക

വടെനിയനില എനപറഞ്ഞെ പ്രധമ്മാനമനനി കൂടെനിയമ്മാണക്ട്  മഡമ്മാ.  മന്മമമ്മാഹന് സനിരഗക്ട്.

ഇഴതമ്മാഴക അങ്ങയുഴടെ ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതത്യു കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ അരഗര ഒരു വര്ഷര

ഇരുപതക്ട്  ഗരമ്മാസക്ട്  കതനിക്കുനമണമ്മാഴയന്നക്ട്  എനനികക്ട്  അറനിയമ്മാന്  പമ്മാടെനില.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന് അതനിഴനമ്മാനര  കമന്റക്ട്  ഴചയന്നനില.  അതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര

ഞമ്മാന് മപമ്മാകുന്നനില. അതുഴകമ്മാണക്ട് ഇടെതുപക്ഷേഴമന്നക്ട്,  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ മുതനിര്ന്ന

ഒരു  മനതമ്മാവക്ട്  പറയുമമ്പമ്മാള്,  അതനിഴലെമ്മാരു  political  incorrectness  ഉണക്ട്.

Extreme far left  ഉര  far right  ഉര ഉണക്ട്.  ഇന്ഡരന് context  നടെന്നനിട്ടുളള ഒരു

പഠനതനിഴലെ  ഇന്ഡരയനിഴലെ  കററക്ട്  വനിരഗക്ട്  പമ്മാര്ടശസനിഴലെ  ആദരഴത  മപരക്ട്

ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ  ആണക്ട്.  ഇന്ഡരയനിഴലെ  ഴലെഫക്ട്  വനിരഗക്ട്  പമ്മാര്ടശസനിഴലെ

ആദരഴത  മപരക്ട്  ഇന്ഡരന്  നമ്മാഷണല  മകമ്മാണ്ഗസനിമന്റതമ്മാണക്ട്.

ആകമ്മാരരതനില സരശയര മവണ. ആധനികമ്മാരനികമമ്മായ പഠനര അമങ്ങയ്ക്കക്ട് ഴഷയര്

ഴചയമ്മാര. 

ബനിലനിമലെയ്ക്കക്ട്  വന്നമ്മാല,  ഞമ്മാന്  വളഴര  ഴപഴടന്നക്ട്  പറഞ്ഞെക്ട്
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അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാര. വളഴര കമ്മാഷസ്വലെമ്മായനി ഡമ്മാഫക്ട് ഴചയ ഒരു ബനിലമ്മാണനിതക്ട്.  ഇഗൗ

നനിലെയ്ക്കുതഴന്ന  ഇതക്ട്  പമ്മാസമ്മാകനി  മപമ്മായമ്മാല  വലെനിയ  നനിയമപരമമ്മായ  പ്രശ്നങ്ങള്

ഉണമ്മാകുര.  ഏറവര  പ്രധമ്മാനമമ്മായനിടക്ട്  130  എ  . മകമ്മാവനിഡക്ട്  ബമ്മാധനിചവര്കക്ട്

മവമ്മാട്ടുഴചയന്നതനിനുമവണനി അന്നഴത സമ്മാഹചരരതനില ഒരു പഴക്ഷേ തടനിക്കൂടനി

ഴപഴടന്നക്ട്  ഉണമ്മാകനിയ  ഓഡനിനന്സക്ട്   ആയനിരനിക്കുര.  അതനിനക്ട്  അതനിമന്റതമ്മായ

പരനിമനിതനികള്  ഉണമ്മാകുര.  അതനിനകതക്ട്  130  എ  .-ഴയന്ന  വകുപ്പനില

മചര്ത്തുഴകമ്മാണക്ട് അങ്ങക്ട് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതക്ട്,

“130  എ  . ചനിലെ  വനിഭേമ്മാഗങ്ങളനിലുള്ള  ആളുകള്കക്ട്  തപമ്മാല  വഴെനി  മവമ്മാടക്ട്

ഴചയന്നതനിനുള്ള പ്രമതരക വരവസ- (1)  130-ാം വകുപ്പനിഴലെ വരവസകളുഴടെ

സമ്മാമമ്മാനരതയ്ക്കക്ട്  ഭേരഗരവരമ്മാഴത,  തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന  വനിഭേമ്മാഗങ്ങളനിലുളള

സമതനിദമ്മായകര്കക്ട്,  നനിര്ണ്ണയനികഴപ്പടെമ്മാവന്ന  പ്രകമ്മാരര,  തപമ്മാല  വഴെനി  മവമ്മാടക്ട്

ഴചയന്നതനിനുളള അവസരമുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്, അതമ്മായതക്ട്:-

(എ) സമ്മാരക്രമനിക മരമ്മാഗര ബമ്മാധനിച ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര;

(ബനി)  കസ്വമ്മാറന്റശനനില ആയനിരുന്ന ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര;

ഞമ്മാന്  അങ്ങമയമ്മാടെക്ട്  മചമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്,  അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്
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ബമ്മാധനിചനിട്ടുണമ്മായനിരുമന്നമ്മാ?  എനനികക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്  ബമ്മാധനിചനിട്ടുണമ്മായനിരുന,

സമ്മാരക്രമനിക  മരമ്മാഗര  ബമ്മാധനിച  ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര  എനപറഞ്ഞെമ്മാല,  ഞമ്മാന്

സമ്മാരക്രമനിക  മരമ്മാഗര  ബമ്മാധനിച  ആളമ്മാണക്ട്,  എനനികക്ട്  അടുത  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി

ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനിനക്ട് മപമ്മാസ്റ്റല മവമ്മാട്ടുഴചയമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ; അതഴലങനില ഞമ്മാന്

ഇഗൗ  സമയതക്ട്  മരമ്മാഗതനിലെമ്മായനിരനിക്കുന്ന  ഒരമ്മാളമ്മായനിരനിമകമണ;  തമ്മാങള്

സമ്മാരക്രമനിക മരമ്മാഗര ബമ്മാധനിച ആളമ്മാമണമ്മാ എന മചമ്മാദനിച്ചു.  ഞമ്മാന് സമ്മാരക്രമനിക

മരമ്മാഗര ബമ്മാധനിച ആളമ്മാണക്ട്. എനനികക്ട് അടുത ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനില മപമ്മാസ്റ്റല മവമ്മാടക്ട്

ഴചയമ്മാന്  പറ്റുമമമ്മാ;  ആ  construction  absolutely  erroneous  ആണക്ട്.

നനിയമപരമമ്മായനി  നനിര്വ്വചനിചമ്മാല,  സമ്മാരക്രമനിക  മരമ്മാഗര  ബമ്മാധനിച  ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര

എനപറഞ്ഞെമ്മാല,  ഇവനിഴടെ  ഇരനിക്കുന്ന  എത്രമയമ്മാ  മപര്കക്ട്   മരമ്മാഗര

ബമ്മാധനിചതമ്മാണക്ട്,  അവര്ഴകലമ്മാവര്ക്കുര  മപമ്മാസ്റ്റല  മവമ്മാടക്ട്  ഴചയമ്മാന്  പറ്റുമമമ്മാ?

കസ്വമ്മാറന്റശനനില  ആയനിരുന്ന  ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര; ഇഗൗ  അവസഴയമ്മാഴക  മമ്മാറുര,

അഞ്ചുവര്ഷര  കഴെനിയുമമ്പമ്മാള്  മകമ്മാവനിഴഡമ്മാനര  ഉണമ്മാകനില.  അമപ്പമ്മാള്  ഞമ്മാന്

പറയുകയമ്മാണക്ട്,  ഞമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞെ  ആഴ്ച  ഒറശസയനിലെമ്മായനിരുന;  അവനിഴടെ

പകര്ചവരമ്മാധനികളുണമ്മായനിരുന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  കസ്വമ്മാറന്റശനനിലെനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്;
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എനനികക്ട്  മപമ്മാസ്റ്റല  മവമ്മാടക്ട്  മവണഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞെമ്മാല  നനിമഷധനികമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ;  ഇഗൗ ആകക്ട് ഇങ്ങഴന പമ്മാസമ്മാകനിയമ്മാല നനിമഷധനികമ്മാന് പറ്റുമമമ്മാ?

Misuse  ഴചയഴപ്പടെമ്മാനുളള സമ്മാധരതകളമ്മാണക്ട് പറഞ്ഞെതക്ട്.  കസ്വമ്മാറന്റശനനിലെനിരനിക്കുന്ന

ആള്കക്ട്  അതനിമന്റതമ്മായ  മമ്മാനദണങ്ങളുര  സര്ടനിഫനിമകഷനുര  മവമണ?

സമ്മാരക്രമനിക  മരമ്മാഗര  ബമ്മാധനിച  ആഴളന്നക്ട്  പറഞ്ഞെമ്മാല  മലെമ്മാകത്തുളള

എത്രമയമ്മാമപര്കക്ട്  ഈ  സമ്മാരക്രമനിക  മരമ്മാഗര  ബമ്മാധനിച്ചു,  അവര്ഴകലമ്മാവര്ക്കുര

അടുതതവണ  മപമ്മാസ്റ്റല  മവമ്മാടക്ട്   ഴചയമ്മാന്  പറ്റുമമമ്മാ?  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇതനില

അമങ്ങയറര കമ്മാരനിറനി കുറവഴണന്നമ്മാണക്ട് പറയമ്മാനുളളതക്ട്. 

മഴറമ്മാരു  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരര  387-ാം  വകുപ്പനിഴന്റ

മഭേമ്മാദഗതനിഴയക്കുറനിചമ്മാണക്ട്. ഞമ്മാന് പുതനിയ അരഗമമ്മായതനിനമ്മാല എനനികക്ട് ഴതറ്റുകള്

പറമ്മാന്  സമ്മാധരതയുണക്ട്.  ഴതറ്റുഴണങനില  പറഞ്ഞെമ്മാല  തനിരുതമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാണക്ട്.

ഇന്നഴലെ മുതല ഇതക്ട് മനമ്മാകനിയനിടക്ട് എനനികക്ട് മനസനിലെമ്മാകുന്നനില,

 387-  ാം വകുപ്പനിഴന്റ മഭേദഗതനി  -പ്രധമ്മാന ആകനിഴലെ 387-ാം വകുപ്പനില,-

(i)  (I)-ാം ഉപവകുപ്പനില  "കുടെനില"  എന്ന വമ്മാകനിനക്ട്  മശഷര  "അഴലങനില

കുറഞ്ഞെ  അപകടെസമ്മാധരതയുള്ള  ഴകടനിടെങ്ങള്"  എന്ന  വമ്മാക്കുകള്
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മചര്മകണതമ്മാണക്ട്.

   എനനികക്ട് ലെഭേരമമ്മായ എലമ്മാ പുസകങ്ങളുര വമ്മായനിചനിട്ടുര  387-ാം വകുപ്പനിഴന്റ

ഒന്നമ്മാമഴത ഉപവകുപ്പനില കുടെനില എഴന്നമ്മാരുവമ്മാകക്ട് കണനില. ഞമ്മാന് വമ്മായനികമ്മാര,

387.  ഴകടനിടെര  നനിര്മനികമ്മാമനമ്മാ  പുനര്നനിര്മനിക്കുന്നതനിമനമ്മാ  മവണനിയുള്ള

അമപക്ഷേ  :-

(1)  മുനനിസനിപ്പല പ്രമദശതക്ട് കുടെനിലെലമ്മാത ഒരു ഴകടനിടെര നനിര്മനിക്കുകമയമ്മാ

പുനര്നനിര്മനിക്കുകമയമ്മാ  ഴചയന്നതനിനക്ട്  ഏഴതങനിലുര  ആള്

ഉമദ്ദേശനിക്കുനഴണങനില ആയമ്മാള് ഴസക്രടറനികക്ട്,-

(എ) ഴകടനിടെസമ്മാനതനിഴന്റ അരഗശകമ്മാരതനിനമ്മായനി,  സലെതനിഴന്റ കസറക്ട്

പമ്മാമനമ്മാടുകൂടെനി മരഖമ്മാമുലെമമ്മായ ഒരു അമപക്ഷേയുര; 

387-ാം  വകുപ്പനിഴന്റ  മഭേദഗതനിയനില  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതക്ട്  '(i)  (I)-ാം

ഉപവകുപ്പനില  "കുടെനില"  എന്ന വമ്മാകനിനക്ട്  മശഷര......'  എന്നമ്മാണക്ട്.   ആ വമ്മാകക്ട്

എവനിഴടെയമ്മാഴണന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിഴയമ്മാന്നക്ട്  കമ്മാണനിച്ചുതരുമമമ്മാ?   എനനികക്ട്

സരശയമുള്ളതുഴകമ്മാണക്ട് മചമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്,  subject  to  correction.   കമ്മാരണര

ഇതുമപമ്മാഴലെയുള്ള  ലെശഗല  ഡമ്മാഫനിരഗനിലുര  ഴലെജനിമസ്ലേഷനനിലുര  പ്രനിസനിഷന്
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എനപറയുന്നതക്ട്  അമങ്ങയറര  പ്രധമ്മാനഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.  അതലമ്മാഴത  കുടെനില  എന്ന

വമ്മാകനിലമ്മാതനിടെതക്ട്    ഈ  അഴമന്റക്ട്ഴമന്റക്ട് എവനിഴടെ  ഴകമ്മാഴണഴുതനിവയ്ക്കുര.

കുടെനിലെലമ്മാത  എന്നതു  കഴെനിഞ്ഞെനിടക്ട്....  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  കണ്സഷന്  അവനിഴടെ

മപമ്മാസനിബനിള്  അല.  I  really  doubt  who  draft  all  these?  ഇത്രയുര

കമ്മാഷസ്വലെമ്മായുര  ഇത്രയുര  erroneous  ആയനിട്ടുര  ഒരു ഡമ്മാഫക്ട്  ഇഗൗ സഭേയ്ക്കക്ട്  മുമ്പനില

വരുന്നതനില  ആര്ക്കുര  ഉതരവമ്മാദനിതസ്വമനിമല?  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞെതക്ട്  എഴനങനിലുര

മനിമസ്റ്റകമ്മാഴണങനില,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനികക്ട്  അതക്ട്   പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്   കറകക്ട്

ഴചയമ്മാഴമനഴണങനില  ഞമ്മാന്  പനിന്മമ്മാറമ്മാര.  I  shouldnot  make  a  wrong

submission,  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന്  ആവര്തനിചക്ട്  മനമ്മാകനിയനിട്ടുര....

കുടെനിലെലമ്മാത എനതഴന്നയമല ആ വമ്മാകക്ട് കസ്വമ്മാടക്ട് ഴചമയണതക്ട്. കുടെനില എനള്ള

വമ്മാകക്ട്  അതനില  ഇല  എനളളതമ്മാണക്ട്  എഴന്റ  പക്ഷേര.  അതക്ട്

പരനിമശമ്മാധനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്. അടുതതക്ട് 392 എ.-ഴയക്കുറനിചമ്മാണക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.

'392 എ.  കുറഞ്ഞെ  അപകടെസമ്മാധരതയുള്ള  ഴകടനിടെങ്ങള്

നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അമപക്ഷേ-  (1)  കുറഞ്ഞെ  അപകടെസമ്മാധരതയുള്ള  ഒരു

ഴകടനിടെര  നനിര്മനിക്കുകമയമ്മാ  പുനര്നനിര്മനിക്കുകമയമ്മാ  ഴചയമ്മാന്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്ന
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ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര,  അപ്രകമ്മാരമുള്ള  ഴകടനിടെതനിഴന്റ  ഴകടനിടെസമ്മാനതനിനുള്ള

അരഗശകമ്മാരതനിനമ്മായുര  പണനിനടെത്തുന്നതനിനുള്ള  അനുവമ്മാദതനിനമ്മായുര  ഒരു

അമപക്ഷേ,  നനിര്ണ്ണയനികഴപ്പടെമ്മാവന്ന  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ഫമ്മാറതനിലുള്ള  സസ്വയര

സമ്മാക്ഷേരപത്രവര  അപ്രകമ്മാരമുളള  മരഖകളുര  സഹനിതര,  ഴസക്രടറനികക്ട്

നലമകണതമ്മാണക്ട്....' എന്നമ്മാണക്ട് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

  നനിര്ദനിഷ മഫമ്മാമനിലുളള  അമപക്ഷേയമ്മാമണമ്മാ  എങ്ങഴനയുളള

അമപക്ഷേയമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയുന്നനില.   സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  acknowledgement

ഴസക്രടറനി  ഴകമ്മാടുക്കുര.  Intention  of  the  Government/intention  of  the

legislature....  അതമ്മായതക്ട്  Blanket  permission  ഴകമ്മാടുകമ്മാനമ്മാണക്ട്

തശരുമമ്മാനനിക്കുന്നഴതങനില  acknowledgement  മമ്മാത്രര  വമ്മാങ്ങനിയമ്മാല  തശരുന്ന

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  സസ്വഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഴപര്മനിറക്ട്  കനിടനിയതനിനക്ട്  തുലെരമമ്മായനി

മുന്മപമ്മാട്ടുമപമ്മാകുര. അതമ്മാമണമ്മാ യഥമ്മാര്തതനില സഭേ ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്. 

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട് പനി  .    കുന്നപ്പനിളളനില:  സര്,  515-ല നനിയമ വനിരുദ്ധമമ്മായനി

ഴകടനിടെര  നനിര്മനിചമ്മാലുള്ള ശനിക്ഷേഴയക്കുറനിചക്ട്  പറയുനണക്ട്.  നനിയമ വനിരുദ്ധമമ്മായനി

ഴകടനിടെര  നനിര്മനിചമ്മാലുളള  ശനിക്ഷേ,  ഒരു  വരകനി  ഴചയന്ന  ഴകടനിടെ
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നനിര്മമ്മാണവമമ്മായനി  ബനഴപ്പമടമ്മാ  കനിണര്  കുഴെനിക്കുന്നതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പമടമ്മാ

പറയുനണക്ട്.  ഇതക്ട്  ഴചയന്നതക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന്റ  ഫണക്ട്  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുതനി

നടെത്തുന്ന വര്ക്കുകളമ്മാഴണങനിമലെമ്മാ,  ഉദമ്മാഹരണതനിനക്ട് ഒരു പഞമ്മായതക്ട് ഴകടനിടെ

നനിര്മമ്മാണര/വനികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്  നനിയമ  വനിരുദ്ധമമ്മായനി  നടെത്തുന.

എറണമ്മാകുളര  ജനിലയനിഴലെ  കനിഴെകമ്പലെര  പഞമ്മായതനില  അങ്ങഴന  നനിയമ

വനിരുദ്ധമമ്മായനിട്ടുളള നനിര്മമ്മാണ പ്രവര്തനങ്ങള് നടെത്തുനണക്ട്. പഞമ്മായതനിലെല,

മുനനിസനിപ്പല  ആക്ടുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയനിലെമ്മാഴണങനിലമപ്പമ്മാലുര

ഇതരര  നനിയമ  വനിരുദ്ധമമ്മായനി  നടെത്തുന്ന  കമ്മാരരങ്ങള്ക്കുണമ്മാകുന്ന  സര്കമ്മാര്

തലെതനിലുളള  ശനിക്ഷേഴയക്കുറനിചക്ട്  ആകനില  പറഞ്ഞുമകള്ക്കുന്നനില.  ആ  കമ്മാരരര

അങ്ങയുഴടെ ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:   സര്,  ഞമ്മാന്  അതനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരനികയമ്മാണക്ട്.

392 എ.  വന്നമ്മാല  ഴകടനിടെ  നനിര്മമ്മാണ  റൂള്സക്ട്  4  ഉണക്ട്.  ഇന്നക്ട്  നമ്മുഴടെ

സരസമ്മാനതക്ട് അനധനികൃത നനിര്മമ്മാണങ്ങഴള ഴറഗുമലെറക്ട് ഴചയമ്മാന് അഴലങനില

അതനിഴന തടെയമ്മാന് പറ്റുന്ന ഏക ഴപ്രമ്മാവനിഷന് എനപറയുന്നതക്ട്  ഴപര്മനിറനിഴന്റ

അനനിവമ്മാരരതയമ്മാണക്ട്.  അതമ്മായതക്ട് ബനിലഡനിരഗക്ട് റൂള്സക്ട് 4. 'ഴസക്രടറനിയനില നനിന്നക്ട്
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വനികസനതനിനക്ട്  അഴലങനില  പുനര്വനികസനതനിനക്ട്  അനുവമ്മാദപത്രര

ലെഭേനികമ്മാത ഒരമ്മാളുര ഒരുതുണക്ട് ഭൂമനിയുഴടെ മപമ്മാലുര വനികസനമമമ്മാ പുനര്വനികമ്മാസമമമ്മാ

നടെത്തുകമയമ്മാ  അതനിനക്ട്  കമ്മാരണമമ്മാകുകമയമ്മാ  ഴചയമ്മാന്  പമ്മാടുളളതല.'   എനനിക്കു

മതമ്മാനന്നതക്ട്  392  എ എന്ന പുതനിയ വകുപ്പക്ട്  ബനിലനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  മമ്മാറനിയമ്മാല

ഇതക്ട് ഔടക്ട് കററമ്മായനി ഴപര്മനിറനിഴന്റ അനനിവമ്മാരരത തഴന്ന   irrevalent-ആകുര,

illegal  ആകുര.  ആ  ഴപ്രമ്മാവനിഷന്  ആപനികബനിള്  ആകുകയനില.   ബമ്മാങറക്ട്

ഴപര്മനിഷന് ഴകമ്മാടുകമ്മാനമ്മാണക്ട് ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നഴതങനില കുഴെപ്പമനില. അപകടെകരമമ്മായ

ഴകടനിടെങ്ങള്  എന്നതനിഴന്റ  നനിര്വചനര  ഴകമ്മാടുതനിട്ടുണക്ട്.  'കുറഞ്ഞെ

അപകടെസമ്മാധരതയുള്ള  ഴകടനിടെങ്ങള്  എന്നതനില  7  മശററനില  കുറവമ്മായ

ഉയരമുള്ളതുര രണ്ടുനനിലെവഴര പരനിമനിതഴപ്പടുതനിയനിട്ടുള്ളതുര 300 ചതുരശ മശററനില

കുറവമ്മായ  നനിര്മനിത  വനിസശര്ണങ്ങളുര  എ 1  വനിനനിമയമ്മാഗതനിലഴപ്പടതുമമ്മായ

വമ്മാസഗൃഹങ്ങളുര  200  ചതുരശ  മശറര്  കുറവമ്മായ  നനിര്മനിത

വനിസ്തൃതനിമയമ്മാടുകൂടെനിയതുര എ 2  വനിനനിമയമ്മാഗ ഗണതനിലഴപ്പടതുമമ്മായ മഹമ്മാസ്റ്റല,

ഓര്ഫമനജക്ട്,  മഡമ്മാര്ഴമററനി,  ഓള്മഡജക്ട്  മഹമ്മാര,  ഴസമനിനമ്മാരനി  എന്നനിവ  200

ചതുരശ മശററനില കുറവമ്മായ നനിര്മനിത വനിസ്തൃതനിമയമ്മാടുകൂടെനിയതുര ബനി വനിനനിമയമ്മാഗ
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ഗണതനിലഴപ്പടതുമമ്മായ  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  ഴകടനിടെങ്ങള്  200  ചതുരശ  മശററനില

കുറവമ്മായ  നനിര്മനിത  വനിസശര്ണ്ണങ്ങളുഴടെയുര  ഡനി വനിനനിമയമ്മാഗ

ഗണതനിലുള്ഴപ്പടതുമമ്മായ  മതപരവര  മദശമസ്നേഹപരവമമ്മായ

ആവശരങ്ങള്ക്കുമവണനിയുള്ള  ആളുകള്  സമമളനിക്കുന്ന  ഴകടനിടെങ്ങള്  100

ചതുരശ  മശറര്  കുറവമ്മായ  നനിര്മനിത  വനിസ്തൃതനിമയമ്മാടുകൂടെനിയ  എഫക്ട്  വനിനനിമയമ്മാഗ

ഗണതനിലഴപ്പടതുമമ്മായ  ഴകടനിടെങ്ങളുര  ശലെരമനിലമ്മാതതുര  അപകടെസമ്മാധരത

ഇലമ്മാതതുമമ്മായ  100 ചതുരശ മശറര് കുറവമ്മായ നനിര്മനിത വനിസ്തൃതനിമയമ്മാടുകൂടെനിയ

ജനി1 ഴകടനിടെങ്ങള്ക്കുര ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാര.' ഇതനിനകതക്ട് അപകടെസമ്മാധരത ഇലമ്മാത

എന്ന  വമ്മാകക്ട്  ആപനികബനിള്  ആയനിട്ടുള്ളതക്ട്  100   ചതുരശ  മശറര്  കുറവമ്മായ

നനിര്മനിത  വനിസ്തൃതനിയനിലുള്ള  ജനി1 വനിനനിമയമ്മാഗതനിലഴപ്പട

ഴകടനിടെങ്ങള്ക്കുമമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്. ഒരു പമക്ഷേ ഉമദരമ്മാഗസര് മനിസക്ട് യൂസക്ട് ഴചയഴമനള്ള

ഒരു ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്. പമക്ഷേ ഞമ്മാന് മചമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട് വളഴര സ്റ്റശപക്ട് ആയനിട്ടുള്ള ഴപയ്ന്

അതഴലങനില ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു തുരുതനിഴന്റ നടുകക്ട്  ഒരമ്മാള് ഇതുപ്രകമ്മാരര ഒരു

ഴപര്മനിറനിനക്ട്  ആപനിമകഷന് ഴകമ്മാടുത്തു അഴലങനില അയമ്മാള് മഫമ്മാര ഴകമ്മാടുത്തു.

അതക്ട്  എങ്ങഴന  മസ്റ്റമ്മാപ്പക്ട്  ഴചയര.  അപകടെസമ്മാധരത  വരുന്നഴതനവചമ്മാല
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G1 കമ്മാറഗറനികക്ട്  മമ്മാത്രഴമ  അങ്ങഴന  ഴകമ്മാടുതനിട്ടുഴണങനിലുര  അപകടെ  സമ്മാധരത

കസ്വസ്റ്റരന്  ഴചയമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുകയനില.  എനനിക്കു  മതമ്മാനന്നതക്ട്  മവണത്ര

മഹമ്മാരവര്കക്ട് ഴചയമ്മാഴത ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ഡമ്മാഫക്ട് ബനിലമ്മാണക്ട് ഇഴതന്നമ്മാണക്ട്. I think

it is better to re-look at it. അതുഴകമ്മാണക്ട്  മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി (മഭേദഗതനി)

ബനില  നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന പ്രമമയഴത പനിന്തുണയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ശശ. വനി. മജമ്മായനി ചുമതലെഴപ്പടുതനിയതുപ്രകമ്മാരര ശശ  .   സനി  .   ഴക  .   ഹരശനന്:

സര്,   2021-ഴലെ  മകരള  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പു  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ബനില

ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  15-10-2021  വഴര  സര്ക്കുമലെറക്ട്

ഴചയണഴമന്ന മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഇന്നക്ട് ഒമകമ്മാബര് 4-ാം

തശയതനി.  ഒമകമ്മാബര്  2-നമ്മായനിരുന  ഇനരയുഴടെ  രമ്മാഷപനിതമ്മാവമ്മായനിട്ടുള്ള

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനിയുഴടെ  ജന്മേദനിനര.  ഗമ്മാനനിജയനനി  ദനിനര  സമുചനിതമമ്മായനി  നമ്മാര

ആമഘമ്മാഷനിച്ചു,  ആചരനിച്ചു.  ഒരു  ദനിവസര  കഴെനിഞ്ഞെക്ട്  നനിയമസഭേമ്മാ  സമമളനര

മചരുമമ്പമ്മാള്  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനിയുഴടെ  നമ്മാമമധയതനില  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരതക്ട്

നടെത്തുന്ന  ഒരു  പദ്ധതനി  പ്രവര്തനതനില  പങമ്മാളനികളമ്മായനിട്ടുള്ള

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  മക്ഷേമര  ഉറപ്പുവരുതമ്മാന്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ഒരു  ബനില
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നനിശയമമ്മായുര  ഒരു  ചരനിത്രമരഖയമ്മായനി  മമ്മാറുര.   ഇതക്ട്  ഒരു  ചരനിത്ര  മുഹൂര്തര

തഴന്നയമ്മാണക്ട്  എന്ന  കമ്മാരരര  ഞമ്മാന്  ഓര്ക്കുകയമ്മാണക്ട്,  അനുസ്മരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരഴത  ഇതര  സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  മമ്മാതൃകയമ്മായനി  മകരളതനിഴലെ

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മദശശയ  ഗമ്മാമശണ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര  അയങമ്മാളനി  നഗര

പദ്ധതനി  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര  മക്ഷേമനനിധനി  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുവമ്മാന്  പനിണറമ്മായനി

സര്കമ്മാര്  എടുത  തശരുമമ്മാനര  ഏഴറ  സമനമ്മാഷകരവര  അഭേനിമമ്മാനകരവമമ്മാണക്ട്.

സസ്വമ്മാതനര  ലെബനിഴയത്തുടെര്ന്നക്ട്  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരഴത  ജനങ്ങളുഴടെ

ജശവനിതനനിലെവമ്മാരര  ഴമചഴപ്പടുത്തുന്നതനിനുമവണനി  അധനികമ്മാരതനില  വന്ന

ഗവണ്ഴമന്റുകളുഴടെ മനതൃതസ്വതനില ഒടനവധനി പ്രഖരമ്മാപനങ്ങള് നമ്മാര മകടതമ്മാണക്ട്,

കണതമ്മാണക്ട്,  അനുഭേവനിചവരമ്മാണക്ട്.  'രമ്മാമരമ്മാജരര'  എന്ന  മുദമ്മാവമ്മാകരര  ആരമ്മാണക്ട്

ഉയര്തനിയതക്ട്,  'മക്ഷേമരമ്മാഷര'  എന്ന  മുദമ്മാവമ്മാകരര  ആരമ്മാണക്ട്  ഉയര്തനിയതക്ട്,

'socialist  patttern  of  society'  എന്ന  മുദമ്മാവമ്മാകരര  ആരമ്മാണക്ട്  ഉയര്തനിയതക്ട്,

'ഗരശബനി  ഹഠമ്മാമവമ്മാ'  എന്ന  മുദമ്മാവമ്മാകരര  ആരമ്മാണക്ട്  ഉയര്തനിയതക്ട്,  ഇഴതലമ്മാര

ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനിഴലെ പ്രകടെനപത്രനികകളമ്മായനി നമ്മുഴടെ മുന്നനില വന്നതമ്മാണക്ട്. പമക്ഷേ

അഴതലമ്മാര പ്രഖരമ്മാപനങ്ങളമ്മായനിരുന, നനിയമമമ്മായനിരുന്നനില. പ്രഖരമ്മാപനങ്ങഴളലമ്മാര
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പരമ്മാജയഴപ്പടുകയമ്മാണുണമ്മായഴതന്ന  ഇനരയുഴടെ  രമ്മാഷശയ  ചരനിത്രര,  സമ്മാമൂഹനിക

ചരനിത്രര  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  നമുകക്ട്  മബമ്മാധരമമ്മാകുര.   ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുതക്ട്

ജശവനികമ്മാനുള്ള  അവകമ്മാശര  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരതക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനങ്ങളനിലൂഴടെ

നടെതനിയമ്മാല  മപമ്മാരമ്മാ.  അഴതമ്മാരു  നനിയമമമ്മാവണര  എന്ന  വമ്മാശനി  പനിടെനിചതക്ട്

ഇടെതുപക്ഷേപ്രസമ്മാനമമ്മാണക്ട്  എന്ന  കമ്മാരരര  ആര്ക്കുര  വനിസ്മരനികമ്മാനമ്മാവനില.

ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനില  ഒന്നമ്മാര  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  രൂപര  ഴകമ്മാള്ളമ്മാന്

ഇടെതുപക്ഷേതനിഴന്റ  സഹമ്മായര  അനനിവമ്മാരരമമ്മായനിരുന.  അതരര  ഒരു

സമ്മാഹചരരതനില  മവണഴമങനില  ഭേരണമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  മചര്ന്നക്ട്  അധനികമ്മാരര

പങനിടെമ്മാന്  ശമനിക്കുമമ്മായനിരുന.  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്

പ്രകടെനപത്രനികയനിഴലെ ഏതമ്മാനുര ഭേമ്മാഗങ്ങള് ശശ. പനി. സനി. വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട് സഭേയനില

വമ്മായനിച്ചു  മകള്പ്പനിച്ചു.  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  പ്രകടെനപത്രനികയനില  അതരര

പ്രഖരമ്മാപനങ്ങള്  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  പമക്ഷേ  നടെപ്പനിലെമ്മാകണര  എന്ന

കര്കശമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടുര  നനിയമവര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്  ഇടെതുപക്ഷേര  നടെതനിയ

പരനിശമമമ്മാണക്ട്  വനിജയര കണതക്ട്,  2005  ഴസപ്റരബറനില പമ്മാര്ലെഴമന്റനില ഈ

ഒരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്  എന്ന  കമ്മാരരര വനിസ്മരനികരുതക്ട്  എന്ന
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വനിനയപൂര്വ്വമമ്മായ അഭേരര്ഥനയമ്മാണക്ട് എനനിക്കുള്ളതക്ട്. 

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്: 2003-ഴലെ ചശഫക്ട് മനിനനിമസ്റ്റഴക്ട്  മകമ്മാണ്മകവനില

ശശമതനി  മസമ്മാണനിയഗമ്മാനനിയമ്മാണക്ട്  'നമരഗ' ആദരമമ്മായനി  പ്രഖരമ്മാപനിചതക്ട്.   The

enactment of a National Rural Employment Guarantee by Law -  ഇതക്ട്

ചനിനന്  ശനിബനിര്  മയമ്മാഗതനില  പറഞ്ഞെതമ്മാണക്ട്.  അതനിനുമശഷര  2004-ഴലെ

പ്രകടെന പത്രനികയനില വശണ്ടുര പറഞ്ഞു. നനിങ്ങള് ഞങ്ങഴള പനിന്തുണച്ചു. മകമ്മാമണ്

മനിനനിമര  മപ്രമ്മാഗമ്മാമനില  ഇതുവന.  പമക്ഷേ  നനിങ്ങള്ക്കുര  പ്രകടെനപത്രനിക

ഉണമ്മായനിരുന.  നനിങ്ങള്  30  വര്ഷര ബരഗമ്മാളനില ഭേരനിചനിരുന. 5  വര്ഷര മമ്മാറനി

മമ്മാറനി മകരളതനില ഭേരനിചനിരുന. ഇങ്ങഴന 100 ദനിനര ഴതമ്മാഴെനില  ഉറപ്പമ്മാക്കുന്ന ഒരു

നനിയമഴതക്കുറനിചക്ട്  നനിങ്ങള്  എവനിഴടെയുര  പറഞ്ഞെനിടനില.  നനിങ്ങള്

ഉള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  വന്നഴതനപറഞ്ഞെമ്മാല  2009-ല  ഞങ്ങളുഴടെ

പ്രകടെനപത്രനികയനില ഞങ്ങള് അധനികമ്മാരതനില വന്നമ്മാല ഭേക്ഷേരസുരക്ഷേമ്മാ നനിയമര

പമ്മാസമ്മാക്കുര എനപറഞ്ഞെനിരുന. ഞങ്ങള് 2013-ല ഭേക്ഷേരസുരക്ഷേമ്മാ നനിയമര ഈ

രമ്മാജരതക്ട്  പമ്മാസമ്മാകനി.  നനിങ്ങള്  2004-ല മമ്മാത്രമമ  ഞങ്ങഴള പനിന്തുണചനിട്ടുള.

1947-ല  ഇനരയനിഴലെ  ജനി.ഡനി.പനി.  3  ശതമമ്മാനമമ്മായനിരുന   ഇന്നതക്ട്  17
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ശതമമ്മാനമമ്മായനി  ഉയര്ന്നനിട്ടുണക്ട്.  27  മകമ്മാടെനി  ജനങ്ങഴള  ദമ്മാരനിദരമരഖയനിലനനിന്നക്ട്

ഉയര്തനിയ  പദ്ധതനിയുഴടെ  മപരമ്മാണക്ട്  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മദശശയ  ഗമ്മാമശണ

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പു പദ്ധതനി.  അതക്ട്  പത്തുഴകമ്മാലര  ഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്.     എലമ്മാര  ഴചയതക്ട്

നനിങ്ങളമ്മാണക്ട്  എന  പറഞ്ഞെതുഴകമ്മാണമ്മായനില.  60  വര്ഷകമ്മാലെര  ഴകമ്മാണക്ട്

ഇനരയനില  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  സരഭേമ്മാവനകഴള  രമ്മാജശവ്ഗമ്മാനനി

ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  കമപ്യൂണനിമകഷന്  ഴറവലെപ്യൂഷഴന,  ഹരനിത  വനിപവഴത,  ധവള

വനിപവഴത,  പ ഞവത്സര  പദ്ധതനികഴള,  ഇനരയനില  അണഴകട്ടുകള്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്,  ഐ.ഐ.ടെനി.  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്,  ഐ.എസക്ട്.ആര്.ഒ.  സമ്മാപനിചതക്ട്

നനിങ്ങള് പനിന്തുണചമപ്പമ്മാഴെമ്മാമണമ്മാ,  എനമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള്   പറയുന്നതക്ട്?

ശശ  .   സനി  .   ഴക  .   ഹരശനന്:  നനിങ്ങള് ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട് പ്രകടെനപത്രനികയനിലൂഴടെ

പലെമപ്പമ്മാഴെമ്മായനി  ഒരുപമ്മാടു  പ്രഖരമ്മാപനങ്ങള്  നടെതനിയനിട്ടുണക്ട്,  ആ

പ്രഖരമ്മാപനങ്ങഴളലമ്മാര  ഇവനിഴടെ  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനില  എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്

ശശ.  മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര് ആദരര പറഞ്ഞെതക്ട് ജനങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  പറയുന്ന കമ്മാരരങ്ങള്

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നവരമ്മാണക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേര,  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാതവരമ്മാണക്ട്  വലെതുപക്ഷേര.

ഞമ്മാനുര  പറഞ്ഞെതക്ട്  അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ശശ.  പനി.  സനി.  വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്
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മനസനിലെമ്മാകമ്മാന്  പറഞ്ഞെതമ്മാണക്ട്.  പ്രഖരമ്മാപനങ്ങള്  മമ്മാത്രമമ്മായനിരുന,  പമക്ഷേ

നടെപ്പനിലെമ്മാകണഴമന്ന  നനിര്ബനബുദ്ധനി  ഉണമ്മായനിരുന്നനില.  ഒരു  രമ്മാജരതനിനക്ട്

സസ്വമ്മാതനരലെബനി ലെഭേനിചതനിനുമശക്ഷേര ഏഴറകമ്മാലെര നമ്മുഴടെ രമ്മാജരര ഭേരനിചവരമല.

ഇനരയനിഴലെ ജനങ്ങളുഴടെ ജശവനിതനനിലെവമ്മാരര എനമ്മായനിരുന;  ഒരു കക ഴകമ്മാണക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുകയുര  മറുകകഴകമ്മാണക്ട്  തനിരനിച്ചുപനിടെനിക്കുകയുര  ഴചയന്ന  തലെതനിരനിഞ്ഞെ

ആസൂത്രണതനിനക്ട്  മനതൃതസ്വര  ഴകമ്മാടുതവരമല;  എന്തുമമ്മാറമമ്മാണക്ട്  ജനങ്ങളുഴടെ

സമ്മാമൂഹനിക  ജശവനിതതനില  വരുതനിയതക്ട്?  2005-ല  ഈ  നനിയമര

പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതുവഴര  ഈ  രമ്മാജരതക്ട്  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്  നനിങ്ങള്കക്ട്

കഴെനിഞ്ഞെനിരുന്നനില.  ഞമ്മാന് ഇത്രമയ പറഞ്ഞുള.  യു.പനി.എ.   മകമ്മാമണ് മനിനനിമര

മപ്രമ്മാഗമ്മാര  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്ന  കൂടതനില  ഞങ്ങള്  ശകമമ്മായനി  പ്രകടെനിപ്പനിച

അഭേനിപ്രമ്മായമമ്മാണക്ട്  രമ്മാജരഴത  ഉടുത്തുണനികക്ട്  മറുത്തുണനി  ഇലമ്മാഴത  കഴെനിയുന്ന

ലെക്ഷേകണകനിനക്ട്  വരുന്ന  ഗമ്മാമങ്ങളനിഴലെ  ജനങ്ങളുഴടെ  ജശവനിതതനില  മമ്മാറര

വരുതമ്മാന് ഒരു പദ്ധതനി എന്ന നനിലെയനില ഒരു സമഗമമ്മായ മദശശയ ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

പദ്ധതനി  ആവനിഷ്ക്കരനികണഴമന്നതക്ട്.  അത്രമയ  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞുള.  നനിങ്ങള്

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനില എനപറഞ്ഞെനില.  എങനിലുര ആ പദ്ധതനി നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന് ഒരു
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വര്ഷര പനിന്നനിട്ടു എന്ന കമ്മാരരര നനിങ്ങള് വനിസ്മരനികരുതക്ട്. ആന്ധ്രയനില ഒരു വര്ഷര

കഴെനിഞ്ഞെതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട്  ഈ  പദ്ധതനി  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന്  തുടെങ്ങനിയതക്ട്.

അതനിനുമവണനി  യു.പനി.എ.-കക്ട്  അകതക്ട്  എത്രമമ്മാത്രര  അഭേനിപ്രമ്മായര  ഇടെതുപക്ഷേ

മുന്നണനിയ്ക്കക്ട്  പറമയണനിവന  എന  ഞമ്മാന്  പറമയണതുമണമ്മാ?  ഞമ്മാനനിതക്ട്

സൂചനിപ്പനിചതക്ട്,  ഒരു  പ്രഖരമ്മാപനതനില  ഒതുങ്ങനിനനിലക്കുന്നതല  ജനങ്ങളുഴടെ

സമ്മാമൂഹനിക ജശവനിതര.  ഇവനിഴടെ അവകമ്മാശമ്മാധനിഷനിതഴമന്നക്ട് പറഞ്ഞെമലമ്മാ;   എനക്ട്

അവകമ്മാശമ്മാധനിഷനിതമമ്മാണക്ട്?   സമ്മാമ്പതനിക  അവകമ്മാശമ്മാധനിഷനിതമമ്മാണക്ട്  ഈ

നനിയമര.  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരര  ഴപമ്മാതുഖജനമ്മാവനിമലെയ്ക്കക്ട്   സരഭേരനിക്കുന്ന  പണര

പമ്മാവഴപ്പടവരമ്മായ ആളുകള്കക്ട് അനുഭേമവദരമമ്മാകമ്മാനുള്ള അവകമ്മാശര നമ്മാളനിതുവഴര

ഉണമ്മായനിരുന്നനില.       2005-ഓടുകൂടെനി ഇനരയനിഴലെ ഗമ്മാമങ്ങളനിഴലെ പമ്മാവഴപ്പട

ആളുകള്കക്ട്   രമ്മാജരഴത  ഴപമ്മാതുപണര  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാനുള്ള  സമ്മാമ്പതനിക

അവകമ്മാശമ്മാധനിഷനിതഴമന്ന  നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട്  ഈ  നനിയമര  രൂപഴപ്പടുന്നതക്ട്.

അതമ്മാണനിതനിഴന്റ പ്രമതരകത.  ഇനരയുഴടെ ചരനിത്രതനില അതരഴമമ്മാരു നനിയമര

വരുന്നതക്ട്  ആദരമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്.    അതനിനുമവണനി  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരനില

നനിര്ണ്ണമ്മായകമമ്മായനി  ഇടെഴപടതക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാഴണന്ന  കമ്മാരരര  നമുകക്ട്
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വനിസ്മരനികമ്മാനമ്മാവനില. 

 നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരതക്ട്  ഈ  പദ്ധതനി  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിടക്ട്  പതനിനഞക്ട്  വര്ഷര

പൂര്തനിയമ്മാവകയമ്മാണക്ട്.  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  മകരളതനില

അധനികമ്മാരതനില  വന്നമശഷര   ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  നനിരവധനി

ആനുകൂലെരങ്ങളമ്മാണക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിചതക്ട്.  രമ്മാജരതനിനുതഴന്ന  മമ്മാതൃകയമ്മായനി

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  ഴഫസ്റ്റനിവല  അലെവന്സക്ട്  അനുവദനിച  സരസമ്മാനര

മകരളമമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്  മഴറമ്മാരു സരസമ്മാനത്തുമനില.    വര്ഷതനില നൂറക്ട്  ദനിവസര

ഴതമ്മാഴെനില  പൂര്തശകരനിച  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കമ്മാണക്ട്  ഴഫസ്റ്റനിവല  അലെവന്സക്ട്

നലകനിയനിരുന്നതക്ട്.  നൂറക്ട്  ദനിവസര  ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുക്കുന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്

ഉണമ്മായനിരുന്ന  1000  രൂപ അലെവന്സക്ട്,  75  ദനിവസര ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുക്കുന്നവര്ക്കുര

ഴകമ്മാടുകമ്മാന് കഴെനിഞ്ഞെവര്ഷര ഈ ഗവണ്ഴമന്റമ്മാണക്ട് തശരുമമ്മാനഴമടുതതക്ട്.  ഇതക്ട്

മമ്മാറമമല;  ഈ  രമ്മാജരതക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ഭേരനിക്കുന്ന  സരസമ്മാനങ്ങളനിമല;

ഏഴതങനിലുര സരസമ്മാനതക്ട് ഴകമ്മാടുമതമ്മാ?  

ശശ  .   എര  .   വനിന്ഴസന്റക്ട്: സര്, അങ്ങക്ട് ഈ സഭേഴയ ഴതറനിദ്ധരനിപ്പനികരുതക്ട്.

ശശ  .    സനി  .    ഴക  .    ഹരശനന്: സര്, ഏഴതങനിലുര സരസമ്മാനതക്ട് ഴഫസ്റ്റനിവല
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അലെവന്സക്ട്  ഴകമ്മാടുമതമ്മാ;  ഴകമ്മാടുതനിലമലമ്മാ?   അകമ്മാരരര  പറഞ്ഞെമ്മാല  മതനി.

ഴകമ്മാടുകമ്മാത  കമ്മാരരഴതക്കുറനിചക്ട്  ഴതറനിദ്ധരനിപ്പനിക്കുനഴവന്നക്ട്  പറഞ്ഞെനിടക്ട്

എനമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരര?  മകരളതനില  ഈ  പദ്ധതനി  പ്രവര്തനര  എത്ര

മനികചതമ്മാഴണനള്ളതനിനക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ  മുമ്പനില  മരഖയനിമല?   മറക്ട്

സരസമ്മാനങ്ങളനില നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതുമപമ്മാഴലെയമ്മാമണമ്മാ മകരളതനില ഈ പദ്ധതനി

പ്രവര്തനര  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.     വനിവനിധ  വര്ഷങ്ങളനിലെമ്മായനി   ഴതമ്മാഴെനില

ദനിനങ്ങള് മദശശയമ്മാടെനിസമ്മാനതനില 50 ദനിവസതനിനക്ട് തമ്മാഴഴെയമ്മായനിരുനഴവങനില

മകരളതനില അതക്ട് 64 ദനിവസമമ്മായനി ഉയര്ന. ഴതമ്മാഴെനിലദനിനങ്ങള് വര്ദ്ധനിപ്പനിചതക്ട്

ഈ  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  ഇടെഴപടെലെനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്.   കഴെനിഞ്ഞെ

സമ്മാമ്പതനികവര്ഷര   8 മകമ്മാടെനി  ഴതമ്മാഴെനില  ദനിനങ്ങള്  നലകനിയ  സമ്മാനതക്ട്

ഇകഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷര  പതര  മകമ്മാടെനി  ഴതമ്മാഴെനില  ദനിനങ്ങള്  നലകനികഴെനിഞ്ഞു.

മലെമ്മാക്ഡ ഗൗണ്മൂലെര  നനിരവധനി  ആളുകളമ്മാണക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  നഷഴപ്പടക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

പദ്ധതനിഴയ  ആശയനിക്കുന്നതക്ട്.  മറക്ട്  സലെങ്ങളനിലനനിന്നക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  നഷഴപ്പടക്ട്

സസ്വനര വശടുകളനിമലെയ്ക്കക്ട് തനിരനിഴകഴയതനിയ നഴലമ്മാരു ശതമമ്മാനര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുര

ഇന്നക്ട് ഈ പദ്ധതനിഴയ ആശയനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഒരു മകമ്മാടെനി മുപ്പതക്ട് ലെക്ഷേമതമ്മാളര
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കുടുരബങ്ങളമ്മാണക്ട്  നടെപ്പക്ട്  സമ്മാമ്പതനികവര്ഷര  മദശശയനനിലെവമ്മാരതനില

പുതനിയതമ്മായനി ഈ പദ്ധതനിയനില അരഗതസ്വഴമടുതതക്ട്.  കൂടുതല ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

പദ്ധതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വനമചരുമമ്പമ്മാള്  അധനിക  ജമ്മാഗത  അതരമ്മാവശരമമ്മാണക്ട്.

എലമ്മാവര്ക്കുര ഴതമ്മാഴെനില ഴകമ്മാടുകമ്മാന് കഴെനിയുരവനിധമുള്ള പദ്ധതനികളുഴടെ അഭേമ്മാവര

നനിലെവനിലുണക്ട്.   മദശശയമ്മാടെനിസമ്മാനതനില  ശരമ്മാശരനി  50  ദനിവസതനില

തമ്മാഴഴെയമ്മാണക്ട് ഴതമ്മാഴെനില ഴകമ്മാടുകമ്മാന് കഴെനിയുന്നതക്ട്.  ആവശരമ്മാനുസരണര മലെബര്

ബഡ്ജറ്റുര  ആക്ഷേന്  പമ്മാനുര  തയമ്മാറമ്മാകമ്മാതതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഈ

മപമ്മാരമ്മായ്മയുണമ്മാകുന്നതക്ട്.   ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ  എണ്ണതനിനനുസരനിചക്ട്  ആക്ഷേന്

പമ്മാനുര മലെബര് ബഡ്ജറ്റുര ഉണമ്മാകുന്നമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര പുതനിയ ഴതമ്മാഴെനില മമഖലെകള്

ഉള്ഴപ്പടുതനി കൂടുതല  ജമനമ്മാപകമ്മാരപ്രദമമ്മായനി പദ്ധതനിഴയ മമ്മാറമ്മാന് കഴെനിയണര.

മകനഗവണ്ഴമന്റക്ട്  അതരതനിലുള്ള  യമ്മാഴതമ്മാരുവനിധ  ഇടെഴപടെലുര  ഈ

പദ്ധതനിയനില  നടെത്തുന്നനില.   പതനിനഞക്ട്  വര്ഷര  പൂര്തനിയമ്മാകുന്ന  ഈ

പദ്ധതനിയനില  ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുക്കുന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  മനിനനിമര  മവതനര

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാതതക്ട്   മകനസര്കമ്മാരനിനക്ട്  ഈ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികമളമ്മാടുള്ള

അവഗണനയമ്മാഴണന്നക്ട്  മനസനിലെമ്മാകമ്മാന്  നമുകക്ട്  കഴെനിയമണ?   നനിലെവനില,
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രമ്മാജരഴത  ശരമ്മാശരനി  മവതനര   200  മുതല  235  രൂപ  വഴരയമ്മാണക്ട്.

യമ്മാഴതമ്മാരുവനിധ  ആനുകൂലെരങ്ങളുര  മകനസര്കമ്മാര്  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട് നലകുന്നനില.  15 മകമ്മാടെനി ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള് ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുക്കുന്ന

ഈ മമഖലെയനില ഴമചഴപ്പട മവതനവരവസ ഉണമ്മാമകണനിയനിരനിക്കുന. നമ്മുഴടെ

സരസമ്മാനഴത പലെ ഴതമ്മാഴെനില മമഖലെകള്ക്കുര വനിവനിധ മക്ഷേമപദ്ധതനികള് ഇന്നക്ട്

നനിലെവനിലുണക്ട്.   ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ മക്ഷേമതനിനുള്ള പദ്ധതനികളുഴടെ

അഭേമ്മാവര  കണകനിഴലെടുതക്ട്  സര്കമ്മാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന  പുതനിയ

പദ്ധതനിയമ്മാണക്ട്   ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  മക്ഷേമപദ്ധതനി.  മക്ഷേമനനിധനി  നനിലെവനില

വരുന്നതുമൂലെര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്  അവരുഴടെ  ജശവനിതനനിലെവമ്മാരര  ഉയര്തമ്മാനുര

ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മായ്മ,  പടനിണനി  തുടെങ്ങനിയവയ്ക്കക്ട്  അറുതനിവരുതമ്മാനുര  സമ്മാധനിക്കുര.

ഇനരയനിലെമ്മാദരമമ്മായനി മകരളതനില മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്

മക്ഷേമനനിധനിയനിലൂഴടെ  ആനുകൂലെരങ്ങള്  ലെഭേരമമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള  അരഗശകമ്മാരര

ലെഭേനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   സരഘടെനകളുഴടെ ആവശരവര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ മക്ഷേമവര

മുന്നനിര്തനിയമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാര്  ഈ  മക്ഷേമനനിധനികക്ട്  തുടെകരകുറനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

ഴപന്ഷന്,  ആശുപത്രനി  ചനികനിത്സ,  വനിവമ്മാഹ  ധനസഹമ്മായര,  കുടനികളുഴടെ
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പഠനമ്മാവശരങ്ങള്ക്കുള്ള  ധനസഹമ്മായര,  മരണമ്മാനനര  സഹമ്മായര  തുടെങ്ങനിയ

ആനുകൂലെരങ്ങള്  ഈ  മക്ഷേമനനിധനിയനിലൂഴടെ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്

ലെഭേരമമ്മാകുര.  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് മമഖലെയനിഴലെ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര

അയങമ്മാളനി  നഗരപദ്ധതനിയനിഴലെ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുര  മറക്ട്

മക്ഷേമനനിധനികളനിമലെതുമപമ്മാഴലെയുള്ള  ആനുകൂലെരങ്ങള്  ഉറപ്പമ്മാക്കുക  എന്നതമ്മാണക്ട്

ഈ  മക്ഷേമനനിധനി  പദ്ധതനിയനിലൂഴടെ  ലെക്ഷേരര  വയ്ക്കുന്നഴതന്നക്ട്  മനസനിലെമ്മാക്കുന.

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയനില  സജശവമമ്മായനിട്ടുള്ള  19.62  ലെക്ഷേര

കുടുരബങ്ങള്ക്കുര അയങമ്മാളനി നഗര ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനിയനില സജശവമമ്മായനിട്ടുള്ള

2  ലെക്ഷേര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്ക്കുമമ്മാണക്ട്  ഈ മക്ഷേമനനിധനിയനിലൂഴടെ ആനുകൂലെരങ്ങള്

ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട്.    സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കമ്മായനി

പുതനിയ  മക്ഷേമനനിധനി  മബമ്മാര്ഡക്ട്  നനിലെവനില  വരനികയമ്മാണക്ട്.  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

പദ്ധതനികളനില അരഗതസ്വര എടുതവര്ക്കുമമ്മാത്രമമ ഈ മക്ഷേമനനിധനി പദ്ധതനിയുഴടെ

ഗുണര  ലെഭേനിക്കുകയുള  എന്നതക്ട്  നമുകറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.   ഇതക്ട്  പ്രമതരകര

പ്രതനിപമ്മാദനിചനിട്ടുണക്ട്.  

ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര  കഴെനിഞ്ഞെക്ട്  വരുമമ്പമ്മാള്  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര   ഈ
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മക്ഷേമനനിധനി  നനിയമര  കൂടുതല  ശകനിഴപ്പടുഴമന്നമ്മാണക്ട്  പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്.   മറക്ട്

വനിവനിധ  മമഖലെയനില  മക്ഷേമനനിധനി  ഏര്ഴപ്പടുത്തുമമ്പമ്മാള്  സമ്മാധമ്മാരണഗതനിയനില

ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുക്കുന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനിയുര  ഴതമ്മാഴെനിലുടെമയുര  ഗവണ്ഴമന്റുര  എന്ന  മൂന്നക്ട്

സരവനിധമ്മാനങ്ങളുണമ്മാകുര.  നനിശയമമ്മായുര  അതവനിഴടെ  കടെനവരുര.

സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഇവനിഴടെ   ഇടെയ്ഴകമ്മാരു ഉടെമയനില.   സര്കമ്മാര്  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന

സഹമ്മായവര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ   അരശദമ്മായവമമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന്റ  ഫണമ്മായനി

വരുന്നതക്ട്. ഇകമ്മാരരതനിലുള്ള പരനിമശമ്മാധന ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  നടെമതണതമ്മായനിട്ടുണക്ട്.

എങ്ങഴന  അതക്ട്  പരനിഹരനികമ്മാന്  കഴെനിയുഴമന്നതനിഴനക്കുറനിചക്ട്

ആമലെമ്മാചനിമകണതുണക്ട്.   ഈ   പദ്ധതനി  സമഗമമ്മായനി  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്

മുഖരപങ്കുവഹനിക്കുന്ന  മകനഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  വനിഹനിതര  ലെഭേനിക്കുമമമ്മാഴയന്നക്ട്  നമ്മാര

പരനിമശമ്മാധനിമകണതുണക്ട്.   പഞമ്മായത്തുകള്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്കമ്മാണക്ട് ഇതനിഴന്റ ഗുണഫലെര ലെഭേനിക്കുക.   അവരുഴടെ സഹമ്മായരകൂടെനി

ഈ  നനിധനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  സസ്വരൂപനികമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞെമ്മാല  ഈ  പദ്ധതനി  ഏറവര

സമഗമമ്മായനി അഥവമ്മാ പമ്മാവഴപ്പട ജനവനിഭേമ്മാഗങ്ങള്കക്ട് ആശസ്വമ്മാസമമ്മായനി മമ്മാറുഴമന്ന

കമ്മാരരതനില  തര്കമനില.    നമ്മാടനിഴലെ  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ജനങ്ങളുഴടെ
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ജശവനിതതനില  മമ്മാറര  വരുതമ്മാന്  ഉപകരനിക്കുന്ന  ഒരു  ബനിലമ്മായനിരനിക്കുഴമന്ന

കമ്മാരരതനിലുര തര്കമനില.   

നമ്മാടെനിഴന്റ വനികസന കമ്മാരരങ്ങളനില ഈ അടുത കമ്മാലെതമ്മായനി ഉയര്നവന്ന

പുതനിയ ധമ്മാരണകളുര കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടുകളുര എനമ്മാണക്ട്?    വനികസനവര ആസൂത്രണവര

ഒരു  വഴെനികക്ട്  മപമ്മാമകണതല.  ഇവ  രണ്ടുര  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരതക്ട്  പുതുതമ്മായനി

ഉയര്നവന്നതമ്മാണക്ട്.  ഒരു  പുതനിയ  മലെമ്മാക  സമ്മാമ്പതനിക  ക്രമതനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്,

അനുഭേവങ്ങളനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്,  നമള് പമ്മാഠര പഠനിചതക്ട്.   വനികസനവര  മക്ഷേമവര

കൂടനിമയമ്മാജനിപ്പനിചക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മായമ്മാല  മമ്മാത്രമമ  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരതക്ട്

വളര്ചയുണമ്മാവകയുള,   മദശശയ  വരുമമ്മാനര  വര്ദ്ധനിക്കുകയുള  എന്ന

യമ്മാഥമ്മാര്തരര നമള് അരഗശകരനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.   മദശശയതലെതനിലുള്ള ആഭേരനര

ഉല്പമ്മാദന  വളര്ചയുണമ്മാകണഴമങനില  വനികസനവര  മക്ഷേമവര  മവണര.  ഇവ

രണനിമനയുര  സമനസ്വയനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  വനികസന  സമശപനമമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ

രമ്മാജരതനിനക്ട്  ആവശരര.   അതനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട്  മകരളതനിഴലെ  ഇടെതുപക്ഷേ

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്   ഈഴയമ്മാരു ബനില  നനിയമസഭേയനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നഴതന്ന കമ്മാരരര

നമ്മാര  മനസനിലെമ്മാകണര.  നനിശയമമ്മായുര  ഈ  ബനില  ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായതനിനക്ട്
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വനിടെണഴമന്ന അഭേനിപ്രമ്മായര  ഈ സന്ദര്ഭേതനില ഞമ്മാന് മരഖഴപ്പടുത്തുകയമ്മാണക്ട്.

ശശ.  പനി.  ബമ്മാലെചനന്  ചുമതലെഴപ്പടുതനിയതുപ്രകമ്മാരര ശശ  .    ഇ  .    ഴക  .

വനിജയന്  :  സര്,  2021-ഴലെ മകരള ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി ബനില

ഒരു  ഴസലെകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്ന  2(ബനി)  നമ്പര്

മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

2021-ഴലെ  125-ാംനമ്പര്  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  ബനില  നര.51  ആയനിടമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര് ഇന്നക്ട് രമ്മാവനിഴലെ ബനില

അവതരനിപ്പനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരതക്ട്  ഏകകക്ഷേനിഭേരണര  അവസമ്മാനനിക്കുന്ന

ഒരു  നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുഴമന്നക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേപമ്മാര്ടനികള്  ഗഗൗരവപൂര്വ്വര  ചര്ച

ഴചയ  ഒരു  സമ്മാഹചരരതനിലെമ്മാണക്ട്  2005-ഴലെ  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട്

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  ഏകകക്ഷേനിഭേരണര  അവസമ്മാനനിക്കുന്നതക്ട്.  ബനി.ഴജ.പനി.

അധനികമ്മാരതനില   വരമ്മാനനിടെയുഴണന്നക്ട്  കണക്ട്  അതനിഴന  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന്

മകമ്മാണ്ഗസമമ്മായനി  ധമ്മാരണയുണമ്മാക്കുകയുര  അതക്ട്  മകവലെഴമമ്മാരു

രമ്മാഷശയധമ്മാരണയല,  രമ്മാജരതനിഴന്റ  വനികസന  പ്രവര്തനങ്ങളനില

ജനപക്ഷേത്തുനനിനഴകമ്മാണക്ട്  ഇന്നഴതമ്മാഴക  ഴചയണഴമന്ന  നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്  വചക്ട്
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ഇടെതുപക്ഷേപമ്മാര്ടനികളുഴടെ  പ്രതനിനനിധനികളുര  പങമ്മാളനികളമ്മായനിഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ഒരു

മകമ്മാമണ് മനിനനിമര മപ്രമ്മാഗമ്മാര തയമ്മാറമ്മാകമ്മാനുള്ള  കമനിറനി രൂപശകരനിചക്ട് അതനിഴന്റ

നനിര്മദ്ദേശമനുസരനിചമ്മാണക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി  രമ്മാജരതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകണഴമന്ന

ബനില 2005-ല  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്. ഇതക്ട് 2006-ലെമ്മാണക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്. 200

ജനിലകളനിലെമ്മാണക്ട്  ആദരര  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്.   പനിന്നശടെക്ട്  120  ജനിലകളനില  കൂടെനി

വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.  2008-ല എലമ്മാ ജനിലകളനിലുര അതക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

എന്നമ്മാല  രമ്മാജരതക്ട്  ഒമടഴറ   രമ്മാഷശയപ്രസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  ഭേരണര  എലമ്മാ

സരസമ്മാനങ്ങളനിലുര  നടെക്കുനണക്ട്.   മകമ്മാണ്ഗസനിമന്റതക്ട്  പതനിഴയപ്പതനിഴയ

കുറഞ്ഞുവന്നക്ട്  ഒരു  കക  വനിരലെനിഴനകമ്മാളുര  തമ്മാമഴെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

എന്നമ്മാല  1957  മുതല  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട്  മുഖരമനനിമമ്മാര് ഭേരണര

നടെതനിയ  കമ്മാലെയളവനിലെമ്മാണക്ട്  ജനങ്ങമളമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികമളമ്മാഴടെമ്മാപ്പര

കൃഷനികമ്മാമരമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  നനിനഴകമ്മാണക്ട്  വനികസനപദ്ധതനികളുര

മക്ഷേമപദ്ധതനികളുഴമലമ്മാര  പ്രഖരമ്മാപനിചതക്ട്  എന്നക്ട്  നമുകക്ട്  കമ്മാണുവമ്മാന്  കഴെനിയുര.

അതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായമ്മാണക്ട്  ഇന്നഴത  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  സഖമ്മാവക്ട്  പനിണറമ്മായനി  വനിജയന് മുഖരമനനിയുര മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്
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തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണ വകുപ്പക്ട്  കകകമ്മാരരര  ഴചയന്ന സമയതക്ട്  ഇന്ഡരയ്ക്കുര മറക്ട്

ഇതര  സരസമ്മാനങ്ങള്ക്കുര  മമ്മാതൃകയമ്മായനി  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള

സരരക്ഷേനികമ്മാനുള്ള  ഒരു  മക്ഷേമപദ്ധതനി  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.   അതനിഴന്റ

വനിശദമ്മാരശങ്ങള്  അവതരണമവളയനില    പറഞ്ഞെതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  അതക്ട്

ആവര്തനിക്കുന്നനില. 

 അതക്ട്  ഇനനി  ഒമടഴറ  മമ്മാറങ്ങള്കക്ട്  വനിമധയമമ്മാകുര.   അതക്ട്  ഭേമ്മാവനിയുഴടെ

പ്രവര്തനങ്ങളുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  വമരണതമ്മാണക്ട്.  ഇഗൗ  മക്ഷേമനനിധനി  ബനില

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നമതമ്മാടുകൂടെനി    ഇന്നക്ട്  മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്

ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുക്കുന്ന  മമഖലെയനില  മകരളതനിഴലെ  97  ശതമമ്മാനര  സശകള്ക്കുര

അരഗതസ്വമുള്ള  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനിന്പുറങ്ങളനിഴലെ  സമ്മാധമ്മാരണ  കുടുരബങ്ങളനില

വലെനിഴയമ്മാരു  വനിപവര  തഴന്ന  സൃഷനിക്കുന്ന  സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകുര.   25  മകമ്മാടെനി

ആളുകള്  രജനിസ്റ്റര്  ഴചയതനില  15  മകമ്മാടെനി  ആളുകളമ്മാണക്ട്  സജശവ  അരഗതസ്വര

എടുതക്ട് പ്രവര്തനരരഗത്തുള്ളതക്ട്.  നമ്മുഴടെ സരസമ്മാനതക്ട് 40 ലെക്ഷേര മപരമ്മാണക്ട്

ഇതനിനകത്തുള്ളതക്ട്.   അതനില  97  ശതമമ്മാനര  മപരുര  സശകളമ്മാണക്ട്.   അത്രയുര

വലെനിയ  ജനവനിഭേമ്മാഗങ്ങള്കക്ട്  സഹമ്മായര  ലെഭേനിക്കുന്ന  രശതനിയനിലെമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്
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നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ ഗവണ്ഴമന്റക്ട് അധനികമ്മാരതനിലവന്നക്ട് എലമ്മാ

മമഖലെമയമ്മാടുര  എടുക്കുന്ന  ഒരു  നനിലെപമ്മാടെനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിതഴന്ന   2021-22

ആയമപ്പമ്മാള്തഴന്ന  ആയനിരര  മകമ്മാടെനി  രൂപ  ഇഗൗ  മമഖലെയ്ക്കക്ട്

കുറവവരുതനിയനിരനിക്കുന. അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര മകരളതനിഴനയുര   ലെക്ഷേദസ്വശപനിഴനയുര

മവതനവര്ദ്ധനവനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  സഹമ്മായര  നലകമ്മാത  സമ്മാഹചരരവമുണമ്മായനി

എന്നതക്ട് നമ്മാര എടുത്തുകമ്മാമണണതമ്മാണക്ട്. ഇവനിഴടെ എനനികക്ട് മുന്പക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

അരഗര സനി.  ഴക.  ഹരശനന്,  സൂചനിപ്പനിച്ചു.  മക്ഷേമനനിധനി പദ്ധതനി നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്ന

ബനില  പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതനിനുമുന്പുതഴന്ന  ഉത്സവകമ്മാലെബത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്

നലകമ്മാന് മകരളതനിഴലെ ഗവണ്ഴമന്റക്ട് തശരുമമ്മാനനിച്ചു.  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര മകമ്മാവനിഡക്ട്

19-ഴന്റ സമ്മാഹചരരതനില ഇഗൗ മമഖലെയനിഴലെ പ്രശ്നങ്ങള് കകകമ്മാരരര ഴചയമ്മാന്

മകന  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പനിച  വനിഷയതനില  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴളക്കുറനിചക്ട്  സൂചനിപ്പനിചനിരുന്നനില.   എന്നമ്മാല  ഇവനിഴടെ  ഒരു  ഘടര

കഴെനിഞ്ഞെമപ്പമ്മാള് നമ്പര് ലെനിമനിറക്ട് ഴചയക്ട് വനിവനിധമമഖലെകളനിലെമ്മായനി ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള

പണനിഴയടുപ്പനികമ്മാനുള്ള  ശമര  മകരളതനിഴലെ  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു.   ഒരു

ഴപന്ഷനുര കനിടമ്മാത ആളുകള് എന്ന നനിലെയ്ക്കക്ട് അവര്കക്ട് ഴപന്ഷന് നലകുന്ന
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സരവനിധമ്മാനവര  ഏര്ഴപ്പടുതനി.  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  മറക്ട്  ചനിലെ

മമഖലെകളനിഴലെമ്മാനമനിലമ്മാഴത തഴന്ന എലമ്മാവര്ക്കുര ലെഭേനിക്കുന്ന മകമ്മാവനിഡക്ട്       19-

ഴന്റ   കമ്മാലെയളവനിലുള്ള  മറക്ട്  സഹമ്മായങ്ങഴളലമ്മാരതഴന്ന  നലകമ്മാനുര  ഇഗൗ

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  തശരുമമ്മാനഴമടുക്കുകയുണമ്മായനി.      എസക്ട്.സനി/എസക്ട്.ടെനി.  വനിഭേമ്മാഗര

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളമ്മാണക്ട്  കൂടുതലെമ്മായുര  ഇഗൗ  മമഖലെയനില  കടെനവന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര ഒരു പുതനിയ ഴതമ്മാഴെനില സരസ്കമ്മാരര നമ്മുഴടെ നമ്മാടനിന്പുറങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്

വന്നനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

മഹമ്മാതജനിഴയ  ഓര്ത്തുഴകമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  സരസമ്മാരനിക്കുമമ്പമ്മാള്,

നമ്മാടനിന്പുറങ്ങളനിഴലെ  സമ്മാധമ്മാരണ  മനുഷരഴന്റ  ഉന്നതനിക്കുമവണനി  ഒരു  വലെനിയ

മമ്മാറരതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഉണമ്മായനിട്ടുള്ളഴതന്നതനില  തര്കമനില.

ജമ്മാതനിയുഴടെയുര  മതതനിഴന്റയുര  എലമ്മാര  അതനിര്വരമ്പുകള്  എന്ന

നമ്മാടനിന്പുറങ്ങളനിഴലെ  ചനിനകള്  മമ്മാറനി  ഒരു  പുതനിയ  ഴതമ്മാഴെനില  സരസ്കൃതനിയമ്മാണക്ട്

നമ്മാടനിന്പുറങ്ങളനിലുണമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.  പഠനിചവരുര  പഠനികമ്മാതവരുമമ്മായ

കുടുരബങ്ങളനിഴലെ  അരഗങ്ങള്,  സമഹമ്മാദരനിമമ്മാര്  ഇതരഴമമ്മാരു  ഴതമ്മാഴെനില

മമഖലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  കടെനവരനികയുര അങ്ങഴനഴയമ്മാരു പുതനിയ ഴതമ്മാഴെനില സരസ്കമ്മാരര
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ഞങ്ങള്  പഠനിചവരമ്മാണക്ട്  എന്ന  നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറനി  നനിന്ന  അതരര

ആളുകള്മപമ്മാലുര  ഒരുമനിച്ചുനനിന്നക്ട്  നമ്മാടനിന്പുറങ്ങളനില  ഴതമ്മാഴെനില  ഴചയന്ന  ഒരു

പുതനിയ  മമഖലെയമ്മായനി  ഇതക്ട്  മമ്മാറനി.   അതക്ട്  മകരളതനിഴലെ  നമ്മാടനിന്പുറങ്ങളനില

വലെനിയ  ചലെനമമ്മാണക്ട്  ഉണമ്മാകനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.   ഇതനില  തഴന്ന  ജമ്മാതനിയുര  മതവര

ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന് ശമര  നടെതനിയ അനുഭേവങ്ങള് ഇനരമ്മാ  രമ്മാജരത്തുണക്ട്.   ഞമ്മാന്

അതനിഴന്റ  വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  മപമ്മാകമ്മാന്  ആഗഹനിക്കുന്നനില.

എന്നമ്മാല  ഇതനില  മമ്മാറര  വരുമതണ  വനിഷയങ്ങളുണക്ട്.   ഇനരയനിഴലെ

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  സരഘടെനകള്,  പുമരമ്മാഗമന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  പ്രസമ്മാനങ്ങഴളലമ്മാര

തഴന്ന  ഏറവര  ചുരുങ്ങനിയ  മവതനര  600/-  രൂപ  എന്നമ്മാവശരഴപ്പടക്ട്

പ്രമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങള്  നടെത്തുകയമ്മാണക്ട്.   അതനിമലെയ്ക്കക്ട്  നമുകക്ട്  മപമ്മാമകണതുണക്ട്.

ഇവര്കക്ട്  ഇ.എസക്ട്.ഴഎ.  ആനുകൂലെരങ്ങള്  ലെഭേനിമകണതുണക്ട്.  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര

ഴതമ്മാഴെനിലെനിടെങ്ങളനില  അപകടെങ്ങളുര  മരണങ്ങളുര  സരഭേവനിക്കുമമ്പമ്മാള്  അതനിഴന്റ

ആനുകൂലെരങ്ങള്  മക്ഷേമനനിധനി  പദ്ധതനിയനിലുള്ഴപ്പടുതനിയനിട്ടുഴണങനില

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര മറക്ട്  ഇന്ഷുറന്സക്ട്  പദ്ധതനികളുമമ്മായനി മചര്ത്തുഴകമ്മാണക്ട്  അവര്കക്ട്

കൂടുതല ആനുകൂലെരങ്ങള് നലകമ്മാനുള്ള സരവനിധമ്മാനങ്ങള്കൂടെനി ഇതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി
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ഉയര്നവരണര.   പ്രവര്തനമമഖലെ   വനിപുലെശകരനിച  കമ്മാരരര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മനനി ഇവനിഴടെ സൂചനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.  അതനില  ക്ഷേശരരരഗതക്ട് രമണമ്മാ മൂമന്നമ്മാ

നമ്മാമലെമ്മാ  പശുകഴള  വളര്ത്തുന്ന  അമമമ്മാരുണമ്മാകുര.   അവര്കക്ട്  മവഴറ

പണനിഴയടുകമ്മാന് കഴെനിയനില.     ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനിയനില ഉള്ഴപ്പടുതനി അവഴര

സരരക്ഷേനികമ്മാനുര  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനതക്ട്  പമ്മാലുല്പമ്മാദനര   വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാനുര

അവരുഴടെ വരുമമ്മാനര  വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാനുമുള്ള സഗൗകരരവര സഹമ്മായവര ഇതനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ഉണമ്മാകനിഴയടുകമ്മാന് കഴെനിയുര.

വനരജശവനി  ആക്രമണര മകരളതനില ഇമപ്പമ്മാള് വലെനിഴയമ്മാരു ചര്ചയമ്മായനി

നടെക്കുകയമ്മാണമലമ്മാ.  ആക്രമണര  തടെയുന്നതനിനക്ട്   മവലെനികള്  ഴകട്ടുന്നതനിനുര

കനിടെങ്ങുകള്  ഉണമ്മാക്കുന്നതനിനുഴമമ്മാഴക  ഇവഴര  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്ന

സരവനിധമ്മാനരകൂടെനി ഇതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി വരണര.  ഒമടഴറ പദ്ധതനികള് മനരഴത

ഇവനിഴടെ  അവതരനിപ്പനിചനിട്ടുണക്ട്.   ഇന്ഷുറന്സക്ട്  പദ്ധതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  എന്നമപമ്മാഴലെ

ജനി.ഴഎ.എസക്ട്.  സ്കശമനിമലെയ്ക്കുര  ഇവഴര ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന ഒരു സമശപനര  ഇതനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഉയര്തനിഴകമ്മാണ്ടുവമരണതുഴണന്നമ്മാണക്ട്  സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ഇഗൗ  ചര്ച  തുടെകതനില  അവതരനിപ്പനിക്കുമമ്പമ്മാള്തഴന്ന
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വലെതുപക്ഷേഴമന്നക്ട് പറഞ്ഞെമപ്പമ്മാള്  ഇപ്പുറത്തുനനിന്നര പ്രമകമ്മാപനിതരമ്മായ അനുഭേവര

കമ്മാണുകയുണമ്മായനി.  ഗമ്മാനനിജനിയുഴടെ കമ്മാലെഘടര  മുതല   നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ, അവര്

എടുത നനിലെപമ്മാടുകള് നമഴള മബമ്മാദ്ധരഴപ്പടുതമ്മാന് പരനിശമനിച്ചു.    ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

പദ്ധതനിയുള്ഴപ്പഴടെ അന്നക്ട് ഇടെതുപക്ഷേതനിഴന്റ പനിന്തുണയനിലമ്മാഴത നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിയനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  മതമ്മാന്നനിയതുഴകമ്മാണക്ട്  നനിര്ബനതനിനക്ട്  വഴെങ്ങനിയമല

ഇഴതലമ്മാര  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്.   ചനിരനിചനിടക്ട്  കമ്മാരരമനില;  അതക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമല.

എത്ര വര്ഷര മകമ്മാണ്ഗസക്ട് ഭേരനിച്ചു; അതനിനുമശഷര പ്രകടെനപത്രനികയനില പറഞ്ഞെ

കമ്മാരരങ്ങള്    നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുമണമ്മാ;  അകമനിടക്ട്  നനിരതനി  ഞമ്മാന്  പറയമ്മാര.

ഗരശബനി  ഹഠമ്മാമവമ്മാ  -  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിമയമ്മാ,   അങ്ങഴന  വനിളനിച്ചുപറയമ്മാന്  നമുകക്ട്

ഏഴറയുണക്ട്. 

ശശ  .    പനി  .    എസ്   .    സുപമ്മാല:  സര്,  ഇന്നക്ട് രമ്മാവനിഴലെ മുതല മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ

മനതമ്മാകന്മേമ്മാര്  ഒന്നമ്മാര  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാര്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  കമ്മാരരങ്ങള്

മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  നമുകക്ട്  രണമ്മാര  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാര്  ഉണമ്മായനിരുന.

രണമ്മാര  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരനിഴന്റ  കമ്മാലെതമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരതക്ട്  ഏറവര

കൂടുതല  കര്ഷക  ആതഹതര  ഉണമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഇന്നനിമപ്പമ്മാള്  ബനി.ഴജ.പനി.
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സര്കമ്മാരനിഴന്റ മനതൃതസ്വതനില ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മകനമനനിയുര അമദ്ദേഹതനിഴന്റ

മകനുരകൂടെനി  കര്ഷകരുഴടെ  മനര്കക്ട്  വമ്മാഹനര  കയറനി  എത്ര  കര്ഷകഴരയമ്മാണക്ട്

ഴകമ്മാന്നതക്ട്?  അതുമപമ്മാഴലെ ഏറവര കൂടുതല കര്ഷക ആതഹതരകള് ഉണമ്മായ

കമ്മാലെഘടമമ്മാണക്ട്  രണമ്മാര  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരനിഴന്റ  കമ്മാലെഘടര.   അതുമപമ്മാഴലെ

രണമ്മാര യു.പനി.എ. സര്കമ്മാരനിഴന്റ കമ്മാലെഘടതനിലെമ്മാണക്ട്  ഏറവര വലെനിയ അഴെനിമതനി

രമ്മാജരത്തുണമ്മായതക്ട്.   അന്നക്ട് നനിങ്ങഴള നനിയനനികമ്മാന് ആരുര ഉണമ്മായനിരുന്നനില.

ഒന്നമ്മാര യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരനിഴന്റ കമ്മാലെതക്ട് നനിങ്ങള്കക്ട് നനിര്ബമ്മാധര നടെകമ്മാനുര

അഴെനിമതനി നടെതമ്മാനുര കഴെനിയുമമ്മായനിരുന്നനില.  അന്നക്ട് നനിങ്ങഴള നനിയനനിക്കുവമ്മാന്

ഇടെതുപക്ഷേര  എന്ന  ശകനിയുണമ്മായനിരുന.   സനി.എര.പനി.യനില  ഉള്ഴപ്പടുതനി

ഇടെതുപക്ഷേര നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനിചതനിഴന്റ അടെനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

നനിയമര  മമ്മാത്രമല  വനമ്മാവകമ്മാശ  സരരക്ഷേണ  നനിയമര,  വനിവരമ്മാവകമ്മാശ  നനിയമര

അടെകമുള്ള പുമരമ്മാഗമനപരമമ്മായ നനിയമങ്ങള് നടെപ്പമ്മാകനിയതക്ട്.   ശശ.  പനി.  സനി.

വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട് മുതല മഡമ്മാ.  മമ്മാതത്യു കുഴെലനമ്മാടെന് വഴര സരസമ്മാരനിക്കുമമ്പമ്മാള് ഒന്നമ്മാര

യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാര്,  ഒന്നമ്മാര  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാര്  .....  രണമ്മാര  യു.പനി.എ.

സര്കമ്മാരനിഴന  നനിങ്ങള്കക്ട്  അറനിഞ്ഞുകൂമടെ;   അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  സര്കമ്മാര്
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ഇലമ്മായനിരുമന്നമ്മാ;  മമ്മാത്രമല  രമ്മാജരഴത ഫമ്മാസനിസ്റ്റക്ട് ശകനികഴള അധനികമ്മാരതനില

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനുമവണനി വഴെനിഴയമ്മാരുകനിയതക്ട് രണമ്മാര യു.പനി.എ. സര്കമ്മാരനിഴന്റ

പ്രവര്തനര ഴകമ്മാണമല; അതക്ട് നനിങ്ങള്കക്ട് നനിമഷധനിക്കുവമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ?

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  വനിവരമ്മാവകമ്മാശ  നനിയമവര

വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസമ്മാവകമ്മാശ  നനിയമവര  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  നനിയമവര  ആദനിവമ്മാസനി

വനമ്മാവകമ്മാശ  നനിയമവര  ഗമ്മാര്ഹനിക  പശഡന  നനിമരമ്മാധന  നനിയമവര  മപമ്മാഴലെ

ലെമ്മാന്ഡക്ട് അകസ്വനിസനിഷന് ആകക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട് രണമ്മാര യു.പനി.എ. സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട്.

Bhatta-Parsaul-ല  ശശമതനി  മമ്മായമ്മാവതനിയുഴടെ  ഗവണ്ഴമന്റനിഴനതനിഴര  സമരര

ഴചയ  ശശ.  രമ്മാഹുല  ഗമ്മാനനിഴയ  മമ്മായമ്മാവതനി  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  അറസ്റ്റക്ട്  ഴചയ.

അമപ്പമ്മാള്  ശശ.   ജയറമ്മാര  രമമശനിമനമ്മാടെക്ട്  ലെമ്മാന്ഡക്ട്  അകസ്വനിസനിഷനുമവണനി  ഒരു

നമ്മാഷണല ആകക്ട് തയമ്മാറമ്മാകമ്മാന് പറഞ്ഞു.  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് രണമ്മാര യു.പനി.എ.

സര്കമ്മാര് ഭൂമനി ഏഴറടുകല നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.   ഭേക്ഷേര സുരക്ഷേമ്മാ നനിയമര

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്  രണമ്മാര  യു.പനി.എ.  സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട്.   കര്ഷക

ആതഹതരകഴളക്കുറനിചക്ട്  പറഞ്ഞു.  രമ്മാജരതക്ട്  75,000  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ

കമ്മാര്ഷനിക  കടെങ്ങള്   എഴുതനിതള്ളനി   മഡമ്മാ.  മന്മമമ്മാഹന്  സനിരഗനിഴന്റ
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മകമ്മാണ്ഗസക്ട് ഗവണ്ഴമന്റക്ട് അതനിനക്ട് പരനിഹമ്മാരമുണമ്മാകനി. 

ശശ  .    ഇ  .    ഴക  .    വനിജയന്:   സര്,  വനി.  പനി.  സനിരഗനിഴന്റ  കമ്മാലെതമ്മാണക്ട്

കമ്മാര്ഷനിക കടെങ്ങള് എഴുതനിതള്ളനിയതക്ട്.  1990-ലെമ്മാണക്ട് ഇനരഴയ പമ്മാപ്പരമ്മാക്കുന്ന

തരതനിമലെക്കുള്ള  സമശപനങ്ങള്  (ഗമ്മാടക്ട്  കരമ്മാര്,  ആസനിയമ്മാന്  കരമ്മാര്)

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.

ശശ  .    ജനി  .    എസക്ട്  .    ജയലെമ്മാല:   സര്,  ഇടെതുപക്ഷേര ആകമ്മാനുള്ള ശമമമ്മാണക്ട്

ഇമപ്പമ്മാള് മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  നടെതനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   സബ്സനിഡനി  യഥമ്മാര്ത

കകകളനിമലെകക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  നയമമ്മാണമലമ്മാ  ഇവനിഴടെ

പ്രഖരമ്മാപനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  മഡമ്മാ.  മന്മമമ്മാഹന്  സനിരഗക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റമ്മാണക്ട്

ഉദമ്മാരവലകരണ  നയങ്ങള്  മവഗതനിലെമ്മാകനിയഴതനര  മകമ്മാര്പ്പമററ്റുകള്കക്ട്

ലെക്ഷേകണകനിനക്ട് മകമ്മാടെനി രൂപ ഇളവക്ട് നലകനിയഴതനര അമങ്ങയ്ക്കക്ട് അറനിയമ്മാമമമ്മാ? 

ശശ  .   കുറുമകമ്മാളനി ഴമമ്മായശൻ: സര്, ഇവനിഴടെ കര്ഷക ആതഹതരഴയക്കുറനിചക്ട്

പറയുകയുണമ്മായനി.  മകരളതനിഴന്റ  സനിതനി  എനമ്മാണക്ട്;  മകരളതനില  കര്ഷക

ആതഹതര ഴപരുകനിയമപ്പമ്മാള് കര്ഷകര് ദുരഭേനിമമ്മാനര ഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ആതഹതര

ഴചയഴതന്നക്ട് പറഴഞ്ഞെമ്മാരു മുഖരമനനി  ഉണമ്മായനിരുന.  അമദ്ദേഹഴത നനിങ്ങള്കക്ട്
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അറനിയമ്മാമമമ്മാ?

ശശ  .    ഇ  .    ഴക  .    വനിജയന്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര യമ്മാഥമ്മാര്തരഴത

മനസനിലെമ്മാകനിയനിടനില.  ഇനരയനിലെമ്മാകമമ്മാനര  ലെക്ഷേകണകനിനക്ട്  കൃഷനികമ്മാര്

ആതഹതര ഴചയമപ്പമ്മാള് ഇനരയ്ക്കക്ട് മമ്മാതൃകയമ്മായനി  മകരളതനിഴലെ കൃഷനികമ്മാഴര

സരരക്ഷേനികമ്മാന്   കര്ഷക  കടെമ്മാശസ്വമ്മാസ  കമശഷന്  ഇവനിഴടെ  നടെപ്പനിലെമ്മാകനി.

വസ്തുതകള്  അറനിയുകയുര  മനസനിലെമ്മാക്കുകയുര  മവണര.   അറനിഞ്ഞുഴകമ്മാണക്ട്

പറയമ്മാതനിരനികരുതക്ട്.  കമ്മാര്ഷനിക  കടെമ്മാശസ്വമ്മാസ  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതനിനുമശഷര

കഴെനിഞ്ഞെ ഇടെതുപക്ഷേ ജനമ്മാധനിപതര മുന്നണനി ഗവണ്ഴമന്റക്ട് കര്ഷക മക്ഷേമനനിധനി

ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  അതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള  സരവനിധമ്മാനതനിമലെകക്ട്

വന്നനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആ  നടെപടെനികഴളലമ്മാര  മുമന്നമ്മാടക്ട്

മപമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  എടുത  നനിലെപമ്മാടെനിഴലെ  മമ്മാറര..

ജവഹര്ലെമ്മാല ഴനഹ്റുവനിഴന ഞങ്ങള് അരഗശകരനിക്കുന,  മഹമ്മാതമ്മാ ഗമ്മാനനിഴയ

ഞങ്ങള് ബഹുമമ്മാനനിക്കുന.  മനരഴത മചമ്മാദനിചതുമപമ്മാഴലെ, രമ്മാമ രമ്മാജരവര മക്ഷേമ

രമ്മാഷവര എവനിഴടെമപമ്മായനി?  സസ്വമ്മാതനരമ്മാനനരര നനിങ്ങള് നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  എലമ്മാ

സമ്മാപനങ്ങളുര  സസ്വകമ്മാരരമമഖലെയ്ക്കുര  വനിമദശനികളുഴടെ  കകകളനിലുര
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ഏലപ്പനിചനിരനിക്കുകയമല;  അതമ്മാമണമ്മാ  ഇടെതുപക്ഷേര;   ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ

സമ്മാപനങ്ങള് ഒഴന്നമ്മാന്നമ്മായനി  ഇലമ്മാതമ്മാക്കുന.  രമ്മാജരതക്ട്  മകമ്മാടെമ്മാനുമകമ്മാടെനി  രൂപ

എലമ്മാ വര്ഷവര ലെമ്മാഭേമുണമ്മാകനിതരുന്ന സമ്മാപനങ്ങഴളലമ്മാര നനിങ്ങള് തശഴറഴുതനി.

ജനമ്മാധനിപതര  രമ്മാജരതക്ട്  ബനി.പനി.സനി.എല.  ഉള്ഴപ്പഴടെ  മണനിക്കൂറുകള്  ഴകമ്മാണക്ട്

മകമ്മാടെനികള്  ലെമ്മാഭേര  കനിട്ടുന്ന,  വനിമദശനികളുഴടെ  കകകളനില  നനിനര  നമ്മാര

മനടെനിഴയടുത സമ്മാപനങ്ങഴളലമ്മാര അവര്കക്ട് ഏലപ്പനിച്ചു ഴകമ്മാടുക്കുന. ബമ്മാങ്കുകള്

സസ്വകമ്മാരരവലകരനിക്കുന.  ഇതമ്മാമണമ്മാ ഇടെതുപക്ഷേ നയര;  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി ബമ്മാങക്ട്

മദശസമ്മാലകരനിച്ചു.   പനിന്നശടെക്ട്    രമ്മാജശവക്ട്  ഗമ്മാനനി  മുതല  ഇമങ്ങമ്മാടക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  ഇഴതലമ്മാര  നനിങ്ങള്  ഏഴറടുതക്ട്  ഴകമ്മാടുതനിമല;  നമ്മുഴടെ

രമ്മാജരരക്ഷേയ്ക്കുമവണനി  ആയുധര  നനിര്മനിക്കുന്ന  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  ഫമ്മാകറനി

അമമരനികയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാടുതതക്ട്   മകമ്മാണ്ഗസമല;   ഇതമ്മാമണമ്മാ  ഇടെതുപക്ഷേ  നയര;

വലെതുപക്ഷേര എനമ്മാഴണന്നക്ട് കൃതരമമ്മായനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിന്ദന്

മമ്മാസ്റ്റര്  സൂചനിപ്പനിച്ചു.   നനിങ്ങള്  വശണ്ടുമതക്ട്  അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന്നനില  എന്നതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.   മലെമ്മാകതക്ട്   ഏറവര  കൂടുതല

ലെമ്മാഭേമുണമ്മാക്കുന്ന  സമ്മാപനമമ്മാണക്ട്  ഇനരയനിഴലെ  എല.ഐ.സനി.  ഒരു  നനിയമര
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ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  എല.ഐ.സനി.  ഴറഗുമലെററനി  സരവനിധമ്മാനഴത  മമ്മാറനി  സസ്വകമ്മാരര

മമഖലെയനിമലെകക്ട് കടെതനി വനിടനിമല;  എത്ര മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട് ഓമരമ്മാ ദനിവസവര

നമുകക്ട്  നഷഴപ്പടുന്നതക്ട്.  ഇതമ്മാമണമ്മാ  ഇടെതുപക്ഷേ  നയര;   സസ്വമ്മാതനരമ്മാനനരര

1990-കള്ക്കുമശഷര  രമ്മാജരഴത  കുതക്ട്  പമ്മാളഴയടുപ്പനിക്കുന്ന  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്

മകമ്മാണ്ഗഴസടുതതക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  ഇനരയനില ഇന്നഴത അമധമ്മാഗതനി  വന്നതുര

അതനിഴന  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുതനിഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  അന്നക്ട്  ജനമരമ്മാക്ഷേമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര

പഴങടുത ബനി.ഴജ.പനി.  ഇനരയനില അധനികമ്മാരതനിഴലെതനിയതുര. നനിങ്ങഴളടുത

ഴതറമ്മായ സമ്മാമ്പതനിക നയതനിഴന്റ പരനിണനിത ഫലെമമ്മായമ്മാണക്ട് ബനി.ഴജ.പനി. ഇനര

ഭേരനിക്കുന്ന  സമ്മാഹചരരതനിമലെകക്ട്  വന്നതക്ട്.  ഞമ്മാന്  നശടനിഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന്

ആഗഹനിക്കുന്നനില.  ഇതരഴമമ്മാരു  സമ്മാഹചരരതനിലെമ്മാണക്ട്  മകരളതനിഴലെ

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  മമഖലെയനിഴലെ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികഴള  സരരക്ഷേനികമ്മാന്  വളഴര

മമ്മാതൃകമ്മാപരമമ്മായ  മക്ഷേമനനിധനി  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.   ആ  ബനില

അവതരനിപ്പനിച  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിഴയയുര  ബനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  സരസമ്മാന

ഗവണ്ഴമന്റനിഴനയുര  എലമ്മാ  അര്തതനിലുര  അഭേനിനന്ദനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഈ  ബനില

ഴസലെകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്ന നനിര്മദ്ദേശര ഞമ്മാനനിവനിഴടെ
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അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

മനി  .    ഴചയര്മമ്മാന്  : ഇനനി  എടക്ട്   അരഗങ്ങള്   കൂടെനി  സരസമ്മാരനികമ്മാനുണക്ട്.

ബനിലനിനക്ട്  എത്ര  സമയര  മവണഴമങനിലുര  സരസമ്മാരനികമ്മാഴമങനിലുര  എലമ്മാവരുര

സസ്വയര നനിയനനിചക്ട് സമയര പമ്മാലെനിചക്ട് സരസമ്മാരനികണര.

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനിലകുമമ്മാര്  : സര്,  മഭേദഗതനിഴയ  പനിനമ്മാങ്ങുന.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പമ്മാര്ലെഴമന്ററനി  കമ്മാരരവകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞെ  കമ്മാരരര  വളഴര

പ്രസകമമ്മാണക്ട്. ഈ സഭേയുഴടെ ചരനിത്രതനില ആദരമമ്മായനിടമ്മാണക്ട് നമ്മാലെക്ട് ഒറനിജനിനല

ബനില്ലുകള്  ഒരുമനിഴചടുക്കുന്നതക്ട്.  മുന്പക്ട്  മഭേദഗതനി  ബനില്ലുകള്  വന്നനിട്ടുണക്ട്.

പതനിമൂന്നമ്മാര  മകരള  നനിയമസഭേയനില  ജനി.  കമ്മാര്തനിമകയന്  സശകറമ്മായനിരുന്ന

സമയതക്ട്  3  ബനില്ലുകള്  അവതരനിപ്പനിച്ചു.  ആ  മൂന്നക്ട്  ബനില്ലുകള്

അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴനതനിരമ്മായനി  അന്നഴത  പ്രതനിപക്ഷേ  ഉപമനതമ്മാവമ്മായനിരുന്ന

ശശ.  മകമ്മാടെനിമയരനി  ബമ്മാലെകൃഷ്ണന്  നടെതനിയ  ബഹളര  എഴന്റ  ഓര്മയനില

ഇമപ്പമ്മാഴുമുണക്ട്.  അതക്ട്  മൂനര  മഭേദഗതനി  ബനിലമ്മായനിരുഴന്നങനില  ഇതക്ട്  ഒറനിജനിനല

ബനിലമ്മാണക്ട്.  ഏതമ്മാണക്ട്  76  ഓളര മകമ്മാസകളുള്ള ഒരു ഒറനിജനിനല ബനില കൂടെമ്മാഴത

രണക്ട് ബനില.  ഴചയര് അനുവദനിക്കുകഴയന്നക്ട് പറഞ്ഞെമ്മാല,  ഇവനിഴടെ  നമഴളലമ്മാര
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മദമ്മാശ  ചുടക്ട്  എടുക്കുരമപമ്മാഴലെയമ്മാണക്ട്  നനിയമര  പമ്മാസമ്മാക്കുകഴയന്നക്ട്  പറയമ്മാറുണക്ട്.

എന്നമ്മാല നനിങ്ങള് പപ്പടെര മപമ്മാഴലെ നനിയമര ചുഴടടുകയമ്മാണക്ട്.  മദമ്മാശയ്ക്കക്ട് അലപ്പര

സമയര  മവണര.  പപ്പടെതനിനമ്മാണക്ട്  സമയര  മവണമ്മാതതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

ഇതരതനിലുള്ള  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  നനിയമങ്ങള്  അവതരനിപ്പനിക്കുമമ്പമ്മാള്  അതനിനല്പര

സമയര ഴകമ്മാടുക്കുകമ്മാഴയന്നതക്ട് ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന് സമയര

പരനിമനിതഴപ്പടുതനി സരസമ്മാരനികമ്മാര.  

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട്  (  ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന്  ):  സര്,  വളഴര പ്രധമ്മാനഴപ്പട

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.  അതനിലുര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരര,  ഇഗൗ  നമ്മാലെക്ട് ബനില്ലുകളുര ഒരനിമനിഴചടുകലെമ്മാണക്ട്.  സമ്മാധമ്മാരണ

ബനില്ലുകള് ഒരുമനിഴചടുകമ്മാറുണക്ട്. രണമ്മാമഴത ബനിലമ്മായ മകരള പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട്

(മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര നമ്മാലെമ്മാമഴത ബനിലമ്മായ മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  (മഭേദഗതനി)

ബനില്ലുര  മവണഴമങനില  ഒരുമനിഴചടുകമ്മാര.   പമക്ഷേ  അതുമമ്മായനി  യമ്മാഴതമ്മാരു

ബനവമനിലമ്മാത  മകരള ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി ബനില്ലുര മകരള

നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ഒരുമനിഴചടുക്കുന്നതക്ട്?

പരസര  ബനമനിലമ്മാത  വനിഷയങ്ങളുള്ള  നമ്മാലെക്ട്  ബനില്ലുകള്  കൂടെനി
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ഒരുമനിഴചടുക്കുന്നതക്ട് ശരനിയമ്മായ നടെപടെനിയല. കശഴ്വഴെകങ്ങളുഴടെ ലെരഘനര മമ്മാത്രമല,

എനക്ട്  അര്തതനിലെമ്മാണക്ട്  ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സനിഴന്റ  നനിരമ്മാകരണപ്രമമയര

അവതരനിപ്പനിചക്ട്  അതക്ട് തള്ളനി.........  അതനിഴനമ്മാരു നടെപടെനിക്രമമനിമല?  ഡനിമസമ്മാസക്ട്

ഴചയതനിനുമശഷമമല   ആ  ബനില  പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതക്ട്.   ഇതക്ട്   നടെപടെനിക്രമങ്ങള്

അനുസരനിചമ്മാണക്ട്  ഴചയന്നതക്ട്.  സമമ്മാനസസ്വഭേമ്മാവമുള്ള  രണമ്മാമഴത  ബനില്ലുര

നമ്മാലെമ്മാമഴത ബനില്ലുര  ഒരുമനിഴചടുക്കുന്നതനില  ഴതറനില.  പമക്ഷേ  ഇഗൗ  നമ്മാലെക്ട്

ബനില്ലുരകൂടെനി  ഒരുമനിഴചടുക്കുന്നതനില  എനക്ട്  യുകനിയമ്മാണുള്ളതക്ട്?   നനിയമപരമമ്മായ

എന്തുപനിന്ബലെമമ്മാണക്ട് ഇതനിനുള്ളതക്ട്?  ഇതക്ട് ഴതറമ്മായ കശഴ്വഴെകമമ്മാണക്ട്.  സഭേയുഴടെ

ഴറമകമ്മാര്ഡനിലുണമ്മാകമ്മാന് മവണനിയമ്മാണക്ട് ഇതക്ട് പറഞ്ഞെതക്ട്,  ഇഴതലമ്മാര ഭേമ്മാവനിയനില

precedent  ആകമ്മാന്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  ഭേമ്മാവനിയനില  ഇതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ഒരു

ഒബ്ജക്ഷേന്  വരുമമ്പമ്മാള്  2021-ല  ഒരു  ബനവമനിലമ്മാത  നമ്മാലെക്ട്  വനിഷയങ്ങള്

ഒരുമനിചക്ട്   ബനിലമ്മാകനിയനിട്ടുഴണന്നക്ട്  പറയുര.   ഇതക്ട്   ശരനിയമ്മായ നടെപടെനിയഴലന്ന

കമ്മാരരര അങ്ങയുഴടെ ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?  

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനിലകുമമ്മാര്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാവക്ട്

ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിച  കമ്മാരരര  വളഴര  പ്രസകമമ്മാണക്ട്.  ഇതനിഴനലമ്മാരകൂടെനി
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ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി മറുപടെനി പറയുര.  ഞമ്മാന് ആ വനിഷയതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര

മപമ്മാകുന്നനില.  അതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴചയറുര  ഗവണ്ഴമന്റുര

ഒരുമപമ്മാഴലെ ആമലെമ്മാചനികണര.   

 പടനികജമ്മാതനി, പടനികവര്ഗ്ഗ, പനിന്നമ്മാക വനിഭേമ്മാഗ മക്ഷേമ-മദവസസ്വര വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .    ഴക  .    രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന്): സര്,  കുമറയധനികര  ഓര്ഡനിനന്സുകള്

ബനിലമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  പ്രമതരക  നനിയമസഭേമ്മാ  സമമളനര

മചര്ന്നതക്ട്.  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റ പശമ്മാതലെതനില പലെ സമയത്തുര സഭേ മചരമ്മാമനമ്മാ

ബനില്ലുകള്  പമ്മാസമ്മാകമ്മാമനമ്മാ  കഴെനിയമ്മാതതുഴകമ്മാണക്ട്  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  ഇറമകണനി

വന്നനിരുന.  ആ ഓര്ഡനിനന്സുകഴളലമ്മാര   മക്രമ്മാഡശകരനിചക്ട്  നവരബര്  15-ാം

തശയതനിക്കുമുമ്പമ്മായനി  ഇഗൗ  ബനില്ലുകള്  പമ്മാസമ്മാകനിഴയടുക്കുകഴയന്ന  ഭേമ്മാരനിച

ഉതരവമ്മാദനിതര  നനിര്വ്വഹനിമകണതുണക്ട്.  അതനിനക്ട്  പ്രതനിപക്ഷേതനിഴന്റയുര

സഹകരണര  ആവശരഴപ്പടനിട്ടുണക്ട്.   പ്രതനിപക്ഷേവര  ഭേരണപക്ഷേവര   മചര്ന്നക്ട്

നനിലെവനിലുള്ള  ഴപന്റനിരഗക്ട്  ബനില്ലുകഴളലമ്മാര  പമ്മാസമ്മാകനിഴയടുക്കുക  എന്നതമ്മാണക്ട്

ഇമപ്പമ്മാഴെഴത മുഖരലെക്ഷേരര. ഇഗൗ വനിഷയര കഴെനിഞ്ഞെ സഭേയനില ചര്ച ഴചയതമ്മാണക്ട്.

ഓര്ഡനിനന്സക്ട് നശടനിഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട് ശരനിയഴലന്ന കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാമടെമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണക്ട്
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ഇഗൗ ബനില്ലുകള് മുഴുവന് സമയബനനിതമമ്മായനി   പമ്മാസമ്മാകമ്മാന്മവണ ഇടെഴപടെല

നടെത്തുന്നതക്ട്.  ഇതനിനക്ട്   പ്രതനിപക്ഷേതനിഴന്റ  നല  സഹകരണമുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്  നടെപ്പമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട്.   കമ്മാമരരമ്മാപമദശക

സമനിതനിയനില ഇകമ്മാരരര ചര്ച ഴചയനിട്ടുണക്ട്.  എത്രയുര ഴപഴടന്നക്ട് ഇഗൗ ബനില്ലുകള്

പമ്മാസമ്മാകനിഴയടുമകണ  ഉതരവമ്മാദനിതര  നമുക്കുണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

പ്രതനിപക്ഷേമ്മാരഗങ്ങള്  ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ    ബനില്ലുകളുഴടെ  എണ്ണര  കൂടെനി

എന്നതക്ട് ശരനിയമ്മാണക്ട്.  ഇതനിഴന്റ അനനിവമ്മാരരത മബമ്മാധരഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണക്ട് ബനിലനിഴന്റ

ചര്ചകളനില  സഹകരനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റനിനുമവണനി  എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്. 

മനി  .    ഴചയര്മമ്മാന്:   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവള്ഴപ്പഴടെയുള്ള

അരഗങ്ങള് ചനിലെ കമ്മാരരങ്ങള് ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയുണമ്മായനി.  അതുസരബനനിചക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പമ്മാര്ലെഴമന്ററനികമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി   വനിശദശകരണര

നലകനിയതനിഴന്റ   അടെനിസമ്മാനതനില   സമയബനനിതമമ്മായനി  ചര്ച

പൂര്തശകരനിക്കുന്നതനിനക്ട് എലമ്മാവരുര സഹകരനികണര. 
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ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനിലകുമമ്മാര്:  സര്,  സഭേയുഴടെ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്

കഴെനിഞ്ഞെകമ്മാലെഴത  കശഴ്വഴെകങ്ങള്  ലെരഘനിച്ചുമപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  അതക്ട്

ചൂണനികമ്മാണനിമകണ  ബമ്മാധരത  പ്രതനിപക്ഷേതനിനുഴണനള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

ഇകമ്മാരരര  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.  സഹകരനികമ്മാതതുഴകമ്മാണല,

നടെപടെനിക്രമങ്ങളുഴടെ  ലെരഘനമമ്മാണക്ട്  വനിഷയര.

നടെപടെനിക്രമങ്ങള്കകത്തുനനിനഴകമ്മാണക്ട്  ഓര്ഡനിനന്സുകള്  പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതനില

ഞങ്ങള്കക്ട്  ബുദ്ധനിമുടനില.  ഇവനിഴടെ  ഭേരണപക്ഷേമ്മാരഗങ്ങളുഴടെ  സരസമ്മാരര

മകള്ക്കുമമ്പമ്മാള്   യു.പനി.എ.  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഴചയ  കമ്മാരരങ്ങളനില,  ഴതമ്മാണ്ണൂറക്ട്

ശതമമ്മാനര  ഴഷയറുര  നനിങ്ങഴളടുതനിടക്ട്  പതക്ട്  ശതമമ്മാനതനിഴന്റ  ഴഷയഴറങനിലുര

ഞങ്ങള്കക്ട് തരണഴമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്. 2004-ഴലെ ഒന്നമ്മാര

യു.പനി.എ.  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  വന്നതുഴകമ്മാണ്ടുര  നനിങ്ങള്  പനിന്തുണചതുഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാണക്ട്

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി  നടെപ്പമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞെഴതന്നതമ്മാണക്ട്

നനിങ്ങള്  സൂചനിപ്പനിച  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരര.  അതുവഴര  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ഒരു

പദ്ധതനിയുര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിടനിലമലമ്മാ എന്ന ഒരു മചമ്മാദരര നനിങ്ങളുഴടെ  മുന്നനിലുണക്ട്.

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന  സരബനനിചനിടെമതമ്മാളര   മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്
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പദ്ധതനി  2004-ല   ഉണമ്മാകനിഴയടുത  ഒരു  പദ്ധതനിയല.   ഇനര

സസ്വതനമമ്മായമപ്പമ്മാള്   മജമ്മാലെനി  മപമ്മായനിടക്ട്,   എലമ്മാവര്ക്കുര ഭേക്ഷേണവര വസവര

വശടുമനിലമ്മാത  അവസയുണമ്മായനിരുന.  ആ  കമ്മാലെഘടതനിലമപമ്മാലുര

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  മനതമ്മാകള്  ഇനരയുഴടെ  ഭേരണഘടെനയ്ക്കക്ട്  രൂപര

നലകനിയമപ്പമ്മാള്,   ഭേരണഘടെനയുഴടെ  അനുമചദര  41-ല

വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ഴതമ്മാഴെനിലുര  അവകമ്മാശമമ്മായനി  മമ്മാറുന്നതനിഴനക്കുറനിചമ്മാണക്ട്

പറയുന്നതക്ട്.  നനിങ്ങള് പറയുന്നതുമപമ്മാഴലെ  2004-ല മകമ്മാണ്ഗസനിനക്ട്  മതമ്മാന്നനിയ

ഒരു വനികമ്മാരമല ഇതക്ട്.  1947-ല സസ്വമ്മാതനരര ലെഭേനിചതനിനുമശഷര  ഉണമ്മാകനിയ

ഭേരണഘടെനയനില  പറയുന്ന   ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരങ്ങളനിഴലെമ്മാന്നമ്മാണനിതക്ട്.

എലമ്മാവര്ക്കുര  ഭേക്ഷേണര  കനിടമ്മാത  ആ  കമ്മാലെഘടതനില   അങ്ങഴന

ചനിനനികമ്മാന്മപമ്മാലുര  കഴെനിയനില.  അമമരനികയനില നനിനര കപ്പലുകളനില വരുന്ന

മഗമ്മാതമ്പക്ട്   കഴെനിമകണനിവരുന്ന കമ്മാലെഘടര.  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്   എഴനലമ്മാര  മനടെനി;

എഴനലമ്മാര  മനടെനിയനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  ഇവനിഴടെ   പലെരുര  മചമ്മാദനിചമലമ്മാ?

അതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ  പലെരുര  പറഞ്ഞു,  മലെമ്മാകരമ്മാജരങ്ങളനില  130  മകമ്മാടെനി

ജനങ്ങള്ക്കുള്ള  ഭേക്ഷേണര  ഇന്നക്ട്  ഇനരയനിലുണമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുഴണങനില
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അതക്ട്  ഇനരന്  നമ്മാഷണല  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  മനടരതഴന്നയമ്മാണക്ട്.

ഇനരയനിലുണമ്മാക്കുക മമ്മാത്രമല,  നമുകക്ട് കയറനിഅയയ്ക്കമ്മാനുര കഴെനിയുന,  അതമ്മാണക്ട്

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ വളര്ച.  ആ യമ്മാഥമ്മാര്തരര ഉള്ഴകമ്മാള്ളമ്മാഴത എനര  നനിങ്ങള്

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന  പറഞ്ഞുഴകമ്മാമണയനിരനിക്കുര.   സസ്വമ്മാതനരസമര  കമ്മാലെഘടര

കഴെനിഞ്ഞുള്ള  ഇനരയുഴടെ  അവസ  എനമ്മായനിരുനഴവന്നക്ട്  പഠനിക്കുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്

മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ഇഗൗ  രമ്മാജരതനിനുമവണനി  എന്തുഴചയഴവന്നക്ട്  മബമ്മാധരഴപ്പടെമ്മാന്

കഴെനിയുന്നതക്ട്.  കമപ്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാര്  എത്ര  പറഞ്ഞെമ്മാലുര  മബമ്മാധരഴപ്പടമ്മാലുര

ഇകമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴക  അരഗശകരനികനിഴലനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങളനിങ്ങഴന

പറഞ്ഞുഴകമ്മാണനിരനിക്കുനഴവന്നക്ട്  മമ്മാത്രമമയുള.  മജമ്മാലെനി  ഭേരണഘടെനയുഴടെ

ഭേമ്മാഗമമ്മാകനി,  അവകമ്മാശമമ്മായനി  മമ്മാറനി.   അതുമമ്മാത്രമല,  ഇനരയനില  ആദരമമ്മായനി,

1970-ല മഹമ്മാരമ്മാഷയനിഴലെ  Vasantrao Naik സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട്   മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി

മദശശയ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനികക്ട്   സമമ്മാനമമ്മായ  പദ്ധതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.

Vasantrao Naik ആണതക്ട് അവതരനിപ്പനിചഴതങനിലുര  അതക്ട് ഇരപനിഴമന്റക്ട് ഴചയതക്ട്

ശശ.  ശരതക്ട്  പവമ്മാര്  മുഖരമനനിയമ്മായനിരനിക്കുന്ന  1970 കമ്മാലെഘടതനിലെമ്മാണക്ട്.

മവഴറമ്മാരു സരസമ്മാന ഗവണ്ഴമന്റുര ഇതരഴമമ്മാരു പദ്ധതനി നടെപ്പമ്മാകനിയനിരുന്നനില.
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ശശ.  ശരതക്ട്  പവമ്മാര്  ഇതക്ട്  ഇരപനിഴമന്റക്ട്  ഴചയന്ന  കമ്മാലെഘടതനില...  ഇതു

നടെപ്പമ്മാകനിയതക്ട് പനിന്നശടുവന്ന ശശ മന്മമമ്മാഹന്സനിരഗക്ട്  സമ്മാമ്പതനികമമഖലെയനില

പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ആളമ്മായനിരുന  എനള്ളതുര   ശമദ്ധയമമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ഇവനിഴടെ  ഒനര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിഴലനര  ആദരമമ്മായനി

ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാഴണനമമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞെതക്ട്.  1983-ല   ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി

പ്രധമ്മാനമനനിയമ്മായനിരുന്ന  കമ്മാലെഘടതനിലെമ്മാണക്ട്  ഭൂമനിയനിലമ്മാത  ഗമ്മാമശണര്കമ്മായനി

ഒരു ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനികക്ട് രൂപര നലകനിയതക്ട്.  ആ പദ്ധതനിയുഴടെ മപരക്ട്  Rural

Landless Employment Guarantee Programme (RLEGP)  എന്നമ്മായനിരുന.

നനിങ്ങള്  പറയുന്നതുമപമ്മാഴലെ  2004-ല  ഴപമ്മാടനിവശണ  ഒന്നല  ഇതക്ട്.  1970-ല

മഹമ്മാരമ്മാഷ ഗവണ്ഴമന്റുര  1983-ല ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി ഗവണ്ഴമന്റക്ട്   ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന

RLEGP പദ്ധതനിയുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ഇതുമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട് കുമറമയഴറ കമ്മാരരങ്ങള്

ഴചയ.  പനിന്നശടെക്ട്  മകനസര്കമ്മാര്  7-ാം  പഞവത്സര  പദ്ധതനിയുഴടെ

കമ്മാലെഘടതനില,   1989  ഏപ്രനില  1-നക്ട്   രമ്മാജശവക്ട്  ഗമ്മാനനി

പ്രധമ്മാനമനനിയമ്മായനിരനിക്കുന്ന കമ്മാലെഘടതനില ആരരഭേനിച  പദ്ധതനിയമ്മാണക്ട്  ഏഴറ

ചര്ച ഴചയ ജവഹര് മറമ്മാസ്ഗമ്മാര് മയമ്മാജന. ഗമ്മാമശണമമഖലെയനില ദമ്മാരനിദരമരഖയ്ക്കക്ട്
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തമ്മാഴഴെയുള്ള  കുടുരബതനിഴലെ  ഒരു  വരകനികക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  ഉറപ്പുനലകുന്ന

പദ്ധതനിയമ്മാണനിതക്ട്.  മദശശയ  ഗമ്മാമശണ  ഴതമ്മാഴെനില  പദ്ധതനിയുര  (NREP)-യുര

ഗമ്മാമശണ  ഭൂരഹനിത  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയുര  (RLEGP)-യുര

സരമയമ്മാജനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ആ  പദ്ധതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  ഘടരഘടമമ്മായനി

നമ്മാള്വഴെനികളനിലൂഴടെ  കടെനവന്നമ്മാണക്ട്  2004-ല  ഇഗൗ  പദ്ധതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.

ഭേരണപക്ഷേമ്മാരഗങ്ങള് സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  നനിങ്ങളനിവനിഴടെ  എഴനങനിലുര പദ്ധതനി

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുമണമ്മാഴയന്നക്ട്  മചമ്മാദനിച്ചു,  ഇഴതമ്മാഴക  വമ്മായനിച്ചുമനമ്മാകണര.   ഇഗൗ

രമ്മാജരത്തുണമ്മായ മമ്മാറങ്ങളുഴടെ പനിന്നനില  ഇതരര  പദ്ധതനികളുണമ്മായനിരുനഴവന്നക്ട്

അമപ്പമ്മാള് മബമ്മാധരമമ്മാകുര.    ജവഹര് മറമ്മാസ്ഗമ്മാര്  മയമ്മാജന പദ്ധതനിയനില ഒരു

വരതരമ്മാസമുണമ്മായനിരുന.  അന്നക്ട്  80  ശതമമ്മാനര  മകനഗവണ്ഴമന്റമ്മാണക്ട്

നലകുന്നതക്ട്  20  ശതമമ്മാനര  അതതക്ട്  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റുകള്

എടുകണമമ്മായനിരുന.   ആ ഒരു പദ്ധതനിയനിലൂഴടെ വലെനിഴയമ്മാരു മുമന്നറമുണമ്മാകമ്മാന്

സര്കമ്മാരനിനക്ട്  കഴെനിഞ്ഞു.  മമ്മാത്രമല,   30  ശതമമ്മാനര   ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള്

വനനിതകള്കമ്മായനി  സരവരണര  ഴചയനിട്ടുള്ള  പദ്ധതനിയമ്മായനിരുന  അതക്ട്.

ഇതരതനിലുള്ള പദ്ധതനികള് ഏഴറ ഴകമ്മാണ്ടുവന.  അതനിഴന്റ തുടെര്ചയമ്മായമ്മാണക്ട്
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1993  ഒമകമ്മാബര്  2-നക്ട്  അന്നഴത പ്രധമ്മാനമനനി പനി.വനി.  നരസനിരഹ റമ്മാവ ഒരു

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി   ആവനിഷ്കരനിചതക്ട്.  അതനിഴന്റ അടുതഘടമമ്മായനി  ഇതനിഴന

കമ്മാണമ്മാര.  ആ  പദ്ധതനിയമ്മാണക്ട്  Employment  Assurance  Scheme  (EAS).

കര്ഷകര്കക്ട്   ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  നലകുന്ന  ഒരു  പദ്ധതനിയമ്മായനിരുന  ഇതക്ട്.

മഹമ്മാരമ്മാഷയനിഴലെ  Vasantrao  Naik  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്,  ഇന്ദനിരമ്മാഗമ്മാനനി,  രമ്മാജശവക്ട്

ഗമ്മാനനി,  നരസനിരഹ  റമ്മാവ  അതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഞങ്ങളമ്മാല

ഴകമ്മാണ്ടുവനഴവന്നക്ട് ഭേരണപക്ഷേര അവകമ്മാശഴപ്പടുന്ന പറയഴപ്പടുന്ന  ഇഗൗ  പദ്ധതനി

വരുന്നതക്ട്.  യഥമ്മാര്തതനില  നനിങ്ങളല  ഇഗൗ  പദ്ധതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.

തുടെര്ചയമ്മായനി വന്ന ഇഗൗ പദ്ധതനിഴയ മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  അതനിഴന്റ ഭേരണഘടെനയനില

ഉള്ഴപ്പടുതനി.  പനിന്നശടെക്ട് ഘടരഘടമമ്മായനി വനിവനിധ പദ്ധതനികളനിലൂഴടെ ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്,

ഏറവര ഒടുവനില  മജമ്മാലെനി ഴചയമ്മാനുള്ള അവകമ്മാശര ഭേരണഘടെനയുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മാകനി

മമ്മാറനി  2005-ല  ഇഗൗ  പദ്ധതനി  നടെപ്പമ്മാകനിയതക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ

മമ്മാനുഴഫമസ്റ്റമ്മായനിലവഴര  ഉള്ഴപ്പടുതനി  വന്ന  ഒരു  പദ്ധതനിയമ്മാണനിതക്ട്.  കുഴറ

പരശക്ഷേണങ്ങള്  നടെതനി  കുറമറതമ്മാകനിയതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട്  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി

മദശശയ  ഗമ്മാമശണ  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  അതനിഴനയമ്മാണക്ട്
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നനിങ്ങളനിമപ്പമ്മാള് ഞങ്ങളമ്മാണക്ട് ഇഗൗ പദ്ധതനികഴളലമ്മാര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട് ഇതനിനുമുമ്പക്ട്

ഒരു  പദ്ധതനിയുര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിടനിഴലന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  പദ്ധതനികളുഴടെ

തുടെര്ചയമ്മായനി  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  പദ്ധതനിയമ്മാണനിഴതന്നക്ട്  നനിങ്ങഴള  ഓര്മനിപ്പനികമ്മാന്

മവണനിമമ്മാത്രര   സൂചനിപ്പനിഴചമന്നയുള.    ഇഗൗഴയമ്മാരു  പദ്ധതനിഴയപ്പറനി

പറയുകയമ്മാഴണങനില,  മലെമ്മാകതക്ട്   ദമ്മാരനിദര  നനിര്മമ്മാര്ജ്ജനതനിനമ്മായനി  ഇത്രയുര

പണര  മനരനിടക്ട്  ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്   നമ്മാടനിഴലെ   പമ്മാവഴപ്പടവരുഴടെ

ഴഴകകളനിഴലെതനിക്കുന്ന ഇഗൗ പദ്ധതനികക്ട് സമമ്മാനമമ്മായ ഒരു പദ്ധതനി എവനിഴടെയുര

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിടനില.  'ഗമ്മാമശണ  മമഖലെയനിഴലെ  വനികസനതനിഴന്റ

നക്ഷേത്രതനിളകമമ്മാണക്ട് മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി മദശശയ ഗമ്മാമശണ ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനി'

എന്നക്ട്  മലെമ്മാകതക്ട്  നടെപ്പമ്മാകനിയ  ഒരു  പദ്ധതനിഴയപ്പറനി  മലെമ്മാക  ബമ്മാങക്ട്

പരമ്മാമര്ശനിചനിട്ടുഴണങനില  അതക്ട്   മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ഇഗൗ

പദ്ധതനിഴയപ്പറനിയമ്മാണക്ട്.  അത്രയുര  വലെനിയ മമ്മാറമുണമ്മാകനിയ ഇഗൗ പദ്ധതനിയുമമ്മായനി

ബനഴപ്പടമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  അവഴര  സഹമ്മായനികമ്മാനമ്മായനി  പുതനിഴയമ്മാരു  നനിയമര

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്.  നമുകക്ട്  അതനിമനമ്മാടെക്ട്  വനിമയമ്മാജനിപ്പനില,  നല  കമ്മാരരര

തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന  സസ്വമ്മാഗതര  ഴചയന.  പഴക്ഷേ  അതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട
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ചനിലെ കമ്മാരരങ്ങള് സൂചനിപ്പനിക്കുമമ്പമ്മാള്,  ഇമപ്പമ്മാള് നമുക്കുള്ള  മക്ഷേമനനിധനികളനില

ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട ഒന്നമ്മാണക്ട് അസരഘടെനിത മമഖലെയനിഴലെ ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ

മക്ഷേമനനിധനി.  യഥമ്മാര്തതനില  ഇതനിനക്ട്  സമമ്മാനമമ്മാണതക്ട്.  അസരഘടെനിത

മമഖലെയനിഴലെ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളുഴടെ   മക്ഷേമനനിധനിയനില  നനിനര  അവസമ്മാനമമ്മായനി

ഴപന്ഷന്   ഴകമ്മാടുതതക്ട്  2020  ജൂഴഴലെ  മമ്മാസതനിലെമ്മാണക്ട്.   പ്രസവമ്മാനുകൂലെരര

ഴകമ്മാടുതതക്ട്  2020  ഡനിസരബര്  അവസമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  വനിവമ്മാഹ  ധനസഹമ്മായര

ഴകമ്മാടുതതക്ട്  2020  ഴഫബ്രുവരനി   അവസമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  മരനിചവര്ക്കുള്ള

ധനസഹമ്മായവര  ചനികനിത്സമ്മാ  ധനസഹമ്മായവര  ഴകമ്മാടുതതക്ട്  2020   ഒമകമ്മാബര്

മമ്മാസതനിലെമ്മാണക്ട്.  ഇങ്ങഴന  ഒമ്മാമരമ്മാ  ഴപന്ഷനുര  കുടെനിശനിക

വരുതനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന്  എഴന്റ  ജനിലയനിഴലെ  മമ്മാത്രര

കണഴകടുതതമ്മാണക്ട്.  നമഴളമ്മാരു  മക്ഷേമനനിധനി  ഉണമ്മാകനിയതുഴകമ്മാണക്ട്  മമ്മാത്രര

കമ്മാരരമുമണമ്മാ?  മക്ഷേമനനിധനിയുണമ്മാകനിയമ്മാല  അതക്ട്  മവണ  രശതനിയനില

നടെപ്പമ്മാക്കുന്നതനിലെമ്മാണക്ട് അതനിഴന്റ വനിജയര.  ഇതക്ട് മുഴുവന് കുടെനിശനികയമ്മായനികനിടെന്നക്ട്

അവര്കക്ട്  ലെഭേരമമ്മാകമ്മാത  സമ്മാഹചരരമുണമ്മായമ്മാല  പനിഴന്നനക്ട്  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്

അതുമൂലെമുണമ്മാകുന്നതക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ ഇഗൗ ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  വന്നതനിനുമശഷര ചനിലെ
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നല കമ്മാരരങ്ങള് ഴചയനണക്ട്.  അതനില ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പടതക്ട്  നൂറക്ട്  ദനിവസര

ഴതമ്മാഴെനില  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനമ്മായനി  മകന  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  പണര  നലകുന.

ഴഫസ്റ്റനിഴവല  അലെവന്സുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്   ഇവനിഴടെ  ഒരരഗര

സരസമ്മാരനിക്കുകയുണമ്മായനി.   ഇമപ്പമ്മാള്  ഴഫസ്റ്റനിഴവല  അലെവന്സക്ട്   നലകുന്നതക്ട്

മകന  ഗവണ്ഴമന്റമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന്  മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.

മരണഴപ്പടുന്നവര്ക്കുള്ള  അന്പതനിനമ്മായനിരര  രൂപയുഴടെ  ധനസഹമ്മായര,

പണനിയനിടെങ്ങളനില  എഴനങനിലുര  അതരമ്മാഹനിതമുണമ്മായമ്മാല  സഹമ്മായര  നലകുന്ന

പദ്ധതനി  എന്നനിവഴയലമ്മാര  മകന  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  പദ്ധതനികളമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാന

ഗവണ്ഴമന്റമ്മാണക്ട്  ഴഫസ്റ്റനിഴവല  അലെവന്സക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നഴതന്നക്ട്  എനനികക്ട്

മതമ്മാനന്നനില. ഴതറ്റുഴണങനില മനനികക്ട് തനിരുതമ്മാര. ഇതനില ഴകമ്മാടുക്കുനഴണന്നക്ട്

പറയുന്ന ഏക കമ്മാരരര, ആദനിവമ്മാസനി മമഖലെയനില നൂറക്ട് ഴതമ്മാഴെനില ദനിനങ്ങള് 200

ദനിനമമ്മാകനി  വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാന്  തശരുമമ്മാനനിചനിട്ടുണക്ട്.  അങ്ങഴന  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്

തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്  അടപ്പമ്മാടെനിയനിമലെയുര  വയനമ്മാടനിമലെയുര  ചനിലെ  മബമ്മാക്കുകളനില

മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്.  സമ്മാര്വ്വത്രനികമമ്മായനി  ഇഗൗ  സഹമ്മായര  ഴകമ്മാടുക്കുന്നനില.  ആദനിവമ്മാസനി

മമഖലെകളനിഴലെങനിലുര  200  ദനിന ഴതമ്മാഴെനിലെവസരങ്ങള് ഴകമ്മാടുകമ്മാനുള്ള അവസരര
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മകരളതനില മുഴുവന് വരമ്മാപകമമ്മാകനിയമ്മാല വളഴര  ചുരുങ്ങനിയ എണ്ണര മമ്മാത്രഴമ

വരുകയുള.  രണക്ട്  ജനിലകളനിലെമ്മായനി  ഇമപ്പമ്മാള്  പനണക്ട്  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്.  പനണക്ട് മകമ്മാടെനി രൂപ  ധനകമ്മാരര വകുപ്പനിഴന്റ പ്രമതരക ഫണനില

നനിന്നല  ഴഴട്രബല  ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റനിഴന്റ  ഫണനില  നനിന്നമ്മാണക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുന്നഴതന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  വയനമ്മാടനിലുര അടപ്പമ്മാടെനിയനിലുര

മമ്മാത്രഴമമ്മാതുങ്ങമ്മാഴത  ഇടുകനിയനിലുര  നനിലെമ്പൂരുര  പലെ  ജനിലകളനിലുര  ഇന്നക്ട്

ആദനിവമ്മാസനികളുണക്ട്.  പഴക്ഷേ  ഴപമ്മാതുവമ്മായനി  എടുതമ്മാല  ഴഴട്രബല  ഴസകറനിഴലെ

മപമ്മാപ്പുമലെഷന്  വളഴര  കുറവമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  നൂറക്ട്  ദനിന  ഴതമ്മാഴെനില  200

ദനമമ്മാകനി  ഉയര്തനിയമ്മാലുര  വലെനിയ  അധനിക  ബമ്മാധരത

ഗവണ്ഴമന്റനിനുണമ്മാകനിഴലന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

ഴഴട്രബല  ഴസകറനിഴലെലമ്മായനിടെത്തുര  നൂറക്ട്  ദനിന  ഴതമ്മാഴെനില  200  ദനിനമമ്മാകനി

ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള  ശമര  നടെതണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  അങ്ങമയമ്മാടെക്ട്

സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ  അരശദമ്മായഴമമ്മാടുക്കുന്നതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്

അന്പതക്ട്  രൂപ  അടെയ്ക്കണഴമന്നക്ട്  പറയുനണക്ട്.  ആ  തുക  പഞമ്മായത്തുര

ഗവണ്ഴമന്റുരകൂടെനി അടെചമ്മാല നന്നമ്മായനിരനിക്കുഴമന്നക്ട് എനനികക്ട് മതമ്മാനന.  ഇവനിഴടെ
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പ്രതനിപക്ഷേമ്മാരഗങ്ങള്  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  മചമ്മാദനിച  ഒരു  മചമ്മാദരര  അങ്ങയുഴടെ

മറുപടെനിയനില പറഞ്ഞെമ്മാല നന്നമ്മായനിരുന.  ഇഗൗഴയമ്മാരു ഴപന്ഷന് വമ്മാങ്ങനിയമ്മാല

മറക്ട് ഴപന്ഷഴനമ്മാനര ലെഭേനികനില. അമപ്പമ്മാള് അറുപതക്ട് വയസക്ട് കഴെനിഞ്ഞെ ഒരമ്മാള്കക്ട്

ഒരരശദമ്മായവര  അടെയ്ക്കമ്മാഴതതഴന്ന  മസമ്മാഷരല  ഴസകപ്യൂരനിറനി  ഴപന്ഷന്

ലെഭേനിക്കുനണക്ട്.   മസമ്മാഷരല  ഴസകപ്യൂരനിറനി  ഴപന്ഷന്  ലെഭേനിക്കുന്ന  ഒരമ്മാഴള

സരബനനിചക്ട്  കനിടനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന ഴപന്ഷന് പനിന്നശടെക്ട്  ലെഭേനികനില.  ഴഴപസ

അടെയ്ക്കമ്മാഴത  മസമ്മാഷരല  ഴസകപ്യൂരനിറനി  ഴപന്ഷന്  കനിട്ടുമമ്പമ്മാള്തഴന്ന  ഴഴപസ

അടെച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  മസമ്മാഷരല  ഴസകപ്യൂരനിറനി  ഴപന്ഷന്  ലെഭേനിക്കുമമ്പമ്മാള്  എനക്ട്

ഗുണമമ്മാണുണമ്മാകുന്നതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  അവര്കക്ട്  ഇഗൗ  രണക്ട്  ഴപന്ഷനുര

വമ്മാങ്ങുന്നതനിനുള്ള  അവസരര  നലകണര.   ഇഴതലമ്മാര  നമ്മാമമമ്മാത്രമമ്മായ

തുകമമ്മാത്രമമ്മാണുള്ളതക്ട്.  ഇഗൗ രണക്ട് ഴപന്ഷന് കനിടമ്മാഴത നമള് കുഴറ മക്ഷേമനനിധനി

ഉണമ്മാകനിയമ്മാല അതനിഴന്റ ഗുണര നമള് മനമ്മാമനിമനറക്ട് ഴചയന്ന ഉമദരമ്മാഗസര്ക്കുര

ഡയറകര്  മബമ്മാര്ഡക്ട്  അരഗങ്ങള്ക്കുമലമ്മാഴത  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരനക്ട്  കനിട്ടുഴമന്നക്ട്

മതമ്മാനന്നനില. 

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്: സര്,  ഇമത  കമ്മാരരര  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്
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സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാഴുര  സൂചനിപ്പനിചനിരുന്നതക്ട്.  രണക്ട്  ഴപന്ഷനുര  ഒമര

തുകതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു  ഴപന്ഷനക്ട്  കുറചക്ട്  കൂടെനിയ  തുക

ഉണമ്മായനിരുനഴവങനില കൂടെനിയ തുകയ്ക്കുള്ള ഴപന്ഷന് ഴതരഴഞ്ഞെടുകമ്മാമമ്മായനിരുന.

ഒരു ഴപന്ഷന് ഴഴകപ്പറനിയമ്മാല മമറ ഴപന്ഷന് ഇലമ്മാതമ്മാകുഴമനള്ള  2017-ഴലെ

ഉതരവക്ട്,  അതനിനക്ട്  മുമ്പക്ട്  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  കമ്മാലെതക്ട്  രണക്ട്

ഴപന്ഷനുര  ലെഭേനിച്ചുഴകമ്മാണനിരുന്നതമ്മാണക്ട്.  രണമ്മാമഴത  കമ്മാരരര  ഇഗൗ

നനിയമനങ്ങഴളപ്പറനി  പറയുന്നനിടെതമ്മാണക്ട്......(തടെസര).... പതനിഴനടക്ട്  മമ്മാസഴത

കുടെനിശനിക നനിങ്ങള് ഴകമ്മാടുത്തുതശര്ത ഉതരവനിഴന്റ പകര്പ്പക്ട്   കമ്മാണനികമ്മാമമമ്മാ?

ഞമ്മാന്  വനിനശതമമ്മായനി  മചമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പതനിഴനടക്ട്  മമ്മാസര  ഉമന്  ചമ്മാണനി

സര്കമ്മാര്  മസമ്മാഷരല  ഴസകപ്യൂരനിറനി  ഴപന്ഷന്  കുടെനിശനിയമ്മാകനിഴയന്നക്ട്  നനിങ്ങള്

പറയുന.   പതനിഴനടക്ട്  മമ്മാസഴത  കുടെനിശനിക  തശര്ത  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പനിഴന്റ

ഉതരവണമ്മാകുര.  നനിങ്ങളുഴടെ  കൂടതനിലുള്ള  ആര്ഴകങനിലുര  ആ  ഉതരവക്ട്

കമ്മാണനികമ്മാമമമ്മാ?

ശശ  .    പനി  .    പനി  .    ചനിതരഞ്ജന്:  സര്,  നനിങ്ങള്  രണക്ട്  ഴപന്ഷന്

അനുവദനിചമപ്പമ്മാള്  രണ്ടുരകൂടെനി  എത്ര  തുകയമ്മാണക്ട്  ഉണമ്മായനിരുന്നതക്ട്?  അന്നഴത
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കമ്മാലെതക്ട് മകരളതനില 36 ലെക്ഷേര മപര്കമ്മാണക്ട് ഴപന്ഷന് ഴകമ്മാടുതതക്ട്. പനിന്നശടെക്ട്

57  ലെക്ഷേര മപര്കമ്മായനി വര്ദ്ധനിപ്പനിച്ചു.  മനരഴത രണക്ട് ഴപന്ഷനുരകൂടെനി മചര്തക്ട്

ആഴക എത്ര രൂപയുണമ്മായനിരുന;  ഇമപ്പമ്മാള് രണക്ട് ഴപന്ഷനുര മചര്തക്ട്  എത്ര

രൂപ ഴകമ്മാടുക്കുനണക്ട്?

ശശ  .   പനി  .   സനി  .   വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്: സര്, തുടെകതനില  രണക്ട് ഴപന്ഷനുരകൂടെനി 600

രൂപയമ്മായനിരുന നലകനിയതക്ട്.  ശശ. വനി. എസക്ട്. അച്ചുതമ്മാനന്ദന് ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ

കമ്മാലെതക്ട്  300  രൂപയമ്മായനിരുന്ന ഴപന്ഷനമ്മാണക്ട്  ഇരടനിയമ്മായനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിചക്ട്  600

രൂപയമ്മാകനിയതക്ട്.   മമ്മാത്രമല, 2016-ല ഞങ്ങളുഴടെ ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ കമ്മാലെമ്മാവധനി

അവസമ്മാനനിക്കുന്ന സമയതക്ട് പലെ തടനിലെമ്മാകനി 800 രൂപ ഴപന്ഷനുര 1100 രൂപ

ഴപന്ഷനുമുണമ്മായനിരുന.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനന്ദഴന്റ  കമ്മാലെതക്ട്  എത്ര  രൂപ

ഴപന്ഷനുണമ്മായനിരുന?  പതനിനമ്മാലെക്ട്-പതനിനഞക്ട്  ലെക്ഷേര

ഴപന്ഷന്കമ്മാരമ്മാണുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  200  രൂപയുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്

അവസമ്മാന വര്ഷമമ്മാണക്ട്  300  രൂപ ആകനിയതുര ആ  300 രൂപയമ്മാണക്ട് ഞങ്ങള്

600  രൂപയമ്മായനി  വര്ദ്ധനിപ്പനിചതുര.  അതമ്മാണക്ട്  35  ലെക്ഷേര മപര്കക്ട്  നലകനിയതക്ട്.

പനണക്ട്  ലെക്ഷേര 35  ലെക്ഷേമമ്മാകനിയതുര  മുന്നൂറക്ട്  രൂപ  അറുന്നൂറക്ട്  രൂപ  ആയനി
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വര്ദ്ധനിപ്പനിചതുര തമ്മാങളുഴടെ ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനിലകുമമ്മാര്:  സര്,  അതരര  കമ്മാരരങ്ങള്  അവരുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടെമ്മാതതുഴകമ്മാണല,  മകരളതനിഴലെ  ഇഗൗ  ഴപന്ഷന്  പദ്ധതനി

ഇത്രയുര  ജനകശയവര  സമ്മാര്വ്വത്രനികവമമ്മാകനിയതുര   ഒരമ്മാള്കക്ട്  രണക്ട്  ഴപന്ഷന്

വഴര  വമ്മാങ്ങമ്മാനുള്ള  തശരുമമ്മാനഴമടുതതുര  ഉമന്  ചമ്മാണനി  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ

കമ്മാലെതമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങള് അഴതലമ്മാര മബമ്മാധപൂര്വ്വര മറക്കുര.  നനിങ്ങഴളഴനങനിലുര

ഴചറനിയ  കമ്മാരരങ്ങള്  ഴചയമ്മാല  അതനിഴന  ഴകമ്മാടനിമഘമ്മാഷനിചക്ട്  എഴനമ്മാഴകമയമ്മാ

ഴചയഴവന്നക്ട്  വരുതനി  തശര്ക്കുന.  അതനിനുദമ്മാഹരണമുഴണങനിലുര  സഭേയനില

പറയമ്മാന്  പറമ്മാതതുഴകണക്ട്  ഞമ്മാന്  പറയുന്നനില.  യഥമ്മാര്തതനില  നനിങ്ങള്

ഴചയന്ന കമ്മാരരഴമനമ്മാണക്ട്? പമ്മാവഴപ്പട എത്ര ആളുകളുഴടെ ഴപന്ഷനമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള്

കടക്ട്  ഴചയതക്ട്?  ഏറവഴമമ്മാടുവനില  വനിധവകള്കക്ട്  പഞമ്മായതനില  നനിനര

ലെഭേനിചനിരുന്ന സഹമ്മായര മപമ്മാലുര നനിങ്ങള് ഇലമ്മാതമ്മാകനി.  അതുമമ്മായനി ബനഴപ്പടക്ട്

ഞമ്മാന് സഭേയനില സബ്മനിഷന് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    മസവരര് ചനിറനിലെപ്പനിള്ളനി:സര്, മനരഴത മനനി കര്ഷകഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി

ഴപന്ഷന്  മകരളതനില  ആദരമമ്മായനി  പ്രഖരമ്മാപനിച  സന്ദര്ഭേര  ഇവനിഴടെ
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വനിശദശകരനിച്ചു.  അന്നക്ട്  പ്രതത്യുലപമ്മാദനകരമല,  ഖജനമ്മാവനിനക്ട്  നഷര  വരുത്തുന്ന

പരനിപമ്മാടെനിയമ്മാഴണന്ന  അഭേനിപ്രമ്മായര  വലെതുപക്ഷേതനിനനിമപ്പമ്മാഴുമുമണമ്മാ  എന്ന

മചമ്മാദരമമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് മചമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്. 

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു   (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ): സര്, കര്ഷകഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി ഴപന്ഷന്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നമപ്പമ്മാള്  അന്നഴത  വകുപ്പുമനനി  ശശ.  ആരരമ്മാടെന്

മുഹമദമ്മായനിരുനഴവന്ന കമ്മാരരര ഓര്മയനിലുമണമ്മാ? 

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമമ്മാര്:  സര്,  രണക്ട്  കമ്മാരരങ്ങളുര  ഞമ്മാന്

ഓര്ക്കുന.  ഈ  പദ്ധതനിയുഴടെ  കമ്മാരരതനിലെമ്മായമ്മാലുര  ഴചറുപ്പകമ്മാര്കക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മായ്മമ്മാ  മവതനര  നലകനിയ  കമ്മാരരതനിലെമ്മായമ്മാലുര,  അന്നക്ട്  രണ്ടുര

ഭേരനിചനിരുന്നതക്ട് ഇന്നക്ട് മകമ്മാണ്ഗസനിമനമ്മാഴടെമ്മാപ്പമുള്ള മനതമ്മാകളമ്മായനിരുന എന്ന

കമ്മാരരര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗതനിനക്ട്  അറനിയമ്മാമമമ്മാ;  ഇഴലങനില  അതക്ട്

പഠനിചമ്മാല  മനസനിലെമ്മാകുര.  മകരളതനിലെമ്മാഴണങനിലുര  ഇനരയനിലെമ്മാഴണങനിലുര

സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരഴന  സഹമ്മായനികമ്മാനുള്ള  ഇതരര  നനിയമങ്ങഴളമ്മാഴക

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട് മകമ്മാണ്ഗസമ്മാണക്ട്. നനിങ്ങളനിങ്ങഴന ചനിലെഴതമ്മാഴക ഴചയര. 
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അസരഘടെനിത  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മമഖലെയനിഴലെ  സനിതനിയമ്മാണനിതക്ട്.  എലമ്മാ

അര്തതനിലുര  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിഴന  സസ്വമ്മാഗതര

ഴചയകയമ്മാണക്ട്.  പമക്ഷേ  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികക്ട്  ഈ നനിയമതനിലൂഴടെ  ലെഭേരമമ്മാകുന്ന

മനടഴമനമ്മാഴണന്നക്ട്  അങ്ങക്ട്  പറയണര.  അതുപറഞ്ഞെമ്മാല  ഞങ്ങള്

അരഗശകരനികമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാണക്ട്.  പമക്ഷേ  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത  സമ്മാഹചരരതനില,

എലമ്മാ  വര്ഷവര  600  രൂപ അരശദമ്മായര  അടെചക്ട്  10  വര്ഷര  കഴെനിഞ്ഞെമ്മാല

എനമ്മാമണമ്മാ  Social  Security  Pension-നക്ട്  കനിട്ടുന്നതക്ട്  അതുതഴന്ന കനിട്ടുന്ന

അവസയനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ  ഇമപ്പമ്മാള്

നനിലെവനിലുള്ള  അസരഘടെനിത  മമഖലെയനിലുള്ള  മക്ഷേമനനിധനിയുണക്ട്.  അവനിഴടെ

ലെഭേനിക്കുന്ന  അമത  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെയുര  ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട്.

അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഞങ്ങള് രണക്ട് കമ്മാരരങ്ങള് അടെനിവരയനിടക്ട് പറയുന്നതക്ട്. ഒന്നക്ട്,

അരശദമ്മായര വമ്മാങ്ങരുതക്ട്. അതക്ട് ഴകമ്മാടുകണഴമനഴണങനില പഞമ്മായതനിഴന

ചുമതലെഴപ്പടുതമ്മാര; വലെനിയ തുകഴയമ്മാനര വരനില. രണമ്മാമതക്ട്, ഇത്രയുര കമ്മാലെര

നമ്മുഴടെ  നമ്മാടെനിനുമവണനി  ഴതമ്മാഴെനില  ഴചയ  പമ്മാവഴപ്പട  ആളുകള്കക്ട്  രണക്ട്

ഴപന്ഷന്  വമ്മാങ്ങമ്മാനുള്ള  അവസരര  ഴകമ്മാടുകണര.  അങ്ങഴന  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്
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കഴെനിഴഞ്ഞെങനില  മമ്മാത്രഴമ  ഇതനിഴന്റ  മനടര  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്

ലെഭേനിക്കുകയുള.  നനിലെവനില ഒരുപമ്മാടെക്ട് സ്കശമുകളുണക്ട്. ഒരു ഴപന്ഷനുര കനിടമ്മാത

ആളുകളുഴടെ  എണ്ണര  ഇന്നക്ട്  വളഴര  കുറവമ്മാണക്ട്.  സമ്മാമ്പതനിക  പ്രയമ്മാസര

അനുഭേവനിക്കുന്ന ആളുകള്കക്ട് ഇന്നക്ട് ഏഴതങനിലുര ഴപന്ഷന് ലെഭേനിക്കുനണക്ട്.

അതക്ട്  വനിധവമ്മാ  ഴപന്ഷനമ്മാകമ്മാര,  വമ്മാര്ദ്ധകരകമ്മാലെ  ഴപന്ഷനമ്മാകമ്മാര,

കര്ഷകഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  ഴപന്ഷനമ്മാകമ്മാര,  അസരഘടെനിത  മമഖലെയനിഴലെ

ഴപന്ഷനമ്മാകമ്മാര. ഏതക്ട് ഴപന്ഷനമ്മാണക്ട് നമുകക്ട് കനിടമ്മാതതക്ട്; പലെ രശതനിയനിലുര

ഴപന്ഷനുണക്ട്. ഈ പദ്ധതനി നല പദ്ധതനിയമ്മാണക്ട്. മലെമ്മാകര അരഗശകരനിഴചമ്മാരു

പദ്ധതനിയുഴടെ ഒപ്പര മചര്നനനിലക്കുന്ന ഈ മക്ഷേമനനിധനി അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന

വരതരസമമ്മാകണര.  അതനിഴന്റ മനടര  യഥമ്മാര്തതനില  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട്

ലെഭേരമമ്മാക്കുന്ന രശതനിയനിലെമ്മാകനി മമ്മാറണഴമന്നമ്മാണക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനിമയമ്മാടെക്ട്

അഭേരര്തനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ആ  രശതനിയനില  മമ്മാറര  വരുമമ്പമ്മാള്മമ്മാത്രമമ  നമള്

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന  ഇതരര  മക്ഷേമനനിധനികളുഴടെ  ഗുണവര  മനടവര  പമ്മാവഴപ്പട

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്കക്ട് ലെഭേരമമ്മാകൂ.  അതനിനുമവണനിയുള്ള ശമര ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ
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ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര  ഉണമ്മാകണഴമന്നക്ട്  അഭേരര്തനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

നനിര്ത്തുകയമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    യു  .    എ  .    ലെതശഫക്ട്:  സര്,  2021-ഴലെ  മകരള  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ബനിലനിഴന്റ  2(ബനി)  നമ്പര്  മഭേദഗതനിഴയ

പനിനമ്മാങ്ങുന. ഞമ്മാന് രമ്മാഷശയഴമമ്മാനര പറയുന്നനില. ബനിലനില ഒതുങ്ങനി നനിന്നക്ട്

സരസമ്മാരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  2005  ഴസപ്റരബര്  മമ്മാസമമ്മാണക്ട്  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി

മദശശയ ഗമ്മാമശണ ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് നനിയമര പമ്മാര്ലെഴമന്റക്ട് പമ്മാസമ്മാകനിയതക്ട്. 2005

ഴസപ്റരബര്  7-നക്ട്  തഴന്ന  നനിലെവനില  വന.  2008  ഏപ്രനില  1  മുതല

ഇനരയനിഴലെ എലമ്മാ ജനിലകളനിലുര വരമ്മാപനിച്ചു.  ശശ.  എ.  പനി.  അനനില കുമമ്മാര്

സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ  മക്ഷേമ  പദ്ധതനികള്,  ഴതമ്മാഴെനില  രഹനിത  അലെവന്സക്ട്

വനിതരണര,  അപകടെമരണര,  അവര്ക്കുള്ള  നഷപരനിഹമ്മാരര,  ചനികനിത്സ

തുടെങ്ങനിയ  എലമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങളുര  അതനില  ഉള്ഴകമ്മാണനിരുന.  കഴെനിഞ്ഞെ

സമ്മാമ്പതനിക  വര്ഷര  ശരമ്മാശരനി  ഴതമ്മാഴെനില  ദനിനങ്ങള്  മദശശയ

അടെനിസമ്മാനതനില  48  ദനിവസമമ്മായനിരുന.  എന്നമ്മാല  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ

കണകനുസരനിചക്ട്  മകരളതനില അതക്ട്  55.75  ദനിവസമമ്മായനിരുന.  കഴെനിഞ്ഞെ
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സമ്മാമ്പതനിക  വര്ഷര  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  കണകനുസരനിചക്ട്  മകരളതനില  8.2

മകമ്മാടെനി  ഴതമ്മാഴെനില  ദനിനങ്ങള്  നലകനി.  ആകനില  പറയുന്ന  എലമ്മാ

ആനുകൂലെരങ്ങളുര  നലകനി.  ബനിലനിഴലെ  മൂന്നമ്മാര  വകുപ്പനില മകമ്മാസക്ട്  4-ല  'എ'

മുതല  'ജനി'  വഴരയുള്ള  മക്ഷേമ  പദ്ധതനികള്,  അതമ്മായതക്ട്  ഴപന്ഷന്,

മരണഴപ്പടവര്കക്ട്  സമ്മാമ്പതനിക  സഹമ്മായര,  മരമ്മാഗര  ബമ്മാധനിചവര്ക്കുള്ള

ചനികനിത്സമ്മാ  സഹമ്മായര,  വനനിതമ്മാ  അരഗങ്ങളുഴടെയുര  അരഗങ്ങളുഴടെ

ഴപണ്മകളുഴടെയുര വനിവമ്മാഹ സഹമ്മായര, മകളുഴടെ പഠനതനിനുള്ള സഹമ്മായര

തുടെങ്ങനിയ കമ്മാരരങ്ങഴളഴയമ്മാനര ആരുര എതനിര്കനില.  എന്നമ്മാല,  നനിലെവനില

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനി  ഴഴകകമ്മാരരര  ഴചയനിരുന്ന  ജനിലമ്മാ  കളകര്,  ജനിലമ്മാ

പഞമ്മായതക്ട്  ചശഫക്ട്  എക്സൈനികപ്യൂടശവക്ട്  ഓഫശസര്  എന്നനിവരനിലനനിന്നക്ട്  ഒരു

മപ്രമ്മാഗമ്മാര  മകമ്മാ-ഓര്ഡനിമനററുര  ഒരു  ഴഎ.ടെനി.  ഴപ്രമ്മാഫഷണല,  ഒരു

അക്രഡനിറഡക്ട് എഞനിനശയര്,  ഒരു ഓവര്സശയര്,  ഒരു കമ്പപ്യൂടര് ഓപ്പമററര്,

ഒരു അകഗൗണന്റക്ട് കര ഴഎ.ടെനി.  അസനിസ്റ്റന്റക്ട്,  ഒരു ഡമ്മാറമ്മാ എന്ട്രനി ഓപ്പമററര്

എന്നനിവഴര ഏമകമ്മാപനിപ്പനിചക്ട്  ഈ നനിധനി ഴഴകകമ്മാരരര ഴചയകൂമടെ എന്നമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന്  മചമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്.  അതമ്മായതക്ട്,  8-ാം  വകുപ്പനില  പറയുന്ന  മബമ്മാര്ഡക്ട്
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രൂപശകരണമതമ്മാടുകൂടെനി  ഴചയര്മമ്മാനുര  ഉമദരമ്മാഗസര്ക്കുര  അനഗൗമദരമ്മാഗനിക

അരഗങ്ങള്ക്കുഴമലമ്മാരകൂടെനി  വലെനിഴയമ്മാരു  സരഖര  ഈ  മകമ്മാവനിഡക്ട്

മഹമ്മാമമ്മാരനിസമയതക്ട് ഴചലെവഴെനിമകണനി വരുന. 13, 24 വകുപ്പുകള് പ്രകമ്മാരര

നനിയമനികഴപ്പടുന്ന  ഉമദരമ്മാഗസര്ക്കുര  ശമ്പളര  നലമകണനി  വരുന.  4-ാം

വകുപ്പനില പറയുന്നതുമപമ്മാഴലെ, ഈ പമ്മാവഴപ്പട ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളനിലനനിനര 50

രൂപ  മമ്മാസതനില  അരശദമ്മായര  വമ്മാങ്ങനിയമ്മാണക്ട്  ഈ  ഴചലെവകഴളമ്മാഴക

നടെത്തുന്നതക്ട്.  ഉമദരമ്മാഗസരുഴടെ  ദനിനബത,  ടെനി.എ.,  മറ്റുള്ള  എലമ്മാ

സഗൗകരരങ്ങളുര  ഇതനിലനനിന്നക്ട്  എടുമകണതുണക്ട്.  മനരഴത  സൂചനിപ്പനിച

ഉമദരമ്മാഗസരനിലനനിന്നക്ട്  ഒരു  സശനനിയര്  ഓഫശസര്കക്ട്  ചുമതലെ

നലകനിഴകമ്മാണക്ട്  ഈ  പദ്ധതനി  നടെപ്പമ്മാകനിക്കൂമടെ  എന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

മചമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്.  13-ാം  വകുപ്പനില  ധമ്മാരമ്മാളര  ഉമദരമ്മാഗസരുഴടെ

നനിയമനഴതക്കുറനിചക്ട് പറയുനണക്ട്. പ്രസ്തുത നനിയമനങ്ങള് പനി.എസക്ട്.സനി.-കക്ട്

വനിടെണഴമന്നക്ട്  അഭേരര്തനിക്കുന.  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന  17-ാം  വകുപ്പനില

ശനിക്ഷേമ്മാവനിധനികഴളക്കുറനിചക്ട്  പറയുനണക്ട്.  അതമ്മായതക്ട്,  "ഈ  ആമകമ്മാ

അതനിന്കശഴെനില  ഉണമ്മാകഴപ്പട  ചടങ്ങമളമ്മാ  പദ്ധതനിമയമ്മാ  പ്രകമ്മാരര  തമ്മാന്
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നലമകണതമ്മായ ഏഴതങനിലുര  തുക നലകുന്നതനിലനനിന്നക്ട്  ഒഴെനിവമ്മാകുന്നതനിനക്ട്

മവണനിമയമ്മാ  അഴലങനില  മമറഴതങനിലുര  ആഴള  അപ്രകമ്മാരര  പണര

നലകുന്നതനില നനിന്നക്ട്  ഒഴെനിവമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്  സഹമ്മായനിക്കുന്നതനിനക്ട്  മവണനിമയമ്മാ

അറനിഞ്ഞുഴകമ്മാണക്ട്  ഏഴതങനിലുര  വരമ്മാജമമ്മായ  പ്രസമ്മാവനമയമ്മാ  വരമ്മാജമമ്മായ

നനിമവദനമമമ്മാ  നടെത്തുകമയമ്മാ  നടെത്തുവമ്മാന്  ഇടെയമ്മാക്കുകമയമ്മാ  ഴചയന്ന

ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര  മൂനമമ്മാസകമ്മാലെര  വഴരയമ്മാകമ്മാവന്ന  തടെമവമ്മാ  അഴലങനില

അയമ്മായനിരര  രൂപ  പനിഴെമയമ്മാ  അഴലങനില  ഇവ  രണ്ടുരകൂടെനിമയമ്മാ  നലകനി

ശനിക്ഷേനികഴപ്പമടെണതമ്മാണക്ട്.''  ഇതനില  അധനികവര  പമ്മാവഴപ്പട  സശകളമ്മാണക്ട്.

വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസമനിലമ്മാത  ആളുകളമ്മാണക്ട്.  അറനിയമ്മാഴത  എഴനങനിലുഴമമ്മാരു

നനിമവദനര  ഴകമ്മാടുത്തുമപമ്മായമ്മാല,  എഴനങനിലുഴമമ്മാരു  പ്രസമ്മാവന

നടെതനിമപ്പമ്മായമ്മാല അതനിനക്ട്  മൂന്നക്ട്  മമ്മാസര തടെമവമ്മാ  അഴലങനില അയമ്മായനിരര

രൂപ പനിഴെമയമ്മാ എന്നമ്മാണക്ട് പറഞ്ഞെനിട്ടുളളതക്ട്. അതനിഴന്റ ആവശരമുമണമ്മാ? തടെവക്ട്

ഒഴെനിവമ്മാകനി പനിഴെശനിക്ഷേ മമ്മാത്രര നനിലെനനിര്തണഴമന്നക്ട്  അഭേരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഈ  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  ആതമ്മാര്തതയനില  എനനികക്ട്  സരശയമുണക്ട്.

എഴന്റ  സഹപ്രവര്തകന്  ശശ.  എന്.  ഷരസുദ്ദേശന്  അതക്ട്
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സൂചനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.  അതമ്മായതക്ട്  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഈ ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

പുറഴപ്പടുവനിചതനിനുമശഷര  അതക്ട്  സഭേ  പമ്മാസമ്മാകമ്മാതനിരുന്നഴതന്നക്ട്  ബനിലനിഴന്റ

21-ാം മപജനിഴലെ 4, 5, 6, 7 എന്നശ ഖണനികകളനില പറയുനണക്ട്. അതമ്മായതക്ട്

17.02.2021-നക്ട് ഓര്ഡനിനന്സക്ട് വന. പമക്ഷേ അടുത നനിയമസഭേയനില അതക്ട്

പമ്മാസമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞെനില.  എന്തുഴകമ്മാണക്ട്  കഴെനിഞ്ഞെനില  എന്നക്ട്  അവനിഴടെ

എഴുതനിമചര്തനിടനില.  6-ാം  ഖണനികയനില  2021  ജൂഴഴലെ  മമ്മാസര  2-ാം

തശയതനി  അസമ്മാധമ്മാരണ  ഗസറനില  ഈ  53-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡനിനന്സമ്മായനി

പ്രസനിദ്ധശകരനിച്ചുഴവന്നക്ട് പറഞ്ഞെനിട്ടുണക്ട്.  പമക്ഷേ അതക്ട്  2021  ആഗസ്റ്റക്ട്  13-ാം

തശയതനി  അവസമ്മാനനിച  സമമളനതനില  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിമനമ്മാ

പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതനിമനമ്മാ  കഴെനിഞ്ഞെനില.  അങ്ങഴന  മതനിമയമ്മാ;  ഭേരണഘടെന

നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്ന  നനിശനിത  സമയതനിനുള്ളനില  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  അതക്ട്

അവതരനിപ്പനികമ്മാതഴതനര  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  അതക്ട്

പമ്മാസമ്മാകനിഴയടുകമ്മാതഴതനര അതനില വനിശദശകരനിമകണതമല; അതനിഴന്റ

കമ്മാരണങ്ങള് സൂചനിപ്പനിമകണതമല?
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എഴന്റ  നനിമയമ്മാജക  മണലെതനിഴലെ  നമ്മാലെക്ട്  പഞമ്മായതക്ട്

പ്രസനിഡന്റുമമ്മാരുര  ഒരു  മുനനിസനിപ്പല  ഴചയര്മമ്മാനുര  ചനിലെ  കമ്മാരരങ്ങള്

നനിര്മദ്ദേശനികമ്മാന് എമന്നമ്മാടെക്ട് ആവശരഴപ്പടനിട്ടുണക്ട്. 100  ഴതമ്മാഴെനില ദനിനഴമന്നതക്ട്

200  ദനിവസഴമങനിലുമമ്മാകനി  വര്ദ്ധനിപ്പനികണര.  291  രൂപ  കൂലെനി  എന്നതക്ട്

മകരളഴത സരബനനിചക്ട് വളഴര ഴചറുതമ്മാണക്ട്. അതുഴകമ്മാണക്ട് അതക്ട് നമ്മാനൂമറമ്മാ

അഞ്ഞൂമറമ്മാ  രൂപയമ്മാകനി  വര്ദ്ധനിപ്പനികണര.  പനി.ഡബപ്യൂ.ഡനി.,  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  മറമ്മാഡുകളുഴടെ  വശങ്ങളനിലുള്ള ഴപമ്മാനകമ്മാടുകള്,  പുല്ലുകള്

എന്നനിവ നശകര ഴചയമ്മാന് ഇമപ്പമ്മാള് സമ്മാധനിക്കുന്നനില. അതക്ട് ഉള്ഴപ്പടുതണര.

അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന അരനിചമ്മാല നന്നമ്മാകമ്മാനുര ഇമപ്പമ്മാള് അനുവദനിക്കുന്നനില.

അതുര  അനുവദനികണര.  മമറ്റുമമ്മാര്  പതമ്മാര  കമ്മാസക്ട്  പമ്മാസമ്മാകണഴമന്ന

നനിബനന  മമ്മാറനി  എഴുത്തുര  വമ്മായനയുര  അറനിയമ്മാവന്ന  ആള്   എന്നമ്മാകനി

മമ്മാറണര. ഴനലകൃഷനി, ഞമ്മാര് നടെല, ഴകമ്മായക്ട് തുടെങ്ങനിയവ ഇതനിനക്ട് പുറതമ്മാണക്ട്.

അവ  ഉള്ഴപ്പടുതണര.  ഴതങ്ങക്ട്  തടെര  തുറക്കുന്നതുമപമ്മാലുര  ഇതനില

ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിടനില,  അതുര ഉള്ഴപ്പടുതണര.  ജനി.ഴഎ.എസക്ട്.  സര്മവ്വയനില

ആവശരമുള്ള  സമയതക്ട്  ആവശരമുള്ള  സലെവര   പ്രവൃതനിയുര  ഇതനില
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ഉള്ഴപ്പടുതണര  എനള്ള  നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്കൂടെനി  മുന്നനില  വച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഈ

ബനില ഴസലെകക്ട് കമനിറനികക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് ആവശരഴപ്പടുന.

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിതലെ:  സര്,  2021-ഴലെ  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്

(മഭേദഗതനി)  ബനില ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  30-11-2021-വഴര

സര്ക്കുമലെറക്ട് ഴചയണഴമന്ന 1(എ) മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ഇഗൗ ബനിലെക്ട് ല്ല്  കഴെനിഞ്ഞെ ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഴചയ ഒരു പമ്മാപതനിഴന്റ പരനിഹമ്മാരര

മതടെനിയുളളതമ്മാണക്ട്.  പമ്മാപപരനിഹമ്മാരമ്മാര്തര തനിരനിച്ചുരമറനിച്ചുര ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന

കഗൗതുകകരമമ്മായ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയുന്നതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

എഴന്റ  സുഹൃതക്ട്  എ.  സനി.  ഴമമ്മായശന്  ഴചയ്ഴതമ്മാരു  പമ്മാപര  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

എഴന്റ മഴറമ്മാരു സുഹൃതക്ട് എര.വനി. മഗമ്മാവനിന്ദന്മമ്മാസ്റ്റര് തനിരുത്തുനഴവനളളതമ്മാണക്ട്

ഇഗൗ ബനിലനിഴന്റ ഏറവര വലെനിയ പ്രമതരകത. ഇതക്ട് ഴചയരുഴതന്നക്ട് അന്നക്ട് ഞങ്ങള്

പ്രതനിപക്ഷേതനിരുന്നക്ട്  വളഴര  ശകമമ്മായനി  നനിയമസഭേയനില പറഞ്ഞെതമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്

നനിലെനനിലകമ്മാന്  മപമ്മാകുന്ന  ബനിലല,  മകന  നനിയമതനിനക്ട്  വനിരുദ്ധമമ്മായ

നനിയമമമ്മാണക്ട്,  ഇതക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നമ്മാല മകമ്മാടെതനിയുഴടെ തനിണ്ണയനില ഴചന്നമ്മാല ഇഗൗ

ബനില ലെമ്മാപമ്മാകുര, അതുഴകമ്മാണക്ട് ഇഗൗ ബനില ഒരു കമ്മാരണവശമ്മാലുര നനിയമമമ്മാകമ്മാന്
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പമ്മാടെനിഴലന്നക്ട് അന്നക്ട് ഞങ്ങള് പ്രതനിപക്ഷേതനിരുന്നക്ട് ആവര്തനിചക്ട് പറഞ്ഞെതമ്മാണക്ട്. 

[അദ്ധരക്ഷേമവദനിയനില പമ്മാനല ഓഫക്ട് ഴചയര്മമ്മാന് ശശ. എര. വനിന്ഴസന്റക്ട്]

ഇമപ്പമ്മാള് റദ്ദുഴചയമ്മാന് മപമ്മാകുന്ന  2020-ഴലെ പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട്  മഭേദഗതനി

ബനിലനിഴലെ  6-ാംവകുപ്പനിഴലെ  3-ാം  ഉപവകുപ്പക്ട്,  മകന  നനിയമതനിനക്ട്

കടെകവനിരുദ്ധമമ്മായനിട്ടുളള  ഒന്നമ്മാണക്ട്.  അന്നക്ട്  ഞങ്ങള്  നനിയമസഭേയനില

പറഞ്ഞെമപ്പമ്മാള്,  ഞമ്മാനുര  സരസമ്മാരനിചതമ്മാണക്ട്.  അന്നഴത മനനി ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

എഴന്റ  സുഹൃതക്ട്  എ.  സനി.  ഴമമ്മായശന്  അതനിഴന  ശകമമ്മായനി

എതനിര്ക്കുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  മമ്മാത്രമല  അന്നക്ട്  ഞങ്ങള്  സര്കമ്മാരനിനുര,

ഗവര്ണര്ക്കുര  കതക്ട്  നലകനി,  പഴക്ഷേ  ഴചകുതമ്മാമനമ്മാടെക്ട്  മവദമമമ്മാതനിയനിടക്ട്

കമ്മാരരമനിഴലന്നക്ട് ഞങ്ങള്കക്ട് മബമ്മാധരഴപ്പട്ടു.  സഭേയനിഴലെ ഭൂരനിപക്ഷേര ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്

നനിയമവനിരുദ്ധമമ്മായ  ആ  ബനിലെക്ട് ല്ല്  അന്നക്ട്  പമ്മാസമ്മാക്കുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  2011-ഴലെ

ഴസന്സസക്ട്  അനുസരനിചക്ട്  ജനസരഖരമ്മാനുപമ്മാതനികമമ്മായനി  പഞമ്മായതക്ട്

അരഗങ്ങളുമടെയുര  നഗരസഭേമ്മാരഗങ്ങളുമടെയുര  എണ്ണര  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുന്നതനിനമ്മാണക്ട്

2020-ല,   1964-ഴലെ  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  നനിയമതനിഴലെ  6  (3)-ാം  വകുപ്പക്ട്

മഭേദഗതനി ഴചയമ്മാനുളള തശരുമമ്മാനഴമടുതതക്ട്.  പഴക്ഷേ 1948-ഴലെ മകന നനിയമമമ്മായ
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ഴസന്സസക്ട്  ആകക്ട്  പ്രകമ്മാരര  ഴസന്സസക്ട്  നടെപടെനിക്രമര  തുടെങ്ങുന്നതനിനക്ട്  ഒരു

വര്ഷര  മുന്പക്ട്  ഇതരര  നടെപടെനികള്  അവസമ്മാനനിപ്പനികണഴമന്നക്ട്

നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണക്ട്.  1948-ഴലെ  ഴസന്സസക്ട്  ആകക്ട്  പ്രകമ്മാരര  ഇതരര

നടെപടെനികള്  ഴസന്സസനിനക്ട്  ഒരു  വര്ഷമുഴണങനില  നടെതമ്മാന്  പമ്മാടെനിഴലന്നക്ട്

പ്രമതരകമമ്മായനി  സൂചനിപ്പനിക്കുന.  വമ്മാര്ഡുകളുഴടെ  അഡനിനനിമസറശവക്ട്

ബഗൗണറനികളനില മമ്മാറര വരുതമ്മാന് പമ്മാടെനിഴലനളള ആ നനിഷ്കര്ഷത, ആ നനിയമര

നനിലെനനിലക്കുമമ്പമ്മാള്  തഴന്ന  അതനിഴന  അതനിജശവനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്,  അതനിഴന

മറനികടെനഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്,  ഇതരഴമമ്മാരു നനിയമ മഭേദഗതനി  അന്നക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.

അനതഴന്ന ഴസന്സസക്ട് രജനിസമ്മാര് ജനറലെനിനുര ഗവര്ണര്ക്കുര ഗവണ്ഴമന്റനിനുര

ഞങ്ങള്  ഇതുസരബനനിചക്ട്  കത്തു  ഴകമ്മാടുത്തു.  പഴക്ഷേ  ഇഴതലമ്മാര  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

തളളനികളയുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  ഴസന്സസക്ട്  രജനിസമ്മാര്  ജനറല  തഴന്ന

സരസമ്മാന ചശഫക്ട് ഴസക്രടറനികക്ട് ഇതുമമ്മായനി ബനഴപ്പട കതക്ട് നലകനിയനിരുന.

എന്നനിട്ടുര  മകന  നനിയമതനിനക്ട്  വനിരുദ്ധമമ്മായനി  ഇഗൗ  നനിയമസഭേയനില  ഒരു

അഴമന്റക്ട്ഴമന്റക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  പമ്മാസമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഴചയതക്ട്.

പ്രതനിപക്ഷേര  എന്തുപറഞ്ഞെമ്മാലുര  അതക്ട്  വകവയ്ക്കമ്മാതനിരനിക്കുകയുര
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അപഹസനിക്കുകയുര ഴചയന്ന നടെപടെനിയമ്മാണക്ട് ഗവണ്ഴമന്റക്ട് സസ്വശകരനിചതക്ട്.  അന്നക്ട്

മനനിയമ്മായനിരുന്ന ശശ.  എ.  സനി.  ഴമമ്മായശഴന ഞമ്മാന് കുറര പറയുന്നനില.  രമ്മാഷശയ

തശരുമമ്മാനതനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനിലെമ്മാകമ്മാര  ശശ.  എ.  സനി.  ഴമമ്മായശന്

അങ്ങഴനഴയമ്മാരു ബനില ഇഗൗ നനിയമസഭേയനില അവതരനിപ്പനിചതക്ട്.   ഏതമ്മായമ്മാലുര

മകമ്മാവനിഡക്ട് വനമചര്ന്നതനിനമ്മാല നനിയമവനിരുദ്ധമമ്മായ ഇഗൗ ബനിലനിനക്ട് മകമ്മാടെതനിയനില

മപമ്മാമകണ  അവസയുണമ്മായനില,  മകമ്മാവനിഡക്ട്  വന്ന  സമ്മാഹചരരതനില

മമമ്മാങ്ങമ്മാനനിരുന്ന  നമ്മായയുഴടെ  തലെയനില  മതങ്ങ  വശഴണന  പറഞ്ഞെതുമപമ്മാഴലെ

സര്കമ്മാരനിനക്ട്  ഒരു  കമ്മാരണര  കനിടനി,  അതനില  പനിടെനിചക്ട്  സര്കമ്മാര്  ആ  മഭേദഗതനി

നനിയമര  റദ്ദേമ്മാക്കുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  നമ്മാണമകടെനിലനനിന്നക്ട്,

മകമ്മാടെതനിയനില  മപമ്മായമ്മാല  തളളനികളയമ്മാന്  സമ്മാധരതയുണമ്മായനിരുന്ന,

നനിയമപരമമ്മായനി  ഒരു  നനിലെനനിലപ്പുര  ഇലമ്മാത  ഇഗൗ  നനിയമര  രക്ഷേഴപ്പടതക്ട്,

അതമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്ന  ഇഗൗ  മഭേദഗതനി  നനിയമര.   മകന

നനിയമഴത  ഴവല്ലുവനിളനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  മഭേദഗതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര  അതക്ട്

പനിന്വലെനിക്കുകയുര  ഴചമയണ  എഴനങനിലുര  ആവശരമുണമ്മായനിരുമന്നമ്മാ;

നനിയമസഭേയുഴടെ  വനിലെഴപ്പട  സമയഴത  ധൂര്തടെനിക്കുകയമല  ഴചയതക്ട്?    ഇഗൗ



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

226

ബനില ഴകമ്മാണ്ടുവരുമമ്പമ്മാള് സര്കമ്മാര് കുറഞ്ഞെപക്ഷേര അന്നക്ട് ഴചയ ഴതറനിനക്ട്  ഇഗൗ

നനിയമസഭേമയമ്മാടെക്ട്  മമ്മാഴപ്പങനിലുര  മചമ്മാദനിമകണതമല?   മഹമ്മാനമ്മായ  രമ്മാജശവക്ട്

ഗമ്മാനനിയമ്മാണക്ട്  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  നനിയമര  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന് ആഗഹനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

അതക്ട്  മലെമ്മാകക്ട് സഭേയനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  അന്നക്ട്  മലെമ്മാകക്ട് സഭേയനില  ബനില

പമ്മാസമ്മാഴയങനിലുര,  രമ്മാജരസഭേയനില  സനി.പനി.ഴഎ.(എര)  ഴമമ്പര്മമ്മാരുഴടെ  മവമ്മാടക്ട്

എതനിരമ്മായനി  ഴചയതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  അന്നക്ട്  പമ്മാസമ്മാകമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാഴത  മപമ്മായതക്ട്.

അന്നക്ട്  രമ്മാജശവക്ട്  ഗമ്മാനനി  ജശവനിചനിരുന്നമപ്പമ്മാള്  അമദ്ദേഹതനിനക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞെനിഴലങനിലുര  അമദ്ദേഹതനിഴന്റ  രകസമ്മാക്ഷേനിതസ്വതനിനുമശഷര,  പനിന്നശടെക്ട്

അധനികമ്മാരതനില വന്ന നരസനിരഹറമ്മാവ ഗവണ്ഴമന്റമ്മാണക്ട് രമ്മാജരഴത പഞമ്മായതക്ട്

രമ്മാജക്ട് നനിയമര ഭേരണഘടെനമ്മാ മഭേദഗതനിയനിലൂഴടെ രമ്മാജരഴതമ്മാടമ്മാഴക നടെപ്പമ്മാലെമ്മാകമ്മാന്

ശമനിചതക്ട്.  ഇന്നക്ട്  തമദ്ദേശ  ഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  മവമ്മാഴടടുപ്പനില  മമ്മാറര

വരുമതണനി  വന്നതമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ബനിലനിഴലെ  മഴറമ്മാരു  മഭേദഗതനി;  അതനിലെമ്മാര്ക്കുര

തര്കമനില. പഴക്ഷേ മകമ്മാവനിഡക്ട് മരമ്മാഗനികളുഴടെ മപരനില മപമ്മാസ്റ്റല മവമ്മാടനില അന്നക്ട്

നടെതനിയ കൃത്രനിമവര ഞങ്ങള് ചൂണനികമ്മാണനിച കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്. 

ഴകടനിടെ  നനിര്മമ്മാണ  ഴപര്മനിറനിനുളള  വരവസകള്
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ഉദമ്മാരവലകരനിക്കുന്നതനിനുളള മഴറമ്മാരു മഭേദഗതനിഴയന പറയുന്നതക്ട്,  300 സ്കസ്വയര്

മശറര് വഴരയുളള ഴകടനിടെങ്ങള്കക്ട് സസ്വയര സമ്മാക്ഷേരപത്രര സഹനിതര ഴപര്മനിറനിനുളള

അമപക്ഷേ  നലകനിയമ്മാല  5  ദനിവസതനിനകര  ഴപര്മനിറനിനക്ട്  സമമ്മാനമമ്മായ

സമ്മാക്ഷേരപത്രര  നലകുഴമന്നമ്മാണക്ട്  പുതനിയ  വരവസ  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

മകള്ക്കുമമ്പമ്മാള്  ഇഗൗ  വകുപ്പക്ട്  വളഴര  ആകര്ഷകമമ്മായനി  മതമ്മാനര,

പ്രമയമ്മാജനകരമമ്മാഴണന്നക്ട് മതമ്മാനര,  ഇതക്ട് പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മാമണമ്മാഴയന്ന സരശയര

ഇഗൗ  രരഗതക്ട്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  നനിരവധനി  ആളുകള്  ചൂണനികമ്മാണനിക്കുനണക്ട്.

സസ്വയര  സമ്മാക്ഷേരപത്രതനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനില  നലകുന്ന  ഴപര്മനിറനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനില  നനിര്മനിക്കുന്ന  ഴകടനിടെങ്ങളനില  പനിന്നശടെക്ട്  വയമലെഷന്

കഴണതനിയമ്മാല കനത പനിഴെ ഇഗൗടെമ്മാകമ്മാനമ്മാണക്ട് നനിര്മദ്ദേശര.  100 ചതുരശമശറര്

വഴരയുളള ഴകടനിടെങ്ങള്കക്ട്  2  ലെക്ഷേര രൂപയുര,  200  ചതുരശമശറര്  വഴരയുളള

ഴകടനിടെങ്ങള്കക്ട്  4  ലെക്ഷേര  രൂപയുര,  300  ചതുരശമശറര്  വഴരയുളള

ഴകടനിടെങ്ങള്കക്ട് 6 ലെക്ഷേര രൂപയുര വഴര പനിഴെ ഇഗൗടെമ്മാകമ്മാനമ്മാണക്ട് നനിര്മദ്ദേശര. പമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാക്കുന്ന  എരപമ്മാനലഡക്ട്  ഴഴലെസന്സനിയുഴടെ  ഴഴലെസന്സക്ട്  റദ്ദേമ്മാകമ്മാനുര

ഇതനില വരവസ ഴചയനിട്ടുണക്ട്.  ഇതക്ട് വന്മതമ്മാതനിലുളള ഉമദരമ്മാഗസ അഴെനിമതനികക്ട്
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വഴെനിഴതളനിയനിക്കുഴമന്ന  ആശങ  നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  പനിഴെ

ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന്മവണനി  ഉമദരമ്മാഗസമമ്മാരുര  അഴെനിമതനിയനിമലെകക്ട്  എത്തുമമമ്മാഴയന്ന

ആശങയുര  പലെമകമ്മാണുകളനിലനനിനര  ആളുകള്  പ്രകടെനിപ്പനിക്കുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

പമ്മാന്  വരയ്ക്കുന്നതനിനുളള  ഴഴലെസന്സനികള്ക്കുര  ഇഗൗ  വകുപ്പനില  എതനിര്പ്പുണക്ട്.

ഉടെമസരുമമ്മായനി  ചര്ച  ഴചയക്ട്  പമ്മാന്  വരച്ചുകഴെനിഞ്ഞെമ്മാല  ആര്കനിഴടെക്ടുകള്കക്ട്

പനിന്നശടെക്ട്  ഴകടനിടെ നനിര്മമ്മാണവമമ്മായനി മനരനിടക്ട്  ബനമുണമ്മാകണഴമന്നനില.  ഴകടനിടെ

ഉടെമസന്  വയമലെഷന്  നടെതനിയമ്മാല  അതനിഴന്റ  ഉതരവമ്മാദനിതസ്വര

ആര്കനിഴടെക്ടുകള്  ഏഴറടുകമ്മാന്  സമ്മാധരതയനില.  ഇന്നക്ട്  തമദ്ദേശ  ഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളനില  എനമ്മാണക്ട്  നടെക്കുന്നഴതന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനികക്ട്

അറനിയമ്മാമമമ്മാ;  തനിരുവനനപുരര  മകമ്മാര്പ്പമറഷനനില  എനമ്മാണക്ട്  നടെക്കുന്നതക്ട്?

ആളുകള്  നനികുതനിപണര  അടെച്ചു,   ആളുകളനിലനനിന്നക്ട്  വശട്ടുകരര  പനിരനിചനിട്ടുര

ഉമദരമ്മാഗസര് അതക്ട് അടെയ്ക്കമ്മാതതനിഴന്റ മപരനില നമ്മാട്ടുകമ്മാര് ഇമപ്പമ്മാള് വശണ്ടുര കരര

അടെയ്മകണനി  വന്നനിരനിക്കുന.   ഇഴതമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്  മകമ്മാര്പ്പമറഷനനില

നടെക്കുന്നതക്ട്.   വന്മതമ്മാതനിലുളള അഴെനിമതനി  തനിരുവനനപുരര മകമ്മാര്പ്പമറഷനനില

ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള  മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളനില  നടെക്കുനഴവന്നക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

229

അടെകമുളള  മകമ്മാര്പ്പമറഷന്  കഗൗണ്സനിലെര്മമ്മാര്  പറയുന്ന  കമ്മാരരങ്ങള്

ശരനിയമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ?  ഒരനികല കരര

അടെച  ആളുകള്  വശണ്ടുര  കരര  അടെയ്ക്കമ്മാന്  നനിര്ബനനിതരമ്മാകുന്ന

അവസമ്മാവനിമശഷര  നനിലെനനിലക്കുനഴവന്നക്ട്  പറഞ്ഞെമ്മാല  ഗുരുതരമമ്മായ

അഴെനിമതനിയമല  അതക്ട്,  അതക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിമകണ  കമ്മാരരമമല?  ഇന്നക്ട്

സര്കമ്മാരനിഴന്റ ഴകടുകമ്മാരരസത ഴകമ്മാണ്ടുണമ്മായ സമ്മാമ്പതനിക പ്രതനിസനനിയുഴടെ

തനികഫലെര  മുഴുവന്  അനുഭേവനിമകണനിവരുന്നതക്ട്  പഞമ്മായത്തുകളമ്മാണക്ട്.  തമദ്ദേശ

ഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  പദ്ധതനി  വനിഹനിതര  വന്മതമ്മാതനിലെമ്മാണക്ട്  കഴെനിഞ്ഞെ

ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  കമ്മാലെതക്ട്  ഴവടനിക്കുറചതക്ട്.   ഞമ്മാന്  അതനിനക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മനനിഴയ  കുറഴപ്പടുത്തുന്നനില.  പ്രളയര,  മകമ്മാവനിഡക്ട്  തുടെങ്ങനിയ  ഓമരമ്മാ  വര്ഷവര

ഉണമ്മാകുന്ന ഓമരമ്മാ കമ്മാരണങ്ങളുഴടെ മപരനില പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്,  തമദ്ദേശ ഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  അമലെമ്മാടക്ട്  ഴചയ  പണതനില  നനിനതഴന്ന  അവരുഴടെ

പദ്ധതനിവനിഹനിതര  ഴവടനിക്കുറചതക്ട്  പദ്ധതനി  പ്രവര്തനങ്ങഴള

അവതമ്മാളതനിലെമ്മാകനിഴയനളളതക്ട്  വമ്മാസവമമല?  2019-20-ല  തമദ്ദേശ  ഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  നശകനിവച  തുകയനില  53.87  ശതമമ്മാനര  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്
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ഴചലെവഴെനിചതക്ട്.  കഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷമമ്മാകഴട  പദ്ധതനി  വനിഹനിതതനിലനനിനര  30

ശതമമ്മാനര ഴവടനിക്കുറവക്ട് ആദരരതഴന്ന വരുതനി.  മപമ്മാരമ്മാതതനിനക്ട് മുന്വര്ഷഴത

കരമ്മാരനിഓവര്  ഴചയ  പണനികള്ക്കുളള  തുകയുര,  കഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷഴത  പദ്ധതനി

വനിഹനിതതനില  നനിന്നമ്മാണക്ട്  എടുതതക്ട്.  ഫലെതനില  നമ്മുഴടെ  തമദ്ദേശ  ഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്  ശസ്വമ്മാസര  മുട്ടുകയമ്മാണക്ട്.  ഫണ്ടുകള്  ഇലമ്മാതതുഴകമ്മാണക്ട്

പ്രയമ്മാസഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.   മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളനില  ശമ്പളര  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്മപമ്മാലുര

സമ്മാധനികമ്മാത  അവസ  പലെയനിടെത്തുര  നനിലെനനിലക്കുന.   ഇങ്ങഴന

ഴവടനിക്കുറചതനിനുര  തടനികഴെനിചതനിനുര  മശഷമുളള  നമ്മാമമമ്മാത്രമമ്മായ  തുകയുഴടെ  96

ശതമമ്മാനര  ഴചലെവമ്മാകനിഴയന്നമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാര്  അവകമ്മാശഴപ്പടുന്നതക്ട്.

പഞമ്മായതനില  ജശവനകമ്മാരുഴടെ  എണ്ണര  കുറവമ്മായതനിനമ്മാല  വലെനിയ

മജമ്മാലെനിഭേമ്മാരമമ്മാണക്ട് നനിലെവനിലുള്ള ജശവനകമ്മാര് അനുഭേവനിക്കുന്നതക്ട്.  പഞമ്മായതനിഴലെ

അമനിത  മജമ്മാലെനിഭേമ്മാരവര  മമലതടനില  നനിനള്ള  സമര്ദ്ദേവര  തമ്മാങ്ങമ്മാനമ്മാകമ്മാഴത

കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്  ജനിലയനിഴലെ  ഴവസ്റ്റക്ട്  എമളരനി  ഗമ്മാമപഞമ്മായതനിഴലെ  സശനനിയര്

കമ്മാര്കക്ട്  ഷനിനനിന  ആതഹതര  ഴചയ  സരഭേവര  മലെബമ്മാറനിഴലെ  വമ്മാര്തമ്മാ

മമ്മാധരമങ്ങളനില  ഏറവര  പ്രമ്മാധമ്മാനരമതമ്മാഴടെ  ചര്ച  ഴചയഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.
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പഞമ്മായത്തുകളുഴടെ  മജമ്മാലെനിഭേമ്മാരര കണകനിഴലെടുതക്ട്  2012-ഴലെ സ്റ്റമ്മാഫക്ട് പമ്മാമറണ്

പരനിഷ്കരണര നടെപ്പനില വരുത്തുന്നതനിനുമവണനി സര്കമ്മാര് തലെതനില റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്

തയമ്മാറമ്മാക്കുകയുര  2013-ല  അയമ്മായനിരര  പുതനിയ  തസനികകള്

സൃഷനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി  സര്കമ്മാര്  തശരുമമ്മാനനിക്കുകയുര  ഴചയ.

അതനിഴന്റയടെനിസമ്മാനതനില  അസനിസ്റ്റന്റക്ട്  ഴസക്രടറനി  തസനിക  ഉള്ഴപ്പഴടെ  1864

പുതനിയ  തസനികകള്  സൃഷനിക്കുകയുര  ഴചയ.   തുടെര്നള്ള  ഒരു  തസനികയുര

പനിന്നശടുള്ള കമ്മാലെങ്ങളനില നടെപ്പമ്മാകനിയനിഴലനള്ളതുര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട വകുപ്പുമനനി

പരനിമശമ്മാധനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എഴന്റ  അഭേനിപ്രമ്മായര.  അയമ്മായനിരമതമ്മാളര

തസനികകള്  സൃഷനിക്കുഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞെനിടക്ട്  മകവലെര  1864  എണ്ണര  മമ്മാത്രഴമ

സൃഷനിച്ചുളഴവന്നതനിനമ്മാല  ബമ്മാകനി  തസനികകള്കൂടെനി  സൃഷനികണഴമന്ന

ആവശരര മുന്നനിര്തനിഴകമ്മാണക്ട് സര്വ്വശസക്ട് സരഘടെനകള് രമ്മാഷശയ മഭേദമനിലമ്മാഴത

സമരങ്ങളുര മറക്ട് പ്രമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങളുര നടെതനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ഴപരുമ്പമ്മാവൂര്  എര.എല.എ.  ചൂണനികമ്മാണനിച  ഒരു  കമ്മാരരമുണക്ട്,  തമദ്ദേശ  ഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  തനതക്ട്  ഫണക്ട്  ട്രഷറനിയനില  സൂക്ഷേനികണഴമന്നക്ട്  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പനിഴന്റ ഒരു നനിര്മദ്ദേശമുണമ്മായനി.  എനടെനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട്  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു
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നനിര്മദ്ദേശമുണമ്മായതക്ട്? ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ നനിവൃതനിമമ്മാര്ഗ്ഗതനില പ്രശ്നങ്ങളുഴണങനില

അതമ്മാണക്ട്  പറമയണതക്ട്,  ട്രഷറനിയനില  പണമനിഴലങനില  അതുപറയണര.

അഴതമ്മാനര പറയമ്മാഴത മറ്റു ഴതമ്മാടുനരമ്മായങ്ങള് പറയുന്നതക്ട് ശരനിയമ്മാമണമ്മാ? തമദ്ദേശ

ഭേരണ സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ തനതക്ട് ഫണക്ട് വനിനനിമയമ്മാഗനികമ്മാനുര നനിമക്ഷേപനികമ്മാനുമുള്ള

അധനികമ്മാരര  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളമ്മായനി   പ്രസ്തുത  സമ്മാപനങ്ങള്ക്കുതഴന്ന

നലകനിയനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  അതക്ട്  ട്രഷറനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറണഴമന്നക്ട്

പറയുമമ്പമ്മാഴുണമ്മാകുന്ന  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനിക  ബുദ്ധനിമുട്ടുകള്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  തമദ്ദേശ

സസ്വയരഭേരണ വകുപ്പുമനനി പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ? 1992-ഴലെ  73, 74  ഭേരണഘടെനമ്മാ

മഭേദഗതനി  പ്രകമ്മാരര   ഭേരണഘടെനമ്മാപരമമ്മായ  അധനികമ്മാരര  ഴഴകവന്ന

ഗമ്മാമപഞമ്മായത്തുകഴളയുര  നഗരസഭേകഴളയുര  ഭേരണഘടെനമ്മാ  പദവനിയുളള

സമ്മാപനങ്ങളമ്മായതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള് (Local Self

Government)  എന്നക്ട്  വനിളനിക്കുന്നതക്ട്.  ഭേരണഘടെന  പ്രകമ്മാരര  പ്രമ്മാമദശനിക

സര്കമ്മാരുകളമ്മായ  പഞമ്മായത്തുകളുഴടെയുര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളുഴടെയുര  ഫണക്ട്

വനിനനിമയമ്മാഗനികമ്മാനുള്ള  അധനികമ്മാരര  അവര്കക്ട്  ഴകമ്മാടുകണര.  അവര്തഴന്ന

ഉണമ്മാക്കുന്ന ഫണമ്മായതനിനമ്മാല അതമല ശരനിയമ്മായ ആവശരര.  ഫണക്ട് എങ്ങഴന
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വനിനനിമയമ്മാഗനികണര,  എവനിഴടെ  നനിമക്ഷേപനികണര എനള്ളതനിഴന സരബനനിചക്ട്

അവര്തഴന്ന  തശരുമമ്മാനഴമടുകഴട.  അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതതസ്വരതഴന്ന  അതമല?  ഇമപ്പമ്മാള്  അധനികമ്മാര

വനിമകനശകരണതനിഴന്റ  25-ാം  വമ്മാര്ഷനികര  ആമഘമ്മാഷനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭേതനില

നമള്  അധനികമ്മാരങ്ങള്  കവര്ഴന്നടുകമ്മാഴത  കൂടുതല  അധനികമ്മാരങ്ങള്

അവര്ക്കുതഴന്ന നലകുക എന്നതമ്മായനിരനികണര നമ്മുഴടെ സമശപനര. പഞമ്മായതക്ട്

രമ്മാജക്ട്  നനിയമതനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനില  നനിലെവനിലവന്ന  ആ  സമ്മാഹചരരര

ഫലെപ്രദമമ്മായനി  മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന്  സഹമ്മായനിക്കുകയമല  ഴചമയണതക്ട്?

നനിയമസഭേയുര  സര്കമ്മാരുര  കൂടുതല  അധനികമ്മാരര  അവര്കക്ട്  നലകുകയമല

മവണതക്ട്? അതനിനുപകരര അവരുഴടെ ഫണ്ടുകൂടെനി ട്രഷറനിയനിമലെയ്ഴകതനിക്കുകയുര

ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ ദയമ്മാദമ്മാക്ഷേനിണരതനിഴന്റ അടെനിസമ്മാനതനില മമ്മാത്രര  അവരുഴടെ

തനതക്ട് ഫണക്ട് വനിനനിമയമ്മാഗനിക്കുന്ന അവസമ്മാവനിമശഷര ഉണമ്മാകുകയുര ഴചയന്നതക്ട്

ആമരമ്മാഗരകരമമ്മായ  അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണതനിനക്ട്  ഗുണകരമമ്മാമണമ്മാ  എന്നക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  പരനിമശമ്മാധനികണര.  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയുഴടെപ്രശ്നര  എനനികക്ട്

മനസനിലെമ്മാകുര.  അമദ്ദേഹതനിഴന്റ  ഴഴകവശര  പണമനില.   'സരസമ്മാനതനിനക്ട്
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സമ്മാമ്പതനിക  തകര്ച'  എന്നകമ്മാരരര  സൂചനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്തഴന്ന

ഏഷരമ്മാഴനറക്ട്  ചമ്മാനലെനില  നനിരനരമമ്മായനി  വമ്മാര്തകള്

വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നമ്മാഴള ധനകമ്മാരര വകുപ്പനിഴനക്കുറനിച്ചുള്ള ചര്ചയനില

അകമ്മാരരര പറയമ്മാര.  മകരളര സമ്മാമ്പതനിക തകര്ചയനിമലെയ്ക്കക്ട് കൂപ്പുകുത്തുകയമ്മാണക്ട്.

ഒരു ലെക്കുര ലെഗമ്മാനുമനിലമ്മാഴത ധൂര്ത്തുര അഴെനിമതനിയുര നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന. ഒരു

കമ്മാലെത്തുര  ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റുര  ഴചയമ്മാത  നനിലെയനില  ഇഗൗ  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  കടെര

വമ്മാങ്ങനിക്കൂടനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന. ഓമരമ്മാ രരഗത്തുര വമ്മാങ്ങമ്മാന് പമ്മാടെനിലമ്മാത കടെങ്ങള്

വമ്മാരനിക്കൂട്ടുകയമ്മാണക്ട്.  കനിടമ്മാവന്ന  എലമ്മാ  മമഖലെകളനിലനനിനര  കടെഴമടുക്കുന.

ഒരുഭേമ്മാഗതക്ട്  മസമ്മാലെ  മബമ്മാണക്ട് ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  രരഗര  ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്

കടെഴമടുക്കുന.  വനിമദശത്തുനനിനര ഫണക്ട് കനിട്ടുമമമ്മാഴയന്നക്ട് ആമലെമ്മാചനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

അവനിഴടെനനിനര  കടെഴമടുകമ്മാന്  ശമനിക്കുന.  കടെര  വമ്മാങ്ങനി,  കടെര  വമ്മാങ്ങനി  ഒരു

മുടെനിഞ്ഞെ  തറവമ്മാടെനിഴന്റ  നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മകരളഴത  എതനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആ

സമ്മാമ്പതനിക  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനികണഴമങനില  നനിങ്ങള്  മറക്ട്  മമ്മാര്ഗ്ഗങ്ങള്

മനമ്മാകണര,  ഴചലെവകള്  കുറയ്ക്കണര.  ധൂര്തക്ട്  അവസമ്മാനനിപ്പനികണര.  ഇവനിഴടെ

ശശ.  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട്  ചൂണനികമ്മാണനിചനിരുന,  ഇഗൗ  സരസമ്മാനതക്ട്
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ഴഹലെനിമകമ്മാപ്ററമ്മാമണമ്മാ  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരര.  പറകമ്മാത  ഒരു

ഴഹലെനിമകമ്മാപ്ററനിനുമവണനി  മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട്  രൂപ  ഓമരമ്മാ  ദനിവസവര

ഴചലെവഴെനിക്കുന.  അനമ്മാവശര  ധൂര്ത്തുകള്  ഒഴെനിവമ്മാകനിഴകമ്മാണ്ടുര  സമ്മാമ്പതനിക

അചടെകര  പമ്മാലെനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുര  ഴചലെവകള്  നനിയനനികമ്മാന്  ഗവണ്ഴമന്റനിനക്ട്

സമ്മാധനിക്കുന്നനില.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഏഷരമ്മാഴനറക്ട്  ചമ്മാനലെനില  അവര്  വളഴര

വനിശദമമ്മായനി കമ്മാരരങ്ങള് സൂചനിപ്പനിചഴതന്നക്ട് പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയുര.

ഗവണ്ഴമന്റനിനക്ട്  സമ്മാമ്പതനിക  പ്രതനിസനനിയുഴണന്നക്ട്  കരുതനി  തമദ്ദേശ  ഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  ഫഴണടുതക്ട്  വനിനനിമയമ്മാഗനിക്കുന്നതക്ട്  തമദ്ദേശ  സസ്വയരഭേരണ

വകുപ്പുമനനിമയമ്മാടെക്ട് മചമ്മാദനിചനിടമ്മാമണമ്മാഴയന്ന കമ്മാരരര എനനികറനിയനില. ഏതമ്മായമ്മാലുര

ഇതക്ട്  ശരനിയമ്മായ  നടെപടെനിയഴലന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  കഴെനിഞ്ഞെയമ്മാഴ്ച

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പക്ട്  പുറഴപ്പടുവനിച  സര്ക്കുലെറനിലെമ്മാണക്ട്  നനിലെവനില  ബമ്മാങക്ട്

അകഗൗണ്ടുകളനില സൂക്ഷേനിക്കുന്ന തനതക്ട് ഫണക്ട് ഴസഷരല ട്രഷറനി മസവനിരഗ്സക്ട്

ബമ്മാങക്ട് അകഗൗണനില സൂക്ഷേനികണഴമന്നക്ട് നനിര്മദ്ദേശര ലെഭേനിചതക്ട്.  സരസമ്മാനഴത

941 പഞമ്മായത്തുകള്, 87 നഗരസഭേകള്, 6 മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകള് എന്നനിവയനിഴലെ

വസ്തുനനികുതനി,  ഴതമ്മാഴെനില  നനികുതനി,  വമ്മാടെക  വരുമമ്മാനര  തുടെങ്ങനിയവയമ്മാണക്ട്
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പ്രധമ്മാനമമ്മായുര  തനതുഫണമ്മായനി  കമ്മാണുന്നതക്ട്.  വമ്മാസവര  പറഞ്ഞെമ്മാല  ഇഗൗ

പണഴമലമ്മാര   ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  എടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ട്രഷറനിയനിലനനിനര  പണര

ലെഭേരമമ്മാകമ്മാനുള്ള  ബുദ്ധനിമുടക്ട്  ആര്കമ്മാണറനിയമ്മാതതക്ട്?   ഓമരമ്മാ  വര്ക്കുകള്

കഴെനിയുമമ്പമ്മാഴുര  അതക്ട്  ഏഴറടുത  കരമ്മാറുകമ്മാര്  പണര  കനിടമ്മാനമ്മായനി  ഴതക്കുവടെകക്ട്

നടെമകണനി വരമ്മാറുണക്ട്.  ഇഗൗ ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ കമ്മാലെഘടതനില മമ്മാത്രമമ്മാഴണന്നക്ട്

ഞമ്മാന് പറയനില.  ഗവണ്ഴമന്റുകളുഴടെ  സമ്മാമ്പതനിക ഴഞരുകരമൂലെര  പലെമപ്പമ്മാഴുര

ട്രഷറനി  ബമ്മാനുകളുണമ്മാകുന,  ട്രഷറനിയനിലനനിനര  പണര  പനിന്വലെനികമ്മാനുള്ള

പ്രയമ്മാസമുണമ്മാകുന.  ആ  പ്രയമ്മാസങ്ങഴളമ്മാഴക  തമദ്ദേശ  ഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളനിമലെയ്ക്കുകൂടെനി  വരമ്മാന്  മപമ്മാകുനഴവന്നതക്ട്  അധനികമ്മാര

വനിമകനശകരണതനിഴന്റ  കടെയ്ക്കല  കതനിവയ്ക്കുന്നതനിനക്ട്  സമമ്മാനമമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  പഞമ്മായത്തുകള്ക്കുര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികള്ക്കുര

നനിയമപരമമ്മായ  അധനികമ്മാരര  നനിലെനനിലക്കുമമ്പമ്മാള്  അതനില  ഇടെഴപടുന്നതക്ട്

ശരനിയല,  ഇതനിഴലെമ്മാരു പുനര്വനിചനിനനതനിനക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  തയമ്മാറമ്മാകണഴമന്നക്ട്

ഞമ്മാന്  അഭേരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  തനതുഫണനിഴലെ  വരുമമ്മാനക്കുറവഴകമ്മാണക്ട്

ഴഴദനരദനിന  ഴചലെവകളുര  ജശവനകമ്മാരുഴടെ  ശമ്പളരമപമ്മാലുര  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്
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നനിവൃതനിയനിലമ്മാഴത  തമദ്ദേശ  ഭേരണസമ്മാപനങ്ങള്  പ്രയമ്മാസഴപ്പടുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്

ഇഗൗഴയമ്മാരു  സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകുന്നഴതന്നക്ട്  നമള്  കമ്മാമണണ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

പ്രളയകമ്മാലെത്തുര  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മഹമ്മാമമ്മാരനിയുഴടെ  കമ്മാലെത്തുര  ഏറവര  നല

മസവനപ്രവര്തനങ്ങള്  നടെതനിയതക്ട്  പഞമ്മായത്തുകളുര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളുര

മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളുമമ്മാണക്ട്.   രമ്മാഷശയതനിനതശതമമ്മായനി  എലമ്മാവരുര  സഹകരനിച്ചു.

പമക്ഷേ  അവര്കക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഒരു  ഫണ്ടുര  ഴകമ്മാടുതനില.  അവരുഴടെ  ഫണക്ട്

ഴചലെവമ്മാകമ്മാന്   ഉതരവക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന

എത്രമയമ്മാതവണ പദ്ധതനിപ്രവര്തനങ്ങള് മമ്മാറനി അരഗശകമ്മാരര വമ്മാമങ്ങണനിവന?

പലെ  പദ്ധതനിപ്രവര്തനങ്ങളുര  നടെകമ്മാതനിരുന്നതനിനുള്ള  കമ്മാരണര

പദ്ധതനിപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുമവണനിയുള്ള  പണരമപമ്മാലുര  അടെനിയനര

ഘടതനിഴലെടുതക്ട് ഴചലെവഴെനിചതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന ഴചലെവഴെനിമകഴണന്നല

ഞമ്മാന് പറയുന്നതക്ട്,  അതരര സ്തുതരര്ഹമമ്മായ പ്രവര്തനമമ്മാണക്ട്  മകരളതനിഴലെ

തമദ്ദേശ  ഭേരണസമ്മാപനങ്ങള്  നടെതനിയഴതന്ന  കമ്മാരരര  നമ്മാര  മനസനിലെമ്മാകണര.

മനിക  തമദ്ദേശ  ഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെയുര  ഫണക്ട്  സര്കമ്മാര്  നനിര്മദ്ദേശപ്രകമ്മാരര

സര്കമ്മാര് പരനിപമ്മാടെനികള്ക്കുമവണനി മമ്മാറനിവയ്ക്കഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.  അതുതഴന്ന തമദ്ദേശ
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ഭേരണസമ്മാപനങ്ങളനിഴലെ സര്കമ്മാര് ഇടെഴപടെലെനിനുള്ള മഴറമ്മാരു ഉദമ്മാഹരണമമ്മാണക്ട്.

മുകളനിലനനിനര  നനിര്മദ്ദേശര  വരുന,  മുകളനില  നനിനള്ള  നനിര്മദ്ദേശര

ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാനമ്മാണക്ട്   തമദ്ദേശ ഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  അധനികമ്മാരര

വനിമകനശകരനിക്കുകയമ്മായനിരുന,  power  to  the  people.  രമ്മാജശവ്ഗമ്മാനനി

ആഗഹനിചതക്ട്  അതമ്മായനിരുന.  നരസനിരഹറമ്മാവ  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ആഗഹനിചതുര

അതമ്മായനിരുന.  ജനങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട് അധനികമ്മാരഴമത്തുക എന്നതമ്മായനിരുന കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെക്ട്.

ഇവനിഴടെ  എനമ്മാണക്ട്  ഴചയന്നതക്ട്?  ഇഗൗ  അധനികമ്മാരങ്ങഴള   മുഴുവനുര

ഗവണ്ഴമന്റുതഴന്ന  നനിയനനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഫണ്ടുകള്  ഇന്നരശതനിയനില

ഴചലെവഴെനികണഴമന്നക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  നനിര്മദ്ദേശനിക്കുന.  അങ്ങഴന  ഉതരവകള്

ഴകമ്മാടുക്കുമമ്പമ്മാള്  ജനപ്രതനിനനിധനികള്കക്ട്  എനധനികമ്മാരമമ്മാണുള്ളതക്ട്?  ഇവനിഴടെ

പമ്മാനനിനക്ട്  അമലെമ്മാടക്ട്  ഴചയന്ന  പണര  മപമ്മാലുര  ഴവടനി  കുറയ്ക്കഴപ്പടുന.  പനിഴന്ന

എങ്ങഴന പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട് പ്രവര്തനികമ്മാനുര പദ്ധതനികള് രൂപശകരനികമ്മാനുര

കഴെനിയുര?   പമ്മാനനിരഗക്ട്  കമനിറനികള്  എങ്ങഴന  അവര്കക്ട്  സമ്മാങ്ഷന്  നലകുര?

അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങള്  വലെനിയമതമ്മാതനിലുള്ള

പ്രതനിസനനി  മനരനിട്ടുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്
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ലെഭേരമമ്മാകുന്ന വനികസന ഫണനിലനനിനര ഴമയനിന്റനന്സക്ട് ഫണനില നനിനര എലമ്മാ

വര്ഷവര  നനിര്ബനനിതമമ്മായ  മപ്രമ്മാജക്ടുകള്  സര്കമ്മാര്  ഉതരവകള്  പ്രകമ്മാരര

നടെപ്പമ്മാമകണനിവന്നനിരനിക്കുനഴവനള്ളതുര   പ്രധമ്മാനഴപ്പട  പ്രശ്നമമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  പരനിമശമ്മാധനിക്കുഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  കരുതുകയമ്മാണക്ട്.

തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  ഴചയമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതക്ട്  ഴചയഴട,  അവരുര

നമഴളമപമ്മാഴലെ  കഴെനിവള്ളവര്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അവര്കക്ട്  അധനികമ്മാരര

ഴകമ്മാടുക്കുകയുര  പദ്ധതനി  തയമ്മാറമ്മാക്കുകയുര  മവണര.  ഗമ്മാമസഭേകളനിലൂഴടെ

തയമ്മാറമ്മാകനി  വരുന്ന  പദ്ധതനികള്കക്ട്  രൂപര  ഴകമ്മാടുതക്ട്  പമ്മാനനിരഗക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ

അരഗശകമ്മാരമതമ്മാഴടെ അവര് നടെപ്പമ്മാകഴട.  നമള് എനനിനമ്മാണക്ട് എലമ്മാ ദനിവസവര

നനിര്മദ്ദേശര  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്.  ഏഴതമ്മാഴക  മപ്രമ്മാജകക്ട്  നടെപ്പമ്മാകണഴമന്നക്ട്

തനിരുവനനപുരത്തുനനിന്നക്ട്  നനിര്മദ്ദേശനികഴപ്പമടെണ എനക്ട്  സമ്മാഹചരരമമ്മാണുള്ളതക്ട്?

ഇമപ്പമ്മാള്  തമദ്ദേശ  ഴപമ്മാതുസര്വ്വശസക്ട്  രൂപശകരണ  നശകവമമ്മായനി  സര്കമ്മാര്

മുമന്നമ്മാട്ടുവന. മകമ്മാമണ് സര്വ്വശസക്ട് നനിലെവനിലുള്ള ജശവനകമ്മാരുഴടെ   ഴപ്രമ്മാമമമ്മാഷന്,

ഴപന്ഷന്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  ആനുകൂലെരങ്ങള്  ബമ്മാധനികനിഴലനപറഞ്ഞെക്ട്  കരടെക്ട്

ചടങ്ങള് പുറഴപ്പടുവനിച്ചു.   എന്നമ്മാല ചടങ്ങള് പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമ്പമ്മാള് നനിലെവനില



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

240

വനിവനിധ വകുപ്പുകളനില മജമ്മാലെനി ഴചയന്ന ജശവനകമ്മാരുഴടെ ആശങകള് അനുദനിനര

വര്ദ്ധനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മജമ്മാലെനിഭേമ്മാരര  ഴകമ്മാണക്ട്  ഒമ്മാഫശസുകള്

ബുദ്ധനിമുട്ടുമമ്പമ്മാള്  വരതരസ  സസ്വഭേമ്മാവമുള്ള  ഒമ്മാഫശസുകളനിലനനിന്നക്ട്

ഴപമ്മാതുസര്വ്വശസനിഴന്റ  മപരനില  ജശവനകമ്മാഴര  മമ്മാറനിവയ്ക്കുമമ്പമ്മാള്  ആ

ഒമ്മാഫശസുകളനിഴലെ മജമ്മാലെനി സരബനമമ്മായ കമ്മാരരങ്ങള് പഠനിചക്ട് ഴപമ്മാതുജനങ്ങള്കക്ട്

മസവനര ലെഭേരമമ്മാകമ്മാനുള്ള കമ്മാലെതമ്മാമസവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട പ്രശ്നമമ്മായനി ഇന്നക്ട് ചര്ച

ഴചയന്ന  ഒരു  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  കമ്മാലെതമ്മാമസര  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാനമ്മാണക്ട്  നമള്

ശമനിമകണതക്ട്.  പമക്ഷേ ഇന്നഴത സമ്മാഹചരരരമൂലെര കമ്മാലെതമ്മാമസമുണമ്മാകുകയുര

ജനങ്ങളുഴടെ  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ട്  പരനിഹമ്മാരര  കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത

അവസമ്മാവനിമശഷവമുണമ്മാകുകയുര ഴചയന.  വകുപ്പനിഴലെ ജശവനകമ്മാരുഴടെ എണ്ണര

ഴപരുപ്പനിചക്ട്  കമ്മാണനികമ്മാഴമന്നതനിലുപരനി  ഴപമ്മാതുജനങ്ങള്കക്ട്  ഗുണകരമമ്മായ  ഒരു

സമ്മാഹചരരവര  ഇതുഴകമ്മാണ്ടുണമ്മാകുന്നനില  എനള്ളതക്ട്  കമ്മാമണണ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

സമ്മാമ്പതനിക പ്രതനിസനനിയുഴടെ  മപരനില  മകമ്മാവനി ഡക്ട്  ബനിമഗഡനിഴലെ   27000

മപഴര  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  കഴെനിഞ്ഞെ  ദനിവസര  പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.  ഈ  ജശവനകമ്മാര്

തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങളനിഴലെ  മകമ്മാവനിഡക്ട്  പ്രവര്തനങ്ങഴള  സമ്മാരമമ്മായനി
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സഹമ്മായനിചവരമ്മാണക്ട്.  പമക്ഷേ  ഇമപ്പമ്മാള്  ഈ  നടെപടെനിമയമ്മാഴടെ  മകമ്മാവനിഡക്ട്

പ്രതനിമരമ്മാധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  അടനിമറനികഴപ്പടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാവനിഡക്ട്

വമ്മാക്സൈനിന്  ചലെഞനിഴന്റ  മപരനില   മുഖരമനനിയുഴടെ  ദുരനിതമ്മാശസ്വമ്മാസനനിധനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്

ലെഭേനിച   തുക   അവനിഴടെ  കനിടെക്കുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്   ജശവന്  പണയര  വചക്ട്

മകമ്മാവനിഡനിഴനതനിഴര  ഴപമ്മാരുതുന്നവഴര   ഈ  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  പനിരനിച്ചുവനിടുന്നതക്ട്.

30.07.2021-വഴര  ലെഭേനിചതക്ട്  8017.15  മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട്.  വമ്മാക്സൈനിന് വമ്മാങ്ങമ്മാന്

ഴചലെവഴെനിചതക്ട് 29 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട്.  ബമ്മാകനി പണര മുഖരമനനിയുഴടെ ഫണനില

നനിലെവനിലുണക്ട്.  ഈ  ജശവനകമ്മാഴര  പനിരനിച്ചുവനിടതുഴകമ്മാണക്ട്

തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങളനിഴലെ  മകമ്മാവനിഡക്ട്  പ്രതനിമരമ്മാധ  പ്രവര്തനങ്ങഴള

ഗുരുതരമമ്മായനി  ബമ്മാധനിചനിരനിക്കുനഴവന്നമ്മാണക്ട്   എനനികക്ട്   പറയുവമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഈ

നനിയമര  വമ്മാസവതനില  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  പനിടെനിപ്പുമകടുഴകമ്മാണ്ടുര

ആമലെമ്മാചനക്കുറവഴകമ്മാണ്ടുര ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന നനിയമമമ്മാണക്ട്. ആ നനിയമര നടെപ്പമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞെനില;  ഇമപ്പമ്മാള്  ആ  നനിയമര  പനിന്വലെനികണര.  ഇമപ്പമ്മാള്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

മഭേദഗതനിയുമമ്മായനി   മുമന്നമ്മാട്ടുവന്നനിരനിക്കുന.  മനരമത  ഴചയ്ഴതമ്മാരു  അബദ്ധര

ഇമപ്പമ്മാള് തനിരുത്തുനഴവനള്ളതമ്മാണക്ട് വസ്തുത.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്
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ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായതനിനക്ട് വനിടെണഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് ആവശരഴപ്പടുന്നതക്ട്; തമ്മാങപ്യൂ സര്.

ശശ.   ടെനി.  ഴഎ.  മധുസൂദനന്  ചുമതലെഴപ്പടുതനിയപ്രകമ്മാരര  (ശശമതനി

ശമ്മാനകുമമ്മാരനി  ഴക  .):   സര്,  2021-ഴലെ  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  (മഭേദഗതനി)

ബനില ഒരു ഴസലെകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന 2 (ബനി) നമ്പര്

മഭേദഗതനി  ഞമ്മാന്  അവതരനിപ്പനിക്കുന.  2011-ഴലെ  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്

അഴമന്റക്ട്ഴമന്റക്ട്  ബനില   സബ്ജകക്ട്  കമനിറനികക്ട്  വനിടെണഴമന്ന  പ്രമമയഴത  ഞമ്മാന്

പൂര്ണ്ണമമ്മായുര പനിന്തുണയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇനരന് ഭേരണഘടെനയുഴടെ  73-ാം മഭേദഗതനി

അനുസരനിചക്ട്  നനിലെവനില വന്ന പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട്  നനിയമര  മകരള പഞമ്മായതക്ട്

രമ്മാജക്ട് ആകക്ട് ആയനി 1994-ല  പ്രമ്മാബലെരതനില വന. അതനിഴന്റ മഭേദഗതനിയമ്മാണക്ട്

ഇവനിഴടെ  അവതരനിപ്പനികഴപ്പടനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണതനിഴന്റ

അനനഃസത ഉള്ഴകമ്മാണ്ടുഴകമ്മാണക്ട്  അധനികമ്മാരവര   അനുബന സഗൗകരരങ്ങളുര

തമ്മാഴഴെതടനിമലെയ്ക്കക്ട് പകര്നനലകുന്ന ഉദമ്മാതമമ്മായ മമ്മാതൃകയമ്മാണക്ട് മകരളര  ഈ

നനിയമതനിലൂഴടെ  സൃഷനിഴചടുതതക്ട്.   ജനകശയമ്മാസൂത്രണ പ്രസമ്മാനതനിഴന്റ  25

വര്ഷര   പനിന്നനിടുന്ന  ഈ  ഘടതനില   ജനപങമ്മാളനിതമതമ്മാടുകൂടെനിയ

ആസൂത്രണപ്രക്രനിയ,  സുതമ്മാരരവര  കമ്മാരരക്ഷേമവമമ്മായ  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹണര,
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ചടുലെമമ്മായ  മസവനപ്രദമ്മാന  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്,  കൃതരതയുള്ള  അകഗൗണനിരഗക്ട്

പരനിമശമ്മാധനമ്മാ  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്,  ഴഎ.എസക്ട്.ഒ.   സര്ടനിഫനിമകഷനുള്ള

പഞമ്മായത്തുകള്  ഇഴതലമ്മാമമ്മാണക്ട്  25  വര്ഷഴത

അധനികമ്മാരവനിമകനശകരണതനിഴന്റ  ആസൂത്രണപ്രക്രനിയയനിലൂഴടെ  നമ്മാര

മനടെനിഴയടുതനിട്ടുള്ള  പ്രധമ്മാന  മനടങ്ങള്.  ഴപമ്മാതുഭേരണര,  ധനകമ്മാരരര,

മക്ഷേമകമ്മാരരര,  ഴപമ്മാതുമരമ്മാമതക്ട്,  സമ്മാമൂഹരമക്ഷേമര,  വനിമകനശകൃത ആസൂത്രണര,

ഗുഡക്ട്  ഗമവണന്സക്ട്  എന്നനിവയ്ക്കക്ട്  മമ്മാതൃകയമ്മായനി  പഞമ്മായതക്ട്  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്

ഇതനിനകര മമ്മാറനി കഴെനിഞ്ഞെനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  1994-ഴലെ മകരള പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട്

നനിയമതനിഴന്റ  ചരനിത്രര  യഥമ്മാര്തതനില  മകരളചരനിത്രതനിഴലെമ്മാരു

വനികമ്മാസപരനിണമ്മാമതനിഴന്റ വഴെനിതനിരനിവമ്മായനി മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്. ത്രനിതലെ പഞമ്മായതക്ട്

സരവനിധമ്മാനങ്ങള്,  ഗമ്മാമ/മബമ്മാകക്ട്  പഞമ്മായത്തുകള്,  ജനിലമ്മാ  പഞമ്മായത്തുകള്,

എന്നനിവ  പ്രമ്മാമദശനിക  സസ്വയര  ഭേരണ  അവകമ്മാശമുള്ള  സമ്മാപനങ്ങളമ്മായനി

മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട് ഇതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായുണമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.  മനുഷരനുര സമൂഹവര ഭേരണവര

സമ്മാപനവത്കരനികഴപ്പടതക്ട്  നൂറമ്മാണ്ടുകളുഴടെ  കമ്മാലെകദര്ഘരതനിലെമ്മാണക്ട്.

കൂടമ്മായ്മയനിലൂഴടെ  ഴപമ്മാതുധമ്മാരണകളുര തശരുമമ്മാനങ്ങളുര രൂപഴപ്പട്ടു.  എലമ്മാറനിഴന്റയുര
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അടെനിസമ്മാനഴമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  സമമ്മാധമ്മാനവര  സുരക്ഷേനിതതസ്വവര  വളര്ചയുമമ്മാണക്ട്.

ആധുനനിക രമ്മാഷസങലപ്പതനില ഇനവഴര കഴണതനിയനിട്ടുള്ളതനിലവചക്ട് ഏറവര

സസ്വശകമ്മാരരമമ്മായതുര  അനുകരണശയവമമ്മായതുര  ജനമ്മാധനിപതരരമ്മാഷപ്രക്രനിയ

തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ജനമ്മാധനിപതരര,  രമ്മാഷവരവഹമ്മാരര  ഒരു

സരസ്കമ്മാരമമ്മായനി രൂപര ഴകമ്മാണനിരുന്നതക്ട്. ജനമ്മാധനിപതരര ശകനിഴപ്പടുന്നതക്ട് കൂടുതല

ജനങ്ങളുഴടെ  പങമ്മാളനിതമതമ്മാഴടെ  ഴചറുതുര  വലുതുമമ്മായ  നനിരവധനി

ഭേരണസരവനിധമ്മാനങ്ങള് അര്തപൂര്ണ്ണമമ്മായനി  പ്രവര്തനിക്കുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്.  1957-ല

മകരളതനിഴലെ  ആദരഴത  മുഖരമനനി  സഖമ്മാവക്ട്  ഇ.എര.എസക്ട്.  മനതൃതസ്വര

ഴകമ്മാടുത  ആ  ഭേരണഘടതനില  അന്നക്ട്  നനിമയമ്മാഗനികഴപ്പട  ഭേരണപരനിഷ്കമ്മാര

കമനിറനി,   1958  ജൂകലെ  മമ്മാസര  26-നക്ട്  സമര്പ്പനിച  റനിമപ്പമ്മാര്ടനിനകതക്ട്

പഞമ്മായത്തുകള്   ഭേരണതനിഴന്റയുര  വനികസനതനിഴന്റയുര  അടെനിസമ്മാന

ഘടെകമമ്മാഴണന്നക്ട്  വരകമമ്മാകനിയനിരുന.  1960-ല  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്

നനിയമതനിലൂഴടെ   മലെബമ്മാര്-തനിരുവനിതമ്മാരകൂര്-ഴകമ്മാചനി  പ്രമദശങ്ങളനില

നനിലെനനിന്നനിരുന്ന പഞമ്മായതക്ട് നനിയമങ്ങള് ഏകശകരനികഴപ്പടുകയുണമ്മായനി. 1957-

ഴലെ  ബലവനക്ട്  റമ്മായക്ട്  മമത  കമനിറനി   മൂന്നക്ട്  തലെങ്ങളുള്ള  പഞമ്മായതക്ട്
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സരവനിധമ്മാനങ്ങള്കക്ട് ശനിപമ്മാര്ശ നലകുകയുണമ്മായനി.  തുടെര്ന്നക്ട്  1977-ല അമശമ്മാകക്ട്

മമത  കമനിറനി  അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണതനിഴന്റ  സജശവതയനിമലെയ്ക്കുര

'ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട' അടെനിവരയനിടുകയമ്മാണക്ട്, ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട സമനിതനികളുള്ള

പഞമ്മായത്തുകളുഴടെ ഭേരണസരവനിധമ്മാനതനിഴന്റ  അനനിവമ്മാരരതയുര ചൂണനികമ്മാണനിചക്ട്

റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  നലകനി.   യഥമ്മാര്തതനില  പഞമ്മായതക്ട്  സരവനിധമ്മാനങ്ങഴളന്നക്ട്

പറയുന്നതക്ട്   കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില  ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട  ജനകശയ

സസ്വഭേമ്മാവമുള്ളതമ്മായനിരനികണഴമനള്ള  അനനഃസതയമ്മാണക്ട്  അതക്ട്

ചൂണനികമ്മാണനികഴപ്പടതക്ട്.  ഇതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  പഞമ്മായതക്ട്  സരവനിധമ്മാനര

ഫലെപ്രദമമ്മായനി നടെപ്പനിലെമ്മാകണഴമങനില ഭേരണഘടെനയുഴടെ പനിന്ബലെര മവണഴമന്ന

വമ്മാദര ശകനിഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.   അതനിഴന്റ അടെനിസമ്മാനതനില  1992-ല  73,  74

ഇനരന്  ഭേരണഘടെനമ്മാ  മഭേദഗതനി  പ്രകമ്മാരര  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്/നഗരപമ്മാലെനികമ്മാ

നനിയമര  ഉണമ്മായതക്ട് സരബനനിചക്ട് ഇവനിഴടെ ചര്ച ഴചയഴപ്പടുകയുണമ്മായനി. 73-ാം

ഭേരണഘടെന  മഭേദഗതനി  അനുസരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  നനിയമതനിന്റ

ചുവടുപനിടെനിചക്ട്  മകരള പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട്  ആകക്ട് ഇവനിഴടെ പ്രമ്മാബലെരതനില വന.

ഇതനിഴന്റ അടെനിസമ്മാനതനില വളഴര പ്രതരക്ഷേമമ്മായ ചനിലെ വരവസകള് നമള്
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കമ്മാണമ്മാഴത  മപമ്മാകുന്നതക്ട്  ശരനിയല.  പ്രതരക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  മവദനികളമ്മായ

ഗമ്മാമസഭേകള്കക്ട്  ഭേരണഘടെന  പനിന്ബലെര  നലകുനഴവനള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഗമ്മാമ

ഭേരണതനിനക്ട്  ത്രനിതലെ  പഞമ്മായതക്ട്  സരവനിധമ്മാനങ്ങളുര  നഗര  ഭേരണതനിനക്ട്

നഗരപമ്മാലെനിക സമ്മാപനങ്ങളുര മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളുര മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളുര എന്ന

വരവസ  ഈ  നനിയമതനിഴന്റ  സവനിമശഷതയമ്മാണക്ട്.  മമ്മാത്രമല  അഞ്ചുവര്ഷര

കൂടുമമ്പമ്മാള് നനിര്ബനമമ്മായുര  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  നടെകണഴമനള്ള  വരവസ ഈ

നനിയമതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഭേരണഘടെനമ്മാ വരവസമ്മാപനിതമമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  നമ്മുഴടെ

മുമ്പനിലുള്ള  അനുഭേവമറനിയമ്മാര,  ഏഴുര  എട്ടുര  വര്ഷങ്ങള്  നശണ്ടുനനിന്ന,

ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പുകള്  മപമ്മാലുര  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാത  പഞമ്മായതക്ട്  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്

നനിന്നനിരുന്നനിടെതമ്മാണക്ട്  നനിര്ബനനിതമമ്മായ  ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട

ഭേരണസരവനിധമ്മാനങ്ങളുഴടെ  പ്രമ്മാതനിനനിധരര  അഴലങനില  പ്രമ്മാധമ്മാനരഴതക്കുറനിചക്ട്

പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  നനിയമതനില  വനിവക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇഗൗ  നനിയമതനിഴന്റ

സവനിമശഷത  നമള്  കമ്മാണമ്മാഴത  മപമ്മാകമ്മാന്  പമ്മാടെനില.  അരഗതസ്വതനിലുര

അദ്ധരക്ഷേപദവനികളനിലുര  അമ്പതക്ട്  ശതമമ്മാനര  സശ  സരവരണര  ഴകമ്മാണ്ടുവന.

എന്നമ്മാല  1992-ല  ഇഗൗ  നനിയമര  പമ്മാസമ്മാക്കുന്ന  സമയതക്ട്  33  ശതമമ്മാനര,
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അതമ്മായതക്ട്  മൂന്നനിഴലെമ്മാന്നക്ട്  മമ്മാത്രമമ്മാണുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  എന്നമ്മാല  മകരളതനില

07.10.2009-ല  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  നനിയമ  മഭേദഗതനിയനിലൂഴടെ

പഞമ്മായതക്ട്/മുനനിസനിപ്പല മകമ്മാര്പ്പമറഷന് എന്നനിവനി ടെങ്ങളനിഴലെ  അരഗതസ്വതനിലുര

അദ്ധരക്ഷേപദവനിയനിലുര  അമ്പതക്ട്  ശതമമ്മാനര  സശ  സരവരണര  ലെഭേരമമ്മാക്കുന്ന

മഭേദഗതനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  2010  മുതല അമ്പതക്ട്  ശതമമ്മാനര സശ

സരവരണര  ഇവനിഴടെ  ഉറപ്പുവരനികയമ്മാണക്ട്.  സമൂഹതനിഴലെ  പനിന്നണനിയനില

ജശവനിക്കുന്ന  പമ്മാര്ശസ്വവലകൃതമമ്മായ,  അരനികുവലകരനികഴപ്പട  പടനികജമ്മാതനി-

പടനികവര്ഗ്ഗ  വനിഭേമ്മാഗതനിലഴപ്പടുന്ന  ആളുകള്  പഞമ്മായത്തുകളുഴടെ

അധനികമ്മാരനികളമ്മാകുകയുര  അദ്ധരക്ഷേപദവനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരനികയുര  ഴചയന.  അവര്

അരഗങ്ങളമ്മായനി  വരനികയമ്മാണക്ട്.  ജനസരഖരമ്മാനുപമ്മാതനികമമ്മായനി  പ്രമ്മാതനിനനിധരര

ലെഭേനിക്കുന്നതനിനുമവണനി  വരവസമ്മാപനിതമമ്മായനി  ഇഗൗ  നനിയമതനില

വനിവക്ഷേനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കൃതരമമ്മായനി  ഇലെക്ഷേന്  നടെമകണതുള്ളതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന

സരസമ്മാന  ഇലെക്ഷേന്  കമശഷന്  എന്ന  സമ്മാപനര  രൂപവത്കരനികഴപ്പടുന.

വനിമകനശകൃത  ആസൂത്രണ  പ്രവര്തനതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഫണ്ടുകള്

ഡശഴസന്ട്രഴഴലെസക്ട്  ഴചയഴപ്പടുന്നതനിനുമവണനി  കൃതരമമ്മായ  ശമ്മാസശയ
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മമ്മാനദണങ്ങള്  മുമന്നമ്മാട്ടുവച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  മസ്റ്ററക്ട്  ഫനിനമ്മാന്സക്ട്  കമശഷന്  നനിലെവനില

വരനികയമ്മാണക്ട്.  മഴറമ്മാരു  സുപ്രധമ്മാനമമ്മായ  സവനിമശഷത  ജനിലമ്മാ  ആസൂത്രണ

സമനിതനികളമ്മാണക്ട്.  ജനിലമ്മാ  ആസൂത്രണ  സമനിതനികള്  പഞമ്മായതക്ട്

സരവനിധമ്മാനങ്ങളുഴടെ എലമ്മാ പൂര്ണ അധനികമ്മാരങ്ങളുര ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട് ഒരു ജനിലയുഴടെ

വനികസനതനില  വനിടെവനിലമ്മാത രൂപതനില ഡനി.പനി.സനി.  (ഡനിസനികക്ട്  പമ്മാനനിരഗക്ട്

കമനിറനി)  മനതൃതസ്വര ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണക്ട് ജനിലമ്മാ പമ്മാനുകള് രൂപശകരനികണര എന്ന

നനിര്മദ്ദേശര  ഇഗൗ  നനിയമതനിഴന്റ  സവനിമശഷമമ്മായ  മഴറമ്മാരു  ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്.

പഞമ്മായത്തുകളുഴടെ  ചുമതലെകള്  വനിവക്ഷേനിക്കുന്ന  പതനിഴനമ്മാന്നമ്മാര  പടനികയുര

നഗരപമ്മാലെനികമ്മാ സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ വനിഷയങ്ങള് ഴഴകകമ്മാരരര ഴചയന്ന പനണമ്മാര

പടനികയുര  ഭേരണഘടെനയനില  ഉള്ഴപ്പടുതനി  എനള്ളതക്ട്  അതനിമലെഴറ

സവനിമശഷമമ്മായ മഴറമ്മാരു കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. 1994-ല ഇഗൗ നനിയമര വന്നതനിനുമശഷര

ആദരഴത  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  1995  ഴസപ്റരബര്  മമ്മാസതനിലതഴന്ന  നടെന.

കമ്മാരണര,  നനിയമതനിഴന്റ വരവസ നനിലെനനിലക്കുന്നതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന കൃതരമമ്മായനി

ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട് നടെക്കുകയുര ഒമകമ്മാബര് 2-നക്ട് ഭേരണസമനിതനി നനിലെവനില വരനികയുര

ഴചയന്ന  ഒരു  സമ്മാഹചരരമമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  1995-ല  അധനികമ്മാര
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വനിമകനശകരണതനിഴന്റ  തുടെകര  അവനിഴടെയമ്മാണക്ട്.  1995-ല  സരസമ്മാന

സര്കമ്മാരനിഴന്റ  കശഴെനിലുണമ്മായനിരുന്ന  പതനിനമഞമ്മാളര  വരുന്ന

വകുപ്പുകളനിലനനിന്നമ്മായനി  സമ്മാപനങ്ങളുര  തസനികകളുര  ത്രനിതലെ

പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്  ഴഴകമമ്മാറര  ഴചയഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണക്ട്  18.09.1995-നക്ട്  ഉതരവക്ട്

പ്രമ്മാബലെരതനില വന. 1996-ല അന്നഴത ഇടെതുപക്ഷേ ജനമ്മാധനിപതര മുന്നണനി

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  എസക്ട്.  ബനി.  ഴസന്  അദ്ധരക്ഷേനമ്മായ  കമനിറനിഴയ  അധനികമ്മാര

വനിമകനശകരണര  ശകമമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായനി  പഠനിചക്ട്  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്

നലകുന്നതനിനുമവണനി  നനിയമനിക്കുകയുണമ്മായനി.   അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണര

എന്ന  ആശയര  തമ്മാഴഴെതടനില  എതനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  നടെപടെനികള്കക്ട്

നനിയമപരമമ്മായനി തുടെകമനിടുകയമ്മായനിരുന ആ ഘടതനില. 1999-ല പഞമ്മായതക്ട്

രമ്മാജക്ട്  നനിയമതനില  ചനിലെ  മമ്മാറങ്ങള്  വരുതനി.  അതനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനില

പഞമ്മായതനിഴന്റ പഗൗരമ്മാവകമ്മാശ മരഖ,  ഓരബുഡ്സ്മമ്മാന്,  കട്രബപ്യൂണല,  കൂറുമമ്മാറ

നനിമരമ്മാധന  നനിയമര  തുടെങ്ങനിയ  കമ്മാരരങ്ങള്  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  ആകനില

ഉള്ഴകമ്മാള്ളനിക്കുകയുണമ്മായനി.  അധനികമ്മാരര  തമ്മാമഴെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുക എനള്ളതമ്മാണക്ട്

അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണതനിഴന്റ  അനനഃസത.  അങ്ങഴന  അധനികമ്മാരര
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ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ഉതരവക്ട്  മമ്മാത്രമല  അന്നഴത  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര

മുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഉണമ്മാകനിയതക്ട്.  അന്നക്ട്  ഒന്പതമ്മാര  പദ്ധതനിയനില

ഉള്ഴപ്പടുതനിഴകമ്മാണക്ട് മുപ്പതനിമൂന്നക്ട് ശതമമ്മാനര അധനികമ്മാരര ജനങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട് എന്ന

മുദമ്മാവമ്മാകരമമ്മാണക്ട്  ഉയര്തനിപ്പനിടെനിചതക്ട്.  സരസമ്മാന  ബഡ്ജറനിഴന്റ  മുപ്പതനിമൂന്നക്ട്

ശതമമ്മാനര  ഫണ്ടുകള്  തമ്മാഴഴെതടനിലുള്ള  പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്

ഴഴകമമ്മാറുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള തശരുമമ്മാനഴമടുതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  ചരനിത്രമമ്മാണക്ട്

നമ്മുഴടെ  മുമ്പനിലുള്ളതക്ട്.  പ്രമ്മാമദശനിക  ഭേരണ  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  സസ്വയരഭേരണ

അധനികമ്മാരമുണക്ട്,  എന്നമ്മാല  പരമമ്മാധനികമ്മാരമനില.  പരമമ്മാധനികമ്മാരവര

സസ്വയരഭേരണമ്മാധനികമ്മാരവര  തമനില  വരതരമ്മാസമുണക്ട്.  ഒരു  സരസമ്മാന

ഗവണ്ഴമന്റനിനക്ട്  ഴചയമ്മാന്  പറ്റുന്ന  കമ്മാരരങ്ങള്  പഞമ്മായതക്ട്  ഭേരണ

സരവനിധമ്മാനങ്ങള്  ഴചയക  എന്നതമ്മാണക്ട്  പരമമ്മാധനികമ്മാരഴമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.

നനിയമതനിനക്ട് അതശതമമ്മായ ചനിലെ കമ്മാരരങ്ങള് ഴചയന്നതമ്മാണക്ട് പരമമ്മാധനികമ്മാരഴമന്നക്ട്

വനിവക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്.  എന്നമ്മാല  സസ്വയരഭേരണമ്മാധനികമ്മാരമുള്ള  പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്

സര്കമ്മാരനിഴന്റ  നനിബനനകളുഴടെയുര  ഴഴഗഡക്ട് ഴഴലെന്സനിഴന്റയുര  അന്നനള്ള

സര്ക്കുലെറുകളുഴടെയുര  അടെനിസമ്മാനതനില  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള
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പ്രവര്തനവമമ്മാണുണമ്മാകുക.  അതമ്മാണക്ട്  ഇവ  തമനിലുള്ള  വരതരമ്മാസര.  ഇവനിഴടെ

പഞമ്മായതക്ട് സരവനിധമ്മാനങ്ങഴളനപറയുന്നതക്ട് പരമമ്മാധനികമ്മാര സരവനിധമ്മാനങ്ങളല.

മറനിചക്ട്,  ഓമടമ്മാമണമ്മാമസക്ട്  സരവനിധമ്മാനങ്ങളമ്മാണക്ട്.  സസ്വയരഭേരണ  അധനികമ്മാരമുള്ള

പ്രമ്മാമദശനിക  ഭേരണ  സര്കമ്മാരുകള്  എന്നമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന  വനിവക്ഷേനിക്കുന്നതക്ട്.

ഇതനിഴന്റ അടെനിസമ്മാനതനില  73,  74  മഭേദഗതനിയനില മമ്മാത്രമല,  ഇവനിഴടെ വളഴര

ശകമമ്മായനി അധനികമ്മാര വനിമകനശകരണതനിഴന്റ പ്രമ്മാമദശനിക ഭേരണ സരവനിധമ്മാനര

രൂപഴപ്പടുതനിഴയടുക്കുന്നതനില  മകരളതനിഴലെ  ഇടെതുപക്ഷേ  ഗവണ്ഴമന്റുകള്

വഹനിച പങക്ട്  ഴചറുതല.  ത്രനിതലെ പഞമ്മായത്തുകളുഴടെ സരവനിധമ്മാനതനിനക്ട്  പുറഴമ

ഭേരണ  സരവനിധമ്മാനതനില  ജനങ്ങള്കക്ട്  മനരനിടക്ട്  ഇടെഴപടെമ്മാനുള്ള

അവസരമുണമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  അതനില  ഗമ്മാമസഭേകളുര  വമ്മാര്ഡക്ട്  സഭേകളുഴമന്ന

മകമ്മാണ്ഴസപ്റക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്തരമമ്മാകനിയനിരുന.  എലമ്മാ  ജനിലകഴളയുര

ഏമകമ്മാപനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്,  ജനിലമ്മാ  പമ്മാനനിരഗക്ട്  കമനിറനികളുര  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന,

മനരഴത  സൂചനിപ്പനികഴപ്പട  ഓരബുഡ്സ്മമ്മാന്,  കട്രബപ്യൂണല  തുടെങ്ങനിയ

സരവനിധമ്മാനങ്ങളുര  വരുന്നമതമ്മാടുകൂടെനി  പ്രമ്മാമദശനിക  ഭേരണ   സരവനിധമ്മാനതനിഴന്റ

ഏമകമ്മാപനര സമ്മാധരമമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്. 
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ഇന്നക്ട്  നമ്മുഴടെ  മുന്നനില  വന്നനിട്ടുള്ള  ഇഗൗ  ബനിലനിഴന  സരബനനിചക്ട്,

പഞമ്മായതനിനക്ട്  അധനികമ്മാരര  ഇലമ്മാതമ്മാക്കുകയമ്മാഴണന്നക്ട്  വളഴര  വരകമമ്മായനി

പ്രതനിപക്ഷേഴത പലെ പ്രനിയഴപ്പട സുഹൃത്തുകളുര ഇവനിഴടെ സൂചനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.

1994-ഴലെ നനിയമതനില പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള ഗമ്മാമ-മബമ്മാകക്ട്-ജനിലമ്മാ പഞമ്മായത്തുകളുഴടെ

ഭേരണസമനിതനികളുഴടെ എണ്ണഴതക്കുറനിച്ചുര അതനിഴലെ അരഗസരഖരഴയക്കുറനിച്ചുമമ്മാണക്ട്

ഇതനിഴന്റ  6(3)-ല പറയുന്നതക്ട്.  1994-ഴലെ മകരള പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട്  ആകനിഴലെ

10-ഉര  2005-ഴലെ  മകരള  തമദ്ദേശ  ഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  മവണനിയുള്ള

ഡശലെനിമനിമറഷന്  കമശഷന്  ചടങ്ങളനിഴലെ  10-ാം  ചടവര  പ്രകമ്മാരര  ചനിലെ

വരവസകളുര  മമ്മാര്ഗ്ഗനനിര്മദ്ദേശങ്ങളുര  നനിലെവനിലുണക്ട്.  ഇതുപ്രകമ്മാരര,

ഗമ്മാമപഞമ്മായതനിഴന്റ  വമ്മാര്ഡുകള്  നനിശയനികഴപ്പടുന്നതക്ട്

ജനസരഖരമ്മാനുപമ്മാതനികമമ്മായമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  മമ്മാത്രമല,  നനിലെവനിലുള്ള  ഒറനിജനിനല

നനിയമതനില പറയുന്നതക്ട് പതനിമൂന്നനില കുറയമ്മാത ഗമ്മാമപഞമ്മായതനില എണ്ണര

സൂചനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട് പതനിനയമ്മായനിരര എന്ന ജനസരഖരയ്ക്കമ്മാണക്ട്. വര്ദ്ധനിക്കുന്ന ഓമരമ്മാ

രണമ്മായനിരതനി  അഞ്ഞൂറനിനുര  ഒരരഗഴമന്ന  നനിലെയനില  വര്ദ്ധനിപ്പനിക്കുര.

സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ജനസരഖര  വര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിനനുസരനിചക്ട്  ഡശലെനിമനിമറഷന്
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ആവശരമമ്മായനി വരുര. വമ്മാര്ഡുകളുഴടെ നനിര്ണ്ണയര ആവശരമമ്മായനി വരുര. ചനിലെമപ്പമ്മാള്

കൂടുതല പഞമ്മായത്തുകള് ആവശരമമ്മായനി വരുര. 2000-ല, ഒരു ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ

കമ്മാലെമ്മാവധനി  കഴെനിഞ്ഞെക്ട്  അടുത  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  വരമ്മാനനിരനിക്കുന്ന  ഘടതനില

തശര്ചയമ്മായുര  ജനസരഖരയുഴടെ  വര്ദ്ധനവനിനനുസരനിചക്ട്  ഡശലെനിമനിമറഷന്

ആവശരമമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന്റ അടെനിസമ്മാനതനിലെമ്മാണക്ട്  2021-ഴലെ പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട്

(മഭേദഗതനി)  ബനില  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഇഗൗ  സഭേയ്ക്കക്ട്  മുമ്പമ്മാഴക

അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സമ്മാഹചരരര  ഉണമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര

അനണമ്മായനിരുന്ന  ഒരവസയനുസരനിചക്ട്  ചനിലെ  മഭേദഗതനികള്

മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുകയുണമ്മായനി. അതനില 6(3)(b) 1(A)-യനില പറയുന്നതക്ട് പതനിനമ്മാലെനില

കുറയമ്മാമനമ്മാ  ഇരുപതനിനമ്മാലെനില  കവനിയമ്മാമനമ്മാ  പമ്മാടെനിഴലന്ന  അഴമന്റക്ട്ഴമന്റമ്മാണക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നഴതങനില  അമത  രൂപതനിലതഴന്നയമ്മാണക്ട്  മബമ്മാകക്ട്

പഞമ്മായത്തുകളുമടെതുര.  പതനിനമ്മാലെനില  കുറയമ്മാതമതമ്മാ  ഇരുപതനിനമ്മാലെനില

കവനിയമ്മാതമതമ്മാ  ആയനിട്ടുള്ള  അരഗങ്ങള്  എന്ന  നനിലെയനില  ജനിലമ്മാ

പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്  പതനിമനഴെനില  കുറയമ്മാമനമ്മാ  മുപ്പതനിമൂന്നനില  കവനിയമ്മാമനമ്മാ

പമ്മാടെനില  എന്ന  വരവസ  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  വഴെനി  മഭേദഗതനിയമ്മായനി  മുമന്നമ്മാടക്ട്
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വയ്ക്കുമമ്പമ്മാള്  നമ്മുഴടെ  മുന്നനില  ഴകമ്മാമറമ്മാണഴയന്ന  സമ്മാഹചരരമുണമ്മായനിരുന്നനില.

എന്തുമമ്മാത്രര  പ്രയമ്മാസമമ്മാണക്ട്  നമഴളലമ്മാര  അനുഭേവനിചനിരുന്നതക്ട്.  നമ്മുഴടെ

സമൂഹതനില  മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  എന്ന  മഹമ്മാമമ്മാരനി  മുമ്പക്ട്  മകട്ടുമകള്വനിയുമണമ്മാ?

അത്രമയഴറ  പമ്മാന്ഡമനികക്ട്  ആയനിട്ടുള്ള സമ്മാഹചരരമമ്മായനിരുന്നനിമല.  ജനങ്ങളമ്മാഴക

വനിഭമ്മാനനിയനിലെമ്മായനിരുന.  ഒന്നക്ട്,  രണക്ട്,  മൂന്നക്ട്  ഘടങ്ങള് നമള് ഓവര്കര ഴചയ

എനള്ളതനിരനികഴട.  എന്നമ്മാല  ഇഗൗ  നനിയമപ്രകമ്മാരര  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്

നനിര്ബനമമ്മായനി  വരുമമ്പമ്മാള്  അതനിഴന്റ  മുമന്നമ്മാടെനിയമ്മായനി  നടെതനിയനിരുന്ന

ഡശലെനിമനിമറഷന്  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  പൂര്തശകരനിച  ഘടതനിലെമ്മാണമലമ്മാ  ഇഗൗ

ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  അഴതങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  നനിയമപരമലമ്മാകുന്നതക്ട്?

നനിയമപരമഴലന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പ്രതനിപക്ഷേമ്മാരഗങ്ങള്  ഇവനിഴടെ

സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പഞമ്മായതശരമ്മാജക്ട്  ആകനിനക്ട്  ഒരു  അഴമന്റക്ട്ഴമന്റക്ട്  ഇഗൗ

സഭേയനില  അവതരനിപ്പനിചതക്ട്  ഏറവര  വലെനിയ  പമ്മാതകമമ്മാഴണന്നക്ട്  മതമ്മാനന്ന

രശതനിയനിലുള്ള ചര്ചകളമ്മാണക്ട് പ്രതനിപക്ഷേര മുമന്നമ്മാട്ടുവചനിട്ടുള്ളതക്ട്. സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര

ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനിഴന്റ ഘടമമ്മായമപ്പമ്മാമഴെയ്ക്കുര മകമ്മാവനിഡക്ട് എന്ന മഹമ്മാമമ്മാരനി മകരളഴത

വനിഴുങ്ങമ്മാന്  എത്തുകയമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന  പ്രതനിമരമ്മാധനികമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ
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പ്രവര്തനങ്ങള്  ഒരുമനിചക്ട്  നടെമതണ  അവസയമ്മാണുള്ളതക്ട്. എന്നമ്മാല

ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  മമ്മാറനിവയ്ക്കമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത  സമ്മാഹചരരതനില,  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര

ഡശലെനിമനിമറഷന് നനിര്ണ്ണയര നടെതനിയനിട്ടുള്ള  അരഗങ്ങളുഴടെ എണ്ണതനില കുറവക്ട്

വരുതനി  നനിലെവനിലുള്ള  1994-ഴലെ  മകരള  പഞമ്മായതശരമ്മാജക്ട്  ആകനില

പ്രതനിപമ്മാദനിക്കുന്ന  എണ്ണമനുസരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  നടെതനി.  അതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനില സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര ഇഗൗ അഞക്ട് വര്ഷതനില ഡശലെനിമനിമറഷനക്ട്

പ്രസകനിയനില. അതക്ട്  നനിയമസഭേയനില  അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  വകുപ്പുകളനിലുള്ള

ആ  നനിര്മദ്ദേശര  മഭേദഗതനി  ഴചയകയമ്മാണക്ട്.  ഇങ്ങഴന  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില

മമ്മാറങ്ങള്കക്ട് വനിമധയമമ്മായനി  നനിയമസഭേയ്ക്കക്ട് നനിയമനനിര്മമ്മാണ സരവനിധമ്മാനങ്ങള്,

അഭേനിപ്രമ്മായങ്ങളുര  അഭേനിപ്രമ്മായ  വരതരമ്മാസങ്ങളുര  മരഖഴപ്പടുതനിയനിടമ്മാണമലമ്മാ

പലെതരതനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളുഴടെ  സമ്പുഷത  വര്ദ്ധനിപ്പനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്,

ആവശരമനിലമ്മാത വകുപ്പുകള് ഒഴെനിവമ്മാകഴപ്പടനിട്ടുള്ളതക്ട്. ആ നനിലെയനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന

ഇഗൗ പഞമ്മായതശരമ്മാജക്ട് നനിയമതനിഴന്റ 6-ല (3)-ാം ഉപവകുപ്പക്ട് പ്രകമ്മാരമുള്ള ഇഗൗ

നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  പനിന്തുണയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന  മകമ്മാവനിഡക്ട്

മഹമ്മാമമ്മാരനിയുഴടെ ഘടതനിലെമ്മാണക്ട് സമ്മാമൂഹനിക അകലെര പമ്മാലെനിചക്ട് സമ്മാനനിഴഴറമസഷന്
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നടെതനി  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  നടെമതണനിവന്നതക്ട്.  ജനങ്ങള്  പരസരര  കമ്മാണമ്മാത,

മരണമടെയുന്ന ഘടതനില കൂടെപ്പനിറപ്പനിനുമപമ്മാലുര മൃതമദഹര കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയമ്മാത

ഒരു  സമ്മാഹചരരതനില  ഭേരണഘടെനമ്മാ  സമ്മാപനമമ്മായ  പഞമ്മായതക്ട്

സരവനിധമ്മാനങ്ങളുഴടെ ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പുകഴള ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയമ്മാത സമ്മാഹചരരര

നനിലെനനിലക്കുമമ്പമ്മാള്  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഇതനില  ചനിലെ  മമ്മാറങ്ങള്

വരുമതണതുണക്ട്.  ഇവനിഴടെ ഴസക്ഷേന് 70-ല (1)-ാമ്മാമഴത ഉപവകുപ്പക്ട് പ്രകമ്മാരര

മവമ്മാടനിരഗനിനുള്ള  സമയഴത  സരബനനിചമ്മാണക്ട്  സൂചനിപ്പനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അതനില

'രമ്മാവനിഴലെ  7  മണനിക്കുര  ഴഴവകുമന്നരര  5  മണനിക്കുര'  എന്ന  വമ്മാക്കുകള്ക്കുര

അകങ്ങള്ക്കുര പകരര 'രമ്മാവനിഴലെ 7 മണനിക്കുര ഴഴവകുമന്നരര 6 മണനിക്കുര' എന്ന

വമ്മാക്കുകളുര  അകങ്ങളുര  മചര്കണര  എന്നമ്മാണക്ട്  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതക്ട്.  എനമ്മാണക്ട്

ഇതനിഴന്റ പ്രശ്നര? ഇതക്ട് മഡമ്മാ. എര. ഴക. മുനശര് ഇവനിഴടെ സൂചനിപ്പനിചതമ്മാണക്ട്. ഇതനില

എനനിനമ്മാണക്ട് ഇത്രയുര സമയര മചര്തതക്ട്?  കമ്മാരണര ഒരു മശറഴറങനിലുര സമ്മാമൂഹര

അകലെര  പമ്മാലെനികമണ?  സമ്മാധമ്മാരണഗതനിയനില  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  നടെക്കുമമ്പമ്മാള്

മപമ്മാളനിരഗക്ട്  ബൂത്തുകളനില   ഏതമ്മാണക്ട്  ഉചവഴര  വലെനിയ  തള്ളനികയറമമ്മാണക്ട്

ഉണമ്മാകമ്മാറുള്ളതക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഇഗൗ  ഘടതനില  ജമ്മാഗത  പമ്മാലെനിക്കുന്നതനിഴന്റ
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ഭേമ്മാഗമമ്മായമല  ഇഗൗ  നനിര്മദ്ദേശര  വചതക്ട്.  ആ  നനിര്മദ്ദേശര  നല  രശതനിയനില

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന് കഴെനിഞ്ഞെമലമ്മാ;  അഞക്ട് മണനി മുതല ആറക്ട് മണനി വഴര മകമ്മാവനിഡക്ട്

മരമ്മാഗനികള്ക്കുര അലമ്മാതവര്ക്കുഴമമ്മാഴക മവമ്മാടക്ട് ഴചയമ്മാനുള്ള അവസരര നലകനി.

പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  മപമ്മാലുള്ള  ജനിലയനില  റനിമമമ്മാടക്ട്  ഏരനിയകളനില  ആദനിവമ്മാസനി

മകമ്മാളനനികള്കകത്തുര  മലെമയമ്മാര  പ്രമദശങ്ങളനിലുമുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  ആളുകള്കക്ട്

വനമപമ്മാകമ്മാന്  സഗൗകരരപ്രദമമ്മായ  രൂപതനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  ഒരു  മഭേദഗതനി  ഇവനിഴടെ

ഉന്നയനികഴപ്പടതക്ട്.  അതനിഴന പൂര്ണ്ണമമ്മായുര പനിന്തുണയ്ക്കമ്മാര.  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന

മഴറമ്മാരു  കമ്മാരരര  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്  74 എ-യനില  'സമ്മാരക്രമനിക  മരമ്മാഗര

ബമ്മാധനിച  ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര',  'കസ്വമ്മാറന്റശനനില  ആയനിരനിക്കുന്ന  ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര'

എന്നതമ്മാണക്ട്.  ഇഴതമ്മാഴകതഴന്ന  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റ  പശമ്മാതലെതനില  അന്നക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന ചനിലെ മഭേദഗതനികളമ്മാണക്ട്.   74-ാം വകുപ്പനിഴന്റ കൂഴടെ  74 എ എന്ന

വകുപ്പക്ട് കൂടനിമചര്ക്കുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  അതനില ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പടതക്ട് തപമ്മാല

മവമ്മാടനിഴന സരബനനിചമ്മാണക്ട്.  തപമ്മാല മവമ്മാടക്ട് നമള് മകടനിട്ടുള്ളതക്ട് സമ്മാധമ്മാരണ

ജശവനകമ്മാര്ക്കുര സര്കമ്മാര് ഉമദരമ്മാഗസര്ക്കുഴമമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല ഇവനിഴടെ

80  വയസനിനുമുകളനിലുള്ള  മവമ്മാടര്മമ്മാര്ക്കുര  കനിടെപ്പക്ട്  മരമ്മാഗനികള്ക്കുര
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അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന  ആക്സൈനിഡന്റക്ട്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ളവ  സരഭേവനിച

അവസയനിലുള്ളവര്ക്കുര  ഇഗൗ  പ്രമതരക  ഘടതനില  സമ്മാമൂഹനിക  അകലെര

പമ്മാലെനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  മപമ്മാളനിരഗക്ട്  ബൂതനില  വന്നക്ട്  മവമ്മാടക്ട്  ഴചയമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത

അവസയമ്മാണമലമ്മാ  ഉള്ളതക്ട്.  അതനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനില   നനിശയനിചനിട്ടുള്ള

ബനി.പനി.ഒ.-മമ്മാരുര  അതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  ആളുകളുര  രമ്മാഷശയ

പമ്മാര്ടനിയനിലുള്ഴപ്പഴടെയുള്ളവരുര  വശടനിലഴചന്നക്ട്  ഇന്ഫര്മമഷന്

നടെതനിഴകമ്മാണമല തപമ്മാല മവമ്മാടക്ട് എന്ന സരവനിധമ്മാനര വളഴര നല രൂപതനില

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാനമ്മായതക്ട്.  ഇതനില  എനക്ട്  പ്രയമ്മാസമമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.

കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില  ഇഗൗ  പറഞ്ഞെ  രൂപതനിലുള്ള  പ്രയമ്മാസങ്ങള്

മനരനിടുന്നതനിനുമവണനി  ഉണമ്മാകനിഴയടുതനിട്ടുള്ള  മഭേദഗതനി  നൂറക്ട്  ശതമമ്മാനര

അരഗശകരനിക്കുക എനള്ള വരവസയനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട് മപമ്മാമകണതക്ട്. മമ്മാത്രമല നമുകക്ട്

മകട്ടുമകള്വനിയനിലമ്മാത  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മപമ്മാലുള്ള  സമ്മാരക്രമനിക  മരമ്മാഗങ്ങള്  ഇനനി

എനണമ്മാകുര  എന്നക്ട്  പറയമ്മാന്  കഴെനിയനിഴലങനിലമപ്പമ്മാലുര  വരനിഴലന്നക്ട്  പറയമ്മാന്

നമുകക്ട്  സമ്മാധനികനില.   ഇമപ്പമ്മാഴെഴത പശമ്മാതലെതനില എന്നമ്മാണക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്

അവസമ്മാനനിക്കുക  എനര  നമുകക്ട്  പറയമ്മാന്  സമ്മാധനികനില.   സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

259

മകമ്മാവനിഡനിഴന്റ പമ്മാന്ഡമനികക്ട് സമ്മാഹചരരതനില സമ്മാരക്രമനിക മരമ്മാഗങ്ങള് ബമ്മാധനിച

80  വയസനിനക്ട് തമ്മാഴഴെയുള്ളവര്കക്ട് മറക്ട്  ശമ്മാരശരനിക അവശതകളനിഴലങനില മനരനിടക്ട്

മപമ്മാളനിരഗക്ട് ബൂതനിമലെയ്ക്കക്ട് വന്നക്ട് മവമ്മാടക്ട് ഴചയമ്മാനുള്ള ഒരവസരര എലമ്മാവരുരതഴന്ന

അതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഒരുകനിഴകമ്മാടുതതമല;   എലമ്മാ  രമ്മാഷശയ  പമ്മാര്ടനികളുര

അതരതനില  ആളുകഴള  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  മവമ്മാടക്ട്  ഴചയനിപ്പനിചതമല.

സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഇതക്ട്  അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റ  ഒന്നമ്മാരഘടതനില

വളഴര  കര്ശനമമ്മായ  കസ്വമ്മാറന്റശന്  നനിര്മദ്ദേശങ്ങളമ്മായനിരുന  ഇഗൗ  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

പുറഴപ്പടുവനിചതക്ട്.  കഴണയ്ന്ഴമന്റക്ട്  മസമ്മാണുകളുണമ്മായനിമല;

സനി.എഫക്ട്.എല.ടെനി.സനി.-കള്  ഉണമ്മായനിമല;  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന

വനിമദശത്തുനനിനര വരുന്നവര്കക്ട് വശടുകളനിലതഴന്ന കസ്വമ്മാറന്റശന്  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്

ഏര്ഴപ്പടുതനിയനിമല;  സമ്പര്ക  പടനികയനിലുള്ളവര്കക്ട്  കസ്വമ്മാറന്റശന് 

സരവനിധമ്മാനങ്ങളുണമ്മായനിമല;  ആ  രൂപതനില  കസ്വമ്മാറന്റശന്  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്

ഏറവര  നല  രശതനിയനില  നടെപ്പനിലെമ്മാകനി  അതരതനിലുള്ള  ആളുകള്കക്ട്  മവമ്മാടക്ട്

ഴചയമ്മാനുള്ള  അവസരമുള്ഴപ്പഴടെയമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  നനിയമതനിഴന്റ  മഭേദഗതനിയമ്മായനി

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്  എന്നതക്ട്  ഏറവര  സസ്വശകമ്മാരരമമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്
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ഞമ്മാന്  സൂചനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.  മഴറമ്മാന്നക്ട്,  ടെമ്മാക്സൈക്ട്  പനിരനിവക്ട്  സരബനനിചക്ട്

ഗമ്മാമപഞമ്മായത്തുകള്ക്കുര  മുന്സനിപ്പമ്മാലെനിറനികള്ക്കുര  മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകള്ക്കുര

ബമ്മാധനിക്കുന്ന ചനിലെ നനിയമങ്ങളുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി മകരള പഞമ്മായതശരമ്മാജക്ട് ആകനില

വന്നനിട്ടുള്ള  ചനിലെ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  വകുപ്പുകള്  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിക്കുകയുണമ്മായനി.

അതനില ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പടതക്ട് 'ഇഗൗസക്ട് ഓഫക്ട് ഡൂയനിരഗക്ട്' എന്നതമ്മാണക്ട്. ഴതമ്മാഴെനില

മമഖലെയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  ഇതക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി

ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട നയമമ്മായനിരുന.  ഇഗൗസക്ട് ഓഫക്ട് ഡൂയനിരഗക്ട്

ബനിസനിനസക്ട്  എനപറയുന്ന  ഏകജമ്മാലെക  സരവനിധമ്മാനര  മകരളതനില

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  നനിലെവനിലുണമ്മായനിരുന്ന  പ്രയമ്മാസങ്ങള്

പരനിഹരനികമ്മാന്  സമ്മാധനിച്ചു.  ബനിസനിനസക്ട്  തുടെങ്ങമ്മാന്  ആഗഹനിക്കുന്ന

ആളുകഴളലമ്മാരതഴന്ന  ദനിവസങ്ങമളമ്മാളര  ഓമരമ്മാ  സര്ടനിഫനികറ്റുകളുര

ആവശരമമ്മാമണമ്മാ  അലമയമ്മാ  എന്നറനിയമ്മാഴത  നനിരനരര  ഓഫശസുകള്

കയറനിയനിറങ്ങുന്ന സമ്മാഹചരരതനിലനനിനര മമ്മാറനി വളഴര എളുപ്പതനില അവര്കക്ട്

ഇതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  ഴഴലെസന്സുര  മറ്റുര  ലെഭേരമമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  ഒരു

സരവനിധമ്മാനതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  ഇതക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നഴതന്നക്ട്  ഇഗൗ
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നനിയമതനില  വളഴര  വരകമമ്മായനി  സൂചനിപ്പനിചനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന്റ  രണമ്മാര

വകുപ്പനില  (xvi എ)-യനില  ''എരപമ്മാനലഡക്ട്  ഴഴലെസന്സനി''  എന്നതനിഴന്റ

ഴഡഫനനിഷന് സൂചനിപ്പനിക്കുനണക്ട്. നമ്മുഴടെ നമ്മാടനിഴലെ നനിരവധനി അഭേരസവനിദരരമ്മായ

ഴചറുപ്പകമ്മാര്,  ആര്കനിഴടെക്റ്റുമമ്മാര്,  എഞനിനശയര്മമ്മാര്,  ബനിലഡനിരഗക്ട്  മമഖലെയനില

ഴതമ്മാഴെനിഴലെടുതക്ട്  ജശവനിക്കുന്നവര്,  എഞനിനശയറനിരഗക്ട്  മകമ്മാമളജുകളനിലനനിനര

മകമ്മാഴ്സുകള് പമ്മാസമ്മായനി പുറത്തുവന്നക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മാഴത ഇരനിക്കുന്നവര് എന്നനിങ്ങഴന

അഭേരസവനിദരരമ്മായ  ഴചറുപ്പകമ്മാഴരയുര  ഴതമ്മാഴെനില  അറനിയമ്മാവന്ന  ആളുകഴളയുര

പഞമ്മായതക്ട് അടെനിസമ്മാനതനില കഴണതനി എരപമ്മാനലഡക്ട്  ഏജന്സനികളമ്മായനി

പഞമ്മായത്തുകള്  തശരുമമ്മാനനിചക്ട്  അവര്  നനിര്ണ്ണയനികഴപ്പടുന്ന  ഒരു

സരവനിധമ്മാനതനിലൂഴടെ  ഏകജമ്മാലെക  സരവനിധമ്മാനഴത  വരമ്മാപനിപ്പനികമ്മാന്മവണനി

ശമര  നടെതനിയതക്ട്  വളഴര  ശമ്മാഘനശയമമ്മായ  ഒന്നമ്മാണക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  എഴന്റ

അഭേനിപ്രമ്മായര.  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന  അപകടെസമ്മാധരത  കുറഞ്ഞെ  ഴകടനിടെങ്ങഴള

സരബനനിചക്ട് സൂചനിപ്പനിച്ചു,  അതുര ഇതുമമ്മായനി ബനഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.  ഴചറനിയ ഴചറനിയ

സരരരഭേങ്ങള്  ആരരഭേനികമ്മാനുര  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന  ഴതമ്മാഴെനില  മകനങ്ങള്

സമ്മാപനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുര  മറക്ട്  അനുബന  ബനിസനിനസകഴളലമ്മാര
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ആരരഭേനിക്കുകയുഴമമ്മാഴക  ഴചയഴപ്പടെണഴമനഴണങനില  ഴകടനിടെ

നനിര്മമ്മാണതനിഴന്റ  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  ഏറവര  ലെഘൂകരനികണര.  ഇവനിഴടെ

സൂചനിപ്പനിച എഴെക്ട് മശററനില കുറവക്ട് ഉയരമുള്ള രണക്ട് നനിലെവഴര പരനിമനിതഴപ്പടുതനിയ

300  ചതുരശ  മശറര്  കുറവക്ട്  നനിര്മനിത  വനിസശര്ണ്ണമുള്ളതുമമ്മായ

ഴകടനിടെങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട് വളഴര വരകമമ്മായനി (xxii എ)-യനില പറയുനണക്ട്.  അതനില

വളഴര  പ്രധമ്മാനഴപ്പടതക്ട്  പഞമ്മായതനിലനനിനര  ജനങ്ങള്കക്ട്  ലെഭേനിക്കുന്ന

മസവനങ്ങളനിഴലെ  സങശര്ണ്ണതകഴള  ലെഘൂകരനിക്കുക  എന്നതമ്മാണക്ട്.  (xxvi എ)-

യനില  സൂചനിപ്പനിക്കുന്ന  ''സസ്വയര  സമ്മാക്ഷേരപത്രര''  (self-certification)-ആണക്ട്

ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  മഴറമ്മാന്നക്ട്.  ഇവനിഴടെ  മനരഴത സൂചനിപ്പനിച  എരപമ്മാനലഡക്ട്

ഏജന്സനികളുര  ആരമ്മാമണമ്മാ  ഴകടനിടെര  നനിര്മനികമ്മാനുമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്  അവരുര

തമനില സസ്വയര സര്ടനിഫനിമകഷന് നടെതനി അഞക്ട് ദനിവസതനിനകര സമ്മാപനര

നടെതമ്മാന്  വരവസകമളമ്മാടുകൂടെനി  ഒരു  പഗൗരനക്ട്  അധനികമ്മാരര  ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.

നമ്മുഴടെ രമ്മാജരര നനിയമതമ്മാല ബനനിതമമ്മാണക്ട്, അതരര വശഴ്ചകള് വരുതനിയമ്മാല

പനിഴെ  ഇഗൗടെമ്മാക്കുന.  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ജനങ്ങള്കക്ട്  ഏറവര  ഗുണപ്രദമമ്മായ

നനിയമ  സരവനിധമ്മാനങ്ങളമ്മാണക്ട്  പ്രമതരകനിചക്ട്  പഞമ്മായതനിഴന്റ  മസവനങ്ങളുമമ്മായനി
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ബനഴപ്പടക്ട്  അതനില  ഉണമ്മാകനിഴയടുതനിട്ടുള്ളതക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഒരു  പഗൗരന്

മബമ്മാധപൂര്വ്വര  അതക്ട്  ലെരഘനികഴപ്പടുനഴവങനില  അതനിനക്ട്  ശനിക്ഷേമ്മാര്ഹമമ്മായ

നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്  സസ്വശകരനിമകണതക്ട്.  അതനിനുള്ള  മുന്കരുതല  നടെപടെനി  എനള്ള

നനിലെയ്ക്കക്ട്  പ്രമതരകര  ഴഴഫനുകള്  ഇഗൗടെമ്മാക്കുകയുര  ശനിക്ഷേമ്മാ  നടെപടെനികളനിമലെയ്ക്കക്ട്

മപമ്മാകുന്നതനിനുരമവണനിയുള്ള ഒരു വകുപ്പുകൂടെനി കൂടനിമചര്കഴപ്പടതക്ട്.  തശര്ചയമ്മായുര

ഒരു നടെപടെനി  എടുക്കുമമ്പമ്മാള് അതനിഴന്റ ലെരഘനതനിനക്ട്  ലെഭേനിക്കുന്ന ശനിക്ഷേ കൂടെനി

വരുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  ഒരു  നനിയമതനിഴന്റ  വകുപ്പക്ട്  പൂര്ണ്ണമമ്മാകുന്നതക്ട്.  ആ

അര്തതനിലെമ്മാണക്ട്  അതനിഴന്റ  ശനിക്ഷേമ്മാ  നടെപടെനികള്കൂടെനി  ഇതനില

സൂചനിപ്പനികഴപ്പടനിട്ടുള്ളതക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.

നമ്മുഴടെ പഞമ്മായതക്ട് സരവനിധമ്മാനങ്ങളുഴടെ വളര്ച ഒരു  25  വര്ഷകമ്മാലെയളവനില

ചര്ച  ഴചയഴപ്പടുമമ്പമ്മാള്  മകരളതനില  1995-ല  നടെന്ന  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്

ഘടതനില ഒരുവര്ഷകമ്മാലെര പഞമ്മായത്തുകളുഴടെ സനിതനിഴയനമ്മായനിരുന എന്നക്ട്

ചനിനനിമകണനിയനിരനിക്കുന.  ഞമ്മാന്  1995-ല  ജനിലമ്മാ  പഞമ്മായതക്ട്

അരഗമമ്മായനിരുന.  അതനിനമ്മാല  വളഴര  വരകമമ്മായനിടക്ട്  അറനിയമ്മാവന്ന  ഒരു

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്,  പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്  യഥമ്മാര്തതനില  അധനികമ്മാര
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വനിമകനശകരണതനിനക്ട്  കമ്മാത്തുനനിലക്കുന്ന  ഒരു  അവസയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.

Untied  fund  എന്ന വരവസയനില ഴചറനിയ സരഖര  ഴകമ്മാടുതക്ട്  എഴനങനിലുര

പണനി ഴചയക എഴന്നമ്മാരു രശതനിയനിലെമ്മായനിരുന പഞമ്മായതക്ട് സരവനിധമ്മാനങ്ങള്.

എന്നമ്മാല  1996-ഴലെ  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

അധനികമ്മാരതനില  വന്നതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട്  'അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണര',

'ജനകശയ  ആസൂത്രണര'  എന്ന  വമ്മാക്കുകള്  മകരളതനിലുര  മലെമ്മാക

മലെയമ്മാളനികള്ക്കുര  പരനിചയഴപ്പടുതനിഴകമ്മാടുതതക്ട്.  അതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്

ജനങ്ങളുഴടെ  പങമ്മാളനിതര സമ്മാധരമമ്മായതക്ട്.  ഞമ്മാനനിവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനികഴപ്പട  1997-

ഴലെ ഫണ്ടുകള് ബഡ്ജറനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ലെഭേരമമ്മാകനി എന്നതക്ട്  25  വര്ഷതനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ചര്ച  ഴചയഴപ്പടുമമ്പമ്മാള്  അറനിയമ്മാര.  എന്നമ്മാല  ഇടെകമ്മാലെതക്ട്

മകരളതനില അധനികമ്മാരതനിലവന്ന യു.ഡനി.എഫക്ട്. ഗവണ്ഴമന്റക്ട്....

ശശ  .    പനി  .    വനി  .    ശശനനിജനിന്:  സര്,  ഇഗൗ ബനിലനിഴലെ  ''സമ്മാരക്രമനിക മരമ്മാഗര''

എന്ന സലെതക്ട്  ''കസ്വമ്മാറന്റശനനില  ആയനിരനിക്കുന്ന ആള്''  എനപറയുന്ന ഭേമ്മാഗര

ശദ്ധനിചനിരുമന്നമ്മാ അതനില കസ്വമ്മാറന്റശന്  സര്ടനിഫനികറക്ട് ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനില, ആരമ്മാണക്ട്

ആ  സര്ടനിഫനികറക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുക  എനള്ള  ഭേമ്മാഗര  ഇതനില  പറയുന്നതമ്മായനി
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കമ്മാണുന്നനില.  അതക്ട് അങ്ങയുഴടെ ശദ്ധയനിലവന്നനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശമതനി  ശമ്മാനകുമമ്മാരനി  ഴക  .: സര്,  തശര്ചയമ്മായുര  ഇതക്ട്  പ്രസകമമ്മായ

മചമ്മാദരമമ്മാണക്ട്. നനിലെവനില ഇഗൗ ബനിലനില ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പുര അനുബന നടെപടെനികളുര

സരബനനിചക്ട്  പ്രതനിപമ്മാദനിക്കുന്ന  വകുപ്പുകളമ്മാണക്ട്  74  (എ)-ഉര  6-ഉര.   ഇഗൗ

നനിയമതനില കസ്വമ്മാറഴഴന്റനനില കഴെനിയുന്ന ആളുകള്കക്ട് സര്ടനിഫനികറക്ട് നലകമ്മാനുര

വരവസ ഴചയനിട്ടുണക്ട്.  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര അതക്ട് ഴമഡനികലുമമ്മായനി ബനഴപ്പട്ടുള്ള

വനിഷയമമ്മാണക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ പ്രമതരക നനിര്മദ്ദേശമനുസരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ഇമപ്പമ്മാള്

നലകനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  സര്ടനിഫനികറക്ട്  ഴമഡനികല  ഓഫശസര്മമ്മാര്കക്ട്

ലെഭേരമമ്മാകമ്മാര എനള്ള ഒരു വരവസയമ്മാണുള്ളതക്ട്. പമക്ഷേ അതക്ട് പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്

നനിയമതനിനകതക്ട്  സൂചനിപ്പനിക്കുന്നനിഴലനതഴന്നയമ്മാണക്ട്  മനസനിലെമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിയുന്നതക്ട്.   ഴമഡനികല  ഓഫശസര്മമ്മാര്  അതനിനക്ട്  അധനികമ്മാരഴപ്പട

സമ്മാപനതനിലനനിനമമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  ലെഭേരമമ്മാമകണതക്ട്  എനര  സൂചനിപ്പനിക്കുന.

പ്രമ്മാമദശനിക  ഭേരണ  സരവനിധമ്മാനതനിഴന്റ  ഒരു  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  മനടഴമനമ്മാഴണന്നക്ട്

സൂചനിപ്പനികമ്മാന്  ഞമ്മാന്   ഇഗൗ  ഘടതനില  ഒരനികലകൂടെനി  ആഗഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

കമ്മാരണര  ഏറവര  പുതനിയ  കണകനുസരനിചക്ട്  മകരളതനില
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941 ഗമ്മാമപഞമ്മായത്തുകളമ്മാണുള്ളതക്ട്.  അതനില  15962  വമ്മാര്ഡുകളനില  50

ശതമമ്മാനഴമന്ന  നനിലെയനില  9365  സരവരണ  വമ്മാര്ഡുകള്,   152  മബമ്മാകക്ട്

പഞമ്മായത്തുകളനില  2079  വമ്മാര്ഡുകള്,  1268...  അങ്ങഴന  50  ശതമമ്മാനഴമന്ന

നനിലെയനില  വലെനിയ  രൂപതനില  സരവരണര  ലെഭേരമമ്മാകനിയ  ഒരു

സമ്മാഹചരരമമ്മാണുള്ളതക്ട്.  അദ്ധരക്ഷേ  പദവനികഴളമ്മാഴക  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിച്ചു

അഴതലമ്മാരതഴന്ന  വളഴര  വരകമമ്മായനി  നമുകറനിയമ്മാര.  പഞമ്മായത്തുകളനില

വനനിതകള്,  എസക്ട്.സനി.,എസക്ട്.ടെനി.  തുടെങ്ങനി  നനിരവധനി  മമഖലെകളനിലനനിന്നക്ട്

ആളുകള്  അദ്ധരക്ഷേ  പദവനികളനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഉയര്നവരുന.  ഇവനിഴടെ  കഴെനിഞ്ഞെ  25

വര്ഷതനിനകതക്ട്  മലെമ്മാകല  മബമ്മാഡനികള്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുള്ള  ശരമ്മാശരനി

വനികസനതനിഴന്റ  മതമ്മാതുര  ഴചലെവഴെനികഴപ്പട  ഫണനിഴനക്കുറനിച്ചുള്ള  ഒരു

ഴചറുവനിവരണവരകൂടെനി സൂചനിപ്പനിചക്ട്  ഞമ്മാന് അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാര.  ഴക്രഡനിബനിളമ്മായനി

പഞമ്മായത്തുകള് പ്രവര്തനര നടെതനി മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുനഴവനള്ളതമ്മാണക്ട്. 1996-

1997 മുതല 2015-2016 വഴരയുള്ള കമ്മാലെഘടതനിഴലെ മമ്മാത്രര കണകനുസരനിചക്ട്

പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്  ലെഭേരമമ്മായതക്ട്  38,235  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്.  മനമ്മാണ്  പമ്മാന്

ഇനതനില  19827.67  മകമ്മാടെനി  രൂപ  ഴചലെവഴെനിചനിട്ടുണക്ട്.  അങ്ങഴന
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പരനിമശമ്മാധനിച്ചുമനമ്മാകനിയമ്മാല  2017  മുതല  2021-2022  കമ്മാലെഘടര വഴര മമ്മാത്രര

52587.46  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്  വഴെനി

വനിനനിമയമ്മാഗനിക്കുന്നതനിനക്ട്  തയമ്മാറമ്മായനിട്ടുള്ളതക്ട്.   തശര്ചയമ്മായുര  പഞമ്മായത്തുകളുഴടെ

ഭേരണ  സരവനിധമ്മാനഴത  ഏമകമ്മാപനിപ്പനികമ്മാനുര  ശകനിഴപ്പടുതമ്മാനുര

അധനികമ്മാരവനിമകനശകരണര  എന്ന  ആശയഴത  കൂടുതല  ശകനിഴപ്പടുതമ്മാനുര

ഇഗൗ  മഭേദഗതനികക്ട്  സമ്മാധരമമ്മാകുഴമന്നക്ട്  മമ്മാത്രര  ഇഗൗ  സന്ദര്ഭേതനില

സൂചനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് ഇഗൗ പ്രമമയഴത പൂര്ണ്ണമമ്മായനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.  

(അദ്ധരക്ഷേമവദനിയനില പമ്മാനല ഓഫക്ട് ഴചയര്മമ്മാന് ശശ. മജമ്മാബക്ട് കമകനിള്)

ശശ.  പനി.  പനി.  സുമമമ്മാദക്ട്  ചുമതലെഴപ്പടുതനിയ  പ്രകമ്മാരര

ശശ  .    എ  .    സനി  .    ഴമമ്മായശന്:  സര്,   2021-ഴലെ  മകരള  നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ

(മഭേദഗതനി)  ബനില ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  15-10-2021  വഴര

സര്ക്കുമലെറക്ട് ഴചയണഴമന്ന 1 (എ) നമ്പര് മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

 2016-ഴലെ നനിയമതനിനമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  മഭേദഗതനി  വന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.  2016-ഴലെ

നനിയമനനിര്മമ്മാണതനിഴന്റ  പശമ്മാതലെര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിയുര  മറക്ട്

അരഗങ്ങളുര സൂചനിപ്പനിചനിട്ടുണക്ട്. 73, 74  ഭേരണഘടെനമ്മാ മഭേദഗതനികളുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി
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മകരളതനില  നനിലെവനിലുണമ്മായനിരുന്ന  മകരള  നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ നനിയമങ്ങള്

ഴഴവരുദ്ധരമുള്ളതമ്മാഴണന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴഴഹമകമ്മാടെതനിയുഴടെ  മുമ്പനില  റനിടക്ട്

ഴപറശഷന്  മപമ്മായമപ്പമ്മാള്  ഒരു  ഏകശകൃത  നനിയമമുണമ്മാകണഴമന്നതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനില  2013-ലെമ്മാണക്ട്  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  2016  മമ്മാര്ചക്ട് മമ്മാസതനില നനിയമമമ്മാകുന്നതക്ട്.  ഞമ്മാന്

ഇതക്ട് പറയമ്മാന് കമ്മാരണര, രണക്ട് അസരബനി നടെന്നമപ്പമ്മാള്മപമ്മാലുര ചനിലെ ബനില്ലുകള്

അവതരനിപ്പനികമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാഴത  വന്നതക്ട്  വലെനിയ  ഴതറമ്മാഴണന്ന

വമ്മാദഗതനികളുണമ്മായനി. ആ ബനില ഏഴെക്ട് തവണ ഓര്ഡനിനന്സമ്മായനി ഇറകനിയനിട്ടുണക്ട്.

2013  ഴസപ്റരബര്,  2014  ഴഫബ്രുവരനി,  ജൂഴഴലെ,  2015  ജനുവരനി,  ഏപ്രനില,

ഴസപ്റരബര്.  അങ്ങഴന  2016  മമ്മാര്ചക്ട്  17-നക്ട്  ഇതക്ട്  ബനിലമ്മായനി  അവതരനിപ്പനിച്ചു.

അന്നക്ട് അതനിനക്ട് കമ്മാരണങ്ങളുണമ്മാകമ്മാര അതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര ഞമ്മാന് മപമ്മാകുന്നനില.

ജനമ്മാധനിപതരതനിഴന്റ  ഉള്ളടെകഴതക്കുറനിചക്ട്  പ്രഭേമ്മാഷണര  നടെത്തുന്നവര്,   ഒരു

ബനിലനിഴന  സരബനനിചക്ട്  വമ്മാദഗതനികളുയര്ത്തുമമ്പമ്മാള്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകര്

റൂളനിരഗക്ട്  നടെതനിയനിട്ടുള്ളതനിനമ്മാല  ഞമ്മാന്  അതനിഴന്റ  വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്

മപമ്മാകുന്നനില.  ഇഗൗ  നനിയമതനിഴന്റ  മഭേദഗതനിയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഇന്നഴത
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സമ്മാഹചരരതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  കമ്മാലെമ്മാനുസൃതമമ്മായ  മമ്മാറങ്ങളമ്മാണക്ട്  മകരള  നഗര-

ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ നനിയമതനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.  നമ്മുഴടെ  ഭൂ  പ്രകൃതനി,

ജനസമ്മാനത,  നഗരങ്ങളുര ഗമ്മാമങ്ങളുര തമനില യമ്മാഴതമ്മാരു വരതരമ്മാസവമനിലമ്മാത

അവസ,  നമള്  മനരനിട  രണക്ട്  പ്രളയങ്ങളുര  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന

പ്രകൃതനിമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങളുരമൂലെര  പുതനിയ  ചനിലെ  പ്രശ്നങ്ങള്  അഡസക്ട്  ഴചമയണ

സമ്മാഹചരരമുണമ്മായനി.  അതരഴമമ്മാരു സമ്മാഹചരരതനിലെമ്മാണക്ട് നനിയമങ്ങളനില  ഈ

പ്രശ്നങ്ങള്ക്കുകൂടെനി പരനിഹമ്മാരര കമ്മാണമ്മാന് മവണനി കമ്മാലെമ്മാനുസൃതമമ്മായ നടെപടെനികള്

സസ്വശകരനികണഴമന്നക്ട് കഴെനിഞ്ഞെ സര്കമ്മാര് തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്. മമ്മാസ്റ്റര്

പമ്മാനുകഴളക്കുറനിചക്ട് വലെനിയ ആശങ പ്രതനിപക്ഷേത്തുള്ള ചനിലെര് ഉന്നയനിച്ചു. അതനില

വസ്തുതയുണക്ട്.   മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനുള്ള  സലെങ്ങളനിലതഴന്ന  അതക്ട്  ഭൂമനി  ഫ്രെശസക്ട്

ഴചയനിടെമ്മാനുള്ളതമ്മാണക്ട്.  2013-നക്ട്  മശഷര  2016 വഴരയുര  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനുള്ള

സലെതക്ട്  ഒരു  നനിര്മമ്മാണ പ്രവര്തനങ്ങളുര  നടെന്നനിടനിലമ്മാഴയനള്ളതക്ട്  നമള്

കമ്മാണണര.  ഇതനിനുപുറഴമ  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനുള്ള  പ്രമദശങ്ങളനിലതഴന്ന  Detailed

Town Planning  (DTP)  സ്കശമുകളുമുണക്ട്.   പുതനിയ കമ്മാലെഘടതനിഴന്റ ഇതരര

പ്രശ്നങ്ങള്  ഴഴകകമ്മാരരര  ഴചയന്നതനിനക്ട്  2016-ല  സമഗമമ്മായുണമ്മാകനിയ
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നനിയമതനില  മഭേദഗതനികള്  ഉണമ്മാകണഴമനള്ള  അവസരര  ഇതനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  സൃഷനികഴപ്പടതക്ട്.   അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  മഭേദഗതനി  ബനിലനിഴന്റ

വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ഴകമ്മാനര ഞമ്മാന് മപമ്മാകുന്നനില. അതനിനക്ട് വകുപ്പക്ട് തനിരനിച്ചുള്ള

ചര്ചയുണമലമ്മാ?  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള  കമ്മാലെതമ്മാമസര

മകരളതനില  വലെനിഴയമ്മാരു  പ്രശ്നമമ്മായനിരുന.  നമള്  ഇത്രയുര  കമ്മാലെമമ്മായനി

മകരളതനിഴലെ  നഗര  പ്രമദശങ്ങള്മകമ്മാ  മറക്ട്  പ്രമദശങ്ങള്മകമ്മാ  എത്ര  മമ്മാസ്റ്റര്

പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്?   വളഴര  കുറവമ്മാണക്ട്.  പഞമ്മായതശരമ്മാജക്ട്

നനിയമങ്ങഴളമ്മാഴക  വരുന്നതനിനക്ട്  മുമ്പുര  ഇവനിഴടെ  നനിയമങ്ങഴളമ്മാഴകയുണക്ട്.

അതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായ  നനിയമങ്ങള്  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാനുണമ്മാകനിയമ്മാലുര  നമ്മാലപതുര

അന്പതുര  വര്ഷങ്ങളമ്മായനി  ഒരു  പ്രവര്തനവര  നടെകമ്മാഴത  കനിടെക്കുനഴവന്ന

ആമക്ഷേപര വളഴര ഗഗൗരവഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന ഒരു മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാകനിഴയടുകമ്മാന്  പത്തുര  പനണ്ടുര  വര്ഷകമ്മാലെഴത

കമ്മാലെതമ്മാമസമുണമ്മാകുന.  ആ  പ്രശ്നതനിനക്ട്  പരനിഹമ്മാരര  കമ്മാണമ്മാന്മവണനിയുള്ള

മഭേദഗതനികള്  ഇതനിലുണക്ട്.  അതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട്  നമള്  പറഞ്ഞെ  ഇഗൗ  ദുരന

സമ്മാധരതകള്.  ദുരന സമ്മാധരതകളുമമ്മായനി ബനഴപ്പട പുതനിയ പ്രശ്നങ്ങള് നമ്മുഴടെ
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നമ്മാടനിലുണമ്മായനി.  മണ്ണനിടെനിചനിലുര  ഴവള്ളഴപ്പമ്മാകതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  പുതനിയ

പ്രശ്നങ്ങളുര വന.  നമ്മുഴടെ നമ്മാടനിഴലെ വനികസനങ്ങള് പമ്മാന് ഴചയണമ്മായതലമലമ്മാ.

അതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഴകടുതനികള്  വരുമമ്പമ്മാള്  അതനിഴന  അഭേനിമുഖശകരനികമ്മാന്

കഴെനിയുന്ന പുതനിയ മമ്മാറങ്ങള് മവമണ;  ആ മമ്മാറങ്ങള് ഉള്ഴകമ്മാള്ളനികമ്മാന് ദുരന

സമ്മാധരത  പരനിഗണനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  സലെപരമ്മാസൂത്രണര  ഓര്ഡനിനന്സനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനിതഴന്ന  ഴകമ്മാണ്ടുവന.  അതനിമപ്പമ്മാള്  നമള്  നനിയമമമ്മാകമ്മാന്

മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  ആ  സമ്മാധരതയ്ക്കുമവണനിയമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  ഴചയന്നതക്ട്.

അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന  നനിലെവനിലുള്ള  നനിയമതനില  വനമപമ്മാകുന്ന  കുറവകള്,

പമ്മാനമ്മാമണമ്മാ  DTP  സ്കശമമ്മാമണമ്മാഴയനള്ള  തര്കര  ടെഗൗണ്  പമ്മാനനിരഗക്ട്

വനിഭേമ്മാഗതനിനുര  ഉമദരമ്മാഗസര്ക്കുര  ഴസക്രടറനിമമ്മാര്ക്കുമനിടെയനില   ഉണമ്മാകുനണക്ട്.

അതനിനക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  വരകത  വരുതനിയനിട്ടുണക്ട്.  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാകനികഴെനിഞ്ഞെമ്മാല  മഴറലമ്മാര  അതനിനക്ട്  വനിമധയമമ്മായനി  മപമ്മാകണഴമനള്ള

രശതനിയനിലുള്ള  നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്  ഇതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  പലെമപ്പമ്മാഴുര

ജനപ്രതനിനനിധനികള്  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിഴന  ഭേയഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.  അതനിനുകമ്മാരണര  അവനിഴടെയുളള
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വനികസന  പ്രവൃതനികള്  ജനങ്ങളുഴടെ  സമര്ദ്ദേതനിഴന്റ  ഫലെമമ്മായമ്മാണക്ട്

ഉണമ്മാകുന്നതക്ട്.  കൃഷനി സലെങ്ങമളമ്മാ വരവസമ്മായ സലെങ്ങമളമ്മാ അതുമപമ്മാലുളള മറക്ട്

ഏരനിയകമളമ്മാമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  പ്രശ്നതനില  കൃതരമമ്മായ  ധമ്മാരണയനിലമ്മാഴത

ആസൂത്രണപ്രക്രനിയ  പൂര്ണ്ണമമ്മാകമ്മാതതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  പ്രശ്നങ്ങളുര

പ്രതനിസനനികളുര  ഉണമ്മാകമ്മാറുണക്ട്.  അതനിനക്ട്  പരനിഹമ്മാരര  കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന

സനിതനി ഇഗൗ മമ്മാസ്റ്റര് പമ്മാനനിഴന്റ ഇമപ്പമ്മാഴെഴത മഭേദഗതനി നനിയമതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിട്ടുണക്ട്.  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്  മമ്മാസ്റ്റര്  പമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനില  വശഴ്ച  വരുതനിയമ്മാല  അതനില  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  ഇടെഴപടെമ്മാന്

കഴെനിയുന്ന  വരവസകള്കൂടെനി  ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിട്ടുണക്ട്.  ആ  വരവസകള്  ചനിലെ

സലെതക്ട് അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. ഒരു ഭൂപ്രമദശര, അതക്ട് രമണമ്മാ മൂമന്നമ്മാ തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനതനിഴന്റതമ്മായനിരനിക്കുര,  അവനിഴടെ  അടെനിയനരമമ്മാഴയമ്മാരു  കമ്മാരരര

നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനക്ട്  ഒരു  പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാകമ്മാന്  അതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട

തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനര  ഇടെഴപടെണര. അങ്ങഴനയുളള  ചനിലെ  പ്രശ്നങ്ങളുണക്ട്.

അതുമപമ്മാഴലെ പ്രളയരമപമ്മാലുളള ദുരനസരഭേവങ്ങളുര നമ്മുഴടെ നമ്മാടനിലുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.

അകമ്മാരരതനിലുര  മമ്മാതൃകമ്മാപരമമ്മായ,  നനിയമവനിമധയമമ്മായ  ഇടെഴപടെലുകള്കക്ട്
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അവസരമുണമ്മാകണര.  അതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഏഴതങനിലുര  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  അധനികമ്മാരര  എടുത്തുകളഞ്ഞെ  ഒരു  വരവസയുര  ഈ

മഭേദഗതനിയനിലെനില.  പഴെയ  നനിയമതനിഴലെ  എലമ്മാവരവസകളുര

നനിലെനനിര്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഈ നനിയമതനിഴലെ 24-ാം വകുപ്പക്ട് എടുത്തുകളഞ്ഞെതനിഴന

സരബനനിചക്ട്  പറഞ്ഞു.  24-ാം  വകുപ്പനിഴന്റ  ഉപമയമ്മാഗര  23-ാം  വകുപ്പനിഴന്റ

കൂടനിമചര്ത ഖണനികയനിലുഴണന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന് മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  അതനിനമ്മാല

അതക്ട് ആവര്തനിമകണതനില. അതനിഴന്റ  എക്സൈനികപ്യൂഷന് എനളളതക്ട്, മുന്ഗണനമ്മാ

പദ്ധതനികള്  23-ാം  വകുപ്പനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗത്തുതഴന്ന  കൂടുതലെമ്മായനി  മചര്കഴപ്പട

ഭേമ്മാഗതക്ട് വരകതമയമ്മാടുകൂടെനി   ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിട്ടുണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണമ്മാകമ്മാര  24-ാം

വകുപ്പക്ട്  ഒഴെനിവമ്മാകനിയഴതന്നക്ട്  കരുതുന.  ഇഗൗ  അര്തതനില,

നഗരവത്കരണതനിഴന്റ  കമ്മാരരതനില   ഭൂമനിയുഴടെ  വനിനനിമയമ്മാഗതനിലുര

മറ്റുഴമമ്മാഴകയുണമ്മാകുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ട്  പരനിഹമ്മാരര  കമ്മാണമ്മാന്   ഇഗൗ  നനിയമര

പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  കഴെനിയുര. നനിലെവനിഴലെ  നനിയമപ്രകമ്മാരര

ജനിലയ്ക്കുമവണനി  സലെപരപമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനില  ഉമദരമ്മാഗസ

സരവനിധമ്മാനതനിനമ്മാണക്ട്  പ്രധമ്മാന  ചുമതലെ.  അതനിനക്ട്  പകരര
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ഭേരണഘടെനമ്മാനുസൃതമമ്മായനി ആസൂത്രണ സമനിതനികക്ട് ചുമതലെ നലകുന. അഴതമ്മാരു

ജനമ്മാധനിപതര  പ്രക്രനിയയമല;  ഉമദരമ്മാഗസഴര  ഏലപ്പനിക്കുന്നതനിനുപകരര

ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട  ഡനി.പനി.സനി.-ഴയ  ജനിലമ്മാ  പമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുളള

നടെപടെനികള് ഏലപ്പനിക്കുന. ഇതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്

ജനമ്മാധനിപതരപരമമ്മായ പങമ്മാളനിതര  ഉറപ്പുവരുത്തുകയുര  ഴചയന.  അതുമപമ്മാഴലെ

2018-ഴലെയുര 2019-ഴലെയുര പ്രളയതനില ദുരന സമ്മാധരതയുളള പ്രമദശങ്ങളനിഴലെ

അടെനിയനരമ്മാസൂത്രണര  ആവശരമമ്മാഴണന്നക്ട്  കമ്മാണുന്നപക്ഷേര  ആയതനിനക്ട്  നഗര-

ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ  നനിയമതനില  വരവസ  ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഒരു  പ്രമതരക

പ്രമദശതനിനക്ട് അടെനിയനര ഇടെഴപടെല സമ്മാധരമമ്മാകനി പമ്മാന് തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുളള

വരവസകളുര  മഭേദഗതനികളനില  ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിട്ടുണക്ട്. തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനതനിനക്ട്  പ്രമതരക  പ്രമദശതനിനുമവണനി  സലെപര  പമ്മാന്

തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്  നടെപടെനി  സസ്വശകരനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന  വനിവനിധ

പമ്മാനുകള്  തയമ്മാറമ്മാകമ്മാമമമ്മാഴയന്നതമ്മാണക്ട്  തര്കര.  മൂലെനനിയമതനിഴലെ  30-ാം

വകുപ്പനില  ഇതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  വരവസകളുണക്ട്.  അതനില  വരകത

വരുത്തുകഴയന്ന  സമശപനമമ്മാണക്ട്  ഴചയനിട്ടുളളതക്ട്.  ഞമ്മാന്  മനരഴത
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സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ, സര്കമ്മാരനിനക്ട് ജമനമ്മാപകമ്മാരപ്രദമമ്മായനി ഴഴകകമ്മാരരര ഴചയമ്മാന്

കഴെനിയുന്ന  ജനമ്മാധനിപതര  വരവസകളമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി

ഉള്ഴപ്പടുതനിയനിട്ടുളളതക്ട്.  ഒരു അധനികമ്മാരഴതയുര മചമ്മാദരര ഴചയന്ന സമശപനമല.

അതനിനമ്മാല  പുതനിയ  കമ്മാലെഘടതനിഴലെ  പ്രശ്നങ്ങള്കക്ട്,   ദുരനകമ്മാലെഴത

അതനിജശവനികമ്മാന്  കഴെനിയുന്ന  നവമകരള  സൃഷനികമ്മായുള്ള,  റശബനിലഡക്ട്

മകരളയുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇമപ്പമ്മാള്

നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്,  ആ പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുകൂടെനി സഹമ്മായകരമമ്മാകുന്ന

രശതനിയനിലെമ്മാണക്ട് ഇഗൗ ബനിലനില മഭേദഗതനികള് വനിഭേമ്മാവന ഴചയന്നതക്ട്. 

സമ്മാന്ദര്ഭേനികമമ്മായനി ഒനരണക്ട് കമ്മാരരങ്ങള്കൂടെനി പറഞ്ഞുഴകമ്മാളളഴട, മനരഴത

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മുന്പ്രതനിപക്ഷേ മനതമ്മാവക്ട് സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള് കഴെനിഞ്ഞെ ബനിലനിഴലെ

വരവസകഴള  സരബനനിചക്ട്  അമദ്ദേഹര  മുമ്പക്ട്  പറഞ്ഞെ  അമത  വമ്മാദഗതനി

ആവര്തനിക്കുകയുണമ്മായനി.  അതക്ട്  മമ്മാറനി  ഇമപ്പമ്മാള്  മഭേദഗതനി  വശണ്ടുര

വന്നമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  ഉന്നയനികമ്മാന്  അവസരമുണമ്മായഴതന്നതക്ട്  വസ്തുതയമ്മാണക്ട്.  2011-

ഴലെ  ഴസന്സസക്ട്  അനുസരനിചക്ട്  മകരളതനിഴലെ  മഹമ്മാഭൂരനിപക്ഷേര  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളനിലുര  വമ്മാര്ഡക്ട്  വനിഭേജനര  ഇതുവഴരയുര  നടെന്നനിടനില.  അന്നഴത
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ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  കമ്മാലെതക്ട്  വമ്മാര്ഡക്ട്  വനിഭേജനര  നടെന്നതക്ട്  ചനിലെ

മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളനിമലെയ്ക്കുര  മകമ്മാര്പ്പമറഷന്  പ്രമദശങ്ങളനിമലെയ്ക്കുമമ്മാണക്ട്.

അതമ്മായതക്ട്,  പുതുതമ്മായനി  രൂപശകരനിച  മുന്സനിപ്പമ്മാലെനിറനികളനിലുര

മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികമളമ്മാടെക്ട് കൂടനിമചര്കഴപ്പട ചനിലെ  പ്രമദശങ്ങളനിലുമമ്മാണക്ട്. അങ്ങഴന

വന്നമപ്പമ്മാള് ആ പ്രമദശങ്ങള് പുതനിയ മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളമ്മായനി. അവനിഴടെ വമ്മാര്ഡക്ട്

വനിഭേജനര  നടെന്നനിട്ടുണക്ട്.  മകരളതനിഴലെ  മഹമ്മാഭൂരനിപക്ഷേര  വരുന്ന  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളനിലുര  2011-ഴലെ ഴസന്സസക്ട് അനുസരനിച്ചുളള വനിഭേജനര നടെന്നനിടനില.

ആ സമ്മാഹചരരതനിലെമ്മാണക്ട് ഈ മമ്മാറര മവണഴമന്നക്ട് തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്. ഭേരണഘടെനമ്മാ

വനിരുദ്ധമമ്മായനി  എമനമ്മാ  ഴചയഴവന്നമ്മാണക്ട്  മുന്പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്ട്  ഉന്നയനിച

രണമ്മാമഴത ആമക്ഷേപര. ഭേരണഘടെനമ്മാ വനിരുദ്ധമമ്മായ നനിലെപമ്മാടെക്ട് സര്കമ്മാര് അനര

സസ്വശകരനിചനിടനില.  നനിയമസഭേ  അതരഴമമ്മാരു  ബനില  പമ്മാസമ്മാകനിയതനില

നനിയമവനിരുദ്ധമമ്മാഴയമ്മാനര  ഴചയനിടനില. ഴസന്സസക്ട്  നടെക്കുന്നതനിനക്ട്  ഒരുവര്ഷര

മുമ്പക്ട്  അതനിഴന്റ  ബഗൗണറനി..  അഡനിനനിമസറശവക്ട്  ബഗൗണറനി  എന്നമ്മാണക്ട്

പറഞ്ഞെനിട്ടുളളതക്ട്.  മകരളതനിഴലെ  ഗമ്മാമപഞമ്മായത്തുകളുഴടെ  കമ്മാരരതനില

അഡനിനനിമസറശവക്ട് ബഗൗണറനിഴയന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട് പഞമ്മായതനിഴന്റ അതനിര്തനിയുര
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മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളുഴടെ  കമ്മാരരതനില  മുനനിസനിപ്പല  അതനിര്തനിയുമമ്മാണക്ട്.  പുതനിയ

പഞമ്മായമതമ്മാ  മുന്സനിപ്പമ്മാലെനിറനിമയമ്മാ  രൂപശകരനിക്കുന്നതനിനുമവണനി  അതനിഴന്റ

അഡനിനനിമസറശവക്ട്  ബഗൗണറനികളനില  ഒരുമമ്മാറവര  വരുതമ്മാന്  സര്കമ്മാര്

ഉമദ്ദേശനിചനിടനില. ഞമ്മാന് അകമ്മാരരര മുമ്പുര  വരകമമ്മാകനിയതമ്മാണക്ട്. ഴസന്സസനിഴന്റ

വരവസകള്കക്ട് വനിരുദ്ധമമ്മായനി ഴചയഴവന്നക്ട് പറയുന്നതനില വസ്തുതയനില. 'ഞങ്ങള്

അതക്ട്  ഇഗൗ  ഴചകുതമ്മാന്മമ്മാമരമ്മാടെക്ട്  പറഞ്ഞുഴവന്നമ്മാണക്ട്'  മുന്പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്ട്

സൂചനിപ്പനിച  വമ്മാചകര.  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങഴള  സരരക്ഷേനിച

മമ്മാലെമ്മാഖമമ്മാരമ്മായനിരുന മകരളതനിഴലെ ഇടെതുപക്ഷേ ഗവണ്ഴമന്റുകഴളന്നക്ട്  ഞങ്ങള്

പറയുര.  ഞമ്മാന്  പഴെയ  കമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  കടെക്കുന്നനില.  ജനിലമ്മാ

കഗൗണ്സനിലുകളുഴടെ  കമ്മാരരതനിലുണമ്മായ...  അധനികമ്മാര

വനിമകനശകരണതനിനുമവണനി  ആരമ്മാണക്ട്  ഴചയഴതഴന്നമ്മാഴകയുളള

മചമ്മാദരങ്ങളുണമ്മായനി.  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികള് പുതനിയതമ്മായനി  രൂപശകരനികമ്മാന്മവണനി

നടെന്ന  പരനിശമങ്ങള്,  നനിങ്ങള്   ഒരുപമ്മാടെക്ട്  രൂപശകരനിച്ചുഴവന  പറയുന്നതനിഴന

അരഗശകരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പമക്ഷേ  ആ  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികള്കക്ട്  ഒരു  ജശവവമ്മായു

നലകമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ സ്റ്റമ്മാഫുകള് ഉണമ്മായനിരുമന്നമ്മാ;  ആ മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികള്കക്ട്
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ആവശരമമ്മായ ജശവനകമ്മാഴര അനുവദനിച്ചുനലകനിയതക്ട്  കഴെനിഞ്ഞെ എല.ഡനി.എഫക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റമ്മാഴണന്നക്ട് അഭേനിമമ്മാനമതമ്മാഴടെ ഞങ്ങള് പറയുര. ഞങ്ങള് തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങഴള  കഴയമ്മാഴെനിയുകയമ്മാമണമ്മാ ഴചയതക്ട്;  അഞ്ചുവര്ഷകമ്മാലെഴത

യു.ഡനി.എഫക്ട്.-ഴന്റ  ഭേരണതനില  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കമ്മായനി  33,000

മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഴചലെവഴെനിചഴതങനില  കഴെനിഞ്ഞെ  എല.ഡനി.എഫക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ കമ്മാലെതക്ട്  ആഴക ഴചലെവഴെനിചതക്ട്  53,000  മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട്.

ആരമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന്റ  കൂഴടെനനിന്നതക്ട്?  ഇമപ്പമ്മാള്  പ്രശ്നങ്ങളുര  പ്രതനിസനനികളുര

ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട്  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  ഉണമ്മാകനിയ  പ്രതനിസനനിയമ്മാണക്ട്.  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്

കമ്മാലെതക്ട്  ജനങ്ങഴള  സരരക്ഷേനിക്കുകഴയന്നതക്ട്  ഒരുവനികസന  പ്രവര്തനമമല;

മരമ്മാഗപ്രതനിമരമ്മാധര  എന്നതക്ട്  പഞമ്മായതനിരമ്മാജക്ട്  നനിയമതനിലുളളതമല;  ഒരു

പ്രതനിസനനിഴയ അതനിജശവനികമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ പണര മുടെകമ്മാന് ബമ്മാധരതയുളളതക്ട്

തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്ഴകന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  കരുതുന്നതക്ട്.  ആവശരമമ്മായ

സഹമ്മായര  നലകമ്മാഴമന്നക്ട്  സര്കമ്മാര്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട്  നലകണര,

അകമ്മാരരതനില എനനികക്ട് രണക്ട് പക്ഷേമനില.  ഇതനിനുമവണനി ഴചലെവഴെനിച സരഖര

നലകമ്മാന് കഴെനിയണര.  പമ്മാനനിഴന്റ കമ്മാരരതനില കഴെനിഞ്ഞെ നമ്മാലെക്ട്  വര്ഷകമ്മാലെവര
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ഇമപ്പമ്മാള്  ഇഗൗ  പ്രതനിസനനികള്കനിടെയനിലുര....  മകരളതനിഴലെ  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്  ഏകപക്ഷേശയമമ്മായനി  ആരുമടെഴതങനിലുമലമലമ്മാ;  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്

മുതല ഇതുവഴരയുളള തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങഴളടുതമ്മാല വരതരസ രമ്മാഷശയ

പമ്മാര്ടനികള്  ഴഴകകമ്മാരരര  ഴചയന്ന  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ

ഭേരണമ്മാധനികമ്മാരനികഴളമ്മാഴകയമ്മായനി  ബനമുളളവരമല  ഇഗൗ  സഭേയനിലെനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

ഇകമ്മാരരര  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനില  വശഴ്ച  വരുതനിയതക്ട്  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്  അവര്  പറയഴട.  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ

നനിര്മദ്ദേശതനിഴന്റയുര  സഹമ്മായതനിഴന്റയുര  അടെനിസമ്മാനതനില  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്

പ്രതനിമരമ്മാധ  പ്രവര്തനങ്ങളനില  രമ്മാജരഴതയമ്മാഴക  ഒന്നമ്മായനി  അണനിനനിരതനി

മകരളതനില  മമ്മാതൃകയമ്മാകുന്ന  രശതനിയനിലുള്ള  പ്രവര്തനമമ്മാണക്ട്  കമ്മാഴ്ചവചതക്ട്.

അഴതമ്മാരു  വനികസന  പ്രവര്തനമമ്മായനി  കമ്മാണണര.  അതനിനുമവണനി

മകരളതനിഴലെ ധനകമ്മാരരവകുപ്പുര  സര്കമ്മാരുര തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്

കൂടുതല  ഫണക്ട്  അനുവദനികണഴമനളള  കമ്മാരരതനില  എനനികക്ട്  മയമ്മാജനിച

അഭേനിപ്രമ്മായമമ്മാണുളളതക്ട്. 

ഇടെതുപക്ഷേ രമ്മാഷശയഴത സരബനനിചക്ട് ഗമ്മാനനിജനിയമ്മായനിരുന ഇടെതുപക്ഷേര,
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പണനിറക്ട്ജനിയമ്മായനിരുന  ഇടെതുപക്ഷേര  എഴന്നമ്മാഴകയുളള  വലെനിയ

അവകമ്മാശവമ്മാദങ്ങള് ഉന്നയനിച്ചു.  അതനിമനമ്മാടെക്ട്  ഞങ്ങള് മയമ്മാജനിക്കുന.  എന്നമ്മാല

പ്രതനിപക്ഷേര  ആ  ഇടെതുപക്ഷേ  നയര  പനിന്തുടെരുനമണമ്മാഴയന്നതമ്മാണക്ട്  പ്രശ്നര.

ഗമ്മാനനിജനി  പനിന്തുടെര്ന്ന നയര,  ഗമ്മാമസസ്വരമ്മാജനിഴന്റ സങലപ്പര രണമ്മാര  യു.പനി.എ.

ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  കമ്മാലെതക്ട്  തകര്ഴതറനിഞ്ഞെവരമല  നനിങ്ങള്;  എലമ്മാര

മമ്മാര്കറനിനക്ട്  വനിട്ടുഴകമ്മാടുത  നയര  സസ്വശകരനിചക്ട്  സമ്പന്നന്മമ്മാര്കക്ട്  കൂടുതല

സമ്പത്തുണമ്മാകനി  ഴകമ്മാടുകമ്മാന്  വഴെനിഴയമ്മാരുകനിയതനിഴന്റ  മമ്മാതൃകയമ്മാണക്ട്

ഇമപ്പമ്മാഴുളളവര്  ഴചയന്നതക്ട്.  ശതമകമ്മാടെശശസ്വരന്മമ്മാരുഴടെ  എണ്ണര  വര്ദ്ധനിചതനിഴന

സരബനനിഴചമ്മാഴക  ഇമപ്പമ്മാള്  പറഞ്ഞെമലമ്മാ;  ഴനഹ്റുവനിഴന്റ  ഇടെതുപക്ഷേ

കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെനിലുര മമതതര കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെനിലുര മകമ്മാണ്ഗസക്ട് നനിലക്കുനമണമ്മാ;  സഭേയനില

സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള് ചനിലെ അരഗങ്ങള് പറഞ്ഞു,  ഖനിലെമ്മാഫതക്ട് പ്രസമ്മാനതനിഴന്റ

കമ്മാലെതക്ട്  ഗമ്മാനനിജനി  അതനിഴന  മപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനിപ്പനിച്ചുഴവന്നക്ട്.  അതക്ട്

മതനപ്യൂനപക്ഷേങ്ങഴള  വനിശസ്വമ്മാസതനിഴലെടുക്കുന്നതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്.

എനനിനമ്മാണക്ട് ഗമ്മാനനിജനിയുഴടെ പമ്മാര്ടനി അമയമ്മാദ്ധരയനില ശനിലെമ്മാനരമ്മാസര നടെതമ്മാന്

കൂഴടെനനിന്നതക്ട്.  എനക്ട്  മതനനിരമപക്ഷേതയമ്മായനിരുന  നനിങ്ങള്കക്ട്
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അകമ്മാരരതനിലുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  ഇവനിഴടെ  പളളനി  തകര്തമലമ്മാ,  ഒരു

പ്രധമ്മാനമനനിയുണമ്മായനിരുന  നനിങ്ങള്കക്ട്,  നനിങ്ങളനിമപ്പമ്മാള്  ഓര്കമ്മാന്

ഇഷഴപ്പടെമ്മാത  മപരുളള  ഒരമ്മാള്.  മതനപ്യൂനപക്ഷേങ്ങളുഴടെ  ആരമ്മാധനമ്മാലെയര

തകര്കലെല.  ഇനരയനിഴലെ  മതനനിരമപക്ഷേതയുഴടെ  കടെയ്ക്കല  കതനി  വചമപ്പമ്മാള്

എന്തുഴകമ്മാണക്ട്  ഴനഹ്റുവനിഴന്റയുര  ഗമ്മാനനിജനിയുഴടെയുര  വമ്മാക്കുകള്  നനിങ്ങള്

ഓര്തനില;  നനിങ്ങള്  ആ  ലെക്ഷേരതനിലനനിനര  മമ്മാറനി

സഞരനിച്ചുഴവനളളതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ദുര്ബലെമമ്മായതക്ട്.  ആ  വസ്തുത

നനിങ്ങള്  അരഗശകരനിക്കുന്നനില.  നനിങ്ങള്  തലെമമ്മാറനി  കളനിക്കുകയമ്മാണക്ട്,

മുറമമ്മാറനിയനിടനില.  തലെമുറമമ്മാറതനില  തലെ  മമ്മാറനി,  മുറമമ്മാറനിയനിടനില.  അതമ്മായതക്ട്

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ നയര അഖനിമലെനര തലെതനിലുര  മകരളതനിലുര  മമ്മാറനിയനിടനില.

ഇകമ്മാരരര  ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞെതല,  കഴെനിഞ്ഞെ  ദനിവസര  ഇഗൗ  നയതനില  മമ്മാറര

മവണഴമന്നക്ട്  ശശ.  വനി.  എര.  സുധശരന്  പറഞ്ഞെതക്ട്  ഞമ്മാന്  പത്രതനില

വമ്മായനിചതമ്മാണക്ട്.  അമദ്ദേഹര  അഭേനിപ്രമ്മായര  പറയുന്ന  ആളമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന്

അമദ്ദേഹതനിഴന്റ രമ്മാജനിഴയക്കുറനിഴചമ്മാനര ഇഗൗ സഭേയനില ഉന്നയനിക്കുന്നനില.    ശശ.

വനി.  എര.  സുധശരഴന്റ  അഭേനിപ്രമ്മായമുളള  മകമ്മാണ്ഗസകമ്മാരുണക്ട്.  നനിങ്ങള്  ഏതക്ട്
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വനിഭേമ്മാഗതനിഴന്റ  കൂഴടെയമ്മാഴണന്നക്ട്  എനനികറനിയനില.  രമ്മാജരതക്ട്  ഇഗൗ

നയങ്ങളുണമ്മാകനിയ  ഴകടുതനികള്  നനിങ്ങഴള  കൂടുതല  വലെതുപക്ഷേമതയ്ക്കക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുകയുര  നനിങ്ങളുഴടെ  കൂഴടെയുളള  ധമ്മാരമ്മാളര  ആളുകള്

തശവ്രവലെതുപക്ഷേമമ്മായ ബനി.ഴജ.പനി.-യനില മചമകറുകയുര ഴചയതനിഴന്റ കമ്മാരണര

അമനസ്വഷനിമകണതനില.  ഇതമ്മാണക്ട്  വനിഷയര.  ആ  നയതനിനക്ട്  നനിങ്ങള്  മമ്മാറര

വരുതണര.  ആ  നയതനിനക്ട്  മമ്മാറമുണമ്മാകമ്മാഴത  ഴവറുര  അധരവരമ്മായമ്മാമതനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഇടെതുപക്ഷേതനിഴന്റ  തുടെകര  നനിങ്ങളമ്മാണക്ട്......  ഞങ്ങള്  അഴതമ്മാനര

നനിമഷധനിക്കുന്നനില.  ഇമപ്പമ്മാള്  നനിങ്ങള്  അങ്ങഴനയലഴയനളള  കമ്മാരരര

മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതത്യു കുഴെലനമ്മാടെൻ:  സര്,  ശശ.  എ.  സനി.  ഴമമ്മായശഴനമപ്പമ്മാഴലെ ഒരു

മുതനിര്ന്ന  മനതമ്മാവക്ട്  രമ്മാമമക്ഷേത്രര  ശനിലെമ്മാനരമ്മാസവമമ്മായനി  ബനഴപ്പടുതനി

ഇടെതുപക്ഷേ  ചമ്മായക്ട് വക്ട്  ആര്കമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയമ്മാന്  ശമനിച്ചു.  ഞമ്മാഴനഴന്റ

പ്രസരഗതനില  ഒരു  കമ്മാരരര  പറഞ്ഞെനിരുന.  ഇഗൗ  രമ്മാജരര  ഏറവര  കൂടുതല

വര്ഗ്ഗശയമമ്മായനി  മചരനിതനിരനിഞ്ഞെനിരുന്ന  സമയതക്ട്  രമ്മാജരഴത  നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങളുഴടെ

പ്രതനിമഷധമമ്മായനിരുന  ഖനിലെമ്മാഫതക്ട്  മൂവ്ഴമന്റക്ട്.  ഇന്നഴത  കമ്മാലെതമ്മാഴണങനില
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മഹമ്മാതമ്മാ  ഗമ്മാനനിഴയ  ജനിഹമ്മാദനിഴയന്നക്ട്  വനിളനിക്കുമമ്മായനിരുന.  ആ  സമയതക്ട്

നനിലെപമ്മാഴടെടുത  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്,  അതുമപമ്മാലെതഴന്ന  ഇനര  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന

മവടയമ്മാടുന്ന ഏറവര  വലെനിയ വനിഷയര...   അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  ഇഗൗ സഭേയനില പറയമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുഴമങനില  പറയൂ.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  രമ്മാജശവക്ട്  ഗമ്മാനനി  ഇഗൗ  രമ്മാജരഴത

നപ്യൂനപക്ഷേങ്ങളുഴടെ വനിശസ്വമ്മാസഴത അഴലങനില ഴഴവകമ്മാരനികതഴയ ഴതമ്മാടുഴന്നമ്മാരു

ജഡ്ജുഴമന്റക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സുപ്രശര  മകമ്മാടെതനിയനില  നനിനമുണമ്മായമപ്പമ്മാള്

അതനിഴനതനിഴര നനിയമനനിര്മമ്മാണര നടെതനിയതമ്മാണക്ട് മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ ഇന്നഴത

ഏറവര  വലെനിയ  ഴതറമ്മായനിട്ടുര  കുറമമ്മായനിട്ടുര  പറയുന്നതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

അരഗതനിനക്ട്  അകമ്മാരരഴതക്കുറനിചക്ട്  ഒരു  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  പറയമ്മാമമമ്മാ?  അങ്ങക്ട്

ശനിലെമ്മാനരമ്മാസഴതക്കുറനിചക്ട് പറഞ്ഞു,  എന്തുഴകമ്മാണക്ട് ഇതനിഴനക്കുറനിചക്ട് പറയുന്നനില.

ഏതക്ട് വശതക്ട് മവദന വന്നമ്മാലുര അവനിഴടെ മകമ്മാണ്ഗസണമ്മായനിരുന. ഞങ്ങള്കക്ട്

ഏഴതങനിലുഴമമ്മാരു  വശര  മമ്മാത്രര  മനമ്മാകനിപ്പറയമ്മാന്  കഴെനിയനില.  രണക്ട്  വശവര

മചര്തക്ട് ഒരുമപമ്മാഴലെ നനിന്നനിട്ടുണക്ട് എലമ്മാ സമയത്തുര. 

ശശ  .    എ  .    സനി  .    ഴമമ്മായശന്:  സര്,  നനിങ്ങള്  സഗൗകരരമ്മാനുസരണര

എലമ്മാവശത്തുര  നനിന്നനിട്ടുണക്ട്.  അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  പ്രശ്നര,  നനിങ്ങള്  പഞമ്മാബനിലുര
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അങ്ങഴന നനിന.  ഭേനിനന്വമ്മാലെ കയനിഴലെ അഞക്ട് വനിരലെമ്മാഴണന്നക്ട് പറഞ്ഞെക്ട് മവമ്മാടക്ട്

മനടെമ്മാന്  സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ  എന്നക്ട്  മനമ്മാകനി.  അകമ്മാരരര  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

പറഞ്ഞെതക്ട്.  ഇവനിഴടെ ഷമ്മാ ബമ്മാനു മകസക്ട് നനിങ്ങള് എനനിനമ്മാണക്ട് ഉപമയമ്മാഗനിചതക്ട്.

അതമല അമദ്ദേഹര ഉമദ്ദേശനിചതക്ട്.  അപ്പുറതക്ട് മപമ്മാകുന്നതക്ട് ഇവനിഴടെ നനിന്നക്ട് കനിടമ്മാന്

മമ്മാര്ഗ്ഗമുമണമ്മാഴയന്നക്ട്  മനമ്മാകമ്മാന്മവണനി  നനിങ്ങള്  നശതനിനരമ്മായ  വരവസഴയയുര

നനിയമനനിര്മമ്മാണഴതയുര  അപഹമ്മാസരമമ്മാക്കുന്ന  നടെപടെനികള്  സസ്വശകരനിചതക്ട്

സദുമദ്ദേശപരവര  ആഴള  കൂഴടെമചര്തക്ട്  ഇനരയുഴടെ  മതനനിരമപക്ഷേത  കമ്മാതക്ട്

സൂക്ഷേനികമ്മാനമ്മാഴണനമുള്ള  അബദ്ധര  ഇനനി  പറയരുതക്ട്.  നനിങ്ങള്  ഴചയതക്ട്

മവമ്മാടനിനക്ട്  മവണനിയുള്ള  രമ്മാഷശയമമ്മാണക്ട്,  ആ  രമ്മാഷശയര  നനിങ്ങള്  തനിരുതണര.

സദുമദ്ദേശപരമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  പറയുന്നതക്ട്.  നനിങ്ങള്

മതനനിരമപക്ഷേതയ്ഴകമ്മാപ്പര  അടെനിയുറചക്ട്  നനിലക്കുകയുര  ഇഗൗ  സമ്മാമ്പതനിക

നയങ്ങളുണമ്മാകനിയ  പ്രതരമ്മാഘമ്മാതങ്ങള്ഴകതനിരമ്മായനി  ജനങ്ങഴള

അണനിനനിരത്തുകയുര  മവണര.  നനിങ്ങളുഴടെ  23  ആളുകഴളഴയങനിലുര  കൂഴടെ

നനിര്തണര,  അവര്  ഴതഴറമ്മാനര  പറയുന്നനിലമലമ്മാ;  സരഘടെനമ്മാപരമമ്മായ

നനിങ്ങളുഴടെ  മറക്ട്  സവനിമശഷതകളനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  ഞമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നനില.  അതക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

285

നനിങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  ആഭേരനര  പ്രശ്നര.  അഴതമ്മാനമനിവനിഴടെ  പറമയണ

കമ്മാരരമുഴണന്നക്ട് ഞമ്മാന് കരുതുന്നനില.  പമക്ഷേ,  അടെനിസമ്മാനപരമമ്മായ പ്രശ്നങ്ങളനില

നനിങ്ങളുഴടെ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  വരകമമ്മാകമ്മാഴത  ഞങ്ങള്  ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാണക്ട്,  ഞങ്ങള്

മതനനിരമപക്ഷേതയുഴടെ  കൂഴടെയമ്മാണക്ട്,  അവശതയനുഭേവനിക്കുന്ന  എലമ്മാവരുമടെയുര

കൂഴടെയമ്മാഴണന്നക്ട് പറയരുതക്ട്.  കമ്മാരണര,  അതനിഴന്റ പനിന്നനിലുള്ള ഇതരര രമ്മാഷശയ

ലെക്ഷേരങ്ങള്  ഇനരയനിഴലെ  ജനങ്ങള്കക്ട്  മനസനിലെമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  നനിങ്ങഴളകമ്മാള്

വലെതുപക്ഷേര അപ്പുറത്തുണക്ട് അതുഴകമ്മാണക്ട് അവരുഴടെകൂടെനി സഹമ്മായമതമ്മാഴടെയുള്ള

നനിലെപമ്മാടെക്ട്  രമ്മാജരത്തുണമ്മാകുന.  നനിങ്ങള് അതക്ട്  തനിരുതണര എന്ന സദുമദ്ദേശമമ

എഴന്റ  മനസനിലുള.  അതക്ട്  നനിങ്ങള്  ഴചയണഴമനള്ളതമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

അഭേരര്തനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഇനനി  ഒരു  ബനില്ലുകൂടെനിയുണക്ട്  എനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ

ബനിലനിഴന  സരബനനിചക്ട്  എഴന്റ  അഭേനിപ്രമ്മായര  ഞമ്മാന്  മനരഴതപ്പറഞ്ഞു.

സമ്മാന്ദര്ഭേനികമമ്മായനി വന്നനിട്ടുള്ള ഇഗൗ വനിഷയങ്ങഴളക്കൂടെനി പ്രതനികരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന്

എഴന്റ വമ്മാക്കുകള് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.

ശശ  .    ജനി  .    എസക്ട്  .    ജയലെമ്മാല:  സര്,  2021-ഴലെ മകരള നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ

(മഭേദഗതനി)  ബനില ഒരു ഴസലെകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന 2
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(ബനി) മഭേദഗതനി  ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.

2018-ഴലെ  പ്രളയഴതത്തുടെര്ന്നമ്മാണക്ട്  അതനിജശവനക്ഷേമതമയറനിയ

പശമ്മാതലെ  സഗൗകരരങ്ങളുര  നഗരവലകരണവര  സമ്മാദ്ധരമമ്മാക്കുന്നതനിനുര

മഹമ്മാപ്രളയതനിഴന്റയുര  പ്രകൃതനിമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങളുഴടെയുര  ആഘമ്മാതര

അതനിജശവനിക്കുന്നതനിനുരമവണനി  ദുരനിതമ്മാഘമ്മാത  സമ്മാദ്ധരതയുര  പരനിസനിതനി

ദുര്ബലെതയുര ഴഴപതൃക സരരക്ഷേണവര സര്കമ്മാര് നനിര്മദ്ദേശനിക്കുന്ന പ്രകമ്മാരമുള്ള

അടെനിസമ്മാന സഗൗകരരങ്ങളുഴടെ അടെനിയനര                          വനികസനവര

പരനിഗണനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  അടെനിയനര  ആസൂത്രണ  നടെപടെനികള്  ആവശരമമ്മാഴണന്നക്ട്

കഴണതനിയനിട്ടുള്ള പ്രമതരക പ്രമദശങ്ങളനിഴലെ സലെപരമ്മാസൂത്രണര സരബനനിച

വരവസകള്  ഉള്ഴപ്പടുതനിഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ഇഗൗ  മഭേദഗതനി  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇഗൗ  മഭേദഗതനി  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴന്റ

സമ്മാമൂഹനികപശമ്മാതലെര  നമള്  ചര്ച  ഴചയഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ആമഗമ്മാളവലകരണ  സസ്വകമ്മാരരവലകരണ  നയങ്ങള്

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതനിനുമശഷര  നഗരങ്ങളുഴടെ  വളര്ചയുര  ഗമ്മാമശണ

വമ്മാസമമഖലെയനിഴലെ  നഗരവലകരണവര  വളഴര  മവഗതനിലെമ്മാണക്ട്  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.
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ഇഗൗ  നൂറമ്മാണനിഴലെ  ആദര  പതക്ട്  വര്ഷതനിനുള്ളനില  പതക്ട്  ലെക്ഷേതനിലെധനികര

ജനസരഖരയുള്ള  ഇനരന്  നഗരങ്ങളുഴടെ  എണ്ണര  പകുതനികണക്ട്

വര്ദ്ധനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  35-ല നനിന്നക്ട്  53  ആയനി  വര്ദ്ധനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഇനനിഴയമ്മാരു

പതക്ട് വര്ഷതനിനുള്ളനില രമ്മാജരഴത ആറക്ട് നഗരങ്ങളുഴടെ ജനസരഖര ഒരുമകമ്മാടെനി

കവനിയുഴമന്നമ്മാണക്ട്  കണക്കുകള്  സൂചനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.  അമപ്പമ്മാമഴെയ്ക്കുര  നമ്മുഴടെ

രമ്മാജരതക്ട്  നഗരവമ്മാസനികളുഴടെ  എണ്ണര  ഏതമ്മാണക്ട്  57%  വരുഴമന്നമ്മാണക്ട്

കണകമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  ഇഗൗഴയമ്മാരു  മമ്മാറര  നമുകക്ട്  ഇതരര  നനിയമനനിര്മമ്മാണങ്ങള്

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനക്ട്  കമ്മാരണമമ്മാകുനണക്ട്.  ജനസരഖര

വര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിമനമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന  നഗരങ്ങളനിഴലെ  അടെനിസമ്മാന  സഗൗകരരര

ഴമചഴപ്പടുത്തുക  എന്നതക്ട്  ഇനരഴയ  സരബനനിചനിടെമതമ്മാളര  വലെനിഴയമ്മാരു

ഴവല്ലുവനിളനിയമ്മാണക്ട്.  മലെമ്മാകതക്ട്  ഏറവര  മവഗതനില

നഗരവലകരനികഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  കൂടതനിലെമ്മാണക്ട്

മകരളര.  26 ശതമമ്മാനതനില  തമ്മാഴഴെ  നനിന്നനിരുന്ന  നഗരവമ്മാസനികളുഴടെ  എണ്ണര

2011-ല  അവസമ്മാനനിച  ഒരു  പതനിറമ്മാണനിനനിടെയനില  47  ശതമമ്മാനതനിമലെയ്ക്കക്ട്

എതനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഇതക്ട്  മദശശയ  നനിലെവമ്മാരതനിഴന്റ  ഏകമദശര  4  മടെങ്ങമ്മാണക്ട്.
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ഇതനുസരനിചക്ട്  മകരളതനിഴന്റ  സമ്മാമൂഹനിക  ജശവനിതവര  പരനിസനിതനിയുര  വളഴര

മവഗതനില  മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്.  2001-ഴലെ  ഴസന്സസക്ട്  പ്രകമ്മാരര

നഗരവലകരണതനിഴന്റ  മതമ്മാതനില  രമ്മാജരതക്ട്  19-ാം  സമ്മാനത്തുണമ്മായനിരുന്ന

മകരളര  പതക്ട്  വര്ഷതനിനുള്ളനില അതമ്മായതക്ട്,  2011-ല  9-ാം സമ്മാനതമ്മായനി

ഉയര്ന.  ഇതക്ട് അത്ഭുതഴപ്പടുത്തുന്ന ഒരു വസ്തുതയമ്മാണക്ട്.  മലെപ്പുറര,  മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടെക്ട്

തുടെങ്ങനിയ ജനിലകളനിഴലെ നഗരവലകരണതനിഴന്റ മവഗര അമ്പരപ്പനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.

നമ്മുഴടെ  നഗരമ്മാസൂത്രണതനിലുര  സമ്മാമൂഹനിക  വനികസന  ദഗൗതരങ്ങളനിലുര  ഇതക്ട്

എത്രമമ്മാത്രര  പരനിഗണനിക്കുനണക്ട്  എന്നതമ്മാണക്ട്  പ്രസകമമ്മായ  മചമ്മാദരര.

മകരളതനിഴലെ  ജനവമ്മാസതനിഴന്റ  സസ്വഭേമ്മാവര  ഒന്നക്ട്  മവഴറ  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.

ഇടെനമ്മാടനിലുര  തശരപ്രമദശങ്ങളനിലുമമ്മാണക്ട്  നഗരവലകരണതനിഴന്റ  സസ്വമ്മാധശനര

ഏറവര കൂടുതലുള്ളതക്ട്.  ഏറവര ഫലെഭൂയനിഷവര ജലെസമൃദ്ധവമമ്മായ മമഖലെകളനില

കൃഷനിയുര  പരമ്പരമ്മാഗത  വരവസമ്മായങ്ങളുര  ഇലമ്മാതമ്മാകനിഴകമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  മമ്മാറര

തുടെരുകയമ്മാണക്ട്.  പലെ  സരസമ്മാനങ്ങളനിലുര  നഗരങ്ങളനില  മമ്മാത്രര  ലെഭേരമമ്മായനിട്ടുള്ള

അടെനിസമ്മാന സഗൗകരരങ്ങളുര മസവനങ്ങളുര മകരളതനിഴലെ മുഴുവന് ഗമ്മാമങ്ങളനിലുര

സമ്മാധമ്മാരണമമ്മായനി  ലെഭേനിക്കുന്ന  വസ്തുതയമ്മാണക്ട്.  ജനസമ്മാനതയുഴടെ  കമ്മാരരതനില
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ബശഹമ്മാറനിനുര പശനിമ ബരഗമ്മാളനിനുര പനിന്നനില 3-ാം സമ്മാനതമ്മാണക്ട് മകരളഴമന്നക്ട്

നമുകറനിയമ്മാര.  ഒരു ചതുരശ കനിമലെമ്മാമശറര് സലെതക്ട് 860 മപര് ജശവനിക്കുനണക്ട്.

മകരളര  ഒഴരമ്മാറ  വലെനിയ  നഗരമമ്മായനി  മമ്മാറുന്നതനിനക്ട്  അതനിമവഗതനിലുള്ള  മമ്മാറര

സൃഷനികഴപ്പടക്ട്  ഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകരളതനില  നഗരങ്ങള്ക്കുര

ഗമ്മാമങ്ങള്ക്കുര  ഇടെയനിലുള്ള  വനിഭേജനര  മനര്ത്തുമനര്തക്ട്

ഇലമ്മാതമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഗമ്മാമതനിഴന്റ പ്രതശതനി നലകുന്ന സലെങ്ങള്

മമ്മാറുന്ന  കമ്മാലെതനിഴനമ്മാപ്പര  ഇലമ്മാതമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  സമശപഭേമ്മാവനിയനില  കുറഞ്ഞെതക്ട്

ഇരുന്നൂമറമ്മാളര  ഗമ്മാമപഞമ്മായത്തുകളുര  മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളുര  നഗരസഭേകളുര

അവയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മാകുഴമന്നമ്മാണക്ട്  കണകമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  മകരളര  അതനിമവഗതനില

നഗരമമ്മായനി മമ്മാറുന്ന പശമ്മാതലെമമ്മാണക്ട്.  പ്രളയതനിഴന്റ പശമ്മാതലെതനില വളഴര

വനിദഗ്ദ്ധമമ്മായനി  ഇഗൗ  വനിഷയഴത  മനരനിടെമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മാകനിയനിരനിക്കുന്ന  നനിയമ

മഭേദഗതനിയമ്മാണനിതക്ട്.  ഗമ്മാമമകരളര  എങ്ങഴനയമ്മായനിരുനഴവന്നക്ട്  നമുകറനിയമ്മാര.

പഴെയകമ്മാലെ  സനിനനിമകളനില  അന്നഴത  നമ്മായകനുര  നമ്മായനികയുഴമമ്മാഴക

പ്രണയനിച്ചുര കലെഹനിച്ചുഴമമ്മാഴക നടെന്നനിരുന്ന വയമലെലെകളുര ഴതങ്ങനിന് പമ്മാടെങ്ങളുര

പറമ്പുകളുര  ഴനലപ്പമ്മാടെങ്ങളുര   എന്നതനിഴനലമ്മാര  പകരമമ്മായനി  നമ്മാഷണല
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ഴഴഹമവയുര കൂറന് മഷമ്മാപ്പനിരഗക്ട്  മമ്മാളുകളുമമ്മായനി മമ്മാറുന്ന സനിതനിയമ്മാണക്ട്.  ആ ഒരു

സമ്മാമൂഹനിക  പശമ്മാതലെര  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടുര  മനരനിടുനണക്ട്.  അന്നഴത  ഴചറനിയ

അരുവനികള് ഇന്നക്ട് അഴുകക്ട് ചമ്മാലുകളമ്മായനി മമ്മാറുന്ന അവസയമ്മാണക്ട്.  മമ്മാനത്തുകണ്ണനി,

പരലമശന് തുടെങ്ങനിയ ഴചറനിയ   മശനുകഴളമ്മാഴക കളനിചനിരുന്ന ഴചറുനശര് മതമ്മാടുകള്

ഇന്നക്ട്  വലെനിയ  ഴകടനിടെ  സമുചയങ്ങളുഴടെ  അടെനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  നനികതഴപ്പടക്ട്  കഴെനിഞ്ഞെ

സമ്മാഹചരരങ്ങഴളമ്മാഴക  മകരളതനില  നനിയമരഴകമ്മാണക്ട്  മനരനിടുന്ന

അവസയമ്മാഴണന്നക്ട്  നമുകറനിയമ്മാര.  ഇതരര  നശഴരമ്മാഴുക്കുകളുര

പ്രകൃതനിസഗൗഹൃദമലമ്മാത   പ്രവര്തനങ്ങളുര  നടെതനിയതനിഴന്റ  പരനിണത

ഫലെമമ്മാണക്ട് 2018-ഴലെ പ്രളയര നമുകക്ട് മനസനിലെമ്മാകനി തന്നതക്ട്. ഇഗൗ ഒരു സമ്മാമൂഹനിക

പശമ്മാതലെര  കൃതരമമ്മായനി  മനരനിടുന്നതനിനുള്ള  ആസൂത്രണമമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  ബനിലനില

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  വനിഭേമ്മാവന  ഴചയന്നതക്ട്.  ഗമ്മാമങ്ങള്  ഉമപക്ഷേനിചക്ട്  നഗരങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്

ഇനരയനിഴലെ  ജനങ്ങള്  കുടെനിമയറുമമ്പമ്മാള്  അതനിലനനിനര  വരതരസമമ്മായനി

ഗമ്മാമങ്ങള്  വനികസനിചക്ട്  നഗരസസ്വഭേമ്മാവര  ഴഴകവരനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്  മകരളതനിഴന്റ

പ്രമതരകത.  നഗരമമ്മാകല  അഴലങനില  നഗരമമ്മായമ്മാല  വനികസനമമ്മാഴയന്നക്ട്

പറയുന്ന  മലെയമ്മാളനികളുഴടെ  ഴതറമ്മായ  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെക്ട്,  ആ  വനികസന  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെക്ട്
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മലെയമ്മാളനിഴയ  വഴെനിഴതറനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.   ഇങ്ങഴനമപമ്മായമ്മാല,  മലെമ്മാകതനിഴലെ

ഏറവര  വലെനിയ  ഒഴരമ്മാറ  നഗരമമ്മായനി  മകരളര  മമ്മാറുഴമന്നമ്മാണക്ട്

വനിലെയനിരുതഴപ്പടുന്നതക്ട്.  നമ്മുഴടെ വനികസന മനടങ്ങളുര അതനിനക്ട് ശകനിപകര്ന്ന

സമ്മാമൂഹനിക  മുമന്നറങ്ങഴളയുര  വനിലെയനിരുതമ്മാന്  വനിമദശസരഘങ്ങളുര

ഗമവഷകരുഴമമ്മാഴകയമ്മായനി ഓമരമ്മാ വര്ഷവര മകരളര സന്ദര്ശനിക്കുന്നതക്ട് നനിരവധനി

ആളുകളമ്മാണക്ട്. സങശര്ണ്ണമമ്മായ വനികസന പ്രശ്നങ്ങളുഴടെ നമ്മാടെമ്മായനി സമശപഭേമ്മാവനിയനില

മകരളര മമ്മാറനിയതനില അത്ഭുതഴപ്പടെമ്മാനനില. അതരര സങശര്ണ്ണതകള് ഒഴെനിവമ്മാകനി

പ്രകൃതനി  സഗൗഹൃദവര  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികവമമ്മായ  വനികസന  പ്രവര്തനങ്ങള്

ഉറപ്പമ്മാകമ്മാനുള്ളതമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ  നനിയമമഭേദഗതനിഴയന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  മനസനിലെമ്മാക്കുന,

ഞമ്മാന് മഭേദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,   2021-ഴലെ  മകരള  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി

(മഭേദഗതനി) ബനില ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി 30-11-2021  വഴര

സര്ക്കുമലെറക്ട് ഴചയണഴമന്ന 1 (എ) നമ്പര് മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

2021-ഴലെ മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി (മഭേദഗതനി) ബനില, ഇവനിഴടെ നനിരമ്മാകരണ

പ്രമമയതനിലുര മറ്റുരശതനിയനിലുര ചര്ച ഴചയഴപ്പട തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ
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അന:സതയ്ക്കുര  സമഗമമ്മായ കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെനിനുര  കൂടുതല  ശകനിപകരുന്നതമ്മാഴണന്നക്ട്

പറയമ്മാന് കഴെനിയനില. കമ്മാരണര, ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരര, ഇഗൗ നനിയമതനിഴന്റ

ഡമ്മാഫനിരഗനില  വലെനിയ  മപമ്മാരമ്മായ്മ  സരഭേവനിചനിട്ടുഴണന്നക്ട്  ആമുഖമമ്മായനി  പറയമ്മാന്

ആഗഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അതക്ട്  സൂക്ഷ്മമമ്മായനി  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല നമുകക്ട്  കമ്മാണമ്മാന്

കഴെനിയുന്ന  ചനിലെ  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്.  ഉദമ്മാഹരണമമ്മായനി,   മകരള  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി

നനിയമവര  ചടങ്ങളുര  എന്നതനില   ചടര  387-ല  പറയുന്നതക്ട്,  'മുനനിസനിപ്പനില

പ്രമദശതക്ട് കുടെനിലെലമ്മാത ഒരു ഴകടനിടെ ര നനിര്മനിക്കുകമയമ്മാ പുനര്നനിര്മനിക്കുകമയമ്മാ

ഴചയന്നതനിനക്ട്  ഏഴതങനിലുര  ആള്  ഉമദ്ദേശനിക്കുനഴണങനില  അയമ്മാള്

ഴസക്രടറനികക്ട്........' എന്നമ്മാണക്ട്. ഇവനിഴടെ പറയുന്ന കമ്മാരര ര ബനിലനില  കമ്മാണുന്നനില.

ചടതനില  കുടെനിലെനിഴന  നനിര്വ്വചനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  പറയുന,  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പനില

"കുടെനില "  എന്ന  വമ്മാകനിനുമശഷര,  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  വമ്മാകക്ട്  അതനിലെനില.  അതക്ട്

എങ്ങഴന കടെനവനഴവന്നക്ട് അറനിയനില.  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പ ര,  രണക്ട് ഴഴവരുദ്ധരങ്ങളുര

പറയമ്മാര.  389-ാം  വകുപ്പനില  പറയുന  "അനുവമ്മാദര  കൂടെമ്മാഴത

തുടെങ്ങുന്നതനിഴനതനിരമ്മായുള്ള  നനിമരമ്മാധനര  പണനി  നടെത്തുന്നതനിനമ്മായനി  ഴസക്രടറനി

അനുവമ്മാദര  നലകമ്മാതപക്ഷേവര  നലകുന്നതുവഴരയുര  ഒരു  ഴകടനിടെതനിഴന്റ



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

293

നനിര്മമ്മാണമമമ്മാ  പുനര്നനിര്മമ്മാണമമമ്മാ  ആരരഭേനികമ്മാന്  പമ്മാടെനില.  അതനിഴന്റ

ഴഴവരുദ്ധരര  ഇഗൗ  നനിയമമഭേദഗതനിയനില  പലെ  സലെത്തുര  കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയുര.

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  വളഴര  പ്രധമ്മാനഴപ്പടതമ്മാണക്ട്   ചടങ്ങള്  സരബനനിചക്ട്  പറയുന്ന

കമ്മാരരങ്ങള്.  ചട ര  4-ല  ഴപര്മനിറനിഴന്റ അനനിവമ്മാരരതഴയപ്പറനിയമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്.

'ഴസക്രടറനിയനിലനനിനര  വനികസനതനിനഴലങനില  പുനര്വനികസനതനിനക്ട്

അനുവമ്മാദപത്രര ലെഭേനികമ്മാഴത ഒരമ്മാളുര ഒരുതുണക്ട് ഭൂമനിയുഴടെമപമ്മാലുര  വനികസനമമമ്മാ

പുനര്വനികസനര  നടെത്തുകമയമ്മാ  അതനിനക്ട്  കമ്മാരണമമ്മാകുകമയമ്മാ  ഴചയമ്മാന്

പമ്മാടുള്ളതല'. ഇഗൗ ഴഴവരുദ്ധരര  മഭേദഗതനിയനിലുടെനശള ര നമുകക്ട് കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയുര.

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  മഴറമ്മാരു പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരര,  വകുപ്പക്ട്  392(എ ):-  "1)  കുറഞ്ഞെ

അപകടെസമ്മാധരതയുള്ള ഴകടനിടെങ്ങള് നനിര്മനിക്കുന്നതനിനുള്ള അമപക്ഷേ  - കുറഞ്ഞെ

അപകടെ  സമ്മാധരതയുള്ള  ഴകടനിടെര  നനിര്മനിക്കുകമയമ്മാ  പുനര്നനിര്മനിക്കുകമയമ്മാ

ഴചയമ്മാനുമദ്ദേശനിക്കുന്ന  ഏഴതമ്മാരമ്മാളുര,  അപ്രകമ്മാരമുള്ള  ഴകടനിടെതനിഴന്റ

ഴകടനിടെസമ്മാനതനിനുള്ള  അരഗശകമ്മാരതനിനമ്മായുര  പണനിനടെത്തുന്നതനിനുള്ള

അനുവമ്മാദതനിനമ്മായുര  ഒരു  അമപക്ഷേ,  നനിര്ണ്ണയനികഴപ്പടെമ്മാവന്ന  പ്രകമ്മാരമുള്ള

ഫമ്മാറതനിലുള്ള  സസ്വയര  സമ്മാക്ഷേരപത്രവര  അപ്രകമ്മാരമുള്ള  മരഖകളുര  സഹനിതര,
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ഴസക്രടറനികക്ട്  നലമകണതമ്മാണക്ട്'.  സബക്ട്-ഴസക്ഷേന്  2-ല,   എലമ്മാരശതനിയനിലുര

പൂര്ണ്ണമമ്മായ  (1)-ാം ഉപവകുപ്പക്ട്  പ്രകമ്മാരമുള്ള ഒരു അമപക്ഷേ ലെഭേനിക്കുന്നതനിമന്മേല

ഴസക്രടറനി,  അഞക്ട്  പ്രവൃതനി  ദനിവസങ്ങള്കകര  നനിര്ണ്ണയനികഴപ്പടെമ്മാവന്ന

പ്രകമ്മാരമുള്ള  ഫമ്മാറതനില  ഒരു  ഴഴകപ്പറ്റുസമ്മാക്ഷേരപത്രര  അമപക്ഷേകനക്ട്

നലമകണതമ്മാണക്ട്".  ഇതനിഴന്റ  ഴഴവരുദ്ധരര  മനസനിലെമ്മാകുന്നതക്ട്,  22  എ-യനില

ആണക്ട്. "കുറഞ്ഞെ അപകടെസമ്മാധരതയുള്ള  ഴകടനിടെങ്ങള്"  എന്നതനില  ഏഴെക്ട്

മശററനില കുറവമ്മായ ഉയരമുളളതുര രണ്ടുനനിലെ വഴര  പരനിമനിതനിഴപ്പടുതനിയനിട്ടുള്ളതുര

മുന്നൂറക്ട്  ചതുരശ  മശററനില  കുറവമ്മായ   നനിര്മനിത  വനിസശര്ണ്ണമുള്ളതുര  എ 1

വനിനനിമയമ്മാഗഗണതനില ഴപ്പടതുമമ്മായ  വമ്മാസഗൃഹങ്ങളുര  ഇരുന്നൂറക്ട്  ചതുരശ

മശററനില  കുറവമ്മായ  നനിര്മനിത  വനിസശര്ണ്ണമതമ്മാടുകൂടെനിയതുര  എ 2

വനിനനിമയമ്മാഗഗണതനിലഴപ്പടതുമമ്മായ  മഹമ്മാസ്റ്റല,   ഓര്ഫമനജക്ട്,  മഡമ്മാര്മനിററനി,

ഓള്ഡക്ട് ഏജക്ട് മഹമ്മാര,  ഴസമനിനമ്മാരനി എന്നനിവയുര 200 ചതുരശ മശററനില കുറവമ്മായ

നനിര്മനിത വനിസശര്ണ്ണമതമ്മാടുകൂടെനിയതുര  ബനി വനിനനിമയമ്മാഗ ഗണതനിലഴപ്പടതുമമ്മായ

വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  ഴകടനിടെങ്ങളുര  200  ചതുരശ  മശററനില  കുറവമ്മായ  നനിര്മനിത

വനിസശര്ണ്ണമുള്ളതുര  ഡനി  വനിനനിമയമ്മാഗഗണതനിലഴപ്പടതുമമ്മായ  മതപരവര
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മദശമസ്നേഹപരവമമ്മായ  ആവശരങ്ങള്ക്കുമവണനി  ആളുകള്  സമമളനിക്കുന്ന

ഴകടനിടെങ്ങളുര  നൂറക്ട്  ചതുരശമശററനില  കുറവമ്മായ  നനിര്മനിത

വനിസശര്ണ്ണമതമ്മാടുകൂടെനിയതുര  എഫക്ട്  വനിനനിമയമ്മാഗഗണതനിലഴപ്പടതുമമ്മായ

ഴകടനിടെങ്ങളുര ശലെരമനിലമ്മാതതുര അ പകടെ സമ്മാധരതയനിലമ്മാതതുമമ്മായ നൂറക്ട് ചതുരശ

മശററനില  കുറവമ്മായ  നനിര്മനിത  വനിസശര്ണ്ണമുള്ള  ജനി1

വനിനനിമയമ്മാഗഗണതനിലഴപ്പടതുമമ്മായ   ഴകടനിടെങ്ങളുര  ഉള്ഴപ്പടുന".  ഇതക്ട്  വളഴര

സങശര്ണ്ണമമ്മാഴണന്നക്ട് മമ്മാത്രമല ഇതക്ട്  ഏഴതങനിലുര അനധനികൃത നനിര്മമ്മാണഴത

ക്രമഴപ്പടുതമ്മാന്  മവണനിയനിട്ടുള്ള  മബമ്മാധപൂര്വ്വമമ്മായ  ഒരു  ശമമമ്മാഴണന്നക്ട്

സരശയനിമകണനിയനിരനിക്കുന.  അതക്ട്  ഗഗൗരവതരമമ്മായനി  വനിശദശകരനിമകണതുണക്ട്.

അകമ്മാരരര  വളഴര  ഴതറനിദ്ധമ്മാരണയുണമ്മാകുന്ന  ഒന്നമ്മാണക്ട്.  മഴറമ്മാന്നക്ട്  130-ാം

വകുപ്പനിനുമശഷര 130 (എ):-  തപമ്മാല മവമ്മാട്ടുകഴള സരബനനിചമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്.

ഇകമ്മാരരര  ചര്ച  ഴചയതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  നശടനിഴകമ്മാണക്ട്  മപമ്മാകുന്നനില.  ഇഗൗ

തപമ്മാല  മവമ്മാട്ടുകള്  മരഖഴപ്പടുത്തുന്നതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ഇവനിഴടെ  എഴന്റ  യുവ

മസ്നേഹനിതന്  മഡമ്മാ.മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്  അകമ്മാരരങ്ങള്  വനിശദശകരനിച്ചു.  വളഴര

കൃതരമമ്മായ ഒരു കമ്മാരരമമ്മാണക്ട് അമദ്ദേഹര ചൂണനികമ്മാണനിചതക്ട്. അതനിഴന സരബനനിചക്ട്
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കൃതരമമ്മായ  ഒരു  മറുപടെനി  അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരണര  ഒരു  പകര്ചവരമ്മാധനി

പനിടെനിഴപടയമ്മാള്,  അയമ്മാള്കക്ട്  ഏതുകമ്മാലെത്തുര  ഇഗൗ  മവമ്മാടക്ട്  മരഖഴപ്പടുതമ്മാമമമ്മാ;

അതനിഴനമ്മാരു  കമ്മാരനിഫനിമകഷന്  മവണര.  അതുമമ്മാത്രമല,   മകരളതനിഴലെ

തമദ്ദേശഭേരണ  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പുകളനിലുര  മറ്റു  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പുകളനിലുഴമമ്മാഴക

ധമ്മാരമ്മാളമമ്മായനി  കള്ളമവമ്മാട്ടുകള്  നടെക്കുനഴണന്നമ്മാണക്ട്  മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.

യഥമ്മാര്തതനില  കൃതരമമ്മായനി  മവമ്മാടക്ട്  മരഖഴപ്പടുതമ്മാന്  കഴെനിയമ്മാത  പലെ

സലെങ്ങളുര  ബൂത്തുകളുര  കണ്ണൂര്,  മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടെക്ട്   തുടെങ്ങനി  മകരളതനിഴന്റ  പലെ

ഭേമ്മാഗത്തുമുണക്ട്.  അമങ്ങമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകമ്മാന്  മപമ്മാലുര  സമ്മാധനികനില.  അങ്ങഴനയുള്ള

ആളുകള്ക്കുകൂടെനി  ഇഗൗ തപമ്മാല മവമ്മാടനിഴന്റ ഗണതനിലഴപ്പടുത്തുന്ന ഒരു മഭേദഗതനി

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നമ്മാല നനിര്ഭേയമമ്മായനി  മവമ്മാടക്ട്  ഴചയമ്മാനുള്ള ഒരു അവകമ്മാശര അവര്കക്ട്

അനുവദനിച്ചുകനിട്ടുര  എന്ന കമ്മാരരതനില എനനികക്ട്  യമ്മാഴതമ്മാരു സരശയവമനില.  ആ

ഒരു മഭേദഗതനി തഴന്ന യഥമ്മാര്തതനില ഉണമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .   ഴക  .   ബമ്മാബു   (  ഴനന്മേമ്മാറ  ): സര്, ...........(ഴഴമകക്ട് ഓഫക്ട്)......................

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  അതക്ട്  എന്തുപറനി;  ഞമ്മാന് വല അശശലെവര

പറമഞ്ഞെമ്മാ;  (ബഹളര....)  കണ്ണൂര്  എന്നക്ട്  പറഞ്ഞെമ്മാല  അശശലെമമ്മാമണമ്മാ?
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(ബഹളര....)

മനി  .    ഴചയര്മമ്മാന്:  അതക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിക്കുര.

അതക്ട് പരനിമശമ്മാധനിചനിടക്ട് ഴചയര് റൂളനിരഗക്ട് നലകുര.

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  എനനികതക്ട്  മരഖയനില  മവണഴമന്നക്ട്

നനിര്ബനഴമമ്മാനമനില.  കമ്മാരണര,  എഴന്റ  (....ബഹളര....)  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

മസ്നേഹനിതന്.....  കണ്ണൂര് എന്നക്ട് പറഞ്ഞെമ്മാല നനിങ്ങളുഴടെ തറവമ്മാടെക്ട് സസ്വതമ്മാഴണന്നക്ട്

ധരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാരനികരുതക്ട്.  അവനിഴടെ  എലമ്മാവരുമുണക്ട്.  അവനിഴടെ

ജനമ്മാധനിപതരപരമമ്മായ അവകമ്മാശങ്ങള്........ 

മനി  .   ഴചയര്മമ്മാന്: പശസക്ട്.... പശസക്ട്...

ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   മതമ്മാമസക്ട്: സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനിയുഴടെ പ്രനിയഴപ്പട പതനി

മുനനിസനിപ്പല ഴചയര്മപഴണ് ആയനിരുന്ന  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയനില പലെ ബൂതനിലുര

മവമ്മാടക്ട്  ഴചയമ്മാന്  ആളുകള്കക്ട്  സസ്വതനവര  നശതനിപൂര്വ്വവമമ്മായനി  മപമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിയനിഴലന്നക്ട് മരഖഴപ്പടുതനിയനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്. 

മനി  .   ഴചയര്മമ്മാന്: പശസക്ട്... പശസക്ട്.... 

ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   മതമ്മാമസക്ട്: സര്, ..(ബഹളര)... നനിങ്ങള് എനനിനമ്മാണക്ട് ബഹളര
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വയ്ക്കുന്നതക്ട്;  ഇതക്ട്  വളഴര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഒരു  കമ്മാരരമമ്മായനി  ഞമ്മാന്

ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകരളതനില  ആയനിരതനിലപ്പരര  ബൂത്തുകളനില

മഴറമ്മാരു  രമ്മാഷശയ  പമ്മാര്ടനികഴളയുര  മവമ്മാടക്ട്  ഴചയമ്മാന്  അനുവദനികമ്മാത

ബൂത്തുകളുഴണന്നതക്ട്  നഗ്നസതരമമ്മാണക്ട്.  അവനിഴടെ  കള്ളമവമ്മാട്ടുമുണക്ട്.  അതക്ട്

(....ബഹളര....) ഒഴെനിവമ്മാകണര; അവര്കക്ട് നനിര്ഭേയമമ്മായനി മവമ്മാടക്ട് ഴചയമ്മാന്    130

(എ)  എന്ന  വകുപ്പക്ട്  ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുതമ്മാന്  കഴെനിയുമമമ്മാഴയന്നക്ട്

പരനിമശമ്മാധനികണഴമന്നക്ട് മമ്മാത്രമമ ഞമ്മാന് പറഞ്ഞെനിട്ടുള. അതനില കൂടുതല ആരുര

ബഹളമുണമ്മാകനിയനിടക്ട് കമ്മാരരമനില.  ഇനനി ഞമ്മാന് മഴറമ്മാരു വനിഷയതനിമലെയ്ക്കക്ട് വരമ്മാര.

എഴന്റ തൃകമ്മാകര നനിമയമ്മാജകമണലെര,  ഴകമ്മാചനിന് മകമ്മാര്പ്പമറഷനക്ട്  കശഴെനിലുള്ള

24  ഡനിവനിഷന്  ഴകമ്മാചനിന്  മകമ്മാര്പ്പമറഷനനിലുര  തൃകമ്മാകര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയുര

മമ്മാത്രമുള്ളതമ്മാണക്ട്.  എഴന്റ  നനിമയമ്മാജക  മണലെര  പഞമ്മായതനിലമ്മാത  ഒരു

നനിമയമ്മാജകമണലെമമ്മാണക്ട്.  ഴകമ്മാചനിന്  മകമ്മാര്പ്പമറഷന്  അടെകമുള്ള

മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളനില,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനികറനിയമ്മാര,  മമ്മാലെനിനര

സരസ്കരണതനിനമ്മായനി  ഴതരഴഞ്ഞെടുതനിരനിക്കുന്ന  സമ്മാപനതനിഴന്റ

നനിയമമ്മാനുസൃതമമ്മായ ഘടെനയുര അനുഭേവ സമ്പത്തുര മയമ്മാഗരതയുര വലെനിയ വനിവമ്മാദ
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ചുഴെനിയനിലെമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  മമ്മാലെനിനരമശഖരണവര

അവയുഴടെ  ട്രമ്മാന്സക്ട് മപമ്മാര്മടഷനുര  സരസ്കരണവര  യുദ്ധകമ്മാലെമ്മാടെനിസമ്മാനതനില

നടെമകണതമ്മാഴണന്ന  കമ്മാരരതനില  യമ്മാഴതമ്മാരു  സരശയവമനില.  എന്നമ്മാല

അതനിഴന  മറയമ്മാകനി  മവണത്ര  മയമ്മാഗരതയനിലമ്മാത  കമ്പനനികള്കക്ട്  ഇതരര

കരമ്മാറുകള്  നലകനിയമ്മാല  അതക്ട്  അഴെനിമതനിയുഴടെ  ഭൂതര  കുടെര  തുറനവനിടുഴന്നമ്മാരു

നടെപടെനിയമ്മാകുഴമന്നക്ട്  മുന്നറനിയനിപ്പക്ട്  നലകമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ഇഗൗ  അവസരര

ഉപമയമ്മാഗനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  ഗുരുതര  വനിഷയമമ്മായനി  വളര്ന്നക്ട്  വരുന്നതമ്മാണക്ട്.

തൃകമ്മാകര മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയനില ഴസക്രടറനിമമ്മാര് തമനിലുള്ള കമസര കളനിയമ്മാണക്ട്.

പടനികജമ്മാതനി വനിഭേമ്മാഗതനിലഴപ്പട കൃഷ്ണകുമമ്മാര് എന്ന ഴസക്രടറനി ഴഫബ്രുവരനിയനില

വന്നതമ്മാണക്ട്.  മനരര  ഴവളുതമപ്പമ്മാള്  അമദ്ദേഹഴത  തൃശ്ശൂരനിമലെയ്ക്കക്ട്  സലെരമമ്മാറനി.

അമദ്ദേഹര ഒരു പമ്മാവമമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  തൃശ്ശൂരനിമലെയ്ക്കക്ട് മപമ്മായനി.  അവനിഴടെ മജമ്മായനിന്

ഴചയമ്മാന്  എതനിയമപ്പമ്മാള്  അവനിടെഴത  ഴസക്രടറനി  ഒരു  മസ്റ്റ  വമ്മാങ്ങനി.

അമദ്ദേഹതനിനക്ട്  അവനിഴടെ  മജമ്മായനിന്  ഴചയമ്മാന്  സമ്മാധനിചനില.  ഇവനിഴടെ

തനിരനിച്ചുവന്നമപ്പമ്മാള്  പുനലൂരനില  മജമ്മാലെനിഴചയനിരുന്ന  അനനിലകുമമ്മാര്  എന്ന

ഴസക്രടറനി  ഇമദ്ദേഹതനിഴന്റ  കമസരയനില  കയറനി  ഇരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആരുര
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ചമ്മാര്ജ്ജക്ട്  ഴകമ്മാടുതനിടനില.  സസ്വയര  assume  ഴചയകയമ്മാണക്ട്.  നമ്മുഴടെ  പ്രനിയഴപ്പട

ശശ.  സുമരഷക്ട് മഗമ്മാപനി തൃശ്ശൂര് മപമ്മായനി  "ഞമ്മാന് ഇമങ്ങമ്മാഴടടുക്കുകയമ്മാണക്ട്"  എന്നക്ട്

പറഞ്ഞെതുമപമ്മാഴലെ, ഇഗൗ മുനനിസനിപ്പല ഴസക്രടറനി തൃകമ്മാകരഴയ അമങ്ങമ്മാഴടടുത്തു.

ആരുര  ചമ്മാര്ജ്ജക്ട്  ഴകമ്മാടുതനില.   മകരളതനിഴലെ   നനിയമമ്മാനുസൃതമുള്ള

ട്രനിബപ്യൂണലെനിഴന്റ  വനിധനി  ഇഗൗ  പടനികജമ്മാതനികമ്മാരനമ്മായ  ഴസക്രടറനികക്ട്

അനുകൂലെമമ്മായുള്ളമപ്പമ്മാള്  മഴറമ്മാരു  ഴസക്രടറനി  വന്നക്ട്  ആ  സമ്മാനര  പനിടെനിചടെകനി

കമസരയനില  കയറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  രണക്ട്  ദനിവസര  രണക്ട്

ഴസക്രടറനിമമ്മാരമ്മായനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാള്  ഏതമ്മായമ്മാലുര  ട്രനിബപ്യൂണലെനിഴന്റ  തശരുമമ്മാനര

അരഗശകരനിചക്ട്   '  എടുകമ്മാന്  വന്ന'  ഴസക്രടറനിഴയ  ചങ്ങനമ്മാമശരനിയനിമലെമ്മാ  മമറമ്മാ

മമ്മാറനിയനിട്ടുണക്ട്.  അത്രയുര  നലതക്ട്.  അമദ്ദേഹര  ഒരു  ദനിവസര  മമ്മാത്രമമ

അവനിഴടെയനിരുനള.  അമദ്ദേഹര  മുനനിസനിപ്പല  ഴചയര്മപഴമനമ്മാടുര  സ്റ്റമ്മാന്റനിരഗക്ട്

കമനിറനി  ഴചയര്മമ്മാന്മമ്മാമരമ്മാടുര  പറഞ്ഞു,  "ഞമ്മാന്  ചനിലെഴതമ്മാഴക  ശരനിയമ്മാകമ്മാന്

വന്നനിരനിക്കുകയമ്മാഴണന്നക്ട്".  ആരമ്മാണക്ട്  ഇങ്ങഴനയുള്ള  അധനികമ്മാരര

ഴകമ്മാടുതനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഴതരഴഞ്ഞെടുകഴപ്പട  ജനപ്രതനിനനിധനിഴയ  ഭേയഴപ്പടുത്തുന്ന

ഒരു ഴസക്രടറനി.  ഞമ്മാന് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനിമയമ്മാടെക്ട്  പറയുന.  അമദ്ദേഹതനിഴന്റ
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നടെപടെനിഴയപ്പറനി  അമനസ്വഷനികണര.  ഞമ്മാന്  പറയുന്നതക്ട്  മബമ്മാധരഴപ്പടമ്മാല

അമദ്ദേഹതനിഴന്റ  മപരനില ശകമമ്മായ നടെപടെനിയുണമ്മാകണര. ഴഹലതക്ട് സ്റ്റമ്മാന്റനിരഗക്ട്

കമനിറനി  ഴചയര്മമ്മാനമ്മായ  കഗൗണ്സനിലെര്  റമ്മാഷനിദക്ട്  ഉളളരപളളനിമയമ്മാടെക്ട്  പറഞ്ഞു

"ചമ്മാര്ജ്ജക്ട് പനിടെനിഴചടുതനിടക്ട്  ഭേരണസമനിതനികക്ട് ഞമ്മാന് പണനി തരുര". ഇതക്ട് എനമ്മാ

മുനനിസനിപ്പല ഴസക്രടറനി പഴെയ പടമ്മാള മമധമ്മാവനിമപമ്മാലുര ഴചയമ്മാതകമ്മാരരമമ്മാമണമ്മാ

ഴചയന്നതക്ട്.  ഇതരര  ഴപരുമമ്മാറര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

അറനിഞ്ഞുഴകമ്മാണമ്മാഴണന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  പറയുന്നനില.  അകമ്മാരരര  ഒന്നക്ട്

പരനിമശമ്മാധനികണര. 

ശശ  .    അന്വര് സമ്മാദതക്ട്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി,  നമള്  സമ്മാമൂഹര

ഴപന്ഷന്  ഴകമ്മാടുക്കുനണക്ട്.  അതനിനകതക്ട്  ഴചറനിഴയമ്മാരു  പ്രശ്നമുള്ളതക്ട്,

പമ്മാവഴപ്പടവരമ്മായ   ചനിലെ  ഡയമ്മാലെനിസനിസക്ട്   മരമ്മാഗനികള്കക്ട്  മഡമ്മാകര്മമ്മാരുഴടെ

നനിര്മദ്ദേശഴത  തുടെര്നര  മരമ്മാഗതനിഴന്റ   അവസയനുസരനിച്ചുര  അവരുഴടെ

വശടുകളനില    എ.സനി.  വയ്മകണ  ഒരു  സമ്മാഹചരരമുണക്ട്.   പമക്ഷേ  എ.സനി.-

യുള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  അവര്കക്ട് സമ്മാമൂഹരഴപന്ഷന് ഴകമ്മാടുകമ്മാന് പമ്മാടെനിഴലനള്ള ഒരു

നനിബനനയുണക്ട്.  ഇങ്ങഴനയുള്ള മരമ്മാഗനികഴളക്കൂടെനി  പരനിഗണനിചക്ട്  അവര്ക്കുരകൂടെനി
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ഇഗൗ സമ്മാമൂഹരഴപന്ഷന് ഴകമ്മാടുകമ്മാനുള്ള ഒരു സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകുമമമ്മാ; 

നമ്മുഴടെ  പഞമ്മായതക്ട്  ഴമമ്പര്മമ്മാരുര  മുന്പഞമ്മായതക്ട്  ഴമമ്പര്മമ്മാരുര

കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളമ്മായനി   അവരുഴടെ  ഴപന്ഷനുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  ആവശരങ്ങള്

ഉന്നയനിക്കുനണക്ട്.  അവര് എലമ്മാ പമ്മാര്ടനികളനിലുര ഉള്ഴപ്പടവഴരന്നക്ട് നമുകറനിയമ്മാര.

അവര്  രമ്മാഷശയപരമമ്മായുര  സമ്മാമ്പതനികമമ്മായുര  വലെനിയ  ബുദ്ധനിമുടനുഭേവനിക്കുന്ന

ആള്കമ്മാരമ്മാണക്ട്.  അവര്കക്ട്  ഇഗൗ  ഴപന്ഷന്  അനുവദനിക്കുന്ന  ഒരു

സമ്മാഹചരരമുണമ്മായമ്മാല  അതക്ട്  ആ  ഴപമ്മാതുപ്രവര്തകമരമ്മാടെക്ട്  ഴചയന്ന  ഏറവര

വലെനിയ  നശതനിയമ്മായനിരനിക്കുര.  അതനിനക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  ഇടെഴപടമ്മാല

അങ്ങഴനഴയമ്മാരു സമ്മാമൂഹനിക ഴപന്ഷനുണമ്മാക്കുവമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുര. 

ആലുവ മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയനിഴലെ ഡയറകര് ശശ.  കമലെനിനക്ട്  അവനിഴടെഴയമ്മാരു

ബനിലഡനിരഗക്ട്  ഉണക്ട്.  അമദ്ദേഹര  ബനിലഡനിരഗനിനുമവണനി  ഴസക്രടറനിയുഴടെ

അടുത്തുഴചന്നമപ്പമ്മാള്  ഴറഗുലെഴഴറമസഷഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  അമദ്ദേഹതനിമനമ്മാടെക്ട്;

ബനിലഡനിരഗനിനക്ട്  7  ലെക്ഷേര  രൂപ  ഴഴഫന്  അടെയ്ക്കമ്മാന്  പറഞ്ഞെതനിഴന്റ

അടെനിസമ്മാനതനില  അമദ്ദേഹര  ഴഴഫന്  അടെയ്ക്കുകയുര  ഴചയ.  അതനിനുമശഷര

വശണ്ടുര  അവനിടെഴത  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയനിഴലെ  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാര്   പ്രസ്തുത
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ബനിലഡനിരഗക്ട്  ശരനിയല;  അതക്ട്  ഴപമ്മാളനിചക്ട്  കളയണഴമന്നക്ട്  പറയുന.  ഇതക്ട്  എനക്ട്

തശരുമമ്മാനമമ്മാഴണന്നക്ട് മനസനിലെമ്മാകുന്നനില. അങ്ങക്ട് അതനിഴലെമ്മാന്നക്ട് ഇടെഴപടെണര. അതക്ട്

അങ്ങയുഴടെ ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ? 

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  തൃകമ്മാകര

അരഗര  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട്  ഉന്നയനിച,  ഴസക്രടറനിമമ്മാരുഴടെ  സലെരമമ്മാറവമമ്മായനി

ബനഴപ്പടക്ട്  മകരളതനില  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  ഭേരനിക്കുന്ന  എലമ്മാ  തമദ്ദേശ  ഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളനിലുര  ഇമത  സസ്വഭേമ്മാവമുള്ള  സരഭേവങ്ങള്

നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഴപരുമ്പമ്മാവൂരനില  ഴവമങ്ങമ്മാലെ  പഞമ്മായതനില

പഗൗമലെമ്മാസക്ട്  എന്ന  ഴസക്രടറനിഴയ  അനരമ്മായമമ്മായനി  സലെര  മമ്മാറനികഴെനിഞ്ഞു.

അതനിനുമശഷര  അമദ്ദേഹര  ഓര്ഡര്  വമ്മാങ്ങനി  തനിരനിച്ചുവന.  പമക്ഷേ  സരഘടെനമ്മാ

ഭേമ്മാരവമ്മാഹനികള്  അമദ്ദേഹഴത  മപടെനിപ്പനിചക്ട്  നനിര്ബനമമ്മായനി  ലെശവക്ട്

എടുത്തുമപമ്മാമകണ  അവസയുണമ്മായനി.  പലെ  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  ഭേരനിക്കുന്ന

സലെങ്ങളനിലുര   പഞമ്മായതക്ട്   ഭേരണസമനിതനി  നന്നമ്മായനി  ഭേരണര

ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  സരഘടെനമ്മാപരമമ്മായനി  എതനിര്വനിഭേമ്മാഗര  ആളുകള്

ഇടെഴപട്ടുഴകമ്മാണക്ട് അവഴര സലെര മമ്മാറ്റുന്ന ഒരു രശതനി എലമ്മായനിടെത്തുമുണക്ട്.  അതക്ട്
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മമ്മാത്രമല, മകമ്മാവനിഡക്ട്-19 പശമ്മാതലെതനില പഞമ്മായതനില തമ്മാലകമ്മാലെനികമമ്മായനി

മജമ്മാലെനിഴചയന്ന  ആളുകഴള ഇനനിഴയമ്മാരു ഗവണ്ഴമന്റക്ട് അറനിയനിപ്പുണമ്മാകുന്നതുവഴര

പനിരനിച്ചുവനിടെരുതക്ട് എഴന്നമ്മാരു ഉതരവകൂടെനി ഗവണ്ഴമന്റക്ട് ഇറകനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഇഗൗ  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഴചയതക്ട്  എനമ്മാണക്ട്?  മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  സമ്മാഹചരരതനില

തമ്മാലകമ്മാലെനികമമ്മായനി നനിയമനിച ആമരമ്മാഗരപ്രവര്തകഴരയുര മറ്റുള്ളവഴരയുഴമലമ്മാര

മകമ്മാവനിഡക്ട്  ശമനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പക്ട്  പനിരനിച്ചുവനിട  സരഭേവവമുണമ്മായനി.  ഇഴതമ്മാഴകകൂടെനി

അങ്ങയുഴടെ  ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ  എന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര  ഒന്നക്ട്

പരനിമശമ്മാധനികണര.  

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അന്വര്  സമ്മാദതക്ട്

ചൂണനികമ്മാണനിചതക്ട്  വളഴര  മമ്മാനുഷനികവര  ജശവകമ്മാരുണരപരവമമ്മായ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

കമ്മാരണര,  ഡയമ്മാലെനിസനിസക്ട്  മരമ്മാഗനികള്കക്ട്  അവരുഴടെ  വശടുകളനില  എ.സനി.

വയ്മകണനിവരുര.  അതുമപമ്മാഴലെ ഗുരുതരമ്മാവസയനിലുള്ള മരമ്മാഗനികളുഴടെ  കമ്മാരരര,

പ്രമതരക  മകസമ്മായനിതഴന്ന  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  പരനിമശമ്മാധനികണര.

ചടതനിമലെമ്മാ, നനിയമതനിമലെമ്മാ  ആവശരമമ്മായ മഭേദഗതനി  വരുതണഴമങനില  അതക്ട്

വരുതണഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന്  പറയമ്മാന്  ആഗഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മഴറമ്മാന്നക്ട്,
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മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളനില  ആവശരതനിനക്ട് ജശവനകമ്മാരനിഴലനളളതമ്മാണക്ട്.   ഞമ്മാന്

ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ,  തൃകമ്മാകര  മുനനിസനിപ്പല  ഴസക്രടറനിഴയ

മമ്മാറനിയതുമപമ്മാഴലെ  അഴലങനില  അവനിഴടെ  നടെന്ന  കമസരകളനിമപമ്മാഴലെമ്മാരു

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  എലമദമ്മാസക്ട്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില  ഇവനിഴടെ

ചൂണനികമ്മാണനിചതക്ട്.  ഇതരര  സരഭേവങ്ങള്  ആവര്തനികമ്മാതനിരനികമ്മാന്

മനമ്മാകണര.  ഇതരര  കമ്മാരരങ്ങള്  ജനങ്ങള്കക്ട്  മമമ്മാശഴപ്പട

അവസയമ്മാണുണമ്മാകുന്നതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനിയുഴടെ  ശദ്ധയനില ഞമ്മാന് ഒരു

കമ്മാരരര  ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  തൃകമ്മാകര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി,  മകരളതനില

ഏറവര കൂടുതല വരുമമ്മാനമുഴള്ളമ്മാരു മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയമ്മാണക്ട്.   145  മകമ്മാടെനി  രൂപ

വരുമമ്മാനമുണക്ട്. 145  മകമ്മാടെനി രൂപ വരുമമ്മാനമുള്ള  ഈ  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിഴയ  'എ'

മഗഡക്ട്  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയമ്മായനി  ഉയര്തനിയതക്ട്   യു.ഡനി.ഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ

ഭേരണകമ്മാലെതമ്മാണക്ട്.   ഇനവഴര ആ സ്റ്റമ്മാഫക്ട് പമ്മാമറണ് അരഗശകരനിച്ചുതന്നനിടനില.

29  ജശവനകമ്മാരമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെയുള്ളതക്ട്.    ഇതനില   6  മപഴര  സലെര

മമ്മാറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   സലെര  മമ്മാറനിമപ്പമ്മായ  ആളുകഴള  ആഴരയുര

തനിരനിച്ചുതന്നനിടനില.  പതനിനഞക്ട് മകമ്മാടെനി  രൂപമയമ്മാളര പനിരനിഴചടുകമ്മാനുണക്ട്.   ടെമ്മാക്സൈക്ട്,
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ഴറന്റക്ട്  എന്നനിവ  പനിരനികമ്മാന്  ആവശരതനിനക്ട്  ജശവനകമ്മാരനില.

ഴകമ്മാമറമ്മാണകമ്മാലെതക്ട്  ആവശരതനിനക്ട്  ജൂനനിയര്  ഴഹലതക്ട്  ഇന്ഴസകര്

(ഴജ.എചക്ട്.ഴഎ.)-മമ്മാരുഴടെ  മസവനര  തനികയമ്മാതനിരനിക്കുമമ്പമ്മാള്   നനിലെവനില

ഉള്ളവഴരക്കൂടെനി  സലെര  മമ്മാറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.    ഇകമ്മാരരര  ഗഗൗരവതരമ്മായനി

പരനിമശമ്മാധനിക്കുകയുര  മകരളതനില  ഏറവര  കൂടുതല  വരുമമ്മാനമുള്ള

മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളനില ഒന്നക്ട് എന്ന നനിലെയനില  'എ' മഗഡക്ട്  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയുഴടെ

സ്റ്റമ്മാഫക്ട്  ഴസരഗ്തക്ട്  അടെനിയനരമമ്മായനി  അനുവദനിച്ചുതരമ്മാന്   നടെപടെനി

സസ്വശകരനികണഴമന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിമയമ്മാടെക്ട്  അഭേരര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

മനരഴത  ഞമ്മാന്   മവസ്റ്റക്ട്  മമ്മാമനജുഴമന്റുമമ്മായനി  ബനഴപ്പഴടമ്മാരു  കമ്മാരരര

ചൂണനികമ്മാണനിച്ചു.  അതനിനനിടെയ്ക്കക്ട്  മചമ്മാദരര  വന്നതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്.    ഴകമ്മാചനിന്

മകമ്മാര്പ്പമറഷഴന്റ  ഴലെഗസനി  മവസ്റ്റക്ട്  നശകര  ഴചയമ്മാന്  പതനിനഞക്ട്  മകമ്മാടെനി

എഴുപതനിയഞക്ട്  ലെക്ഷേര  രൂപയമ്മാണക്ട്   ആദരര  നനിശയനിചതക്ട്.  രണമ്മാമതക്ട്,  ഇതക്ട്

അമ്പതനിനമ്മാലെക്ട്  മകമ്മാടെനി  രൂപഴയന്നക്ട്  പറയഴപ്പടുന.  ഇമപ്പമ്മാള്  അതക്ട്

അറുപതനിമൂന്നക്ട്  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മായനി  വര്ദ്ധനിചതമ്മായനി  പറയഴപ്പടുന.  'മസമ്മാണറക്ട്'

എനപറയുന്ന  പുതനിയ  കമ്പനനിയമ്മാണക്ട്   ഇമപ്പമ്മാള്  രരഗത്തുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.
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ബഹ്മപുരതക്ട്  കനിടെക്കുന്ന   ഴലെഗസനി  മവസ്റ്റക്ട്   ഒരു  റമ്മാ-ഴമറശരനിയലെമ്മായനി

ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാനമ്മായനിരുന  യു.ഡനി.എഫക്ട്.-ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ   ഭേരണകമ്മാലെതക്ട്

തശരുമമ്മാനനിചനിരുന്നതക്ട്.    ഒരു കമ്മാശുര  ഴകമ്മാടുമകണ.  ഇമപ്പമ്മാള്  ഇതക്ട്  നശകര

ഴചയന്നതനിനക്ട്  വലെനിയ  തുക  മവണനിവരുഴമന്നമ്മാണക്ട്  മകള്ക്കുന്നതക്ട്.  ഇഗൗ  മവസ്റ്റക്ട്

പുതുതമ്മായനി  വന്ന  കമ്പനനികക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്

തശരുമമ്മാനഴമങനില ഴകമ്മാടുക്കുന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട് വനിമരമ്മാധമനില.  എന്നമ്മാല ഈ

കരമ്മാര്  യഥമ്മാര്തതനില  എനമ്മാഴണന്നക്ട്  ആര്ക്കുമറനിയനില.  ഈ  കമ്പനനി

100 മകമ്മാടെനികക്ട്  മുകളനില വര്കക്ട്ഴചയ ട്രമ്മാകക്ട്  റനികമ്മാര്ഡുള്ളതമ്മായുര കമ്മാണുന്നനില,

ബമയമ്മാ  കമനനിരഗക്ട്  പരനിചയമുള്ളതമ്മായുര  അറനിയുന്നനില,   കരമ്മാപ്പനിരഗക്ട്  മമ്മാത്രര

നടെതനിയ  ഒരു  കമ്പനനിയമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  പറയഴപ്പടുന,   ഈ  കമ്പനനിക്കുള്ള

രമ്മാഷശയ സസ്വമ്മാധശനര  പനിന്നമ്മാമ്പുറങ്ങളനില സരസമ്മാരവനിഷയമമ്മാണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മനനിക്കുര  അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന പലെര്ക്കുര അതക്ട് അറനിയമ്മാര.    ഞമ്മാന് ഇമപ്പമ്മാള്

അതക്ട്  പറയുന്നനില.   അതനിഴനമ്മാരു  അവസരര  വരുമമ്പമ്മാള്  ഞമ്മാന്  പറയുര.

സര്കമ്മാര്  ഇകമ്മാരരതനില  മുന്കരുതല  എടുകണഴമന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മനനിമയമ്മാടെക്ട് പറയുകയമ്മാണക്ട്.  വളഴര ഗുരുതരമമ്മാഴയമ്മാരു വനിഷയമമ്മായനി  മമ്മാറമ്മാനുള്ള
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സമ്മാധരത  തള്ളനികളയമ്മാന്  കഴെനിയനില.    മഴറമ്മാരു  കമ്മാരരര,  എഴന്റ

നനിമയമ്മാജകമണലെതനില 2016-2017  കമ്മാലെതക്ട് എര.എല.എ.  ഫണനിലനനിനര

നമ്മാലപ്പതനിഴയമ്മാന്പതക്ട് ലെക്ഷേതനി ഴതമ്മാണ്ണൂറമ്മായനിരര രൂപ ഴവണ്ണലെ സ്കൂളനിനുമവണനി

ഴകമ്മാടുത്തു.  ഇനവഴര    പണനിഴചയ  മകമ്മാണ്ട്രമ്മാകര്കക്ട്   കുടെനിശനിക  തുക

ഴകമ്മാടുതനിടനില.   ഞമ്മാന് മരഖമ്മാമൂലെര മനനിമയമ്മാടെക്ട്  പറയുന.   ഇരുപതനിഴയടക്ട്

ലെക്ഷേര  രൂപ   ആദരര  ഴകമ്മാടുത്തു.   പനിഴന്ന  പതനിനമ്മാറക്ട്  ലെക്ഷേതനി

അമ്പതനിഴയമ്മാന്പതനിനമ്മായനിരര   രൂപ  ഇനവഴര  ഴകമ്മാടുതനിടനില.    ഇയമ്മാള്

രമ്മാവനിഴലെയുര  കവകനിട്ടുര   എഴന്റ ഒമ്മാഫശസനില  കയറനിയനിറങ്ങനി  നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  എര.എല.എ.-മമ്മാര്കക്ട് അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന ഫണമ്മാണക്ട്. ആ ഫണക്ട്

ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്  പണനി  ഴചയ  ഒരു  ഴകടനിടെതനിഴന്റ  പണനിതശര്ന്നതനിനുമശഷവര

അതക്ട്  അമങ്ങമ്മാട്ടുമനിമങ്ങമ്മാട്ടുമനിടക്ട്  തടനികളനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   നമ്മാലപ്പതനിഴയമ്മാന്പതക്ട്

ലെക്ഷേര  രൂപയനില  നമ്മാലപ്പതനിയഞക്ട്  ലെക്ഷേര  രൂപമയ  ഴചലെവമ്മായനിട്ടുള്ളു.

ഇകമ്മാരരതനില  ഒരു  തശരുമമ്മാനമുണമ്മാകണര.  എല.എസക്ട്.ജനി.ഡനി.  ചശഫക്ട്

എ ഞനിനശയറുഴടെ  ഒമ്മാഫശസനില  പലെതവണ.....  കമ്മാരമ്മാറുകമ്മാരനുമവണനിയനിടല.....

എര.എല.എ  ഫണക്ട്  ഴചലെവഴെനിചക്ട്   സ്കൂള്  ഴകടനിടെര  പണനിതതനിനുമശ ഷര
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രമ്മാവനിഴലെയുര  കവകനിട്ടുര   എര.എല.എ  ഫണമ്മാഴണന്നക്ട്  വനിചമ്മാരനിചമ്മാണക്ട്

മപമ്മായഴതന്നക്ട് പറഞ്ഞെമ്മാല ഞങ്ങള് എന്തുഴചയര? 

മനി  .   സശകര്: തടെസഴപ്പടുതരുതക്ട്, അമദ്ദേഹര പ്രസരഗര അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാന്

മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന്  പറയുന്നതക്ട്  ഗഗൗരവമമ്മായനി  മകടക്ട്

ഇതനില ഒരു തശരുമമ്മാനഴമടുകണര.  

 മനി  .    സശകര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ശശ.  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട്  അങ്ങയുഴടെ

രണമ്മാമഴത പ്രസരഗമമ്മാണക്ട്.   അമങ്ങയ്ക്കക്ട് ചുരുകമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:   സര്,  ആദരഴത പ്രസരഗര  പഞമ്മായത്തുമമ്മായനി

ബനഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.  തശര്ചയമ്മായുര  ഞമ്മാന്  ഴപടന്നക്ട്  പ്രസരഗര  നനിര്തമ്മാര.

നനിയമനനിര്മമ്മാണതനില  സമയ  പരനിമനിതനിയനിഴലങനിലുര   ഇന്നഴത  പ്രമതരക

സമ്മാഹചരരര കണകനിഴലെടുതക്ട് പ്രസരഗര ഉടെന് നനിര്തമ്മാര.   ഞമ്മാന് ഒന-രണക്ട്

ഴചറനിയ കമ്മാരരങ്ങള് കൂടെനി പറയുകയമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ വലെനിയ വശരവമ്മാദങ്ങഴളമ്മാഴക

മുഴെങ്ങനി.  ആരമ്മാണക്ട് ഇടെതുപക്ഷേര;   എഴന്നമ്മാഴക പറഞ്ഞു.    ഇവനിഴടെയനിരനിക്കുന്ന

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴമമ്പര്മമ്മാമരമ്മാടെക്ട്  ഞമ്മാന്  മചമ്മാദനികഴട,   നനിങ്ങളുഴടെ  തൃതലെ
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പഞമ്മായതനിഴലെ കൂട്ടുഴകടക്ട് എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്;  പതനരതനിട മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയുഴടെ

ഴചയര്മമ്മാഴന്റ മപരക്ട്-  സകശര് ഹുകസന്,  കവസക്ട് ഴചയര്മമ്മാഴന്റ മപരക്ട്- ആമനിന

കഹദമ്മാലെനി  ആരമ്മാണക്ട്   ആമനിന  കഹദമ്മാലെനി;   എസക്ട്.ഡനി.പനി.ഐ  -യുഴടെ

മനതമ്മാവക്ട്.

ശശ  .    ഴക  .    യു  .    ജനശഷക്ട്  കുമമ്മാര്:  സര്,    ആമനിന  കഹദമ്മാലെനി  സസ്വതന

സമ്മാനമ്മാര്തനിയമ്മായനി  ജയനിച്ചുവന്ന  വരകനിതസ്വമമ്മാണക്ട്.  അവര്കക്ട്

എസക്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.-യുമമ്മായനി  ബനമുള്ള ആളല.  സഭേമ്മാമരഖയനിലനനിനര ഇതക്ട്

നശകര ഴചയണര.  

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  ആമനിന  കഹദമ്മാലെനിഴയഴകമ്മാണക്ട്

ഇകമ്മാരരഴമമ്മാന്നക്ട് പറയനിപ്പനികമ്മാമമമ്മാ;  ശശ.  ഴക.  യു.  ജനശഷക്ട് കുമമ്മാര് ഇതക്ട് പറയുര.

ആമനിന  കഹദമ്മാലെനി  ഇതുപറയുമമമ്മാ;   ഇതക്ട്  പറഞ്ഞെതുഴകമ്മാണക്ട്  പറയുകയമ്മാണക്ട്.

പതനരതനിട  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയനില  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്-13,  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ

സസ്വതനന്മേമ്മാര് -2,  സനി.പനി.ഐ.(എര.) -10  മകരളമ്മാ മകമ്മാണ്ഗസക്ട് (മമ്മാണനി) -2,

സനി.പനി.ഐ-1,   എസക്ട്.ഡനി.പനി.ഐ  -4.   ഇഗൗ   എസക്ട്.ഡനി.പനി.ഐ  -4 ല

ഉള്ഴപ്പടതമ്മാണക്ട്  ആമനിന  കഹദമ്മാലെനി  ( ..… ബഹളര…..)  ഇങ്ങഴനയഴലങനില
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ആമനിന  കഹദമ്മാലെനിഴയഴകമ്മാണക്ട്  ഒരു   പ്രസമ്മാവന  സമര്പ്പനിക്കൂ,  അവര്കക്ട്

എസക്ട്. ഡനി.പനി.ഐ.-യുമമ്മായനി യമ്മാഴതമ്മാരു ബനമനിഴലന്നക്ട്.  

ശശ  .    ഡനി  .    ഴക  .    മുരളനി:  സര്,   തനിരുവനനപുരര  ജനിലയനില  പമ്മാമങ്ങമ്മാടക്ട്

പഞമ്മായതനില യു.ഡനി.എഫക്ട്.-6,  ഴവലഴഫയര് പമ്മാര്ടനി-2,  എസക്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.

-2 (സസ്വതനരല).  അവര് അവരുഴടെ പമ്മാര്ടനി ചനിഹ്നതനില മത്സരനിച്ചുവന്നവരമ്മാണക്ട്.

എസക്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.-യുഴടെയുര  ഴവലഴഫയര്  പമ്മാര്ടനിയുഴടെയുര

പനിന്തുണമയമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണക്ട്  പമ്മാമങ്ങമ്മാടെക്ട്  പഞമ്മായതനില   അങ്ങയുഴടെ

പ്രമദശനികമനതമ്മാവക്ട്   പ്രസനിഡന്റമ്മായനിരനിക്കുന്നതക്ട്.    അതക്ട്  അങ്ങയുഴടെ

ശദ്ധയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ? 

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  പതനരതനിടയനിഴലെ  നരമ്മായശകരണതനിനക്ട്

മവണനിയമ്മാണക്ട് ഇതക്ട് പറയുന്നഴതങനില ഞമ്മാന് സമതനിച്ചുതരമ്മാര. രണക്ട്, നനിങ്ങള്കക്ട്

ആമരമ്മാടുര കൂടെമ്മാന് ഒരു മടെനിയുമനിഴലനള്ളതനിഴന്റ ഴതളനിവമ്മാണക്ട് റമ്മാന്നനി. അവനിടെഴത

പ്രസനിഡന്റക്ട്-  ശശമതനി  മശമ്മാഭേമ്മാ  ചമ്മാര്ളനി  (മകരള  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  മമ്മാണനി),

എല.ഡനി.എഫക്ട്.- 5  ബനി.ഴജ.പനി.-2,  യു.ഡനി.എഫക്ട്. -5, മകമ്മാണ്ഗസക്ട് സസ്വതനന്

-1.  ഇവനിഴടെ ബനി.ഴജ.പനി.യനി.-ഴലെ രണക്ട് അരഗങ്ങളുഴടെ പനിന്തുണമയമ്മാഴടെ ശശമതനി
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മശമ്മാഭേമ്മാ ചമ്മാര്ളനി ഭേരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അതനിനുമശഷര  നനിയമസഭേയ്ക്കകതക്ട് വന്നനിരുന്നക്ട്

ചതുരവടുവനില സരസമ്മാരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   എഴനങനിലുര പറയമ്മാനുമണമ്മാ?

ശശ  .    പ്രമമമ്മാദക്ട്  നമ്മാരമ്മായണ്:  സര്,  ശശമതനി  മശമ്മാഭേമ്മാ  ചമ്മാര്ലെനി  മകരള

മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  (എര.)-ഴന്റ  പ്രസനിഡന്റക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  റമ്മാന്നനിഴയക്കുറനിചക്ട്

സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  അങ്ങക്ട്  പറഞ്ഞെതക്ട്.    ശശമതനി  മശമ്മാഭേമ്മാ  ചമ്മാര്ലെനി  മകരള

മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  (എര.)-ഴന്റമയമ്മാ   എല.ഡനി.എഫക്ട്.-ഴന്റമയമ്മാ   പ്രസനിഡന്റല.

എല.ഡനി.എഫക്ട്.  അകമ്മാരരതനില  സരഘടെനമ്മാപരമമ്മായനി  നടെപടെനിഴയടുതനിട്ടുണക്ട്.

അമദ്ദേഹര  അകമ്മാരരഴതക്കുറനിഴചമ്മാനര  അമനസ്വഷണര  നടെതമ്മാഴതയമ്മാണക്ട്

സഭേഴയ ഴതറനിദ്ധരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്.  

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  അവര്ഴകതനിഴര  എനക്ട്

നടെപടെനിഴയടുത്തുഴവന്ന  ഉതരരകൂടെനി  പറഞ്ഞെമ്മാല  കമ്മാരരങ്ങള്  മനസനിലെമ്മാകുര.

ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞെതക്ട്  സതരമമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ്ഞെതനിനക്ട്  പ്രമതരക  നന്ദനി.

എസക്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.-യുമമ്മായനിട്ടുള്ള  സഖരര,  ഇഗൗ  പതനരതനിട  സഖരര  ഞമ്മാന്

മഹമ്മാരമ്മാജമ്മാസക്ട്  മകമ്മാമളജനില  ഭേശകരന്മേമ്മാരുഴടെ  കുമതറ്റുമരനിച  അഭേനിമനത്യുവനിനക്ട്

സമര്പ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ഇവനിഴടെ  ഇന്നഴത പ്രസരഗതനില മുഴുവനുര  ആരമ്മാണക്ട്
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ഇടെതുപക്ഷേര; ഞങ്ങളമല ഇടെതുപക്ഷേര; എനള്ള  മചമ്മാദരങ്ങളമ്മാണക്ട്.   

 എനനികക്ട്  വളഴര  മസ്നേഹ  ബഹുമമ്മാനമുള്ള  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുന്മനനി

എ. സനി. ഴമമ്മായശഴന്റ പ്രധമ്മാനവമ്മാദര യു.ഡനി.എഫക്ട്. ഭേരണകമ്മാലെതക്ട് 33,000 മകമ്മാടെനി

രൂപ  ഴകമ്മാടുത്തുഴവന്നമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  53,000  മകമ്മാടെനി  രൂപ  നമള്

ഴകമ്മാടുക്കുനഴവന്നമ്മാണക്ട്.   അതക്ട്  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമല.   2016-17-ഴലെ  ബഡ്ജറക്ട്

തുകയുര  2020-21-ഴലെ  ബഡ്ജറക്ട്  തുകയുര  കൂടനികഴെനിഞ്ഞെമ്മാല  ആ  വരതരമ്മാസര

മനസനിലെമ്മാകുര.  അതക്ട് വലെനിഴയമ്മാരു പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരമല.  

ശശ  .    എ  .    സനി  .    ഴമമ്മായശന്:  സര്,  ശതമമ്മാനകണകനില മനമ്മാകനിയമ്മാല ഇഗൗ

വര്ഷര ഴകമ്മാടുതതക്ട് പദ്ധതനി വനിഹനിതതനിഴന്റ ഇരുപതനിയമ്മാറക്ട്  ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്.

അതക്ട് സര്വ്വകമ്മാലെ റനിമകമ്മാര്ഡമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട് മുമ്പഴത വര്ഷര ഇരുപതനിയഞക്ട്

ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്. നനിങ്ങളുഴടെ കമ്മാലെതക്ട് ഴകമ്മാടുതതക്ട് പരനിമശമ്മാധനിച്ചു മനമ്മാക്കൂ.

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  എഴന്റ  കയനില  സനി.&എ.ജനി.-യുഴടെ

റനിമപ്പമ്മാര്ട്ടുണക്ട്.  

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസനിഴന പ്രസരഗര അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാന്

ഭേരണപക്ഷേര  സഹമ്മായനികണര.   പ്രസരഗര  ചുരുക്കുഴമന്നക്ട്  അമദ്ദേഹര  വമ്മാഗമ്മാനര
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നലകനിയനിട്ടുണക്ട്.

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികള്ക്കുര മകമ്മാര്പ്പമറഷനുര

ഴകമ്മാടുത തുക കുറഞ്ഞുമപമ്മായനിഴയന്ന സനി.&എ.ജനി.-യുഴടെ റനിമപ്പമ്മാര്ടനിഴന്റ മകമ്മാപ്പനി

എഴന്റ  കയനിലുണക്ട്.  അമദ്ദേഹര  മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെഘടതനിഴലെ

പ്രവര്തനങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട്  പറഞ്ഞു.  മകരളര ഇനരയ്ക്കുര മലെമ്മാകതനിനുര ഏറവര

വലെനിയ  മമ്മാതൃകഴയമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ്ഞു.   എലമ്മാവരുര  സഹകരനിചക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്

കമ്മാലെതക്ട് എലമ്മാകമ്മാരരങ്ങളുര നടെന.  മലെമ്മാകതനിനക്ട് മമ്മാതൃകയമ്മാഴണനള്ള നമ്മുഴടെ

വമ്മാദര  ചശടക്ട്  ഴകമ്മാടമ്മാരരമപമ്മാഴലെ  ഴപമ്മാളനിഞ്ഞുമപമ്മായനിഴയന്നക്ട്  നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുര

അറനിയമ്മാവന്നതമല.  അതക്ട്  അപ്പുറതക്ട്  ഇരുന്ന  ശശമതനി   ഴക.  ഴക.  കശലെജ

ടെശചറനിമന്റമയമ്മാ  അഴലങനില ശശമതനി  വശണമ്മാ  മജമ്മാര്ജ്ജനിമന്റമയമ്മാ  പ്രശ്നമമ്മായനിടല

നമള്  പറയുന്നതക്ട്.  ആ  വമ്മാദര,   മമനനിനടെനികല  ചശടക്ട്  ഴകമ്മാടമ്മാരരമപമ്മാഴലെ

ഴപമ്മാളനിഞ്ഞുമപമ്മായനി  എന്നതക്ട്  സതരമമല;  മകമ്മാവനിഡനിനുമവണനി

ആയനിരകണകനിനക്ട്  ആളുകഴള  നനിയമനിച്ചു.  അവഴരലമ്മാര  മകമ്മാവനിഡക്ട്

മരമ്മാഗനികള്ക്കുമവണനി മജമ്മാലെനി ഴചയ.  അവഴര യമ്മാഴതമ്മാരു മുന്നറനിയനിപ്പുമനിലമ്മാഴത

പനിരനിച്ചുവനിടനിരനിക്കുന. ഞമ്മാന് ഇകമ്മാരരര ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ നനിയമ വകുപ്പുമനനി പനി.
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രമ്മാജശവനിമനമ്മാടെക്ട്  പറഞ്ഞെനിരുന.....  (......ബഹളര.....)മകനസര്കമ്മാര്

പറയുന്നഴതലമ്മാര ഴചയമ്മാന് ഇരനിക്കുകയമ്മാമണമ്മാ നനിങ്ങള്;   അകമ്മാരരതനില ഒരു

പുനര്വനിചനിനനര നടെതണര എനപറയമ്മാന് ഞമ്മാന് ആഗഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

മഴറമ്മാരു കമ്മാരരര, ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയ നമള് എമനമ്മാ ഴചയഴവന്ന രശതനിയനില

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  എ.  സനി.  ഴമമ്മായശന്  പറഞ്ഞു.  അമദ്ദേഹതനിനറനിയമ്മാര,  രണക്ട്

സശറ്റുണമ്മായനിരുന്ന  ബനി.ഴജ.പനി.-കക്ട്  ഇനരയനില  രമ്മാഷശയ  മമ്മാനരതഴകമ്മാടുതതക്ട്

ആരമ്മാഴണന്നക്ട് അമദ്ദേഹതനിനറനിയമ്മാര.  ഗമ്മാനനി വധതനിനുമശഷര പുറതനിറങ്ങമ്മാന്

കഴെനിയമ്മാഴത തലെയനില മുണനിടക്ട്  നടെന്ന സരഘ്പരനിവമ്മാര്  ശകനികള്കക്ട്  ഇനരന്

രമ്മാഷശയതനില  മമ്മാനരതയുണമ്മാകനിഴകമ്മാടുതതക്ട്  നനിങ്ങളമ്മാണക്ട്.   കലകടയനിഴലെ

പശരങനി  ഴഴമതമ്മാനതക്ട്  ഇ.എര.എസക്ട്.-ഉര  മജരമ്മാതനിബസുവര  ശശ.  എല.  ഴക.

അദസ്വമ്മാനനിയുര എ.  ബനി.  വമ്മാജ്മപയുര ഴഴകമകമ്മാര്തക്ട് നനിലക്കുന്ന മമനമ്മാഹരമമ്മായ

ചനിത്രമുണമലമ്മാ; ഇന്നക്ട് ആ പശരങനി ഴഴമതമ്മാനതക്ട് ഒരു സനി.പനി.ഐ.(എര.)-കമ്മാരന്

മപമ്മാലുമനില.  ആ ദുരനര നനിങ്ങള് അറനിയണര.  അങ്ങഴന നനിങ്ങളമ്മാണക്ട് അവര്കക്ട്

മമ്മാനരതയുണമ്മാകനിഴകമ്മാടുതതക്ട്.  

ശശ  .    മസവരര്  ചനിറനിലെപ്പനിള്ളനി:  സര്,  ഗമ്മാനനിവധതനിനുമശഷര
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നനിമരമ്മാധനികഴപ്പട  ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-നക്ട്  ഇനരയ്ക്കകതക്ട്  നനിമരമ്മാധനര

പനിന്വലെനിചതക്ട്  സമ്മാക്ഷേമ്മാല  പണനിറക്ട്  ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റുവമല.

അമങ്ങയ്ക്കറനിയനിമല.  

ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   മതമ്മാമസക്ട്: സര്, നനിങ്ങള് ഇനരമ്മാ-ഴഴചന യുദ്ധകമ്മാലെതക്ട്..... 

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട്,   അങ്ങക്ട്  പ്രസരഗര

ചുരുക്കുനഴവന്നക്ട്  വമ്മാഗമ്മാനര നലകനിയനിടക്ട് 10 മനിനനിടക്ട് കഴെനിഞ്ഞു.

ശശ  .    പനി  .    ടെനി  .    മതമ്മാമസക്ട്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകറുഴടെ  അഭേരര്തന

മമ്മാനനിചക്ട്  ഇതനിഴനമ്മാനര  മറുപടെനി  പറയുന്നനില.  അഴലങനില   മറുപടെനി  എഴന്റ

കയനിലുണക്ട്.   ഇനരയുഴടെ  ഏറവര  വലെനിയ  സരസമ്മാനമമ്മായ  ഉതര്പ്രമദശനില

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  മുഖരമനനിയുണമ്മായനിരുന്ന  ഒരുകമ്മാലെത്തുര  ബമ്മാബറനി

മസ്ജനിദനിനുമനഴര  ഒരു പൂഴെനിമണല വമ്മാരനിഴയറനിയമ്മാന് ഞങ്ങള് സമതനിചനിടനില.

അവനിഴടെ  ക്ഷേണനികവനികമ്മാരതനിഴന്റ  മപരനില  നനിങ്ങള്  കലെരമ്മാണ്  സനിരഗനിഴന

അധനികമ്മാരതനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന.  കലെരമ്മാണ്  സനിരഗക്ട്  പള്ളനിഴപമ്മാളനിക്കുഴമന്നക്ട്

പറഞ്ഞെക്ട്  അധനികമ്മാരതനില  വന,   പള്ളനിഴപമ്മാളനിച്ചു.   നനിങ്ങള്  നരസനിരഹ

റമ്മാവവനിഴന  കുറര  പറഞ്ഞെമലമ്മാ?  ഞങ്ങള്  നനിരശക്ഷേണ  കരമ്മാമറ  ഉള്ഴപ്പഴടെ
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വചനിട്ടുഴണന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സുപ്രശരമകമ്മാടെതനി  പറഞ്ഞു.  അവനിഴടെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സുപ്രശരമകമ്മാടെതനിയുഴടെ  നനിരശക്ഷേണമമ്മായനിരുന.  സുപ്രശരമകമ്മാടെതനി

പറയമ്മാഴത നരസനിരഹ റമ്മാവവനിനക്ട് അവനിഴടെ പ്രവര്തനികമ്മാന് കഴെനിയുമമ്മായനിരുന്നനില.

അതക്ട് വസ്തുതയമ്മാണക്ട്.   അകമ്മാരരങ്ങള് പറഞ്ഞെക്ട് നനിങ്ങള് മമനനിനടെനിചക്ട്  ഞങ്ങഴള

മപടെനിപ്പനികമ്മാന്  മനമ്മാകണ.   ഞമ്മാഴനമ്മാരു  വമ്മാക്കുകൂടെനി  പറഞ്ഞെക്ട്

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.  നനിങ്ങളനിമപ്പമ്മാള് ഇടെതുപക്ഷേതനിഴന്റ കമ്മാരരര  പറഞ്ഞെമലമ്മാ.

അമങ്ങയ്ക്കറനിയമ്മാമമലമ്മാ  'വരനിക  വരനിക  സഹജമര,  സഹനസമര  സമയമമ്മായനി..'

എന്ന  അരശനി  നമ്മാരമ്മായണപനിള്ളയുഴടെ   ആ  കവനിതയനിഴലെ  ഒരു  വമ്മാകമ്മാണക്ട്

'എത്രനമ്മാള്  അടെനിമയമ്മായനി  കനിടെകണര  സഖമ്മാകമള'  ഇഗൗ  സഖമ്മാകഴളമ്മാനര

നനിങ്ങളുഴടെ  വകയല.   നനിങ്ങള്  പലെതുര  ഏഴറടുത്തു.  ഞമ്മാന്  ഇന്നഴലെ

നനിങ്ങളുഴടെഴയമ്മാരു  വനിപവ  ഗമ്മാനര  മകട്ടു,  'മമ്മാറുമറയ്ക്കമ്മാന്  സമരര  ഴചയ

ഇന്കസ്വനിലെമ്മാബനിനക്ട്  അഭേനിവമ്മാദരര'  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു മുദമ്മാവമ്മാകരര  മകട്ടു.  ആറമ്മാട്ടുപുഴെ

മവലെമ്മായുധപണനികര്  ജശവനിചനിരുഴന്നങനില  അമദ്ദേഹതനിഴന്റ  ആതമ്മാവക്ട്

എഴുമന്നറ്റുവന്നക്ട്  നനിങ്ങഴള  തല്ലുമമ്മായനിരുന.  ഇതമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ  വമ്മാദര.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഏറവര  പുമരമ്മാഗമനപരമമ്മായ  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  മകരളതനിലുര
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ഇനരയനിലുര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  പമ്മാര്ടനി  ഇനരന്  നമ്മാഷണല  മകമ്മാണ്ഗസമ്മാണക്ട്.

അഴലങനില  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  പനിന്തുണചനിട്ടുള്ള  ഗവണ്ഴമന്റുകളമ്മാഴണന്ന   കമ്മാരരര

അറനിയണര.  ഇമപ്പമ്മാള്  സനി.പനി.ഴഎ.-ഴലെ  ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ  മനതമ്മാകഴളമ്മാഴക

പലെതുര  മറയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  തനിരുവനിതമ്മാരകൂറനിഴലെ  ആദര  ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമര  പനി.

എസക്ട്.  നടെരമ്മാജപനിള്ള ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതമ്മാണക്ട്.  ആ നനിയമഴത പനിന്തുണച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

'ഇനരയ്ക്കക്ട്  മമ്മാതൃകയമ്മായ  നനിയമര'  എന്നക്ട്  ഴക.  ആര്.  ഗഗൗരനിയമ  മകരള

നനിയമസഭേയനില   പ്രസരഗനിചതനിനക്ട്  മരഖയുണക്ട്.  ഴക.  ആര്.  ഗഗൗരനിയമ

ജശവനിചനിരുന്ന സമയതക്ട് ആ സഭേയനില അരഗമമ്മാകമ്മാന് എനനികക്ട് ഭേമ്മാഗരര ലെഭേനിച്ചു.

ഞമ്മാനതക്ട്  ചൂണനികമ്മാണനിചമപ്പമ്മാള്  ഴക.  ആര്.  ഗഗൗരനിയമ  എഴന്ന

അഭേനിനന്ദനിചനിട്ടുണക്ട്.   പനി.  എസക്ട്.  നടെരമ്മാജപനിള്ള ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതമ്മാണക്ട് ആദരഴത

നനിയമര.   ഇ.  എര.  ശങരന്നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടെക്ട്  അടുത്തുഴകമ്മാണ്ടുവന്ന നനിയമതനിനക്ട്

നനിയമപ്രമ്മാബലെരര ലെഭേനിചനില.  പനിന്നശടെക്ട്  ആകക്ട്  (1)1964-എന്ന പനി.  ടെനി.  ചമ്മാമകമ്മാ

അവതരനിപ്പനിച, ആര്. ശങര് മനനിസഭേയനിഴലെ നനിയമമമ്മാണക്ട് പനിന്നശടെക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന

സമഗ  നനിയമര.   മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  പനിന്തുണമയമ്മാഴടെ  സനി.  അചത്യുതമമമനമ്മാന്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  1969-ഴലെ  മദദഗതനിയമ്മാണക്ട്  സമഗമമ്മായ  മകരള  ചരനിത്രതനിഴലെ
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ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമര.  സനി.പനി.ഴഎ.-ഴലെ  കമ്മാനര  രമ്മാമജനന്  ഡനി.  രമ്മാജഴയ

തള്ളനിപ്പറഞ്ഞെതുഴകമ്മാണക്ട്  നനിലെനനിലപ്പനിനുമവണനി  ചനിലെമപ്പമ്മാള്  സനി.

അചത്യുതമമമനമ്മാഴനയുര തള്ളനിപ്പറയമ്മാര.  പഴക്ഷേ അതമ്മാണക്ട് സതരര.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

നനിങ്ങളനിങ്ങഴന  എലമ്മാതനിഴന്റയുര  മമനനിഴയമ്മാനര  നടെനികണ.  വനിപവകരമമ്മായ

തശരുമമ്മാനങ്ങഴളടുതക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മായനിട്ടുള്ള  പമ്മാരമ്പരരമുള്ള  ഇനരന്  നമ്മാഷണല

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന, ഴചണഴകമ്മാടക്ട് മകട്ടു വളരുന്ന മകമ്മാഴെനിഴയ ഴചറനിയ തകനിലുഴകമ്മാടനി

മപടെനിപ്പനികമ്മാന് ദയവമ്മായനി മനമ്മാകരുതക്ട് എന്നക്ട് വനിനയപൂര്വ്വര അഭേരര്തനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

ഇഗൗ  മഭേദഗതനി  നനിയമതനിഴന്റ  മപമ്മാരമ്മായ്മകളുര  അതനിലുണമ്മാമകണ  മമ്മാറങ്ങളുര

ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  എഴന്റ    സരസമ്മാരര  അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.

യഥമ്മാര്തതനില  കുഴറ  കമ്മാരരങ്ങള്  പറയമ്മാനുഴണങനിലുര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

സശകറുഴടെ അഭേരര്തന മമ്മാനനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് നനിര്ത്തുന.

ശശ.  എചക്ട്.  സലെമ്മാമനിനുമവണനി  (ശശ  .    വനി  .    ഴക  .    പ്രശമ്മാനക്ട്  ):  സര്,

2021-ഴലെ മകരള മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി (മഭേദഗതനി) ബനില ഒരു ഴസലെകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ

പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കണഴമന്ന മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുന.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

സശകര്  പറഞ്ഞെതുമപമ്മാഴലെ  ജമനമ്മാപകമ്മാരപ്രദമമ്മായ  നനിരവധനി  കമ്മാരരങ്ങള്
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ഉള്ഴപ്പടുതനിഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ബനില  ഇവനിഴടെ  അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

ഇമപ്പമ്മാഴെഴത ജനസരഖരമ്മാ വര്ദ്ധനവര ഇന്നഴത ജശവനിത സമ്മാഹചരരങ്ങളുര വചക്ട്

ഇഗൗ  ബനിലനില  പലെ  വരവസകളുര  ജമനമ്മാപകമ്മാരപ്രദമമ്മായനി  മമ്മാറമ്മാന്  നമുകക്ട്

സമ്മാധനിക്കുര. പ്രമതരകനിചക്ട് തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള് വലെനിയ നനിലെയ്ക്കുള്ള മുമന്നറര

നടെതനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന ഒരു കമ്മാലെഘടതനിലെമ്മാണക്ട്  ഇഗൗ ബനില സഭേ മുമ്പമ്മാഴക

വരുന്നതക്ട്.   മനരമത  ഇവനിഴടെ  ചര്ച  ഴചയതുമപമ്മാഴലെ  സരസമ്മാന  പദ്ധതനി

വനിഹനിതതനിഴന്റ  26  ശതമമ്മാനര  തുക വഴര  തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള് വഴെനി

ഴചലെവഴെനികഴപ്പടുന്ന  ഏറവര  സുന്ദരമമ്മായ  മുഹൂര്തതനിലെമ്മാണക്ട്  നമള്  ഉള്ളതക്ട്.

ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  അതനിഴന്റ  26  ശതമമ്മാനര  പദ്ധതനി  വനിഹനിതര  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്  വഴെനി  ഴചലെവനിടുമമ്പമ്മാള്,  അതക്ട്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്ന  ലെക്ഷേരങ്ങള്

പൂര്തശകരനിക്കുന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  പലെകമ്മാരരങ്ങളുര  മനടെനിഴയടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.

പ്രമ്മാമദശനിക സര്കമ്മാരുകളമ്മായനി നമ്മുഴടെ എല.എസക്ട്.ജനി.ഡനി.-കഴള മമ്മാറനിഴകമ്മാണക്ട്

ഇഗൗ മകമ്മാവനിഡക്ട്  അടെകമുള്ള മഹമ്മാമമ്മാരനിഴയ ഴചറുത്തുനനിര്തമ്മാന് നടെതനിയനിട്ടുള്ള

പരനിശമങ്ങള്  നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുര  അറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.   അതക്ട്  തശര്ചയമ്മായുര

അഭേനിമമ്മാനകരമമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒരു  വസ്തുതയമ്മായനി  നമ്മുഴടെ  മുമ്പനില  നനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.
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വൃതനി,  ഴവള്ളര,  വനിളവക്ട്  എന്നശ  മമഖലെകളനില  രമ്മാജരഴത  രണരലെക്ഷേര

ഗമ്മാമപഞമ്മായത്തുകമളമ്മാടെക്ട്  മത്സരനിചക്ട്  ഒന്നമ്മാമഴതതനിയ  പമ്മാപ്പനിനനിമശരനി

പഞമ്മായതക്ട്,  ഗമ്മാമപഞമ്മായതക്ട്  വനികസന  പദ്ധതനി  പുരസ്കമ്മാരര

മനടെനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഴഴജവ  ഴഴവവനിധരതനിഴന്റ  മകനങ്ങള്

സരരക്ഷേനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ജലെവര  മണര  പരനിപമ്മാലെനിചക്ട്  വനികസനതനിനക്ട്  ഹരനിതമുഖര

നലകനിയ  കനിനമ്മാനൂര്-കരനിനളര  ഗമ്മാമപഞമ്മായതക്ട്,  മദശശയ  ജലെ  അവമ്മാര്ഡക്ട്

മനടുകയുണമ്മായനി.  ഴഎകരരമ്മാഷസഭേ വനിഭേമ്മാവനര ഴചയന്ന തരതനില കുടനികള്കക്ട്

അതനിജശവനര,  സരരക്ഷേണര,  പങമ്മാളനിതര,  വനികസനര  എന്നനിവ

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതനിലുള്ള  അരഗശകമ്മാരമമ്മായമ്മാണക്ട്  മകമ്മാലെഴെനി  ഗമ്മാമപഞമ്മായതനിനക്ട്

ജനസഗൗഹൃദ  പഞമ്മായതക്ട്  അവമ്മാര്ഡക്ട്  മനടെമ്മാനമ്മായതക്ട്.   2019-ഴലെ  ദശൻദയമ്മാൽ

ഉപമ്മാദ്ധരമ്മായ പഞമ്മായതക്ട് ശമ്മാകശകരണ്   പുരസ്കമ്മാരര മനടെനിയ തനിരുവനനപുരര

ജനിലമ്മാ  പഞമ്മായതക്ട്,  ഴനടുമങ്ങമ്മാടെക്ട്  ശശകൃഷ്ണപുരര  മബമ്മാകക്ട്  പഞമ്മായത്തുകള്,

ദശന്ദയമ്മാല  ഉപമ്മാദ്ധരമ്മായ  പഞമ്മായതക്ട്  ശമ്മാകശകരണ് പുരസ്കമ്മാരവര  നമ്മാനമ്മാജനി

മദശ് മുഖക്ട്  രമ്മാഷശയ  ഗഗൗരവക്ട്  ഗമ്മാമസഭേ  പുരസ്കമ്മാരവര  മനടെനിയ  തനിരുനമ്മാവമ്മായ

പഞമ്മായതക്ട്  എന്നനിവ  മകരളതനിനക്ട്  അഭേനിമമ്മാനകരമമ്മാണക്ട്.  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളുര
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പഞമ്മായത്തുകളുര  മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളുര  എലമ്മാര  തഴന്ന  നമള്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്ന

ലെക്ഷേരതനിമലെയ്ക്കക്ട്  വളഴര  ഴപഴടനതഴന്ന  അടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  3.5

ശതമമ്മാനര  പരമ്പരമ്മാഗത  ചുമതലെ  നനിറമവറ്റുന്നതനിനക്ട്  പദ്ധതനി

വനിഹനിതതനിലനനിനര  3.5  ശതമമ്മാനര  നലകുനണക്ട്.  6  ശതമമ്മാനര  തുക

വനിമകനശകരണതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഴമയനിന്റനന്സനിനുമവണനി  നലകുകയമ്മാണക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റക്ട് തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങഴള സഹമ്മായനിക്കുന്നതനിനുമവണനി നനിരവധനി

നടെപടെനികള് കഴെനിഞ്ഞെകമ്മാലെതക്ട് ഏഴറടുത്തുഴയന്നതമ്മാണക്ട്  ഏഴറ  ശമ്മാഘനശയമമ്മായ

കമ്മാരരര.  അതനിഴന്റ   സബ്സനിഡനി  മമ്മാര്ഗ്ഗമരഖയനിലുര പദ്ധതനി മമ്മാര്ഗ്ഗമരഖയനിലുര

മമ്മാറര  വരുതമ്മാന്  തയമ്മാറമ്മായതക്ട്,  പ്രമതരക  ജനവനിഭേമ്മാഗങ്ങള്കക്ട്  പരനിഗണന

നലകനിയതക്ട്,  ട്രമ്മാന്സ്ഴജന്മഡഴനിഴന  ഉള്ഴപ്പടുതനിഴകമ്മാണ്ടുളള  തശരുമമ്മാനര,

കുടനികളനില ശമ്മാരശരനിക മമ്മാനസനിക ഴവല്ലുവനിളനികള് മനരനിടുന്നവര്കക്ട് മവണനിയനിട്ടുളള

കമ്മാരരങ്ങള്  എലമ്മാരതഴന്ന  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  പുമരമ്മാഗതനിയമ്മായനി

കമ്മാണമ്മാന്  കഴെനിയുന്നതമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന് കൂടുതല  ദശര്ഘമമ്മായനി  സരസമ്മാരനിക്കുന്നനില.

സദ്ഭേരണതനിഴന്റ  പുതനിയ  കമ്മാലവയ്പുകളമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

കമ്മാഴ്ചവച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  പ്രമതരകനിചക്ട്  അഞക്ട്  വകുപ്പുകള്
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ഏകശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഴപമ്മാതുസര്വ്വശസക്ട്  വരുന്ന  ഇഗൗ  കമ്മാലെഘടതനില

ഇതരതനിലുളള  നനിയമ  മഭേദഗതനികള്  ജനങ്ങള്കക്ട്  വളഴര  ഗുണകരമമ്മായനി

മമ്മാറുകയമ്മാണക്ട്.  പഞമ്മായത്തുര നഗരകമ്മാരരവര ഗമ്മാമവനികസനവര ടെഗൗണ്പമ്മാനനിരഗുര

എഞനിനശയറനിരഗുര ഒന്നനിക്കുമമ്പമ്മാള് സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര ജനങ്ങള് ആഗഹനിക്കുന്ന

നനിലെയനില  വരമ്മാന്  കഴെനിയുര.  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്  ഴഎ.എസക്ട്.ഒ.

നനിലെവമ്മാരതനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഉയരുകയമ്മാണക്ട്.  941  ഗമ്മാമപഞമ്മായത്തുകളനില  939-നുര

ഴഎ.എസക്ട്.ഒ.  അരഗശകമ്മാരര  ലെഭേനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മബമ്മാകക്ട്

പഞമ്മായത്തുകള്ഴകലമ്മാര  തഴന്ന  ഇതക്ട്  ലെഭേനിച്ചുകഴെനിഞ്ഞു.  രണക്ട്  മുനനിസനിപ്പല

മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകള്കമ്മാണക്ട്  നനിലെവനില  അരഗശകമ്മാരര  ലെഭേനിചതക്ട്.  അതക്ട്

ബമ്മാകനിയുളള  മുനനിസനിപ്പല  മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളനിലകൂടെനി  വരമ്മാപനിപ്പനികമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുര.  മുനനിസനിപ്പല  നഗരസഭേകഴള  കുറച്ചുകൂടെനി  ശകനിഴപ്പടുത്തുന്നതനിനക്ട്

ആവശരമമ്മായ  നടെപടെനികള്  സസ്വശകരനികണര.   മകന-സരസമ്മാന  പദ്ധതനികള്

നടെപ്പമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനി  വലെനിയ പ്രയതമമ്മാണക്ട്  നടെക്കുന്നതക്ട്.

ജനസരഖരമ്മാനുപമ്മാതനികമമ്മായനി  വര്കക്ട്  സ്റ്റഡനി നടെത്തുകയുര  അവനിഴടെ  അവശരര

മവണ്ടുന്ന ശുചശകരണ വനിഭേമ്മാഗര, ഇലെകനികല വനിഭേമ്മാഗര, ഴമകമ്മാനനികല വനിഭേമ്മാഗര,
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എന്വമയമ്മാണ്ഴമന്റക്ട്  എഞനിനശയറനിരഗക്ട്,  സക്ചറല  എഞനിനശയറനിരഗക്ട്  തുടെങ്ങനി

വനിവനിധ ഴസക്ഷേനുകളനില ആളുകഴള നലകമ്മാനുളള ഇടെഴപടെലകൂടെനി ഗവണ്ഴമന്റക്ട്

സസ്വശകരനികണഴമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  വലെനിയ നഗരസഭേകഴള

സരബനനിച്ചുര  ഇഗൗ  പ്രശ്നമുണക്ട്.  ഒരു  ഫനിനമ്മാന്സക്ട്  ഓഫശസമറയുര  ലെമ്മാ

ഓഫശസമറയുര  പബനികക്ട്  റനിമലെഷന്  ഓഫശസമറയുര  നലകമ്മാന്  സമ്മാധനികണര.

അങ്ങഴനയുളള  നനിരവധനി  കമ്മാരരങ്ങളനിലകൂടെനി  ഇടെഴപടെല  ഉണമ്മാകണര.  ബനില

സരബനനിചക്ട്  മറക്ട്  കമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  കടെക്കുന്നനില.  ഇവനിഴടെ  പലെ  തവണ

ആവര്തനിചക്ട്  കമ്മാരരങ്ങളമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  അതനിമലെയ്ക്കക്ട്  കടെക്കുന്നനില.  ഇഴതലമ്മാര

സൂചനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ബനില ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി സര്ക്കുമലെറക്ട്

ഴചയന്നതനിനുളള മഭേദഗതനി ഞമ്മാന് അവതരനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

മനി  .    സശകര്:  കമ്മാരരമമ്മാത്ര  പ്രസകമമ്മായനി  പ്രസരഗനിചതനിനക്ട്  അങ്ങഴയ

അഭേനിനന്ദനിക്കുന. 

തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണര, ഗമ്മാമവനികസനര, എഴഴക്സൈസക്ട് വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   എര  .

വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്): സര്, ഇവനിഴടെ ശശമതനി ഴക. ഴക. രമ മുതല അവസമ്മാനര

സരസമ്മാരനിച  അരഗര  ഉള്ഴപ്പഴടെ  പഴതമ്മാന്പതക്ട്  അരഗങ്ങളമ്മാണക്ട്
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നനിരമ്മാകരണപ്രമമയര  അവതരനിപ്പനിച്ചുര  അതനിഴന  പനിനമ്മാങ്ങനിയുര  മഭേദഗതനി

അവതരനിപ്പനിച്ചുഴമലമ്മാര   സരസമ്മാരനിചതക്ട്.   ഒരു  ചര്ചമപമ്മാഴലെ  തഴന്ന,

വനിശദമ്മാരശങ്ങള് ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  അരഗങ്ങള് ബനിലനിമന്മേല ഇഗൗ സമയര

അത്രയുര സരസമ്മാരനിചനിട്ടുണക്ട്. അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര ഇനരന് രമ്മാഷശയതനിഴന്റയുര മകരള

രമ്മാഷശയതനിഴന്റയുര  പ്രശ്നങ്ങളുര  ചനിലെ  മുതനിര്ന്ന മനതമ്മാകള് ഉള്ഴപ്പഴടെ  വളഴര

വനിശദമമ്മായനി  ചര്ചയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഉന്നയനിച്ചു.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പനി.  സനി.

വനിഷ്ണുനമ്മാഥര   മഡമ്മാ.  മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെനുര  ഏറവര  അവസമ്മാനര  സരസമ്മാരനിച

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസുഴമലമ്മാര  പ്രധമ്മാനമമ്മായനി  ഉഗൗന്നല  നലകനിയതക്ട്

രമ്മാഷശയ  പ്രശ്നങ്ങളനിലെമ്മാണക്ട്.  ആദരരതഴന്ന  ബനില്ലുകള്  അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്,  ഇടെതക്ട്-വലെതക്ട് എനളള പ്രശ്നര ഉയര്നവന്ന സന്ദര്ഭേതനില

എഴന്റ  അഭേനിപ്രമ്മായര  അമപ്പമ്മാള്തഴന്ന  പറഞ്ഞുകഴെനിഞ്ഞെതമ്മാണക്ട്.  പഴക്ഷേ  മഡമ്മാ.

മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  ഞമ്മാന്  എമനമ്മാ  ഴതറമ്മായ  രശതനിയനില

വനിശദശകരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്  ഴചയഴതന്ന  പരമ്മാമര്ശര  നടെത്തുകയുണമ്മായനി.  ഞമ്മാന്

ഴതറമ്മായ  പരമ്മാമര്ശമല  നടെതനിയതക്ട്,  വരകമമ്മായ  ധമ്മാരണവച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

തഴന്നയമ്മാണക്ട് പറഞ്ഞെതക്ട്.  ഇനരയനില ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട ഇടെതുപക്ഷേ പമ്മാര്ടനി
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മകമ്മാണ്ഗസമ്മാഴണനര   ഏറവര  വലെനിയ  വലെതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനി  ബനി.ഴജ.പനി.-

യമ്മാഴണനര  അമദ്ദേഹര  പറഞ്ഞു.  ഞമ്മാന്  മനരഴത  പറഞ്ഞെ  കമ്മാരരര

ആവര്തനിക്കുകയമ്മാണക്ട്,  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട   വലെതുപക്ഷേ

പമ്മാര്ടനിയമ്മാണക്ട്.  ഇന്നഴത  സമ്മാര്വ്വമദശശയ,  മദശശയ  പശമ്മാതലെര

പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല   ബനി.ഴജ.പനി.  തശവ്ര  വലെതുപക്ഷേ  പമ്മാര്ടനിയമ്മാണക്ട്.  ഇഗൗ

പ്രമയമ്മാഗതനിനക്ട്  വരതരമ്മാസമുണക്ട്.  മലെമ്മാകവരമ്മാപകമമ്മായനി

പരനിമശമ്മാധനിച്ചുമനമ്മാകനിയമ്മാല,  ട്രരപനിഴന്റ കമ്മാലെര മുതല ഇമങ്ങമ്മാടക്ട്  മലെമ്മാകതനിഴലെ

വനിവനിധ  രമ്മാജരങ്ങളനില  തശവ്ര  വലെതുപക്ഷേതനിനക്ട്  നല  മുന്ഴഴക  മനടെമ്മാന്

സമ്മാധനിചനിട്ടുളള  സമ്മാര്വ്വമദശശയ  പശമ്മാതലെമമ്മാണക്ട്  മലെമ്മാകത്തുളളതക്ട്.  അതനില

ഇനരയുര ഉള്ഴപ്പടുര.  ഒരു ഹനിന്ദു രമ്മാഷമമ്മാകനി മമ്മാറണര എന്ന ഉമദ്ദേശരമതമ്മാടുകൂടെനി

പമ്മാര്ലെഴമന്ററനി  ജനമ്മാധനിപതരഴതയുര   ജനമ്മാധനിപതര  ഉളളടെകമുളള  സസ്വതന

സരവനിധമ്മാനഴതയുര  (പമ്മാര്ലെഴമന്റക്ട്  ഉള്ഴപ്പഴടെ)  വളഴര  അപകടെകരമമ്മായ

രശതനിയനില  ഹനിന്ദു  വര്ഗ്ഗശയ  വമ്മാദതനിഴന  അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനി  ജനമ്മാധനിപതര

വനിരുദ്ധമമ്മായനി,  ഭേരണഘടെനമ്മാ  വനിരുദ്ധമമ്മായനി  ഴഴകകമ്മാരരര  ഴചയ മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.

ഭേരണഘടെനമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങഴളനപറയുന്ന   സമ്മാപനങ്ങഴളലമ്മാര
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ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-ഴന്റ  നനിയനണതനില  ഗഗൗരവകരമമ്മായ  അപകടെര

സൃഷനികതക  രശതനിയനില  കമ്മാരരങ്ങള്  നശങ്ങുന  എന്നമ്മാണക്ട്  വനിമര്ശനര

ഉയര്നവരുന്നതക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗസുകമ്മാര്  തഴന്ന  ആ  വനിമര്ശനര  ഉന്നയനിചനിട്ടുണക്ട്.

വളഴര  തശവ്രമമ്മായ  വലെതുപക്ഷേ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്,  വര്ഗ്ഗശയ

സമശപനങ്ങള്  ശകനിമതമ്മായ  രശതനിയനില  ധ്രുവശകരണതനിമലെയ്ക്കക്ട്

എതനിക്കുന്നതനിനുമവണനി,  പഗൗരതസ്വ  മഭേദഗതനി  ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള  പ്രശ്നര  ഞമ്മാന്

ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഴതലമ്മാര വച്ചുഴകമ്മാണക്ട് നടെത്തുന്ന പ്രവര്തനങ്ങഴള

ഫലെപ്രദമമ്മായനി  പ്രതനിമരമ്മാധനിക്കുന്നതനിനുമവണനി  ഇനരയനില  സമ്മാധനികണര.

അതനിനുമവണനി  വലെനിയ  കൂടമ്മായ്മ  രമ്മാജരതക്ട്  ഉയര്നവരനികയുര  മവണഴമന്ന

കമ്മാരരതനില  യമ്മാഴതമ്മാരു  സരശയവമനില.  പഴക്ഷേ  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്

എടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  നനിലെപമ്മാടുകഴളലമ്മാര  ഇടെതുപക്ഷേതനിമന്റതമ്മാണക്ട്,

ഇടെതുപക്ഷേ സമശപനമമ്മാണക്ട്  എന്നക്ട്  ഇവനിഴടെ  ചൂണനികമ്മാണനിചതനിമനമ്മാടെക്ട്  എനനികക്ട്

മയമ്മാജനികമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുന്നതല.  കമ്മാരണര മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  എലമ്മാകമ്മാലെത്തുര ഒമര

രശതനിയനിലുളള  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ആയനിരുന്നനില.  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന   പരനിമശമ്മാധനിച്ചു

മനമ്മാകനിയമ്മാല  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  അമരകമ്മാരനമ്മായനി  വരുന്ന
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ആദരഘടര  മുതല  മകമ്മാണ്ഗസനില  ഉണമ്മായനിരുന്ന  ചനിലെ  ആളുകളുഴടെ  ധമ്മാരണ

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന ഒരു ഹനിന്ദുരമ്മാഷ പമ്മാര്ടനിയമ്മാകനി രൂപഴപ്പടുതമ്മാനമ്മാകുഴമന്നമ്മാണക്ട്.

ഏതമ്മാണക്ട് അഞ്ചുവര്ഷകമ്മാലെര നടെന്ന സുദശര്ഘമമ്മായ ആശയ മപമ്മാരമ്മാടതനിലൂഴടെ

അതക്ട്  നടെകനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  മനസനിലെമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള്,  മതനനിരമപക്ഷേ

ഉളളടെകമതമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസുര  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനിയുര

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നഴതന്നക്ട്  മനസനിലെമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള്  ഴക.  ബനി.  ഴഹഡ്മഗവമ്മാറനിഴന

മപമ്മാഴലെയുളള  ആളുകള്  പുതനിയ പ്രസമ്മാനതനിനുമവണനി,  ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-

നുമവണനി  പ്രവര്തനിക്കുകയുര  അതനിനക്ട്  രൂപര  നലകുകയുര  ഴചയ.  അഞക്ട്

വര്ഷകമ്മാലെര  വലെനിയ  മപമ്മാരമ്മാടമമ്മായനിരുന ഇന്ഡരയനില നടെന്നതക്ട്  പ്രമതരകനിചക്ട്

മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  അകത്തുര  പുറത്തുര.  ആ  സന്ദര്ഭേതനിഴലെ  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ

ചരനിത്രര  എടുതക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിച്ചുമനമ്മാകനിയമ്മാല  നനിങ്ങള്കക്ട്  അറനിയമ്മാര,

കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട്  പമ്മാര്ടനി  രൂപര  ഴകമ്മാണതക്ട്  1920-ല  ആഴണനര  1925-ല

ആഴണനമുളള പ്രശ്നമുണക്ട്.  ആ തര്കതനിമലെയ്ക്കക്ട് ഞമ്മാന് ഇമപ്പമ്മാള് കടെക്കുന്നനില.

പഴക്ഷേ  1920-ല  തമ്മാഷ്കന്റനില  നനിന്നക്ട്  തനിരനിച്ചുവന്ന  ഉടെഴനതഴന്ന  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്

സമമളനര  അഹമദമ്മാബമ്മാദനില നടെക്കുമമ്പമ്മാള്, ആ സമമളനതനില അന്നഴത
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കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട്  ഗ്രൂപ്പക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റതഴന്ന  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഘടര,

അന്നക്ട് അവതരനിപ്പനിച പ്രമമയതനില ഒന്നക്ട്  'പൂര്ണ്ണ സസ്വരമ്മാജക്ട്'  എന്ന മുദമ്മാവമ്മാകരര

വച്ചുഴകമ്മാണ്ടുളളതമ്മായനിരുന.  പൂര്ണ്ണ  സസ്വരമ്മാജക്ട്  എന്ന  മുദമ്മാവമ്മാകരര  വച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

സമമളനതനിലവന്ന മഭേദഗതനിഴയ അന്നക്ട് മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി ഉള്ഴപ്പഴടെയുളളവര്

അരഗശകരനിചനില.  പൂര്ണ്ണ  സസ്വരമ്മാജക്ട്  എന്ന  മുദമ്മാവമ്മാകരര  ആ  പ്രമമയതനില

തളളനിമപ്പമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്  ഴചയതക്ട്.  പൂര്ണ്ണ  സസ്വരമ്മാജക്ട്  എന്ന  മുദമ്മാവമ്മാകരര

മുമന്നമ്മാട്ടുവരമ്മാന് 1931 വഴര കമ്മാതനിരനിമകണനി വന. അങ്ങഴന മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ

അകത്തുതഴന്ന  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  വരതരമ്മാസങ്ങള്  ഉണമ്മായനിരുന,  അവമ്മാനര

വനിഭേമ്മാഗങ്ങളുണമ്മായനിരുന.  അതനിഴന്റ  ഉലപ്പന്നമമ്മാണമലമ്മാ  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്

മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റക്ട് പമ്മാര്ടനി. ഇവനിഴടെ ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ, 1930-കളുഴടെ ആദരര

നടെന്ന  ഏറവര  ശകമതമ്മായ  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  സമരതനില,

ആമവശമതമ്മാടുകൂടെനി പഴങടുത ഇനരയനിഴലെ വനിവനിധ മമഖലെയനിഴലെ ഴചറുപ്പകമ്മാര്

ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  ആളുകള്  ജയനിലെനിലനനിനര  ഇറങ്ങനിവരുമമ്പമ്മാമഴെക്കുര  ഏതമ്മാണക്ട്

മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  വനിരുദ്ധ  സമശപനതനിമലെയ്ക്കക്ട്  നശങ്ങനിഴയന്നക്ട്

മനസനിലെമ്മാകനിയമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട് മകമ്മാണ്ഗസനിഴന ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട ഒരു ജനകശയ
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പ്രസമ്മാനര  ആകണഴമന്ന  മബമ്മാധപൂര്വ്വമമ്മായ  തശരുമമ്മാനഴത

അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനി  രൂപര  ഴകമ്മാണതമ്മാണക്ട്  1934-ഴലെ  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്

മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റക്ട്  പമ്മാര്ടനി  രൂപശകരണര.  ആ മകമ്മാണ്ഗസക്ട് മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റക്ട്  പമ്മാര്ടനി

രൂപശകരണഴതത്തുടെര്ന്നമ്മാണക്ട്  ഇനരയനില  അമങ്ങമ്മാളമനിമങ്ങമ്മാളര...  അതനില

ഭേരണഘടെനമ്മാപരമമ്മായനിട്ടുള്ള  ഒരു  കൃതരതയുണക്ട്.  ഒരമ്മാള്കക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്

മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റക്ട്  പമ്മാര്ടനി  ആകണഴമങനില  അമദ്ദേഹര  അടെനിസമ്മാനപരമമ്മായനി

മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ആയനിരനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ആയനിട്ടുള്ള

മകമ്മാണ്ഗസക്ട് മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റക്ട്  പമ്മാര്ടനി  ഒരു തനിരുതല ശകനി എന്ന രശതനിയനില

ഇനരയനില  പ്രവര്തനിച്ചുഴവന്നക്ട്  ആര്കമ്മാണക്ട്  അറനിയമ്മാതതക്ട്.  അതനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  വര്ഗ്ഗ  പ്രസമ്മാനങ്ങളുര  ബഹുജന  പ്രസമ്മാനങ്ങളുര  രൂപര

ഴകമ്മാള്ളമ്മാന് തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.  മകരളതനില കര്ഷക പ്രസമ്മാനര രൂപരഴകമ്മാണതക്ട്

അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്. 1934 കഴെനിഞ്ഞെക്ട് 1935 കര്ഷക സരഘര രൂപശകരനിക്കുന്നതക്ട് ആ

പശമ്മാതലെതനിലെമ്മാണക്ട്.  മട്രഡക്ട്  യൂണനിയന്  പ്രസമ്മാനങ്ങള്  രൂപരഴകമ്മാള്ളുന്നതക്ട്

അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്.  യുവജന പ്രസമ്മാനങ്ങള് രൂപര ഴകമ്മാള്ളുന്നതക്ട് അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്.

വനിദരമ്മാര്തനി  പ്രസമ്മാനങ്ങള്  രൂപരഴകമ്മാള്ളുന്നതക്ട്  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്.  നനിരവധനി
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പ്രസമ്മാനങ്ങള്  ഇനരയനില  രൂപരഴകമ്മാണതക്ട്  വളഴര  വരകതമയമ്മാടുകൂടെനി

മകമ്മാണ്ഗസക്ട് മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റക്ട് പമ്മാര്ടനിയുഴടെ,  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ തഴന്ന തനിരുതല

ശകനിയമ്മായനി  സസ്വതനമമ്മായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  മസമ്മാഷരലെനിസ്റ്റക്ട്

പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  തശരുമമ്മാനഴത  അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനിയനിടമ്മായനിരുനഴവന്നക്ട്

മകരളതനിഴന്റ അനുഭേവരവച്ചുഴകമ്മാണക്ട് നമുകക്ട് പറയമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുര.  ഇനരയനിലുര

അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  1931-ഴലെ കറമ്മാചനി  സമമളനതനിഴലെ ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട

മവഴറമ്മാരു  പ്രമമയര  മകമ്മാണ്ഗസുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടു  പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  അതക്ട്

'കൃഷനിഭൂമനി കൃഷനികമ്മാരനക്ട്'  എന്ന മുദമ്മാവമ്മാകരമമ്മായനിരുന. 'കൃഷനിഭൂമനി കൃഷനികമ്മാരനക്ട്'

എന്ന  മുദമ്മാവമ്മാകരര  ജനമ്മാധനിപതരപരമമ്മായ  മുദമ്മാവമ്മാകരമമ്മാണക്ട്.  ഞങ്ങള്കമ്മാര്ക്കുര

എതനിര്മകണ ഒരു കമ്മാരരവര ഇല. ആ ജനമ്മാധനിപതരപരമമ്മായ മുദമ്മാവമ്മാകരര 1947

ആഗസ്റ്റക്ട് 15-നക്ട് സസ്വമ്മാതനരര കനിടനിയമപ്പമ്മാള് നനിങ്ങള് നടെപ്പനിലെമ്മാകനിമയമ്മാ. കൃഷനിഭൂമനി

കൃഷനികമ്മാരനക്ട് ഴകമ്മാടുമതമ്മാ; ജന്മേനിതസ്വര അവസമ്മാനനിപ്പനിമചമ്മാ; ശശ. പനി. ടെനി. മതമ്മാമസക്ട്

അവസമ്മാനമമ്മായനി  പറഞ്ഞുവച്ചു.  കമപ്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാരുര  ഇന്കസ്വനിലെമ്മാബക്ട്  സനിന്ദമ്മാബമ്മാദക്ട്

രകസമ്മാക്ഷേനിതസ്വര  പറഞ്ഞുഴകമ്മാണക്ട്  മമ്മാറുമറയ്ക്കുന്നതുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട്ടു

ചൂണനികമ്മാണനിച്ചു എന്നമ്മാണക്ട്. ശശ. പനി. ടെനി. മതമ്മാമസക്ട് കൃതരമമ്മായനി മനസനിലെമ്മാകണര.
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ഴവച്ചുകമ്മാണലുര കങമ്മാണനിയുര മൂരനിയുര മുകമ്മാലുര വമ്മാശനിയുര വണ്ണമ്മാതനി മമ്മാറ്റുമുടെകലുര

കല്ലുര മതമ്മാലുര വച്ചുഴകടലുര ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള നനിരവധനിയമ്മായ അക്രമ പനിരനിവകള്,

ചൂഷണര, അതനിനടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനിയനിട്ടുള്ള ഴതറമ്മായ ധമ്മാരണകള് മലെബമ്മാറനിഴന്റ

മമ്മാത്രമല,  തനിരുവനിതമ്മാരകൂറനിലുര  തനിരുഴകമ്മാചനിയനിലുര  ഉള്ഴപ്പഴടെ  നനിരവധനിയമ്മായ

രശതനിയനില  ഇതരതനിലുള്ള  അക്രമങ്ങള്  വന്നമപ്പമ്മാള്  ആ  അക്രമങ്ങള്  പലെ

രശതനിയനിലെമ്മാണക്ട്  പലെ  സലെങ്ങളനില  പ്രതനിമരമ്മാധനികഴപ്പടതക്ട്.  നമവമ്മാതമ്മാന

പ്രസമ്മാനതനിഴന്റയുര  മദശശയ  പ്രസമ്മാനതനിഴന്റയുര  ഇടെതുപക്ഷേ

പ്രസമ്മാനതനിഴന്റയുഴമലമ്മാര  വളഴര  ഫലെപ്രദമമ്മായ  ഇടെഴപടെലെനിഴന  തുടെര്ന്നമ്മാണക്ട്

ഇതനിഴനമ്മാഴക മമ്മാറര വന്നതക്ട് എനമനസനിലെമ്മാകണര. ഇന്കസ്വനിലെമ്മാബക്ട് സനിന്ദമ്മാബമ്മാദക്ട്

അതനിനക്ട്  സമര്പ്പനിക്കുന  എനപറയുമമ്പമ്മാള്  ഴതറനിദ്ധരനിമകണ,

പരനിഹസനിമകണ  ഒരു  കമ്മാരരവര  ഇല.  നനിരവധനി  രകസമ്മാക്ഷേനിതസ്വഴത

അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനിയനിടമ്മാണക്ട്  മകരളതനിഴലെയുര  ഇനരയനിഴലെയുര  സസ്വമ്മാതനര

പ്രസമ്മാനര മുമന്നമ്മാമടയ്ക്കക്ട്  വന്നതക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗസക്ട് മമ്മാത്രമമ്മായനിരുന്നനിലമലമ്മാ മദശശയ

പ്രസമ്മാനതനിഴന്റ പ്രധമ്മാനഴപ്പട ശകനിയുര കരുത്തുര എനപറയുന്നതക്ട്.  അതനിഴന്റ

ഒപ്പര  ആഴരമ്മാഴക  ഉണമ്മായനിരുന.  മദശശയ  സസ്വമ്മാതനരപ്രസമ്മാനതനിഴന്റ
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ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ആഴരമ്മാഴക  ഉണമ്മായനിരുന.   ഞമ്മാന്  മനരഴത  പറഞ്ഞെതുമപമ്മാഴലെ

മകമ്മാണ്ഗസനില  മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  കടെന  വരുന്നതനിനുമുമ്പക്ട്,  ഖദര്

പ്രസമ്മാനമനിമല; ഞമ്മാനമ്മാണക്ട് എഴന്റ ജശവനിതമമ്മാണക്ട് ആദരര സമര്പ്പനിക്കുന്നതക്ട് എന്നക്ട്

പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു മുമന്നമ്മാട്ടുവന്ന ഖദര് പ്രസമ്മാനതനിഴലെ ധശരരമ്മായ മനതമ്മാകന്മേമ്മാരനിമല.

സമ്മായുധ  വനിപവതനിലൂഴടെ  ഈ  ബനിടശഷക്ട്  സമ്മാമമ്മാജരതസ്വഴത  ഞങ്ങള്

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുര  എന  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചുഴകമ്മാണമല  ഈ  ബനിടശഷക്ട്

സമ്മാമമ്മാജരതസ്വതനിഴനതനിരമ്മായനി  സമ്മായുധര  എടുതക്ട്  മപമ്മാരമ്മാടര  മലെമ്മാകതനിഴന്റ

വനിവനിധ മമഖലെകളനില ആയുധര മശഖരനികമ്മാന് പുറഴപ്പടതക്ട്.  ആ കപ്പല തനിരനിച്ചു

വരുമമ്പമ്മാഴെമല  അതനിഴന്റ  അകത്തുണമ്മായനിരുന്ന  നൂറുകണകനിനമ്മാളുകഴള

കലകതയനില  എത്തുന്നതനിനക്ട്  മുമ്പക്ട്  ഴകമ്മാന്നതക്ട്.  ഇഴതമ്മാഴക  ചരനിത്രതനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്. മദശശയ പ്രസമ്മാനതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി രൂപഴപ്പട ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട

സമരങ്ങളനില അതക്ട്  കമ്മാണമ്മാന് കഴെനിയുര.  ഭേഗതക്ട്  സനിരഗനിഴന്റ  പ്രസമ്മാനര  ഇമല.

ചനമശഖര ആസമ്മാദനിഴന്റ പ്രസമ്മാനര ഇമല?  എനനിനക്ട്  ഈ മകരളതനിഴലെയുര

അതുമപമ്മാഴലെ വനിവനിധ സരസമ്മാനങ്ങളനില നടെന്ന കര്ഷക പ്രസമ്മാനങ്ങള്, മട്രഡക്ട്

യൂണനിയന്  പ്രസമ്മാനങ്ങള് ഉണക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന കരുവളര്, കമ്മാവരബമ്മായനി
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ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  സമരങ്ങളുണക്ട്,  പുന്നപ്ര  വയലെമ്മാര്  സമരര  ഉണക്ട്.  ഇങ്ങഴന

നനിരവധനി  സമരങ്ങള്  ഉണക്ട്.  സുഭേമ്മാഷക്ട്  ചനമബമ്മാസനിഴന്റ  പ്രസമ്മാനര  ഉണക്ട്.

ശരനിയമ്മായനിരുമന്നമ്മാ എനമചമ്മാദനിചമ്മാല ശരനിയമ്മായനിരുന്നനില ആ നനിലെപമ്മാടെക്ട്.  പമക്ഷേ

സമ്മാമമ്മാജരതസ്വതനിനക്ട്  എതനിരമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  നടെന്നതക്ട്.  ബനിടശഷക്ട്  സമ്മാമമ്മാജരഴത

ഴകട്ടുഴകടനിക്കുന്നതനിനുമവണനി  യഥമ്മാര്തതനില  ശകമമ്മായ  രശതനിയനില

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന്  ഴതറമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്  ഫമ്മാസനിസമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  മചര്ന്നക്ട്

ബനിടശഷുകമ്മാഴര  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന്  എന്നമ്മാണക്ട്  കരുതനിയനിരുന്നതക്ട്.  അതുര

സസ്വമ്മാതനപ്രസമ്മാനതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമല.  ആഴരയുര  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന്  ആവനില.

നനിരവധനി  കകവഴെനിയനിലൂഴടെയമ്മാണക്ട്  ഈ  മകരളതനില,  ഇനരയനില

മദശശയപ്രസമ്മാനര  മുമന്നറനിയതക്ട്.  അതനില  ത്രസനിക്കുന്ന  ഉജ്ജസ്വലെമമ്മായ

മപമ്മാരമ്മാടതനിഴന്റ,  രകസമ്മാക്ഷേനിതസ്വതനിഴന്റ  ചരനിത്രര  ഇതനില

ഇടെതുപക്ഷേപ്രസമ്മാനതനിനക്ട്  കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട്  പ്രസമ്മാനതനിനുണക്ട്  എന്ന  കമ്മാരരര

മറമകണ.    ഞമ്മാനതനിഴന്റ  ചരനിത്രതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  കടെക്കുന്നനില.

എലമ്മാവമരമ്മാടുര  വലെനിയ രശതനിയനില ചരനിത്രര പറഞ്ഞെതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന് പറഞ്ഞു

എനമമ്മാത്രമമ ഉള. 1947-ല സസ്വമ്മാതനരര ലെഭേനിചനിടക്ട്  കൃഷനി ഭൂമനി  കൃഷനികമ്മാരനക്ട്
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ഴകമ്മാടുതനില.  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാതനിരുന്നതക്ട്.  ഇനരന്  ഭേരണ

വര്ഗ്ഗതനിഴന്റ  വര്ഗ്ഗനനിലെപമ്മാടെക്ട്  ഇനരയനിഴലെ  കുതക  മുതലെമ്മാളനിമമ്മാര്കക്ട്

അനുകൂലെമമ്മായനിരുന.  ടെമ്മാറയ്ക്കുര  ബനിര്ളയ്ക്കുര  അരബമ്മാനനിക്കുര  അദമ്മാനനിക്കുമവണനി

ഇനരന് സമ്പതനിഴന്റ  75  ശതമമ്മാനര  സമ്പതക്ട്/ആസനി ഒരു ശതമമ്മാനതനിഴന്റ

കയനിലെമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങള് ഇവനിഴടെ മസമ്മാഷരലെനിസവര മസമ്മാഷരലെനിസര മപമ്മാഴലെയുള്ള

സമൂഹവഴമലമ്മാര  സൃഷനിക്കുന.  ഞങ്ങള്  ഇടെതുപക്ഷേമമ്മാണക്ട്,  ഞങ്ങള്

ജനമ്മാധനിപതരതനിനുമവണനി  നനിലെഴകമ്മാള്ളുന  എഴന്നലമ്മാര  പറയുന്ന  നനിങ്ങള്

ആതപരനിമശമ്മാധന  നടെതണര.  ഇമപ്പമ്മാഴുള്ള  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ

ഗവണ്ഴമന്റമ്മായമ്മാലുര അതനിനക്ട് മുമ്പുള്ള നനിങ്ങളുഴടെ ഗവണ്ഴമന്റമ്മായമ്മാലുര ഇനരയനില

സമ്പന്നഴര  കൂടുതല  സമ്പന്നരമ്മാക്കുകയുര  ദരനിദഴര  കൂടുതല  ദരനിദരമ്മാക്കുകയുര

ഴചയമപ്പമ്മാള്  75 ശതമമ്മാനര ആസനി കകവനിരഴലെണ്ണമ്മാവന്ന ഒരു ശതമമ്മാനതനിഴന്റ

കയനിലെമ്മാണക്ട്  നനിലക്കുന്നഴതന്നക്ട്  ഇനരമ്മാ  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  തഴന്ന  കൃതരമമ്മായ

കണക്കുകള്   വരകമമ്മാക്കുന.  മലെമ്മാകതനിഴലെ  ഏറവര  സമ്പന്ന  രമ്മാജരങ്ങളനില

ഒന്നമ്മാണക്ട്  ഇനര.  ഞമ്മാന്  പറയുമമ്പമ്മാള്  നനിങ്ങള്  സരശയനിക്കുനണമ്മാകുര.  ഒരു

സരശയവര  എനനികക്ട്  അതനിലെനില.  സമ്പന്നമമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരര.  ദരനിദരുഴടെ
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ഏറവര  വലെനിയ  രമ്മാജരമമ്മായനി  ഇനര  മമ്മാറനിയതക്ട്  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്?  ദരനിദരുഴടെ

രമ്മാജരമമ്മാണക്ട് ഇനര,  എന്നമ്മാല ഇനര സമ്പന്നമമ്മായ രമ്മാജരമമ്മാണക്ട്.  365  ദനിവസവര

കൃതരമമ്മായനി  സൂരരപ്രകമ്മാശര  ലെഭേനിക്കുകയുര  നമുകക്ട്  ആവശരമമ്മായതക്ട്  കൃഷനി  ഴചയക്ട്

ഉല്പമ്മാദനര  ആവശരരമപമ്മാഴലെ  ഉണമ്മാകമ്മാനുര  വരമ്മാവസമ്മായനിക  മമഖലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്

കടെകമ്മാനുര ഏതുപശമ്മാതലെതനിലുര മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന് കഴെനിയുന്ന എലമ്മാ ഭേഗൗതനിക

സമ്പതനിഴന്റയുര  കലെവറയമ്മാണക്ട്   ഇനര.   അതനിഴന  ഫലെപ്രദമമ്മായനി  മമ്മാറമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുന്ന  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  മനുഷരമശഷനിയുള്ള  മകനര  കൂടെനിയമ്മാണക്ട്

ഇനര.  193  രമ്മാജരങ്ങളനില  നൂറനിനപ്പുറര  സമ്മാനര  നമുകക്ട്  കനിടനിയതക്ട്

എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്?  പനിമന്നമ്മാകമ്മാവസയനില  ബരഗമ്മാമദശനിമന്റയുര  മുകളനിലെമ്മാണക്ട്

നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരര.  പനിമന്നമ്മാകമ്മാവസയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകമ്മാനുളള  കമ്മാരണഴമനമ്മാണക്ട്?

നനിങ്ങള്  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  വലെനിയ  വനികസനഴതപ്പറനി

പറഞ്ഞുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണമലമ്മാ?  അദ്ധസ്വമ്മാനനിക്കുന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്,

കൃഷനികമ്മാര്,  കര്ഷകഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികള്,  പടനികജമ്മാതനികമ്മാര്,  പടനിക വര്ഗ്ഗകമ്മാര്,

മുമന്നമ്മാക  സമുദമ്മായതനിഴലെ  പനിന്നമ്മാക  വനിഭേമ്മാഗര  അവഴരങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്

ജശവനിക്കുന്നതക്ട്  എനമനമ്മാകനിയനിടമ്മാണക്ട്  ഇന്ഴഡക്സൈക്ട്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  ഇവനിഴടെ
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ടെമ്മാറയുഴടെ, ബനിര്ളയുഴടെ, അദമ്മാനനിയുഴടെ, അരബമ്മാനനിയുഴടെ......മലെമ്മാകതനിഴലെ ഏറവര

വലെനിയ സമ്പന്നന്മമ്മാരനില നമ്മാലെനില ഒരമ്മാള് മലെമ്മാകതക്ട് ഏറവര കൂടുതല ദരനിദര്

തമ്മാമസനിക്കുന്ന  ഇനരയനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്.  ആരമ്മാണക്ട്  ഇതനിനക്ട്  ഉതരവമ്മാദനി.  ഏതക്ട്

ഭേരണസരവനിധമ്മാനതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  ഇതരതനിലുള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്

നശങ്ങനിയതക്ട്.  ഒരു  സരശയവര  മവണ,  അതനിഴന്റ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ശകനി

ഭേരണവര്ഗ്ഗതനിഴന്റ നനിലെപമ്മാടെക്ട് അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനിയനിടമ്മാണക്ട്. ടെമ്മാറയുര ബനിര്ളയുര

അദമ്മാനനിയുര  അരബമ്മാനനിയുര  ഴവറുഴത  വരുന്നതല,  ഭേരണവര്ഗ്ഗ  നനിലെപമ്മാടെനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്.  അവര്ക്കുമവണനി  ഭൂപ്രഭുതസ്വവമമ്മായനി  സനനി  ഴചയകയമ്മാണക്ട്

നനിങ്ങള്  ഴചയതക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  ജന്മേനിതസ്വര  അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാന്

കഴെനിയമ്മാതതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഭൂപ്രഭുതസ്വര  അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാന്

സമ്മാധനികമ്മാതതക്ട്.  ധനമൂലെധന  ശകനികളുമമ്മായനി  അടെനികടെനി  കൂട്ടുകൂടെനി

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്ന നനിലെപമ്മാടുകളമല നനിങ്ങഴള മുമന്നമ്മാട്ടുനയനിചതക്ട്.  മദശസമ്മാലകൃത

ബമ്മാങ്കുകഴളപ്പറനി  ഇമപ്പമ്മാള്  പ്രസരഗനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  പ്രസരഗനികമ്മാന്

നനിങ്ങള്കക്ട്  എനക്ട്  അവകമ്മാശമമ്മാണുള്ളതക്ട്.  11.5  ലെക്ഷേര  മകമ്മാടെനി  രൂപയമല

മദശസമ്മാലകൃത  ബമ്മാങ്കുകളനിലനനിനര  ഇനരയനിഴലെ  കുതക
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മുതലെമ്മാളനിമമ്മാര്ക്കുമവണനി എഴുതനിമമ്മാറനിയതക്ട്.  പമ്മാവഴപ്പട മനുഷരന് ബമ്മാങനിലനനിനര

കടെര  വമ്മാങ്ങനിയമ്മാല  അവഴന്റ  വശടുര  പറമ്പുഴമലമ്മാര  ജപ്തനി  ഴചയര.  പഴക്ഷേ  11.5

ലെക്ഷേര  മകമ്മാടെനി  രൂപ  നനിങ്ങള്   എഴുതനിതളളനി.  ഇഴതലമ്മാര  കുതകകള്കമല

ഴകമ്മാടുതതക്ട്.  പമ്മാവഴപ്പടവനലമലമ്മാ?  ബമ്മാങക്ട്  മദശസമ്മാലകൃതതനിഴന്റ

അവസമ്മാനഴത  സനിതനിയമ്മാണനിതക്ട്.  1980-കളുഴടെ  മധരമതമ്മാടുകൂടെനി,

രമ്മാജശവ്ഗമ്മാനനിയുഴടെ  ഭേരണതനിഴന്റ  തുടെകമതമ്മാടുകൂടെനി,   പുതനിയ  സമ്മാമ്പതനിക

നയര,  പുതനിയ  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  നയര  എലമ്മാര  പുതനിയ  നയര  എഴന്നലമ്മാര

പറഞ്ഞുഴകമ്മാണക്ട്  ആമഗമ്മാളവലകരണര നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന് ശമനിക്കുകയമ്മായനിരുന.

ആമഗമ്മാളവലകരണതനിഴന്റ  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

സസ്വകമ്മാരരവലകരണമമ്മാണക്ട്.  എലമ്മാര  സസ്വകമ്മാരരവലകരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

അമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  ഴപമ്മാതുമമഖലെ  മവണ,  ഴപമ്മാതുവനിതരണര  മവണ,  സബ്സനിഡനി

മവണ,  ഒരു  കമ്മാരരവര  മവണ  എനപറയുന്നതക്ട്.  എന്നനിടക്ട്  സബ്സനിഡനി

ഴകമ്മാടുതതനിഴന  സരബനനിചമല  ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞെതക്ട്.  നനിങ്ങള്  ഒനര  മവണ

എന  തശരുമമ്മാനനിചവരമ്മാണക്ട്.    ശകനിമതമ്മായ  സമരങ്ങളുര  മപമ്മാരമ്മാടങ്ങളുര

രമ്മാജരതക്ട്  നടെനവന്നമപ്പമ്മാള്,  ഞങ്ങള്  മമ്മാത്രമല,  എലമ്മാമപരുര,  ജനങ്ങളമ്മാഴക
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ശകമമ്മായനി മുമന്നമ്മാട്ടുവന്നമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട് ഒരുപരനിധനിവഴര അതനിഴന പ്രതനിമരമ്മാധനികമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞെതക്ട്.  നനിങ്ങഴള  പനിന്തുടെര്ന്നക്ട്   ബനി.ഴജ.പനി.  കൃതരമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

സസ്വശകരനിചമപ്പമ്മാള്  മൂമന്നമ്മാ  നമ്മാമലെമ്മാ  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങഴളമ്മാഴെനിഴക

മഴറലമ്മാര  വനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങളുഴടെ  കമ്മാലെതമ്മാണക്ട്  ആ വനില്പന തുടെങ്ങനിയതക്ട്.

പനിന്നശടെക്ട്  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങള്  വനിലകമ്മാന്മവണനി  മനനിഴയതഴന്ന

സസ്വരൂപനിച്ചു.  ഇടെതുപക്ഷേതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങഴളന്നക്ട്

പറഞ്ഞുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന മഡമ്മാ. മമ്മാതത്യു കുഴെലനമ്മാടെന് ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള......  

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  അങ്ങക്ട്  പറഞ്ഞെ  വസ്തുതഴയ

നനിമഷധനിക്കുകയല.  ഇതനില  ഴലെഫക്ട്  എനപറയുന്നതക്ട്  ഞങ്ങഴള

സരബനനിചനിടെമതമ്മാളര  ഫമ്മാഷന്  അല.  Let  me  make  it  clear.   ഈ

കമ്മാലെഘടതനില  ഇടെതുപക്ഷേര,  ഇടെതുപക്ഷേര  എനപറയുമമ്പമ്മാള്,

മകമ്മാണ്ഗസസ്തുകമ്മാര്  ഇടെതുപക്ഷേഴത  പ്രണയനിക്കുന്നതുഴകമ്മാണക്ട്   ഫമ്മാഷനമ്മായനി

പറയുകയമ്മാഴണന്നക്ട്  ധരനികരുതക്ട്.   ഴപമ്മാളനിറനികല  മകമ്മാണസ്റ്റനില  മസമ്മാഷരല

ഴലെഫര  മസമ്മാഷരല  കററ്റുമുണക്ട്.  അതനില  മസമ്മാഷരല  ഴലെഫക്ട്  ഭേമ്മാഗതമ്മാണക്ട്

ഞങ്ങഴളന്നക്ട്  പറയമ്മാതനിരനികമ്മാന്  കഴെനിയനില.  ഇകമണമ്മാമനികലെനി  ഴലെഫര
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ഇകമണമ്മാമനികലെനി കററ്റുമുണക്ട്.  ഇതനില രണനിലുര we are totally against your

policy.  പമക്ഷേ  മസമ്മാഷരലെനി  ഴലെഫക്ട്  എനപറയുന്നതക്ട്,  നപ്യൂനപക്ഷേതനിനുര

പനിന്നമ്മാകകമ്മാരനുര   സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരനുര  മവണനിയുള്ളതമ്മാണക്ട്.  ആ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

മകമ്മാണ്ഗസനിനക്ട് ഒരു കമ്മാലെത്തുര കകമമമ്മാശര വന്നനിടനില.

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്: സര്,   മഡമ്മാ.  മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെമനമ്മാടെക്ട്

എനനികക്ട്  വലെനിയ മസ്നേഹമമ്മാണക്ട്.    പമക്ഷേ,  ഒരു കമ്മാരരര ഞമ്മാന് പറയുകയമ്മാണക്ട്.

നനിങ്ങളനിമപ്പമ്മാള്  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  മനതൃനനിരയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന

ആളമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ  ചരനിത്രവര  ഇനരയുഴടെ  ഴപമ്മാതുവമ്മായ  ചരനിത്രവര

പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  മനസനിലെമ്മാക്കുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  എനമ്മായനിരുനഴവന്നക്ട്

കൃതരമമ്മായനി  പഠനികമ്മാനമ്മാവക.   ശശ.  പനി.  സനി.  വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്  മനരഴത  ഇവനിഴടെ

പറഞ്ഞെമലമ്മാ.  മുതലെമ്മാളനിതതനിഴന്റ നല വശവര മസമ്മാഷരലെനിസതനിഴന്റ ഏറവര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരവര  മചരുന്നതനിഴനയമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  മനിക്സൈഡക്ട്  ഇകമണമ്മാമനി

എന്നക്ട് വനിളനിചതക്ട്. 

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതത്യു കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്, 1989-90  ഇനരമ്മാ രമ്മാജരതനിഴന്റ ഏറവര

വലെനിയ കക്രസനിസക്ട്, ഇനരമ്മാ രമ്മാജരര മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാഴത തകര്നഴവന്നക്ട് മലെമ്മാകര
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മുഴുവന് വനിധനിഴയഴുതനിയ സമയര.  എഴന്റ അനുഭേവതനിലനനിന്നക്ട് പറയമ്മാര.  ഇനരമ്മാ

രമ്മാജരതനിനക്ട്  കരമ്മാന്സര് പനിടെനിഴപടക്ട്  മരനികമ്മാന് മപമ്മാകുകയമ്മാഴണന്നക്ട് ഇടെതുപക്ഷേ

ബുദ്ധനിജശവനിയമ്മായ ഒരു മനതമ്മാവക്ട് പ്രസരഗനിക്കുന്നതക്ട് ഞമ്മാന് മകടതമ്മാണക്ട്.   അന്നക്ട്

65 ടെണ് സസ്വര്ണ്ണര പണയര വച്ചു.  അതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട് മഡമ്മാ. മന്മമമ്മാഹന്സനിരഗക്ട്

പുതനിയ നയര......  പശസക്ട്......  ഒരു മനിനനിട്ടുഴകമ്മാണക്ട് അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാര.  1990-

നുമശഷമമ്മാണക്ട് ഇനരമ്മാ രമ്മാജരതക്ട് ഴവളനിചമുണമ്മായഴതന്നക്ട് അറനിയമ്മാമമമ്മാ?  ഇനരമ്മാ

രമ്മാജരഴത  എലമ്മാ  ഗമ്മാമങ്ങളനിലുര  കറണക്ട്  എതനിയതക്ട്  അന്നമ്മാണക്ട്.

(.......ബഹളര......)  നനിങ്ങള്  ഇടെഴപടെണ.  അമദ്ദേഹര  മറുപടെനി  പറയുര.  ഇനരമ്മാ

രമ്മാജരതനിഴന്റ  എലമ്മാ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  മമഖലെയനിലുര  ഴറയനിലമവ  എതനിയതക്ട്

അതനിനുമശഷമമ്മാണക്ട്. 2008-ലെമ്മാണക്ട് ഇനരമ്മാ രമ്മാജരതനിഴന്റ ചരനിത്രതനില ഏറവര

കൂടുതല  പണമുണമ്മാകനിയതക്ട്.  65  ടെണ്  സസ്വര്ണ്ണര  പണയര  വചതക്ട്

തനിരനിഴകഴയടുത്തുഴവന്നക്ട്  മമ്മാത്രമല,  1991-നുമശഷര  മലെമ്മാകഴത

അമ്പരപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  200  ടെണ്  സസ്വര്ണ്ണര  ഇനരമ്മാ  രമ്മാജരതനിഴന്റ  ഖജനമ്മാവനില

മുതലക്കൂടനി.  ഇഴതമ്മാഴക  മഡമ്മാ.  മന്മമമ്മാഹന്സനിരഗക്ട്  പുരപ്പുറത്തുനനിന്നക്ട്

വനിളനിച്ചുപറയമ്മാതതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  അറനിയമ്മാതതക്ട്.  നനിങ്ങള്കക്ട്  ഇതനിഴന
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നനിമഷധനികമ്മാന് കഴെനിയുമമമ്മാ? (.......ബഹളര......)

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്: സര്,  എനനികക്ട്  പ്രസരഗനികമ്മാന്

സമയമുണമ്മാകനില.  

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി,  അങ്ങക്ട് വളഴര ഉദമ്മാരമമ്മായനി വഴെങ്ങുന.

ഇത്രയുര വഴെങ്ങമ്മാനുള്ള സമയമനില.  

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്: സര്,  ഞമ്മാന്  വഴെങ്ങുന്നനില.   ഴചയര്

അനുവദനികമ്മാതതനിനമ്മാല  ഞമ്മാന്  വഴെങ്ങുന്നനില.   ഏതക്ട്  കമപ്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാരനമ്മാണക്ട്

പറയമ്മാനുള്ളഴതന്നക്ട്  മചമ്മാദനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  മനരഴത  മഡമ്മാ.  മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്

ഇവനിഴടെ  ഴവല്ലുവനിളനിചമലമ്മാ?  എനനികക്ട്  സരസമ്മാരനികമ്മാന്  അവസരര

വരുഴമനള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാനമപ്പമ്മാള്  എഴുമന്നലകമ്മാതനിരുന്നതക്ട്.

മകമ്മാണ്ഗസകമ്മാരമനമ്മാടെക്ട്  വനിശദശകരനിക്കുമമ്പമ്മാള്  മതമ്മാറ്റുമപമ്മാകുന്നതമ്മാണക്ട്

കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട്  എങനില  പനിഴന്ന  കമപ്യൂണനിസ്റ്റമ്മായനി  നടെക്കുന്നതനില  എനക്ട്

കമ്മാരരമമ്മാണുള്ളതക്ട്?  കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട്  എനപറഞ്ഞെക്ട്  നടെക്കുനഴണങനില,

മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  പറയുന്ന  നനിലെപമ്മാടുകഴളയുര  നയങ്ങഴളയുര  ഫലെപ്രദമമ്മായനി

പ്രതനിമരമ്മാധനിചമ്മാല മമ്മാത്രമമ സമ്മാധനിക്കുകയുളഴവന്നക്ട് ആര്കമ്മാണക്ട് അറനിയമ്മാതതക്ട്?
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അതുഴകമ്മാണക്ട്  ആ  രശതനിയനിലുള്ള  ഴവല്ലുവനിളനികഴളമ്മാനര  മവണ.   ആ

ഴവല്ലുവനിളനികഴളലമ്മാര  മകടവര്  ഇമപ്പമ്മാഴുള്ള  ഇടെതുപക്ഷേ  പ്രസമ്മാനതനിഴന്റ

പഠനിതമ്മാകഴളമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്.   ഞമ്മാന്  ശശ.  പനി.  സനി.  വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്  പറഞ്ഞെ

കമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട് കടെകമ്മാര.

മഡമ്മാ  .   മമ്മാതത്യു കുഴെലനമ്മാടെന്: സര്, വഴെങ്ങുമമമ്മാ?

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്: സര്,  ഞമ്മാന്  പറഞ്ഞെക്ട്

തശര്ന്നതനിനുമശഷര വഴെങ്ങമ്മാര. അതനില ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട ഒരു കമ്മാരരര ഞമ്മാന്

പറയമ്മാര.  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ നനിലെപമ്മാടെക്ട്  മനിക്സൈ ഡക്ട്  ഇകമണമ്മാമനിയമ്മാണക്ട്.   ഇമപ്പമ്മാള്

അഴതമ്മാനര നനിങ്ങള് പറയുന്നനില. എനപറഞ്ഞെമ്മാല, മസമ്മാഷരലെനിസതനിഴന്റ നല

വശവര  മുതലെമ്മാളനിതതനിഴന്റ  നല  വശവര  തമനില  മചര്നള്ള

മലെമ്മാമകമ്മാതരമമ്മായ ഒന്നമ്മാണക്ട്  ഇനരയുഴടെ  സമ്പദ് വരവസ എന്നമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങഴള

പറഞ്ഞെക്ട്  പഠനിപ്പനിചതക്ട്.   സതരര  പറഞ്ഞെമ്മാല  എനമ്മാണക്ട്?  രണമ്മാര  മലെമ്മാക

മഹമ്മായുദ്ധര അവസമ്മാനനിക്കുന്നതനിനുമുമ്പക്ട് സുഖവമ്മാസ മകനമമ്മായ  ബനിടണ്വഡ്സക്ട്

എന്ന സലെതമ്മാണക്ട് ഒരു സമമളനര വനിളനിച്ചുമചര്തതക്ട്.  ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട

ഒരു സമ്മാമ്പതനിക ശമ്മാസജ്ഞഴന്റ,  (ആഡരസ്മനിതനിഴനമപ്പമ്മാഴലെമയമ്മാ  മഡവനിഡക്ട്
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റനികമ്മാര്മഡമ്മാഴയമപ്പമ്മാഴലെമയമ്മാ പ്രശസനമ്മായനിരുന്നനില)  മനതൃതസ്വതനില അന്നഴത

ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട പ്രശ്നമമ്മായ മന്ദരഴതക്കുറനിചക്ട് ചര്ച നടെതനി. മലെമ്മാകര മുഴുവന്

മമ്മാന്ദരതനില  കനിടെക്കുമമ്പമ്മാഴുര  മമ്മാന്ദരര  ബമ്മാധനികമ്മാത  ഒറ  രമ്മാജരര

മമ്മാത്രമമയുണമ്മായനിരുനള.  അതക്ട് മസമ്മാവനിയറക്ട് റഷരയമ്മായനിരുന.  

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദക്ട്  ഹുകസന്  തങ്ങള്  : സര്,  ഇമപ്പമ്മാള്  അഴതങ്ങഴന

മപമ്മായനി?

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്: സര്,  അതനിഴനക്കുറനിചക്ട്

വനിശദശകരനികമ്മാര.  നമുകക്ട്  സമയമുണമലമ്മാ,  എത്ര  മവണഴമങനിലുര

വനിശദശകരനികമ്മാര.   അഴതങ്ങഴന  മപമ്മാഴയന്നതനിഴനക്കുറനിഴചമ്മാഴക നമുകക്ട്  നല

ധമ്മാരണയുണക്ട്.  നനിങ്ങള്കക്ട്  ധമ്മാരണയനിഴലങനില  നമുകക്ട്  ധമ്മാരണയുണമ്മാകമ്മാര.

മലെമ്മാകര മുഴുവന് സമ്മാമ്പതനിക പ്രതനിസനനിയുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി വലെനിയ രശതനിയനിലുള്ള

തകര്ചഴയ അഥവമ്മാ മമ്മാന്ദരഴത അഭേനിമുഖശകരനിക്കുമമ്പമ്മാള്  മലെമ്മാകതക്ട് ഒമരഴയമ്മാരു

പ്രതശക്ഷേ  നലകുന്ന രമ്മാഷര  മസമ്മാവനിയറക്ട്  റഷരയമ്മാഴണന്നക്ട്  അന്നക്ട്  ജവഹര്ലെമ്മാല

ഴനഹ്റു  പറഞ്ഞു.   ഒരു  കമ്മാരരര  വളഴര  വരകമമ്മാണക്ട്.  ബനിടണ്വഡ്സക്ട്

സമമളനതനിലവചക്ട്  മലെമ്മാകബമ്മാങക്ട്,  ഐ.എര.എഫക്ട്.   എന്നശ  രണക്ട്
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സരഘടെനകള് രൂപശകരനിച്ചു.  അതനിനക്ട്  മനതൃതസ്വര  ഴകമ്മാടുതതക്ട്  ഴകയനിന്സമ്മാണക്ട്.

മസമ്മാവനിയറക്ട്  റഷര  ഒഴെനിചക്ട്  ബമ്മാകനി  എലമ്മായനിടെത്തുര  മുതലെമ്മാളനിത

സമ്പദക്ട് വരവസയമ്മാഴണന്നക്ട്  എലമ്മാവര്ക്കുര  അറനിയമ്മാമമലമ്മാ?  അമദ്ദേഹമമ്മാണക്ട്

പറഞ്ഞെതക്ട്,  രക്ഷേഴപ്പടെമ്മാന്  ഒറ  വഴെനിമയയുള,  ഉല്പമ്മാദനിപ്പനിക്കുന്ന  മമഖലെയനില

ശകനിഴപ്പടെണര.  അതനിനക്ട്  ഴപമ്മാതുമമഖലെ  മവണര.  മുതലെമ്മാളനിതതനിനക്ട്

ഴപമ്മാതുമമഖലെ മസമ്മാഷരലെനിസമമ്മാഴണന്നക്ട് ഴതറനിദ്ധരനിക്കുന്നവരമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള്. അല,

മുതലെമ്മാളനിതതനിഴലെ  ഴപമ്മാതുമമഖലെ  മസ്റ്ററക്ട്  മുതലെമ്മാളനിതമമ്മാണക്ട്.  അലമ്മാഴത

മസമ്മാഷരലെനിസമമ്മാഴണനള്ള ഴതറനിദ്ധമ്മാരണ മവണ.  ആ മസ്റ്ററക്ട് മുതലെമ്മാളനിതഴത

ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  മസമ്മാഷരലെനിസതനിഴന്റ  നല  വശവര

മുതലെമ്മാളനിതതനിഴന്റ  നല  വശവര  മചര്ന്നക്ട്  മനിക്സൈഡക്ട്  ഇകമണമ്മാമനി  ആഴണന്നക്ട്

ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞെതക്ട്. ശശ. പനി. സനി. വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്, അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ

സമ്മാപനര ആരരഭേനിക്കുന്നതക്ട്.  അലമ്മാഴത മസമ്മാഷരലെനിസര കണനിഴടമ്മാനമല.  ഈ

മമ്മാന്ദരഴത  എങ്ങഴന  മറനികടെകമ്മാര  എന്ന  ഴകയനിന്സനിഴന്റ  സനിദ്ധമ്മാനര

അനുസരനിചമ്മാണക്ട്  മുതലെമ്മാളനിത  സമ്പദ് വരവസഴയ  മറനികടെകമ്മാനമ്മായനി

യഥമ്മാര്തതനില  അന്നക്ട്  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങള്  ആരരഭേനിചതക്ട്.   അതക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

346

മുതലെമ്മാളനിത  തമ്മാല്പരരര  വചമ്മാണക്ട്.    ഇമപ്പമ്മാള്  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനര

മവഴണനവചതുര മുതലെമ്മാളനിത തമ്മാല്പരരര അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനിയമ്മാണക്ട്.   രണ്ടുര

ഒന്നമ്മാണക്ട്,  ഒമര നയമമ്മാണക്ട്.  മുതലെമ്മാളനിത വളര്ചയ്ക്കക്ട് തടെസമമ്മാണക്ട് ഴപമ്മാതുമമഖലെ

എനവന.   കമ്മാരണര,  ഇനരയനിഴലെ  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കരുത്തുറ

ശകനിയമ്മായനി,  അതനിഴന്റ  മഗമ്മാപുര  നടെയമ്മായനി,  അഴലങനില  അതനിഴന്റ  പതമ്മാക

ഉയര്ത്തുന്ന ഴകമ്മാടെനിമരമമ്മായനി ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ സമ്മാപനങ്ങള് നനിന്നമപ്പമ്മാള് ഇനരന്

കുതക  മുതലെമ്മാളനിതതനിനക്ട്  ഇനരയുഴടെ  ഏറവര.........  ഞമ്മാന്  മനരഴത

പറഞ്ഞെതുമപമ്മാഴലെ,   കയനിലുള്ള  സമ്പതക്ട്  ഇനനിയുര  കുനകൂട്ടുന്നതനിനക്ട്  ഈ

ഴപമ്മാതുമമഖലെ അവസമ്മാനനിപ്പനികണര എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള്

ഴപമ്മാതുമമഖലെഴയ  അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാന്  തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.  മലെമ്മാകഴതമ്പമ്മാടുര

ഇവനിഴടെയുര  അങ്ങഴനതഴന്ന.  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ഴപമ്മാതുമമഖലെ  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

വനിറ്റുതുലെയ്ക്കമ്മാന്  തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  ബനി.ഴജ.പനി.

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതുര  അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

മകമ്മാണ്ഗസുര ബനി.ഴജ.പനി.-യുര  ഒമര നമ്മാണയതനിഴന്റ രണക്ട് വശങ്ങളമ്മാഴണന്നക്ട്

ഞമ്മാന് പറഞ്ഞെതക്ട്.  
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ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ മനിക്സൈഡ ക്ട്  ഇകമണമ്മാമനി

ആ  സമയതക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന  എന്നമ്മാണക്ട്  മമ്മാഷക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  വനിശദശകരനിചതക്ട്.

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  സമ്മാമ്പതനിക  ഉദമ്മാരവലകരണ  നയതനിമലെയ്ക്കക്ട്

വന്നഴതന്നക്ട്  എഴന്റ മസ്നേഹനിതന് മഡമ്മാ.  മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന് പറയുകയുണമ്മായനി.

ഞങ്ങള്  പറഞ്ഞെനിടമ്മാണക്ട്  വന്നതക്ട്.  എ.ഐ.സനി.സനി.  റസലെപ്യൂഷന്

പമ്മാസമ്മാകനിയതനിഴന എതനിര്തവരുണക്ട്. നരസനിരഹറമ്മാവവനിഴന്റ സമ്മാന്നനിദ്ധരതനില

ശശ.  വയലെമ്മാര്  രവനി  എ.ഐ.സനി.സനി.-യനില   അതനിഴന  വനിമര്ശനിചനിട്ടുമുണക്ട്.

മകമ്മാണ്ഗസക്ട്  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്.  വനിമര്ശനികമ്മാനുര  സമ്മാധനിക്കുര.   മമ്മാഷക്ട്

മനസനിലെമ്മാകണര,  പതക്ട് വര്ഷരഴകമ്മാണക്ട്  27  മകമ്മാടെനി ജനങ്ങഴള ദമ്മാരനിദരതനിനക്ട്

മുകളനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്  ആ  ഗവണ്ഴമന്റുര  അതനിഴന്റ  മപമ്മാളനിസനിയുമമ്മാണക്ട്.

മമ്മാഷനിഴന്റ  ബദല  ഇനനി  എനമ്മാണക്ട്?   നനിങ്ങള്കക്ട്  ബദലുഴണന്നക്ട്  പറഞ്ഞു.

പശനിമബരഗമ്മാളനില  ടെമ്മാറമ്മായ്ക്കുര  സമ്മാമലെര  (Salem)  ഗ്രൂപ്പനിനുരമവണനി  പമ്മാവഴപ്പട

കര്ഷകഴന  ഴവടെനിവചക്ട്  ഴകമ്മാന്നതക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ  ഏതക്ട്  സമ്മാമ്പതനിക  ബദലെമ്മാണക്ട്;

മലെമ്മാകമുതലെമ്മാളനിതതനിഴന്റ  പ്രതശകമമ്മായ  ലെണന്  മസ്റ്റമ്മാകക്ട്  എക്സൈക്ട്മചഞനില

മപമ്മായനി  നമ്മുഴടെ മുഖരമനനി ശശ.  പനിണറമ്മായനി വനിജയന് മണനിയടെനിചനിടക്ട് മമ്മാസമ്മാലെ
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മബമ്മാണക്ട് വമ്മാങ്ങുന്നതക്ട് ഏതക്ട് ബദലെമ്മാണക്ട്? 

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്:  സര്,  മസമ്മാഷരലെനിസഴമന  പറയുന്നതക്ട്

ഴപമ്മാതുമമഖലെയനില  മമ്മാത്രമല,  അതക്ട്  30-40  വര്ഷരമുമ്പമ്മായനിരുന.   ഇന്നഴത

മസമ്മാഷരലെനിസര  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്?  മഡമ്മാ.  മന്മമമ്മാഹന്സനിരഗക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്

ഒന്നനിനുപനിറഴക ഒന്നമ്മായനി പറയമ്മാര.  വനിവരമ്മാവകമ്മാശനനിയമര, ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനി

............(കമകക്ട് ഓഫക്ട്) ...........

മനി  .   സശകര്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി ഇനനി വഴെങ്ങമ്മാതനിരനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട് നലതക്ട്.

ഇമപ്പമ്മാള് തഴന്ന ബദലെനിഴനക്കുറനിച്ചുള്ള മചമ്മാദരര മറുപടെനിക്കുള്ള ഒരുമണനിക്കൂറുണക്ട്.  

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്  : സര്,  നനിങ്ങള്കക്ട് ഒരു സരശയവര

മവണ,  ഇന്ഡരയനില ഇതനിനക്ട് ബദലുണക്ട്.  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ സമ്മാപനങ്ങഴളലമ്മാര

തശര്നഴവന്നമ്മാണക്ട്  മഡമ്മാ.  മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്  പറയുന്നതക്ട്.   ഞമ്മാന്  അതനിഴന്റ

ബദലെമ്മാണക്ട്  പറയമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.  അതമ്മായതക്ട്,  ആമഗമ്മാളവലകരണതനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാസമ്മാപനങ്ങള്  മുഴുവന്

വനിറ്റുതുലെയ്ക്കണഴമനപറഞ്ഞെമപ്പമ്മാള്  വനിറ്റുതുലെയ്ക്കമ്മാന്  മനസനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  പറഞ്ഞെ

ഗവണ്ഴമന്റമ്മാണക്ട്  മകരളതനിഴലെ  ഇടെതുപക്ഷേജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്.
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അതമ്മാണക്ട്  ഇടെതുര  വലെതുഴമഴന്നമ്മാഴക  പറയുന്നതനിഴലെ  വരതരമ്മാസര.   ഇവനിഴടെ

ഇടെതുപക്ഷേജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  വരകമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

ഞങ്ങള് വനിറ്റുതുലെയ്ക്കമ്മാനനിഴലന്നക്ട് പറഞ്ഞു.  കഴെനിഞ്ഞെ മടെമനിലുര വനിറനിടനില, ഇമപ്പമ്മാഴുര

വനിറനിടനില.   അവര്  വനിലക്കുന്നതക്ട്  ഞങ്ങള്  വമ്മാങ്ങുകയുമനില.   തനിരുവനനപുരര

എയര്മപമ്മാര്ടക്ട്  വമ്മാങ്ങമ്മാഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞെനിടക്ട്  തരമ്മാതനിരുന്നതക്ട്  അദമ്മാനനിമയമ്മാടുള്ള

തമ്മാല്പരരമമ്മാണക്ട്,   വര്ഗ്ഗപരമമ്മായ  കൂറമ്മാണക്ട്.   അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗസര

ഴചയഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   ഞങ്ങള്  ജനമ്മാധനിപതരതനിഴന്റ

അമപ്പമ്മാസലെന്മേമ്മാരമ്മാഴണന്നക്ട്  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞു.   അടെനിയനരമ്മാവസ  പ്രഖരമ്മാപനിച

നനിങ്ങളമ്മാമണമ്മാ  ജനമ്മാധനിപതരതനിഴന്റ  അമപ്പമ്മാസലെന്മേമ്മാര്?  രമ്മാജരഴത

ജനമ്മാധനിപതരസരവനിധമ്മാനഴത  മുഴുവന്  തകര്ഴതറനിഞ്ഞുഴകമ്മാണക്ട്  എലമ്മാ

ജനമ്മാധനിപതര  അവകമ്മാശങ്ങളുര  അവസമ്മാനനിപ്പനിചക്ട്  ഭേരണഘടെനമ്മാവനിരുദ്ധമമ്മായ

നനിലെപമ്മാടുകള്  സസ്വശകരനിച  ജനമ്മാധനിപതരവനിരുദ്ധമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനിച

നനിങ്ങളമ്മാമണമ്മാ  ജനമ്മാധനിപതര  വനിശസ്വമ്മാസനികള്?   1975  ജൂണ്  26-നക്ട്

അടെനിയനരമ്മാവസ  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു.  ആ  അടെനിയനരമ്മാവസഴയ

അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനി കമ്മാരരങ്ങള്  മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായതക്ട് നനിങ്ങളമ്മാണക്ട്. 
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ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   മതമ്മാമസക്ട്: സര്,.............

മനി  .    സശകര്  : ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി,  ഴചയര്  അനുവദനിചനിടനില.   അങ്ങക്ട്

ഴചയറനിഴന അഡസക്ട് ഴചയണര.

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്: സര്, വഴെങ്ങമ്മാന് പമ്മാടെനിലമ്മാഴയന്നക്ട് ഴചയര്

പ്രമതരകനിചക്ട്  പറയുനണക്ട്.  അടെനിയനരമ്മാവസ  കമ്മാലെഴത

അനുഭേവങ്ങള്ഴകതനിരമ്മായനി  ഴപമ്മാരുതനി  വന്ന  ചനിലെഴരങനിലുര  അപ്പുറതക്ട്

ഇമപ്പമ്മാഴുമുണമലമ്മാ.  ഇഇ്രതയുരകമ്മാലെര  കഴെനിഞ്ഞെനിടമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്

പറഞ്ഞുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   ഇത്രമനരര  പറഞ്ഞെതുമുഴുവന്  കമ്മാലെതനിഴന്റ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടല.  വര്തമമ്മാനകമ്മാലെര മമ്മാത്രമമ നനിങ്ങള് പറഞ്ഞെനിട്ടുളഴവങനില ഞമ്മാന്

ഇഗൗ  ബനിലനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടക്ട്  ഒതുങ്ങനി  വര്തമമ്മാനര  പറഞ്ഞെക്ട്

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുമമ്മായനിരുന.  നനിങ്ങള്  1947-നക്ട്  മുമ്പുളള  സമ്മാര്വ്വമദശശയ

പശമ്മാതലെര  മുഴുവന്  വനിശദശകരനികമ്മാന്  തുടെങ്ങനി.   അതുമമ്മാത്രമല,   ആരമ്മാണക്ട്

എമന്നമ്മാടെക്ട്  വനിശദശകരനികമ്മാനുള്ളഴതനര  കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട്  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  ആഴരങനിലുര

ഇവനിഴടെയുമണമ്മാഴയനര   ഴവല്ലുവനിളനി  ഉയര്തനി.  അതനിനക്ട്  മറുപടെനി  പറയമ്മാഴത

മപമ്മാകമ്മാന് സമ്മാധനികനില.   ഞമ്മാന് ബനില അവതരനിപ്പനിക്കുമമ്പമ്മാള് ഒരു കമ്മാരരവര
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പറഞ്ഞെനിടനില ഒരു രമ്മാഷശയവര പറഞ്ഞെനിടനില.  നനിങ്ങളുഴടെ ചര്ച മകടമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്

കമ്മാരരങ്ങള്  വനിശദശകരനികണഴമനര  അഴതലമ്മാര  മരഖയനിലുണമ്മാകണഴമനര

തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.  

ബമ്മാബ്റനി  മസ്ജനിദക്ട്  ഴപമ്മാളനിചതനിഴനപ്പറനി  പറഞ്ഞു.   ബമ്മാബ്റനി  മസ്ജനിദക്ട്

ഴപമ്മാളനികമ്മാന്  കൂട്ടുനനിന്നതക്ട്   നനിങ്ങളമ്മാണക്ട്.  ഇഴലങനില  ബമ്മാബ്റനി  മസ്ജനിദക്ട്

ഴപമ്മാളനിയനില.  ഇന്ഡരയനിഴലെ പ്രതനിപക്ഷേപമ്മാര്ടനിയുര  ഇടെതുപക്ഷേ പ്രസമ്മാനങ്ങളുര

ഒറഴകടമ്മായനി ഇന്ഡരന് പ്രധമ്മാനമനനിഴയ കണക്ട് സരസമ്മാരനിച്ചു.  ഒരുതരതനിലുര

അതക്ട് ഴപമ്മാളനികമ്മാന് അനുവദനികരുതക്ട്.  ഒറ ബറമ്മാലെനിയന് മപമ്മാലെശമസമ്മാ പടമ്മാളമമമ്മാ

മമ്മാത്രര മതനി; ഒനര സരഭേവനികനില എനപറഞ്ഞു. (.....ബഹളര...... ) 

മനി  .    സശകര്:  ഇന്നക്ട്  ഴറഫര്  ഴചയഴപ്പട  4  ബനില്ലുകള്

പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുമവണനി  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  മയമ്മാഗര  സഭേ

പനിരനിഞ്ഞെതനിനുമശഷര  നനിശയനിചനിട്ടുണക്ട്.   സഭേ  പനിരനിയുന്നതക്ട്  കവകനിയമ്മാല

കമ്മാരരങ്ങള് കൂടുതല ബുദ്ധനിമുടനിലെമ്മാകുര.  

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്: സര്, ഞമ്മാന് പറയുന്നതക്ട്, ബമ്മാബ്റനി

മസ്ജനിദക്ട്  ഴപമ്മാളനികമ്മാനനിടെയമ്മായ  കമ്മാരരര  നൂറമ്മാണ്ടുകളമ്മായനി  ഒരു  വനിഭേമ്മാഗര
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പൂര്ണ്ണമമ്മായനി  അരഗശകരനിചക്ട്  മപമ്മായനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.   ആ  സരവനിധമ്മാനര

അവനിഴടെയുണമ്മാകനിഴലന്നക്ട്  വരുതനി  വര്ഗ്ഗശയവമ്മാദനികള്  നടെതനിയനിട്ടുള്ള

പ്രമകമ്മാപനപരമമ്മായ  പ്രവര്തനമമ്മാണക്ട്  നടെക്കുന്നതക്ട്.   അതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി

ആര്ക്കുര  അവനിഴടെ  പ്രമവശനികമ്മാന്  അനുവമ്മാദമനിലമ്മാഴയന്നമ്മാണക്ട്

സുപ്രശരമകമ്മാടെതനിയുഴടെ ഉതരവക്ട്. അങ്ങഴനയുള്ള സലെതക്ട് നനിങ്ങള് കര്ശനമമ്മായ

നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനികണഴമന്നക്ട്  പറഞ്ഞെമപ്പമ്മാള്  പ്രധമ്മാനമനനി

പ്രതനിപക്ഷേമനതമ്മാകമളമ്മാടെക്ട്  പറഞ്ഞെതക്ട്   ഭേയമകണ  ഒരു  കമ്മാരരവര

നടെകനിലമ്മാഴയന്നമ്മാണക്ട്.   (.........ബഹളര......)  അതക്ട്  നരസനിരഹറമ്മാവ  ആണക്ട്

പറഞ്ഞെതക്ട്.   അതമ്മായതക്ട്,  സനി.പനി.എര.-ഴന്റയുര  സനി.പനി.ഴഎ.-യുഴടെയുര

ഇടെതുപക്ഷേപ്രസമ്മാനതനിഴന്റയുര  ജനമ്മാധനിപതരശകനിയുഴടെയുഴമലമ്മാര

ഴഡലെനിമഗഷന്  പ്രധമ്മാനമനനിമയമ്മാടെക്ട്  സരസമ്മാരനികമ്മാന്  മപമ്മായനി.   ആ

ഴഡലെനിമഗഷന് ഇതനിനക്ട്  രണ്ടുദനിവസരമുന്പക്ട്  അപകടെമമ്മാണക്ട്  വരമ്മാന് മപമ്മാകുന്നതക്ട്

നനിങ്ങള് ഇതക്ട് ഒരു തരതനിലുര അനുവദനികമ്മാന് പമ്മാടെനിലമ്മാഴയന്നക്ട് പറഞ്ഞെമപ്പമ്മാള്,

നനിങ്ങള് ഒനര ഭേയഴപ്പമടെണ; ഒനര സരഭേവനികനിലമ്മാഴയന്നക്ട് പറഞ്ഞെക്ട് തനിരനിച്ചുവന്നക്ട്

വളഴര  ജമ്മാഗതമയമ്മാടുകൂടെനി  നനിങ്ങള്  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനികണഴമന്നക്ട്  അവമരമ്മാടെക്ട്
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അഭേരര്തനിചനിടക്ട്  ആ  പള്ളനി  ഴപമ്മാളനിക്കുകയമ്മാണക്ട്  ഴചയതക്ട്.   ഇന്ഡരയുഴടെ

ധ്രുവശകരണതനിഴന്റ  ഏറവര  അടെനിസമ്മാനപരമമ്മായനിട്ടുള്ള  അതനിഴന്റ  തമ്മായക്ട് മവരക്ട്

എവനിഴടെയമ്മാഴണന്നക്ട്  മചമ്മാദനിചമ്മാല  ബമ്മാബ്റനി  മസ്ജനിദനിഴന്റ

തകര്ചയമ്മാഴണനപറയുര.  അതനിനമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള് കൂട്ടുനനിന്നതക്ട്.  അതനില നനിന്നക്ട്

മകമ്മാണ്ഗസനിനക്ട് മമ്മാറനിനനിലകമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ; മതനനിരമപക്ഷേഴയപ്പറനി നനിങ്ങള്

ഇമപ്പമ്മാള്  പ്രസരഗനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.    നനിങ്ങള്കക്ട്  മതനനിരമപക്ഷേഴയപ്പറനി

പ്രസരഗനികമ്മാന് എനക്ട് അധനികമ്മാരര.  അതനിനുമുന്പമല രമ്മാജശവക്ട് ഗമ്മാനനി അവനിഴടെ

ശനിലെമ്മാനരമ്മാസതനിനക്ട്  പൂര്ണ്ണമമ്മായനി  പനിന്തുണ  ഴകമ്മാടുതതക്ട്.   ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-

കമ്മാരുര ബനി.ഴജ.പനി.-കമ്മാരുര കണ്ണൂരനില നനിനര തനിരുവനനപുരത്തുനനിനഴമമ്മാഴക

ശനിലെമ്മാനരമ്മാസതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടക്ട്  ഇഷനികയുര  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായമപ്പമ്മാള്  അവനിഴടെ

പ്രമവശനികമ്മാന്  പമ്മാടെനിലമ്മാഴയനള്ളതക്ട്   മകമ്മാടെതനിവനിധനിയമ്മായനിരുന്നമലമ്മാ.  ആ

മകമ്മാടെതനിവനിധനിഴയ  ലെരഘനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  രമ്മാജശവക്ട്  ഗമ്മാനനി,  അന്നഴത  ഏറവര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട മനതൃതസ്വമമല അതനിനക്ട്  അനുവമ്മാദര ഴകമ്മാടുതതക്ട്.  നനിങ്ങള് ഇങ്ങഴന

ഓമരമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങള് മറച്ചുവചക്ട്  നനിങ്ങള്കക്ട് ആവശരമുള്ളതക്ട്  മമ്മാത്രര പറഞ്ഞെമ്മാല

മപമ്മാരമലമ്മാ. അതുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന് ആ ഭേമ്മാഗര മതനിയമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട്. 
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 മഹമ്മാതമ്മാ  ഗമ്മാനനിഴയ  മഹമ്മാതമ്മാ  ഗമ്മാനനിഴയന്നക്ട്  വനിളനിച്ചുകൂടെമ്മാ

എനപറഞ്ഞെമപ്പമ്മാള് ഒരു മകമ്മാണ്ഗസസ്തുകമ്മാരഴന്റയുര നമ്മാകക്ട് അനങ്ങനിയനിടനിലമലമ്മാ.

(.....ബഹളര.....)   മഹമ്മാതമ്മാ  ഗമ്മാനനിഴയ  മഹമ്മാതമ്മാ  ഗമ്മാനനിഴയന്നക്ട്

വനിളനികരുഴതന്നക്ട്  വര്ഗ്ഗശയവമ്മാദനികള്  ഇവനിഴടെ  വനിശദമമ്മായനി  ചൂണനികമ്മാണനിചക്ട്

വലെനിയ രശതനിയനില പ്രചരണര നടെതനിയമപ്പമ്മാള് അന്നക്ട്  മഹമ്മാതമ്മാ ഗമ്മാനനിയമ്മാണക്ട്

രമ്മാഷപനിതമ്മാഴവന്നക്ട്  പറയമ്മാന്  ഒറ  കമപ്യൂണനിസ്റ്റുകമ്മാരഴന  ഉണമ്മായനിരുനള  അതക്ട്

സഖമ്മാവക്ട് ഇ.എര.എസക്ട് നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടെമ്മാണക്ട്.   അതുഴകമ്മാണക്ട് മകരളതനിലെമ്മായമ്മാലുര

ഇന്ഡരയനിലെമ്മായമ്മാലുര ഇടെതുപക്ഷേപ്രസമ്മാനതനിനക്ട്  കൃതരമമ്മായനിട്ടുള്ള നനിലെപമ്മാടുണക്ട്.

ആ  നനിലെപമ്മാടുകള്  വച്ചുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്.

അതനിഴനമ്മാരു  വനിട്ടുവശഴ്ചയുര  വരതരസതയുമുണമ്മാകനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  ഞമ്മാന്

ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

മഡമ്മാ  .   മമ്മാതത്യു കുഴെലനമ്മാടെന്: സര്, (............... കമകക്ട് ഓഫക്ട്..........)

മനി  .    സശകര്:   മനനി  ഴചയറനിഴന  അഭേനിസരമബമ്മാധന  ഴചയക.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി സരസമ്മാരനിക്കുന്നതലമ്മാഴത മഴറമ്മാനര മരഖയനിലുണമ്മാവനില.

ശശ  .   എര  .   വനി  .   മഗമ്മാവനിന്ദന് മമ്മാസ്റ്റര്: സര്, (......  ബഹളര.....)  ഞമ്മാന്
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ഇനനി വഴെങ്ങുന്നനില.  ഇവനിഴടെ ഇഗൗ നമ്മാലെക്ട് ബനില്ലുകളുര ഓര്ഡനിനന്സനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി

പകരര  വയ്ക്കുന്നതനിനുള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്  അവതരനിപ്പനിചമപ്പമ്മാള്   ഞമ്മാന്  മനരഴത

പറഞ്ഞെതുമപമ്മാഴലെ,  രമ്മാഷശയ  ഭേമ്മാഗര  മമ്മാറനിനനിര്തനിയമ്മാല  ബനിലനില

മകനശകരനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ചര്ചകള്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  പ്രതനിപക്ഷേതനിഴന്റയുര

ഭേരണപക്ഷേതനിഴന്റയുര ആളുകള് ചര്ചയനില പഴങടുത്തുഴകമ്മാണക്ട് പറഞ്ഞെതക്ട്.  ആ

പറഞ്ഞെ  കമ്മാരരങ്ങള്  ഉള്ഴപ്പഴടെ  മകമ്മാസക്ട്  മകമ്മാസമ്മായനിട്ടുര  അതനിനുമുന്പക്ട്

സ്ക്രൂടനിണനിയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുര  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയനിലുര  വനിശദമമ്മായനി

പരനിമശമ്മാധനികമ്മാനുള്ള  അവസരര  ഇനനിയുമുണക്ട്.  ഇതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  മകമ്മാസക്ട്

മകമ്മാസമ്മായനിഴടമ്മാനര  വനിശദശകരനികമ്മാന്  ഞമ്മാന്  ആഗഹനിക്കുന്നനില.  ഇവനിഴടെ

ചൂണനികമ്മാണനിച പ്രശ്നങ്ങള് ഓമരമ്മാമന്നമ്മാമരമ്മാന്നമ്മായനി പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്  ആവശരമമ്മായ

നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനികമ്മാര.  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുള്ളവരനില

നനിനര മക്ഷേമനനിധനിയനിമലെകക്ട് 50 രൂപ വമ്മാങ്ങണഴമന്നക്ട് തശരുമമ്മാനനിചമപ്പമ്മാള് അതക്ട്

10  രൂപയമ്മായനി  ചുരുകനി  ബമ്മാകനി  40  രൂപ  പഞമ്മായതക്ട്/മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി

നലകുന്നതമ്മായനിരനിക്കുര  ഉചനിതഴമന്നക്ട്  പറയുകയുണമ്മായനി.   മക്ഷേമനനിധനിയുഴടെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  വരുമമ്പമ്മാള്,  അവരവര്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  മക്ഷേമനനിധനിയനില  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

356

മചമരണവര്. നനിര്ബനപൂര്വ്വര ആരുര മചമരണതനിഴലന്നക്ട് ഞമ്മാന് ആദരരതഴന്ന

ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുണക്ട്.   മനിനനിമര  സരഖരയമ്മായ  50  രൂപ അവര്  ഴകമ്മാടുകണര.

അതനിനക്ട്  തുലെരമമ്മായ  സരഖര  ഗവണ്ഴമന്റുര  ഴകമ്മാടുക്കുനണക്ട്.   ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

മക്ഷേമനനിധനിയനിഴലെ  ജശവനകമ്മാര്കക്ട്  നലകമ്മാനുള്ള  ശമ്പളഴതക്കുറനിച്ചുര  ഇവനിഴടെ

വനിശദശകരനിച്ചു. അഴതലമ്മാര ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനികളനില നനിന്നമല ഴകമ്മാടുമകണഴതന്നമ്മാണക്ട്

പറഞ്ഞെതക്ട്.  അല.  ഗവണ്ഴമന്റക്ട് ഴകമ്മാടുക്കുന്ന തുക കൂടെനി ഉപമയമ്മാഗനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

മക്ഷേമനനിധനി  മുമന്നമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.   അതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള്  ആ

രശതനിയനില കകകമ്മാരരര ഴചയമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.  

 ഈ  ബനിലനിഴന്റ  മപരക്ട്  മമ്മാറണഴമന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗങ്ങള്

പറയുകയുണമ്മായനി.   നമുകതക്ട്  സ്ക്രൂടനിണനിയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.

മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനിയുഴടെ  മപരക്ട്  മമ്മാത്രര  മവമണമ്മാ  അതല അയന്കമ്മാളനിയുഴടെ  മപരക്ട്

കൂടെനി  ഉള്ഴപ്പടുതണമമമ്മാ  അമതമ്മാ  രണ്ടുരകൂടെനി  മചര്ത്തുഴകമ്മാണക്ട്  മവഴറ  മപരക്ട്

നലകണമമമ്മാഴയന്ന കമ്മാരരര പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.  

ഇന്നക്ട്  മകരള  ചരനിത്രതനിഴലെ  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു  ദനിവസമമ്മാണക്ട്.

മകരളമ്മാ  ചരനിത്രതനില  ഏറവര  കൂടുതല  സരഖര  പഞമ്മായത്തുകള്ക്കുര
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മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികള്ക്കുര മകമ്മാര്പ്പമറഷനുര ഴകമ്മാടുത ഗവണ്ഴമന്റമ്മാണക്ട് ഇന്നഴത

മകരളതനിഴലെ  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  എന്നക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുന്മനനി  എ.  സനി.  ഴമമ്മായശന്  ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയുണമ്മായനി.

പ്രശ്നങ്ങഴളമ്മാഴകയുണക്ട്,  ആ  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായ

നനിലെപമ്മാടുകള് സസ്വശകരനിചക്ട് മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുര. 

 എലമ്മാര മകനശകരണതനിമലെകമ്മാണക്ട് വരുന്നഴതന്നക്ട് മഡമ്മാ. എര. ഴക. മുനശര്

ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ളവര് ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ഒരു മകനശകരണതനിമലെക്കുര

മപമ്മാകനില.   അധനികമ്മാര  വനിമകനശകരണതനിനമ്മായനി  നനിലെഴകമ്മാള്ളുകയുര

ജനകശയമ്മാസൂത്രണ  പ്രസമ്മാനഴത  അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനി  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുകയുര

ഴചയ  ഈ  പശമ്മാതലെതനില  എലമ്മാ  അര്തതനിലുര  മകരളതനിഴന്റ

വനികസനമമ്മാണക്ട്  തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട അജണ.

ആ  അജണ  കകകമ്മാരരര  ഴചയന്നതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനിചക്ട്

അധനികമ്മാര വനിമകനശകരണര ശകനിഴപ്പടുതനിഴകമ്മാണക്ട്  മുമന്നമ്മാടക്ട് മപമ്മാകമ്മാനമ്മാണക്ട്

ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്. 

 ഇകമ്മാരരങ്ങഴളലമ്മാര  പറയുമമ്പമ്മാഴുര  ഞമ്മാന്  ഒരു  കമ്മാരരര  ഉറപ്പമ്മായനിട്ടുര
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പറയുകയമ്മാണക്ട്,  ഴതറമ്മായ  ഒരു  കമ്മാരരതനിനുര  കൂട്ടുനനിലക്കുന്ന  സമശപനര

ഇടെതുപക്ഷേ ജനമ്മാധനിപതര മുന്നണനി ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര ഉണമ്മാകനില.

ഏഴതങനിലുര  ഴകടനിടെര  സമ്മാധൂകരനികമ്മാന്  മവണനിയുള്ള  ഒന്നമ്മാമണമ്മാ  ഇതക്ട്  എന്നക്ട്

ഞമ്മാന് സരശയനിക്കുനഴവന്നമ്മാണക്ട് ശശ. പനി. ടെനി. മതമ്മാമസക്ട് പറഞ്ഞെതക്ട്.   അങ്ങഴന

സരശയനിമകണ.   ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി  ഏഴതങനിലുര  ഒരു

വരകനിയുഴടെ  തമ്മാലപ്പരരര  സരരക്ഷേനികമ്മാന്  മവണനി  നനിയമര  തഴന്ന

മമ്മാറനിമറനിക്കുകഴയന്ന ഒരു പദ്ധതനിയനിലുര  ഞങ്ങള് ആരുര ഉള്ഴപ്പടുന്നനില എന്ന

കമ്മാരരര ഞമ്മാന് വരകമമ്മാകമ്മാന് ആഗഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ശശ. പനി. ടെനി.

മതമ്മാമസനിഴന്റ  ആ  സരശയര  ഇനനിഴയങനിലുര  മമ്മാറനിവയ്ക്കുകഴയന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

അതുസരബനനിചക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  

ശശ.  ഷമ്മാഫനി  പറമ്പനില  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  വനിമകനശകരണതനിമലെകല

മകനശകരണ  സരവനിധമ്മാനതനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  മകരളര  നശങ്ങുന്നതക്ട്  എന്നക്ട്  പറഞ്ഞു.

കപതൃക  സരരക്ഷേണവമമ്മായനി  ബനഴപ്പട  കമ്മാരരങ്ങള്  അമദ്ദേഹര  അവസമ്മാനര

ചൂണനികമ്മാണനിച്ചു.  നമുകതക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  സരരക്ഷേനിക്കുകഴയന്ന  കമ്മാരരര

പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.   നന്നമ്മായനി  സരരക്ഷേനിക്കുകമ്മാഴയന്നതമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  ലെക്ഷേരര.
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മഡമ്മാ.  മമ്മാതത്യു  കുഴെലനമ്മാടെന്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ളവര്  പകര്ചവരമ്മാധനി  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള

കമ്മാരരങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട്  സരസമ്മാരനിച്ചു.  നമുകതക്ട്  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.  അതനിനമ്മാണമലമ്മാ

സ്ക്രൂടനിണനിയുര  ചര്ചയുര  വരമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്

ആവശരമമ്മായ നനിലെപമ്മാടെക്ട് സസ്വശകരനികമ്മാര.  

ശശ. പനി. ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട് അവസമ്മാനര സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള് കുറചക്ട് വനിടക്ട് തഴന്ന

പറയുന്ന  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനിച്ചു.  ഞമ്മാന് വനിടനിടക്ട്  ഒനര  പറയമ്മാന് മപമ്മാകുന്നനില.

ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി  ഇന്നക്ട്  അധനികമ്മാരതനിമലെകക്ട്  വന്നതുര

തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളനില  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനികക്ട്

വന്ഭൂരനിപക്ഷേര  കനിടനിയതുര  കള്ളമവമ്മാടക്ട്  ഴകമ്മാണമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞ്ഞെമ്മാല  ആരുര

വനിശസ്വസനിക്കുകയനില.    പമണ പറഞ്ഞുഴകമ്മാണനിരനിക്കുഴന്നമ്മാരു പലവനി  പറയമ്മാര

എനമമ്മാത്രമമയുള.  ജനമ്മാധനിപതര  സമൂഹതനില  വളഴര  ഫലെപ്രദമമ്മായനി

ഇടെഴപടെല  നടെതമ്മാനുള്ള  മശഷനി  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര

മുന്നണനിക്കുണമ്മായതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള് എലമ്മാര പ്രതശക്ഷേനിക്കുന്നതനില നനിനര

തനികച്ചുര വരതരസമമ്മായനി ഈ ഗവണ്ഴമന്റക്ട് വശണ്ടുര അധനികമ്മാരതനില വന്നതക്ട്.  

എഴന്നപ്പറനിയുര  എഴന്റ  പ്രമദശഴതപ്പറനിയുര  (കണ്ണൂരനിഴനയുര  കണ്ണൂരനിഴലെ
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ആന്തൂറനിഴനപ്പറനിയുര) അമദ്ദേഹര വനിശദശകരനിക്കുകയുണമ്മായനി.   അതുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന്

അകമ്മാരരര പറയുകയമ്മാണക്ട്.   കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട് പമ്മാര്ടനിയുഴടെ സസ്വമ്മാധശനമുള്ള നഴലമ്മാരു

മകനമമ്മാണക്ട് ആന്തൂര്.  ഇമപ്പമ്മാഴഴെമ്മാനമല.  1940 ഴസപ്റരബര് 15-നമ്മാണക്ട് ഴമമ്മാറമ്മാഴെ

സമരര  നടെന്നതക്ട്.   ഴമമ്മാറമ്മാഴെ  സമരതനിഴന്റ  തുടെര്ചയമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  ഴക.പനി.ആര്.

മഗമ്മാപമ്മാലെഴന  തൂകനിമലെറമ്മാന്  വനിധനിചതക്ട്.   മഹമ്മാതമ്മാഗമ്മാനനി  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ളവര്

ഴക.പനി.ആര്.  മഗമ്മാപമ്മാലെഴന  തൂകക്ട്  മരതനില  നനിനര  ഇറകനിഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന്

ഇടെഴപട്ടു.  തൂകനിമലെറമ്മാന് തശരുമമ്മാനനിച ഴക.പനി.ആര്.  മഗമ്മാപമ്മാലെഴന അവസമ്മാനര

ജനകശയ  പ്രമക്ഷേമ്മാഭേതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  തനിരനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാണക്ട്  ഴചയതക്ട്.

ജനകശയ പ്രസമ്മാനതനിഴന്റ ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട  മകനമമ്മാണക്ട്  ഴമമ്മാറമ്മാഴെ.   ആ

ഴമമ്മാറമ്മാഴെയനില ഇമപ്പമ്മാഴുര  80  ശതമമ്മാനതനിലെധനികര ആളുകള് പഴെയ രശതനിയനില

തഴന്ന തുടെര്ചയമ്മായനിട്ടുര കുറചക്ട് ശകനിഴപ്പട്ടുര ഇടെതുപക്ഷേ പ്രസമ്മാനര പ്രമതരകനിചക്ട്

കമപ്യൂണനിസ്റ്റക്ട്  പമ്മാര്ടനി  ശകനിയമ്മായനിട്ടുഴണന്നതക്ട്  സതരമമ്മാണക്ട്.   എലമ്മാ  കമ്മാലെത്തുര

പഴെനി മകള്ക്കുന്ന ഒരു പ്രമദശമമ്മായനി ഇതനിഴന മമ്മാറ്റുകയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ഒരു

പ്രശ്നവമനില.   അവനിഴടെ  എലമ്മാ  സശറനിലുര  ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി

ജയനിക്കുര.   ഇപ്രമ്മാവശരര  ഞമ്മാന്  മത്സരനിചമപ്പമ്മാള്  13000  മവമ്മാടനിഴന്റ
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ഭൂരനിപക്ഷേമുണക്ട്.  അതനിഴലെമ്മാനര അത്ഭുതഴപ്പടനിടക്ട്  കമ്മാരരമനില.  അങ്ങഴനയുഴള്ളമ്മാരു

രമ്മാഷശയ മകനമമ്മാണക്ട്  ഴമമ്മാറമ്മാഴെ  ഉള്ഴപ്പടുന്ന ആന്തൂര്.   ആ ആന്തൂരനില എഴന്ന

മവമ്മാടക്ട്  ഴചയമ്മാന്  അനുവദനിചനില  എന്നക്ട്  പറയുന്ന  ഒരമ്മാളുഴടെ  പരമ്മാതനിയുര  അനര

ഇനര നനിലെവനിലെനില.    ഒരു പരമ്മാതനിയുമനിലമ്മാഴത മകമ്മാണ്ഗസനിഴന്റ പ്രമുഖനമ്മായ

മനതമ്മാവക്ട്  ശശ.  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട്  ഇവനിഴടെ  അവതരനിപ്പനിചതക്ട്  ശരനിയമ്മായ

കമ്മാരരമഴലന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.   മറക്ട്

വനിശദശകരണതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര കടെകമ്മാന് ഞമ്മാന് ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നനില. 

ഴസക്രടറനിമമ്മാഴര  സരബനനിചക്ട്  ആമക്ഷേപര  ഉന്നയനിക്കുകയുണമ്മായനി.

ശരനിയലമ്മാത  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനിക്കുന്ന  ഒരമ്മാള്ക്കുര  ഒരു  പനിന്തുണയുര  ഈ

ഗവണ്ഴമന്റനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര  ഉണമ്മാകനിഴലന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  അതക്ട്

സരബനനിചക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.   നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞെതുമപമ്മാഴലെ  കമസരകളനി

ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങള് സൂക്ഷേമമമ്മായനി പരനിമശമ്മാധനികമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ  നടെപടെനി

സസ്വശകരനികമ്മാര.  വളഴര  ശകനിമതമ്മായ  രശതനിയനില  ഇതനിഴനമ്മാപ്പര  മചര്തക്ട്

പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ള ഒരുപമ്മാടെക്ട് കമ്മാരരങ്ങളുണക്ട്.  മകരളതനില മമ്മാലെനിനര സരസ്കരണവമമ്മായനി

ബനഴപ്പട  പ്രശ്നര  ഉള്ഴപ്പഴടെയമ്മാണക്ട്  ശശ.  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട്  സരസമ്മാരനിചതക്ട്.
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സുതമ്മാരരമമ്മായനി  ഒനര  മറച്ചുവയ്ക്കമ്മാഴത  ജനങ്ങഴള  മുഖവനിലെയ്ഴകടുതക്ട്  കൂടമ്മായനി

നടെത്തുന്ന  ശമതനിലൂഴടെമവണര  മമ്മാലെനിനരമുക  മകരളഴത  നമ്മാലെഞക്ട്  ഴകമ്മാലര

ഴകമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട്  സസ്വരുകൂടനി  എടുകമ്മാന്.   അതനിനക്ട്  എലമ്മാവരുഴടെയുര  പനിന്തുണ

ഉണമ്മാകണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.   എല.എസക്ട്.ജനി.ഡനി.യുമമ്മായനി

ബനഴപ്പടക്ട്  എര.എല.എ.  ഫണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്   ഴകമ്മാടുക്കുന്നനില  എന്ന  കമ്മാരരര

അടെനിയനരമമ്മായനി  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.   അകമ്മാരരതനില   ഴതറമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

സസ്വശകരനിമകണ  കമ്മാരരമനില.   ശരനിയമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനിച്ചുതഴന്ന

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുര.  

NHM-ഉര ആയനി ബനഴപ്പടക്ട്  പനിരനിച്ചുവനിടതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ പറഞ്ഞു.

അതക്ട്  മകന  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്   സ്കശമനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്.  അവഴര  മനരഴത

പനിരനിച്ചുവനിടെമ്മാന്  പറഞ്ഞെതമ്മാണക്ട്.  ഇതുവഴരയുര  അവഴര   പനിരനിച്ചുവനിടെമ്മാതനിരുന

എന്നതമ്മാണക്ട്  സതരര.   ഇതക്ട്  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റുമമ്മായനി  ബനഴപ്പട

സരവനിധമ്മാനതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമല.   ഴപന്ഷനുമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്  ഒരു  സരശയവര

മവണ. ഴപന്ഷന് ലെഭേനിക്കുന്ന ഒരമ്മാളുഴടെയുര ഴപന്ഷന് ഇലമ്മായ്മ ഴചയന്ന പ്രശ്നമമ

ഉദനിക്കുന്നനില.  ബമ്മാകനികമ്മാരരങ്ങള് ഇമപ്പമ്മാള് ചര്ച ഴചയമ്മാന് സമ്മാധനികനില.  അതക്ട്
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പനിന്നശടെക്ട്  ചര്ച  ഴചയമ്മാര.   ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  പദ്ധതനിയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായ

മക്ഷേമനനിധനിയനിലനനിനര  പനിരനിയുന്ന  അറുപതക്ട്  വയസമ്മായ  അരഗങ്ങള്കക്ട്

ഴപന്ഷന്   ഴകമ്മാടുകണഴമന്ന  വരവസയനില  ഒരു  വനിട്ടുവശഴ്ചയുര   ഴചയനില.

അവര്കക്ട്  ഴപന്ഷന്  നലകുക  തഴന്ന  ഴചയര.   അകമ്മാരരതനില  യമ്മാഴതമ്മാരു

സരശയവരമവണ.  മറക്ട്  ഴപന്ഷന്  സരബനനിചക്ട്  ഞമ്മാന്  മമ്മാത്രര  മറുപടെനി

പറമയണതല, അതക്ട് പരനിമശമ്മാധനിചക്ട് പനിന്നശടെക്ട് പറയമ്മാര. 

മഴറമ്മാരു  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരര,  മുന്പ്രതനിപക്ഷേ  മനതമ്മാവക്ട്  ശശ.  രമമശക്ട്

ഴചന്നനിതലെ  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  "ഞമ്മാന്  കഴെനിഞ്ഞെപ്രമ്മാവശരര  തഴന്ന

ചൂണനികമ്മാണനിചതമ്മാണക്ട്,  ഞങ്ങഴളലമ്മാര  പറഞ്ഞെതമ്മാണക്ട്,  ഇഗൗ  നനിയമര  ഇവനിഴടെ

നനിലെനനിലകമ്മാന്  മപമ്മാകുന്നനില.   അന്നഴത  മനനിയമ്മായനിരുന്ന  ശശ.  എ.  സനി.

ഴമമ്മായശന്  അവതരനിപ്പനിച  ബനിലനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായ  കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴക

അസനിരശകരനിക്കുഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന് അമന്ന പറഞ്ഞെതമ്മാണക്ട് ഇമപ്പമ്മാള് നനിങ്ങള് തഴന്ന

വന്നനിരനിക്കുന” എഴന്നമ്മാഴക പറയുകയുണമ്മായനി. ഴസന്സസക്ട് അടെനിസമ്മാനമമ്മാകനി

കമ്മാരരങ്ങള്  നശക്കുമമ്പമ്മാള്  അതനിനക്ട്   ജനസരഖരമമ്മാത്രമമ  മനമ്മാക്കുകയുള.

നമ്മുമടെതക്ട് ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പുമമ്മായനി ബനഴപ്പട കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര ആ
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ബനില  അന്നക്ട്  അവതരനിപ്പനിചമപ്പമ്മാള്   മകരളതനില   തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  നടെക്കുന്ന  ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  വമ്മാര്ഡുകള്

വനിഭേജനിചക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാഴമന്നമ്മാണക്ട് അവസമ്മാനര തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.  അമപ്പമ്മാമഴെയ്ക്കുര

മകമ്മാവനിഡക്ട്  വനതുടെങ്ങനി.   മകമ്മാവനിഡക്ട്  പശമ്മാതലെതനില  ഒനര  ഴചയമ്മാന്

സമ്മാധനികമ്മാത  സമ്മാഹചരരര  വന്നമ്മാല  ഉള്ളതക്ട്  ഉള്ളതുമപമ്മാഴലെ  കമ്മാണമണ?

അതനിഴന  മമ്മാറ്റുക  എന്നലമ്മാഴത  മവഴറ  വഴെനിയുമണമ്മാ?   ഒരു  വമ്മാര്ഴഡങനിലുര

വര്ദ്ധനിപ്പനികമ്മാഴമന്ന  കമ്മാരരര  മമ്മാറനി.  അതക്ട്  യഥമ്മാര്തതനില  സമ്മാമൂഹനിക

പശമ്മാതലെതനിലവന്ന  ഗുരുതരമമ്മായ  ഭേവനിഷരതനിഴന്റ   അനനരഫലെമമ്മാണക്ട്.

അങ്ങനഴയമ്മാനര മുന്കൂടനി കമ്മാണമ്മാന് നമുകക്ട്  സമ്മാധനികനിലമലമ്മാ. അതനിഴനതനിരമ്മായനി

മസ്റ്റ  മവണഴമനപറഞ്ഞെക്ട്  മകമ്മാടെതനിയനില  മപമ്മായനിരുന.   അതനിനക്ട്  മസ്റ്റ

ഴകമ്മാടുകമ്മാന് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഴഴഹമകമ്മാടെതനി  തയമ്മാറമ്മായനില.  ആ സമ്മാഹചരരര

കൂടെനി  കണകനിഴലെടുത്തുമവണര  അതനിഴന  കമ്മാണമ്മാന്.   ജുഡശഷരല  സ്ക്രൂടണനി

നടെന്നനിരുന,  യഥമ്മാര്തതനില  കൃതരമമ്മാഴയമ്മാരു  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സസ്വശകരനിചക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  മപമ്മായനിരുന.  പമക്ഷേ   അതക്ട്  തുടെര്ന്നക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന്

കഴെനിഞ്ഞെനില. അമപ്പമ്മാഴുള്ള മചമ്മാദരഴമനമ്മാണക്ട്?  തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്
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നടെക്കുന്ന ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്  ജനമ്മാധനിപതരപരമമ്മായനി കൃതരസമയതക്ട് നടെതമണമ്മാ

മവണമയമ്മാ  എന്നതമ്മാണക്ട്.  മവണഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഇടെതുപക്ഷേ

ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി ഗവണ്ഴമന്റക്ട് കണതക്ട്. അതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്

നടെത്തുന്നതനിനുമവണനി  അന്നഴത  പ്രമതരക  പശമ്മാതലെതനിലുള്ള

സരവനിധമ്മാനമമ്മാണക്ട്  രൂപഴപ്പടുതനിയതക്ട്.  അതനിഴന്റ  മവമ്മാടനിരഗക്ട്

സരവനിധമ്മാനഴതക്കുറനിഴചലമ്മാര നമള് ചര്ച ഴചയ. അതനിഴന്റ  ഴതളനിഴവനമ്മാണക്ട്?

ഇഗൗ  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനി  ഫലെപ്രദമമ്മായനി   ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്

നടെനഴവന്നതമ്മാണക്ട്  അതനിഴന്റ  ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട   ഴതളനിവക്ട്.  ഒരമ്മാള്ക്കുര

ആമക്ഷേപമനിലമ്മാത രശതനിയനില ആ ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട് നടെതനി.  ഒരു ഴതരഴഞ്ഞെടുപ്പക്ട്

പ്രക്രനിയ  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര   നടെതമ്മാന്  പ്രമ്മാബലെരതനിലവന്ന  അന്നഴത

ഓര്ഡനിനന്സക്ട് അടെനിസമ്മാനഴപ്പടുതനി കഴെനിഴഞ്ഞെങനില നമുകക്ട് ഉത്കണഴപ്പമടെണ

കമ്മാരരമനില.  ഫലെപ്രദമമ്മായനി   ചര്ച  ഴചയക്ട്  ആവശരമമ്മായ  തശരുമമ്മാനഴമടുതക്ട്

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന്  നമുകക്ട്  പ്രയമ്മാസമുണമ്മാകനില.   മഴറമ്മാരു  കമ്മാരരര,

പഞമ്മായത്തുകള്ക്കുര  മുന്സനിപ്പമ്മാലെനിറനികള്ക്കുര  മകമ്മാര്പ്പമറഷന്  നലകനിയനിരുന്ന

എമനമ്മാ  അധനികമ്മാര  അവകമ്മാശങ്ങള്   നഗരമ്മാസൂത്രണവമമ്മായനി  ബനഴപ്പടക്ട്
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ഇടെതുപക്ഷേ  ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  ഇമങ്ങമ്മാഴടടുക്കുകയമ്മാണക്ട്

എന്നമ്മാണക്ട്.   അങ്ങഴനയനില.  ഗമ്മാമപഞമ്മായതനിഴനയുര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിഴയയുര

മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകഴളയുര  കൃതരമമ്മായനി  കണ്ടുഴകമ്മാണക്ട്  ആസൂത്രണ

സരവനിധമ്മാനതനിമലെയ്ക്കക്ട് ഇടെഴപടെമ്മാനമ്മാണക്ട് തശരുമമ്മാനനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്. അതനിഴലെമ്മാരു  മമ്മാറര

വരുതണഴമന്നക്ട്  ആരുര  വനിചമ്മാരനിക്കുന്നനില.   മമ്മാത്രമല   ഇവനിടെഴത

മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാനനിഴനയുര അതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മാകുന്ന പ്രശ്നങ്ങഴള സരബനനിച്ചുര ഇവനിഴടെ

അവതരനിപ്പനിച്ചു.  ഇഴതലമ്മാര  ഉണമ്മായനിട്ടുര  ഗവണ്ഴമന്റക്ട് എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇതനില

ഇടെഴപമടെണനിവരുന്നഴതന്ന  കമ്മാരരര   ഞമ്മാന്   മനരഴത  വനിശദശകരനിച്ചു.  ഒരു

പഞമ്മായതനിലുര  ഒരു  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിയനിലുര   എക്സൈനികപ്യൂഷന്  പമ്മാന്

നടെപ്പനിലെമ്മായനിടനില.  അധനികമ്മാര  അവകമ്മാശര  എമനമ്മാ  തനിരനിച്ചുപനിടെനിക്കുനഴവന്നക്ട്

പറയുമമ്പമ്മാള്   അതനിലനനിനര  എമനമ്മാ  പനിടെനിക്കുന  എന്നമല?  അങ്ങഴന

ഉണമ്മായനിമടയനില.  എന്നമ്മാല  ഗവണ്ഴമന്റനിനക്ട് ഉണമ്മാകണര എന്ന നനിര്ബനമുണക്ട്.

കമ്മാലെമ്മാവസമ്മാ  വരതനിയമ്മാനതനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനില  മകരളതനിലുണമ്മാകുന്ന

പ്രകൃതനി  ദുരനങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട്   ഞമ്മാന്  രമ്മാവനിഴലെ  സൂചനിപ്പനിച്ചു.   വളഴര

അപകടെകരമമ്മായ  പ്രമദശര  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  മകരളര.  വരള്ചയുര
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ഴവള്ളഴപ്പമ്മാകവമുണമ്മാകമ്മാന്  സമ്മാധരതയുണക്ട്,   അതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  നനിരവധനി

പ്രശ്നങ്ങള് വരുര.  അങ്ങഴനയുള്ള സരസമ്മാനതക്ട്  മമ്മാസ്റ്റര്പമ്മാന് മനമ്മാകനി മമ്മാത്രര

കമ്മാരരങ്ങള്  ഴഴകകമ്മാരരര  ഴചയമ്മാന്  സമ്മാധനികനില.   അതനിഴനന്തുമവണര?

തമദ്ദേശശയമമ്മായ  പ്രമതരകതകള്  കണകനിഴലെടുതക്ട്  ദുരനനനിവമ്മാരണ

പ്രവര്തനങ്ങഴളക്കൂടെനി  കണ്ടുഴകമ്മാണ്ടുള്ള മുന്ഗണനമ്മാ പമ്മാനനിരഗക്ട്  മവണര.  അതക്ട്

സരസമ്മാനമ്മാടെനിസമ്മാനതനിലുര  ജനിലമ്മാടെനിസമ്മാനതനിലുര   തമ്മാഴഴെതലെര  വഴരയുര

മവണര.  അതക്ട്  തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  ഡനി.പനി.സനി.ഴയ

ശകനിഴപ്പടുതമ്മാനമ്മാണക്ട്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇഗൗ  മഭേദഗതനിയുര  അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.

എന്നമ്മാല   ഡനി.പനി.സനി.  പറഞ്ഞെനിട്ടുര,  ഇഗൗ  പ്രമതരക  പരനിതസനിതനിയനില,

തമദ്ദേശശയമമ്മായ  രശതനിയനില  ഇഗൗ   പമ്മാനനിരഗക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നനിഴലങനില

ഡനി.പനി.സനി.ക്കുര  ഗവണ്ഴമന്റനിനുര   ഇഗൗ   പദ്ധതനിയുമമ്മായനി  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന്

സമ്മാധനികണര എന്ന മഭേദഗതനിയമ്മാണക്ട് ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അലമ്മാഴത തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  ഏഴതങനിലുര  അധനികമ്മാരര  കവര്ഴന്നടുക്കുകയല.  അവഴര

ശകനിഴപ്പടുതനി  കൂടുതല  ഫലെപ്രമ്മാപ്തനിയനിഴലെതനികമ്മാനുള്ള  മബമ്മാധപൂര്വ്വമമ്മായ

ഇടെഴപടെലെനിനക്ട്  മവണനിയമ്മാണക്ട്.   അലമ്മാഴത  അധനികമ്മാരവനിമകനശകരണതനിനക്ട്
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എഴനങനിലുര   മമ്മാറര   വരുതമ്മാന്  മവണനിയുള്ളതഴലന്നക്ട്  ഞമ്മാന്

ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇന്നനിവനിഴടെ പറഞ്ഞെ മഴറമ്മാരു പ്രധമ്മാനഴപ്പട കമ്മാരരര,

ചനിലെര്  അതുസരബനനിചക്ട്  നന്നമ്മായനി  സരസമ്മാരനിച്ചു,  അതനിഴന്റ  കണക്കുകള്

മനരഴത  നനിങ്ങള്  ഉദ്ധരനിചതമ്മാണക്ട്. അതമ്മായതക്ട്,   ഒരു  ഴചറനിയ  സമ്മാപനര

മക്ഷേത്രതനിഴന്റമയമ്മാ  പള്ളനിയുഴടെമയമ്മാ  ചര്ചനിഴന്റമയമ്മാ  സ്കൂളനിഴന്റമയമ്മാ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി

നനിര്മനിക്കുന്നതനിനക്ട് നനിലെവനില ഴസക്രടറനിയുഴടെ  അരഗശകമ്മാരമതമ്മാടുകൂടെനി മമ്മാത്രമമ

സമ്മാധനിക്കുകയുള.   അതനിനക്ട്  എത്ര  സമയര  മവണനിവരുഴമന്നക്ട്    ഇമപ്പമ്മാള്

പറയമ്മാന് സമ്മാധനികനില.  മഡമ്മാ.  എര.  ഴക.  മുനശര് ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ളവര് ഇകമ്മാരരര

ഇവനിഴടെ  ചൂണനികമ്മാണനിച്ചു.  ഇതനില  ഒരു  കമ്മാരരര  ഴചയമ്മാന്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്നതക്ട്,

സരരരഭേകര്  അഴലങനില  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ആളുകള്  ഓഫശസനില

നനിരനരമമ്മായനി  അവനിഴടെയുര  ഇവനിഴടെയുര  അമനസ്വഷനിചക്ട്  ഒഴരത്തുരപനിടെനിയുര

കനിടമ്മാഴതമപമ്മാകുന്ന സമ്മാഹചരരര  അവസമ്മാനനിപ്പനികണര.   അതുമപമ്മാഴലെ പുതനിയ

സരരരഭേങ്ങള്  തുടെങ്ങുന്നവര്  വലെനിയ  രശതനിയനിലുള്ള   പ്രശ്നങ്ങളമ്മാണക്ട്

അഭേനിമുഖശകരനിക്കുന്നതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വരവസമ്മായ  വകുപ്പുമനനിയുര   ഞമ്മാനുര

മചര്ന്നക്ട്  ഉതരവമ്മാദഴപ്പട  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളനിഴലെ  പ്രതനിനനിധനികഴളയുര
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ഴസക്രടറനിമമ്മാഴരയുര  വനിളനിചക്ട്  ഇകമ്മാരരങ്ങള്  സരസമ്മാരനിച്ചു,    ഇതരതനില

പ്രവര്തനികമ്മാന് സമ്മാധനികനില.   കൃതരമമ്മായനി നലകുന്ന  ഒരമപക്ഷേയ്ക്കക്ട് ഴസക്രടറനി

ഴഴകപ്പറനി ഴഴകപ്പറക്ട് രസശതക്ട് ഴകമ്മാടുതമ്മാല,  അഞമ്മാമഴത ദനിവസര അതനിനുള്ള

അനുവമ്മാദമമ്മായനി  കണകമ്മാകനി  അവര്കക്ട്  പണനി  ആരരഭേനികമ്മാര.  ശരനിയമ്മായ

രശതനിയനിലെല പമ്മാന് വരച്ചുഴകമ്മാടുതഴതങനില അവര്ഴകതനിഴര  കര്ശന നനിലെപമ്മാടെക്ട്

സസ്വശകരനികണര.  അതനിനമ്മാണക്ട്  2  ലെക്ഷേര,  4 ലെക്ഷേര,  6  ലെക്ഷേര  രൂപവഴര

പനിഴെയടെയ്മകണനിവരുഴമന്നക്ട്   ഇവനിഴടെ  പറഞ്ഞെതക്ട്.  പനിഴന്ന  പമ്മാന്  വരചതക്ട്

ഴതറമ്മായ  രശതനിയനിലെമ്മാകുമമ്പമ്മാള്   പമ്മാന്  വരച  ആള്കക്ട്   പനിന്നശടെക്ട്  വരയ്ക്കമ്മാന്

സഗൗകരരമുണമ്മാകനില.  അതക്ട് ഒഗൗമദരമ്മാഗനിക സരവനിധമ്മാനതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്. അതക്ട്

അവസമ്മാനഴത വരയമ്മായനി മമ്മാറുര.  ശരനിയമ്മായ രശതനിയനില വരയ്ക്കണര.  ഴതറമ്മായനി

വരചമശഷര  അവസമ്മാനര  ഇവഴര  കുടുകമ്മാന്  സമ്മാധനികനില.   അഴതമ്മാഴക

'അമന്നരര'  ശരനിയമ്മാകമ്മാഴമന്നക്ട്   ചനിലെ  ആളുകള് പറയമ്മാറുണക്ട്.   ഒരു  'അമന്നരര'

ശരനിയമ്മാകലുമുണമ്മാകനില.  ശരനിയമ്മായ  രശതനിയനില  വരച്ചുഴകമ്മാടുതമ്മാല  മമ്മാത്രമമ

ആര്കനിഴടെകനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായ മസവനങ്ങള് ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന് സമ്മാധനിക്കുകയുള.

213  മസവനങ്ങള് ഓണ്ഴഴലെനമ്മായനി. ILGMS(Integrated Local Governance
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Management  System)-ഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായ  മസമ്മാഫക്ട് ഴവയര്  ഇമപ്പമ്മാള്  എലമ്മാ

പഞമ്മായത്തുകളനിലുര വനകഴെനിഞ്ഞു.  ആരുര അവനിഴടെ മപമ്മാകണ. ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മുഖരമനനി  തശരുമമ്മാനനിചതനിഴന്റ  അടെനിസമ്മാനതനില  100  ദനിന  കര്മ

പരനിപമ്മാടെനിയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി   അതക്ട്   പരസരമമ്മായനി  പ്രഖരമ്മാപനിക്കുകയുര  ഴചയ.

ഇമപ്പമ്മാള്  അമപക്ഷേ  ഴകമ്മാടുകമ്മാര.   230   പഞമ്മായത്തുകളുര   A  മുതല  Z

വഴരയുള്ള  മുഴുവന്  കമ്മാരരങ്ങളുര  ഓണ്ഴഴലെനമ്മായനി  ഴചയമ്മാന്  പ്രമ്മാപ്തമമ്മായനി.

ബമ്മാകനിയുള്ള പഞമ്മായത്തുകളനില അതനിഴന്റ  പ്രവര്തനര നടെനവരനികയമ്മാണക്ട്.

അടുത വര്ഷര ആദരര ഇഗൗ മസവനങ്ങഴളലമ്മാര തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങളമ്മായ

ഗമ്മാമപഞമ്മായത്തുകളനിലുര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളനിലുര  മകമ്മാര്പ്പമറഷനുകളനിലുഴമലമ്മാര

ഓണ്ഴഴലെന്  സരവനിധമ്മാനതനിലൂഴടെ   നനിര്വ്വഹനികമ്മാന്  കഴെനിയുഴമന്നക്ട്  ഉറപ്പമ്മായനി

പറയമ്മാര.  ഇമപ്പമ്മാഴുര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനികളനില  പമ്മാന്  ഓണ്ഴഴലെനമ്മായനി

സമര്പ്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  സഗൗകരരമുണക്ട്.  ഴതറമ്മായ  രശതനിയനിലെമ്മാണക്ട്  ഒരു  പമ്മാന്

സമര്പ്പനിചനിരനിക്കുന്നഴതങനില  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  കുഴെപ്പഴമനള്ളതുസരബനനിച

കമ്മാരരര അമപ്പമ്മാള്തഴന്ന വരകമമ്മാകുര.  ആര്ടനിഫനിഷരലെമ്മായനിട്ടുള്ള ഇന്റലെനിജന്സക്ട്

പുതനിയ സരവനിധമ്മാനതനിഴന്റ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി അതനില തഴന്ന  ഉള്ഴകമ്മാള്ളനിചനിട്ടുണക്ട്.
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iBPMS(Intelligent  Building  Plan  Management   System)-ഴന്റ

മസമ്മാഫക്ട് ഴവയറമ്മാണക്ട് ഇതനിനമ്മായനി ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നതക്ട്.  അതക്ട് നമുകക്ട് അപ്മഡറക്ട്

ഴചയമ്മാനുര സമ്മാധനിക്കുര.   പൂര്ണ്ണമമ്മായുര ശരനിയമ്മാഴയന്നക്ട് ഞമ്മാന് പറയുന്നനില. അടുത

വര്ഷര ആദരമതമ്മാഴടെ അതക്ട് പൂര്ണ്ണമമ്മായ അര്തതനില ഴഴകകമ്മാരരര ഴചയമ്മാന്

സമ്മാധനിക്കുര.   ഒരുപമ്മാടെക്ട്  പ്രശ്നങ്ങള്  നമുകക്ട്  ഇതനിലൂഴടെ  അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാന്

കഴെനിയുര.   തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  വളര്ചയ്ക്കുര  അതനിഴന്റ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുള്ള

ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദ്ധതനിയുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി നനിലക്കുന്ന എലമ്മാവര്ക്കുര മവണനി  മകരളര

നനിരവധനി  നനിയമനനിര്മമ്മാണങ്ങള്  ഇതനിനുമുമ്പക്ട്  രമ്മാജരതനിനക്ട്  മമ്മാതൃകയമ്മായനി

സരഘടെനിപ്പനിചനിട്ടുണക്ട്.   1969-ഴലെ  കമ്മാര്ഷനിക  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമവര  അതനില

ഉള്ഴപ്പടുര.  മകരളഴത ഇന്നഴത മകരളമമ്മാകനി  രൂപഴപ്പടുത്തുന്നതനില ഏറവര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  പങക്ട്  വഹനിച  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  അതമ്മാണക്ട്.  1969  ഒമകമ്മാബര്

14-ാം  തശയതനി   മകരള  നനിയമസഭേ  ഏകകണമമ്മായനി  പമ്മാസമ്മാകനിയ  ജന്മേനിതസ്വര

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന്ന ബനിലനിഴന്റ തുടെര്ചയമ്മായനി വലെനിയ മപമ്മാരമ്മാടങ്ങളുര സമരങ്ങളുര

പ്രമക്ഷേമ്മാഭേങ്ങളുര  ഗവണ്ഴമന്റക്ട്  നനിലെപമ്മാടുകളുമുണക്ട്.  അതനിഴന്റഴയലമ്മാര

ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  36  ലെക്ഷേര  കുടുരബങ്ങള്കക്ട്  ഇനരയനില  ഒരു
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സരസമ്മാനത്തുമനിലമ്മാത  രശതനിയനില   മകരളതനില  അഞ്ചു  ഴസന്റക്ട്  മുതല

പതനിനഞക്ട്  ഏകര്വഴര  ഭൂമനി  ലെഭേനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഇതമ്മാണക്ട്   മകരളതനിഴന്റ  മമ്മാറര.

മകരളര  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  പ്രക്രനിയകളനിലൂഴടെയമ്മാണക്ട്   ഇന്നഴത  നനിലെയനിഴലെതനിയതക്ട്.

ഇഴതമ്മാനര  ഒരു  ഇനരന്  സരസമ്മാനത്തുര  നടെന്നനിടനില.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

അവനിഴടെ  കമ്മാര്ഷനിക  മമഖലെയനിഴലെ  ഭൂപ്രഭുതസ്വതനിഴന്റയുര  ജന്മേനിതസ്വതനിഴന്റയുര

ഴകട്ടുപമ്മാടെക്ട്  അതുമപമ്മാഴലെ നനിലക്കുന്നതക്ട്.  മകരളതനിഴന്റ വമ്പനിച മമ്മാറര ഇനനിയുര

പ്രദമ്മാനര ഴചയക്ട് മുമമ്പമ്മാടക്ട് മപമ്മാമകണതുണക്ട്. അതനിനുതകുന്ന ബനില്ലുകളമ്മാണക്ട് ഇവനിഴടെ

അവതരനിപ്പനിചതക്ട്.  നനിങ്ങഴളലമ്മാവരുര നടെതനിയ ചര്ചയ്ക്കക്ട് നന്ദനി മരഖഴപ്പടുത്തുന.

വനിശദമമ്മായനി  സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയനിലുര  അടുത ദനിവസങ്ങളനില വരമ്മാന് മപമ്മാകുന്ന

ചര്ചയനിലുര  ഇതക്ട്  പൂര്തനിയമ്മാകമ്മാഴമനമമ്മാത്രര  ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന. 

മനി  .    സശകര്:  ശശമതനി  ഴക.  ഴക.  രമ,  2021-ഴലെ  മകരള  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്

ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  സരബനനിച  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന

പ്രമമയര പ്രസക്ട് ഴചയനമണമ്മാ?

ശശമതനി ഴക  .   ഴക  .   രമ:സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന്നനില.
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മനി  .   സശകര്:പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

മനി  .   സശകര്:   ശശ. സനി. ഴക. ഹരശനന്, അങ്ങയുഴടെ '1 എ' നമ്പര് മഭേദഗതനി

പ്രസക്ട് ഴചയനമണമ്മാ?

 ശശ  .   സനി  .   ഴക  .   ഹരശനന്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന്നനില.

മനി  .   സശകര്: മഭേദഗതനി സഭേയുഴടെ അനുമതനിമയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  ഇ.  ഴക.  വനിജയന്,  അങ്ങയുഴടെ   '2  ബനി'  നമ്പര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചയനമണമ്മാ?

ശശ  .   ഇ  .   ഴക  .   വനിജയന്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന്നനില.

മനി  .   സശകര്: മഭേദഗതനി  സഭേയുഴടെ അനുമതനിമയമ്മാഴടെ  പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

2021-ഴലെ  മകരള  ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട്  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  മക്ഷേമനനിധനി  ബനില തമദ്ദേശ

സസ്വയരഭേരണവര  ഗമ്മാമവനികസനവര  ഭേവനനനിര്മമ്മാണവര  സരബനനിച  സബ്ജകക്ട്

കമനിറനി IX-ഴന്റ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.............

പ്രമമയര സഭേ അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.
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ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കുന.  

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമമ്മാര്:  സര്,  സഭേ ഇന്നക്ട് നമ്മാലെക്ട്  ബനില്ലുകള് ചര്ച

ഴചയ.  ഇഗൗ  നമ്മാലെക്ട്  ബനില്ലുകളുര  ഇനതഴന്ന  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി

പരനിഗണനയ്ഴകടുക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന്  മനസനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  സസ്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര

നനിലെവനിലുള്ള നനിയമമനുസരനിചക്ട് ഇന്നക്ട് ചര്ച ഴചയകഴെനിഞ്ഞെമ്മാല ഒരു ദനിവസഴത

ഇടെമവള  ഴകമ്മാടുതമ്മാണക്ട്  അടുത  ദനിവസര  പരനിഗണനികമ്മാറുള്ളതക്ട്.  അതനിനക്ട്

അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  വനിമവചനമ്മാധനികമ്മാരമുണക്ട്.  ആ  വനിമവചനമ്മാധനികമ്മാരമുപമയമ്മാഗനിചക്ട്

അനുവമ്മാദര  ഴകമ്മാടുകമ്മാര.  പഴക്ഷേ  ആ  കമ്മാരരര  അങ്ങക്ട്  സഭേയനില

പറമയണതമ്മായനിരുന.  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  കശഴ്വഴെകമുണക്ട്,  അങ്ങതക്ട്  പറഞ്ഞെനില.

237 റൂള് അനുസരനിചക്ട് അങ്ങക്ട് പറയുന്നതമ്മായനിരുന ഉചനിതര. 

മനി  .   സശകര്: അങ്ങഴനഴയമ്മാരു കശഴ്വഴെകമനില.

മഡമ്മാ. എര.  ഴക.  മുനശര്,  2021-ഴലെ മകരള പഞമ്മായതക്ട് രമ്മാജക്ട്  (മഭേദഗതനി)

സരബനനിച  ഓര്ഡനിനന്സക്ട്  നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന  പ്രമമയര  പ്രസക്ട്

ഴചയനമണമ്മാ?

മഡമ്മാ  .   എര  .   ഴക  .   മുനശര്: ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന്നനില.
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മനി  .   സശകര്: പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  രമമശക്ട്  ഴചന്നനിതലെ,  അങ്ങയുഴടെ   '1 എ'  നമ്പര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചയനമണമ്മാ?

        (Not in the seat)

മഭേദഗതനി സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശമതനി  ശമ്മാനകുമമ്മാരനി ഴക.,  അങ്ങയുഴടെ  '2 ബനി'  നമ്പര് മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചയനമണമ്മാ?

ശശമതനി ശമ്മാനകുമമ്മാരനി ഴക.:സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന്നനില.

മനി  .   സശകര്:മഭേദഗതനി  സഭേയുഴടെ അനുമതനിമയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന. 

2021-ഴലെ  മകരള  പഞമ്മായതക്ട്  രമ്മാജക്ട്  (മഭേദഗതനി)  ബനില

തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണവര  ഗമ്മാമവനികസനവര  ഭേവനനനിര്മമ്മാണവര  സരബനനിച

സബ്ജകക്ട് കമനിറനി IX-ഴന്റ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രമമയര സഭേ അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.
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ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.

ശശ.  സനശഷക്ട് കുമമ്മാര്  മജമ്മാസഫക്ട്,  2021-ഴലെ  മകരള  നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ

(മഭേദഗതനി) ഓര്ഡനിനന്സക്ട് നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന പ്രമമയര പ്രസക്ട് ഴചയനമണമ്മാ?

ശശ  .   സനശഷക്ട് കുമമ്മാര് മജമ്മാസഫക്ട്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന്നനില.

മനി  .   സശകര്:  പ്രമമയര സഭേയുഴടെ അനുമതനിമയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  എ.  സനി.  ഴമമ്മായശന്,  അങ്ങയുഴടെ  '1  എ'  നമ്പര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചയനമണമ്മാ?

ശശ  .   എ  .   സനി  .   ഴമമ്മായശന്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന്നനില.

മനി  .   സശകര്: മഭേദഗതനി സഭേയുഴടെ അനുമതനിമയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  ജനി.  എസക്ട്.  ജയലെമ്മാല,  അങ്ങയുഴടെ  '2  ബനി'  നമ്പര്  മഭേദഗതനി പ്രസക്ട്

ഴചയനമണമ്മാ?

ശശ  .   ജനി  .   എസക്ട്  .   ജയലെമ്മാല: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന്നനില.

മനി  .   സശകര്: മഭേദഗതനി സഭേയുഴടെ അനുമതനിമയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

2021-ഴലെ  മകരള  നഗര-ഗമ്മാമമ്മാസൂത്രണ  (മഭേദഗതനി)  ബനില

തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണവര  ഗമ്മാമവനികസനവര  ഭേവനനനിര്മമ്മാണവര  സരബനനിച
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സബ്ജകക്ട് കമനിറനി IX-ഴന്റ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..............

പ്രമമയര സഭേ അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.

ശശ.  ടെനി.  ഴജ.  വനിമനമ്മാദക്ട്,  2021-ഴലെ  മകരള  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  (മഭേദഗതനി)

ഓര്ഡനിനന്സക്ട് നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന പ്രമമയര പ്രസക്ട് ഴചയനമണമ്മാ?

ശശ  .   ടെനി  .   ഴജ  .   വനിമനമ്മാദക്ട്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന.

മനി  .   സശകര്: നനിരമ്മാകരണപ്രമമയഴത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...............

 പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  പനി.  ടെനി.  മതമ്മാമസക്ട്,   അങ്ങയുഴടെ  '1 എ'  നമ്പര് മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചയനമണമ്മാ?

ശശ  .   പനി  .   ടെനി  .   മതമ്മാമസക്ട്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന്നനില.
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മനി  .   സശകര്: മഭേദഗതനി സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  വനി.  ഴക.  പ്രശമ്മാനക്ട്,  അങ്ങയുഴടെ  '2  ബനി'   നമ്പര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചയനമണമ്മാ?

ശശ  .   വനി  .   ഴക  .   പ്രശമ്മാനക്ട്: സര്, ഞമ്മാന് പ്രസക്ട് ഴചയന്നനില.

മനി  .   സശകര്:  മഭേദഗതനി സഭേയുഴടെ അനുമതനിമയമ്മാഴടെ പനിന്വലെനിചനിരനിക്കുന.

2021-ഴലെ  മകരള  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില

തമദ്ദേശസസ്വയരഭേരണവര  ഗമ്മാമ  വനികസനവര  ഭേവന  നനിര്മമ്മാണവര  സരബനനിചക്ട്

സബ്ജകക്ട് കമനിറനി IX-ഴന്റ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..................

പ്രമമയര സഭേ അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.



Uncorrected/Not for Publication
04-10-2021

379

അറനിയനിപ്പക്ട്

മനി  .    സശകര്:   ഓര്ഡര്...........ഓര്ഡര്............  ഇന്നക്ട്  മചര്ന്ന

കമ്മാമരരമ്മാപമദശക  സമനിതനിയുഴടെ  മയമ്മാഗതനിലുണമ്മായ  ധമ്മാരണയുഴടെ

അടെനിസമ്മാനതനില        06-10-2021  ബുധനമ്മാഴ്ച,  സഭേയുഴടെ മുമ്പമ്മാഴക വരുന്ന

2021-ഴലെ മകരള കയര് ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി മക്ഷേമനനിധനി (മഭേദഗതനി) ബനില, 2021-ഴലെ

മകരള സൂക്ഷേമ ഴചറുകനിടെ  ഇടെതരര വരവസമ്മായ സമ്മാപനങ്ങള് സുഗമമമ്മാകല

(മഭേദഗതനി)  ബനില,  2021-ഴലെ  മകരള  ധമ്മാതുകള്  (അവകമ്മാശങ്ങള്

നനിക്ഷേനിപ്തമമ്മാകല)  ബനില,  2021-ഴലെ  മകരളമ്മാ  കള്ളക്ട്  വരവസമ്മായ  വനികസന

മബമ്മാര്ഡക്ട് ബനില എന്നശ നമ്മാലെക്ട്  ബനില്ലുകളനിമന്മേലുള്ള ഓര്ഡനിനന്സക്ട് നനിരമ്മാകരണ

പ്രമമയ  മനമ്മാടശസുകളുഴടെയുര  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനികളുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന  പ്രമമയതനിനുള്ള  മഭേദഗതനി  മനമ്മാടശസുകളുഴടെയുര

മുന്ഗണനമ്മാക്രമര  നനിര്ണ്ണയനിക്കുമമ്പമ്മാള്  നടെത്തുന്ന  നറുഴകടുപ്പനിഴന്റ  തശയതനിയുര

സമയവര നമ്മാഴള അതമ്മായതക്ട്  05-10-2021  ഉചയ്ക്കക്ട്  12 -മണനിയമ്മാഴണന്ന വനിവരര

അറനിയനിക്കുന.
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ഓര്ഡര്............ഓര്ഡര്...........  സഭേ  ഇമപ്പമ്മാള്  പനിരനിയുന്നതുര  നമ്മാഴള

രമ്മാവനിഴലെ 9.00-മണനികക്ട് വശണ്ടുര സമമളനിക്കുന്നതുമമ്മാണക്ട്.

(2021  ഒമകമ്മാബര്   5-ാം  തശയതനി  രമ്മാവനിഴലെ  9.00-മണനികക്ട്  വശണ്ടുര

സമമളനിക്കുന്നതനിമലെയ്ക്കമ്മായനി സഭേ ഴഴവകുമന്നരര 7.47-നക്ട് പനിരനിഞ്ഞു.)

******


