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നനിയമനനിര്മമ്മാണകമ്മാരരര:

തമ്മാഴഴെപ്പറയുന്ന ബനില്ലുകളുഴടെ അവതരണവര സബ്ജകക്ട് കമനിറനികക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്ന
പ്രമമയവര  :  

(i)   2021-  ഴലെ മകരള സരസമ്മാന ചരക്കുമസവന നനികുതനി   (  മഭേദഗതനി  ) 
ബനില

(ii)  2021-  ഴലെ മകരള ഴപമ്മാതുവനിലപ്പന നനികുതനി   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

(iii) 2021-  ഴലെ മകരള ധനസരബന്ധമമ്മായ ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത   (  മഭേദഗതനി  ) 
ബനില

ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .   ഴക  .   എന  .   ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല): സര്, 2021-ഴലെ

മകരള സരസമ്മാന ചരക്കുമസവന നനികുതനി (മഭേദഗതനി) ബനില്ലുര 2021-ഴലെ മകരള

ഴപമ്മാതുവനിലപ്പന  നനികുതനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര  2021-ഴലെ  മകരള

ധനസരബന്ധമമ്മായ  ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര   ഞമ്മാന

അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

ഓര്ഡനിനനസുകള്  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  സതത്വരനനിയമനനിര്മമ്മാണര

നടെത്തുവമ്മാനുണമ്മായ   സമ്മാഹചരരര  വനിശദശകരനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ചടര  75(i)

പ്രകമ്മാരമുള്ള മസ്റ്റേറ്റുഴമന്റുകളുര ഞമ്മാന മമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന. 
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ക്രമപ്രശര
ബനില അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴലെ നനിയമ തടെസര

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സശകര്, 2003-ഴലെ ഫനിസ്ക്കല

ഴറമസമ്മാണ്സനിബനിലെനിറനി ആകനിഴന്റെ 4 (2) വകുപ്പുപ്രകമ്മാരര സരസമ്മാനഴത്ത റവനന

കമനി  2017-2018  മുതല  2019-2020  വഴരയുള്ള കമ്മാലെയളവനില പൂര്ണ്ണമമ്മായുര

ഇലമ്മാതമ്മാക്കുഴമനര അങ്ങഴന സരസമ്മാനഴത്ത റവനന മനിചര ആസനികഴളകമ്മാള്

കൂടുതലുള്ള  ബമ്മാധരതകള്  ഴകമ്മാടുത്തുതശര്കമ്മാനമവണനി

ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തുഴമനമമ്മായനിരുന  വരവസ  ഴചയ്തതക്ട്.  എന്നമ്മാല

യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില  എനമ്മാണക്ട്  സരഭേവനിചതക്ട്?  2015-2016-ല  റവനന  കമനി

ജനി.ഡനി.പനി.  (Gross  Domestic  Product)-യുഴടെ  1.7  ശതമമ്മാനമമ്മായുര

2016-2017-ല അതക്ട് 2.44 ശതമമ്മാനമമ്മായുര 2017-2018-ല 2.41 ശതമമ്മാനമമ്മായുര

2018-2019-ല  2.21  ശതമമ്മാനമമ്മായുര  2019-2020-ല  1.70  ശതമമ്മാനമമ്മായുര

2020-2021-ല  2.83  ശതമമ്മാനമമ്മായുര  വര്ദനിക്കുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  കൂടെമ്മാഴത

2017-2018  മുതല  2019-2020  വഴരയുള്ള കമ്മാലെയളവനില ധന സരബന്ധമമ്മായ

കമനി  ഴമമ്മാത്തര  സരസമ്മാന  ആഭേരനര  ഉലപ്പമ്മാദനത്തനിഴന്റെ  3  ശതമമ്മാനമമ്മായനി
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നനിലെനനിര്ത്തുഴമനര  പ്രസ്തുത  ആകനില  അന്നക്ട്  വരവസ  ഴചയ്യുകയുണമ്മായനി.

എന്നമ്മാല  ഇവനിഴടെയുര  ടെമ്മാര്ജറക്ട്  അചശവക്ട്  ഴചയമ്മാന   ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്

സമ്മാധനിചനിടനിഴലനള്ളതക്ട്  വളഴര  വരക്തമമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ധനകമനിയുഴടെ

യഥമ്മാര്ത്ഥ സനിതനി പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല, 2017-2018-ല  3.83 ശതമമ്മാനവര 2018-

2019-ല  3.41  ശതമമ്മാനവര  2019-ല  2.79  ശതമമ്മാനവമമ്മായനിരുനഴവന്നക്ട്

മനസനിലെമ്മാകുര. മമ്മാത്രമല, സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ ആഴക കടെബമ്മാധരത 2017-2018-ല

30.40  ശതമമ്മാനമമ്മായുര  2018-2019-ല  30.01  ശതമമ്മാനമമ്മായുര  2019-2020-ല

29.67  ശതമമ്മാനമമ്മായുര കുറയ്ക്കുഴമന്നക്ട്  വരവസ ഴചയ്തനിരുന.  എന്നമ്മാല ഇങ്ങഴന

വരവസ  ഴചയ്തപ്രകമ്മാരര  പ്രവര്ത്തനികമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്

കഴെനിഞനിടനിഴലനള്ളതക്ട്  വളഴര  വരക്തമമ്മാണക്ട്.  2019-2020-ഴലെ  കടെബമ്മാധരത

30.46  ശതമമ്മാനത്തനിഴലെത്തനി  നനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര

സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ ഴപമ്മാതുകടെര  ക്രമമ്മാതശതമമ്മായനി  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതമ്മായനി  നമുകക്ട്

കമ്മാണമ്മാന  കഴെനിയുര.  2016-2017-ല  1,25,850  മകമ്മാടെനി  രൂപയനില  നനിന്നക്ട്

2020-2021-ല 2,54,447  മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മായനി വര്ദനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ഫനിസ്ക്കല

ഴറമസമ്മാണ്സനിബനിലെനിറനി  ആകനിഴന്റെ  sanctity  തഴന്ന  ഇലമ്മാതമ്മായനിരനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്
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ഇതനിലനനിനര  നമുകക്ട്  കമ്മാണമ്മാന  കഴെനിയുന്നതക്ട്.    പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്ട്  പമ്മാസമ്മാകനിയ

പ്രസ്തുത  ആകക്ട്  പ്രകമ്മാരര  പ്രവര്ത്തനികമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റുകള്കക്ട്

ബമ്മാധരതയുള്ളതമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഫനിസ്ക്കല  ഴറമസമ്മാണ്സനിബനിലെനിറനി  ആകനിഴന

Fiscal  irresponsibility ബനിലമ്മാകനി  മമ്മാറ്റുകയമ്മാണക്ട്  നമള്  ഴചയ്തനിട്ടുള്ളതക്ട്.

ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെ  പ്രതനിസന്ധനി  മറനികടെക്കുന്നതനിനക്ട്  മകന്ദ്രസര്കമ്മാര്

സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  വമ്മായമ്മാപരനിധനി  ജനി.ഡനി.പനി.യുഴടെ  അഞക്ട്  ശതമമ്മാനമമ്മായനി

വര്ദനിപ്പനിച  സമ്മാഹചരരത്തനില,  ഇഇൗ  ബനില  വശണ്ടുര  മഭേദഗതനി  ഴചയഴപ്പമടെണ

സമ്മാഹചരരര  നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇത്തരത്തനില  സഭേയുഴടെ  വനിലെമയറനിയ

സമയര  നഷ്ടഴപ്പടുമത്തണ  ആവശരമനില.  കൂടെമ്മാഴത  മൂലെനനിയമത്തനിഴലെ

വരവസകള്കക്ട്  വനിഭേനിന്നമമ്മായനി  ഇപ്രകമ്മാരര  കൂടുതല  കടെഴമടുക്കുന്നതനിനമ്മായനി

പുതനിയ  മഭേദഗതനി  ബനില  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്  ക്രമപ്രകമ്മാരവമല.  ഇഇൗ

സമ്മാഹചരരത്തനില  ബനിലനിനക്ട്  അവതരണമ്മാനുമതനി  നനിമഷേധനികണഴമന്നക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഴചയറനിമനമ്മാടെക്ട് ഞമ്മാന വനിനയപൂര്വര അഭേരര്ത്ഥനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.
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ബനില അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴലെ നനിയമ തടെസര

 ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല):  സര്,  ഇഇൗ

ക്രമപ്രശര നനിലെനനിലക്കുന്നതഴലന്നമ്മാണക്ട് അഭേനിപ്രമ്മായര.   കമ്മാരണര  പതനിനമ്മാലെമ്മാര

ധനകമ്മാരര  കമശഷേഴന്റെ  ശനിപമ്മാര്ശപ്രകമ്മാരര  2017-2018  മുതല  2019-2020

വഴരയുള്ള കമ്മാലെയളവനില സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ റവനന കമനി ഇലമ്മാതമ്മാക്കുഴമനര

ഴമമ്മാത്തര ആഭേരനര ഉലപ്പമ്മാദനത്തനിഴന്റെ മൂന്നക്ട് ശതമമ്മാനമമ്മായനി നനിലെനനിര്ത്തുഴമനര

കടെബമ്മാധരത  2019-2020-ല  29.67  ശതമമ്മാനമമ്മായനി  നനിലെനനിര്ത്തുഴമനര  ധന

ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത നനിയമപ്രകമ്മാരര വരവസ ഴചയ്തനിട്ടുണക്ട്.  അഴതമ്മാരു വസ്തുതയമ്മാണക്ട്.

എന്നമ്മാല മകന്ദ്ര സര്കമ്മാര് നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ മനമ്മാടക്ട്  നനിമരമ്മാധനവര ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതനിലുണമ്മായ  പമ്മാളനിചകളുര  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  മപമ്മാഴലെയുള്ള

സമ്മാഹചരരങ്ങളുഴമലമ്മാര  റവനന  വരുമമ്മാനര  പ്രതശകനിചതനിലനനിനര  ഗണരമമ്മായനി

കുറയമ്മാന കമ്മാരണമമ്മായനി. 2018-ലുര 2019-ലുമുണമ്മായ പ്രളയര റവനന വരുമമ്മാനഴത്ത

കൂടുതല  പ്രതനികൂലെമമ്മായനി  ബമ്മാധനിച്ചു.  ഇഇൗ  പ്രതനികൂലെ  സമ്മാഹചരരര  2019-2020,

2020-2021  എന്നശ വര്ഷേങ്ങളനില ഴകമ്മാവനിഡനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട് കൂടുതല വഷേളമ്മായനി.
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2019-2020-ല മകന്ദ്രസര്കമ്മാര്  1471  മകമ്മാടെനി  രൂപ അധനിക വമ്മായഴയടുകമ്മാന

അനുമതനി  നലകനിയതനിഴനത്തുടെര്ന്നമ്മാണക്ട്  ധന ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത ബനില മഭേദഗതനി

ഴചമയണതമ്മായനി  വന്നതക്ട്.  2020-2021  വര്ഷേത്തനില  2  ശതമമ്മാനര  അധനിക

വമ്മായഴയടുക്കുന്നതനിനക്ട് അനുമതനി ലെഭേനിച്ചു.  ആയതനിനമ്മാല ഇഇൗ വര്ഷേമത്തയുര ധന

ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  ബനില  മഭേദഗതനി  ഴചമയണതമ്മായനിവന.  എഫക്ട്.ആര്.ബനി.എര.

(Fiscal  Responsibility  and  Budget  Management  Act)  ആകനില

എങ്ങഴനഴയമ്മാഴക  എകരഷേനമ്മാകമ്മാഴമന്നക്ട്  പറയുനണക്ട്.  “On  grounds  of

national  security,  calamity,  etc,  the  set  targets  of  fiscal  deficits  and

revenue could  be  exceeded”. ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  മഹമ്മാമരനിഴയത്തുടെര്ന്നക്ട്  ആമഗമ്മാള

സമ്മാമ്പത്തനിക  മമ്മാനരര  ഇനരയനിഴലെ  എലമ്മാ  സരസമ്മാനങ്ങഴളയുര  സമ്മാമ്പത്തനിക

പ്രതനിസന്ധനിയനില  എത്തനിചതനിഴനത്തുടെര്ന്നമ്മാണക്ട്  മകന്ദ്ര  സര്കമ്മാര്

സരസമ്മാനങ്ങള്ക്കുള്ള വമ്മായമ്മാപരനിധനി വര്ദനിപ്പനിചക്ട് നലകനിയതക്ട്. ഇഇൗ പ്രതനിസന്ധനി

കമ്മാലെഘടത്തനില  ജനങ്ങളുഴടെ  ജശവനുര  ആമരമ്മാഗരവര  സരരകനിക്കുന്നതനിനക്ട്

സര്കമ്മാര് നടെത്തനിയ ഇടെഴപടെലെനിഴനത്തുടെര്ന്നക്ട് റവനന ഴചലെവക്ട് വലെനിയ മതമ്മാതനില

വര്ദനിപ്പനിമകണതമ്മായനി  വന.  ഇഇൗ  സമ്മാഹചരരര  കണകനിഴലെടുത്തക്ട്  ധന
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ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  (മഭേദഗതനി)  ബനില  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിനക്ട്  അനുമതനി

നലകണഴമന്നക്ട്  അഭേരര്ത്ഥനിക്കുന.  ഇനരമ്മാ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ഴഡഫനിസനിറക്ട്

നനിരകക്ട്  10.07  ശതമമ്മാനമമ്മാണനിമപ്പമ്മാള്.  നമ്മുമടെതക്ട്  മൂന്നക്ട്  ശതമമ്മാനമമ്മായനിരുന്നതക്ട്

പ്രമതരക  സമ്മാഹചരരത്തനില  അഞ്ചു  ശതമമ്മാനമ്മായനി  ഉയര്ന്നതനിഴന്റെ

സമ്മാഹചരരമറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്. മലെമ്മാകഴത്തലമ്മായനിടെത്തുര ഇഇൗ പ്രശമുണക്ട്. ഇകമ്മാരരര

നമള്  അരഗശകരനിമകണതമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  ബനില  ഇതനിമനമ്മാടെകര  അരഗശകരനിചക്ട്

കഴെനിഞതുര  പലെമപ്പമ്മാഴെമ്മായനി  ഓര്ഡനിനനസക്ട്   പുറഴപ്പടുവനിചനിട്ടുള്ളതുമമ്മാണക്ട്.

നനിയമപരമമ്മായ പ്രക്രനിയയുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ഇതക്ട് അവതരനിപ്പനിമകണതമ്മാണക്ട്.  ഇന്നക്ട്

പതനിഴനമ്മാന്നക്ട്  മണനികമ്മാണക്ട്  ക്രമപ്രശത്തനിഴന്റെ  മനമ്മാടശസക്ട്  ലെഭേനിചതക്ട്.  ക്രമപ്രശര

മപമ്മാലുള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്കക്ട്  ലെശഗല  കണ്സള്മടഷേനുര  ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റെക്ട്

കണ്സള്മടഷേനുഴമലമ്മാര  ആവശരമുള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  അതനിനുള്ള  സമയരകൂടെനി

കണകനിഴലെടുത്തക്ട്  മനമ്മാടശസക്ട്  മനരഴത്ത  നലകണഴമനള്ള

ഒരഭേരര്ത്ഥനകൂടെനിയുണക്ട്.

മനി  .    സശകര്:  ഇഇൗ  ബനില  മനരഴത്ത  സര്ക്കുമലെറക്ട്  ഴചയ്തനിരുന്നതമ്മാണക്ട്.

പമക,  ക്രമപ്രശത്തനിനുള്ള മനമ്മാടശസക്ട്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി
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ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ ഇന്നക്ട് രമ്മാവനിഴലെ 11.30 മണനിമയമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണക്ട് ലെഭേനിചതക്ട്.

അതനിനമ്മാല ഇഴതമ്മാരു കശഴ്വഴെകമമ്മായനി മമ്മാറമ്മാനമ്മാവനില. ക്രമപ്രശത്തനിനുള്ള മനമ്മാടശസക്ട്

ബന്ധഴപ്പട  വകുപ്പുകള്ക്കുര  മറ്റുര  മതനിയമ്മായ  സമയര  ലെഭേരമമ്മാകുന്ന  തരത്തനില

മനരഴത്ത തഴന്ന ലെഭേരമമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്. 

റൂളനിരഗക്ട്
ബനില അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴലെ നനിയമ തടെസര

മനി  .    സശകര്:  2021-ഴലെ  മകരള  ധനസരബന്ധമമ്മായ  ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത

ആകനിഴലെ  വകുപ്പക്ട്  4-ഴലെ  വരവസകള്  പമ്മാലെനികമ്മാന  കഴെനിയമ്മാതനിരനിക്കുന്ന

സമ്മാഹചരരത്തനില  ഒരു  പുതനിയ  മഭേദഗതനി  ഇമപ്പമ്മാള്  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിഴന്റെ

സമ്മാരഗതരമമ്മാണക്ട്  ശശ.  രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ  ക്രമപ്രശത്തനിലൂഴടെ  ഇവനിഴടെ

ഉന്നയനിചതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ഇതുസരബന്ധനിച

കമ്മാരരങ്ങള് ഇവനിഴടെ വനിശദമമ്മാക്കുകയുണമ്മായനി.

2019-2020  സമ്മാമ്പത്തനിക  വര്ഷേമത്തയ്ക്കക്ട്  സരസമ്മാന  ആഭേരനര

ഉലപ്പമ്മാദനത്തനിഴന്റെ  3  ശതമമ്മാനര  ധനകമനികക്ട്  പുറഴമ  മകന്ദ്ര  സര്കമ്മാര്

ഒറത്തവണയമ്മായനി  അനുവദനിച  വമ്മായമ്മാ  തുക  സത്വശകരനിക്കുന്നതനിനക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

9

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുണമ്മാകുന്ന നനിയമ തടെസര ഒഴെനിവമ്മാക്കുന്നതനിനമ്മായുള്ള ഒരു നനിയമ

മഭേദഗതനിയമ്മാണനിതക്ട് എന്നമ്മാണക്ട് കമ്മാണുന്നതക്ട്. 

പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  നനിയമസഭേയുഴടെ  നനിയമ  നനിര്മമ്മാണമ്മാധനികമ്മാരത്തനിഴന്റെ

പരനിധനിയനില  വരുന്ന  ഒരു വനിഷേയമമ്മാഴണന്ന  നനിലെയനില ഈ ബനില  സഭേയനില

അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിമനമ്മാ  തുടെര്നടെപടെനികള്  സത്വശകരനിക്കുന്നതനിമനമ്മാ

യമ്മാഴതമ്മാരുവനിധ  നനിയമ  തടെസവര  ഉള്ളതമ്മായനി  കമ്മാണുന്നനില.  ആകയമ്മാല

ശശ. രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ ഉന്നയനിച ക്രമപ്രശര നനിലെനനിലക്കുന്നതഴലന്നക്ട് ഴചയര്

റൂള് ഴചയ്യുന.

ബനില്ലുകള് അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന.

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല):  സര്,

2021-ഴലെ മകരള സരസമ്മാന ചരക്കുമസവന നനികുതനി (മഭേദഗതനി) ബനില്ലുര 2021-

ഴലെ  മകരള  ഴപമ്മാതുവനിലപ്പന  നനികുതനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില്ലുര  2021-ഴലെ  മകരള

ധനസരബന്ധമമ്മായ ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത (മഭേദഗതനി) ബനില്ലുര സമ്മാമ്പത്തനിക കമ്മാരരങ്ങള്

സരബന്ധനിച  VIII-ാം  നമ്പര്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയര  അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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 പടനികജമ്മാതനി-പടനികവര്ഗ, പനിന്നമ്മാകവനിഭേമ്മാഗ മകമ-മദവസത്വര വകുപ്പുമനനി

(ശശ  .   ഴക  .   രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന): സര്, ഞമ്മാന പ്രമമയഴത്ത പനിനമ്മാങ്ങുന.

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല):  സര്,

സരസമ്മാന  നനിയമസഭേയുര  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റുര  എടുക്കുന്ന  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി

വരവസമയമ്മാടുര  ജനങ്ങമളമ്മാടുമുള്ള  വലെനിയ  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വത്തനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  നനിയമസഭേമ്മാ  സമമളനര  മചരുന്നതക്ട്.  ഏകമദശര

45-ഓളര  ബനില്ലുകള്  പമ്മാസമ്മാകമ്മാനുള്ള  വലെനിഴയമ്മാരുത്തരവമ്മാദനിതത്വര

ഏഴറടുത്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  നമളനിതക്ട്  ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  ഈ  മനനിസഭേയുഴടെയുര

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെയുര  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അമങ്ങയറഴത്ത  സമനമ്മാഷേര

ആദരരതഴന്ന മരഖഴപ്പടുത്തുകയമ്മാണക്ട്. 

ഇവനിഴടെ  അവതരനിപ്പനിചനിരനിക്കുന്ന  2021-ഴലെ  മകരള  സരസമ്മാന

ചരക്കുമസവന നനികുതനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില,  2021-ഴലെ മകരള ഴപമ്മാതുവനിലപ്പന

നനികുതനി (മഭേദഗതനി) ബനില, 2021-ഴലെ മകരള ധനസരബന്ധമമ്മായ ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത

(മഭേദഗതനി)  ബനില  എന്നനിവ  ഫലെത്തനില  നമ്മാടനില  നനിയമമമ്മായനിട്ടുണക്ട്.

ഇതുസരബന്ധനിച ഓര്ഡനിനനസുകള് മനരഴത്തതഴന്ന പമ്മാസമ്മാകനിയനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.
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പലെ  തവണ  ആ  ഓര്ഡനിനനസുകള്  ഗവര്ണര്  പുന:അവതരനിപ്പനിചനിട്ടുണക്ട്.

ഓര്ഡനിനനസുകള്  സമ്മാധമ്മാരണഗതനിയനില  പമ്മാസമ്മാമകണനിവരുന്നതക്ട്  വളഴര

അടെനിയനര സമ്മാഹചരരര വരുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ഴതമ്മാടടുത്ത നനിയമസഭേമ്മാ

സമമളനര  മചരുമമ്പമ്മാള്  ഓര്ഡനിനനസുകഴളലമ്മാര  ബനില്ലുകളമ്മായനി  സഭേയനില

അവതരനിപ്പനിചക്ട് പമ്മാസമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട് ഴചയമ്മാറുള്ളതക്ട്.  പലെമപ്പമ്മാഴര പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായ

സമയ  പരനിമനിതനി  ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  പ്രശങ്ങള്  കമ്മാരണര

നനിയമസഭേതഴന്ന  കൂടെമ്മാന  കഴെനിയമ്മാതനിരുന്ന  സമ്മാഹചരരമുള്ഴപ്പഴടെയുണമ്മായ

ഘടത്തനിലൂഴടെയമ്മാണക്ട്  നമള്  കടെനമപമ്മായതക്ട്.  സമ്മാമങ്കേതനികമമ്മായനി  ഒരു  ദനിവസര

മമ്മാത്രര നനിയമസഭേ മചര്ന്ന ഒനരണക്ട് ഘടങ്ങള് മപമ്മാലുമുണമ്മായനി. അങ്ങഴനഴയമ്മാരു

സമ്മാഹചരരത്തനില  ഈ  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഏറവമടുത്ത  അവസരത്തനില

നനിയമമമ്മാകമ്മാന മവണനിയുള്ള വലെനിയ പരനിശമത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായമ്മാണക്ട് ഇന്നനിവനിഴടെ

അവതരനിപ്പനിചതക്ട്.  ഭേരണഘടെനമ്മാപരമമ്മായനി  നമള്  ഴചയ്യുന  എനമമ്മാത്രമല,

ഴടെകനികലെമ്മായനി  ഴചമയണനിവന്ന  കമ്മാരരങ്ങഴള  നനിയമപരമമ്മായ  കമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്

എത്തനിക്കുക എനള്ളതമ്മാണക്ട്. 
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ആദരമത്തതക്ട്, 2021-ഴലെ മകരള സരസമ്മാന ചരകക്ട് മസവന നനികുതനി

(മഭേദഗതനി)  ബനില സരബന്ധനിച്ചുളളതമ്മാണക്ട്. ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കഇൗണ്സനില  2019

ജൂണ് 21-ാം തശയതനി മചര്ന്ന അതനിഴന്റെ 35-ാമ്മാമതക്ട് മയമ്മാഗത്തനില 2017-ഴലെ

മകന്ദ്ര ചരക്കുമസവന നനികുതനി  ആകനിഴലെ ചനിലെ വരവസകള്കക്ട്  മഭേദഗതനി

വരുത്തുന്നതനിനക്ട് ശനിപമ്മാര്ശ ഴചയ്യുകയുണമ്മായനി.  ആയതക്ട്  2019-ഴലെ ധനകമ്മാരര

ബനിലനില ഉള്ഴപ്പടുത്തുകയുര  2019  ആഗസ്റ്റേക്ട്  1-ാം തശയതനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

രമ്മാഷ്ട്രപതനിയുഴടെ അനുമതനി ലെഭേനിക്കുകയുര ഴചയ. ഇതനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനില

കുഴറമയഴറ  മഭേദഗതനികള്  വന.  സരസമ്മാനത്തുര  അതനുസരനിച്ചുതഴന്ന

കമ്മാരരങ്ങള്  ഴചമയണതുണക്ട്.  ഇകമ്മാരരര  വനിശദമമ്മായനി  ഇതനിനകത്തുള്ള

മസ്റ്റേറക്ട്ഴമന്റെനിലുണക്ട്.  ചരക്കുകളുഴടെ വനിതരണത്തനില മമ്മാത്രമമ്മായനി ഏര്ഴപ്പടനിട്ടുള്ള

ആളുകള്കക്ട് മസ്റ്റേറക്ട്ഴമന്റെക്ട് ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിലുള്ള  എകരപ്ഷേന 20 ലെകത്തനില

നനിന്നക്ട്  40  ലെകമമ്മായനി  ഉയര്ത്തനി.  ഈ  ആകനുസരനിചക്ട്  രജനിസ്റ്റേര്

ഴചയമ്മാനുമദ്ദേശനിക്കുന്ന  ആളുകള്  നനിര്ബന്ധമമ്മായുര  ആധമ്മാര്  തനിരനിചറനിയല

കമ്മാര്ഡമ്മായനി നലകണഴമന്ന വരവസ ഉള്ഴപ്പടുത്തനി. അതുര ഈ വകുപ്പനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  മചര്ത്തതമ്മാണക്ട്.  ഡനിജനിറല  മപഴമന്റെക്ട്  സമ്പ്രദമ്മായമനുസരനിചക്ട്,
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എലമ്മാവര്ക്കുര ആ സരവനിധമ്മാനര കനിട്ടുന്നതനിനുമവണനി 31 എ എഴന്നമ്മാരു വകുപ്പക്ട്

മചര്കമ്മാന  തശരുമമ്മാനനിച്ചു.  വമ്മാര്ഷേനിക  റനിമടണ്  സരബന്ധനിചക്ട്  പുതനിഴയമ്മാരു

ഓപ്ഷേനകൂടെനി  വന.  ഴഴത്രമമ്മാസത്തനിലുര  നനികുതനി  നലകുന്നതനിനുള്ള

ഓപ്ഷേന  നലകുന്നതനിനക്ട്  വരവസയുണമ്മാകനി.  അതനുസരനിചക്ട്  ആകനിഴന്റെ

39-ാം  വകുപ്പക്ട്  മഭേദഗതനി  ഴചയ.  ചനിലെ  സമ്മാഹചരരങ്ങളനില,  പ്രമതരകനിചക്ട്

മകമ്മാവനിഡക്ട്,  പ്രളയര  മപമ്മാലുള്ള  സമ്മാഹചരരങ്ങളനില  റനിമടണ്  ഫയല

ഴചയ്യുന്നതനിനുള്ള സ്റ്റേമ്മാററ്റ്യൂടറനി തശയതനി അലപ്പര നശടനിനലകുന്നതനിനക്ട് അതുവഴര

അവകമ്മാശമനിലമ്മായനിരുന.  അതനിനക്ട്  കമശഷേണര്കക്ട്  അധനികമ്മാരര

നലകുന്നതനിനുമവണനി ആകനിഴന്റെ  44-ാം വകുപ്പക്ട് മഭേദഗതനി ഴചയ.  മഴറമ്മാന്നക്ട്,

ഇലെമകമ്മാണനികക്ട്  കരമ്മാഷേക്ട്  ഴലെഡ്ജറനിഴലെ  ഒരു  ഴഹഡനിലനനിനര  മഴറമ്മാരു

ഴഹഡനിമലെയ്ക്കക്ട്  പണര  മമ്മാറ്റുന്നതനിനുമവണനിയുള്ള  നനിയമപരമമ്മായ  അനുവമ്മാദര

ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ഴപ്രമ്മാവനിഷേനമ്മാണക്ട്.  ആളുകള്  മമ്മാസരമതമ്മാറുര  നലകുന്ന

റനിമടണനിനക്ട്  എകക്ട്റനഷേന  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനുമവണനി  കമശഷേണര്കക്ട്

അനുവമ്മാദര  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  ഴപ്രമ്മാവനിഷേനുണക്ട്.  മകന്ദ്രവര  സരസമ്മാനവര

തമനിലുള്ള  ഇലെമകമ്മാണനികക്ട്  കരമ്മാഷേക്ട്  ഴലെഡ്ജറനിഴലെ  തുക  മകന്ദ്ര
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സരസമ്മാനങ്ങള്കനിടെയനില ഴഴകമമ്മാറര ഴചയ്യുന്നതനിനക്ട് 53-ാം വകുപ്പനിനുമശഷേര

53 എ  എഴന്നമ്മാരു  വകുപ്പക്ട്  മചര്ത്തു.  റശഫണക്ട്  സരബന്ധനിച്ചുള്ള  ചനിലെ

കമ്മാരരങ്ങളുര  ഇതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  വന.  അതുമപമ്മാഴലെ  അഖനിമലെനരമ്മാ

തലെത്തനില അഡത്വമ്മാനസക്ട് റൂളനിരഗനിനുമവണനി മദശശയ അപ്പമലെറക്ട് അമതമ്മാറനിറനി

രൂപശകരനികമ്മാനുള്ള ഴപ്രമ്മാവനിഷേന ഇതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുണക്ട്. ഇത്തരര വനിവനിധ

ഴടെകനികല കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട് ഇതനിലുള്ളതക്ട്. 

ഓര്ഡനിനനസക്ട് പുറഴപ്പടുവനിച സമയഴത്തക്കുറനിചക്ട് പറയുന്നനില. ആമറഴെക്ട്

തവണ   ഓര്ഡനിനനസുകള്  പുറഴപ്പടുവനിമകണനിവന.  നനിയമസഭേ

കഴെനിയുമമ്പമ്മാള്  അതക്ട്  വശണ്ടുര  റശഴപ്രമ്മാമുലമഗറക്ട് ഴചമയണനിവന.  ഇമപ്പമ്മാള്

ഏറവര ആദരഴത്ത അവസരത്തനില നനിയമമുണമ്മാകമ്മാനുള്ള ശമമമ്മാണക്ട്.  ഈ

നനിയമര  ഇതനിനകര  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഒഇൗമദരമ്മാഗനികമമ്മായനി  വനിജമ്മാപനമനിറക്കുന്നതനിഴന്റെ  അനതഴന്ന  ഇവനിഴടെയുര

വനിജമ്മാപനമനിറക്കുക  എന്ന  സമ്മാമങ്കേതനികതയമ്മാണക്ട്  ഉളളതക്ട്.  45-ാമ്മാമഴത്ത

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കഇൗണ്സനിലെനിഴന്റെയുര;  ഈ  30-ാം തശയതനി തഴന്ന;  അവനിഴടെ

തശരുമമ്മാനനിചക്ട്  ഓര്ഡര്  വനകഴെനിഞമ്മാല  ആ  ടെമ്മാകര  മററ്റുര
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ഴപ്രമ്മാവനിഷേനസുഴമലമ്മാര  ഇവനിഴടെയുര  എഫകശവമ്മാകണര.  ഇമപ്പമ്മാള്  പുതനിയ

അനഇൗണ്ഴസ്മെന്റുകള് വന്നനിട്ടുണക്ട്. ഇഴതമ്മാരു സമ്മാമങ്കേതനിക കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. നമ്മുഴടെ

ടെമ്മാകനിരഗക്ട്  സമ്പ്രദമ്മായമനുസരനിചക്ട്  ഴചമയണ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഈ

ഓര്ഡനിനനസക്ട് നനിയമമമ്മാകമ്മാനുള്ള ബനില പമ്മാസമ്മാകനിത്തരണഴമന്നക്ട് സഭേയുഴടെ

മുമ്പമ്മാഴക അഭേരര്ത്ഥനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

രണമ്മാമഴത്ത  ബനില,  2021-ഴലെ  മകരള  ഴപമ്മാതുവനിലപ്പന  നനികുതനി

(മഭേദഗതനി)  ബനില  ആണക്ട്.  മകരളത്തനില  മകമ്മാവനിഡക്ട്  വരമ്മാപനര  വന്ന

സമയത്തക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  വരുമമ്മാനര  വലെനിയ  മതമ്മാതനില  കുറഞ.  നനികുതനി

വരുമമ്മാനര വലെനിയ മതമ്മാതനില കുറഞ.  ഈ സമയത്തക്ട് ചനിലെയനിനര വനിമദശ

മദരങ്ങളുഴടെ  നനികുതനി  വര്ദനിപ്പനികമ്മാന  തശരുമമ്മാനഴമടുത്തു.  ഇതനുസരനിചക്ട്

നമള്  തയമ്മാറമ്മാകനിയ  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഗവര്ണ്ണര്

അരഗശകരനിച്ചു. 2020 ഴമയക്ട് 16-നക്ട് മകരള ഗസറനില അസമ്മാധമ്മാരണ നമ്പരമ്മായനി

അതക്ട്  അരഗശകരനിചതമ്മാണക്ട്.  ഇതനുസരനിചക്ട്  വനിമദശ  മദരത്തനിഴന്റെ  നനികുതനി

ശതമമ്മാനര  വര്ദനിചനിട്ടുണക്ട്.  പ്രസ്തുത  വര്ദനിപ്പനിച  ശതമമ്മാനര  നനികുതനി

മശഖരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതുര  പലെതവണയമ്മായനി
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ഓര്ഡനിനനസമ്മായനി  പ്രസനിദശകരനിച്ചു.  അതുര  നനിയമമമ്മാകനി   മകരളത്തനിഴലെ

ഴസയനിലസക്ട് ടെമ്മാകക്ട് നനിയമമനുസരനിചക്ട് അതനിമലെയ്ക്കക്ട് ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാനുള്ളതമ്മാണക്ട്.

ഈ ബനില്ലുര പമ്മാസമ്മാകണഴമന്നക്ട് ഞമ്മാന അഭേരര്ത്ഥനിക്കുന.

മൂന്നമ്മാമഴത്ത  ബനില,  The  Kerala  Fiscal  Responsibility

(Amendment) Bill, 2021 ആണക്ട്. ഇവനിഴടെ മനരഴത്ത ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മുന

പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്  ഉന്നയനിച  The  Fiscal  Responsibility  and  Budget

Management Act (FRBM Act) 2003-ഴന്റെ അഴമന്റെക്ട്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്.  മനരഴത്ത

പറഞതനില  കുറചക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്  വന.  2019-20-ല   കടെഴമടുകമ്മാനുള്ള

പരനിധനി  24,915  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മായനിരുന;  3  ശതമമ്മാനര.  ആ  വര്ഷേഴത്ത

സമ്മാമ്പത്തനിക  സനിതനിഴയലമ്മാര  പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ചര്ച

ഴചയ്തക്ട്  1471  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  അധനിക വമ്മായ നമുകക്ട്  തന്നതക്ട്  അന്നഴത്ത

സമ്മാഹചരരങ്ങഴള  മനരനിടെമ്മാനമ്മാണക്ട്.  1471  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  അധനിക

വമ്മായഴയടുകമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ  മഭേദഗതനി  വരുമത്തണനിവന,  പുതനിയ

ഓര്ഡനിനനസനിറകനി.  പ്രസ്തുത  ഓര്ഡനിനനസനിറകനി  കുറചക്ട്

കഴെനിഞമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  ആദരഘടത്തനിമലെതനിമനകമ്മാള്  രൂകമമ്മായ  മകമ്മാവനിഡക്ട്
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സനിറനമവഷേന വന്നതക്ട്. ആ സമയത്തമ്മാണക്ട് 5 ശതമമ്മാനഴമന്ന നനിലെയനിമലെയ്ക്കുള്ള

അനുവമ്മാദര  തന്നതക്ട്.  ഇതക്ട്  ഇനരയനിലെമ്മാഴക  ഴകമ്മാടുത്തതമ്മാണക്ട്.  മകന്ദ്ര

നനിയമത്തനിലത്തഴന്ന  അതനിനക്ട്  ഴപ്രമ്മാവനിഷേനുണക്ട്.  അതനുസരനിചമ്മാണക്ട്   5

ശതമമ്മാനത്തനിനക്ട് അനുവമ്മാദര നലകനിയതക്ട്. 

ശശ  .   രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ: സര്, മൂന്നനിലനനിന്നക്ട് അഞക്ട് ശതമമ്മാനമമ്മാകനി

വര്ദനിപ്പനിചമപ്പമ്മാള്  അതുസരബന്ധനിചക്ട്  മകന്ദ്ര  സര്കമ്മാര്  എഴനങ്കേനിലുര

പ്രമതരക നനിബന്ധനകള് പറഞനിട്ടുമണമ്മാ;  അതക്ട് പ്രമതരക ഴസകറുകള്കക്ട്

മമ്മാത്രഴമ ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാവൂ എന്നക്ട് പറഞനിട്ടുമണമ്മാ;  കമ്മാരണര,  രമ്മാവനിഴലെ ശശ.

മഞളമ്മാരകുഴെനി  അലെനി  എര.എല.എ.  ഒരു  മചമ്മാദരര  മചമ്മാദനിക്കുകയുണമ്മായനി.

ഇലെകനിസനിറനി  മബമ്മാര്ഡനിഴന്റെ  നഷ്ടര  നനികത്തമ്മാനമവണനി  ഇതനില

പ്രമതരകമമ്മായനി  തുക  ഉള്ഴകമ്മാള്ളനികണഴമന്നക്ട്  പറഞ.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മനനികക്ട് അതക്ട് ഴപഴടന്നക്ട് മനമ്മാടക്ട് ഴചയമ്മാന കഴെനിയമ്മാത്തതുഴകമ്മാണമ്മായനിരനികമ്മാര

മറുപടെനി  പറയമ്മാതനിരുന്നതക്ട്.  അങ്ങഴന  ഓമരമ്മാ  ഴസകറനിനുര  പ്രമതരകമമ്മായനി

ഡനിവനിസനിബനിളമ്മായനി ഴചയ്തനിട്ടുമണമ്മാ എന്നതക്ട് വരക്തമമ്മാകമ്മാമമമ്മാ?
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ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല:  സര്,  ഞമ്മാന  ചര്ചയ്ക്കക്ട്  മറുപടെനി

പറയുമമ്പമ്മാള് വനിശദമമ്മായനി ഓമരമ്മാ മപമ്മായനിന്റെനിഴനക്കുറച്ചുര പറയമ്മാര.  രമ്മാവനിഴലെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഴഴവദനതനി വകുപ്പുമനനി പറഞ മറുപടെനി ശരനി തഴന്നയമ്മാണക്ട്.

കഴെനിഞ വര്ഷേര എടുത്തതനില മവഴറ ചനിലെ കണശഷേനസക്ട് ആയനിരുന. Ease

of  doing  business,  നമ്മുഴടെ  സനിസ്റ്റേര  കറകമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്,  പബനികക്ട്

ഇനഴവസ്റ്റേക്ട്ഴമന്റെക്ട്  എന്നനിങ്ങഴനയുള്ള  വനിവനിധ  കണശഷേനസക്ട്  ഉണമ്മായനിരുന.

അതനുസരനിചക്ട്  നമുകക്ട്  5  ശതമമ്മാനര  കനിടനി.  ഈ  വര്ഷേര  വന്നതനില

ഇലെകനിസനിറനിയുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പഴടമ്മാരു  ഴപ്രമ്മാവനിഷേനുണക്ട്.  അകമ്മാരരത്തനില

ഇതുവഴരയുര ചര്ച ഴചയ്തക്ട് തശരുമമ്മാനഴമടുത്തനിടനില. ശശ. മഞളമ്മാരകുഴെനി അലെനി

എര.എല.എ.  പറഞ  കമ്മാരരങ്ങള്  ശരനിയമ്മാണക്ട്.  പമക  അകമ്മാരരത്തനില

തശരുമമ്മാനഴമടുത്തനിടനില എന്ന കമ്മാരരമമ്മാണക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി പറഞതക്ട്.

ആ  പണര  എടുത്തനിടനില;  ബമ്മാകനി  പണമമ്മാണക്ട്  എടുത്തതക്ട്.  കരമ്മാപ്പനിറല

എകക്ട്ഴപന്റെനിചറനിഴന്റെ  കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴകയുണക്ട്.  അതക്ട്  ഇപ്രമ്മാവശരര

പറയുനണക്ട്. ഴപ്രമ്മാവനിഷേനനുസരനിചക്ട് നമുകക്ട് കനിടനിയനിട്ടുണക്ട്. 
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മഡമ്മാ  .   മമ്മാതന കുഴെലനമ്മാടെന: സര്, ബനില അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിനക്ട് മുനപക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിയുഴടെ  ശദയനിലഴപ്പടുത്തുന്നതനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട്

പറയുന്നതക്ട്.  ഇന്നക്ട് അവസമ്മാനര ഇതനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്ന അഴമന്റെക്ട്ഴമന്റെക്ട്

2019-20-ല  നമള്  നനിയമമമ്മാകനി  ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്  വമ്മാങ്ങനിയ  പണര;  അതക്ട്

നനിയമമമ്മായതനിനുമശഷേമമ്മാണമലമ്മാ  അഴമന്റെക്ട്  ഴചമയണതക്ട്;  അതക്ട്  അഴമന്റെക്ട്

ഴചയമ്മാനമ്മാണക്ട്  ഇതനിമപ്പമ്മാള്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്.  ആക്ചത്വലെനി  എഴനമ്മാരു

awkward  situation  ആഴണന്നക്ട്  ആമലെമ്മാചനിച്ചുമനമ്മാകണര.  ഞമ്മാന

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിഴയ  പറയുന്നതല;  നമ്മുഴടെ  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി

എകര്ഴഴസസനിഴന്റെ  കമ്മാരരര  പറയുകയമ്മാണക്ട്.  2019-20-ല  നനിയമമമ്മാകനി

വമ്മാമങ്ങണനിയനിരുന്ന  പണമമ്മാണക്ട്.  അന്നക്ട്  അതക്ട്  നനിയമമമ്മാകനിയനില

എനമമ്മാത്രമല ആ നനിയമമമ്മാണക്ട് ഇന്നനിമപ്പമ്മാള് അഴമന്റെക്ട് ഴചയമ്മാന മപമ്മാകുന്നതക്ട്.

എന്നനിടക്ട്  രണ്ടുരകൂടെനി  ഒന്നനിചക്ട്  ഒരു  നനിയമത്തനിലത്തഴന്ന  ഉള്ഴപ്പടുത്തുന.

അങ്ങഴന  വയ്ക്കമ്മാന  പറ്റുമമമ്മാ;  അതമ്മായതക്ട്  ഒരു  നനിയമത്തനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മാക്കുന്നതനിഴന്റെ  ഴതമ്മാട്ടുതമ്മാഴഴെ  അതനിഴന്റെ  അഴമന്റെക്ട്ഴമന്റെക്ട്  ഒന്നനിചക്ട്

സര്ഴഴവവക്ട്  ഴചയ്യുമമമ്മാ  എഴന്നനനികറനിയനില.  ആ  ഭേമ്മാഗര  ശദനിചനിട്ടുമണമ്മാ;
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അതമ്മായതക്ട്  2019-20-ഴലെ ആ ഴപ്രമ്മാവനിഷേനമ്മാണമലമ്മാ അഴമന്റെക്ട് ഴചമയണതക്ട്.

ആ ഴപ്രമ്മാവനിഷേനുര ഇതനിനകത്തക്ട് മചര്ത്തനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  How will  they

both survive? 

ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല:  സര്,  നനിയമപരമമ്മായ  ഇത്തരര

കമ്മാരരങ്ങളനില  ഒരു  ചര്ച  നടെമത്തണ  കമ്മാരരമനില.  ഓര്ഡനിനനസക്ട്

എനപറയുന്ന സമ്പ്രദമ്മായര എനനിനമ്മാണക്ട്; സഭേ കൂടെനി ഒരു ബനില പമ്മാസമ്മാകമ്മാന

കഴെനിയമ്മാഴത്തമ്മാരു  സമയത്തമ്മാണക്ട്  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതക്ട്.

ഭേരണഘടെനയ്ക്കകത്തുള്ള ഴപ്രമ്മാവനിഷേനസക്ട് അനുസരനിചമ്മാണക്ട് അതക്ട് ഴചയ്യുന്നതക്ട്.

എന്നമ്മാല  ഒരു  നനിയമസഭേമ്മാ  സമമളനര  കൂടെനി,  അഴലങ്കേനില  പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്ട്

സമമളനര കൂടെനി  ഇത്ര ദനിവസത്തനിനകര ആ ബനില പമ്മാസമ്മാകനിയനിഴലങ്കേനില

വശണ്ടുര  ഓര്ഡനിനനസനിറകണര.  എലമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങളുര  ഇമപ്പമ്മാള്

വമ്മായനിമകണതനില  എനള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  വമ്മായനികമ്മാത്തതക്ട്.  ആറക്ട്

മമ്മാസത്തനിഴലെമ്മാരനികല സഭേ മചരണഴമനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട് രണക്ട് തവണ നമുകക്ട്

ഓമരമ്മാ ദനിവസര മചമരണനിവന്നനിട്ടുണക്ട്.
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ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന  :  സര്,  അതനിഴന്റെ അനനരഫലെങ്ങള്

എനമ്മാഴണന്നതക്ട്  ആമലെമ്മാചനികണര.  അങ്ങക്ട്  പറഞതക്ട്  ശരനിയമ്മാണക്ട്.

ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറങ്ങനി  നനിയമസഭേ  കൂടുന്നതനിഴന്റെ  14  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില

നനിയമമമ്മാകനി മമ്മാറണര.  പമക നനിയമസഭേ കഴെനിഞമ്മാല പനിഴന്നയുര നമുകക്ട്

ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറകമ്മാര.  അങ്ങഴന  തുടെര്ചയമ്മായനി  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറകനി

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മായമ്മാല അതക്ട് ഈ സഭേഴയ ഴഴബപ്പമ്മാസക്ട് ഴചയ്യുന്നതനിനക്ട് തുലെരമമല;

സഭേ അറനിമയഴണമ്മാരു നനിയമര സഭേയുഴടെ മുന്നനിഴലെത്തമ്മാഴത സഭേയ്ക്കക്ട് പുറത്തുള്ള

അധനികമ്മാരര  വനിനനിമയമ്മാഗനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  തുടെര്ചയമ്മായനി  ഓര്ഡനിനനസുകള്

ഇറകനിമപ്പമ്മാകുന എനള്ള നനിലെ വരഴട. 28 പ്രമ്മാവശരരവഴര റശ-ഇഷേറ്റ്യൂ ഴചയ്ത

ഓര്ഡനിനനസുകള്  മകരള  നനിയമസഭേയുഴടെ  ചരനിത്രത്തനിലുണക്ട്.  അങ്ങതക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല മനസനിലെമ്മാകുര.  ഇങ്ങഴന തുടെര്ചയമ്മായ ഓര്ഡനിനനസുകള്

വന്നമ്മാല  അതനിഴന്റെ  മകമ്മാണ്സനികത്വനസക്ട്  സഭേഴയ  ഴഴബപ്പമ്മാസക്ട്  ഴചയ്യുക

എന്നതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അങ്ങക്ട്  അകമ്മാരരത്തനില  ശദ  ഴചലുത്തനി

അത്തരത്തനില സഭേഴയ ഴഴബപ്പമ്മാസക്ട് ഴചയമ്മാതനിരനികമ്മാനുള്ള നടെപടെനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്

മപമ്മാകണഴമന്നതമ്മാണക്ട് എഴന്റെ അഭേരര്ത്ഥന.
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മനി  .    സശകര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന,   കഴെനിഞ

നനിയമസഭേമ്മാ  സമമളനത്തനില  ഈ  പ്രശര  ഉന്നയനിക്കുകയുര

ഴലെജനിമസ്ലേഷേനുമവണനി  മമ്മാത്രമമ്മായനി  പ്രമതരകമമ്മാഴയമ്മാരു  നനിയമസഭേമ്മാ

സമമളനര നടെത്തണഴമന്നക്ട് ഴചയര് റൂള് ഴചയ്തനിരുന്നതുമമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ: സര്, ഓര്ഡനിനനസുകള് എലമ്മാര ഞങ്ങള്

നനിയമമമ്മാകമ്മാന  മപമ്മാകുനഴവന്നക്ട്  ഇവനിഴടെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  പറഞ.

That is a good thing; but is it a good Parliamentary practice? അങ്ങുര

പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്ട് അരഗമമ്മായനിരുന്ന ഒരമ്മാളമ്മാണക്ട്. മകമ്മാണ്സ്റ്റേനിറനവന്റെക്ട്  അസരബനിയനില

മപമ്മാലുര  ഇതക്ട്  പറഞനിട്ടുണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനി  ഇവനിഴടെയുണക്ട്,

ഇങ്ങഴന  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറകരുതക്ട്.  അങ്ങഴനയമ്മാഴണങ്കേനില  ഇതക്ട്

ഓര്ഡനിനനസക്ട്  രമ്മാജമ്മാണക്ട്,  ഞമ്മാന വനിമര്ശനിക്കുകയല,  ഒരു ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

കമ്മാലെത്തുര  ഇതക്ട്  ഴചയമ്മാന  പമ്മാടെനിലമ്മാത്ത  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  35

ഓര്ഡനിനനസുകളമ്മാണക്ട്  ഇറകനിയനിരനിക്കുന്നതക്ട്;  That  means  there  is  an

Ordinance  Raj.   അതക്ട്  നനിയമവനിമധയമമ്മായനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരുനഴവന്നതക്ട്

മവഴറമ്മാരു  കമ്മാരരര,  അലമ്മാഴത  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാതനിരനികമ്മാന  പറ്റുമമമ്മാ?  വശണ്ടുര
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വശണ്ടുര  ഗവര്ണഴറഴകമ്മാണക്ട്  ഴപ്രമ്മാമുലമഗറക്ട്  ഴചയനിക്കുകഴയന  പറയുന്നതക്ട്

നല പ്രമ്മാകശസല.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മുഖരമനനി ഇവനിഴടെയുണക്ട്,  എലമ്മാ നനിസമ്മാര

കമ്മാരരങ്ങള്ക്കുര ഓര്ഡനിനനസക്ട് ഇറകമ്മാഴത സഭേമ്മാ സമമളനത്തനില തഴന്ന

ബനിലമ്മായനി  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര  അതക്ട്  പമ്മാസമ്മാക്കുകയുര  ഴചയ്യുന്നതമ്മാണക്ട്  good

parliamentary practice. അതക്ട് മകമ്മാണ്സ്റ്റേനിറനവന്റെക്ട്  അസരബനിയനില മപമ്മാലുര

ചര്ച  ഴചയ്തനിട്ടുളള  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   അതുഴകമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്   അങ്ങയനിലൂഴടെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനിമയമ്മാടെക്ട്  അഭേരര്ത്ഥനികമ്മാനുളളതക്ട്  ഇങ്ങഴന

ഓര്ഡനിനനസക്ട് ഇറകമ്മാന പമ്മാടെനില,  നനിയമങ്ങളമ്മായനിട്ടുതഴന്ന ഴകമ്മാണ്ടുവരണര,

കമ്മാരണര  ഇതനിനക്ട്  യമ്മാഴതമ്മാരു  പ്രസക്തനിയുമനില,  നനിയമമമ്മായനികഴെനിഞ,

ഴവറുഴത മഫമ്മാര്മമ്മാലെനിറനികക്ട് നനിയമമമ്മാക്കുന്നൂഴവന്നക്ട് മമ്മാത്രമമയുളള.  Already it

is in practice,  എനളളതമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് അങ്ങയനിലൂഴടെ ഗവണ്ഴമന്റെനിമനമ്മാടെക്ട്

പറയമ്മാനുളളതക്ട്.  

മനി  .    സശകര്:   കഴെനിഞ  സഭേമ്മാസമമളനത്തനില  ഇകമ്മാരരര  ഉയര്ന

വന്നതമ്മാണക്ട്,  റൂളനിരഗക്ട് ഴചയര് നലകനിയനിരുന്നതമ്മാണക്ട്,  അതനിഴന്റെയടെനിസമ്മാനത്തനില

പ്രമതരകമമ്മായനി  സഭേമ്മാ  സമമളനര  മചരുകയമ്മാണക്ട്,  അതുര  ദശര്ഘമമ്മായനി.
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ചരനിത്രത്തനില  അപൂര്വമമ്മായനി  മമ്മാത്രഴമ  ഇത്ര  ദശര്ഘമമ്മായ  സമമളനര

ഉണമ്മാകുകയുളള.  24  ദനിവസഴത്ത  സനിറനിരഗക്ട്  ആണക്ട്,   വനിശദമമ്മായനി  ഓമരമ്മാ

ബനിലനിഴനക്കുറനിച്ചുര  ചര്ച   ഴചയ്യുകയമ്മാണക്ട്.   ബനിലനിഴന്റെ  അവതരണഘടത്തനില

ഇനനി കൂടുതല ചര്ചകളനിമലെയ്ക്കക്ട് മപമ്മാമകണതനില. 

ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല:  സര്,  ഇനരയനില  ഏറവര  കൂടുതല

ദനിവസര  സമമളനര  മചരുന്ന  ഒരു  സഭേയമ്മാണക്ട്  മകരള  നനിയമസഭേ  എനളള

അഭേനിമമ്മാനകരമമ്മായ  കമ്മാരരര  ഞമ്മാന  ഇവനിഴടെ  പറയമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഇനരയനില5  ദനിവസവര  10  ദനിവസവര  മചരുന്ന  സഭേകളുണക്ട്.  ജനങ്ങളുഴടെ

പ്രതനിനനിധനികളമ്മാണമലമ്മാ  നനിയമസഭേയനില  ഉളളതക്ട്.  ഇവനിഴടെ  ഇഇൗ  സഭേഴയ

മനരനിടെമ്മാനുര  ചര്ച  ഴചയമ്മാനുര  ജനങ്ങഴള    വനിശത്വമ്മാസത്തനിഴലെടുത്തുഴകമ്മാണക്ട്

കമ്മാരരങ്ങള് ഴചയമ്മാന ശമനിക്കുന്ന സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മുനപ്രതനിപക  മനതമ്മാവര  മറക്ട്  മനതമ്മാകളുര  പറയുമമ്പമ്മാള്  ഇഇൗ  കമ്മാരരങ്ങള്

പറയമ്മാതനിരനികമ്മാന  കഴെനിയനില.   ഇവനിഴടെ  മൂന്നക്ട്  പ്രമ്മാവശരര  സഭേ  ഒരു  ദനിവസര

വശതമമ്മാണക്ട്  മചര്ന്നതക്ട്,  എനമ്മാണക്ട്  സമ്മാഹചരരഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന വനിശദശകരനിമകണ

കമ്മാരരമനില.  മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാരണര  സഭേയനില  സശറ്റുകള്  മമ്മാറനിയനിട്ടു,  സഭേ
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മചരുന്നതനിനക്ട് പ്രശര വന.  2019  ഡനിസരബര്  31, 2020  ആഗസ്റ്റേക്ട്  24, 2020

ഡനിസരബര്  31  എന്നനിങ്ങഴന പലെ ദനിവസങ്ങളനില സനിരഗനിള് മഡ ആയനി സഭേ

മചമരണനി  വന്നനിട്ടുണക്ട്.   ഏറവര  ആദരര  അവസരമുണമ്മാകനി  ഇഇൗ  ബനില്ലുകള്

ഴമമ്മാത്തര  പമ്മാസമ്മാകമ്മാഴനടുക്കുമമ്പമ്മാള്  സ്റ്റേമ്മാററ്റ്യൂടറനിയമ്മായനി  നമള്  ഴചമയണ

കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട് ഇവഴയമ്മാഴക.  ഇനരയനിഴലെ മറക്ട് സരസമ്മാനങ്ങളനിഴലെമ്മാഴക ഇഇൗ

പറഞ നനിയമത്തനിഴന്റെ കമ്മാരരത്തനില ഇങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് ഴചയമ്മാന പറ്റുന്നതക്ട്.

  ഇവനിഴടെ  ഏറവര  ഒടുവനില  എഫക്ട്.ആര്.ബനി.എര.  ആകനിഴനക്കുറനിചമ്മാണക്ട്

സരസമ്മാരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരുന്നതക്ട്.  എഫക്ട്.ആര്.ബനി.എര.  ആകനിനകത്തക്ട്  ആദരര

തന്നതുര,  രണമ്മാമതക്ട്  2  ശതമമ്മാനര ആകനിയതുര രണ്ടുരകൂടെനി മചര്ത്തക്ട് പനിഴന്ന ഒരു

ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ആകനി.  ആ  ഓര്ഡനിനനഴസന  പറഞമ്മാല  ഇമപ്പമ്മാള്

നനിയമമമ്മായനി  നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.   Ordinance  is  as  good  as  a  law.   നനിയമര

അറനിയുന്ന  ആളുകളമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  രണ്ടുവശത്തുര  ഇരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഓര്ഡനിനനസക്ട്

ഇറമകണനി വരുന്നതക്ട് പ്രമതരക സമ്മാഹചരരത്തനിലെമ്മാണക്ട്.  ആ ഓര്ഡനിനനഴസന്നക്ട്

പറയുന്നതക്ട് നനിയമമമ്മാണക്ട്,  ഓര്ഡനിനനസനിഴന സരബന്ധനിചക്ട് ഒരു സരശയവമനില.

ഓര്ഡനിനനസക്ട്  രമ്മാജക്ട്  എനപറയുന്നതക്ട്  അമങ്ങയറര  ഴതറനിദരനിപ്പനിക്കുന്ന
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കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഇത്തരഴമമ്മാരു മവദനിയനില അങ്ങഴന പറയരുതക്ട്,  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു

ഓര്ഡനിനനസക്ട്  രമ്മാജനിഴന്റെ  കമ്മാരരമമയനില.  ഇതുമപമ്മാഴലെ  ഒമ്മാര്ഡനിനനസുകള്

നനിയമമമ്മാക്കുന്നതക്ട്  ഒരു  ചരനിത്രര  തഴന്നയമ്മായനിരനിക്കുര,  അത്രയുര  വലെനിഴയമ്മാരു

പദതനിയമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.  അങ്ങഴന  രമ്മാഷ്ട്രശയര  പറയമ്മാന

മപമ്മായമ്മാല  കൂടുതല  പറമയണനിവരുര.  ഓര്ഡനിനനസുകള്  മമ്മാത്രര  ഇറക്കുകയുര

കമനിറനികള്  കൂടെമ്മാതനിരനിക്കുകയുര   ഴചയ്ത  കമ്മാസ്റ്റേനിരഗക്ട്  മനനിസഭേയുഴടെ  കമ്മാലെര

ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള  എത്രമയമ്മാ  ചരനിത്രര  നമുക്കുണക്ട്,  അത്തരര  കമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്

ഞങ്ങള് മപമ്മാകുന്നനില.  വളഴര ഴടെകനികലെമ്മായ കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്, ഇഇൗ ഴടെകനികലെമ്മായ

കമ്മാരരങ്ങള്  നമുകക്ട്  നനിയമമമ്മാമകണതുണക്ട്.  അതക്ട്  ഇനരമ്മാ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

നനിയമമനുസരനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ  ഴചമയണതമ്മാണക്ട്,  ഴചയഴവനളള  കമ്മാരരര  പറഞ.

മറ്റു രമ്മാഷ്ട്രശയ കമ്മാരരങ്ങള് പറയണഴമങ്കേനില എത്ര കമ്മാലെര  എത്ര ഓര്ഡനിനനസക്ട്

ഇറകനി  തുടെങ്ങനിയ  കമ്മാരരങ്ങളനിമലെകക്ട്  മപമ്മാകമ്മാര.  ഇതനിനകത്തക്ട്

അകമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാമകണതനില  എനളളതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  പറയമ്മാത്തതക്ട്,

ഇതക്ട്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനികക്ട്  അയയ്ക്കണര,  അവനിഴടെ  വനിശദമമ്മായ  ചര്ചയ്ക്കക്ട്  മശഷേര

പമ്മാസമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്. ഇതക്ട് സബ്ജകക്ട് കമനിറനികക്ട് അയയ്ക്കണഴമന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട
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അരഗങ്ങമളമ്മാടെക്ട് ഞമ്മാന ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സശകര്വഴെനി അഭേരര്ത്ഥനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

മനി  .    സശകര്:  മൂന്നക്ട്  ബനില്ലുകഴളക്കുറനിച്ചുളള  ചര്ച  ഒരുമനിചക്ട്

നടെത്തമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  

(i) 2021-  ഴലെ മകരള സരസമ്മാന ചരക്കുമസവന നനികുതനി   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

ശശ.  അനവര് സമ്മാദത്തനിനുമവണനി  (ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ):   Sir,  I

move that ''This House resolves to disapprove The Kerala Goods and

Services  Tax  (Amendment)  Ordinance,  2021  (Ordinance  No.  106  of

2021).'' 

ഞമ്മാന ആദരമമ്മായനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി പറഞ ചനിലെ

കമ്മാരരങ്ങമളമ്മാടുളള വനിമയമ്മാജനിപ്പക്ട് പ്രകടെനിപ്പനികമ്മാന ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   നമ്മുഴടെ

സഭേമ്മാസമമളനങ്ങള്  നടെകമ്മാത്ത  സമയത്തക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  അടെനിയനര

ഘടങ്ങളനില  ആവശരമമ്മാഴണങ്കേനില  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  പുറഴപ്പടുവനികമ്മാനുളള

അധനികമ്മാരമുണക്ട്. അതക്ട് ഭേരണഘടെന  നലകനിയനിട്ടുളള അധനികമ്മാരമമ്മാണക്ട്, എമപ്പമ്മാഴര

ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന കഴെനിയുന്ന ഒരു  weapon  അല. This weapon can only be

utilised  or  used  with  utmost  caution.  നമ്മുഴടെ  മകമ്മാണ്സ്റ്റേനിറനവന്റെക്ട്
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അസരബനിയനില ഇകമ്മാരരര ചര്ച ഴചയ്തമപ്പമ്മാള് ഏറവര പ്രധമ്മാനമമ്മായുര അവനിഴടെ

ചര്ച ഴചയഴപ്പട ഒരു വനിഷേയമമ്മാണനിതക്ട്.  കമ്മാരണര സഭേ എനപറയുന്നതക്ട്, either

it is Lok Sabha or the Assembly; the will of the people are reflected in

these Houses. ജനങ്ങളുഴടെ പരമമ്മാധനികമ്മാരവര  അഭേനിപ്രമ്മായവര പ്രകടെനിപ്പനികമ്മാനുളള

മവദനിയമ്മാണക്ട്  നനിയമസഭേകളുര  പമ്മാര്ലെഴമന്റുര.   ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  അടെനിയനര

ഘടങ്ങളനില  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  പുറഴപ്പടുവനികമ്മാന  അധനികമ്മാരര  നലകുന്ന  ഒരു

ഴപ്രമ്മാവനിഷേനമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്സ്റ്റേനിററ്റ്യൂഷേനനില  ഉളളതക്ട്,  അതക്ട്  അനനിവമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

ഞങ്ങള്  ഭേരനിച  കമ്മാലെത്തുര  ഞങ്ങള്  ഓര്ഡനിനനസുകള്  ഇറകനിയനിട്ടുണക്ട്,

ഇലമ്മാഴന്നമ്മാനര  പറയുന്നനില.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  പറഞതുമപമ്മാഴലെ  പലെ

ഘടങ്ങളനിലുര  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറമകണനി വരുര,  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  പമ്മാസമ്മാകമ്മാന

കഴെനിയമ്മാഴത  വന്നമ്മാല  വശണ്ടുര  ഴപ്രമ്മാമുലമഗറക്ട്  ഴചമയണനിവരുര,  ഗവര്ണഴറ

സമശപനിമകണനി വരുര,  അഴതമ്മാഴക  usual procedure  ആണക്ട്.  അങ്ങക്ട് എമനമ്മാ

ഒരു  മഹത്തമ്മായ  കമ്മാരരര  ഴചയ്യുന്ന  മടനിലെമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  പറഞതക്ട്  എഴന്ന

അത്ഭുതഴപ്പടുത്തനി.  നനിങ്ങള്  35  ഓര്ഡനിനനസക്ട് ഇറകനിയതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇഇൗ

സഭേ  വനിളനിച്ചുകൂടനി  നനിയമമമ്മാമകണനി  വന്നതക്ട്.  നനിങ്ങള്  ഓര്ഡനിനനസക്ട്
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ഇറകനിയനിലമ്മായനിരുഴന്നങ്കേനില ഇതക്ട്  മവണനി വരനിലമ്മായനിരുന.  നനിങ്ങള് എമനമ്മാ

വനിപ്ലവകരമമ്മായ കമ്മാരരര ഴചയ്ത മടനില അവതരനിപ്പനിചതക്ട് കഷ്ടമമ്മായനിമപ്പമ്മായനി.  ഇഇൗ

ഓര്ഡനിനനസുകള്ക്കുപകരര  നനിയമനനിര്മമ്മാണര  നടെത്തനിയനിരുനഴവങ്കേനില

ഓര്ഡനിനനസക്ട്   ആവശരമനിലമ്മായനിരുന.   നനിങ്ങള്  35  ഓര്ഡനിനനസുകള്

ഇറകനിയതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  അതനിഴന  ഴലെജനിമസ്ലേറക്ട്  ഴചമയണനി  വന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകര്  ഇവനിഴടെ  ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ  സഭേമ്മാസമമളനര

ഇത്ര  ദശര്ഘകമ്മാലെര  വനിളനിമകണനിവന്നതനിഴന്റെ  കമ്മാരരരതഴന്ന  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ധൃതനിപനിടെനിചക്ട് ഓര്ഡനിനനസക്ട് ഇറകനിയതുമൂലെമമ്മാണക്ട്. പലെ ഓര്ഡനിനനസുകളുര ഒരു

ആവശരവമനിലമ്മാഴത ഴപഴടന്നക്ട് ഇറകനിയവയമ്മാണക്ട്.  അത്ര അടെനിയനര ഘടത്തനില

ഇറമകണ ഒരു ഓര്ഡനിനനസുമല ഇതക്ട്.  അടെനിയനര ഘടങ്ങളനില ഇറകമ്മാഴമന്ന

ഴപ്രമ്മാവനിഷേന  ഇവനിഴടെ  മനിസക്ട്  യൂസക്ട്  ഴചയഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാഴയന്നക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിമകണ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന:  അങ്ങക്ട്  പറഞതക്ട്  വളഴര  കറകമ്മാണക്ട്,

പകര്ചവരമ്മാധനി നനിമരമ്മാധന നനിയമര ആദരര ഒരു ഓര്ഡനിനനസമ്മായമ്മാണക്ട് വന്നതക്ട്.

ആ  നനിയമര  അനുസരനിചക്ട്  പ്രതനിപകത്തുളള  ലെകകണകനിനക്ട്
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ആളുകള്ഴകതനിഴര  മകഴസടുത്തനിട്ടുണക്ട്.  5  മപരനില  കൂടുതല  അതക്ട്  6

ആളുകളമ്മാഴണങ്കേനിലുര  മപമ്മാലെശസുകമ്മാരന  വന്നക്ട്  ഴമമ്മാഴഴബലെനിലൂഴടെ  മഫമ്മാമടമ്മാ

എടുക്കുര,  അതനിനുമശഷേര  ഒരു  മകഴസടുക്കുര.  അങ്ങഴന  മകരളത്തനില  ഇഇൗ

നനിയമത്തനിഴന്റെ  മപരനില  മകഴസടുത്ത  എത്ര  ആളുകളുഴണന്നക്ട്  ഇമപ്പമ്മാഴര  ഒരു

രഹസരമമ്മാണക്ട്,  ആ  കമ്മാരരങ്ങള്  പുറത്തക്ട്  വരുന്നമതയനില.  സഭേഴയ

വനിശത്വമ്മാസത്തനിഴലെടുകമ്മാഴത ഓര്ഡനിനനസക്ട് ഇറകനി അതനിഴന്റെ മപരനില ജനങ്ങഴള

പശഡനിപ്പനിക്കുന്ന സമ്പ്രദമ്മായമമ്മാണനിഴതന്നക്ട്  അമങ്ങയ്ക്കക്ട് അറനിയനിമല?

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ:  ഇവനിഴടെ  പ്രധമ്മാനര,  Basic  structure  of  the

Constitution  ആണക്ട്.  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി പ്രമ്മാകശസസക്ട് എങ്ങഴന മപമ്മാകണര, how

the  Government  has  to  perform,  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  എന്തു ഴചയണര?  ഇവനിഴടെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകര്  അഴലങ്കേനില  സഭേ  തഴന്ന  പരനിമശമ്മാധനികണര.  വളഴര

നനിസമ്മാര കമ്മാരരങ്ങള്ക്കുമപമ്മാലുര ഓര്ഡനിനനസക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാണക്ട്. അടെനിയനര

ഘടങ്ങളനില  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറമകണതമ്മായനി  വരുര.  എന്നമ്മാല  ഇവനിഴടെ

നനിസമ്മാരകമ്മാരരങ്ങള്ക്കുമപമ്മാലുര  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറകനി,  34  ഓര്ഡനിനനസക്ട്

ഉണമ്മായനി  കഴെനിഞമശഷേര  അതക്ട്  ഴലെജനിമസ്ലേഷേനമ്മാകനി  മമ്മാറമ്മാന;  അതക്ട്
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നനിയമമമ്മായനികഴെനിഞ.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരരമനനി  പറഞതക്ട്  ശരനിയമ്മാണക്ട്,

already  അതക്ട്  നനിയമമമ്മായനികഴെനിഞനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ആ നനിയമത്തനിനക്ട്  legal

sanctity  ലെഭേനികമ്മാന മവണനി ഇവനിഴടെ   ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ആ ഒരു

പ്രമ്മാകശസക്ട് ഒരു ഗവണ്ഴമന്റെനിനുര ഭൂഷേണമമ്മായ കമ്മാരരമല.  

ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമമ്മാര്: ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മുന പ്രതനിപക മനതമ്മാമവ,

വളഴര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ഒരു  കമ്മാരരര,  ഞമ്മാന  ഇന്നഴലെ  നനിയമസഭേയനില

ഉന്നയനിചതമ്മാണക്ട്.  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മാണക്ട്,

അടെനിയനര  ഘടത്തനില  അതക്ട്  ആവശരമമ്മാണക്ട്.  ഓര്ഡനിനനസക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നൂഴവന്നക്ട് മമ്മാത്രമല,  ഇന്നഴലെ നമ്മാലെക്ട്  ബനില്ലുകളമ്മാണക്ട് സഭേയനില ചര്ച

ഴചയ്തതക്ട്.   ആ നമ്മാലു ബനില്ലുകളുര  സഭേയനില ചര്ച ഴചയ്തക്ട്,  ഴഴവകുമന്നരരതഴന്ന

അതക്ട്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനികക്ട്  മപമ്മാകണര,  രമ്മാത്രനി  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  കൂടുന്നതക്ട്

സരബന്ധനിചക്ട്   ഞമ്മാന  സഭേയനില  അങ്ങമയമ്മാടെക്ട്  പറഞതമ്മാണക്ട്.  റൂള്  237

അനുസരനിചക്ട്  സഭേയനില  ചര്ച  ഴചയകഴെനിഞമ്മാല  ഒരു  ദനിവസഴത്ത

അവധനിഴയടുത്ത  മശഷേമമ്മാണക്ട്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  മചമരണതക്ട്.   ഒരു  ദനിവസര

അവധനി ഴകമ്മാടുകണര.  യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില ഇതനിനുമുനപക്ട് ഇതുമപമ്മാഴലെയമ്മായനിരുന,
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എനര  പലെ  ഘടങ്ങളനിലുര  ഇതുമപമ്മാഴലെ  കമ്മാരരങ്ങള്  ഴചയ്യുന,  അനതഴന്ന

മപമ്മാകുന,  അരഗങ്ങള്കക്ട്  ചര്ച  ഴചയമ്മാന  അവസരര  കനിട്ടുന്നനില.

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനികമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി   ഴക.  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന,

മനനിയമ്മായനിരനിക്കുന്ന സമയത്തക്ട് ഒരു കമനിറനിഴയ നനിയമനിച്ചു,  ഞമ്മാന ഓര്ക്കുന,

മുനസശകര്  ശശ.  എര.  വനിജയകുമമ്മാര്  ഴചയര്മമ്മാനമ്മായ  കമനിറനിയമ്മാണതക്ട്.  ആ

കമനിറനിയമ്മാണക്ട് അതനിഴലെമ്മാരു മമ്മാറര വരുത്തനിയതക്ട്, ഒരു ദനിവസര ഉണമ്മാകണര.  

മനി  .   സശകര്: ഇമപ്പമ്മാള് അമദ്ദേഹര ഴചയര്മമ്മാനമ്മായനി ഒരു കമനിറനിയുണക്ട്. 

ശശ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമമ്മാര്: വനിഷേയര അതല, ഞമ്മാന പറയഴട.

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുന പ്രതനിപക മനതമ്മാവക്ട്  നല മഫമ്മായനില

സരസമ്മാരനിക്കുകയമ്മായനിരുന. അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ മഫമ്മാ നഷ്ടഴപ്പടുത്തരുതക്ട്. 

 ശശ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമമ്മാര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴചയര്  അങ്ങഴന

പറയരുതക്ട്. ഴചയര് കമ്മാരരങ്ങള് മനസനിലെമ്മാകണര, ചടര 237 പ്രകമ്മാരര അമങ്ങയ്ക്കക്ട്

അധനികമ്മാരമുണക്ട്,  ആ  അധനികമ്മാരര  അടെനിയനര  സമ്മാഹചരരത്തനിലെമ്മാണക്ട്,  ഇന്നക്ട്

വമരണ  ബനിലമ്മാഴണങ്കേനില  അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  പറഞയയ്ക്കമ്മാര,  അങ്ങക്ട്  അങ്ങഴന

ലെമ്മാഘവത്തനില  കമ്മാണരുതക്ട്,  ഇതക്ട്  സരരകനിമകണ  ബമ്മാധരതയുണക്ട്.   അങ്ങക്ട്
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ഴചയ്തതക്ട്  ഴതറമ്മായ  നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്,  ഇകമ്മാരരങ്ങള്  സരരകനിമകണ  നനിയമര

മവണ  രശതനിയനില  ചര്ച  ഴചമയണതമ്മാണക്ട്,  അതനിനവസരര  ഴകമ്മാടുകമ്മാഴത

ഴചയര്തഴന്ന  ഇത്തരര  കമ്മാരരങ്ങള്  ഴചയ്യുന്നതക്ട്  സഭേമയമ്മാടുളള  ശരനിയമ്മായ

നടെപടെനിയല എന്നക്ട് ഞമ്മാന സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

മനി  .    സശകര്:  ചനിലെ  വരവസകള്  മവവക്ട്  ഴചയ്യുന്നതനിനക്ട്  ഴചയറനിനക്ട്

പ്രമതരകമമ്മായനിട്ടുളള അധനികമ്മാരമുഴണന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര തഴന്ന ഇവനിഴടെ

ചൂണനികമ്മാണനിക്കുനണക്ട്.  ആ  പ്രമതരക  അധനികമ്മാരര  അസമ്മാധമ്മാരണ

സമ്മാഹചരരത്തനിലെമ്മാണക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനിചനിട്ടുളളതക്ട്,  അത്തരത്തനില

ഉപമയമ്മാഗനിചതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  അങ്ങക്ട്  സഭേമ്മാതലെത്തനില  ഇത്തരര  പരമ്മാമര്ശങ്ങള്

നടെത്തുന്നതക്ട് വളഴര നനിര്ഭേമ്മാഗരകരമമ്മാഴണന്നക്ട് മമ്മാത്രഴമ ഇമപ്പമ്മാള് പറയമ്മാനുളള.  

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ:  സര്,  അങ്ങക്ട്  ഇന്നക്ട്  പറഞ  ഞമ്മാന  11.30-

നമ്മാണക്ട്  മനമ്മാടശസക്ട്  നലകനിയഴതന്നക്ട്.  എന്നമ്മാലുര  എഴന്റെ  ഒബ്ജകന  അങ്ങക്ട്

അരഗശകരനിച്ചു.  അതക്ട് എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്?  ഇന്നഴലെ രമ്മാത്രനി  8  മണനി വഴരയമ്മാണക്ട്

സഭേ  നടെത്തനിയതക്ട്.   ഞങ്ങള്  ഭേരണകകനിയമ്മായനിരുന്ന  കമ്മാലെത്തക്ട്  2  ബനിലനില

കൂടുതല.....
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മനി  .    സശകര്:  അങ്ങയുഴടെ മനമ്മാടശസക്ട്  11.30-നക്ട്  കനിടനിയനിട്ടുര അരഗശകരനിചതക്ട്

അസമ്മാധമ്മാരണ സമ്മാഹചരരത്തനിലുളള നടെപടെനിയമ്മായനിടമ്മാണക്ട്. 

ചശഫക്ട് വനിപ്പക്ട്  (മഡമ്മാ  .    എന  .    ജയരമ്മാജക്ട്):  സര്, നനിയമസഭേയുഴടെ ചരനിത്രത്തനില

ഒരു ദനിവസര 8 ബനില്ലുകള് വഴര എടുത്തനിട്ടുണക്ട്.  

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ:   സര്,  അന്നക്ട്  പ്രതനിപകര  സഭേയനിലനനിനര

ഇറങ്ങനിമപ്പമ്മായ  സമ്മാഹചരരത്തനിലെമ്മാണക്ട്   8  ബനില്ലുകള്  പമ്മാസമ്മാകനിയതക്ട്.   അന്നക്ട്

മഡമ്മാ. എന. ജയരമ്മാജക്ട് ഞങ്ങളുഴടെ കൂഴടെയമ്മായനിരുന.

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗപമ്മാല):   സര്,

പ്രതനിപകര ഇറങ്ങനിമപ്പമ്മായമപ്പമ്മാള് 8 ബനില്ലുകള് പമ്മാസമ്മാകനിഴയനപറയുന്നതക്ട് ഇഇൗ

സനിസ്റ്റേമത്തമ്മാടുള്ള ബഹുമമ്മാനക്കുറവമ്മായനി കരുതുകയനിമല? ഇറങ്ങനിമപ്പമ്മായ സമയത്തക്ട്

8 ബനില്ലുകള് പമ്മാസമ്മാകമ്മാന പമ്മാടെനിലമ്മായനിരുന.

ശശ  .    രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ: സര്,  അതക്ട് ഞമ്മാന അരഗശകരനിക്കുന. ഞങ്ങള്

ഭേരണകകനിയമ്മായനിരുന്ന  കമ്മാലെത്തക്ട്  രണനിലക്കൂടുതല  ബനില്ലുകള്  അന്നക്ട്

പരനിഗണനിചമ്മാല  ശശ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  അന്നഴത്ത

എര.എല.എ.-മമ്മാര്  ബഹളരവയ്ക്കുമമ്മായനിരുന.  പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്
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ഇവനിഴടെയുണമലമ്മാ,  അമദ്ദേഹര  പറയഴട.  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  ചര്ച  ഴചയ്യുന്ന

വനിഷേയമമ്മായതനിനമ്മാല ഇഇൗ സഭേമ്മാതലെത്തനില ഇകമ്മാരരര ഞമ്മാന പരസരമമ്മായനി ചര്ച

ഴചയമ്മാന ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില. ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഴചയര് ശദനിമകണ കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

ഇകമ്മാരരര  ഞമ്മാനനിവനിഴടെ  പറയമ്മാന  കമ്മാരണര  തങ്ങഴളമനമ്മാ  വനിപ്ലവകരമമ്മായ

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട് ഴചയ്യുന്നഴതന്ന രൂപത്തനില ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി

പറയുന്നതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്.   ഓര്ഡനിനനസുകഴളലമ്മാര  റശമപ്ലസക്ട്  ഴചയ്യുന്നതനിനമ്മായനി,

നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തനിനുമവണനി മമ്മാത്രര ഒരു സഭേ കൂടുനഴവന്നമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്.

ഇങ്ങഴന  സഭേ  കൂടെമ്മാനുള്ള  കമ്മാരണര  നനിങ്ങള്  ഇഇൗ  സഭേഴയ  ഴഴബപമ്മാസക്ട്

ഴചയഴകമ്മാണക്ട്  നനിസമ്മാരകമ്മാരരങ്ങള്ക്കുമപമ്മാലുര  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറകനിയതമ്മാണക്ട്;

അവ നനിയമമമ്മാമകണതക്ട് നനിങ്ങളുഴടെ ബമ്മാധരതയമ്മാണക്ട്. It is your constitutionl

duty to enact the law,  അതക്ട് നനിങ്ങളുഴടെ ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വമമ്മാണക്ട്.  അഴലങ്കേനില

നനിങ്ങള്കക്ട് വശണ്ടുര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഗവര്ണഴറ കമ്മാമണണതമ്മായനി വരുര.  ഇതക്ട്

വനിപ്ലവഴമമ്മാനമല,  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനിക  നടെപടെനി  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങള്  ഴചയമ്മാന

ബമ്മാധരസരമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  ഴചയ്യുനഴവനമമ്മാത്രര.  പമക  എനനികക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെനിമനമ്മാടെക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്  ഇങ്ങഴന  നനിസമ്മാര  കമ്മാരരങ്ങള്കക്ട്
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ഓര്ഡനിനനസക്ട് ഇറക്കുന്ന രശതനി ശരനിയല,  ആ  പ്രമ്മാകശസക്ട് ശരനിയല എന്നമ്മാണക്ട്.

ഇതക്ട്   പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി  നടെപടെനിക്രമങ്ങളയുര  സഭേകഴളയുര  ഴഴബപ്പമ്മാസക്ട്

ഴചയ്യുന്നതമ്മാണക്ട്.  ഇങ്ങഴന  ഴചയ്യുന്നതക്ട്  പമ്മാര്ലെമന്റെനിലെമ്മാഴണങ്കേനിലുര

നനിയമസഭേയനിലെമ്മാഴണങ്കേനിലുര  അനമ്മാമരമ്മാഗരകരമമ്മായ  പ്രവണത  സൃഷ്ടനിക്കുഴമന്നക്ട്

സര്കമ്മാരനിനക്ട് മുന്നറനിയനിപ്പക്ട് നലകമ്മാന ഞമ്മാന ആഗ്രഹനിക്കുന. 

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  മഭേദഗതനി  ബനിലനിഴന്റെ  നനിരമ്മാകണപ്രമമയമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന

അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്,  സരസമ്മാനഴത്ത  ഴപമ്മാതുകടെര  മറമ്മാകറ്റുമപമ്മാഴലെ

കുതനിച്ചുകയറുകയമ്മാണക്ട്.   ഒരു  ലെക്കുര  ലെഗമ്മാനുമനിലമ്മാഴതയമ്മാണക്ട്  കടെര  വമ്മാങ്ങുന്നതക്ട്.

മകരള  ചരനിത്രത്തനില  ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റുര  ഇതുമപമ്മാഴലെ  ഇത്രയുര  വലെനിയ  കടെര

വമ്മാങ്ങനി  മകരളത്തനിഴലെ  ജനങ്ങഴള  കടെകമ്മാരമ്മാകനിയ  കമ്മാലെഘടമുണമ്മാവനില.

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  വന്നമപ്പമ്മാള്  അന്നഴത്ത  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.

മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകനിനക്ട്  എഴനമ്മാരു  ആഹമ്മാദമമ്മായനിരുന.   എറണമ്മാകുളത്തക്ട്

രമ്മാത്രനിയനില  പത്രസമമളനര  വനിളനിച്ചുകൂടനി  അമദ്ദേഹര  പറഞതക്ട്  മകരളത്തനിനക്ട്

5000  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  മനടമുണമ്മാകമ്മാന  മപമ്മാകുനഴവന്നമ്മാണക്ട്.  നമ്മുഴടെ

പ്രധമ്മാനമനനി  രമ്മാത്രനിയനില  സമമളനര  വനിളനിച്ചുകൂട്ടുന്നതുമപമ്മാഴലെ  സമമ്മാനമമ്മായ
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രശതനിയനില   മകരളത്തനിഴലെ  ധനകമ്മാരരമനനി  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  രമ്മാത്രനിയനില  മയമ്മാഗര

വനിളനിച്ചുമചര്ത്തതക്ട്.  അന്നക്ട് ധനകമ്മാരരമനനിയമ്മായനിരുന്ന മഡമ്മാ.  മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട്

പറഞതക്ട്   മകരളത്തനിഴന്റെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനി  മുഴവനമ്മായനി

തശരമ്മാനമപമ്മാകുന,  5000  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  വരുമമ്മാനമുണമ്മാകമ്മാന

മപമ്മാകുനഴവഴന്നലെ ലമ്മാമമ്മായനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത സനിതനിഴയനമ്മാണക്ട്?   യു.പനി.എ.

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തമ്മാണക്ട് ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ഴയപ്പറനി ആമലെമ്മാചനയുണമ്മായഴതന്ന

കമ്മാരരര  ശരനിയമ്മാണക്ട്.  പമക  യമ്മാഴതമ്മാരു  ഗൃഹപമ്മാഠവര  ഴചയമ്മാഴത  ധൃതനിപനിടെനിചക്ട്

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നനിയമര  നടെപ്പമ്മാകനിയതനിഴന്റെ  ദുരനുഭേവമമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  രമ്മാജരത്തക്ട്

സരഭേവനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  ബഡ്ജറ്റുകള്  മപമ്മാലുര

അപ്രസക്തമമ്മാകുന.  സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  വരുമമ്മാനത്തനില  ഗണരമമ്മായ

കുറവണമ്മാകുന.  സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  ഇഇൗ  നനികുതനി  കുറവനിനക്ട്

നഷ്ടപരഹമ്മാരമുണമ്മാകമ്മാഴമന്നക്ട് പറഞനിട്ടുര പലെമപ്പമ്മാഴര സമയത്തനിനക്ട് ആ വരുമമ്മാനര

മകമ്മാമ്പനമസറക്ട് ഴചയ്ത തുക ലെഭേരമമ്മാകമ്മാഴത മപമ്മാകുന. അശമ്മാസശയമമ്മായ നനിലെയനില

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നടെപ്പമ്മാകനിയതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  എത്രമയമ്മാ  തവണ  ചുമത്തനിയ

നനികുതനിയനിലമപ്പമ്മാലുര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കഇൗണ്സനിലെനില  കുറവവരുമത്തണതമ്മായനി
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വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന. ജനി.എസക്ട്.ടെനി. കഇൗണ്സനില മയമ്മാഗര മചരുമമ്പമ്മാഴഴെലമ്മാമുള്ള

ഒരു  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  അജണ  നനികുതനിഘടെനയനിലുള്ള  മമ്മാറമമ്മാണക്ട്.

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിനുമുമ്പക്ട്  ശരനിയമ്മായ  ഗൃഹപമ്മാഠര  ഴചയ്തനിരുഴന്നങ്കേനില,  ശരനിയമ്മായ

നനിലെയനില  പഠനര  നടെത്തനിയനിരുഴന്നങ്കേനില  ഇഇൗ  അപമ്മാകതകള്  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന

കഴെനിയുമമ്മായനിരുന.  ശശ.  നമരന്ദ്ര  മമമ്മാദനികക്ട്  അര്ദരമ്മാത്രനിയനില  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിഴന്റെ

ഇരുസഭേകളുഴടെയുര  സമമളനര  വനിളനിച്ചുകൂടനി  അടെനിയനരമമ്മായനി

പമ്മാസമ്മാകണഴമനള്ള  നനിര്ബന്ധബുദനി  ഒനഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  യമ്മാഴതമ്മാരു

മഹമ്മാരവര്ക്കുര  ഴചയമ്മാഴത  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നനിയമര  ധൃതനിയനില  നടെപ്പമ്മാകനിയതക്ട്.

അനര മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  പമ്മാര്ടനി  ഇഇൗ കമ്മാരരത്തനിലുള്ള എതനിര്പ്പക്ട്  അറനിയനിചനിരുന.

എനമ്മാണക്ട്  യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില  സരഭേവനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്?  സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ

വരുമമ്മാനര കുറയുന.  നനികുതനി നനിര്ണ്ണയത്തനിലുര നനികുതനി പനിരനിവനിലുര സരസമ്മാന

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ നനിയനണങ്ങള് ഏതമ്മാണക്ട് പൂര്ണ്ണമമ്മായുര ഇലമ്മാതമ്മായനിരനിക്കുന.

ഇഴതലമ്മാര  ഫലെപ്രദമമ്മായുര  ശമ്മാസശയമമ്മായുര  പരനിഹരനിചമശഷേമമ്മായനിരുന

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നടെപ്പനിലെമ്മാമകണനിയനിരുന്നതക്ട്.  ഴചകക്ട്  മപമ്മാസ്റ്റുകള്  ഇലമ്മാതമ്മാകനി,

നനികുതനിഴവടനിപ്പക്ട്  വര്ദനിച്ചു.  ഇവ  തടെയമ്മാനുള്ള  ശമ്മാസശയമമ്മായ  നടെപടെനികള്
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സത്വശകരനിചനിരുന്നനില.   ഇന്നക്ട്  സരസമ്മാന  ബഡ്ജറനിഴന്റെ  പ്രസക്തനിമപമ്മാലുര

നഷ്ടഴപ്പടനിരനിക്കുന്ന  സമ്മാഹചരരമമ്മാണക്ട്  കമ്മാണമ്മാന  കഴെനിയുന്നതക്ട്.  ഞങ്ങളുഴടെ

ഗവണ്ഴമന്റുണമ്മായനിരുന്ന  കമ്മാലെത്തക്ട്  ഴക.  എര.  മമ്മാണനി  അവതരനിപ്പനിച

ബഡ്ജറനിഴനപ്പറനിയുര  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  ധനകമ്മാരര  മമ്മാമനജക്ട് ഴമന്റെനിഴനപ്പറനിയുര

എഴനലമ്മാമമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്?  അതനിനുമശഷേര  അധനികമ്മാരത്തനില  വന്ന

എല.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.

മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്  ഒരു  ധവളപത്രമനിറകനി.  ഇലമ്മാത്ത  ആനഴയകമ്മാണനിചക്ട്

ജനങ്ങഴള പറനികമ്മാനമ്മായനി ഒരു ധവളപത്രമനിറകനിയതക്ട്  ഞങ്ങളമ്മാരുര മറന്നനിടനില.

സതരത്തനില  ഇഴപ്പമ്മാഴെമല  ഒരു  ധവളപത്രമനിറമകണതക്ട്?   വമ്മാസവത്തനില

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ശശ.  ഴക.  എന.  ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല  മകരളത്തനില  ഒരു

ധവളപത്രര  ഇറമകണതമ്മായനിരുന.  മകരളത്തനിഴന്റെ  യഥമ്മാര്ത്ഥ  ധനസനിതനി

എനമ്മാഴണന്നക്ട്  അമദ്ദേഹര ജനങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  പറമയണതമ്മാണക്ട്.   ഇമപ്പമ്മാഴെമ്മാഴണങ്കേനിലുര

അമദ്ദേഹര അതക്ട് പറയണര.  

ശശ  .   പനി  .   സനി  .   വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്: സര്, ധവളപത്രര മമ്മാത്രമല, 'ഴക.എര.മമ്മാണനിയുര

പചകള്ളവര'  എന്ന മപരനില മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട് ഒരു പുസകര
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എഴതനിയ കമ്മാരരര അമങ്ങയ്ക്കറനിയമ്മാമമമ്മാ?  

ശശ  .   രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ: സര്, ആ പുസകര ചനിന പബനിമകഷേനസമ്മാണക്ട്

ഇറകനിയഴതന്നക്ട്  മതമ്മാനന.  അന്നനിറകനിയ  ധവളപത്രത്തനിനക്ട്  യമ്മാഴതമ്മാരു

പ്രസക്തനിയുമനിലമ്മായനിരുന.  എന്നമ്മാല  യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില  ധവളപത്രത്തനിഴന്റെ

ആവശരര ഇന്നമ്മാണക്ട്.  മുടെനിഞ തറവമ്മാടെനിഴന്റെ കമ്മാരണവഴരമപ്പമ്മാഴലെയമ്മാണക്ട് നമ്മുഴടെ

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിഴടെയനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇഴതമ്മാനര  അങ്ങയുഴടെ

കുറരഴകമ്മാണല,  കഴെനിഞ  അഞ്ചുവര്ഷേകമ്മാലെര  അമനിതമമ്മായനി

കടെഴമടുത്തതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്.  കടെരകയറനി മുടെനിഞമപമ്മായ ഒരു തറവമ്മാടെനിഴന്റെ മുറത്തക്ട്

ചമ്മാരുകമസരയനിലെനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  കമ്മാരണവഴരമപ്പമ്മാഴലെയമ്മാണക്ട്  ശശ.  ഴക.  എന.

ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാലെനിഴന്റെ  ഇരുത്തര  കമ്മാണുമമ്പമ്മാള്  മതമ്മാനന്നതക്ട്.  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ

മുഖത്തക്ട് ഒരു ചനിരനിമപമ്മാലുര വരുന്നനില. കമ്മാരണര ways and means adjustment-

നുള്ള ബുദനിമുട്ടുകള് അമദ്ദേഹത്തനിനറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്. ചനിരനി മമ്മാസനിടതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

കമ്മാണമ്മാതനിരനിക്കുന്നഴതന്നമ്മാമണമ്മാ?  ശരനിയമ്മാണക്ട്,  നനിങ്ങള്  പറഞതക്ട്.

പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്  നനിതരനനിദമ്മാനഴചലെവകള്ക്കുമപമ്മാലുര  പണമനിഴലന്ന  കമ്മാരരര

ഇന്നഴലെയുര ചര്ച ഴചയ്തതമ്മാണക്ട്.  തമദ്ദേശ ഭേരണ സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ പ്ലമ്മാന ഫണക്ട്
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ഴവടനിക്കുറയ്ക്കുന.   പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഴവടനിക്കുറയ്ക്കുന.   കഴെനിഞ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  30  ശതമമ്മാനര  മുതല  40  ശതമമ്മാനര  വഴര  പ്ലമ്മാന

ഫണനില  ഴവടനിക്കുറവണമ്മായനി.  എനനിമനഴറ  പറയുന,  ഒരുകമ്മാലെത്തുര

പടനികജമ്മാതനി  വകുപ്പനിഴന്റെ  ഫണക്ട്  ഴവടനിക്കുറയ്ക്കമ്മാറനില.  ശശ.  എ.  ഴക.  ബമ്മാലെന

ഇവനിഴടെ  വനിലെപനിചതക്ട്  ഞമ്മാമനമ്മാര്ക്കുന.  പടനികജമ്മാതനി  വകുപ്പനിഴന്റെ  ഫണ്ടുമപമ്മാലുര

കഴെനിഞ  കമ്മാലെഘടത്തനില  ഴവടനിക്കുറച്ചു,  കമ്മാരണര  പണമനില.  ഇന്നക്ട്

സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  സനിതനിഴയനമ്മാണക്ട്?

യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരമബമ്മാധമത്തമ്മാടുകൂടെനി  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ഇഇൗ  പ്രശങ്ങഴള

സമശപനിക്കുഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന കരുതുകയമ്മാണക്ട്.   നനിതരനനിദമ്മാനഴചലെവകള്ക്കുമപമ്മാലുര

പണമനിലമ്മാഴത,  വലെനിയമതമ്മാതനില  കടെഴമടുത്തക്ട്,  സരസമ്മാനഴത്ത

കടെഴകണനിയനിലെമ്മാകനി  നനിര്ത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  അവസയമ്മാണക്ട്  കമ്മാണമ്മാന

കഴെനിയുന്നതക്ട്.  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകനിനക്ട്  കഴെനിഞ  തവണ  ഒരു

വമ്മാദമുണമ്മായനിരുന,  കടെഴമടുകണര,  അമമരനിക  കടെഴമടുക്കുന്നനിമല,

കടെഴമടുക്കുന്നതക്ട്  നലതമ്മാഴണനള്ള  ഒരു  തനിയറനി  കഴെനിഞ  കുമറ  നമ്മാളുകളമ്മായനി

മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്  പ്രചരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.
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മകരള  ചരനിത്രത്തനില  ഏറവര  കൂടുതല  കടെഴമടുത്ത  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി

ആയനിരുന  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്.  തനിരനിചടെവക്ട്  ഇല,  ടെമ്മാകക്ട്

പനിരനിവമനില.  ഒരനികലുര ടെമ്മാകക്ട്   പനിരനികനിലമ്മായനിരുന.  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന

ടെമ്മാകക്ട്  പനിരനിവനിഴന  സരബന്ധനിച  കമ്മാരരര  ഇവനിഴടെ  ഉന്നയനിചനിരുന.   അതനിഴന്റെ

വനിശദമ്മാരശങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഞമ്മാന  മപമ്മാകുന്നനില.  ഴകമ്മാമമഴരല  ടെമ്മാകക്ട്  പനിരനിവക്ട്

ഉണമ്മാകുന്നനില.  നനികുതനി  വകുപ്പനിഴന്റെ  ഴകടുകമ്മാരരസതഴയക്കുറനിചക്ട്  ഞങ്ങള്

പറഞ.  ടെമ്മാകക്ട് ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട് ഴമന്റെനിഴന്റെ ഴകടുകമ്മാരരസതഴയക്കുറനിചക്ട് ഞങ്ങളനിവനിഴടെ

പറഞ.  യമ്മാഴതമ്മാരു ടെമ്മാകക്ട്  കളകനുമനിലമ്മാഴത,  വലെനിയ മതമ്മാതനില കടെഴമടുത്തക്ട്

സരസമ്മാനത്തക്ട്  ഇ.എര.എസക്ട്.  മുതല  ശശ.  ഉമന  ചമ്മാണനിവഴര  ഭേരനിച

ഗവണ്ഴമന്റുകള്  വരുത്തനിവച  കടെത്തനിഴനകമ്മാള്  കൂടുതല  കടെര  എടുത്തനിടക്ട്

മഡമ്മാ. ടെനി. എര. മതമ്മാമസക്ട്    ഴഎസകക്ട്  പറയുന.....,

പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്   (ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന):  സര്,   GST-യനിഴലെ

നനികുതനിപനിരനിവനിഴനക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  എര.എല.എ.  ശശ.  രമമശക്ട്

ഴചന്നനിത്തലെ സരസമ്മാരനിക്കുന്നതക്ട്.  VAT-ല നനിന്നക്ട്  GST-യനിമലെയ്ക്കക്ട് മമ്മാറനിയമപ്പമ്മാള്

മനരഴത്ത  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ  അന്നഴത്ത  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി
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മകരളമമ്മായനിരനിക്കുര   ആ  GST-യുഴടെ  structure അനുസരനിചക്ട്...,   ഇനരയനിഴലെ

ഏറവര  വലെനിയ  കണ്സറ്റ്യൂമര്  മസ്റ്റേറമ്മായ  മകരളമമ്മായനിരനിക്കുര  അതനിഴന്റെ  ഏറവര

വലെനിയ  ഴബനനിഫനിഷേരറനി  എന്നമ്മാണക്ട്  നമള്  കണകമ്മാകനിയനിരുന്നതക്ട്.  കമ്മാരണര

ജനി.  എസക്ട്.  ടെനി.-യനില  ലെമ്മാസ്റ്റേക്ട്  മപമ്മായനിന്റെനിലെമ്മാണക്ട് ടെമ്മാകക്ട്    എന്നതുഴകമ്മാണക്ട്

മകരളത്തനിഴന്റെ നനികുതനി  വരുമമ്മാന വര്ദനവക്ട്  30%  -ലെധനികമമ്മായനിരനിക്കുഴമനളള

പ്രതശകയമ്മാണക്ട്  ഉണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  കനിടമ്മാഴത

മപമ്മായഴതന്നതക്ട് ഇമപ്പമ്മാഴര പരനിമശമ്മാധനികഴപ്പടുന്നനിഴലന്നതമ്മാണക്ട് പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു

കമ്മാരരര.  ഇനരയനിഴലെ  എലമ്മാ  സരസമ്മാനങ്ങളനിലുര VAT-ല  നനിന്നക്ട്  വളഴര

വരതരസമമ്മായ  structure  ആണക്ട്  GST-കക്ട്   ഉള്ളതക്ട്.  VAT-ഴലെ  നനികുതനി

ഭേരണസരവനിധമ്മാനമമ്മാണക്ട്  മകരളത്തനില  ഇമപ്പമ്മാഴര  തുടെരുന്നതക്ട്.  മകരളത്തനിഴലെ

ഏറവര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  നറ്റ്യൂനത  ടെമ്മാകക്ട്   നനികുതനി  ഭേരണ  സരവനിധമ്മാനര  GST-കക്ട്

അനുമയമ്മാജരമമ്മായ  രശതനിയനില  മമ്മാറനി   re-structure  ഴചയ്തനിടനിഴലന്നമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്

രണ്ടുര  രണമ്മാണക്ട്.  VAT-ഴലെ  അമത  സനിസ്റ്റേര  ഇമപ്പമ്മാഴര  നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.

നനിരനരമമ്മായനി  ഞങ്ങള്  യു.ഡനി.എഫക്ട്.....,  ശശ.  രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെയുഴടെ

നനിര്മദ്ദേശപ്രകമ്മാരര അന്നക്ട് ഇറകനിയ ഴഴവറക്ട് മപപ്പറനില ഇതക്ട് വളഴര വരക്തമമ്മായനി
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പറഞനിട്ടുണക്ട്.  അന്നഴത്തയുര ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്തയുര    ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനിമയമ്മാടെക്ട്

പറയുകയമ്മാണക്ട്  GST  ആനുകൂലെരര  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  കനിടണഴമങ്കേനില

നനികുതനി  ഭേരണസരവനിധമ്മാനര  പൂര്ണ്ണമമ്മായനി  പുന:സരഘടെനിപ്പനികണര.

ഇകമ്മാരരഴത്തക്കുറനിചക്ട് അങ്ങയുഴടെ അഭേനിപ്രമ്മായഴമനമ്മാണക്ട്?

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ  : സര്,  അങ്ങക്ട് പറഞ കമ്മാരരര  100 ശതമമ്മാനര

ശരനിയമ്മാണക്ട്. 

ചശഫക്ട് വനിപ്പക്ട്  (മഡമ്മാ  .    എന  .    ജയരമ്മാജക്ട്  ): സര്, GST നനികുതനി കുറഞതനിഴന്റെ

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരണര  അന്നക്ട്  നനികുതനി  തശരുമമ്മാനനിച  സമയത്തക്ട്,  GST

നടെപ്പമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള് എലമ്മാ സരസമ്മാനങ്ങളനിലുര നനികുതനിയുഴടെ അടെനിസമ്മാനത്തനില

റവനറ്റ്യൂ  നറ്റ്യൂട്രല  മററക്ട്  തശരുമമ്മാനനിചനിരുന.   അന്നക്ട്  മകരളത്തനില  14.5%-ഓളര

ഉണമ്മായനിരുന്ന സമയത്തക്ട്   GST-യനിഴലെ പലെ കമ്മാരരങ്ങള്ക്കുര 28%  വഴര വന.

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകനിനുര

മമ്മാണനിസമ്മാറനിനുഴമമ്മാഴക അന്നക്ട് ടെമ്മാകനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനില കൂടുതല വരുമമ്മാനര

കനിട്ടുഴമനള്ള  പ്രതശകയുണമ്മായനിരുന.   പമക  സരഭേവനിചതക്ട്  ഇതക്ട്   പലെ

ഘടങ്ങളനിലെമ്മായനി കുറഞഴവന്നതമ്മാണക്ട്.  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായനി GST-യുഴടെ വരുമമ്മാനര
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സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  കുറഞഴവന്നതമ്മാണക്ട്  യഥമ്മാര്ത്ഥ  കമ്മാരരര.  അങ്ങക്ട്

അകമ്മാദമനികമ്മായനി  ഇഇൗ  കമ്മാരരഴത്തക്കുറനിചക്ട്  സരസമ്മാരനിച്ചുമപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  ആ

വനിഷേയര വനിട്ടുമപമ്മാകരുഴതന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാനനിവനിഴടെ സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ  : സര്,  ഇകമ്മാരരര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സശകര്ക്കുര

അറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ചശഫക്ട് വനിപ്പുര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട പ്രതനിപക

മനതമ്മാവര പറഞതമ്മാണക്ട് അതനിഴന്റെ കമ്മാരരര. കമ്മാരണര നമള് പ്രതശകനിചതക്ട് നല

വരുമമ്മാനര കനിട്ടുഴമന്നമ്മാണക്ട്, പഴക കനിടനിയനില.  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്? End point-ല

നനില്ക്കുന്ന,  പ്രമതരകനിഴചമ്മാരു  കണ്സറ്റ്യൂമര്  മസ്റ്റേറ്റുകൂടെനിയമ്മാണക്ട്   മകരളര.  എലമ്മാ

സമ്മാധനങ്ങളുര  പുറത്തുനനിന്നക്ട്  വരുന്നതമ്മാണക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  കൂടുതല

നനികുതനികനിട്ടുഴമഴന്നമ്മാരു  പ്രതശകയുണമ്മായനിരുന.  അതുണമ്മായനില;  എന്തുഴകമ്മാണക്ട്

ഉണമ്മായനില?  Tax  structure-ല  വരുത്തനിയനിരനിക്കുന്ന  മമ്മാറമുണമ്മാകനിയനിഴലന്നക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പ്രതനിപക  മനതമ്മാവക്ട്  പറഞതക്ട്  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്.   VAT-

ആണക്ട്  നമുക്കുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  GST-മലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറനിയമപ്പമ്മാള്  അതനിനനുസരനിച്ചുളള

ഘടെനമ്മാപരമമ്മായ  മമ്മാറര  (restructure)   നടെത്തനിയനിരുഴന്നങ്കേനില   ഉമദ്ദേശനിച

പ്രമയമ്മാജനര  കനിട്ടുമമ്മായനിരുന,  അതക്ട്  കനിടനിയനില.   I  feel  that  Mr.  K.  N.
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Balagopal  will  take  initiative  to  restructure  the  tax  system which  is

existing  today.   അതനിഴലെമ്മാരു  മമ്മാറര  വരുത്തണര,  അങ്ങക്ട്  അഴതമ്മാന്നക്ട്

പരനിമശമ്മാധനികണര.  ഞങ്ങള്  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്-മനമ്മാടെക്ട്

പറഞമപ്പമ്മാള് അന്നക്ട്  അഴതമ്മാനര മകടനില.  I  don't  understand  why he  is

justifying  taking  loans.  ഇതുമപമ്മാഴലെ  ഭേശകരമമ്മായ  മതമ്മാതനില   തുക

കടെഴമടുക്കുന്നതനിഴനക്കുറനിചക്ട്...,  അമമരനിക  കടെഴമടുക്കുന്നനിമലഴയന്നക്ട് കഴെനിഞ

ദനിവസര  അമദ്ദേഹര  ഴടെലെനിവനിഷേനനില  പറയുന്നതുമകട്ടു.  ഇങ്ങഴന

പറഞഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ഇന്നഴത്ത  നമ്മുഴടെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  സനിതനി

എനമ്മാണക്ട്?  ഇവനിഴടെ സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ GST-യനില നനിന്നക്ട് കൂടുതല വരുമമ്മാനര

മകരളത്തനിനുണമ്മാകണഴമങ്കേനില  അതനിനനുസരനിച്ചുളള  ടെമ്മാകനിഴന്റെ  ഘടെനയനില

മമ്മാറരവരുത്തുകയുര  ടെമ്മാകക്ട്  ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട്ഴമന്റെനിഴന  ഉടെച്ചുവമ്മാര്ക്കുകയുര  മവണര.

യമ്മാഴതമ്മാരു  കമ്മാരരകമതയുമനിലമ്മാത്ത  ആളുകളമ്മാണക്ട്  അവനിഴടെ  ഉണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.

ഴകമ്മാമമഴെക്ട് സരല  ടെമ്മാകനിഴന്റെ  പനിരനിവനിഴനപ്പറനി  കഴെനിഞ  തവണ  ഇവനിഴടെ

സൂചനിപ്പനിചതമ്മാണക്ട്.  ടെമ്മാകക്ട്  കളകനനില.  മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെമത്തതല  ഞമ്മാന

പറയുന്നതക്ട്, അതനിനുമുമ്പുളള സനിതനി എനമ്മാണക്ട്? ടെമ്മാകക്ട് കളകക്ട് ഴചയമ്മാഴത  നമുകക്ട്
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എങ്ങഴന  ഴചലെവഴെനികമ്മാന  കഴെനിയുര;  റവനറ്റ്യൂ  ഇല.  ഴചലെവക്ട്  മമ്മാത്രമമയുള.

അങ്ങഴനയുഴള്ളമ്മാരു സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  എത്രകമ്മാലെര മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന കഴെനിയുര.

കഴെനിഞ  5  വര്ഷേരഴകമ്മാണക്ട്  95,713  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  അധനിക  വമ്മായമ്മാ

ബമ്മാധരതയമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാനത്തനിനുണമ്മായനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ  വമ്മായകഴളമ്മാഴക

തനിരനിചടെയ്മകണതമല;  പലെനിശ  ഴകമ്മാടുമകണതമല;  ധനപ്രതനിസന്ധനികളുഴടെ

യഥമ്മാര്ത്ഥ കമ്മാരണങ്ങഴള കഴണത്തനി അതക്ട് മറനികടെക്കുന്നതനിനുപകരര ഇലമ്മാത്ത

ഓമരമ്മാ  കമ്മാരണങ്ങള്  കഴണത്തനി  അതനിമന്മേല  കുറര  ആമരമ്മാപനിക്കുന്ന

നടെപടെനിയമ്മായനിരുന  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്     ഴഎസകക്ട്   ധനകമ്മാരര

മമ്മാമനജക്ട് ഴമന്റെനിഴന്റെ ഒരു പ്രധമ്മാന ഘടെകര.    മഡമ്മാ. ടെനി. എര. മതമ്മാമസക്ട്    ഴഎസകക്ട്

എഴന്റെ  നഴലമ്മാരു സുഹൃത്തമ്മാണക്ട്;  നല ധനകമ്മാരര  വനിദഗ്ധനമ്മാണക്ട്;  അഴതമ്മാനര

മമ്മാറനിനനിര്ത്തനിയല ഞമ്മാന പറയുന്നതക്ട്.  പഴക, അമദ്ദേഹര സത്വശകരനിച സമശപനര

മകരളത്തനിനക്ട്  അനുമയമ്മാജരമമ്മായനിരുന്നനിഴലനളളതമ്മാണക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരര.

അധനികമ്മാരമമറ  ആദരവര്ഷേങ്ങളനില  നനിങ്ങള്  പറഞതക്ട്,  യു.ഡനി.എഫക്ട്.

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  നനികുതനി  പനിരനിവനിഴന്റെ  കുഴെപ്പരഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങളുഴടെ  സനിതനി

മമമ്മാശമമ്മായഴതന്നമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന്റെ  പ്രതനിവനിധനിയമ്മായനി  ഓമരമ്മാ  വര്ഷേവര
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ലെകരമനിടനിട്ടുളള  പ്രമതരക  ടെമ്മാര്ജറക്ട്  അങ്ങക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു.    30%  ടെമ്മാകക്ട്

പനിരനിക്കുഴമന്നക്ട്  പറഞ.  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാര്കക്ട്  ടെമ്മാര്ജറക്ട്  നനിശ്ചയനിച്ചുഴകമ്മാടുത്തു.

എത്രശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്  ഴകമ്മാമമഴരല  ടെമ്മാകനില  പനിരനിവണമ്മായതക്ട്;  10%  -ത്തനില

തമ്മാഴഴെയമ്മായനിരുന.   നനികുതനി  പനിരനിവനില  ഒരു  വര്ദനവര   വരുത്തമ്മാന

സമ്മാധനിചനിഴലന്നക്ട് മമ്മാത്രമല ധനസനിതനി ......

ശശമതനി യു  .    പ്രതനിഭേ  : സര്,  അങ്ങക്ട് വളഴര സശനനിയറമ്മായനിട്ടുളള അരഗമമ്മാണക്ട്.

അങ്ങക്ട്  പറയുന്ന  ഓമരമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങളുര  ഞങ്ങളനിവനിഴടെ  മകള്ക്കുന.

ഇതുപറയുമമ്പമ്മാള്  കടുത്ത  സമ്മാമ്പത്തനിക  സമര്ദ്ദേര  നമ്മുഴടെ  സമൂഹര

അനുഭേവനിചതുകൂടെനി  ഒന്നക്ട്  പ്രസരഗത്തനില  പറയുകയമ്മാഴണങ്കേനില   സതരസന്ധത

നമുക്കുകൂടെനി  മബമ്മാധരമമ്മാകുര.  പ്രവമ്മാസനികള്  തനിരനിഴകവന,   മകമ്മാവനിഡുമൂലെര

ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മായ്മയുണമ്മായനി.  ടെമ്മാകക്ട്  കളകനടെകര  വളഴര  സമര്ദ്ദേത്തനിലെമ്മാകനി

മകമ്മാവനിഡുമൂലെര  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  നനികുതനിവരുമമ്മാനവര  നനിന്നനിമല;

ജനങ്ങള്ഴകലമ്മാര പണരഴകമ്മാടുമകണ അവസ വന്നനിമല? അമപ്പമ്മാള്  അതുകൂടെനി

മചര്ത്തക്ട്,  മകന്ദ്രത്തനിഴന്റെ  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  ഒനകൂടെനി  ഴസ്ട്രെസ്ഴചയ്തക്ട്  പറഞമ്മാല  ഒരു

വനിദരമ്മാര്ത്ഥനിനനിഴയന്ന നനിലെയനില കൂടെനി  നമുകക്ട് സമനമ്മാഷേമമ്മാകുര.  കൂടെമ്മാഴത  GST
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വന്ന അവസരത്തനില ഇത്തരര സമര്ദ്ദേങ്ങള് കുറയ്ക്കമ്മാന മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് ഭേരനിക്കുന്ന

മറക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങളനില  പ്രമതരക  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  എടുത്തനിരുമന്നമ്മാ   എനകൂടെനി

വരക്തമമ്മാകമ്മാമമമ്മാ?

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ  : സര്,  തശര്ചയമ്മായുര.  അകമ്മാരരത്തനില  രണക്ട്

പമ്മാര്ടമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട കമ്മായരകുളര എര.എല.എ.-  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.  ഞങ്ങള്

പറഞതക്ട് മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനിലുളള കമ്മാരരമല.  ടെമ്മാകക്ട്  കളകനനിഴലെ

മപമ്മാരമ്മായ്മ  ഉള്ഴപ്പഴടെ  മകമ്മാവനിഡനിനുമുമ്പുള്ള  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്  ശശ.  വനി.  ഡനി.

സതശശന  അന്നക്ട്  പ്രതനിപകത്തുനനിന്നക്ട്  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.  മകമ്മാവനിഡനിനുമുമ്പക്ട്

എല.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അധനികമ്മാരത്തനില  വന്നമപ്പമ്മാള്  പറഞതക്ട്,

മമ്മാണനിസമ്മാറനിഴന്റെ  ഭേരണകമ്മാലെത്തക്ട്  ടെമ്മാകക്ട്  പനിരനിവനിലമ്മായനിരുന്നതുഴകമ്മാണക്ട്

പ്രതനിസന്ധനിയുണമ്മായഴതന്നമ്മാണക്ട്.  റവനറ്റ്യൂ  കളകനുര  ഇലമ്മായനിരുന.  അതക്ട്

പരനിഹരനികമ്മാന  30%  ടെമ്മാകക്ട്  കളകന  ടെമ്മാര്ജറ്റുര  വചനിരുന  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.

മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്.   മകമ്മാവനിഡനിനുമുമ്പുതഴന്ന അഴതമ്മാനര അചശവക്ട് ഴചയമ്മാന

കഴെനിഞനിഴലന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന പറഞതക്ട്. മകമ്മാവനിഡനിനുമശഷേര മവഴറമ്മാരു പ്രമതരക

സമ്മാഹചരരര  തഴന്നയമ്മായനിരുന,  ഞമ്മാനുര  അരഗശകരനിക്കുന.
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മകമ്മാവനിഡനിനുമുമ്പുതഴന്ന  ടെമ്മാകക്ട്   കളകഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്

അവധമ്മാനത ഇലമ്മായനിരുനഴവന്നതക്ട് വരക്തമമ്മായനിത്തഴന്ന ഞങ്ങള് ഇഇൗ മഫമ്മാറനില

ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുളളതമ്മാണക്ട്.   രണമ്മാമതക്ട്   ശശമതനി  യു.  പ്രതനിഭേ  പറഞതക്ട്...,

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിനക്ട്  ഒറ  നനിലെപമ്മാമടെയുണമ്മായനിരുനള.  GST  വരുന്നതനില

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിനക്ട് അനുകൂലെ നനിലെപമ്മാടെമ്മായനിരുന. One nation, one tax.  പഴക,

അതക്ട്  നടെപ്പമ്മാകമ്മാന  മവണനി  ധൃതനിപനിടെനിമകണ  കമ്മാരരമനില.  മപ്രമ്മാപ്പറമ്മായ  മഹമ്മാര

വര്കക്ട്  നടെത്തണമമ്മായനിരുന;   സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  അവരുഴടെ  സ്ട്രെക്ചറുകളനില

മമ്മാറര  വരുത്തണമമ്മായനിരുന.  VAT-ലനനിന്നക്ട്  ഴപഴടഴന്നമ്മാരു മമ്മാറമുണമ്മാകുമമ്പമ്മാള്

അതനിനനുസരനിചക്ട് സരസമ്മാനങ്ങഴള എകനപക്ട് ഴചയണമമ്മായനിരുന. ശമ്മാസശയമമ്മായ

സമശപനങ്ങള്  മവണനിവരുമമ്മായനിരുന.  ശശ.  നമരന്ദ്രമമമ്മാദനികക്ട്

അഴതമ്മാനമമ്മായനിരുന്നനില,  ഴപഴടന്നക്ട്  അതക്ട്  നടെപ്പമ്മാകണഴമനള്ള

ലെകരമമ്മായനിരുന ഉണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ആ കമ്മാരരത്തനില വരക്തമമ്മായ

അഭേനിപ്രമ്മായര  പറഞനിരുന.  ഞങ്ങള്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ഴയ  എതനിര്ത്തനില.  അന്നക്ട്

ശശ. ഴക. എന. ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല രമ്മാജരസഭേയനിലുണമ്മായനിരുഴന്നന്നക്ട് മതമ്മാനന. 

ശശ  .    എചക്ട്  .    സലെമ്മാര:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  കമ്മായരകുളര  എര.എല.എ.
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മചമ്മാദനിച  മചമ്മാദരത്തനിനക്ട്  തമ്മാങ്കേള്  ഉത്തരര  പറയുമമ്പമ്മാള്  തനിരനിചമ്മാണക്ട്

പറഞഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  വന്ന  സമ്മാഹചരരത്തനില

സരസമ്മാനത്തക്ട്  പ്രമതരകമമ്മായ  മമ്മാറര  സ്ട്രെക്ചറലെമ്മായനി

ഉണമ്മാമകണനിയനിരുനഴവന്നമ്മാണക്ട്  മുന  പ്രതനിപകമനതമ്മാവര  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത

മനതമ്മാവര പറയുന്നതക്ട്.  മചമ്മാദനിച മചമ്മാദരര, മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് ഉള്ഴപ്പഴടെ ഭേരനിക്കുന്ന മറക്ട്

സരസമ്മാനങ്ങളനില  എവനിഴടെഴയങ്കേനിലുര  അത്തരഴമമ്മാരു  വരതരമ്മാസര

ഉണമ്മാകനിയനിട്ടുമണമ്മാഴയനള്ളതമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ: സര്,അകമ്മാരരര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ശശ.  വനി.  ഡനി.

സതശശന   പറഞമലമ്മാ.

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,  മനരഴത്ത  കമ്മായരകുളര  അരഗര

മചമ്മാദനിചതനില രണക്ട് കമ്മാരരങ്ങളുണക്ട്. അന്നക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനിമലെക്കുള്ള

മമ്മാറഴത്ത  എലമ്മാവരുര  സത്വമ്മാഗതര  ഴചയ.  പമക  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നടെപ്പമ്മാക്കുന്ന

കമ്മാരരത്തനില  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  മദശശയ  മനതൃതത്വഴമടുത്ത  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  ആദരര  ഒരു

പപലെറക്ട്   സശമമ്മായനി  നടെപ്പമ്മാകണഴമന്നമ്മാണക്ട്.  ധൃതനിപനിടെനിചക്ട്  നടെപ്പമ്മാകരുഴതന്ന

നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്  അഖനിമലെനരമ്മാമകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  കമനിറനിയുര  ഇനരയനിഴലെ  മുഴവന
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മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങളുര  സത്വശകരനിചതക്ട്.   നമ്മുഴടെ  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ

ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി   അന്നഴത്ത മകന്ദ്ര ധനകമ്മാരരമനനിയുഴടെ കൂഴടെയനിരുന്നക്ട്

അതനിഴന  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴചയ്യുകയമ്മായനിരുന.  നടെപ്പമ്മാകണര;

സദുമദ്ദേശത്തനിലെമ്മാണക്ട്  ,  ഞമ്മാന  അമദ്ദേഹഴത്ത  കുറഴപ്പടുത്തുന്നതല,  മകരളത്തനില

ഏറവര  കൂടുതല  നനികുതനി  വരുമമ്മാനമുണമ്മാകുഴമനള്ള  ധമ്മാരണയനിലെമ്മായനിരുന

അമദ്ദേഹര അതനിഴന സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴചയ്തതക്ട്.  മമ്മാത്രമല പനിന്നശടുവന്ന കമ്മാരരങ്ങളനില

മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റുമമ്മായനി   അഭേനിപ്രമ്മായ  വരതരമ്മാസങ്ങള്  വന്നമപ്പമ്മാള്  അന്നഴത്ത

പ്രതനിപക  മനതമ്മാവമ്മായനിരുന്ന  ശശ.  രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ  മുനകഴയടുത്തക്ട്,

ഇനരയനിഴലെ  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ഭേരനിക്കുന്ന  സരസമ്മാനങ്ങളനിഴലെ  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിമമ്മാഴര  മകമ്മാ-  ഒമ്മാര്ഡനിമനറക്ട്  ഴചയ്തക്ട്,  നമ്മുഴടെ  അന്നഴത്ത  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിഴയയുര  തമനില  ബന്ധഴപ്പടുത്തനി  നനിരനരമമ്മായനി  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

കഇൗണ്സനിലെനില  മകരള  ഗവണ്ഴമന്റുര  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ഭേരനിക്കുന്ന  സരസമ്മാന

ഗവണ്ഴമന്റുകളനിഴലെ  ധനകമ്മാരര  മനനിമമ്മാരുര  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  മനതൃതത്വത്തനിഴന്റെ

അറനിമവമ്മാടുര പങ്കേമ്മാളനിത്തമത്തമ്മാടുരകൂടെനി ഒരുമനിചക്ട് ഒരു നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട് എടുത്തഴതന്നക്ട്

നനിങ്ങള്കക്ട് ഒമ്മാര്മയനിമല?
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ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ:  സര്,  ശശ.  എചക്ട്.  സലെമ്മാര  പറഞതക്ട്

മനസനിലെമ്മായനി. ഞമ്മാന പറയമ്മാര.  മഴറലമ്മാ മസ്റ്റേറ്റുകളനിലുര വരുത്തനികഴെനിഞ. നമള്

വരുത്തനിയനില, അതമ്മാണക്ട് പ്രശര. ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സശകര് അമങ്ങയ്ക്കക്ട് അറനിയമ്മാവന്ന

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  അങ്ങക്ട്  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിലുണമ്മായനിരുന്നതമ്മാണക്ട്.   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാനുള്ള ധൃതനിപനിടെനിച  നടെപടെനികളുണമ്മായതനിഴന്റെ ഫലെമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  പലെ

തരത്തനിലുള്ള  പ്രതനിസന്ധനിയുമുണമ്മായതക്ട്.   ഇമപ്പമ്മാള്   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

കഇൗണ്സനില......,   മഡമ്മാ.  ടെനി.എര.  മതമ്മാമസക്ട്   ഐസകക്ട്  തഴന്ന   അന്നക്ട്

എമന്നമ്മാടുപറയുമമ്മായനിരുന,   നമള് എലമ്മാ സരസമ്മാനങ്ങളനിഴലെയുര ബനി.ഴജ.പനി.

ഇതര ധനകമ്മാരരമനനിയുമമ്മായുര സരസമ്മാരനിചക്ട്.....   മലെമ്മാടറനിയുഴടെ കമ്മാരരത്തനില......

മലെമ്മാടറനിയുഴടെ  കമ്മാരരത്തനില  നമള്  ഒരുമനിച്ചുനനിന.   അതുകഴെനിഞക്ട്   പലെ

വനിഷേയങ്ങളനിലുര  ബനി.ഴജ.പനി.  ഇതര  ധനകമ്മാരരമനനിമമ്മാഴര  മകമ്മാ-ഒമ്മാര്ഡനിമനറക്ട്

ഴചയഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ശമര  നമള്  നടെത്തനിയനിരുന.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  വരുന്ന

സമ്മാഹചരരര  മനസനിലെമ്മാകനിഴകമ്മാണക്ട്  അതനിനുമവണനിയുള്ള  പ്രനിപ്പമറഷേന  നമുകക്ട്

നടെത്തമ്മാന  കഴെനിയമ്മാഴത  മപമ്മായനി  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഇവനിടെഴത്ത  പ്രശര.  അതനില

നനിങ്ങള്  തരമ്മാതരര  മപമ്മാഴലെ  ഒമ്മാമരമ്മാ   ഴതമ്മാടുനരമ്മായങ്ങള്  കഴണത്തനി.
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പ്രളയരമൂലെമമ്മാണക്ട്  ധനസനിതനി  വഷേളമ്മായഴതന്നക്ട്  ആദരര  പറഞ.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

നടെത്തനിപ്പനിഴലെ മകന്ദ്ര നയത്തനിഴലെ പമ്മാളനിചകളമ്മാണക്ട് മഴറമ്മാരു കമ്മാരണമ മ്മായഴതന്നക്ട്

പറഞ.  മകമ്മാവനിഡമ്മാണക്ട്  കമ്മാരണഴമന്നക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  പറയുന.  സതരത്തനില

അഴതലമ്മാര  ഉണക്ട്;  ഇഴലന്നക്ട്  ഞമ്മാന  പറയുന്നനില.  അഴതമ്മാഴക  നമ്മുഴടെ

സമ്മാമ്പത്തനികമമഖലെഴയ  ഗുരുതരമമ്മായനി  ബമ്മാധനിചനിട്ടുണക്ട്.  മകമ്മാവനിഡക്ട്  നമഴള

മമ്മാത്രമല  മലെമ്മാകര  മുഴവനുര  ഇനരയനിഴലെ  എലമ്മാ  സരസമ്മാനങ്ങഴളയുര

ബമ്മാധനിചനിട്ടുണക്ട്.  ആളുകളുഴടെ  പര്മചഴനിരഗക്ട്  പവര്  കുറഞനിട്ടുണക്ട്.  ആളുകളുഴടെ

സമ്മാമ്പത്തനിക പ്രതനിസന്ധനി വര്ദനിചനിട്ടുണക്ട്.  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട്

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  കമ്മാരരത്തനില  അന്നക്ട്  ഈ  നനിലെപമ്മാഴടെടുത്തമപ്പമ്മാള്  ശശ.

സശതമ്മാറമ്മാര ഴയച്ചൂരനിയുഴടെ നനിലെപമ്മാടെക്ട് വരതരസമമ്മായനിരുന. സനി.പനി.ഴഎ.(എര.)-ഴന്റെ

ഴപമ്മാളനിറക്ട്  ബറ്റ്യൂമറമ്മാ  എടുത്തതക്ട്  വരതരസമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്.  അമങ്ങയ്ക്കുര

അറനിയമ്മാമമലമ്മാ;  പമക  അന്നക്ട്  മകരളര  പറഞഴതനമ്മാണക്ട്?  മകരളര  end

സരസമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  നമുകക്ട്  കൂടുതല വരുമമ്മാനമുണമ്മാകുഴമന്ന നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്  മഡമ്മാ.

ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്  എടുത്തതക്ട്.  പനിന്നശടെക്ട്  അമദ്ദേഹഴത്ത  പമ്മാര്ടനി

തനിരുത്തനിമയമ്മാഴയന്നക്ട് എനനികറനിയനില.  ഏതമ്മായമ്മാലുര ചുരുകത്തനില സരഭേവനിചതക്ട്,
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മകരളഴത്ത  സരബന്ധനിചനിടെമത്തമ്മാളര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഴകമ്മാണക്ട്  ഉമദ്ദേശനിച

പ്രമയമ്മാജനമുണമ്മാകമ്മാഴത  മപമ്മായനി  എനള്ളതനിഴന്റെ  കമ്മാരണങ്ങള്  കഴണത്തമ്മാന

ഇമപ്പമ്മാഴഴെങ്കേനിലുര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി തയമ്മാറമ്മാകണര. അതനില

തനിരുത്തലുകള് വരുത്തണര.  എന്തുഴകമ്മാണക്ട് ഇതുണമ്മാകുന;  എന്തുഴകമ്മാണക്ട് ഇതക്ട്

സരഭേവനിക്കുന  എന്നക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്  ടെമ്മാകക്ട്  സരവനിധമ്മാനത്തനില  മമ്മാറര

വരുത്തണഴമങ്കേനില മമ്മാറര  വരുത്തണര.  അമങ്ങയ്ക്കക്ട് അതനിനുള്ള സമയമുണക്ട്.  ആ

മമ്മാറര  വരുത്തനിഴകമ്മാണക്ട്  കൂടുതല  പ്രമയമ്മാജനമുണമ്മാകമ്മാനുള്ള  നടെപടെനികളമ്മാണക്ട്

സത്വശകരനിമകണതക്ട്.  ധൂര്ത്തക്ട്,  അനമ്മാവശരഴചലെവകള്   ഒഴെനിവമ്മാക്കുര  എന്നക്ട്

മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്  പറഞ.  പമക  അതക്ട്  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ

കമ്മാലെഘടത്തനില അനമ്മാവശര ഴചലെവകള്  ഒഴെനിവമ്മാക്കുര.  ധൂര്ത്തുര അഴെനിമതനിയുര

വനികലെമമ്മായ  സമ്മാമ്പത്തനികനയരമൂലെവര  സരസമ്മാനര  ഇന്നക്ട്  ഗുരുതരമമ്മായ

സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയനിമലെര്ഴപ്പടനിരനിക്കുന.  ഇത്രയുര  ഗുരുതരമമ്മായ

സമ്മാമ്പത്തനികപ്രതനിസന്ധനിയുള്ളമപ്പമ്മാഴര  ഴഹലെനിമകമ്മാപ്ററനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില

എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇത്ര പനിടെനിവമ്മാശനി ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മുഖരമനനി കമ്മാണനിക്കുന്നതക്ട്?

ഴഹലെനിമകമ്മാപ്ററനില  ഞമ്മാന  പണ്ടുര  മപമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  പമ്മാര്ടനിയനിലെമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്
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എര.എല.എ.  ആകുന്നതനിനക്ട് മുമ്പുര മപമ്മായനിട്ടുണക്ട്;  അതക്ട് മവഴറ കമ്മാരരര.  അടുത്ത

തവണ മപമ്മാകുമമ്പമ്മാള് ശശ. എ. എന. ഷേരസശറനിഴനയുര കൂഴടെ ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാര.

ഇവനിടെഴത്ത  പ്രശഴമനമ്മാണക്ട്?  ഴഹലെനിമകമ്മാപ്ററനിനക്ട്  വമ്മാടെക  ഒന്നരമകമ്മാടെനി  രൂപ

അഴലങ്കേനില  രണരമകമ്മാടെനി  രൂപ  ഴകമ്മാടുമകണതക്ട്  അത്ര

അതരമ്മാവശരമുള്ളകമ്മാരരമമ്മാമണമ്മാ?  ആരമ്മാ  ഇവനിഴടെ  ഴഹലെനിമകമ്മാപ്ററനില

സഞരനിക്കുന്നതക്ട്?  അടെനിയനരഘടത്തനില  ഴഹലെനിമകമ്മാപ്റര്  മവണഴമങ്കേനില

അരമണനിക്കൂര്ഴകമ്മാണക്ട്  മനവനിയുഴടെ   ഴഹലെനിമകമ്മാപ്റര്  നമുകക്ട്  കനിട്ടുര.  ഒരു

കമ്മാരരവമനിലമ്മാഴത  എനനിനമ്മാണക്ട്  വമ്മാടെക  ഇങ്ങഴന  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്?

ഇതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന ധമ്മാരമ്മാളര കമ്മാരരങ്ങള് നനിങ്ങള് ഴചയ്യുനണക്ട്.  അനമ്മാവശരമമ്മായ

ധൂര്ത്തക്ട്  ഒഴെനിവമ്മാക്കുഴമന്നക്ട്  പറഞ.  നനിങ്ങള്  ഒഴെനിവമ്മാകനിയനില;  മകരളത്തനിഴന്റെ

ഴപമ്മാതുകടെര 296916 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മായനി വര്ദനിച്ചു. Per capita debt  ഒരു ലെകര

രൂപയമ്മായനി വര് ദനിച്ചു.  ആമളമ്മാഹരനി  ഒരു ലെകര രൂപയമ്മാണക്ട് ഇന്നക്ട് കടെര. 2016-

ല എല.ഡനി.എഫക്ട്.  പുറഴപ്പടുവനിച ധവളപത്രത്തനില ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത ധനസനിതനി

ഇങ്ങഴന തുടെര്ന്നമ്മാല, 2021- ആകുമമ്പമ്മാള് ശമ്പളര, ഴപനഷേന, വമ്മായമ്മാതനിരനിചടെവക്ട്

എന്നനിവ  നനിലെയ്ക്കുഴമന്നക്ട്  നനിങ്ങള്  പറഞ.  അഞ്ചുവര്ഷേഴത്ത  എല.ഡനി.എഫക്ട്.
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ഭേരണത്തനിഴന്റെ ധനസനിതനി ആ നനിലെയനിമലെകക്ട് എത്തനിചനിരനിക്കുനഴവനള്ളതമ്മാണക്ട്

സതരര. 

ശശ  .   ഴക  .   ബമ്മാബു   (  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  ): സര്, അങ്ങക്ട് പറഞ ഒരു കമ്മാരരര ഞമ്മാന

ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാര.  യു.ഡനി.എഫക്ട്. ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട് മകമ്മാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടറനി

ഴപനഷേന  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  തശരുമമ്മാനനിച്ചു.  അന്നക്ട്  എല.ഡനി.എഫക്ട്.

ശക്തമമ്മാഴയതനിര്ക്കുകയുര അധനികമ്മാരത്തനിലവന്നമ്മാല മകമ്മാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടറനി ഴപനഷേന

സമ്പ്രദമ്മായര  അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുഴമനര  പറഞ.  പ്രകടെനപത്രനികയനിലുര

വരക്തമമ്മാകനി.  അതക്ട്  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമല,  മകമ്മാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടറനി  ഴപനഷേന

തുടെരുഴമന്നമ്മാണക്ട്  കഴെനിഞദനിവസര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി

പറഞതക്ട്. ഇതക്ട് ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .   രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ: സര്, അതക്ട് നമ്മുഴടെ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട   ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനികക്ട്  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനിക ജമ്മാനമുള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  പറഞതമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരണര

ഇനനിയുള്ള  കമ്മാലെത്തക്ട്  മകമ്മാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടറനി  ഴപനഷേന  നനിര്ത്തമ്മാന  കഴെനിയനില.

രമ്മാജരസഭേമ്മാരഗമമ്മായനിരുന്ന  ആളമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട്  ഇതക്ട്  അറനിയമ്മാര.

മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകനിനക്ട്  അതനിലമ്മാത്തതുഴകമ്മാണക്ട്  അമദ്ദേഹഴത്ത
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അടുത്ത  മലെമ്മാകക്ട് സഭേയനിഴലെങ്കേനിലുര  സമ്മാനമ്മാര്ത്ഥനിയമ്മാക്കുഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന

കരുതുകയമ്മാണക്ട്.  ഏതമ്മായമ്മാലുര  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയമ്മായ  ശശ.  ഴക.  എന.

ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല  പറഞതക്ട്  വസ്തുതമ്മാപരമമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാണ്ട്രനിബറ്റ്യൂടറനി

ഴപനഷേന   മകരളത്തനില  നനിര്ത്തമ്മാന  കഴെനിയനില.  സര്വശസക്ട്  സരഘടെനകള്

ഇങ്ങഴന പറഞഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതലമ്മാഴത മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട്

അതനിനക്ട്  കണ  ഉപമ്മായര  എനമ്മായനിരുന?  അന്നക്ട്  ശശ.  വനി.  ഡനി.  സതശശന

അസരബനിയനില  മചമ്മാദനിചതക്ട്  ഞമ്മാന   ഒമ്മാര്ക്കുന.  ഒരു  കമശഷേഴന  വചക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  കമ്മാലെമ്മാവധനി  തശരുന്നതുവഴര  നശടനിഴകമ്മാണക്ട്  കമശഷേഴന

മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായനി.  അവസമ്മാനര  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴകമ്മാടുമത്തമ്മാ  ഇലമയമ്മാ

എന്നറനിയനില. റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട് കനിടനിയമ്മാലുര ഇഴലങ്കേനിലുര ഒരു കമ്മാരണവശമ്മാലുര റനിപവസക്ട്

ഴചയമ്മാന കഴെനിയമ്മാത്ത അവസഴയക്കുറനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ വരക്തമമ്മാകനി.  അന്നക്ട് മഡമ്മാ.

ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്  ധവളപത്രത്തനില  പറഞ  കമ്മാരരങ്ങള്  ഇന്നക്ട്

നടെപ്പമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  കമ്മാരരരതഴന്നഴയടുകമ്മാര.  എയ്ഡഡക്ട്

മമഖലെയനിലുര  ഴപമ്മാതുമമഖലെ,  യൂണനിമവഴനിറനികള് തുടെങ്ങനിയ ഇടെങ്ങളനില പുതനിയ

ശമ്പളപരനിഷ്കരണര  നടെപ്പമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയമ്മാത്തതക്ട്  സരസമ്മാനഴത്ത  സമ്മാമ്പത്തനിക
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സനിതനിയുഴടെ  ഗഇൗരവമ്മാവസ  മബമ്മാദരഴപ്പടുത്തുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  വമ്മാടര്

അമതമ്മാറനിറനി  ജശവനകമ്മാരുഴടെ  ഈ  മമ്മാസഴത്ത  ഴപനഷേന  തുക  വനിതരണര

ഴചയമ്മാന കഴെനിഞനിടനില.  ഇതക്ട് മമ്മാത്രമല, ഇനനിയുര ധമ്മാരമ്മാളര  ഉദമ്മാഹരണങ്ങളുണക്ട്,

ഞമ്മാന  അമങ്ങമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകുന്നനില.  അതനിഗുരുതരമമ്മായ  സമ്മാമ്പത്തനിക

പ്രതനിസന്ധനിയുള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ശമ്പളപരനിഷ്കരണത്തനിഴലെ  അപമ്മാകതകള്മപമ്മാലുര

പരനിഹരനിചക്ട്  നടെപ്പമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയുന്നനില.  വനിവനിധ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റുകളനില,   സത്വയരഭേരണ സരവനിധമ്മാനങ്ങളനില ശമ്പള പരനിഷ്കരണര

നടെപ്പമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയുന്നനില.  ഗുരുതരമമ്മായ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനി

മനരനിടുനഴവനള്ളതനിഴന്റെ  ഉദമ്മാഹരണങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഇഴതലമ്മാര.  2020-21-ല

മകരളത്തനിനക്ട്  ധനപ്രതനിസന്ധനി  വളഴര   രൂകമമ്മായനിരുന.   റവനറ്റ്യൂ   കമനി

മുനവര്ഷേമത്തകമ്മാള്   60  ശതമമ്മാനര വര്ദനിചക്ട്   23256 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മായനി.

ധന കമനി 60 ശതമമ്മാനമമ്മായനി വര്ദനിചക്ട് 38190 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മായനി. 2020-21-ല

നനികുതനി  വരുമമ്മാനര  11 ശതമമ്മാനമമ്മായനി  കുറഞ.  നനികുതനിമയതര  വരുമമ്മാനര  40

ശതമമ്മാനമമ്മായനി  കുറഞ.  മകന്ദ്രത്തനിഴന്റെ  ഗമ്മാന്റെക്ട്  2019-20-ല  11235  മകമ്മാടെനി

രൂപയുഴടെയുര 2020-21-ല 31049 മകമ്മാടെനി രൂപയുഴടെയുര വര്ദനവണമ്മായതനിനമ്മാല
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ട്രഷേറനി സരഭേനമുണമ്മായനില.  ഇഴലങ്കേനില ട്രഷേറനി പൂമടണനിവരുമമ്മായനിരുന;  കഷ്ടനിചക്ട്

രകഴപ്പടുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  ഇതനിഴനയമ്മാണക്ട് ഇമപ്പമ്മാള് സര്കമ്മാരനിഴന ധനകമ്മാരര

മമ്മാമനജക്ട് ഴമന്റെക്ട്  മനികവമ്മായനി  ഇലെകന  സമയത്തക്ട്  അവതരനിപ്പനിചതക്ട്.  വമ്മാസവര

അതമ്മായനിരുന്നനില,   സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായ  തകര്ച  ആ  കമ്മാലെഘടത്തനിലുര  മകരളര

മനരനിടുകയമ്മായനിരുന.  176  ശതമമ്മാനര  വര്ദനവമ്മാണക്ട്  മകന്ദ്ര  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്  ഇന

ഇനത്തനില സര്കമ്മാരനിനക്ട്  ലെഭേനിചതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണമ്മായനിരനികമ്മാര  ശശ.  പനിണറമ്മായനി

വനിജയന  മുഖരമനനിയുര  ഗവണ്ഴമന്റുര  ഒരുകമ്മാലെത്തുര  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന

വനിമര്ശനികമ്മാത്തതക്ട്. ശശ.  നമരന്ദ്രമമമ്മാദനിയുഴടെ മപരുമപമ്മാലുര  അമദ്ദേഹര പറയനില.

അമനിത്ഷേമ്മായുഴടെ  മപരുമപമ്മാലുര  അമദ്ദേഹര  പറയനില.  കമ്മാരണര  മകന്ദ്രത്തനിഴന്റെ

സഹമ്മായര  അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട്  എലമ്മാ  ഘടങ്ങളനിലുര  വമ്മാരനിമകമ്മാരനി  ലെഭേനിചനിട്ടുണക്ട്,

വരക്തനിപരമമ്മായുര  അലമ്മാഴതയുര.  ഇതക്ട്  ഞമ്മാന പറയുന്നതല ഴസക്രമടറനിയറനിഴന്റെ

ഇടെനമ്മാഴെനികളനിലുള്ള സരസമ്മാരമമ്മാണക്ട്. 

(തുടെരുര.........)
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പനി.-05.10.2021
എചക്ട്.ആര്.-എ.എര.-2
01:20-01:30

(ശശ. രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ..... തുടെര്ച.....)

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ ഴമമ്മാത്തര ഴചലെവക്ട് 2019-20-ല 1,14,383 മകമ്മാടെനി രൂപയുര 2020-

21-ല 1,32,608  മകമ്മാടെനി രൂപയുമമ്മാണക്ട്.  ധൂര്ത്തനിഴന്റെയുര ഴകടുകമ്മാരരസതയുഴടെയുര

മനര്ചനിത്രമമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  കണക്കുകള്  കമ്മാണനിക്കുന്നതക്ട്.  പതനിനഞമ്മാര  ധനകമ്മാരര

കമശഷേഴന്റെ  വനിലെയനിരുത്തല  പ്രകമ്മാരര,  തകര്ന്ന  സമ്മാമ്പത്തനിക  സനിതനിയുള്ള

സരസമ്മാനങ്ങളനില  പശ്ചനിമബരഗമ്മാളനിനക്ട്  പനിന്നനിലെമ്മായനി  രണമ്മാമതമ്മാണക്ട്

മകരളത്തനിഴന്റെ  സമ്മാനര.  ആയതനിനമ്മാല  അഞക്ട്  വര്ഷേമത്തയ്ക്കക്ട്  37,814  മകമ്മാടെനി

രൂപയുഴടെ  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഇഇൗ  കണക്കുകളുര

ഇപ്രകമ്മാരര  ലെഭേനിക്കുന്ന  ഗ്രമ്മാന്റുര  സരസമ്മാനഴത്ത  സരബന്ധനിചനിടെമത്തമ്മാളര  ഒട്ടുര

ശുഭേസൂചകമല എന്നക്ട് മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് ഇഇൗ സനര്ഭേത്തനില പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്. 

ചശഫക്ട്  വനിപ്പക്ട്  (മഡമ്മാ  .    എന  .    ജയരമ്മാജക്ട്):  സര്,  ഇഇൗ

നനിലെപമ്മാടുകഴളക്കുറനിഴചമ്മാഴക പറയുന്ന കൂടത്തനില അങ്ങക്ട് വനിസ്മെരനിച്ചുമപമ്മായ ഒരു

കമ്മാരരമുണക്ട്.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  മകന്ദ്ര ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ നയത്തനില,  divisible

pool-ലനനിന്നക്ട്  നമുകക്ട് കനിടമ്മാനുള്ള ഫണക്ട് കുറഞക്ട് വരനികയമ്മാണക്ട്.  അവഴരടുക്കുന്ന
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ഓമരമ്മാ നനിലെപമ്മാടുകളുര സരസമ്മാനത്തനിനക്ട് മദമ്മാഷേകരമമ്മായനി വരനികയമ്മാണക്ട്. 

മനി  .    സശകര്:  അമദ്ദേഹര  പ്രസരഗത്തനിഴന്റെ  കണ്ക്ലൂഷേനനിമലെയ്ക്കക്ട്

എത്തുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട് അങ്ങക്ട് ഇടെഴപടുന്നതക്ട്.

ശശ  .    രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ:   സര്,  അങ്ങഴനയുള്ള  നയങ്ങഴള  ഞങ്ങള്

എതനിര്ത്തനിട്ടുണക്ട്.  ശശ.  ഴക.  എന.  ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാലെനിഴനമ്മാപ്പര  നനിനഴകമ്മാണക്ട്

എതനിര്കമ്മാന ഞങ്ങള് ഇനനിയുര തയമ്മാറമ്മാണക്ട്.  അകമ്മാരരത്തനില സരശയഴമമ്മാനര

മവണ.  പണ്ടുര  ഞങ്ങള്  എതനിര്ത്തനിട്ടുണക്ട്,  ഇമപ്പമ്മാഴര  എതനിര്ക്കുനണക്ട്.

സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  അഞക്ട്  മമ്മാസഴത്ത  റവനറ്റ്യൂ  വരുമമ്മാനര  35,804  മകമ്മാടെനി

രൂപയമ്മാണക്ട്.  അതനില മുപ്പത്തനിമൂന്നക്ട് ശതമമ്മാനര,  അതമ്മായതക്ട്  11,720  മകമ്മാടെനി രൂപ

മകന്ദ്ര  ഗ്രമ്മാന്റെമ്മായനി  ലെഭേനിചതമ്മാണക്ട്.  2020-21  സമ്മാമ്പത്തനിക  വര്ഷേത്തനില  മമ്മാത്രര

മകരളത്തനിഴന്റെ  കടെര  38,189 മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്.  കനിഫ്ബനിയനില  മസമ്മാലെ

മബമ്മാണനിഴനടുത്തമപ്പമ്മാള്  പദതനികള്  ആരരഭേനിക്കുന്നതനിനക്ട്  മുമ്പുതഴന്ന  പലെനിശ

ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മായനിരുന.  മപ്രമ്മാജക്ടുകള് ഇരപ്ലനിഴമന്റെക്ട്  ഴചയ്യുന്നതനിനക്ട്

മുമ്പുതഴന്ന തനിരനിചടെവക്ട് തുടെങ്ങനി.  കൂടെനിയ പലെനിശയ്ഴകടുത്തനിടക്ട് കുറഞ പലെനിശയ്ക്കക്ട്

ഴഴപ്രവറക്ട് ബമ്മാങ്കുകളനില, ആകനിസക്ട് ബമ്മാങ്കേനില ഴഡമപ്പമ്മാസനിറക്ട് ഴചയ്യുകയമ്മാണക്ട്.
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ശശ  .   പനി  .   ഴക  .   ബഷേശര്: സര്, മസമ്മാലെ മബമ്മാണനിലനനിന്നക്ട് പലെനിശയ്ഴകടുത്ത

പണഴത്തകമ്മാള്  കുറചനിടമ്മാണക്ട്  സത്വകമ്മാരര  ബമ്മാങ്കേനില  ആ  പണര  ഴഡമപ്പമ്മാസനിറക്ട്

ഴചയ്തതക്ട് എനള്ളതക്ട് അങ്ങയുഴടെ ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ:  സര്,  നനിരവധനി തവണ ഇഇൗ സഭേയനില ചര്ച

ഴചയ്തനിട്ടുള്ള  കമ്മാരരമമ്മാണനിതക്ട്.  9.8  ശതമമ്മാനര  പലെനിശയ്ഴകടുക്കുന,  ഏഴെക്ട്

ശതമമ്മാനത്തനിനക്ട് ബമ്മാങ്കേനില ഴഡമപ്പമ്മാസനിറക്ട് ഴചയ്യുന. ഇതമ്മാമണമ്മാ മനികച ധനകമ്മാരര

മമ്മാമനമ്മാജുഴമന്റെക്ട്?  അന്നക്ട്  ഇതനിമനകമ്മാള്  കുറഞ  പലെനിശയ്ക്കക്ട്  ഇന്റെര്നമ്മാഷേണല

മമ്മാര്കറനില  മലെമ്മാണ്  ലെഭേരമമ്മായനിരനിഴക  അതക്ട്  വമ്മാങ്ങമ്മാഴതയമ്മാണക്ട്  മസമ്മാലെ

മബമ്മാണനിഴന്റെ പനിന്നമ്മാഴലെ മപമ്മായതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള് സനിതനിഴയനമ്മാണക്ട്?  മപ്രമ്മാജക്ടുകള്

ഇരപ്ലനിഴമന്റെക്ട്  ഴചയ്യുന്നതനിനക്ട്  മുമ്പുതഴന്ന  ഇഇൗ  വമ്മായകഴളമ്മാഴക

തനിരനിചടെച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഏഷേരമ്മാഴനറനില  കഴെനിഞ  കുമറ

ദനിവസങ്ങളമ്മായനി  ഴപമ്മാതുകടെത്തനിഴന്റെ  സനിതനിവനിവരകണക്കുകള്  വരുനണക്ട്.

മകരളര എമങ്ങമ്മാടമ്മാണക്ട് മപമ്മാകുന്നതക്ട് എന്നക്ട് അവര് വരക്തമമ്മായനി സൂചനിപ്പനിക്കുനണക്ട്.

ഇതുമപമ്മാഴലെ  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  മുമന്നമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയുമമമ്മാ?  2014-ല

സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ ഴപമ്മാതുകടെര 1,57,429 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മായനിരുന. 2021 മമ്മാര്ചക്ട്
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31-ഴലെ  കണകക്ട്  പ്രകമ്മാരര  മകരളത്തനിഴന്റെ  ഴപമ്മാതുകടെര  2,96,916  മകമ്മാടെനി

രൂപയമ്മായനി  വര്ദനിച്ചു.  ഇ.എര.എസക്ട്.  മുതല  ശശ.  ഉമനചമ്മാണനി  വഴരയുള്ള

മുഖരമനനിമമ്മാര്  മകരളര  ഭേരനിച  കമ്മാലെഘടത്തനില  എടുത്ത  കടെത്തനിഴന്റെ  ഇരടനി

കടെമമ്മാണക്ട്  അഞക്ട്  വര്ഷേരഴകമ്മാണക്ട്  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസക്കുര

ശശ.  പനിണറമ്മായനി  വനിജയനുരകൂടെനി  സരസമ്മാനത്തക്ട്  ഉണമ്മാകനിവചതക്ട്  എന്നതക്ട്

മകരളര  ഗഇൗരവമമ്മായനി  കമ്മാമണണ  ഒരു  കമ്മാരരരതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാനത്തക്ട്

ശമദയമമ്മായ  ഏഴതങ്കേനിലുര  ഒരു  ഴമഗമ്മാ  മപ്രമ്മാജകക്ട്  നടെപ്പമ്മാകനിമയമ്മാ?

'കടെഴമടുകമ്മാഴത പദതനി നടെപ്പമ്മാകമ്മാന പറ്റുമമമ്മാ'  എന്നക്ട് മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്

ഴഎസകക്ട്  അന്നക്ട്   പറയുമമ്മായനിരുന.  അഞക്ട്  വര്ഷേരഴകമ്മാണക്ട്  ഏഴതങ്കേനിലുര  ഒരു

ഴമഗമ്മാ മപ്രമ്മാജകക്ട് ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് സത്വനമമ്മായനി നടെപ്പമ്മാകമ്മാന കഴെനിമഞമ്മാ? ഇത്രയുര

വലെനിയ  കടെബമ്മാധരത  സര്കമ്മാര്  വരുത്തനിവച  ഇഇൗ  അവസരത്തനില  ഇതക്ട്

പ്രമതരകര  ഓര്മനിമകണ  ഒരു  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  2020-21-ഴലെ  ഴമമ്മാത്തര  റവനറ്റ്യൂ

കമനി 23,286 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട്. 2021  ഏപ്രനില മുതല ആഗസ്റ്റേക്ട് വഴര അഞക്ട്

മമ്മാസഴത്ത  കമ്മാലെയളവനില  ധനകമനി  34,687  മകമ്മാടെനി  രൂപയനില

എത്തനിനനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇനനിയുള്ള  ഏഴെക്ട്  മമ്മാസങ്ങളനിഴലെ  കണക്കുകള്കൂടെനി



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

65

പരനിഗണനിക്കുമമ്പമ്മാള്  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ധനകമനി  ഴപമട്രമ്മാള്വനിലെ  വര്ദനവക്ട്

മപമ്മാഴലെ പുതനിയ ഴറമകമ്മാര്ഡുകള് തമ്മാണ്ടുര എന്ന കമ്മാരരത്തനില ഒരു സരശയവര

മവണ.  ഇഇൗയടുത്ത  കമ്മാലെത്തക്ട്  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  ഒരു  ധനകമ്മാരര

സമ്മാപനത്തനിഴന്റെ  പരസരവമ്മാചകര  എഴന്റെ  ശദയനിലഴപ്പട്ടു.  സമ്മാമ്പത്തനിക

ബുദനിമുടക്ട് അനുഭേവനിക്കുന്ന സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരുഴടെ സമ്മാമ്പത്തനിക വമ്മാകനിനമ്മായനി പ്രസ്തുത

സമ്മാപനര  പുറത്തനിറകനിയ  പുതനിയ  ചനിടനികഴളക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  ആ  പരസരര.

സതരത്തനില സമ്മാമ്പത്തനിക പ്രതനിസന്ധനി കമ്മാരണര ഴവന്റെനിമലെററനില കഴെനിയുന്ന ഇഇൗ

സര്കമ്മാരനിനമ്മാണക്ട്  വമ്മാകനിന  ആവശരമുള്ളതക്ട്.  അതനിനക്ട്  പറനിയ  ഏറവര  പുതനിയ

ഏഴതങ്കേനിലുഴമമ്മാരു ഒറമൂലെനി കണ്ടുപനിടെനികമ്മാനുള്ള ശമമമ്മാണക്ട് സതരത്തനില സര്കമ്മാര്

നടെമത്തണതക്ട്.  മനമ്മാബല  സമമ്മാനര  കനിടനിയ  ഒരു  വരക്തനിഴയപ്പറനിയുള്ള

വമ്മാര്ത്തകള്  പുറത്തുവന.  ശരശരത്തനില  ചൂടുര  തണുപ്പുര  വരുന്നതനിഴന

സരബന്ധനിച  കണ്ടുപനിടുത്തത്തനിനമ്മാണക്ട്  ആ  മനമ്മാബല  സമമ്മാനര  കനിടനിയതക്ട്.

അതുമപമ്മാഴലെ  ഇതനിലുര  ഒരു  കണ്ടുപനിടുത്തര  അനനിവമ്മാരരമമ്മാഴണന്നക്ട്  ഞമ്മാന

കരുതുന.  ഒരു  ഒറമൂലെനി  കഴണമത്തണതക്ട്  ആവശരമമ്മാണക്ട്.  ഇലമ്മാത്ത

ഴതമ്മാലെനിപ്പുറഴത്ത  ചനികനിത്സഴകമ്മാമണമ്മാ  കണ്ഴകടക്ട്  വനിദരഴകമ്മാമണമ്മാ  ഇവനിഴടെ
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അവതരനിപ്പനികഴപ്പടനിട്ടുള്ള  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  മഭേദഗതനിഴകമ്മാമണമ്മാ  മകരളത്തനിഴന്റെ

ധനസനിതനിയനില  ഒരു  മമ്മാറവര  വരമ്മാന  മപമ്മാകുന്നനില.  മകരളര

കടെഴകണനിയനിലഴപ്പടക്ട്  ഉഴെലുന്ന  ഒരു  സമ്മാഹചരരമമ്മാണനിതക്ട്.  ഇതനിലനനിന്നക്ട്

രകഴപ്പടുത്തമ്മാന ശശ.  ഴക.  എന.  ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാലെനിനക്ട് മമ്മാനനികവടെനിഴയമ്മാനമനില.

യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരമബമ്മാധമത്തമ്മാഴടെയുള്ള  സമശപനര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  സത്വശകരനിക്കുമമമ്മാ

എനള്ളതമ്മാണക്ട് ഇവനിടെഴത്ത മചമ്മാദരചനിഹര.  ഇഇൗ പ്രമമയര നനിരമ്മാകരനികണഴമന്നക്ട്

ഞമ്മാന ആവശരഴപ്പടുന.

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  പനി.  ഴക.  ബഷേശറനിനക്ട് പ്രസ്തുത പ്രമമയഴത്ത പനിനമ്മാങ്ങനി

സരസമ്മാരനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.            

ശശ  .    പനി  .    ഴക  .    ബഷേശര്:  സര്,  ഞമ്മാന ഈ  പ്രമമയഴത്ത പനിനമ്മാങ്ങുന.

ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ വളഴര വനിശദമമ്മായനിത്തഴന്ന ഇകമ്മാരരങ്ങഴള

സരബന്ധനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ സൂചനിപ്പനിച്ചു. 2017  ജൂഴഴലെ  1-നമ്മാണക്ട് ഏകശകൃത നനികുതനി

സരവനിധമ്മാനമമ്മായനി പതനിമനഴെക്ട് തരര നനികുതനികള് ഒന്നനിചക്ട് മചര്ത്തക്ട് ചരക്കുമസവന

നനികുതനി നമ്മുഴടെ രമ്മാജരത്തക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നടെപ്പനിലെമ്മാകനി നമ്മാലെക്ട്

വര്ഷേര  പനിന്നനിടുമമ്പമ്മാള്  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  വരുമമ്മാനര  എനമ്മായനി



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

67

എനള്ളതക്ട്  ഒരു  ആത്മപരനിമശമ്മാധന  നടെത്തണര.  ഏറവമധനികര  ഴബനനിഫനിറക്ട്

കനിട്ടുന്ന,  അയമ്മായനിരര  മകമ്മാടെനി  രൂപ  കൂടുതല  വരുമമ്മാനര  കനിട്ടുന്ന  സരസമ്മാനര

മകരളമമ്മായനിരനിക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട് അന്നഴത്ത ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.

മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട് പറഞതക്ട്.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഴഡസ്റ്റേനിമനഷേന മബസ്ഡക്ട് ആയനി

വരുന്ന  നനികുതനിയമ്മാണക്ട്  എന്നതനിനമ്മാല  ഉപമഭേമ്മാഗ  സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  കൂടുതല

ഴബനനിഫനിറക്ട്  ഉണമ്മാകുഴമന്നമ്മായനിരുന  അമദ്ദേഹര  അന്നക്ട്  പറഞനിരുന്നതക്ട്.

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുമമ്മായനി  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഫനിസല  ഴഫഡറലെനിസര

സരവനിധമ്മാനത്തനിനു  തഴന്ന  വലെനിഴയമ്മാരു  ഴവല്ലുവനിളനി  ഉയര്ത്തുകയമ്മാഴണനര

സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  സനിതനിഴയത്തഴന്ന  അതക്ട്  ബമ്മാധനിക്കുഴമനര

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  സരവനിധമ്മാനര  മമ്മാറുഴമനള്ള  ഉള്കമ്മാഴ്ചമയമ്മാ  ദശര്ഘവശകണമമമ്മാ

മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകനിനക്ട് ഇലമ്മായനിരുന.  അമദ്ദേഹര വമ്മാചമ്മാലെമമ്മായനി

കമ്മാരരങ്ങള്  പറയുര.  എഴനമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  പറഞനിരുന്നതക്ട്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ സൂചനിപ്പനിചമലമ്മാ,  എഴനങ്കേനിലുര ഒരു പദതനി

ഇവനിഴടെ  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിമയമ്മാ?  ഇലമലമ്മാ.  ഒഴക  വമ്മാചമ്മാലെമമല.  അന്നക്ട്  ഞമ്മാന

പറഞതമ്മാണക്ട്.  സലെമ്മാര  ഴകമ്മാടെനിയത്തൂരനിഴന്റെ  കഥമ്മാപമ്മാത്രമമ്മായ  ഗള്ഫനിലനനിന്നക്ട്
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കത്തയയ്ക്കുന്ന  ലെശകക്ട്  ബശരമ്മാഴന്റെ മമ്മാതനിരനിയമ്മാണക്ട്  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  സത്വപ്നങ്ങള്  കണക്ട്

വമ്മാഴന്നതക്ട്.  2021-22-ഴലെ  ബഡ്ജറക്ട്  ഴഫബ്രുവരനി  മമ്മാസര  ഇവനിഴടെ

അവതരനിപ്പനിചനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാള്  പുതുകനിയ  ബഡ്ജറമ്മാണമലമ്മാ  ഉള്ളതക്ട്.  പഴെയ

ബഡ്ജറ്റുരകൂടെനി  വമ്മായനികണര  എന്നമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിമയമ്മാടെക്ട്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഏഴതമ്മാഴക  കമ്മാരരര  നടെപ്പനിലെമ്മായനി

എനള്ളതുരകൂടെനി പറയണര.  സരസമ്മാനങ്ങളനിലനനിന്നക്ട് ഉലപ്പന്നങ്ങള്കക്ട് കനിട്ടുന്ന

ഴഎ.ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  (ഇന്റെമഗ്രറഡക്ട് ഗുഡ്സക്ട് ആനഡക്ട് സര്വശസസക്ട് ടെമ്മാകക്ട്)  കൂടുതല

തുക  നമുകക്ട്  കനിട്ടുഴമന്നമ്മായനിരുന  അന്നഴത്ത  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിഴടെ

പറഞനിരുന്നതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത  ഴഎ.ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കണക്കുകഴളമ്മാഴക

പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമ്പമ്മാള്  മകരളഴത്ത  സരബന്ധനിചക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്  വളഴര

നനിരമ്മാശമ്മാജനകമമ്മാണക്ട്.  വരമ്മാപകമമ്മായ  നനികുതനി  ഴവടനിപ്പക്ട്  നടെക്കുന്നനിമല;  ഇ-മവ

ബനില സരവനിധമ്മാനര വനിജയകരമമ്മായനി നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന നമുകക്ട് കഴെനിമഞമ്മാ? മകന്ദ്ര

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  വരുത്തുന്ന  മമ്മാറങ്ങള്കനുസൃതമമ്മായനി  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

മനമ്മാടനിഫനിമകഷേനനില മമ്മാറര  വരുമത്തണതനിമല?  ഇങ്ങഴന ആയനിരത്തനിനടുത്തക്ട്

മമ്മാറങ്ങള്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  വരുത്തനി.  നമള്  എത്രഴയണ്ണത്തനിനക്ട്
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മമമ്മാഡനിഫനിമകഷേന വരുത്തനി.  നനിങ്ങള് അതക്ട് പറയണര.  ഇനകര ടെമ്മാകക്ട് റനിമടണ്

ഫയല  ഴചയമ്മാനുള്ള  ഴവബ്ഴഴസറനില  വന്ന  പനിടെനിപ്പുമകടെക്ട്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  ഴവബ്ഴഴസറനിലുര  ഉള്ളഴതന്ന  കമ്മാരരര  അങ്ങയുഴടെ

ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?  പനിരനിവക്ട്  നടെകമ്മാത്തതനിഴന്റെ  കമ്മാരണഴമനമ്മാണക്ട്.  മകന്ദ്ര

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗത്തക്ട്  ഉണമ്മാകമ്മാവന്ന  വശഴ്ച  എന്തുഴകമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാന

സര്കമ്മാരനിനക്ട് മബമ്മാധരഴപ്പടുത്തമ്മാന കഴെനിഞനില? ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റെ നനികുതനി കുറയ്ക്കമ്മാന

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനില  ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാഴമന്നക്ട്  മകന്ദ്രര  പറഞമപ്പമ്മാള്  അങ്ങക്ട്

മകടനിലമലമ്മാ.  ഇഇൗ  വക  കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാനര  മനമ്മാകമ്മാത്തതക്ട്  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്?

1982-87  കമ്മാലെഘടത്തനില  ഴക.  കരുണമ്മാകരന  മകരളത്തനിഴന്റെ

മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്ന  സമയത്തക്ട്  ഴപമട്രമ്മാളനിമനമ്മാ,  ഡശസലെനിമനമ്മാ  ലെനിററനിനക്ട്  ഒരു

രൂപ  വര്ദനിപ്പനിക്കുമമ്പമ്മാമഴെമ്മാ  ബസനിനക്ട്  ഒരു  മസ്റ്റേജനിനക്ട്  പത്തക്ട്  ഴഴപസ

വര്ദനിപ്പനിക്കുമമ്പമ്മാമഴെമ്മാ സമരര ഴചയ്ത ഡനിഴഴവ.എഫക്ട്.ഴഎ.-കമ്മാരുര സനി.പനി.ഴഎ.

(എര.)കമ്മാരുര ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റെ വനിലെ നൂറക്ട്  രൂപയമ്മായനിട്ടുര അവനിഴടെ അതനിഴന്റെ ടെമ്മാകക്ട്

കുറചമ്മാല  ഇരുപത്തനിയഞക്ട്  രൂപ  ലെനിററനിനക്ട്  കുറയുഴമന്നക്ട്  പറഞമപ്പമ്മാള്

അദത്വമ്മാനനിക്കുന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെമ്മാളനി  വനിഭേമ്മാഗത്തനിഴന്റെ  പമ്മാര്ടനി  എവനിഴടെമപ്പമ്മായനി;
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പ്രതനികരണമശഷേനി  നഷ്ടഴപ്പമടമ്മാ?  നനിങ്ങള്കക്ട്  അധനികമ്മാരമുണമ്മായനിടക്ട്  അതനിഴന

സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴചയ്മതമ്മാ?  എലമ്മാ  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിമമ്മാഴരയുരകൂടനി  അതക്ട്

കുറയ്ക്കമ്മാന പമ്മാടെനില എന്നക്ട് പറഞ അങ്ങക്ട് DYFI-യുഴടെ മനതമ്മാവമ്മാണക്ട്  എനള്ളതക്ട്

ഓര്കണര  എന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  നനിങ്ങള്  പറയുന്നതക്ട്  ഒനര

പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ട്  മവഴറമ്മാനമമ്മാണക്ട്  എന്നതമ്മാണക്ട്  ഇതനിലനനിന്നക്ട്

മനസനിലെമ്മാകുന്നതക്ട്.  നനിങ്ങള് എത്ര ബസനിനക്ട് കഴലറനിഞനിട്ടുണക്ട്.  ശശ.  എ.  എന.

ഷേരസശര് അന്നക്ട് ജനനിചനിടനില. ആ കമ്മാലെത്തുണമ്മായനിരുന്ന കമ്മാരരങ്ങഴളപ്പറനിഴയമ്മാഴക

പഠനികണര.  അന്നക്ട് നനിങ്ങള് എഴനമ്മാഴകയമ്മാണക്ട് ഇവനിഴടെ ഴചയ്തനിരുന്നതക്ട്.  എത്ര

അക്രമങ്ങള്  നടെത്തനിയനിരുന.  വരുമമ്മാനത്തനില  കുറവക്ട്  വന.  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.

മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്  ഇവനിഴടെയനില,  എന്നമ്മാലുര  ഞമ്മാന  പറഞഴതമ്മാഴക  ഒന്നക്ട്

മപമ്മായനി  പറഞഴകമ്മാടുകണര.  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  ഉപമദശകര്കക്ട്  വന്ന  പനിഴെവക്ട്

എനമ്മാഴണനള്ളതക്ട് സരബന്ധനിചക്ട് നനിങ്ങള് ഒരു ധവളപത്രമനിറകണര.  ഇമപ്പമ്മാള്

സജശവ രമ്മാഷ്ട്രശയത്തനിലനനിനര ഏതമ്മാണക്ട് വനിരമനിചമതമ്മാ അമതമ്മാ വനിരമനിപ്പനിചമതമ്മാ

ആയ നമ്മുഴടെ മഡമ്മാ. ടെനി. എര. മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട് ജനകശയമ്മാസൂത്രണ സമയത്തക്ട്

പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്  വനിഭേവ  ഭൂപടെമുണമ്മാകനിയതുര  പമ്മാലെര  നനിര്മനിചതുഴമമ്മാഴക
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നനിങ്ങള്  ഴഫയ്സ്ബുകക്ട്  മപമ്മാസ്റ്റേനിടമലമ്മാ;  എന്നമ്മാല  ഇതനിഴനപ്പറനി  ഒരു

ഴഫയ്സ്ബുകക്ട്  മപമ്മാസ്റ്റേക്ട്  ഇടെമണ?  അതുമപമ്മാഴട.   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുമമ്മായനി

ബന്ധഴപ്പടക്ട്  അമദ്ദേഹത്തനിനുവന്ന  അപമ്മാകതകളുര  അതക്ട്  കമ്മാരരകമമമ്മായനി

സരസമ്മാനത്തക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാത്തതനിലുണമ്മായ പനിഴെവകളുര കമ്മാരരകമ്മാരണ സഹനിതര

ജനങ്ങള്കക്ട്  മുനപമ്മാഴക  നനിങ്ങള്  പറയണര.  അമപ്പമ്മാഴെമല  കമ്മാരരങ്ങള്

നടെക്കുകയുള.   പനിഴന്ന  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനശ,  അങ്ങയുഴടെ

കഴെനിഞ  ബഡ്ജറക്ട്  പ്രസരഗത്തനില  പറഞതക്ട്,  നനികുതനി  വകുപ്പനിഴന്റെ

കണകനുസരനിചക്ട് 13,000 മകമ്മാടെനി രൂപ നനികുതനി കനിടമ്മാനുണക്ട് എന്നമ്മാണക്ട്.  അതനില

പനിരനിഴചടുകമ്മാന  സമ്മാധനികമ്മാത്തതക്ട്  400  മകമ്മാടെനി  രൂപയുര  വരമ്മാപമ്മാരര

അവസമ്മാനനിചതുര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നനിയമത്തനിഴന്റെ  കശഴെനിലെലമ്മാത്തതുമമ്മായതക്ട്  5,000

മകമ്മാടെനി  രൂപയുര  വരവഹമ്മാരങ്ങളനില  ഉള്ഴപ്പടതക്ട്  4,500  മകമ്മാടെനി  രൂപയുര

പനിരനിഴചടുകമ്മാന യമ്മാഴതമ്മാരു തടെസവമനിലമ്മാത്തതക്ട്  13,000  മകമ്മാടെനി  രൂപയുമമ്മാണക്ട്.

ഞമ്മാന പറഞതല,  അങ്ങക്ട് ഇഇൗ സഭേയനില പറഞതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്

നനിങ്ങള് എന്തുഴചയ?  പുതുകനിയ ഒരു ആരഴനസ്റ്റേനി സശര പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു.  ഇവനിഴടെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്  ഇഇൗ  കമ്മാരരങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട്  പലെ  പ്രമ്മാവശരര
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വനിശദമമ്മായനി  പറഞനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.  അങ്ങക്ട്  അന്നക്ട്  എനമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്?  മുന

വര്ഷേങ്ങളനിലുള്ള പലെനിശയുര പനിഴെപ്പലെനിശയുര പൂര്ണ്ണമമ്മായനി ഒഴെനിവമ്മാകനി ഒറത്തവണ

തശര്പ്പമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്  കുടെനിശനികയുഴടെ  60  ശതമമ്മാനവര  തവണ

വരവസയനിലെമ്മാഴണങ്കേനില  50  ശതമമ്മാനവര  ലെഭേനിക്കുഴമന്നക്ട്  പറഞ.

അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന  നനികുതനി  നനിര്ണ്ണയ  ഡനിമമ്മാനഡക്ട്  മനമ്മാടശസക്ട്

നലകനിയമശഷേമുള്ള എലമ്മാ മപഴമന്റുകളുര നനികുതനി കുടെനിശനികയനിമലെയ്ക്കക്ട് വരവവചക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുഴമനര പറഞ. ഇതനിഴന്റെ അവസമ്മാനഴത്ത ഓപ്ഷേന കഴെനിഞ ആഗസ്റ്റേക്ട്

31-നമ്മായനിരുന.   58176  കുടെനിശനിക  മകസ്സുകളനില  21-07-2020 വഴര  6919

ആളുകള്  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  ഓപ്ഷേന സമര്പ്പനിചതക്ട്.   എനമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  സശര?  ഇതക്ട്

നടെപ്പനിലെമ്മാകനില.  ഇതനിഴന്റെ അപമ്മാകതകള് എനമ്മാണക്ട്?  അതനിനുള്ള കമ്മാരണങ്ങള്

പരനിമശമ്മാധനികമ്മാന  നനികുതനി  വകുപ്പക്ട്  തയമ്മാറമ്മാകണര.   ഇത്രയുര  ഇളവക്ട്

പ്രഖരമ്മാപനിചനിട്ടുര  വരമ്മാപമ്മാരനികള്  മുമന്നമ്മാട്ടുവരമ്മാന  തയമ്മാറമ്മാകുന്നനിഴലങ്കേനില  നനികുതനി

വകുപ്പനിഴന്റെ  ഴഴകവശമുള്ള  കുടെനിശനിക  തുകയ്ക്കക്ട്  കമ്മാരണമഹതുവമ്മായനിട്ടുള്ള  നനികുതനി

നനിര്ണ്ണയത്തനിലുള്ള  വരമ്മാപകമമ്മായ  പമ്മാകപ്പനിഴെവമ്മാണക്ട്  എനള്ളതക്ട്  നനിങ്ങള്

മനസനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുമണമ്മാ?  അതമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന്റെ  കമ്മാരണര.  കചവടെകമ്മാര്  വരനില.
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ഇഴതമ്മാരു  വണ്  ഴഴടെര  ഴസറനിലഴമന്റെമ്മാമണമ്മാ?  1987-ല  അന്നഴത്ത

ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനി  ശശ.  ടെനി.  ശനിവദമ്മാസമമമനമ്മാന ഇതനിനക്ട്  സമമ്മാനമമ്മായ ഒരു

ആരഴനസ്റ്റേനി  സശര  ഇവനിഴടെ  പ്രഖരമ്മാപനിചനിരുന്നതമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന  അതനിഴന്റെ

ഗുണമഭേമ്മാക്തമ്മാവമ്മാണക്ട്.  എഴന്റെ ബമ്മാപ്പ കചവടെര ഴചയ്തമപ്പമ്മാള്....  അന്നക്ട് അഴതമ്മാരു

പ്രമ്മാമയമ്മാഗനിക സമശപനമമ്മായനിരുന.  അന്നക്ട് പ്രഖരമ്മാപനിച ആരഴനസ്റ്റേനി സശര ഒന്നക്ട്

പഠനികണര.  അങ്ങക്ട്  ഴചറുപ്പമമല,  ശശ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനനന  മുഖരമനനി

ആയനിരുന്നമപ്പമ്മാള് ഴഴപ്രവറക്ട് ഴസക്രടറനി ആയനിരുന്ന ആളമല അങ്ങക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്

അങ്ങക്ട് അതക്ട് പഠനികണര.  ഒരുപമ്മാടെക്ട് കമ്മാലെമമ്മായനി കനിടമ്മാത്ത നനികുതനികക്ട് പലെനിശയുര

പനിഴെപ്പലെനിശയുര ഒഴെനിവമ്മാകനിഴകമ്മാടുത്തക്ട് ഒറത്തവണ തശര്പ്പമ്മാകല വച്ചു.  20 ലെകര

രൂപ  അടെയ്ക്കമ്മാനുള്ള  ആള്കക്ട്  5  ലെകര  രൂപ  അടെചമ്മാല  മതനിഴയന്നക്ട്  പറഞ.

കനിട്ടുന്ന  പണഴമങ്കേനിലുര  കനിട്ടുമമലമ്മാ?  അങ്ങഴനയുള്ള  ഒരു  സരവനിധമ്മാനരകൂടെനി

ഉണമ്മാകണര.  ഒന്നമ്മാമതക്ട് നനിങ്ങഴള പറഞനിടക്ട് കമ്മാരരമനില,  നനിങ്ങളുഴടെ പമ്മാര്ടനികക്ട്

ചര്ച  മമ്മാത്രമമയുള,  തശരുമമ്മാനങ്ങളനില.  അതമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ  ഏറവര  വലെനിയ

പ്രശര.  അത്തരത്തനില  60%  നനികുതനി കനിഴെനിവക്ട് നലകനിയനിട്ടുര എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

അതക്ട് നടെകമ്മാത്തതക്ട്;  ഇതനിനക്ട് എനക്ട് ഴചയമ്മാന സമ്മാധനിക്കുര?  എഴന്റെ ഒരഭേനിപ്രമ്മായര,
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അങ്ങക്ട്  പരനിഗണനികമ്മാന  പറ്റുഴമങ്കേനില  പരനിഗണനിക്കുക,  മകമ്മാടെതനിയനില

മകസ്സുഴണങ്കേനിലുര  ഒരു  ഫമ്മാസ്റ്റേക്ട്  ട്രമ്മാകക്ട്  ടെശമനിഴന  നനിമയമ്മാഗനിചക്ട്  ഇഇൗ  നനികുതനി

നനിര്ണ്ണയര  പുനനഃപരനിമശമ്മാധനിചക്ട്  ഒരു  അദമ്മാലെത്തനിലൂഴടെ  ഒത്തുതശര്പ്പുണമ്മാകണര.

അങ്ങഴനയമ്മാഴണങ്കേനില  കുമറയധനികര  തുക  തനിരനിച്ചുകനിട്ടുര.  അന്നഴത്ത  കമ്മാലെത്തക്ട്

അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ഴചയ്തനിരുന്നതക്ട്.   അത്തരത്തനില  അമങ്ങമ്മാട്ടുര  ഇമങ്ങമ്മാട്ടുര  ഒരു

negotiable  രശതനിയനില കമ്മാരരങ്ങള് വരുമമ്പമ്മാള്,  ഉദമ്മാഹരണത്തനിനക്ട്  20  ലെകര

രൂപ  അടെയ്ക്കമ്മാനുള്ളയമ്മാള്  മരണഴപ്പഴടങ്കേനിലമപ്പമ്മാലുര  അയമ്മാളുഴടെ  മകള്

ഇത്തരത്തനില ഒറത്തവണ തശര്പ്പമ്മാകലെനിലൂഴടെ തുക അടെയ്ക്കുര. അത്തരത്തനില ഒരു

ഫമ്മാസ്റ്റേക്ട്  ട്രമ്മാകക്ട്  ടെശമനിഴന  നനിമയമ്മാഗനിചമ്മാല  90%  മകസ്സുകളുര  തശര്പ്പമ്മാകമ്മാന

സമ്മാധനിക്കുര.  ഒന്നക്ട് ആമലെമ്മാചനിച്ചുമനമ്മാക്കൂ,  ബമ്മാകനി കമ്മാരരങ്ങള് ഞമ്മാന അങ്ങമയമ്മാടെക്ട്

സത്വകമ്മാരരമമ്മായനി  പറഞതരമ്മാര.   അതുമപമ്മാഴലെ  ഴപ്രമ്മാഫഷേന  ടെമ്മാകനിഴന്റെ  സ്ലേമ്മാബക്ട്

2005-നുമശഷേര പുതുകനി നനിശ്ചയനിചനിടനില. ഇവനിഴടെ ഏറവര കുറഞ ശമ്പളമമ്മായ

23,000/-  രൂപ വമ്മാങ്ങുന്ന പമ്മാര്ടക്ട്ഴഴടെര  സത്വശപ്പറുര  ഏറവര  ഉയര്ന്ന ശമ്പളമമ്മായ

1,07,800/-  രൂപ വമ്മാങ്ങുന്ന ഴസക്രടറനിയുര രണ്ടുപ്രമ്മാവശരമമ്മായനി  2500 രൂപവശതര

ഒമര  ഴതമ്മാഴെനിലനനികുതനിയമ്മാണക്ട്  അടെയ്ക്കുന്നതക്ട്.   ഇതക്ട്  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില ഇനകര



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

75

ടെമ്മാകക്ട്  സ്ലേമ്മാബക്ട്  മമ്മാതൃകയനില  പരനിഷ്കരണര  നടെത്തണര.   ഉയര്ന്ന

വരുമമ്മാനകമ്മാരനിലനനിനര നനിശ്ചനിത നനിരകനില നനികുതനി പരനിഷ്കരനികമ്മാന നടെപടെനി

സത്വശകരനിചമ്മാല  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  വന്നതുഴകമ്മാണ്ടുള്ള  സമ്മാമ്പത്തനിക  നഷ്ടര  നമുകക്ട്

പരനിഹരനികമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുര.  അമപ്പമ്മാള്   പ്ലമ്മാന  ഫണക്ട്  ഴവടനിക്കുറയ്ക്കുന്നതനിനുളള

പരനിഹമ്മാരമുണമ്മാകുര.   ഇനകര  ടെമ്മാകക്ട്  റനിമടണ്  നലകനിയമ്മാല  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്

വരുമമ്മാനര ലെഭേനിക്കുകയുര ഴചയ്യുര.   അഴതമ്മാന്നക്ട്  ആമലെമ്മാചനിച്ചുകൂമടെ?  ശമ്പളകമ്മാഴര

സരബന്ധനിചനിടെമത്തമ്മാളര  ഴഎ.ടെനി.  റനിമടണ്  കമ്മാലക്കുമലെഷേന  വരുമമ്പമ്മാള്

വരുമമ്മാനത്തനിലനനിനര മനരനിടക്ട് കുറവക്ട് വരുഴമന്നതനിനമ്മാല ഒരു വനിഭേമ്മാഗത്തനിഴനയുര

ഇതക്ട് മനരനിടക്ട് ബമ്മാധനികനില.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ആ കമ്മാരരങ്ങള് ഒന്നക്ട് ശദനികണര.

ഴപ്രമ്മാഫഷേന ടെമ്മാകക്ട് സ്ലേമ്മാബക്ട് 2005-നുമശഷേര പരനിഷ്കരനിചനിടനില. 

അതുമപമ്മാഴലെ  ബമ്മാര്  ഉടെമകള്കക്ട്  നനികുതനി   പത്തക്ട്  ശതമമ്മാനഴമനള്ളതക്ട്

അഞക്ട്  ശതമമ്മാനമമ്മായനി  കുറചക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാഴമന്നക്ട്  നനിങ്ങള്  പറഞ.  ഓര്ഡര്

ഇറകനിമയമ്മാ;  ബമ്മാറുകമ്മാരനിലനനിനര  പണര ലെഭേരമമ്മാമയമ്മാ?  ലെഭേരമമ്മാകനില.  കമ്മാരണര

അവര്  ആ  പത്തക്ട്  ശതമമ്മാനഴമന്നതക്ട്  അഞക്ട്  ശതമമ്മാനമമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട്  കമ്മാത്തക്ട്

നനിലക്കുകയമല;  നനിങ്ങള്കക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനര  മമ്മാത്രമമയുള.  ഞമ്മാന  അവര്കക്ട്
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വകമ്മാലെത്തക്ട് പറയുകയല. പഴക നനിങ്ങള് പറഞതക്ട് പത്തക്ട് ശതമമ്മാനര എന്നതക്ട്

അഞക്ട്  ശതമമ്മാനമമ്മായനി  കുറചക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാഴമന്നമ്മാണക്ട്.   എന്നമ്മാല ഇതനിനുള്ള ഒരു

മഭേദഗതനി  ഇതുവഴര  അവതരനിപ്പനിമചമ്മാ?  ഇല,  ഇതനിനക്ട്  മഭേദഗതനി

അവതരനിപ്പനിചനിടനില.  പനിഴന്ന  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  നനികുതനിമയമ്മാ  നനികുതനി

കുടെനിശനികമയമ്മാ  വമ്മാങ്ങമ്മാന  കഴെനിയുന്നതക്ട്?  ഗുരുതരമമ്മായ  ഇഇൗ  സമ്മാമ്പത്തനിക

പ്രതനിസന്ധനിയുണമ്മായതനിനുകമ്മാരണര  നനിങ്ങളുഴടെ  ഉത്തരവമ്മാദനിത്തമനിലമ്മായ്മയമ്മാണക്ട്.

ധനകമ്മാരര വകുപ്പനിഴന്റെ പരമ്മാജയമമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  ഞമ്മാന ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിമയമ്മാടെക്ട്  പറയനില,  കമ്മാരണര  അമദ്ദേഹര  വന്നനിടക്ട്  ആമറഴെക്ട്  മമ്മാസമമ

ആയനിട്ടുള.  എന്നമ്മാല  കഴെനിഞ  അഞ്ചുഴകമ്മാലര  ഭേരനിചതക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്.   ആ  കമ്മാരരങ്ങഴള  സരബന്ധനിചക്ട്  ഒരു  തശരുമമ്മാനമുണമ്മാകണര

എന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്. 

പനിഴന്ന ഇവനിഴടെ പറഞ, 2013-14-ഴലെ വമ്മാറക്ട് നനികുതനി കുടെനിശനിക അടെയ്ക്കമ്മാന

52000 വരമ്മാപമ്മാരനികളുണമ്മായനിരുന എന്നക്ട്. നനിങ്ങള് മനമ്മാടശസക്ട് അയച്ചു, അതനിഴന്റെ

മസമ്മാഫക്ട് ഴവയറുണമ്മാകമ്മാന  8  മകമ്മാടെനി രൂപയുര അനുവദനിച്ചു,  പ്രതനിപകമനതമ്മാവര

ഞമ്മാനുര  കഴെനിഞ  പ്രമ്മാവശരഴത്ത  പബനികക്ട്  അകഇൗണക്ട്സക്ട്
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കമനിറനിയനിലുണമ്മായനിരുന്നതമ്മാണക്ട്.  എടക്ട്  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  അതനിഴന്റെ

മസമ്മാഫക്ട് ഴവയര്  തയമ്മാറമ്മാകമ്മാന  മമ്മാറനിവചതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വരവസമ്മായ

വകുപ്പുമനനി  ശശ.  പനി.  രമ്മാജശവക്ട്,  നനിങ്ങള്  ഇഴതമ്മാന്നക്ട്  മകള്കണര  നനിങ്ങള്

മനികഴചമ്മാരു  പമ്മാര്ലെഴമമന്റെറനിയനമ്മാണമലമ്മാ,  ഇഴതമ്മാന്നക്ട്  പഠനികണര.   നനികുതനി

കുടെനിശനിക പനിരനിഴചടുക്കുന്ന കമ്മാരരത്തനില വകുപ്പനിനക്ട്  വശഴ്ച  സരഭേവനിചനിമല? 7000

മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഇതനിലുള്ളഴതന്നക്ട്  പറഞ.  പഴക  ഇഇൗഴയമ്മാരു  കൃതരമമ്മായ

വനിവരര  നനികുതനി  വകുപ്പനിഴന്റെ കയനിലുമണമ്മാ?  ഈ പറയുന്നഴതലമ്മാര  മകള്കമ്മാന

ഒഴരമ്മാറ  ഴസക്രടറനിമമ്മാമരമ്മാ  അഡശഷേണല  ഴസക്രടറനിമമ്മാമരമ്മാ  ഉമദരമ്മാഗസ

ഗരമ്മാലെറനിയനിലെനില.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനശ,  ഇതുമപമ്മാലുള്ള  നനിര്ണ്ണമ്മായകമമ്മായ

ചര്ചയനില  ബന്ധഴപ്പട  ഉമദരമ്മാഗസര്  ഗരമ്മാലെറനിയനിലെനിരനിക്കുന്ന

നടെപടെനിയുണമ്മാകണര,   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴചയറനിമനമ്മാടുരകൂടെനി  പറയുകയമ്മാണക്ട്.

കമ്മാരണര  ഇതക്ട്  നടെപ്പമ്മാകണഴമങ്കേനില  ഇഴതമ്മാഴക  പഠനികമണ;  അതനിഴന്റെ

മപമ്മാരമ്മായ്മകള്  അറനിയമണ?  സഭേഴയ  അപമമ്മാനനിക്കുകയമല  ഇതക്ട്.  ബന്ധഴപ്പട

ഉന്നത  ഉമദരമ്മാഗസര്  ആരുണക്ട്  ഇവനിഴടെ?  നനികുതനി  ഴസക്രടറനിയുമണമ്മാ;

ഫനിനമ്മാനസക്ട്  ഴസക്രടറനിയുമണമ്മാ;  അഡശഷേണല  ഴസക്രടറനിയുമണമ്മാ;  അണര്



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

78

ഴസക്രടറനിയുമണമ്മാ;  എകക്ട്ഴപന്റെശചര്  ഴസക്രടറനിയുമണമ്മാ?  ഒരമ്മാളുര  ഇല.

പ്രധമ്മാനഴപ്പട വനിഷേയമമല ഇതക്ട്.  നനിങ്ങള്കക്ട് ഒരു വനിഡനിത്തര പറനി,  അഴതമ്മാഴക

നടെപ്പനിലെമ്മായതമല  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഓമടമ്മാമമ്മാറനികക്ട്  ആയനി  ചര്ച  നടെക്കുര,

അതുഴകമ്മാണക്ട്  ആരുര  ആവശരമനില  എന്നമ്മാണക്ട്  ഉമദരമ്മാഗസര് വനിചമ്മാരനിക്കുന്നതക്ട്,

നനിങ്ങള്  ആദരര  അവഴര  നനിലെയ്ക്കക്ട്  നനിര്ത്തമ്മാന  പഠനികണര.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ഴചയറുര  അകമ്മാരരത്തനില  ശദനികണര  എന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.

പനിഴന്ന ആഴക വരുമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  58%  ടെമ്മാകക്ട്  സര്വശസക്ട് മമഖലെയനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്

ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട്.   എന്നമ്മാല  പുതനിയ  വരുമമ്മാന  മസമ്മാഴക്ട്  കഴണത്തമ്മാമനമ്മാ  നനികുതനി

ഴവടനിപ്പക്ട്  തടെയമ്മാമനമ്മാ  നമുകക്ട്  സമ്മാധനിമചമ്മാ?  അതുമപമ്മാഴലെ  വനകനിടെ

മുതലെമ്മാളനിമമ്മാര്ഴകതനിഴര  നടെത്തനിവന്നനിരുന്ന  മകസ്സുകള്  ഒത്തുകളനിചക്ട്

മകമ്മാടെതനികളനില  പരമ്മാജയഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  ഇതുവഴെനി

മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട്  രൂപയുഴടെ  നഷ്ടമമ്മാണുണമ്മാകുന്നതക്ട്.  പമ്മാട  കുടെനിശനിക

പനിരനിഴചടുക്കുന്നതനിലുര പമ്മാട നനിബന്ധന ലെരഘനിക്കുന്നതനിലുര....

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന:  സര്,  മകമ്മാടെതനിയനില മകസനിനക്ട് മപമ്മായമ്മാല

അതനില  ഒത്തുകളനിചക്ട്  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  നഷ്ടര  വരുത്തനിയനിടക്ട്  ആ  നഷ്ടത്തനിനക്ട്
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കൂട്ടുനനിന്ന  വകശലെനിഴന  ഴഴഹമകമ്മാടെതനി  വശണ്ടുര  പബനികക്ട്  മപ്രമ്മാസനികറ്റ്യൂടറമ്മായനി

നനിയമനിച വനിവരര അമങ്ങയ്ക്കറനിയമ്മാമമമ്മാ?

ശശ  .    പനി  .    ഴക  .    ബഷേശര്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന

പറഞ  കമ്മാരരങ്ങള്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാനുര  പറഞതക്ട്.  ഇഴതമ്മാഴക  അങ്ങക്ട്

ശദനികണര.  നനിങ്ങള്  ഴചമയണതക്ട്  മമ്മാറങ്ങളമല.   അതുമപമ്മാഴലെ  പമ്മാട

നനിബന്ധനകള്  ലെരഘനിക്കുകയുര  പമ്മാടകമ്മാലെമ്മാവധനി  അവസമ്മാനനിക്കുകയുര  ഴചയ്ത

ഭൂമനി സര്കമ്മാരനിമലെയ്ക്കക്ട് തനിരനിഴചടുക്കുന്നതനിനക്ട് എഴനങ്കേനിലുര നടെപടെനി സത്വശകരനിമചമ്മാ?

ഇല.  കനിഫ്ബനിയനില നനിങ്ങള് എനമ്മാണക്ട്  ഴചയ്തതക്ട്?  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനശ, ഒന്നക്ട് ശദനികമണ, കഴെനിഞ പ്രമ്മാവശരര ഇതക്ട് അവതരനിപ്പനിചമപ്പമ്മാള്

നനിങ്ങഴളനമ്മാണക്ട് ഴചയ്തതക്ട്? കനിഫ്ബനിയനിഴലെ ഒരു പദതനിയനില പതനിനമ്മാറര മകമ്മാടെനി

രൂപ സത്വകമ്മാരര  മതമ്മാടര  ഉടെമയ്ക്കക്ട്  നലകമ്മാനമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  പണര  നശകനിവചതക്ട്.

റശബനിലഡക്ട് മകരളയനിഴലെ ഒരു പദതനിയനില കമ്മാണമ്മാന സമ്മാധനിക്കുര.  അഴതമ്മാന്നക്ട്

വമ്മായനിച്ചുമനമ്മാകണര.  ഞമ്മാന നനിങ്ങള്കക്ട് അതനിഴന്റെ മകമ്മാപ്പനി തരമ്മാര.   കഴെനിഞ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തുണമ്മാകനിയതമ്മാണക്ട്.   കനിഫ്ബനി  50,000/-  മകമ്മാടെനി

രൂപയുഴടെ  പദതനിയമ്മാണക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിചതക്ട്.   അതനില  ഇരുപതക്ട്  ശതമമ്മാനര
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പദതനികള്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുമണമ്മാ?  ....(ബഹളര)....  നനിങ്ങള്  ഒന്നക്ട്  നനിര്ത്തൂ,

ഴവറുഴത ഇടെയ്ക്കക്ട്  കയറനി  പറയമണമ്മാ.   നനിങ്ങള്കക്ട്  ഒരു വനിവരവമനില,  ഞങ്ങള്

വനിവരമുള്ള ആളുകള് പറയുന്നതക്ട് നനിങ്ങള് മകള്ക്കൂ, and you correct it. Ok?

അതമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  

ശശ  .    എന  .    ഷേരസുദ്ദേശന:  സര്,  ഇവനിഴടെ  ചൂണനികമ്മാണനിച  കനിഫ്ബനിയുഴടെ

പ്രശര  മകരളത്തനിലുടെനശളമുണക്ട്.  പദതനികള്  ഏഴറടുക്കുകയുര

പമ്മാതനിവഴെനിയനിലെനിടുകയുര  ഴചയ്യുന്നതക്ട്  കനിഫ്ബനി  പദതനികളുഴടെ  ഒരു  വലെനിയ

പ്രശമമ്മാണക്ട്.  മറമ്മാഡക്ട്  ഏഴറടുത്തക്ട്  മമ്മാനനിഴപ്പമ്മാളനിചനിടുര.  നനിങ്ങളുര

പനി.ഡബന.ഡനി.-യുര  തമനിലുള്ള  തര്കരഴകമ്മാണക്ട്  വര്ഷേങ്ങളമ്മായനി  മറമ്മാഡക്ട്

ഴപമ്മാളനിഞതഴന്ന  കനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എഴന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിലുര  ഴതമ്മാടടുത്ത

മണ്ഡലെത്തനിലുര  ഇങ്ങഴനയുണക്ട്.   പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  മകരളത്തനില  ഏകമദശര

അമ്പമതമ്മാളര മറമ്മാഡുകഴളങ്കേനിലുര ഇതുമപമ്മാഴലെ കമ്മാണുര.  കനിഫ്ബനിയുഴടെ ഇഇൗ നയര

തനിരുത്തമ്മാന സര്കമ്മാര് ശമനിമകണതമല?

ശശ  .    പനി  .    ഴക  .    ബഷേശര്:  സര്,  കനിഫ്ബനിയുഴടെ  പ്രധമ്മാന  വരുമമ്മാന

മസമ്മാതഴസനമ്മാണക്ട്?   സരസമ്മാനഴത്ത  സഞനിത  നനിധനിയനിലനനിന്നമ്മാണക്ട്  പണര
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നലമകണതക്ട്.   മമമ്മാമടമ്മാര് ഴവഹനികനിള് നനികുതനി ഇനത്തനില ലെഭേനിക്കുന്ന തുകയുര

ഴപമട്രമ്മാളനിയര ഉലപ്പന്നങ്ങള്കക്ട് ചുമത്തനിയനിരനിക്കുന്ന ഴസസ്സുമമ്മാണക്ട് സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

സഞനിത  നനിധനിയനിലനനിനര  കനിഫ്ബനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരുന്നതക്ട്.   നനിങ്ങള്കക്ട്

അടെനിയനരമമ്മായനി എവനിഴടെ നനിന്നമ്മാണക്ട് കമ്മാഴശടുകമ്മാന കഴെനിയുന്നതക്ട്;  അതുമപമ്മാഴലെ

സരസമ്മാന  ബഡ്ജറനിഴന്റെ  പുറത്തക്ട്  ഇത്രയുര  ഭേശമമമ്മായ  തുക  കടെഴമടുക്കുമമ്പമ്മാള്

കനിഫ്ബനിയുഴടെ തനിരനിചടെവക്ട് വളഴര പ്രധമ്മാനമമ്മാണക്ട്.   ഇഇൗ കമ്മാരരത്തനിനക്ട്  സര്കമ്മാര്

ഇതുവഴര  വരക്തമമ്മായ  ഒരു  ഉത്തരര  നലകനിയനിടനില.    ഇഇൗ  സഭേയനില  പലെ

പ്രമ്മാവശരര ശശ.  മഞളമ്മാരകുഴെനി അലെനി  ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള അരഗങ്ങള് മചമ്മാദനിചനിട്ടുര

ഉത്തരര ലെഭേനിചനിടനില. കടെര തനിരനിചടെയ്ക്കമ്മാന നനിങ്ങള്കക്ട് കഴെനിയുകയനില.  

ശശ  .   എചക്ട്  .   സലെമ്മാര: സര്, ....(ഴഴമകക്ട് ഓഫക്ട്)......(...ബഹളര...)

ശശ  .   പനി  .   ഴക  .   ബഷേശര്: സര്, അതക്ട് നനിങ്ങളുഴടെ പമ്മാര്ടനി സരവനിധമ്മാനത്തനിഴലെ

തകരമ്മാറമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരരഴമനമ്മാഴണമന്നമ്മാ,  ഒറ  എന്നക്ട്  മചമ്മാദനിചമ്മാല  ഇരട  എന്നക്ട്

പറയുന്നതനിനുപകരര  ഒരട  എമന്ന  നനിങ്ങള്  പറയുകയുള.   അതക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ

പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  സത്വഭേമ്മാവമമ്മാണക്ട്.   നനിങ്ങഴള  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  പഠനിപ്പനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.

നമള്  കടെഴമടുക്കുമമ്പമ്മാള്  അഴതങ്ങഴന  തനിരനിച്ചുനലകുര,  എനമ്മാണക്ട്  അതനിനക്ട്
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നമ്മുഴടെ കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെക്ട് അതമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന പറഞതക്ട്.  സഞനിത നനിധനിഴയമ്മാഴക  ഒന്നക്ട്

പഠനിചനിടക്ട് വരു......

മനി  .    സശകര്:  അങ്ങക്ട്  ദശര്ഘകമ്മാലെമമ്മായനി  സഭേയനിലുള്ള  ആളമ്മാണക്ട്.   പഴക

പതനിവമ്മായനി അമങ്ങമ്മാട്ടുമനമ്മാകനിയമ്മാണക്ട്  പ്രസരഗനിക്കുന്നതക്ട്.   ഴചയറനിഴന അഡ്രസക്ട്

ഴചയ്തക്ട് സരസമ്മാരനികണര.  

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  വളഴര  പ്രസക്തമമ്മായ

കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്  ശശ.  പനി.  ഴക.  ബഷേശര് ഇവനിഴടെ സരസമ്മാരനിക്കുന്നതക്ട്.   ഞങ്ങള്

കനിഫ്ബനിഴയ  തകര്കമ്മാമനമ്മാ  നനിര്മമ്മാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  മവണമ്മാഴയന്നക്ട്

പറയമ്മാമനമ്മാ  ശമനിക്കുന്നനില.  ഇഇൗ  അസരബനിയനിഴലെ  മുഴവന  അരഗങ്ങള്ക്കുര

കനിഫ്ബനിയുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്  രമ്മാഷ്ട്രശയത്തനിനതശതമമ്മായനി  സരസമ്മാരനികമ്മാന

സമ്മാധനിക്കുഴമങ്കേനില  സരസമ്മാരനികമ്മാര.   ഇവനിഴടെ  ഒരു  ഭേരണകകനി  അരഗമമ്മായ

ശശ.  ഴക.  ബനി.  ഗമണഷേക്ട്  കുമമ്മാറമ്മാണക്ട്  കനിഫ്ബനിഴകതനിഴര  ഏറവര  രൂകമമ്മായ

ഭേമ്മാഷേയനില  സരസമ്മാരനിചതക്ട്.  എഴന്റെ മണ്ഡലെത്തനില 11  കനി.  മശററുള്ള ഒരു മറമ്മാഡക്ട്

നനിര്മനികമ്മാന  തുടെങ്ങനിയനിടക്ട്  അഞക്ട്  വര്ഷേമമ്മായനി.   ഇമപ്പമ്മാഴര  കുളമമ്മായനി

കനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഒരു  അനമ്മാരമ്മാഷ്ട്ര  സ്കൂള്  നനിര്മനിച്ചു.  ആധുനനിക
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ഴമഷേനിനറശഴസമ്മാനമനിലമ്മാഴത  പ്രമ്മാചശന  കമ്മാലെത്തക്ട്  നനിര്മനിക്കുന്നതുമപമ്മാഴലെയമ്മാണക്ട്

നനിര്മനിചതക്ട്.     ഇഴതമ്മാഴക അങ്ങയുഴടെ ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാഴയന്നറനിയമ്മാന

മവണനിയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  ഇതക്ട്  പറഞതക്ട്.   നമ്മുഴടെ  പണര  ലെമ്മാപമ്മായനി

മപമ്മാകരുഴതന്നതുഴകമ്മാണക്ട് സരസമ്മാരനിക്കുന്നതമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    പനി  .    ഴക  .    ബഷേശര്:  സര്,  എനനികക്ട്  ഭേരണപകത്തനിമനമ്മാടെക്ട്

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്  നനിങ്ങള്  കനിഫ്ബനി  എന്നക്ട്  പറഞക്ട്  ഹമ്മാലെനിളകമല.

ഞങ്ങഴളലമ്മാവരുര ഴഎകകമണരന പമ്മാസമ്മാകനിയ ഒരു നനിയമമമ്മാണക്ട്.   അതനിഴന

എതനിര്കമ്മാത്തവരമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്.   അന്നക്ട്  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്

അവതരനിപ്പനിചക്ട്  ഴഎകകമണരന പമ്മാസമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള് പ്രതനിപകമനതമ്മാവര ശശ.

പനി.  ഴക.  കുഞമ്മാലെനിക്കുടനിയുര  അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട്  ഴഴകഴകമ്മാടുത്തതമ്മാണക്ട്.   ഞങ്ങള്

അതനിഴന്റെ നല വശങ്ങഴളമ്മാഴക അരഗശകരനിക്കുനണക്ട്.  അതക്ട് നടെപ്പമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള്

അപമ്മാകതകളുണമ്മായനി.  നനിങ്ങള്  ഒരു  കമ്മാരരര  മനസനിലെമ്മാകണര.   കനിഫ്ബനി

പരസരത്തനിനുര  മറക്ട്  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്ക്കുമമ്മായനി  23  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്

ഴചലെവഴെനിചതക്ട്.  കനിഫ്ബനിയമ്മാണക്ട്  ഴക.എസക്ട്.എഫക്ട്.ഇ.-യുഴടെ  പ്രവമ്മാസനി  ചനിടനി

തയമ്മാറമ്മാകനിയതക്ട്.   അഴതങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  പരമ്മാജയഴപ്പടതക്ട്.   പ്രവമ്മാസനി ചനിടനിയുഴടെ
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മസമ്മാഫക്ട് ഴവയര് തയമ്മാറമ്മാക്കുന്നതനിനക്ട് എത്ര രൂപയമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള് ഴചലെവമ്മാകനിയതക്ട്;

5  മകമ്മാടെനി  44  ലെകര രൂപ.   ഇഇൗ പദതനിയനിലൂഴടെ  എത്ര രൂപ ലെഭേരമമ്മാഴയന്നക്ട്

വരക്തമമ്മാകമ്മാമമമ്മാ?   നമ്മാമമമ്മാത്രമമ്മായ  തുക  മമ്മാത്രമമ  ലെഭേരമമ്മായനിട്ടുള.  നനിങ്ങളുഴടെ

പമ്മാര്ടനിഴകമ്മാനര റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട് തരനില.  അസരബനിയനില മകള്ക്കുമമ്പമ്മാമഴെ നനിങ്ങള്

പഠനിക്കുകയുള.   അതുമപമ്മാഴലെ സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ സഞനിത നനിധനിയനിലനനിനര

ലെഭേനിക്കുന്ന  പണര  അടെനിസമ്മാന  ഫണമ്മായനി  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്ന  സമ്മാപനമമ്മാണക്ട്

കനിഫ്ബനി.  അതനിഴന്റെ ഇരഗശഷേക്ട് Contingency fund എന്നക്ട് മനസനിലെമ്മാകനിമകമ്മാള.

എന്നമ്മാല സനി ആനഡക്ട് എ.ജനി.-യുഴടെ  ഡനി.പനി.സനി. നനിയമത്തനിഴന്റെ വകുപ്പക്ട്  20(2)

പ്രകമ്മാരമുള്ള  ഓഡനിറക്ട്  നടെക്കുന്നനില.   പകരര  14(1)  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ഓഡനിറമ്മാണക്ട്

നടെക്കുന്നതക്ട്.   ഇപ്രകമ്മാരര  ഓഡനിറക്ട്  ഴചയ്തമ്മാല  സനി  ആനഡക്ട്  എ.ജനി.  ഓഡനിറക്ട്

സര്ടനിഫനികറക്ട്  നനിങ്ങള്കക്ട്  ലെഭേനികനില.   ഞമ്മാന  അഞക്ട്  ഴകമ്മാലര  പബനികക്ട്

അകഇൗണക്ട്സക്ട്  കമനിറനിയനില  അരഗമമ്മായനിരുന്നയമ്മാളമ്മാണക്ട്.   ഞമ്മാന അകഇൗണന്റെക്ട്

ജനറലെനിഴന വനിചമ്മാരണ ഴചയ്ത മനുഷേരനമ്മാണക്ട്,  അതുഴകമ്മാണക്ട്  എനനികതറനിയമ്മാര.

പ്രമ്മാമദശനിക സര്കമ്മാരുകഴള അതമ്മായതക്ട്,  പഞമ്മായത്തുകഴള നനിങ്ങള് എനമ്മാണക്ട്

ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  അതനിഴന തകര്ചയനിമലെയ്ക്കക്ട് തള്ളനിവനിടുകയമല ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  നനിങ്ങള്
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അതക്ട്  ആമലെമ്മാചനികണര.   ഴഴലെഫക്ട്  മനിഷേന  പദതനി  നടെപ്പമ്മാക്കുന്ന

പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്  ധനകമ്മാരര  സമ്മാപനങ്ങളനിലനനിന്നക്ട്  കടെഴമടുക്കുന്ന  പണര

അടുത്ത  പത്തക്ട്  വര്ഷേമത്തയ്ക്കക്ട്  പ്രതനിവര്ഷേര  പത്തക്ട്  ശതമമ്മാനഴമന്ന  നനിരകനില

പ്ലമ്മാന  ഫണനിലനനിന്നക്ട്  തനിരനിചടെയ്ക്കണര.   സര്കമ്മാര്  നലകുന്നതക്ട്  പലെനിശ

മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്.  ഇത്തരത്തനില കടെ ബമ്മാധരതയുള്ള പഞമ്മായത്തുകളുഴടെ കമ്മാരരത്തനില

എനക്ട്  സമശപനമമ്മാണക്ട്  സത്വശകരനിക്കുന്നതക്ട്?   ഇവര്കക്ട്  വലെനിയ

ധനപ്രതനിസന്ധനിയമല;   ഇഇൗ  പഞമ്മായത്തുകള്കക്ട്   ഇതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന

കഴെനിയുമമമ്മാ?  

ക്രനിയമ്മാത്മകമമ്മായ  ഒനരണക്ട്  നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിയുഴടെ  ശദയനിലഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാണക്ട്.   സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  നനികുതനി

കമ്മാരരത്തനില  സമൂലെമമ്മായ  മമ്മാറര  വരുത്തണര,  നനികുതനി  വകുപ്പനിഴന

പുന:സരഘടെനിപ്പനികണര,  അധനിക  ഴചലെവര  ധനധൂര്ത്തുര  നനിയനനികണര,

മൂലെധന ഴചലെവക്ട്  വര്ദനിപ്പനികണര,  ഴചലെവനിഴന്റെ ഗുണനനിലെവമ്മാരര  ഉയര്ത്തണര,

കനിഫ്ബനി  മപമ്മാഴലെയുള്ള  Special  Purpose  Vehicle-ഴന്റെ  ധനകമ്മാരര

മമ്മാമനജക്ട് ഴമന്റുര  പദതനികളുഴടെ  സുതമ്മാരരതയുര  ഴമചഴപ്പടുത്തണര.   ഇഇൗ
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സഭേയനിലുള്ള  എലമ്മാ  അരഗങ്ങളുര  ഒന്നക്ട്  മകള്കണര.   നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തക്ട്

ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തക്ട് വകുപ്പനിനക്ട് ചശഫക്ട് എഞനിനശയറുണക്ട്. മറമ്മാഡനിനുര ബനിലഡനിരഗനിനുര

തുറമുഖ വകുപ്പനിനുര പഞമ്മായത്തുകള്ക്കുര എഞനിനശയറനിരഗക്ട് വനിഭേമ്മാഗമുണക്ട്.  അവര്

എസ്റ്റേനിമമറ്റുര കമ്മാരരങ്ങളുഴമടുക്കുന. ഇമപ്പമ്മാള് എനമ്മാണക്ട് കനിഫ്ബനിയനിഴലെ സനിതനി?

ഞമ്മാന  മചമ്മാദനികമട,  1957-ല  ഴഎകര  മകരളര  നനിലെവനില  വന്നതനിനുമശഷേര

2017-ല  കനിഫ്ബനി  പദതനി  വരുമമ്പമ്മാള്  നമ്മുഴടെ  പനി.ഡബന.ഡനി.

എഞനിനശയര്മമ്മാര്കക്ട് എനമ്മായനിരുന പണനി?  നനിങ്ങള് അതക്ട് ആമലെമ്മാചനികണര.

പ്രമ്മാമദശനികമമ്മായനി  ഒമ്മാമരമ്മാ  മണ്ഡലെത്തനിലുര  ആ  ജനിലയനിലുര  അഴലങ്കേനില  രണക്ട്

മണ്ഡലെത്തനിലുരകൂഴടെ  അസനിസ്റ്റേന്റെക്ട്  എഞനിനശയര്,  അസനിസ്റ്റേന്റെക്ട്  എകനികറ്റ്യൂടശവക്ട്

എഞനിനശയര്,   പനി.ഡബന.ഡനി.  എഞനിനശയര്,  കൂടെമ്മാഴത  ഒരു  ജനിലയ്ക്കക്ട്   ഒരു

എകനികറ്റ്യൂടശവക്ട്  എഞനിനശയറുമുണക്ട്.   ആ  എഞനിനശയര്മമ്മാരനില  ആര്ഴകങ്കേനിലുര

കനിഫ്ബനിയുഴടെ വര്കനിഴന്റെ സൂപ്പര്വനിഷേനുമണമ്മാ? ഇല.  എസ്റ്റേനിമമറക്ട് ഉണമ്മാക്കുന്നതക്ട്

നമ്മാടനിഴലെ  എഞനിനശയര്മമ്മാരുര  ഴടെകനികല  സമ്മാരഗ്ഷേന  നലകുന്നതക്ട്  ചശഫക്ട്

എഞനിനശയറുര   ഇരപ്ലനിഴമമന്റെഷേന  മസ്റ്റേജക്ട്  വരുമമ്പമ്മാള്  ഴക.ആര്.എഫക്ട്.ബനി.-

യുമമ്മാണക്ട്.   എനനിനമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  അനമ്മാവശര  ഴചലെവകള്?  അതുഴകമ്മാണക്ട്
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എന്തുണമ്മാകമ്മാനമ്മാണക്ട്.  ഒന്നക്ട്  ഴഷേമ്മാര്ണ്ണൂര്,  മലെബമ്മാര്കമ്മാര്ക്കുളള  ഓഫശസക്ട്.  പണനി

നടെക്കുനമണമ്മാ.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  ഇഇൗ  കമ്മാരരങ്ങള്  വളഴര  വരക്തമമ്മായനി

പഠനികണഴമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  

ഇവനിഴടെ കഴെനിഞ പ്രമ്മാവശരര  ശശ.  എ.  എന.  ഷേരസശര് പ്രസരഗനിചമപ്പമ്മാള്

അമദ്ദേഹര  അകമ്മാഡമനികമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്  പഠനിക്കുകഴയന്നക്ട്  പറഞ.

അങ്ങഴന  പഠനിചതമ്മാണക്ട്  2030  ആകുമമ്പമ്മാള്  ഞമ്മാന  പ്രതനിനനിധമ്മാനര  ഴചയ്യുന്ന

ഇനരന  യൂണനിയന  മുസ്ലേശര  ലെശഗനിനക്ട്  മകരള  നനിയമസഭേയനില

അരഗങ്ങളുണമ്മാകനിലമ്മാഴയനള്ളതക്ട്.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സഖമ്മാകമള,  34  ഴകമ്മാലര

ഭേരനിച  ബരഗമ്മാളനില  ഇമപ്പമ്മാള്  വട  പൂജരമമ്മാണക്ട്.  ഭേവമ്മാനനിപൂരനില

മനിനനിഞമ്മാനണമ്മായനി....,  അകമ്മാഡമനികമ്മായനി  നനിങ്ങള്  പഠനിചനിട്ടുണമ്മായതമ്മാണക്ട്.

4200  മവമ്മാട്ടുകള്.   292  അസരബനി  സശറ്റുള്ള  അവനിഴടെ  മൂവമ്മായനിരത്തനിഴന്റെ

ആവമറജക്ട് കൂടനിയമ്മാല അവനിഴടെ ആമറമുകമ്മാല മകമ്മാടെനി മവമ്മാടര്മമ്മാരമലയുള.  ശശ.

എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിനന  മമ്മാസ്റ്റേമറ  ഒന്നക്ട്  പറഞഴകമ്മാടുകണര.   ആഴക

നനിങ്ങള്ക്കുള്ളതക്ട്  11,42,000  മവമ്മാട്ടുകള് അമല.   3000  മവമ്മാട്ടുകള് കനിടനിയമ്മാല

നനിങ്ങള്ക്കുള്ള  അവസഴയനമ്മാഴണന്നക്ട്  ആമലെമ്മാചനികണര.   ഒരു  രമ്മാഷ്ട്രശയ
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പമ്മാര്ടനിഴയ അസരബനിയനില ഇലമ്മാതമ്മാക്കുകയല മവണതക്ട്.  ആശയങ്ങള് തമനില

നമുകക്ട് പറയമ്മാര.  അതനിനക്ട് എണ്ണര കുറയണഴമന്നല പറമയണതക്ട്.  ഞങ്ങളുഴടെ

എണ്ണര  കുറയനില.   1977-ല  നനിങ്ങള്കക്ട്  പതനിമനഴെക്ട് സശറമ്മാമണമ്മാ  കനിടനിയതക്ട്.

പനിഴന്ന  കമ്മാഞനിരക്കുറനി  മുതല മൂര്ഖന പമ്മാമ്പുവഴരഴയലമ്മാവഴരയുര  കൂടനിയനിടമല

നനിങ്ങള് 1980-ല ഇവനിഴടെ വന്നതക്ട്.  നനിങ്ങള് വന്നതക്ട് അങ്ങഴനയമല?  പനിഴന്ന

നനിങ്ങഴളനനിനമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങഴള  അങ്ങഴന  പറയുന്നതക്ട്.   ഇമപ്പമ്മാള്  ബമ്മാര്ബര്

ഷേമ്മാപ്പനിഴലെ  കല്ലുമമ്മാതനിരനി  അങ്ങഴന  മതഞമതഞനിലമ്മാഴതയമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.

ബരഗമ്മാളനില സശറനില.  ഇനനി ബരഗമ്മാളനില നനിങ്ങള്കക്ട് സശറക്ട് കനിടമ്മാനുരമപമ്മാകുന്നനില.

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് മുക്ത ഇനര എന്നക്ട് പറഞ.  അവനിഴടെമപ്പമ്മായനി മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുമമ്മായനി

സഖരര ഴചയ.  നനിങ്ങള്കക്ട് അതുര കനിടനിയനില.  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിലെമ്മാഴത ഒന്നക്ട് നനിന,

അമപ്പമ്മാള്  4232  മവമ്മാട്ടുകള്.  ഞമ്മാന തഴന്ന വനിചമ്മാരനിച്ചു,  പടെച തമ്പുരമ്മാമന ഇഇൗ

പമ്മാര്ടനികക്ട്  എനക്ട്  പറനിഴയന്നക്ട്.  കമ്മാരണര  ഞങ്ങഴള  ഇലമ്മാതമ്മാകമ്മാനമവണനി

പറഞതമ്മാണമലമ്മാ.  ഞങ്ങള്കക്ട് ഇലെകനക്ട് 333 മവമ്മാട്ടുകള്കക്ട് ഒരു സശറ്റുര 922

മവമ്മാട്ടുകള്കക്ട് മഴറമ്മാരു സശറ്റുര ലെഭേനിക്കുകയുര മതമ്മാറമപ്പമ്മാള് രണക്ട് സശറക്ട് കുറയുകയുര

ഴചയ.  അഴതമ്മാഴക രമ്മാഷ്ട്രശയത്തനിലുണമ്മാകുര.  ഇമപ്പമ്മാള്  19  സശറ്റുകള് ഞങ്ങള്കക്ട്
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മലെമ്മാകക്ട് സഭേയനിലുണക്ട്.   നമ്മുഴടെ  ശശ.  പനി.  രമ്മാജശവക്ട്,   ശശ.  ഴക.  എന.

ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല  ഇവഴരമ്മാഴക  മതമ്മാറനിടക്ട്  അസരബനിയനില  ജയനിച്ചു  വന്നനിമല.

അഴതമ്മാഴക രമ്മാഷ്ട്രശയത്തനിലുണമ്മാകുര.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ഒരു പമ്മാര്ടനിഴയപ്പറനി ഇങ്ങഴന

പറയമ്മാന  പമ്മാടെനില.  കുറചക്ട്  ഴസനസക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനികണര.   ശശ.  എര.  വനി.

മഗമ്മാവനിനന  മമ്മാസ്റ്റേര്   കമ്മാഴസടുക്കുമമ്പമ്മാള്  ഇഇൗവക  കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴക

പറഞഴകമ്മാടുകണര  എന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിമയമ്മാടെക്ട്  പറയമ്മാനുളളതക്ട്  ചരക്കുമസവന  (മഭേദഗതനി)

ബനിലനിഴന്റെ പരനിധനിയനില പുരമ്മാവസ്തുകഴളന്ന മപരനില മകരളത്തനില പ്രചരനിക്കുന്ന

ആക്രനിസമ്മാധനങ്ങള്കക്ട് ഴഴപതൃകത്തനില സമ്മാനമുഴണന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട് ഴകമ്മാളളമ്മാര.

ശബരനിമലെ മകത്രത്തനിഴലെ  അടെനിയമ്മാധമ്മാരര മുതല ഡനി.ജനി.പനി.-യുഴടെ ലെമ്മാത്തനിവഴര

വരമ്മാജമമ്മായനി നനിര്മനിചക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന സഹമ്മായനിക്കുന്ന മമമ്മാനസണ് മമ്മാവങ്കേലെനിനക്ട്

Stamp  of  Approval  നലകമ്മാനമ്മായനി  മത്സരനിചക്ട്   മഫമ്മാമടമ്മാഴയടുത്ത

ഴഎ.പനി.എസക്ട്.,  ഴഎ.എ.എസക്ട്.  ഉമദരമ്മാഗസര്  ഏതക്ട്  കമ്മാറഗറനിയനില

ഉള്ഴപ്പടുഴമന്നക്ട്  വരക്തമമ്മാകണര.   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ഴയ  വനവനിജയമമ്മാകമ്മാന

തടനിപ്പുവരവസമ്മായഴത്ത  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  പരനിധനിയനിഴലെത്തനിചമ്മാല
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നന്നമ്മായനിരനിക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  നനിങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  പറയമ്മാനുളളതക്ട്.  ഇതനിഴന

സരബന്ധനിചക്ട്  ഞമ്മാന  കൂടുതലെമ്മാഴയമ്മാനര  പറയുന്നനില.  Antiquities  Act  മുതല

Civil  Service  Code  of  Conduct  വഴര   ബമ്മാധകമലമ്മാത്ത  നശണനനിരഴയ

സമമ്മാനനിച  സര്കമ്മാര്  നടെത്തുന്ന  ഇഇൗ  നനിയമനനിര്മമ്മാണ  ബനില്ലുകള്....  ഒഴക

ഴവറുര  തടനിപ്പമല;  ഇവഴരഴയലമ്മാര  നനിങ്ങള്  എനനിനമ്മാണക്ട്  സരരകനിക്കുന്നതക്ട്.

സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  മഭേദഗതനികളനിലൂഴടെ   പമ്മാചകവമ്മാതകര,

ഴപമട്രമ്മാള്,  ഡശസല തുടെങ്ങനിയവയുഴടെ വനിലെ നനിയനനികമ്മാന പരരമ്മാപ്തമമ്മായ എനക്ട്

നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്  സത്വശകരനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  ഭേമ്മാവനിഴയക്കുറനിചക്ട്  നല  ഉള്കമ്മാഴ്ചയുര

കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടുമുളള,  മകമ്മാമമഴക്ട്  ഡനിഗ്രനിയുളള,  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്

ഴഎസകനിഴനമപമ്മാഴലെ  വമ്മാചമ്മാലെതയനിലമ്മാത്ത  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനി  മറുപടെനി  പറയണഴമന്നക്ട്  പറഞഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  നനിരമ്മാകരണ

പ്രമമയര അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ശശ  .    എന  .    എ  .    ഴനലനിക്കുന്നക്ട്:   സര്,  2021-ഴലെ  മകരള  സരസമ്മാന

ചരക്കുമസവന  നനികുതനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില  ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര

ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  20-04-2022-വഴര  സര്ക്കുമലെറക്ട്  ഴചയണഴമന്ന
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1 (എ) നമ്പര്  മഭേദഗതനി ഞമ്മാന  അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയുഴടെ  വമ്മാക്കുകളനിലനനിനര

നനിര്വനികമ്മാരതയുര  വനിരസതയുര  അനുഭേവഴപ്പട്ടു.  അതക്ട്  മഴറമ്മാനര  ഴകമ്മാണല,

അമദ്ദേഹര  പറഞതുമപമ്മാഴലെ  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  മനരഴത്ത ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതമ്മാണക്ട്.

ഒന്നല,  പലെതവണ എകക്ട്റന്റെക്ട്  ഴചയ്ത ഓര്ഡനിനനസുകളമ്മാണക്ട്.  അതനിനമ്മാല ഇഇൗ

ബനില  സഭേയനില  അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിലുര  ചര്ച  ഴചയ്യുന്നതനിലുര  വലെനിയ

കമ്മാരരഴമമ്മാനമനിലമ്മാഴയന്നമ്മാണക്ട്  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയുഴടെ  വമ്മാക്കുകളനിലനനിനര

മനസനിലെമ്മായതക്ട്.  ബനിലനില പറഞനിട്ടുളള ഴപ്രമപ്പമ്മാസലുകള്, 15-06-2020-ല ഒരു

ഴപ്രമപ്പമ്മാസല ഴകമ്മാണ്ടുവന. അതനിഴന്റെ കമ്മാലെമ്മാവധനി 26-09-2020,       09-02-

2021, 01-07-2021, 23-08-2021 എന്നനിങ്ങഴന നമ്മാലുപ്രമ്മാവശരമമ്മാണക്ട് നശടനിയതക്ട്.

അതക്ട്  ബനിലമ്മായനി  സഭേയനില   അവതരനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴന  സരബന്ധനിചക്ട്  എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുളളതക്ട്,  ഒരു  പ്രസവര   നടെന്നക്ട്  കഴെനിഞതനിനുമശഷേര  കുടനിഴയ

പുറഴത്തടുകമ്മാന  വശണ്ടുര  ഒരു  ശസക്രനിയ  നടെമത്തണ  ആവശരമുമണമ്മാ;

യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില  പ്രസവനിച്ചുകഴെനിഞ,  പനിഴന്ന  എനനിനമ്മാണക്ട്  കുടനിഴയ

പുറഴത്തടുകമ്മാന  വശണ്ടുഴമമ്മാരു  ശസക്രനിയ  നടെത്തുന്നതക്ട്.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട
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മനനിമയമ്മാടെക്ട്  പറയമ്മാനുളളതക്ട്,  ചരക്കുകളുഴടെമയമ്മാ  മസവനങ്ങളുഴടെമയമ്മാ

രണനിഴന്റെമയമ്മാ  അനര്സരസമ്മാന  വനിതരണത്തനില  നനികുതനി  ചുമത്തുന്നതനിനുര

പനിരനിഴചടുക്കുന്നതനിനുര  ഒരു  വരവസയുണമ്മാക്കുകഴയന്ന  ലെകരമത്തമ്മാഴടെയമ്മാണക്ട്

2017-ഴലെ  മകരള  സരസമ്മാന  ചരക്കുമസവന  നനികുതനി  എന്ന  നനിയമര

ഉണമ്മാകനിയഴതന്നക്ട്  ബനിലനിലത്തഴന്ന  പറയുനണക്ട്.  അതനിഴന  സരബന്ധനിചക്ട്

കൂടുതലെമ്മായനി സഭേയനില ചര്ച ഴചയമ്മാനുഴണന്നക്ട് എനനികക്ട് മതമ്മാനന്നനില. എങ്കേനിലുര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനികക്ട് തശര്ചയമ്മായുര ചനിലെ കമ്മാരരങ്ങള്  ഴചയമ്മാന സമ്മാധനിക്കുര.

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ബനില  രമ്മാജരസഭേയനില  വന്നമപ്പമ്മാള്  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  ലെമ്മാളനിതരവര

എളനിമയുര  മമ്മാറനിവച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ചമ്മാടെനിവശണ  ഒരമ്മാളമ്മാഴണന്ന  കമ്മാരരര

നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാര.  ഴസകന  129,  130  മകരള  ലെശഗല  ഴബനനിഫനിറക്ട്

ഫണക്ട്  ഇനത്തനില അപ്പശല നലകമ്മാനുളള  Disputed  Tax-ഴന്റെ ഒരു ശതമമ്മാനര

മകരളത്തനില  മസ്റ്റേറക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  പരനിധനിയനില  വരുന്നവര്കക്ട്

അടെയ്മകണതമ്മായനിവരുന.  എന്നമ്മാലെനിതക്ട്   ഴസനട്രല  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ

പരനിധനിയനില വരുമമ്പമ്മാള് ഒരു ഴഴപസമപമ്മാലുര അടെയ്മകണതമ്മായനി വരുനമനില.

അങ്ങക്ട്  കഴെനിഞ  ബഡ്ജറനില   ശമ്മാഘനശയമമ്മായ  ഒരു  കമ്മാരരര  ഴചയ.
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ഴക.എല.ബനി.എഫക്ട്. (മകരള ലെശഗല ഴബനനിഫനിറക്ട് ഫണക്ട്) 20,000  രൂപയമ്മായനി

സശലെനിരഗക്ട്  ഴചയ.  തമ്മാങ്കേളുഴടെ  മുനഗമ്മാമനികക്ട്  ഴചയമ്മാന കഴെനിയമ്മാത്ത കമ്മാരരമമ്മാണതക്ട്.

കമ്മാലെഹരണഴപ്പട  മൂലെരവര്ദനിത  നനികുതനി  നനിയമത്തനിഴന്റെ  അപ്പശല  ഫയല

ഴചയണഴമങ്കേനില തര്കമുളള നനികുതനിയുഴടെ ഒരു ശതമമ്മാനര ഴക.എല.ബനി.എഫക്ട്.

ആയനി അടെയ്ക്കണഴമന്നതമ്മാണക്ട് ചുരുകര.  അതനിനക്ട്  ഒനകനില സശലെനിരഗക്ട് മവണര.

അഴലങ്കേനില  അഴതടുത്തക്ട്  കളയണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  നനിര്മദ്ദേശനികമ്മാനുളളതക്ട്.

ഴസനട്രല ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനില വരുന്നവര്കക്ട് ഒരു നനിയമവര മകരള ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-

യുഴടെ കശഴെനില വരുന്നവര്കക്ട് മഴറമ്മാരു നനിയമവഴമന്ന അകനവരമമ്മായ അനശതനി

എടുത്തുകളഞ  മനനിഴയന്ന  ബഹുമതനി  അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  ചമ്മാര്ത്തമ്മാന  ഞങ്ങള്

ആഗ്രഹനിക്കുന. VAT-ലുര ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനിലുര അപ്പശല ഴക.എല.ബനി.എഫക്ട്.-ല

രണ്ടുരശതനിയനില  അമനിതമമ്മായനി  വരുന്നതക്ട്  ഒരു  തരത്തനില  നനിയമ

വനിരുദമമലഴയന്നക്ട് അങ്ങക്ട് ചനിനനികണഴമന്നമ്മാണക്ട് പറയമ്മാനുളളതക്ട്. ഴസകന 129

(3) പ്രകമ്മാരര ഒരമ്മാള് ചരകക്ട് ട്രമ്മാനമസമ്മാര്ടക്ട് ഴചയ്യുമമ്പമ്മാള് എഴനങ്കേനിലുര തരത്തനില

മഡമ്മാകനഴമന്റെനില  ഴചറനിയ  ഴതറക്ട്  വന്നമ്മാല  ആ  സമ്മാധനത്തനിഴന്റെ  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

അനുസരനിച്ചുളള  നനികുതനിയുര  തത്തുലെരമമ്മായ  ഴപനമ്മാലറനിയുര  നനിര്ബന്ധമമ്മായുര
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ഇഇൗടെമ്മാകണഴമന്ന  വരവസയുണക്ട്.  ഇഇൗ  നനിയമര  എലമ്മാ  സരസമ്മാനങ്ങള്ക്കുര

ബമ്മാധകമമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല  മറ്റുസരസമ്മാനങ്ങളനില  ഉമദരമ്മാഗസര്

സരരരഭേകരുഴടെമമല  കലെനിതുളളുന്നനില,  അവഴര  അടെനിചമര്ത്തുന്നനില.  നമ്മുഴടെ

സരസമ്മാനത്തക്ട്  നനിയമങ്ങളനിഴലെ  ജശവനനിലമ്മാത്ത  അകരങ്ങള്  മനനഃപമ്മാഠമമ്മാകനി

ബനിസനിനസ്സുകമ്മാഴര  ബുദനിമുടനിപ്പനിക്കുന്ന  ഒരു  പ്രവണത  കമ്മാണുനണക്ട്.  ഴചറനിയ

ഴതറ്റുകഴള തമ്മാകശതക്ട് ഴചയ്തക്ട്  മനമ്മാടശസമ്മാകമ്മാഴത മമ്മാനുഷേനിക പരനിഗണന നലകനി

ബനിസനിനസനില സക്രനിയരമ്മാകമ്മാന പ്രമചമ്മാദനര നലകണഴമന്നമ്മാണക്ട് പറയമ്മാനുളളതക്ട്.

ഇവനിഴടെ  ഴചറനിയ  ഴതറ്റുപറനിയമ്മാലമപ്പമ്മാലുര  ആ  ബനിസനിനസ്സുകമ്മാരഴന്റെ  കഥ

കഴെനിക്കുകയമ്മാണക്ട് ഴചയ്യുന്നതക്ട്. 

ശശ  .   നജശബക്ട് കമ്മാനപുരര:  സര്,  നമ്മാടനിഴലെ  പ്രധമ്മാനഴപ്പട ഒരു കമ്മാരരര,  നൂറക്ട്

രൂപ  വരുമമ്മാനര  ലെഭേനിചമ്മാല   അതനില  18.5  രൂപയുര  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ

കടെബമ്മാധരതയനിമലെയ്ക്കക്ട് മപമ്മാകുന്ന സരസമ്മാനമമ്മാണനിതക്ട്. അഞക്ട് വര്ഷേമമ്മായനി പുതനിയ

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നനികുതനി  ഘടെന  വന്നതനിനുമശഷേര  ഇതുവഴര   വകുപ്പനില

എഴനങ്കേനിലുര  ഘടെനമ്മാപരമമ്മായ  മമ്മാറര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  സമ്മാധനിചനിട്ടുമണമ്മാഴയനളള

കമ്മാരരര  തമ്മാങ്കേളുഴടെ  ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ;  അതുമപമ്മാഴലെ  നനികുതനി  വകുപ്പനിഴന്റെ
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ശരഖലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരമ്മാത്ത  എത്രമയമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങള്  ഇമപ്പമ്മാഴമുണക്ട്.  നനികുതനി

വകുപ്പനിഴന്റെ  ശരഖലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഇഇൗ  സമ്മാപനങ്ങഴള  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനുമവണനി

എഴനങ്കേനിലുര നനിര്മദ്ദേശര വയ്ക്കമ്മാന തമ്മാങ്കേള് ഉമദ്ദേശനിക്കുനമണമ്മാ?

ശശ  .    എന  .    എ  .    ഴനലനിക്കുന്നക്ട്:  സര്,  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നനിലെവനില വന്നമപ്പമ്മാള്

എലമ്മാവര്ക്കുര  വലെനിയ  പ്രതശകയുര  ആശയുമുണമ്മായനിരുന.   നനികുതനി

വര്ദനിക്കുകയുര  മകരളത്തനിഴന്റെ  സമ്പദ്ഘടെനയനില  വലെനിയ  മമ്മാറമുണമ്മാകുകയുര

ഴചയ്യുഴമന്നമ്മാണക്ട്  നമഴളലമ്മാവരുര  പ്രതശകനിചതക്ട്.  എന്നമ്മാല  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

വന്നമതമ്മാടുകൂടെനി  ധമ്മാരമ്മാളര  നനികുതനി  മചമ്മാര്ച  സരസമ്മാനത്തുണമ്മായനിഴയന്നതക്ട്

ആര്ക്കുര  നനിമഷേധനികമ്മാന  കഴെനിയമ്മാത്ത  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.   മകരളഴമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്

ഉപമഭേമ്മാക്തൃ  സരസമ്മാനമമ്മാണക്ട്.   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഴകമ്മാണക്ട്  ധമ്മാരമ്മാളര  മമ്മാറങ്ങള്

സരസമ്മാനത്തക്ട്  ഉണമ്മാമകണതമ്മായനിരുന.  എന്നമ്മാല  നമള്  പ്രതശകനിച  മമ്മാറര

ഉണമ്മായനിലമ്മാഴയന്നതമ്മാണക്ട്  പരമമ്മാര്ത്ഥര.  ഞമ്മാന ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനില വരുമത്തണ

മമ്മാറങ്ങഴളക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  പറഞഴകമ്മാണനിരുന്നതക്ട്,  ഒരു  ഴചറനിയ  ഴതറക്ട്

സരഭേവനിചമ്മാലമപ്പമ്മാലുര  ഉമദരമ്മാഗസരുഴടെ  പശഢനര  വരമ്മാപമ്മാരനികള്കക്ട്

സഹനിമകണനി  വരുനണക്ട്.  പതനിനഞക്ട്  ദനിവസര  കഴെനിഞമപമ്മായമ്മാല  അവഴന്റെ



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

96

സമ്മാധനവര  വമ്മാഹനവര  കണ്ടുഴകട്ടുഴമനമമ്മാത്രമല  സമ്മാധന  വനിലെയ്ക്കക്ട്  തുലെരമമ്മായ

നനികുതനിയുര  ഴപനമ്മാലറനിയുര  ഇഇൗടെമ്മാകനി  ഒരനികലുര  എഴമന്നറ്റുനനിലകമ്മാനമപമ്മാലുര

കഴെനിയമ്മാത്തവനിധര  വരമ്മാപമ്മാരനിഴയ  തളര്ത്തുന്ന  പ്രവണതയമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാനത്തക്ട്

കണ്ടുവരുന്നതക്ട്.  ഇത്തരര  നടെപടെനികള്  ഴഴദവത്തനിഴന്റെ  സത്വനര  നമ്മാടെമ്മായ

മകരളത്തനിനക്ട്  ഭൂഷേണമമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

ചനിനനികണഴമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുളളതക്ട്.

ശശ  .    എ  .    ഴക  .    എര  .    അഷ്റഫക്ട്:   സര്,  എഴന്റെ  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെര

മകരളത്തനിഴന്റെയുര  കര്ണ്ണമ്മാടെകത്തനിഴന്റെയുര  അതനിര്ത്തനിയമ്മാണക്ട്.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

നനിലെവനില  വന്നതനിനുമശഷേര,  പലെമപ്പമ്മാഴര  മകരളത്തനില  ബനിസനിനസക്ട്

ആരരഭേനികമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  ആളുകള്  മരഗലെമ്മാപുരത്തക്ട്  മപമ്മായനി  ബനിസനിനസക്ട്

ആരരഭേനിചനിടക്ട്  ഇവനിടെഴത്ത ഉമദരമ്മാഗസരുഴടെ മമനമ്മാഭേമ്മാവഴത്തക്കുറനിചക്ട്  പറയുന്നതക്ട്,

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട്ടുഴകമ്മാണക്ട്  ബനിസനിനസ്സുകമ്മാഴര  മദമ്മാഹനിക്കുന്ന

ഉമദരമ്മാഗസര്  മകരളത്തനിലുഴണന്നമ്മാണക്ട്.  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

രജനിമസ്ട്രെഷേന  എടുക്കുന്നതനിനുമവണനി  ഹമ്മാജരമ്മാമകണ  മരഖകള്

ഏഴതലമ്മാമമ്മാഴണന്നക്ട്  വരക്തമമ്മാക്കുന്ന  സര്ക്കുലെറുകമളമ്മാ  ഉത്തരവകമളമ്മാ
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പുറഴപ്പടുവനിചനിട്ടുമണമ്മാ;  അതനിനുമവണനി  നനിയമനികഴപ്പട  ഉമദരമ്മാഗസര്

വരതരസമമ്മായ മരഖകളമ്മാണക്ട് ഓമരമ്മാ മകസനിലുര ആവശരഴപ്പടുന്നതക്ട്.  ഇതനിഴനമ്മാരു

ഏകശകൃതമരഖ  പുറഴപ്പടുവനിക്കുന്ന കമ്മാരരര  അങ്ങയുഴടെ  ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

സര്, അതമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന പറഞവന്നതക്ട് മകരളര ഴഴദവത്തനിഴന്റെ സത്വനര നമ്മാടെമ്മാണക്ട്.

ഴഴദവത്തനിഴന്റെ  സത്വനര  നമ്മാടെമ്മായ  മകരളത്തനിനക്ട്  ഭൂഷേണമലമ്മാത്ത  പലെ

നടെപടെനികളുമമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാര്  സത്വശകരനിച്ചുവരുന്നതക്ട്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മമഞശത്വരര  എര.എല.എ.  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ,

അങ്ങയുമടെതക്ട്  മകരള  അതനിര്ത്തനിയനിഴലെ  ഒരു  മണ്ഡലെമമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന

കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട് എര.എല.എ. ആണക്ട്. കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട് ഭേമ്മാഗത്തുള്ള പലെ ആളുകളുര

പലെ  സമ്മാപനങ്ങളുര  ആരരഭേനികമ്മാനമ്മായനി  മരഗലെമ്മാപുരമത്തകക്ട്  മപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്

ഞമ്മാന  അവമരമ്മാടെക്ട്  മചമ്മാദനിചനിട്ടുണക്ട്;  "എനനിനമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള് മരഗലെമ്മാപുരമത്തകക്ട്

മപമ്മാകുന്നതക്ട്.  നമ്മുഴടെ സരസമ്മാനത്തക്ട് എലമ്മാവനിധ സരവനിധമ്മാനങ്ങളുര സഇൗകരരവര

ഉണമലമ്മാ അതക്ട് നനിങ്ങള്കക്ട് ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനിക്കൂഴടെഴയന്നക്ട്"   അതനിനക്ട് അവര്

പറയുന്നതക്ട്  "  ഇഇൗ ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാര് ഉള്ളനിടെമത്തമ്മാളരകമ്മാലെര ഞങ്ങള്കക്ട് സത്വനര

നമ്മാടനില  കചവടെര  ഴചയമ്മാന  സമ്മാധനികനിഴലന്നമ്മാണക്ട്".  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴമമ്പര്
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പറഞതക്ട്  പരമമ്മാര്ത്ഥമമ്മാണക്ട്.  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടെനിഴന്റെ പലെഭേമ്മാഗങ്ങളനിലുര  രമ്മാവനിഴലെയുര

ഴഴവകുമന്നരവഴമലമ്മാര  മപമ്മാലെശസനിഴന  കമ്മാണമ്മാര.  മപമ്മാലെശസക്ട്  വമ്മാഹനങ്ങള്

തടെഞനനിര്ത്തനി  ഴഴഫന  ഇഇൗടെമ്മാകമ്മാറുണക്ട്.  ഴഴഫന  ഇഇൗടെമ്മാക്കുന്ന  പലെ

ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാരുര ഞങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  പറഞനിട്ടുള്ളതക്ട്;  ഞങ്ങള് എനക്ട് ഴചയമ്മാനമ്മാണക്ട്

സര്കമ്മാര്  ഞങ്ങള്കക്ട്  മമ്മാസത്തനില  ഒരു  ടെമ്മാര്ഴഗറക്ട്  നലകനിയനിട്ടുണക്ട്.

അതുമപമ്മാലെത്തഴന്ന  നമ്മുഴടെ  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഉമദരഗസന്മേമ്മാര്ക്കുര  സര്കമ്മാര്  ഒരു

ടെമ്മാര്ഴഗറക്ട്  നലകനിയതനിഴന്റെ  പരനിണനിതഫലെമമ്മാണക്ട്  നമള്  അനുഭേവനിക്കുന്നതക്ട്.

അതനിഴന്റെ  ദുമരരമ്മാഗമമ്മാണക്ട്  നമള്  അനുഭേവനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  ഞമ്മാന  പറയമ്മാന

ആഗ്രഹനിക്കുന.  അനരസരസമ്മാനങ്ങളനിഴലെ  വമ്മാഹനങ്ങള്  മകരളത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്

വരമ്മാന  മടെനികമ്മാണനിക്കുഴന്നമ്മാരു  സമ്മാഹചരരമമ്മാണുള്ളതക്ട്.  മനരഴത്ത  ഇവനിഴടെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പ്രതനിപകമനതമ്മാവര  മുന  പ്രതനിപക  മനതമ്മാവര

പറഞതുമപമ്മാഴലെ നമ്മുഴടെ ഉമദരഗസന്മേമ്മാരുഴടെ മനസക്ട് ഇമപ്പമ്മാഴര പഴെയ  VAT-

ലെമ്മാണക്ട്. അതനിഴനമ്മാരു മമ്മാറര വരണര. അവരുഴടെ ഴഴമനഡക്ട് ഴസറക്ട് മമ്മാറണര എങ്കേനില

മമ്മാത്രമമ  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ഗുണര  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്

ലെഭേനിക്കുകയുള.  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാരുഴടെ  സമശപനത്തനില  യുവ  സരരരഭേകര്കക്ട്
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അനുകൂലെമമ്മാഴയമ്മാരു  മമ്മാറര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയനിലൂഴടെ

നമഴളലമ്മാവരുര പ്രതശകനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്ന

സമയത്തക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുന  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി      മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.

മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്  ഇതക്ട്  ഏറവമധനികര  ഗുണപ്രദമമ്മാഴണന്നക്ട്  വമ്മാദനിച

വരക്തനിയമ്മാണക്ട്.  അമദ്ദേഹര  അന്നക്ട്  പറഞതക്ട്;  എവനിഴടെയമ്മാമണമ്മാ

വനിറഴെനികഴപ്പടുന്നതക്ട് അവനിഴടെ നനികുതനി ലെഭേനിക്കുന്ന സരവനിധമ്മാനമമ്മാണക്ട് ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

വനിഭേമ്മാവന  ഴചയ്യുന്നഴതന്നമ്മാണക്ട്.  പമക  ആ  കണക്കുകൂടലുകള്  ആഴക

പനിഴെച്ചുമപമ്മായനി  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരര.  യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-

യനിലൂഴടെ  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  ലെഭേരമമ്മാമകണ  വരുമമ്മാനര  ഗണരമമ്മായ  രശതനിയനില

കുറഞമപമ്മായനി  എനമമ്മാത്രമല  നമുകക്ട്  ലെഭേരമമ്മാമകണ  തുകമപമ്മാലുര

മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  കൃതരമമ്മായനി  നലകുന്നനില.  നമള്  മചമ്മാദനിക്കുമമ്പമ്മാള്

ആവശരഴമങ്കേനില  കടെര  വമ്മാങ്ങനിഴകമ്മാള്ളമ്മാന  പറയുഴന്നമ്മാരു  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്  മകന്ദ്ര

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  സത്വശകരനിക്കുന്നഴതന്ന  കമ്മാരരര  തമ്മാങ്കേള്കറനിയമ്മാര.  അമത

സനര്ഭേത്തനിലതഴന്ന  അങ്ങക്ട്  സൂചനിപ്പനികമ്മാന  മപമ്മാകുന്ന   ഒന്നമ്മായനിരനികമ്മാര,
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ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനില  നനിന്നക്ട്  ഒഴെനിവമ്മാകഴപ്പട  ഴപമട്രമ്മാള്,  ബനിവമറജസക്ട്

ഉലപ്പന്നങ്ങള് മൂലെമുണമ്മാകുന്ന ലെമ്മാഭേര.    എന്നമ്മാല ഴപമട്രമ്മാളനിനുര  ഴപമട്രമ്മാളനിയര

ഉലപ്പന്നങ്ങള്ക്കുര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ചുമത്തനിയമ്മാല  ജനങ്ങള്കക്ട്  ലെഭേരമമ്മാമകണ

നനികുതനിയനിളവക്ട്  ലെഭേരമമ്മാകമ്മാഴത  മപമ്മായനി  എനള്ളതുര  ഇതനിഴന്റെ  കുറവമ്മായനി

അങ്ങയുഴടെ ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ? 

ശശ  .    എന  .    എ  .    ഴനലനിക്കുന്നക്ട്:  സര്,  ഴപമട്രമ്മാളനിയര ഉലപ്പന്നങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട്

ഞമ്മാന  സരസമ്മാരനികമ്മാന  മപമ്മാകുനണക്ട്.  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്

പറഞനിട്ടുള്ള  പലെകമ്മാരരങ്ങളുര,  പ്രസരഗര  ഴകമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനര

നന്നമ്മാകുമമ്മായനിരുനഴവങ്കേനില മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട്-ഴന്റെ പ്രസരഗര

ഴകമ്മാണക്ട് മകരളര നന്നമ്മാകണമമ്മായനിരുന എന്നമ്മാണക്ട് അതുസരബന്ധനിചക്ട് എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്. മമ്മാത്രമല ഇവനിഴടെ ലെനികത്വറനിഴന്റെ കമ്മാരരര അങ്ങക്ട് ഇവനിഴടെ സൂചനിപ്പനിച്ചു.

ഇഇൗ ബനിലനിഴന്റെ പ്രസക്തനിയനിലമ്മായ്മ ഞമ്മാന ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാന ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്

അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ലെനികത്വറനിഴന്റെ മററക്ട്  വര്ദനിപ്പനിചതനിഴനക്കുറനിച്ചുള്ള  amendment

ഇഇൗ ബനിലനില പറയുനണക്ട്. പമക അതക്ട് നനിലെവനില വന്ന കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. There is

no scope for a discussion on the merits of the Bill, at the rates of tax on
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liquor, proposed to amend through this Bill is already in force.  അതക്ട്

മനരഴത്ത വന്ന കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  അത്തരഴമമ്മാരു കമ്മാരരര  ബനിലനില പറ ഞക്ട്  അതക്ട്

ചര്ചഴചയ്തതുഴകമ്മാണക്ട്  ഗുണമുണമ്മാകുഴമന്നക്ട്  എനനികക്ട്  മതമ്മാനന്നനില.

സര്കമ്മാരനിഴന്റെയുര  നമ്മുഴടെ  എലമ്മാമപരുമടെയുര  നയമമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനിഴലെ

യുവസരരരഭേകഴര  മപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനിപ്പനിക്കുക  എന്നതക്ട്.  പമക,  ഒരു  സരരരഭേകന

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഓഫശസനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  ആ  വരക്തനിയുഴടെ  പള്സക്ട്  മററക്ട്

കൂടുകയമ്മാണക്ട്.  മറക്ട്  ഓഫശസുകളനില  മപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  ഇഇൗഴയമ്മാരുവസയനില.

സരരരഭേകരുഴടെ  സുഖദുനഃഖങ്ങള്  അറനിയമ്മാവന്ന  വരക്തനിയമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  എന്നക്ട്  പറയുനണക്ട്.  അമദ്ദേഹത്തനിലൂഴടെ  നവസരരരഭേകര്

ഉണമ്മാകഴട,  അവര്  വളരഴട  എന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  പ്രതരമ്മാശനിക്കുന്നതക്ട്.

അതുമപമ്മാഴലെത്തഴന്ന ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഴനറക്ട് വര്കക്ട്  ശരനിയമ്മാകുന്നതുവഴര  ഴസകന

65  പ്രകമ്മാരമുള്ള  ഉമദരമ്മാഗസരുഴടെ  ആഡനിറക്ട്  പശഡനര  ഇലമ്മാതമ്മാകമ്മാന

തശര്ചയമ്മായുര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി വനിചമ്മാരനിചമ്മാല സമ്മാധനിക്കുര.  ആ തശരുമമ്മാനര

മനനിയുഴടെ  മപനത്തുമ്പനിലെമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയമ്മാന  ഞമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന.  അതക്ട്

വളഴരഴപ്പഴടന്നക്ട്  ഴചയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ  തനിരുവനനപുരത്തുള്ള
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ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കമശഷേണമററക്ട്,  രണ്ടു-മൂന്നക്ട് വര്ഷേര മുമ്പക്ട് ഞമ്മാന ആ ഓഫശസനില

മപമ്മായനിരുന,  ആ  ഓഫശസനിഴലെ  അനുഭേവഴമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

കമശഷേണമററനില ഒരു കത്തക്ട് നലകനിയമ്മാല ഒരു വര്ഷേര കഴെനിഞമ്മാലുര അതനിനക്ട്

മറുപടെനി  ലെഭേനികനില.  അതമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കമശഷേണമററക്ട്  ഓഫശസക്ട്.

കമ്മാലെഹരണഴപ്പട  VAT  നനിയമത്തനിഴന്റെ  റനിമടണുകള്  റനിമവഴക്ട്  ഴചയമ്മാനുള്ള

അമപകകള്  ആ  ഓഫശസനില  ഴകടനികനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇകമ്മാരരര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  ഒന്നക്ട്  പരനിമശമ്മാധനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെത്തഴന്ന  റനിമടണ്  റനിമവഴക്ട്  ഴചയ്തക്ട്

ലെഭേനികമ്മാത്തതുഴകമ്മാണക്ട്  പലെ  ഡശലെര്മമ്മാര്ക്കുര  അവരുഴടെ  കണക്കുകള്

തശര്പ്പമ്മാകമ്മാന ഇമപ്പമ്മാള് സമ്മാധനിക്കുന്നനില.  ആ അവസ മമ്മാറനിഴയടുകമ്മാന നമുകക്ട്

സമ്മാധനികണര.  കമശഷേണമററനില  വരുന്ന  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുമടെതമ്മാകഴട,  VAT-

മന്റെതമ്മാകഴട,  ലെഡ്ജറനി ടെമ്മാകനിമന്റെതമ്മാകഴട,  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നനിയമത്തനിഴലെ ഴസകന

97  പ്രകമ്മാരമുള്ള അഡത്വമ്മാനസക്ട് റൂളനിങ്ങനിമന്റെതമ്മാകഴട ലെഭേനിക്കുന്ന അമപകയനിമന്മേല

15  ദനിവസത്തനിനുള്ളനിഴലെങ്കേനിലുര  നടെപടെനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

ഉറപ്പുവരുത്തണഴമന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  അതുമപമ്മാഴലെ ജനി.എസക്ട്.ടെനി.
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നനിയമര  വന്നതുമുതല  ഴസകന  35  പ്രകമ്മാരര  ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തക്ട്  കരമ്മാര്

മജമ്മാലെനികള്കക്ട്  ഇനമവമ്മായ്സക്ട്  നനിര്ബന്ധമമ്മാണക്ട്.  പമക  ആ  ഇനമവമ്മായ്സനില

പറയുന്ന ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കരമ്മാറുകമ്മാര്കക്ട്  നമള് നലമകണതമല.  അതനിനുപകരര

കരമ്മാര്  എഗ്രനിഴമന്റെനില  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ഴയക്കുറനിചക്ട്  പരമ്മാമര്ശനിചനിടനിലമ്മാത്തതനിഴന്റെ

മപരനില കരമ്മാറുകമ്മാഴര മദമ്മാഹനിക്കുന്നതക്ട് ശരനിയമ്മാമണമ്മാ എന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി

ചനിനനികണര.  മറുപടെനി  പ്രസരഗത്തനില  ഇകമ്മാരരത്തനിനക്ട്  ഒരു  ഴസമ്മാലെറ്റ്യൂഷേന

പറയണര.  VAT-മലെതുള്ഴപ്പഴടെ  ഴകടനികനിടെക്കുന്ന  നനികുതനി  കുടെനിശനിക

തശര്പ്പമ്മാകമ്മാനമ്മായനി 40 ശതമമ്മാനര മമ്മാത്രര നനികുതനിയടെചക്ട് ഴപനമ്മാലറനിയുര പലെനിശയുര

ഒഴെനിവമ്മാകനി     മഡമ്മാ. ടെനി. എര. മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന പഴെയ ആരനസ്റ്റേനി

സശര  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  40  ശതമമ്മാനത്തനിലനനിനര  60-70

ശതമമ്മാനര  വഴരയമ്മായനി  വര്ദനിപ്പനിച്ചു.  ഇതക്ട്  പഴെയതുമപമ്മാഴലെ

നനിലെനനിര്ത്തനിക്കൂഴടെഴയന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  വനിനശതമമ്മായനി  മചമ്മാദനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.

ബരഗമ്മാളനില  ഇതക്ട്  30-35  ശതമമ്മാനരവഴര  മമ്മാത്രമമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന

മകടറനിഞതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ഒരമനത്വഷേണര  നടെത്തനി

ഇതനിഴനമ്മാരു  മമ്മാറര  വരുത്തണഴമന്നമ്മാണക്ട്  ഇതുസരബന്ധനിചക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.
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അതുമപമ്മാഴലെ മറക്ട് സരസമ്മാനങ്ങളനില VAT-ഴന്റെ pending assessment  deemed

assessment ആകനി മമ്മാറനിയനിരനിക്കുന്നഴവന്ന യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരര നമുകക്ട് ഉള്ഴകമ്മാള്ളമ്മാന

സമ്മാധനികണര. Annual Turn Over 20 ലെകര വഴര ജനി.എസക്ട്.ടെനി. രജനിമസ്ട്രെഷേനക്ട്

മവഴണന്നമ്മാണക്ട്  മനരഴത്തയുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  ഇതക്ട്  40  ലെകമമ്മായനി

ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഏതമ്മായമ്മാലുര  ഇകമ്മാരരര  നമ്മുഴടെ  മട്രമഡഴനിനക്ട്  വളഴര

ഗുണകരമമ്മാഴണന്ന കമ്മാരരത്തനില യമ്മാഴതമ്മാരു സരശയവമനില. ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ക്കുറനിചക്ട്

പറയുമമ്പമ്മാള്  കഴെനിഞ  നനിയമസഭേയനില  അമതക്കുറനിചക്ട്  സരസമ്മാരനിച

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര ഇവനിഴടെയനില.  അമദ്ദേഹത്തനിനുപകരര ശശ.  ഴക.  ബമ്മാബു

(തൃപ്പൂണനിത്തുറ)  ഇവനിഴടെയുണക്ട്.  മുന അരഗര ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുമമ്മായുള്ള ചര്ചയനില

പഴങ്കേടുത്തക്ട്  സരസമ്മാരനിക്കുമമ്പമ്മാള്  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്,  സമ്മാധമ്മാരണ  കള്ളന്മേമ്മാര്

ഴതരഴഞടുക്കുന്ന  സമയമുണക്ട്  പമ്മാതനിരമ്മാമനരര.  അവരുഴടെ  പ്രവൃത്തനികള്കക്ട്

കള്ളന്മേമ്മാര് ഴതരഴഞടുക്കുന്ന സമയമമ്മാണക്ട് പമ്മാതനിരമ്മാമനരര. ഏതക്ട് അരുതമ്മായ്മകളുര

ഏതക്ട്  ഴകമ്മാള്ളരുതമ്മായ്മകളുര  ഴചയമ്മാനമ്മായനി  ആളുകള്  ഴതരഴഞടുക്കുന്നതക്ട്

പമ്മാതനിരമ്മാമനരമമ്മാണക്ട്.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ബനില  പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില  അവതരനിപ്പനിചതുര

അങ്ങഴനയുള്ള  പമ്മാതനിരമ്മാമനരത്തമ്മാഴണന്നക്ട്  പ്രസരഗനിചനിരുന.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-
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ഴയക്കുറനിചക്ട്  ഴപമ്മാതുഴവയുള്ള  അഭേനിപ്രമ്മായര  എനമ്മാഴണന്നക്ട്  അതനിലനനിനര

വരക്തമമ്മാകമ്മാന സമ്മാധനിക്കുര. മവള്ഡക്ട് ബമ്മാങ്കേക്ട് തഴന്ന പറഞനിട്ടുള്ളതക്ട് ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

ഒരു  complex tax procedure  എന്നമ്മാണക്ട്.  പലെ രമ്മാജരങ്ങളുര ഇഇൗ  complexity

കുറയ്ക്കമ്മാന  നടെപടെനികള്  സത്വശകരനിച്ചു.  പമക,  ഇനരയനില  ഇതുവഴര

അതനിനനുസൃതമമ്മായ  ഒരു  നടെപടെനിയുര   ഉണമ്മായനിടനിഴലന്നമ്മാണക്ട്  നമള്

മനസനിലെമ്മാമകണതക്ട്. റനിമടണ് ഫയല ഴചയമ്മാന simplicity മവണര. അഴതലമ്മാര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി വനിചമ്മാരനിചമ്മാല നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാവന്ന കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഴഴപ്ലവഡക്ട്,

ആമടമ്മാഴമമ്മാഴഴബല, ഇലെമകമ്മാണനികക്ട് എന്നനിവയ്ക്കക്ട് 28 ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട് ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

അതുഴകമ്മാണ്ടുണമ്മാകുന്ന  ദുരനഫലെഴമനമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  ധമ്മാരമ്മാളര  unregistered

traders  നമ്മുഴടെ നമ്മാടനിലുണക്ട്. 28  ശതമമ്മാനര ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നലകനി സമ്മാധനങ്ങള്

വമ്മാങ്ങുന്നതനിനുപകരര  unregistered  ആയനിട്ടുള്ള  കടെകളനിലനനിന്നക്ട്  ഴഴപ്ലവഡക്ട്,

ആമടമ്മാഴമമ്മാഴഴബല,  ഇലെമകമ്മാണനികക്ട്  എന്നനിവ  ആവശരമുള്ളവര്  വമ്മാങ്ങുര.

Unregistered  ആയനിട്ടുള്ള  സമ്മാപനങ്ങളനില  നനിന്നക്ട്  ഇത്തരര  സമ്മാധനങ്ങള്

വമ്മാങ്ങുമമ്പമ്മാള് 28  ശതമമ്മാനര അവര്കക്ട് ലെമ്മാഭേനികമ്മാര.  അഴതലമ്മാര നമ്മുഴടെ നനികുതനി

വരുമമ്മാനത്തനിലുണമ്മാകുന്ന  മചമ്മാര്ചയമ്മാഴണന്നക്ട്  മനസനിലെമ്മാകമ്മാന  സമ്മാധനികണര.
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അതുമപമ്മാഴലെ  പലെ  രമ്മാജരങ്ങളനിലുര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഏകശകരണമുണക്ട്.  ഇനരയനില

അതനിഴലന്നക്ട് നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാവന്ന കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. സമ്മാധമ്മാരണ income tax

അടെയ്ക്കുന്ന വരക്തനികളമ്മാണക്ട് നമളനിലെധനികവര. വര്ഷേത്തനിഴലെമ്മാരനികലെമ്മാണക്ട്  income

tax അടെയ്ക്കുന്നതക്ട്. ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനില റനിമടണ് ഫയല ഴചമയണതക്ട് വര്ഷേത്തനില

13  തവണയമ്മാണക്ട്.  അഴതലമ്മാര  ജനങ്ങളനില  മടുപ്പുളവമ്മാക്കുര.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനില

അരഗമമ്മാകമ്മാന ആരുര  മുമന്നമ്മാടക്ട്  വരനില.  Initial  return-  ഉര  final  return-  ഉര

തമനില  34000  മകമ്മാടെനിയുഴടെ  mismatch  ഉഴണന്നമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  നമുകക്ട്

ലെഭേരമമ്മാകുന്ന കണകക്ട്.  ജനി.എസക്ട്.  ടെനി.-യനില  രജനിസ്റ്റേര് ഴചയ്ത എഴപതക്ട് ശതമമ്മാനര

ആളുകള്  മമ്മാത്രമമ  റനിമടണ്  ഫയല  ഴചയ്യുനള.  ബമ്മാകനി  മുപ്പതക്ട്  ശതമമ്മാനര

ആളുകള്  റനിമടണ് ഫയല ഴചയമ്മാത്തതനിനുകമ്മാരണര ഞമ്മാന മനരഴത്ത പറഞ

കമ്മാരരങ്ങള്ഴകമ്മാണമ്മാഴണന്നക്ട്  നമുകക്ട്  ഉഇൗഹനികമ്മാവന്നമതയുള.  ജൂഴഴലെ,

ഡനിസരബര് കമ്മാലെഴത്ത റനിമടണുര ഴഴഫനല റനിമടണുര തമനിലുള്ള വരതരമ്മാസര

പരനിമശമ്മാധനിചക്ട് അതക്ട് പരനിഹമ്മാരനികമ്മാനുള്ള ഴമകമ്മാനനിസര ഇന്നക്ട് നമുകനില. ആ ഒരു

ഴമകമ്മാനനിസര  നമള്  ഴകമ്മാണ്ടുവരണര.  ഇടെത്തരര  ഴചറുകനിടെ  കചവടെകമ്മാര്കക്ട്

ഭേമ്മാരനിച  ഴചലെവക്ട്  വഹനികമ്മാന  കഴെനിയുകയനില.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനില  അരഗമമ്മായനി,
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അവര്  പറയുന്ന  കമ്മാരരങ്ങളുമമ്മായനി  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മായനി  കചവടെര  ഴചയണഴമങ്കേനില

ഇടെത്തരര  ഴചറുകനിടെ  കചവടെകമ്മാര്കക്ട്  എഴനലമ്മാര  സരവനിധമ്മാനങ്ങള്  അവരുഴടെ

സമ്മാപനത്തനില ഏര്ഴപ്പടുത്തണര?  അവര്കക്ട്  അകഇൗണന്റെനിഴനയുര കമ്പറ്റ്യൂടറുര

സമ്മാപനത്തനില  വയ്ക്കണര.  ഇഴതമ്മാഴക  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ഇടെത്തരര

കചവടെകമ്മാരഴന  സരബന്ധനിചനിടെമത്തമ്മാളര  സമ്മാധനികമ്മാത്ത  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  നമ്മുഴടെ

ഴപ്രമ്മാസശജത്വറനില  ഒരു  മമ്മാറവര  എളനിമയുര   മവണര.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര

പറഞതുമപമ്മാഴലെ,  ഴപമട്രമ്മാളനിയര  ഉലപ്പന്നങ്ങഴള  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ

പരനിധനിയനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  മകന്ദ്രര  ശമനിക്കുനഴവന്നമ്മാണക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.

മകന്ദ്രര  അത്തരത്തനിലുഴള്ളമ്മാരു  ആമലെമ്മാചനയനിലെമ്മാണക്ട്.  അകമ്മാരരത്തനില

സരസമ്മാന ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ നനിലെപമ്മാടെക്ട് എനമ്മാണക്ട്? ഴപമട്രമ്മാളനിയര ഉലപ്പന്നങ്ങള്

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നമ്മാല  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനില  ഴപമട്രമ്മാളനിയത്തനിഴന്റെയുര

ഡശസലെനിഴന്റെയുര  വനിലെ  കുറയുര.  അകമ്മാരരത്തനില  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

നനിലെപമ്മാടെക്ട്  എനമ്മാഴണന്നക്ട്  അറനിയമ്മാന  നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുര  തമ്മാലപ്പരരമുണക്ട്.

വമ്മാടക്ട്സമ്മാപ്പനില  പ്രചരനിക്കുന്ന  വമ്മാര്ത്തയമ്മായതനിനമ്മാല  എത്രമത്തമ്മാളര

സതരമമ്മാഴണന്നക്ട്  അറനിയനില.  തമനിഴെക്ട് നമ്മാടനിഴലെ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴപമട്രമ്മാളനിയത്തനിഴന്റെ
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വനിലെ  65  രൂപ/ലെനിറര്  ആയനി  കുറയ്ക്കമ്മാന  മപമ്മാകുനഴവന്നമ്മാണക്ട്  വമ്മാടക്ട്സമ്മാപ്പനില

പ്രചരനിക്കുന്ന വമ്മാര്ത്ത ശരനിയമ്മാഴണങ്കേനില നമ്മുഴടെ സരസമ്മാനത്തുര ഴപമട്രമ്മാളനിയര

ഉലപ്പന്നത്തനിഴന്റെ വനിലെ കുറയ്ക്കമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ നടെപടെനി സത്വശകരനിച്ചുകൂഴടെഴയന്നമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട്  വളഴര വനിനയമത്തമ്മാടുകൂടെനി  മചമ്മാദനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  65  രൂപയ്ക്കക്ട്  ഴപമട്രമ്മാള്

ഴകമ്മാടുകമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുന്നഴതങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്?  തമനിഴമ്മാടെക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  എലമ്മാ

ടെമ്മാകകളുര  അവര്  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന  തശരുമമ്മാനനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകന്ദ്രര

ഴപമട്രമ്മാളനിയത്തനിഴന്റെ  വനിലെ  വര്ദനിപ്പനിക്കുമമ്പമ്മാള്  ഇവനിഴടെയുള്ള

ജനങ്ങള്ക്കുണമ്മാകുന്ന  ബുദനിമുടക്ട്  ദൂരശകരനിക്കുന്നതനിനുമവണനി  സരസമ്മാന

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഒരു  തശരുമമ്മാനഴമടുകണര.   അതുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട  ഒരു  ടെമ്മാകര

ആവശരമനില.    രമ്മാത്രനി  കനിടെനറങ്ങനി  അടുത്ത  ദനിവസര  രമ്മാവനിഴലെ

എഴമന്നലക്കുമമ്പമ്മാള്   ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റെ  വനിലെ  വര്ദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇനരയനില

അടുത്തകമ്മാലെത്തക്ട്  ഴപമട്രമ്മാളനിയത്തനിഴന്റെ  വനിലെ   വര്ദനികമ്മാത്ത  മൂന്നക്ട്  ദനിവസര

മമ്മാത്രമമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.  അതക്ട്  നമ്മുഴടെ  പ്രധമ്മാനമനനി  രമ്മാജരത്തനിലമ്മാത്ത  മൂന്നക്ട്

ദനിവസമമ്മായനിരുന.  ആ  സമയത്തക്ട്  ഴപമട്രമ്മാളനിയത്തനിഴന്റെ  വനിലെ  വര്ദനിചനിടനില.

ഇടെയ്ക്കനിടെയ്ക്കക്ട്  അമദ്ദേഹര  വനിമദശരമ്മാജരങ്ങള്  സനര്ശനികഴടഴയന്നക്ട്  നമുകക്ട്
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പ്രമ്മാര്ത്ഥനികമ്മാര. അമപ്പമ്മാള് ഴപമട്രമ്മാളനിയത്തനിഴന്റെ വനിലെ വര്ദനിക്കുകയനില.

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില :   സര്,  പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു

വനിഷേയമമ്മാണക്ട്.  ഴപമട്രമ്മാളുര  അതുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട  ഉലപ്പന്നങ്ങളുര

നനിതരജശവനിതവമമ്മായനി   ബന്ധഴപ്പടതനിനമ്മാലെമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  ഴപമട്രമ്മാളനിയര

ഉലപ്പന്നങ്ങളുഴടെ  വനിലെയനില  കുറവക്ട്  വരുത്തമ്മാന  ശശ.  എന.  എ.  ഴനലനിക്കുന്നക്ട്

സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ,  മുഴവന  ടെമ്മാകര  കുറച്ചുഴകമ്മാടുകണഴമന്നനില.  മകമ്മാവനിഡക്ട്

സമ്മാഹചരരത്തനില ജനങ്ങള് ദുരനിതമനുഭേവനിക്കുമമ്പമ്മാള് സരസമ്മാന ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്

ലെഭേരമമ്മാകുന്ന  വരുമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  അലപ്പഴമങ്കേനിലുര  കുറച്ചുഴകമ്മാടുകമ്മാന  ഇഇൗ

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് തയമ്മാറമ്മാകമണ?

ശശ  .    എന  .    എ  .    ഴനലനിക്കുന്നക്ട്:  സര്,  അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാനുര

ശക്തനിയുക്തര  പറയുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അങ്ങഴനയുള്ള  ഒരു  സന്നദത

പ്രകടെനിപ്പനികണര.  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴപമട്രമ്മാളനിയര  ഉലപ്പന്നങ്ങളുഴടെയുര

ഡശസലെനിഴന്റെയുര വനിലെ എത്രമത്തമ്മാളര വര്ദനിപ്പനിചമ്മാലുര അതനുസരനിചക്ട് ഞങ്ങള്കക്ട്

നനികുതനിമവഴണന്നക്ട്  പറയമ്മാനുള്ള  ആര്ജ്ജവര  നമ്മുഴടെ  സര്കമ്മാര്

കമ്മാണനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  അതുസരബന്ധനിചക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഇ-മവ
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ബനിലനിഴനക്കുറനിചക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയ്ക്കക്ട്  അറനിയമ്മാര.  ഇ-മവ

ബനില  എടുക്കുന്നതനില  ധമ്മാരമ്മാളര  പ്രയമ്മാസങ്ങളുണക്ട്.  അതക്ട്  എ ടുത്തമ്മാലുര

അതനിഴനമ്മാരു എകക്ട്ഴപയറനി സമയമുണക്ട്.  ആ സമയര അവസമ്മാനനിചമ്മാല സമ്മാധനര

കയറനി  അയയ്ക്കുന്ന  ആളനിനമ്മാണക്ട്  പനിഴെ  ചുമത്തഴപ്പടുന്നതക്ട്.  അകമ്മാരരത്തനില

പരനിഹമ്മാര  നടെപടെനിയുണമ്മാകണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.

നടെപടെനികഴളമ്മാഴക ലെഘൂകരനികമ്മാന നമുകക്ട് സമ്മാധനികണഴമന്ന അ ഭേരര്ത്ഥനയമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട്  അവസമ്മാനമമ്മായനി  സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  മകന്ദ്രര

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതനിനമ്മാല  ആ  നനിയമത്തനില  നമുഴകമ്മാനര  കമ്മാരരമമ്മായനി

ഴചയമ്മാനനിഴലങ്കേനിലുര   ഴപ്രമ്മാസശജത്വര്  ലെഘൂകരനികമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുര.  നമ്മുഴടെ

ഉമദരമ്മാഗസനമമ്മാരുഴടെ  നനിലെപമ്മാടെനില  മമ്മാറമുണമ്മാകണര.  വരമ്മാപമ്മാരനികഴളയുര

യുവസരരരഭേകഴരയുര  കൂടുതല  പശഡനിപ്പനിക്കുന്ന  നനിലെപമ്മാടെനിലനനിനര  അവഴര

മമ്മാറനിനനിര്ത്തനി  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനഴത്ത  യുവസരരരഭേകരുഴടെ  സരസമ്മാനമമ്മായനി

മമ്മാറനിഴയടുകമ്മാനുര  ഇവനിഴടെ  കചവടെര  ഴചയമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  ആളുകള്കക്ട്

ഇനഴവസ്റ്റേക്ട് ഴചയ്യുന്നതനിനക്ട്   എലമ്മാവനിധ സരവനിധമ്മാനങ്ങളുര നനിയമര ലെരഘനികമ്മാഴത

ഒരുകനി  ഴകമ്മാടുകമ്മാനമ്മാവശരമമ്മായ  നടെപടെനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി
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സത്വശകരനികണഴമന്നക്ട് പറഞഴകമ്മാണക്ട് ഇഇൗ മഭേദഗതനി ഞമ്മാന അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ശശ.  ഴക.  ഡനി.  പ്രമസനന  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര

(ശശ  .    ഡനി  .    ഴക  .    മുരളനി):  സര്,  2021-ഴലെ മകരള സരസമ്മാന ചരകക്ട്  മസവന

നനികുതനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില  ഒരു  ഴസലെകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന 2(ബനി) നമ്പര് മഭേദഗതനി ഞമ്മാന അവതരനിപ്പനിക്കുന. 

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ഴയ  സരബന്ധനിചക്ട്,  എല.ഡനി.എഫക്ട്.-ഴന്റെയുര  യു.ഡനി.എഫക്ട്-

ഴന്റെയുര പരസര നനിലെപമ്മാടുകള് അനുസരനിചക്ട് ഇഇൗ നനിയമര വലെനിയ ചര്ചകഴളമ്മാനര

കൂടെമ്മാഴത  പമ്മാസമ്മാകമ്മാവന്നമതയുള.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  സമ്മാധരതകഴളയുര  ഇന്നക്ട്

അതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിലുള്ള  ഴതറമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെനിഴനയുര  യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില

ഒന്നനിച്ചുനനിന്നക്ട്  എതനിര്മകണതമ്മാണക്ട്.  അതനില   ആര്ക്കുര  ഒരു  തര്കവമനില.

എന്നമ്മാല  ഇഇൗ  സനര്ഭേത്തനിലുര  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴനതനിഴരയുള്ള

വനിമര്ശനത്തനിനക്ട്  മൂര്ചകൂട്ടുന്നതനിനക്ട്  പകരര  മകരളത്തനിഴലെ  എല.ഡനി.എഫക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  എങ്ങഴന  മമമ്മാശകമ്മാരമ്മാകമ്മാഴമന്നക്ട്  ഗമവഷേണര  നടെത്തനിയമ്മാണക്ട്

മുനനനിര  പ്രതനിപക  മനതമ്മാകന്മേമ്മാരുള്ഴപ്പഴടെ  ഇടെഴപടക്ട്

സരസമ്മാരനിക്കുനഴവന്നതമ്മാണക്ട്  മഖദകരര.  രമ്മാഷ്ട്രശയ  മുതഴലെടുപ്പനിനുമവണനി



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

112

യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരങ്ങളനിലനനിനര  വരതരസമമ്മായ കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ

അവതരനിപ്പനിചനിട്ടുള്ള  മനിക  വനിഷേയങ്ങളുര.   വലെനിയ   വമ്മായനില  പറയുന്നതക്ട്

എനമ്മാണക്ട്?  ഇകമ്മാരരത്തനില ഇടെതുപക ജനമ്മാധനിപതര മുന്നണനികകത്തക്ട് വലെനിയ

അഭേനിപ്രമ്മായവരതരമ്മാസമുഴണന്ന  നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്  പറഞവരുന്നതക്ട്.

മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട്,   ശശ.  ഴക.  എന.  ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല,  ശശ.

സശതമ്മാറമ്മാര  ഴയച്ചൂരനി  എന്നനിവര്  വരതരസ  നനിലെപമ്മാടുകള്  എടുക്കുനഴവന്നമ്മാണക്ട്.

ഇഴതമ്മാഴക  ആഴര  കബളനിപ്പനികമ്മാനമ്മാണക്ട്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  മസ്റ്റേറക്ട്ഴമന്റുകള്?

അവരുഴടെ  മലെഖനങ്ങളുര  പ്രസമ്മാവനകളുര  വമ്മായനിചക്ട്  മനമ്മാക്കുന്നവര്കക്ട്  ഒരു

അഭേനിപ്രമ്മായവരതരമ്മാസവര  ഇഴലന്നക്ട്  മനസനിലെമ്മാകുര.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ

തുടെകത്തനില  ആമവശര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്

എലമ്മാവരുര  അരഗശകരനിക്കുകയമല  ഴചയ്തതക്ട്?  Destination  Principle

അനുസരനിചക്ട്  ഒരു  കണ്സറ്റ്യൂമര്  മസ്റ്റേറക്ട്  എന്ന  നനിലെയനില  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  ഘടെനയനുസരനിചക്ട്  കൂടുതല  നനികുതനി  മകരളത്തനിനക്ട്

ലെഭേരമമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  നനിലെവനിഴലെ  പ്രതനിപകമനതമ്മാവര  മുന

പ്രതനിപകമനതമ്മാവര  അരഗശകരനിക്കുന്ന  കമ്മാരരമമല;  ഒരുപമക,  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.
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ഇനരയനില ഴകമ്മാണ്ടുവരണഴമന്നക്ട് മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് ആമലെമ്മാചനിചതക്ട് ഇതനിഴന്റെഴയമ്മാഴക

ഭേമ്മാഗമമ്മായമല?  അതനിനപ്പുറമത്തയ്ക്കക്ട്  ഒരു ധനകമ്മാരര  ശമ്മാസജഴനന്ന നനിലെയനില

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികയുര  കണ്സറ്റ്യൂമര്  മസ്റ്റേറനിനക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  വന്നമ്മാല  വരുമമ്മാനര

കൂടെണഴമന്ന  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  പറയുകയലമ്മാഴത  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  നടെത്തനിപ്പനിഴന

സരബന്ധനിചക്ട്   മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്   അനുകൂലെനിക്കുകമയമ്മാ

അരഗശകരനിക്കുകമയമ്മാ  ഴചയ്തനിട്ടുമണമ്മാ?  അമദ്ദേഹര  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിരുന്ന  കമ്മാലെഴത്തമ്മാഴക  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കഇൗണ്സനിലെനില  മറനിതര

സരസമ്മാനങ്ങളനിഴലെ  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിമമ്മാഴരക്കൂടെനി  മയമ്മാജനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

മകരളത്തനിഴന്റെയുര  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെയുര  ഴപമ്മാതുതമ്മാലപ്പരരങ്ങള്

കണകനിഴലെടുത്തുഴകമ്മാണക്ട്   ശക്തമമ്മായ  മപമ്മാരമ്മാടമമ്മാണക്ട്  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.

അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  ഇടെഴപടെലെനിഴന്റെ  പ്രമ്മാധമ്മാനരര  കുറയ്ക്കമ്മാനമ്മായനിരനിക്കുര  വരമ്മാഖരമ്മാനര

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്.  മുന  പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്  ഇടെഴപടക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിമമ്മാഴരലമ്മാര  മയമ്മാജനിചക്ട്  അമദ്ദേഹഴത്തക്കൂടെനി  പഴങ്കേടുപ്പനിച്ചുഴവന്നമ്മാണക്ട്.

ചനിലെമപ്പമ്മാള്  ശരനിയമ്മായനിരനികമ്മാര;  അമദ്ദേഹര  ഇടെഴപടനിരനികമ്മാര.  പമക

കഇൗണ്സനിലെനില മപമ്മായനി ഇഇൗ മപമ്മാരമ്മാടത്തനിനക്ട് മനതൃതത്വര നലകനിയതക്ട്       മഡമ്മാ.
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ടെനി. എര. മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട് അമല; ഇന്നക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി

ശശ.  ഴക.  എന.  ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല   അതക്ട്  തുടെരുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്

അരഗശകരനിക്കുകയമല മവണതക്ട്. 

ശശ  .   എര  .   വനിനഴസന്റെക്ട്: ......(ഴഴമകക്ട് ഓഫക്ട്)......

ശശ  .    ഡനി  .    ഴക  .    മുരളനി:  ഞമ്മാന പറഞക്ട് തുടെങ്ങനിയതമലയുള.....  ഇരനിക്കൂ...

എനനിനമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്  ഴപമ്മാതുവനില  അരഗശകരനികമ്മാന  ബുദനിമുടക്ട്;  അതനിനക്ട്

ഇടെതുപകവനിമരമ്മാധര കമ്മാണനിമകണ കമ്മാരരമുമണമ്മാ?  

മലെമ്മാഴണടുക്കുന്നതനിഴന സരബന്ധനിചമ്മാണക്ട് വലെനിയ ആമകപര. നമ്മുഴടെ ടെമ്മാകക്ട്

കളകന  പ്രഖരമ്മാപനിചതനിനനുസരനിചക്ട്  പുമരമ്മാഗമനിചനില  എന്നതമ്മാണക്ട്  മഴറമ്മാരു

ആമകപര.   നമുകക്ട്  മകരളത്തനിഴന്റെ  സമ്മാഹചരരങ്ങഴള  മറനമപമ്മാകമ്മാന

കഴെനിയുമമമ്മാ;  മകരളത്തനില മകമ്മാവനിഡക്ട്  പ്രതനിസന്ധനി മമ്മാത്രമമ്മാമണമ്മാ;  മകമ്മാവനിഡനിനക്ട്

മുമ്പക്ട്  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ  രണക്ട്  പ്രമ്മാവശരര  പ്രളയമുണമ്മായനിമല?

അതനിഴന്റെഴയമ്മാഴക സമ്മാമൂഹനിക പ്രതരമ്മാഘമ്മാതഴമന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട് വളഴര വലുതമല;

പ്രളയകമ്മാലെത്തുര  മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തുര  ജനങ്ങഴള  മചര്ത്തു  പനിടെനിക്കുകയുര

ജനങ്ങഴള സഹമ്മായനിക്കുകയുര ഴചയ്യുന്ന നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട് പനിണറമ്മായനി ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്
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എടുത്തനിട്ടുള്ളതക്ട്.  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ടെമ്മാകക്ട്  കളകനുര  പുതനിയ  ടെമ്മാകകള്

ചുമത്തുന്നതനിനുഴമമ്മാഴക  ആ  സനര്ഭേത്തനില   പരനിമനിതനികളുണക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  ആ

ദുരനഴത്ത  മനരനിടുക  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  പ്രധമ്മാനര.  നനിങ്ങള്  ഒരുപമക

മകരളത്തനില ഇത്തരര ദുരനങ്ങള് ആവര്ത്തനിചമ്മാവര്ത്തനിചക്ട്   വരുഴമഴന്നമ്മാഴക

ആഗ്രഹനിചനിട്ടുഴണങ്കേനിലുര  ദുരനകമ്മാലെത്തക്ട്  മകരളത്തനിഴലെ  ജനങ്ങഴള

രകഴപ്പടുത്തനിഴയടുക്കുക  എന്നതനിനമ്മാണക്ട്  മുനഗണന.  ആ  സനര്ഭേങ്ങളനില

സമ്മാമ്പത്തനിക  ബുദനിമുട്ടുര  പ്രതനിസന്ധനിയുര  വരുര,  അതക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

വരുത്തനിവചതമ്മാമണമ്മാ;  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്  അവതരനിപ്പനിച

ധവളപത്രത്തനില അന്നഴത്ത മകരളത്തനിഴന്റെ സമ്മാമ്പത്തനിക സനിതനി കണക്കുകള്

ഉദരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ശരനിയമ്മായനി  പറഞനിട്ടുണക്ട്  "ശൂനരമമ്മായ  ഖജനമ്മാവക്ട്  "  അതനില

നനിന്നമ്മാണക്ട്  മകരളര  തുടെങ്ങനിയതക്ട്;  എന്നനിട്ടുര  ഇഇൗ  ദുരനങ്ങള്  മകരളര  മനരനിട്ടു.

അതനിഴന  അഭേനിമുഖശകരനിചമ്മാണക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മായതക്ട്.  ആ  സനര്ഭേത്തനിലുര

ജനങ്ങളുഴടെ  മകമപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുര നമ്മാടെനിഴന്റെ വനികസനത്തനിനുര യമ്മാഴതമ്മാരു

കുറവര വരുത്തനിയനിടനിഴലന്നതുകൂടെനി കമ്മാണണര. അതനിനുമവണനി അനുവദനശയമമ്മായ

കടെര  എടുത്തതക്ട്  സരബന്ധനിചക്ട്  നനിങ്ങള് ആമകപര പറഞമപ്പമ്മാള് മലെമ്മാകത്തക്ട്
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കടെഴമടുക്കുന്ന  ആദരഴത്ത  സരസമ്മാനര  മകരളമലമ്മാഴയന്നക്ട്    മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.

മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട് വനിശദശകരനിചനിട്ടുമുണക്ട്. 

മലെമ്മാകഴത്ത സമ്പന്ന രമ്മാഷ്ട്രങ്ങളമ്മായ അമമരനിക ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള രമ്മാജരങ്ങള്

കടെഴമടുക്കുന്ന  കമ്മാരരങ്ങള്  പറഞമ്മാല  അതക്ട്  ആമകപമമ്മാകുന്നതക്ട്

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്;  ഒമരമ്മാ  അനുഭേവങ്ങളമലയതക്ട്?  കടെഴമടുത്തതക്ട്  നമ്മാടെനിഴന

രകനികമ്മാനുര  നമ്മാടനിഴലെ  ജനങ്ങളുഴടെ  മകമപ്രവര്ത്തനത്തനിനുര  മവണനിയമ്മാണക്ട്.

അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന വനികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള് ഇഇൗ സനര്ഭേത്തനില മുരടെനികമ്മാന

പമ്മാടെനില.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  നനിലെവനിലുണമ്മായനിരുന്ന  കനിഫ്ബനിഴയ  പുനരുദരനിചക്ട്

ഒരു  സമ്മാമ്പത്തനിക  സമമ്മാഹരണ  മസമ്മാതസമ്മാകനി  മമ്മാറനിയതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്

കനിഫ്ബനിഴയ  ആമകപനികമ്മാന  പറയുന്നഴതനമ്മാണക്ട്?  ഇവനിഴടെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ശശ. ഴക. ബനി. ഗമണഷേക്ട്  കുമമ്മാര് കനിഫ്ബനിഴയ എതനിര്ത്തുഴവന്നമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്.

കനിഫ്ബനിയുഴടെ പ്രവര്ത്തന സരവനിധമ്മാനത്തനില വരുന്ന ചനിലെ അപമ്മാകതകളമ്മാണക്ട്

അമദ്ദേഹര  ചൂണനികമ്മാണനിചതക്ട്.  കനിഫ്ബനിയുഴടെ  ഏഴതങ്കേനിലുര  ഒരു  വര്കക്ട്

മുടെങ്ങനിമപ്പമ്മായനിട്ടുഴണങ്കേനില അതനിഴന്റെ കമ്മാരണങ്ങള് കണ്ടുപനിടെനികമണ; നമുഴകമ്മാരു

സരവനിധമ്മാനമുണമലമ്മാ;  അതക്ട്  എല.ഡനി.എഫക്ട്.  ഉണമ്മാകനിയതല.   നമ്മുഴടെ
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ബറ്റ്യൂമറമ്മാക്രസനിയുര  എകനികറ്റ്യൂടശവഴമലമ്മാര  മനരഴത്തയുള്ളതുതമ്മാണക്ട്.    ..…

(തടെസര)....   കനിഫ്ബനി  വഴെനിയുള്ള  ഒരു  മറമ്മാഡനിഴന്റെ  വര്കക്ട്

പൂര്ത്തനിയമ്മാകുന്നനിഴലന്നക്ട്  പറഞക്ട് ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില എഴന്റെ

മണ്ഡലെത്തനില വന്നക്ട് ഒരു സമരര ഉദ്ഘമ്മാടെനഴമമ്മാഴക ഴചയ്തനിട്ടുമപമ്മായനി.  അമദ്ദേഹര

എഴന്റെ സുഹൃത്തമ്മാണക്ട്.  കരമ്മാറുകമ്മാരന വരുത്തനിയ കമ്മാലെതമ്മാമസമമ്മാണക്ട്.  സമമ്മാനമമ്മായ

കമ്മാരരങ്ങള് പ്ലമ്മാന ഫണനിലെനിമല;  കരമ്മാര് ഏഴറടുക്കുന്ന  കരമ്മാറുകമ്മാരന അനമ്മാസ

കമ്മാണനിചമ്മാല,  കമ്മാലെവനിളരബര  വരുത്തനിയമ്മാല  ഴടെര്മനിമനറക്ട്  ഴചയമ്മാര.  അങ്ങഴന

ഴടെര്മനിമനറക്ട്  ഴചയ്തമ്മാല  വരുന്ന  തുടെര്നള്ള  ലെനിറനിമഗഷേന  നമുഴകലമ്മാര

അറനിയമ്മാവന്നതമല;  മകമ്മാടെതനിയനില  മപമ്മാകുര,  കമ്മാലെതമ്മാമസര  വരുര.

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര അയമ്മാഴളഴകമ്മാണക്ട് ഴചയനിപ്പനികമ്മാനുള്ള പരനിശമര നടെത്തുര. 

ശശ  .   എലമദമ്മാസക്ട് പനി  .   കുന്നപ്പനിള്ളനില:......(ഴഴമകക്ട് ഓഫക്ട്).....

ശശ  .    ഡനി  .    ഴക  .    മുരളനി:  അങ്ങഴന  വരുന്ന  ഏഴതങ്കേനിലുര  വര്കനിഴന്റെ

കമ്മാലെവനിളരബമലമ്മാഴത  നമ്മാടനില  ഉയര്നവന്നനിട്ടുള്ള  എത്രമയമ്മാ  വനികസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുണക്ട്.  എത്ര  സ്കൂളുകള്,  ഴപമ്മാതുവനിദരമ്മാലെയങ്ങള്  തലെയുയര്ത്തനി

നനിലക്കുന.  എത്രഴയത്ര  മറമ്മാഡുകള്  ബനി.എര.&ബനി.സനി.  ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്
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ഭേരഗനിയമ്മായനി നടെത്തുന.

മനി  .    ഴഡപറ്റ്യൂടനി  സശകര്:  ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില,  അമദ്ദേഹര

വഴെങ്ങുന്നനില. 

ശശ  .    ഡനി  .    ഴക  .    മുരളനി:  സര്,  ഞമ്മാന  വഴെങ്ങുന്നനില.  ഇമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ

മനസനിലെനിരനിക്കുന്ന മറുപടെനിയമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന പറയുന്നതക്ട്. 

മനി  .   ഴഡപറ്റ്യൂടനി സശകര്:  അമദ്ദേഹര വഴെങ്ങുന്നനിഴലന്നമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്. അങ്ങക്ട്

ഇരനിക്കൂ.... 

 ശശ  .    ഡനി  .    ഴക  .    മുരളനി:  സര്,  അമദ്ദേഹര എഴന്റെ നനിമയമ്മാജക മണ്ഡലെത്തനില

വന്നക്ട്  മറമ്മാഡക്ട് നന്നമ്മാക്കുന്നനില എനപറഞക്ട് നടെത്തനിയ സമരര ഉദ്ഘമ്മാടെനര ഴചയ്ത

കമ്മാരരമമ  ഞമ്മാന  പറഞള.  അമദ്ദേഹഴത്ത  ആമകപനികമ്മാന  ഞമ്മാഴനമ്മാനര

പറഞനില. അമദ്ദേഹര അവനിഴടെ വന്നക്ട്  ആമകപകരമമ്മായ ഒനര പറഞതുമനില.

വളഴര  മരരമ്മാദയമ്മായനി  സരസമ്മാരനിചനിടമ്മാണക്ട്  മപമ്മായതക്ട്.  ഞമ്മാന  പറയുന്നതക്ട്,  ആ

മറമ്മാഡനിഴന്റെ പണനി  മപമ്മാലുര   നമള് ഇടെഴപടക്ട്  പൂര്ത്തനിയമ്മാകനിഴയടുക്കുകയമ്മാണക്ട്

ഴചയ്യുന്നതക്ട്. അമപ്പമ്മാള് അതക്ട് കനിഫ്ബനിയുഴടെ കുഴെപ്പമമ്മാമണമ്മാ; അതക്ട് കനിഫ്ബനിയുഴടെ

കുഴെപ്പമല. 



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

119

നമ്മാടനില  രണക്ട്  ലെകര  വശടെനിലമ്മാത്തവര്കക്ട്  വശടെക്ട്  വച്ചുഴകമ്മാടുക്കുവമ്മാന

എല.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  കഴെനിഞ.  ഴഴലെഫക്ട്  പദതനിഴയ  നനിങ്ങള്

അധനിമകപനിച്ചു.  ആ പദതനിഴയ നനിങ്ങള് ഇലമ്മായ്മ ഴചയമ്മാന മനമ്മാകനി.  ഇമപ്പമ്മാള്

നനിങ്ങള്  പറയുന്നഴതനമ്മാണക്ട്?  കടെഴമടുകരുതക്ട്.  അവസമ്മാനര  ഴപമട്രമ്മാളനിയര

ഉല്പന്നങ്ങളുഴടെ വനിലെ കൂടുന്നതനിഴന സരബന്ധനിച്ചുര നമരന്ദ്രമമമ്മാദനിയുഴടെ നയങ്ങഴള

ശക്തമമ്മായനി വനിമര്ശനിച്ചുര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട     എന. എ. ഴനലനിക്കുന്നക്ട്  പ്രസരഗനിച്ചു.

അമദ്ദേഹര പറഞ വമ്മാക്കുകള് ഞമ്മാന ശദനിച്ചു.  നമരന്ദ്രമമമ്മാദനി ഒരു മമ്മാസകമ്മാലെര

ഇനര  വനിട്ടുനനിന്നമ്മാല  അത്രയുര  കമ്മാലെഴമങ്കേനിലുര  ഴപമട്രമ്മാളനിയര  ഉലപ്പന്നങ്ങളുഴടെ

വനിലെകൂടെമ്മാതനിരനിക്കുര.  മസ്റ്റേറക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  നനികുതനി  ഉമപകനികമ്മാന

തയമ്മാറമ്മായനിക്കൂമടെ,  എന്നമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  നനികുതനി

ഉമപകനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  നനികുതനി  കൂടനിയനിടനില.

മനരഴത്തയുണമ്മായനിരുന്നതനിലനനിനര  ഒരു  ശതമമ്മാനര  കുറചതനിനുമശഷേര

ഇതുവഴരയുര നനികുതനി കൂടനിയനിടനില.  അനുദനിനര നനികുതനി കൂടനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്

മകന്ദ്ര ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്.  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്  സരഭേവനിചതക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്

ഇതനിലെനിടെഴപടെമ്മാനുള്ള മശഷേനി,  അധനികമ്മാരര,  വനിലെ നനിയനനികമ്മാനുള്ള അവകമ്മാശര
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മവഴണന്നക്ട്  വചതക്ട്  നനിങ്ങളമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  ജനങ്ങഴള  ഴകമ്മാള്ളയടെനികമ്മാനുള്ള  ഒരു

ഉപമ്മാധനിയമ്മായനി  ഇമപ്പമ്മാള് ബനി.ഴജ.പനി.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുനടെക്കുന.  ഞങ്ങള്

മസമ്മാഷേരല ഴലെഫമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  ഇന്നഴലെ ഇവനിഴടെ പറഞതക്ട്.  ഇഇൗ മസമ്മാഷേരല

ഴലെഴഫന്നക്ട്  പറയുന്ന  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തമ്മാണക്ട്  ഴപമട്രമ്മാളനിയര

ഉല്പന്നങ്ങളുഴടെ  വനിലെ  നനിയനണമ്മാവകമ്മാശര  മവഴണനവചതക്ട്.  അതനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  ഇന്നക്ട്  അനുദനിനര  കൂടെനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇഴതമ്മാഴക

നനിമഷേധനികമ്മാന ആര്കമ്മാണക്ട് കഴെനിയുക. 

മഡമ്മാ  .   മമ്മാതന കുഴെലനമ്മാടെന: .....(ഴഴമകക്ട് ഓഫക്ട്).....

ശശ  .    ഡനി  .    ഴക  .    മുരളനി:  അവനിഴടെ  പ്രസരഗനികമ്മാന  അവസരമുണമലമ്മാ;

അമപ്പമ്മാള്  പറഞമ്മാല  മതനി.  മഡമ്മാകമറ,  ഞമ്മാന  വഴെങ്ങുന്നനില.  അമപ്പമ്മാള്

ഇത്തരത്തനില ജനങ്ങഴള കബളനിപ്പനിക്കുന്ന രൂപത്തനിലുളള നനിലെ നനിങ്ങള് മമ്മാറണര.

ഇഇൗ  പറയുന്നതുമപമ്മാഴലെ,  ഇകമണമ്മാമനികക്ട്  ഴലെഫര  മസമ്മാഷേരല  ഴലെഫര

എഴന്നമ്മാഴകപ്പറഞക്ട് ആളുകളുഴടെ മുമ്പനില ഴപമ്മാടെനിയനിടെമ്മാന മനമ്മാകണ.  ഇന്നഴലെ

ശശ. എര. വനി. മഗമ്മാവനിനന മമ്മാസ്റ്റേര് ഇതുമമ്മായനി ബന്ധഴപ്പടക്ട്  നന്നമ്മായനി  കമ്മാരരങ്ങള്

പറഞതന.  എന്നനിട്ടുര  മനസനിലെമ്മായനിഴലങ്കേനില  മവഴറയമ്മാരുര  പറഞനിടക്ട്
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കമ്മാരരമനില. ഴലെഫര ഴഴററ്റുര നനിലെപമ്മാടുകളുര എനമ്മാഴണന്നതക്ട് ഭേരഗനിയമ്മായനി പറഞ.

മനസനിലെമ്മാകമ്മാത്തതനിനക്ട്  എന്തു ഴചയമ്മാന കഴെനിയുര?  ഞങ്ങള്കക്ട് പരനിതപനികമ്മാമന

കഴെനിയൂ.  ഇത്തരര  കമ്മാരരങ്ങളനില  ഇഇൗ  രൂപത്തനിലുള്ള  ഇരടത്തമ്മാപ്പക്ട്

നനിലെപമ്മാടുകഴളടുകരുതക്ട്  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്കക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  നമുകക്ട്

മയമ്മാജനിചക്ട്  നനിലകമ്മാന  കഴെനിയുന്നനിടെത്തക്ട്  മയമ്മാജനിചക്ട്  നനിലക്കുക.  രമ്മാജരത്തക്ട്

വളര്നവരുന്ന  അപകടെമുണക്ട്.  അതക്ട്  ഹനിന്ദു  വര്ഗശയ

ഫമ്മാസനിസ്റ്റുകളുയര്ത്തുന്നതമ്മാണക്ട്.  അവര് ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ഴയ മകമ്മാര്പ്പമററക്ട് അനുകൂലെ

നനിയമമമ്മാകനി  മമ്മാറ്റുകയമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  നലമകണ  വനിഹനിതര

നലകുന്നനില.  നനിര്ഭേമ്മാഗരവശമ്മാല ഇടെതുപക ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് മകരളത്തനില മമ്മാത്രര,

നനിങ്ങളുര  രണ്ടുമൂന  സരസമ്മാനങ്ങളനിമലെയുള.  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു

പരനിതമ്മാപകരമമ്മായ അവസ ഇനരയ്ക്കക്ട്  വനമപമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഉള്ള ശക്തനിഴയങ്കേനിലുര

ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്  നമുകതക്ട്  വശഴണടുകമ്മാന  ഒറഴകടമ്മായനി  നനിന്നക്ട്  മപമ്മാരമ്മാടെമ്മാന  ഇഇൗ

മകമ്മാര്പ്പമററക്ട്  വലകരണത്തനിഴനതനിരമ്മായനി നനിലകമ്മാവന്നനിടെമത്തമ്മാളര നനിലകമ്മാന

തയമ്മാറമ്മാമകണ സനര്ഭേത്തനില ഇത്തരത്തനിലുള്ള ഇഇൗ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ ശരനിയമ്മായ

നനിലെപമ്മാടുകഴള മമ്മാത്രര കുറഴപ്പടുത്തുന്ന നനിലെ അവസമ്മാനനിപ്പനികണഴമനള്ളതമ്മാണക്ട്
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എനനികക്ട് അതനിഴന സരബന്ധനിചക്ട് സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്. 

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി,  ഇതനിഴന്റെ  ഏറവര  വലെനിയ  അപകടെര

ഇനരയുഴടെ  ഴഫഡറല  സത്വഭേമ്മാവത്തനിഴന്റെയുര  ഫനിസല  ഴഫഡറലെനിസത്തനിഴന്റെയുര

മമല  കത്തനി  വചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പതനിനമഞമ്മാളര  വരുന്ന  നനികുതനികള്

ലെയനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  എനമ്മാ  പറ്റുന്നതക്ട്;

സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  ഏഴതങ്കേനിലുര  സനര്ഭേത്തനില   നനികുതനി  വര്ദനിപ്പനികമ്മാര.

ഇകമ്മാരരര  വമ്മാറനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തുണമ്മായനിരുന.   ഒരു  മസ്റ്റേറനിഴന്റെ  സമ്മാമ്പത്തനിക

പ്രതനിസന്ധനി  മറനികടെകമ്മാന  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  ആര്ഭേമ്മാടെ  നനികുതനി,  വനിമനമ്മാദ

നനികുതനി  അത്തരര  നനികുതനികഴളലമ്മാര  വര്ദനിപ്പനികമ്മാനുള്ള  ഒരു

അവകമ്മാശമുണമ്മായനിരുന,  അതമ്മാണക്ട്  ഫനിസല  ഴഫഡറലെനിസത്തനിഴന്റെ  കമ്മാതല.

അതനിലമ്മാതമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട് ഴചയ്തതക്ട്.  എന്നനിമടമ്മാ,  ഇഇൗ പറയുന്നതുമപമ്മാഴലെ Place of

supply  -ഇഇൗ  വനിതരണത്തനിഴന്റെ  അവസമ്മാനര,  ആ  Destination  Principle

അനുസരനിചക്ട്  കണ്സറ്റ്യൂമര്  മസ്റ്റേറമ്മായ  മകരളര  മപമ്മാലുള്ള  സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്

നലമകണ്ടുന്ന  നനികുതനിയുര  നഷ്ടപരനിഹമ്മാരത്തുകയുര  നലകുന്നനില.  5  വര്ഷേര

ഴകമ്മാണക്ട് തശര്ക്കുകയമ്മാണക്ട്. ആ നഷ്ടപരനിഹമ്മാര തുകയുഴടെ കമ്മാലെമ്മാവധനി ഇനനിഴയമ്മാരു
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5  വര്ഷേര  കൂടെനി  നശടണഴമന്നമ്മാണക്ട്  മകരളമുള്ഴപ്പഴടെ  ആവശരഴപ്പടുന്നതക്ട്.

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര ഇത്തരര കമ്മാരരങ്ങളനില  വലെനിയ സമരര നമുകക്ട് മവണനിവരുര.

ഇഇൗ  മപമ്മാരമ്മാടര  ഞമ്മാന  മനരഴത്ത  സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

കഇൗണ്സനിലെനില  മുന  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയുര  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിയുര  നടെത്തുകയമ്മാണക്ട്.  അതനില  മയമ്മാജനിക്കുന്ന  എലമ്മാവമരയുര

മയമ്മാജനിപ്പനിച്ചുനനിര്ത്തുക.  ഇനരഴയ  സമ്മാമ്പത്തനിക  ഏകശകരണത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്

നയനികമ്മാന പ്രമ്മാപ്തമമ്മാണക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  അന്നഴത്ത  ധനമനനി  അരുണ്  ഴജയ്റക്ട് ലെനി

പ്രതനികരനിചതക്ട്. രമ്മാജരഴത്ത ജനി.ഡനി.പനി.-യനില രണക്ട് ശതമമ്മാനര വര്ദനവണമ്മാകുര.

മകന്ദ്ര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.,  സരസമ്മാന  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.,  ഇന്റെമഗ്രറഡക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

എന്നനിങ്ങഴനയമ്മാണമലമ്മാ  നനികുതനി  ഘടെന.  നമ്മാലെക്ട്  സ്ലേമ്മാബുകളമ്മാണക്ട്

നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള് ആ സ്ലേമ്മാബുര രണമ്മാകമ്മാന മപമ്മാകുനഴവന്നമ്മാണക്ട്

പറയുന്നതക്ട്. മകമ്മാര്പ്പമററ്റുകള്കക്ട് ലെമ്മാഭേമുണമ്മാകമ്മാന സഹമ്മായനിക്കുന്ന നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട്

നനിലെപമ്മാടുകള് എടുക്കുന്നതക്ട്.  സ്ലേമ്മാബനിഴന്റെ  എണ്ണര ചുരുകനിയമ്മാല അതക്ട് ഴചറുകനിടെ

വരവസമ്മായനികഴള,  കചവടെകമ്മാഴര  പ്രതനികൂലെമമ്മായനി  ബമ്മാധനിക്കുന്ന  രൂപത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്

മമ്മാറുര. 5 ശതമമ്മാനഴമനള്ളതക്ട് 12 ശതമമ്മാനത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  നനിജഴപ്പടുത്തനിയമ്മാല വരുന്ന
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മദമ്മാഷേര  ഴചറുകനിടെ  കചവടെകമ്മാര്കമ്മാണക്ട്.  ഫുഡക്ട്  സപപ്ല  ആപ്പനിഴന  ഇമപ്പമ്മാള്

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  പരനിധനിയനില  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാണക്ട്.   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

നനികുതനിയുഴടെ  പരനിധനിയനിലനനിന്നക്ട്  ഒഴെനിവമ്മായനി  നനിലക്കുന്ന  മഹമ്മാടലുകളുര  മറ്റു

സമ്മാപനങ്ങളുര ഇതനില ഉള്ഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.   സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാഴര, ഴചറുകനിടെകമ്മാഴര

സരരകനികമ്മാന  യമ്മാഴതമ്മാരു  നനിലെപമ്മാടുര  എടുക്കുന്നനിഴലന്നക്ട്  മമ്മാത്രമല,   അവഴര

മദമ്മാഹനിക്കുകയുര  ഴചയ്യുന.   ഴപമട്രമ്മാളനിയര  ഉലപ്പന്നങ്ങഴള  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനില

ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  മപമ്മാകുകയമ്മാഴണന്നതക്ട്  ഴവറുഴത  പറഞക്ട്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.

സരസമ്മാനങ്ങള്  എതനിര്ക്കുന്നതുഴകമ്മാണ്ടുര   പഹമകമ്മാടെതനിയുഴടെ  പരമ്മാമര്ശര

വന്നതുഴകമ്മാണ്ടുര കഇൗണ്സനിലെനില ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട് അജണ ആകനിയതമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്

നമ്മാഴള  എനമ്മാകുഴമന്നക്ട്  അറനിയനില.    പമ്മാചകവമ്മാതകര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ

പരനിധനിയനില  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതമ്മാണക്ട്.  എഴനങ്കേനിലുര  മമ്മാറര  വന്നനിട്ടുമണമ്മാ?

പമ്മാചകവമ്മാതകത്തനിമന്റെയമ്മായമ്മാലുര  ഴപമട്രമ്മാളനിയത്തനിഴന്റെയമ്മായമ്മാലുര  അടെനിസമ്മാന

വനിലെയനില  വര്ദനവണമ്മാകനിഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇവര്  മകമ്മാര്പ്പമററ്റുകളുഴടെ  കൂഴടെ

നനിലക്കുന്നതക്ട്.    അതനിഴന്റെ  മമ്മാനദണ്ഡങ്ങള്  ജനങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  യഥമ്മാവനിധനി

പറയുനമനില.   സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാഴരയുര  സരസമ്മാനങ്ങഴളയുര  മദമ്മാഹനിക്കുന്ന
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നനിലെപമ്മാഴടെടുത്തക്ട്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മപമ്മാകുന  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

ഉയര്ത്തുന്ന  ഏറവര  വലെനിയ  അപകടെര.  നനികുതനി  മകന്ദ്രശകരനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  അവകമ്മാശര  കവര്ഴന്നടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.  വരുരകമ്മാലെങ്ങളനില

ഇതനിഴനതനിഴര  ശക്തമമ്മായ  പ്രമകമ്മാഭേര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കഇൗണ്സനിലെനിനകത്തുര

പുറത്തുര മവണര.  രമ്മാജരത്തമ്മാഴക ജനങ്ങളനില അവമബമ്മാധര വളര്ത്തനിഴകമ്മാണക്ട്

വമരണതുണക്ട്.  കൃഷേനികമ്മാരുഴടെ  സമരര  കണനിമല;  അഞ്ഞൂമറമ്മാളര  കര്ഷേക

സരഘടെനകള് മചര്ന്നക്ട്  നടെത്തുന്ന  സമരര  ഐതനിഹമ്മാസനികമമ്മായനി  മമ്മാറുകയമല;

അവനിമടെയ്ക്കക്ട്  ശശമതനി  പ്രനിയങ്കേ  ഗമ്മാന്ധനി   മപമ്മായനി,  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിനക്ട്  ഉണര്വക്ട്

കനിടനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇത്തരത്തനില  മകമ്മാര്പ്പമററ്റുവലകരണത്തനിഴനതനിരമ്മായ

അതനിശക്തമമ്മായ  മപമ്മാരമ്മാടര  എലമ്മാ  മമഖലെകളനിലുര  വളര്നവരണര.  അതക്ട്

ഇവനിഴടെയുര ആവശരമമ്മാണക്ട് എന്നതക്ട്  നമുകക്ട് കമ്മാമണണനിയനിരനിക്കുന.  ഴസസ്സുര

സര്ചമ്മാര്ജര,   എനമ്മാണക്ട്  അതനിഴന്റെ  പ്രമതരകത?  അതനിഴന്റെ  ഒരു  തുച്ഛമമ്മായ

വനിഹനിതര  മമ്മാത്രര  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല  മതനിഴയന്നക്ട്

നമുഴകലമ്മാമറനിയമ്മാര.  ഴസസ്സുര  സര്ചമ്മാര്ജര   ഈടെമ്മാകനിഴകമ്മാണക്ട്   ഏകമദശര

അഞര  ലെകര  മകമ്മാടെനി  രുപയമ്മാണക്ട്   ഈ  നമ്മാടെനിഴന  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്
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ഴകമ്മാള്ളയടെനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  വരുമമ്മാന  വനിഹനിതര  സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  കനിട്ടുന്നനില.

അതുമപമ്മാഴലെ ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നനിയമത്തനിഴലെ  മകന്ദ്ര-സരസമ്മാന വനിഹനിതര  50:50

ആണക്ട്.  അതക്ട്  മമ്മാറണര.  സരസമ്മാനത്തക്ട്  ഏറവര  കുറഞതക്ട്  60

ശതമമ്മാനമമ്മാഴയങ്കേനിലുര  അതക്ട്  വര്ദനിപ്പനികമ്മാന   കഴെനിയണര.  നനിലെവനില  നനിയമര

വനകഴെനിഞ.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില  നമുകക്ട്  ഇവനിഴടെ

ഓര്ഡനിനനസക്ട് ഇറമകണനിവന്നതക്ട്.  ഓര്ഡനിനനസക്ട് രമ്മാജക്ട് എനര  ഒമ്മാഡനിനനസക്ട്

പ്രളയഴമനര  ആമകപനിക്കുമമ്പമ്മാള്  ഇഴതമ്മാഴക  കമ്മാണണര.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

കഇൗണ്സനില കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളമ്മായനി  പമ്മാസമ്മാക്കുന്ന  എലമ്മാനനിയമങ്ങളുര

സരസമ്മാനത്തനിനുര  ബമ്മാധകമമ്മാണക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  ഓര്ഡനിനസനിഴന്റെ  എണ്ണര

വര്ദനിക്കുര.  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിതഴന്ന  പറഞ. നമ്മുഴടെ  ഈ  ഘടത്തനില

നനിയമസഭേ കൂടെമ്മാനുള്ള അവസരര കനിടനിയനില.  ഈ സനര്ഭേങ്ങളനില  ആവശരമമ്മായ

ഒമ്മാര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറകമണ;  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  ശശ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന

ഇതനിനനിടെയ്ക്കക്ട്  പറയുന,  സമ്മാരക്രമനികമരമ്മാഗ  നനിയനണ  ഒമ്മാര്ഡനിനനസക്ട്....  അതക്ട്

അനമ്മാവശരമമ്മായനിരുമന്നമ്മാ;  സമ്മാരക്രമനിക  മരമ്മാഗര  വര്ദനിപ്പനിക്കുന്ന  രശതനിയനില

ആഴരങ്കേനിലുര ഇടെഴപടനിട്ടുഴണങ്കേനില  അതനിഴന രമ്മാഷ്ട്രശയര മനമ്മാകനി മമ്മാറനിനനിര്ത്തമ്മാന
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പറനില. ഒരു ഘടത്തനില ജനങ്ങഴള നനിയനനികമ്മാന, നന്നമ്മായനി പ്രചരണര നടെത്തനി,

എലമ്മാമപരുര ഒരുമനിചക്ട് നനിന്നക്ട് അവമബമ്മാധഴമലമ്മാര ഉണമ്മായനി. ആളുകള് ഭേയകമ്മാഴത

ഇറങ്ങനിവരുമമ്പമ്മാള്  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഒരു  നനിയനണര  മവമണ;

പകര്ചവരമ്മാധനി സനര്ഭേത്തനില അങ്ങഴന ഒരു ഒമ്മാര്ഡനിനനസക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതക്ട്

അനവസരത്തനിലെമ്മാഴണന്നക്ട് പറയമ്മാനമ്മാകുമമമ്മാ; അതക്ട് പറയമ്മാന നനിങ്ങള്മക കഴെനിയൂ.

സനര്ഭേത്തനിഴന്റെ  പ്രമ്മാധമ്മാനരമനുസരനിചക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  ഒമ്മാര്ഡനിനനസുകഴളലമ്മാര

ഴപഴടനതഴന്ന  നനിയമമമ്മാകമ്മാന,  അതനിനക്ട്  സമ്മാഹചരരര  മമ്മാറനിവന,  നമുകക്ട്

കൂടെനിയനിരനികമ്മാനുള്ള  അവസരര  വന.  ഒമ്മാര്ഡനിനനസക്ട്  നനിയമമമ്മാകമ്മാന  മവണനി

നനിയമസഭേ   കൂടുകയമ്മാണക്ട്.  അഴതമ്മാരു  ചരനിത്രസരഭേവര  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന

ആമകപനിമകണ.  വനിപ്ലവകരമമ്മായ  ഒരു  നനിലെപമ്മാടുതഴന്നയമ്മാണതക്ട്.

അതുമനസനിലെമ്മാകണര.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട   ശശ.  പനി.  ഴക.  ബഷേശറനിഴന നമുകക്ട്

എലമ്മാമപര്ക്കുര  ഇഷ്ടമമ്മാണക്ട്.  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  ഒമ്മാമരമ്മാ  വമ്മാകനിലുര  ചനിരനികമ്മാന

വകയുണമ്മാകുര.  അതനിനപ്പുറമത്തയ്ക്കക്ട്  അതനിഴന  നമള്  ഗഇൗരവമമ്മായനി  കമ്മാമണണ

കമ്മാരരമനില.  അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട് എഴനങ്കേനിലുര കമ്മാതലെമ്മായ  കമ്മാരരര പറയണഴമന്നനില,

നമഴളഴയലമ്മാര ഒന്നക്ട് ചനിരനിപ്പനികണര. അതക്ട് നമള് ആസത്വദനിചക്ട്  ചനിരനികമ്മാറുമുണക്ട്.
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അതുകഴെനിഞമ്മാല  ഉടെനതഴന്ന  ഞങ്ങളുഴടെ  അടുത്തുവന്നക്ട്  ഞങ്ങഴളഴയഴലമ്മാര

ആശത്വസനിപ്പനികമ്മാറുമുണക്ട്,  നല  മനുഷേരനമ്മാണക്ട്.  ഇതുമപമ്മാലുള്ള  സമ്മാമമ്മാജനികര്

ഒരുപമ്മാടുമപര്  ഈ  സഭേയനില  വനമപമ്മായനിട്ടുഴണന്നക്ട്  ചരനിത്രര  വമ്മായനിക്കുന്ന

നനിങ്ങള്കക്ട്  അറനിയമ്മാര. അമദ്ദേഹര  ഒരു  ഴകമ്മാമമഡനിയന  എനപറഞക്ട്  ഞമ്മാന

ആമകപനിചനിഴടമ്മാനമനില. അങ്ങഴനഴയമ്മാനര  ഴതറനിദരനിച്ചുകളയരുതക്ട്.

ശശ. പനി. ഴക. ബഷേശറനിമനമ്മാടെക്ട്  എലമ്മാ ബഹുമമ്മാനവര നനിലെനനിര്ത്തനിഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന,

ഏറവര  ഭേരഗനിയമ്മായനി  കമ്മാരരങ്ങള്  പറയുന്ന  ഒരമ്മാഴളന്ന  ബഹുമമ്മാനമത്തമ്മാഴടെ

തഴന്നയമ്മാണക്ട് പറയുന്നതക്ട്.  അതനിഴന  ഴനഗറശവക്ട് ഴസനസനിഴലെമ്മാനര എടുകരുതക്ട്.

പണക്ട് ഇവനിഴടെ നടെന്ന പ്രസരഗഴത്തക്കുറനിചക്ട് ചരനിത്രത്തനില മരഖഴപ്പടുത്തനിയതമ്മായനി

വമ്മായനിച്ചുമകടനിട്ടുണക്ട്.  കമ്മാടെക്ട്  സരരകനികണഴമനര  മരര  നട്ടുപനിടെനിപ്പനികണഴമനര

അഴലങ്കേനില  കമ്മാലെമ്മാവസ  വരതനിയമ്മാനമുണമ്മാകുഴമനര  സുഗതകുമമ്മാരനിയുര  മറ്റുര

പറഞനിരുന്ന  സമയത്തക്ട്  ഒരു  നനിയമസഭേമ്മാ  സമ്മാമമ്മാജനികന  തമമ്മാശയമ്മായനി

പറഞനിട്ടുണക്ട്,  അങ്ങഴനയമ്മാഴണങ്കേനില  കടെലെനിഴലെങ്ങഴന  മഴെഴപയ്യുഴമന്നക്ട്.  അന്നക്ട്

മകരളമമ്മാഴക ചനിരനിചനിട്ടുണക്ട്.  അങ്ങഴന തമമ്മാശ പറഞ ചരനിത്രവര ഇവനിഴടെയുണക്ട്.

അതനിഴന്റെ  പനിന്മുറകമ്മാരുണമ്മാകുന്നതനില  നമുകക്ട്  ആശത്വസനികമ്മാര.
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അതനിനപ്പുറമത്തയ്ക്കക്ട്  ഇതനിഴനമ്മാരു  ഗഇൗരവര  ഴകമ്മാടുമകണതനിലമ്മാഴയന്നതമ്മാണക്ട്.

കനിഫ്ബനിഴയക്കുറനിചക്ട്   ഇങ്ങഴനയുള്ള  ആമകപങ്ങള്  കുമറകമ്മാലെര  പറഞ.

ഇഴതലമ്മാര  ജനങ്ങള്  തള്ളനികളഞ  വമ്മാദങ്ങളമല;  അതക്ട്  നനിങ്ങള്

മനസനിലെമ്മാകമണ;  പലെഫക്ട്  പദതനിഴകതനിഴരയുര  കനിഫ്ബനിഴകതനിഴരയുര

നനിങ്ങള്  ഉന്നയനിച  ആമകപര.  ജനങ്ങളുഴടെ  മുമ്പനിലുള്ള  യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരര

കണ്ടുഴകമ്മാണക്ട് അഴതലമ്മാര തള്ളനികളഞനിട്ടുണക്ട്. ജനി.എസക്ട്.ടെനി. സരവനിധമ്മാനത്തനിഴലെ

ഐ.ടെനി.  സനിസ്റ്റേഴത്തക്കുറനിചക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  എന.  എ.  ഴനലനിക്കുന്നക്ട്

ചൂണനികമ്മാണനിചനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഐ.ടെനി.  സരവനിധമ്മാനര  ഇനര  അപരരമ്മാപ്തമമ്മാണക്ട്.

വര്കക്ട്   ഴചയ്യുന്നനില.  അതനിഴന്റെ വലെനിയ അപകടെമുണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട് നനികുതനി

പനിരനികമ്മാന  കഴെനിയുന്നനില.  നനികുതനി  അടെയ്ക്കമ്മാന  കഴെനിയുന്നനില.  ഇതനിഴന്റെ

നൂലെമ്മാമമ്മാലെകള്  അറനിയമ്മാത്ത  വരവസമ്മായനികളുര  കചവടെകമ്മാരുഴമലമ്മാര

ബുദനിമുട്ടുകയമ്മാണക്ട്.  മുഴന്നമ്മാരുകങ്ങളനിലമ്മാഴത  എന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുന

പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്  പറഞതുമപമ്മാഴലെ,  മനമ്മാട്ടുനനിമരമ്മാധന  കമ്മാലെത്തുര  ഇതമ്മാണക്ട്

സരഭേവനിചതക്ട്.  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന  ഇത്തരര  തലെതനിരനിഞ

മകമ്മാര്പ്പമററ്റുവലകരണ  നയങ്ങളുഴടെ  ദുരനമമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  പരനിഹരനിമകണതക്ട്
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അതരനമ്മാമപകനിതമമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  അതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.

സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  വനിഹനിതര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  മുഖമ്മാനരര  കൂട്ടുകതഴന്ന  മവണര.

എങ്കേനില മമ്മാത്രമമ സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട് പനിടെനിച്ചുനനിലകമ്മാന കഴെനിയുകയുള.  ഞമ്മാന

മനരഴത്ത  പറഞതുമപമ്മാഴലെ,  ഈ  വരുമമ്മാന  നഷ്ടഴമലമ്മാര  ഉണമ്മാകുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്

മകരളര  മമ്മാതൃക  സൃഷ്ടനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്.  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാര്കക്ട്

വശടുവചക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന.  നമ്മാടെനിഴന്റെ  വനികസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുന. സ്കൂളുകളുര മറ്റുര  ഴകടനി ഉയര്ത്തുന. ഭേകരധമ്മാനരകനിറക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുന. ഭൂമനിയനിലമ്മാത്തവര്കക്ട് പടയര ഴകമ്മാടുക്കുന. അത്തരത്തനില വനികസന

പ്രവര്ത്തനവര  മകമപ്രവര്ത്തനവര  ഒരുമനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  മകരളര

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  നശതനി  ആമയമ്മാഗനിഴന്റെ  സുസനിര

വനികസന  സൂചനികയനില  2020-2021-ല  മൂന്നമ്മാര  തവണയുര  മകരളര  ഒന്നമ്മാര

സമ്മാനത്തക്ട്   എത്തനിയതക്ട്.   പ്രതനിസന്ധനികഴളഴയലമ്മാര  തരണര  ഴചയഴകമ്മാണക്ട്

എലമ്മാരരഗത്തുര  പുമരമ്മാഗതനിയുണമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയുന്ന  ഒരു  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

മകരളത്തനിനുണക്ട്.  ഒരു  നനിശ്ചയദമ്മാര്ഢരമുണക്ട്.  മകന്ദ്രത്തനിനക്ട്  ഒരു  ബദലുണക്ട്.

അതമ്മാണക്ട് ഴലെഫക്ട്  എന്നതുകൂടെനി മനസനിലെമ്മാകണഴമന്നക്ട് സൂചനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന
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ഈ  മഭേദഗതനി അവതരനിപ്പനിക്കുന.  

(ii) 2021-  ഴലെ മകരള ഴപമ്മാതുവനിലപ്പന നനികുതനി   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

ശശ  .    അനൂപക്ട് മജകബക്ട്:  സര്,  I move that-  ''This House resolves to

disapprove  The  Kerala  General  Sales  Tax  (Amendment)  Ordinance,

2021 (Ordinance No. 105 of 2021)”.

 ഓര്ഡനിനനസക്ട് റനിമപ്ലസക്ട് ഴചയമ്മാന മവണനിയുള്ള ഒരു സഭേമ്മാ സമമളനമമ്മാണക്ട്

ഇമപ്പമ്മാള്  വനിളനിച്ചുമചര്ത്തനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  24  ദനിവസമത്തമ്മാളര  നശണ്ടുനനിലക്കുന്ന

സഭേമ്മാസമമളനര  വനിളനിച്ചുമചര്മകണനിവന്ന  സമ്മാഹചരരവര  ഇവനിഴടെ

പ്രതനിപമ്മാദനിക്കുകയുണമ്മായനി. നനിരവധനി ഓര്ഡനിനനസുകള് റനിമപ്ലസക്ട് ഴചയ്യുകഴയന്ന

ഭേരണഘടെനമ്മാപരമമ്മായ  ബമ്മാദരത  സര്കമ്മാരനിനുണക്ട്.  അതനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട് ഇഇൗ സഭേമ്മാ സമമളനര മചര്ന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  

ഓര്ഡനിനനസുകള്  മുഴവനുര  നനിയമര  ആഴണന്നമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  പറഞതക്ട്.  അതക്ട്  നനിയമര

തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  പമക,  അഴതമ്മാരു  perfect  law  ആമണമ്മാ? ഒരു  perfect  law

എനപറയുന്നതക്ട്  സഭേയനില  ചര്ച  ഴചയ്തക്ട്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനികക്ട്  അയചക്ട്,
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അതനിനുമശഷേര  clause-by-clause  ഡനിസഷേനനിലൂഴടെ  മുമന്നമ്മാടക്ട്  വരുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്

നഴലമ്മാരു  നനിയമര  ജന്മേഴമടുക്കുന്നതക്ട്.  ആ   അര്ത്ഥത്തനിലെമ്മാണക്ട്  പ്രതനിപകര

ഓര്ഡനിനനസുകഴള എലമ്മാ സനര്ഭേത്തനിലുര വനിമര്ശനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അനനിവമ്മാരരമമ്മായ

സമ്മാഹചരരങ്ങളനില  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ആവശരമമ്മാണക്ട്.  പമക,  അതനിമലെയ്ക്കുതഴന്ന

മമ്മാറുന്ന  അഴലങ്കേനില  അതനിമലെയ്ക്കക്ട്  stick  on  ഴചയമപമ്മാകുന്ന  ഒരു

സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകുന  എന്നതമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങളതനിഴന  എതനിര്ക്കുവമ്മാനുണമ്മാകുന്ന

പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു കമ്മാരണര. ഇതനിനമ്മായനി സഭേമ്മാസമമളനര മചരുന്നതക്ട് നലകമ്മാരരര

തഴന്നയമ്മാണക്ട്.   ബനില്ലുകള്  എടുക്കുമമ്പമ്മാള്,  ഇവനിഴടെ ഉന്നയനിചനിരനിക്കുന്ന വനിവനിധ

വനിഷേയങ്ങളനില  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ആത്മമ്മാര്ത്ഥത  മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്മകണ

അവസരങ്ങളമ്മാണനിതക്ട്.

 ഴപമ്മാതുവനില്പന  നനികുതനിയുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട  മഭേദഗതനി  ഇവനിഴടെ

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്  മദരത്തനിനടെകമുള്ളവയുഴടെ  വനിലെ  വര്ദനിപ്പനിമകണ

ആവശരകതയനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്.  ഇഴതമ്മാരു  ഓര്ഡനിനനസമ്മാണക്ട്,  അതക്ട്   റശമപ്ലസക്ട്

ഴചയ്തമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  വന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത  സമ്മാമ്പത്തനിക  സനിതനിയനില

നനികുതനി  വര്ദനവക്ട്  അനനിവമ്മാരരമമ്മാഴണങ്കേനിലുര  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  മഹമ്മാമമ്മാരനിയുഴടെ
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പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനില അതനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുന്നനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനി ഇത്തവണഴത്ത ബഡ്ജറക്ട് പ്രസരഗത്തനില  പറഞനിട്ടുണക്ട്.  ജനറല

ഴസയനിലസക്ട് ടെമ്മാകക്ട് ബനിലനിഴന്റെ ഉമദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങളനില അങ്ങക്ട് പറഞനിരനിക്കുന്നതുര

ഇതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  അങ്ങയുഴടെ  പ്രസരഗത്തനിലുര  നനിയമസഭേയനില  നലകനിയ

വനിവനിധ  മറുപടെനികളനിലുര  ഒനതഴന്നയമ്മാണക്ട്  പറഞനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഴകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ

പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനില  ഉണമ്മായനിരനിക്കുന്ന  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനി

മറനികടെക്കുവമ്മാനമവണനി  ഇഇൗഴയമ്മാരു  സമ്മാഹചരരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്

എത്തനിമചരുനഴവന്നതമ്മാണക്ട്  വനിലെ  വര്ദനിപ്പനിക്കുന്നതനിഴന്റെ  കമ്മാരണങ്ങളമ്മായനി

അങ്ങനിവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇതക്ട്  ധനകമ്മാരര  ബനിലനില  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മനനികക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാമമ്മായനിരുന്നതമ്മാണക്ട്.  ഓര്ഡനിനനസനിലൂഴടെ ഇഇൗ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

വശണ്ടുര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  അതനിഴന  റശമപ്ലസക്ട്  ഴചയവരുമമ്പമ്മാള്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുന്നതുര  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതുര തമനില ഴഴവരുദരമുഴണന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന

സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.  മദരവര്ജ്ജനര  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  പ്രഖരമ്മാപനിത

നയങ്ങളനിഴലെമ്മാന്നമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞനിട്ടുണക്ട്.  2016  മുതല  'വനിമുക്തനി'

പദതനിയടെകമുള്ള സശമുകള് ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് മുമന്നമ്മാട്ടുവചനിട്ടുണക്ട്.  34 മകമ്മാടെനി രൂപയ്ക്കക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

134

മുകളനില  വനിമുക്തനികമ്മായനി  ഴചലെവഴെനിച്ചുഴവന്നമ്മാണക്ട്  കഴെനിഞ  ദനിവസര  ഒരു

മചമ്മാദരത്തനിഴന്റെ മറുപടെനിയനില വമ്മായനികമ്മാനനിടെയമ്മായതക്ട്. എന്നമ്മാല  വനിമുക്തനി പദതനി

മുഖമ്മാനരര  എത്രമപര്  മദരത്തനിലനനിനര  വനിമുക്തനി  മനടെനിഴയന്നതനിനക്ട്  മറുപടെനി

നലകമ്മാനുര  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  കഴെനിഞനിടനില.  188  പുതനിയ  ബമ്മാര്

ഴഴലെസനസുകള്കക്ട് കഴെനിഞ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് അനുമതനി ഴകമ്മാടുത്തു.  46  ബനിയര്-

ഴഴവന  ഴഴലെസനസുകളമ്മാണക്ട്  പുതനിയതമ്മായനി  അനുവദനിചതക്ട്.  മകരളത്തനില

മദരലെഭേരത  കൂടുതലുളവമ്മാകനി  മകരള  ജനതഴയ  ചൂഷേണര  ഴചയ്തക്ട്  ഖജനമ്മാവക്ട്

നനിറയ്ക്കമ്മാഴമന്ന  സമശപനര  നനിങ്ങള്  സത്വശകരനിക്കുന  എന്നതമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്

സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.  മദരര  ഒഴെനിവമ്മാകണഴമമന്നമ്മാ  അഴലങ്കേനില  ബമ്മാറുകള്

അനുവദനികരുഴതമന്നമ്മാ  അല  ഞമ്മാന  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.  നനിങ്ങള്  പറയുന്നകമ്മാരരര

ഒന്നക്ട്,  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്  മഴറമ്മാന്നക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  തലെത്തനില  എത്ര  ലെഹരനിവനിമുക്ത  മകന്ദ്രങ്ങള്  മകരളത്തനില

പ്രവര്ത്തനിക്കുനണക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  വനിമുക്തനിയുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്  മഴറമ്മാരു  മചമ്മാദരര

മചമ്മാദനിചതക്ട്.  എത്ര  രജനിമസ്റ്റേര്ഡമ്മായനിട്ടുള്ള  ഴഴപ്രവറക്ട്  സമ്മാപനങ്ങളുണക്ട്?

അതുസരബന്ധനിച  കണകക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കയനിലെനില.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട
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മനനിമയമ്മാടെക്ട് എനനികക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട് പണര ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാടുത്തക്ട് വനിമുക്തനിഴയമ്മാരു

ഴവള്ളമ്മാനയമ്മായനി  മമ്മാറനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുനഴവന്നമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  യമ്മാഴതമ്മാരു

പ്രമയമ്മാജനവര ജനങ്ങള്മകമ്മാ മദരപനമമ്മാര്മകമ്മാ ഉണമ്മാകുന്നനില എന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന

സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.  400  രൂപ  വഴരയുള്ള  മഫമ്മാറനിന  ലെനികത്വര്  കൂടുതല

ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നതക്ട്  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാര്  തഴന്നയമ്മായനിരനിക്കുര.  ഇതനിഴലെമ്മാരു

മപ്രമ്മാഗ്രസശവമ്മായ  സമശപനര  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  സത്വശകരനികമ്മാന  കഴെനിയുമമമ്മാ;

വനിലെകൂടെനിയ മദരത്തനിനക്ട് കൂടുതല നനികുതനി ഇഇൗടെമ്മാകമ്മാനുള്ള സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകുക,

അത്തരത്തനിഴലെമ്മാരു ആശയര ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കമ്മാന കഴെനിയുമമമ്മാ എന്നതക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിമകണതമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഏഴതമ്മാരു  സരസമ്മാനത്തനിമന്റെയുര  ആദരഴത്ത

അഞക്ട് പ്രധമ്മാന വരുമമ്മാനങ്ങളനില ഉള്ഴപ്പട്ടു വരുന്നതമ്മാണക്ട് മദരത്തനിന്റെ വരുമമ്മാനര.

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  വരുമമ്മാനങ്ങളനിഴലെമ്മാന്നക്ട്  അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനിനകത്തുര

സമ്മാമമ്മാനരര നല രശതനിയനില ടെമ്മാകണക്ട്. 250  ശതമമ്മാനമത്തമ്മാളര വരുര.  ബനിയറനിനക്ട്

100 ശതമമ്മാനത്തനിനുമുകളനിലെമ്മാണക്ട് ടെമ്മാകക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള് ടൂറനിസര ഒരു തനിരനിച്ചു വരവനിഴന്റെ

പമ്മാതയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുകയമ്മാണമലമ്മാ;  ആഭേരനര  ടൂറനിസ്റ്റുകള്  വനതുടെങ്ങനി.

ആറുമമ്മാസര  ഴകമ്മാണക്ട്  മകരളത്തനിഴന്റെ  ഴപമ്മാതുസനിതനിവനിമശഷേര  മമ്മാറുമമ്പമ്മാള്
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അനമ്മാരമ്മാഷ്ട്ര ടൂറനിസ്റ്റുകഴള നമള് പ്രതശകനിക്കുനണക്ട്.  ടൂറനിസ്റ്റുകള് കടെനവരുന്ന

ഒരു  സമ്മാഹചരരവര  നമള്  കമ്മാണുകയമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനിഴന്റെ  മഴറമ്മാരു  പ്രധമ്മാന

വരുമമ്മാനമമ്മാര്ഗങ്ങളനിഴലെമ്മാന്നമ്മാണക്ട്  ടൂറനിസര  ഴസകറുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട്ടുള്ളതക്ട്.

കഴെനിഞ കമ്മാലെങ്ങളനില പ്രളയത്തനിനുമശഷേര ഴകമ്മാവനിഡക്ട് വന.  അതനിഴന്റെഴയമ്മാരു

പ്രതനിസന്ധനി  ടൂറനിസര  ഴസകറുകളനില  ഇമപ്പമ്മാഴര  നനിലെനനിലക്കുന.

ഇതനിഴന്റെഴയമ്മാഴക  പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനില  അതനിമന്റെതമ്മായ  പ്രതനിസന്ധനി  നമള്

മനരനിമടെണതമ്മായനി വന്നനിട്ടുണക്ട്.  ടൂറനിസ്റ്റുകള്  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര മദരര അഴലങ്കേനില

ലെഘുവമ്മായ  മദരര  തമ്മാല്പരരഴപ്പടുന്നവരമ്മായനിരനിക്കുര.  ടൂറനിസ്റ്റുകള്  ഇമങ്ങമ്മാട്ടുവരുന്നതക്ട്

മദരപനികമ്മാനമ്മാഴണന്നല  പറഞതക്ട്.  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  അതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മാണക്ട്.

ഈ  ടെമ്മാകക്ട്  വര്ദനിപ്പനിക്കുമമ്പമ്മാള്.....,  മദരത്തനിനക്ട്  വനിലെകൂടെനിഴയന  പറഞക്ട്

ടൂറനിസ്റ്റുകള്  അതക്ട്  വമ്മാങ്ങമ്മാഴതയുര  കഴെനികമ്മാഴതയുമനിരനികനില.  അവര്

വരമ്മാഴതയുമനിരനികനില.   ഇഴതമ്മാഴക മകരളത്തനിഴന്റെ  goodwill-ഴന ബമ്മാധനിക്കുന്ന

നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറുഴമനള്ള  ഒരു  സമ്മാഹചരരവര  കൂടെനിയുണക്ട്.  വനിമുക്തനി  പദതനി

നനിങ്ങള് മുമമ്പമ്മാടക്ട് വയ്ക്കുന, മദരവര്ജ്ജനര നനിങ്ങളുഴടെ ലെകരമമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയുന,

ടൂറനിസര  രരഗത്തക്ട്  മകരളത്തനിമന്റെതമ്മാഴയമ്മാരു  ആശയര  നനിങ്ങള്  മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുന.
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പമക,  നനിങ്ങള്  പറയുമമ്പമ്മാഴര  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുമമ്പമ്മാഴര  രണ്ടുര  രണക്ട്  രശതനിയനില

വരുനഴവന്നതമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.  ഇവനിഴടെ  വരുമമ്മാനര  കുറയമ്മാനുള്ള

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരണങ്ങളനിഴലെമ്മാന്നക്ട്…..  ഇന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

രമമശക്ട് ഴചന്നനിത്തലെ അവതരനിപ്പനിച ക്രമപ്രശത്തനിനക്ട് അങ്ങക്ട്  മറുപടെനി പറഞതുര

അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  മനമ്മാടക്ട്  നനിമരമ്മാധനര,  ചരക്കുമസവന  നനികുതനിയനിലുണമ്മായ

സമ്മാമങ്കേതനിക പനിഴെവകള്, 2018-മലെയുര 2019-മലെയുര പ്രളയര,  2020-ല നമള്

മനരനിമടെണനിവന്ന  ഴകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  പ്രതനിസന്ധനി.  ഇവഴയമ്മാഴക  റവനറ്റ്യൂ

വരുമമ്മാനത്തനില  കുറവവരുത്തുന്ന  സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകനി.   പ്രളയത്തനിനുമശഷേര

പ്രളയഴസസക്ട് ഏര്ഴപ്പടുത്തുന്ന നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വന.  അന്നക്ട് പ്രളയത്തനിനുമശഷേര

കൂടെനിയ  പ്രമതരക  സഭേമ്മാസമമളനത്തനില  ഞങ്ങള്  ഏറവര  കൂടുതല

ആവശരഴപ്പഴടമ്മാരുകമ്മാരരവര  പ്രളയഴസസക്ട്  ഒഴെനിവമ്മാകണഴമന്നമ്മായനിരുന.  ഒരു

അധനിക  ബമ്മാധരത  പനിന്നശടെക്ട്  വരമ്മാപമ്മാരനികളടെകമുള്ളവരുഴടെ  ചുമലുകളനിമലെയ്ക്കക്ട്

വച്ചുഴകമ്മാടുക്കുന്ന  സമ്മാഹചരരമുണമ്മാകരുതക്ട്.  രണക്ട്  വര്ഷേമമ്മായനി, കഴെനിഞ  ഏഴെമ്മാര

മമ്മാസര  വഴര  ഇതുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട  ഴസസക്ട്  നനിങ്ങള്  പനിരനിഴചടുത്തു.

മകരളത്തനിഴന്റെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വശണ്ടുര  വനിരല  ചൂണ്ടുന്ന
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നനിലെയനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്  നശങ്ങുന്നതക്ട്.  ഴപമ്മാതുകടെര  വലെനിയ  രശതനിയനില

വര്ദനിചനിരനിക്കുന.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനി  എലമ്മാ

തലെങ്ങളനിമലെയ്ക്കുര  വന്നനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്  ഓമരമ്മാ  ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റുകഴളയുര

ബമ്മാധനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന.  കഴെനിഞ  ദനിവസര  ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.

ഡനിമപ്പമ്മാകളനില  ഴബവ്മകമ്മാ  ഒഇൗടക്ട് ഴലെറ്റുകള്  ആരരഭേനിക്കുന്നതനിഴനക്കുറനിചക്ട്

വകുപ്പുമനനി  സരസമ്മാരനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ഞമ്മാന  അമദ്ദേഹഴത്ത  ഒരനികലുര  കുറര

പറയുകയനില. കമ്മാരണര ആ ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റെനിഴന്റെ സമ്മാമ്പത്തനിക പ്രതനിസന്ധനിയമ്മാണക്ട്

അമദ്ദേഹഴത്തക്കുറനിചക്ട്  അങ്ങഴന  ചനിനനിപ്പനിചതക്ട്.  അതക്ട്  ഒരുപമ്മാടെക്ട്

പ്രതനിമഷേധത്തനിനനിടെയമ്മായനി,  പലെരശതനിയനില  വനിമര്ശനങ്ങള്  വന.

അതനിനുമശഷേമമ്മാണക്ട്  എഴഴകസക്ട്  വകുപ്പുമനനിയുര  ഗതമ്മാഗത  വകുപ്പുമനനിയുര

അകമ്മാരരത്തനില  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  ആമലെമ്മാചനയുണമ്മായനിടനില  എന

പറയമ്മാനനിടെയമ്മായതക്ട്.  പമക  ഇഇൗ  മകമ്മാര്പ്പമറഷേന  എന്തുഴകമ്മാണക്ട്  അഴലങ്കേനില

അതനിഴന്റെ  വകുപ്പുമനനി  സത്വനര  വകുപ്പനിഴന്റെ  കശഴെനിഴലെ  മകമ്മാര്പ്പമറഷേഴന്റെ

അവസമയമ്മാര്ത്തു  പറഞതമ്മായനിരനികമ്മാര.  ഒമരമ്മാ  വകുപ്പുകഴളയുര  ബമ്മാധനിക്കുന്ന

സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയുഴടെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിട്ടുമവണര  അതനിഴന  കണകമ്മാകമ്മാന.
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അത്രമമ്മാത്രഴമമ്മാരു  പ്രതനിസന്ധനിയനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  നശങ്ങനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

ഇതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  സനിവനില  സപപ്ലസക്ട്  മകമ്മാര്പ്പമറഷേനുര

സരഭേവനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് കഴെനിഞ മടെമനിഴലെമപമ്മാഴലെ ഇമപ്പമ്മാഴര

സബ്സനിഡനി  സമ്മാധനങ്ങളുഴടെ  തുക  വര്ദനിപ്പനിക്കുന്നനിഴലന്ന  തശരുമമ്മാനഴമടുത്തു.

അതക്ട്  നല  കമ്മാരരമമ്മാഴണന്നക്ട്  ഞമ്മാന  കഴെനിഞപ്രമ്മാവശരവര  പറഞനിട്ടുണക്ട്.

വര്ദനിപ്പനിമകണ  പമക,  അതനിലുണമ്മാകുന്ന  നഷ്ടര  ആരക്ട്  നനികത്തണര;

അതനിനകത്തുണമ്മാകുന്ന  നഷ്ടര  നനികമത്തണതക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ബമ്മാധരതയുര

ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വവമമല;  അതനിനമ്മാവശരമമ്മായ  സബ്സനിഡനി  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര ഴകമ്മാടുക്കുന്നനില.  എഫക്ട്.എര.സനി.ജനി.  (Fast-Moving Consumer

Goods)  ഴകമ്മാണക്ട്  ഇതനിനുണമ്മാകുന്ന  നഷ്ടര  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയുഴമന്നക്ട്

കരുതുന്നനില.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ആവശരമമ്മായ  ഫണക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നനില.

ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.-കക്ട് പഠനിക്കുന്ന മഴറമ്മാരു മകമ്മാര്പ്പമറഷേനമ്മായനി സഴഴപ്ലമകമ്മാ

മമ്മാറനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അതനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള് നശങ്ങുന്നതക്ട്.   ഇതക്ട്

സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയുഴടെ  വനിവനിധ  തലെങ്ങളമ്മാണക്ട്.  എര.എല.എ.-മമ്മാരുഴടെ

ആസനി  വനികസന  ഫണക്ട്  നനിര്ത്തലെമ്മാകനി.  ഴകമ്മാവനിഡുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട
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പ്രശത്തനിഴന്റെ  അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്  അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  ആവശരര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

വചതക്ട്.   പ്രതനിപകര  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  അതനിഴന  എതനിര്ത്തനില.  കമ്മാരണര

എലമ്മാവരുര  ഒരുമനിചക്ട്  നനിലമകഴണമ്മാരു  സനര്ഭേമമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

അതനിനുമവണനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  എടുക്കുന്ന  ഏതുതശരുമമ്മാനങ്ങഴളയുര  സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്

ഴചയ്യുക  എന്നതമ്മാണക്ട്.  പമക,  ആസനി  വനികസന  ഫണക്ട്  നനിര്ത്തലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയുഴടെ  അടെനിസമ്മാനത്തനില

തഴന്നയമ്മാണമലമ്മാ.  പഞമ്മായത്തനിഴന്റെ  തനതുഫണക്ട്  മനരനിടക്ട്  ട്രഷേറനിയനില

നനിമകപനികമ്മാനുള്ള  തശരുമമ്മാനഴമടുത്തതനിഴന  സരബന്ധനിചക്ട്  ഇന്നഴലെ  ചര്ച

ഴചയ.  ഗുരുതരമമ്മായ സമ്മാമ്പത്തനിക പ്രതനിസന്ധനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  നമ്മുഴടെ സരസമ്മാനര

മമ്മാറഴപ്പടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. അസറക്ട് ഴഡവലെപ്ഴമന്റെക്ട് ഫണക്ട് 2012-ലെമ്മാണക്ട് നനിലെവനില

വന്നതക്ട്.  ഇഇൗ  കഴെനിഞ  9  വര്ഷേര  പ്രസ്തുത  ഫണ്ടുകള്  മുമഖന

പ്രമ്മാമദശനികമമ്മായനിട്ടുണമ്മാകനിയ  വനികസനര  എത്രമയമ്മാ  വലുതമ്മാണക്ട്.  എത്രമയമ്മാ

ഗുണകരമമ്മായ  മമ്മാറങ്ങള്  നമ്മുഴടെ  ഗ്രമ്മാമപ്രമദശങ്ങളനില  ഇതനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനിലുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  മറമ്മാഡുകളുര  പമ്മാലെങ്ങളുര  നനിര്മനികഴപ്പടനിട്ടുണക്ട്.

വമ്മായനശമ്മാലെകളുര  സ്കൂളുകളുര  ആതുരമസവന  രരഗത്തുഴമമ്മാഴക  ഏഴറ  മമ്മാറങ്ങള്
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സൃഷ്ടനികമ്മാന കഴെനിഞനിട്ടുള്ള ഒന്നമ്മാണക്ട്.  

(അദരകമവദനിയനില പമ്മാനല ഓഫക്ട് ഴചയര്മമ്മാന ശശ. എര. രമ്മാജമഗമ്മാപമ്മാലെന)

ശശ  .   എലമദമ്മാസക്ട് പനി  .   കുന്നപ്പനിളളനില: സര്, ബഹുമമ്മാനഴപ്പട പനിറവര അരഗര

പറഞ ആസനി വനികസന ഫണക്ട് കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളമ്മായനി അനുവദനിച അനമുതല

അതമ്മാതക്ട്  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിഴന്റെ  ആസനികള്ക്കുമവണനി,  പ്രമതരകനിചക്ട്

ആശുപത്രനികള്,  സ്കൂളുകളുഴടെ  നനിര്മമ്മാണവമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട്ടുളള

പ്രവൃത്തനികള്കമ്മാണക്ട്   ഏറവര  കൂടുതല   അനുവദനിച്ചു  വരുന്നതക്ട്.  ഇവനിഴടെ

സരസമ്മാന ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് നമ്മാലെക്ട് മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട് മമ്മാറനിവചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ആസനി

വനികസന ഫണക്ട് പൂര്ണ്ണമമ്മായുര നനിര്ത്തലെമ്മാകനിയനിടനില.  സരസമ്മാന ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

തമ്മാലകമ്മാലെനികമമ്മായനി ആസനി വനികസന ഫണക്ട് ഇഇൗ വര്ഷേമത്തയ്ക്കുമമ്മാത്രര എടുക്കുന

അടുത്തവര്ഷേര  മുതല  പൂര്വമ്മാധനികര  ശക്തമമ്മായനി  തനിരനിച്ചുകനിട്ടുര  എനളളതമ്മാണക്ട്

മനസനിലെമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയുന്ന  കമ്മാരരര.  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  പറയുന്ന  നമ്മാലെക്ട്

മകമ്മാടെനി രൂപയുഴടെ വനികസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്,  എഴന്റെ മണ്ഡലെത്തനില ഇതുവഴര

ഒരു തരനിമപമ്മാലുര മുമമ്പമ്മാട്ടു ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാന കഴെനിഞനിടനില.  മറനിചക്ട്  ഈ നമ്മാലെക്ട്

മകമ്മാടെനി  രൂപ  അഴലങ്കേനില  രണരമകമ്മാടെനി  രൂപ  ഒരു  വര്ക്കുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്
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ഴപ്രമ്മാമപ്പമ്മാസല  മപമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  മനരഴത്ത  പറഞനിരുഴന്നങ്കേനില  ഇഇൗ

സമയരഴകമ്മാണക്ട്  അതനിഴന്റെ  ഡ്രമ്മാഫമ്മാകനി  ഴകയനിര  ഴചയ്തക്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ആരരഭേനിചക്ട്  മുമന്നമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകമ്മാന കഴെനിയുമമ്മായനിരുന.   ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്ന

രശതനിയനില  വളഴര  മവഗത്തനിലുളള  ഒരു  വനികസനര  ഇഇൗ  തുക

പനിനവലെനിചതുഴകമ്മാണക്ട്,  തമ്മാലകമ്മാലെനികമമ്മായനി  മമ്മാറനിയതുഴകമ്മാണക്ട്  ഉണമ്മാകമ്മാന

കഴെനിയുന്നനില.  റനിസള്ടക്ട്  ഉണമ്മാകുന്നനിലമ്മാഴയന്ന  കമ്മാരരര  അങ്ങയുഴടെ

ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    അനൂപക്ട്  മജകബക്ട്:  സര്,  എത്രനമ്മാളമത്തയ്ക്കമ്മാണക്ട്   ആസനി വനികസന

ഫണക്ട്  മമ്മാറനിയഴതന്നക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  തഴന്ന  പറമയണതമ്മായനിട്ടുണക്ട്.

അതുസരബന്ധനിചക്ട്  ഒരു  വരക്തത  വന്നനിടനില.  അടുത്ത  സമ്മാമ്പത്തനിക  വര്ഷേര

തനിരനിച്ചുവയ്ക്കുഴമന്നക്ട്  പ്രതശകനിക്കുന.  അതനില  ഇമപ്പമ്മാള്  പ്രതനിപകത്തനിനക്ട്

മമ്മാത്രമല,  ഭേരണകകനി  എര.എല.എ.-മമ്മാര്ക്കുര....,  ഇതനില  രമ്മാഷ്ട്രശയര

ഒനമനിലമലമ്മാ.  മനമ്മാമനിമനറഡക്ട്  അരഗമുള്ഴപ്പഴടെയുള്ള  141 അരഗങ്ങള്ക്കുര

കഴെനിഞ  ഒനപതക്ട്  വര്ഷേത്തനിനനിടെയനില  അതനിഴന്റെ  പ്രമയമ്മാജനര  ലെഭേനിചനിട്ടുണക്ട്.

ഏറവര പ്രധമ്മാനമമ്മായ കമ്മാരരര  ഇതക്ട്  പുനനഃസമ്മാപനിക്കുക എനളളതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.
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ഇതക്ട്  പുനനഃസമ്മാപനിക്കുക  എനപറയുമമ്പമ്മാള്  അതക്ട്  ഗ്രമ്മാമശണ  മമഖലെയനിഴലെ

സമഗ്രമമ്മായ  മമ്മാറങ്ങള്കക്ട്  കമ്മാരണമമ്മാകുര.  വനികസനര  എനളളതനിനക്ട്  ഒരു

ഫുള്മസ്റ്റേമ്മാപ്പക്ട്  ഇല,  അതക്ട്  തുടെര്ചയമ്മാണക്ട്.  ഒടനവധനി  കമ്മാരരങ്ങള്,  ഓമരമ്മാ

കമ്മാലെങ്ങളനിഴലെ  ആവശരകതയനിമലെയ്ക്കക്ട്  കടെകമ്മാന  കഴെനിയണര.  എര.എല.എ.-

മമ്മാര്കക്ട്  അത്തരത്തനിലുളള  ഫണ്ടുകള്  ലെഭേരമമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  അഴതമ്മാരു  വലെനിയ  ഴഴകത്തമ്മാങ്ങമ്മായനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാള്

തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളനിഴലെ  തനതക്ട്  ഫണനില  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഴഴകകടെത്തുമമ്പമ്മാള്  സത്വഭേമ്മാവനികമമ്മായുര....  അലമ്മാഴതതഴന്ന  ഇമപ്പമ്മാള്  ഒനര

നടെക്കുന്നനില....  തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ പ്രതനിസന്ധനിഴയക്കുറനിചക്ട്   ഞമ്മാന

ഇവനിഴടെ പറമയണ ആവശരമനില.  ഇന്നഴലെ വളഴര വനിശദമമ്മായനി  ഇവനിഴടെ ചര്ച

ഴചയ്ത  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  പ്രതനിമരമ്മാധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  പറഞ  ഓമരമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങളുര  എഫക്ട്.എല.ടെനി.സനി.  (ഫസ്റ്റേക്ട് പലെന

ട്രശറക്ട്ഴമന്റെക്ട്  ഴസന്റെര്),  ഡനി.സനി.സനി.  (ഴഡമ്മാമനിസനിലെനിയറനി  ഴകയര്  ഴസന്റെര്),

വമ്മാകനിമനഷേനുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്,  കനിറക്ട്  വനിതരണവമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്  എലമ്മാ

കമ്മാരരങ്ങളനിലുര  ആമരമ്മാഗര  പ്രവര്ത്തകമരമ്മാടെക്ട്  മതമ്മാമളമ്മാടുമതമ്മാള് മചര്ന്നക്ട്  നമ്മുഴടെ
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തമദ്ദേശഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള് നശങ്ങനിയതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഴകമ്മാവനിഡനിഴന ഒരു പരനിധനി

വഴര നനിയനനികമ്മാന കഴെനിഞതക്ട്.  ഒരുപമ്മാടെക്ട് പമ്മാളനിചകള് ഴകമ്മാവനിഡക്ട് പ്രതനിമരമ്മാധ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില മകരളത്തനിലുണമ്മാഴയന്നതക്ട് മഴറമ്മാരു യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരര.  എങ്കേനിലുര

ഒരു  പരനിധനിവഴരഴയങ്കേനിലുര  നനിയനനികമ്മാന  സമ്മാധനിചനിട്ടുഴണങ്കേനില  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  വലെനിയ  ഒരു  പങ്കേക്ട്  അകമ്മാരരത്തനിലുണക്ട്.  ആ  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങഴള കയറനിപ്പനിടെനിക്കുമമ്പമ്മാള് അധനികമ്മാര വനിമകന്ദ്രശകരണര അടെകമുളള

അതനിഴന്റെ  സനിരനിറനിഴനതഴന്ന  ഇലമ്മാതമ്മാക്കുന്ന  നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരുന  എന്നതുര

അതനിമനമ്മാടെക്ട്  മചര്ത്തക്ട്  വമ്മായനിമകണ  ഒനതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

പ്രതനിസന്ധനി  എത്ര  രൂകമമ്മാണക്ട്  എന്നതനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  ഇഴതമ്മാഴക  വനിരല

ചൂണ്ടുന്നതക്ട്.  ഞമ്മാന  സൂചനിപ്പനിച്ചുവന്നതക്ട്  ആസനി  വനികസന  ഫണക്ട്

പുനനഃസമ്മാപനികമ്മാനുളള  നടെപടെനി  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിന്നക്ട്

ഉണമ്മാകണഴമന്നമ്മാണക്ട് . 

ജലെമസചന  വകുപ്പനില  ഴപനഷേന  മുടെങ്ങനിയതക്ട്  വലെനിയ

ചര്ചയമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ധനകമ്മാരരവകുപ്പനിലനനിന്നക്ട്  ഫണക്ട്

അനുവദനികമ്മാത്തതമ്മാണക്ട്  ജലെ  അമതമ്മാറനിറനിയുഴടെ  ഴപനഷേന  മുടെങ്ങമ്മാന
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സനിതനിവനിമശഷേമമ്മായതക്ട്  എന്നമ്മാണക്ട്  അറനിയമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട്.  നനിങ്ങള്

ഴതരഴഞടുപ്പനിനുമുമ്പക്ട്  കൃതരമമ്മായനി  കനിറക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തു.  ഴതരഴഞടുപ്പനിനുമുമ്പക്ട്  ഒരു

ഴപനഷേനുര  മുടെങ്ങനിയനില.  വശടനിലതഴന്ന  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായനി  ഴകമ്മാടുത്തു.

ഴതരഴഞടുപ്പക്ട്  കഴെനിഞ,  അധനികമ്മാരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  വന.  ഇഴതലമ്മാര

തപഥവയമ്മായനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഒരു അഡ്ജസ്റ്റുഴമന്റെനില ഭേരണര നടെത്തനി മുമമ്പമ്മാടക്ട്

മപമ്മായതമ്മാണ ക്ട്  കഴെനിഞകമ്മാലെങ്ങളനില  നമുകക്ട്  കമ്മാണമ്മാന  സമ്മാധനിചതക്ട്.  അതനിഴന്റെ

ഒരു  പ്രതനിസന്ധനി  ഇമപ്പമ്മാള്  പുറത്തുവനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന  എന്നതമ്മാണക്ട്  ഈ

വനിഷേയത്തനില  എനനികക്ട്  സൂചനിപ്പനികമ്മാനുളളതക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

സരബന്ധനിചക്ട് ചര്ച നടെത്തനി.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ക്കുമവണനി ഏറവര കൂടുതല വമ്മാദനിച

സരസമ്മാനങ്ങളനില ഒന്നമ്മായനിരുന മകരളര.  അതനിഴന്റെ പമ്മാളനിചകളുര പനിഴെവകളുര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരരമനനി  തഴന്ന,  ഇഇൗ  അസരബനിയനില  നലകനിയ  പലെ

മറുപടെനികളനിലുര ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ സമ്മാമങ്കേതനിക പ്രശങ്ങള് റവനറ്റ്യൂ വരുമമ്മാനഴത്ത

സമ്മാരമമ്മായനി  ബമ്മാധനിക്കുനഴവന്നക്ട്  സമതനിചനിട്ടുണക്ട്.  സമഗ്രമമ്മായ  ചനിനമയമ്മാ

വരക്തമമ്മായ ദശര്ഘവശകണമമമ്മാ ഇലമ്മാഴതയുളള ഭേരണ നനിര്വഹണത്തനിഴന്റെ ദുരനിത

ചനിത്രങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഇന്നക്ട്  നമള്  അനുഭേവനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  പുതനിയ
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നനികുതനികള്  ഉണമ്മാകുകയനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  പറഞതുര  അതനിമനമ്മാടെക്ട്

അനുബന്ധനിച്ചുതഴന്ന മദരവര്ജ്ജനമമ്മാണക്ട്  അവരുഴടെ ലെകരഴമന്നക്ട്  പറയുമമ്പമ്മാഴര

അഴതമ്മാരു  വമ്മാദത്തനിനക്ട്  മമ്മാത്രരവയ്ക്കുകയുര  മറുചനിത്രത്തനില  വളഴര  വരക്തമമ്മായനി

ധനസമമ്മാഹരണത്തനിനുളള  ഏറവര  വലെനിയ  മവദനിയമ്മായനി  ഇതനിഴന

മമ്മാറനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.

അതനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനില ഞമ്മാന ഇഇൗ നനിരമ്മാകരണര മൂവക്ട് ഴചയ്യുകയമ്മാണക്ട്.

ശശ.  ടെനി.  ഴജ.  വനിമനമ്മാദക്ട്  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയ  പ്രകമ്മാരര  ശശ  .     എര  .

വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന നനിരമ്മാകരണപ്രമമയഴത്ത പനിനമ്മാങ്ങുന.  മദരത്തനിഴന്റെ

നനികുതനിയനില  പത്തക്ട്  ശതമമ്മാനര  മുതല  ഇരുപത്തനിയഞക്ട്  ശതമമ്മാനര  വഴര

വര്ദനിപ്പനിക്കുന്നതനിനക്ട്  ഉമദ്ദേശനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുളള  ഒരു  ബനിലമ്മാണനിതക്ട്.  ഇതനിഴന്റെ

ഉമദ്ദേശരകമ്മാരണങ്ങളുഴടെ  വനിവരണത്തനില  പറയുന്നതക്ട്  'ഴകമ്മാവനിഡക്ട്-19

മരമ്മാഗവരമ്മാപനര തടെയുന്നതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ഏര്ഴപ്പടുത്തനിയ മലെമ്മാകക്ട്ഡഇൗണനിഴന

തുടെര്ന്നക്ട്  എലമ്മാ  നനികുതനി  വരുമമ്മാനങ്ങളനിലുര  വനമതമ്മാതനില

കുറവണമ്മായനി......'എന്നമ്മാണക്ട്.  സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായ  കമ്മാരണങ്ങള്

പറഞഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  ഇവനിഴടെ മഴറമ്മാരു ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഉണമ്മായനിരുന.
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812  ബമ്മാറുകള്  അടെച്ചുപൂടനി,  ബനിവമറജസക്ട്  ഒഇൗടക്ട് ഴലെറ്റുകള്  ഓമരമ്മാ  വര്ഷേവര

ഇരുപതക്ട്  ശതമമ്മാനര  വശതര  അടെച്ചുപൂടനിയ  ഒരു  സര്കമ്മാരനിഴന  നനിങ്ങള്

അനുകരനികണഴമഴന്നമ്മാനര  ഞമ്മാന  പറയുന്നനില,  അങ്ങഴന  ഒരു  സര്കമ്മാര്

ഉണമ്മായനിരുന  എനളളതക്ട്  ഓര്ക്കുകഴയങ്കേനിലുര  ഴചയണര.  മദര  വരുമമ്മാനര

ഇലമ്മാഴതതഴന്ന സരസമ്മാനഴത്ത മുമമ്പമ്മാടക്ട്  നയനികമ്മാന കഴെനിയുഴമന്നക്ട് ഴതളനിയനിച

ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  നമ്മുഴടെ  മുമ്പനിലുഴണന്നക്ട്  നനിങ്ങഴള  ഒന്നക്ട്  ഓര്മഴപ്പടുത്തമ്മാന

മവണനി മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  ഇകമ്മാരരര  പറഞതക്ട്.  ഇഇൗ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  വന്നതനിനുമശഷേര

അടെച  ബമ്മാറുകഴളലമ്മാര  തുറന  എനമമ്മാത്രമല  പുതുതമ്മായനി  ബമ്മാറുകള്

അനുവദനിക്കുകയുര ഴചയ.  ഇടെതുമുന്നണനിയുഴടെ പ്രഖരമ്മാപനിത നയര മദര വര്ജ്ജനര

എന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  ഇഷ്ടരമപമ്മാഴലെ  ബമ്മാറുകള്  അനുവദനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്,

മദരത്തനിഴന്റെ  ലെഭേരത  വര്ദനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  മദര  വര്ജ്ജനര

നടെപ്പമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയുന്നതക്ട്.  കഴെനിഞ  അഞക്ട്  വര്ഷേകമ്മാലെത്തനിനനിടെയനില

മദരത്തനിഴന്റെ  ഉപമഭേമ്മാഗര  വദനിചനിട്ടുമണമ്മാ  കുറഞനിട്ടുമണമ്മാഴയന്നക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിചനിട്ടുമണമ്മാ?  അതക്ട്  വര്ദനിചനിട്ടുളളതമ്മായനി  കമ്മാണുമമ്പമ്മാള്  നനിങ്ങളുഴടെ

നയര  പരമ്മാജയഴപ്പട്ടു  എന്നമല?  മദര  വര്ജ്ജനമമ്മാണക്ട്  ലെകരഴമങ്കേനില  മദര
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ഉപമഭേമ്മാഗര  വര്ദനിക്കുമമ്പമ്മാള് നനിങ്ങളുഴടെ  നയര  പരമ്മാജയഴപ്പട്ടു.  മദര  വര്ജ്ജനര

എനളള  ലെകരര  മനടെനിഴയടുകമ്മാന  സമ്മാധനികമ്മാഴത  മപമ്മാകുന.  മറനിചക്ട്  മഴറമ്മാരു

നനിലെപമ്മാടെക്ട്  നനിങ്ങള്  എടുകമണ,  എടുക്കുന്നനില  എനമമ്മാത്രമല  മദര  വര്ജ്ജനര

എന്നതക്ട് വലെനിയ ആശയമമ്മാണക്ട്. എലമ്മാവരുര അരഗശകരനിക്കുന്ന ആശയമമ്മാണക്ട്. മദര

വര്ജ്ജനത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  മദരത്തനിഴന്റെ  ലെഭേരത  ഇലമ്മാതമ്മാകണര.  മദര

നനിമരമ്മാധനമമ്മാണക്ട്  മദര  വര്ജ്ജനത്തനിമലെയ്ക്കുളള  ആദരപടെനി  എന്നതക്ട്  ആര്കമ്മാണക്ട്

അറനിയമ്മാത്തതക്ട്.  സുലെഭേമമ്മായനി  മദരര  ഴകമ്മാടുക്കുക  എന്നനിടക്ട്  മദരര  വര്ജ്ജനിക്കുക

എനപറയുന്നതക്ട്  എത്രമമ്മാത്രര  പരനിഹമ്മാസരമമ്മായ  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്.  സമ്മാമ്പത്തനിക

പ്രതനിസന്ധനി ഴകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തക്ട് വന്നതമ്മാമണമ്മാ,  കഴെനിഞ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴലെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ബഡ്ജറക്ട്  അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

പറഞതക്ട് റവനറ്റ്യൂ വരുമമ്മാനര ഇരടനിയമ്മാക്കുഴമന്നമ്മാണക്ട്. പമക എനമ്മാണക്ട് സനിതനി?

അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ ഒന്നമ്മാര വര്ഷേത്തനില 9.53 ശതമമ്മാനര, രണമ്മാമഴത്ത വര്ഷേത്തനില

9.80,  മൂന്നമ്മാര  വര്ഷേത്തനില  11.85,  നമ്മാലെമ്മാര  വര്ഷേര  -2.83  ഴനഗറശവക്ട്

മഗ്രമ്മാത്തമ്മായനിരുന.  റവനറ്റ്യൂ  വരുമമ്മാനര  ഇരടനിയമ്മാക്കുര  എനപറഞ  സര്കമ്മാര്

നമ്മാലെമ്മാമഴത്ത  വര്ഷേര  അതമ്മായതക്ട്  ഴകമ്മാവനിഡനിനക്ട്  മുമ്പുതഴന്ന,  റവനറ്റ്യൂ  വരുമമ്മാനര
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ഴഴമനസനിമലെയ്ക്കക്ട്  കൂപ്പുകുത്തനി.  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  അവസമ്മാന  വര്ഷേര

19.12  ശതമമ്മാനര റവനറ്റ്യൂ വരുമമ്മാന വര്ദനവക്ട്  ഉണമ്മായ സലെത്തമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള്

നമ്മാലുവര്ഷേര.....  ഴകമ്മാവനിഡനിനക്ട്  മശഷേമുളള കണഴകമ്മാനര ഞമ്മാന  പറയുന്നനില.

ഴകമ്മാവനിഡനിനുമുമ്പമ്മാണക്ട്  ഴനഗറശവക്ട്  മഗ്രമ്മാത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മായതക്ട്.  റവനറ്റ്യൂ  വരുമമ്മാനര

കുറയുകയുര  ഴചലെവകള്  വര്ദനിക്കുകയുര  ഴചയ്തമതമ്മാടുകൂടെനി  റവനറ്റ്യൂ  കമനിയുര

ധനകമനിയുര  വര്ദനിച്ചു.  അതനിഴന്റെയടെനിസമ്മാനത്തനില  ഴപമ്മാതുകടെര  ഒരനികലുര

ഇലമ്മാത്ത വനിധത്തനില വര്ദനിച്ചു.  രമ്മാവനിഴലെ ഇതുസരബന്ധനിചക്ട്  പറയുകയുണമ്മായനി.

60 ഴകമ്മാലര  ഴകമ്മാണക്ട്  മമ്മാറനിമമ്മാറനി  വന്ന  ഗവണ്ഴമന്റുകള്  എടുത്ത  കടെര  അഞക്ട്

വര്ഷേരഴകമ്മാണക്ട്  അതനിമനയുര  മറനികടെക്കുന്ന  തരത്തനിലുളള  കടെഴമടുപ്പമ്മായനി

സര്കമ്മാര്  മുമമ്പമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതനിനക്ട്  ഴകമ്മാവനിഡനിഴന  പഴെനി  പറഞമ്മാല

മതനിമയമ്മാ?  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു  കടെര  എടുക്കുന്നതനിനക്ട്  സരബന്ധനിചക്ട്  പറയുമമ്പമ്മാള്

ഴകമ്മാവനിഡനിഴന  പറഞക്ട്  രകഴപ്പടെമ്മാന  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ?

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  ധനകമ്മാരര  ഴകടുകമ്മാരരസതയലമ്മാഴത  മഴറനമ്മാണക്ട്  ഇതനില

കമ്മാണനിക്കുന്നതക്ട്.  കനിഫ്ബനി  അനപതനിനമ്മായനിരര  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  വനികസനര

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുഴമന്നക്ട്  പറഞ.  ഇരുപതക്ട്  ശതമമ്മാനരമപമ്മാലുര  അചശവക്ട്  ഴചയമ്മാന
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കഴെനിഞനിടനില.  സഞനിതനനിധനിയനില  നനിനള്ള  പണര  എടുത്തക്ട്

തനിരനിചടെചതുഴകമ്മാണക്ട് മമ്മാത്രര ഈ ബമ്മാദരതയനില നനിന്നക്ട്  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന പറ്റുമമമ്മാ?

ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാന  പറനില.  ഇതക്ട്  വലെനിയ  കടെഴകണനിയനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  നമഴള

നയനിക്കുന്നതക്ട്.  9.72  ശതമമ്മാനര  പലെനിശയ്ക്കമ്മാണക്ട്  മസമ്മാലെ  മബമ്മാണനിലനനിന്നക്ട്

പണഴമടുത്തതക്ട്. ഇതക്ട് വലെനിയ തരത്തനിലുള്ള ബമ്മാദരതയുണമ്മാക്കുര. സമ്മാമൂഹരമകമ

പദതനികള്ക്കുമവണനി  വനിനനിമയമ്മാഗനിമകണ്ടുന്ന  പണരകൂടെനി  ഈ  പലെനിശ

ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള തുക അടെയ്ക്കുന്നതനിലൂഴടെ നമുകക്ട് ഴകമ്മാടുമകണനി വരുന. ഴകമ്മാചനിന

ഴമമട്രമ്മായ്ക്കുമവണനി  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  ഫ്രഞക്ട്  കമ്പനനിയമ്മായ

എ.എഫക്ട്.ഡനി.-യനില  നനിന്നക്ട്  1,350  മകമ്മാടെനി  രൂപ കടെഴമടുത്തതക്ട്  1.3  ശതമമ്മാനര

പലെനിശ നനിരകനിലെമ്മാണക്ട്. വമ്മാടര് ഴമമട്രമ്മായ്ക്കുമവണനി കടെഴമടുക്കുന്നതക്ട് 1.55 ശതമമ്മാനര

നനിരകനിലെമ്മാണക്ട്.  ഇങ്ങഴന  വലെനിയ  മതമ്മാതനില  പണര  തനിരനിചടെയ്മകണനി

വരുന്നതനിലകൂടെനി  സമ്മാമൂഹരമകമ  പദതനികള്ക്കുര  മറക്ട്  അടെനിസമ്മാന

സഇൗകരരങ്ങള്ക്കുരമവണനി  ഴചലെവഴെനിമകണ  പണരകൂടെനിയമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട്

ഴചലെവഴെനിമകണനി  വരുന്നതക്ട്.  നനികുതനിഴയക്കുറനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ  പറഞമലമ്മാ.

കഴെനിഞ  ബഡ്ജറനില  ധനകമ്മാരരമനനി  പറഞതക്ട്  13,000 മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്
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നനികുതനിയനിനത്തനില  പനിരനിഞകനിടമ്മാനുള്ളഴതന്നമ്മാണക്ട്.  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ

കണകമ്മാണക്ട്.   അതനില  തഴന്ന   400  മകമ്മാടെനി  രൂപ  പനിരനിഴചടുകമ്മാന

പറമ്മാത്തതമ്മാണക്ട്.  വരമ്മാപമ്മാരര  അവസമ്മാനനിപ്പനിചതുര,  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നനിയമത്തനിന

കശഴെനിലെനിലമ്മാത്തതുമമ്മായവരനിലനനിന്നക്ട്  5,000  മകമ്മാടെനി,  വരവഹമ്മാരങ്ങളനില/

മകസുകളനിലഴപ്പട്ടു  കനിടെക്കുന്ന  4,500  മകമ്മാടെനി,  പനിഴന്ന  നമുകക്ട്  ഒരു  തടെസവര

കൂടെമ്മാഴത  പനിരനിഴചടുകമ്മാന  പറ്റുന്നതക്ട്  3,100  മകമ്മാടെനി.  പുതനിയ  ആരഴനസ്റ്റേനിയുര

പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു.  പുതനിയ  ആരഴനസ്റ്റേനി  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചുകഴെനിഞനിട്ടുര  നമള്

എങ്ങുഴമത്തുന്നനില എനവരുമമ്പമ്മാള് അതനിഴന സരബന്ധനിചക്ട് ഒരു പുനരമ്മാമലെമ്മാചന

നടെത്തമണ.  ഇവനിഴടെ  പറഞമലമ്മാ,  60  ശതമമ്മാനര  വഴര  കനിഴെനിവക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിച്ചു.

എന്നനിട്ടുര അതനിഴന്റെ പ്രമയമ്മാജനര നനികുതനി പനിരനിവനില ഉണമ്മാകുന്നനില. അതനിനക്ട് ഈ

അപ്പശലുകള്ക്കുര  വരവഹമ്മാരങ്ങള്ക്കുര  പുറഴമ  ഒരു  ഫമ്മാസ്റ്റേക്ട്  ട്രമ്മാകക്ട്  ടെശമനിഴന

നനിമയമ്മാഗനിചക്ട്  നനികുതനിനനിര്ണ്ണയര  പുനനഃപരനിമശമ്മാധനിചക്ട്  ഒരു  അദമ്മാലെത്തനിലൂഴടെ

പുനര്നനിര്ണ്ണയര നടെത്തനിയമ്മാല ഈ കുടെനിശനിക മകസുകള് 90 ശതമമ്മാനവര നമുകക്ട്

തശര്പ്പുകലപ്പനികമ്മാന  കഴെനിയുര.  ആ  ഒരു  നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  സര്കമ്മാര്

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നനില.  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന  മലെമ്മാകക്ട്ഡഇൗണനിനുമശഷേര  ബമ്മാര്



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

152

മഹമ്മാടലുകള്  അവരുഴടെ  പ്രതനിമമ്മാസ  റനിമടണ്  സമര്പ്പനിക്കുകമയമ്മാ  നനികുതനി

ഒടുക്കുകമയമ്മാ ഴചയ്തനിടനില.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ കമ്മാരരഴമലമ്മാര ഇവനിഴടെ വനിശദമമ്മായനി

ചര്ച ഴചയ. 25  ശതമമ്മാനര മുതല  35  ശതമമ്മാനര വഴര വര്ദനവണമ്മാകുഴമന

പറഞനിടക്ട്  അതുണമ്മായനിലമ്മാഴയന മമ്മാത്രമല വളഴര കുറവക്ട്  ഉണമ്മാവകയുര ഴചയ.

എനഡക്ട് മപമ്മായനിന്റെനില  നനിലക്കുന്ന  ഒരു  സരസമ്മാനര  എനള്ള  നനിലെയനില

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  നനികുതനി  വരുമമ്മാനര  കുതനിച്ചുയമരണതമ്മാണക്ട്.  അതനിലുര  ഈ

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  നനികുതനി  ഭേരണത്തനില  പമ്മാളനിചകള്  ഉഴണങ്കേനില  അതു  നമള്

പരനിമശമ്മാധനിക്കുകയുര  പരനിഹരനിക്കുകയുര  ഴചയമണ.  പരസരത്തനിനമ്മായനി  എത്ര

മകമ്മാടെനിയമ്മാണക്ട് ഈ സര്കമ്മാര് ഴചലെവഴെനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്. ഈ മകമ്മാവനിഡക്ട്-19

കമ്മാലെഴത്തങ്കേനിലുര  ഈ  പരസരര  ഒഴെനിവമ്മാകമണ.  മുഖരമനനിയുഴടെയുര

മനനിമമ്മാരുമടെയുര  പടെങ്ങള് പത്രങ്ങളനിഴലെമ്മാഴക അചടെനിച്ചു വരുന്നതക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്

കമ്മാലെഴത്തങ്കേനിലുര  ഒഴെനിവമ്മാകമണ.  പരസരത്തനിനക്ട്  ഒരു  മലെമ്മാകക്ട്ഡഇൗണ്

പ്രഖരമ്മാപനികമണ.  ഇഷ്ടരമപമ്മാഴലെ  പരസരര  ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമല.

കനിഫ്ബനിയുഴടെ  പദതനികള്കമ്മായനി  പരസരങ്ങള്.  23  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്

പ്രവമ്മാസനി ചനിടനികളുഴടെ മപരനില പരസരത്തനിനുര മറ്റുമമ്മായനി ഴചലെവഴെനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.
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അതനിഴന്റെ  മസമ്മാഫക്ട് ഴവയര്  ഉണമ്മാകമ്മാനതഴന്ന  5.44 മകമ്മാടെനി  രൂപ  സര്കമ്മാര്

വനിനനിമയമ്മാഗനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  മപരനിലെമ്മാണമലമ്മാ  നനിങ്ങള്

ഇഴതലമ്മാര  ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില  നനിങ്ങള്  ഏഴറടുത്തനിട്ടുള്ള

ബമ്മാധരതകള്  ഏഴതമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്?  ഇവനിഴടെ  സനി.എഫക്ട്.എല.ടെനി.സനി.,

ഡനി.സനി.സനി.-കള് ഉണമ്മാകനി.  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന സമ്മാമൂഹര അടുകള ഉണമ്മാകനി.

ഇഴതലമ്മാര  തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളമല.  50  ലെകര  രൂപയുര  ഒരു

മകമ്മാടെനി രൂപയുര ഇനര ഓമരമ്മാ തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള്ക്കുര സര്കമ്മാര്

ഴകമ്മാടുക്കുവമ്മാനുണക്ട്.  അതു  ഴകമ്മാടുത്തനിടനില.  അവരുഴടെ  പ്ലമ്മാന  ഫണനില  നനിന്നക്ട്

എടുത്തക്ട്  ഴചലെവമ്മാകനിയതുമൂലെര  അവനിടുഴത്ത  വനികസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുര

തടെസഴപ്പടനിരനിക്കുകയമല. സര്കമ്മാരനിഴന്റെ ഫമ്മാഗ്ഷേനിപ്പക്ട് പദതനിയമ്മായനിട്ടുള്ള പലെഫക്ട്

പദതനിയനില എലമ്മാര  വര്ഷേവര  10  ശതമമ്മാനര  പ്ലമ്മാന ഫണനില നനിനര  പത്തു

വര്ഷേമത്തയ്ക്കക്ട് അടെയ്ക്കമണ.  ആ പത്തു വര്ഷേമത്തയ്ക്കക്ട് അടെയ്ക്കുമമ്പമ്മാള് അവനിടുഴത്ത

വനികസന  പദതനികള്  അതനുസരനിചക്ട്  സരഭേനിക്കുകയമല.

സര്കമ്മാരനിഴന്റെതമ്മായനിട്ടുള്ള  പദതനികളുഴടെ  ബമ്മാധരതകള്ക്കൂടെനി

പഞമ്മായത്തുകളുഴടെയുര  തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങളുഴടെയുര  തലെയനില
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ഴകടനിവയ്ക്കുവമ്മാനമ്മാണക്ട്  ശമനിക്കുന്നതക്ട്.  മകമ്മാവനിഡുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട  എലമ്മാ

കമ്മാരരങ്ങളുര തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങള് ഴചയഴട എന പറഞനിടക്ട്  ഇനവഴര

അതുഴകമ്മാടുത്തനിടനിലമലമ്മാ.  ആരുര പടനിണനികനിടെമകണനി വരനില എന മുഖരമനനി

പറഞമപ്പമ്മാള് ആ സമ്മാമൂഹരഅടുകള ഴപമ്മാതുജനങ്ങളുഴടെ സഹകരണമത്തമ്മാടുകൂടെനി

പഞമ്മായത്തുകള്  സരഘടെനിപ്പനിച്ചു.  അതനിഴന്റെ  പണര  ഇനവഴരയമ്മായനിടക്ട്

ഴകമ്മാടുകമ്മാന നമ്മുഴടെ സര്കമ്മാരനിനക്ട് സമ്മാധനിചനിടനില. ഈ മകമ്മാവനിഡക്ട് കമ്മാലെത്തക്ട് ഈ

പ്രവര്ത്തനങ്ങഴളലമ്മാര ഴചയ്ത ഴകമ്മാവനിഡക്ട് ബനിമഗഡനിഴന, 22,000  മപര് വരുന്ന

ഴകമ്മാവനിഡക്ട് ബനിമഗഡനിഴന പനിരനിച്ചുവനിട നടെപടെനി ഏറവര ക്രൂരമമ്മായ നടെപടെനിയമ്മാണക്ട്

എന്ന  കമ്മാരരത്തനില  യമ്മാഴതമ്മാരു  സരശയവമനില.  ഒരു  നനനി  വമ്മാക്കുമപമ്മാലുര

പറയമ്മാഴത പനിരനിച്ചുവനിടതക്ട് തനികച്ചുര നനനിഴകട ഒരു നടെപടെനിയമ്മായനിടക്ട് മമ്മാത്രഴമ ഈ

കമ്മാരരത്തനില കമ്മാണമ്മാന കഴെനിയൂ. മകമ്മാവനിഡക്ട് ബനിമഗഡനിനുമവണനി ഴചലെവമ്മാമകണ

പണര  ഭൂരനിപകവര  മകന്ദ്രസര്കമ്മാരനില  നനിന്നമ്മാണക്ട്  വരുന്നതക്ട്.  അതു

നനിര്ത്തലെമ്മാകനിയമതമ്മാടുകൂടെനി നനിങ്ങള് ഇവനിഴടെ നനിര്ത്തലെമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അവമരമ്മാടു

നനനി  വമ്മാക്കു  പറയമണ.  ഇത്രയുര  കമ്മാലെയളവനില  അവര്  സത്വനര  ആമരമ്മാഗരര

മപമ്മാലുര പരനിഗണനികമ്മാഴത,  സത്വനര  ആമരമ്മാഗരര മപമ്മാലുര കണകനിഴലെടുകമ്മാഴത
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സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  എലമ്മാ  നനിര്മദശങ്ങളുര  അനുസരനിചക്ട്  ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഏമകമ്മാപനിചനിട്ടുള്ള ആ മകമ്മാവനിഡക്ട്  ബനിമഗഡനിഴലെ അരഗങ്ങള്കക്ട്  എഴനങ്കേനിലുര

ആനുകൂലെരങ്ങള്  ഴകമ്മാടുകമണ.  അവര്കക്ട്  പനി.എസക്ട്.സനി.  പരശകയനില

പനി.എസക്ട്.സനി.  ഴടെസ്റ്റേക്ട്  നടെത്തുമമ്പമ്മാള്  ആ  റമ്മാങ്കേക്ട്  ലെനിസ്റ്റേനില  എഴനങ്കേനിലുഴമമ്മാരു

മഗ്രസക്ട്  മമ്മാര്കക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാമനമ്മാ  അങ്ങഴന  എഴനങ്കേനിലുര  അവര്കക്ട്

മപ്രമ്മാലസമ്മാഹനിപ്പനികമ്മാന ഈ ഒരു പ്രതനിസന്ധനിയനില ഈ നമ്മാടെനിഴന രകനികമ്മാന

നമമളമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  നനിന്ന  ആ  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  ബനിമഗഡനിഴന  എഴനങ്കേനിലുര  ഒരു

ആനുകൂലെരര പ്രഖരമ്മാപനികമണ. പകരര എനമ്മാണക്ട് സരഭേവനിചതക്ട്?  ആറുമമ്മാസഴത്ത

ഇനഴസന്റെശവക്ട് ഇനനിയുര ഴകമ്മാടുകമ്മാനുണക്ട് മകമ്മാവനിഡക്ട് ബനിമഗഡനിനക്ട്.  അഴതങ്കേനിലുര

ഒന ഴകമ്മാടുകമ്മാന ഈ സര്കമ്മാര് തയമ്മാറമ്മാകണര. 

ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തമ്മാണമലമ്മാ  നമള്  ആദരമമ്മായനി  ഓണ്പലെന  പഠനര

ആരരഭേനിചതക്ട്.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ കണകക്ട് പ്രകമ്മാരര  4  ലെകത്തനിമലെഴറ കുടനികള്കക്ട്

ഏഴതങ്കേനിലുര  ഒരു  ഡനിജനിറല  ഡനിപവസക്ട്  ഇലമ്മാത്ത  കുടനികള്  ഉണക്ട്

എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഒരമ്മാള്ഴകങ്കേനിലുര  സര്കമ്മാര്  ഖജനമ്മാവനില  നനിനര  ഒരു  രൂപ

ഴകമ്മാടുത്തക്ട്  ഒരു  ഡനിജനിറല  ഡനിപവസക്ട്  നനിങ്ങള്  വമ്മാങ്ങനി  ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുമണമ്മാ.
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അവര്കക്ട്  കനിടനിയനിട്ടുണക്ട്.  രമ്മാഷ്ട്രശയ  പ്രസമ്മാനങ്ങള്,  നനിങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനികമ്മാരുര

ഞങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനികമ്മാരുര  ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുണക്ട്.  എലമ്മാവരുര  ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുണക്ട്.

സര്കമ്മാരനിനക്ട്  ഒരു  ബമ്മാധരത  ഇമല.  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  മൂലെമമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്കക്ട്

സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയുണമ്മായതക്ട്  എന  പറയുന്ന  സര്കമ്മാരനിനക്ട്   ഒരു

ഡനിജനിറല  ഡനിപവസക്ട്  എങ്കേനിലുര  വമ്മാങ്ങനി  ഴകമ്മാടുകഴണ.  ഈ

പ്രതനിസന്ധനിയുണമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  മകരളത്തനിഴലെ  ജനങ്ങള്  ആ  പ്രതനിസന്ധനി

പരനിഹരനികമ്മാനുണമ്മാകുഴമന്നതക്ട്  സര്കമ്മാരനിനുര  അറനിയമ്മാര.  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

സര്കമ്മാര് അതനില ഇടെഴപ്പടെമ്മാത്തതക്ട്. ഇവനിഴടെ നമുകക്ട് അറനിയമ്മാര, ഒരു കുടനിയ്ക്കക്ട് ഒരു

അസുഖര  ഉണമ്മായമപ്പമ്മാളക്ട്  ചനികനിത്സനിക്കുന്നതനിനക്ട്  18  മകമ്മാടെനി രൂപ  മവണഴമന്നക്ട്

വന്നമപ്പമ്മാള് ഒഴരമ്മാറ  ദനിവസര  ഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  18  മകമ്മാടെനി  രൂപ പനിരനിഞവന്നതക്ട്.

മവഴറമ്മാരു  കുടനിയ്ക്കക്ട്  42  മകമ്മാടെനി  രൂപ  പനിരനിഞ  വരനികയമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന  നന്മേ

നനിറഞ  ആളുകളുള്ള  ഒരു  സരസമ്മാനത്തക്ട്  അതക്ട്  ശശ.പനിണറമ്മായനി  വനിജയന

ഭേരനിചമ്മാലുര  ഇഴലങ്കേനിലുര  ഇതുമപമ്മാഴലെയുള്ള  പ്രതനിസന്ധനിഘടങ്ങളനില

ജനങ്ങളുണമ്മാകുര  എന്നതനിഴന്റെ  മഴറമ്മാരു  ഴതളനിവമ്മാണക്ട്  ഈ  ഡനിജനിറല

ഉപകരണങ്ങള്, സര്കമ്മാരനിലമ്മാഴതയനിരുന്ന  സലെത്തുര  ഡനിജനിറല
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ഉപകരണങ്ങള് വമ്മാങ്ങനിനലകമ്മാന ജനങ്ങളുര സമ്മാമൂഹര പ്രസമ്മാനങ്ങളുര രമ്മാഷ്ട്രശയ

പ്രസമ്മാനങ്ങളുഴമലമ്മാര കടെനവന്നനിട്ടുള്ളഴതന്നക്ട് ഞമ്മാന ഓര്മനിപ്പനിക്കുന. സര്കമ്മാര്

ഴചമയണ കമ്മാരരങ്ങള് അവനിഴടെ ഴചയ്യുന്നനില എന്നതമ്മാണക്ട്.  അതുമപ്പമ്മാഴലെ തഴന്ന

ഈ  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തക്ട്  ദൂഴര  സലെങ്ങളനിലമപ്പമ്മായനി  കുടനികള്ക്കു  പഠനികമ്മാന

കഴെനിയുമമമ്മാ.  ഇന്നഴലെ  അടെനിയനനിര  പ്രമമയര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നമലമ്മാ.  എലമ്മാ

വനിഷേയത്തനിനുര  A+  വമ്മാങ്ങനിയ  കുടനികള്കക്ട്,  അവര്  ഇഷ്ടഴപ്പടുന്ന  സലെത്തക്ട്

ഇഷ്ടഴപ്പട  വനിഷേയര  കനിടമണ?  ആ  കുടനികള്  ഇനനി  എനമ്മാണക്ട്  ഴചമയണതക്ട്.

സര്കമ്മാരനിമനമ്മാടെക്ട്  ഞങ്ങള്  മചമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ഈ  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ

പ്രതനിസന്ധനിയനില  ഓണ്പലെന  പഠനത്തനിഴന്റെ  എലമ്മാ  പരനിമനിതനികള്ക്കുര

ഉള്ളനിലനനിന്നക്ട്  എലമ്മാര  പഠനിചക്ട്  ഴപമ്മാന്നനിഴന്റെ  തനിളകമത്തമ്മാടുകൂടെനി  വനിജയനിച  ആ

കുടനികള്  ഇനനി  എന്തുഴചയണര.  അവര്  ഇഷ്ടഴപ്പടുന്ന  സലെത്തക്ട്  അവര്

ഇഷ്ടഴപ്പടുന്ന  സ്കൂളനില  അവര്  ഇഷ്ടഴപ്പടുന്ന  വനിഷേയര  പഠനികമ്മാന  പഠനിച്ചു

മനിടുകന്മേമ്മാരമ്മായമ്മാല മമ്മാത്രര മപമ്മാമര. അങ്ങഴന സ്കൂളുകളനില ഒരു പുനര്ക്രമശകരണര

നടെത്തണര  എന  പറയുമമ്പമ്മാള്  അതനിഴനതനിഴര  ഒരു  നനിമഷേധമ്മാത്മകമമ്മായ

സമശപനര  സത്വശകരനിക്കുന്നതക്ട്  ശരനിയമ്മാമണമ്മാ.  മകമ്മാവനിഡക്ട്-19-ഴന  മനരനിടെമ്മാനമ്മായനി
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നനിങ്ങള് ആഴക ഴചയ്തതക്ട് ഭേകരകനിറക്ട് ഴകമ്മാടുത്തു എനള്ളതമ്മാണക്ട്.   2020 ജൂപലെ

മമ്മാസത്തനില  ആദരമമ്മായനി ഭേകരകനിറക്ട് ഴകമ്മാടുക്കുമമ്പമ്മാള് മകരളത്തനിഴലെ ആവമറജക്ട്

മകമ്മാവനിഡക്ട് മകസുകള് 1100-ആണക്ട്.  നനിങ്ങള് ഭേകരകനിറക്ട് വനിതരണര നനിര്ത്തനിയ

2021  ഴസപ്റരബര്  മമ്മാസത്തനിഴലെ  ആവമറജക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മകസുകള്  18000

ആണക്ട്.  ഭേകരകനിറക്ട്  വനിതരണര  നടെത്തുന്നതുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്  ഇന്നഴലെ

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനിമയമ്മാടെക്ട് ഞങ്ങള് മചമ്മാദനിചമപ്പമ്മാള്,  മകമ്മാവനിഡനിലനനിന്നക്ട് ഏഴറ

മുക്തമമ്മായനി വരുന്ന സമ്മാഹചരരത്തനില  അതനിഴനക്കുറനിചക്ട് ആമലെമ്മാചനിക്കുന എന്നക്ട്

എങ്ങുരഴതമ്മാടെമ്മാഴത  അമദ്ദേഹര  മറുപടെനി  പറഞ.  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മകസുകള്

പതനിഴനടമ്മായനിരത്തനില  നനിലക്കുമമ്പമ്മാള് കനിറക്ട് വനിതരണര ഴചയമ്മാതനിരനിക്കുക, 1100-

ല  നനിലക്കുമമ്പമ്മാള്  കനിറക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുക.  അതനിഴന്റെ  പനിന്നനില  വരമ്മാനനിരനിക്കുന്ന

ഴതരഴഞടുപ്പുകളമ്മാഴണന്നക്ട്  മനസനിലെമ്മാകമ്മാന  ആര്ഴകങ്കേനിലുര  പ്രമതരക  ബുദനി

മവമണമ്മാ?   അധനികമ്മാരത്തനില വരമ്മാനുള്ള ലെകരമത്തമ്മാഴടെ  മകമ്മാവനിഡനിഴനമപ്പമ്മാലുര

ഉപമയമ്മാഗനിച  സര്കമ്മാരമ്മാണനിഴതന്നക്ട്  ആഴരങ്കേനിലുര  പറഞമ്മാല   അതനിഴന

നനിമഷേധനികമ്മാന  കഴെനിയുമമമ്മാ?    അങ്ങഴനയഴലന്നക്ട്  ഴതളനിയനികണഴമങ്കേനില

നനിങ്ങള്  കനിറക്ട് വനിതരണര ഇനനിയുര തുടെരണര.  
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ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  പഞമമ്മാസത്തനില

സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായനി  പനിന്നമ്മാകര  നനിലക്കുന്ന  ആളുകള്കക്ട്  സഇൗജനര  കനിറക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്  എന്തുഴകമ്മാണ്ടുര  പ്രമയമ്മാജനപ്രദമമ്മാണക്ട്.  സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായനി

പനിന്നമ്മാകര നനിലക്കുന്ന ദരനിദവനിഭേമ്മാഗത്തനിനക്ട് തുടെര്നര കനിറക്ട് ഴകമ്മാടുകണഴമന്നമ്മാണക്ട്

നമ്മുഴടെ എലമ്മാവരുഴടെയുര നയവര ആഗ്രഹവര.   ആദമ്മായ നനികുതനി  നലകുകയുര

ഉയര്ന്ന  വരുമമ്മാനര   മനടുകയുര  ഴചയ്യുന്ന  23  ലെകത്തനിലപ്പരര  ഴവള്ള

കമ്മാര്ഡുടെമകള്കക്ട്  ഇങ്ങഴനയുള്ള  സഇൗജനരര  നലമകണ  കമ്മാരരമുമണമ്മാ;   ഈ

സമൂഹത്തനിഴലെ  എലമ്മാവരുര  ദരനിദരമ്മാമണമ്മാ?   മകമ്മാവനിഡക്ട്  സമയത്തുര  ഭേകണര

കഴെനികമ്മാന  ബുദനിമുടനിലമ്മാത്തവര്,  സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായനി  ശക്തനിയുള്ളവര്,

പണമുള്ളവര് എന്നനിവര്കക്ട്  സഇൗജനര  കനിറക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതുമൂലെര   നമള് കടെര

വമ്മാങ്ങനിയ പണര ഴവറുഴത ദുരുപമയമ്മാഗര ഴചയ്യുകയമലഴയന്നക്ട് പലെമപ്പമ്മാഴര ഞമ്മാന

ചനിനനിചനിട്ടുണക്ട്.   അങ്ങഴനവരുമമ്പമ്മാള്   സമ്പന്നരമ്മായ,  ഴവള്ള കമ്മാര്ഡുള്ള  23

ലെകര  ആളുകള്കക്ട്  കനിറക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതുമൂലെര  സമ്മാമ്പത്തനിക  കടെബമ്മാധരത

വര്ദനിക്കുനഴവന്ന കമ്മാരരര അങ്ങയുഴടെ ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ? 

ശശ  .    എര  .    വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  സമ്പന്നര്കക്ട്  കനിറക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്
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ഴവറുഴതയല.   അവര്ക്കുര  മവമ്മാട്ടുണക്ട്.  അവര്കക്ട്  മവമ്മാട്ടുള്ളമപ്പമ്മാള്  കനിറക്ട്

ഴകമ്മാടുകമണ?  ഇനനിയുര കനിറക്ട് ഴകമ്മാടുകണര.  മണനിയനപനിള്ള രമ്മാജുവനിനക്ട് കനിറക്ട്

ഴകമ്മാടുത്തനിഴലങ്കേനിലുര  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ആളുകള്കക്ട്  കനിറക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാന

സര്കമ്മാര്  തയമ്മാറമ്മാകണര.   സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരുഴടെ  കഷ്ടപ്പമ്മാടുകള്  ഇനനിയുര

മമ്മാറനിയനിടനില, അവരുഴടെ വരുമമ്മാനവര വര്ദനിചനിടനില. 

മകമ്മാവനിഡമ്മാണക്ട്  പ്രതനിസന്ധനിയുണമ്മാകനിയഴതന്നക്ട്   സര്കമ്മാര്  പറയുന.

വമ്മാകനിന വമ്മാങ്ങനി ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനമ്മായനി മകരള സര്കമ്മാര് കഴെനിഞ ബഡ്ജറനില

ആയനിരര  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  നശകനിവചതക്ട്.   എന്നമ്മാല  വമ്മാകനിഴനലമ്മാര  നമുകക്ട്

സഇൗജനരമമ്മായനി  ലെഭേനിച്ചു.   അകമ്മാരരത്തനിലുര  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  ബമ്മാധരത  വരുന്നനില.

മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  മപരനില  മുഖരമനനിയുഴടെ  ദുരനിതമ്മാശത്വമ്മാസ  നനിധനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്   755

മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  വന്നഴതനകൂടെനി  അങ്ങക്ട്  ഓര്കണര.  മകമ്മാവനിഡക്ട്,

പ്രതനിസന്ധനിയുണമ്മാകനിഴയന്നക്ട്  പറയുമമ്പമ്മാള്,  മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തക്ട്  സര്കമ്മാര്

ഏഴറടുത്ത ലെയബനിലെനിറനി എനമ്മാഴണന്നക്ട് വരക്തമമ്മാകണര.  മകമ്മാവനിഡക്ട് കമ്മാലെത്തക്ട്

പഞമ്മായത്തുകളുര   ഴപമ്മാതുജനങ്ങളുര  അതക്ട്  ഏഴറടുത്തു.  അതുമപമ്മാഴലെ

മകന്ദ്രസര്കമ്മാരനിലനനിനള്ഴപ്പഴടെ  പലെ  ഏജനസനികളനിലനനിനര  മകമ്മാവനിഡനിഴന
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മനരനിടെമ്മാനുള്ള പണര സര്കമ്മാരനിനക്ട് ലെഭേനിച്ചു. അതുഴകമ്മാണക്ട് മകമ്മാവനിഡക്ട് കമ്മാരണമമ്മാണക്ട്

പ്രതനിസന്ധനിയുണമ്മായഴതന്നക്ട്  അങ്ങക്ട്  പറയരുതക്ട്.  മദരത്തനിഴന്റെ  നനികുതനി

വര്ദനിപ്പനിമചമ്മാള.   പമക,  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  മപരനില  മദരത്തനിഴന്റെ  നനികുതനി

വര്ദനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട് ശരനിയല. 

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന: സര്,  ഇവനിഴടെ മദരത്തനിഴന്റെ നനികുതനി കുറച

ഒരു മകസുണക്ട്.  ഇനരന നനിര്മനിത വനിമദശ മദരത്തനിനക്ട് നനികുതനി വര്ദനിപ്പനിക്കുര.

വനിമദശ നനിര്മനിത വനിമദശ മദരത്തനിനക്ട്  നനികുതനി  കുറയ്ക്കുര.   അങ്ങഴന കുറയ്ക്കുന്ന

നനികുതനിയനിലൂഴടെ   മകമ്മാടെമ്മാനുമകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  ലെമ്മാഭേര  കനിട്ടുന്നതക്ട്  വനിമദശത്തുള്ള

കമ്പനനികള്കമ്മാഴണനള്ള യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരര അമങ്ങയ്ക്കക്ട് അറനിയമ്മാമമമ്മാ?

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  സര്കമ്മാര്  മൂലെധനര

നനിമകപനിച  130-മലെഴറ സരരരഭേങ്ങള് നമ്മുഴടെ സരസമ്മാനത്തുണക്ട്.  അവയനില

ഒമന്നകമ്മാല  ലെകര  മജമ്മാലെനികമ്മാരുമുണക്ട്.  സരസമ്മാനഴത്ത  50  വരവസമ്മായ

സമ്മാപനങ്ങളനില   15  എണ്ണത്തനിഴന്റെ  പ്രവര്ത്തനര  നനിലെചനിരനിക്കുന.

ലെമ്മാഭേകരമമ്മായ  സര്കമ്മാര്  സരരരഭേങ്ങളനിഴലെമ്മാന്നക്ട്  ബനിവമറജസക്ട്  മകമ്മാര്പ്പമറഷേനുര

മഴറമ്മാന്നക്ട്   മകരള  മസ്റ്റേറക്ട്  ഫനിനമ്മാനഷേരല  എന്റെര്പപ്രസസുര  (KSFE)  ആണക്ട്.
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ലെമ്മാഭേത്തനില മപമ്മാകുന്ന സമ്മാപനങ്ങളുഴടെമമല കൂടുതല നനികുതനി ചുമത്തനി കൂടുതല

ലെമ്മാഭേമുണമ്മാക്കുന്ന  കഴത്തറുപ്പന  രശതനിയമ്മാണക്ട്  ഈ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

തുടെര്നമപമ്മാകുന്നതക്ട്. ഈ രണക്ട് സമ്മാപനങ്ങളനിഴലെയുര പ്രധമ്മാന ഉപമഭേമ്മാക്തമ്മാകള്

മധരവര്ഗവര തമ്മാഴ്ന്ന  വരുമമ്മാനകമ്മാരുമമ്മാണക്ട്.  ഉയര്ന്ന വനിലെയ്ക്കക്ട് മദരര നലകനി തമ്മാഴ്ന്ന

വരുമമ്മാനകമ്മാരുഴടെ  വരുമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  നഴലമ്മാരു  പങ്കേക്ട്  തടനിഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാവക

എനള്ള നയരകൂടെനി ഇതുമമ്മായനി ബന്ധഴപ്പട്ടുമണമ്മാഴയന്നക്ട് എനനികക്ട് സരശയമുണക്ട്.

ഇകമ്മാരരത്തനില അങ്ങയുഴടെ അഭേനിപ്രമ്മായര എനമ്മാണക്ട്?

പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട് (ശശ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതശശന): സര്, വളഴര പ്രധമ്മാനഴപ്പട

മചമ്മാദരമമ്മാണക്ട്  ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില  ഇവനിഴടെ  ഉന്നയനിചതക്ട്.

മദരത്തനിഴന്റെ വനിലെ  കൂട്ടുമമ്പമ്മാള് മദരത്തനിഴന്റെ ഉപമഭേമ്മാഗര  കുറയുര  എനള്ളതമ്മാണക്ട്

ഴപമ്മാതുവമ്മായ  ധമ്മാരണ.   ഇന്നഴലെവഴര   എലമ്മാ  ദനിവസവര   മൂന്നക്ട്  ഴപഗക്ട്  മദരര

കഴെനിചനിരുന്ന ഒരമ്മാള് മദരത്തനിഴന്റെ വനിലെ കൂടനിഴയനകരുതനി  ഇന്നക്ട്   രണക്ട്  ഴപഗക്ട്

ആക്കുകയനില.  മറനിചക്ട്, കനിട്ടുന്ന പണത്തനില മദരത്തനിനുമവണനി മമ്മാറനിവചനിരനിക്കുന്ന

പണര അതനിനുതഴന്ന ഉപമയമ്മാഗനിക്കുര.   വശടനില ഴകമ്മാടുക്കുന്ന പണത്തനിനമ്മാണക്ട്

കുറവക്ട്  വരമ്മാന  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.   മദരത്തനിഴന്റെ  വനിലെ  കൂട്ടുമമ്പമ്മാള്  അതനിനക്ട്
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ഇരകളമ്മാകുന്നതക്ട് വശടനിഴലെ സശകളുര കുടനികളുമമ്മാണക്ട്.  മദരത്തനിനക്ട് ഏറവര കൂടുതല

ടെമ്മാകള്ള (247 ശതമമ്മാനര) സരസമ്മാനമമ്മാണക്ട് മകരളര. മദരത്തനിനക്ട് വനിലെ കൂട്ടുമമ്പമ്മാള്

അതക്ട്  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ആളുകളുഴടെ  വശടുകളനിഴലെ  കുടുരബങ്ങഴളക്കൂടെനി

ബമ്മാധനിക്കുനഴണനള്ളതക്ട് അങ്ങക്ട് ശദനിചനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  നഷ്ടത്തനില  മപമ്മാകുന്ന  15

വരവസമ്മായ  സമ്മാപനങ്ങഴള  പുനരുജ്ജശവനിപ്പനികമ്മാനുള്ള  മമ്മാര്ഗമുമണമ്മാ;

അതഴലങ്കേനില  സര്കമ്മാര് മുതല മുടെകനിയ വരവസമ്മായങ്ങളനില  കൂടുതല പണര

മുടെകനി  അവഴയ  നല  രശതനിയനില  ഴമചഴപ്പടുത്തമ്മാനുള്ള  നയപരനിപമ്മാടെനികള്

സര്കമ്മാമരമ്മാ ധനകമ്മാരര വകുമപ്പമ്മാ ഏഴറടുത്തനിട്ടുമണമ്മാഴയന്ന കമ്മാരരര  അങ്ങയുഴടെ

ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    എര  .    വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  അതുസരബന്ധനിചക്ട്  സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട്

തശരുമമ്മാനഴമടുമകണതക്ട്.

 ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  (ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല):  സര്,

അരഗങ്ങള്  സരസമ്മാരനിക്കുന്നതനില  കുഴെപ്പമനില.   എന്നനിരുന്നമ്മാലുര  അതനിഴന്റെ

നടെപടെനിക്രമര  അറനിയമ്മാനമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  മചമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്.
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സരസമ്മാരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  ഒരരഗമത്തമ്മാടെക്ട്  മചമ്മാദരര  മചമ്മാദനികമ്മാന  മഴറമ്മാരു

അരഗര അനുവമ്മാദര മചമ്മാദനിക്കുന. അമദ്ദേഹര വഴെങ്ങുന. മചമ്മാദരകര്ത്തമ്മാവക്ട് മചമ്മാദരര

മചമ്മാദനിക്കുന.  അമദ്ദേഹമത്തമ്മാടെക്ട്  പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്  മചമ്മാദരര  മചമ്മാദനിക്കുന.

അതനിനക്ട്  അമദ്ദേഹര  മറുപടെനി  പറയുന.  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു  നടെപടെനിക്രമര

ശരനിയമ്മാമണമ്മാ?  സമയര എടുക്കുന്നതനിമലെമ്മാ ചര്ച ഴചയ്യുന്നതനിമലെമ്മാ പ്രശമനില.  

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,   ഒരരഗര  സരസമ്മാരനിക്കുമമ്പമ്മാള് മഴറമ്മാരു

അരഗര  വഴെങ്ങുമമമ്മാഴയന്നക്ട്  മചമ്മാദനിക്കുന.  അയമ്മാള്  ഉന്നയനിച  മചമ്മാദരവമമ്മായനി

ബന്ധഴപ്പടമ്മാണക്ട് ഞമ്മാഴനമ്മാരു മചമ്മാദരര മചമ്മാദനിചതക്ട്. അതുര  ശശ. എര. വനിനഴസന്റെക്ട്

വഴെങ്ങനിയതനിനുമശഷേര  അമദ്ദേഹമത്തമ്മാടെമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  മചമ്മാദനിചതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

നടെപടെനിക്രമത്തനില ഒരു ഴതറ്റുര ഉണമ്മായനിടനില. 

ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല:  സര്,   അങ്ങക്ട്,  ഈ  സഭേയനിഴലെ

പരനിചയസമ്പന്നനമ്മായ  ആളമ്മാഴണന്നക്ട്   അറനിയമ്മാര.   ശശ.  എര.  വനിനഴസന്റെക്ട്

സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള് ശശ. എലമദമ്മാസക്ട് പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില ഒരു മചമ്മാദരര മചമ്മാദനിച്ചു.

അതനിനുമശഷേര അങ്ങക്ട് ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട് പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനിമയമ്മാടെക്ട് മചമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്

മകടക്ട്  ഞമ്മാന  മചമ്മാദനിചതമ്മാണക്ട്.   അതനില  എഴനങ്കേനിലുര  പ്രശമുള്ള  കമ്മാരരമല.
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നടെപടെനിക്രമര സരബന്ധനിചക്ട് ഞമ്മാന മചമ്മാദനിച്ചുഴവമന്നയുള. 

ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന:  സര്,   ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില

മചമ്മാദനിച മചമ്മാദരര ഗഇൗരവമുള്ളതമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന പറഞതക്ട്.  അതനിനര്ത്ഥര

അമദ്ദേഹമത്തമ്മാടെക്ട്  മചമ്മാദനിക്കുന  എന്നലമലമ്മാ?  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ

മചമ്മാദരത്തനിലനനിന്നമ്മാണക്ട് എനനിഴകമ്മാരു മചമ്മാദരര കനിടനിയതക്ട്.  

ശശ  .    എര  .    വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി

ഴതറനിദരനിചതമ്മാണക്ട്.   ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്  പനി.  കുന്നപ്പനിള്ളനില  എമന്നമ്മാടെക്ട്

വഴെങ്ങുമമമ്മാഴയന്നക്ട് മചമ്മാദനിച്ചു.  ഞമ്മാന അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട് വഴെങ്ങനി.  അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ

മചമ്മാദരത്തനിനുമശഷേര  പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട് എമന്നമ്മാടെമ്മാണക്ട് മചമ്മാദനിചതക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്

ഞമ്മാന  അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട്  വഴെങ്ങുകയമ്മാണുണമ്മായതക്ട്.   പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്  ശശ.

എലമദമ്മാസക്ട് പനി. കുന്നപ്പനിള്ളനിയുഴടെ മചമ്മാദരര പരമ്മാമര്ശനിചതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് അമങ്ങയ്ക്കക്ട്

ഇങ്ങഴന  മതമ്മാന്നനിയതക്ട്.  ഇവനിഴടെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  തനിരുവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന

ഉന്നയനിചതു  സരബന്ധനിചക്ട്,   ഈ  നനികുതനി  വര്ദനിക്കുന്നതുഴകമ്മാണക്ട്

മനടമുണമ്മാക്കുന്നതക്ട്  കമ്പനനികളമ്മാണക്ട്.   അകമ്മാരരര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

കണകനിഴലെടുത്തുഴകമ്മാണമ്മാമണമ്മാ.........
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ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന:  സര്,  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  രണക്ട്

സമശപനഴത്തക്കുറനിചമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന പറയുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ സര്കമ്മാരുമല ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത

എപകസക്ട്  മനനിയുമല.   ഇനഡരന  നനിര്മനിത  വനിമദശമദരമമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ

രമ്മാജരത്തക്ട്  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാര്  വനിമദശമദരര  എനള്ള  നനിലെയനില

ഉപമയമ്മാഗനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.   മലെമ്മാകഴത്ത  ഏറവര  വലെനിയ  സമ്മാമ്പത്തനിക

ഘടെനഴയ  നനിയനനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  വനിമദശനനിര്മനിത  വനിമദശ

മദരമുണമ്മാക്കുന്ന  ആളുകളുണക്ട്.  മസമ്മാടക്ട് ലെമ്മാനഡനിലുര  യൂമറമ്മാപരന

രമ്മാജരങ്ങളനിലുമുള്ളവര്  ഉല്പമ്മാദനിപ്പനിക്കുന്ന  ഉല്പന്നത്തനിനക്ട്  നമള്  നനികുതനി

കുറചനിട്ടുമണമ്മാ? അതക്ട് ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി ഫയല മനമ്മാകനി പറഞമ്മാല മതനി.

അങ്ങക്ട്  ഴചയ്ഴതന്നക്ട്  ഞമ്മാന  പറയുന്നനില.   ഇവനിഴടെ  അങ്ങഴനയുള്ള

വനിമദശമദരത്തനിനക്ട് നനികുതനി കുറചതക്ട്   ആഴര സഹമ്മായനികമ്മാനമ്മാണക്ട്? 

ശശ  .    എര  .    വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  അങ്ങക്ട് മചമ്മാദനിചതക്ട് ശരനിയമ്മായ മചമ്മാദരമമ്മാണക്ട്.

ഇഇൗ  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനികഴെനിഞ.  എലമ്മാവര്ക്കുര  അറനിയമ്മാര,

ഓര്ഡനിനനസക്ട് ഇറക്കുമമ്പമ്മാള് ഒനര ചര്ച ഴചയമ്മാന സമ്മാധനികനില.  നടെപ്പനിലെമ്മാകനി

കഴെനിഞ  ഒരുകമ്മാരരഴത്തക്കുറനിചക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  വരുമമ്പമ്മാഴഴെങ്കേനിലുര  ഒരു  ചര്ച
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സജശവമമ്മാകുന്നതക്ട്  നലതമല?   അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ചര്ച  നടെക്കുമമ്പമ്മാള്

കൂടുതലമപര്ക്കുര  വഴെങ്ങുന്നതക്ട്.   പലെരുര  ചര്ച  നടെക്കുമമ്പമ്മാള്

വഴെങ്ങമ്മാതനിരനിക്കുന്നതുര അഴതമ്മാരു ഴതറമ്മായ ബനിലനിഴന്റെ ചര്ചയനില മമ്മാറര വന്നമ്മാലുര

മമ്മാറര  വന്നനിഴലങ്കേനിലുര  ഇതക്ട്  ഇവനിഴടെ  ഴറമകമ്മാര്ഡനില  ഉണമ്മാകുന്നതമ്മാണക്ട്.   ഒരു

നനിയമഴത്തക്കുറനിചക്ട്  ചര്ച  ഴചയ്യുമമ്പമ്മാള്  വനിവനിധ  അരഗങ്ങള്ക്കുള്ള

അഭേനിപ്രമ്മായങ്ങള് പറയുന്നതുര  ചര്ചയനില പഴങ്കേടുക്കുന്നവരുഴടെ  അഭേനിപ്രമ്മായങ്ങള്

പറയുമമ്പമ്മാഴര അഴതലമ്മാര ഴറമകമ്മാര്ഡനില കമ്മാണുര.

ശശ  .    അനവര്  സമ്മാദത്തക്ട്:  സര്,  മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  മഹമ്മാമമ്മാരനിയുഴടെ  കമ്മാലെത്തക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് ഒരു തശരുമമ്മാനഴമടുത്തു.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  വമ്മാടെകയ്ഴകടുക്കുന്ന എലമ്മാ

കടെകള്ക്കുര  6  മമ്മാസമത്തയ്ക്കക്ട്  നനികുതനി  ഒഴെനിവമ്മാകനിഴകമ്മാടുക്കുഴമനള്ള

തശരുമമ്മാനഴമടുത്തു.  ഇതനിലുള്ള പ്രശര, പപ്രവറക്ട് സമ്മാപനങ്ങളുര ഇതനിലുള്ഴപ്പടുര.

അതനിലുര ചനിലെ കഴത്തറുപ്പന സമശപനമുള്ള മുതലെമ്മാളനിമമ്മാരുണക്ട്. അതുമപമ്മാഴലെയുള്ള

പലെ ആളുകളുര മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  മഹമ്മാമമ്മാരനിമൂലെര തകര്ന്നനിട്ടുര ഒരു പപസമപമ്മാലുര

കുറച്ചുഴകമ്മാടുകമ്മാഴത  അവനിഴടെനനിന്നക്ട്  ഒഴെനിഞമമ്മാറമ്മാനുള്ള  ഭേയരഴകമ്മാണക്ട്

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര അവര് ആ പപസ ഴകമ്മാടുകമ്മാന നനിര്ബന്ധനിതരമ്മാകുന. എഴന്റെ
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അഭേനിപ്രമ്മായത്തനില ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഇതനിലെനിടെഴപട്ടുഴകമ്മാണക്ട്  ഇങ്ങഴനയുള്ള പപ്രവറക്ട്

സമ്മാപനങ്ങളനിലെമ്മായമ്മാലുര അവര്കക്ട് ഒരുമമ്മാസഴത്തമയമ്മാ 6  മമ്മാസഴത്തമയമ്മാ വമ്മാടെക

ഇളവക്ട്  ഴചയഴകമ്മാടുക്കുകമയമ്മാ  അഴലങ്കേനില  അതനിനകത്തക്ട്  ഡനിസഇൗണക്ട്  ഴചയ്തക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുകമയമ്മാ  ഴചയമ്മാനുള്ള  ഒരു  തശരുമമ്മാനര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  എടുത്തമ്മാല

നന്നമ്മായനിരനിക്കുര.   മശറനിരഗനില  ഞങ്ങള്  പറയമ്മാറുഴണങ്കേനിലുര  അതക്ട്

അരഗശകരനികനില.  അതുഴകമ്മാണക്ട് സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ആളുകള്  വമ്മാടെക

ഴകമ്മാടുകമ്മാന പ്രയമ്മാസഴപ്പടുന്നതക്ട് തമ്മാങ്കേളുഴടെ ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .   പനി  .   പനി  .   ചനിത്തരഞ്ജന: സര്, ( ................ പമകക്ട് ഓഫക്ട്..........)

മനി  .    ഴചയര്മമ്മാന:  പ്ലശസക്ട്......  അതക്ട്  അമദ്ദേഹര  തനിരുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഴമമ്പമറമ്മാടെക്ട് തഴന്നയമ്മാണക്ട് മചമ്മാദനിചതക്ട്.

ശശ  .   എര  .   വനിനഴസന്റെക്ട്: സര്, ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അനവര് സമ്മാദത്തക്ട് പറഞതക്ട്

ശരനിയമ്മാണക്ട്.  പപ്രവറക്ട്  വരക്തനികള്  മമ്മാത്രമല,  തമദ്ദേശഭേരണസമ്മാപനങ്ങള്

വമ്മാടെകയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന  സമ്മാപനങ്ങളുര   സര്കമ്മാര്  വമ്മാടെകയ്ക്കക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന

സമ്മാപനങ്ങളുമുണക്ട്.   മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനില  ഇവയ്ഴകലമ്മാര

ഇളവഴകമ്മാടുമകണതക്ട് ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് പരനിമശമ്മാധനികണര,  അതക്ട് പരനിഗണനികണര,
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തശരുമമ്മാനഴമടുകണര  എനതഴന്നയമ്മാണക്ട്  എഴന്റെ  അഭേനിപ്രമ്മായര.

സമ്മാമ്പത്തനികപ്രതനിസന്ധനി  മകമ്മാവനിഡക്ട്-19  മഹമ്മാമമ്മാരനി  കമ്മാരണമമ്മാണുണമ്മായഴതന്നക്ട്

പറഞവയ്ക്കമ്മാന എലമ്മാവര്ക്കുര ഇമപ്പമ്മാള് വലെനിയ ആമവശമമ്മാണക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്

ഒരു പ്രതനിഴയ കനിടനി, അതനില ചമ്മാരനി പറയുകയമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല യഥമ്മാര്ത്ഥ മരമ്മാഗര

അറനിഞക്ട്  ചനികനിത്സനികമ്മാന  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  കഴെനിയുന്നനില.   അതനിനുമവണനി

സര്കമ്മാര് ഴമനഴകടുന്നനില.  ഇവനിഴടെ ഉദ്ഘമ്മാടെനങ്ങള് നടെക്കുന്ന കമ്മാരരത്തനിലെമ്മാണക്ട്

സര്കമ്മാരനിനക്ട്  ആമവശര.   ഇടെതുപക  ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്

ഉദ്ഘമ്മാടെന മമ്മാനനിയ ബമ്മാധനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

പടയമമള  നടെത്തനിയതനിഴനക്കുറനിചക്ട്   എനനികക്ട്  മുനപക്ട്  സരസമ്മാരനിച

ശശ.  ഡനി.  ഴക.  മുരളനി സൂചനിപ്പനിചനിരുന.  തനിരുവനനപുരര ജനിലയനില ആഴക 52

പടയങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്.  52  പടയങ്ങള്  ഴകമ്മാടുകമ്മാന  6  ഉദ്ഘമ്മാടെനങ്ങള്

നടെത്തനി.   ഴനയമ്മാറനിനകര തമ്മാലൂകനില ഒരു പടയമമള നടെത്തനി.   എര.എല.എ

ശശ.  സനി.  ഴക.  ഹരശന്ദ്രന ഇവനിഴടെയനിരുപ്പുണമലമ്മാ.   ആ പടയമമളയനില മൂന്നക്ട്

എര.എല.എ-മമ്മാര്,  കുമറ  പ്രമ്മാസരഗനികര്  അവഴരലമ്മാവരുര  കൂടെനി  പടയമമളയ്ക്കക്ട്

ബഹുവര്ണ്ണ മനമ്മാടശഴസലമ്മാര അടെനിച്ചുഴകമ്മാടുത്തു. എന്നമ്മാല അവനിഴടെ ഴകമ്മാടുത്തതക്ട് 6
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പടയമമ്മാണക്ട്.  6 പടയര ഴകമ്മാടുത്തതനിഴന പടയമമള എനവനിളനികമ്മാന കഴെനിയുമമമ്മാ?

ഇഇൗ പടയമമള ആരുഴടെ മൂളയനില ഉദനിചഴതന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് മനസനിലെമ്മാകമ്മാത്തതക്ട്.

52  പടയങ്ങള്  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനക്ട്   ജനിലമ്മാതലെ  ഉദ്ഘമ്മാടെനര,  തമ്മാലൂക്കുതലെ

ഉദ്ഘമ്മാടെനര ഇങ്ങഴനഴയമ്മാഴക മകട്ടുമകള്വനിയനിലമ്മാത്ത രശതനിയനില..........

ശശമതനി സനി  .    ഴക  .    ആശ:  സര്,  പടയമമളയ്ക്കക്ട്  6  മശറനിരഗക്ട് നടെത്തനി പടയര

ഴകമ്മാടുത്തമ്മാലുര ആ പടയവമമ്മായനി ഴചന്നമ്മാല പടയര കനിടനിയ ആള്കക്ട് അവനിഴടെ

സലെമുണമ്മാകുര.  അതക്ട്  ഞങ്ങള്  ഉറപ്പമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.  എന്നമ്മാല

ശശമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാന്ധനി  ഇവനിഴടെ  പടയര  ഴകമ്മാടുത്തു.  അതനിഴന്റെ  സലെര

എവനിഴടെഴയങ്കേനിലുര കമ്മാണനിച്ചുതരമ്മാമമമ്മാ? 

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന:  സര്,  പനചനികമ്മാടെക്ട്  പഞമ്മായത്തനില

മസമ്മാണനിയമ്മാഗമ്മാന്ധനി മനരനിടക്ട്  ഴകമ്മാടുത്ത സലെമുണക്ട്.   അതനില ഒരു വശടുര  വചക്ട്

ഴകമ്മാടുത്തു.  ആ വശടനില അവര് സുഖമമ്മായനി ജശവനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന ശശമതനി

സനി.  ഴക.  ആശഴയ  അമങ്ങമ്മാടക്ട്  കണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ആ  വശടനില  വന്നമ്മാല

ആശയ്ക്കക്ട് ഞങ്ങള് നഴലമ്മാരു ഉഇൗണുര തനവനിടെമ്മാര.

ശശ  .    എര  .    വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഴമമ്പര്കക്ട് ഒരു സലെമല,
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50,000 സലെങ്ങള് സമയമുഴണങ്കേനില കമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാടുകമ്മാര. 

ശശ  .    പനി  .    എസക്ട്  .    സുപമ്മാല  : സര്,  ശശമതനി സനി.  ഴക.  ആശ എര.എല.എ.

സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ,  പുനലൂര്  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനില  ഒറകല  എന്ന

സലെത്തക്ട്   ശശമതനി  മസമ്മാണനിയ  ഗമ്മാന്ധനി  പടയവനിതരണര  നടെത്തനി.  പഴക,

ആര്ക്കുര  അവനിഴടെ  ഭൂമനിയുണമ്മായനിരുന്നനില.   അവര്കക്ട്  പടയര  ഴകമ്മാടുക്കുന്ന

നടെപടെനികള്  ഇമപ്പമ്മാള്  എല.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

സത്വശകരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ശശമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാന്ധനി   ഴകമ്മാടുത്ത

പടയങ്ങഴളലമ്മാര വരമ്മാജ പടയങ്ങളമ്മായനിരുന.  അതക്ട് നനിങ്ങള് അരഗശകരനിക്കുമമമ്മാ?

ശശ  .    എര  .    വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  ഇതക്ട് ഴതറമ്മായ ഒരു പരമ്മാമര്ശമമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്

സഭേമ്മാമരഖയനിലുണമ്മാകമ്മാന  പമ്മാടെനില.  ശശമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാന്ധനി  ഴകമ്മാടുത്ത

പടയങ്ങഴളലമ്മാര വരമ്മാജ പടയമമ്മാഴണന്നക്ട് സഭേയനില ഒരരഗര  പറഞമ്മാല അതക്ട്

ഴതളനിയനികമ്മാനുള്ള  ബമ്മാധരതയുണക്ട്.  എലമ്മാ  പടയങ്ങളുര  വരമ്മാജമമ്മാഴണന്നക്ട്

പറയുമമ്പമ്മാള്  യമ്മാഴതമ്മാരു  മരഖയുഴടെമയമ്മാ  ഴതളനിവനിഴന്റെമയമ്മാ

അടെനിസമ്മാനത്തനിലെലമ്മാഴത ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു നനിലെപമ്മാഴടെടുക്കുന്നതക്ട് ശരനിയല.  അതക്ട്

മരഖയനിലുണമ്മാകമ്മാന പമ്മാടെനില.  (....ബഹളര....) 
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മനി  .   ഴചയര്മമ്മാന  : അതക്ട് പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.+

ശശ  .   എര  .   വനിനഴസന്റെക്ട്:   മഡമ്മാ. മമ്മാതന കുഴെലനമ്മാടെനക്ട് ഞമ്മാന വഴെങ്ങമ്മാര.

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതന  കുഴെലനമ്മാടെന:  സര്,  ഈ  സഭേയനിലെനിലമ്മാത്ത  ഒരമ്മാഴള

കുറനിചമ്മാണമലമ്മാ........(....ബഹളര....) 

മനി  .   ഴചയര്മമ്മാന: പ്ലശസക്ട്... പ്ലശസക്ട്....

ശശ  .   എര  .   വനിനഴസന്റെക്ട്: ഞമ്മാന മഡമ്മാ. മമ്മാതന കുഴെലനമ്മാടെനമ്മാണക്ട് വഴെങ്ങനിയതക്ട്.

മനി  .    ഴചയര്മമ്മാന:  ശശ.  പനി.  എസക്ട്.  സുപമ്മാല  സരസമ്മാരനികഴട,  അതക്ട്

കഴെനിഞക്ട് അമദ്ദേഹത്തനിനക്ട് അവസരര ഴകമ്മാടുകമ്മാര.

ശശ  .    പനി  .    എസക്ട്  .    സുപമ്മാല  : സര്,  ശശ.  എര.  വനിനഴസന്റെക്ട്

വസ്തുതമ്മാവനിരുദമമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിചതക്ട്.  അമദ്ദേഹര  ഉറുകുന്നക്ട്,

ഒറകല എനപറയുന്ന സലെത്തക്ട് പടയവനിതരണര നടെത്തനിഴയന പറയുന്നതക്ട്

ശരനിയല.  എഴന്റെ കൂഴടെ വന്നമ്മാല അങ്ങഴയ ഞമ്മാന മനരനിടക്ട് മബമ്മാധരഴപ്പടുത്തമ്മാര.

ഞമ്മാന അങ്ങഴയ ഴവല്ലുവനിളനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. അമങ്ങയ്ക്കക്ട് എലമ്മാ ഴചലെവര തന്നക്ട് ഞമ്മാന

ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാര.  എഴന്റെ കൂഴടെ വരമ്മാന അങ്ങക്ട് തയമ്മാറമ്മാമണമ്മാ;  അങ്ങഴയ ഞമ്മാന

+ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സഭേമ്മാദരകഴന്റെ ഉത്തരവനിനപ്രകമ്മാരര (ഫയല നര.16214/ഇ.ബനി./2021/നനി.ഴസ. തശയതനി 05.10.2021)  
സഭേമ്മാമരഖകളനില നനിലെനനിര്ത്തനി
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ഴവല്ലുവനിളനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    എര  .    വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന പറഞതുര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട   പനി.

എസ് .  സുപമ്മാല പറഞതുര മരഖയനിലുണക്ട്. ശശമതനി മസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാന്ധനി വന്നക്ട്

ഴകമ്മാടുത്ത  പടയങ്ങഴളലമ്മാര  വരമ്മാജ  പടയങ്ങളമ്മായനിരുനഴവന്നമ്മാണക്ട്  അമദ്ദേഹര

പറഞതക്ട്.   അതക്ട്  വളഴര  ഴതറമ്മായ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  യമ്മാഴതമ്മാരു  മരഖയുഴടെമയമ്മാ

ഴതളനിവനിഴന്റെമയമ്മാ പനിനബലെമനിലമ്മാഴത ശശമതനി മസമ്മാണനിയമ്മാ ഗമ്മാന്ധനിഴയമപ്പമ്മാലുള്ള

ഒരമ്മാഴള  വചക്ട്  ഒരു  വരമ്മാജ  പരമ്മാമര്ശര  നടെത്തുന്നതക്ട്  ഴതറമ്മാണക്ട്.  ആ  പ്രസമ്മാവന

മരഖയനിലുണമ്മാകമ്മാന  പമ്മാടെനില  എന്നമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  പറഞതക്ട്.  അവനിടെഴത്ത

എര.എല.എ.  എന്ന   നനിലെയ്ക്കക്ട്  അവനിടുഴത്ത  സരഭേവഴത്തക്കുറനിചക്ട്  അമദ്ദേഹര

പറയുന്നതക്ട്  ശരനിയമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാന നമുകക്ട്  സമയമനില.  പഴക

ശശമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാ  ഗമ്മാന്ധനി  ഴകമ്മാടുത്ത  പടയങ്ങഴളലമ്മാര  വരമ്മാജമഴലന്നക്ട്

ഞങ്ങള്കക്ട് ഉറപ്പുണക്ട്. അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് അതക്ട് നശകര ഴചയണഴമന്നക്ട് പറഞതക്ട്.

മനി  .   ഴചയര്മമ്മാന: അതക്ട് പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.+

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതന  കുഴെലനമ്മാടെൻ:  സര്,  വളഴര  മഖദകരമമ്മായ  ഒരു

+ ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സഭേമ്മാദരകഴന്റെ ഉത്തരവനിനപ്രകമ്മാരര (ഫയല നര.16214/ഇ.ബനി./2021/നനി.ഴസ. തശയതനി 05.10.2021)  
സഭേമ്മാമരഖകളനില നനിലെനനിര്ത്തനി
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പരമ്മാമര്ശമമ്മായനിമപ്പമ്മായനി.  തശര്ചയമ്മായനിട്ടുര  അങ്ങഴയമപ്പമ്മാഴലെമ്മാരു  അരഗത്തനില

നനിനര  ശശമതനി  മസമ്മാണനിയമ്മാഗമ്മാന്ധനി  നലകനിയ  പടയര  വരമ്മാജ

പടയമമ്മായനിരുനഴവന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.....  അങ്ങക്ട്  പ്രസരഗ  ഭേമ്മാഷേയനില

പറഞമപമ്മായതമ്മാഴണങ്കേനില  അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  പനിനവലെനികമ്മാര.  അതക്ട്  അങ്ങയുഴടെ

ഡനിസശഷേനമ്മാണക്ട്.  അഴതമ്മാരു മമ്മാനരതയുര മരരമ്മാദയുമമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന ഈ സഭേയനില

ഉള്ള ഒരമ്മാള് പറഞ കമ്മാരരര പറയഴട.  ഇടുകനിയനില വലെനിയ മഹമ്മാമഹര നടെത്തനി.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മുഖരമനനിയടെകര വന.  അതനിനക്ട് മനതൃതത്വര ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്  ശശ.

എര.  എര.  മണനിയമ്മാണക്ട്.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗര  ഇവനിഴടെ  ഇരനിപ്പുണക്ട്.

ഴകമ്മാടനിമഘമ്മാഷേനിചതുര എഴതനി വചതുര ബമ്മാനര് ഴകടനിയതുഴമലമ്മാര ഉപമ്മാധനിരഹനിത

പടയര  എന്നമ്മാണക്ട്.  ഇഴലന്നക്ട്  മണനിയമ്മാശമ്മാന  പറയഴട.  ഇന്നക്ട്  ഇടുകനിയനില

ഉള്ളവര്കക്ട്  ഉപമ്മാധനി  കമ്മാരണര  ഴകടനിടെര  പണനിയമ്മാന  സമ്മാധനികമ്മാഴത

കനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഉപമ്മാധനിരഹനിത പടയഴമന്നക്ട് പറഞതക്ട് വരമ്മാജമമല, കള്ളമമല;

 ഞമ്മാന  ഇലമ്മാത്ത  ആഴളക്കുറനിചക്ട്  പറയുകയല,  അഴലങ്കേനില  മണനിയമ്മാശമ്മാന

പറയഴട.

മനി  .    ഴചയര്മമ്മാന:   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗങ്ങള്  പരസരര  പറയരുതക്ട്.
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ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗര, പ്രസരഗര തുടെരണര.

ശശ  .    എര  .    വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  തനിരുവനനപുരര  ജനിലയനിഴലെ

പടയമമളഴയക്കുറനിചക്ട്  പറഞതനില  എഴനങ്കേനിലുര  പനിശകുഴണങ്കേനില....,

ഴനടുമങ്ങമ്മാടെക്ട്  മമള,  ഴനയമ്മാറനിനകര ഓമരമ്മാ  തമ്മാലൂകനിലുര  നടെത്തുകയമ്മാണക്ട്.  എത്ര

പടയമമ്മാണക്ട്  ഈ  പടയമമളയനിലൂഴടെ  ശശ.  സനി.  ഴക.  ഹരശന്ദ്രഴന്റെ

നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനില  ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്;   ശശ.  ഴക.  ആനസലെന,  അങ്ങയുഴടെ

നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനില  എത്ര  പടയമമ്മാണക്ട്  ഈ  പടയ  മമളയനിലൂഴടെ

ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുള്ളതക്ട്?

ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷേരസശര്  :  സര്,  മപമ്മായനിന്റെക്ട്  ഓഫക്ട്  ഓര്ഡര്...  ഈ

ബനിലനിഴന്റെ  ഡനിമബറനില  മഡമ്മാ.  മമ്മാതന  കുഴെലനമ്മാടെൻ  ചര്ചയനില  പഴങ്കേടുത്തക്ട്

മണനിയമ്മാശമ്മാഴന  കത്വമ്മാടക്ട്  ഴചയഴകമ്മാണക്ട്  പറഞ.  ശശ.  എര.  എര.  മണനിയുഴടെ

നമ്മാടനില  ഴകമ്മാടുത്ത  പടയത്തനിനകത്തക്ട്  ഇങ്ങഴന  വച്ചുഴവന്നക്ട്  പറഞ.

അമദ്ദേഹഴത്ത  സരസമ്മാരനികമ്മാനമപമ്മാലുര  അനുവദനികമ്മാഴത  തുടെര്നമപമ്മാകുകയുര

ഴചയ.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  മഡമ്മാ.  മമ്മാതന  കുഴെലനമ്മാടെൻ  നടെത്തനിയ പരമ്മാമര്ശര സഭേമ്മാ

മരഖയനില ഉണമ്മാകമ്മാന പമ്മാടെനില.  ചടര 307 പ്രകമ്മാരര എകക്ട്പഞക്ട് ഴചയണര.
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മനി  .   ഴചയര്മമ്മാന:  നമുകക്ട് വനിഷേയത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് വരമ്മാര. 

ശശ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രമ്മാധമ്മാകൃഷ്ണന:  സര്,  മകരളത്തനില  പടയഴത്തക്കുറനിചക്ട്

കഥയുണക്ട്.  യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരമമ്മാണക്ട്,  ചരനിത്രമമ്മാണക്ട്.  ശശ.  പനി.  എസക്ട്.   സുപമ്മാല

വൃനമ്മാവന  പടയര മകടനിട്ടുമണമ്മാ;   രവശന്ദ്രന  പടയര  മകടനിട്ടുമണമ്മാ;   ഇഴതലമ്മാര

ഇടുകനിയനില ഴകമ്മാടുത്ത വരമ്മാജപ്പടയങ്ങളമ്മാണക്ട്.  ആരമ്മാണക്ട് ആ പടയര ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്

എനള്ളതക്ട്  ചരനിത്രത്തനിലുണക്ട്.  ഞമ്മാന  ആഴരയുര  ആമകപനികമ്മാന

കഴെനിയമ്മാത്തതുഴകമ്മാണക്ട്  മപരക്ട്  പറയുന്നനില.  ഞമ്മാന  റവനറ്റ്യൂ

വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  വൃനമ്മാവന  പടയര  കരമ്മാനസല  ഴചയ്തക്ട്

അവര്ഴകലമ്മാര  ശരനിയമ്മായ  പടയര  ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്.   രവശന്ദ്രന  പടയര,  ഒരു

തഹസശലദമ്മാര്  എഴതനി  ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്ട്  മപമ്മായ  വഴെനിഴകമ്മാഴക,  ഏതമ്മാണക്ട്

മകമ്മാഴെനി മുടയനിടുന്നതുമപമ്മാഴലെ.  എലമ്മായനിടെത്തുര പടയര ഴകമ്മാടുത്തക്ട് മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.

ആ  പടയര  കരമ്മാനസല  ഴചയ്തക്ട്  യഥമ്മാര്ത്ഥ  പടയര  ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്  ഞങ്ങളമ്മാണക്ട്.

ഇടുകനി  ജനിലയനില  എത്ര  ആയനിരര  മപര്കക്ട്  പടയര  ഴകമ്മാടുത്തുഴവന്നതക്ട്

ചരനിത്രത്തനില  കനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഴതലമ്മാര  നനിലെനനിര്ത്തനിഴകമ്മാണക്ട്

പടയഴത്തക്കുറനിച്ചുള്ള അവകമ്മാശവമ്മാദര അങ്ങക്ട് മനസനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുമണമ്മാ?
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ശശ  .   എര  .   എര  .   മണനി:  സര്, ബഹുമമ്മാനഴപ്പട തനിരുവഞ്ചൂര്, നനിങ്ങള് പടയര

ഴകമ്മാടുത്തുഴവന്നക്ട്  പറയുന്നതുതഴന്ന  ശുദ  അസരബന്ധമമ്മാണക്ട്.  ഒരു  പടയര

ഴകമ്മാടുത്തുഴവന്നക്ട്  പറഞമ്മാല  ഞമ്മാന  രമ്മാഷ്ട്രശയ  പ്രവര്ത്തനര  ഉമപകനികമ്മാര.

നനിങ്ങള്  പടയഴമമ്മാനര  ഴകമ്മാടുത്തനില.  മലെമയമ്മാര  കൃഷേനികമ്മാരഴന്റെ  വമ്മായനില

മണ്ണനിടുന്ന  പണനിയമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴചയ്തതക്ട്.  അമതസമയര

ഉപമ്മാധനിരഹനിത പടയര ഴകമ്മാടുത്തതക്ട് ഞങ്ങളമ്മാണക്ട്.  രവശന്ദ്രന പടയര....  നനിങ്ങള്

അധനികമ്മാരത്തനില വന്നനിടക്ട് അഴതമ്മാന്നക്ട് കറകക്ട് ഴചയ്തക്ട് ഴകമ്മാടുമത്തമ്മാ?  ഒരു ഏകര്

വഴര പടയര.

മനി  .    ഴചയര്മമ്മാന:  നമുകക്ട്  പടയ  പ്രശത്തനിലനനിനര  ഴപമ്മാതുവനിലപ്പന

നനികുതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് വരമ്മാര. Come to the subject.

ശശ  .    എര  .    വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  ഞമ്മാന  വനിഷേയര  മമ്മാറ്റുകയമ്മാണക്ട്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മണനിയമ്മാശമ്മാന  രമ്മാഷ്ട്രശയത്തനില  തുടെരണഴമന്നതമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങളുഴടെ

ആഗ്രഹര.   അമദ്ദേഹര ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു പ്രശത്തനില രമ്മാഷ്ട്രശയര  വനിട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്

ഞങ്ങള്കക്ട്  ഒരനികലുര  ചനിനനികമ്മാനമപമ്മാലുര  കഴെനിയുന്നനില.  അമദ്ദേഹര

രമ്മാഷ്ട്രശയത്തനില  തുടെരണര.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഴവല്ലുവനിളനി  ഏഴറടുത്തക്ട്
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ഴതളനിയനികമ്മാഴനമ്മാനര  ഞങ്ങള്  മപമ്മാകുന്നനില.  ഴതളനിയനിചമ്മാല  അമദ്ദേഹര

ചനിലെമപ്പമ്മാള്  രമ്മാഷ്ട്രശയര  വനിട്ടുമപമ്മാകുന്ന  സനിതനി  ഉണമ്മാകുര.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

ഉദ്ഘമ്മാടെനങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട് പറഞമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന ഈ വനിഷേയത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് വന്നതക്ട്.

ശശ  .   സനി  .   ഴക  .   ഹരശന്ദ്രന  : സര്,  സഭേയനില പറഞ കമ്മാരരത്തനിനക്ട്  വരക്തത

വരുത്തമ്മാനമവണനി  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  സമയര  ഴചലെവഴെനിക്കുന്നതക്ട്.  മകമ്മാവനി ഡക്ട്

കമ്മാലെത്തക്ട്  പടയത്തനിനക്ട്  അര്ഹതയുള്ള  എലമ്മാവഴരയുര  ഒരനിടെത്തക്ട്  വനിളനിച്ചുകൂടനി

ഴകമ്മാടുകണ എന്നതനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്  തനിരുവനനപുരര ജനിലയനിഴലെ

വനിവനിധ മൂന്നക്ട്  മണ്ഡലെങ്ങളനില വചക്ട്  പടയര  ഴകമ്മാടുകമ്മാനുള്ള തശരുമമ്മാനര  റവനറ്റ്യൂ

വകുപ്പക്ട്  എടുത്തതക്ട്.  പടയര  ഴകമ്മാടുകമ്മാനുള്ളവരുഴടെ  ലെനിസ്റ്റുര  മറ്റു  കമ്മാരരങ്ങളുഴടെ

മപ്രമ്മാസസനിരഗുര  നടെക്കുഴന്നമ്മാരു  മവളയമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട്  തുടെകര  കുറനിക്കുന്ന

നനിലെയനില  ഓമരമ്മാ  മണ്ഡലെത്തനിലുര  ഈരണക്ട്  പടയര  ഴകമ്മാടുത്തക്ട്  ഉദ്ഘമ്മാടെനര

നടെത്തമ്മാനുള്ള  ഒരു  ചടെങ്ങമ്മാണക്ട്  എലമ്മാ  തമ്മാലൂകക്ട്  മകന്ദ്രങ്ങളനിലുര  നടെത്തനിയതക്ട്.

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  ബമ്മാകനിയുള്ളവര്കക്ട്  അതതക്ട്  പ്രമദശങ്ങളനിഴലെ  വനിമലജക്ട്

ഓഫശസുകള്വഴെനി വനിതരണര ഴചയമ്മാവന്നതമ്മാഴണന്നക്ട് അന്നക്ട് പറഞ.  ഇതമ്മാണക്ട്

അവനിഴടെ  നടെന്നതക്ട്  എന്നതക്ട്  സഭേയുഴടെ  ശദയനിലഴപ്പടുത്തമ്മാന  ഞമ്മാന
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ആഗ്രഹനിക്കുന.  തശരമദശ  മമഖലെയനിഴലെ  പടയവര  മലെമയമ്മാര  മമഖലെയനിഴലെ

പടയവഴമലമ്മാര തയമ്മാറമ്മാകനി ഓമരമ്മാ തമ്മാലൂകക്ട് ഓഫശസുകളനിലുര ഉണക്ട്.  അതനിഴന്റെ

മപ്രമ്മാസസനിരഗക്ട്  നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കഴെനിഞ  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  മുനപുള്ള

ഗവണ്ഴമന്റെനില റവനറ്റ്യൂ വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിരുന്ന,  നനിലെവനില എര.പനി.-യമ്മായ ശശ.

അടൂര്പ്രകമ്മാശക്ട്  മലെമയമ്മാര മമഖലെയനില അഞക്ട് ചങ്ങലെ പ്രമദശത്തക്ട് എഴന്നൂമറമ്മാളര

വരുന്നവര്കക്ട്  60 ദനിവസകമ്മാലെമത്തകക്ട് നനിലെനനിലക്കുന്ന ഒരു പടയര വനിതരണര

ഴചയ്ത  കമ്മാരരര  ശദയനിലുമണമ്മാ?  അതുഴകമ്മാണക്ട്  പടയവമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്

ഉയര്നവരുന്ന  ആമരമ്മാപണങ്ങള്  ഇപ്പറയുന്നതക്ട്  ഴവറുഴത  വനിമര്ശനത്തനിനക്ട്

വനിമധയമമ്മാകമ്മാഴമന്നലമ്മാഴത  യമ്മാഴതമ്മാരു  കമ്മാരരവമനില.  ശരനിയമ്മായ  മതമ്മാതനില

പടയവനിതരണത്തനിഴന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  ഇനര നടെനവരനികയമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട് മൂന്നക്ട്

മമ്മാസകമ്മാലെത്തനിനനിടെയനില നടെത്തനിയതമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    എര  .    വനിനഴസന്റെക്ട്:  സര്,  അമദ്ദേഹര പറഞതനില വസ്തുതമ്മാപരമമ്മായനി

ഴതറ്റുണക്ട്.   ഴനയമ്മാറനിനകര  തമ്മാലൂകനില  രണക്ട്  പടയര  വശതര  ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്

മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാരണമമ്മാഴണന്നക്ട്  അമദ്ദേഹര  പറഞ.  പഴക  തനിരുവനനപുരര

തമ്മാലൂകനില  കൂടുതല  പടയര  ഴകമ്മാടുത്തു.  മലെബമ്മാറനിഴലെ  പലെ  പ്രമദശങ്ങളനിലുര
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വളഴരമയഴറ  പടയങ്ങള്  ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുണക്ട്.  അതനില  ഴതഴറമ്മാനര  പറയുന്നനില.

ഓമരമ്മാ  ഉദ്ഘമ്മാടെനങ്ങള്  വയ്ക്കുന്നതനില  പരനിഹമ്മാസരമമ്മായ  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

നനിലെപമ്മാടെനിഴനക്കുറനിചമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  പറഞതക്ട്.  മനമ്മാണ്  പ്രമയമ്മാറനിറനി

ലെനിസ്റ്റേനിലുള്ളവര്കക്ട്  പ്രമയമ്മാറനിറനി  ലെനിസ്റ്റേനില  കമ്മാര്ഡക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുന.  അതനിനുര

ഉദ്ഘമ്മാടെനര വയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട പനി.  തനിമലെമ്മാത്തമന മനനിയമ്മായനിരുന്ന

സമയത്തമ്മാണക്ട്  പ്രമയമ്മാറനിറനിയുര  മനമ്മാണ്  പ്രമയമ്മാറനിറനിയുര  വന്നക്ട്  ഭേകരസുരകമ്മാ

നനിയമര  ഇവനിഴടെ  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട്.  അന്നഴത്ത  ഉമദരമ്മാഗസരുര  സര്കമ്മാരുര

എടുത്തനിട്ടുള്ള  കണക്കുകളുഴടെ  അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്  അനര്ഹരമ്മായനിട്ടുള്ളവര്

കടെനകൂടെനിയതക്ട്.  അന്നക്ട് അര്ഹരമ്മായനിട്ടുള്ള ആളുകള് അമപക ഴകമ്മാടുത്തക്ട് മനമ്മാൺ

പ്രമയമ്മാറനിറനിയനിലനനിനര  പ്രമയമ്മാറനിറനിയനിമലെകക്ട്  വന.  ഇഴതമ്മാരു

തുടെര്മപ്രമ്മാസസമ്മാണക്ട്. ഇമപ്പമ്മാള് മനമ്മാണ് പ്രമയമ്മാറനിറനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് വന്നവര്കക്ട് ഞങ്ങള്

മറഷേന കമ്മാര്ഡക്ട് നലകുന, അതനിനുര തമ്മാലൂകക്ട് അടെനിസമ്മാനത്തനില ഉദ്ഘമ്മാടെനര.

എഴന്ന  തമ്മാലൂകക്ട്  സപപ്ല  ഓഫശസര്  വനിളനിചക്ട്  പനണക്ട്  കമ്മാര്ഡുണക്ട്  വന്നക്ട്

വനിതരണര ഴചയണഴമന്നക്ട് പറഞ.  തമ്മാലൂകക്ട്തലെ ഉദ്ഘമ്മാടെനര,  സരസമ്മാനതലെ

ഉദ്ഘമ്മാടെനര,  എലമ്മാത്തനിനുര ഉദ്ഘമ്മാടെനര.  നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന കമ്മാരരത്തനിനക്ട്
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വശണ്ടുര ഒരു ഉദ്ഘമ്മാടെനര വയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  സ്കൂളുകളനില എസക്ട്.പനി.സനി.  യൂണനിറ്റുകള്

ആരരഭേനിക്കുന്നതനിനക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സരസമ്മാന  മുഖരമനനി  ഓണ്പലെന

ഉദ്ഘമ്മാടെനര  നടെത്തുന.  എലമ്മാതലെങ്ങളനിലുര  മവഴറ  മവഴറ  ഉദ്ഘമ്മാടെനര.

അഴതങ്കേനിലുര  സ്കൂളുകമ്മാര്കക്ട്  വനിട്ടുഴകമ്മാടുകമണ;  ഇങ്ങഴന എലമ്മാ കമ്മാരരങ്ങളനിലുര

സരസമ്മാനതലെത്തനില  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനി  ഓണ്പലെന  ഉദ്ഘമ്മാടെനര

ഴചയ്യുന.  ഇങ്ങഴന  ഉദ്ഘമ്മാടെനമമ്മാനര  ബമ്മാധനിച  സര്കമ്മാര്,  ഉദ്ഘമ്മാടെനങ്ങള്

നടെത്തനി  അതനില  അഭേനിരമനിക്കുഴന്നമ്മാരു  സര്കമ്മാര്,  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനി

പരനിഹരനികമ്മാനുള്ള   സുചനിനനിതമമ്മായ  നടെപടെനികള്  സത്വശകരനിക്കുന്നതനിനുപകരര

മകമ്മാവനിഡനിഴന  പ്രതനിയമ്മാകനി  ഈ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയനില  ഞങ്ങള്

പങ്കേമ്മാളനികളഴലന്നക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനിക്കുന്ന  ഈ  ഴതറമ്മായ  നയത്തനിലനനിനര

മമ്മാറനിഴകമ്മാണക്ട്  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനി  പരനിഹരനികമ്മാന  എനക്ട്

നടെപടെനിയമ്മാഴണന്നക്ട്  ആമലെമ്മാചനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുര  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകണഴമന്നക്ട്

പറഞഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന നനിരമ്മാകരണപ്രമമയഴത്ത പനിനമ്മാങ്ങുന. 

ശശ. ഴക. ഴക. രമ്മാമചന്ദ്രന ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര (ശശ  .   ഴഎ  .   ബനി  .

സതശഷേക്ട്  ):  സര്,  2021-ഴലെ മകരള ഴപമ്മാതുവനിലപ്പന നനികുതനി  (മഭേദഗതനി)  ബനില
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ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി  15/10/2021  വഴര  സര്ക്കുമലെറക്ട്

ഴചയണഴമന്ന മഭേദഗതനി ഞമ്മാന അവതരനിപ്പനിക്കുന.

സത്വമ്മാതനരമ്മാനനര  ഭേമ്മാരതത്തനില  ആഭേരനര  നനികുതനി  വരുമമ്മാനത്തനിലുര

സമമ്മാഹരണത്തനിലുമുണമ്മായനിരുന്ന  രശതനിയനില  വളഴര  ഴപഴടന്നമ്മാണക്ട്  ഒരു

മമ്മാറമുണമ്മായതക്ട്.  ആ  മമ്മാറര  ഉപമഭേമ്മാക്തൃ  സരസമ്മാനമമ്മായ  മകരളമുള്ഴപ്പഴടെയുളള

സരസമ്മാനങ്ങളനില  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുളള  പ്രതനിസന്ധനി  വളഴര  വലുതമ്മാണക്ട്.  ഉപമഭേമ്മാക്തൃ

സരസമ്മാനഴമന്ന  നനിലെയനില  മകരളര  2017  വഴര  സത്വശകരനിചനിരുന്ന

സമശപനത്തനിലനനിനര വഴെനിമമ്മാറനി നടെമകണനിവന്നമപ്പമ്മാള് ഉണമ്മായനിട്ടുളള മമ്മാറങ്ങള്

നമ്മുഴടെ  മുന്നനിലുണക്ട്.  മകരളത്തനിഴലെ  സര്കമ്മാര്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഇഇൗ  നനിയമര

അവതരനിപ്പനിക്കുമമ്പമ്മാള്  നനിര്ഭേമ്മാഗരവശമ്മാല  പ്രതനിപകര  വനിമര്ശനര

ഉന്നയനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കഴെനിഞ  നനിയമസഭേമ്മാ  കമ്മാലെയളവനില  യുവജനമകമവര

യുവജനകമ്മാരരവര  സരബന്ധനിച  സമനിതനിയുഴടെ  മനതൃതത്വത്തനില  വടെമക

ഇനരയനിഴലെ  അഞക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങളനില  നടെത്തനിയ  പരരടെനത്തനില

ഞമ്മാനുമുണമ്മായനിരുന.  പലെ നനിയമസഭേകളനിലുര  ഴചന്നക്ട്  മകരളത്തനിഴലെ അനുഭേവര

പറയുമമ്പമ്മാള് അവര്  മൂകത്തക്ട് വനിരലവയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  വര്ഷേത്തനില അഞ്ചുദനിവസര
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മമ്മാത്രര  സമമളനിക്കുന്ന  നനിയമസഭേകളുമുണക്ട്.  അത്തരര  നനിയമസഭേകളുളള

രമ്മാജരത്തമ്മാണക്ട് മകരളര മമ്മാതൃകയമ്മാകുന്നതക്ട്. 

ഇവനിഴടെ ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ഴയക്കുറനിചക്ട് മുമ്പക്ട് ചര്ച ഴചയ.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുമമ്മായനി

ബന്ധഴപ്പടക്ട്  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  സത്വശകരനിക്കുന്ന  സമശപനര  മനമ്മാകമ്മാര.

സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  നഷ്ടപരനിഹമ്മാരര  ഴപമ്മാതുഖജനമ്മാവനിലനനിനര  നലകമ്മാന

നനിയമമനിഴലന്നമ്മാണക്ട് പമ്മാര്ലെഴമന്റെക്ട് ഴസഷേനനില ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി പറഞതക്ട്.

ഒരു  നനിയമഴത്ത  എങ്ങഴന  വളഴചമ്മാടെനിചക്ട്  വരമ്മാഖരമ്മാനനിചക്ട്  ജനങ്ങള്ഴകതനിരമ്മായനി

യുദപ്രഖരമ്മാപനര നടെത്തമ്മാഴമനളളതനിഴന്റെ കമ്മാസനികല ഉദമ്മാഹരണമമ്മായനിരുന ആ

പ്രസരഗര.  യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില എനമ്മാണക്ട് വസ്തുത? 2017-ഴലെ 102-ാം ഭേരണഘടെന

മഭേദഗതനിവഴെനി  നഷ്ടപരനിഹമ്മാര  നനിയമര  ഇനരയനില  നടെപ്പനിലെമ്മാകനി.  ആ

നഷ്ടപരനിഹമ്മാര  നനിയമമനുസരനിചക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്ന  കമ്മാലെത്തനിനക്ട്

മുമ്പുണമ്മായനിരുന്ന  നനികുതനി  വരുമമ്മാനത്തനില  സരസമ്മാനങ്ങള്ക്കുണമ്മാകുന്ന  നഷ്ടര

നനികത്തമ്മാന  അഞക്ട്  വര്ഷേഴത്ത  പ്രമതരക  ഴസസക്ട്  പനിരനികണഴമന്നമ്മായനിരുന.

അങ്ങഴന പനിരനിക്കുന്ന ഴസസക്ട് മനമ്മാണ് ലെമ്മാപബനിള് ഫണനില നനിമകപനികണര.

അതനിഴന്റെ  മമജര്  ഴഹഡക്ട്  2647  ആണക്ട്.  എന്നമ്മാല  മകന്ദ്ര  സര്കമ്മാര്  മമജര്
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ഴഹഡമ്മായ  3061-ല  നനിമകപനിച്ചു.  അതക്ട്  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്  ഴഹഡമ്മാണക്ട്.  നഷ്ടപരനിഹമ്മാരര

മമ്മാനമഡററനിയമ്മാണക്ട്,  നനിര്ബന്ധനിതമമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

വനിമവചനമ്മാധനികമ്മാരമമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്   ലെഭേരമമ്മാമകണ  സമ്മാമ്പത്തനിക

സഹമ്മായര കനിടമ്മാതനിരനിക്കുന്നതനിനുമവണനി നനിയമഴത്ത ദുര്വരമ്മാഖരമ്മാനര ഴചയ്യുകയുര

അതക്ട്  അവതരനിപ്പനിക്കുകയുമമ്മാണക്ട്  ഴചയ്തതക്ട്.  ഇവനിഴടെ  രണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റുകള്

തമനിലുളള  സമശപനത്തനിഴലെ  വരതരമ്മാസമമ്മാണക്ട്  മബമ്മാദരമമ്മാകുന്നതക്ട്.  വളഴര

ഴകമ്മാടനിമഘമ്മാഷേനിചമ്മാണക്ട് ജനി.എസക്ട്.ടെനി. ഇവനിഴടെ നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയതക്ട് - ഒരു രമ്മാഷ്ട്രര, ഒരു

നനികുതനി.  ആര്.എസക്ട്.എസക്ട്.-ഴന്റെ  ശമ്മാഖകളനില  സത്വയരമസവകന്മേമ്മാരുര

ശനികകന്മേമ്മാരുഴമലമ്മാര  അതനിഴനപ്പറനി  അതനിശമയമ്മാക്തനികലെര്ന്ന  വമ്മാദമുഖങ്ങള്

അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഇനരഴയ  സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായനി  സത്വര്ഗത്തനിഴലെത്തനികമ്മാന

മപമ്മാകുന്നൂഴവന്ന വമ്മാദമുഖങ്ങള് നനിരത്തനി.  ഇന്നക്ട് ഇഇൗ രമ്മാജരര എത്തനിനനിലക്കുന്ന

അവസ എനമ്മാഴണന്നക്ട് നമുകറനിയമ്മാര. 2017-ല ഴപഴടന്നക്ട് അവതരനിപ്പനികഴപ്പട

ആശയമല  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  എന്നക്ട്  എലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാര.  ഒരു  രമ്മാഷ്ട്രര,  ഒരു

നനികുതനിഴയന്ന  മമമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്ന,  അതനിശയനിപ്പനിക്കുന്ന  പരസരവമ്മാചകങ്ങളുഴടെ

പനിന്തുണമയമ്മാടുകൂടെനി  അവതരനിപ്പനിചതനിനുമശഷേര  ഇന്നക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങള്
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എത്തനിനനിലക്കുന്ന  സമശപനര;  ഓമരമ്മാ  ആഴ്ചയനിലുര  ഒമ്മാമരമ്മാ  ഉത്തരവക്ട്

പുറത്തനിറങ്ങുകയമ്മാണക്ട്. ആ ഉത്തരവകള്ഴകമ്മാനര ആഡനിറനിരഗനിഴന്റെ കമ്മാരരത്തനിലുര

ഓപ്പമറഷേഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനിലുര  വരക്തത  ഉണമ്മാകമ്മാതനിരനിക്കുയമ്മാണക്ട്.

ഫമ്മാസനിസ്റ്റുകളനിലനനിന്നക്ട്  നന്മേ  പ്രതശകനിമകണതനിഴലന്നക്ട്  മബമ്മാദരമമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.

മകരളത്തനില ഇഇൗ സര്കമ്മാര് അധനികമ്മാരത്തനില വന്നതനിനുമശഷേര ഫലെപ്രദമമ്മായ

നടെപടെനികളമ്മാണക്ട് സത്വശകരനിചനിട്ടുളളതക്ട്. വനിലപ്പന നനികുതനി ഉമദരമ്മാഗസരുഴടെ മയമ്മാഗര

രണമ്മാര  തവണയുര  വനിളനിച്ചുമചര്ത്തനിരനിക്കുന.  മകമ്മാവനിഡമ്മാനനരര

വരമ്മാപമ്മാരസമ്മാപനങ്ങള് സജശവമമ്മായനി തുടെങ്ങുന്ന ഘടത്തനില നനികുതനികള് അതതക്ട്

മമ്മാസങ്ങളനില അടെയ്ക്കണഴമന്ന നനിഷ്കര്ഷേയുണമ്മായനിരനിക്കുന.  നനികുതനി  അടെയ്ക്കമ്മാഴത

വരവസമ്മായത്തനില  വശണ്ടുര  മുടെക്കുക,  അതനിലനനിനര  ലെമ്മാഭേമുണമ്മാക്കുകഴയന്ന

സമശപനര  സത്വശകരനിക്കുന്ന വരമ്മാപമ്മാരനികമളമ്മാടെക്ട്  അഭേരര്ത്ഥനിക്കുകയമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാര്

ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  റനിമടണുകള്  അതതക്ട്  മമ്മാസത്തനില  അടെയ്ക്കണഴമന്ന

തശരുമമ്മാനത്തനിലനനിനര  മമ്മാറമുണമ്മായനിരനിക്കുന.  ഇ-മവ  ബനിലനിഴന്റെ  മറവനില

നടെക്കുന്ന  നനികുതനി  ഴവടനിപ്പക്ട്;  ഇന്നഴത്ത  മകരളത്തനിഴന്റെ  സവനിമശഷേ

സമ്മാഹചരരത്തനില  അനനിവമ്മാരരമമ്മായ  ചനിലെ  ചുവടുവയ്പ്പുകളമ്മാണക്ട്  മകന്ദ്ര
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സര്കമ്മാരനിലനനിനര  വരതരസമമ്മായനി  നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇന്നഴത്ത

ഇനരന സമ്മാമ്പത്തനിക സമ്മാഹചരരത്തനില ഏറവര ഉചനിതമമ്മായ മമ്മാര്ഗഴമനമ്മാണക്ട്?

അതശവ സമ്പന്നരനിലനനിനര കൂടുതല നനികുതനി സമമ്മാഹരനിചക്ട് മമ്മാത്രഴമ ഇനരയ്ക്കുര

മകരളമുള്ഴപ്പഴടെയുളള  സരസമ്മാനങ്ങള്ക്കുര  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന  സമ്മാധനിക്കൂഴവന്ന

യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരര  നമ്മുഴടെ  മുന്നനില  ഴതളനിഞനനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ

അടുത്തകമ്മാലെത്തമ്മാണക്ട് പ്രശസ സമ്മാമ്പത്തനിക വനിദഗ്ദ്ധനുര ഗമവഷേകനുമമ്മായ പ്രവമ്മാസക്ട്

രഞന മനിശ ഒരു അഭേനിപ്രമ്മായര പങ്കുവചതക്ട്.  പമരമ്മാക നനികുതനികളനിലൂഴടെ നനികുതനി

മശഖരനിക്കുന്ന  സമശപനര  ദരനിദരുഴടെ  ജശവനിതര  തകര്ക്കുകയുര  അസമതത്വര

വര്ദനിപ്പനിക്കുകയുര ഴചയ്യുര.  ഇതക്ട്  നമ്മുഴടെ  കണ്ണക്ട്  തുറപ്പനിമകണതമ്മാണക്ട്.  അതശവ

സമ്പന്നരനിലനനിനര  നനികുതനി  സമമ്മാഹരനികമ്മാനുര  സരതൃപ്ത  സരസമ്മാനങ്ങഴളന്ന

കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെക്ട് ഉറപ്പനികമ്മാനുര കഴെനിയണര.  ഇമപ്പമ്മാള് പണക്ട് ആമരമ്മാ പറഞനിട്ടുള്ള ഒരു

ആശയര  ഓര്മ  വരനികയമ്മാണക്ട്.  വനിശമ്മാലെമമ്മായ  മനസ്സുളള  മഹമ്മാന്മേമ്മാര്

ആശയങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട്  സരസമ്മാരനിക്കുര,  ശരമ്മാശരനി  മനുഷേരര്  സരഭേവങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട്

സരസമ്മാരനിക്കുര,  ഇടുങ്ങനിയ  മനസ്സുളളവര്  വരക്തനികളുഴടെ  വര്ണ്ണനകളനിലുര

കുറങ്ങളനിലുര  അഭേനിരമനിക്കുര.  ഇവനിഴടെ  പ്രതനിപകര  എനമ്മാണക്ട്
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ഴചയഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  അവര്  തഴന്ന  അറനിയുന്നനില.  എനനിക്കുമുമ്പക്ട്

സരസമ്മാരനിച അരഗര ഉദ്ഘമ്മാടെന മമ്മാമമ്മാങ്കേങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട് മവവലെമ്മാതനിഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.

തറകലനിടെല  മമ്മാമമ്മാങ്കേങ്ങളല,  ഉദ്ഘമ്മാടെന  മമ്മാമമ്മാങ്കേങ്ങളമ്മാണക്ട്  മകരളത്തനില

നടെക്കുന്നഴതന്നതക്ട് പ്രതനിബദതമയമ്മാഴടെ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  ഒരു  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്

സമയബന്ധനിതമമ്മായനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള് പൂര്ത്തനിയമ്മാകമ്മാന കഴെനിയുനഴവന്നതനിഴന്റെ

ഴതളനിവമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  വരക്തനികഴളക്കുറനിചക്ട്  പറയുന്നവര്  ഇടെതുപക

ജനമ്മാധനിപതരമുന്നണനി പ്രതനിനനിധമ്മാനര ഴചയ്യുന്നതക്ട്  ഒരമ്മാശയഴത്തയമ്മാഴണനളളതക്ട്

മറനമപമ്മാകുന. മകമ്മാവനിഡക്ട് കമ്മാലെത്തക്ട് മമ്മാസ്ക്കക്ട് ധരനികണഴമന്നക്ട് സര്കമ്മാര് പറഞ.

അതനിഴന്റെ  പനിന്നനില  കൃതരമമ്മായ  ഉമദ്ദേശമുണക്ട്.  സരസമ്മാരനിക്കുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  മമ്മാസക്ട്

ധരനിമകണതക്ട്,  പമക നമളതക്ട് മറനമപമ്മാകുന.  മകമ്മാവനിഡക്ട് കമ്മാലെഴത്തക്കുറനിചക്ട്

പലെമപ്പമ്മാഴര  പലെതുര  മറനമപമ്മാകുന.  മകമ്മാവനിഡക്ട്  സൃഷ്ടനിച  സമ്മാമ്പത്തനിക

പ്രതനിസന്ധനി  മലെമ്മാകഴത്തമ്പമ്മാടുമുണക്ട്.  ആ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയുഴടെ

നടുകത്തനിലെമ്മാണക്ട് നമഴളലമ്മാവരുര.

ശശ  .    മുഹമദക്ട്  മുഹസനിന:  സര്,  ഉദ്ഘമ്മാടെന  മമ്മാമമ്മാങ്കേഴത്തക്കുറനിചക്ട്

പറഞഴകമ്മാണക്ട്  ഇടെതുപക  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  വനിമര്ശനിക്കുന്നവര്  കുറച്ചുകമ്മാലെര
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മുമ്പക്ട്  മനമ്മാകനിയമ്മാല,  ഹമ്മാര്ടക്ട്  ഓപ്പമറഷേന കഴെനിഞയമ്മാള്,  ഴസ്ട്രെചറനില  വരുന്ന

കയ്യുരകമ്മാലുര  മുറനിഞവര്,  ആ  രശതനിയനില  വന്നക്ട്  മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട്  രൂപ

ഴചലെവഴെനിചക്ട് മുഖരമനനിയുഴടെ ദുരനിതമ്മാശത്വമ്മാസ നനിധനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് അമപക ഴകമ്മാടുക്കുന്ന

കമ്മാലെഘടമുണമ്മായനിരുന.  ഇടെതുപക  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി  അധനികമ്മാരത്തനില

വന്നമപ്പമ്മാള്  അമപക ഓണ്ഴഴലെനവഴെനി നലകനി ഒരു മനുഷേരനുര അറനിയമ്മാഴത

അവരുഴടെ  അകഇൗണനിമലെയ്ക്കക്ട്  പണര  നലകുന്ന  രശതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  കമ്മാലെരമമ്മാറനി.

അതമ്മാണക്ട്  ഇടെതുപകവര  വലെതുപകവര  തമനിലുള്ള  വരതരമ്മാസര  എന്നതക്ട്

അങ്ങയുഴടെ ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    പനി  .    സനി  .    വനിഷ്ണുനമ്മാഥക്ട്:  സര്,  മപമ്മായനിന്റെക്ട്  ഓഫക്ട്  ഓര്ഡര്.  ഇവനിഴടെ

ഴതറനിദരനിപ്പനിക്കുന്ന  ഒരു  പരമ്മാമര്ശമമ്മാണക്ട്  ശശ.  മുഹമദക്ട്  മുഹസനിന

നടെത്തനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.  മുഖരമനനിയുഴടെ  ബഹുജന  സമ്പര്ക  പരനിപമ്മാടെനിഴയക്കുറനിചക്ട്

ഒരു  ഴപമ്മാതുപ്രവര്ത്തകനുര  മദശശയതലെത്തനിലുര  എസക്ട്.എഫക്ട്.ഴഎ.  എന്ന

സരഘടെനയനിലുഴമലമ്മാര  പ്രവര്ത്തനിച  തമ്മാങ്കേള്  ശരനിയമ്മായനി  കമ്മാരരങ്ങള്

പഠനികമ്മാത്തതനില എനനികക്ട് വനിഷേമമുണക്ട്.  ബഹുജന സമ്പര്ക പരനിപമ്മാടെനിഴയന്നക്ട്

പറയുന്നതക്ട്  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങഴള  കൂടുതല  ജനങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്
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എത്തനിക്കുന്നതനിനുര  ജനങ്ങളുര  ഗവണ്ഴമന്റുമമ്മായനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില

എഴനമ്മാഴക പ്രയമ്മാസങ്ങളുഴണന്നക്ട് മനസനിലെമ്മാകനി അതക്ട് തനിരുത്തുന്നതനിനുമമ്മാണക്ട്.

ആ പരനിപമ്മാടെനിയനില മുഖരമനനിയുള്ളതുഴകമ്മാണക്ട് ആളുകള് വരനികയുര ദുരനിതമ്മാശത്വമ്മാസ

സഹമ്മായത്തനിനമ്മായനി  അമപക  ഴകമ്മാടുക്കുകയുര  ഴചയ്യുനണക്ട്.  അലമ്മാഴതയുര

ഴകമ്മാടുക്കുനണക്ട്,  ഇമപ്പമ്മാഴെമത്തതുമപമ്മാലുള്ള  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുണമ്മായനിരുന.  ശശ.

മുഹമദക്ട് മുഹസനിന മനസനിലെമ്മാമകണതക്ട്, ജനസമ്പര്ക പരനിപമ്മാടെനിക്കുമശഷേര ഇഇൗ

സരസമ്മാനത്തക്ട്  43  സര്കമ്മാര്  ഉത്തരവകള്  ജനങ്ങള്ക്കുമവണനി

പുറത്തനിറകനിയനിരുന.  ഉദമ്മാഹരണമമ്മായനി  ഒരു  കമ്മാരരര  പറയമ്മാര,  ശബരനിമലെയ്ക്കക്ട്

മപമ്മായ  ഒരമ  അവനിഴടെ  വചക്ട്  മരണഴപ്പട്ടു,  അങ്ങഴന  വരുമമ്പമ്മാള്  റമ്മാന്നനി,

ഴപരുനമ്മാടെക്ട് പഞമ്മായത്തനിലനനിനമമ്മാണക്ട് മരണ സര്ടനിഫനികറക്ട് വമ്മാമങ്ങണതക്ട്.  ഇഇൗ

43  ഉത്തരവകളനില  ഒരുത്തരവനിഴനപ്പറനിയമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  പഴക,

ജനസമ്പര്ക  പരനിപമ്മാടെനിക്കുമശഷേര,  ആ  അമയുഴടെ  ശരശരര  എവനിഴടെയമ്മാമണമ്മാ

സരസരനിക്കുന്നതക്ട്,   അവനിടെഴത്ത  പഞമ്മായത്തനിഴലെ  മരണ  സര്ടനിഫനികറക്ട്

മതനിഴയന്നക്ട്  തശരുമമ്മാനഴമടുത്തു.  ആ  നനിലെയ്ക്കുള്ള  തശരുമമ്മാനങ്ങഴളടുക്കുന്ന  ഒരു

പരനിപമ്മാടെനിയമ്മാണക്ട് ജനസമ്പര്ക പരനിപമ്മാടെനി.  ആ പരനിപമ്മാടെനി ആശത്വമ്മാസ വനിതരണര
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മമ്മാത്രമമ്മായനിരുന്നനിഴലന്നക്ട്  തമ്മാങ്കേള്കക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള് മനസനിലെമ്മായനികമ്മാണുഴമന്നക്ട്  ഞമ്മാന

കരുതുന. 

ശശ  .    എ  .    പ്രഭേമ്മാകരന:  സര്,   ശശ.  വനി.  എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനനന

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്   മകമ്മാചക്ട്  ഫമ്മാകറനിക്കുമവണനി  439  ഏകര്  സലെര

മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  ഴഴകമമ്മാറനിയനിരുന.  നമുകറനിയമ്മാര  2012-ല  പനിറവര

ഉപഴതരഴഞടുപ്പനിഴന്റെ  സമയത്തക്ട്  മലെമ്പുഴെ  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിഴലെ

കഞനിമകമ്മാടെക്ട് മകമ്മാചക്ട് ഫമ്മാകറനിക്കുമവണനി ഏഴറടുത്ത സലെത്തുനനിന്നക്ട് പതനിമനഴെക്ട്

കനിമലെമ്മാമശറര്  ഇപ്പുറത്തുള്ള  മകമ്മാട  ഴഴമതമ്മാനത്തമ്മായനിരുന  ശശ.  ഉമന  ചമ്മാണനി

മകരളത്തനിഴന്റെ മുഖരമനനിയമ്മായനിരനിക്കുമമ്പമ്മാള് അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  സമ്മാന്നനിദരത്തനില

ഴറയനിലഴവ മനനിയമ്മായനിരുന്ന ദനിമനഷേക്ട് ത്രനിമവദനി തറകലനിടതക്ട്.  ഇന്നക്ട് ആ മകമ്മാചക്ട്

ഫമ്മാകറനി  എവനിഴടെ;  അന്നനിട  കലെക്ട്ല  എവനിഴടെയമ്മാഴണന്നറനിയമ്മാമമമ്മാ?  ഴറയനിലഴവ

ഡനിവനിഷേണല  ഓഫശസനിഴന്റെ  ഒരു  മൂലെയ്ക്കക്ട്  കനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്  ആ  കലെക്ട്ല.  മകമ്മാചക്ട്

ഫമ്മാകറനിക്കുളള  സലെത്തക്ട്  ആനകള്  വനിഹരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എനമ്മായനിരുന

അവരുഴടെ  ഉമദ്ദേശരര;.  മകമ്മാചക്ട്  ഫമ്മാകറനി  വരമ്മാന  മപമ്മാകുന്നൂഴവന്നക്ട്  പറഞതക്ട്

പനിറവര  ഉപഴതരഴഞടുപ്പക്ട്  മമ്മാത്രര  ലെകരര  വചമ്മായനിരുന.  എന്നനിടക്ട്
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അവരനിവനിഴടെയനിരുന്നക്ട് എഴനലമ്മാര വമ്മാചകമടെനിയമ്മാണക്ട് നടെത്തുന്നതക്ട്.  ആ വനിഷേയര

ഞമ്മാന സൂചനിപ്പനിച്ചൂഴവന്നക്ട് മമ്മാത്രര. 

ശശ  .    ഴഎ  .    ബനി  .    സതശഷേക്ട്:  സര്,   അറനിയുന്നതക്ട്  പലെതുര  അറനിയനിഴലന്നക്ട്

നടെനിക്കുകയുര  ഓര്ക്കുന്നതക്ട്  പലെതുര  ഓര്ക്കുന്നനിഴലന്നക്ട്  നടെനിക്കുകയുര

ഴചയ്യുന്നതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  പ്രതനിപകത്തനിനക്ട്  നനിരനരമമ്മായനി  ജനങ്ങളുഴടെ  ശനിക

ഏറ്റുവമ്മാമങ്ങണനിവരുന്നതക്ട്. വളഴര ഫലെപ്രദമമ്മാഴയമ്മാരു ധനകമ്മാരര മമ്മാമനജുഴമന്റെനിഴന്റെ

പ്രവര്ത്തനര മകരളര  ഇന്നക്ട്  കമ്മാണുനണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  ചനിലെ നനിര്മദ്ദേശങ്ങള് ചനിലെ

മമഖലെകളനിലനനിന്നക്ട്  ഉയര്നവരുന്നതക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനിയുഴടെ

ശദയനിലഴപ്പടുത്തമ്മാന ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. വനിലപ്പന നനികുതനി കുടെനിശനികയമ്മായനി

ഏകമദശര  നമ്മാലെമ്മായനിരര  മകമ്മാടെനി  രൂപമയമ്മാളര  സര്കമ്മാര്  ഉടെമസതയനിലുള്ള

സമ്മാപനങ്ങളനിലെമ്മാഴണഴന്നമ്മാരു  കണക്കുണക്ട്.  ഇവരുഴടെ  കുടെനിശനിക  തശര്കമ്മാര്

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  വലെനിഴയമ്മാരു  പനിന്തുണ  ആവശരമമ്മായനിവരുര.  സര്കമ്മാര്

ഉടെമസതയനിലുള്ള  സമ്മാപനങ്ങള്ക്കുളള  ആരഴനസ്റ്റേനി  ഓപ്ഷേന  തശയതനി

നശട്ടുന്നതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  ആമലെമ്മാചനികണഴമഴന്നമ്മാരു  നനിര്മദ്ദേശര  പലെ

മകമ്മാണുകളനിലനനിനര ഉയര്നവരുനണക്ട്. നനികുതനി വകുപ്പനില രണമ്മായനിരമത്തമ്മാളര
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വമ്മാറക്ട്  അപ്പശലുകള്  ഴകടനികനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  വമ്മാറക്ട്  അസസക്ട്ഴമന്റെക്ട്

ഉദമ്മാരമമ്മാകണഴമന്ന  വരവസ  2019  മുതല  പ്രമ്മാബലെരത്തനിലുണക്ട്.  പഴക

അപ്പശലെനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില  ഉദമ്മാരമമ്മായ  സമശപനര  മവണമ്മാഴയന്ന  ഒരു  ധമ്മാരണ

എങ്ങഴനമയമ്മാ  ഉണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  അപ്പശല  പരനിഗണനിക്കുമമ്പമ്മാള്  ഉദമ്മാരമമ്മായ

സമശപനര  സത്വശകരനിചമ്മാല  കുടെനിശനിക  നനികുതനി  പനിരനിവക്ട്  മവഗത്തനിലെമ്മാകുര

എഴന്നമ്മാരഭേനിപ്രമ്മായരകൂടെനി  പങ്കേക്ട്  വയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  ചനിരനികമ്മാത്ത  ശശ.  ഴക.

എന. ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാലെഴനക്കുറനിചക്ട് മുന പ്രതനിപക മനതമ്മാവക്ട്  ഉലകണ പങ്കുവച്ചു.

പ്രതനിപക  മനതൃനനിരയനിലനനിനര  ഏമതമ്മാ  അരഗര  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്

മകരളത്തനിഴന്റെ  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  മറക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങളനിഴലെ  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിമമ്മാഴരഴയലമ്മാര കൂടനി എമനമ്മാ മനടെനിഴയടുത്തുഴവന്ന ഒരു വനിമര്ശനവര

വച്ചു. ഇതമ്മാണക്ട് വസ്തുത. മകരളത്തനിഴന്റെ ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനികക്ട്, മകരളത്തനിഴലെ

രമ്മാഷ്ട്രശയ  മനതൃതത്വത്തനിനക്ട്  നമ്മാളഴത്ത  ഇനര  എനമ്മായനിരനികണഴമന്ന  സമനശര

മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കമ്മാന കഴെനിയുനണക്ട്. ലെഖ്നഇൗവനില നടെന്ന ജനി.എസക്ട്.ടെനി. കഇൗണ്സനിലെനില

നടെന്ന ഒരു കമ്മാരരര മമ്മാത്രര സൂചനിപ്പനികമ്മാര. നമ്മാളനിമകരത്തനിലനനിനമുണമ്മാക്കുന്ന ഒരു

ലെനിററനിനക്ട് തമ്മാഴഴെയുള്ള ഴവളനിഴചണ്ണയുഴടെ നനികുതനി,  അഞക്ട് ശതമമ്മാനത്തനിലനനിനര
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പതനിഴനടക്ട്  ശതമമ്മാനമമ്മായനി  വര്ദനിപ്പനികണഴമനള്ള  നനിര്മദ്ദേശര  വചമപ്പമ്മാള്

അതനിഴനതനിരമ്മായനി  ആദരമമ്മായനി  ശബനിചതക്ട്  മകരളത്തനിഴന്റെ  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിരുന,  തുടെര്ന്നക്ട്  മഴറലമ്മാ  സരസമ്മാനങ്ങളുര  ആ നനിര്മദ്ദേശഴത്ത

പനിന്തുണയ്ക്കുകയുര നനികുതനി വര്ദന അസമ്മാധരമമ്മാക്കുകയുര ഴചയ. ഇതമ്മാണക്ട് മകരളര

ഇനരയ്ക്കക്ട്  നലകുന്ന  സമനശര.  ഇതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  നമ്മാളഴത്ത  ഇനര

എനമ്മായനിരനികണഴമന്നതനിഴന  സരബന്ധനിചക്ട്,  മത  നനിരമപകതഴയ

സരബന്ധനിചക്ട്,  ജനമ്മാധനിപതരഴത്ത സരബന്ധനിചക്ട്,  ഭേരണഘടെനമ്മാ സരരകണഴത്ത

സരബന്ധനിചക്ട്  മകരളര  നലകുന്ന  സമനശഴമന്നക്ട്  ഓര്മനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ

മഭേദഗതനി ഞമ്മാന മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുന.

ശശ  .   മമമ്മാനസക്ട് മജമ്മാസഫക്ട്: സര്, 2021-ഴലെ മകരള ഴപമ്മാതുവനിലപ്പന നനികുതനി

(മഭേദഗതനി)  ബനില  ഒരു  ഴസലെകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്ന

2(ബനി) നമ്പര് മഭേദഗതനി ഞമ്മാന അവതരനിപ്പനിക്കുന.

സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  സമ്മാമ്പത്തനികസനിതനി  കടുത്ത  പ്രതനിസന്ധനിയനിലൂഴടെ

കടെനമപമ്മാകുന്നതനിഴന്റെ  സമ്മാഹചരരങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഇതുവഴര  എലമ്മാവരുര

വരച്ചുകമ്മാണനിചതക്ട്.  ഇഇൗ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയുഴടെ  നടുവനിലനനിന്നക്ട്
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കരകയറമ്മാനുള്ള  പരനിശമത്തനിനക്ട്,  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മുന  പ്രതനിപക  മനതമ്മാവക്ട്

രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ,  നനികുതനി  ഘടെനയനില  സമഗ്രമമ്മായ  മമ്മാറങ്ങള്

വരുത്തണഴമന്ന  പ്രസക്തമമ്മാഴയമ്മാരു  നനിര്മദ്ദേശര  മുമന്നമ്മാട്ടുവയ്ക്കുകയുണമ്മായനി.

ഇമപ്പമ്മാള്  ആരഴനസ്റ്റേനി  സശമുകള്  പരമ്മാജയഴപ്പടതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ

ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയുണമ്മായനി.   വരമ്മാപമ്മാര  സമൂഹര  ഇന്നക്ട്  മകരളത്തനില  വലെനിയ

ആശങ്കേയനിലെമ്മാണക്ട്.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഇമപ്പമ്മാള് നടെപ്പനിലെമ്മായനി.  അതനിനുമുമ്പക്ട്  കുടെനിശനിക

പനിരനിഴചടുക്കുന്നതനിനക്ട്  നടെത്തനിയ  ശമങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  സഹകരനികമ്മാന  കഴെനിയമ്മാഴത

നനിലക്കുന്ന  ഒരവസയുമുണക്ട്.  ഇതനിനനിടെയനില  മകമ്മാവനിഡക്ട്  വരമ്മാപനമുണമ്മാകുന.

മകമ്മാവനിഡക്ട്  മഹമ്മാമമ്മാരനി  വന്നമപ്പമ്മാള്  ഒരുപഴക,  ഗവണ്മന്റെനിനക്ട്  കുഴറ

സഹമ്മായകരമമ്മാഴയങ്കേനിലുര  മകരളത്തനില  സമസ  മമഖലെകളനിലുര  സരഭേനമ്മാവസ

നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇനനിഴയന്നമ്മാണക്ട്  ഇതനിലനനിഴന്നമ്മാരു  മമമ്മാചനഴമന്നക്ട്

ആര്ക്കുര ഒരു വരക്തതയുമനില. ഇത്തരഴമമ്മാരു സമ്മാഹചരരത്തനില ഫലെപ്രദമമ്മായ ഒരു

പുനനഃക്രമശകരണര നനികുതനി ഘടെനയുമമ്മായനി ബന്ധഴപ്പടക്ട് എങ്ങഴന സമ്മാധരമമ്മാകമ്മാന

കഴെനിയുര?  ഇതനിഴനപ്പറനി  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തക്ട്  എലമ്മാ  കകനികമളയുര

ഉള്ഴപ്പടുത്തനിഴകമ്മാണ്ടുള്ള  ഒരു  തുറന്ന  ചര്ച  ആവശരമമ്മാണക്ട്.  അതനിമലെയ്ക്കക്ട്
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ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  ധനകമ്മാരര  മനനി  കടെനവരണഴമന്നമ്മാണക്ട്

എനനികഭേരര്ത്ഥനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  കഴെനിഞ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  സമയത്തക്ട്

ഇവനിഴടെയുണമ്മായ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രശങ്ങള്കക്ട്  കമ്മാരണര  അതനിനുമുമ്പുള്ള

യു.ഡനി.എഫക്ട്.   ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാഴണന്നക്ട്  വരുത്തനിതശര്കമ്മാന  ശമനിചമപ്പമ്മാള്,

അങ്ങഴനയല  എന്നക്ട്  ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുര  എന്നമ്മാല  നനിലെവനില  കഴെനിഞ

എല.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  അശമ്മാസശയമമ്മായ,

അപ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായ  നനിരവധനി  നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്  ഇഇൗ  രരഗത്തക്ട്  നടെപ്പമ്മാകമ്മാന

ശമനിചതനിലുള്ള അപമ്മാകതകള് ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുര ഒരു ധവള പത്രര അന്നക്ട്

പുറഴപ്പടുവനിക്കുകയുണമ്മായനി.  ഇഇൗ  കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാനര  ഇവനിഴടെ  ചര്ച

ഴചയഴപ്പടനിടനില.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് ഇന്നക്ട് ഇത്തരര വനിഷേയങ്ങള്കൂടെനി ചര്ച ഴചയമ്മാന

വനിധത്തനിലുള്ള  ഒരു  സമ്മാഹചരരര  ഉറപ്പമ്മാകണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

ഇതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  മദരവമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്  വലെനിഴയമ്മാരു

വനിലെവര്ദനവക്ട് നടെപ്പമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള് ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് വലെനിയ ലെമ്മാഭേര ലെഭേനിച്ചുഴവന്നതക്ട്

ഒരു സതരമമ്മാണക്ട്.  എനനികക്ട് ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ മുന്നനില ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്,

ഇവനിഴടെ പലെരുര ചൂണനികമ്മാണനിചതുമപമ്മാഴലെ ഇത്രയുര ഓര്ഡനിനനസുകള്  ഒരുമനിചക്ട്
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ബനിലമ്മാകമ്മാന  ഴകമ്മാണ്ടുവരുമമ്പമ്മാള്  ഇഇൗ  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  പുറഴപ്പടുവനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

തമ്മാലകമ്മാലെനികമമ്മായനി  രകഴപ്പടെമ്മാനുള്ള  ഒരു  ശമര  ജനമ്മാധനിപതര

സരവനിധമ്മാനത്തനിലുര  നനിയമവരവസയുഴടെ  മുമ്പനിലുര  നനിയമ  നനിര്മമ്മാണ

വരവസയുഴടെ മുമ്പനിലുര  നനിയമസഭേഴയത്തഴന്ന അവമഹളനിക്കുന്ന കമ്മാരരമമ്മായമ്മാണക്ട്

എനര  വനിലെയനിരുത്തഴപ്പടനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അടെനിയനര  സമ്മാഹചരരങ്ങളനിലുര

അസമ്മാധമ്മാരണ  സനര്ഭേങ്ങളനിലുര  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  പുറഴപ്പടുവനിക്കുന്ന

സനിതനിവനിമശഷേര അരഗശകരനികഴപ്പടനിട്ടുള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  35  ഓര്ഡനിനനസക്ട്

ഒന്നനിചക്ട് ബനിലമ്മാകനി മമ്മാറമ്മാന  ശമനിക്കുന്നതക്ട് ഒരു പ്രശപരനിഹമ്മാരഴമന്ന നനിലെയനില

നല  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  പഴക  ഇത്രമയഴറ  ഓര്ഡനിനനസുകളനിറകനി,   ഒരു

ഓര്ഡനിനനസക്ട്  സര്കമ്മാരമ്മായനി  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മമ്മാറുന്നതക്ട്  എത്രമയമ്മാ

അപമമ്മാനകരമമ്മാണക്ട്.   അതക്ട്  ഗഇൗരവതരമമ്മായനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ചനിനനിമകണ

വനിഷേയമമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെഴയമ്മാരു  ഫുള്മസ്റ്റേമ്മാപ്പനിടെമ്മാന  കഴെനിയുമമമ്മാഴയന്നതനിഴനപ്പറനി

ഗഇൗരവതരമമ്മായനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ചനിനനിമകണതമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  ഇനനി  വരുന്ന

സനര്ഭേങ്ങളനില  നനിയമസഭേയനില  ബനില്ലുകള്  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്

നനിയമനനിര്മമ്മാണത്തനിലൂഴടെതഴന്ന  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  വനികസന
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കമ്മാരരങ്ങളുര  ഴപമ്മാതുപ്രശങ്ങളുര  പരനിഹരനിചക്ട്  മപമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയുന്ന  ഒരു

സനിതനിവനിമശഷേര  ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാനുളള  ശമര  നടെത്തണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്

ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തക്ട് പ്രതനിസന്ധനിയുണമ്മായമപ്പമ്മാള്

ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് മറക്ട് മമ്മാര്ഗങ്ങളനിലമ്മായനിരുന. ആ സനര്ഭേത്തനില ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് രണക്ട്

മമ്മാര്ഗങ്ങള്  കണ്ടുപനിടെനിച്ചു,  അതനിഴലെമ്മാന്നമ്മാണക്ട്  മദരത്തനിഴന്റെ  വനിലെ

വര്ദനിപ്പനിക്കുകഴയന്നതമ്മാണക്ട്. അങ്ങഴന വനിലെ വര്ദനിപ്പനിചക്ട് ഇത്രയുര മദരവരമ്മാപനര

നടെപ്പമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള് ഇതനിഴന്റെ പനിന്നനിലുണമ്മായനിട്ടുള്ള സമ്മാമൂഹരപ്രശര ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

പരനിഗണനിമകണതമ്മായനിട്ടുഴണന്നക്ട്  ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

നമുകക്ട്  നല  വരുമമ്മാനര  കനിടനിയനിട്ടുണക്ട്.  എത്ര  ഇരടനിയമ്മാഴണനള്ളതക്ട്,

മൂന്നനിനത്തനിലുര;  ബശയറനിഴന്റെയുര  മറക്ട്  വനിമദശ  മദരങ്ങളുഴടെയുര  കമ്മാരരര

പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമ്പമ്മാള്  വമ്പനിച  മതമ്മാതനിലുള്ള  വര്ദനവക്ട്  വരുത്തനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

നല ലെമ്മാഭേകരമമ്മായനി  ഇഇൗ വനിഷേയര  ഴഴകകമ്മാരരര  ഴചയഴവന്ന കമ്മാരരത്തനില ഒരു

സരശയവമനില.  പഴക  ഇന്നക്ട്  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  അവസഴയനമ്മാണക്ട്?  മദര

വരമ്മാപനത്തനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനിലുര  മദര  വരമ്മാപമ്മാരത്തനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനിലുര  ഴഴകവനിട

കളനിയമ്മാണക്ട് മകരളത്തനില നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇതക്ട്  വളഴര ഗഇൗരവമമ്മായനി
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കമ്മാണണഴമന്നക്ട്  ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രശര

പരനിഹരനികമ്മാനമ്മായനി ഇഇൗ രരഗത്തക്ട് വലെനിയ മപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനര വളഴര ഴഴസലെന്റെമ്മായനി

ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുമമ്പമ്മാഴര  നമ്മുഴടെ  മുന എഴഴകസക്ട്  വകുപ്പുമനനി ശശ.  ടെനി.

പനി.  രമ്മാമകൃഷ്ണന  ഇവനിഴടെ  സന്നനിഹനിതനമ്മാണക്ട്,  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  നയര

മബമ്മാധവലകരണത്തനിലൂഴടെ  മദര  വരമ്മാപനര  കുറയ്ക്കലെമ്മാഴണന്നക്ട്  കഴെനിഞ

അഞ്ചുവര്ഷേവര  ആവര്ത്തനിചക്ട്  പറഞഴകമ്മാണനിരുന്ന  അമദ്ദേഹത്തനിഴന

ഞമ്മാനനിവനിഴടെ  കത്വമ്മാടക്ട്  ഴചയമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  നടെക്കുന്നതക്ട്

എനമ്മാണക്ട്?  ഇഴതമ്മാഴക  ഒരു  ചടെങ്ങക്ട്  മമ്മാത്രമമ്മായനി  മമ്മാറനിമപ്പമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.

ദകനിമണനരന  രമ്മാജരങ്ങളനില  മദര  ഉപമയമ്മാഗത്തനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില  ഒന്നമ്മാര

സമ്മാനര  ഇനരയ്ക്കമ്മാണക്ട്.  2015-ല  നടെത്തനിയ  ആമഗമ്മാള  പഠനത്തനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനില  രമ്മാജരഴത്ത  മദര  ഉപമയമ്മാഗത്തനില  20  വര്ഷേരഴകമ്മാണക്ട്  55

ശതമമ്മാനര  വര്ദനവക്ട്  മരഖഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  മദരര  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നതനിനക്ട്

ഇനരയ്ക്കക്ട് ലെഭേനിചനിട്ടുള്ള അരഗശകമ്മാരര.  ഇനരയനില മദരര ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്ന കമ്മാരരര

പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമ്പമ്മാള്  ഒന്നമ്മാര  സമ്മാനര  മകരളത്തനിനമ്മാണക്ട്.  ഇനരയനില  മദരര

ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നതനില  ഒന്നമ്മാര  സമ്മാനത്തക്ട്  മകരളര  നനിലക്കുന
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എനപറയുമമ്പമ്മാള് ഇത്രയുര വനിലെകൂടനി മദരര ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുര ഇവനിഴടെ മദര വരമ്മാപമ്മാരര

കുറയുകയല  ഴചയ്തതക്ട്,  ആളുകള്  മദരര  വമ്മാങ്ങനിക്കുന്നതക്ട്  തകൃതനിയമ്മായനി

നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. അകമ്മാരരത്തനില ഒരു കുറവര വരുന്നനില. സര്കമ്മാര്

ലെകരര വയ്ക്കുന്ന വരുമമ്മാനര നല നനിലെയനില വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്,  വളഴര

ആദമ്മായകരമമ്മായനിത്തഴന്ന  വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പമക  ജനജശവനിതര

തകര്നഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എഴനലമ്മാര  പ്രശങ്ങളമ്മാണക്ട്  മകരളത്തനിഴന്റെ

ഇന്നഴത്ത  സമ്മാമൂഹനികമ്മാനരശകത്തനില  വളര്നഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്;

ഴകമ്മാലെപമ്മാതകങ്ങള്,  അക്രമങ്ങള്,  നനിഷ്ഠൂരമമ്മായ നനിരവധനി പ്രശങ്ങള്.  ഇഴതലമ്മാര

വളര്നവരുമമ്പമ്മാള് ഇതനിഴന്റെ പനിന്നനില മദരത്തനിഴന്റെ വരമ്മാപനര അപകടെകരമമ്മായ

ഒരു സനിതനിവനിമശഷേമുണമ്മാക്കുന എന്നതക്ട് നമ്മാര കമ്മാണമ്മാഴത മപമ്മാകുന്നതക്ട് ശരനിയല

എന്നക്ട് ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാന ഞമ്മാന ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ആമഗമ്മാളതലെത്തനിലത്തഴന്ന  മകരളത്തനിഴന്റെ  മദര  ഉപമഭേമ്മാഗര  വലെനിയ

വമ്മാര്ത്തയമ്മാണക്ട്.  Los  Angeles  Times  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴചയ്തതക്ട്,  'മദരര

മകരളശയരുഴടെ ജശവരക്തമമ്മാണക്ട്' എന്നമ്മാണക്ട്. വനിമദശ രമ്മാജരങ്ങളനില ഉള്ഴപ്പഴടെ

പഠനര നടെക്കുകയമ്മാണക്ട്. മകരളശയരുഴടെ മദര ഉപമയമ്മാഗ വര്ദനവനിഴന കുറനിചക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

200

ബനി.ബനി.സനി.-യുഴടെ  പ്രതനികരണര  വന,  'മകരളത്തനിഴന്റെ  മദര  പ്രണയര

വര്ണ്ണനമ്മാതശതമമ്മാണക്ട്'.  ഇങ്ങഴന  ഓമരമ്മാ  വനിശദശകരണങ്ങളമ്മാണക്ട്  വരുന്നതക്ട്.

മകരളര  നമ്മാലെക്ട്  കമ്മാലെനില  നനിലക്കുന്ന  അവസയനിമലെയ്ക്കക്ട്  നമ്മാര

അധ:പതനിചനിരനിക്കുനഴവന്നക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  മകരളത്തനിഴലെ  മമ്മാധരമങ്ങള്  തഴന്ന

പറയുന.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വനിഷേയങ്ങള്  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട്;  എഴഴകസക്ട്  വകുപ്പുകമ്മാരന  വര്ഷേത്തനില  ഒരു

ദനിവസമനിറങ്ങനി ഏഴതങ്കേനിലുഴമമ്മാരു സ്കൂളനില വന്നക്ട് രണക്ട് കമ്മാസക്ട് നടെത്തനിമപ്പമ്മാകുര.

ഇതുഴകമ്മാണക്ട് എനക്ട് മബമ്മാധവലകരണമമ്മാണക്ട് നടെക്കുന്നതക്ട്; അനുസറ്റ്യൂതര മദരര

വനിലപ്പന നടെത്തുന.  ആ രരഗഴത്ത വരമ്മാപമ്മാരര വര്ദനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുമവണനി

സര്കമ്മാര് എലമ്മാ മപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനവര സമപ്പമ്മാര്ട്ടുര നലകുന. എന്നമ്മാല നമ്മുഴടെ

സമ്മാമൂഹനിക പ്രശര, സമ്മാമ്പത്തനിക പരമ്മാധശനതഴകമ്മാണക്ട് കുടുരബങ്ങള് തകരുന്ന

സമ്മാഹചരരര,  സമൂഹര സമ്മാരസമ്മാരനികമമ്മായനി അധ:പതനിക്കുന, സമ്മാമൂഹനികമമ്മായ

അരകനിതമ്മാവസയുണമ്മാകുന  എന്നഴതലമ്മാര  ഇന്നക്ട്  ഏറവര  വലെനിയ

വനിപത്തമ്മായനിത്തഴന്ന  വളര്നവരനികയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഈ  രരഗത്തക്ട്

കമ്മാരരകമതമയമ്മാഴടെ എനക്ട് ഇടെഴപടെലെമ്മാണക്ട് നടെത്തമ്മാന കഴെനിയുക;  ഇകമ്മാരരര
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വളഴര  ഗഇൗരവമമ്മായനിത്തഴന്ന  ചനിനനിമകണതുണക്ട്.  മദരത്തനിഴന്റെ  വരമ്മാപമ്മാരര

കുറച്ചുഴകമ്മാണക്ട് വരമ്മാന കഴെനിയുന്ന വനിധത്തനിലുള്ള ശക്തമമ്മാഴയമ്മാരു ഇടെഴപടെലെനിനക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മുമന്നമ്മാടക്ട്  വരുന്നതനിനക്ട്  ഈ ചര്ച സഹമ്മായനികണഴമന്നതമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട്  ഒരു  നനിര്മദ്ദേശമമ്മായനി  ഇവനിഴടെ  ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഈ

ബനിലനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില,  ഇതക്ട്  തശര്ചയമ്മായുര  വണനി  മപമ്മായനിടക്ട്  ഴഴക

കമ്മാണനിക്കുന്നതനിനക്ട്  തുലെരമമ്മാണക്ട്  എന്ന  കമ്മാരരത്തനില  തര്കമനില.  കമ്മാരണര,

കമ്മാരരങ്ങഴളലമ്മാര  നടെനകഴെനിഞ.  നമളനിമപ്പമ്മാള്  ആ  ബനില  പമ്മാസമ്മാക്കുന

എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഓര്ഡനിനനസനിലൂഴടെ  കമ്മാരരങ്ങഴളലമ്മാര  മനരഴത്ത

നടെന്നനിട്ടുണക്ട്.  എങ്കേനിലുര  ഇതുമപമ്മാലുള്ള  അപകടെകരമമ്മായ

സനിതനിവനിമശഷേങ്ങഴള  കുറനിചക്ട്  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  ചനിനനികമ്മാനുഴള്ളമ്മാരു  കടെമ

കൂടെനിയുഴണനര  മകരളത്തനിഴന്റെ  ധമ്മാര്മനിക  വശത്തനിഴന്റെ  മുനപനില

നനിനഴകമ്മാണക്ട്  വളഴര  ഗഇൗരവമമ്മായനി  അകമ്മാരരര

പരനിമശമ്മാധനിമകണതുഴണനമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാനനിവനിഴടെ  ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാന

ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്.
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എര.എല.എ.-മമ്മാരുഴടെ  ആസനി  വനികസന  ഫണ്ടുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്

ഇവനിഴടെ പരമ്മാമര്ശനിക്കുകയുണമ്മായനി. ആസനി വനികസന ഫണനിഴന്റെ കമ്മാരരത്തനില

ഇമപ്പമ്മാള് ഈ മടെമനിമലെയ്ക്കുമവണനി ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മുഖരമനനി നനിര്മദ്ദേശര വച്ചു.

ആദരര ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി നനിര്മദ്ദേശര വച്ചു, പ്രതനിപകര

സഹകരനിച്ചു. ഴഎഴസമ്മാമലെഷേന വമ്മാര്ഡുകള് നനിര്മനിമകണ ആവശരകതഴയ

കുറനിചക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ശശ.  ഴക.  എന.

ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  പറയുകയുണമ്മായനി.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മുഖരമനനി അതമ്മാവര്ത്തനിച്ചു പറഞ.  4  മകമ്മാടെനി  രൂപവചക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാനുള്ള

നനിര്മദ്ദേശര എലമ്മാവരുര അരഗശകരനിച്ചു.  പ്രതനിപകത്തുനനിനര ഒരു നനിര്മദ്ദേശര

മുമന്നമ്മാടക്ട്  വച്ചു.    നമ്മുഴടെ  എലമ്മാ  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെങ്ങളനിലുര

മഹമ്മാസനിറലുകമളമ്മാടെനുബന്ധനിചക്ട്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഴഎഴസമ്മാമലെഷേന

വമ്മാര്ഡുകള്  ഉണമ്മാകുകഴയന്നതക്ട്  എലമ്മാവരുര  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്

എന്നക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  4  മകമ്മാടെനി  രൂപ  എടുഴത്തങ്കേനിലുര  ഈ  പണത്തനിഴന്റെ

ഇനഴവസ്റ്റുഴമന്റെക്ട്  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്;  ഇതനിഴന്റെ  നനിര്മമ്മാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

എവനിഴടെയമ്മാണക്ട് നടെകമ്മാന മപമ്മാകുന്നതക്ട്; എനമ്മാണക്ട് അതുഴകമ്മാണക്ട് ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്
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ലെകരര വയ്ക്കുന്നതക്ട് എന്നതനിഴന്റെ വരക്തത ഇതുവഴര സഭേയനില പറഞനിടനില.

അങ്ങഴനഴയമ്മാരു  വനിഷേയര  ചര്ചയ്ക്കക്ട്  വന്നനിടനില.  എനനികക്ട്

ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്,  എലമ്മാ  എര.എല.എ.മമ്മാര്ക്കുര  അതനിഴന്റെ

പ്രമയമ്മാജനര  കനിട്ടുന്ന  വനിധത്തനില,  നശതനിപൂര്വമമ്മായനി  ഈ  ഫണക്ട്

വനിനനിമയമ്മാഗനികമ്മാന  കഴെനിയുന്ന  വനിധത്തനിലുള്ള  ഒരു  സമ്മാഹചരരര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ആമരമ്മാഗര

വകുപ്പുമനനിയുമമ്മായനി  കൂടെനിയമ്മാമലെമ്മാചനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  പ്ലമ്മാന  ഴചയണര  എനകൂടെനി

സൂചനിപ്പനികമ്മാന  ഞമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനിഴലെ  ഏഴതങ്കേനിലുര

രമണമ്മാ മൂമന്നമ്മാ സലെങ്ങളനില എര.എല.എ.മമ്മാര് സരഭേമ്മാവന ഴചയ്യുന്ന ഈ

നമ്മാലെക്ട്  മകമ്മാടെനി  രൂപ  ഇനഴവസ്റ്റേക്ട്  ഴചയ്തമ്മാല,  അതക്ട്  മസ്റ്റേറക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഴപമ്മാതുവമ്മായനി  ഴചമയണ  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  പ്ലമ്മാന

ഫണനിലനനിമന്നമ്മാ അഴലങ്കേനില ബഡ്ജറനിമലെമ്മാ ഉള്ഴപ്പടുത്തനി അത്തരത്തനിലുള്ള

കമ്മാരരങ്ങള്കക്ട്  സരസമ്മാനഴമമ്മാടമ്മാഴക  രമണമ്മാ  മൂമന്നമ്മാ  മകന്ദ്രങ്ങളനില

ഴഎഴസമ്മാമലെഷേന  വമ്മാര്ഡുകമളമ്മാ  മറക്ട്  ക്രമശകരണങ്ങമളമ്മാ  ഴചയ്യുന്നതമ്മാണക്ട്

ഴപമ്മാതുഴവ നടെക്കുന്ന നടെപടെനിക്രമര.  4  മകമ്മാടെനി  രൂപ വശതര  എര.എല.എ.-
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മമ്മാരനില നനിന്നക്ട് ലെഭേരമമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള് അസരബനി മണ്ഡലെങ്ങളനിലക്കൂടെനി അതനിഴന്റെ

പ്രമയമ്മാജനര  കനിടത്തക  വനിധത്തനില  ഇകമ്മാരരങ്ങള്  എങ്ങഴന

ക്രമശകരനികമ്മാന  കഴെനിയുര  എന്നതുകൂടെനി  ഗഇൗരവമമ്മായനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ചനിനനികണര.  ഈ  ഒരു  മടെമനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  4  മകമ്മാടെനി  രൂപ.  ആഴകഴയമ്മാരു

ആശയര  ഇമതയുള.  നനിയമസഭേയനില  എര.എല.എ.മമ്മാര്കക്ട്  ഒരു

ഫണ്ടുമനിലമ്മാതനിരുന്ന സമ്മാഹചരരത്തനില, ഒരു മകമ്മാടെനി രൂപ മമ്മാത്രമുള്ളമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്

ശശ.  ഉമനചമ്മാണനി  മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്ന  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

സമയത്തക്ട് അന്നഴത്ത ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി മമ്മാണനി സമ്മാര്

ഈ  നനിയമസഭേയനില  ബഡ്ജറക്ട്  അവതരനിപ്പനിചമപ്പമ്മാള്,

ഭേരണകകനി/പ്രതനിപക മഭേദഴമമനര എലമ്മാവരുര ഒന്നനിചക്ട് ഒരമ്മാവശരമുന്നയനിച്ചു.

നമുകമ്മാര്ക്കുര പ്രവര്ത്തനികമ്മാന ഒരു മമ്മാര്ഗവമനില. ആഴകയുള്ളതക്ട് ഒരു മകമ്മാടെനി

രൂപ  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഒരു  ഫണക്ട്  ഏര്ഴപ്പടുത്തണഴമന്നക്ട്.

അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട് സതരത്തനില 5 മകമ്മാടെനി രൂപ എലമ്മാ എര.എല.എ.-മമ്മാര്ക്കുര

എന്ന  നനിലെയനില  നമ്മുഴടെ  നനിയമസഭേയനില  ആദരമമ്മായനി   രമ്മാഷ്ട്രശയ

വരതരമ്മാസമനിലമ്മാഴത  140  മപര്ക്കുര  സത്വമ്മാതനരമത്തമ്മാഴടെ  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന
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കഴെനിയുന്ന  ഒരു ഴപമ്മാതുഫണക്ട് എന്ന നനിലെയനില  ഈ തുക  പ്രഖരമ്മാപനിചതക്ട്.

അതക്ട്  വലെനിയ  അനുഗ്രഹര  തഴന്നയമ്മായനിരുന  എന്നതനില  യമ്മാഴതമ്മാരു

സരശയവമനില.  എനനികക്ട്  അഭേരര്ത്ഥനിക്കുവമ്മാനുള്ളതക്ട്,  ഇന്നഴത്ത അടെനിയനര

സമ്മാഹചരരത്തനില  ഈ  മടെമനില  നമുകക്ട്  4  മകമ്മാടെനി  രൂപ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ആഗ്രഹപ്രകമ്മാരര  അഴലങ്കേനില  ഴപമ്മാതുവമ്മായനി  ആവശരര  കണകനിഴലെടുത്തക്ട്

ഴചയ.  മമ്മാര്ചക്ട്  31-നുമശഷേര  അടുത്ത  മടെമനില  ഈ  5  മകമ്മാടെനി  രൂപ

തുടെര്നവരുന്ന  4  വര്ഷേകമ്മാലെര  എലമ്മാവര്ക്കുര  വനികസന  രരഗത്തക്ട്

ലെഭേരമമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയുന്ന  വനിധത്തനിലുഴള്ളമ്മാരു  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

സത്വശകരനികണര.

ശശ  .    എന  .    ഷേരസുദ്ദേശന:  സര്,  അസറക്ട്  ഫണക്ട്  സമ്മാമമ്മാജനികര്കക്ട്

വലെനിഴയമ്മാരു അനുഗ്രഹമമ്മാണക്ട്.  അവരുഴടെ  മുന്നനില വരുന്ന ആവശരങ്ങള്കക്ട്

പരനിഹമ്മാരമുണമ്മാകമ്മാനുഴള്ളമ്മാരു  ഫണമ്മായനിരുന.  അതനില  വലമ്മാഴത

കമ്മാലെതമ്മാമസര  വരുന  എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  അസറക്ട്  ഫണ്ടുപമയമ്മാഗനിചക്ട്  ഒരു

പ്രവൃത്തനി  ഴചയ്തമ്മാല  അതക്ട്  റനിഴഴവസ്ഡക്ട്  എസ്റ്റേനിമമറക്ട്  ഴചയമ്മാമനമ്മാ  അതനില

എഴനങ്കേനിലുര  എകസക്ട്  വന്നമ്മാല  ഴകമ്മാടുകമ്മാമനമ്മാ  ഇമപ്പമ്മാള്  വകുപ്പനിലമ്മാത്ത
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സനിതനിയുണക്ട്. അങ്ങഴന പണനി പൂര്ത്തനിയമ്മാകമ്മാത്ത എത്രമയമ്മാ സലെങ്ങളനില

എത്രമയമ്മാ  എര.എല.എ.മമ്മാരുഴടെ  വര്ക്കുകളുണക്ട്.  മമ്മാത്രമല,  പ്രവൃത്തനി

ഴപഴടന്നക്ട്  ഴചയമ്മാന  അക്രഡനിറഡക്ട്  ഏജനസനികള്കക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തനിരുന.

ഇമപ്പമ്മാള് അക്രഡനിറഡക്ട്  ഏജനസനികള്കക്ട്,   സര്കമ്മാരനിഴന്റെ ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ

സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  ഈ  പ്രവൃത്തനി  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനക്ട്  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പനിഴലെ

ചനിലെ ഉമദരമ്മാഗസര് എതനിര്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അനുഗ്രഹമമ്മായനിട്ടുള്ള ഈ അസറക്ട്

ഫണക്ട് വരുരകമ്മാലെങ്ങളനില തുടെരുകയുര മവണര. അതക്ട് കഴെനിഞ കമ്മാലെങ്ങളനില

ഴചയ്തനിരുന്നതുമപമ്മാഴലെ  അക്രഡനിറഡക്ട്  ഏജനസനികള്കക്ട്  നലകമ്മാനുര

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര എകസക്ട് മവണനിവന്നമ്മാല മറക്ട് വര്ഷേഴത്ത ഫണ്ടുകളനിലനനിന്നക്ട്

അനുവദനികമ്മാനുര  കമ്മാലെതമ്മാമസര  ഒഴെനിവമ്മാകമ്മാനുമുള്ള  ഒരു  സരവനിധമ്മാനര

മവണഴമന്നക്ട് അമങ്ങയ്ക്കക്ട് അഭേനിപ്രമ്മായമനിമല?

ശശ  .    മമമ്മാനസക്ട്  മജമ്മാസഫക്ട്:  സര്,  ഴസക്രമടറനിയറനിലെമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്

ഇത്രയുര  പ്രശമനിലമ്മായനിരുന  എന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  മതമ്മാനന്നതക്ട്.  നമള്

എലമ്മാവരുരകൂടെനി  ആവശരഴപ്പടനിടമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്  ജനിലമ്മാ  കളകമററനിമലെയ്ക്കുകൂടെനി

പുനനഃക്രമശകരനിചതക്ട്. അഴതമ്മാരു സഹമ്മായമമ്മായനിരുന. പമക കളകമററ്റുകളനിലുര
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ഴസക്രമടറനിയറനിലുര  എലമ്മാമനിമപ്പമ്മാള്  ഇതനിങ്ങഴന  അനനിശ്ചനിതമ്മാവസയനില

നനിലക്കുന  എനള്ളതക്ട്  ഒരു  വസ്തുതയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  എര.എല.എ.

ഫണ്ടുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട  കമ്മാരരത്തനില  ഇന്നക്ട്  നനിലക്കുന്ന  കമ്മാലെതമ്മാമസര

പരനിഹരനികമ്മാനുര  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര  തഴന്ന  വനിവനിധങ്ങളമ്മായ  സമ്മാമങ്കേതനിക

പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനികമ്മാനുര  കഴെനിയുന്ന  വനിധത്തനിലുള്ള  ഒരു  ഇടെഴപടെല

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗത്തുനനിനര  ഉണമ്മാകണര.  ഒരു  കമ്മാരരത്തനില

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിമയമ്മാടെക്ട്  ഞമ്മാന  പ്രമതരകര  നനനി

പറയുകയമ്മാണക്ട്.  2018-19, 2019-20, 2020-21  എന്നനിങ്ങഴന മൂന്നക്ട് മടെമനില

എര.എല.എ.മമ്മാരുഴടെ  ഫണക്ട്  യൂടനിഴഴലെസക്ട്  ഴചയ്യുന്നതനിനക്ട്  കഴെനിയമ്മാത്ത

വനിധത്തനിലുള്ള തടെസമുണമ്മായനി.  അന്നക്ട് നമഴളലമ്മാര കത്തക്ട് ഴകമ്മാടുത്തു.  അതക്ട്

അമദ്ദേഹര പരനിഗണനിക്കുകയുര ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് പുതുകനിയ ഓര്ഡര് ഇറക്കുകയുര

ഴചയ.  അങ്ങഴന  ഡനിസരബര്  31  വഴര  എലമ്മാ  എര.എല.എ.  ഫണ്ടുര

ഇതുവഴരയുള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്  കുടെനിശനിക  തശര്ത്തക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാവന്ന

സമ്മാഹചരരര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട്  ഏറവര  നല

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. ആ സമയത്തനിനുള്ളനില നമുകക്ട് അകമ്മാരരങ്ങള് ഴചയതശര്കമ്മാന
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സമ്മാധനിക്കുര.  പമക  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പക്ട്  ഒരു  നനിര്മദ്ദേശര

ഴകമ്മാടുമകണതക്ട്,  ഇതനില  അനമ്മാവശരമമ്മായ  കമ്മാലെതമ്മാമസമുണമ്മാകനി

സമ്മാമങ്കേതനികതത്വര  പറഞക്ട്  ഈ  ഫണക്ട്  മുടെകമ്മാനുര  സമയത്തക്ട്

ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാനുര  കഴെനിയമ്മാഴത്തമ്മാരു  അവസ  പലെ  കളകമററ്റുകളനിലുര

ഴസക്രമടറനിയറനിലുര..., ഴസക്രമടറനിയറനില ഇമപ്പമ്മാള് കുമറഴയലമ്മാര പരനിഹരനിചക്ട്

മപമ്മാകുനണക്ട്.  അത്തരഴമമ്മാരു വനിഷേയത്തനില ഒരു മമമ്മാണനിററനിരഗക്ട്  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പക്ട്  നടെത്തണര  എനകൂടെനി  സൂചനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്,  ഈ  ചര്ചയനില

പഴങ്കേടുത്തുഴകമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന എഴന്റെ വമ്മാക്കുകള് ചുരുക്കുന.

(iii)  2021-  ഴലെ മകരള ധനസരബന്ധമമ്മായ ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില 

ശശ  .   എലമദമ്മാസക്ട് പനി  .   കുന്നപ്പനിള്ളനില:  Sir, I move that- “This House

resolves to disapprove The Kerala Fiscal Responsibility (Amendment)

Ordinance, 2021 (Ordinance No.102 of 2021).”

 ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  ഗവര്ണ്ണറുഴടെ  ഓര്ഡനിനനസനിലൂഴടെ  ഒരു  നനിയമര

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതനിനുമശഷേര ദനിവസങ്ങള് കഴെനിഞനിടമ്മാണക്ട് ഇഇൗ ബനിലെക്ട്ല  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്

ഇതക്ട്  പമ്മാസമ്മാകമ്മാന  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.   ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  ഗവര്ണ്ണറുഴടെ  എകക്ട്ട്രമ്മാ
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ഓര്ഡനിനറനി  പവര്  ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്  10-ഉര,   35-ഉര,  40-ഉര  ഒമ്മാര്ഡനിനനസുകള്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട്  അസരബനി  വനിളനിചക്ട്,  നനിയമവമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്  മുമന്നമ്മാടക്ട്

മപമ്മാകുന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  അസരബനിക്കുളള  അവകമ്മാശങ്ങള്കൂടെനി,  നനിയമസഭേമ്മാ

സമമ്മാജനികര്ക്കുളള  അവകമ്മാശങ്ങള്കൂടെനി,  ഇലമ്മാതമ്മായനിമപ്പമ്മാകുന  എനളളതമ്മാണക്ട്

യഥമ്മാര്ത്ഥ വസ്തുത.   ഇവനിഴടെ  അടുത്ത  13-ാം തശയതനി  മലെപ്പുറര  ജനിലമ്മാ  ബമ്മാങ്കേക്ട്

ഏഴറടുക്കുന്നതുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്  ഒരു  നനിയമര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  മപമ്മാകുന.

ഗവര്ണറുഴടെ പ്രമതരക ഓര്ഡനിനനസക്ട് മുമഖന നനിയമര ഴകമ്മാണ്ടുവന്നക്ട് ആ നനിയമര

പ്രമ്മാബലെരത്തനിലെമ്മായമശഷേര നമള് ഒരുപമ്മാടെക്ട് കമ്മാലെര ചര്ച ഴചയ്തമ്മാലമപ്പമ്മാലുര ഒരു

വകുപ്പുമപമ്മാലുര  കൂടനിമചര്കമ്മാന  കഴെനിയമ്മാഴത,  മുനകൂടനിയുളള  ഒരു

കമ്മാരരത്തനിനുമവണനി  എത്രമമ്മാത്രര  സമയര  ഴചലെവഴെനിക്കുന,  പണര

ഴചലെവഴെനിക്കുന.  ഞമ്മാന  ഇന്നക്ട്  നനിയമസഭേമ്മാ  ഴസക്രടറനിമയമ്മാടെക്ട്  ഒരു  മചമ്മാദരര

മചമ്മാദനിച്ചു.  ആ മചമ്മാദരമനിതമ്മാണക്ട് ഒരു ദനിവസര അസരബനി നടെത്തുവമ്മാന എത്ര രൂപ

ഴചലെവണക്ട്? വമ്മാട്സക്ട് ആപ്പനിലുര നവമമ്മാധരമങ്ങളനിലുര ലെകകണകനിനക്ട് രൂപയുഴടെ

ആനസര് വരുനണക്ട്.  നമ്മാലപ്പതക്ട്  ലെകര,  അനപതക്ട്  ലെകര,  ഒരു മകമ്മാടെനി  രൂപ

എന്നനിങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്.   ഒരു  നനിയമസഭേ  നടെത്തമ്മാന  മപമ്മാകുന്ന  ഴചലെവകള്
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കൃതരമമ്മായനി എത്രയുണക്ട് ഒരു ദനിവസഴമന്നക്ട് മചമ്മാദനിചമപ്പമ്മാള് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട നമ്മുഴടെ

ഴസക്രടറനി  പറഞതക്ട്   ഇപ്രകമ്മാരര  ഒരു  തുക  കണകമ്മാകമ്മാന

കഴെനിയുന്നതഴലന്നമ്മാണക്ട്,  അതക്ട്  യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരമമ്മാണക്ട്.  ഒരു  തുക  കണകമ്മാകമ്മാന

കഴെനിയനിഴലന്നക്ട്  പറഞമ്മാല  വലെനിയ  മതമ്മാതനിലുളള  ഒരു  തുക  ഇതനിനുമവണനി

ഴചലെവഴെനിക്കുനഴവന്ന  യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി

മറനമപമ്മാകരുതക്ട്.   ഇനനിഴയങ്കേനിലുര  നനിയമസഭേ  വനിളനിച്ചുമചര്ത്തക്ട്  നനിയമര

പമ്മാസമ്മാകമ്മാനുര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാനുര  കഴെനിയണര.  അതനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട്

എളനിയവനമ്മായ എഴന്നമപ്പമ്മാഴലെയുളള ആളുകഴളഴയമ്മാഴക ജനപ്രതനിനനിധനികളമ്മായനി

ജയനിപ്പനിചക്ട്  വനിടനിരനിക്കുന്നഴതന്ന  കമ്മാരരര  ഞമ്മാന  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനികഴട.

നമുകറനിയമ്മാര,  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് വളഴരയധനികര സമ്മാമ്പത്തനിക പ്രതനിസന്ധനിയമ്മാണക്ട്.

ഇഇൗ സമ്മാമ്പത്തനിക പ്രതനിസന്ധനിയനിലുര നമ്മുഴടെ ഴചലെവകള് കുറചക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന

കഴെനിയുനമണമ്മാ;  നമ്മുഴടെ  വരുമമ്മാനര  വര്ദനിപ്പനികമ്മാന  കഴെനിയുനമണമ്മാ?  നമുകക്ട്

സമ്മാമ്പത്തനിക  ഭേദത  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  കഴെനിയുനമണമ്മാ?  ഞമ്മാന  ഴചലെവകളുമമ്മായനി

ബന്ധഴപ്പട കമ്മാരരങ്ങള് പറയുമമ്പമ്മാള് തഴന്ന ഒരു ഴചറനിയ കഥ, അത്ര വലുതല.

ആ കഥ പറഞതുടെങ്ങമ്മാര.  'എലമ്മാവരുര ഹമ്മാപ്പനി' എന്നമ്മാണക്ട് ആ കഥയുഴടെ മപരക്ട്.
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ഇതനില  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനിയുണക്ട്,  മമമ്മാനസണ്  മമ്മാവങ്കേല  ഉണക്ട്,

ഡനി.ജനി.പനി. മലെമ്മാ കക്ട് നമ്മാഥക്ട്   ഴബഹ്റ  ഉണക്ട്,  പ്രവമ്മാസനി  വനനിതയുണക്ട്,  ടെനിപ്പു

സുലത്തമ്മാനുമുണക്ട്. ഇതനില പ്രധമ്മാനഴപ്പട ആളുകളമ്മാണക്ട് കടെനവരുന്നതക്ട്.      ശശ.

എ. എന. ഷേരസശറനിഴന ഉള്ഴപ്പടുത്തണഴമങ്കേനില ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാര. ഏതക്ട് സമയവര

ഇഇൗ കഥയനില ആഴര മവണഴമങ്കേനിലുര ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാര.  പഴക ഞമ്മാന ഇതനിലൂഴടെ

മനമ്മാക്കുന്നതക്ട്  ഭേരണപകത്തനിഴലെ  അരഗങ്ങള്കക്ട്  അവഴര  വനിമര്ശനിക്കുമമ്പമ്മാള്

അതക്ട്  മകള്കമ്മാനുളള  മമ്മാനസനികമ്മാവസ ഉമണമ്മാ  എന്നറനിയമ്മാനുളള  പരശകണര

കൂടെനിയമ്മാണക്ട്  ഇതക്ട്.  ആഴരമ്മാഴക  മനിണമ്മാതനിരനിക്കുഴമന്നക്ട്  അറനിയമ്മാര.   അതക്ട്

ഇങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്.  മമമ്മാനസണ്  മമ്മാവങ്കേലെനിഴന്റെ  ടെനിപ്പു  സുലത്തമ്മാഴന്റെ

കമസരയനിലെനിരുന്നക്ട്   ഴബഹ്റ  മമമ്മാനസമണമ്മാടെക്ട്  മചമ്മാദനിച്ചു.   എനനികക്ട്  എലമ്മാ

ദനിവസവര  ഇതനില  ഇരനികണര.  ഇവനിഴടെ  ഒരു  മജമ്മാലെനി  തരമ്മാമമമ്മാ  റനിടയര്

ഴചയമ്മാറമ്മായനി.  ദനിവരനമ്മായ  മമമ്മാനസണ്  മുഖരമനനിഴയ  വനിളനിചനിടക്ട്  ഴബഹ്റഴയ

എനനികക്ട് മവണഴമന്നക്ട് പറഞ. മവഴറ എനക്ട് മചമ്മാദനിചമ്മാലുര തരമ്മാര ഴബഹ്റഴയ

തരനിഴലന്നക്ട്  മുഖരന.  എഴന്റെ  ഇരടചങ്കേനില  ഒരു  ചങ്കേമ്മാണക്ട്  ഴബഹ്റഴയന്നമ്മായനി

മുഖരന.  പ്രവമ്മാസനി  വനനിത  മധരസയമ്മായനി.  മമമ്മാനസണനിഴന്റെ  വശടെനിനടുത്തുളള
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ഴകമ്മാചനി ഴമമട്രമ്മായനില ഴബഹ്റഴയ എര.ഡനി.-യമ്മാകനി  മുഖരന. കമ്മാരണര അങ്ങഴന

വനകഴെനിഞമ്മാല മമമ്മാനസണ് മമ്മാവങ്കേലെനിനക്ട്  എത്രയുര ഴപടന്നക്ട് ഇഇൗ ഡനി.ജനി.പനി.

ഴബഹ്റഴയ കമ്മാണമ്മാന കഴെനിയുര.  ഴബഹ്റ, പ്രവമ്മാസനി വനനിത, ടെനിപ്പു സുലത്തമ്മാഴന്റെ

കമസര എലമ്മാവരുര ഹമ്മാപ്പനിയമ്മായനി.  ഇതമ്മാണക്ട് എലമ്മാവരുര ഹമ്മാപ്പനിഴയന്നക്ട് പറയുന്ന

എഴന്റെ ഴചറനിയ കഥ.   ഇവനിഴടെ മൂന്നക്ട്  ലെകര രൂപ ഡനി.ജനി.പനി.യമ്മായനി റനിടയര്

ഴചയ്ത  ഴബഹ്റയ്ക്കക്ട്  സര്കമ്മാര്  ശമ്പളര  ഴകമ്മാടുകമ്മാന  ഉത്തരവനിറകനി.  നമള്

ഴചറുപ്പകമ്മാരമല,  ഇവനിഴടെ  എത്രമയമ്മാ  ആള്കമ്മാര്കക്ട്  മജമ്മാലെനിയനില.  റനിടയര്

ഴചയവരുന്ന ആളുകള്  സഇൗജനരമമ്മായനി മസവനര ഴചയഴട, അവര്കക്ട് ഴപനഷേന

കനിട്ടുന്നനിമല?  ഴകമ്മാചനി ഴമമട്രമ്മായുഴടെ എര.ഡനി.-യമ്മായനി മൂന്നക്ട് ലെകര രൂപഴകമ്മാടുത്തക്ട്

ഇഇൗ  മനുഷേരഴന  അവനിഴടെ  പനിടെനിചനിരുത്തനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്,

ആര്ക്കുമവണനിയമ്മാണക്ട്?  നമള്  കടെര  വമ്മാങ്ങനി  ഇതുമപമ്മാഴലെയുളള

കടെബമ്മാധരതയുണമ്മാമകണ കമ്മാരരമുമണമ്മാഴയനളളതക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനി മനസനിലെമ്മാകണര.  ഞമ്മാന കൂടുതല കമ്മാരരങ്ങളനിമലെകക്ട്  കടെക്കുന്നനില

സമയര  വളഴര  പരനിമനിതമമ്മാഴണന്നക്ട്  എനനികക്ട്  അറനിയമ്മാര.  പനിഴന്ന  ഇഇൗ

ചര്ചഴയമ്മാഴക സലെശരകുമമ്മാര്  സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ ആര്മകമ്മാമവണനി  തനിളയ്ക്കുന്ന
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സമ്മാമ്പമ്മാര്,  എമന്ന  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുളള.  കമ്മാരണര  എലമ്മാര

നനിയമമമ്മായനികഴെനിഞ,  ഇനനി  നമള്  ഇഴതമ്മാഴക  ഇവനിഴടെ  ചര്ച

ഴചയ്യുനഴവമന്നയുളള.  യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില  ഇവനിഴടെ  ജനനിചക്ട്  വശഴന്ന  മകള്

ഭേമ്മാഗരവമ്മാനമമ്മാരമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരണര  ഓമരമ്മാ  കുടനിയുര  ലെകപ്രഭുവമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  ജനനിചക്ട്

വശഴന്നതക്ട്.  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ലെകപ്രഭു  ആകുന്നതക്ട്?   ജനനിചക്ട്  വശഴന്ന  ഓമരമ്മാ

കുടനിയുര  ഒരു  ലെകര  രൂപ  കടെത്തനിലെമ്മാണക്ട്  ജനനിക്കുന്നതക്ട്.  കുടനികള്

ലെകപ്രഭുകളമ്മായനി  ജനനിച്ചുവശഴന്ന  നമ്മാടെമ്മായനി  മകരളഴത്ത  വളര്ത്തനിഴയന്നതമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനി  അങ്ങയുഴടെ  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  മനടര.  ഞമ്മാന

സരശയനിച്ചുമപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്,  ഞമ്മാന  മൂന്നക്ട്  കുടനികളുഴടെ  പനിതമ്മാവമ്മാണക്ട്.   മൂന്നക്ട്

കുടനികളുഴടെ  പനിതമ്മാഴവന്നക്ട്  പറയുന്നതനില  എനനികക്ട്  അഭേനിമമ്മാനമമ്മാണക്ട്.

നനിങ്ങള്കതഴലങ്കേനില നനിങ്ങളുഴടെ കമ്മാരരര നനിങ്ങള് പറയുക അത്രമയ എനനികക്ട്

പറയമ്മാനുളള.   ഭേമ്മാവനിയനില ജനനിച്ചുവശഴന്ന ഒരു കുടനികക്ട്  ഇന്നക്ട് ഒരു ലെകര രൂപ

ബമ്മാധരതയുണക്ട്.  വര്ഷേങ്ങള് കഴെനിയുമമ്പമ്മാള് രണ്ടുര മൂനര നമ്മാലുര അഞ്ചുര ലെകര

രൂപവഴരയമ്മായനി  മമ്മാറുര.  ആ  സനര്ഭേത്തനില  ജനനിചക്ട്  വശഴന്ന  നമ്മുഴടെ  കുടനികള്

കൂടുതല കടെ ബമ്മാധരതയനിമലെയ്ക്കക്ട് വരുമമ്പമ്മാള് ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് ചനിലെമപ്പമ്മാള് നനിയമര



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

214

ഴകമ്മാണ്ടുവമരണനി വരുര.  എനമ്മാണക്ട്,  കുടനികഴള ജനനിപ്പനികണഴമങ്കേനില പ്രമതരക

ടെമ്മാകക്ട്  ഴകമ്മാടുമകണ  സരസമ്മാനമമ്മായനി  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനര  മമ്മാറുമമമ്മാ  എനളള

ഭേയര  ഞമ്മാന  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   നമ്മുഴടെ  ഴപമ്മാതുകടെര  എത്ര

രൂപയമ്മാണക്ട്?   നമ്മുഴടെ  ഴമമ്മാത്തര  ബമ്മാധരത  എത്രയമ്മാണക്ട്?  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

വന്നതനിനുമശഷേര  ഉണമ്മായതമ്മാഴണന്നക്ട്  ഞമ്മാന  പറയുന്നനില,  കമ്മാരണര

കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില  കടെര  വമ്മാങ്ങനിയനിടമ്മാണക്ട്  പലെ  നനിര്മമ്മാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുര

വനികസനവര നമള് ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്.  ശരനിതഴന്ന;  നമുകക്ട് ഇന്നക്ട്  നമ്മുഴടെ

ഴപമ്മാതുകടെര  രണ്ടുലെകര  മകമ്മാടെനിയുര  ഴമമ്മാത്തര  കടെ  ബമ്മാധരത  4  ലെകര

മകമ്മാടെനിയുമമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയുമമ്പമ്മാള്  മകരളര  സമ്മാമ്പത്തനിക  നനിലെയനില  എവനിഴടെ

എത്തനി നനിലക്കുനഴവനളളതക്ട് നമള് മനസനിലെമ്മാമകണ കമ്മാരരര തഴന്നയമ്മാണക്ട്.

ഇവനിഴടെ  കടെഴമടുകമ്മാനുളള  പരനിധനി  മൂന്നക്ട്  ശതമമ്മാനത്തനില  നനിന്നക്ട്  അഞക്ട്

ശതമമ്മാനമമ്മാകനി  ഉയര്ത്തുമമ്പമ്മാള്  കൂടുതല  കടെര  നമുകക്ട്  വമ്മാങ്ങമ്മാന

കഴെനിയുനഴവനളളതക്ട് നല കമ്മാരരര തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  കടെര വമ്മാങ്ങുന്ന തുക ഴകമ്മാണക്ട്

നമ്മുഴടെ  സമൂഹത്തനിനക്ട്  പ്രമയമ്മാജനപ്രദമമ്മായ  എഴനങ്കേനിലുര  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാമണമ്മാ

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതക്ട്? ഇവനിഴടെ നനിനര പുറമത്തകക്ട് മപമ്മാകുന്ന,  കടെര വമ്മാങ്ങനിയ തുക
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എഴനമ്മാഴക  കമ്മാരരങ്ങള്കമ്മാണക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  ഴവളനിഴപ്പടുമത്തണ

ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വരകൂടെനി മനനികക്ട് ഉഴണനളള കമ്മാരരര ഞമ്മാന സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഇവനിഴടെ ജനകശയമ്മാസൂത്രണര നമുകറനിയമ്മാര,  ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പട സരഭേവമമ്മാണക്ട്.

സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  25  വര്ഷേമമ്മായനി  ഴകമ്മാടനിമഘമ്മാഷേനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  മുമന്നമ്മാടക്ട്

മപമ്മാകുന,  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങഴള  ശക്തനിഴപ്പടുത്തുന.  ഇങ്ങഴന

തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങഴള  ശക്തനിഴപ്പടുത്തുമമ്പമ്മാള്  നമുകറനിയമ്മാര  ഇഇൗ

സമ്മാമ്പത്തനിക വര്ഷേര സത്വയര ഭേരണ സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട് നലകനിയതക്ട് മകവലെര 825

മകമ്മാടെനി  രൂപ മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്.  7280  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ പദതനി വനിഹനിതമുണക്ട്,  ആ

പണര  നലകനിയനിടനില.  മകവലെര  11.6  ശതമമ്മാനര  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  സത്വയരഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട് നലകനിയനിട്ടുളളഴതന്ന യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരര നമള് മനസനിലെമ്മാകണര.

സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്   ഇഇൗ  സമ്മാമ്പത്തനിക  വര്ഷേര  36134  മകമ്മാടെനി

രൂപയമ്മാണക്ട് കടെഴമടുകമ്മാന സമ്മാധനിക്കുന്നതക്ട്. ഇഇൗ സമ്മാമ്പത്തനിക വര്ഷേര ഏപ്രനിലെനില

ആരരഭേനിചക്ട്  ഇതുവഴര  17000  മകമ്മാടെനിരൂപയ്ക്കക്ട്  മമല  കടെഴമടുത്തു.   ഇഇൗ  തുക

എനനിഴനമ്മാഴകയമ്മാണക്ട് ഉപമയമ്മാഗനിചതക്ട്?  ഏഴതങ്കേനിലുര വനികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്

ഇഇൗ  സരസമ്മാനത്തക്ട്  നടെമന്നമ്മാ?  ഇവനിഴടെ  140  എര.എല.എ.-മമ്മാര്  ഉണമ്മാകുര,
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നനിങ്ങളുഴടെ  നമ്മാടനിഴലെ  മറമ്മാഡനിഴന്റെ  അവസഴയനമ്മാണക്ട്?   ഴപരുമ്പമ്മാവൂര്  ഒമടഴറ

വനികസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെക്കുന്ന  ഒരു  മണ്ഡലെമമ്മാണക്ട്.  അതനിഴന  ഞമ്മാന

ഴചറുതമ്മായനി കമ്മാണുന്നനില. ഒമടഴറ തടെനി വരവസമ്മായങ്ങള്, ഴഴഫവഡക്ട് വരവസമ്മായര,

ഫര്ണനിചര് വരവസമ്മായര,  അരനി വരവസമ്മായര അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര സ്റ്റേശല വരവസമ്മായര

അങ്ങഴന  ഒടനവധനി  വരവസമ്മായങ്ങള്  ഉളള  ഴപരുമ്പമ്മാവൂരനില  ഇന്നഴത്ത

ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തക്ട്  മറമ്മാഡുകളുഴടെ  അവസ  എനമ്മാണക്ട്?  എലമ്മാ  മറമ്മാഡുകളുര

മമമ്മാശഴപ്പട അവസയമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തക്ട് മനനിഴയ

വനിളനിചക്ട് മനരനില മചമ്മാദനിചമപ്പമ്മാള്, അമദ്ദേഹര പറഞതക്ട് നമ്മുഴടെ ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തക്ട്

മറമ്മാഡക്ട് തഴന്നയമ്മാമണമ്മാ മമമ്മാശഴപ്പടഴതന്നമ്മാണക്ട്.  ഒരു മഫമ്മാണ് മകമ്മാളനില, ആപ്പനില

ഒരു ഴമമസജക്ട്  അയചമ്മാല മറമ്മാഡക്ട്  നന്നമ്മാക്കുഴമന്നക്ട്  പറഞനിടക്ട്  ഇഇൗ മറമ്മാഡനിഴന്റെ

അവസ എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്?  ഇവനിഴടെ ഒരു കമ്മാരരര മമ്മാത്രര ഴചയ,  നനിങ്ങള് പണര

മുടെക്കുനഴണങ്കേനില  നനിങ്ങള്  മറമ്മാഡുകള്  നനിര്മനിക്കൂ,  പമ്മാലെങ്ങള്  നനിര്മനിക്കൂ,

പമ്മാവഴപ്പടവഴന സഹമ്മായനിക്കുന്ന പദതനികള് ഴകമ്മാണ്ടുവരൂ.  അങ്ങഴനഴയങ്കേനിലുര

ഇഇൗ  സരസമ്മാനഴത്ത  കമ്മാരരങ്ങള്  ഴചയഴവന്നക്ട്  പറയമ്മാന  നമുകക്ട്  കഴെനിയുര.

പ്രളയഴസസക്ട്,  2000  മകമ്മാടെനി  രൂപ  പനിരനിച്ചു.  പ്രളയ  പുനര്നനിര്മമ്മാണത്തനിഴന്റെ
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മപരനിലെമ്മായനിരുന  ഴസസക്ട്  ഏര്ഴപ്പടുത്തനിയതക്ട്.  പനിരനിഞകനിടനിയ  2000  മകമ്മാടെനി

രൂപ ശമ്പളവര  ഴപനഷേനുര  ഴകമ്മാടുകമ്മാനമല  ഇഇൗ സര്കമ്മാര്  ഉപമയമ്മാഗനിചതക്ട്?

പ്രളയരമൂലെര നഷ്ടഴപ്പടതക്ട് എവനിഴടെഴയങ്കേനിലുര പുന:സമ്മാപനിക്കുവമ്മാന കഴെനിമഞമ്മാ?

ഏഴതങ്കേനിലുര  വനികസനപ്രവര്ത്തനര  ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന  കഴെനിമഞമ്മാ?   പനിരനിഞക്ട്

കനിടനിയ  പണര  മുഴവന  ശമ്പളര  ഴകമ്മാടുത്തുര  ഴപനഷേന  ഴകമ്മാടുത്തുര  ഇഇൗ

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മുമന്നമ്മാടക്ട്  മപമ്മാകുനഴവന്നതക്ട്  ലെജ്ജമ്മാകരമമ്മായ  കമ്മാരരര

തഴന്നയമ്മാഴണനളളതക്ട്  ഇവനിഴടെ  സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  2016-ഴലെ

ഇടെതുമുന്നണനിയുഴടെ  പ്രകടെനപത്രനികയനിഴലെ  പ്രധമ്മാന  ഇനമമ്മായനിരുന്നമലമ്മാ

പങ്കേമ്മാളനിത്ത ഴപനഷേന പനിനവലെനിക്കുഴമന്ന വമ്മാഗമ്മാനര. ഞങ്ങള് അധനികമ്മാരത്തനില

വന്നമ്മാല ഇതമ്മാ പങ്കേമ്മാളനിത്ത ഴപനഷേന പനിനവലെനികമ്മാന മപമ്മാകുനഴവന്നക്ട്  അന്നക്ട്

ഴകമ്മാടനിമഘമ്മാഷേനിചനിടക്ട്  എന്തുണമ്മായനി?  ഒനമുണമ്മായനില.  പങ്കേമ്മാളനിത്ത

ഴപനഷേഴനക്കുറനിചക്ട്  പഠനികമ്മാനമ്മായനി  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഒരു  സമനിതനിഴയ

നനിമയമ്മാഗനിച്ചു.  ആ  സമനിതനിക്കുമവണനി  എത്ര  രൂപ  ഴചലെവഴെനിച്ചു?  ഇകമ്മാരരര

പഠനികമ്മാനമവണനിമമ്മാത്രര വന്ന സമനിതനികക്ട് ശമ്പളമമ്മായനി നലകനിയതക്ട്  90  ലെകര

രൂപയമ്മാണക്ട്.   ഇമപ്പമ്മാഴര  ആ  റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  മനനിയുഴടെ  ഒമ്മാഫശസനില  കൂര്കര
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വലെനിച്ചുറങ്ങുകയമ്മാണക്ട്.   ഇകമ്മാരരഴത്തക്കുറനിചക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  പറമയണതമ്മാണക്ട്.  അമദ്ദേഹഴത്ത  സരബന്ധനിചക്ട്

പറയുകയമ്മാഴണങ്കേനില  കവനിതഴയമ്മാനഴമഴതുന്ന  ആളല,  ബഡ്ജറക്ട്

അവതരനിപ്പനിക്കുമമ്പമ്മാള് കവനിതയുര കഥയുര ഴഴദവവര ആള്ഴഴദവവഴമലമ്മാര വന്നക്ട്

വമ്മായനിക്കുന്നവഴര  സുഖനിപ്പനിക്കുന്ന  ഏര്പ്പമ്മാഴടെമ്മാനമനില.  ഞങ്ങളുഴടെ  കയനില

പണമനിഴലന്നക്ട് അമദ്ദേഹര മനരനിട്ടുപറഞ. പങ്കേമ്മാളനിത്ത ഴപനഷേന പനിനവലെനികമ്മാന

സമ്മാധനികനിഴലന്നക്ട് പറയുമമ്പമ്മാള്ത്തഴന്ന ആ ഇനത്തനിലത്തഴന്ന 90  ലെകര രൂപ

നമ്മുഴടെ  ഖജനമ്മാവനിലനനിനര  നഷ്ടഴപ്പട്ടുമപമ്മായനിഴയനള്ള  കമ്മാരരര

മനസനിലെമ്മാകണര.  ഞമ്മാന  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനിയുഴടെ

ഴഹലെനിമകമ്മാപ്ററനിഴനക്കുറനിഴചമ്മാനര  പറയുന്നനില,  അതവനിഴടെ  സുഖമമ്മായുറങ്ങഴട.

എനനികക്ട്  മുമ്പക്ട്  സരസമ്മാരനിചവഴരലമ്മാര  അതുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട  കമ്മാരരങ്ങള്

സൂചനിപ്പനിച്ചുകഴെനിഞ.  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  കടെബമ്മാധരത

വര്ദനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   വമ്മാങ്ങുന്നയമ്മാള്  തനിരനിചടെയ്മകണനിവരമ്മാത്ത

ഒന്നമ്മാണക്ട് മകരളത്തനിഴലെ കടെഴമന്നക്ട് നമള് പലെമപ്പമ്മാഴര പറയമ്മാറുള്ള  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.

മമ്മാറനിമമ്മാറനി  വരുന്ന  ഗവണ്ഴമന്റുകള്  കടെര  വമ്മാങ്ങുന,  അവര്  അതക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

219

തനിരനിചടെയ്ക്കുനമണമ്മാ?   പഴണമ്മാരു  ഴചമ്മാല്ലുണക്ട്,  വമ്മാങ്ങുന്നയമ്മാള്  ഉപമയമ്മാഗനികനില,

ഉപമയമ്മാഗനിചയമ്മാള് അറനിയനില,  എനമ്മാഴണന്നക്ട് പറയമ്മാഴതതഴന്ന അറനിയമ്മാമമലമ്മാ.

അറനിയനിഴലങ്കേനില പനിഴന്ന പറഞതരമ്മാര.  അവസമ്മാന നനിമനിഷേര അഴതനമ്മാഴണന്നക്ട്

മനസനിലെമ്മാകമ്മാന കഴെനിവഴണങ്കേനില അമപ്പമ്മാള് മനസനിലെമ്മാക്കുക എമന്ന പറയുനള.

ഏതമ്മാണക്ട്  അതുമപമ്മാഴലെയമ്മാണക്ട്  മകരളത്തനിഴലെ  കടെര,  വമ്മാങ്ങുന്നയമ്മാള്  ഒരനികലുര

തനിരനിചടെയ്മകണനി വരനില.  തനിരനിചടെയ്മകണവര് ഇന്നതക്ട് അറനിയുനമപമ്മാലുമനില.

ഏതമ്മായമ്മാലുര  വലെനിയ  കടെബമ്മാദരതയമ്മാണക്ട്  ഭേമ്മാവനി  തലെമുറയ്ക്കുമവണനി  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  സൂചനിപ്പനികഴട.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പനിണറമ്മായനി

വനിജയഴന്റെ ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് ഇങ്ങഴന കടെര വമ്മാങ്ങുന്നഴതന്നക്ട് പറയുന്നനില.

നമുകറനിയമ്മാര,  ഇ.  ഴക.  നമ്മായനമ്മാര്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെഘടത്തനില  25000

മകമ്മാടെനിരൂപയുഴടെ കടെബമ്മാദരത മകരളത്തനിനുണമ്മായനിരുന.  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ എ.

ഴക. ആന്റെണനി മുഖരമനനിയമ്മായമപ്പമ്മാള് 47940 മകമ്മാടെനി രൂപയുഴടെയുര  സഖമ്മാവക്ട് വനി.

എസക്ട്.  അച്ചുതമ്മാനനന മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള് ഏകമദശര  34546  മകമ്മാടെനി

രൂപയുഴടെയുര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഉമനചമ്മാണനി  മുഖരമനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്

ഏകമദശര  78154  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെയുര  കടെബമ്മാദരതയുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്.
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സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  കടെബമ്മാദരത  വര്ദനിച്ചുവരുഴമന്നമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്.

എന്നമ്മാലെനിമപ്പമ്മാള് നമ്മുഴടെ ഴപമ്മാതുകടെര 4 ലെകര മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട്.  അതമ്മായതക്ട്

നമ്മുഴടെ സരസമ്മാനത്തക്ട് ശശ.  പനിണറമ്മായനി വനിജയന മുഖരമനനിയമ്മായതനിനുമശഷേര

159830  മകമ്മാടെനി രൂപയനിലെധനികര കടെബമ്മാദരതയനിമലെയ്ക്കക്ട് ഇഇൗ സരസമ്മാനര മമ്മാറനി

എനപറയുമമ്പമ്മാള്  ശശ.  എ.  എന.  ഷേരസശര്  നമുക്കുര  സമനമ്മാഷേനികമ്മാര.

ഴപനഷേന ഴകമ്മാടുകമ്മാനുര ധൂര്ത്തനിനുഴമമ്മാഴകയമ്മായനി  100  മകമ്മാടെനി തൂപയമ്മാണക്ട് ഒരു

ദനിവസര നമള് കടെമമ്മായനി വമ്മാങ്ങനി ഴചലെവഴെനിക്കുനഴവന്നതക്ട് യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില ഇഇൗ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ മമ്മാസ്മെരനിക വനിദരതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങളതക്ട് ചനിനനിച്ചുമനമ്മാക്കൂ.

ശശ  .    എ  .    പ്രഭേമ്മാകരന: സര്, ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ ഉമനചമ്മാണനി മകരളത്തനിഴന്റെ

മുഖരമനനിയമ്മായമപ്പമ്മാള്  80000  മകമ്മാടെനി രൂപ കടെവര ഇമപ്പമ്മാള് ശശ.  പനിണറമ്മായനി

വനിജയന  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  130000  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  കടെവര

ഉഴണന്നനിരനിഴക  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  4  ലെകര  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ

കടെമുഴണന്നക്ട്  പറഞതക്ട്,  ഇതുതമനില  കൂടനിയമ്മാല  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്   നമ്മാലെക്ട്

ലെകമമ്മാകുക; എഴനങ്കേനിലുഴമമ്മാഴക പറയുകയമ്മാമണമ്മാ?
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ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,  എഴനങ്കേനിലുഴമമ്മാഴക

പറയുന്നതല,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗത്തനിനക്ട്  സരശയമുഴണങ്കേനില  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിമയമ്മാടെക്ട്  മചമ്മാദനിചമ്മാല  പറയുര.  ഇന്നക്ട്  159830  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ

കടെമുണക്ട്.   ഞമ്മാന ഇതക്ട്  പറയമ്മാനുണമ്മായ സമ്മാഹചരരര  എനമ്മാഴണന്നറനിയമ്മാമമമ്മാ?

2016-ല  നനിങ്ങള്  അധനികമ്മാരത്തനില  വന്നമപ്പമ്മാള്  മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്

ഴഎസകക്ട്  അഴന്നമ്മാരു  ധവളപത്രര  ഇറകനിയനിരുന.  അന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ഉമനചമ്മാണനി  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  പരനിഹസനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  അമദ്ദേഹര  പറഞ,

നനിങ്ങളനിതമ്മാ  78152  മകമ്മാടെനി രൂപയുഴടെ കടെബമ്മാദരത ഉണമ്മാകനി,  ഇഇൗ രശതനിയനില

കടെഴമടുത്തക്ട്  മുമമ്പമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന  കഴെനിയനില,  ഞങ്ങള്  കടെങ്ങള്  തനിരനിചടെയ്ക്കുര

എഴന്നമ്മാഴകയുള്ള  ഗശര്വമ്മാണങ്ങള്  വനിടനിരുന.  ഇന്നക്ട്  ഇഇൗ  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ

ആഴക  കടെബമ്മാദരത  നമ്മാലെക്ട്  ലെകര  മകമ്മാടെനിയമ്മാഴണനള്ളതക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

അരഗര  റഫര്  ഴചയമ്മാനമ്മായനി  ഇന്റെര്ഴനറനിഴലെങ്കേനിലുര  മനമ്മാകനിയമ്മാല  മതനിയമ്മാകുര.

നമുകക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്   പ്രതനിസന്ധനിയുര  സമ്മാമ്പത്തനിക  ബുദനിമുട്ടുകളുര

പരമ്മാധശനതകളുമുണക്ട്.  ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മമ്മാത്രമമ്മാമണമ്മാ  കടെഴമടുത്തക്ട്

മുമമ്പമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്?  മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെഘടത്തനില  ഇഇൗ  സരസമ്മാനഴത്ത
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എണ്പതക്ട്  ശതമമ്മാനര  ആളുകളുര  കടെരവമ്മാങ്ങനി  ജശവനിചവരമ്മാണക്ട്.   മകഴള

പഠനിപ്പനിക്കുവമ്മാനുര  ആശുപത്രനിയനില  മപമ്മാകുവമ്മാനുര  ഴപണ്കുടനികഴള  കലെരമ്മാണര

കഴെനിചയയ്ക്കമ്മാനുര  മലെമ്മാണടെയ്ക്കമ്മാനുര  പഴെയ  കടെബമ്മാദരതകള്  തശര്കമ്മാനുര   കടെര

വമ്മാങ്ങുന,  ഇഇൗ  ആവശരങ്ങഴളലമ്മാര  പറഞഴകമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെയടുത്തക്ട്  അവര്

വരുനണക്ട്.  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റുര  കടെര  വമ്മാങ്ങുന.   പമക  ആ  പണര

പ്രമയമ്മാജനപ്രദമമ്മായനി  വനിനനിമയമ്മാഗനികമണ?   മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തക്ട്  ഏഴറ

ഴകമ്മാടനിമഘമ്മാഷേനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്,  നനിങ്ങളമ്മാണക്ട്  രമ്മാജരത്തനിനക്ട്  മമ്മാതൃക  എനപറഞക്ട്

മുമമ്പമ്മാട്ടുമപമ്മായതമല?  ഏറവര  കൂടുതല  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മരമ്മാഗനികഴള  പരനിരകനിച്ചു,

മലെയമ്മാളനികള് ദുബമ്മായക്ട് അടെകമുള്ള വനിമദശ രമ്മാജരങ്ങളനില നനിനര മടെങ്ങനി വരൂ,

25  ലെകര കത്വമ്മാറഴഴന്റെന മകന്ദ്രങ്ങള് ഒരുകനിയനിരനിക്കുന,  തനിരനിചക്ട് വരുന്നവര്കക്ട്

മജമ്മാലെനി  ഴകമ്മാടുകമ്മാന  മപമ്മാകുന,  എന്നനിങ്ങഴന  എഴനലമ്മാര  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്

ഭേമ്മാവനമ്മാസുനരമമ്മായനി  നനിങ്ങള്  പറഞഴതന്നക്ട്  മറകരുതക്ട്.  പമക  എനമ്മാണക്ട്

സരഭേവനിചതക്ട്?  ഇനര  സരസമ്മാനത്തക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മരമ്മാഗനികളുഴടെ  എണ്ണര

കുറഞനിടനില. മകമ്മാവനിഡക്ട് ഴപരുകുകയമ്മാണക്ട്. ആ സമ്മാഹചരരത്തനിലുര നനിങ്ങള് ഒരു

കമ്മാരരര  മനസനിലെമ്മാമകണതുണക്ട്,  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയമ്മാഴണന്ന  മപരനില
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മകമ്മാവനിഡക്ട്  മപമ്മാരമ്മാളനികഴള  നനിങ്ങള്  പനിരനിച്ചുവനിടനിമല;  മകമ്മാവനിഡക്ട്

മസവനമനുഷനിചനിരുന്ന  മഡമ്മാകര്മമ്മാഴരയുര  നഴക്ട്മമ്മാഴരയുര,  പമ്മാരമ്മാഴമഡനികല

ഉമദരമ്മാഗസഴരയുര പനിരനിച്ചുവനിടനിമല; നനിങ്ങള്കക്ട് ആ ഴബഹ്റഴയ പനിരനിച്ചുവനിടെമ്മാന

പമ്മാടെനിലമ്മായനിരുമന്നമ്മാ?  നനിങ്ങള് അങ്ങഴന ഴചയ്തനില.  25000  മപഴര പനിരനിച്ചുവനിട്ടു.

സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയുണമ്മാകുര,  പമക  ബകറക്ട്  പനിരനിവക്ട്

നടെത്തനിയമ്മാലത്തഴന്ന  പമത്തമ്മാ  അമ്പമതമ്മാ  മകമ്മാടെനി  രൂപ  ലെഭേനികനിമല,  നനിങ്ങള്

അതനിനക്ട്  സമര്ത്ഥരമല?  പമ്മാവഴപ്പട  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മരമ്മാഗനികഴള  ശുശ്രൂഷേനിക്കുന്ന

ആളുകഴള  പനിരനിച്ചുവനിട്ടുഴകമ്മാണക്ട്,  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയമ്മാഴണന്നക്ട്  പറഞക്ട്

മുമമ്പമ്മാട്ടുമപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങളങ്ങഴന  ഴചയ്തഴതന്നക്ട്

ഞങ്ങള്കറനിയമ്മാര.  മകമ്മാവനിഡക്ട്  ബനിമഗഡനിയര്മമ്മാര്കക്ട്  മവതനര  നലകുന്നതനിനക്ട്

പ്രതനിമമ്മാസര  35  മകമ്മാടെനി  രൂപ  മവണനിവരുഴമന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  നനിലെവനിഴലെ

പ്രതനിസന്ധനിയനില  തമ്മാങ്ങമ്മാന  കഴെനിയനിഴലന്നമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ  ആമരമ്മാഗര

വകുപ്പുമനനിയുര  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയുര  പറഞതക്ട്.  ആറുമമ്മാസഴത്ത  റനിസക്ട്

അലെവനസക്ട്  കുടെനിശനിക  നലകനിയനിടനില.  മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തക്ട്  അതനിഴന

പ്രതനിമരമ്മാധനികമ്മാന  വന്ന  25000  ജശവനകമ്മാരനില  ഭൂരനിപകവര  മകമ്മാവനിഡക്ട്
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മരമ്മാഗനികളമ്മായനി.  അവര്  മമ്മാനസനികവര,  ശമ്മാരശരനികവര  സമ്മാമൂഹനികവമമ്മായനി

പ്രതനിസന്ധനിയനിലെമ്മായനി.  അവര്  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മരമ്മാഗനികഴള  പരനിചരനിചവരമ്മാണക്ട്.  ഒരു

മകമ്മാവനിഡക്ട്  മരമ്മാഗനി  മപമ്മായമ്മാല  ആ  വഴെനിയനിലക്കൂടെനിമപ്പമ്മാലുര  നമള്

മപമ്മാകനിലമ്മായനിരുന.  ആ  കമ്മാലെഘടത്തനില  പമ്മാവഴപ്പട  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മരമ്മാഗനികഴള

പരനിചരനിചവഴര ഇറകനിവനിടുകയമല നനിങ്ങള് ഴചയ്തതക്ട്! അവര്കക്ട് ഴകമ്മാടുകമ്മാനുള്ള

റനിസക്ട്  അലെവനഴസങ്കേനിലുര  നനിങ്ങള്  ഴകമ്മാടുകണര.   മകമ്മാവനിഡക്ട്  ബമ്മാധനിച

ആമരമ്മാഗരപ്രവര്ത്തകഴര  നനിങ്ങള്  സഹമ്മായനിമചമ്മാ;  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മരമ്മാഗര

ബമ്മാധനിച്ചുമരനിചവഴര സഹമ്മായനിമചമ്മാ?  എഴന്റെ മണ്ഡലെമമ്മായ ഴപരുമ്പമ്മാവൂരനില ഒരു

നഴക്ട് മകമ്മാവനിഡക്ട് മരമ്മാഗനികഴള ശുശ്രൂഷേനികമ്മാന മപമ്മായമപ്പമ്മാള് മകമ്മാവനിഡക്ട് പനിടെനിഴപടക്ട്

വശടനില  വന,  ഭേര്ത്തമ്മാവനിനുര  അച്ഛനുര  അമയ്ക്കുര  മകമ്മാവനിഡക്ട്  വന.    ഒരു

മമ്മാസത്തനിനുള്ളനില മകമ്മാവനിഡക്ട് ബമ്മാധനിചക്ട് മൂനമപര് ആ വശടനില മരണഴപ്പട്ടു.  ആ

വനിടനില രണക്ട് പനിമഞമ്മാമനകളുണക്ട്.  ഇഇൗ വനിഷേയര സരബന്ധനിചക്ട് ബഹുമമ്മാനരരമ്മായ

മുഖരമനനിക്കുര  ആമരമ്മാഗരമനനിക്കുര  ഞമ്മാന  കത്തുഴകമ്മാടുത്തു,  നനിയമസഭേയനില

വനിഷേയര  അവതരനിപ്പനിച്ചു.  ആ  കുടുരബര   പടനിണനിയമ്മാണക്ട്.  ഇനവഴര  ഒരു

മജമ്മാലെനിഴകമ്മാടുക്കുവമ്മാമനമ്മാ,  ഒരു  ഴചറനിയ  തുകഴയങ്കേനിലുര  സഹമ്മായനിക്കുവമ്മാമനമ്മാ
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നനിങ്ങള്കക്ട് കഴെനിമഞമ്മാ?  ഇതക്ട്  ഴപരുമ്പമ്മാവൂരനിഴലെ ഒരു വനിഷേയര മമ്മാത്രമല,  ഇഇൗ

സരസമ്മാനഴത്ത  140  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെങ്ങളനിലുര  ഇതുമമ്മായനിബന്ധഴപ്പട

കമ്മാരരങ്ങളുഴണനകൂടെനി  ഞമ്മാന  സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാവനിഡക്ട്

ബനിമഗഡനിയര്മമ്മാഴര  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  പനിരനിച്ചുവനിടഴതന്നക്ട്  നമുകറനിയമ്മാര.

കഴെനിഞ ജൂഴഴലെ മമ്മാസര വഴരയുള്ള ശമ്പളര നലകനിയതക്ട് മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്.

മകന്ദ്രഫണക്ട്  നനിര്ത്തനിയമപ്പമ്മാള്  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  തുക  നലമകണനിവന.

മനരഴത്ത റനിസക്ട് അലെവനസക്ട് മമ്മാത്രമമ സരസമ്മാനര നലമകണതുണമ്മായനിരുനള.

ഫണക്ട്  വരവക്ട്  നനിന്നമപ്പമ്മാള്,  നമ്മുഴടെ  ഴഴകകള്കക്ട്  പ്രസ്തുത  ഭേമ്മാരമമലകമ്മാന

കഴെനിയമ്മാഴത  വന്നമപ്പമ്മാള്  ആ  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വത്തനിലനനിനര  ഒഴെനിവമ്മായനി

മുമമ്പമ്മാട്ടുമപമ്മായനിഴയന്നതക്ട് ഇഇൗ കമ്മാലെഘടത്തനില നനിങ്ങള് ഴചയ്യുന്ന ഏറവര വലെനിയ

അപരമ്മാധമമ്മാണക്ട്. മകരളത്തനിഴന്റെ കഷ്ടമ്മാവസഴയക്കുറനിചക്ട് ആറക്ട് വര്ഷേങ്ങള്ക്കുമുമ്പക്ട്

മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകക്ട് ധവളപത്രമനിറകനി.  ഞമ്മാന ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനിമയമ്മാടെക്ട് മചമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്, അങ്ങക്ട് പുതനിയതമ്മായനി ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിയമ്മായമപ്പമ്മാള്  ഇഇൗ  ഖജനമ്മാവനില  എഴനങ്കേനിലുര  ഉണമ്മായനിരുമന്നമ്മാ;

അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രശവമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്  ഒരു  ധവളപത്രര  ഇറകമ്മാന
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കഴെനിയുമമമ്മാ?   ഇവനിഴടെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുനമുഖരമനനി  ശശ.  ഉമന  ചമ്മാണനി

ഭേരണത്തനിലനനിനര  മമ്മാറുമമ്പമ്മാള്  അതമ്മായതക്ട്,  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാര്

പടെനിയനിറങ്ങുമമ്പമ്മാള്  1,641  മകമ്മാടെനി രൂപ ഖജനമ്മാവനില മനിചമുണമ്മായനിരുന. 5000

മകമ്മാടെനി  രൂപ  മനിചരവചനിടക്ട്  പടെനിയനിറങ്ങുനഴവന്നമ്മാണക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്  പറഞതക്ട്.  എന്നമ്മാല  സതരസന്ധനമ്മായ,

കവനിത  എഴതമ്മാനറനിയമ്മാത്ത,  വലെനിയ  ജുബ്ബഴയമ്മാനര  ധരനികമ്മാത്ത,  സമ്മാധമ്മാരണ

മനുഷേരനമ്മായ, കുടനികളുഴടെ മനസ്സുളള ശശ. ഴക. എന. ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല   പറഞതക്ട്

എഴന്റെ  ഴഴകവശഴമമ്മാനമനില,  ഴകമ്മാടുരസമ്മാമ്പത്തനിക  ബമ്മാധരതയനിലെമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട്.

അമദ്ദേഹര സതരര പറഞതനില അഭേനിമമ്മാനമുണക്ട്. അമദ്ദേഹര മമ്മാത്രമല ശശമതനി ഴക.

ഴക.  ഴഴശലെജ  ടെശചറുര  സതരര  പറയുന്ന  ആളമ്മാണക്ട്.  എമപ്പമ്മാഴര  കമ്മാരരങ്ങള്

തുറനപറയമ്മാന മനസ്സുള്ള വരക്തനിയമ്മാണക്ട്.    കുടനികളുഴടെ  പ്ലസക്ട് ടു പഠനവമമ്മായനി

ബന്ധഴപ്പടക്ട്  ആവശരത്തനിനക്ട്  സശറ്റുകളനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  പറഞമപ്പമ്മാള്  ഴപമ്മാതുമവ

എലമ്മാവരുര  എതനിര്ഴത്തങ്കേനിലുര  ശശമതനി  ഴക.  ഴക.  ഴഴശലെജ ടെശചര്  അതനിഴന്റെ

യഥമ്മാര്ത്ഥ  വസ്തുത  ചൂണനികമ്മാണനിച്ചു.  നനിങ്ങഴള  ഉപമദശനിക്കുന്നതുര

വനിമര്ശനിക്കുന്നതുര നനിങ്ങള് നന്നമ്മാകമ്മാനമവണനിയമ്മാണക്ട്.  കഴെനിഞ 5 വര്ഷേകമ്മാലെര



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

227

ഞങ്ങള്  ഉപമദശനിചനിലമ്മായനിരുഴന്നങ്കേനില,  നനിങ്ങളുഴടെ  ഴതറക്ട്

ചൂണനികമ്മാണനിചനിലമ്മായനിരുഴന്നങ്കേനില  നനിങ്ങളനില  പലെരുര  ഇന്നനിവനിഴടെ

ഇരനികനിലമ്മായനിരുന.   പ്രതനിപകഴമന്ന  രശതനിയനില  പറയുന്നതക്ട്  മകള്കമ്മാനുര

ഉള്ഴകമ്മാമള്ളണതക്ട്  ഉള്ഴകമ്മാള്ളമ്മാനുര  ഉള്ഴകമ്മാളന്നതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാനുമുള്ള

ഇച്ഛമ്മാശക്തനിയമ്മാണക്ട്  ഭേരണപകത്തനിനക്ട്  ഉണമ്മാമകണഴതന്നകമ്മാരരരകൂടെനി

ഞമ്മാനനിവനിഴടെ  ചൂണനികമ്മാണനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന മറക്ട്  കമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ഴകമ്മാനര

കടെക്കുന്നനില.  ഇവനിഴടെ  വമ്മാമനപുരര  എര.എല.എ.  ശശ.  ഡനി.  ഴക.  മുരളനി

സരസമ്മാരനിച്ചുഴകമ്മാണനിരുന്നമപ്പമ്മാള്  ഞമ്മാഴനമ്മാന്നക്ട്  ഇടെഴപടെമ്മാന  മനമ്മാകനി,  പമക

അമദ്ദേഹര  വഴെങ്ങനിത്തന്നനില.   അമദ്ദേഹര  ആര്ക്കുര  വഴെങ്ങുന്ന  ആളല.

വശടനിലമപ്പമ്മാലുര  വഴെങ്ങുന്ന  ആളല.   അമദ്ദേഹര  എനമ്മാണക്ട്  പറഞതക്ട്,  ഞമ്മാന

അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  മണ്ഡലെമമ്മായ  വമ്മാമനപുരത്തക്ട്  കനിഫ്ബനി  നനിര്മനിക്കുന്ന  മറമ്മാഡക്ട്

നനിര്മനികമ്മാതനിരുന്നമപ്പമ്മാള് സമരത്തനിനുമപമ്മായനി.  എഴന്ന ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായ വരക്തനി

ഇമപ്പമ്മാള്  നനിങ്ങളുഴടെപകമമ്മാണക്ട്.  അവനിഴടെ  കനിഫ്ബനി  വര്കക്ട്

നടെക്കുന്നനിലമ്മായനിരുന.   ഞമ്മാന മപമ്മായനി സമരര ഴചയ്തമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട് അവനിഴടെ വര്കക്ട്

നടെന്നതക്ട്.  വമ്മാമനപുരര എര.എല.എ.-മയമ്മാടെക്ട് പറയുന,  എഴന്റെ മണ്ഡലെത്തനില  5
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വര്ഷേമമ്മായനി  പണനിതശരമ്മാത്ത  കനിഫ്ബനിയുഴടെ  ഒരു വര്ക്കുണക്ട്.  എഴന്റെ മണ്ഡലെര

മമ്മാത്രമല ശശ.  പനി.  വനി.  ശശനനിജനിഴന്റെ മണ്ഡലെമമ്മായ കുന്നത്തുനമ്മാടുര 5  വര്ഷേമമ്മായനി

കനിഫ്ബനി  വര്ക്കുകള്  പണനിതശരമ്മാഴത  കനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അവനിഴടെവന്നക്ട്

കനിഫ്ബനിക്കുമവണനി സമരര ഴചയ.  അതമ്മാണക്ട് നനിങ്ങള് ഴചമയണതക്ട്.  സമരങ്ങള്

സരഘടെനിപ്പനിക്കുന്നതക്ട്  നന്നമ്മാകമ്മാനമവണനിയമ്മാണക്ട്.  കുടനികളുഴടെ  മുമ്പനില  നമള്

വടെനിഴയടുക്കുന്നതക്ട്  അവര്  അനുസരണയുളളവരമ്മായനി  മമ്മാറമ്മാനമവണനിയമ്മാണക്ട്.

നനിങ്ങളനില  പലെരുര,  വടെനി  എടുകമ്മാത്തതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇങ്ങഴനയമ്മായനി

മപമ്മായഴതന്നക്ട്  എനനികക്ട്  പലെമപ്പമ്മാഴര  മതമ്മാന്നനിയനിട്ടുണക്ട്.  ദശര്ഘമമ്മായനി

ഞമ്മാനതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  മപമ്മാകുന്നനില.  കനിഫ്ബനിക്കുര  ഴഴലെഫക്ട്

പദതനിക്കുഴമമ്മാഴക ഞങ്ങള് എതനിരമ്മാമണമ്മാ  എനളള വമ്മാദമുഖവമമ്മായനി  നനിങ്ങള്

വരനികയുണമ്മായനി.   ഞങ്ങള്  അതനിഴനമ്മാക  എതനിരമ്മാമണമ്മാ;  കനിഫ്ബനി  മവണര,

അതക്ട്  നന്നമ്മായനിഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകണര,  വനികസനമുണമ്മാകണര.  40

വര്ഷേങ്ങള്ക്കുമശഷേമുളള  കമ്മാരരങ്ങള്  4  വര്ഷേരഴകമ്മാണക്ട്  നടെത്തനിയമ്മാല  അതക്ട്

വനിജയമമ്മാണക്ട്.  പമക  ഒചനിഴെയുന്നതനിമനകമ്മാള്  പതുഴകയമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്

മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്.   കനിഫ്ബനി ഒരു മറമ്മാഡനില ഴതമ്മാടമ്മാല പനിഴന്നയതക്ട് തശര്ന.
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ആലുവ-മൂന്നമ്മാര് മറമ്മാഡക്ട്  കനിഫ്ബനി ഏഴറടുകമ്മാന തശരുമമ്മാനനിച്ചു.  അതനില പനിഴന്ന

ഴമയനിന്റെനനമസയനില.  16  മപരമ്മാണക്ട്  ആ  കുഴെനിയനിലചമ്മാടെനിമപ്പമ്മായതക്ട്.  ഞമ്മാന

എണ്ണനിമനമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള്  420  കുഴെനികളമ്മാണുളളതക്ട്.  എഴന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിഴലെ

ഴപമ്മാതുമരമ്മാമത്തക്ട് മറമ്മാഡുകളനില  1480 കുഴെനികളുണക്ട്.  കനിഫ്ബനി  പനിഴന്ന ഴതമ്മാടെനില.

ഞമ്മാനുര  ശശ.  അനവര്  സമ്മാദത്തുര  ശശ.  ആന്റെണനി  മജമ്മാണുര  ശശ.  പനി.  വനി.

ശശനനിജനിനുര  ഒരുമനിചനിരുന്നക്ട്  ഒരു  മശറനിരഗ്കൂടെനി.  കനിഫ്ബനി  4(1)

മനമ്മാടനിഫനിമകഷേനമ്മായമ്മാലുര  ഴചയതരമ്മാഴമന്നക്ട്  പറഞ. 4(1)  മനമ്മാടനിഫനിമകഷേനക്ട്

രണക്ട്  വര്ഷേവര  6(1)  മനമ്മാടനിഫനിമകഷേനക്ട്  മൂന്നക്ട്  വര്ഷേവര  11(1),  19(1)

മനമ്മാടനിഫനിമകഷേനുകള്കക്ട്  പനിഴന്നയുര  വര്ഷേങ്ങളമ്മാകുര.  ഇഴതമ്മാഴക

കഴെനിയുമമ്പമ്മാള്  ഞമ്മാന  മകഴളഴയമ്മാഴക  ഴകടനിചക്ട്  കമ്മാരണവരമ്മായനി

വശടനിലെനിരനിക്കുകയമ്മായനിരനിക്കുര.  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  കനിഫ്ബനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്

പണരഴകമ്മാണ്ടുവരുന,  നനിങ്ങള്  സത്വകമ്മാരര  ബമ്മാങ്കേനില  പണര  നനിമകപനിക്കുന,

ഇതനിനക്ട്  പലെനിശഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന.  ഈ  കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാനര  നടെകമ്മാന

മപമ്മാകുന്നനില. 30  വര്ഷേരമുമ്പക്ട് മൂവമ്മാറ്റുപുഴെ ഴഴബപ്പമ്മാസക്ട് നനിര്മനികമ്മാന  50  മകമ്മാടെനി

രൂപയമ്മായനിരുന മവണനിയനിരുന്നതക്ട്.  ഇന്നതക്ട് നനിര്മനികമ്മാന  1000  മകമ്മാടെനി രൂപ
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മവണര.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മഡമ്മാ.  മമ്മാതന  കുഴെലനമ്മാടെന  ഇവനിഴടെയുണക്ട്.

എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  പണര  ഴചലെവഴെനികമ്മാന  കഴെനിയമ്മാത്തതക്ട്;  അതനില

ഒന്നമ്മാമഴത്ത  ഉത്തരവമ്മാദനി  ഉമദരമ്മാഗസരമ്മാണക്ട്.  അവര്  മമ്മാത്രമല,  അവര്കക്ട്

സ്റ്റേമ്മാഫനില.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  റവനറ്റ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  റവനറ്റ്യൂ  വകുപ്പനിഴനക്കുറനിചക്ട്

സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  ഓടെനിവന.  നമുകക്ട്  ഉമദരമ്മാഗസരനില.  എര.എല.എ.-മമ്മാര്

പറഞമ്മാല  കമ്മാരരങ്ങള്  നടെകനില.  വളഴര  സമ്മാവധമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്

ഡനിപ്പമ്മാര്ടക്ട് ഴമന്റെനിഴലെ  കമ്മാരരങ്ങള്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകുന്നതക്ട്.   സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര

ഴപഴടനളള ഇടെഴപടെലുകളുഴണങ്കേനില കമ്മാരരങ്ങള് ഴപഴടന്നക്ട് നടെത്തമ്മാന കഴെനിയുര.

നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരഴത്ത  മമ്മാറനിമറനികമ്മാന  പ്രതനിപകവര  നനിങ്ങള്ഴകമ്മാപ്പമുണക്ട്.

എഴനങ്കേനിലുര  വനികസനര  നടെകണഴമനതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്ക്കുര

ഇകമ്മാരരത്തനിലുളളതക്ട്. അതുഴകമ്മാണക്ട് ഞങ്ങള് കനിഫ്ബനികക്ട് എതനിമരയല. ഴഴലെഫക്ട്

പദതനിക്കുര  ഞങ്ങള്  എതനിരമ്മാമണമ്മാ?   എഴനമ്മാഴക  നുണയമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്

പറയുന്നതക്ട്.  സതരത്തനില  നനിങ്ങള്  വമ്മായക്ട്  തുറക്കുന്നതക്ട്  ഭേകണര  കഴെനികമ്മാനുര

നുണപറയമ്മാനുര  മവണനിമമ്മാത്രമമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്  ഞമ്മാന  ചനിനനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഞങ്ങള്

ഴഴലെഫക്ട്  പദതനികക്ട്  എതനിരല,  അതനിഴലെ  അഴെനിമതനിയമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്
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ചൂണനികമ്മാണനിചതക്ട്.  കടെര  വമ്മാങ്ങനിയ  പണര  ഖജനമ്മാവനിലനനിന്നക്ട്

മമമ്മാഷ്ടനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാഴത,  അഴെനിമതനി  ഴചയമ്മാതനിരനികമ്മാനമ്മായനി  തനിരുത്തല

ശക്തനിയമ്മായനിടമ്മാണക്ട് ഞങ്ങളനിവനിഴടെ ഇരനിക്കുന്നഴതനളള കമ്മാരരരകൂടെനി ഞമ്മാനനിവനിഴടെ

സൂചനിപ്പനിക്കുന.  ഴപമ്മാതുവമ്മായനി  മറക്ട്  കമ്മാരരങ്ങളനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  കടെക്കുന്നനില.

സമയര ഏഴറ പരനിമനിതമമ്മാണക്ട്  എനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാന

മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  നമ്മുഴടെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  സനിതനി  ഴമചഴപ്പടുത്തണര.

അതനിനുമവണനി  നമുകക്ട്  ഒമടഴറ  കമ്മാരരങ്ങള്  മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകണര.

ഗതമ്മാഗത  വകുപ്പുമനനി  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ആന്റെണനി  രമ്മാജു  ഒമടഴറ  കമ്മാരരങ്ങള്

ഴചയണഴമന്നക്ട്  ആഗ്രഹനിചക്ട്  എലമ്മാവരുമമ്മായനി  സരസമ്മാരനികമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന്ന

മനനിയമ്മാണക്ട്.  ഓമരമ്മാ വകുപ്പനിലുര നഷ്ടങ്ങളുണമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  അതക്ട് എനമ്മാഴണന്നക്ട്

പഠനിചക്ട്  ആ  വകുപ്പനിലനനിനതഴന്ന  ലെമ്മാഭേമുണമ്മാകണര.  ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.

നഷ്ടമമ്മായതക്ട്  ജനങ്ങള്ക്കുമവണനിയമ്മാഴണങ്കേനില ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.-കക്ട് നഷ്ടര

വശതനിച്ചുഴകമ്മാടുക്കുകയുര  ലെമ്മാഭേര  ഏകശകരനിക്കുകയുര  ഴചയ്യുന്ന  പദതനി

ഴകമ്മാണ്ടുവരണര.  അതനിലൂഴടെ  പണമുണമ്മാകമ്മാന  മനമ്മാകണര.   നഷ്ടത്തനിലെമ്മായ

ബനിസനിനസക്ട്  സമ്മാപനങ്ങള്,  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങള്  എന്നനിവഴയ
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ഏഴറടുകണര.  അലമ്മാഴത  ലെമ്മാഭേത്തനില മപമ്മാകുന്ന ബനിവമറജസക്ട് മകമ്മാര്പ്പമറഷേനക്ട്

ടെമ്മാകക്ട് കൂടനിഴയന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട് എന്തുമമ്മാത്രര കഷ്ടമമ്മാഴണന്നക്ട് നനിങ്ങള് ചനിനനികണര.

നഷ്ടര എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്;  പുതനിയ പദതനികളുമണമ്മാ;  പുതനിയ കമ്മാരരങ്ങള് ഴചയമ്മാന

കഴെനിയുനമണമ്മാ  എന്നശ  കമ്മാരരങ്ങഴള  സരബന്ധനിചക്ട്  പരനിമശമ്മാധനികണര.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട വരവസമ്മായ വകുപ്പുമനനി എറണമ്മാകുളര ജനിലകമ്മാരനമ്മാണക്ട്.  എഴന്റെ

മണ്ഡലെമമ്മായ  ഴപരുമ്പമ്മാവൂരനില  റമയമ്മാണ്സക്ട്  എന്ന  കമ്പനനി  25  വര്ഷേമമ്മായനി

പൂടനികനിടെക്കുകയമ്മാണക്ട്.   പൂട്ടുന്ന  സമയത്തക്ട്  അവനിടെഴത്ത  ആക്രനി  സമ്മാധനങ്ങള്

വനിറമ്മാല  35  മകമ്മാടെനി  രൂപ  ലെഭേനിക്കുമമ്മായനിരുന.  ഇന്നക്ട്  വനിലെമനമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള്  3

മകമ്മാടെനി  രൂപ  മമ്മാത്രമമ  ലെഭേനിക്കുകയുള.  ആ  രശതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  തരര

തമ്മാണുമപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  കമ്മാമലെമ്മാചനിതമമ്മായനി  ഇടെഴപടെമ്മാന  കഴെനിയുനമണമ്മാ;

ലെനികത്വനിമഡഷേന  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന  എത്ര  വര്ഷേഴമടുക്കുര;  ലെനികത്വനിമഡറര്മമ്മാര്

സുഖനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മവഗത്തനില  കമ്മാരരങ്ങള്  ഏഴറടുത്തക്ട്

മുമന്നമ്മാട്ടുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകമ്മാനുളള  ഇച്ഛമ്മാശക്തനിയമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിലനനിനര  ഭേരണര

ഴഴകയമ്മാളുന്ന  മനനിമമ്മാരനിലനനിനര  ഉണമ്മാമകണഴതന്നക്ട്  ഞമ്മാന

സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  കൂടുതല  കടെബമ്മാദരത ഉണമ്മാകനിഴയടുക്കുക
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എനളളതല നമ്മുഴടെ രശതനി.  കടെരകുറചക്ട് ഉപകമ്മാരപ്രദമമ്മായ കമ്മാരരങ്ങള്കക്ട് പണര

വനിനനിമയമ്മാഗനിചക്ട് അതനിലനനിന്നക്ട് റനിമടണുണമ്മായനി  നമ്മാഴള നമ്മുഴടെ സമ്പദക്ട് വരവസ

സമ്പന്നമമ്മായ  രശതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറണര.  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  പ്രശങ്ങളുര

പ്രതനിസന്ധനിയുഴമമ്മാഴകയുണക്ട്.   കമ്മാരണര  വനിമദശത്തുനനിനളള പണര കുറഞ,

ലെകകണകനിനക്ട്  പ്രവമ്മാസനികള്  തനിരനിഴകവന്നക്ട്  മജമ്മാലെനിയനിലമ്മാഴത

വശടനിലെനിരനിക്കുന. സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായ നനിരവധനി പ്രശങ്ങള് നനിലെനനിലക്കുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്

ഇതനിഴനഴയലമ്മാര  അതനിജശവനിചക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാനുളള  കരുത്തക്ട്

സമ്പമ്മാദനിമകണഴതന്നക്ട്  മമ്മാത്രര  സൂചനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  നല  ശുഭേമ്മാപ്തനി

വനിശത്വമ്മാസമത്തമ്മാടുകൂടെനി  സമ്മാമ്പത്തനിക  നഷ്ടങ്ങളനിലമ്മാത്ത,  കടെബമ്മാദരതകളനിലമ്മാത്ത

മനികഴചമ്മാരു  ഗവണ്ഴമന്റുര  ഒരു  സമൂഹവര  ഭേമ്മാവനിയനില  നമ്മുഴടെ  മകള്ക്കുര

സമമ്മാധമ്മാനപരമമ്മായനി  ജശവനികമ്മാന  കഴെനിയുന്ന  രശതനിയനിലുള്ള  മകരളര  സത്വപ്നര

കണ്ടുഴകമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട്  മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാഴമന്നക്ട്  സൂചനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  എഴന്റെ

വമ്മാക്കുകള് അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.

ശശ  .    മഞളമ്മാരകുഴെനി അലെനി:  സര്,  ഞമ്മാന ഈ പ്രമമയഴത്ത പനിനമ്മാങ്ങുന.

കഴെനിഞ  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  തുടെകത്തനില  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  സമ്പദ്ഘടെനയുഴടെ
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തലസനിതനി വരക്തമമ്മാകമ്മാന അന്നഴത്ത ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി ഒരു ധവളപത്രര

പുറഴപ്പടുവനിചനിരുന.  അന്നമദ്ദേഹര  പറഞതക്ട്  "  ഏഴതമ്മാരു  ഗുരുതരമമ്മായ

പ്രതനിസന്ധനിയുര  അതക്ട്  ബമ്മാധനിക്കുന്നവരനില  തശവ്രമമ്മായ  ആഘമ്മാതര

ഏലപ്പനിക്കുനഴവനര  കഴെനിഞകമ്മാലെ  ഴതറ്റുകഴള

പഴെനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതനിനുപകരര നമുകക്ട്  ഭേമ്മാവനിഴയ പ്രതശകമയമ്മാഴടെ മനമ്മാകനി

കമ്മാമണണതുണക്ട്"  എനമമ്മായനിരുന.   ഭേമ്മാവനിഴയക്കുറനിചക്ട്  അന്നഴത്ത  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനികക്ട്  വളഴര  വലെനിയ  പ്രതശകയുണമ്മായനിരുന.  അതനിഴന്റെ

അടെനിസമ്മാനത്തനില അമദ്ദേഹര കടെഴമടുത്തതക്ട് 1.75 ലെകര  രൂപ അതമ്മായതക്ട്, ഒരു

ലെകത്തനി  എഴപത്തനി  അയമ്മായനിരര  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന

മകരളപ്പനിറവനിക്കുമശഷേമുള്ള  ആദര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മുതല  ശശ.  ഉമന  ചമ്മാണനി

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  വഴര  വമ്മാങ്ങനിക്കൂടനിയ  കടെര  ഒരു  മകമ്മാടെനി  എഴപത്തനിയഞക്ട്  ലെകര

രൂപയമ്മാഴണങ്കേനില  കഴെനിഞ  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  അഞക്ട്  വര്ഷേര  ഴകമ്മാണക്ട്

വമ്മാങ്ങനിയതക്ട് ഒരു മകമ്മാടെനി നമ്മാലപ്പത്തനിമയഴെക്ട് ലെകര രൂപയമ്മാണക്ട്.  അങ്ങഴന നമ്മുഴടെ

ഴമമ്മാത്തര കടെര മൂന്നക്ട് മകമ്മാടെനി ഇരുപതക്ട് ലെകര രൂപയമ്മായനി മമ്മാറനി.  ആരുമറനിയമ്മാഴത

നമ്മുഴടെ മകരളഴത്ത വലെനിഴയമ്മാരു കടെഴകണനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് തള്ളനിവനിടനിടമ്മാണക്ട് അമദ്ദേഹര
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ഇവനിഴടെനനിനമപമ്മായതക്ട്.  ഇഇൗ  സര്കമ്മാര്  അധനികമ്മാരത്തനില  വന്നതനിനുമശഷേര

കടെപ്പത്രര  വഴെനിയുര  എന.എസക്ട്.എസക്ട്.എഫക്ട്.  വഴെനിയുര  നബമ്മാര്ഡക്ട്  വഴെനിയുമമ്മായനി

15,000  മകമ്മാടെനി  രൂപമയമ്മാളര  പുതനിയ ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി കടെഴമടുത്തനിട്ടുണക്ട്.

7.2  മുതല  9.5  ശതമമ്മാനര  വഴരയമ്മാണക്ട്  പലെനിശ  നനിരകക്ട്,  10  മുതല  35

വര്ഷേരവഴരയമ്മാണക്ട് തനിരനിചടെവക്ട് കമ്മാലെമ്മാവധനി.  ഇഇൗ നമ്മാലുമമ്മാസരഴകമ്മാണക്ട് അമദ്ദേഹര

കടെഴമടുത്തതക്ട്  15,000  മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ നനിലെയ്ക്കക്ട് മപമ്മാകുകയമ്മാഴണങ്കേനില

അഞക്ട് വര്ഷേര കഴെനിയുമമ്പമ്മാള് കടെര  2.25  ലെകര മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാകുര.  അമപ്പമ്മാള്

നമ്മുഴടെ ആഴക കടെര  5.45  ലെകര മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാകുര.  'ഭേഗവമ്മാമന മകരളഴത്ത

രകനികമണ'  എനമമ്മാത്രമമ  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള.  അങ്ങഴന

സരഭേവനികമ്മാതനിരനികഴട.  അങ്ങഴന  സരഭേവനിചമ്മാല  മകരളത്തനിഴന്റെ

നമ്മാശമമ്മായനിരനിക്കുമുണമ്മാകുക.  അകമ്മാരരത്തനില യമ്മാഴതമ്മാരു സരശയവമനില.  വളഴര

ഉയര്ന്ന  പലെനിശനനിരകനിലെമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  കടെഴമടുപ്പക്ട്  നടെത്തുന്നതക്ട്.  സരസമ്മാനഴത്ത

ഴമമ്മാത്തര വമ്മാര്ഷേനിക വരുമമ്മാനത്തനിഴന്റെ 18.35 ശതമമ്മാനര തുക പലെനിശ  മമ്മാത്രമമ്മായനി

നലകമ്മാന ആവശരമമ്മാണക്ട്.  സനി ആനഡക്ട് എ.ജനി.-യുഴടെ കണക്കുപ്രകമ്മാരര  30-06-

2021-ല  ആമളമ്മാഹരനി  കടെര  92,972  രൂപയമ്മാണക്ട്.   കടെഴമടുത്തുഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാത്രര
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മുമന്നമ്മാട്ടുമപമ്മാകമ്മാന  നമുകക്ട്  കഴെനിയുമമമ്മാ?  ഇഇൗ  ഫനിസ്ക്കല  ഴറമസമ്മാണ്സനിബനിലെനിറനി

ആനഡക്ട്  ബഡ്ജറക്ട്  മമ്മാമനജക്ട് ഴമന്റെക്ട്  ആകക്ട്  പ്രകമ്മാരര  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ

വമ്മായമ്മാപരനിധനി  ജനി.എസക്ട്.ഡനി.പനി.-യുഴടെ  മൂന്നക്ട്  ശതമമ്മാനമമ്മായനി

നനിജഴപ്പടുത്തനിയനിരുന.  എന്നമ്മാല  2  ശതമമ്മാനര  അധനിക  വമ്മായഴയടുക്കുന്നതനിനക്ട്

നമ്മാലെക്ട്  പ്രമതരക  സരസമ്മാനതലെ  പരനിഷ്കമ്മാരങ്ങള്  നടെപ്പനിലെമ്മാകണഴമന്ന

വരവസമയമ്മാടുകൂടെനിയമ്മാണക്ട്  മകന്ദ്രര  ഇതക്ട്  അനുവദനിചതക്ട്.  ഇഇൗ

വരവസകഴളമ്മാഴകത്തഴന്ന  നമ്മുഴടെ  സമ്മാമ്പത്തനികസനിതനിഴയ  കൂടുതല

ഗഇൗരവമമ്മായനി  ബമ്മാധനിക്കുന്നതുര  ദശര്ഘകമ്മാലെത്തനില  വളഴരയധനികര  പ്രശര

സൃഷ്ടനിക്കുന്നതുമമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  വരവസകള്  പ്രകമ്മാരര  2019-20  കമ്മാലെഘടത്തനില

ഒറത്തവണയമ്മായനി  1,471  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്

വമ്മായഴയടുത്തതക്ട്.  അതനിഴന  റമ്മാറനിഴഴഫ  ഴചയ്യുന്നതമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ

നനിയമമഭേദഗതനിയനിലൂഴടെ നമള് ഴചയഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  മകന്ദ്ര സര്കമ്മാരനിഴന്റെ

നമ്മാലെക്ട്  ഉപമ്മാധനികളനില  ഒരു  രമ്മാജരര  ഒരു  മറഷേന  കമ്മാര്ഡക്ട്,  വരമ്മാപമ്മാരര

ഴചയ്യുന്നതനിലുള്ള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  (ഇഇൗസക്ട്  ഓഫക്ട്  ഡൂയനിരഗക്ട്  ബനിസനിനസക്ട്),

അര്ബന  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങഴള  ശക്തനിഴപ്പടുത്തുന്നതനിനുള്ള
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പരനിഷ്കമ്മാരങ്ങള്,  ഉഇൗര്ജ്ജമമഖലെയനിഴലെ  പരനിഷ്കമ്മാരങ്ങള്  എന്നനിവ

ഉള്ഴപ്പടനിരനിക്കുന.  ഉഇൗര്ജ്ജ  മമഖലെയനിഴലെ  പരനിഷ്കമ്മാരങ്ങളനില  ആദരമത്തതക്ട്

ഴപമ്മാതുമമഖലെ  ഴഴവദനതനിവനിതരണ  കമ്പനനികളുഴടെ  നഷ്ടര  ഘടരഘടമമ്മായനി

സരസമ്മാന സര്കമ്മാര് ഏഴറടുകണഴമന്നതമ്മാണക്ട്.  അതുപ്രകമ്മാരര 2022-2023-ല

60  ശതമമ്മാനര,  അതനിനടുത്ത വര്ഷേര  75  ശതമമ്മാനര,  അതനിനടുത്ത വര്ഷേര  90

ശതമമ്മാനര അങ്ങഴന 2025-26-ല 100 ശതമമ്മാനര നഷ്ടര സരസമ്മാന സര്കമ്മാര്

ഏഴറടുമകണനിവരുര.  ഇഴലങ്കേനില  ഇഇൗ  നഷ്ടര  ധനകമനിയനില

ഉള്ഴപ്പടുത്തനിയമ്മായനിരനിക്കുര  വമ്മായമ്മാപരനിധനി  നനിശ്ചയനിക്കുകഴയന്നതമ്മാണക്ട്  ഏറവര

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  നനിബന്ധന.  ഇതുകൂടെമ്മാഴത  ദശര്ഘകമ്മാലെ  കരമ്മാറനിലൂഴടെ

ഴക.എസക്ട്.ഇ.ബനി.  വമ്മാങ്ങുന്ന  ഴഴവദനതനിയനില   സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ആവശരര

കഴെനിഞക്ട്  മനിചര  വരുന്നതക്ട്  പവര്  എകക്ട്മചഞക്ട്  നനിരകനില  ഇവനിഴടെത്തഴന്ന

വനിലകണഴമഴന്നമ്മാരു  നനിര്മദ്ദേശര  കൂടെനിയുണക്ട്.  ഇഴതലമ്മാര  അനുസരനിചക്ട്  തമ്മാരനിഫക്ട്

നയത്തനില  ഴഴവദനതനി  ഴറഗുമലെററനി  കമശഷേന  ആവശരമമ്മായ  മമ്മാറങ്ങള്

വരുത്തനിയനിട്ടുണക്ട്.  ഇതക്ട്  നനിലെവനിലവരുന്നമതമ്മാടുകൂടെനി  പ്രതനിവര്ഷേര

ഴക.എസക്ട്.ഇ.ബനി.-കക്ട്  മമ്മാത്രര  100  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  അധനിക
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ബമ്മാദരതയുണമ്മാകുകയുര  അതക്ട്  ഉപമഭേമ്മാക്തമ്മാകഴള  ബമ്മാധനിക്കുകയുര  ഴചയ്യുര.

ഇത്തരത്തനില  സത്വകമ്മാരരവത്കരണഴത്ത  മപ്രമ്മാത്സമ്മാഹനിപ്പനിക്കുന്ന  നയങ്ങള്കക്ട്

സമതര മൂളനിഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് വമ്മായമ്മാപരനിധനി ഉയര്ത്തമ്മാനുള്ള ഇഇൗ നനിയമര ഇവനിഴടെ

ഴകമ്മാണ്ടുവന്നനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  നമ്മാളഴത്ത  സനിതനി  എനമ്മായമ്മാലുര  കുഴെപ്പമനില

ഇന്നമത്തയ്ക്കക്ട്  കുറചക്ട്  ചനിലെത്വമ്മാനര  ഇമങ്ങമ്മാടക്ട്  മപമ്മാരഴട,  അതുഴകമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ

ഴചലെവകള് നടെത്തമ്മാര എന്നതമ്മാണക്ട് ഇഇൗ സര്കമ്മാരനിഴന്റെ നയര.  അതനിനുമവണനി

ഇത്രയുരകമ്മാലെര  സത്വകമ്മാരരവത്കരണത്തനിഴനതനിഴരയുള്ള  അവരുഴടെ

പ്രതരയശമ്മാസരമപമ്മാലുര  അവര്  പണയര  വയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എ.ഡനി.ബനി.

സമരഴമമ്മാഴക  ഴപഴടന്നക്ട്  നമുകക്ട്  മറകമ്മാന  കഴെനിയുമമമ്മാ;  കരനി  ഓയനില

ഉള്ഴപ്പഴടെയുള്ള എഴനലമ്മാര കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട് അകമ്മാലെത്തുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  നമള്

മറന്നമ്മാലുര ജയനിലെനില കനിടെന്നവരുര മപമ്മാലെശസനിഴന്റെ അടെനികനിടനിയവരുര ഇഴതമ്മാഴക

ഴപഴടന്നക്ട് മറക്കുമമമ്മാ?  ഇഇൗ കടെഴമലമ്മാര വമ്മാങ്ങനിയനിടക്ട് കരമ്മാപനിറല ഇനഴവസ്റ്റേക്ട്ഴമന്റെക്ട്

എഴനങ്കേനിലുര  ഉണമ്മായനിട്ടുമണമ്മാഴയന്നക്ട്  മനമ്മാകനിയമ്മാല,   അതുമനില.  സനി  ആനഡക്ട്

എ.ജനി.-യുഴടെ ഓഡനിറക്ട് റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട് പ്രകമ്മാരര കഴെനിഞ അഞക്ട് വര്ഷേത്തനിനനിടെയനില

വനികസന  മമഖലെയനിഴലെ  മൂലെധനഴചലെവക്ട്  1,248  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  കുറവക്ട്
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മരഖഴപ്പടുത്തനിഴയന്നമ്മാണക്ട്  കണകമ്മാകനിയനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അതമ്മായതക്ട്,  അടെനിസമ്മാന

സഇൗകരര  വനികസനമുണമ്മാകുന്നനിഴലന്നതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  കമ്മാണുന്നതക്ട്.  കഴെനിഞ

ആറക്ട്  വര്ഷേത്തനിനനിടെയനില  നനിങ്ങള്  നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയ  വനകനിടെ  മപ്രമ്മാജക്ടുകള്

ഏഴതമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്,  അങ്ങഴന  എഴനങ്കേനിലുഴമമ്മാന്നക്ട്  പറയമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുമമമ്മാ?

യു.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  വനിഴെനിഞര  മപ്രമ്മാജകക്ട്,  അനമ്മാരമ്മാഷ്ട്ര

വനിമമ്മാനത്തമ്മാവളര,  ഴമമട്രമ്മാ  തുടെങ്ങനിയ  വമ്പന  മപ്രമ്മാജക്ടുകളുണമ്മായനിരുന.   ഇഇൗ

കടെഴമലമ്മാര  ഏതക്ട്  വമ്പന  മപ്രമ്മാജക്ടുകള്കമ്മാണക്ട്  ഴചലെവമ്മാകനിയഴതന്നക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി പറയുഴമന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാന വനിശത്വസനിക്കുന്നതക്ട്. 

ശശ  .    നജശബക്ട്  കമ്മാനപുരര:   സര്,  ഇവനിഴടെ  പറഞകൂടത്തനില  വളഴര

പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു  കമ്മാരരര  സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   കഴെനിഞമമ്മാസര   ശമ്പളര

നലകമ്മാനമ്മായനി 3500 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട് വമ്മായഴയടുത്തതക്ട്. ഇതക്ട് സമ്മാധമ്മാരണ ആറക്ട്

ശതമമ്മാനര  പലെനിശയ്ക്കമ്മാണക്ട്  എടുകമ്മാറുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  പഴക,  ഇത്തവണ  7.06

ശതമമ്മാനര  പലെനിശനനിരകനിലെമ്മാണക്ട്  എടുത്തനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  അതക്ട്  തമ്മാങ്കേളുഴടെ

ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    മഞളമ്മാരകുഴെനി  അലെനി:   7.6  ശതമമ്മാനത്തനിലനനിനര  ഇമപ്പമ്മാള്  9.5
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ശതമമ്മാനര പലെനിശ നനിരകനിലെമ്മാണക്ട് കടെഴമടുത്തനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അതക്ട് മതമ്മാന്നനിയമപമ്മാഴലെ

കനിട്ടുന്ന  രശതനിയനില  ആരമ്മാണക്ട്  നലകുന്നതക്ട്  അതനിനനുസരനിചമ്മാണക്ട്  വമ്മായ

എടുത്തുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഴകമ്മാമമഴരല  ബമ്മാങ്കുകള്  ഇന്നഴത്ത  കമ്മാലെത്തക്ട്  8

ശതമമ്മാനത്തനിനക്ട്  തമ്മാഴഴെയമ്മാണക്ട്  സമ്മാധമ്മാരണകമ്മാരമ്മായ  ജനങ്ങള്കക്ട്  പലെനിശയ്ക്കക്ട്

ഴകമ്മാടുക്കുന്നതക്ട്.  സരസമ്മാനഴത്ത  ഇന്നഴത്ത  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയനില

എത്തനിചതനിഴന്റെ പ്രധമ്മാന കമ്മാരണര കഴെനിഞ കമ്മാലെഴത്ത അനമ്മാവശര ഴചലെവകളുര

ധൂര്ത്തുരതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  കഴെനിഞ  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  സതരപ്രതനിജ  ചടെങ്ങുമുതല

തുടെങ്ങനിയ  ധൂര്ത്തമ്മാണക്ട്.   100-ാം  ദനിവസര  ആമഘമ്മാഷേനിച്ചു,  ഒന്നമ്മാര  വമ്മാര്ഷേനികര

ആമഘമ്മാഷേനിച്ചു, 1000 ദനിവസര തനികഞമപ്പമ്മാഴര അതക്ട് തുടെര്ന. നനിരവധനിമപര്കക്ട്

കരമ്മാബനിനറക്ട്  പദവനി  നലകനി,  കുമറയധനികര  ഉപമദശകര്,  ഴകമ്മാലെമകസക്ട്

പ്രതനികഴള  രകനികമ്മാന  സുപ്രശരമകമ്മാടെതനി  അഭേനിഭേമ്മാഷേകര്,  ഇങ്ങഴന

ഴപമ്മാതുഖജനമ്മാവനിലനനിനര  മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട്  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഒഴകനികളഞതക്ട്.

മലെമ്മാകമകരള  സഭേ  നടെത്തമ്മാന  16.65  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഴചലെവഴെനിചതക്ട്.

അതുഴകമ്മാണക്ട്  എഴനങ്കേനിലുര  ഗുണമുണമ്മാമയമ്മാ?  ഇ-നനിയമസഭേയ്ക്കമ്മായനി  52  മകമ്മാടെനി

രൂപ ഴചലെവഴെനിച്ചു.  നമവമ്മാത്ഥമ്മാന മതനിലെനിനമ്മായനി അര മകമ്മാടെനി രൂപ ഴചലെവഴെനിച്ചു.
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ഇഴതലമ്മാര  വന  ഴചലെവകളമ്മായനിരുന.  ഒനര  നമള്  പറഞനിടക്ട്  കമ്മാരരമനില.

ഇഴതലമ്മാര  അനമ്മാവശര  ഴചലെവകളമ്മായനിരുനഴവന്നക്ട്  പറയമ്മാതനിരനികമ്മാന

നനിവൃത്തനിയനില.  ഇഇൗ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയുഴടെ  മപരനില  കഴെനിഞ

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെ  പദതനി  വനിഹനിതര

ഴവടനിക്കുറയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്  ഴചയ്തതക്ട്.  ഏറവര  കടെന്ന ഴഴക ആയനിമപ്പമ്മായനിമല  അതക്ട്?

പഞമ്മായത്തനിനുര  മുനനിസനിപ്പമ്മാലെനിറനിക്കുര  അനുവദനിച  ഫണക്ട്  ഴവടനിച്ചുരുക്കുക,

അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന  പ്രമ്മാമദശനിക  സര്കമ്മാരുകളുഴടെ  തനതക്ട്  ഫണക്ട്  ട്രഷേറനിയനില

അടെയമ്മാനമ്മാണക്ട് ഇമപ്പമ്മാള്  പറഞനിരനിക്കുന്നതക്ട്. ഇഴതമ്മാഴക എഴനമ്മാരു കഷ്ടമമ്മാണക്ട്!

വളഴര  വലെനിയ  സങ്കേടെകരമമ്മായനിട്ടുള്ള  കമ്മാരരങ്ങളമ്മാണക്ട്.  അവഴരമ്മാഴക

ജശവനിച്ചുമപമ്മാരുന്നതക്ട്  ഈ  ഫണ്ടുഴകമ്മാണമ്മാഴണന്നക്ട്  ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിനന

മമ്മാഷേനിനക്ട് കൃതരമമ്മായനി അറനിയമ്മാര.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ഈ സമ്മാമ്പത്തനിക അവകമ്മാശങ്ങള്

കവര്ഴന്നടുത്തക്ട്  അവഴയ  പ്രവര്ത്തനികമ്മാന  കഴെനിയമ്മാത്ത  സനിതനിയനിമലെയ്ക്കമ്മാകനി.

സരസമ്മാന  നനികുതനി  പനിരനിവനില  കമ്മാണനിക്കുന്ന  അലെരഭേമ്മാവവര   റവനറ്റ്യൂ  ഴചലെവക്ട്

കുറയ്ക്കുന്നതനിനക്ട്  ഫലെപ്രദമമ്മായ  നടെപടെനി  സത്വശകരനികമ്മാത്തതുമമ്മാണക്ട്  ധന

ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  നനിയമത്തനിഴലെ  ലെകരങ്ങള്  പകവരനിക്കുന്നതനിനക്ട്
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കഴെനിയമ്മാത്തതനിഴന്റെ  പ്രധമ്മാനകമ്മാരണര.  ധന  കമനിയുര  റവനറ്റ്യൂ  കമനിയുര

കുറച്ചുഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനില സര്കമ്മാര്  പരമ്മാജയഴപ്പട്ടു.  അകഇൗണന്റെക്ട്  ജനറലെനിഴന്റെ

ഏറവര  ഒടുവനിലെഴത്ത  കണക്കുപ്രകമ്മാരര  20,146  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  റവനറ്റ്യൂ

കുടെനിശനിക  പനിരനിഴചടുകമ്മാനുണക്ട്.  സര്കമ്മാര്  വകുപ്പുകളനിലനനിന്നക്ട്  മമ്മാത്രര  5500

മകമ്മാടെനി  രൂപ.  അതുമപമ്മാകഴട,  ബമ്മാകനിയുള്ള  15000  മകമ്മാടെനി   രൂപ  എവനിഴടെ;

എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  നമുകതക്ട്  പനിരനിഴചടുകമ്മാന   കഴെനിയമ്മാത്തതക്ട്?  ഈ  കുടെനിശനിക

സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  റവനറ്റ്യൂ  വരുമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  22  ശതമമ്മാനര  വരുര.

പനിരനിക്കുന്നതനിഴലെ  ഴകടുകമ്മാരരസതയലമ്മാഴത  മവഴറ  എനമ്മാണനിതക്ട്?  വരുമമ്മാനര

ആര്ജ്ജനിക്കുന്ന  പ്രധമ്മാന  വകുപ്പുകളുഴടെ  ഡമ്മാറമ്മാമബസുകള് ഇമപ്പമ്മാഴര  പൂര്ണ്ണമല,

വനിവരങ്ങള്  സൂകനിക്കുന്നനില.   കുടെനിശനിക  പനിരനികമ്മാനുര  റവനറ്റ്യൂ  റനികവറനി

നടെപടെനികഴളടുകമ്മാനുര  തടെസമമ്മാകുന.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വശഴ്ചകള്കക്ട്

വകുപ്പുകഴളയലമ്മാഴത  ആഴരയമ്മാണക്ട്  കുറര  പറയുക.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്  പറഞതക്ട്  ഉപമഭേമ്മാക്തൃ  സരസമ്മാനമമ്മായ  മകരളത്തനിനക്ട്

ഗുണകരമമ്മാകുഴമന്നമ്മാണക്ട്. മകരളര എലമ്മാര പുറത്തുനനിനര വമ്മാങ്ങുന. അതുഴകമ്മാണക്ട്

ഇവനിഴടെ  നനികുതനി  വര്ദനിക്കുര  എഴന്നമ്മാഴക  ഇവനിടെഴത്ത  വലെനിയ  ശമ്മാസജരുര
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ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയുര  അടെകര  പറഞനിരുന.   ഞങ്ങഴളമ്മാഴക  ശരനിക്കുര

വനിശത്വസനിചനിരുന.  എന്നമ്മാല  ഇത്രയുര  കമ്മാലെമമ്മായനിട്ടുര  യമ്മാഴതമ്മാരു

ഗുണവമുണമ്മായനിടനിഴലനള്ളതമ്മാണക്ട്  സതരര.  വനിമദശരമ്മാജരങ്ങള്  മുഴവനുര

ഫലെപ്രദമമ്മായനി  നടെപ്പനിലെമ്മാകനി  വനിജയനിചതമ്മാണക്ട്   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  സരവനിധമ്മാനര.

എന്തുഴകമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  അതക്ട്  പ്രമയമ്മാജനഴപ്പടുത്തമ്മാന  കഴെനിഞനില?

ഇവനിഴടെ  മകന്ദ്ര  സര്കമ്മാരനിഴന്റെവക  ചര്ചയുണമ്മായനില.   അതമ്മാണക്ട്  പ്രധമ്മാനഴപ്പട

കമ്മാരണര.  പഴക  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  ഴകമ്മാണ്ടുണമ്മാകുന്ന  നനികുതനി  മചമ്മാര്ച  തടെയമ്മാന

സര്കമ്മാര്  യമ്മാഴതമ്മാരു  നടെപടെനിയുര  സത്വശകരനിചനില.  നനികുതനി  വകുപ്പനിഴന്റെ

ശരഖലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരമ്മാത്ത  വരമ്മാപമ്മാര  സമ്മാപനങ്ങള്  ഇമപ്പമ്മാഴമുണക്ട്.  നനികുതനി

അടെയ്ക്കമ്മാഴത  സമ്മാധനങ്ങള്  കടെത്തുന്നതക്ട്  കഴണത്തമ്മാന  എനമഫമ്മാഴക്ട്ഴമന്റുര

ഇന്റെലെനിജനസുര  കമ്മാരരകമമല.  ഴചകക്ട്മപമ്മാസ്റ്റേക്ട്  ഇലമ്മാതമ്മായമതമ്മാഴടെ

അതനിര്ത്തനിവഴെനിയുള്ള നനികുതനി  ഴവടനിപ്പക്ട്  തടെയമ്മാന സരവനിധമ്മാനമനില.  കരമ്മാമറകള്

പലെതുര  ഇനനിയുര  സമ്മാപനിചനിട്ടുമപമ്മാലുമനില.  നനികുതനി  അടെയ്ക്കമ്മാത്തവര്  വനിപണനി

പനിടെനിക്കുകയുര നനികുതനി കൃതരമമ്മായനി ഒടുക്കുന്നവര് പൂടനിമപമ്മാകുകയുര ഴചയ്യുന്നതമ്മാണക്ട്

ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത  അവസ.  നഗരമകന്ദ്രങ്ങളനിലനനിനര  വലെനിയ  വരമ്മാപമ്മാരനികള്
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ഴചറുപടണത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  മമ്മാറനി.  ഇതമ്മാണക്ട്  ഇന്നഴത്ത  വരമ്മാപമ്മാര  രശതനി.   ഇവരുഴടെ

ഇടെപമ്മാടുകള്  കൃതരമമ്മായനി  നനിരശകനികഴപ്പടുന്നനില.  ഇവഴരമ്മാഴക  നനികുതനി

ശരഖലെയ്ക്കക്ട് പുറത്തമ്മാണക്ട്. നനികുതനി മചമ്മാര്ചയ്ക്കക്ട് കമ്മാരണര ഇഴതമ്മാഴകത്തഴന്നയമ്മാണക്ട്.

ഴപരുമ്പമ്മാവൂരനില  വരമ്മാജ  രജനിമസ്ട്രെഷേനുപമയമ്മാഗനിചക്ട്  പപ്ലവഡക്ട്  കമ്പനനിയുഴടെ

മറവനില  നനികുതനി  ഴവടനിപ്പക്ട്  കഴണത്തനിയതക്ട്  മകന്ദ്ര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  വകുപ്പമ്മാണക്ട്,

നമളല.  അവര്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ ഒരു ഒമ്മാഫശസക്ട് തുറന.  സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്

ഇതക്ട്   മമ്മാതൃകയമ്മാകമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി

ഇകമ്മാരരര  പരനിമശമ്മാധനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  അഭേരര്ത്ഥനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  വനിലെ

വര്ദനവനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനിലെമ്മാഴണങ്കേനില,  പത്തുവര്ഷേരഴകമ്മാണക്ട്  70

ശതമമ്മാനത്തനിലെധനികര വനിലെ വര്ദനിച്ചു. ജനങ്ങള് ക കൃതരമമ്മായനി ടെമ്മാകക്ട് നലകുനണക്ട്.

എന്നമ്മാല  അതനിനക്ട്  ആനുപമ്മാതനികമമ്മായനി  നനികുതനി  വര്ദനവണമ്മായനിട്ടുമനില.

ഇതനിഴനലമ്മാര കമ്മാരണര നനികുതനി പനിരനിക്കുന്നതനിഴലെ വശഴ്ച തഴന്നയമ്മാണക്ട്, അലമ്മാഴത

എനമ്മാണക്ട്?  മകന്ദ്രത്തനിലനനിന്നക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നഷ്ടപരനിഹമ്മാരര

കനിട്ടുഴമനള്ളതനിനമ്മാല  നനികുതനി  പനിരനിവനിനക്ട്  കമ്മാരരമമ്മായനി  ഒനര  ഴചയ്യുന്നനില.

2017-18  മുതല  2021  വഴര  14,660  മകമ്മാടെനി  രൂപമയമ്മാളര നഷ്ടപരനിഹമ്മാരമമ്മായനി
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ലെഭേനിചതുര  പതനിനയമ്മായനിരര  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  ധനകമ്മാരര  കമശഷേന  ഗ്രമ്മാന്റെക്ട്

ലെഭേനിചതുമമ്മാണക്ട്  നമള് പനിടെനിചക്ട്  നനിലകമ്മാനുള്ള കമ്മാരണര.  മകന്ദ്രര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

നടെപ്പനിലെമ്മാകനിയനിടക്ട്  അഞക്ട്  വര്ഷേമമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്

നലകനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന മകമ്മാമ്പനമസഷേന അടുത്ത വര്ഷേര ആദരപമ്മാദമത്തമ്മാഴടെ

അവസമ്മാനനിക്കുര.  അതുരകൂടെനി  കഴെനിഞമ്മാല  നമ്മുഴടെ  സനിതനി  എനമ്മായനിരനിക്കുര?

വളഴര  രൂകമമ്മാകുര.  മമ്മാത്രമല,  ഴപമട്രമ്മാളനിയര,  മമമ്മാമടമ്മാര്  വമ്മാഹന  ഴസസക്ട്

എന്നനിവയുഴടെ  അമ്പതക്ട്  ശതമമ്മാനര  എന്ന  പരമമ്മാവധനി  തുക  കനിഫ്ബനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്

മമ്മാറുകയുര  ഴചയ്യുര.  ഴപമ്മാതുഖജനമ്മാവനില  അതനിനനുസരനിചക്ട്  കുറവക്ട്  വരുര.

വലെനിയരശതനിയനിലുളള   പ്രശങ്ങളമ്മാണക്ട്  നമള് അഭേനിമുഖശകരനികമ്മാന മപമ്മാകുന്നതക്ട്.

ഇത്തരത്തനില നമ്മുഴടെ മസമ്മാതസ്സുകഴളലമ്മാര കൂടുതല  അടെയമ്മാന മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.

പകരര  റവനറ്റ്യൂ  വരവക്ട്  വര്ദനിപ്പനിക്കുന്നതനിനക്ട്  ഒരു  നടെപടെനിയുമനില.  നനികുതനി

വരുമമ്മാനത്തനില  നമള്  പ്രതശകനിചതനിമനകമ്മാള്  ഇരുപത്തനിയഞക്ട്  ശതമമ്മാനര

കുറചമ്മാണക്ട് 2019-20-ല പനിരനിചതക്ട്. 2020-21-ഴലെ ബഡ്ജറക്ട് എസ്റ്റേനിമമറനിമനകമ്മാള്

18.7  ശതമമ്മാനര  ഇടെനിവണമ്മായനി.  നനികുതനിമയതര  വരുമമ്മാനമമ്മായനിരുന  ഏക

ആശയര. അതുമപമ്മാലുര ഇഇൗ കമ്മാലെയളവനില 77 ശതമമ്മാനര മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് കനിടനിയതക്ട്.
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പമക  ഇഴതമ്മാനര  സമതനികമ്മാഴത,  നമള്  വര്ഷേങ്ങമളമ്മാളര  മനമ്മാടക്ട്

നനിമരമ്മാധനത്തനിഴനയുര  പ്രളയഴത്തയുര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ഴയയുര

മകമ്മാവനിഡനിഴനയുഴമമ്മാഴക  പഴെനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുര.  യഥമ്മാര്ത്ഥ  പ്രശര  എനര

നനിലെനനിലക്കുകയുര  ഴചയ്യുര.  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പനില  റവനറ്റ്യൂ  വരവക്ട്

വര്ദനിപ്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനികള്  ശനിപമ്മാര്ശ  ഴചയ്യുന്നതനിനക്ട്  റവനറ്റ്യൂ

മമമ്മാണനിററനിരഗക്ട്  ഴസല രൂപശകരനിചനിട്ടുണക്ട്.  ഇത്രയുര കമ്മാലെര അവര് എഴനങ്കേനിലുര

ശനിപമ്മാര്ശകള്  നലകനിയനിട്ടുമണമ്മാ;  അതനില  എഴനങ്കേനിലുര  നടെപടെനികള്  നമള്

ഇതുവഴര  സത്വശകരനിചനിട്ടുമണമ്മാ?  ഒനമനില  എന്നമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്ഴകമ്മാഴക

മനസനിലെമ്മാകുന്നതക്ട്.  ആഴക  ഴചയ്തതക്ട്  പുതനിയ  ഴസസ്സുര  നനികുതനികളുര  സര്വശസക്ട്

ചമ്മാര്ജഴമമ്മാഴക ഓമരമ്മാ ബഡ്ജറനിലുര വര്ദനിപ്പനിചക്ട് ജനങ്ങളുഴടെമമല അമനിതഭേമ്മാരര

അടെനിമചലപ്പനിഴചന്നതക്ട്  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാനര  പ്രളയഴകടുതനിയനില

ദുരനിതമനുഭേവനിക്കുകയുര  മകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാരണര  ജനങ്ങള്  വരുമമ്മാനര  നനിലെചക്ട്

വശടുകളനില  കഴെനിയുകയുര  ഴചയ്യുമമ്പമ്മാള്  അവരുഴടെമമല  പ്രളയ  ഴസസക്ട്  എന്ന

ഓമനമപ്പരനിടക്ട്  30-06-2021  മുതല  പനിരനികമ്മാന  തുടെങ്ങനി.  1,930  മകമ്മാടെനി

രൂപയമ്മാണക്ട് പനിരനിഴചടുത്തതക്ട്.  എലമ്മാര നഷ്ടഴപ്പടക്ട്  ദുരനിതമനുഭേവനിക്കുന്ന ജനങ്ങഴള
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പനിഴെനിഞക്ട്  അവരനിലനനിന്നക്ട്  ഴസസക്ട്  പനിരനിഴചടുത്ത  ഇഇൗ  സമ്മാമ്പത്തനികശമ്മാസര

ഇവനിഴടെയലമ്മാഴത മലെമ്മാകത്തക്ട് മവഴറമ്മാരു സലെത്തുര കമ്മാണമ്മാന കഴെനിയനില. മമ്മാത്രമല,

മകമ്മാവനിഡക്ട്  മപ്രമ്മാമടമ്മാമകമ്മാള്  ലെരഘനിഴചനപറഞക്ട്  ഴതമ്മാഴെനില  നഷ്ടഴപ്പടക്ട്

ജശവനികമ്മാന പ്രയമ്മാസഴപ്പടുന്ന പമ്മാവര ജനങ്ങളനിലനനിനര 125 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട്

പനിരനിഴചടുത്തതക്ട്.  സരസമ്മാനത്തക്ട്  രൂകമമ്മായ  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയുണക്ട്

എന്നതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഇടെയ്ക്കനിഴടെ  വമ്മായഴയടുമകണനി  വരുന്നതനിനക്ട്  കമ്മാരണര.

കഴെനിഞ ആറക്ട് വര്ഷേഴത്ത ഭേരണരഴകമ്മാണക്ട് ഇഇൗ സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ സമ്മാമ്പത്തനിക

സനിതനി  ഏതക്ട്  രശതനിയനിലെമ്മാഴണന്നക്ട്  അറനിയമ്മാന ഴപമ്മാതുജനത്തനിനക്ട്  തമ്മാല്പരരമുണക്ട്.

അതക്ട് ഴവളനിഴപ്പടുത്തമ്മാന ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനി ഒരു ധവളപത്രര അടെനിയനരമമ്മായനി

പുറഴപ്പടുവനികണര  എന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  മകന്ദ്രര  മുമന്നമ്മാട്ടുവച

ഉപമ്മാധനികഴളലമ്മാര അകരരപ്രതനി സമതനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട് കടെഴമടുത്ത ഇഇൗ സര്കമ്മാര്

മകന്ദ്രവമമ്മായനി  യമ്മാഴതമ്മാരുവനിധ  ഏറ്റുമുടലെനിനുമനിഴലനര  മകന്ദ്രത്തനിഴന്റെ  വനിശത്വസ

വനിമധയരമ്മാഴണനര ഒരനികലക്കൂടെനി  മബമ്മാധരഴപ്പടുത്തുന്ന ഇഇൗ ബനിലനിഴന ഞമ്മാന

ശക്തനിയമ്മായനി  എതനിര്ക്കുന.  എഴന്റെ  നനിരമ്മാകരണ  പ്രമമയഴത്ത  പനിനമ്മാങ്ങുന

അവതരനിപ്പനിക്കുന.
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ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിര:   സര്,  2021-ഴലെ  മകരള  ധനസരബന്ധമമ്മായ

ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  (മഭേദഗതനി)  ബനില  ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായര  ആരമ്മായുന്നതനിനമ്മായനി

22-05-2022  വഴര സര്ക്കുമലെറക്ട് ഴചയണഴമന്ന  1(എ)  നമ്പര് മഭേദഗതനി ഞമ്മാന

അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ഇഇൗ  ബനിലനിനക്ട്  ആധമ്മാരമമ്മായ  പശ്ചമ്മാത്തലെര  എലമ്മാവരുര  ഇവനിഴടെ  വളഴര

വനിശദമമ്മായനി പ്രതനിപമ്മാദനിച്ചുകഴെനിഞ.  ഇഇൗ ഴഴവകനിയ മവളയനില ഞമ്മാന കൂടുതല

നശടനിഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുന്നനില.  സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  കടെഴമടുകമ്മാനുള്ള

ക്രനിയമ്മാമശഷേനി വര്ദനിച്ചു.  അതനില  2019-20  സമ്മാമ്പത്തനിക  വര്ഷേര  ഭേമ്മാരത

സര്കമ്മാര്  അനുവദനിച  1,471  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  അധനിക  വമ്മായയുര  2020-21

സമ്മാമ്പത്തനിക വര്ഷേര രണക്ട്  ശതമമ്മാനര അധനിക വമ്മായ അനുവദനിചതുര മചര്ത്തക്ട്

2003-ഴലെ മകരള ധനസരബന്ധമമ്മായ ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത ആകനിഴന്റെ മഭേദഗതനിയമ്മാണക്ട്

ഇമപ്പമ്മാള്  ഇവനിഴടെ  അവതരനിപ്പനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  മകരളര  കടുത്ത

സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രതനിസന്ധനിയനിലെമ്മാണക്ട്.  മറ്റുള്ളവഴരമ്മാഴക  വളഴര  വനിശദമമ്മായനി

അതനിഴന്റെ  കമ്മാരരങ്ങള്  ഇവനിഴടെ  സരസമ്മാരനിച്ചുകഴെനിഞ.  സമ്മാമ്പത്തനിക  രരഗഴത്ത

അചടെകമനിലമ്മായ്മയുര  ധൂര്ത്തുര  ഴകടുകമ്മാരരസതയുമമ്മാണക്ട്  ഇത്ര  വലെനിയ  ഒരു
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സമ്മാമ്പത്തനിക തകര്ചയ്ക്കക്ട്  കമ്മാരണമമ്മായനി ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  എങ്ങഴനയുര

കടെര  വമ്മാങ്ങുക  എനള്ള  ഒരു  പ്രവണതയുര  തശരുമമ്മാനവമമ്മായനി  മമ്മാത്രര  ഇഇൗ

സര്കമ്മാര്  മകരളത്തനിഴന്റെ മുടെനിയനമ്മായ പുത്രനമ്മായനി  മമ്മാറനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

1957  മുതല  2016  വഴരയുള്ള കമ്മാലെയളവനില വന്ന എലമ്മാ ഗവണ്ഴമന്റുകളുരകൂടെനി

വമ്മായ  വമ്മാങ്ങനിയതനിഴന്റെ  മനഴര  ഇരടനിയമ്മാണക്ട്  2016-ല  അധനികമ്മാരത്തനില  വന്ന

പനിണറമ്മായനി  സര്കമ്മാര്  വമ്മായ  വമ്മാങ്ങനിയതക്ട്.  2016-ല  ഴപമ്മാതുകടെര  1,25,883

ആഴണങ്കേനില ഇന്നക്ട് 2,96,000 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മായനി. കൂഴടെ കനിഫ്ബനി വമ്മായഴയടുത്ത

കടെരകൂടെനി  വരുമമ്പമ്മാള് ഏകമദശര  ഇവഴരമ്മാഴക പറഞതുമപമ്മാഴലെ മൂന്നര-നമ്മാലെക്ട്

ലെകര  മകമ്മാടെനി  രൂപയനിമലെയ്ക്കക്ട്  നശങ്ങുകയമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനില  ജനനിച്ചുവശഴന്ന

കുടനികള്ക്കുമപമ്മാലുര വലെനിയ കടെബമ്മാധരത സമമ്മാനനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഇഇൗ സര്കമ്മാര്

കടെനമപമ്മാകുന്നതക്ട്.  ഇവനിഴടെ  മനരമത്ത  ഇവഴരമ്മാഴക  സൂചനിപ്പനിചതുമപമ്മാഴലെ

കനിഫ്ബനി കടെഴമടുക്കുന.  കനിഫ്ബനി  64,000  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ പദതനികള്കക്ട്

അരഗശകമ്മാരര  നലകനിഴയന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  അതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനില

വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  തകരമ്മാറുകള്  ഇവനിഴടെ  ഓമരമ്മാ  എര.എല.എ.-മമ്മാരുര

സൂചനിപ്പനിച്ചുകഴെനിഞ.  എഴന്റെ  മണ്ഡലെത്തനിലുര  ഞമ്മാന  ആ  ദുരനുഭേവത്തനിഴന്റെ
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രക്തസമ്മാകനിയമ്മാണക്ട്  എന്നക്ട്  പറയുന്നനില,  അഞക്ട്  വര്ഷേമമ്മായനി

നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന മപ്രമ്മാജകക്ട് പൂര്ത്തനിയമ്മാകമ്മാന കഴെനിയമ്മാഴത മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.

കനിഫ്ബനി  നനിങ്ങളുഴടെ  മണ്ഡലെത്തനിലെനിമല;  എനനിനമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  കനിഫ്ബനിഴയ

എതനിര്ക്കുന്നതക്ട്;  നനിങ്ങളുര  ഫകക്ട്  മബമ്മാര്ഡക്ട്  വചമലമ്മാ;  ഇത്ര  ആയനിരര  മകമ്മാടെനി

കനിടനിയനിമല  എഴന്നമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്  ഇഴതമ്മാക  പറയുമമ്പമ്മാള്  ഭേരണപകത്തുനനിന്നക്ട്

മചമ്മാദനിക്കുന്നതക്ട്. ഇഇൗ നമ്മാട്ടുകമ്മാരുഴടെ എലമ്മാവരുഴടെയുര മപരനില അവരുഴടെ വരുമമ്മാനര

കണകമ്മാകനിഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  നനിങ്ങള്  വമ്മായ  വമ്മാങ്ങുന്നതക്ട്.  അതക്ട്

തനിരനിചടെയ്മകണതക്ട്  ഞങ്ങളുഴടെ  നമ്മാട്ടുകമ്മാരുര  കുടനികളുഴമമ്മാഴകക്കൂടെനിയമ്മാണക്ട്.

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഞങ്ങള് അടെയ്ക്കുന്ന  നനികുതനിയമ്മാണക്ട്,  ഞങ്ങള് ഇഇൗ നമ്മാടനിഴലെ

പഇൗരന്മേമ്മാരമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  നനിങ്ങള്  ഏതുവനിമധന  ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്ന

വനികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുര  ഞങ്ങളുര  അര്ഹരമ്മാണക്ട്  എനള്ള  മബമ്മാധരര

നനിങ്ങള്കക്ട് ആദരമുണമ്മാകണര.  അലമ്മാഴത നനിങ്ങളുഴടെ ഓശമ്മാരമമ്മായനി  എ.ഴക.ജനി.

ഴസന്റെറനിലനനിന്നക്ട്  എടുത്തക്ട്  തരുന്ന  ഫണല  കനിഫ്ബനി  എന്നക്ട്  നനിങ്ങള്  ആദരര

മനസനിലെമ്മാകണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  സൂചനിപ്പനികമ്മാനുള്ളതക്ട്.  ഇവനിഴടെ

കനിഫ്ബനിയുഴടെ മലെമ്മാഴണടുത്ത കമ്മാരരര മവഴറമ്മാന്നക്ട് പറയുന.  അതനിമലെയ്ക്കനിമപ്പമ്മാള്
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ഞമ്മാന  വനിശദമമ്മായനി  മപമ്മാകുന്നനില.   യു.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെഴത്ത

മഡമ്മാ. ടെനി. എര. മതമ്മാമസക്ട് ഴഎസകനിഴന്റെ പ്രസരഗത്തനിഴന്റെ മനമ്മാടക്ട് ഞമ്മാന എടുത്തക്ട്

മനമ്മാകനി.  സതരത്തനില വനികസനപ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ട് വമ്മായഴയടുക്കുന്നതനിനക്ട് ഒരു

സമ്മാമ്പത്തനിക  വനിദഗ്ദ്ധരുര  ധനതതത്വശമ്മാസജരുര  എതനിരല.  അതക്ട്

സഴസ്റ്റേയനിനബനിള്  ഴഡവലെപ്ഴമന്റെനിനുമവണനിയുള്ള  കടെമമ്മാണക്ട്.  Debt

sustainability  എന്നമ്മാണക്ട്  അതനിനക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  അമതസമയര  ഇവനിഴടെ

ഴഴദനരദനിന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്  നടെത്തുന്നതനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്

കടെഴമടുക്കുന്നതക്ട്.  1995-96  കമ്മാലെഘടത്തനില  അന്നഴത്ത  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്

ആഴകയുള്ള  B.C.R.  (Balance  from  Current  Revenue)  156  മകമ്മാടെനി

രൂപയമ്മായനിരുന.  156  മകമ്മാടെനി  രൂപ  ബമ്മാലെനസക്ട്  ഉണമ്മായനിരുന്നനിടെത്തുനനിന്നക്ട്,

അതനിനുമശഷേര ഞങ്ങള് രണക്ട് തവണയമ്മാണക്ട് ഭേരനിചതക്ട്,  മൂമന്നമ്മാ നമ്മാമലെമ്മാ തവണ

നനിങ്ങളുര ഭേരനിച്ചു, ഇമപ്പമ്മാള് എത്രയമ്മാണക്ട്? ബമ്മാലെനസക്ട് ഇല എനമമ്മാത്രമല, റവനറ്റ്യൂ

കമനി എത്രവഴര എത്തനിനനിലക്കുന എനള്ളതക്ട് ഇവനിഴടെ എലമ്മാവരുര മനരഴത്ത

പ്രതനിപമ്മാദനിച്ചുകഴെനിഞ.  ഇഇൗ  റവനറ്റ്യൂ  കമനി  നനികത്തുന്നതനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട്

ശശ.  നജശബക്ട്  കമ്മാനപുരര  മചമ്മാദനിചതുമപമ്മാഴലെ,  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  എനനിനമ്മാണക്ട്
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വമ്മായഴയടുക്കുന്നതക്ട്.  കഴെനിഞമമ്മാസര വമ്മായഴയടുത്തതക്ട് 3,500 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട്.

അതനിഴന്റെ  പലെനിശനനിരകക്ട്  7.6  ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്.  ശമ്പളവര  ഴപനഷേനുര

ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനുമവണനി  മമ്മാത്രമമ്മാണനിതക്ട്.  മകരളത്തനില  ഇതുമപമ്മാഴലെ  ഇത്രയുര

വലെനിയ  പലെനിശ  നലകനിഴകമ്മാണക്ട്  കടെഴമടുത്തനിടനില.  ഞമ്മാന  വലെനിഴയമ്മാരു

കടെകമ്മാരനമ്മാഴണങ്കേനില നമ്മാടനില പലെമരമ്മാടുര കടെര മചമ്മാദനിചമ്മാല  ആരുര തരനികയനില

എന്ന  കമ്മാരരര  നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാര.  മകരളര  പണക്ട്  മൂന്നക്ട്  ശതമമ്മാനര

പലെനിശയ്ക്കക്ട് കടെര വമ്മാങ്ങനിയനിരുന. എ.ഡനി.ബനി. വമ്മായ പണക്ട് വമ്മാങ്ങനിയനിരുന്നതക്ട് മൂന്നക്ട്

ശതമമ്മാനര  പലെനിശയ്ക്കമ്മായനിരുന.  അന്നക്ട്  എ.ഡനി.ബനി.  വമ്മായഴയ

തമ്മാതത്വനികമമ്മായനിത്തഴന്ന  എതനിര്ത്ത  അന്നഴത്ത  വനിദരമ്മാര്ത്ഥനി  സരഘടെനയുഴടെ

മനതമ്മാവമ്മാണക്ട് ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി.  ഡനി.പനി.ഇ.പനി.  വന്നമപ്പമ്മാള്

അതനിഴന  എതനിര്ത്ത  അന്നഴത്ത  എസക്ട്.എഫക്ട്.ഴഎ.-യുഴടെ  മനതമ്മാവമ്മാണക്ട്.

അമദ്ദേഹര  ഇമപ്പമ്മാള്  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയമ്മായനി.  ഡനി.പനി.ഇ.പനി.-ഴയയുര

എ.ഡനി.ബനി. വമ്മായഴയയുര മവള്ഡക്ട് ബമ്മാങ്കേനിഴന്റെ വമ്മായഴയയുര എതനിര്ത്തു. ഇമപ്പമ്മാള്

അമത  ആളുകള്  ലെണന  മസ്റ്റേമ്മാകക്ട്  എകക്ട്മചഞനില  മപമ്മായനി  മണനി  അടെനിചക്ട്

വമ്മാങ്ങുന എനള്ളതമ്മാണക്ട്. മകമ്മാര്പ്പമററ്റുകള്കക്ട് മണനിയടെനിക്കുന, ലെണന മസ്റ്റേമ്മാകക്ട്
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എകക്ട്മചഞനിഴന്റെ  മഫമ്മാര്മമ്മാലെനിറനി  പൂര്ത്തനിയമ്മാകമ്മാനമവണനി  മണനിയടെനിക്കുന.

അങ്ങഴന  മലെമ്മാകഴത്ത  വനകനിടെ  കുത്തകകളമ്മായ  മകമ്മാര്പ്പമററ്റുകളനിലനനിന്നക്ട്

മണനിയടെനിചക്ട്  വമ്മാങ്ങുന്ന വലെനിയ പലെനിശയ്ക്കമ്മാണക്ട്  അവര് വമ്മായ വമ്മാങ്ങുന്നതക്ട്.  പണക്ട്

എ.ഡനി.ബനി.  വമ്മായ  മൂന്നക്ട്  ശതമമ്മാനത്തനിനക്ട്  വമ്മാങ്ങനിയനിരുന്ന  സരസമ്മാനര  ഇന്നക്ട്

ലെണന മസ്റ്റേമ്മാകക്ട് എകക്ട്മചഞനിലമപ്പമ്മായനി മണനിയടെനിച്ചുകനിടനിയ മസമ്മാലെ മബമ്മാണനിനക്ട്

9.76  മകമ്മാടെനി രൂപ പലെനിശ ഴകമ്മാടുക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അത്രയുര പലെനിശ ഴകമ്മാടുമകണ

ഗതനിമകടെക്ട്  എങ്ങഴന  വനഴവന്നക്ട്  മചമ്മാദനിചമ്മാല  അതനിഴന്റെ  ഉത്തരര  നമ്മുഴടെ

കടെബമ്മാധരത  കൂടെനിക്കൂടെനി  വന  എനള്ളതമ്മാണക്ട്.   കടെബമ്മാധരത  കൂടെനിക്കൂടെനി

വരുമമ്പമ്മാള്  നമ്മാടനിനപുറത്തുള്ള  കടെകമ്മാരനക്ട്  ആളുകള്  കമ്മാശക്ട്

ഴകമ്മാടുകമ്മാത്തതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന ഇമപ്പമ്മാള് മകരളത്തനിഴന്റെ ഇഇൗ കടെര വച്ചുഴകമ്മാണക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനി ഇനനിയുര പണര മചമ്മാദനിചമ്മാല 'നനിങ്ങള്കക്ട്

കടെര  തരമ്മാന കഴെനിയനില,  നനിങ്ങള്കക്ട്  വശടമ്മാന  കഴെനിയുമമമ്മാഴയന്നക്ട്  സരശയമമ്മാണക്ട്'

എന്നക്ട്  മലെമ്മാകത്തനിഴലെ  മകമ്മാര്പ്പമററ്റുകളടെകര  എലമ്മാവരുര

പറഞഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. അമപ്പമ്മാള് സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര മകന്ദ്ര ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ജനി.ഡനി.പനി.  നനിരകനിഴന്റെ  മൂന്നക്ട്  ശതമമ്മാനത്തനിനക്ട്  പുറമമ...,  നനിലെവനിഴലെ
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മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  പശ്ചമ്മാത്തലെത്തനില  ഇതക്ട്  ഴവറുഴത  തന്നതല,

എനനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നതക്ട്  എനള്ള  കണശഷേനനിലെമ്മാണക്ട്

നലകനിയതക്ട്.   അത്തരത്തനില  തരുന്ന  ഫണനിനമ്മാണക്ട്  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറകനി

ഇമപ്പമ്മാള്  അതക്ട്  നനിയമമമ്മാകമ്മാന  ശമനിക്കുന്നതക്ട്.   അതനിലതഴന്ന  കൃതരമമ്മായനി

പറയുനണക്ട്,  ഒരു രമ്മാജരര ഒരു മറഷേന കമ്മാര്ഡക്ട് സരവനിധമ്മാനര നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുക,

മനരഴത്ത  ഇവനിഴടെ  പറഞതുമപമ്മാഴലെ,  ഇഇൗസക്ട്  ഓഫക്ട്  ഡൂയനിരഗക്ട്  ബനിസനിനസക്ട്

അടെകമുള്ള  വരമ്മാപമ്മാരര  ഴചയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  ലെഘൂകരനിക്കുക,

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന  അര്ബന  തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണസമ്മാപനങ്ങഴള

ശക്തനിഴപ്പടുത്തുക  എഴന്നമ്മാഴക.  തമദ്ദേശ  ഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങഴള

ശക്തനിഴപ്പടുത്തുന്നതനിനുപകരര  ദുര്ബലെഴപ്പടുത്തുകയമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഴചയഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഒരു ഭേമ്മാഗത്തക്ട് ഇതനിനുമവണനി കമ്മാശക്ട് വമ്മാങ്ങനിക്കുമമ്പമ്മാള്

മറുഭേമ്മാഗത്തക്ട്  തമദ്ദേശഭേരണ  സമ്മാപനങ്ങള്കക്ട്  ഴകമ്മാടുമകണ  ഫണക്ട്  വനിഹനിതവര

ഗ്രമ്മാന്റുര  പ്ലമ്മാന  ഫണക്ട്  മപമ്മാലുര  ഴവടനിച്ചുരുക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണ  വകുപ്പുമനനി  ഇവനിഴടെ  ഇരനിക്കുനണക്ട്,  അമദ്ദേഹര  അവഴര

സരരകനിക്കുര  എന്നമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  കരുതുന്നതക്ട്.   ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിഴയ
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ഞമ്മാന  കുറര  പറയുകയല,  കഴെനിഞ  അഞക്ട്  വര്ഷേകമ്മാലെര  ധൂര്ത്തുര

അഴെനിമതനിയുരഴകമ്മാണക്ട്  മകരളഴത്ത  വലെനിയ  സമ്മാമ്പത്തനിക  കടെത്തനിലനനിനര

കടെത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  തള്ളനിവനിടുമമ്പമ്മാള്....,  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര ഇന്നഴലെയുര ഒരു മനനി,

ഞമ്മാന  മനനിയുഴടെ  മപരക്ട്  പറയുന്നനില,  അമദ്ദേഹര  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിഴയ

ചൂണനികമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  എമന്നമ്മാടെക്ട്  പറയുകയമ്മാണക്ട്  'അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ  പകല

കമ്മാശക്ട്  തരമ്മാനനില,  എനമ്മാണക്ട്  ഴചയ്യുക'  എന്നക്ട്.   മനനിയുഴടെ  നനിലെപമ്മാടെനിമനമ്മാടെക്ട്

ഞങ്ങള് സഹതപനിക്കുകയലമ്മാഴത മവഴറ നനിവൃത്തനിയനില. അഞക്ട് വര്ഷേര ഴകമ്മാണക്ട്

മഡമ്മാ.  ടെനി.  എര.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്  മകരളഴത്ത  സമ്പന്നമമ്മായ

സമ്മാമ്പത്തനികമശഷേനിയുള്ള ഒരു സരസമ്മാനമമ്മാകനി മമ്മാറ്റുര  എന്നക്ട് വനിചമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്

ഞങ്ങള്കക്ട്  ഴതറനി.  ബഡ്ജറക്ട്  സമമളനത്തനില  ഴക.എസക്ട്.ആര്.ടെനി.സനി.-

ഴയക്കുറനിഴചമ്മാഴക  'ഞങ്ങള്  മൂന്നക്ട്  ഴകമ്മാലരഴകമ്മാണക്ട്  ലെമ്മാഭേകരമമ്മാകനി

കമ്മാണനിച്ചുതരമ്മാര'  എന്നക്ട്  രണക്ട്  കയ്യുര  വശശനി  പറഞ  അന്നഴത്ത  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനികക്ട്  സശറക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാത്തതനിഴന്റെ  കമ്മാരണര  ഇമപ്പമ്മാള്  മനസനിലെമ്മായനി.

അമപ്പമ്മാള് സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനിഴയ അതനിനക്ട്

പഴെനിചനിടക്ട്  കമ്മാരരമനില.  പഴക  അതനിഴന്റെ  മുഴവന  പമ്മാപഭേമ്മാരവര  ദുരനുഭേവങ്ങളുര
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ഏലമകണനിവരുന്നതക്ട്  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനിയമ്മാണക്ട്

എനള്ളതമ്മാണക്ട് ഞങ്ങളുഴടെ സങ്കേടെര.  ഏതമ്മായമ്മാലുര അങ്ങഴനയുള്ള തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങഴള  ശക്തനിഴപ്പടുത്തുക,  ഉഇൗര്ജ്ജ  മമഖലെയനിഴലെ  പരനിഷ്കമ്മാരങ്ങള്,

ഴക.എസക്ട്.ഇ.ബനി.എല.-ല ഒഴക  അതനില ഉള്ഴപ്പടുനണക്ട്,  എന്നനിങ്ങഴനയുള്ള

നമ്മാലെക്ട്  സരസമ്മാനതലെ  പ്രമതരക  പരനിഷ്കമ്മാരങ്ങള്ക്കുമവണനിയമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  രണക്ട്

ശതമമ്മാനര  നലകുന്നതക്ട്.   അതനിനുമവണനിയമ്മാണക്ട്  അന്നക്ട്  ഇറകനിയനിട്ടുള്ള  ഇഇൗ

ഓര്ഡനിനനസക്ട് ഇമപ്പമ്മാള് നനിയമമമ്മാകമ്മാന മപമ്മാകുന്നതക്ട്. സമ്മാമ്പത്തനിക വനിദഗ്ദ്ധന്മേമ്മാര്

പറയുന്നതുതഴന്ന  ഇത്തരത്തനില  വനികസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്

നടെത്തുന്നതനിനുമവണനി  എടുക്കുന്ന  കടെര  സുസനിര  വനികസനത്തനിനക്ട്

മവണനിയുള്ളതമ്മാഴണനര  അമതസമയര  ശമ്പളര,  ഴപനഷേന  മപമ്മാലുള്ള

നനിതരനനിദമ്മാന ഴചലെവകള്കമ്മാണക്ട് ഉപമയമ്മാഗനിക്കുന്നഴതങ്കേനില അതക്ട് debt burden

എനമമ്മാണക്ട്.  ആ  രശതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനഴത്ത  ഴകമ്മാഴണത്തനിക്കുന്ന

സമ്മാമ്പത്തനിക നയങ്ങളുര  പരനിപമ്മാടെനികളുമമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  നടെത്തുന്നതക്ട്.   'ഇതമ്മാണക്ട്

ഞങ്ങളുഴടെ  രമ്മാഷ്ട്രശയ  ബദല,  ഇതമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങളുഴടെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  ബദല'

എഴന്നമ്മാഴകപ്പറഞക്ട്      ശശ.  ഡനി.  ഴക.  മുരളനി പ്രസരഗനിച്ചുമപമ്മായതക്ട് ഞങ്ങള്
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കണതമ്മാണക്ട്.   സമ്മാമ്പത്തനിക ബദലുര  രമ്മാഷ്ട്രശയ  ബദലുഴമമ്മാഴക ഇതമ്മാണക്ട്  എന്നക്ട്

പറയുമമ്പമ്മാള്  മറ്റുള്ളവരനിലനനിനര  എനക്ട്  വരതരമ്മാസമമ്മാണുള്ളതക്ട്?  ഇന്നഴലെ

ഇടെതുപകത്തനിഴന്റെ  നനിര്വചനര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിനന  മമ്മാസ്റ്റേര്  ഇവനിഴടെ  പറഞ.   അമദ്ദേഹര  പണക്ട്

എടുത്തനിരുന്ന  കമ്മാസ്സുര  ഇന്നഴത്ത  കമ്മാസ്സുര  തമനില  വരതരമ്മാസര

വന്നനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  എടുക്കുന്ന  തശരുമമ്മാനര  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്

ഇടെതുപകമമ്മാകുര,  അതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാതനിരനിക്കുമമ്പമ്മാള് വലെതുപകമമ്മാകുര  എന്ന

ഏതക്ട് ഴചറനിയ കുടനിക്കുര പറഞമ്മാല മനസനിലെമ്മാകുന്ന നനിര്വചനമമ്മാണക്ട് ഇമപ്പമ്മാള്

അമദ്ദേഹര പറയുന്നതക്ട്.  കമ്മാരണര അതനിശക്തമമ്മായ ഇടെതുപക ബദല നനിങ്ങളുഴടെ

ഴഴകവശമനിലമ്മാത്തതക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ശക്തമമ്മായ സമ്മാമ്പത്തനിക ബദലെമ്മായനി

നനിങ്ങള്കക്ട്  പ്രഖരമ്മാപനികമ്മാന  കഴെനിയമ്മാത്തതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  എ.ഡനി.ബനി.

വമ്മായ  എതനിര്ത്ത  ആളുകള്കക്ട്  അതക്ട്  എടുമകണനിവന്നതുര  മവള്ഡക്ട്

ബമ്മാങ്കേനിലനനിനര  കടെഴമടുകലെനിഴന  പ്രതനിമഷേധനിചയമ്മാളുകള്കക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്

സഹമ്മായര  അഭേരര്ത്ഥനിചക്ട്  ലെണന  മസ്റ്റേമ്മാകക്ട്  എകക്ട്മചഞനിലെടെകര  മറക്ട്

മകമ്മാര്പ്പമററ്റുകളുഴടെ  മുന്നനില  നടെമകണനിവന്നതുര.   അമപ്പമ്മാള്  ഇഴതമ്മാനര  ഒരു
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സമ്മാമ്പത്തനിക  ബദമലെമ്മാ  രമ്മാഷ്ട്രശയ  ബദമലെമ്മാ  അല  എനള്ളതക്ട്  സതരമമ്മാണക്ട്.

അമപ്പമ്മാള്  ഇഇൗഴയമ്മാരു  രശതനിയനിലമപ്പമ്മായമ്മാല  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ

കടെബമ്മാധരത കൂടെനിഴകമ്മാമണയനിരനിക്കുര.  രമ്മാജരത്തനിനകത്തുനനിനര പുറത്തുനനിനര

വമ്മായ  എടുക്കുമമ്പമ്മാള്  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  മകരളത്തനിഴന്റെ  വമ്മായ  എടുകമ്മാനുള്ള

കപ്പമ്മാസനിറനിതഴന്ന  തമ്മാഴ്ന്നുമപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  ഇഇൗ  രശതനിയനില

കടെബമ്മാധരതയുഴടെ  തനിരനിചടെവതഴന്ന  ഏറവര  പ്രയമ്മാസമമ്മായനി  വരുര.

ഇമപ്പമ്മാള്തഴന്ന  വമ്മാര്ഷേനിക  വരുമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  18.5%  പലെനിശ  മമ്മാത്രമമ്മായനി

നലമകണനിവരനികയമ്മാണക്ട്.   പനിഴന്ന  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  മകരളര  രകഴപ്പടുക?

ഒരനികലുര  രകഴപ്പടെമ്മാനമ്മാകമ്മാത്ത  വനിധര  അതക്ട്  മമ്മാറനിയനിരനിക്കുന.  യു.ഡനി.എഫക്ട്.

സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെഘടത്തനില  കടെഴമടുപ്പനിഴന  എതനിര്ത്തനിരുന്ന  ആളുകള്

ഇമപ്പമ്മാള്  കടെഴമടുക്കുന്നതനിഴന  നരമ്മായശകരനിക്കുന്നതനിനുമവണനി

പ്രയമ്മാസഴപ്പടുകയമ്മാണക്ട്.  ഇന്നഴലെയുര മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനിയുഴടെ ഓണ്ഴഴലെന പതനിപ്പനില

സുധശര്  എനപറയുന്നയമ്മാള്  മറക്ട്  രമ്മാജരങ്ങളുര  മകരളത്തനിഴന്റെ

അയലപകകമ്മാരമ്മായ  സരസമ്മാനങ്ങളര  കടെഴമടുക്കുന്നതനിഴനക്കുറനിചക്ട്

പറഞഴകമ്മാണക്ട്  മകരളത്തനിഴന്റെ  കടെഴമടുപ്പനിഴന  നരമ്മായശകരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ആ
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രശതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  പണക്ട്  പറഞതക്ട്  മമ്മാറനിപ്പറമയണ  ഗതനിമകടെനിമലെയ്ക്കക്ട്  നനിങ്ങള്

എത്തനിയതക്ട്  നനിങ്ങളുഴടെ  രമ്മാഷ്ട്രശയ  ബദലെനിഴന്റെയുര  സമ്മാമ്പത്തനിക  ബദലെനിഴന്റെയുര

അപചയര കമ്മാരണമമ്മാണക്ട്  എന്നക്ട്  ഞങ്ങള്  മനസനിലെമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട്.   ഇങ്ങഴന

മലെമ്മാക  രമ്മാജരങ്ങളുഴടെയുര  ഇനരയനിഴലെ  മറക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങളനിഴലെയുര  കടെങ്ങള്

തമനില  തമ്മാരതമരര  ഴചയഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന  നരമ്മായശകരനികമ്മാന

ശമനിക്കുന്നതക്ട്.  അമപ്പമ്മാള്  ഇങ്ങഴനയുള്ള  കടെഴമടുപ്പനിലനനിനര  മകരളഴത്ത

കരകയറമ്മാന  എനമ്മാണക്ട്  മമ്മാര്ഗര?  കമ്മാലെമ്മാകമ്മാലെങ്ങളനില  കടെര

കൂടനിഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായമ്മാല നമ്മുഴടെ സരസമ്മാനത്തക്ട് ജനനിച്ചുവശഴന്ന ഓമരമ്മാ കുടനിക്കുര

അതക്ട്  പ്രയമ്മാസമമ്മായനി  മമ്മാറുര.   ആവശരത്തനിനുള്ള  കടെഴമടുപ്പമ്മാഴണങ്കേനില

മനസനിലെമ്മാകമ്മാര.  ഇഴതമ്മാഴകയമ്മാകുമമ്പമ്മാഴര ഇഇൗ സരസമ്മാനത്തക്ട് നടെപ്പനിലെമ്മാമകണ

വളഴര  പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരരങ്ങള്  നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാഴത  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  വലെനിയ

അഴെനിമതനി....  അഴെനിമതനി  എനപറയുന്നതക്ട്  എലമ്മാവര്ക്കുര  മനസനിലെമ്മാകുന്ന

കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്. എലമ്മാ തലെത്തനിലുര അഴെനിമതനി നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. വലെനിയ

ആഡരബരങ്ങളുര ദുര്വരയങ്ങളുര നടെനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്, ഏഴതലമ്മാര എന്നക്ട്

ഞമ്മാന  പറമയണതനിലമലമ്മാ.  കഴെനിഞ  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  കമ്മാലെത്തക്ട്  എത്ര
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ഉപമദശകന്മേമ്മാരമ്മായനിരുന  മുഖരമനനിക്കുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്  എന്നക്ട്

നമുഴകലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാര.  കരമ്മാബനിനറക്ട്  റമ്മാങ്കുകളുഴടെ എണ്ണര ഇരുപത്തനിയമഞമ്മാ

ഇരുപത്തനിയമ്മാമറമ്മാ ആകനി മമ്മാറനിയതക്ട് ഇഇൗ കഴെനിഞ പനിണറമ്മായനി സര്കമ്മാരമ്മാണക്ട്.

അതുമപമ്മാഴലെതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഴഹലെനിമകമ്മാപ്റര്  വമ്മാടെക.  ഇവനിഴടെ  എലമ്മാവരുര

പറഞ  കമ്മാരരങ്ങള്  ഇനനി  ഞമ്മാന  ആവര്ത്തനിക്കുന്നനില.  അതുമപമ്മാഴലെതഴന്ന

സനി.പനി.ഴഎ.(എര.)-കമ്മാരുഴടെ ഴകമ്മാടുരഴകമ്മാലെയ്ക്കക്ട് ശനികനികഴപ്പട ഴകമ്മാലെയമ്മാളനികഴള

രകനിക്കുന്നതനിനമ്മായനി സുപ്രശരമകമ്മാടെതനിയനിഴലെ അടെകമുള്ള വലെനിയ വകശലെന്മേമ്മാഴര

ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാനമവണനി  ഴചലെവഴെനിചനിട്ടുള്ള  വലെനിയ  തുകകള്,  കഴെനിഞ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  മനനിമമ്മാര്  നടെത്തനിയ  വനിമദശ  യമ്മാത്രകള്   എന്നനിവ

വനഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഴഹലെനിമകമ്മാപ്ററനിനുമവണനി  22  മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട്

ഴചലെവഴെനിചനിട്ടുള്ളതക്ട്.  അങ്ങഴനയുള്ള  വലെനിയ  ദുര്വരയങ്ങളുര  മറ്റുര  ഒരു  ഭേമ്മാഗത്തക്ട്

നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   സരഘടെനമ്മാ  പ്രതനിനനിധനികളുഴടെ  മയമ്മാഗര

നടെത്തുന്നതനിനുമപമ്മാലുര  750/-  രൂപയുഴടെ  മപന  ഴകമ്മാടുത്ത

വമ്മാര്ത്തകഴളമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്  കഴെനിഞ  വര്ഷേഴത്ത  കണകനില  വന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്.

അങ്ങഴനയുള്ള  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  അമനിതമമ്മായ  ഴചലെവകള്....  അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പരതഴന്ന
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ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  കമ്മാരരര  എലമ്മാവരുര  പറഞ.  ഴപമട്രമ്മാളനിഴനയുര

ഡശസലെനിഴനയുര  പമ്മാചക  വമ്മാതകത്തനിഴനയുര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  പരനിധനിയനില

ഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിഴന  എതനിര്ത്തയമ്മാളമ്മാണക്ട്  നമ്മുഴടെ  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി.

അകമ്മാരരത്തനില  ഞങ്ങഴളമ്മാഴക  സമനമ്മാഷേനിച്ചു.  മകരളത്തനിഴന്റെ  ജനങ്ങഴള

സരബന്ധനിചനിടെമത്തമ്മാളര...,  ധനകമ്മാരര വകുപ്പനിനക്ട്  കുറചക്ട്  കമ്മാശക്ട്  കുറയുഴമനള്ളതക്ട്

സതരമമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാഴനമ്മാഴക  എര.എല.എ.  ആകുന്ന  സമയത്തക്ട്  43

രൂപയമ്മായനിരുന  ഒരു  ലെനിറര്  ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റെ  വനിലെ.  ഇന്നതക്ട്  104  രൂപയനിമലെയ്ക്കക്ട്

മമ്മാറനിയനിരനിക്കുന.  അതനിഴന്റെ   പകുതനിയനിലെധനികര  വരുന്നതക്ട്....,  എര.എല.എ.-

മമ്മാര്കക്ട്  കൂപ്പഴണമ്മാഴക  തരുനണക്ട്,  പഴക  കൂപ്പണ്  അനള്ളതമ്മാണക്ട്

ഇനരതരുന്നതക്ട്,  അതക്ട് ഞങ്ങഴളലമ്മാവര്ക്കുമുള്ള ഒരു പ്രയമ്മാസമമ്മാണക്ട്,  ഞമ്മാനമ്മായനിടക്ട്

അതക്ട്  പ്രമതരകര  പറമയണ  കമ്മാരരമനില.  അങ്ങഴന  ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റെയുര

ഡശസലെനിഴന്റെയുര  വനിലെ  കൂട്ടുമമ്പമ്മാള്,  അതക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.യുഴടെ  പരനിധനിയനില

വരുമമ്പമ്മാള്തഴന്ന  ഞങ്ങള്  സമമ്മാധമ്മാനനിച്ചു,  നമ്മുഴടെ  സരസമ്മാനര

എതനിര്ത്തനിഴലങ്കേനില,  നമ്മുഴടെ ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനിയമ്മാണക്ട് അതനിനക്ട്  മനതൃതത്വര

നലകനിയതക്ട്,  ഇവനിഴടെയുള്ള  സമ്മാമ്പത്തനിക  പ്രയമ്മാസത്തനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനിലെമ്മാണക്ട്
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അമദ്ദേഹര  എതനിര്ത്തതക്ട്  എങ്കേനിലമപ്പമ്മാലുര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  പരനിധനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്

അതക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയമ്മാഴണങ്കേനില  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റെയുര

ഡശസലെനിഴന്റെയുര  വനിലെ  30-40  വഴര  ശതമമ്മാനര  കുറയുര  എനള്ളതമ്മായനിരുന

വസ്തുത.  ഇങ്ങഴനയുള്ള വനികസനത്തനിനുമവണനി പണര മുടെകനിമയമ്മാ?  അങ്ങഴന

ഒരുപമ്മാടെക്ട്  കമ്മാരരങ്ങളുണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  ഇന്നഴലെ  പ്ലസക്ട്  വണ്ണനിനുര  ബനിരുദ

പഠനത്തനിനുഴമമ്മാഴക  സശറനിലമ്മാത്തതനിഴന്റെ  മപരനില  അടെനിയനരപ്രമമയര

അവതരനിപ്പനിച്ചു.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ

കണക്കുകഴളമ്മാഴക  ഴതറമ്മാണക്ട്.  അമദ്ദേഹര  ഇഇൗ  സഭേയനില  കഴെനിഞ  പ്രമ്മാവശരര

പറഞ  കണക്കുകളല  ഇന്നഴലെ  പറഞതക്ട്.   ഞമ്മാന  ആ  കമ്മാരരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്

കടെക്കുന്നനില.   അതനില  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  വകുപ്പുമനനി  ഇന്നഴലെ

പറഞ  കണകമ്മാമണമ്മാ  അമതമ്മാ  കഴെനിഞ  മമ്മാസര  നനിയമസഭേയനില  പറഞ

കണകമ്മാമണമ്മാ ശരനി എനള്ളതക്ട് ഞങ്ങള്കക്ട് അറനിയനില.  ഇവനിഴടെ എലമ്മാവര്ക്കുര

സശറ്റുണക്ട്  എന്നക്ട്  പറയുമമ്പമ്മാള്  തനിരുവനനപുരത്തുര  മലെബമ്മാറനിലുമുള്ള  എലമ്മാ

ജനിലകളനിലുര ഒരുപമ്മാടെക്ട് സശറ്റുകളുഴടെ കുറവണക്ട് എന്നമ്മാണക്ട് ജൂലെമ്മായക്ട് 19-നക്ട് ഇറങ്ങനിയ

മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനി  പത്രത്തനിലതഴന്ന  ഴകമ്മാടുത്തനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട
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വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  വകുപ്പുമനനി  അതക്ട്  വമ്മായനികണര.  മനരഴത്ത  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

പ്രതനിപകമനതമ്മാഴവമ്മാഴക  പറഞതുമപമ്മാഴലെ  മകരളഴത്ത  ഒരു  യൂണനിറമ്മായനി

കമ്മാണുകയമ്മാഴണങ്കേനില  സശറ്റുണക്ട്  എന്നക്ട്  മവണഴമങ്കേനില  നനിങ്ങള്കക്ട്  വമ്മാദനികമ്മാര.

പഴക തൃശ്ശൂര്  മുതല അമങ്ങമ്മാട്ടുള്ള എലമ്മാ ജനിലകളുര  മലെപ്പുറര  ജനിലയടെകര....,

മലെപ്പുറര ജനിലയനില മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനി പറയുന്ന കണകനുസരനിചക്ട് ആഴക പമ്മാസമ്മായ

കുടനികള്  75527  ആഴണങ്കേനില  ആഴകയുള്ള  സശറക്ട്  എനപറയുന്നതക്ട്  53225

ആണക്ട്. 

ശശ  .    എന  .    ഷേരസുദ്ദേശന:  സര്,  പ്ലസക്ട്  ടു  കുടനികളുഴടെ  മകസക്ട്  ഇവനിഴടെ

എലമ്മാവരുര  അവതരനിപ്പനിച്ചു.   ശശമതനി  ഴക.  ഴക.  ഴഴശലെജ  ടെശചര്  വഴര

അതനിമനമ്മാടെക്ട്  അനുഭേമ്മാവര പ്രകടെനിപ്പനിചക്ട് ഇന്നഴലെ ശദകണനികല ഴകമ്മാണ്ടുവന.

മസ്റ്റേറക്ട് ഒറ യൂണനിറമ്മാകനിഴയടുത്തനിടമ്മാണക്ട് സശറ്റുഴണന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട്. മുഴവന എ-പ്ലസക്ട്

കനിടനിയ  കുടനികക്ട്  സയനസനിനക്ട്  കനിടമ്മാഴത  ഹനിസ്റ്റേറനികക്ട്  കനിട്ടുര.   ഹനിസ്റ്റേറനികക്ട്

കനിടനിയനിടക്ട്  മചര്ന്നനിടനിഴലങ്കേനില  സശറക്ട്  അനുവദനിച്ചു,  പഴക  ഇത്ര  ആയനിരങ്ങള്

മചര്ന്നനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  പറയുര.  മുഴവന  എ-പ്ലസക്ട്  കനിടനിയ  കുടനി  ആഗ്രഹനിക്കുന്നതക്ട്

സയനസക്ട്  പഠനികമ്മാനമ്മാണക്ട്.   പഴക  അവനക്ട്  കനിട്ടുന്നതക്ട്  ഹനമമ്മാനനിറശസമ്മാണക്ട്.
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ഹനമമ്മാനനിറശസക്ട് കനിടനിയമ്മാല ആ കുടനി മപമ്മാകനില.  എങ്ങഴനഴയങ്കേനിലുര സയനസക്ട്

കനിട്ടുന്നതുവഴര  കമ്മാത്തനിരനിക്കുര.   അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  സശറക്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുര  കുടനി

എടുത്തനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.   അതക്ട്  നനിരര്ത്ഥകമമ്മാണക്ട്.  തനിരൂരുള്ള  കുടനികക്ട്

നനിലെമ്പൂരനില  കനിടനിയമ്മാമലെമ്മാ  അഴലങ്കേനില  പമ്മാലെകമ്മാടുള്ള  കുടനികക്ട്  അടപ്പമ്മാടെനിയനില

കനിടനിയമ്മാമലെമ്മാ ജനിലമ്മാടെനിസമ്മാനത്തനില മപമ്മാകമ്മാന കഴെനിയനില.   അതുഴകമ്മാണക്ട് ജനില

ഒരു യൂണനിറമ്മായനി എടുക്കുന്നതക്ട് ശരനിയല.  എനനികക്ട് ഒരു സജഷേന വയ്ക്കമ്മാനുള്ളതക്ട്,

തമ്മാലൂകടെനിസമ്മാനത്തനില എത്ര കുടനികള് ജയനിച്ചുഴവനര ആ തമ്മാലൂകനില എത്ര

പ്ലസക്ട് വണ് സശറ്റുകള് ലെഭേരമമ്മാഴണനര അതനിനനുസൃതമമ്മായനി ക്രമശകരനിക്കുന്ന ഒരു

പുതനിയ സരവനിധമ്മാനര  മസ്റ്റേറക്ട്  മുഴവന വരണര.   നമുകമത പറയമ്മാനുള.   ഒരു

തമ്മാലൂകനില  ജയനിച  കുടനികക്ട്  ആ  തമ്മാലൂകനിലതഴന്ന  പഠനികമ്മാന

അവസരമുണമ്മാകണര.   ആ  രശതനിയനില  ആവശരമമ്മായ  ബമ്മാച്ചുകളുര  മകമ്മാഴ്സുകളുര

അനുവദനിചക്ട്  പുന:സരവനിധമ്മാനര  നടെത്തുകയമല  മവണതക്ട്  എന്നക്ട്  അമങ്ങയ്ക്കക്ട്

അഭേനിപ്രമ്മായമുമണമ്മാ? 

ശശ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബമ്മാഹനിര: സര്, ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മണ്ണമ്മാര്കമ്മാടെക്ട് എര.എല.എ.

ശശ.  എന.  ഷേരസുദ്ദേശന  പറഞതക്ട്  വളഴര  പ്രസക്തമമ്മായ  ഒരു  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.
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മസ്റ്റേറനിഴന ഒരു യൂണനിറമ്മായനി  കമ്മാണുന്നതനിനുപകരര ഓമരമ്മാ  തമ്മാലൂകനിമനയുര ഒരു

യൂണനിറമ്മായനി  കണമ്മാല  എലമ്മാ  കുടനികള്ക്കുര  ഇവനിഴടെ  അഡനിഷേന  ഴകമ്മാടുകമ്മാന

സമ്മാധനിക്കുര.  അത്തരര  സമ്മാഹചരരമുണമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വമമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന പറഞ കണക്കുകളനിമലെയ്ക്കുതഴന്ന വരമ്മാര.  44,430

കുടനികള് പമ്മാസമ്മായ മകമ്മാഴെനിമകമ്മാടെക്ട് ജനിലയനില 34472 സശറ്റുകളമ്മാണുള്ളതക്ട്.   38518

കുടനികള് പമ്മാസമ്മായ പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട് ജനിലയനില 32561 സശറ്റുകളമ്മാണുള്ളതക്ട്.  മലെപ്പുറത്തക്ട്

22000 സശറ്റുകളുഴടെ കുറവമ്മാണക്ട്. ഇതക്ട് മദശമ്മാഭേനിമമ്മാനനി പറഞ കണകമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    ഴക  .    ബമ്മാബു    (  ഴനന്മേമ്മാറ  ):  സര്,  എസക്ട്.എസക്ട്.എല.സനി.  പമ്മാസമ്മായ

കുടനികള്കക്ട് പ്ലസക്ട് വണ്-നക്ട് അഡനിഷേന കനിട്ടുന്നനിലമ്മാഴയന്നക്ട് പറയുമമ്പമ്മാള്തഴന്ന....

75000  കുടനികളമ്മാണക്ട്  മലെപ്പുറര  ജനിലയനില പമ്മാസമ്മായതക്ട്.   55000  സശറ്റുകളമ്മാണക്ട്

നനിലെവനില പ്ലസക്ട് വണ് അഡനിഷേനുമവണനിയുള്ളതക്ട്. എന്നമ്മാല അവനിഴടെ Industrial

Training  Institutes  (ITI)-മകമ്മാ  മപമ്മാളനിഴടെകനികനിമനമ്മാ  ഴഎ.റനി.സനി.-മകമ്മാ  മറക്ട്

ഇതര  മകമ്മാഴ്സുകളനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുന്ന  കുടനികള്മകമ്മാ  അഴലങ്കേനില  മറക്ട്  ജനിലകളനില

പഠനികണഴമന്നക്ട്  തമ്മാലപ്പരരഴപ്പടുന്ന  കുടനികള്മകമ്മാ  മകരളര  ഒരു  യൂണനിഴറന്ന

നനിലെയ്ക്കക്ട് എടുക്കുമമ്പമ്മാഴള്ള സമ്മാധരതകഴളക്കുറനിചക്ട് അങ്ങക്ട് മനസനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുമണമ്മാ?
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ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിര:  സര്,  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴക.  ബമ്മാബു  (ഴനന്മേമ്മാറ),

എനനികക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്,  ഇകമ്മാരരര  തമ്മാങ്കേള്കക്ട്  നനിയമസഭേയനില  ഭേരഗനിയമ്മായനി

പറയമ്മാര,  പഴക പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട് മപമ്മായനി പറയമ്മാന പറനില.  സത്വനര മണ്ഡലെത്തനിഴലെ

എലമ്മാ  കുടനികള്ക്കുര  സശറക്ട്  വമ്മാങ്ങനിഴകമ്മാടുകമ്മാന  കഴെനിയനില.   ഇതക്ട്

എസക്ട്.എസക്ട്.എല.സനി.-യുഴടെ  കണകക്ട്  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  അമതസമയര

സനി.ബനി.എസക്ട്.ഇ.-യുഴടെ  കുടനികള്  വരമ്മാനുണക്ട്.   മറക്ട്  സമമ്മാനമമ്മായ

മകമ്മാഴ്സുകളനിലനനിനര  പമ്മാസമ്മാകുന്ന  കുടനികളുര  വരമ്മാനുണക്ട്.   അവര്ഴകമ്മാഴക

എവനിഴടെയമ്മാണക്ട് സശറക്ട്.   മനനി ഇന്നഴലെ സഭേയനില പറഞ കണക്കുര കഴെനിഞ

സഭേയനില പറഞ കണക്കുര വരതരസമമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .    എ  .    ഴക  .    എര  .    അഷ്റഫക്ട് :സര്,  എസക്ട്.എസക്ട്.എല.സനി.  കഴെനിഞ

കുടനികളുഴടെ സശറനിഴന്റെ കമ്മാരരര വരുമമ്പമ്മാള്,.. ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ മനനി സഭേയനിലുണക്ട്,

കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്  ജനിലയനിഴലെ  25  ശതമമ്മാനത്തനിലെധനികര  കുടനികളുര  മകരളത്തനില

എസക്ട്.എസക്ട്.എല.സനി.  പഠനിചക്ട്  പമ്മാസമ്മായമ്മാല  അവര്  മരഗലെമ്മാപുരത്തക്ട്  Pre-

University  Course  (PUC)-കമ്മാണക്ട്  ആദര  വര്ഷേവര  രണമ്മാര  വര്ഷേവര

മചരമ്മാറുള്ളതക്ട്.   ഇപ്രമ്മാവശരര  അതനിര്ത്തനി  തുറക്കുന്നനിഴലന്ന  കമ്മാരരര
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എലമ്മാവര്ക്കുമറനിയമ്മാര.   ഇകമ്മാരരത്തനില  ബഹുമമ്മാനരനമ്മായ  മുഖരമനനിയുര  ചശഫക്ട്

ഴസക്രടറനിയുര  ഇടെഴപട്ടു.   നമ്മുഴടെ  കുടനികള്കക്ട്  മരഗലെമ്മാപുരത്തക്ട്  പഠനികമ്മാന

കഴെനിയമ്മാത്ത ഒരു സമ്മാഹചരരര  നനിലെനനിലക്കുകയമ്മാണക്ട്.   അവര് മപമ്മാകുന്നതനിഴന

നനിരുത്സമ്മാഹഴപ്പടുത്തണഴമന്ന  അഭേനിപ്രമ്മായകമ്മാരനമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന.   മകമ്മാവനിഡക്ട്

കഴെനിഞക്ട്  അഡനിഷേഴന്റെ  കമ്മാലെര  വരുമമ്പമ്മാള്  എഴന്റെ  ജനിലയനിഴലെ  അതനിര്ത്തനി

പ്രമദശത്തക്ട് കഴെനിഞ ഒരുപമ്മാടെക്ട്  വര്ഷേങ്ങളമ്മായനി മരഗലെമ്മാപുരമത്തയ്ക്കക്ട്  PUC first

year-നക്ട്  മപമ്മാകുന്ന  കുടനികള്കക്ട്  സശറനിലമ്മാത്ത  ഒരു  അവസ  വരുന.

മമഞശത്വരര,  കമ്മാസര്മഗമ്മാഡക്ട്  മണ്ഡലെങ്ങളനിലുള്ള  കുടനികള്  സശറനിലമ്മാഴത

പ്രയമ്മാസഴപ്പടുന്ന  ഒരു  അവസ  നനിലെനനിലക്കുന്നതക്ട്  അങ്ങയുഴടെ

ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിര:  സര്, തശര്ചയമ്മായുര.  മമഞശത്വരര എര.എല.എ.

പറയുന്നതക്ട്  വളഴര  പ്രസക്തമമ്മാണക്ട്.   ഞമ്മാന  പറയുന്നതക്ട്,  ആവശരമുള്ള

സരഗതനികളനിമലെയ്ക്കക്ട്  കമ്മാശനിറക്കുന്നതനിഴന  സമ്മാമ്പത്തനിക  ബമ്മാധരതഴയന്നക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  വകുപ്പുമനനി  പറഞതുമപമ്മാഴലെ  ഗവണ്ഴമന്റുര

ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വത്തനിലനനിന്നക്ട്  ഒഴെനിഞമമ്മാറുന.  ഹയര്  ഴസകന്റെറനി  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസര
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സമ്മാര്വത്രനികമമ്മാകനിയ  സരസമ്മാനമമ്മാണനിതക്ട്.  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  അവകമ്മാശ  നനിയമവര

നനിലെവനില  ഴഫഡറല  സനിസ്റ്റേവമുള്ള  സരസമ്മാനമമ്മാണക്ട്  മകരളര.  എലമ്മാ

കുടനികള്ക്കുര  ഹയര്  സ്റ്റേഡശസനിനക്ട്  സശറക്ട്  ലെഭേനിക്കുക  എന്നതക്ട്  അവരുഴടെ

അവകമ്മാശമമ്മാണക്ട്.   അതക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുമമ്പമ്മാള്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനിയുര വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ വകുപ്പുമനനിയുര സമ്മാമ്പത്തനിക ബമ്മാധരത പറയുന.

ധൂര്ത്തനിനുര  മറ്റുര  കമ്മാശുണമ്മാകുന.   മകമ്മാമളജനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മായമ്മാല  ഹയര്

സ്റ്റേഡശസനിഴന്റെ  കമ്മാരരര  ഇതനിമലെഴറ  പരനിതമ്മാപകരമമ്മാണക്ട്.   ഞമ്മാന  അതനിഴന്റെ

കണകനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  മപമ്മാകുന്നനില.  അതനിഴനമ്മാനര  കമ്മാശനില.   എന്നമ്മാല

ഇതുമപമ്മാഴലെയുള്ള  ദുരുപമയമ്മാഗത്തനിനുര  ഴഹലെനിമകമ്മാപ്ററനിനുര  22  മകമ്മാടെനി രൂപ

ഴകമ്മാടുകമ്മാനുഴമമ്മാഴക  കമ്മാശുണക്ട്  അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  മഭേദഗതനി

ഴപമ്മാതുജനമ്മാഭേനിപ്രമ്മായത്തനിനക്ട് വനിടെണഴമന്നക്ട് ഞങ്ങള് പറയുന്നതക്ട്.  

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദക്ട് ഹുപസന തങ്ങള്: സര്, പ്ലസക്ട് വണ്-ഴന്റെ കമ്മാരരത്തനില

അങ്ങക്ട്  സൂചനിപ്പനിച  കുറവകള്  ഇവനിഴടെ  പറഞ.   മദശശയ  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ

നയത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  1:30,  1:35  എന്ന സരവനിധമ്മാനര  നനിലെവനിലുണക്ട്.   1:40

ആഴണങ്കേനിലതഴന്ന കഴെനിഞ വര്ഷേര 10 ശതമമ്മാനവര ഇമപ്പമ്മാള് 20 ശതമമ്മാനവര
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കൂടനി  ഏകമദശര  65  കുടനികള്  കമ്മാസക്ട്  റൂമനില  വരനികയമ്മാണക്ട്.   ഇമപ്പമ്മാള്

ഓണ്ഴഴലെനമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട് കമ്മാസക്ട് എടുകമ്മാന പറ്റുന്നനിലമ്മാഴയനള്ളതക്ട് ശരനിയമ്മാണക്ട്.

പഴക നമ്മാഴള കമ്മാസനില വന്നക്ട് കമ്മാസക്ട് എടുമകണനി വരുന്ന ഒരു സനര്ഭേത്തനില,

65  കുടനികള്  ഒരു  കമ്മാസനില  വന്നക്ട്  പ്ലസക്ട്  വണ്ണനിനക്ട്  പഠനികമ്മാനനിരുന്നമ്മാല  ആ

കുടനികള്കക്ട്  നമള്  ഉമദ്ദേശനിക്കുന്ന  തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസര  അര്കക്ട്

നലകമ്മാന  കഴെനിയുമമമ്മാ;  അദരമ്മാപകര്കക്ട്  തമ്മാങ്ങമ്മാന  കഴെനിയുമമമ്മാ;   അതനിഴന്റെ

പ്രയമ്മാസങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട് അങ്ങക്ട് മനസനിലെമ്മാകനിയനിട്ടുമണമ്മാ? 

ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിര:  സര്,  ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദക്ട്  ഹുപസന  തങ്ങള്

പറഞതക്ട്  വളഴര  പ്രസക്തമമ്മായ  ഒരു  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന  പ്രശ  ഡനിഗ്രനി

ബമ്മാചനിലെനിരുന്നതക്ട്  86  കുടനികഴളയുര  വചമ്മായനിരുന.  അന്നക്ട്  ഇമന്റെണല

അസസക്ട്ഴമന്റെനില.   ഞങ്ങഴളമ്മാഴക മതര്ഡക്ട്  ഗ്രൂപ്പമ്മായനിരുന.  അനര ഴസകന്റെക്ട്

ഗ്രൂപ്പുര ഫസ്റ്റേക്ട് ഗ്രൂപ്പുമുണമ്മായനിരുന.  2018-ല ഒരു മകമ്മാടെതനി വനിധനിയുണക്ട്.  അതനില

50-ല  അധനികര  കുടനികള്കക്ട്  ഒരു  കമ്മാസനില  അഡനിഷേന  ഴകമ്മാടുകരുഴതന്നക്ട്

പറയുനണക്ട്.   മകമ്മാടെതനിയുഴടെ ഡയറകന മറനികടെനഴകമ്മാണക്ട് മലെബമ്മാറനിഴലെ  60

കുടനികള്കക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ഇമന്റെണല  അസസക്ട്ഴമന്റെക്ട്  നടെത്തുക?



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

270

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  അവഴര  ലെമ്മാബനില  ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുക?   ഴചറനിയ  20x30-ഴന്റെ

മസയ്സുള്ള ലെമ്മാബനില നമ്മാലുര അഞ്ചുര ബമ്മാച്ചുള്ള  500 കുടനികഴള ഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായനി

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  ലെമ്മാബക്ട്  ഴകമ്മാടുക്കുക?   പ്രമ്മാകനികല  ഴകമ്മാടുകമ്മാന  അവര്കക്ട്

കഴെനിയനില.  അങ്ങഴനയുള്ള ഒരുപമ്മാടെക്ട് പ്രശങ്ങളുണക്ട്.  ഇഇൗ കമ്മാരരങ്ങഴളമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്

സതരത്തനില സമ്മാമ്പത്തനിക പ്രശര  പറയമ്മാഴത അഡ്രസക്ട്  ഴചമയണതക്ട്.   ഞമ്മാന

നശടനിഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മാകുന്നനില.   മഡമ്മാ.  ആര്.  ബനിന്ദു  ഇവനിഴടെയുണക്ട്, ഉന്നത

വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ രരഗത്തക്ട് മലെപ്പുറര ജനിലയനില പ്ലസക്ട് ടു പമ്മാസമ്മാകുന്ന 7.92 ശതമമ്മാനര

കുടനികള്കക്ട്  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റുര  എയ്ഡഡക്ട്  മകമ്മാമളജുകളനിലുര  സശറക്ട്

ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ  അനരര  അവസമ്മാനനിപ്പനികമണ.  പുതനിയ  മകമ്മാമളജക്ട്

അനുവദനിക്കുമമ്പമ്മാള്തഴന്ന മമ്മാനദണ്ഡര മമ്മാറമണ.  കഴെനിഞ പ്രമ്മാവശരര മഡമ്മാ. ഴക.

ടെനി.  ജലെശല  ഉന്നത  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  വകുപ്പുമനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്  മകമ്മാമളജുകള്

ഴകമ്മാടുത്തു.  മലെബമ്മാറനിമലെമ്മാ പനിമന്നമ്മാക പ്രമദശമത്തമ്മാ അഴലങ്കേനില വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ

സഇൗകരരത്തനിനക്ട്  കമ്മാമമുള്ള  സലെങ്ങളനിമലെയ്മകമ്മാ  കൂടുതല  മകമ്മാഴ്സുകളുര

മകമ്മാമളജുകളുര  ഴകമ്മാടുക്കുന്നതനിനുള്ള  മമ്മാനദണ്ഡമമ്മായനിരുന

ഉണമ്മാമകണനിയനിരുന്നതക്ട്.  അതനിനുപകരര മനരഴത്തയുണമ്മായ മകമ്മാമളജുകള്കക്ട്
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വശണ്ടുര  മകമ്മാഴ്സുകള്  കനിട്ടുന്ന  വനിധത്തനിലെമ്മാണക്ട്  കഴെനിഞ  പ്രമ്മാവശരര  മമ്മാനദണ്ഡര

നനിശ്ചയനിചതക്ട്.  

മഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെശല:  സര്,  പ്രനിയഴപ്പട  എഴന്റെ  സുഹൃത്തക്ട് ടെനി.  വനി.

ഇബമ്മാഹനിര,  ഉന്നത  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  മമഖലെയനില  മകമ്മാമളജുകള്  അനുവദനിച

സമയത്തക്ട്  ഴപമ്മാതുമമ്മാനദണ്ഡര  നനിശ്ചയനിചമപ്പമ്മാള്  എലമ്മാവര്ക്കുര  കനിമടണ

തരത്തനിലെല നനിശ്ചയനിചഴതന്നക്ട് പറഞ.  മലെപ്പുറര ജനിലയനില ഏകമദശര  190

മകമ്മാഴ്സുകള്  ഴകമ്മാടുത്ത  സമയത്തക്ട്  ഏതക്ട്  മകമ്മാമളജുകള്കമ്മാണക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്/എയ്ഡഡക്ട്  മമഖലെയനില  മകമ്മാഴ്സുകള്  കനിടമ്മാതനിരുന്നനിട്ടുള്ളതക്ട്?

അറബനികക്ട്  മകമ്മാമളജുകള് ഉള്ഴപ്പഴടെ പരമമ്മാവധനി ഴകമ്മാടുകമ്മാന കഴെനിയുന്ന എലമ്മാ

മകമ്മാമളജുകള്ക്കുര മകമ്മാഴ്സുകള് ഴകമ്മാടുത്തു.   പനിഴന്ന അവനിഴടെയുള്ളതക്ട്  സത്വമ്മാശയ

മകമ്മാമളജുകളമ്മാണക്ട്.  അതനിനക്ട് രണക്ട് വര്ഷേമമ്മായനി മൂന്നക്ട് മകമ്മാഴ്സുകള് വചമ്മാണക്ട് ഓമരമ്മാ

മകമ്മാമളജുകള്ക്കുര നലകനിയതക്ട്.   അങ്ങഴന മലെപ്പുറര  ജനിലയനിലുര  മലെബമ്മാറനിലുര

മകരളത്തനിലുര  ഏതമ്മാണക്ട്  35000  സശറ്റുകളമ്മാണക്ട്  ഒറയടെനികക്ട്  വര്ദനിപ്പനികമ്മാന

സമ്മാധനിചതക്ട്.  അങ്ങയുഴടെ നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിലുള്ഴപ്പട മകമ്മാമളജനിഴലെ മകമ്മാഴക്ട്

ഉദ്ഘമ്മാടെനര  ഴചയ്യുന്നതനിനുമവണനി ഞമ്മാന  വന്നതക്ട്  അമങ്ങയ്ക്കക്ട്  ഓര്മയുണമലമ്മാ;
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ഏതക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മകമ്മാമളജനിലെമ്മാണക്ട്  മകമ്മാഴക്ട്  അനുവദനികമ്മാതനിരുന്നതക്ട്;  എലമ്മാ

മകമ്മാമളജുകള്ക്കുര  മകമ്മാഴ്സുകള്  അനുവദനിച്ചു.  മലെപ്പുറര  ജനിലയനിഴലെ  വളഴര

ജൂനനിയറമ്മായനിട്ടുളള  എയ്ഡഡക്ട്  മകമ്മാമളജമ്മായനിരുന  ആതവനമ്മാടുളള  പൂമകമ്മായ

തങ്ങള് ഴമമമമ്മാറനിയല വനിമനസക്ട് മകമ്മാമളജക്ട്.  യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില ആ മകമ്മാമളജനിനക്ട്

പുതനിയ ഴകടനിടെങ്ങള് മപമ്മാലുര  ഉണമ്മായനിരുന്നനില.   ഒരു വനനിതമ്മാ  മകമ്മാമളജമ്മാണക്ട്,

പനിമന്നമ്മാക പ്രമദശത്തുളള മകമ്മാമളജമ്മാഴണന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  ആ മകമ്മാമളജനിനക്ട്  മകമ്മാഴക്ട്

അനുവദനിച്ചു.  അങ്ങഴന  മലെബമ്മാറനിമനമ്മാടുര  മലെപ്പുറമത്തമ്മാടുര  ഒരു  അവഗണനയുര

കമ്മാണനികമ്മാത്ത  സര്കമ്മാരനിഴന,  അങ്ങഴന  കമ്മാണനിക്കുന്ന  സര്കമ്മാരമ്മാഴണന്നക്ട്

പറയുന്നതക്ട് നശതനിമകടെമ്മാണക്ട്, അതക്ട് ശരനിയല.   

ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിര:  സര്,  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്   മബമ്മാധപൂര്വര

അവഗണനിച്ചുഴവന്നല  ഞമ്മാന  പറഞതക്ട്.  അവഗണനയുണമ്മായനിട്ടുണക്ട്,  എന്നമ്മാല

അതനിഴന  മബമ്മാധപൂര്വര  അവഗണനിച്ചുഴവന്നക്ട്  പറയുന്നനില.  പമക  സര്കമ്മാര്

മമ്മാനദണ്ഡര തയമ്മാറമ്മാകനിയമപ്പമ്മാള് നമ്മാകക്ട് അക്രഡനിമറഷേഴന്റെ 'ബനി' മഗ്രഡനില, എന്ന

തരത്തനിലുളള  കുമറ  മമ്മാനദണ്ഡങ്ങള്  വച്ചു.  ആ  മമ്മാനദണ്ഡങ്ങഴളമ്മാഴക

മുമ്പുണമ്മായനിരുന്ന  മകമ്മാമളജുകള്കക്ട്  ആര്ജ്ജനികമ്മാന  കഴെനിയുന്ന



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

273

തരത്തനിലുളളതമ്മായനിരുന. അതനിഴന്റെ ഫലെമമ്മായനി, എഴന്റെ ഓര്മ ശരനിയമ്മാഴണങ്കേനില

ഏകമദശര 165 മകമ്മാഴ്സുകള് വന്നമപ്പമ്മാള് അതനില 60 മകമ്മാഴ്സുകമളമ്മാളമമ്മാണക്ട് മലെപ്പുറര

ജനിലയ്ക്കക്ട്  അനുവദനിചതക്ട്. മലെപ്പുറത്തുളള എലമ്മാ മകമ്മാമളജുകളനിമലെയ്ക്കുര ഓമരമ്മാ മകമ്മാഴക്ട്

അനുവദനിചതുഴകമ്മാണക്ട്  പ്രശര  പരനിഹരനിക്കുന്നനില.  മലെപ്പുറര  ജനിലയനിലുളള

സ്റ്റുഡനസക്ട്  എനമറമ്മാള്ഴമന്റെക്ട്......  മനരഴത്തത്തഴന്ന  വയറുനനിറഞനിരനിക്കുന്ന

ആളുകള്കക്ട്  പനിഴന്ന  ബനിരനിയമ്മാണനി  നലമകണതനില.  മനരഴത്ത

പടനിണനികനിടെക്കുന്ന  ആളുകള്കക്ട്  കഞനിഴയങ്കേനിലുര  നലകമ്മാന  തയമ്മാറമ്മാകണര.

അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  മമ്മാനദണ്ഡര  തയമ്മാറമ്മാമകണതക്ട്.  മലെപ്പുറര  ജനിലയനിഴലെ

മകമ്മാമളജുകളനിമലെയ്ക്കക്ട്  മകമ്മാഴക്ട്  അനുവദനിചതുഴകമ്മാണക്ട്  പ്രശര  അവസമ്മാനനിക്കുന്നനില.

മഡമ്മാ.  ഴക.  ടെനി.  ജലെശലെനിഴന്റെ  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിഴലെ  മകമ്മാമളജനിഴലെ  കമ്മാരരര

ഞമ്മാന പറയമ്മാര,   2011-2016-ല നനിലെനനിന്നനിരുന്ന യു.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

കൃതരമമ്മായ മമ്മാനദണ്ഡര നനിശ്ചയനിച്ചു.  ആ മമ്മാനദണ്ഡഴമന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട് മഡമ്മാ. ഴക.

ടെനി. ജലെശലെനിഴന്റെ നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിമലെയ്ക്കുമപമ്മാലുര മകമ്മാമളജക്ട് ലെഭേനിക്കുന്ന വനിധര,

മകമ്മാമളജനിലമ്മാത്ത  എലമ്മാ  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെങ്ങളനിലുര  മകമ്മാമളജക്ട്

അനുവദനികമ്മാനമ്മാണക്ട്  തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.   ഏതക്ട്  മകമ്മാമളജമ്മാഴണന്നക്ട്  മനമ്മാകനിയനില.
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മകമ്മാമളജനിലമ്മാത്ത  എലമ്മാ  നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെങ്ങളനിലുര  ഓമരമ്മാ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

മകമ്മാമളജുകള്  അനുവദനിച്ചു.  അങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  മഡമ്മാ.  ഴക.  ടെനി.  ജലെശലെനിഴന്റെ

നനിമയമ്മാജകമണ്ഡലെത്തനിലുള്ഴപ്പഴടെ  മകമ്മാമളജക്ട്  വന്നതക്ട്.  അമതസമയര

മഡമ്മാ.  ഴക.  ടെനി.  ജലെശലെനില  മനനിയമ്മായമപ്പമ്മാള്  കണകമ്മാകനിയ  മമ്മാനദണ്ഡഴമന്നക്ട്

പറയുന്നതക്ട്  മനരഴത്തയുണമ്മായനിരുന്ന  മകമ്മാമളജുകള്കക്ട്  വശണ്ടുര  മകമ്മാഴ്സുകള്

കൂടുതലെമ്മായനി  ലെഭേനിക്കുന്നതനിനുമവണനിയുളളതമ്മായനിരുന.  അതക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത  ഉന്നത  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ-സമ്മാമൂഹരനശതനി  വകുപ്പുമനനി തനിരുത്തുര.

അതനിനമ്മാണക്ട് ധനകമ്മാരര വകുപ്പനിഴന്റെ പനിന്തുണ മവണതക്ട്. കടെഴമടുക്കുകയമ്മാഴണങ്കേനില

അതനിനമ്മാണക്ട് ഴചലെവഴെനിമകണതക്ട്. 

ഴപ്രമ്മാഫ  .    ആബനിദക്ട്  ഹുപസന  തങ്ങള്: സര്,  അങ്ങഴന  നലകനിയതനില

തഴന്ന  സമ്മാമൂഹനിക  സന്തുലെനിതമ്മാവസയുഴടെ  വരതരമ്മാസമുണക്ട്.  മലെബമ്മാറനിലുര

ഇപ്പുറത്തുര മുമ്പുണമ്മായനിരുന്ന ഇനമടെയ്ക്കുര  മകമ്മാഴനിഴന്റെ നമ്പരുര  മകമ്മാമളജുകളുഴടെ

നമ്പരുര  തമ്മാങ്കേളുഴടെ  ഴഴകവശര  കമ്മാണുമമലമ്മാ;  മലെബമ്മാറനില  ഒരു  മകമ്മാഴനില

ഇനമടെകക്ട്  എത്രയമ്മാണക്ട്,  എത്ര  മകമ്മാമളജുകളനില  എത്ര  മകമ്മാഴമ്മാണക്ട്  എന്ന

വനിവരങ്ങളുണമ്മാകുര. ആ  സമ്മാമൂഹനിക  അസന്തുലെനിതമ്മാവസ  മമ്മാറ്റുന്നതനിനുമവണനി,
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മകരളഴത്ത ഒരു യൂണനിറമ്മായനി കമ്മാണുമമ്പമ്മാള് ഓമരമ്മാ മകമ്മാഴക്ട്  വശതര നലകനിയമ്മാല

ഇവനിഴടെ പതനിനഴഞണ്ണമുളളതക്ട് പതനിനമ്മാറമ്മാകുകയുര  മലെബമ്മാറനില  രഴണണ്ണമുളളതക്ട്

മൂഴന്നണ്ണമമ്മാകുകയുര  ഴചയ്യുര. അവനിഴടെ  പത്തക്ട്  വനിദരമ്മാര്ത്ഥനികള്

അഡനിഷേഴനടുക്കുമമ്പമ്മാള്  ഇവനിഴടെ  ഇരുപത്തനിയഞക്ട്  വനിദരമ്മാര്ത്ഥനികള്

അഡനിഷേഴനടുക്കുര.  ആ  വരതരമ്മാസര  ഒഴെനിവമ്മാക്കുന്നതനിനുളള  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

നടെത്തനിയനിലമ്മാഴയന്നതമ്മാണക്ട്  ഇതനിഴന്റെ  പരനിതമ്മാപകരമമ്മായ  അവസ.   അതക്ട്

മമ്മാറ്റുന്നതനിനുമവണനിയുളള  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  സത്വശകരനികമ്മാന  കഴെനിയുമമമ്മാഴയന്നക്ട്

പരനിമശമ്മാധനികഴപ്പമടെണതമലഴയന്നമ്മാണക്ട്  മചമ്മാദരര?

മഡമ്മാ  .    ഴക  .    ടെനി  .    ജലെശല:  സര്,  ഏതക്ട്  മമ്മാനദണ്ഡങ്ങള്  വചമ്മാലുര

മലെബമ്മാറനിഴലെയുര  മലെപ്പുറഴത്തയുര  മകമ്മാമളജുകള്  ആ

മമ്മാനദണ്ഡങ്ങള്കനുസൃതമമ്മായനി  ഉയര്ന്നനിട്ടുളള  മകമ്മാമളജുകളമ്മാണക്ട്.

മമ്മാനദണ്ഡങ്ങള്  ഉയരുന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട്  മവണത്ര  മകമ്മാഴ്സുകള്

ലെഭേനികനിലമ്മാഴയന്നക്ട്  ഴവറുഴത  വനിചമ്മാരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നമ്മുഴടെ  ജനിലഴയയുര

മലെബമ്മാറനിഴലെ  പ്രശസമമ്മായ  മകമ്മാമളജുകഴളയുര  തമനില   അങ്ങഴന

കുറച്ചുകമ്മാണുകയമ്മാണക്ട്  ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ആബനിദക്ട് ഹുപസന തങ്ങള്
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പറഞ,  മകരളര  രൂപശകൃതമമ്മായതക്ട്  മുതല  ബനിടശഷേക്ട്  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

ഭേരണത്തനിന  കശഴെനില  ആയതുഴകമ്മാണക്ട്  മലെബമ്മാറനില  ഴപമ്മാതുമവ  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെയുര എയ്ഡഡക്ട് മകമ്മാമളജുകളുഴടെയുര കുറവണമ്മായനിരുന.   തനിരു-

ഴകമ്മാചനി  മമഖലെയനില  നനിരവധനി  ക്രനിസരന  മനിഷേണറനിമമ്മാരുഴടെ   മകമ്മാമളജുകള്

അവര് ആരരഭേനിചനിരുന.  അതക്ട്  ചരനിത്രപരമമ്മായനി  മലെബമ്മാറനില  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന

പ്രശമമ്മായനിരുന.   അതക്ട്  മമ്മാറനിഴയടുകമ്മാന  ഒറയടെനികക്ട്  കഴെനിയനില.  ഒരു

പമ്മാര്ടനിഴയനളള നനിലെയനില ഏറവര അധനികകമ്മാലെര മുസ്ലേശര ലെശഗമ്മാണക്ട് വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ

കമ്മാരരങ്ങള്  ഴഴകകമ്മാരരര  ഴചയ്തതക്ട്.  എന്നനിട്ടുമപമ്മാലുര  ലെശഗനിനക്ട്  അസമതത്വര  ഒരു

പ്രഭേമ്മാതര  ഴകമ്മാമണമ്മാ  ഒരു  വര്ഷേര  ഴകമ്മാമണമ്മാ   പമത്തമ്മാ  പതനിനമഞമ്മാ

ഇരുപത്തനിയമഞമ്മാ  വര്ഷേര  ഴകമ്മാമണമ്മാ  മമ്മാറനിഴയടുകമ്മാന  സമ്മാധനിചനിടനില.

ക്രമമ്മാനുഗതമമ്മായനി  മമ്മാത്രമമ  അതനിനക്ട്  സമ്മാധനിക്കു.  അതനിനമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാര്

ശമനിക്കുന്നതക്ട്.  ആ  ശമര  നടെത്തുമമ്പമ്മാള്  അതനിനക്ട്  തുരരഗര  വയ്ക്കുന്ന  നനിലെപമ്മാടെക്ട്

ഉണമ്മാകരുഴതന്നമ്മാണക്ട് എനനികക്ട് അഭേരര്ത്ഥനികമ്മാനുളളതക്ട്. 

ഉന്നത  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ-സമ്മാമൂഹരനശതനി  വകുപ്പുമനനി  (മഡമ്മാ  .     ആര്  .    ബനിന്ദു  ):

സര്,  മലെപ്പുറര  ജനിലയനിലുര  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  സഇൗകരരങ്ങള്  വനിപുലെശകരനികമ്മാന
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മുനകഴയടുത്തനിട്ടുളളതക്ട്  ഇടെതുപക  ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനി  സര്കമ്മാര്

ഭേരനിക്കുമമ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്.  കഴെനിഞ അഞക്ട് വര്ഷേകമ്മാലെര നലരശതനിയനില മകമ്മാമളജുകളുര

മകമ്മാഴ്സുകളുര നനിലെവനില വന്നനിട്ടുണക്ട്.  മലെപ്പുറര ജനില രൂപശകരനിചതക്ട്  ഇ.എര.എസക്ട്.

നമ്പൂതനിരനിപ്പമ്മാടെമ്മാണക്ട്.

ശശ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബമ്മാഹനിര: സര്, ഇഇൗ വനിഷേയത്തനില ബഹുമമ്മാനഴപ്പട ഉന്നത

വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ-സമ്മാമൂഹരനശതനി  വകുപ്പുമനനിയുര  ഇടെഴപ്പട്ടു.  ഴപ്രമ്മാഫ.  ആബനിദക്ട്

ഹുപസന തങ്ങള് പറഞ കമ്മാരരഴത്ത ഞമ്മാന ശരനിവയ്ക്കുകയമ്മാണക്ട്. മഡമ്മാ. ഴക. ടെനി.

ജലെശലെനില ഇവനിഴടെ സൂചനിപ്പനിച കമ്മാരരര, അങ്ങഴന മമ്മാനദണ്ഡര നനിശ്ചയനിക്കുമമ്പമ്മാള്

മലെബമ്മാറുര  മലെപ്പുറവര  പനിന്നനിലെമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്  അതനിഴന

ഉയര്ത്തനിഴകമ്മാണ്ടുവരുന്നതനിനുളള  മമ്മാനദണ്ഡങ്ങളമ്മാണക്ട്  കണകമ്മാമകണതക്ട്.

ഇമപ്പമ്മാള്  ഒരു  മമ്മാനദണ്ഡര  വയ്ക്കമ്മാമമ്മായനിരുന.  മലെപ്പുറത്തുര  മലെബമ്മാര്

മമഖലെയനിലുമുള്ള ഓമരമ്മാ ജനിലകളനിലുര എത്ര വനിദരമ്മാര്ത്ഥനികള് പ്ലസക്ട്  ടു  പരശക

പമ്മാസമ്മായനി.  കുടനികളുഴടെ  സ്റ്റുഡനസക്ട്  എനമറമ്മാള്ഴമന്റെക്ട്  കണകമ്മാകനി  മകമ്മാഴ്സുകളുര

മകമ്മാമളജുകളുര അനുവദനികമ്മാമമ്മായനിരുന. എന്നമ്മാല അങ്ങഴന ഴചയ്തനിടനില.  ഞമ്മാന

പറയുന്നതക്ട്,  മുമ്പക്ട്  ഉണമ്മായനിരുന്ന  മഹമ്മാരമ്മാജമ്മാസക്ട്  മപമ്മാഴലെയുളള  മകമ്മാമളജുകളുഴടെ
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അടുത്തക്ട് മലെപ്പുറര ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് മകമ്മാമളജക്ട് എത്തുമമമ്മാ; ശശ. എ. വനിജയരമ്മാഘവനുര

ഞങ്ങളുഴമമ്മാഴക  പഠനിച  മലെപ്പുറര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  മകമ്മാമളജക്ട്  സുവര്ണ്ണ  ജൂബനിലെനി

ആമഘമ്മാഷേനികമ്മാന മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാഴര ആ മകമ്മാമളജനില  ആവശരത്തനിനക്ട്

പനി.ജനി.  മകമ്മാഴ്സുകളനില.  ഞമ്മാന ഇകമ്മാരരര പറയുന്നതക്ട്,  കുറവളള സലെങ്ങളനിമലെയ്ക്കക്ട്

കൂടുതല  മകമ്മാഴ്സുകള്  നലകുന്നതനിനുളള  മമ്മാനദണ്ഡങ്ങളമ്മാണക്ട്  മവണതക്ട്.

യു.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴചയ്തതക്ട്  അതമ്മായനിരുന.   കുറവളള  എലമ്മാ

മകമ്മാമളജുകളനിലുര  രണക്ട്  മകമ്മാഴ്സുകള്  അനുവദനിചമപ്പമ്മാള്  മനരഴത്ത  കൂടുതല

മകമ്മാഴ്സുകളുണമ്മായനിരുന്ന  മകമ്മാമളജുകളനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഒരു  മകമ്മാഴമ്മാണക്ട്  അനുവദനിചതക്ട്.

അങ്ങഴനയുളള  മമ്മാനദണ്ഡമമ്മാണക്ട്  നലകനിയനിരുന്നതക്ട്.  അതനിനമ്മാലെമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന

പറഞതക്ട്,   മഡമ്മാ.  ഴക.  ടെനി.  ജലെശല  മനനിയമ്മായമപ്പമ്മാള്  167  മകമ്മാഴ്സുകള്

അനുവദനിചതനില  അറുപത്തനിയമഞമ്മാ അറുപത്തനിനമ്മാമലെമ്മാ  മകമ്മാഴ്സുകള് മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്

ഏറവര  പനിന്നമ്മാകര  നനിലക്കുന്ന  മലെബമ്മാര്  ജനിലകള്കക്ട്  ലെഭേനിചതക്ട്.  അകമ്മാരരര

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പുതനിയ  ഉന്നത  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ-സമ്മാമൂഹരനശതനി  വകുപ്പുമനനി

തനിരുത്തുഴമന്നമ്മാണക്ട്  പ്രതശകനിക്കുന്നതക്ട്.  1967-ല  മലെപ്പുറര  ജനില

രൂപശകൃതമമ്മായനിഴയന്നക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  പറയുന്നനില.  മലെപ്പുറര  ജനിലയുഴടെ
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പനിറവനിഴയക്കുറനിചക്ട്  എലമ്മാവര്ക്കുര അറനിയമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    എന  .    ഷേരസുദ്ദേശന:   സര്,  ഇതനില  പരനിഗണനികഴപ്പമടെണ  മഴറമ്മാരു

കമ്മാരരര കൂടെനിയുണക്ട്.  പത്തക്ട് പതനിനഞക്ട് വര്ഷേങ്ങള്ക്കുമുമ്പക്ട് എസക്ട്.എസക്ട്.എല.സനി.

പരശക പമ്മാസമ്മാകുന്നതക്ട് ഇരുപതക്ട് ശതമമ്മാനര കുടനികളമ്മാണക്ട്.  എന്നമ്മാല ഇന്നക്ട് 99.5

ശതമമ്മാനര കുടനികളുര പമ്മാസമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.   അതമ്മായതക്ട്  ആവശരകമ്മാരുഴടെ എണ്ണര

വര്ദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  അതനിനനുസരനിചക്ട്  മകമ്മാമളജുകളനില.   ഇവനിഴടെ  മുനമനനി

സൂചനിപ്പനിചതക്ട്  ഴതക്കുര  വടെക്കുമുളള  ജനിലകളനില  ഒരുമപമ്മാഴലെയമ്മാണക്ട്  മകമ്മാഴ്സുകള്

അനുവദനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  അസന്തുലെനിതമ്മാവസ

പരനിഹരനികഴപ്പടുന്നനില.  എത്ര  മപമ്മാരമ്മായ്മയുമണമ്മാ  അതക്ട്  പരനിഹരനികമ്മാനുളള

ഇടെഴപടെലുര അതനിനനുസരനിച്ചുളള സശറ്റുമമ്മാണക്ട് മലെബമ്മാര് മമഖലെയ്ക്കക്ട് നലമകണതക്ട്.

അമതമ്മാഴടെമ്മാപ്പര ഇമപ്പമ്മാള് വര്ദനിച മതമ്മാതനില കുടനികള് എസക്ട്.എസക്ട്.എല.സനി.-

യുര പ്ലസക്ട് ടു -വര പരശകകള് പമ്മാസമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്. അവര്കമ്മാവശരമമ്മായ സശറ്റുകള്

മലെബമ്മാറനില  ഒരുകമ്മാനമ്മാണക്ട്  സര്കമ്മാര്  പ്രമതരകമമ്മായനി  ഇടെഴപമടെണഴതന്നക്ട്

അമങ്ങയ്ക്കക്ട് അഭേനിപ്രമ്മായമനിമല;

 ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിര:  സര്,  തശര്ചയമ്മായുര.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട
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എന.  ഷേരസുദ്ദേശന  പറഞതക്ട്  വളഴര  പ്രമ്മാധമ്മാനരമുളള  കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാന

പറഞവരുന്നതക്ട് ......

മനി  .   സശകര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ടെനി. വനി. ഇബമ്മാഹനിര ......

ശശ  .    ടെനി  .    വനി  .    ഇബമ്മാഹനിര:  സര്,   പ്രസരഗര  അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഫണക്ട്  ദുര്വരയര  ഴചയ്യുന,  ആര്ഭേമ്മാടെത്തനിനുമവണനി  ഉപമയമ്മാഗനിക്കുനഴവന്നമ്മാണക്ട്

ഞമ്മാന  പറയുന്നതക്ട്.  അമതസമയര,   കുടനികളുഴടെ  പഠനഴത്ത  സരബന്ധനിചക്ട്

രകനിതമ്മാകളുഴടെ  ആശങ്കേകഴളക്കുറനിഴചമ്മാഴക  ഇവനിഴടെ  പറഞ.

വനിദരമ്മാര്ത്ഥനികള്കക്ട്  പഠനിക്കുന്നതനിനുമവണനി   ഴസകണറനി  തലെത്തനിലുര  ഉന്നത

വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ രരഗത്തുര ആവശരമമ്മായനിട്ടുളള മകമ്മാമളജുകളുര മകമ്മാഴ്സുകളുര   സ്കൂളുകളുര

നലമകണ  സമയത്തക്ട്  ഇവനിഴടെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  ബമ്മാധരതഴയ  സരബന്ധനിച

പ്രയമ്മാസര  പറയുമമ്പമ്മാഴണമ്മാകുന്ന  വനിഷേമര  പറഞഴവമന്നയുളള.  ഇങ്ങഴനയുളള

കമ്മാരരങ്ങള്കൂടെനി തനിരുത്തമ്മാന ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനികക്ട് സമ്മാധനികഴട. ഏതമ്മായമ്മാലുര

ശരനി.  മനനി ഞങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  ഇലമ്മാഴയന്നക്ട് പറയുന്നതക്ട് ശരനിയമ്മാണക്ട്.  വശടനില സത്വനര

ആശമ്മാ പ്രഭേമ്മാകരമനമ്മാടുര മറ്റുര ഇലമ്മാഴയന്നക്ട് പറയരുഴതന്നക്ട് മമ്മാത്രര പറഞഴകമ്മാണക്ട്

ഇഇൗ മഭേദഗതനി ഞമ്മാന അവതരനിപ്പനിക്കുന. 
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മനി  .    സശകര്:  ശശ.  മതമ്മാടത്തനില  രവശന്ദ്രന  ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര

ശശമതനി  ഴക.  ഴക.  പശലെജ  ടെശചര്കക്ട്  2021-ഴലെ  മകരള  ധനസരബന്ധമമ്മായ

ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  (മഭേദഗതനി)  ബനില  ഒരു  ഴസലെകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന 2(ബനി)  നമ്പര്  മഭേദഗതനി  അവതരനിപ്പനിചക്ട്

സരസമ്മാരനികമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    പനി  .    ഴക  .    ബഷേശര്:  സര്,  മഭേദഗതനി  മനമ്മാടശസക്ട്  നലകനിയ  അരഗര

സഭേയനിലുള്ളമപ്പമ്മാള് മഴറമ്മാരരഗഴത്ത ചുമതലെഴപ്പടുത്തുന്നതക്ട് . .. (… പമകക്ട് ഓഫക്ട്)...

ഴപമ്മാതുവമ്മാഴയമ്മാരു കമ്മാരരര അറനിയമ്മാന മവണനിയമ്മാണക്ട്. 

മനി  .   സശകര്: സമ്മാധമ്മാരണ ഒരരഗത്തനിനക്ട് സഭേയനില ഹമ്മാജരമ്മാകമ്മാന കഴെനിയമ്മാത്ത

അവസരത്തനിലെമ്മാണക്ട് മഴറമ്മാരമ്മാഴള ചുമതലെഴപ്പടുത്തുന്നതക്ട്.  പുതനിഴയമ്മാരു അരഗഴമന്ന

നനിലെയനില.....  അതക്ട് ശദനിമകണതമ്മായനിരുന.        ശശ.  പനി.  ഴക.  ബഷേശര്

അങ്ങയുഴടെ  സദുമദ്ദേശരര  മനസനിലെമ്മായനി,  സഭേയനിഴലെ  എലമ്മാ  അരഗങ്ങള്ക്കുര

കമ്മാരരങ്ങള് വരക്തമമ്മാകമ്മാന മവണനിയമ്മാണക്ട്.

 ശശ.  മതമ്മാടത്തനില രവശന്ദ്രന ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയതുപ്രകമ്മാരര  ശശമതനി  ഴക  .

ഴക  .   പശലെജ ടെശചര്: സര്, 2021-ഴലെ മകരള ധനസരബന്ധമമ്മായ ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത
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(മഭേദഗതനി)  ബനില  ഒരു  ഴസലെകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്ന

മഭേദഗതനി ഞമ്മാന അവതരനിപ്പനിക്കുന.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി  അവതരനിപ്പനിച  മഭേദഗതനി  പ്രമമയഴത്ത  ഞമ്മാന

അനുകൂലെനിക്കുന.  മകരളത്തനിഴലെ  ധനസരബന്ധമമ്മായ ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  (മഭേദഗതനി)

ബനില ആണക്ട്  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനികക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മനനി

നനിര്മദ്ദേശനിചതക്ട്.  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട സശകര് പറഞതുമപമ്മാഴലെ അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ

സമ്മാഹചരരത്തനില  ചനിലെമപ്പമ്മാള്  അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ   നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  നമള്

സത്വശകരനിമകണതമ്മായനി  വരുര.  ഒരു  ഓര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറക്കുക  എനള്ളതക്ട്

അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ നടെപടെനിയല. ചനിലെ ഘടങ്ങളനിഴലെലമ്മാര തഴന്ന അടെനിയനരമമ്മായ

ആവശരങ്ങള്  നനിര്വഹനികമ്മാന,  ഭേരണപരമമ്മായ  ഉത്തരവമ്മാദനിത്തങ്ങള്

നനിര്വഹനികമ്മാന  സര്കമ്മാരനിനക്ട്  ഓര്ഡനിനനസുകള്  ഇറമകണതമ്മായനി  വരുര.

എന്നമ്മാല എത്രയുര ഴപഴടന്നക്ട് അവ നനിയമമമ്മായനി മമ്മാറ്റുകതഴന്നയമ്മാണക്ട് മവണതക്ട്.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനി  പലെമപ്പമ്മാഴെമ്മായനി  മനനിമമ്മാമരമ്മാടെക്ട്  സൂചനിപ്പനികമ്മാറുള്ളതക്ട്

ഓര്ഡനിനനസുകള്  എത്രയുരമവഗര  നനിയമമമ്മാകനി  മമ്മാറണഴമന്നക്ട്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.

പമക,  ഇഇൗ പറഞതുമപമ്മാഴലെ അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ സമ്മാഹചരരര വന.  നമുകക്ട്
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അസരബനി  മചരുന്നതനിനക്ട്  തടെസര  വന.  അതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായമ്മാണക്ട്  ഇത്രമയഴറ

ഓര്ഡനിനനസുകള് നനിയമമമ്മായനി മമ്മാറുന്നതനിനക്ട് തമ്മാമസര മനരനിടതക്ട്. ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

മുന പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്  അടെകമുള്ള പ്രതനിപകമ്മാരഗങ്ങള് സരസമ്മാരനിക്കുമമ്പമ്മാള്

വസ്തുനനിഷ യമ്മാഥമ്മാര്ത്ഥരങ്ങള് ഒട്ടുര ഉള്ഴകമ്മാള്ളമ്മാഴത ഴവറുഴത ചനിലെ വമ്മാദഗതനികള്

ഉന്നയനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനിഴന്റെ  വസ്തുനനിഷ  സമ്മാഹചരരര

എലമ്മാമപര്ക്കുമറനിയമ്മാര.  നമഴളലമ്മാവരുര  ഒരുമനിചനുഭേവനിചതമ്മാണക്ട്.

ഇവനിഴടെയുണമ്മാകുന്ന  നമ്മാചനറല  കലെമ്മാമനിറനിമയമ്മാ  പകര്ചവരമ്മാധനികമളമ്മാ

ഭേരണകകനിഴയ മമ്മാത്രര ബമ്മാധനിക്കുന്ന പ്രശമല.

മനി  .    സശകര്:  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട അരഗങ്ങള് എലമ്മാവരുര സഭേയനില ഓര്ഡര്

പമ്മാലെനികമ്മാനുര സശറ്റുകളനില ഇരനികമ്മാനുര ശദനിമകണതമ്മാണക്ട്. 

ശശമതനി  ഴക  .    ഴക  .    പശലെജ  ടെശചര്:  സര്,  നമുകക്ട്  ഒമന്നമുകമ്മാല

വര്ഷേകമ്മാലെമത്തമ്മാളര  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്-19  മഹമ്മാമമ്മാരനിയുഴടെ  പ്രശര

അഭേനിമുഖശകരനിമകണതമ്മായനി  വന്നനിട്ടുണക്ട്.  നമുകക്ട്  മമ്മാത്രമല  മലെമ്മാകഴത്തമ്പമ്മാടുര.

അതനിനുമുമ്പക്ട്  2018-ലുര  2019-ലുര  മഹമ്മാപ്രളയങ്ങള്  വന്നമപ്പമ്മാഴര  നമ്മുഴടെ

അസരബനി  ദനിനങ്ങള്  കുമറമയഴറ  നഷ്ടഴപ്പടുകയുണമ്മായനി.  അതനിഴന്റെഴയമ്മാഴക
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ഭേമ്മാഗമമ്മായനി ചനിലെ ഓര്ഡനിനനസുകള് re-promulgate  ഴചമയണതമ്മായനി വരനികയുര

ഇമപ്പമ്മാള്  ഒരു  അവസരര  ലെഭേനിചമപ്പമ്മാള്  ഭേരണഘടെനമ്മാ  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വര

നനിര്വഹനിച്ചുഴകമ്മാണക്ട്  അഴതലമ്മാര  ആകമ്മാകനി  മമ്മാറമ്മാനമ്മായനി  നനിയമസഭേമ്മാതലെത്തനില

ഴകമ്മാണ്ടുവരനികയുര  ഴചയ്തനിട്ടുള്ളതക്ട്.  ഇതനിനുമവണനി  മമ്മാത്രര  ദശര്ഘമമ്മായ  ഒരു

അസരബനി  ഴസഷേന  തശരുമമ്മാനനിച  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകമറമ്മാടുള്ള  നനനിയുര

അഭേനിനനനവര ആദരമമ്മായനി മരഖഴപ്പടുത്തുകയമ്മാണക്ട്.

 ധനഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  (മഭേദഗതനി)  എന്ന  മപരനില  ഓര്ഡനിനനസക്ട്

അവതരനിപ്പനിമകണനി  വന്നതക്ട്  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്?  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരവര

സരസമ്മാനവഴമലമ്മാരതഴന്ന  കടെഴമടുത്തമ്മാണക്ട്  കമ്മാരരങ്ങഴളലമ്മാര  ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  കടെര

വമ്മാങ്ങുന്നതക്ട്  മമമ്മാശമമ്മായ  കമ്മാരരമല.  പമക,  വലെനിയ  കടെബമ്മാധരതയനിമലെയ്ക്കക്ട്

രമ്മാജരഴത്തയുര  സരസമ്മാനഴത്തയുര  തള്ളനിവനിടുന്നതക്ട്  ഒരു  രമ്മാജരത്തനിഴലെ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  നയര  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ഇന്നഴലെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട

തമദ്ദേശസത്വയരഭേരണര,  ഗ്രമ്മാമ വനികസനര എഴഴകസക്ട് വകുപ്പുമനനി ശശ.  എര.  വനി.

മഗമ്മാവനിനന മമ്മാസ്റ്റേര് മനസനിലെമ്മാകുന്ന ഭേമ്മാഷേയനില,  വളഴര  വരക്തമമ്മായനി  എനമ്മാണക്ട്

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെയുര  ബനി.ഴജ.പനി.  യുമടെയുര  സമ്മാമ്പത്തനിക  നയര;  എനമ്മാണക്ട്
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ഇടെതുപകത്തനിഴന്റെ  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെക്ട്;  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഇടെതുപകഴമന്നക്ട്

ഇവനിഴടെയനിരനിക്കുന്ന  പകഴത്ത  വനിമശഷേനിപ്പനിക്കുന്നഴതന്നക്ട്  പറയുകയുണമ്മായനി.

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  പ്രതനിപകമ്മാരഗങ്ങള്കക്ട്  അതക്ട്  മനസനിലെമ്മായനിട്ടുണമ്മാകുഴമന്നക്ട്

കരുതുന.  യമ്മാഥമ്മാസനിതനികമമ്മായ എലമ്മാ കമ്മാരരങ്ങളുര അമതപടെനി നനിലെനനിര്ത്തമ്മാന

ആഗ്രഹനിക്കുന്ന പകമമ്മാണക്ട്  വലെതുപകര.  എന്നമ്മാല ജനമദമ്മാഹപരമമ്മായ എലമ്മാ

കമ്മാരരങ്ങഴളയുര  എതനിര്ത്തുഴകമ്മാണക്ട്  സമൂഹഴത്ത  പുമരമ്മാഗമനപരമമ്മായ

പമ്മാതയനിമലെയ്ക്കക്ട്  നയനികമ്മാനമവണനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതക്ട്  ആരമ്മായമ്മാലുര  അതക്ട്

ഇടെതുപകമമ്മാണക്ട്.  ആ  മനസക്ട്  നനിങ്ങള്കമ്മാര്ഴകങ്കേനിലുമുഴണങ്കേനില  നനിങ്ങള്ക്കുര

ഒരു  ഇടെതുപക  മനസ്സുഴണന്നക്ട്  പറയമ്മാര.  തുടെകത്തനില  നനിങ്ങളനില

ആഴരമ്മാഴകമയമ്മാ  സരസമ്മാരനിക്കുന്ന  സമയത്തക്ട്  ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റു

മസമ്മാഷേരലെനിസ്റ്റേമ്മായനിരുന, ഇടെതുപക മനസ്സുണമ്മായനിരുന എഴന്നമ്മാഴക പറയുന്നതക്ട്

മകട്ടു. ഞങ്ങള് ആരുര അതനിഴന എതനിര്ക്കുന്നനില. ഇഇൗ രമ്മാജരത്തനിനക്ട് സത്വമ്മാതനരര

ലെഭേനിക്കുമമ്പമ്മാള്,  ഇഇൗ  രമ്മാജരഴത്ത  എങ്ങഴന  നയനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  മഹമ്മാത്മമ്മാ

ഗമ്മാന്ധനി  ഉപമദശനിചനിരുന്നതക്ട്.  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരത്തനിഴലെ  ഏറവര  അവസമ്മാനഴത്ത

അഴലങ്കേനില ഏറവര തമ്മാഴഴെത്തടനില നനിലക്കുന്ന പഇൗരനക്ട് ഗുണമുണമ്മാകുന്നഴതമനമ്മാ
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അതക്ട്  മമ്മാത്രമമ  നനിങ്ങള്  തശരുമമ്മാനനികമ്മാവൂ  എന്നമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിമനമ്മാടെക്ട്

പറഞതക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ഗമ്മാന്ധനിജനിഴയ  അനുസരനിമചമ്മാ;  ജവഹര്ലെമ്മാല

ഴനഹ്റുവനിനുണമ്മായനിരുന്ന  മസമ്മാഷേരലെനിസ്റ്റേക്ട്  ആശയഗതനിഴയങ്കേനിലുര  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്

പനിന്തുടെര്മന്നമ്മാ?  ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റുവനിഴന്റെ  എലമ്മാ  സമ്മാമ്പത്തനിക

നയങ്ങഴളഴയമ്മാനര  പൂര്ണ്ണമമ്മായുര  ഇടെതുപകര  അനുകൂലെനിക്കുന്നനില.  പമക

ജവഹര്ലെമ്മാല  ഴനഹ്റു  കമ്മാണനിച  ആ  നയഴത്തമപ്പമ്മാലുര...  കഴെനിഞ  സഭേയനില

സരസമ്മാരനിക്കുന്ന  സമയത്തക്ട്  ഇതക്ട്  പറയുമമ്പമ്മാള്  നനിങ്ങള്  ഴനഹ്റുവനിഴന്റെ

ആളമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട്  മചമ്മാദനിച്ചു.  നലതക്ട്  ആരക്ട്  പറഞമ്മാലുര  നമള് സത്വശകരനിക്കുര.

ജവഹര്ലെമ്മാല ഴനഹ്റു  കമ്മാണനിച മസമ്മാഷേരലെനിസ്റ്റേക്ട്  മമനമ്മാഭേമ്മാവര  മപമ്മാലുര  നനിങ്ങള്

കമ്മാണനിമചമ്മാ?  ഇന്നക്ട് ഇഇൗ രമ്മാജരര മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട് രൂപയ്ക്കക്ട് കടെഴപ്പടനിരനിക്കുന.

ഴഫഡറല ഭേരണഘടെനയനുസരനിചക്ട് രമ്മാജരര കടെരഴകമ്മാളമമ്പമ്മാള് സരസമ്മാനങ്ങളുര

കടെരഴകമ്മാമള്ളണതമ്മായനി  വരുര.   സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായ  ധനസമമ്മാഹരണത്തനിലൂഴടെ,

പദതനി  വനിഹനിതര  ലെഭേരമമ്മാകുന്നതനിലൂഴടെ  നമുകക്ട്  ഒരു  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ

ഉത്തരവമ്മാദനിത്തര  നനിര്വഹനികമ്മാന  കഴെനിയമ്മാത്തതക്ട്  എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്?

സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വര  നനിര്വഹനികമ്മാന  കടെഴമടുമകണനിവരുന്നതക്ട്
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എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്?  അങ്ങഴന  മചമ്മാദനിക്കുമമ്പമ്മാള്  അതനിഴന്റെ  ഉത്തരര

ഴചഴന്നത്തുന്നതക്ട് മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ നയഴഴവകലെരത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായമ്മാണക്ട് ഇനര

സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായനി  തകരമ്മാന  തുടെങ്ങനിയഴതന്നക്ട്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ഇകമ്മാരരത്തനില

ബനി.ഴജ.പനി.യുര നനിങ്ങളുര തമനില വലെനിയ വരതരമ്മാസഴമമ്മാനമനില. നനിങ്ങള് തുടെങ്ങനി

വച്ചു.  നനിങ്ങളമ്മാണക്ട്  എലമ്മാ  ഴകമ്മാള്ളയ്ക്കുര  ചൂട്ടുപനിടെനിച്ചുഴകമ്മാടുത്തതക്ട്.  സകലെ

മൂലെധനഴകമ്മാള്ളയ്ക്കുര ചൂട്ടുപനിടെനിചതക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസമ്മാഴണന്നക്ട്  പറയുമമ്പമ്മാള് അതനിഴന

നനിമഷേധനികമ്മാന  നനിങ്ങള്കക്ട്  സമ്മാധനികനില.  കമ്മാരണര  നമ്മുഴടെ  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ

സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായ  ധനസമമ്മാഹരണ  സനിസ്റ്റേഴത്ത  തകര്ത്തുഴകമ്മാണക്ട്

വനകനിടെകമ്മാര്ക്കുമവണനി  മമ്മാത്രര  കമ്മാരരങ്ങള്  ആസൂത്രണര  ഴചയ്ത  നനിങ്ങളമ്മാണക്ട്,

മകമ്മാണ്ഗ്രസമ്മാണക്ട്  ഏറവര  വലെനിയ  കുറവമ്മാളനി.  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  സമ്മാമ്പത്തനിക

നയര  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.-യുഴടെ  സമ്മാമ്പത്തനിക  നയവഴമന്നതനിനമ്മാല

ബനി.ഴജ.പനി.  വന്നമപ്പമ്മാള്  അതുതഴന്ന  തുടെരുന.  ആരമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  നവ

ഉദമ്മാരവലകരണ  സമശപനര  ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  1990-കളനിലെമ്മാണക്ട്  രമ്മാജരത്തനിനക്ട്

ധനര സമമ്മാഹരനികമ്മാന ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ സമ്മാപനങ്ങഴള വനിറക്ട് കമ്മാശുണമ്മാകമ്മാഴമന്നക്ട്

ബഡ്ജറക്ട് പ്രസരഗത്തനില പറയമ്മാന തുടെങ്ങനിയതക്ട്. ഒരു ജനമ്മാധനിപതര രമ്മാഷ്ട്രത്തനിഴന്റെ
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ബഡ്ജറക്ട്  പ്രസരഗത്തനില  ജനങ്ങളുഴടെ  ജശവനിതത്തനിഴന്റെ  ഏറവര  വലെനിയ

അത്തമ്മാണനിയമ്മായ നമ്മുഴടെ ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ സമ്മാപനങ്ങള് വനിറക്ട് ധനസമമ്മാഹരണര

നടെത്തണഴമന്നക്ട്  പറയുന്ന  നയഴത്തക്കുറനിചക്ട്  ഇമപ്പമ്മാഴര  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിനക്ട്

വരക്തമമ്മായനിടനിഴലങ്കേനില  സഹതപനിക്കുകമയ  നനിവൃത്തനിയുള.  നനിങ്ങള്

കമ്മാണനിച്ചുഴകമ്മാടുത്ത  പമ്മാതയനിലെമ്മാണക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.  മുമന്നറുന്നതക്ട്.  ഇതുവഴര

ഇനരമ്മാരമ്മാജരത്തക്ട്  നടെത്തനിയ  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  ഓഹരനി  വനിലപ്പനകളനില  20

ശതമമ്മാനര  നനിങ്ങളുഴടെ  കമ്മാലെത്തമ്മാണക്ട്  നടെന്നതക്ട്.  നനിങ്ങളുഴടെ  വമലെരടനമ്മാണക്ട്

ബനി.ഴജ.പനി.  എനള്ളതുഴകമ്മാണക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.  ഭേരനിക്കുന്ന  സമയത്തക്ട്  80

ശതമമ്മാനമത്തമ്മാളര  ഓഹരനി  വനിലപ്പന  നടെന.  അങ്ങഴനയമ്മാമണമ്മാ  ഒരു

ജനമ്മാധനിപതര രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ ഭേരണക്രമര ഴകടനിപ്പടുമകണതക്ട്.  ഇവനിഴടെ രമ്മാജരത്തക്ട്

ധനമമ്മാര്ഗത്തനിഴന്റെ ഏറവര പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു മമഖലെയമ്മാണക്ട്  കമ്മാര്ഷേനിക മമഖലെ.

ആ  കമ്മാര്ഷേനിക  മമഖലെഴയ  സരരകനികമ്മാന  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  എനമ്മാണക്ട്

ഴചയ്തനിട്ടുള്ളതക്ട്? ഒന്നമ്മാര യു.പനി.എ. ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തമല ഏറവര കൂടുതല

കര്ഷേകര് ആത്മഹതര ഴചയ്തതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള് കര്ഷേക മദമ്മാഹര  തുടെര്നതുടെര്ന്നക്ട്

ബനി.ഴജ.പനി.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് വന്നമപ്പമ്മാള് കര്ഷേകഴര വമ്മാഹനര കയറനി ഴകമ്മാല്ലുന.
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സമരര  ഴചയ്യുന്ന  ആളുകഴള  ഴവടെനിവച്ചുഴകമ്മാല്ലുന.  നനിങ്ങള്  ഴചയ്തതനിഴന്റെ

പനിനതുടെര്ചയമല  ബനി.ഴജ.പനി.  ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  രമ്മാജരത്തനിഴന്റെ

ഭേരണമ്മാധനികമ്മാരനികളുഴടെ ഴതറമ്മായ നയത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട് ഇഇൗ കുഴെപ്പര മുഴവന

ഉണമ്മായതക്ട്.  മകരളത്തനിനക്ട്  കടെഴമടുമകണനി വരുന്നതക്ട്.  ഇനരമ്മാ  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

പദതനി  വനിഹനിതര  ശരനിയമ്മായ  വനിധത്തനില  ലെഭേനിക്കുന്നനിഴലന്നതക്ട്  ഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്.

സരസമ്മാനര  നലകുന്ന  തുകയനിലനനിനര  നനികുതനി  വനിഹനിതര  കൃതരമമ്മായനി

ലെഭേനിക്കുന്നനിഴലന്നതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ഭേരനിക്കുമമ്പമ്മാള്  മകരളത്തനിനക്ട്

നനികുതനി  വനിഹനിതര  കൃതരമമ്മായനി  നലകനിയനിരുമന്നമ്മാ?  അമപ്പമ്മാഴര  നമള്

കടെഴമടുമകണനിവരനികയമലല.  കടെഴമടുക്കുന്നതനിഴന്റെ അളവക്ട് കൂടെനിയനിട്ടുണക്ട്.  എന്നമ്മാല

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ഭേരനിക്കുമമ്പമ്മാഴര  ഇതുതഴന്നയമ്മായനിരുന്നനിമല സനിതനി.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

കടെരവമ്മാങ്ങുന്നതനിഴന  കുറര  പറയമ്മാന  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിനക്ട്

അര്ഹതയനിഴലനള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു അവസ രമ്മാജരത്തുണമ്മാകനിവചതക്ട്

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ നയഴഴവകലെരര ഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്. 

മഡമ്മാ  .    മമ്മാതന  കുഴെലനമ്മാടെന:  സര്,  നഴലമ്മാരു ചര്ചയ്ക്കുള്ള വനിഷേയഴമന്നമ്മാണക്ട്

എനനികക്ട് മതമ്മാനന്നതക്ട്. ശശമതനി ഴക. ഴക. പശലെജ ടെശചര് പറഞ ഒരു കമ്മാരരര
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ഞമ്മാന സമതനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇടെതുപക മനസമ്മാണക്ട് പ്രധമ്മാനര.  അതക്ട് ഇടെതുപക

ജനമ്മാധനിപതര  മുന്നണനികല  ഉള്ളതക്ട്.  അങ്ങഴന  ധരനികരുതക്ട്.  അതക്ട്

മകള്ക്കുമമ്പമ്മാള് തഴന്ന ഴതറനിദമ്മാരണയുണമ്മാകുര. ഇടെതുപക മനസ്സുര സത്വഭേമ്മാവവര

ചനിനയുഴമന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്   മുന്നണനിയുമമ്മായനി  മചര്ത്തുവയ്ക്കരുതക്ട്.  ഴപമ്മാതുമമഖലെ

സരരകനിക്കുന്നതക്ട് മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട് മസമ്മാഷേരലെനിസഴമന്ന ചനിന മവണ.  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്

ഴകമ്മാണ്ടുവന്ന  കമ്മാരരങ്ങള്  ഒന്നനിനുപുറഴക  ഒന്നമ്മായനി  ഇവനിഴടെ  ഞമ്മാന  പറയമ്മാര.

വനിവരമ്മാവകമ്മാശ നനിയമമത്തകമ്മാള് ശക്തമമ്മാഴയമ്മാരു മസമ്മാഷേരലെനിസ്റ്റേക്ട് ആയുധര,  ഈ

രമ്മാജരഴത്ത  ജനങ്ങള്കക്ട്  ഴകമ്മാടുത്ത  ഒരു  നനിയമര  പറയമ്മാമമമ്മാ?  75

വര്ഷേത്തനിനനിടെയനില  ഇടെതുപക  മുന്നണനി  സര്കമ്മാര്  35  വര്ഷേര  ബരഗമ്മാളനില

ഭേരനിചനിട്ടുര  രമ്മാജരഴത്ത  ജനങ്ങള്കക്ട്  ഴകമ്മാടുത്ത  ഒരു  നനിയമര  പറയമ്മാമമമ്മാ?

അതുമപമ്മാഴലെയമ്മാണക്ട് ഴതമ്മാഴെനിലുറപ്പക്ട് പദതനിയുര.

മനി  .   സശകര്: ഇതുസരബന്ധനിച കമ്മാരരങ്ങള് ഇന്നഴലെ  ചര്ച ഴചയ്തതമ്മാണക്ട്.

ശശമതനി ഴക  .   ഴക  .   ഴഴശലെജ ടെശചര്: സര്, അങ്ങക്ട് പറഞതക്ട് മനസനിലെമ്മായനി.

വലെതുപക നയവരതനിയമ്മാനര ഇടെതുപക മനസ്സുള്ളവര്ക്കുണമ്മാകനില. 

ചശഫക്ട്  വനിപ്പക്ട്  (മഡമ്മാ  .    എന  .    ജയരമ്മാജക്ട്  ):  സര്,  മഡമ്മാ.  മമ്മാതന
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കുഴെലനമ്മാടെഴനമപ്പമ്മാലുള്ള  ആളുകള്  സമ്മാമ്പത്തനിക  ശമ്മാസര  നന്നമ്മായനി

പഠനിക്കുന്നവരമ്മാണക്ട്.  സതരത്തനില  ഇഇൗ  നനിയമത്തനിഴന  എനനിനമ്മാണക്ട്

എതനിര്ത്തതക്ട്?  ചര്ച മവണഴമങ്കേനില മനരഴത്ത നനിര്ത്തമ്മാമമ്മായനിരുന.  കമ്മാരണര,

ഇതക്ട്  ധനഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  നനിയമപ്രകമ്മാരര  കഴെനിഞ  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെത്തക്ട്

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അധനികമമ്മായനി  പണര  ഴചലെവഴെനികമ്മാനമ്മായനി....  അന്നക്ട്

മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അ നുവദനിച  മൂന്നക്ട്  ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്  സരസമ്മാനത്തനിമന്റെതക്ട്.

അതനിലനനിനര  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്  കമ്മാലെഴത്ത  പ്രതനിസന്ധനിക്കുമവണനി  അനുവദനിച

തുകയുഴടെ  ratification-നുമവണനി  അതനിഴന  comply  ഴചയ്യുന്നതനിനുള്ള  ഒരു

നനിയമമമ്മാണനിതക്ട്.  എനനിനമ്മാണക്ട്  പ്രതനിപകര  ഇതനിഴന  എതനിര്ക്കുന്നഴതന്നക്ട്

എനനികക്ട് മനസനിലെമ്മാകുന്നനില.

മനി  .    സശകര്:  മനരഴത്ത  നനിര്ത്തനിയനിഴലങ്കേനിലുര  ഴഴവകമ്മാഴത  അങ്ങക്ട്

അവസമ്മാനനിപ്പനികണര. 

മഡമ്മാ  .    എന  .    ജയരമ്മാജക്ട്:  സര്,  നനിര്ത്തുകയമ്മാണക്ട്.  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്

വനിട്ടുമപമ്മായ ഒരു കമ്മാരരര സൂചനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മകമ്മാമ്പനമസഷേഴന്റെ സമയത്തുള്ള

ഴസസനിഴന  സരബന്ധനിച  കമ്മാരരങ്ങള്,  ധനകമ്മാരര  വകുപ്പുമനനി  മറുപടെനി
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പറയുമമ്മായനിരനിക്കുര.  ഴസസക്ട്  യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില   പ്രമതരക  അകഇൗണനില

സൂകനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  നനിയമര.   മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അതക്ട്  പ്രമതരക

അകഇൗണനില   സൂകനികമ്മാഴത  പബനികക്ട്  പണമമ്മായനി  ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്  വകമമ്മാറനി

ഴചലെവഴെനിച്ചു.  ഇവനിഴടെ  പ്രതനിപകത്തുനനിനര  ആരുര  ഇകമ്മാരരര

ചൂണനികമ്മാണനിചനിടനില.  യഥമ്മാര്ത്ഥത്തനില  ധനവനിനനിമയമ്മാഗത്തനിഴലെ

അടെനിസമ്മാനപരമമ്മായ  തതത്വഴത്ത  ബലെനികഴെനിപ്പനിചതക്ട്  മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

നയങ്ങളമ്മാഴണന്നമ്മാണക്ട് ഞമ്മാനനിവനിഴടെ സൂചനിപ്പനികമ്മാന ആഗ്രഹനിചതക്ട്.

ശശമതനി  ഴക  .    ഴക  .    ഴഴശലെജ  ടെശചര്:  സര്,  ഇടെതുപക  മനസ്സുള്ളവര്കക്ട്

സമ്മാമ്പത്തനിക  നയത്തനില  വലെതുപക  വരതനിയമ്മാനമുണമ്മാകനില.  വലെതുപക

നയസമശപനങ്ങള്  സത്വശകരനിചതനിനമ്മാലെമ്മാണക്ട്  നവലെനിബറല  ആശയ ര

പനിന്തുടെര്ന്നതുര  ഇത്തരത്തനില  ഇനരഴയ  വലെനിയ  കടെഴകണനിയനില

ആഴനിയഴതനമമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  പ്രമതരകനിചക്ട്  പറഞതക്ട്.  അവസമ്മാനമമ്മായതനിനമ്മാല

സമയ ര പമ്മാഴെമ്മാമകണ ആവശരമനില. 

ശശ  .   ഴക  .   ബമ്മാബു   (  തൃപ്പുണനിത്തുറ  ): സര്, സമ്മാമ്പത്തനിക നയഴത്തക്കുറനിചമ്മാണക്ട്

ചര്ച  നടെത്തുന്നതക്ട്.  മഡമ്മാ.  എന.  ജയരമ്മാജക്ട്  ഇടെഴപടതനിനമ്മാല  ഞമ്മാന
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പറയുകയമ്മാണക്ട്,  അദത്വമ്മാനവര്ഗ  സനിദമ്മാന ര  ഇടെതുപക  മനസ്സുള്ളവരുഴടെ

നയമമ്മാമണമ്മാഴയന്നക്ട് പറയമ്മാമമമ്മാ? 

ശശമതനി ഴക  .   ഴക  .   ഴഴശലെജ ടെശചര്: സര്, മഗമ്മാവനിനന മമ്മാഷേക്ട് ഒരു കമ്മാസ്സു കൂടെനി

എടുമകണനി  വരുഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്  മതമ്മാനന്നതക്ട്.  അദത്വമ്മാനവര്ഗ

സനിദമ്മാനഴമമ്മാനര  ഇവനിഴടെ  പറമയണ  ആവശരമനില.  ഒരു  കമ്മാരര ര  നമള്

ചനിനനിചമ്മാല  മതനി.  മകമ്മാണ്ഗ്രസ്സുകമ്മാഴരടുത്ത  സമശപന ര  ഇഇൗ  രമ്മാജരഴത്ത

എവനിമടെയ്ക്കക്ട്  നയനിച്ചു?  സമ്മാമ്പത്തനികമമ്മായ  അസമതത്വത്തനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട്  രമ്മാജരഴത്ത

നയനിചഴതനള്ളതക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  എലമ്മാതരത്തനിലുമുള്ള  കണഴകടുപ്പുകളുര

വരക്തമമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഞമ്മാനതനിമലെയ്ക്കക്ട്  പനിന്നശടെക്ട്  വരമ്മാര.  ഇവനിഴടെ

പറഞതുമപമ്മാഴലെ,  ഭേരണഘടെനമ്മാ ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വര നനിര്വഹനികലെമ്മാണക്ട്,  നമള്

അഴതലമ്മാര ഴചയകഴെനിഞ. മകന്ദ്ര ഗവണ്ഴമന്റെനിലനനിനര കൂടുതല കടെഴമടുകമ്മാന

മചമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  കടെഴമടുകമ്മാഴത നമുഴകമ്മാനര ഴചയമ്മാന സമ്മാധനികനില. മവഴറ

എവനിഴടെനനിന്നമ്മാണക്ട്  പണര  ലെഭേനിക്കുന്നതക്ട്?  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്   പണര

നലകുഴമങ്കേനില  സരസമ്മാനര കടെഴമടുകനില. പമക, ഇവനിഴടെ നനികുതനി വനിഹനിതര

കുറയുകയുര  റവനറ്റ്യൂ  വരുമമ്മാനവര  പലെതരത്തനിലുള്ള  പ്രയമ്മാസങ്ങളമ്മാല  കുറയുന.
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സമ്മാധമ്മാരണഗതനിയനില  ജനങ്ങളുഴടെ  ജശവനിതപ്രശര  പരനിഹരനികണഴമങ്കേനില  കടെര

വമ്മാങ്ങണര.  കടെഴമടുകണഴമങ്കേനില  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  അനുമതനി

ആവശരമമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  നമുകക്ട്  കൂറച്ചുകൂടെനി  അധനികര  കടെഴമടുകമ്മാനുള്ള

അനുപമ്മാതര  മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട്  നലകമ്മാനനിടെയമ്മായതക്ട്

എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്?  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  നനിബന്ധനകളനില  ഒന്നക്ട്  മൂലെധന

ഴചലെവക്ട്  വര്ദനിപ്പനിക്കുകഴയന്നതമ്മാണക്ട്.  മൂലെധന  ഴചലെവനിഴന്റെ  ടെമ്മാര്ജറക്ട്  മകന്ദ്ര

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണക്ട്.  അതക്ട് അചശവക്ട് ഴചയമ്മാന കഴെനിഞതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

മകരളത്തനിനക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  കടെഴമടുകമ്മാന  കഴെനിഞതക്ട്.  അലമ്മായനിരുഴന്നങ്കേനില,

അവനിഴടെയനിരനിക്കുന്ന  നനിങ്ങളുര  ഇവനിഴടെയനിരനിക്കുന്ന  ഞങ്ങളുഴമലമ്മാര  ഇഇൗ

ചക്രപൂടനിലഴപ്പടക്ട്,  ജനങ്ങള്  പടനിണനി  കനിടെന്നക്ട്  മരനിക്കുന്ന

അവസയുണമ്മാകുമമ്മായനിരുന.  സരസമ്മാനത്തക്ട്  മൂലെധന ഴചലെവക്ട്  വര്ദനിപ്പനികമ്മാന

കഴെനിഞതക്ട്  മകരളത്തനിഴന്റെ  ഏറവര  നല  സമശപനത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായമ്മാണക്ട്.

കനിഫ്ബനിയനിലനനിനര  വമ്മായഴയടുത്തക്ട്  മൂലെധന  ഴചലെവനിനമ്മാണക്ട്

ഉപമയമ്മാഗഴപ്പടുത്തനിയതക്ട്.  അതക്ട്  മമറഴതങ്കേനിലുര  ആവശരങ്ങള്കക്ട്  മവണനിയല

വനിനനിമയമ്മാഗനിചതക്ട്.  സ്കൂള്  ഴകടനിടെങ്ങളുര   ആശുപത്രനികളുര  മറമ്മാഡുകളുര
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നവശകരനികമ്മാന  മവണനിയമ്മാണക്ട്  വനിനനിമയമ്മാഗനിചതക്ട്.  അതക്ട്  ആര്കമ്മാണക്ട്

തള്ളനിപ്പറയമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുക?  അനപതനിനമ്മായനിരര  മകമ്മാടെനി  രൂപ  പറഞതക്ട്

അറുപത്തയമ്മായനിരര മകമ്മാടെനി രൂപയ്ക്കടുത്തക്ട് നലകനിഴയങ്കേനില വലെനിഴയമ്മാരു ശതമമ്മാനര

പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയമ്മായനി.  എന്നമ്മാല,  അത്രയുര  പ്രവൃത്തനി  ബമ്മാകനി

പൂര്ത്തനിയമ്മാകമ്മാനുമുണക്ട്.  പമക  പൂര്ത്തനിയമ്മാകമ്മാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനത്തനിഴന്റെ

സമ്മാമങ്കേതനിക തടെസര നനിങ്ങള്കക്ട് പറയമ്മാര. പമക, ആ പ്രവൃത്തനികളനില ഏതമ്മാണക്ട്

മമമ്മാശമമ്മായനി പറയമ്മാന കഴെനിയുന്നതക്ട്. ഒരു തമ്മാലൂകമ്മാശുപത്രനികക്ട് ഏറവര ആധുനനിക

സഇൗകരരങ്ങളുള്ള  ഴകടനിടെവര  ആധുനനിക  ഉപകരണങ്ങളുമുള്ളതമ്മായനി  ജനങ്ങളുഴടെ

കണ്ണനില  മമ്മാറുന.   ആധുനനിക  ഉപകരങ്ങള്  ഉപമയമ്മാഗനിചക്ട്  പരനിമശമ്മാധന

നടെത്തമ്മാനമവണനി  മനരഴത്ത  വരമ്മാത്തവരുര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ആശുപത്രനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്

വരുന.  ആ  അനുഭേവമമ്മാണക്ട്  99  സശറനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഇടെതുപകഴത്ത  എത്തനിചതക്ട്.

നനിങ്ങള്  എഴനമ്മാഴക  പറഞമ്മാലുര  നനിമഷേധനികമ്മാന  കഴെനിയമ്മാത്ത  മൂലെധന

ഴചലെവനിഴന്റെ  മമഖലെയനില  ഇനഫ്രമ്മാസ്ട്രെക്ചര്  ഴഡവലെപ്ഴമന്റെനിലുര  യമ്മാത്രമ്മാ

സഇൗകരരത്തനിലുഴമലമ്മാര  മകരളര  വളഴരയധനികര  മുമന്നമ്മാട്ടുവരനികയമ്മാണക്ട്.  അതക്ട്

അനുഭേവനിക്കുന്ന  ജനങ്ങള്  അതനിനനുസരനിചക്ട്  അവരുഴടെ  രമ്മാഷ്ട്രശയ  തശരുമമ്മാനര
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ഴഴകഴകമ്മാണ്ടു.  നനിങ്ങള്  എത്രതഴന്ന  ശമനിചനിട്ടുര  ജനങ്ങഴള  അതനിലനനിനര

മമ്മാറനിനനിര്ത്തമ്മാന  സമ്മാധനിചനില.  അതക്ട്  നമ്മുഴടെ  കണ്മുന്നനിലുള്ള  ഏറവര  നല

അനുഭേവമമ്മായനി  നനിങ്ങള്  കമ്മാണുക.  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്   വമ്മായ  തരുമമ്പമ്മാള്

പലെതരത്തനിലുള്ള  നനിബന്ധനകള്  വയ്ക്കുര.  അതക്ട്  വയ്ക്കമ്മാതനിരനികണഴമങ്കേനില

ഇടെതുപക  മനസ്സുമവണര.  എന്നമ്മാല  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  സത്വഭേമ്മാവമമ്മാണക്ട്

ബനി.ഴജ.പനി.-ക്കുര.  ഒരു  നനിശ്ചനിത  ശതമമ്മാനര  നനിബന്ധനയനിലമ്മാഴത

ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന  പറയുകയുര  ബമ്മാകനി  ചനിലെ  ശതമമ്മാനത്തനിനക്ട്  നനിബന്ധന

വയ്ക്കുകയുമമ്മാണക്ട്  ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  ആ  നനിബന്ധന  മകരളത്തനിനുമമ്മാത്രമല

സരസമ്മാനങ്ങഴള സരബന്ധനിചനിടെമത്തമ്മാളര അപകടെകരവമമ്മാഴണന്നക്ട് ഞങ്ങള്കക്ട്

നന്നമ്മായനി  അറനിയമ്മാര.  ഇമപ്പമ്മാള്  നലകനിയ,  അധനികഴമടുക്കുന്ന  വമ്മായയനില  0.5

ശതമമ്മാനര മൂലെധന ഴചലെവക്ട് വര്ദനിപ്പനികമ്മാന നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന. 12547 മകമ്മാടെനി

രൂപയുഴടെ  ലെകരര  ഴഴകവരനികണഴമന്ന  നനിബന്ധനമയമ്മാഴടെയമ്മാണക്ട്.  അതനില

നമുകക്ട്  തര്കമനില.  അതക്ട്  മകരളത്തനിഴലെ പ്രമതരക  രശതനിഴകമ്മാണക്ട്  സമ്മാധനിക്കുര.

എന്നമ്മാല,  0.5  ശതമമ്മാനര ഉഇൗര്ജ്ജമമഖലെയനില വരുത്തുന്ന പരനിഷ്കരണവമമ്മായനി

ബന്ധഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.  അതമ്മാണക്ട് രമ്മാവനിഴലെ ഉഇൗര്ജ്ജ വകുപ്പുമനനിമയമ്മാടെക്ട് മചമ്മാദനിചതക്ട്,
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അതനിഴനമ്മാരു  തശരുമമ്മാനര  എടുത്തുകഴെനിഞനില.  നമള്  നനിര്ബന്ധനികഴപ്പടുര.

പമക അങ്ങഴനഴയമ്മാരു നനിബന്ധനവയ്ക്കുന്നതക്ട് ശരനിയഴലന്നക്ട് മകരളര ഉറപ്പമ്മായുര

പറയുഴമന്ന  കമ്മാരരത്തനില  യമ്മാഴതമ്മാരു  സരശയവമനില.  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ

കമ്പനനികളുഴടെ  നഷ്ടര  ഘടരഘടമമ്മായനി  സരസമ്മാന  സര്കമ്മാര്  ഏഴറടുകണര.

മകടമ്മാല  നലതമ്മായനിടമ്മാണക്ട്  മതമ്മാനന്നതക്ട്.  പമക  ഭേമ്മാവനിയനില  മകന്ദ്രത്തനില

നടെത്തുന്ന  ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  കമ്പനനികള്  സത്വകമ്മാരരവത്കരനിക്കുന്ന  നശകത്തനിഴന്റെ

ഒരു  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  നമള്  അതക്ട്  സരശയനിമകണതുഴണന്നക്ട്  തഴന്നയമ്മാണക്ട്

മതമ്മാനന്നതക്ട്.  അത്തരര  നനിബന്ധനകഴള  ശക്തമമ്മായനി  എതനിര്ക്കുര,  അതനില

പ്രതനിപകവര  കൂടക്ട്  നനിലകണര.  എന്നമ്മാല  മൂലെധന  ഴചലെവക്ട്  വര്ദനിപ്പനിക്കുന്ന

കമ്മാരരത്തനില  നമുകക്ട്  ആ  ലെകരര  ഴഴകവരനികമ്മാന സമ്മാധനികണര.   ജനങ്ങഴള

പമ്മാപ്പരമ്മാക്കുന്നതനില  ബനി.ഴജ.പനി.-ഴയഴപ്പമ്മാഴലെ  പങ്കേക്ട്  വഹനിചനിട്ടുള്ള  പമ്മാര്ടനിയമല

മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്?  ഴപമട്രമ്മാളനിയര  ഉലപ്പന്നങ്ങളുഴടെ  വനിലെവര്ദനവനില  വലെനിയ

ആഘമ്മാതമമ്മാണക്ട് ജനങ്ങളനില സൃഷ്ടനിക്കുന്നതക്ട്.  നനിരവധനി തവണ സഭേമ്മാതലെത്തനില

സരസമ്മാരനിചതമ്മാണക്ട്.  അനമ്മാരമ്മാഷ്ട്ര  മമ്മാര്കറനില  ക്രൂഡക്ട്  ഓയനിലെനിഴന്റെ  വനിലെ

മുമ്പുള്ളതനിലനനിനര കമ്മാലഭേമ്മാഗമമ്മായനി കുറഞനിട്ടുര എന്തുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് ഴപമട്രമ്മാളനിയര



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

298

ഉലപ്പന്നങ്ങളുഴടെ വനിലെ വര്ദനിക്കുന്നതക്ട്. റനിലെയനസനിനക്ട് വനിലെനനിയനണമ്മാധനികമ്മാരര

വനിട്ടുഴകമ്മാടുത്തതക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസമല;  അതക്ട്   എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്

മറനമപമ്മാകുന്നതക്ട്? 

ശശ  .   എര  .   വനിനഴസന്റെക്ട്: സര്,.....

ശശമതനി  ഴക  .    ഴക  .    ഴഴശലെജ ടെശചര്:സര്,  സമയക്രമര പമ്മാലെനികണഴമന്നക്ട്

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകര്   പറഞനിട്ടുണക്ട്.   അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  വഴെങ്ങുന്നനില.

അവശരസമ്മാധനങ്ങളുഴടെ  വനിലെകയറവര  ഉയര്ന്ന  ഴതമ്മാഴെനിലെനിലമ്മായ്മയുര

പണഴപ്പരുപ്പവര  ഗമ്മാര്ഹനിക  വരുമമ്മാനത്തനിഴലെ  കുറവഴമലമ്മാര  മകരളര

അനുഭേവനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഴപമട്രമ്മാളനിയര ഉലപ്പങ്ങളുഴടെ വനിലെകയറുമമ്പമ്മാള് നനിങ്ങള്കക്ട്

നനികുതനി കുറച്ചുകൂഴടെഴയന്നക്ട് കഴെനിഞ പ്രമ്മാവശരര പറഞനിമല;    18-2-2015-ല

ഴപമട്രമ്മാള് വനിലെ  30.8  രൂപയമ്മായനിരുന്നതക്ട്  31.80  ശതമമ്മാനമമ്മായനി  വര്ദനിപ്പനിചതക്ട്

യു.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്.  ഴതമ്മാട്ടുപനിന്നമ്മാഴലെ  വന്ന  എല.ഡനി.എഫക്ട്.

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്  31-5-2018-ഴലെ ഉത്തരവപ്രകമ്മാരര ആ ഒരു ശതമമ്മാനര കുറചതക്ട്.

എന്നമ്മാല,  നമുകക്ട്  കുറച്ചുഴകമ്മാണനിരനികമ്മാന കഴെനിയനില.   അങ്ങഴന  കുറയ്ക്കുമമ്പമ്മാള്

മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അഡശഷേണല  എഴഴകസക്ട്  നനിരകക്ട്  പലെതവണ
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വര്ദനിപ്പനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പുതനിയ  മപരനില  ഓമരമ്മാ  നനികുതനികള്  വരനികയമ്മാണക്ട്.

സമ്മാധമ്മാരണ  എഴഴകസക്ട്  ഡറ്റ്യൂടനികക്ട്  പുറഴമ  അഡശഷേണല  എഴഴകസക്ട്  ഡറ്റ്യൂടനി

നനിശ്ചയനിചക്ട്  മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  നമഴള  വഞനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുമമ്പമ്മാള്

പ്രതനിപകര  എതനിര്ക്കുന്നതക്ട്  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന  അല,   നനിങ്ങള്കക്ട്

കുറച്ചുകൂഴടെഴയന്നമ്മാണക്ട് അവര് പറയുന്നതക്ട്.  സരസമ്മാന ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട് നനികുതനി

കുറച്ചുകൂഴടെഴയന്നക്ട് പബനികക്ട് മസ്റ്റേജനില ധമ്മാരമ്മാളര മനതമ്മാകന്മേമ്മാര് പ്രസരഗനിക്കുന്നതക്ട്

മകടനിട്ടുണക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഇവനിഴടെ  ഒരുപമ്മാടെക്ട്  പ്രശങ്ങളമ്മാല  വശര്പ്പുമുട്ടുമമ്പമ്മാള്,

സഹമ്മായനിമകണ  മകന്ദ്ര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  സഹമ്മായനികമ്മാതനിരനിക്കുമമ്പമ്മാള്

മകന്ദ്രത്തനിഴലെ ബനി.ഴജ.പനി.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന എതനിര്ക്കുകയല ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ

ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ശത്വമ്മാസരമുടനിമകമ്മാഴട;   ഇഇൗ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഴതറമ്മാഴണന്നക്ട്

സമര്ത്ഥനികമ്മാനമ്മാണക്ട് ശമനിക്കുന്നതക്ട്. അതക്ട് ഒരനികലുര ശരനിയമ്മായ കമ്മാരരമല.

മഡമ്മാ  .   മമ്മാതന കുഴെലനമ്മാടെന:സര്,....

 ശശമതനി ഴക  .    ഴക  .    ഴഴശലെജ ടെശചര്:  സര്,  വഴെങ്ങണഴമന്നക്ട് ആഗ്രഹമുണക്ട്.

പമക  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  സശകര്  സര്  സമയര  ക്രമശകരനികണഴമന്നക്ട്

പറഞതുഴകമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന  വഴെങ്ങുന്നനില.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  കമ്മാരരര  നമള്
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കണതമ്മാണക്ട്.  ചരക്കുമസവന  നനികുതനി  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്  അതുമമ്മായനി

ബന്ധഴപ്പടനിടനിഴലങ്കേനിലുര സരസമ്മാനര അരഗശകരനിചനിഴലങ്കേനിലുര മകന്ദ്ര ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ആ  തശരുമമ്മാനര  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുകയമ്മാണക്ട്.  മുഖനരമ്മായത്തനിനമ്മായനി  നമമളമ്മാഴടെലമ്മാര

അഭേനിപ്രമ്മായര മചമ്മാദനിക്കുന.  അങ്ങഴന മചമ്മാദനിക്കുമമ്പമ്മാള് നനിശ്ചനിതമമ്മായ വനിഹനിതര

സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെനിനക്ട്  നലകുഴമങ്കേനില  അതക്ട്  മമമ്മാശമല.  32000

മകമ്മാടെനിമയമ്മാളര  രൂപ  നമുകക്ട്  കനിടമ്മാന  ബമ്മാകനിയുണക്ട്.  ആ  പണര  നലകനിയമ്മാല

ഇമപ്പമ്മാഴള്ള  സമ്മാമ്പത്തനിക പ്രശര ഏഴറക്കുഴറ ഴഴകകമ്മാരരര ഴചയമ്മാന സമ്മാധനിക്കുര.

പമക  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  മജരഷന  തഴന്നയമ്മാണക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.-യുര.  അവഴര

ഒരുകമ്മാരണവശമ്മാലുര  വനിശത്വസനികമ്മാന  കഴെനിയുന്നനില.  നമമളമ്മാടുള്ള  വമ്മാഗമ്മാനര

പമ്മാലെനിക്കുന്നനില. പമ്മാലെനിചമ്മാല അതക്ട് മമമ്മാശമല. അതമ്മാണക്ട് മഡമ്മാ. ടെനി. എര. മതമ്മാമസക്ട്

ഴഎസകക്ട്  പറഞതക്ട്.  അതനിഴന്റെ  എലമ്മാ  ബുദനിമുട്ടുര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനി  അനുഭേവനിക്കുന.  വനിഹനിതര  തരണഴമന്നക്ട്  പറഞക്ട്  മകന്ദ്രമത്തമ്മാടെക്ട്

സമരര  ഴചയ്യുന്നതനിനുപകരര  നനിങ്ങളുഴടെ  വനിരല  ചൂണ്ടുന്നതക്ട്  സരസമ്മാനഴത്ത

ഭേരണപകമത്തയ്ക്കമ്മാണക്ട്.  യു.ഡനി.എഫക്ട്-ഴന്റെ  മനതമ്മാകള്  ഇനനിഴയങ്കേനിലുര  ഇതക്ട്

മകന്ദ്രത്തനിഴനതനിരമ്മായുള്ള  മുദമ്മാവമ്മാകരമമ്മാകനി  മമ്മാറണഴമന്നമ്മാണക്ട്  എനനികക്ട്
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പ്രമതരകനിചക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്. മകന്ദ്ര  അകഇൗണക്ട്  ജനറലെനിഴന്റെ  തമ്മാലമ്മാലെനിക

കണക്കുകള് വന്നമപ്പമ്മാള് മകന്ദ്രത്തനിഴന്റെ നനികുതനി  വനിഹനിതത്തനില  2020-21-ല

45  ശതമമ്മാനര  ഇടെനിവണമ്മായനി.  ആരമ്മാണക്ട്  ഉത്തരവമ്മാദനി?  മകരളത്തനിഴലെ

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാമണമ്മാ;  നമഴളമ്മാരുമനിചക്ട്  നനിന്നനിടക്ട്  അതക്ട്  പനിടെനിച്ചു വമ്മാമങ്ങണവരമല?

കഷ്ടഴപ്പടക്ട്  എലമ്മാ പമ്മാനഴഡമനികനിഴനയുര അതുമപമ്മാഴലെ പ്രകൃതനിമകമ്മാഭേങ്ങഴളയുര

മനരനിട്ടുഴകമ്മാണക്ട്  ജനങ്ങഴള  സഹമ്മായനിച്ചുഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴനതനിഴര  നനിങ്ങള്   സഭേമ്മാതലെത്തനില  ശബര  ഉയര്ത്തുകയുര

ആമക്രമ്മാശനിക്കുകയുമമ്മാണക്ട്.  അഴതമ്മാരനികലുര  ഒരു  ശരനിയമ്മായ  രശതനിയല.  ഒരു

വനിഷേമകമ്മാലെത്തക്ട്  നമഴളലമ്മാര  ഒരുമനിച്ചുനനിന്നക്ട്  നമ്മുഴടെ  അവകമ്മാശങ്ങള്  മചമ്മാദനിച്ചു

വമ്മാങ്ങുകയമല  മവണതക്ട്.  ബഡ്ജറക്ട്  എസ്റ്റേനിമമറനിഴലെ  റവനറ്റ്യൂ  കമനിയുര

വര്ദനിചനിട്ടുണക്ട്. സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായനിട്ടുര ഉണമ്മാകുര; എലമ്മാ ഉല്പമ്മാദന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുര

നനിലെച്ചു.  അതുമപമ്മാഴലെ  നനികുതനിദമ്മായകമരമ്മാടെക്ട്  കര്ശനമമ്മായനി  നനികുതനിയടെകമ്മാന

പറയണര.  ഇവനിഴടെ നനികുതനി പനിരനിവനിഴനക്കുറനിഴചമ്മാഴക പറയുന്നതുമകട്ടു.  പമക

നനികുതനിദമ്മായകമരമ്മാടെക്ട്  നമള്  ഒരു  സമ്മാവകമ്മാശര  കമ്മാണനികമ്മാന

നനിര്ബന്ധനികഴപ്പടുന്ന  സമ്മാഹചരരമമല  ഉണമ്മായതക്ട്?  അവര്കക്ട്  മജമ്മാലെനിയനില;
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കൂലെനിയനില,  കടെബമ്മാധരതയുണക്ട്.  ഇഇൗഴയമ്മാരു  കമ്മാലെഘടത്തനില  അവമരമ്മാടെക്ട്

ചനിലെമപ്പമ്മാള് കണ്ണടെയ്മകണതമ്മായനിവരുന.  നമ്മുഴടെ ടെമ്മാര്ജറനിനനുസരനിചക്ട്  റവനറ്റ്യൂ

വരുമമ്മാനര,  നനികുതനി  വരുമമ്മാനമുണമ്മാകുന്നനില.  അങ്ങഴന വരുഴന്നമ്മാരു ഘടത്തനില

ഴഫഡറല  ഭേരണഘടെനയനുസരനിചക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങഴള  സഹമ്മായനിമകണതക്ട്

മകന്ദ്രത്തനിഴന്റെ ഉത്തവമ്മാദനിത്തമമ്മാണക്ട്. 

പ്രളയത്തനില   30000  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  നഷ്ടര  ഒരു

ഗവണ്ഴമന്റെനിനുണമ്മായമ്മാല  എവനിഴടെനനിന്നമ്മാണക്ട്  അതക്ട്  നനികത്തുക.

സരസമ്മാനത്തനിനക്ട്  കനിട്ടുന്ന  പദതനി  വനിഹനിതത്തനില  നനിനഴമടുത്തക്ട്  അതക്ട്

നനികത്തമ്മാന  പറ്റുമമമ്മാ;  അതുപറനിലമലമ്മാ;  അമപ്പമ്മാള്  അതനിനക്ട്  കൃതരമമ്മായനിട്ടുര  ആ

30000  മകമ്മാടെനി രൂപയുര മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്ട് തമരണതമ്മാണക്ട്.  നമള് ഒരുമനിചമല

മചമ്മാദനിമകണതക്ട്;  പമക  അതക്ട്  മചമ്മാദനിക്കുന്നനില.  ഇവനിഴടെ  അതനിഴന്റെ  കുറര

സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  തലെയനില  വയ്ക്കമ്മാന  നനിങ്ങളമ്മാഗ്രഹനിക്കുന

എനള്ളതമ്മാണക്ട്.  ഇവനിഴടെ  ഴപമ്മാതുജനമ്മാമരമ്മാഗരമകമര  ഉറപ്പമ്മാമകണതുര

സമ്മാമൂഹരമകമ പദതനികള് നടെപ്പനിലെമ്മാമകണതുര സരസമ്മാന ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്.

ഇതനിഴനലമ്മാര അധനികഴചലെവക്ട് മവണര. ഇഇൗ പണര എവനിഴടെനനിനണമ്മാക്കുര. അതു
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മുഴവന  മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ  സമ്മാഹചരരത്തനിലുണമ്മാകുന്ന

ഴചലെവകള്കക്ട്  പണര  അനുവദനിച്ചു  തന്നനിരുഴന്നങ്കേനില  നമുകക്ട്  അധനികര

കടെഴമടുമകണനിവരനില.  പമക അതു മനസനിലെമ്മാകമ്മാഴതയമ്മാണക്ട് നമള് ഇഇൗ കടെര

വമ്മാങ്ങുന്നതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  പറഞഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  കനിഫ്ബനി  ഒരു  വലെനിയ

അനുഗ്രഹര തഴന്നയമ്മായനിരുന.  ഞമ്മാന അതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  വനിശദശകരനിക്കുന്നനില.

അതനിഴന്റെ തനിരനിചടെവക്ട് ബഹുമമ്മാനഴപ്പട പ്രതനിപകമ്മാരഗങ്ങള് സരസമ്മാരനിക്കുമമ്പമ്മാള്

തഴന്നപറഞ. പണനിഴയമ്മാനര പൂര്ത്തനിയമ്മായനിടനില. പമക അടെവതുടെങ്ങനിഴയന്നക്ട്.

തുടെങ്ങനിയമലമ്മാ;  നമള് തനിരനിചടെവക്ട് തുടെങ്ങനിയമലമ്മാ;  തനിരനിചടെവക്ട് തുടെങ്ങുന്നതക്ട് ഏതു

കമ്മാശുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്.  അഴതലമ്മാര  നനിരവധനിതവണ  വരക്തമമ്മാകനിയതമ്മാണക്ട്.  നമുകക്ട്

പദതനി  വനിഹനിതത്തനില  നനിന്നക്ട്  മൂലെധനഴചലെവനിനുകൂടെനി  കമ്മാശക്ട്

ഉപമയമ്മാഗനിമകണനിവരുന്ന  അവസയ്ക്കക്ട്  അല്പര  ഒരമ്മാശത്വമ്മാസര  വന.  നമള്

കനിഫ്ബനി  ധനസമമ്മാഹരണത്തനിലൂഴടെ  വമ്പനിച  മതമ്മാതനിലുള്ള  മൂലെധനഴചലെവക്ട്

നടെത്തുകയമ്മാണക്ട്. അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന മനരഴത്ത ഇതനിഴനലമ്മാര ഉപമയമ്മാഗനിചനിരുന്ന

ചനിലെ  ഫണ്ടുകള്  മനിചരവയ്ക്കമ്മാനുര  തനിരനിചടെയ്ക്കമ്മാനുര  സമ്മാധനിക്കുര.  ഇതമ്മാര്ക്കുര

പരനിമശമ്മാധനിചമ്മാല  മനസനിലെമ്മാകമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുന്നതമല;  പമത്തമ്മാ  ഇരുപമതമ്മാ
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മുപ്പമതമ്മാ  വര്ഷേമത്തയ്ക്കുണമ്മാകുന്ന  വളര്ച  നമ്മാമലെമ്മാ  അമഞമ്മാ  ഴകമ്മാലര

ഴകമ്മാണ്ടുണമ്മാക്കുന്നതക്ട്  ഇഇൗ  സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ  വരുമമ്മാനര  വര്ദനിപ്പനികമ്മാന

സഹമ്മായനിക്കുഴമനള്ളതക്ട്.  അതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  കനിഫ്ബനി  ഴകമ്മാണ്ടുള്ള

മനടവഴമനള്ളതക്ട് നമള് നന്നമ്മായനി മനസനിലെമ്മാകണര. 

 വലെനിയ  മതമ്മാതനില  നമ്മുഴടെ  ബമ്മാങ്കുകഴള  ഇവനിഴടെ  അസനിരശകരനിക്കുന.

ഴപമ്മാതുമമഖലെമ്മാ  സമ്മാപനങ്ങഴള  കൂടമത്തമ്മാഴടെ  വനിറഴെനിക്കുന.  ബമ്മാങ്കുകള്

സുസനിരമമ്മായനിടനിഴലങ്കേനില  മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  പ്രതരമ്മാഘമ്മാതത്തനില  നനിന്നക്ട്  ഇനരന

സമ്പദ്ഘടെനഴയ  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  കരകയറമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുക.  ബമ്മാങ്കുകളുഴടെ

കനിടമ്മാകടെര  ആരുഴടെ  കയനിലെമ്മാണുള്ളതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള്  കനിടമ്മാകടെര  എലമ്മാരകൂടെനി

മചര്ത്തനിഴടമ്മാരു  ബമ്മാഡക്ട്  ബമ്മാങ്കേക്ട്  ഉണമ്മാകനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ഇതക്ട്  പ്രശത്തനിനക്ട്

പരനിഹമ്മാരമമ്മാമണമ്മാ?  നമള് ഒരുമനിചമല ഇതനിഴന എതനിര്മകണതക്ട്.  ഒരു ചശത്ത

ബമ്മാങ്കേക്ട്  ഉണമ്മാകനിയനിടക്ട്  കനിടമ്മാകടെഴമലമ്മാര  അവനിഴടെ  നനിമകപനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ആരുമടെതമ്മാണക്ട് ഇഇൗ കനിടമ്മാകടെര. ഇതക്ട് മനരഴത്ത FICCI (Federation of Indian

Chambers of Commerce & Industry)-യുഴടെയുര മറ്റുര മശറനിരഗുകളനില മപമ്മായനിടക്ട്

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ പ്രമുഖരമ്മായ മനതമ്മാകന്മേമ്മാര്,  അവരുഴടെ കരചനില കമ്മാണുമമ്പമ്മാള്
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കടെര  എഴതനിത്തള്ളമ്മാഴമന്ന  വമ്മാഗമ്മാനര  ഴകമ്മാടുത്ത  ശശലെമമ്മാണക്ട്  ബനി.ഴജ.പനി.-യുര

പനിന്തുടെരുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ  കനിടമ്മാകടെര  ആരുമടെതമ്മാണക്ട്.  പമക  മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

പറയനില.  എന്നമ്മാല  വനിവരമ്മാവകമ്മാശ  നനിയമപ്രകമ്മാരഴമമ്മാഴക  കനിടമ്മാകടെര

ആരുമടെതമ്മാഴണന്നക്ട് കണഴകടുത്തമപ്പമ്മാള് അതനില 86 ശതമമ്മാനവര ഇനരയനിഴലെ

ശതമകമ്മാടെശശത്വരന്മേമ്മാരുമടെതമ്മാണക്ട്. ആര്ക്കുമവണനിയമ്മാണക്ട് ഭേരനിചതക്ട്. ഇതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്

വലെതുപകനയര.  ഇനരന  ഭേരണകൂടെര  പനിന്തുടെരുന്ന  ഫറ്റ്യൂഡല  മുതലെമ്മാളനിത്ത

ആശയഗതനിയുര  ഇതുതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  സമ്മാമമ്മാജരതത്വ  മൂലെധനമത്തമ്മാടെക്ട്  കൂടുതല

കൂടുതല  സന്ധനി  ഴചയ്യുന്നവരമ്മാണക്ട്  ഇനരന  ഭേരണകര്ത്തമ്മാകഴളന്നക്ട്  മമ്മാര്കനിസ്റ്റേക്ട്

പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  പരനിപമ്മാടെനിയനില  എഴതനിവചനിട്ടുഴണനപറഞമ്മാല  നനിങ്ങള്

തമമ്മാശയമ്മാക്കുര.  അതുതഴന്നയമല ഇന്നഴലെ ശശ.  എര.  വനി.  മഗമ്മാവനിനന മമ്മാസ്റ്റേര്

പറഞതക്ട്. ഫറ്റ്യൂഡല മുതലെമ്മാളനിത്ത ആശയഗതനികഴള പനിന്തുടെരുകയമ്മാണക്ട് ഇനരന

ഭേരണമ്മാധനികമ്മാരനിവര്ഗര.  എവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  ഇനരന ജനതയ്ക്കക്ട്  ആശത്വമ്മാസമുണമ്മാവക.

മുതലെമ്മാളനിത്തത്തനിഴന്റെ  ഇഇൗ  പുതനിയ  ആമഗമ്മാളവത്കരണ  ഉദമ്മാരവത്കരണ

സമശപനങ്ങമളമ്മാടെക്ട്  നനിങ്ങള്  വലെനിയ  തമ്മാദമ്മാത്മരര  പ്രമ്മാപനിക്കുന.

അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ  പറയുന്ന  ഒരു  പരനിണതനി,  ഇമപ്പമ്മാള്
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പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമ്പമ്മാള്   ഇനരമ്മാ  രമ്മാജരത്തക്ട്  35%   ആളുകള്  ഴകമ്മാവനിഡക്ട്

വന്നതനിനുമശഷേര പുതുതമ്മായനി പടനിണനികമ്മാരുഴടെ കൂടത്തനില വന്നനിരനിക്കുന. മലെമ്മാക

രമ്മാഷ്ട്രങ്ങളനില  പടനിണനി  വര്ദനിചനിട്ടുണക്ട്.  ആ  പടനിണനി  വര്ദനവനിഴന്റെ  ഏറവര

വലെനിയമതമ്മാതക്ട് ഇനരമ്മാ രമ്മാജരത്തമ്മാണക്ട്. അതശവഗുരുതരഴമന്നക്ട് വനിമശഷേനികഴപ്പടുന്ന

പടനികയനിലെമ്മാണക്ട്  ഇനര  ഉള്ഴപ്പടനിട്ടുള്ളതക്ട്.  എന്നമ്മാല  ഇനരയുഴടെ  ഒരു

സരസമ്മാനമമ്മായ  മകരളത്തനില  ആ  അതശവ  ഗുരുതര  പടനിണനിയുണമ്മായനിടനില.

എന്തുഴകമ്മാണക്ട്?  അതനിസമ്മാഹസനികമമ്മായനി  ഇഇൗ  വനിഷേമസന്ധനിഴയ  തരണര

ഴചയമ്മാന.....  നനിങ്ങള്  കമറ്റ്യൂണനിറനി  കനിചണനിഴനയുര  ഭേകണകനിറനിഴനയുര

കളനിയമ്മാക്കുന.  പമക  മകരളര  അതശവ  ഗുരുതരമ്മാവസയനിമലെയ്ക്കുര

ഴകമ്മാടുരപടനിണനിയനിമലെയ്ക്കുര  മപമ്മാകമ്മാതനിരുന്നതക്ട്  ഇടെതുപക  ആശയഗതനികളുഴടെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്.  അതമ്മാണക്ട്  ഇടെതുപകര.  ഒരു  വലെനിയ  വനിപത്തുണമ്മാകുമമ്പമ്മാള്

ജനങ്ങള്  പടനിണനികനിടെകമ്മാനനിടെയമ്മാകുമമമ്മാ;  ഇടെയമ്മാവഴമങ്കേനില  അവരുഴടെ  വശടനില

കുറചക്ട്  അരനി  എത്തനിച്ചുഴകമ്മാടുക്കുക;  കനിറക്ട്  തുടെരുമമമ്മാ  കനിറക്ട്  തുടെരുമമമ്മാ  എന

മചമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ജനങ്ങള് ഒരു സത്വമ്മാഭേമ്മാവനിക അവസയനിഴലെത്തനിയമ്മാല ഇഇൗ

ഭേകണകനിറക്ട്  അമതപടെനിതുടെമരണ  കമ്മാരരമനില.  നമ്മുഴടെ  നമ്മാടനില  മറഷേന
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സരവനിധമ്മാനമുണക്ട്;  ആ മറഷേന സരവനിധമ്മാനര തഴന്ന നമുകക്ട് മതനിയമ്മായത്ര വരുര.

പമക നനിങ്ങള് പരനിഹസനികമ്മാന മവണനി  മചമ്മാദനിക്കുകയമ്മാണക്ട്;  കനിറ്റു  തുടെരുമമമ്മാ

കനിറക്ട്  തുടെരുമമമ്മാ  എന്നക്ട്.  എമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട്  കനിറക്ട്  ഴകമ്മാടുകമ്മാന  തുടെങ്ങനിയതക്ട്.  ഒരു

സവനിമശഷേ സമ്മാഹചരരര, അസമ്മാധമ്മാരണമമ്മായ ഒരു ബുദനിമുടക്ട് ജനങ്ങഴള ബമ്മാധനിച

സമയത്തമ്മാണക്ട് നമള് ഭേകണകനിറക്ട്  ഴകമ്മാടുത്തക്ട് പടനിണനി ഒഴെനിവമ്മാകനിയതക്ട്.  അതക്ട്

പടനിണനിയനില നനിനര കരകയറമ്മാന സഹമ്മായനിക്കുകയുര ഴചയ.  ഇനരയനിഴലെ മറ്റു

സരസമ്മാനങ്ങഴളമപ്പമ്മാഴലെ  പടനിണനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മുതലെകൂപ്പു  നടെത്തമ്മാഴത

മകരളശയസമൂഹര  നനിലെനനിന്നതക്ട്  ഇതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനിടമ്മാണക്ട്.  ഇഇൗ  സമയത്തുര

മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട്  രൂപയുഴടെ  ആസനികള്  വനിറഴെനികമ്മാനുള്ള

നടെപടെനിഴയടുക്കുകയമ്മായനിരുന  മകന്ദ്രത്തനിഴലെ  ബനി.ഴജ.പനി.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്.

വനകനിടെകമ്മാര്ക്കുമവണനി  ഴചയഴകമ്മാടുക്കുന്ന  ഇഇൗ  സഹമ്മായമുണമ്മാക്കുന്ന

പ്രതനിസന്ധനി  ഇനനി  വരമ്മാനനിരനിക്കുന്നമതയുള.  നമഴളലമ്മാവരുര

അതനിഴനതനിഴരയമ്മാണക്ട് പറമയണതക്ട്. 

ഇഇൗ  കഴെനിഞ  ദശകങ്ങള്കനിടെയനില  സത്വമ്മാതനരത്തനിനുമശഷേര

എഴപത്തഞക്ട്  വര്ഷേങ്ങള്  പനിന്നനിടുമമ്പമ്മാള്  ഇനരയുഴടെ  സനിതനിഴയനമ്മാണക്ട്.
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ശതമകമ്മാടെശശത്വരന്മേമ്മാരുഴടെ  എണ്ണര  വര്ദനിച്ചുവരുന.  നനിങ്ങളുഴടെ  കമ്മാലെത്തക്ട്

1990-കളനില  55  പുതനിയ  ശതമകമ്മാടെശശത്വരന്മേമ്മാര്  ഉയര്നവന്നമപ്പമ്മാള്  ഇനരന

ജനത ദമ്മാരനിദരത്തനിമലെയ്ക്കക്ട് മുതലെകൂപ്പു നടെത്തനി. ബനി.ഴജ.പനി.-കമ്മാരുഴടെ ഇഇൗ ഴചറനിയ

കമ്മാലെഘടത്തനിനനിടെയനില  2020-ല  മമ്മാത്രര  165  ശതമകമ്മാടെശശത്വരന്മേമ്മാര്  ആ

പടനികയനിമലെയ്ക്കു  വന്നമപ്പമ്മാള്  അതശവ  ഗുരുതരമ്മാവസ  എന  പറയുന്ന

അവസയനിമലെയ്ക്കക്ട്  സമ്മാധമ്മാരണജനങ്ങളുഴടെ  ജശവനിതര  മുതലെകൂപ്പു  നടെത്തനി.  179

മപര് പുതനിയ പടനികയനിമലെയ്ക്കക്ട് കടെനവന.  Oxfam India   റനിമപ്പമ്മാര്ടനിഴന്റെ ഒരു

പ്രമതരക  ഏജനസനി  കണഴകടുത്തമപ്പമ്മാള്  ദരനിദരുഴടെ  എണ്ണര  വനമതമ്മാതനില

വര്ദനിച്ചു.  ഇഇൗഴയമ്മാരു  equitable  അലമ്മാത്ത  വളര്ചയ്ക്കക്ട്  തുടെകര  കുറനിചതക്ട്

മകരളത്തനിഴലെ  മകമ്മാണ്ഗ്രസമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  നനിങ്ങള്  വലെനിയ

ജനമ്മാധനിപതരവര മസമ്മാഷേരലെനിസവഴമമ്മാനര പ്രസരഗനിചനിടക്ട് കമ്മാരരമനില. നനിങ്ങള് ഈ

രമ്മാജരഴത്ത നശനിപ്പനികമ്മാന മവണനി വലെനിയ മൂലെധനഴകമ്മാള്ളയ്ക്കക്ട് ചൂട്ടുപനിടെനിചവരമ്മാണക്ട്.

അതക്ട് ഇഇൗ രമ്മാജരഴത്ത ജനങ്ങള് കമ്മാണുനണക്ട്. ഒരു അസമതത്വ ഴഴവറസക്ട് ഇവനിഴടെ

പടെരുകയമ്മാണക്ട്.  ആ  അസമതത്വത്തനിഴന്റെ  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വര  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  കൂടെനി

ഏഴറടുകണഴമനള്ള കമ്മാരരമമ്മാഴണനനികക്ട് പ്രമതരകനിചക്ട് പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്. 
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ഇവനിഴടെ  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ആഴക  കശണനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  നനിങ്ങഴള

മവദനനിപ്പനികമ്മാന  പറയുന്നതല.  പമക  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  ഇഇൗ  നയമമ്മാണക്ട്

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന  ഇഇൗ  അവസയനിമലെയ്ഴകത്തനിചതക്ട്.  മകരളത്തനിലെനിമപ്പമ്മാള്

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന  വശണ്ടുര  അധനികമ്മാരത്തനിമലെഴറടുകമ്മാന  മുസ്ലേശരലെശഗനിനക്ട്

ശക്തനിയുണമ്മാകണര.  ഒരു  ശക്തനിമമ്മാന  സനിരനിറനിമലെയ്ക്കക്ട്  വരണഴമന്നക്ട്  മുസ്ലേശര

ലെശഗനിഴന്റെ  മനതൃമയമ്മാഗങ്ങളനില പറയുന.  നമള് ശക്തമമ്മായനി  മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന

തനിരനിചക്ട്  അധനികമ്മാരത്തനിഴലെത്തനികണഴമന്നക്ട്  പറഞതമ്മായനികണ്ടു.  നലതക്ട്.

ഘടെകകകനികള്  അങ്ങഴനതഴന്നമവണര  സരസമ്മാരനികമ്മാന.  പമക

മകമ്മാണ്ഗ്രസനിഴന്റെ  പ്രവര്ത്തകര്  പറയുന്നതക്ട്  അവസമ്മാനര  ഒടകത്തനിനക്ട്  കൂടെമ്മാരര

ഴകമ്മാടുത്തതുമപമ്മാഴലെയമ്മാകുമമമ്മാ എഴന്നമ്മാരു സരശയര ഒരു ഭേമ്മാഗത്തുണക്ട്.  മഴറമ്മാന്നക്ട്

ലെശഗനിഴന്റെ  മനതമ്മാകന്മേമ്മാമരമ്മാടെക്ട്  എനനികക്ട്  ബഹുമമ്മാനമുണക്ട്.  അവരുഴടെ  കൂടത്തനില

യമ്മാഥമ്മാസനിതനികരുര  ഉലപ്പതനിഷ്ണുകളുര  പുമരമ്മാഗമനവമ്മാദനികളുമുണക്ട്.  ഇഇൗ

വനിഷേയവമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടതഴലങ്കേനിലുര  വന്നകൂടത്തനില  ഒരു  കമ്മാരരര  പറയഴട,

നനിങ്ങളനില  പുമരമ്മാഗമനവമ്മാദനികഴളങ്കേനിലുര  ഇഇൗഴയമ്മാരു  വൃത്തനിഴകട  ആമരമ്മാപണര

ഉന്നയനിചതക്ട് മകടനിടക്ട്  വനിഷേമര സഹനിഴചമ്മാരു പരമ്മാതനി ഴകമ്മാടുത്ത ആ ഹരനിതയുഴടെ
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ഴപണ്കുടനികഴള ഇരുട്ടുമുറനിയനിമലെയ്ക്കക്ട് തള്ളരുതക്ട്. നനിങ്ങളവഴര കമ്മാണണര. നനിങ്ങള്

വനിചമ്മാരനിചമ്മാല  സമ്മാധനിക്കുര.  നനിങ്ങളുഴടെ  കൂടത്തനില  പുമരമ്മാഗമന  മനസുള്ളവര്

വനിചമ്മാരനിചമ്മാല  ആ  ഴപണ്കുടനികളുഴടെ  രമ്മാഷ്ട്രശയ  പ്രവര്ത്തനര  തുടെരമ്മാന...  അതക്ട്

ഇവനിഴടെയുള്ളതക്ട് ഇവനിഴടെയുര മനമ്മാകനിഴകമ്മാള്ളമ്മാര. ....ഇവനിഴടെ അതനില എഴന്നമ്മാനര

പറയുന്നനില.  പമക  അതനിനക്ട്  നനിങ്ങള്  സഇൗകരരഴമമ്മാരുക്കുര  എനള്ളതമ്മാണക്ട്

വനിശത്വസനിക്കുന്നതക്ട്. 

നമ്മുഴടെ  സമ്പദ്ഘടെനഴയ  പുനരുജ്ജശവനിപ്പനികമ്മാന  മകരളത്തനിഴലെ

കമ്മാര്ഷേനികമമഖലെഴയ പുനരുജ്ജശവനിപ്പനികണര. ഇനനിയുള്ള ദനിവസങ്ങളനില  നമള്

അതമ്മാണക്ട് ഴചമയണതക്ട്.  എന്നമ്മാല അഖനിമലെനരമ്മാടെനിസമ്മാനത്തനില കൃഷേനികമ്മാരുഴടെ

സരഘടെന  ഴചയ്യുന്ന  സമരത്തനിനുമനഴര  അതനിഭേശകരമമ്മായനിട്ടുള്ള

കടെനകയറമുണമ്മായനിരനിക്കുന.  അതനിഴന  അപലെപനിക്കുകയമ്മാണക്ട്  ഇഇൗ

സഭേമ്മാതലെത്തനില.  അഴഞട്ടു  മപഴര  ഇന്നഴലെ  വണനി  കയറനി  ഴകമ്മാനകളഞ.

നമ്മുഴടെ കര്ഷേക സരഘത്തനിഴന്റെ മനതമ്മാവക്ട് ശശ.  കൃഷ്ണപ്രസമ്മാദനിനടെകര ക്രൂരമമ്മായ

മര്ദ്ദേനമമറ്റുവമ്മാമങ്ങണനി  വന.  അറസ്റ്റേക്ട്  ഴചയ്ത  ശശമതനി  പ്രനിയങ്കേമ്മാ  ഗമ്മാന്ധനിഴയ

ഇമപ്പമ്മാഴര  വനിടനിടനിലമ്മാഴയന്നമ്മാണക്ട്  മതമ്മാനന്നതക്ട്.  ഇതക്ട്  തനികച്ചുര
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അപലെപനശയമമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  വളഴര  ശക്തമമ്മായനി  മകന്ദ്രത്തനിഴലെ

ബനി.ഴജ.പനി.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ കര്ഷേക വനിരുദ നയങ്ങഴള നമുകക്ട് ഒറഴകടമ്മായനി

വരുന്ന  ദനിവസങ്ങളനിലുര  എതനിര്മകണതമ്മായനിട്ടുണക്ട്.  സര്,  ഞമ്മാന  ഒരുപമ്മാടെക്ട്

ദശര്ഘനിപ്പനിക്കുന്നനില.   ഇവനിഴടെ  ഇന്നഴലെ  ഞമ്മാന   നടെത്തനിയ  പ്രസരഗത്തനില

പറഞ  കമ്മാരരങ്ങളനില  പശലെജ  ടെശചര്  സതരര  പറയുനഴവന്നക്ട്

പറയുകയുണമ്മായനി.  നമഴളലമ്മാവരുര  സതരര  പറയുന്നവരമ്മാണക്ട്.  ആര്കമ്മാണക്ട്

സഭേമ്മാതലെത്തനില നുണപറയമ്മാന സമ്മാധനിക്കുക. ഞമ്മാന ഇന്നക്ട് ഒരു ശദകണനികല

ഴകമ്മാണ്ടുവന.   സത്വഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത  പ്ലസക്ട്  വണ് പ്രമവശനത്തനിനക്ട്

സശറക്ട്  കൂടുതല മവണനിവരുര.  കഴെനിഞവര്ഷേഴത്തകമ്മാള് ചനിലെ പ്രമതരകതകള്

ഇമപ്പമ്മാഴണക്ട്.   കൂടുതലമപര് പമ്മാസമ്മായനി,  എ പ്ലസക്ട് കൂടുതല   കനിടനിയനിരനിക്കുന.

ഇഴതലമ്മാര  നലതമ്മാണക്ട്.   പമക  പ്ലസക്ട്  വണ്  പ്രമവശനര  അതനിനനുസരനിചക്ട്

ക്രമശകരനിക്കുകഴയന്നതക്ട്   ഏകദമ്മാനമമ്മാഴയമ്മാരു വനിദരഴകമ്മാണക്ട്  സമ്മാധനിക്കുന്നതല.

ഞമ്മാനതക്ട് എഴന്റെ  ശദകണനികലെനിലൂഴടെ ഈ സഭേമ്മാതലെത്തനില  അവതരനിപ്പനിച്ചു.

ഞമ്മാന  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഴപമ്മാതുവനിദരഭേരമ്മാസ  വകുപ്പുമനനിഴയ

അഭേനിനനനിച്ചുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  തുടെങ്ങനിയതക്ട്.   പ്ലസക്ട്  വണ്   പ്രമവശന  പ്രക്രനിയ
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കുറമറതമ്മാകമ്മാന  അമദ്ദേഹര  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു  മഹമ്മാരവര്ക്കുണക്ട്.

ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാഴരലമ്മാവരുര  കൂടെനി  നടെത്തനിയനിട്ടുഴള്ളമ്മാരു  പ്രവര്ത്തനമുണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഫസ്റ്റേക്ട്  അമലെമ്മാടക്ട്ഴമന്റെനിലതഴന്ന   പ്രതശകനികമ്മാത്തത്രയുര

കുടനികള്കക്ട്   അമലെമ്മാടക്ട്ഴമന്റെക്ട്  കനിടനിയതക്ട്.   ഴസകന്റെക്ട്  അമലെമ്മാടക്ട്ഴമന്റുര  മസമ്മാടക്ട്

അഡനിഷേനുര  കൂടെനി കഴെനിയുമമ്പമ്മാള്  കുഴറക്കൂടെനി  ഈ  പ്രശത്തനിനക്ട്

പരനിഹമ്മാരമുണമ്മാകണഴമന്നക്ട്  ചൂണനികമ്മാണനികമ്മാനമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാന

ശദകണനികലെനിലൂഴടെ  ശമനിചതക്ട്.    ഇതക്ട്   വളഴര  മപമ്മാസനിറശവമ്മായനി  മനനി

എടുക്കുകയുര  ഴചയ.     അതക്ട്  അങ്ങഴനതഴന്ന ഴചയമ്മാന പരനിശമനികമ്മാഴമന്നക്ട്

മനനി പറയുകയുര ഴചയ്തനിട്ടുണക്ട്.   ഇതക്ട്  വളഴര  എളുപ്പമുള്ളകമ്മാരരമല.   കമ്മാരണര

എലമ്മാവര്ക്കുര   എ-പ്ലസക്ട്  കനിട്ടുമമ്പമ്മാള്  പ്രമതരകനിചക്ട്  സയനസക്ട്  ഗ്രൂപ്പുമപമ്മാലുള്ള

വനിഷേയങ്ങള്  ഴതരഴഞടുക്കുന്ന  കുടനികളുഴടെ  എണ്ണവര  കൂടുര.

അങ്ങഴനയമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  സയനസക്ട്  ബമ്മാചനിഴലെ  സശറ്റുകള്  ഫുള്  ആകുര.

ബമ്മാകനിയുള്ള മകമ്മാമമഴനിലുര മറക്ട്  മകമ്മാമ്പനിമനഷേനുകളനിലുര കുടനികള് ഇലമ്മാത്ത ഒരു

അവസയുമുണമ്മാകുര.  ഴപഴടന്നക്ട്  ഇതുമപമ്മാഴലെയുണമ്മാകുന്ന  ഒരു  പ്രശര  വളഴര

ഴപഴടഴന്നമ്മാരു ബമ്മാചക്ട് അനുവദനിചക്ട് പരനിഹരനികമ്മാന കഴെനിയനില.  നമള് ഈ പ്രശര
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ചര്ച ഴചയ്തക്ട് കുടനികള്കക്ട് പഠനികമ്മാനുള്ള  സഇൗകരരമുമണമ്മാഴയന്നക്ട് പരനിമശമ്മാധനിമച

മതനിയമ്മാകൂ.  അതക്ട് പരനിമശമ്മാധനികമ്മാന ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ബമ്മാധരസമമ്മാണക്ട്.    അതനിഴന

സഹമ്മായനികമ്മാന   അതതക്ട്  പ്രമദശത്തുള്ള   എലമ്മാ  ജനപ്രതനിനനിധനികളുര

ബമ്മാധരസരമ്മാണക്ട്.    ഒരുമനിചക്ട്  മചര്നഴകമ്മാണക്ട്   ആ  പ്രശത്തനിനക്ട്  പരനിഹമ്മാരര

കമ്മാണുകയമ്മാണക്ട്   മമ്മാര്ഗര.   അലമ്മാഴത  കുറഴപ്പടുത്തലെനിനുള്ള  വനിഷേയമമ്മായനി  ഇതക്ട്

എടുമകണതനില.  ഞമ്മാന  പറഞതുര  കുറഴപ്പടുത്തലെമ്മായനിടഴലനള്ളതുര

സൂചനിപ്പനികമ്മാന  ആഗ്രഹനിക്കുന.  ഈ  ഒമ്മാര്ഡനിനനസുകഴളഴലമ്മാര

അവതരനിപ്പനിമകണനിവന്ന  സമ്മാഹചരരര  കണകനിഴലെടുത്തക്ട്  നമുകക്ട്

ഭേരണഘടെനമ്മാപരമമ്മായ  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വര  നനിര്വഹനികമ്മാര.   വരുന്ന  നമ്മാളുകളനില

മകരളത്തനിഴന്റെ സമ്മാമ്പത്തനിക സനിതനി  സുസനിരമമ്മാകമ്മാന കഴെനിയുന്ന വനിധത്തനില

മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെനില നനിനര കനിടമ്മാനുള്ളതക്ട് മചമ്മാദനിച്ചുവമ്മാങ്ങമ്മാനുര,  അതുമപമ്മാഴലെ

സരസമ്മാന  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  സുസനിരമമ്മായ പ്രവര്ത്തനര   ഉറപ്പുവരുത്തമ്മാനുര

ഭേരണ  പ്രതനിപക  മഭേദമനിലമ്മാഴത  സഹകരനിമകണ  ഘടമമ്മാണക്ട്.  കമ്മാരണര

മകമ്മാവനിഡക്ട്  പകര്ചവരമ്മാധനി  മലെമ്മാകഴത്തതഴന്ന  പനിടെനിച്ചുകുലുകനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

മലെമ്മാക സമ്മാമ്പദ്ഘടെനഴയ അടനിമറനിചനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.   എനമ്മാണക്ട്  മലെമ്മാകത്തനില
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സരഭേവനിക്കുകഴയന്നക്ട്  പറയുവമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുകയനില.  പുതുതമ്മായനിടക്ട്

മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട്  മനുഷേരര്  ഭേകണമനിലമ്മാത്തവരമ്മായനി  മമ്മാറനിയനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

മകമ്മാടെനികണകനിനക്ട്  കുടനികള്  വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസത്തനിനക്ട്  മശഷേനിയനിലമ്മാത്തവരമ്മായനി

മമ്മാറനിയനിരനിക്കുന.  അതനിഭേശകരമമ്മാഴയമ്മാരു  അവസയമ്മാണക്ട്   മകമ്മാവനിഡക്ട്  -19

പകര്ചവരമ്മാധനി   ഈ  ഭൂമഗമ്മാളത്തനില  സൃഷ്ടനിചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.    അതനിലനനിന്നക്ട്

ആരമ്മാണക്ട്  കരകയറുക;  ആ ചര്ചയുര ഇമപ്പമ്മാള് നടെക്കുനണക്ട്.   ആ ചര്ചയുഴടെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഇമപ്പമ്മാള്  മലെമ്മാകരമ്മാഷ്ട്രങ്ങള് ചര്ച ഴചയ്യുന്നതക്ട്,  മനരഴത്ത ഞങ്ങള്

പറഞതുമപമ്മാഴലെ  ഒരു  ഇടെതുപക  മനമസമ്മാഴടെ  വനിമകന്ദ്രശകൃത  ആസൂത്രണര

നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള പ്രമദശങ്ങളനില മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  രകഴയന്നമ്മാണക്ട്.  ഴപമ്മാതു  ആമരമ്മാഗര

ശരഖലെയ്ക്കുമവണനി  കമ്മാശക്ട്  ഴചലെവഴെനിച  സലെങ്ങളനില  മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്   മരണങ്ങള്

കുറഞതക്ട്.   അതക്ട്  ഒരു സൂചനയമ്മാണക്ട്.    അതനില ഞങ്ങള് അഭേനിമമ്മാനനിക്കുന.

മകരളത്തനിഴലെ  ഴപമ്മാതുജനമ്മാമരമ്മാഗര  ശരഖലെയനില നമള്  നടെത്തനിയ

നനിമകപമമ്മാണക്ട്  മകമ്മാവനിഡക്ട്  മരണങ്ങള്  കുറയ്ക്കമ്മാന  സഹമ്മായനിചതക്ട്.   കൂടത്തനില

വനിമകന്ദ്രശകൃതമ്മാസൂത്രണര,  പഞമ്മായത്തുകളുര  മറ്റുര  നടെത്തനിയനിട്ടുള്ള  വലെനിയ

പ്രവര്ത്തനര;   ഞമ്മാന അതനിമലെയ്ഴകമ്മാനര  മപമ്മാകുന്നനില.    ആ  വരതരമ്മാസര
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കമ്മാണണര.  നമുകക്ട്  ഒമര മനസമ്മായനിടക്ട്  ജനങ്ങളുഴടെ പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനികമ്മാന

ഇടെഴപടെണര.   അതുഴകമ്മാണക്ട്  മകരളത്തനിനക്ട്  ന നിവര്ത്തനിയനിലമ്മാത്ത ഘടത്തനില

കടെഴമടുമകണനിവന.  ആ കടെര ഏറവര ജനകശയമമ്മായനി  മകരളര വനിനനിമയമ്മാഗനിച്ചു.

ആ  ഒറ  കമ്മാരണരഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്   ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ധനകമ്മാരരവകുപ്പുമനനി

അവതരനിപ്പനിച  ഈ  പ്രമമയഴത്ത   സര്വമ്മാത്മനമ്മാ  ഞമ്മാന  പനിനമ്മാങ്ങുന്നതക്ട്.

അവസമ്മാനനിപ്പനിക്കുന.  

ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനി (ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല):സര്, ഈ മൂന്നക്ട്

ബനില്ലുകളുര  നനിര്ബന്ധനിതമമ്മായനി  നമുകക്ട്  ഒരു  ഘടത്തനില  ഒമ്മാര്ഡനിനനസമ്മായനി

ഇറമകണനിവന്നതുര, അതക്ട് ഭേരണഘടെനമ്മാപരമമ്മായനി   പമ്മാസമ്മാമകണതുമമ്മാണക്ട്.  ആ

പമ്മാസമ്മാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടെപടെനിക്രമത്തനിഴന്റെ   ഭേമ്മാഗമമ്മായമ്മാണക്ട്   സഭേ  ഇമപ്പമ്മാള്

കൂടുന്നതക്ട്.    വളഴര  സമയഴമടുത്തുതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ചര്ച  നടെന്നതക്ട്.

ആവശരത്തനിലെധനികര  ചര്ചനടെനഴവന്നക്ട്  മതമ്മാന്നലുണമ്മാകമ്മാഴമങ്കേനിലുര   ഈ

സഭേയനിഴലെ  ചര്ച   വളഴര  ഗഇൗരവമത്തമ്മാഴടെ  വശകനിക്കുന്ന  ധമ്മാരമ്മാളര  ആളുകള്

നമ്മുഴടെ  മകരളത്തനിലുണക്ട്.  പത്രപ്രവര്ത്തകര്വഴെനി  ഇകമ്മാരരങ്ങഴളലമ്മാര

നമ്മാടനിമലെയ്ഴകത്തുര.    പമ്മാര്ലെഴമന്റെറനി സരവനിധമ്മാനത്തനില ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാരുഴടെ
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പങ്കേക്ട് വളഴര പ്രധമ്മാനഴപ്പടതമ്മാണക്ട്.   ഈ സഭേയനില നടെക്കുന്ന ചര്ചകള്,  അവര്

ഉന്നയനിക്കുന്ന  പ്രശങ്ങള്,   ഇമപ്പമ്മാള്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി  മപമ്മാലുള്ളതമ്മാഴണങ്കേനില  ആ

പ്രമദശങ്ങളനിലുണമ്മാകുന്ന  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായ  പ്രശങ്ങള്   ഇഴതലമ്മാര  വളഴര

സശരനിയസമ്മായ  കമ്മാരരഴമന്നനനിലെയനിലത്തഴന്ന   ഉമദരമ്മാഗസ   സരവനിധമ്മാനവര

നമ്മുഴടെ  ബറ്റ്യൂമറമ്മാക്രസനിയുര   മനസനിലെമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്.   അങ്ങഴന  വളഴര

പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരു   കമ്മാരരമമ്മാണക്ട്   ഇവനിഴടെ  നടെക്കുന്നതക്ട്.    അതുഴകമ്മാണക്ട്

ചര്ചയ്ക്കകത്തക്ട്  പലെമപ്പമ്മാഴര വനിമര്ശനങ്ങളുര കുറങ്ങളുര പറഞനിട്ടുമുണമ്മാകുര.

 മനി  .  സശകര്:  ഈ  ചര്ച  നടെക്കുമമ്പമ്മാള്  ഉമദരമ്മാഗസര്

പലെരുരമനിഴലനള്ളകമ്മാരരര  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  ഒരു  അരഗവര  ഇവനിഴടെ

ചൂണനികമ്മാണനിചനിരുന.    അതക്ട്  വളഴര  ഗഇൗരവമത്തമ്മാഴടെതഴന്ന   ഴചയര്

കമ്മാണുകയമ്മാണക്ട്.  

   ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല:സര്,  തശര്ചയമ്മായുര  അങ്ങഴന  മവണര.

ഇവനിഴടെ  ബന്ധഴപ്പട  ഉമദരമ്മാഗസരുണമ്മായനിരുന.  ഇതുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പട

ഒനരണക്ട്  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാര്  ലെശവമ്മായതുകമ്മാരണര  സലെത്തനിലമ്മാത്തഴതമ്മാഴെനിചക്ട്

ബമ്മാകനിയുള്ളവര്   ഇവനിഴടെ  ഉണമ്മായനിരുന.    എന്നമ്മാലുര  ഞമ്മാനുര  അങ്ങുര
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പമ്മാര്ലെഴമന്റെനിലുണമ്മായനിരുന്നവരമ്മാണക്ട്.   പമ്മാര്ലെഴമന്റെനില  എത്ര  സശരനിയസമ്മായമ്മാണക്ട്

ഇത്തരര ചര്ചകള് നടെക്കുമമ്പമ്മാള് ഉമദരമ്മാഗസര്  ഒമ്മാഫശമസഴെക്ട് സക്ട് ഗരമ്മാലെറനിയനില

ഉണമ്മാകുന്നതക്ട്.  സമ്മാധമ്മാരണഗതനിയനിലത്തഴന്ന  മവണതമ്മാണക്ട്.  അങ്ങക്ട്

പറഞതുമപമ്മാഴലെ  വളഴര  ഉത്തരവമ്മാദനിത്തമത്തമ്മാടുകൂടെനി    ഞമ്മാനുര  എടുക്കുന.

ഉമദരമ്മാഗസരുര അങ്ങഴന തഴന്ന എടുക്കുഴമനതഴന്നയമ്മാണക്ട് കരുതുന്നതക്ട്.  ഈ

ചര്ചകള്  മകടനിടക്ട്    എഴനമ്മാഴകയമ്മാണക്ട്  അതനിനകത്തക്ട്  വമരണഴതനള്ളതക്ട്

ഉമദരമ്മാഗസര് മനസനിലെമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്.  

ഇവനിഴടെ  നടെന്ന  ചര്ചകളനില  വനിമര്ശനത്തനിഴന്റെ  അരശങ്ങള്

ധമ്മാരമ്മാളമുണമ്മാകുര.  ചനിലെതക്ട് രമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മായ കമ്മാരരങ്ങള്കക്ട് മുനഗണനവചമ്മായനിരനിക്കുര.

എങ്കേനിലുര  വളഴര  നഴലമ്മാരു  ചര്ചയമ്മാണക്ട്  ഇവനിഴടെ  നടെന്നതക്ട്.  ഇവനിഴടെ

ഒമ്മാര്ഡനിനനസുകഴള പറനി പറഞ.   രമ്മാഷ്ട്രശയപരമമ്മായനിതഴന്നയമ്മാണക്ട് പ്രതനിപക

മനതമ്മാവര  മുനപ്രതനിപക  മനതമ്മാവര  മറക്ട്  മനതമ്മാകന്മേമ്മാരുഴമലമ്മാര

ഉന്നയനിചഴതനതഴന്ന കരുതുന. 35  ഒമ്മാര്ഡനിനനസക്ട്  ഇറകനിയതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്

ഇങ്ങഴനഴയമ്മാരു  ഴസഷേന  വനിളനിമകണനിവന്നഴതന്നക്ട്  പറഞ.   35

ഒമ്മാര്ഡനിനനസക്ട്   ഇറകനിയതുഴകമ്മാണക്ട്   ഈ  ഴസഷേന  വനിളനിചക്ട്  ഴമമ്മാത്തര
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നനിയമമമ്മാകമ്മാനുള്ള ശമമമ്മാണക്ട്.   ഒരു കമ്മാരരര  ഞമ്മാന അവഴര ഒമ്മാര്മനിപ്പനികമ്മാന

ശമനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  പതനിമൂന്നമ്മാര  മകരള  നനിയമസഭേയനില,  215

ഒമ്മാര്ഡനിനനസുകളമ്മാണക്ട്  അഞ്ചുവര്ഷേരഴകമ്മാണക്ട് ഇറകനിയതക്ട്.  അഴതമ്മാരു കുറമമ്മായനി

ഞമ്മാന പറയുന്നതല. ഒരു കമ്മാരരര പറയുമമ്പമ്മാള്  എമപ്പമ്മാഴര സതരര നമുക്കുമനഴര

തുറനിച്ചുമനമ്മാക്കുഴമനള്ള  കമ്മാരരര   വനിമര്ശനര  ഉന്നയനിക്കുന്ന  ആളുകള്

മനസനിലെമ്മാകണര.   അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇവനിടെഴത്ത 35-ഴനകമ്മാളുര  അന്നഴത്ത 215

വളഴര  കുറവമ്മാഴണന്നക്ട്   മവണഴമങ്കേനില  നമ്മുകക്ട്  വമ്മാദനികമ്മാര.    എന്നമ്മാലുര

ഒമ്മാര്ഡനിനനസുകള്  അങ്ങഴനതഴന്ന  കനിടെകമ്മാഴത   ആ  ഒമ്മാര്ഡനിനനസുകള്

നനിയമമമ്മാകമ്മാനുള്ള   ശമമമ്മാണക്ട്  നടെക്കുന്നതക്ട്.    ഈ  ഒമ്മാര്ഡനിനനസനിഴന

മനിസക്ട് യൂസക്ട്  ഴചയരുതക്ട്.   മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെകമ്മാലെത്തക്ട്  സഭേമപമ്മാലുര  കൂടെമ്മാതനിരുഴന്നമ്മാരു

ഘടര  നമുകറനിയമ്മാര.    അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഴപമ്മാതുവനിലുള്ള  നമ്മുഴടെ  നനിയമത്തനിഴന്റെ

സമ്പ്രദമ്മായര അനുസരനിചക്ട്  അതക്ട് മനമ്മാകനി കമ്മാരരങ്ങള് ഴചയമ്മാനമ്മാണക്ട്  ശമനിചതക്ട്.

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ഴയ  സരബന്ധനിച്ചുര  സമ്മാമ്പത്തനിക  സനിതനിഴയ  സരബന്ധനിച്ചുര

സമ്മാമമ്മാനരര  നല  ചര്ചവന.   ഴപമ്മാതുവനില  നനിയമര  പമ്മാസമ്മാകണഴമനള്ള

കമ്മാരരത്തനിനകത്തുര  ഇതനിനകഴത്ത  കണശഷേനസനിഴന  സരബന്ധനിച്ചുര ആര്ക്കുര
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തര്കമനില.    മകന്ദ്ര  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.   കഇൗണ്സനില  അരഗശകരനിച്ചുകഴെനിഞമ്മാല

മമ്മാനമഡററനിയമ്മായനി, സ്റ്റേമ്മാററ്റ്യൂടറനിയമ്മായനി പമ്മാസമ്മാമകണതമ്മാണക്ട്  അതനിനകത്തക്ട്

ആര്ക്കുര  വനിഷേയങ്ങഴള  സരബന്ധനിചക്ട്  തര്കമനില.  എഫക്ട്.ആര്.ബനി.എര.

ആകനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനിനകത്തുര  ഴപമ്മാതുവനില  മകരളത്തനിനക്ട്  മമ്മാത്രമല,

ഇനരയനിലെമ്മാഴക  എകരഷേനസക്ട് ഴകമ്മാടുത്തതമ്മാണക്ട്.  അതനിനകത്തക്ട്  തര്കമുള്ള

കമ്മാരരമല.   പനിഴന്ന  ഴസയനിലസക്ട് ടെമ്മാകനിഴന സരബന്ധനിചമ്മാണക്ട്.   അതനിനകത്തക്ട്

അത്രയുര  വനിലെകൂടണമമ്മായനിരുമന്നമ്മാ  തുടെങ്ങനിയ  കമ്മാരരങ്ങളമ്മായനിരുന.  എങ്കേനിലുര

അകമ്മാരരവര  ഴപമ്മാതുവനില  ആളുകള്  അരഗശകരനിക്കുനണക്ട്.   ഞമ്മാന  അധനികര

സമയഴമടുകണഴമന്നക്ട് ആഗ്രഹനിക്കുന്നനില.  ചനിലെകമ്മാരരങ്ങള് പറഞതനില മറുപടെനി

അഴലങ്കേനില എഴന്റെ അഭേനിപ്രമ്മായര പറയമ്മാതനിരനികമ്മാന കഴെനിയനില.  മകരളത്തനിഴന്റെ

ധനകമ്മാരരമനനിഴയന്ന  നനിലെയനില  ഞമ്മാനനിമപ്പമ്മാള്  ഒരു  മുടെനിഞ  വശടെനിഴന്റെ

പൂമുഖത്തനിരനിക്കുന്ന  ഒരമ്മാഴളമപ്പമ്മാഴലെ   സഹതമ്മാപര  മതമ്മാനനഴവന്നക്ട്   പറഞ.

എന്നമ്മാല  അങ്ങഴനയല,  വളഴര  സമനമ്മാഷേമുഴള്ളമ്മാരു  കുടുരബത്തനില

എലമ്മാവര്ക്കുര ആവശരത്തനിനക്ട് ഭേകണവര വനിദരമ്മാഭേരമ്മാസവര മരുനഴമലമ്മാര കനിട്ടുന്ന

നല  രകകര്ത്തമ്മാകളുമുള്ള  കുടുരബത്തനിഴലെ  ഒരമ്മാഴളമപ്പമ്മാഴലെ  ഇരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.
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പമക,  അവനിഴടെ  എനനിനുര കലെഹനിക്കുന്ന ചനിലെ കുടനികളുമുണമ്മാകുര.   അവര്കക്ട്

കലെഹനികമ്മാനുര അവസരര ഴകമ്മാടുക്കുഴന്നമ്മാരു കുടുരബമമ്മാണനിതക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട് ആ

സമനമ്മാഷേമത്തമ്മാടുകൂടെനിതഴന്നയമ്മാണക്ട്  ഇരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇനഡരയനില  മറ്റുള്ളവര്

മനമ്മാക്കുമമ്പമ്മാഴര ഇഇൗ കുടുരബര എലമ്മാവരുര മചര്ന്നക്ട് ഇങ്ങഴനതഴന്നയമ്മാണക്ട്.  ആ

സനിരനിറനില തഴന്നയമ്മാണക്ട് മകരളഴത്ത മനമ്മാകനികമ്മാണുന്നതുര. 

 വളഴര  പ്രധമ്മാനഴപ്പഴടമ്മാരുകമ്മാരരര  സഭേയുഴടെ  മുമ്പമ്മാഴക  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്,

ഇനഡരയനില  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നടെപ്പമ്മാകനിയതുര  സമ്മാമ്പത്തനിക  മമഖലെയുര

സരബന്ധനിചക്ട്  രമ്മാഷ്ട്രശയപരനിമനിതനികകത്തുനനിനഴകമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതനിനപ്പുറര

കുറച്ചുകൂടെനി  ഗഇൗരവമമ്മായനി  ഇടെഴപമടെണ  സമയമമ്മായനി  എന്നതമ്മാണക്ട്.   കടെര

സരബന്ധനിച  കമ്മാരരങ്ങളല  ഞമ്മാന  പറയുന്നതക്ട്.   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  സമ്പ്രദമ്മായര

നടെപ്പനിലെമ്മാകനി.  അതമ്മാരക്ട്  ഴകമ്മാണ്ടുവന;  എനമ്മാണക്ട്  സമശപനര;  എന്ന

കമ്മാരരത്തനിമലെയ്ക്കുള്ള വമ്മാദത്തനിഴനമ്മാനര ഞമ്മാന മപമ്മാകുന്നനില.  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പമ്മാര്ടനി

തഴന്നയമ്മാണക്ട് ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട് പമ്മാര്ടനി ഇങ്ങഴനയല ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാന  ഉമദ്ദേശനിചഴതന്നക്ട്  ഇവനിഴടെയുള്ള  മനതമ്മാകള്  പറയുനണക്ട്.

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുമമ്മായനി ബന്ധഴപ്പട ചര്ച നടെന്ന കമനിറനിയനില സനി.പനി.ഴഎ.(എര)-
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യുമടെയുര സനി.പനി.ഴഎ.-യുമടെയുര പ്രതനിനനിധനികള് ഉള്ഴപ്പഴടെ ഞമ്മാനുര സനി.പനി.ഴഎ.

ജനറലഴസക്രടറനി  സഖമ്മാവക്ട്  ഡനി.  രമ്മാജയുര  ഉണമ്മായനിരുന.  ആ  കമനിറനിയനില

AIADMK-യുഴടെ ശക്തമമ്മായനിട്ടുള്ള  നനിലെപമ്മാടുണമ്മായനിരുന.  ഞങ്ങള്  ശക്തമമ്മായനി

ഡനിസന്റെക്ട്  മരഖഴപ്പടുത്തനിയതമ്മാണക്ട്.   ഞങ്ങളുഴടെ  പമ്മാര്ടനിയുഴടെ  മകന്ദ്രകമനിറനിയുര

മപമ്മാളനിറക്ട്  ബറ്റ്യൂമറമ്മായുര  തശരുമമ്മാനനിചതനുസരനിച്ചുള്ള  നനിലെപമ്മാടെമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്

എടുത്തതക്ട്.  അതനിനകത്തക്ട്  വരതരസ  അഭേനിപ്രമ്മായഴമമ്മാനര  ഞങ്ങള്  തമനിലെനില.

ആദരഘടത്തനില  ഇതക്ട്  വരുമമ്പമ്മാള്  നലതമ്മാഴണന്ന  ധമ്മാരണ  മതമ്മാന്നനിയനിരുന.

പമക, അനുഭേവത്തനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനില പനിന്നശടെക്ട് പരനിമശമ്മാധനിചമപ്പമ്മാള് ഇഇൗ

അപകടെര  മനസനിലെമ്മാകനി  ബനിലെക്ട്ല  പമ്മാസമ്മാകുന്നതനിനക്ട്  മുനപക്ട്  തഴന്ന

നനിലെപമ്മാഴടെടുത്തവരമ്മാണക്ട് ഞങ്ങള്.  ശക്തമമ്മായ നനിലെപമ്മാടുമമ്മായനിടമ്മാണക്ട് മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്

അതനിനകത്തക്ട്  നനിന്നതക്ട്.   പമക,  ഇമപ്പമ്മാള്  മകമ്മാണ്ഗ്രസക്ട്  ഭേരനിക്കുന്ന

മസ്റ്റേറ്റുകളനില.....  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട പ്രതനിപകമനതമ്മാവര മുനപ്രതനിപക മനതമ്മാവര

ഉള്ഴപ്പഴടെ  പറഞ   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കഇൗണ്സനിലെനില   ബനി.ഴജ.പനി.  ഇതര

പ്രതനിപകര ഒരുമനിചക്ട് തഴന്ന നനിലെപമ്മാടെക്ട്  എടുകമ്മാറുഴണന്നക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാള് കഴെനിഞ

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കഇൗണ്സനിലെനില രമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മായുള്ള   നനിലെപമ്മാടുകഴളമ്മാഴെനിചമ്മാല,  എലമ്മാ
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സരസമ്മാനങ്ങളുര അവരുഴടെ സമ്മാമ്പത്തനിക പ്രശങ്ങഴളപ്പറനി  വളഴര ഗഇൗരവമമ്മായനി

പറയുകയമ്മായനിരുന.   മകരളര  മമ്മാത്രമല.   നമുകക്ട്  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത  സനിതനിയനില

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നടെപ്പനിലെമ്മാകുമമ്പമ്മാള്,  അന്നക്ട് മകരളത്തനില ശരമ്മാശരനി  14  ശതമമ്മാനര

ടെമ്മാകക്ട് ഉണമ്മായനിരുന.  മകന്ദ്രത്തനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗര  14  ശതമമ്മാനമുണമ്മായനിരുന.  എലമ്മാര

കൂഴടെ തടനികനിഴെനിചക്ട് 28 ശതമമ്മാനര ആവമറജക്ട് ആയനി എടുക്കുമമ്പമ്മാള് റവനറ്റ്യൂ നറ്റ്യൂട്രല

മററക്ട് എന പറയുന്നതക്ട് ഏകമദശര  16  ശതമമ്മാനമമ്മായനിരുന. 16  ശതമമ്മാനര ടെമ്മാകക്ട്

ഏര്ഴപ്പടുത്തനി  നടെപ്പനിലെമ്മാകനി  തുടെങ്ങനി.  എലമ്മാര  തശരുമമ്മാനനിക്കുന്നതക്ട്  ഇഇൗ

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  കഇൗണ്സനിലെമ്മാണക്ട്,   നമ്മാചത്വറലെനി  ഴസനട്രല  ഗവണ്ഴമന്റെനിനമ്മാണക്ട്

മുനഴഴക.  പലെഘടത്തനിലുര രമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മായനി പലെതമ്മാല്പരരങ്ങളുര ഴതരഴഞടുപ്പുകളുര

വനവന്നക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  അതക്ട്  11.3  ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്.   അതമ്മായതക്ട്  മനരമത്ത

കനിടനിഴകമ്മാണനിരുന്ന  ടെമ്മാകനിഴന്റെ  മൂന്നനിഴലെമ്മാന്നക്ട്  ഇനഡരയനിഴലെ  എലമ്മാ

സരസമ്മാനങ്ങള്ക്കുര കുറഞ.  ഴസനട്രലുര മസ്റ്റേറ്റുര വചക്ട് മനമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള് കഴെനിഞ

വര്ഷേഴത്ത  കളകന  25,000-മത്തമ്മാളര  മകമ്മാടെനി  രൂപയനിലുര  കുറഞനിരുന.

അതനിനകഴത്തമ്മാരു  പതനിനമ്മായനിരര  മകമ്മാടെനി  ഇഇൗ  പറഞ  മകമ്മാമ്പനമസഷേന

കുറഞ  തുകയ്ക്കക്ട്  തുലെരമമ്മായനി  കനിട്ടുന്ന  തുക  ടെമ്മാകക്ട്  കുറഞനിരുന്നനിഴലങ്കേനില
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കനിടനിമയഴന. ഇമപ്പമ്മാള് ടെമ്മാകക്ട് കുറഞനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്. ഇഴതമ്മാരു ഴചറനിയ പ്രശമല.

മകരളത്തനിഴലെ  ഴപമ്മാതുവനിലുള്ള  പ്രശമമ്മാണക്ട്,  ഇനഡരയനിഴലെ മസ്റ്റേറ്റുകളുഴടെ  ഴപമ്മാതു

പ്രശമമ്മാണക്ട്,   ഭേമ്മാവനിയനില  ഏറവര  കൂടുതല  പ്രശമമ്മായനി  വരമ്മാന  മപമ്മാകുന്ന

കമ്മാരരമമ്മായതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ചൂണനികമ്മാണനിക്കുന്നതക്ട്.   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ

മററനിനകത്തക്ട്  കുറവവന.  അതക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്നതനിഴനക്കുറനിചക്ട്  ഇവനിഴടെ

പറഞകമ്മാരരര  വളഴര  ശരനിയമ്മാണക്ട്.  ഴചകക്ട്  മപമ്മാസ്റ്റുകള്  മപമ്മായനി.   പുതനിയ

സരവനിധമ്മാനങ്ങള്  പലെതുര  വന്നനില.   തമ്മാരതമമരന  മഭേദമമ്മാണക്ട്  മകരളത്തനിഴലെ

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  സമ്പ്രദമ്മായഴമന്നമ്മാണക്ട് മറക്ട് ഉമദരമ്മാഗസനമമ്മാര് പറയുന്നതക്ട്.  ഇവനിഴടെ

ചര്ച  ഴചയ്തമപ്പമ്മാള്  പറഞതക്ട്  ബമ്മാകനിഴയലമ്മായനിടെത്തുര  മമമ്മാഡഴഴണമസഷേന

നടെനഴവന്നമ്മാണക്ട്.  അല.   ഞങ്ങളുഴടെ  അനുഭേവര  മകരളത്തനില നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്ന

പലെകമ്മാരരങ്ങളുര  സരബന്ധനിചക്ട്  ഇവനിടെഴത്ത  ഉമദരമ്മാഗസന്മേമ്മാഴര  വനിളനിചക്ട്  അവര്

ഡനിസസക്ട്  ഴചയ്യുകയമ്മാണക്ട്.   ഴപരുമ്പമ്മാവൂരനിഴലെ  ഴഴപ്ലവഡനിഴന  സരബന്ധനിചക്ട്

ഇവനിഴടെ പറഞ.  ഒരു തടനിപ്പനിഴന്റെ ഉദമ്മാഹരമമ്മാണക്ട്.  കനരമ്മാകുമമ്മാരനിയനിഴലെ ബനില്ലുര

വചനിടമ്മാണക്ട്  മപമ്മാകുന്നതക്ട്.    ഉല്പന്നര മപമ്മാകുന്നതക്ട്  ഴപരുമ്പമ്മാവൂരനില നനിനമമ്മാണക്ട്.

ഇതക്ട്  മപമ്മാകുന്നതക്ട്  മമ്മാഹമ്മാരമ്മാഷ്ട്രയ്ക്കമ്മാണക്ട്.   ഇഇൗ ബനിലനില ടെമ്മാകക്ട്  അടെയ്ക്കുന്നനില.  ഇഇൗ
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ടെമ്മാകക്ട് അടെകമ്മാഴത വരുമമ്പമ്മാമഴെക്കുര മസ്റ്റേറനിനുര ഴസനട്രലെനിനുര കനിമടണ വനിഹനിതര

കനിട്ടുന്നനില.   ഇഴതമ്മാരു മകസമ്മാണക്ട്.   ഇതക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  കണ്ടുപനിടെനിചഴതന്നക്ട്

കര്ണമ്മാടെകയുര  മറക്ട്  മസ്റ്റേറ്റുകളുര  നമമളമ്മാടെക്ട്  മചമ്മാദനിച്ചു.   ഇതുമപമ്മാഴലെ  അടെയ്ക്ക

വലെനിയമതമ്മാതനില  മപമ്മാകുന്നതക്ട്  കര്ണമ്മാടെകത്തനില  നനിന്നമ്മാണക്ട്.  പമക,  ബനിലെക്ട്ല

മകരളത്തനിമലെതമ്മാണക്ട്.  ഇങ്ങഴന മപമ്മായനികഴെനിഞമ്മാല ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  അനുസരനിചക്ട്

ഇവനിഴടെ ഒരു ടെമ്മാകക്ട് അടെചനിടക്ട് അടെയ്ക്ക മവഴറമ്മാരു മസ്റ്റേറനിമലെയ്ക്കമ്മാണക്ട് മപമ്മാകുന്നഴതങ്കേനില

ഇവനിഴടെ  കളകക്ട്  ഴചയ്ത പണര അമങ്ങമ്മാടക്ട്   അയച്ചുഴകമ്മാടുകണര.   അവര് ഇതക്ട്

കളകക്ട് ഴചയ്യുനമണമ്മാ എന്നശ കമ്മാരരങ്ങള്കക്ട് ഇമപ്പമ്മാഴര കമ്മാരനിറനിയനില.  ഇവനിഴടെ

അടെയ്ക്കമ്മാത്ത പണര അവനിഴടെ കുറവക്ട് ഴചയ്തക്ട് മപമ്മാകുനമവമ്മാ തുടെങ്ങനിയ സമ്മാമങ്കേതനിക

പ്രശങ്ങളുണക്ട്.   എനമ്മായമ്മാലുര  ഇത്തരര  കമ്മാരരങ്ങള്  സരബന്ധനിചക്ട്  പലെ

ഉല്പന്നങ്ങളുമടെയുര കമ്മാരരത്തനില  ഗഇൗരവമമ്മായ ചര്ച വന.  ഇമപ്പമ്മാള് കമ്പറ്റ്യൂടര്

സനിസ്റ്റേര  അതനിഴന്റെ  GSTIN  എന പറയുന്ന ഴഎ.ടെനി.  സരവനിധമ്മാനര ഉള്ഴപ്പഴടെ

വളഴര  സജശവമമ്മായനി  മനമ്മാകമ്മാനുള്ള  ഒരു  സബ്കമനിറനി  ഇമപ്പമ്മാള്

ഉണമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്. മററ്റുകള് സരബന്ധനിചക്ട് ഒരു പുനനഃസരഘടെനയുര പരനിമശമ്മാധനുര

നടെത്തമ്മാനുള്ള  ഒരു  ഏഴമപരുള്ള  ഒരു  കമനിറനിയുര  ഇമപ്പമ്മാള്  ഉണമ്മാകനിയനിട്ടുണക്ട്.
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ആ കമനിറനിയനില മകരളവര അരഗമമ്മാണക്ട്.  

മനരമത്ത പറഞതക്ട് ശരനിയമ്മാണക്ട്  ഒരു കനിമലെമ്മാ പമ്മായ്ക്കറക്ട്  ഴവളനിഴചണ്ണയ്ക്കക്ട്  5

ശതമമ്മാനവര  ഒരു  കനിമലെമ്മായുഴടെ  തമ്മാഴഴെയുള്ള  പമ്മായ്ക്കറ്റുകളമ്മാഴണങ്കേനില  അതനിനക്ട്  18

ശതമമ്മാനവര നനികുതനി ഴകമ്മാണ്ടുവരമ്മാന ശമനിച്ചു.  നമള് എതനിര്ത്തു.  തലകമ്മാലെര

അതക്ട്  മമ്മാറനിവച്ചു.  കമ്മാരണര  ഴഹയര്  ഓയനിലെനിനുപമയമ്മാഗനിക്കുന്ന  പമ്മാരചറ്റ്യൂടക്ട്

മപമ്മാലുള്ള  ചനിലെ  കമ്പനനികളുഴടെ  എണ്ണ  അതനിനക്ട്  ടെമ്മാകക്ട്  കുറച്ചു  കനിട്ടുഴമന്നമ്മാണക്ട്.

ഇത്തരര കമ്മാരരങ്ങളനില നനിരനരര മസ്റ്റേറ്റുകള് ഴഴഫറക്ട് ഴചയ്തതമ്മാണക്ട്.  നമളുര ഇതക്ട്

ഉന്നയനിചമപ്പമ്മാള്  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  തമനിഴമ്മാടുര  കര്ണ്ണമ്മാടെകയുര  മഗമ്മാവയുഴമമ്മാഴക

നമഴള സമപ്പമ്മാര്ടക്ട്  ഴചയ.  കമ്മാരണര അവര്കക്ട് ഇഇൗ ഴവളനിഴചണ്ണയുണക്ട്.  ഇഇൗ

ജനി.എസക്ട്.ടെനി  സരബന്ധനിചക്ട്  നടെപ്പനിലെമ്മാക്കുന്ന  കമ്മാരരത്തനിലുള്ള  മപമ്മാരമ്മായ്മ

ആദരമത്തതക്ട്  പണര.  രണമ്മാമഴത്ത  കമ്മാരരര  മസ്റ്റേറനിഴന്റെയുര  ഴസനട്രലെനിമന്റെയുര

തമനില  വശതര  വച്ചു  വന്നമപ്പമ്മാള്  ഴസനട്രല  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കയനില

ഉണമ്മായനിരുന്നതനിമനകമ്മാളുര  കൂടുതല  മസ്റ്റേറനിഴന്റെ  തനതമ്മായ  ടെമ്മാമകഷേന  പമവഴക്ട്

മപമ്മായനി.  ആഴക നമ്മുഴടെ കയനിലുള്ളതക്ട് ഴപമട്രമ്മാളനിയര,  ആലകമഹമ്മാള് എന്നനിവ

മമ്മാത്രര.  ബമ്മാകനിഴയലമ്മാര മപമ്മായനി.   ഇഇൗഴയമ്മാരു സനിതനിയനില എലമ്മാ മസ്റ്റേറനിനുര



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

326

വനിഷേമമുണക്ട്.  എന്നനിടക്ട് ഇവനിഴടെനനിനര കനിട്ടുന്ന കമ്മാശുര ഇനകര ടെമ്മാകക്ട് അടെകമുള്ള

പണവര മകമ്മാമണമ്മായ  ഒരു  ഡനിവനിസശവക്ട്  പൂളനില  ഇടുര.    അതനില

ആഴകയുള്ളതനിഴന്റെ  41  ശതമമ്മാനര സരസമ്മാനങ്ങള്കമ്മായനി ഴകമ്മാടുക്കുര.    അതക്ട്

വശതര  വച്ചുകനിട്ടുന്നതു  മമ്മാത്രമമ  മസ്റ്റേറനിനു  കനിട്ടുകയുള.   അതനിനകത്തുര  കുറവക്ട്

വരുന.   പനിഴന്ന  ടെമ്മാകക്ട്  സരബന്ധനിചക്ട്  എലമ്മാ  മസ്റ്റേറ്റുകളുര  പരമ്മാതനി  പറയുന്ന

സനര്ഭേങ്ങളുണക്ട്.   അവനിഴടെയമ്മാണക്ട്  ഴപമട്രമ്മാളനിയത്തനിഴന്റെ  പ്രശര  വന്നതക്ട്.

ഴപമട്രമ്മാളനിയത്തനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില  നമള്  മമ്മാത്രമല....  നമള്  ശക്തമമ്മായ

നനിലെപമ്മാടെക്ട്  പറഞ.  ഇതക്ട്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.യനില  ഉള്ഴപ്പടുത്തണഴമന  പറഞക്ട്

മകരള ഴഴഹമകമ്മാടെതനിയനിഴലെമ്മാരു പരമ്മാതനി വന്നനിരുന.  അതവനിഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

വന.  പമക,  ഇതക്ട്  എലമ്മാ മസ്റ്റേറ്റുകളനിലുര  അരഗശകരനിചനില.     ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-

യ്ക്കകത്തക്ട്  വന്നമ്മാല  ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റെ  വനിലെ  കുറയനില.  അങ്ങഴന

കുറയുമമ്മായനിരുഴന്നങ്കേനില ഗരമ്മാസനിഴന്റെ വനിലെ കുറമഞഴന.  കുകനിരഗക്ട് ഗരമ്മാസനിനക്ട്  5

ശതമമ്മാനമമ  വനിലെയുള.   5  ശതമമ്മാനമുള്ള  ഗരമ്മാസനിനക്ട്  ആറുമമ്മാസര  മുമ്പക്ട്  400

രൂപയ്ക്കുര  500  രൂപയ്ക്കുര  ഇടെയനിലെമ്മായനിരുന  വനിലെ.   ഇമപ്പമ്മാള്  അതനിനക്ട്  975

രൂപയമ്മാണക്ട്.   ടെമ്മാകക്ട്  50  രൂപയനില തമ്മാഴഴെയമ്മാണക്ട്.   5  ശതമമ്മാനമമയൂള.  എനമ്മാ
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ഗരസനിഴന്റെ  വനിലെ  കുറയമ്മാത്തതക്ട്.   കമ്മാരണര  അതനിഴന്റെ  വനിലെ  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതക്ട്

ഴസനട്രല ഗവണ്ഴമന്റെക്ട് മവഴറമ്മാരു സമ്പ്രദമ്മായര അനുസരനിചമ്മാണക്ട്.  അവനിഴടെയമ്മാണക്ട്

ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനിലുര.   31  രൂപ  ആണക്ട്  ഡശസല  ഒരു  ലെനിററനിനക്ട്

ഴസസമ്മായനിടക്ട്  ഴസനട്രല  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  കളകക്ട്  ഴചയ്യുന്നതക്ട്.   28  രൂപയമ്മാണക്ട്

ഴപമട്രമ്മാളനിനക്ട് കളകക്ട് ഴചയ്യുന്നതക്ട്.  ഇഇൗ കളകക്ട് ഴചയ്യുന്നതനില 1 രൂപ 80  ഴഴപസ

മമ്മാത്രമമ്മാണക്ട്  എഴഴകസക്ട്  ഡറ്റ്യൂടനി.   ആ  എഴഴകസക്ട്  ഡറ്റ്യൂടനി  എന  പറഞമ്മാല

മസ്റ്റേറ്റുകള്കക്ട്  വശതര  വയ്മകണതമ്മാണക്ട്.   ഴസഷേരല  എഴഴകസക്ട്  ഡറ്റ്യൂടനിയുര

അഗ്രനികള്ചല  ഴസസ്സുര  മറമ്മാഡക്ട്  ഴസസുഴമന്നക്ട്  പറഞക്ട്  3  കമ്മാരരങ്ങള്  കളകക്ട്

ഴചയ്യുനണക്ട്.   6  ലെകര,  7  ലെകര  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്  ഒരു  വര്ഷേര  കളകക്ട്

ഴചയ്യുന്നതക്ട്.   ഇതക്ട്  സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  വശതര  വയ്മകണമ്മാത്തതമ്മാണക്ട്.

അതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട് നമള് പറഞതക്ട് ആ ഴസസക്ട് കുറചമ്മാല തഴന്ന വനിലെ കുറയ്ക്കമ്മാര.

അലമ്മാഴത സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട് കനിട്ടുന്ന പണമല.  ഇനനി ഒരു കമ്മാരരരകൂടെനി ഞമ്മാന

പറയമ്മാര.  ഇമപ്പമ്മാള്  28  ശതമമ്മാനത്തനിനകത്തക്ട്  ഇഇൗ  ടെമ്മാകക്ട്  നനിലക്കുഴമഴന്നമ്മാരു

ധമ്മാരണയുണമലമ്മാ നമുകക്ട്.   28 ശതമമ്മാനത്തനിലെധനികര ടെമ്മാകക്ട് ഏര്ഴപ്പടുത്തുന്ന പലെ

ഉല്പന്നങ്ങളുമുണക്ട്. ഉദമ്മാഹരണര ഓമടമ്മാഴമമ്മാപബലസനിനക്ട് 50 ശതമമ്മാനര വഴര ടെമ്മാകക്ട്
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വമ്മാങ്ങനിക്കുനണക്ട്.   പമക  28  ശതമമ്മാനത്തനിനക്ട്  മുകളനിലുള്ള  ബമ്മാകനി  തുക

മകമ്മാമ്പനമസഷേന ഴസസക്ട് എന പറഞക്ട് ഴവഴറമ്മാരു ഫണനിലെനിടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.

ഗുഡ്കമ്മാ-യ്ക്കക്ട്  (പുകയനിലെ),  അതനിനക്ട്  100  ഉര  200  ഉര  ശതമമ്മാനര  വഴര  ടെമ്മാകക്ട്

ഇഇൗടെമ്മാക്കുര.  ഇഴതമ്മാഴക   മകമ്മാമ്പനമസഷേന ഴസസനില ഇടനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആ

ഴസസക്ട്  ഴസനട്രല  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ഒരു  ഡനിസശഷേനനിലെമ്മാണക്ട്  വചനിരനിക്കുന്നതക്ട്.

ഇമപ്പമ്മാള് മസ്റ്റേറ്റുകള്കക്ട് ആ പണര എടുത്തക്ട് മകമ്മാമ്പനമസഷേന ഗ്രമ്മാന്റെക്ട് ഴകമ്മാടുകമ്മാന

മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  ഴപമട്രമ്മാളനിഴന്റെയുര പ്രശര ഉന്നയനിക്കുമമ്പമ്മാള് തഴന്ന, ഈ വര്ഷേര

വരമ്മാന മപമ്മാകുന്ന ഒരു വലെനിയ അപകടെമുണക്ട്.   ജൂണ്  30  കഴെനിഞമ്മാല ജൂഴഴലെ

ഒന്നക്ട്  മുതല  മകമ്മാമ്പനമസഷേന  ഇല.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  നടെപ്പനിലെമ്മാകുന്നതനിനക്ട്

ഴതമ്മാട്ടുമുമ്പുള്ള 11 വര്ഷേകമ്മാലെര ഒരു വര്ഷേര ടെമ്മാകനിഴന്റെ വളര്ച 14 ശതമമ്മാനര മുതല

16  ശതമമ്മാനര  വഴരയമ്മായനിരുന.   ആ  വളര്ച  ഇമപ്പമ്മാഴെനില.   അതക്ട്  നമള്

നടെപ്പനിലെമ്മാകമ്മാത്തതുഴകമ്മാണക്ട്  മമ്മാത്രമഴലന്നക്ട്  കണക്കുകള്  മനരഴത്ത

സൂചനിപ്പനിചമപ്പമ്മാള്  ഞമ്മാന   പറഞ.   ശതമമ്മാനര   കുറഞ.   മകന്ദ്ര

ഗവണ്ഴമന്റെമ്മാണക്ട്  ശതമമ്മാനര  തശരുമമ്മാനനിക്കുന്നതക്ട്.   ജനി.എസക്ട്.ടെനി  വന

കഴെനിഞമ്മാലുള്ള  പ്രമതരകത  എനമ്മാണക്ട്.  മനരത്ത  ഒരു  കവര്  മദമ്മാശമമ്മാവക്ട്
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വമ്മാങ്ങനിക്കുമമ്പമ്മാള് 5 രൂപ ടെമ്മാകഴണങ്കേനില മകരള ഴസയനില ടെമ്മാകക്ട് അനുസരനിചക്ട് ആ

അഞക്ട്  രൂപ  മകരളത്തനിനക്ട്  കനിട്ടുമമ്മായനിരുന.   ഇമപ്പമ്മാള്  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

വനകഴെനിഞമപ്പമ്മാള്  5  രൂപ ടെമ്മാകക്ട്  വമ്മാങ്ങനിയമ്മാല  രണര  രൂപ  മകന്ദ്രത്തനിനുര

രണര രൂപ മകരളത്തനിനു കനിട്ടുര.   അമപ്പമ്മാള് ടെമ്മാകനിഴന്റെ ഴഡവലെറ്റ്യൂഷേനക്ട്  തഴന്ന

വരതരമ്മാസര വന്നക്ട് മകന്ദ്രത്തനിനു മപമ്മാകുര.  അങ്ങഴന നഷ്ടര വന.   അതനിഴന്റെ

ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  മകമ്മാമ്പനമസഷേന  തരമ്മാഴമന  പറഞനിരുന.

മകമ്മാമ്പനമസഷേനനിമലെയ്ക്കക്ട് 5  വര്ഷേരഴകമ്മാണക്ട്  ഴഡവലെപ്പക്ട്  ഴചയ  വന്നനിഴലങ്കേനില

മകമ്മാമ്പനമസഷേന നശടണഴമന്നമ്മാണക്ട് നമള് ആവശരഴപ്പടുന്നതക്ട്. നമള് മമ്മാത്രമല

എലമ്മാ മസ്റ്റേറ്റുകളുര.   മകന്ദ്രഗവണ്ഴമന്റെക്ട് അതനിനക്ട് തയമ്മാറമ്മായനിടനില.  One Nation

One Tax  എന്ന മപമ്മാളനിസനി വചക്ട് അവര് കളകക്ട് ഴചയ്യുര,  പമക നമുകക്ട് നഷ്ടര

വരുര.  പമക,  ഞമ്മാന പറഞതക്ട് ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത സനിതനിയനില  13,000  മകമ്മാടെനി

രൂപ നമുകക്ട്  ഇഇൗ വര്ഷേര മകമ്മാമ്പനമസഷേന കനിടനി.   അടുത്തവര്ഷേര മമ്മാര്കറക്ട്

കൂറച്ചുകൂടെനി  ഴഡവലെപ്പക്ട്  ഴചയ്തമ്മാലുര  ഇമത്രര  മവണനി  വരനിഴലങ്കേനിലുര  കുറചക്ട്  ഗരമ്മാപ്പക്ട്

കമ്മാണുര.   ഇതക്ട്  ഇടെതുപകത്തനിമനമ്മാ  ഇടെതുപകമനനിസഭേയ്മകമ്മാ  മമ്മാത്രര

ബമ്മാധനിക്കുന്ന വനിഷേയമല.  മകരളത്തനിഴന്റെ പ്രശമമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനിഴലെ മമ്മാത്രമല
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ഇനഡരയനിഴലെ  സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  പ്രശമമ്മാണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണക്ട്

ഇകമ്മാരരത്തനിനകത്തക്ട്  തശരുമമ്മാനമുണമ്മാകണര.   സരസമ്മാനങ്ങളുഴടെ  ടെമ്മാകക്ട്  നഷ്ടര

നനികത്തമ്മാന  മവണനി  സരസമ്മാനങ്ങള്  ആഴക  ഒരുമനിചക്ട്  നനിലമകണ

സനിതനിയമ്മാണക്ട്.   അഴലങ്കേനില  ഇഇൗ  13,000  മകമ്മാടെനി  രൂപ  ഒറയടെനികക്ട്  ഒരു

സരസമ്മാനത്തനിനക്ട് കുറഞമ്മാല എനമ്മാണക്ട് ഉണമ്മാവക?   ടെമ്മാകനിഴന്റെ കമ്മാരരത്തനില

ഇതുകൂടെമ്മാഴത  ഴസനട്രല  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  എടുക്കുന്ന  മഴറമ്മാരു  മപമ്മാളനിസനിയമ്മാണക്ട്

അവരുഴടെ  ആഴക  വരുന്ന  വരുമമ്മാനത്തനിഴന്റെ  41  ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട്

സരസമ്മാനങ്ങള്കക്ട്  വശതര  വയ്ക്കുക എന്നതക്ട്.   മകരളത്തനിനക്ട്  1970-80-  കളനില

കനിടനിഴകമ്മാണനിരുന്നതക്ട്  3.92  ശതമമ്മാനമമ്മായനിരുന.  മുമ്പക്ട്  ടെമ്മാകക്ട്

കണകമ്മാകനിയനിരുന്നതക്ട്  1971-ഴലെ ജനസരഖരയുഴടെ അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മായനിരുന.

ഇമപ്പമ്മാള് 2011-ഴലെ ജനസരഖരയുഴടെ അടെനിസമ്മാനത്തനിലെമ്മാണക്ട്. എനമമ്മാത്രമല പലെ

മമഖലെകളനിലുര  വനികസനമുളളതുഴകമ്മാണ്ടുര  ആമളമ്മാഹരനി  വരുമമ്മാനര

കൂടുതലെമ്മായതുഴകമ്മാണ്ടുര  കഴെനിഞ  ധനകമ്മാരര  കമശഷേന  അനുവദനിചതക്ട്  1.92

ആണക്ട്.  ഴതമ്മാട്ടുമുമ്പനിഴലെ വര്ഷേര  3.92  ലെഭേനിചനിരുന്നതക്ട്  1.92  ആകുമമ്പമ്മാള് അതക്ട്

മനഴര പകുതനിയമ്മായനി. ഇഇൗ കമശഷേന റനിമപ്പമ്മാര്ടക്ട് വരുന്നതനിനക്ട്  ഴതമ്മാട്ടുമുമ്പനിലെഴത്ത
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വര്ഷേര  ലെഭേനിചതക്ട്  17,500  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മായനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാള്  അതക്ട്  11,000

മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മായനി. 6,500  മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മാണക്ട് ഒറവര്ഷേര ഴകമ്മാണക്ട് കുറഞതക്ട്.

ഇങ്ങഴന കുറഞതനിഴന്റെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി വണ് ഴഴടെര ഗ്രമ്മാന്റെക്ട് ലെഭേനിച്ചു. അതമ്മാണക്ട് 19,800

മകമ്മാടെനി രൂപ. അതുഴകമ്മാണക്ട് ഇഇൗ വര്ഷേവര അടുത്ത വര്ഷേവര കുറചക്ട് പണര ഉണക്ട്.

അതക്ട് കഴെനിയുമമ്പമ്മാള് ആ പണവര ഇല. ടെമ്മാകനിഴലെ കുറവര വണ്ഴഴടെര ഗ്രമ്മാന്റുര കൂടെനി

ആഴക 32,000  മകമ്മാടെനി രൂപ ഒറയടെനികക്ട് കുറയുന്നതക്ട്. ഇതക്ട് മകരളത്തനിഴന്റെ മമ്മാത്രര

പ്രശമമ്മാഴണന്നക്ട്  ഴതറനിദരനികരുതക്ട്.  കഴെനിഞ  ദനിവസര  ധനകമ്മാരരമനനിമമ്മാരുഴടെ

കമനിറനി കൂടെനിയമപ്പമ്മാള് മണനിപ്പൂരനില നനിനളള ധനകമ്മാരരമനനി പറഞ അവര്കക്ട്

മകമ്മാമ്പനമസഷേന  ഗ്രമ്മാന്റെനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  5,000   മകമ്മാടെനി  രൂപ  മമ്മാത്രമമ

ലെഭേനിച്ചുളളുഴയന്നക്ട്.  അസരമനിനുര,  കര്ണ്ണമ്മാടെകത്തനിനുര ഇമത പരമ്മാതനിയുണക്ട്.  മകന്ദ്ര

ധനകമ്മാരരമനനി  പറഞ  'ഞമ്മാന  മനനിയമ്മാഴണങ്കേനിലുര  കര്ണ്ണമ്മാടെകര  എഴന്റെ

സരസമ്മാനമമ്മാണക്ട് അവനിഴടെയുര വലെനിയ മതമ്മാതനില ഫനിനമ്മാനസക്ട് കമശഷേഴന്റെ പണര

കുറഞനിട്ടുണക്ട്'  എന്നക്ട്.  മണനിപ്പൂരനിഴലെ  ധനകമ്മാരരമനനി  പറഞതക്ട്  ഴചറനിയ

സരസമ്മാനമമ്മായ മമഘമ്മാലെയയ്ക്കക്ട് റവനറ്റ്യൂ ഡനിഫനിസനിറക്ട്  ഗ്രമ്മാന്റെമ്മായനി  17,000  മകമ്മാടെനി

രൂപ  ലെഭേനിച്ചുഴവനര  മണനിപ്പൂരനിനക്ട്  5,000   മകമ്മാടെനി  രൂപ  മമ്മാത്രമമ
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ലെഭേനിച്ചുളളഴവനമമ്മാണക്ട്.  ചനിലെ  സരസമ്മാനങ്ങള്  ഒഴെനിചക്ട്  ബമ്മാകനി   എലമ്മാ

സരസമ്മാനങ്ങള്ക്കുര കൂടെനിയുര കുറഞര ഇഇൗ പ്രശമുണക്ട്.  പഞമ്മാബനിഴന്റെ അവസ

വളഴര  ഗുരുതരമമ്മാണക്ട്.  രമ്മാജസമ്മാഴന്റെ  അവസയുര  ധനകമ്മാരരമനനി  പറഞ.

ബനി.ഴജ.പനി.  ഭേരനിക്കുന്ന  സരസമ്മാനങ്ങളനില  ഉള്ഴപ്പഴടെ  ഇഇൗ  പ്രശമുണക്ട്.

ഇനഡരയുഴടെ  സമ്മാമ്പത്തനിക സനിതനിയനില  'വണ് കണ്ട്രനി വണ് മനഷേന വണ്

ടെമ്മാകക്ട്  '  എന്നക്ട്  പറയുകയുര  ടെമ്മാകനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനിലുളള  പമവഴക്ട് മുഴവനുര

മകന്ദ്രശകരനികഴപ്പടുകയുര  ഴചയ്തതനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  ഇതക്ട്  അനുവദനിക്കുക

ആഴണങ്കേനില  വളഴര   ഗുരുതരമമ്മായ  പ്രശങ്ങള്  സരസമ്മാനങ്ങള്  അടുത്ത

വര്ഷേങ്ങളനില  മനരനിടുര.  ഇവനിഴടെ  ചര്ച  ഴചയ്തമപ്പമ്മാള്  പറഞമലമ്മാ

യൂമറമ്മാപ്പനിഴലെഴകയുഴണന്നക്ട്.  യൂമറമ്മാപ്പനില  ഇതക്ട്  തകര്ന്നതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ബകനിറക്ട്

വന്നതക്ട്. ബനിടന ഇഇൗ ഴപമ്മാതു സനിസ്റ്റേത്തനില നനിന്നക്ട് പുറത്തക്ട് മപമ്മായതനിഴന്റെ കമ്മാരരര

എനമ്മാണക്ട്?  ഇഇൗ  ടെമ്മാമകഷേന  സനിസ്റ്റേര  അവര്കക്ട്  അരഗശകരനികമ്മാന  കഴെനിയനില.

ഗ്രശസനിഴന്റെ  ഇകമണമ്മാമനി  തകര്ന്നതുര  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  രമ്മാജനിവചതുര  ഇതുഴകമ്മാണ്ടു

തഴന്നയമ്മാണക്ട്. അവനിഴടെയുര ഇഇൗ ടെമ്മാമകഷേഴനതനിഴര വലെനിയ പരമ്മാതനിയുണക്ട്. ഏറവര

വനികസനിത രമ്മാജരമമ്മായ അമമരനികയനില 'വണ് കണ്ട്രനി വണ് മനഷേന വണ് ടെമ്മാകക്ട്'
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ഇല.  അവനിഴടെ  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  മപമ്മാഴലെയുളള  സരവനിധമ്മാനമനില.  മനരഴത്ത

ആമഗമ്മാളവലകരണര ആയനിരുന നയര.  ഇമപ്പമ്മാള് ആമഗമ്മാളവലകരണത്തനില

നനിന്നക്ട്  ഴപ്രമ്മാടകണലെനിസത്തനിമലെയ്ക്കക്ട്  ഓമരമ്മാ  സരസമ്മാനങ്ങളുര  മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.

ഞങ്ങളുഴടെ  സത്വനര  ഇകമണമ്മാമനി  ഞങ്ങള്  മനമ്മാക്കുര  എന്ന  നനിലെയനിമലെയ്ക്കക്ട്

മപമ്മാകുയമ്മാണക്ട്.  അത്തരത്തനില  ഒരു  ഇകമണമ്മാമനികക്ട്  ഴഡവലെപ്പക്ട്ഴമന്റെക്ട്

ഇനഡരയനില  ഉണമ്മാകുമമ്പമ്മാള്......  മകരളത്തനിഴന്റെ  ഴപമ്മാതു  ഇകമണമ്മാമനി

സരരകനികമ്മാന ഇനരയനിഴലെ എലമ്മാ സരസമ്മാനങ്ങമളയുര ഇതുമപമ്മാഴലെ മചര്ത്തു

പനിടെനിച്ചുഴകമ്മാണ്ടുളള  കളകശവക്ട്  ആയനിട്ടുളള  ഴഴഫറക്ട്  മവണര.  അതനിഴന്റെ  ചനിലെ

ഉദമ്മാഹരണങ്ങളമ്മാണക്ട്  ശശമതനി  ഴക.  ഴക.  ഴഴശലെജ ടെശചര്  പരമ്മാമര്ശനിച ഇനര

ഇന്നഴലെയുഴമമ്മാഴക നടെക്കുന്ന കര്ഷേക സമരര.  കര്ഷേകര് എനമ്മാണക്ട് ഇങ്ങഴന

സമര രരഗത്തക്ട് ഇറങ്ങുന്നതക്ട്?  അവഴര ആക്രമനിചക്ട് ഴകമ്മാലെഴപ്പടുത്തമ്മാന നനിന്നമ്മാലുര

.........  നമ്മുഴടെ ഇവനിടുഴത്ത പഴെയ  ഴമമ്പര് ആയനിരുന്നമലമ്മാ ശശ.  കൃഷ്ണപ്രസമ്മാദക്ട്.

ശശ.  കൃഷ്ണപ്രസമ്മാദക്ട്  ഉള്ഴപ്പഴടെയുളള  ആളുകള്  ഇന്നഴലെ  ഡലഹനിയനില  സമരര

ഴചയ്തമപ്പമ്മാള് അവഴര എങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  മനരനിടഴതന്നക്ട്  കണമലമ്മാ?   കര്ഷേകഴര

മനരനിടതക്ട്  എങ്ങഴനയമ്മാഴണന്നക്ട്  കണമലമ്മാ?  ഇനരയനിഴലെ  കൃഷേനികമ്മാരുര
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മറ്റുളളവരുര  ഇത്തരര  നയത്തനിനക്ട്  എതനിഴര  മപമ്മാരമ്മാടുമമ്പമ്മാള്  ആ  കമ്മാരരത്തനില

നമുകക്ട്  ഒരു  മയമ്മാജനിപ്പക്ട്  മവണര.   മകരളത്തനിഴലെ  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  എലമ്മാര  ഴചയ്തക്ട്

ഇങ്ങഴന  പണര  ഴചലെവമ്മാകനി  എന്നക്ട്  മവണ.  മഡമ്മാ.  മതമ്മാമസക്ട്  ഴഎസകക്ട്

മനനിയമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്  പറഞ  നയമമ്മാണക്ട്  എല.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ

സമ്മാമ്പത്തനിക  നയര.  ആ  നയങ്ങളമ്മാണക്ട്  ഞങ്ങള്  തുടെരുന്നഴതന്നക്ട്   ശക്തമമ്മായനി

അഭേനിമമ്മാനമത്തമ്മാടുകൂടെനി  പറയുകയമ്മാണക്ട്.  മകരളത്തനില  എഴനമ്മാഴക വലെനിയ

മപ്രമ്മാജക്ടുകളമ്മാണക്ട് പൂര്ത്തശകരനിചഴതന്നക്ട്  മചമ്മാദനിചമലമ്മാ?  ഇത്രയുര നല സ്കൂളുകളുര

മറമ്മാഡുകളുര.....  മകരളത്തനിഴന്റെ  അതനിര്ത്തനിവനിടക്ട്  അപ്പുറമത്തയ്ക്കക്ട്

മപമ്മായനികഴെനിഞമ്മാല  നമുകക്ട്  അറനിയമ്മാമമലമ്മാ  എനമ്മാ  സനിതനിഴയന്നക്ട്?

കനിഫ്ബനിയുഴടെ  കമ്മാരരവഴമമ്മാഴക  പറഞമലമ്മാ?  മറമ്മാഡുകളുഴടെയുര  സ്കൂളുകളുഴടെയുര

ആശുപത്രനിയുഴടെയുര  കമ്മാരരര  കണ്ണൂര്  വനിമമ്മാനത്തമ്മാവളത്തനിഴന്റെ  കമ്മാരരര

ഴഹലെനിമകമ്മാപ്റര് ഇറകനി ഉദ്ഘമ്മാടെനര ഴചയ്തതല,  അവനിഴടെ നനിന്നക്ട് വനിമമ്മാനങ്ങള്

സര്വശസക്ട്  നടെത്തുനണക്ട്.  കണ്ണൂര്  വനിമമ്മാനത്തമ്മാവളര  മമ്മാത്രമല  വനിഴെനിഞര

മപമ്മാര്ടനിഴന്റെ  ഉള്ഴപ്പഴടെ  ഓമരമ്മാ  മമഖലെയനിലുര  ഉളള  പ്രശങ്ങള്കക്ട്  നല  മമ്മാറര

ഉണമ്മാകമ്മാന കഴെനിഞ. അടെനിസമ്മാന സഇൗകരര വനികസനത്തനിഴന്റെ കമ്മാരരത്തനില ...
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കനിഫ്ബനി  വഴെനിയുളള  നനിമകപങ്ങള്  നമ്മുഴടെ  കരമ്മാപ്പനിറല  ആഡനികത്വസനി

മറമഷേരമ്മായനില ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാഴതയമ്മാണക്ട് ഇമപ്പമ്മാള് മകന്ദ്ര ഗവണ്ഴമന്റെനില നനിന്നക്ട്

അഡശഷേണല ഗ്രമ്മാന്റെക്ട് ലെഭേനിചതക്ട്.  ഇതക്ട് ഇലമ്മാഴതതഴന്ന മൂലെധന നനിമകപര മുമ്പക്ട്

ഉളളതനിമനകമ്മാള്  വര്ദനിച്ചു.  മൂലെധന  നനിമകപര  വര്ദനിചതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  0.5

ശതമമ്മാനര  മലെമ്മാണ്  കൂടുതല  ലെഭേനിചതക്ട്.  അതക്ട്  കനിഫ്ബനിഴയ  കൂടമ്മാഴതയമ്മാണക്ട്.

കനിഫ്ബനിയനിഴലെ  കണക്കുകള് കൃതരമമ്മായനി  കഴെനിഞ പ്രമ്മാവശരര  പറഞതമ്മാണക്ട്.

പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായനി   ചനിലെ  വര്ക്കുകള്  പൂര്ത്തനികരനികമ്മാത്തതനിഴന്റെ  ചനിലെ

തടെസങ്ങള്  പറഞ.  കത്വമ്മാളനിറനിയുഴടെ  കമ്മാരരത്തനില  മകമ്മാമ്പ്രഴഴമസക്ട്  ഴചയ്യുന

കഴെനിയനില.  ബമ്മാകനി  കമ്മാരരങ്ങള്  പരനിഹരനികമ്മാര.  ഴപമ്മാതുവനില  നനിര്മമ്മാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുഴടെ  എസ്റ്റേനിമമറക്ട്    മററനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില  2018-ഴലെ

ഡനി.എസക്ട്.ആര്. മററക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  അരഗശകരനിചനിട്ടുണക്ട്.  അതുഴകമ്മാണ്ടുതഴന്ന  മറക്ട്

നനിര്മമ്മാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്കുളള  തടെസങ്ങള്   നശങ്ങുര.  ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്  ഇഇൗ

കമ്മാരരത്തനില ശക്തമമ്മായ നനിലെപമ്മാടെക്ട് സത്വശകരനിചനിട്ടുണക്ട്. കനിഫ്ബനിയുഴടെ കമ്മാരരത്തനില

പറഞ  കമ്മാരരങ്ങളുഴടെ  ഗഇൗരവര  കമ്മാണമ്മാനല.  സമ്മാമ്പത്തനിക  സനിതനിഴയ

സരബന്ധനിചക്ട്  വലെനിയ  ഉത്തരവമ്മാദനിതത്വമത്തമ്മാടെക്ട്  കൂടെനിയുളള  നനിലെപമ്മാടെക്ട്  മവണര.
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ഇമപ്പമ്മാഴര  എത്ര  സ്കൂളുകളുര സഇൗകരരങ്ങളുമമ്മാണക്ട്  ഉദ്ഘമ്മാടെനര  ഴചയ്തതക്ട്.   ഒരു

രമ്മാഷ്ട്രശയ  വരതരമ്മാസമനിലമ്മാഴതയമ്മാണക്ട്  വനികസന  കമ്മാരരങ്ങളനില  ഇടെഴപടുന്നതക്ട്.

ഏഴനങ്കേനിലുര  വരതരമ്മാസമമമ്മാ  വനിമവചനമമമ്മാ  അത്തരര  കമ്മാരരങ്ങളനില

വരുത്തനിയനിട്ടുമണമ്മാ?  അങ്ങഴന  പ്രവര്ത്തനികമ്മാന  കഴെനില.  നമുകക്ട്  രമ്മാഷ്ട്രശയമമ്മായ

അഭേനിപ്രമ്മായ  വരതരമ്മാസര  ഉണമ്മാകുര.  പഴക  മകരളര  എന്ന  നനിലെയനില  ഒമര

തമ്മാല്പരരമത്തമ്മാഴടെ നനിലകണര.  ഇനര ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ മുമ്പനിലുര മകരളര എന്ന

നനിലെയനില ഒമര തമ്മാല്പരരമത്തമ്മാഴടെ നനിലകണര എനളള കമ്മാരരമമ്മാണക്ട് പറഞതക്ട്.

എഴനങ്കേനിലുര  ഴഴവരമ്മാഗരമമമ്മാ  വനിമരമ്മാധമമമ്മാ  ഒനമല.  നമുകക്ട്   അര്ഹമമ്മായ

കമ്മാരരങ്ങള് മനടെനിഴയടുക്കുന്നതനിനുമവണനിയുളള നല പ്രവര്ത്തനര നടെത്തണര. 

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  സരവനിധമ്മാനത്തനിഴന്റെ  ആഭേരനരമമ്മായ  കമ്മാരരങ്ങഴളപ്പറനി

കുഴറമയഴറ കമ്മാരരങ്ങള് ഴചയണഴമനളളതക്ട് പറഞ. വളഴര ഗഇൗരവമത്തമ്മാടുകൂടെനി

ആ  കമ്മാരരങ്ങള്  പരനിഹരനികമ്മാര.   ആഭേരനരമമ്മായനി  കുറചക്ട്  സനിസ്റ്റേര  ഴഡവലെപ്പക്ട്

ഴചയമ്മാനുണക്ട്.  സനിസ്റ്റേര  കുഴറഴയമ്മാഴക  ഴഡവലെപ്പക്ട്   ഴചയ്തനിട്ടുണക്ട്.  കുറച്ചുകൂടെനി

സമ്മാമങ്കേതനിക  കമ്മാരരങ്ങള്  ഉള്ഴപ്പടുത്തമ്മാര.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കയനില  മമ്മാനനിക

വടെനിയനില എനളള കമ്മാരരര പറഞ. ടെമ്മാകക്ട് സരബന്ധനിചക്ട് ശശ. പനി.  ഴക. ബഷേശര്
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ധമ്മാരമ്മാളര  കമ്മാരരങ്ങള്  പറഞ.   കചവടെകമ്മാരുഴടെ  ധമ്മാരമ്മാളര  പ്രശങ്ങഴള

സരബന്ധനിചക്ട്  പ്രമയമ്മാഗനികമമ്മായ  നനിര്മദ്ദേശങ്ങള്  അമദ്ദേഹര  ഇവനിഴടെ  പറഞ.

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യുഴടെ  കമ്മാരരത്തനില  പരമമ്മാവധനി  ആരനസ്റ്റേനി  സശര  നലകനി.  മുമ്പക്ട്

54000-മത്തമ്മാളര വരമ്മാപമ്മാരനികള്കക്ട് കുടെനിശനിക ഉണമ്മായനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാള് അതനില

29000  വരമ്മാപമ്മാരനികള്  ആരനസ്റ്റേനി  സശര  അനുസരനിചക്ട്  മകമ്മാസക്ട്  ഴചയ്തനിട്ടുണക്ട്.

ഇനനിയുര  ബമ്മാകനി  വരമ്മാപമ്മാരനികള്  ഉണക്ട്.  ഇനനിയുര  ആരനസ്റ്റേനി  സശമനിഴന്റെ  മററക്ട്

കുറയ്ക്കണര  എന്നക്ട്  പറയുന.  തലകമ്മാലെര  മററക്ട്  കുറയ്ക്കമ്മാന  സമ്മാധനികമ്മാത്ത

സമ്മാഹചരരമമ്മാണക്ട്.  പകുതനിമയമ്മാളര  വരമ്മാപമ്മാരനികള്  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിചനിട്ടുണക്ട്.

വരമ്മാപമ്മാരനികളുമമ്മായനി ഫ്രണക്ട് ലെനിയമ്മായനി കമ്മാരരങ്ങള് പരനിഹരനികമ്മാനമ്മാണക്ട് ഗവണ്ഴമന്റെക്ട്

ഭേമ്മാഗത്തുനനിന്നക്ട്  ശമനിക്കുന്നതക്ട്.  ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റെനിനുര  നമള്  നലകനിയനിട്ടുളള

നനിമദ്ദേശവര  അതമ്മാണക്ട്.   പമ്മാലെകമ്മാടെക്ട്  -  വമ്മാളയമ്മാര്  വഴെനിയമ്മാണക്ട്  നമുകക്ട്  മവണ്ടുന്ന

അറുപതക്ട്  ശതമമ്മാനമത്തമ്മാളര  ഉല്പന്നങ്ങള്  വരുന്നതക്ട്.   പുതനിയ  സരവനിധമ്മാനര

വന്നതനിനുമശഷേര  കരമ്മാമറ  മമ്മാത്രമമയുളളു.  മനരഴത്ത  വണനി  തുറന്നക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമ്മായനിരുന.  ഇമപ്പമ്മാള് അതുവഴെനി  വരുന്നതനില പ്രശങ്ങള് ഉമണമ്മാ

എന്നക്ട്  കണ്ടുപനിടെനികമ്മാന  സമ്മാധനിക്കുന്നനില.  കുറച്ചുകൂടെനി  കര്ശനമമ്മാകമ്മാന
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ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  തശരുമമ്മാനനിചനിട്ടുണക്ട്.  മനിന്നല പരനിമശമ്മാധനകള് ഇടെയ്ക്കക്ട്  നടെമത്തണനി

വരുര.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  പുതനിയ  ആധുനനിക  സരവനിധമ്മാനങ്ങഴളക്കുറനിചക്ട്

ആമലെമ്മാചനികമ്മാന പറഞനിട്ടുണക്ട്. നനിലെവനില വണനി വന്നക്ട് കയറുമമ്പമ്മാള് തഴന്ന ആ

വണനിയുഴടെ നമ്പര് മപ്ലറക്ട് കരമ്മാമറയനില പതനിയുര, നമ്മുഴടെ ഴസനട്രല ഴസര്വറനില

എത്തുര,  അതനിനക്ട് ഇ-മവ ബനില ഉമണമ്മാഴയന്നക്ട് പരനിമശമ്മാധനിക്കുര മറക്ട് കമ്മാരരങ്ങള്

എലമ്മാര  അറനിയുര.  അതനിനപ്പുറര  വണനികകത്തുളള  സമ്മാധനങ്ങളനില  കുഴെപ്പങ്ങള്

ഉമണമ്മാഴയന്നക്ട്  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാന സമ്മാധനിക്കുന്നനില. 

സത്വര്ണ്ണത്തനിഴന്റെ കമ്മാരരത്തനില ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  മുഖരമനനി തഴന്ന മുനഴഴക

എടുത്തക്ട് അമദ്ദേഹത്തനിഴന്റെ അദരകതയനില മയമ്മാഗര മചര്ന്നനിരുന. സത്വര്ണ്ണര ഒരു

പ്രധമ്മാനഴപ്പട  ടെമ്മാകക്ട്  ലെഭേനിക്കുന്ന  മസമ്മാതസക്ട്  ആണക്ട്.  ടെമ്മാകക്ട്  മനരഴത്ത

ലെഭേനിച്ചുഴകമ്മാണനിരുന്നതനിഴന്റെ പകുതനിഴയ ലെഭേനിക്കുനളളു. ഒരു റശസണ് ഉണക്ട്.  കുറചക്ട്

മററക്ട്  കുറഞ.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.  വന്നമപ്പമ്മാള് പകുതനിയമ്മായനി.  എങ്കേനില മപമ്മാലുര  ഒരു

പവന്റെ  വനിലെ  15,000  രൂപ  ഉണമ്മായനിരുന്നമപ്പമ്മാള്  കനിടനിയനിരുന്നതനിഴന്റെ

പകുതനിമമ്മാത്രമമ  30,000  രൂപയുര  35,000 രൂപയുര ആകുമമ്പമ്മാഴര ലെഭേനിക്കുനളളു

എന്നക്ട്  പറയുന്നതക്ട്  ശരനിയലമലമ്മാ?  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര   വര്ദനിമകണതമ്മാണക്ട്.
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ഇതുമപമ്മാഴലെ  പലെ  ഉല്പന്നങ്ങള്ക്കുര  നനികുതനി  ലെഭേനികമ്മാനുണക്ട്.   ജനി.എസക്ട്.ടെനി.

കുറച്ചുകൂടെനി  നന്നമ്മായനി  കളകക്ട്  ഴചയ്യുന്നതനിനക്ട്  നടെപടെനികള്  സത്വശകരനിമകണതനിഴന്റെ

ആവശരകത ഴപമ്മാതുവനില വന്ന ചര്ചയുഴടെ സനിരനിറനില  എടുക്കുകയമ്മാണക്ട്. 

ശശ.  പനി.  ഴക.  ബഷേശര്  ബമ്മാറുകളുഴടെ  ടെനി.ഒ.ടെനി.-യുഴടെ  കമ്മാരരര  പറഞ.

മനരഴത്ത പ്രശര ഉന്നയനിചതമ്മാണക്ട്. ഒമര സമ്മാധനര തഴന്ന ബമ്മാറുകളനില വനിറമപ്പമ്മാള്

പത്തക്ട് ശതമമ്മാനവര ബനിവമറജസനില വനിറമപ്പമ്മാള് അഞക്ട് ശതമമ്മാനവര ഈടെമ്മാകനി.

രണ്ടുര ഒമര ഉല്പന്നമമ്മാണക്ട്. പരമ്മാതനി മനരഴത്തതഴന്ന ഉണക്ട്. സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയനിലുര

ഈ  പ്രശര  ചര്ചയനില   വന്നതമ്മാണക്ട്.  ഗഇൗരവമമ്മായനി  പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്  അതനില

തശരുമമ്മാനര  ഴഴകഴകമ്മാളളമ്മാര.  കമ്മാരണര  ലെശഗലെമ്മായനി  രണ്ടുര  ഒമര  തരത്തനില

തഴന്നയുളള  വനിലപ്പനയമ്മാണക്ട്  നടെക്കുന്നതക്ട്.  അങ്ങക്ട്  പറഞതക്ട്  ശരനിയമ്മാഴണന്ന

പ്രശര അവര് ഉന്നയനിചനിട്ടുണക്ട്.  ചര്ചയ്ക്കനിടെയനില എര.എല.എ.  ഫണനിഴന്റെ കമ്മാരരര

പറഞ. ഈ വര്ഷേമത്തയ്ക്കുള്ള എര.എല.എ.  ഫണമ്മാണക്ട്  4  മകമ്മാടെനി രൂപ എന്നക്ട്

തശരുമമ്മാനനിചതക്ട്.   പരമമ്മാവധനി  എര.എല.എ.-മമ്മാര്കക്ട്  ഓമരമ്മാ  സലെത്തുര

അവര്ക്കുര  കൂടെനി  നനിര്മദശനികമ്മാവന്ന  തരത്തനിലുള്ള  കമ്മാരരങ്ങള്  എന്ന

നനിലെയനിലെമ്മാണക്ട്  ഴപമ്മാതുവനില  കമ്മാഴ്ചപ്പമ്മാടെക്ട്.  അതക്ട്  സഇൗകരരമനുസരനിചക്ട്
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മനമ്മാകമ്മാഴമനളളതമ്മാണക്ട്.  

ശശ  .   എന  .   ഷേരസുദ്ദേശന: സര്, അക്രഡനിറഡക്ട് ഏജനസനികളുഴടെ പ്രശമുണക്ട്?

ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല  : സര്,  അക്രഡനിറഡക്ട്  ഏജനസനികമളമ്മാടെക്ട്

കുറചക്ട്  സമയര  കൂടെനി  നശടമ്മാന  പറഞനിട്ടുണക്ട്.  എര.എല.എ.-മമ്മാര്  അക്രഡനിറഡക്ട്

ഏജനസനികള് വഴെനിയമ്മാണക്ട് നനിര്മമ്മാണ പ്രവൃത്തനികള് ഴകമ്മാടുത്തുഴകമ്മാണനിരുന്നതക്ട്.

അക്രഡനിറഡക്ട്  ഏജനസനികഴള ഴസലെകക്ട്  ഴചയ്യുന്ന മപ്രമ്മാസസ്സുമമ്മായനി ബന്ധഴപ്പടക്ട്

ഒരു  ഫയല  വന്നനിരുന.  തലകമ്മാലെര  ചനിലെ  പ്രവൃത്തനികള്

നടെത്തനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുന്നതക്ട്  കുറചക്ട്  സമയര  കൂടെനി   നശടനിഴകമ്മാടുകമ്മാന

പറഞനിട്ടുണക്ട്. നനിങ്ങളുഴടെഴയലമ്മാര കത്തനിഴന്റെ അടെനിസമ്മാനത്തനില  അതനുസരനിചക്ട്

തശരുമമ്മാനര എടുത്തനിട്ടുണക്ട്.

ശശ  .    മുഹമദക്ട്  മുഹസനിന:  സര്,  2016-ഴലെ  ആസനി  വനികസന  ഫണക്ട്

ഴപമ്മാതുവനിദരമ്മാഭേരമ്മാസ  സരരകണ  യജത്തനിഴന്റെ  ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  പലെ

വനിദരമ്മാലെയങ്ങള്ക്കുര ഴകമ്മാടുത്തനിരുന. അതനില ചനിലെ വനിദരമ്മാലെയങ്ങളനില 5 മകമ്മാടെനി

രൂപയുഴടെ മുകളനില തുക ഴകമ്മാടുഴത്തങ്കേനിലുര  ഴടെണര് കഴെനിഞമപ്പമ്മാള്  4.50 മകമ്മാടെനി

രൂപയമ്മാണക്ട് വന്നതക്ട്.  ഒരു മകമ്മാടെനി രൂപ നനിര്മമ്മാണത്തനിനക്ട് ഉപമയമ്മാഗനിക്കുഴമന്നക്ട്
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കരുതനി  ഴകമ്മാടുത്തതക്ട്  ഉപമയമ്മാഗനിചനില.   അതക്ട്  കരമ്മാനസല  ഴചയമ്മാന  മവണനി

ഴകമ്മാടുത്തനിടക്ട്  കരമ്മാനസലെമ്മാവമ്മാഴത മറ്റു  മപ്രമ്മാജക്ടുകള് ഴകമ്മാടുകമ്മാന പറമ്മാത്ത ചനിലെ

മകസുകളുണക്ട്.  അങ്ങഴന  കനിഫ്ബനിയുഴടെ  കൂഴടെ  2016-ല  ഴകമ്മാടുത്ത

ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാത്ത ഫണക്ട്  കരമ്മാനസല ഴചയമ്മാനുള്ള  ഴപര്മനിഷേന ലെഭേനികണര.

ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല:  സര്,  അതക്ട് മനമ്മാകമ്മാര.  ശശ.  മമമ്മാനസക്ട്

മജമ്മാസഫക്ട്,  എര.എല.എ.  പറഞതുമപമ്മാഴലെ,  മകമ്മാവനിഡക്ട്  സമയമമ്മായതുഴകമ്മാണക്ട്

ഒന രണ്ടു വര്ഷേര നനിര്മമ്മാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്കക്ട്  കുറചക്ട്  തടെസര വന.  ആ

ഫണക്ട്  വശണ്ടുര  ഉപമയമ്മാഗനികമ്മാന  അനുവമ്മാദര  ഴകമ്മാടുത്തനിട്ടുണക്ട്.

നനിര്മമ്മാണത്തനിനക്ട്  സത്വമ്മാഭേമ്മാവനികമമ്മായുര  തടെസര  വന്നതമ്മാണക്ട്.   വളഴര  പഴെയ

ഫണ്ടുകഴളടുക്കുമമ്പമ്മാള്  പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായ  ചനിലെ  ബുദനിമുട്ടുകളുണക്ട്.  രണ്ടു  മൂന

വര്ഷേഴത്ത  ഫണ്ടുകള്   മകമ്മാവനിഡനിഴന്റെ  സമ്മാഹചരരത്തനില   പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.

ഇകമ്മാരരത്തനില മപമ്മാസനിറശവക്ട്    നനിലെപമ്മാഴടെടുകമ്മാര. 

മനി  .    സശകര്:  എലമ്മാ  കമ്മാരരങ്ങള്ക്കുര  മറുപടെനി  മവണഴമങ്കേനില   ധനകമ്മാരര

വകുപ്പുമനനികക്ട് പ്രമതരകമമ്മായനി നനിമവദനര ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല മതനി. 

ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല:  സര്,  ചര്ചയുഴടെ ഭേമ്മാഗമമ്മായനി  കഴെനിഞ
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ഴസഷേനനില   റൂള്  300  പ്രകമ്മാരര  ഒരു  പ്രഖരമ്മാപനര  നടെത്തനിയനിരുന.  കടെ

കമമ്പമ്മാളങ്ങളുഴടെയുര  സര്കമ്മാര്  സമ്മാപനങ്ങളുഴടെയുര  തമദ്ദേശഭേരണ

സമ്മാപനങ്ങളുഴടെയുര  വമ്മാടെക  ആറുമമ്മാസമത്തയ്ക്കക്ട്  അടെച്ചുഴകമ്മാടുകമ്മാനമ്മായനി

സര്കമ്മാര്  ഇറകനിയ  ഓര്ഡര്   നനിലെവനില  വന.  കഴെനിഞ  കുമറ  കമ്മാലെമമ്മായനി

പ്രവര്ത്തനികമ്മാതനിരനിക്കുന്ന  സത്വകമ്മാരര  സമ്മാപനങ്ങളനിലനനിന്നക്ട്   വമ്മാടെക

മചമ്മാദനിക്കുനഴവന്നക്ട്  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗങ്ങള്  പറഞ.  അകമ്മാരരത്തനില

നനിര്ബന്ധമമ്മായനി ഒരു തശരുമമ്മാനഴമടുകമ്മാന പറനില. സത്വകമ്മാരര ബമ്മാങ്കുകളുഴടെ കമ്മാരരര

പറഞതുമപമ്മാഴലെ  ഇതക്ട്  സത്വകമ്മാരര  വരക്തനികളുമടെതമ്മാണക്ട്.  അവരുര  പരമമ്മാവധനി

സഹമ്മായര ഴചയഴകമ്മാടുകണഴമന്നക്ട്   ഇവനിഴടെ  പരസരമമ്മായനി   റനികത്വസ്റ്റേക്ട്  ഴചയമ്മാര.

മമ്മാനമഡററനിയമ്മായനി അത്തരര കമ്മാരരങ്ങള് നമുകക്ട് പറയമ്മാന പറനില .

മനി  .    സശകര്:  എലമ്മാര  സഭേയനില  ഉന്നയനിമകണ  കമ്മാരരമനില.  പ്രമതരക

മകസുകള്കക്ട് ധനകമ്മാരര വകുപ്പുമനനിഴയ കമ്മാണമ്മാവന്നതമ്മാണക്ട്. 

ശശ  .    എന  .    എ  .    ഴനലനിക്കുന്നക്ട്:  സര്,   കനിഫ്ബനിയുഴടെ  വര്കനില

കത്വമ്മാളനിറനിയുഴടെ കമ്മാരരത്തനില  മകമ്മാരപ്രപമസനിഴലന്നക്ട് അങ്ങനിവനിഴടെ പറഞ. വളഴര

സമനമ്മാഷേര, അതക്ട് സമതനിക്കുന.  ഇമപ്പമ്മാള് കനിഫ്ബനിയുഴടെ വര്കനിഴന്റെ കത്വമ്മാളനിറനി
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പരനിമശമ്മാധനികമ്മാന  RITES  Limited എന്ന  കമ്പനനിഴയയമ്മാണക്ട്

ചുമതലെഴപ്പടുത്തനിയനിട്ടുളളതക്ട്.   വലമ്മാഴത്തമ്മാരു  പശഡനമമ്മാണക്ട്  RITES  Limited

എന്ന കമ്പനനിയനിഴലെ ആളുകള് ഴചയ്യുന്നഴതന്നക്ട് പലെ മകമ്മാണ്ട്രമ്മാകര്മമ്മാരുര പരമ്മാതനി

പറയുനണക്ട്.  അതക്ട്  ഏതക്ട്  തരത്തനിലുള്ള  പശഡനമമ്മാഴണന്നക്ട്  ഞമ്മാനനിവനിഴടെ

പറയുന്നനില. ബഹുമമ്മാനഴപ്പട മനനിയുഴടെ ശദയനില അതക്ട് ഴപടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    എ  .    എന  .    ഷേരസശര്:  സര്,  മകരളത്തനിഴന്റെ സമ്മാമ്പത്തനിക മസമ്മാതസക്ട്

വര്ദനിപ്പനികമ്മാന ടൂറനിസത്തനിനക്ട് അനന സമ്മാധരതയുണക്ട്.  പലെ ടൂറനിസ്റ്റേക്ട് മസമ്മാട്ടുകളുര

തയമ്മാറമ്മായനിഴകമ്മാണനിരനിക്കുകയമ്മാണക്ട്.  ആര്കനിഴടെകനിഴന്റെ കണ്സള്മടഷേന ഫശസക്ട്

സരബന്ധനിച  വനിഷേയര തമ്മാങ്കേളുഴടെ ശദയനിലഴപ്പടനിട്ടുമണമ്മാ?

ശശ  .    എലമദമ്മാസക്ട്  പനി  .    കുന്നപ്പനിള്ളനില:  സര്,   കനിഫ്ബനിയനില  നനിന്നക്ട്

ഫണനുവദനിചക്ട് ചനിലെ സ്കൂളുകള്കക്ട് 3 മകമ്മാടെനി രൂപയുര ചനിലെ പമ്മാലെങ്ങള്കക്ട് 1 മകമ്മാടെനി

രൂപയുര  ലെഭേനിച്ചു.  എന്നമ്മാല   എസ്റ്റേനിമമറക്ട്  എടുക്കുമമ്പമ്മാള്  മുഴവന  പ്രവൃത്തനി

പൂര്ത്തശകരനികമ്മാന  3 മകമ്മാടെനി  25  ലെകര രൂപ  ഴചലെവഴെനികണര.  ഒരു പമ്മാലെര

നനിര്മനികമ്മാന   അനുമതനി ലെഭേനിചമപ്പമ്മാള്  ഒരു മകമ്മാടെനി രൂപ തന. പമക അതക്ട്

പൂര്ത്തശകരനികമ്മാന 1 മകമ്മാടെനി 20 ലെകര രൂപ മവണര.  എര.എല.എ. ഫണക്ട് കൂടെനി
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ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല   ഇതക്ട്  കൂടനിമചര്കമ്മാന  പറ്റുന്നനില.  അതുഴകമ്മാണക്ട്  ഈ  വര്കക്ട്

കരമ്മാനസലെമ്മായനി മപമ്മാകുകയമ്മാണക്ട്.  പണര അനുവദനിചനിടക്ട് അഴലങ്കേനില ഴചരനിപ്പനിഴന്റെ

അളവനിനക്ട്  കമ്മാല  മുറനിക്കുന്ന  രശതനിയനിമലെയ്ക്കക്ട്  മപമ്മാകുമമ്പമ്മാള്  പലെ  വനികസനവര

നടെകമ്മാഴത  മപമ്മാകുന.  അതക്ട്  അങ്ങയുഴടെ  ശദയനിലഴപ്പടുത്തുകയമ്മാണക്ട്.  ചനിലെ

വര്ക്കുകള് നടെത്തുമമ്പമ്മാള് ഒരു മകമ്മാടെനി രൂപയ്ക്കക്ട്  1.10 മകമ്മാടെനി രൂപ വഴര ആകുര.

അതനിനക്ട് കൂടെനി അനുമതനി  നലകണര.

ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല:  സര്,  ഓമരമ്മാ  മകസുകളുര

പ്രമ്മാമയമ്മാഗനികമമ്മായനി  ആമലെമ്മാചനിച്ചുമനമ്മാകമ്മാര.  മുമ്പക്ട്  ശദയനിലഴപ്പടുത്തനിയ

കമ്മാരരങ്ങളനില   വളഴര  സജശവമമ്മായനി  ഇടെഴപടക്ട്  മനികവമ്മാറുമുളളതനിനക്ട്

തശരുമമ്മാനഴമടുത്തനിട്ടുണക്ട്.  ശശ.  എ.  എന.  ഷേരസശര് പറഞ ആര്കനിഴടെക്ടുകഴള

ഴസലെകക്ട് ഴചയ്യുന്നതക്ട് സരബന്ധനിച കമ്മാരരര ഗഇൗരവമമ്മായനിഴടടുകമ്മാര.  അതനിനകത്തക്ട്

പ്രശങ്ങളുഴണന്നക്ട്  പലെ  ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗങ്ങളുര  പറഞനിരുന.  അതു

പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര. 

പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്  (ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന):  സര്,  ഇനനടെന്ന

ചര്ചയനില ഏറവര പ്രധമ്മാനമമ്മായനി വന്നതക്ട് ടെമ്മാകക്ട് കളകനുര  വമ്മാറനിഴന്റെ അരനിമയഴക്ട്



Uncorrected/Not for Publication
05-10-2021

345

സരബന്ധനിച്ചുമമ്മാണക്ട്.   ഇതക്ട്  ഴസറനില   ഴചയമ്മാന   മൂന്നമ്മാമഴത്ത  ആരഴനസ്റ്റേനി

സശമമ്മാണക്ട്   ഴകമ്മാണ്ടുവന്നതക്ട്.  രണക്ട്  ആരഴനസ്റ്റേനി  സശമുര  പരമ്മാജയഴപ്പട്ടു.

പരമ്മാജയഴപ്പടെമ്മാനുളള   പ്രധമ്മാനഴപ്പട  കമ്മാരണര  ഴതറമ്മായ ടെമ്മാകക്ട്  അസഴസ്മെന്റെമ്മാണക്ട്.

ഞമ്മാഴനമ്മാരു  ഉദമ്മാഹരണര  പറയമ്മാര.  സലെര  പറയുന്നനില.  മകരളത്തനിഴലെ  ഒരു

ടെഇൗണനില   ഒരമ്മാള്  ജൂവലെറനി  തുടെങ്ങനി.  ജൂവലെറനി  തുടെങ്ങനി  രണമ്മാമഴത്ത  വര്ഷേര,

2014-ല,  ജൂവലെറനിയനില നനിന്നക്ട് അവരുഴടെ ലെമ്മാപക്ട് മടെമ്മാപ്പക്ട് എടുത്തുഴകമ്മാണ്ടുമപമ്മായനി.

എന്നനിടക്ട്  അവര്കക്ട്  മൂനവര്ഷേഴത്ത  ടെമ്മാകമ്മായനി  204  മകമ്മാടെനി  രൂപ  അസസക്ട്

ഴചയഴകമ്മാടുത്തു.   ഇവര്കക്ട്  ഇതനിഴനതനിഴര  അപ്പശല  മപമ്മാകണഴമങ്കേനില  0.5

ശതമമ്മാനര തുക; അതമ്മായതക്ട് 2 മകമ്മാടെനി രൂപ അടെയ്ക്കണര.  ഴമമ്മാത്തര കടെ എടുത്തമ്മാല

2  മകമ്മാടെനി  രൂപയുഴടെ  പകുതനിയനില.  ഇങ്ങഴന  ഴതറമ്മായ  അസഴസ്മെന്റെമ്മാണക്ട്

നടെത്തുന്നതക്ട്.   ടെമ്മാകസക്ട്  ഡനിപ്പമ്മാര്ട്ടുഴമന്റെക്ട്  ഇമപ്പമ്മാള്  ഴചയ്തതല,  മനരഴത്ത

ഴചയ്തതമ്മാണക്ട്.  ഇതനിഴനമ്മാരു  ഴസമ്മാലെറ്റ്യൂഷേന മവമണ.  അവര്കക്ട് അപ്പശല മപമ്മാലുര

മപമ്മാകുവമ്മാന പറ്റുന്നനില.  സമ്മാധമ്മാരണ ടെഇൗണനില ഒരു കടെയ്ക്കക്ട് 200 മകമ്മാടെനി രൂപയുഴടെ

ടെമ്മാകക്ട്  അസസക്ട്  ഴചയ  ഴകമ്മാടുത്തമ്മാല  എങ്ങഴന  അവര്കക്ട്  അപ്പശല  മപമ്മാകമ്മാന

കഴെനിയുര. ഒനകനില അപ്പശല മപമ്മാകമ്മാനുള്ള ലെനിമനിറക്ട് മനരഴത്ത വചനിരുന്നതുമപമ്മാഴലെ
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ഴചറനിയ  തുകയമ്മായ  20,000  രൂപയമ്മാകണര.   അരനിമയഴക്ട്  മകസക്ട്  എലമ്മാരകൂടെനി

വലെനിയ  തുക  വരുര.  ഇതക്ട്  എങ്ങഴനഴയങ്കേനിലുര  മശഖരനികമ്മാനുളള  ഒരു  സനിസ്റ്റേര

ധനകമ്മാരര വകുപ്പക്ട് ആവനിഷ്ക്കരനികമ്മാമമമ്മാ?

ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല:  സര്,  ഇഴതലമ്മാര  മപമ്മാസനിറശവമ്മായനി

മനമ്മാകമ്മാവന്ന  മകസുകളമ്മാണക്ട്.  ഇതനിനകത്തക്ട്  തര്കമുള്ള  കമ്മാരരമല.   ഒരു

മകസനിലുര  ആളുകഴള  ഉമദരമ്മാഗസര്  ഹരമ്മാസക്ട്  ഴചയമ്മാന  പമ്മാടെനില.   മനരഴത്ത

ബഹുമമ്മാനഴപ്പട  അരഗങ്ങള്  സരസമ്മാരനിചമപ്പമ്മാള്  മുമ്പുണമ്മായനിരുന്ന  ശതമമ്മാനര

കുറചക്ട്  20,000  രൂപ ആകനിയനിട്ടുഴണന്നക്ട് പറഞ. അതക്ട് ഇമപ്പമ്മാഴെമ്മാണക്ട് കുറചതക്ട്.

മകസനിനുമപമ്മാകമ്മാനുളള വകശല   ഫശസുര   സ്റ്റേമ്മാമ്പക്ട്  ഡറ്റ്യൂടനിയുര   കുറചനിട്ടുണക്ട്.  

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-യനിലുര  ഴചയ്തനിട്ടുണക്ട്.  വമ്മാറനിഴന്റെ  കമ്മാരരര  പരനിമശമ്മാധനികമ്മാര.

ഇതുമപമ്മാഴലെ  എമകമ്മാര്ബനിറന്റെമ്മായനിട്ടുള്ള  ബനില്ലുകള്  വരനിക  എനപറഞമ്മാല,

കടെയുഴടെ  20, 30, 40 ശതമമ്മാനര വരുന അഴലങ്കേനില ആഴക 30 ഇരടനി വരുന

എഴന്നമ്മാഴക  പറയുന്നതക്ട്...   അങ്ങഴന  ഴചമയണ  കമ്മാരരമനില.  നരമ്മായമമ്മായനി

ഇകമ്മാരരത്തനില  ഇടെഴപടെണര.   ഇതുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്  അവരുഴടെ  ചനിലെ

മമഖലെകളനില  മയമ്മാഗര  നടെന.  ടെമ്മാകക്ട്  കളകക്ട്  ഴചയമ്മാന  ധമ്മാരമ്മാളമുണക്ട്.
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അകമ്മാരരത്തനില  യമ്മാഴതമ്മാരു  വനിട്ടുവശഴ്ചയുമനില.   അതു  കനിട്ടുന്നതനിനുമവണനിയുളള

നടെപടെനികള് മവണര.  ഇവനിഴടെ  മൂന്നക്ട്  ആരഴനസ്റ്റേനി  സശമനിഴന്റെ  കമ്മാരരര  പറഞ.

54000  വരമ്മാപമ്മാരനികള്കമ്മായനിരുന  കുടെനിശനികയുണമ്മായനിരുന്നതക്ട്.  മനരഴത്തയുള്ള

ആരഴനസ്റ്റേനിയനില  29000  മപരുമടെതക്ട്  ഴസറനില ഴചയകഴെനിഞ.  എന്നനിരുന്നമ്മാലുര

ഇനനിയുമുണക്ട്,   നല  ഫണക്ട്  കനിടമ്മാനുണക്ട്.  അതക്ട്  പരനിമശമ്മാധനിചക്ട്  കമ്മാരരങ്ങള്

ഴചമയണതുണക്ട്.   ഒരനികല ആരഴനസ്റ്റേനി വന്നതുഴകമ്മാണക്ട്  ഇനനിയുര  ഇതുമപമ്മാഴലെ

ആരഴനസ്റ്റേനി വരുഴമനപറഞക്ട് കമ്മാത്തനിരനിക്കുന്ന പ്രവണതയുണക്ട്.  അതക്ട് ശരനിയല.

സര്കമ്മാരനിനക്ട് അങ്ങഴന ഴകമ്മാടുകമ്മാന കഴെനിയനില.  ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-ഴയ സരബന്ധനിചക്ട്

ഇതമ്മാണക്ട്  ഴപമ്മാതുവനില  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.  വരുര  ദനിവസങ്ങളനില  കളകശവമ്മായനി

ജനി.എസക്ട്.ടെനി.-മയയുര സരസമ്മാനത്തനിഴന്റെ ആഴക വരുമമ്മാനഴത്തയുര സരബന്ധനിചക്ട്

നഴലമ്മാരു  മൂവ്ഴമന്റെക്ട്  നടെത്തണര.  ഴസയനിലസക്ട്  ടെമ്മാകനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനിനകത്തുര

ഴപമ്മാതുവനില  അരഗശകരനികണഴമന്നമ്മാണക്ട്  പറയുന്നതക്ട്.  FRBM  (Fiscal

Responsibility  and  Budget  Management)-ല   മലെമ്മാണനിഴന്റെ  കമ്മാരരത്തനില,

മകരളമമ്മാഴക  കടെഴകണനിയനിലെമ്മാഴണന്നക്ട്  ഇവനിഴടെ  പറഞ.  ഇനരമ്മാ

ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  ജനി.ഡനി.പനി.-യുമമ്മായനി  ബന്ധഴപ്പടക്ട്  മനമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്   മൂന്നക്ട്
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ശതമമ്മാനര  എനള്ളമപ്പമ്മാള്  10.07 ശതമമ്മാനര  തുക  അവര്  കടെഴമടുത്തനിട്ടുണക്ട്.

അമമരനിക  18  ശതമമ്മാനര  ജപ്പമ്മാന  16  ശതമമ്മാനര  യു.ഴക.  16  ശതമമ്മാനര

എന്നനിങ്ങഴനയമ്മാണക്ട്  തുക  കടെഴമടുത്തനിരനിക്കുന്നതക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത

സമ്മാഹചരരത്തനില  വന്നതമ്മാണനിതക്ട്.   മകരളര ഇനനിയുര പരമമ്മാവധനി  കണ്മട്രമ്മാള്

ഴചമയണതമ്മാണക്ട്.  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത  സമ്മാഹചരരത്തനില  ഇതക്ട്  എടുകമ്മാതനിരനികമ്മാന

കഴെനിയനില.  ഇനരയനിഴലെ  എലമ്മാ  സരസമ്മാനങ്ങളുര  ഇഴതടുത്തനിട്ടുണക്ട്.   ഓമരമ്മാ

മസ്റ്റേറ്റുകളുഴടെയുര  കമ്മാരരര  ഞമ്മാന  പറയുന്നനില.   കടെഴകണനിയനിലെമ്മാകനിഴയന്നക്ട്

പറഞതനിഴലെ  കമ്മാരരരകൂടെനി  സൂചനിപ്പനിചക്ട്  ഞമ്മാന  അവസമ്മാനനിപ്പനികമ്മാര.

മനരഴത്തയുള്ളതനിമനകമ്മാളുര  കഴെനിഞ  5  വര്ഷേഴത്ത  കണകക്ട്

പരനിമശമ്മാധനിക്കുമമ്പമ്മാള്  കടെത്തനിഴന്റെ  തുക  വര്ദനിചനിട്ടുണക്ട്.   2011-16-ഴലെ  ശശ.

ഉമന ചമ്മാണനി സര്കമ്മാരനിഴന്റെ കമ്മാലെഴത്ത ഴപമ്മാതുകടെര  2011-12-മനകമ്മാള്  76

ശതമമ്മാനര  വര്ദനിച്ചു.   ഇതനിഴന്റെ  റനികമ്മാര്ഡുള്ളതമ്മാണക്ട്.    ശശ.  വനി.  എസക്ട്.

അച്ചുതമ്മാനനന  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  അവസമ്മാന  കമ്മാലെത്തുണമ്മായനിരുന്ന  കടെര  89418

മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മായനിരുന.   എന്നമ്മാല    2015-16-ല   അതക്ട്  157370  മകമ്മാടെനി

രൂപയമ്മായനി.  അതനിഴന്റെ ഇരടനിമയമ്മാളര അഴലങ്കേനില 76 ശതമമ്മാനര വര്ദനിച്ചു. 2016-
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21  കമ്മാലെഘടത്തനില ശശ.  പനിണറമ്മായനി വനിജയന സര്കമ്മാരനിഴന്റെ കമ്മാലെഘടത്തനില

ഴപമ്മാതുകടെര 62 ശതമമ്മാനമമ്മാണക്ട് ഉയര്ന്നതക്ട്.  മനരഴത്ത 76 ശതമമ്മാനമമ്മായനിരുന്നതക്ട്

ഇമപ്പമ്മാള്  62  ശതമമ്മാനമമ ഉയര്നള.  അതക്ട്  186454  മകമ്മാടെനി രൂപയനിലനനിന്നക്ട്

302666  മകമ്മാടെനി  രൂപയമ്മാണക്ട്.  എല.ഡനി.എഫക്ട്.  ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ  കമ്മാലെവമമ്മായനി

തമ്മാരതമരര ഴചയ്യുമമ്പമ്മാള് യു.ഡനി.എഫക്ട്. ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ കമ്മാലെമത്തകമ്മാളുര കുറചക്ട്

വര്ദനവണക്ട്.  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  സര്കമ്മാരനിഴന്റെ  2001-06  കമ്മാലെഘടത്തനില

ഴപമ്മാതുകടെര  70  ശതമമ്മാനമമ്മായനിരുന  ഉയര്ന്നതക്ട്.   ഇങ്ങഴന  മനമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്

അതനിഭേശമമമ്മായ കടെഴകണനിയനില.

പ്രതനിപകമനതമ്മാവക്ട്  (ശശ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതശശന  ):  സര്,  ഇതക്ട്  നല

കണകമ്മാണക്ട്.

ശശ  .    ഴക  .    എന  .    ബമ്മാലെമഗമ്മാപമ്മാല:  സര്,  ഇതക്ട് കണകമ്മാണക്ട്.  കണകനില

കള്ളര  പറയമ്മാന  കഴെനിയനില.   2011-12-ഴലെ  ഴപമ്മാതുകടെര  89418  മകമ്മാടെനി  രൂപ.

2015-16  ആയമപ്പമ്മാള് അതക്ട്  157370  മകമ്മാടെനി  രൂപ ആയനി.   എനപറഞമ്മാല

89000 മകമ്മാടെനി രൂപയനില നനിന്നക്ട് 157000 മകമ്മാടെനി രൂപയമ്മായനി.  157000 മകമ്മാടെനി

രൂപയനില നനിന്നക്ട്  കഴെനിഞ ഗവണ്ഴമന്റെനിഴന്റെ കമ്മാലെത്തക്ട് അതക്ട്  302666  മകമ്മാടെനി
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രൂപയമ്മായനി.   എല.ഡനി.എഫക്ട്.  ആയമ്മാലുര  യു.ഡനി.എഫക്ട്.  ആയമ്മാലുര

കണകനിനകത്തക്ട്  കള്ളര  പറയമ്മാന  കഴെനിയനില.   ബമ്മാകനിഴയന്തുര  മപമ്മാഴലെയല.

ഇവനിഴടെ  അരഗശകരനിച  കണകമ്മാണനിതക്ട്.    മകരളര  ധമ്മാരമ്മാളര  തുക കടെഴമടുത്തക്ട്

അങ്ങഴനയമ്മായനി  ഇങ്ങഴനയമ്മായനി  എനപറഞക്ട്  ജനങ്ങളനില  വലമ്മാഴത

ആശങ്കേയുണമ്മാക്കുമമ്പമ്മാള്  റശസണബനിളമ്മായനി  ഇകമ്മാരരരകൂടെനി

പറയണഴമനള്ളതുഴകമ്മാണമ്മാണക്ട്  ഞമ്മാനനിതക്ട്  പറഞതക്ട്.  കടെര  ഇനനിയുര

എടുമകണനിവരുര.   അതക്ട്  തനിരനിചടെയ്ക്കമ്മാന  കഴെനിയുക  എനള്ളതമ്മാണക്ട്  പ്രധമ്മാനര.

കടെര  എടുത്തുഴകമ്മാണ്ടുമമ്മാത്രര  കമ്മാരരങ്ങള്   ഴചയ്യുക  എന്നല.  ഇമപ്പമ്മാഴെഴത്ത

അവസയനില  മകരളത്തനിനക്ട്  നല  ബുദനിമുട്ടുണക്ട്.   ഇഴലഴന്നമ്മാനര  ഞമ്മാന

പറയുന്നനില.   ആ  ബുദനിമുടനിഴന്റെ  കണക്കുകള്  പറഞ.   അതക്ട്  കളകശവമ്മായനി

മനരനിമടെണതമ്മാണക്ട്.   ഴപമ്മാതുവനില  ഇത്രയുമമ്മാണക്ട്  പറയമ്മാനുള്ളതക്ട്.   ഈ  മൂന്നക്ട്

ബനില്ലുകളുര  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനിയുഴടെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്  അയയ്ക്കണഴമന്നക്ട്

അഭേരര്ത്ഥനിക്കുന. 
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  2021-  ഴലെ മകരള സരസമ്മാന  ചരക്കുമസവന നനികുതനി   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില  
 

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  രമമശക്ട്  ഴചന്നനിത്തലെ,  2021-ഴലെ  മകരള  സരസമ്മാന

ചരക്കുമസവന  നനികുതനി  (മഭേദഗതനി)  സരബന്ധനിച  ഓര്ഡനിനനസക്ട്

നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന പ്രമമയര പ്രസക്ട് ഴചയ്യുനമണമ്മാ?

(Not in the seat)

പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  എന.  എ.  ഴനലനിക്കുന്നക്ട്,  അങ്ങയുഴടെ  '1  എ'  നമ്പര് മഭേദഗതനി പ്രസക്ട്

ഴചയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   എന  .   എ  .   ഴനലനിക്കുന്നക്ട്: സര്, ഞമ്മാന പ്രസക്ട് ഴചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്: മഭേദഗതനി സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  ഡനി.  ഴക.  മുരളനി,  അങ്ങയുഴടെ  '2 ബനി'  നമ്പര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചയ്യുനമണമ്മാ?

(Not in the seat)

 മഭേദഗതനി സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.
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 2021-ഴലെ മകരള സരസമ്മാന  ചരക്കുമസവന നനികുതനി (മഭേദഗതനി)  ബനില

സമ്മാമ്പത്തനിക കമ്മാരരങ്ങള് സരബന്ധനിച സബ്ജകക്ട് കമനിറനി VIII-ഴന്റെ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത്ത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രമമയര സഭേ അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.

2021-  ഴലെ മകരള ഴപമ്മാതുവനില്പന നനികുതനി   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില  

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  അനൂപക്ട്  മജകബക്ട്,  2021-ഴലെ  മകരള  ഴപമ്മാതുവനില്പന

നനികുതനി (മഭേദഗതനി) സരബന്ധനിച ഓര്ഡനിനനസക്ട് നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന പ്രമമയര

പ്രസക്ട് ഴചയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   അനൂപക്ട് മജകബക്ട്: സര്, ഞമ്മാന പ്രസക്ട് ഴചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്: പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  ഐ.  ബനി.  സതശഷേക്ട്,   അങ്ങയുഴടെ  '1 എ'  നമ്പര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചയ്യുനമണമ്മാ?
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(Not in the seat)

          മഭേദഗതനി സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  മമമ്മാനസക്ട്  മജമ്മാസഫക്ട്,  അങ്ങയുഴടെ  '2 ബനി'  നമ്പര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   മമമ്മാനസക്ട് മജമ്മാസഫക്ട്: സര്, ഞമ്മാന പ്രസക്ട് ഴചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്: മഭേദഗതനി സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.  

 2021-ഴലെ മകരള ഴപമ്മാതുവനില്പന നനികുതനി (മഭേദഗതനി) ബനില  സമ്മാമ്പത്തനിക

കമ്മാരരങ്ങള്  സരബന്ധനിച  സബ്ജകക്ട്  കമനിറനി  VIII-ഴന്റെ  പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്

അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത്ത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രമമയര സഭേ അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.

2021-  ഴലെ മകരള ധനസരബന്ധമമ്മായ ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത   (  മഭേദഗതനി  )   ബനില

മനി  .    സശകര്:  ശശ.  എലമദമ്മാസക്ട്  പനി.  കുന്നനിപ്പനിള്ളനില,  2021-ഴലെ  മകരള
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ധനസരബന്ധമമ്മായ  ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  (മഭേദഗതനി)  സരബന്ധനിച  ഓര്ഡനിനനസക്ട്

നനിരമ്മാകരനികണഴമന്ന പ്രമമയര പ്രസക്ട് ഴചയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   എലമദമ്മാസക്ട് പനി  .   കുന്നനിപ്പനിള്ളനില: സര്, ഞമ്മാന പ്രസക്ട് ഴചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്: പ്രമമയര സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശ.  ടെനി.  വനി.  ഇബമ്മാഹനിര,   അങ്ങയുഴടെ  '1 എ'  നമ്പര്  മഭേദഗതനി  പ്രസക്ട്

ഴചയ്യുനമണമ്മാ?

ശശ  .   ടെനി  .   വനി  .   ഇബമ്മാഹനിര: സര്, ഞമ്മാന പ്രസക്ട് ഴചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സശകര്:  മഭേദഗതനി സഭേ നനിരമ്മാകരനിചനിരനിക്കുന.

ശശമതനി ഴക.  ഴക.  പശലെജ ടെശചര്,  അങ്ങയുഴടെ  '2  ബനി'  നമ്പര് മഭേദഗതനി

പ്രസക്ട് ഴചയ്യുനമണമ്മാ?

ശശമതനി ഴക  .   ഴക  .   പശലെജ ടെശചര്: സര്, ഞമ്മാന പ്രസക്ട് ഴചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സശകര്:  മഭേദഗതനി  സഭേയുഴടെ  അനുമതനിമയമ്മാഴടെ  മഭേദഗതനി

പനിനവലെനിചനിരനിക്കുന.

 2021-ഴലെ മകരള ധനസരബന്ധമമ്മായ ഉത്തരവമ്മാദനിത്ത  (മഭേദഗതനി)  ബനില

സമ്മാമ്പത്തനിക കമ്മാരരങ്ങള് സരബന്ധനിച സബ്ജകക്ട് കമനിറനി VIII-ഴന്റെ പരനിഗണനയ്ക്കക്ട്
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അയയ്ക്കണഴമന്ന പ്രമമയഴത്ത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രമമയര സഭേ അരഗശകരനിചനിരനിക്കുന.

ബനില സബ്ജകക്ട് കമനിറനിയുഴടെ പരനിഗണനയ്ക്കയയ്ക്കുന.

ഓര്ഡര്..........  ഓര്ഡര്..........  സഭേ  ഇമപ്പമ്മാള്  പരനിയുന്നതുര  നമ്മാഴള

രമ്മാവനിഴലെ 9.00 മണനികക്ട് വശണ്ടുര സമമളനിക്കുന്നതുമമ്മാണക്ട്.

(2021  ഒമകമ്മാബര്   06-ാം  തശയതനി  ബുധനമ്മാഴ്ച  രമ്മാവനിഴലെ  9.00 മണനികക്ട്

വശണ്ടുര സമമളനിക്കുന്നതനിമലെയ്ക്കമ്മായനി സഭേ പവകുമന്നരര   6.45-നക്ട് പനിരനിഞ.)

*********


