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മമ  .    സസ്പീക്കര:   ഇനമ  ചടട്ടം  205  ബമ  പ്രകകാരമുള്ള  നനകാടസ്പീസമനന്മേലുള്ള

ചരച്ചയകാണണ.  ഒരുപനക്ഷേ  ഏററെക്കകാലതമനുനശേഷമകായമരമകട്ടം  ഇങ്ങറനറയകാരു

ചരച്ച നമ്മള് നടത്തുന്നതണ. നമയമസഭകാ സമമതമയുറട റെമനപകാരട്ടുമകായമ ബന്ധറപട

ചരച്ചയകാണണ. ഒരു  മണമക്കൂറെകാണണ ചരച്ചയുറട സമയട്ടം. എസമനമറണസണ കമ്മമറമയുറട

പതമനകാറെകാമതണ  റെമനപകാരടമനന്മേല്  ശസ്പീ.  റക.  സമ.  നജകാസഫണ  നല്കമയ

നനകാടസ്പീസമനന്മേലുളള  ചരച്ചയകാണണ.   ശസ്പീ.  റക.  സമ.  നജകാസഫമനണ  ചരച്ച

ആരട്ടംഭമച്ചുറകകാണണ സട്ടംസകാരമക്കകാവുന്നതകാണണ. 

ചടട്ടം   205   ബമ പ്രകകാരമുള്ള ചരച്ച 

ഭരണ നവസ്പീകരണ പരമപകാടമ   (  എട്ടം  .  ജമ  .  പമ  .)   സട്ടംബന്ധമച്ചുള്ള എസമനമറണസണ
കമ്മമറമയുറട   (2014-16)   പതമനകാറെകാമതണ 

റെമനപകാരടമനന്മേലുള്ള ചരച്ച 

ശസ്പീ  .    റക  .    സമ  .    നജകാസഫണ:  സര,  അങ്ങണ  ചൂണമക്കകാണമച്ചതുനപകാറല

31-03-2010-ലകാണണ  ചടങ്ങളമല്  205  ബമ  എന്ന  വകുപണ  ഉള്റക്കകാള്ളമച്ചതണ.

അതുപ്രകകാരട്ടം ഇതുനപകാലുള്ള നമയമസഭകാ സമമതമകളുറട റെമനപകാരട്ടുകള് ആഴ്ചയമല്

ഒരു  തവണ  ഒരു  മണമക്കൂര  ചരച്ച  റചയകാന്  വവ്യവസ്ഥയുറണങമലുട്ടം

ഇതകാദവ്യമകായമടകാണണ  ഈ  സഭ  ഒരു  റെമനപകാരടണ  ചരച്ച  റചയ്യുന്നതണ.  അതമനണ
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അവസരമുണകാക്കമയ  ബഹുമകാനവ്യനകായ  സസ്പീക്കനറെകാടണ  ആദവ്യമകായമ  ഞകാന്  നനമ

അറെമയമകകയകാണണ.  നമ്മുറട നമയമസഭകാ സമമതമകളുറട റെമനപകാരട്ടുകള്  ഒനട്ടം

പുറെട്ടംനലകാകട്ടം  കകാണകാറെമല.  ഓനരകാ  സമമതമകളുട്ടം  പല  സ്ഥലങ്ങളമലുട്ടം  നപകായമ

പഠമച്ചണ  സമഗ്രമകായ  റെമനപകാരടകാണണ  സമരപമകന്നതണ.  എന്നകാല്  അതണ

പരമഗണമക്കറപടകാറത,  നഫകാനളകാ  അപണ  ആക്ഷേനമലകാറത,  ആക്ഷേന്  നടക്കണ

ഇലകാറത  മുനമകാട്ടുനപകാകുന്ന  അവസരതമലകാണണ  ശസ്പീ.  വമ.  ഡമ.  സതസ്പീശേന്

റചയരമകാനകായ  എസമനമറണസണ  കമ്മമറമയുറട  പതമനകാറെകാമതണ  റെമനപകാരടണ  ചരച്ച

റചയകാന് ആദവ്യമകായമ അങ്ങണ അവസരമുണകാക്കമയതണ. ഇതമല് ഭരണ നവസ്പീകരണ

പരമപകാടമറയപറമയകാണണ   റെമനപകാരടണ  സമരപമച്ചമരമകന്നതണ.  എസമനമറണസണ

കമ്മമറമ  വളറര  സമഗ്രമകായമ  ഇക്കകാരവ്യട്ടം  പഠമച്ചു.  അതമറന്റെയടമസ്ഥകാനതമല്

ഏതകാണണ  15  വകുപ്പുകളമല് വരുനതണ കകാതലകായ മകാറങ്ങളുമകായമ ബന്ധറപട

27  ശേമപകാരശേകള്  ഈ  സമമതമ  സമരപമകകയുണകായമ.  പനക്ഷേ  എനമക്കണ

ആദവ്യമകായമ   ചൂണമക്കകാണമക്കകാനുള്ളതണ  ചടതമല്  വവ്യവസ്ഥയുള്ളതുനപകാറല

തറന്ന  ഈ  റെമനപകാരടമറന്റെ  ആക്ഷേന്  നടക്കണ  കൂടമ  എത്രയുട്ടം  നവഗട്ടം

സമരപമകന്നതമനുള്ള നമരനദ്ദേശേട്ടം റകകാടുക്കണട്ടം.  ഭരണ നവസ്പീകരണ പരമപകാടമ

2002-ല്  ആരട്ടംഭമച്ചണ  2008-ല്  അവസകാനമച്ചു.  എ.ഡമ.ബമ.-യുറട
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സഹകായനതകാറടയകാണണ  ആരട്ടംഭമച്ചതണ.   അന്നണ  എ.ഡമ.ബമ.  നമുക്കണ   200

ദശേലക്ഷേട്ടം നഡകാളറെകാണണ നകരളതമനണ നല്കമയതണ. നകന്ദ്രഗവണറമന്റെമല് നമനട്ടം

25  ദശേലക്ഷേട്ടം  നഡകാളര  സഹകായട്ടം  ലഭമച്ചു.  റനതരലകാന്റെണസമല്  നമനട്ടം  25

ദശേലക്ഷേട്ടം  നഡകാളര  സഹകായട്ടം  ലഭമച്ചു.  അങ്ങറന  ഏതകാണണ   250  ദശേലക്ഷേട്ടം

നഡകാളറെകാണണ   ഈ  പദ്ധതമകനവണമ  അനുവദമച്ചുകമടമയതണ.  1548.5  നകകാടമ

രൂപയകാണണ റമകാതട്ടം അനുവദമച്ചുകമടമയ തുക.  പനക്ഷേ നമരഭകാഗവ്യറമനപറെയറട,

ഉനദ്ദേശേമച്ചതുനപകാറല ആവശേവ്യമകായ ഒരു  നവസ്പീകരണവുട്ടം ഭരണതമല് വരുതകാന്

സകാധമച്ചമല. 2002 മുതല് 2008 വറരയുള്ള ഭരണകകാലതണ നമ്മള്  രണ്ടുകൂടരുട്ടം

ഭരമച്ചതകാണണ.  നമങ്ങളുട്ടം  ഭരണകക്ഷേമയകായമരുന.  ഞങ്ങളുട്ടം

ഭരണകക്ഷേമയകായമരുന.   ഇത്രയുട്ടം  ആവശേവ്യമകായ  സകാമതമക  സഹകായട്ടം

ലഭവ്യമകായമട്ടുനപകാലുട്ടം  ഒരു ഭരണനവസ്പീകരണതമറന്റെ കകാതലകായ നമഖലയമനലക്കണ

നപകാകകാന്  കഴമഞമല  എന്നതകാണണ  ഏറവുട്ടം  ദദുഃഖകരമകായ  അവസ്ഥ.  ഇവമറട

ലഭമച്ച  സട്ടംഖവ്യയമല്  536  നകകാടമരൂപ  മകാത്രമകാണണ  എട്ടം.ജമ.പമ.-കനവണമ

മകാറമവച്ചതണ.  ബകാക്കമ  756  നകകാടമരൂപ  ഊരജ്ജ  വകുപമനണ  റകകാടുത്തു.  12

നകകാടമരൂപ  അഴസ്പീക്കല്  നപകാരടമനണ  റകകാടുത്തു.  ആവശേവ്യമകായ  സസൗകരവ്യങ്ങളുട്ടം

സകാമതമക  പമന്ബലവുമുണകായമട്ടുട്ടം  ഭരണ  നവസ്പീകരണതമനകാവശേവ്യമകായ
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സട്ടംവമധകാനങ്ങള് ഉണകാക്കകാന് കഴമയകാറത നപകായതണ വളറരനയററെ ദദുഃഖകരമകായ

കകാരവ്യമകാണണ.  1957-റല ആദവ്യറത നകരള ഗവണറമന്റെണ  അന്നറത മുഖവ്യമനമ

ഇ.എട്ടം.  ശേങരന് നമ്പൂതമരമപകാടണ  റചയരമകാനകായ ഒന്നകാമറത ഭരണ പരമഷകാര

കമ്മസ്പീഷറന്റെ  റെമനപകാരടണ  1958-ലകാണണ  സമരപമച്ചതണ.  വമദവ്യകാഭവ്യകാസ

വകുപ്പുമനമയകായമരുന്ന  നജകാസഫണ  മുണനശ്ശേരമ  അടക്കട്ടം  7  നപര  കമ്മസ്പീഷനമല്

അട്ടംഗങ്ങളകായമരുന.  അന്നണ  അതണ  നകരളതമറന്റെ  ആദവ്യ  ഗവണറമന്റെകാണണ.

പുതമയ  സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം  ഉണകായ  അവസരതമല്  നകരളതമറന്റെ  ഭരണ

നവസ്പീകരണട്ടം  സട്ടംബന്ധമച്ചണ  ഒരു  ദമശേകാനബകാധട്ടം  റകകാടുക്കകാനുട്ടം

റസക്രനടറെമയറമറന്റെയുട്ടം  നകരളതമറല  ഓനരകാ  ഡമപകാരട്ടുറമന്റുകളുറടയുട്ടം

പുനദുഃസട്ടംഘടന  സട്ടംബന്ധമറച്ചലകാട്ടം   ഇ.എട്ടം.എസണ.  സമരപമച്ച

റെമനപകാരടമലുണകായമരുന.  ഇനപകാഴട്ടം  ഈ  റെമനപകാരടമറല  പല  കകാരവ്യങ്ങളുട്ടം

നടപമലകാക്കകാന്  സകാധമച്ചമടമല.   ഇന്നണ  കകാലട്ടം  മകാറെമ.   അന്നറത

റസക്രനടറെമയറമറന്റെ  ഭരണനവസ്പീകരണട്ടം,  ഗവണറമന്റുമകായമ  ബന്ധറപട  എലകാ

കകാരവ്യങ്ങളമലുട്ടം  നകരളട്ടം  പമന്തുടനരണ  കകാതലകായ  ശേമപകാരശേകള്  ഈ

റെമനപകാരടമലുണകായമരുന.  ചമലതണ  നടപമലകാക്കമ,  ചമലതണ  മകാറമവച്ചു.  ഇന്നണ

നകരളതമറല കകാഴ്ചപകാടണ  മകാറെമ.  1958-ല് ആദവ്യ റെമനപകാരടണ  വരുനമകാള് നകരള
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നപകാലസ്പീസമല്  ഒരു  റഎ.ജമ.-യുട്ടം  രണണ  അഡസ്പീഷണല്  റഎ.ജമ.-മകാരുട്ടം

മകാത്രനമയുള.  ഇന്നണ ഡമ.ജമ.പമ.മകാര തറന്ന ആനറെകാ ഏനഴകാ ആയമ. അതുനപകാറല

തറന്ന അഡസ്പീഷണല് ഡമ.ജമ.പമ., റഎ.ജമ. തുടങ്ങമയവരുറട എണ്ണവുട്ടം വരദ്ധമച്ചു.

ചസ്പീഫണ റസക്രടറെമ അന്നണ ഒനന്നയുള.  ഇന്നണ ചസ്പീഫണ റസക്രടറെമ റെകാങമല്  മൂനന്നകാ

നകാനലകാ അഡസ്പീഷണല് ചസ്പീഫണ  റസക്രടറെമമകാരുണണ.  ഭരണതമറന്റെ വവ്യകാപമ  കൂടമ.

ഭരണതമറന്റെ  ററെയ്ഞണ  മകാറെമ.   കകാഴ്ചപകാടമനണ  അനുസരമച്ചുള്ള  സമഗ്രമകായ

മകാറങ്ങള്  വരുതകാന്  ഇനമ  ററവകമക്കൂടകാ.  ഇറതകാരു  ഗവണറമന്റെമറന്റെ

ആദവ്യദമവസങ്ങളകാണണ.  ഈ ഗവണറമന്റെമറന്റെ മുന്ഗണനയമല് ഇസൗ കകാരവ്യങ്ങള്

വരണട്ടം. ഇന്നണ നമ്മുറട നവകാളവ്യട്ടം ഓഫണ വരക്കണ മകാറെമ.  ഗവണറമന്റെമറനപറമയുള്ള

നമ്മുറട  കകാഴ്ചപകാടണ  മകാറെമ.  ആ  കകാഴ്ചപകാടമനനുസരമച്ചണ  ആവശേവ്യമകായ  മകാറങ്ങള്

ഉണകാക്കകാന്  സകാധമക്കണട്ടം.  ഒന്നകാട്ടം  കമ്മസ്പീഷനുനശേഷട്ടം  രണകാമതണ  റവനള്ളകാടമ

കമ്മസ്പീഷന് വന.  ഇനപകാള് നവററെകാരു കമ്മസ്പീഷനുണകായമ.  അതമറന്റെ റചയരമകാന്

ശസ്പീ. വമ.എസണ. അച്ചുതകാനനനകാണണ. ആ കമ്മസ്പീഷന് റെമനപകാരടമറന്റെ  നടട്ടംസണ ഓഫണ

റെഫറെന്സണ എറന്റെ കയമലുണണ. നമങ്ങള്ക്കറെമയകാട്ടം. ഈ കമ്മസ്പീഷന് രൂപസ്പീകരമച്ചതണ

എന്തടമസ്ഥകാനതമലകാണണ?
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ഇവമറട പറെയുന്നതുനപകാറല നപഴ്സണല് ആന്റെണ അഡമനമനസ്ട്രേറസ്പീവണ  റെമനഫകാട്ടംസമനു

നവണമയകാണണ  കമ്മസ്പീഷന്  രൂപസ്പീകരമച്ചതണ.  ഏകനദശേട്ടം  14  ഐറങ്ങള്  ഇവമറട

പറെഞമട്ടുണണ.  To  review  the  structure  and  functioning  of  the

administrative  machinery  of  the  State  and  suggest  measures  for

improving its responsiveness, efficiency and effectiveness as is required

in  a  welfare  state......  തുടങ്ങമ  14  കകാരവ്യങ്ങനളകാടുകൂടമയ  നടട്ടംസണ  ഓഫണ

റെഫറെന്സണ ആണണ.  ഈ കമ്മസ്പീഷറന വച്ചതണ ഈ ഉനദ്ദേശേവ്യതമലകാനണകാ; ഇതണ ഒരു

ഗവണറമന്റെണ  ഉതരവണ  മകാത്രമനല;  ഇതണ  ഭരണ  പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷനല.   ഒരു

അനക്കകാമനഡഷന്  കമ്മസ്പീഷന്  ആയമരുന.  ഞങ്ങളുറട  വകാദറത  പമന്നസ്പീടണ

റതളമയമക്കറപടുകയകാണണ.   മുന്മുഖവ്യനമയകായ ശസ്പീ.  വമ.  എസണ.  അച്ചുതകാനനന്

റചയരമകാനകായമ  കമ്മസ്പീഷറന  വച്ചു.   ആ  കമ്മസ്പീഷന്  ചുമതലനയനറകാ;  ചമല

റകകാച്ചുകുടമകള്  കളമപകാടതമനുനവണമ  നചകാദമകന്നതുനപകാറല

റസക്രനടറെമയറമല്  മുറെമ  നവണട്ടം,  ഐ.എട്ടം.ജമ.യമല്  നപകാകമല,  കവടമയകാര

ഹസൗസമനല നയകാഗട്ടം കൂടുകയുള എന്നമങ്ങറന ആവശേവ്യറപടുകയകാണണ.  ഇനമയുട്ടം

ജനമച്ചുവസ്പീഴകാത  ഒരു  കുഞകായമ  കമ്മസ്പീഷന്  മകാറെമയമനല;  ഒരു  ചകാപമള്ളയകായമ
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മകാറെമയമനല; 

ശസ്പീ  .   റക  .   വമ  .   അബ്ദുള് ഖകാദര  : അങ്ങണ പറെഞ 1958-റല ഭരണ പരമഷകാര

കമ്മസ്പീഷറന്റെ ശേമപകാരശേകള് വളറര പ്രസക്തമകായമരുന.  അന്നണ ആ കമ്മസ്പീഷന്

നല്കമയ  ശേമപകാരശേകളമല്  പലതുട്ടം  ഇനട്ടം  പ്രകാവരതമകമകായമടമല.

ഉദകാഹരണങ്ങള്  പലതുമുണണ.   മലയകാള  ഭകാഷ  ഔനദവ്യകാഗമക  ഭകാഷയകായമ

പ്രഖവ്യകാപമച്ചു.  ഇനട്ടം നമ്മുറട വമവമധ വകുപ്പുകളമറല പരമനശേകാധനയമല് അതണ

പൂരണ്ണമകായമ  നടപമലകാക്കറപടമടമറലന്നണ  മനസമലകാകുട്ടം.  അന്നണ  പ്രഖവ്യകാപമച്ചമട്ടുട്ടം

നടപമലകാക്കകാത കകാരവ്യങ്ങറള സട്ടംബന്ധമച്ചുട്ടം ഭരണ നടപടമകറള സട്ടംബന്ധമച്ചുട്ടം

അതമറന്റെ  പരമഷകാരറത  സട്ടംബന്ധമച്ചുട്ടം  ആനലകാചമക്കകാന്  ഒരു  കമ്മസ്പീഷറന

നമനയകാഗമച്ചതണ എങ്ങറന റതറകാകുട്ടം.  

ശസ്പീ  .   റക  .   സമ  .   നജകാസഫണ : റതറകാറണന്നണ ഞകാന് പറെഞമല..

ശസ്പീ  .    എസണ  .    ശേരമ്മ  : നമ്മുറട ചരച്ചയണ വമനധയമകാക്കണറമന്നണ  ഉനദ്ദേശേമച്ചതണ

എ.ഡമ.ബമ.  വകായ്പയുറട അടമസ്ഥകാനതമല് നടപകാക്കമയ നമകാനഡണണനസഷന്

ഓഫണ ഗവണറമന്റെണ നപ്രകാഗ്രകാട്ടം സട്ടംബന്ധമച്ചണ                                      ശസ്പീ. വമ.

ഡമ.  സതസ്പീശേന്  റചയരമകാനകായമ  2014-16-റല  എസമനമറണസണ  കമ്മമറമ

തയകാറെകാക്കമയ  റെമനപകാരടകാണണ.  ആ  റെമനപകാരടമറനകറെമച്ചുള്ള  ചരച്ചയകാണണ
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ഉനദ്ദേശേമച്ചതണ.  അലകാറത ശസ്പീ.  റക.  സമ.  നജകാസഫണ ഇവമറട പറെയുന്നതുനപകാറല

ഒരു ഉനദ്ദേശേവ്യട്ടം ഉണകായമരുന്നമല.

ശസ്പീ  .    റക  .    സമ  .    നജകാസഫണ  : ബഹുമകാനറപട  എസണ.  ശേരമ്മ,  ഇവമറട

ഫമനകാന്സണ  ബമലമറന്റെ  ചരച്ചയമല്  പറെഞറതന്തകാണണ;  അങ്ങയുറട  മുമമല്

മുഖവ്യമനമ  എന്തകാണണ  പറെഞതണ.  അതണ  നകടനലകാ;  ധനകകാരവ്യ  ബമലമറന്റെ

ചരച്ചയമല് ആ ബമല്ലുമകായമ പുലബന്ധട്ടം നപകാലുമമലകാത കകാരവ്യങ്ങള് പറെഞമനല;

അനപകാള് ഇതുട്ടം നകള്നക്കണമ വരുട്ടം.  

മമ  .    സസ്പീക്കര  : ബഹുമകാനവ്യനകായ റക.  സമ.  നജകാസഫണ,  ഞകാന് അങ്ങയുറട

പ്രസട്ടംഗതമല്  ഇടറപടുകയല.   അങ്ങണ  ആഗ്രഹമകന്നതണ  മകാത്രനമ  അനങ്ങയണ

പറെയകാന് സകാധമക്കൂ.  ഞകാന് അതമല് റചയര എനള്ള നമലയണ ഇടറപടുന്നമല.

പറക്ഷേ,  നമ്മുറട  നമയമസഭയമറല  ഇരുവമഭകാഗത്തുനമനമുള്ള  ബഹുമകാനവ്യരകായ

അട്ടംഗങ്ങള് ഭരണ നവസ്പീകരണവുമകായമ ബന്ധറപടണ പഠനട്ടം നടതമ തയകാറെകാക്കമയ

റെമനപകാരടമറന  സട്ടംബന്ധമച്ചകാണണ  ചരച്ച  നടത്തുന്നതണ.  ആ  ചരച്ചയമല്

കഴമയുറമങമല് രകാഷസ്പീയ തരക്കങ്ങള് ഒഴമവകാകന്നതകായമരമകട്ടം നലറതന്നകാണണ

എനമക്കണ നതകാനന്നതണ.

ശസ്പീ  .    റക  .    സമ  .    നജകാസഫണ  : രകാഷസ്പീയ തരക്കങ്ങളല.  ഭരണ നവസ്പീകരണട്ടം
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ഭരണ പരമഷകാരതമനണ അവമഭകാജവ്യമകായ ഘടകമകാണണ.  

പ്രതമപക്ഷേ  നനതകാവണ  (ശസ്പീ  .    രനമശേണ  റചന്നമതല):  നമ്മുറട  രകാജവ്യതണ

നമരവധമ  ഭരണ  പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷനുകള്  ഉണകായമട്ടുണണ.   നമ്മളുനടതണ  ഒരു

റഫഡനറെഷന്  ഓഫണ  നസറണസണ  ആണണ.   നകന്ദ്രതമല്  ഒരു  ഗവണറമന്റുട്ടം

സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങളമല് മറണ  ഗവണറമന്റുകളുട്ടം.   നകന്ദ്ര ഗവണറമന്റുതറന്ന ധകാരകാളട്ടം

ഭരണ  പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷനുകറള  വച്ചമട്ടുണണ.   ഏറവുട്ടം  നലറസകായമ  വന്നതണ

ശസ്പീ.  വസ്പീരപറമകായണ ലമ  റചയരമകാനകായുള്ള  ഭരണ  പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷനകാണണ.

ഏറവുട്ടം  നല  റെമനപകാരടകാണണ  ആ  ഭരണ  പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷന്  ഗവണറമന്റെമനണ

സമരപമച്ചമട്ടുള്ളതണ. സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങളമലുണകാകുന്ന ഭരണ പരമഷകാര കമ്മസ്പീഷറന്റെയുട്ടം

നകന്ദ്രതമലുണകാകുന്ന  ഭരണ  പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷറന്റെയുട്ടം  റെമനപകാരട്ടുകള്

തകാരതമവ്യപഠനട്ടം നടതമ സട്ടംസ്ഥകാനങ്ങള് നടപകാകകറയനള്ളതകാണണ ഏറവുട്ടം

ഫലപ്രദമകായമട്ടുള്ളറതന്നതണ അനങ്ങയണ അറെമയകാനമകാ?

ശസ്പീ  .    റക  .    സമ  .    നജകാസഫണ  : അതണ ശേരമയകാണണ.  ഞകാന് പറെഞതണ,  ഭരണ

നവസ്പീകരണതമനുനവണമയുള്ള  റെമനപകാരടണ  ചരച്ച  റചയ്യുനമകാള്  ഇന്നണ

ഗവണറമന്റെമനണ  മുന്നമലുള്ള  വമഷയമകാണണ  ഭരണ  പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷന്.   ആ

കമ്മസ്പീഷന്  രൂപസ്പീകരമച്ചതണ  എന്തമനുനവണമയകാണണ;  ഭരണ
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നവസ്പീകരണതമനുനവണമയകാണണ.  ആ കമ്മസ്പീഷന് രൂപസ്പീകരമച്ച നശേഷട്ടം അതമനണ

പ്രവരതമക്കകാന് സകാധമകന്നമല.  ആ കമ്മസ്പീഷന് നയകാഗട്ടം നചരുന്നമല.  ഞകാന്

ഒന്നണ  നചകാദമക്കറട,  മൂന്നണ  അട്ടംഗങ്ങളകാണണ  കമ്മസ്പീഷനമലുള്ളതണ.  രണ്ടുനപര

റെമടനയരഡണ  ചസ്പീഫണ  റസക്രടറെമമകാരകാണണ.   നസവനകാവകകാശേ  നമയമട്ടം  പകാസകാക്കമ

ഇന്നറത  കകാലഘടതമനനുസരമച്ചണ  ജനങ്ങളമനലയണ  കടനനപകാനകണ

അവസരതമല്  ഈ  റെമടനയരഡണ  ചസ്പീഫണ  റസക്രടറെമമകാറരയുട്ടം  അതുനപകാലുള്ള

ആള്ക്കകാറരയുട്ടം  വച്ചണ  പ്രവരതമക്കകാന്  കമ്മസ്പീഷനണ  സകാധമകനമകാ;  ഭരണ

നവസ്പീകരണതമറന്റെ  അവമഭകാജവ്യ  ഘടകമകാണണ  ഭരണ  പരമഷകാരട്ടം.   അങ്ങറന

വരുനമകാള് പുതമയ ശേകാസ്ത്ര –സകാനങതമക നമഖലയമറല മകാറങ്ങള് അനുസരമച്ചണ

ഭരണതമറന്റെ  സസൗകരവ്യങ്ങളുട്ടം  നസവനകാവകകാശേ  നമയമങ്ങളുട്ടം  ലഭവ്യമകാകന്ന

തരതമലുള്ള  മകാറങ്ങളുണകാക്കകാന്  സകാധമക്കണട്ടം.   ആ  മകാറങ്ങള്കള്ള

നവദമയകായമ  ഈ ഭരണ പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷന് മകാറെമയമറലങമല് സട്ടംഭവമക്കകാന്

നപകാകുന്നതണ അഞണ റകകാലക്കകാലട്ടം ഒരകാളമറന റപ്രകാണവഡണ റചയകാനുള്ള ഒന്നകായമ

കമ്മസ്പീഷന്  മകാറട്ടം  എനളളതകാണണ.  അതണ  സട്ടംഭവമക്കകാതമരമക്കറടറയന്നണ  ഞകാന്

ആശേട്ടംസമകകയകാണണ.
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ശസ്പീമതമ  യു  .    പ്രതമഭ  ഹരമ  : സര,  നമ്മുറട  സഭയുറട  പ്രവരതനട്ടം

ഊരജ്ജസസ്വലമകാകന്നതമനണ  ചടമനുസരമച്ചണ  ധകാരകാളട്ടം  നടപടമക്രമങ്ങള്  നമ്മള് 

ഏററടുക്കകാററണങമലുട്ടം,  വമവമധ  കമ്മമറമകള്  കൂടമ  റെമനപകാരടണ

സമരപമക്കകാററണങമലുട്ടം  അതമനന്മേല്  ഒരു  ചരച്ച  അനുവദമച്ചുറവനള്ളതണ

വളറരയധമകട്ടം പ്രതസ്പീക്ഷേ നല്കുന്ന കകാരവ്യമകാണണ. ആദവ്യട്ടംതറന്ന വളറര ഹൃദവ്യമകായ

ഒരു നനമ അനങ്ങയണ നരഖറപടുത്തുകയകാണണ. ഇവമറട ബഹുമകാനവ്യനകായ റക. സമ.

നജകാസഫണ  വളറര  വവ്യക്തമകായമതറന്ന  അനദ്ദേഹതമറന്റെ  പ്രസട്ടംഗതമല്,

ആഴ്ചയമല് ഒരു മണമക്കൂര ചരച്ച റചനയണ വമഷയട്ടം,  നമയമസഭകാ സമമതമയുറട

റെമനപകാരടണ  റവളമച്ചട്ടം  കകാണുന്നമല  തുടങ്ങമയ  കകാരവ്യങ്ങള്

പരകാമരശേമകകയുണകായമ. 536  നകകാടമ രൂപ എട്ടം.ജമ.പമ.-ക്കണ റചലവഴമച്ചതമറന

സട്ടംബന്ധമച്ചണ  ഇവമറട  പറെയുകയുണകായമ.   അത്രയുറമകാറക്ക  പറെഞണ  വളറര

നപകാസസ്പീറസ്പീവകായ ചരച്ചയമനലയകാണണ വന്നതണ.  വളറര എകണപസ്പീരമയന്സുള്ള അങ്ങണ

നറലകാരു ഭരണ നവസ്പീകരണ ചരച്ചയമനലയകായമരമകട്ടം വരുന്നറതന്നകാണണ ഞകാന്

വമചകാരമച്ചതണ.  പറക്ഷേ, പമന്നസ്പീടകാണണ അതമനുകൂടമ ഒരു രകാഷസ്പീയതമറന്റെ റചറെമയ

ചുവ നല്കമറക്കകാണ്ടുള്ള സട്ടംസകാരമകാണണ ഇവമറട നടന്നറതന്നണ കണതണ.  നമ്മുറട
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ഭരണ-പ്രതമപക്ഷേ  അട്ടംഗങ്ങറളലകാവരുട്ടം  നചരുനമകാഴകാണണ  നമ്മുറട

സട്ടംസ്ഥകാനതമറന്റെ  കൃതവ്യമകായ/ആനരകാഗവ്യപരമകായ  ഒരു  വമകസനതമനണ

നനതൃതസ്വട്ടം  നല്കകാനകായമ  കഴമയുന്നതണ.   എനപകാഴട്ടം  ഞങ്ങള്  ഇവമറട  നമനട്ടം

എഴനന്നറ്റു  കഴമഞകാല്  പ്രതമപക്ഷേറത  നനകാക്കമ  കുററപടുത്തുന്ന  ഒരു

സമസ്പീപനമകാണണ  സസ്വസ്പീകരമകന്നറതന്നണ  പലനപകാഴട്ടം  ചരച്ചയമല്  ഉയരത്തുന്നതണ

ദസൗരഭകാഗവ്യവശേകാല് നകള്കകയുണകായമ.  പറക്ഷേ എനമക്കണ നതകാനന്നതണ, ഉള്ളതണ

പറെയുനമകാള് അതണ കുറമകാറണന്നണ എന്തകാണണ നമങ്ങള്ക്കണ നതകാനന്നതണ.   ഉള്ള

കകാരവ്യങ്ങളനല  പറെഞതണ.   കഴമഞ  അഞണ  വരഷക്കകാലട്ടം  നമങ്ങള്  ഇവമറട

നടപകാക്കമയ  ഭരണറത  സസ്വകാഭകാവമകമകായുട്ടം  വമലയമരുത്തുകറയന്ന  ഒരു

പ്രതമഭകാസമകാണണ ഞങ്ങള് റചയ്യുന്നതണ.  ഇവമറട ഇനപകാള് നടകന്ന ഭരണറത

തസ്പീരച്ചയകായുട്ടം  പ്രതമപക്ഷേകാട്ടംഗങ്ങള്കട്ടം  വമലയമരുതകാവുന്നതകാണണ.  നമ്മുറട

സഭയുറട  പ്രവരതനട്ടം  കൂടുതല്  ഊരജ്ജസസ്വലമകാകന്നതമനുനവണമ  ഭരണ

നവസ്പീകരണ  പ്രവരതനങ്ങള്  ബഹുമകാനവ്യനകായ  നകരള  മുഖവ്യമനമ  ശസ്പീ.

പമണറെകായമ  വമജയറന്റെ  നനതൃതസ്വതമല്  നടപകായമ  തുടങ്ങമയമട്ടുണണ.   വളറര

നപകാസമറസ്പീവകായ മകാറങ്ങള് എന്തുറകകാണണ പ്രതമപക്ഷേട്ടം കകാണുന്നമലകാറയനള്ളതണ

ഈ  അവസരതമല്  വളറര  അതമശേനയകാക്തമനയകാടുകൂടമതറന്ന  ഞകാന്
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നമങ്ങനളകാടണ  നചകാദമകകയകാണണ.   എന്തകാണണ  നമങ്ങള്ക്കതണ  കകാണകാന്

കഴമയകാതതണ; മനമമകാറരലകാവരുട്ടം ആഴ്ചയമല് അഞണ ദമവസട്ടം റസക്രനടറെമയറമല്

ഉണകാകണറമന്ന  കരശേനമകായ  നമരനദ്ദേശേട്ടം  നല്കമയതണ  വളറര  പ്രകടമകായ

മകാറമനല;  നമ്മുറട  ബഹുമകാനവ്യനകായ  മുഖവ്യമനമയുറട  ഒരു  നസറണറമന്റെണ

ബഹുമകാനറപട  പ്രതമപക്ഷേകാട്ടംഗങ്ങറളലകാവരുട്ടം  വകായമച്ചുകകാണുറമന്നണ  ഞകാന്

കരുതുന.  അനദ്ദേഹട്ടം മുഖവ്യമനമയകായമ ചുമതലനയറ ഉടന്തറന്ന നകരളതമറല

ജനങ്ങറളയുട്ടം  ഉനദവ്യകാഗസ്ഥറരയുട്ടം  അഭമസട്ടംനബകാധന  റചയ്തുറകകാണണ  അനദ്ദേഹട്ടം

പറെഞതണ  ഓനരകാ  ഫയലുട്ടം  ഓനരകാ  ജസ്പീവമതമകാറണന്നകാണണ.   അതകാണണ  ഭരണ

നവസ്പീകരണട്ടം.  നകകാടമക്കണക്കമനണ  തുക റചലവഴമച്ചുറകകാണണ  കുററെ  റകടമടങ്ങള്

ഉണകാക്കമറയടുകക,  കുററെ  പദ്ധതമകള്  പ്രഖവ്യകാപമകക,  കുററെ  ഉദ്ഘകാടന

മകാമകാങങ്ങള്  നടത്തുക  ഇറതകാനമല  നമ്മുറട  മകാററമനപറെഞകാല്.   ചമല

ആശേയങ്ങള് റകകാണ്ടുതറന്ന നമുക്കണ ചമല മകാതൃകകള് സൃഷമക്കകാന് കഴമയകാറണണ.

എലകാവരുറടയുട്ടം  മനസമനലയണ  ചമല  ആശേയങ്ങള്  പ്രദകാനട്ടം

റചയ്തുറകകാടുകന്നതുതറന്ന  ഒരു  ഭരണ  നവസ്പീകരണമകാണണ.  നമുക്കണ

ജകാതമയമലകാറയന്ന  ശസ്പീനകാരകായണ  ഗുരുവമറന്റെ  ദരശേനട്ടം  എത്ര

ണധരവ്യനതകാടുകൂടമയകാണണ......  അതകായതണ  ഞങ്ങള്  ഉയരതമയ  ഒരു
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മുദകാവകാകവ്യമുണണ,  അഴമമതമമുക്ത  മതനമരനപക്ഷേ  വമകസമത  നകരളറമന്നണ

ഇടതുപക്ഷേതമറന്റെ  റതരറഞടുപണ  പ്രകടനപത്രമകയമല്തറന്ന  പറെഞമട്ടുണണ.

എത്ര  നല  മുദകാവകാകവ്യമകാണണ.   ഈ  നകാടമറല  എലകാവരകട്ടം  സമകാധകാനമകായമ

ജസ്പീവമക്കകാന് കഴമയുന്ന സകാഹചരവ്യട്ടം ഉണകാകറമന്നണ പറെഞ്ഞുറകകാണ്ടുതറന്നയകാണണ

ഇടതുപക്ഷേട്ടം  അധമകകാരതമനലയണ  വന്നതണ.   അതമറന്റെ  ഏറവുട്ടം  വലമയ

ഉദകാഹരണമകാണണ നമുക്കണ ജകാതമയമലകാറയന്നണ ശസ്പീനകാരകായണ ഗുരുനദവന് 1916-ല്

പ്രബുദ്ധനകരളട്ടം മകാസമകയമല് പറെഞതമറന്റെ 100-ാം വകാരഷമകട്ടം സമുചമതമകായമ

എലകാ  സ്ഥലങ്ങളമലുട്ടം  ആനഘകാഷമച്ചതണ.  അതണ  സകാട്ടംസകാരമകമകായ  ഒരു

മുനന്നറതമനുകൂടമ നമ്മള് വഴമ റതളമച്ചുറകകാടുകകയകാണണ.  അറതകാരു മകാറമകാണണ.

ഭരണതമല്  വരുന്നവര  നകവലമകായ  പദ്ധതമ  പ്രവരതനതമല്  മകാത്രമല

ആശേയതമറന്റെ  വലമയ  പ്രചരണട്ടം  കൂടമ  നടത്തുനറവനള്ളതണ  വളറര

നപകാസസ്പീറസ്പീവകായ  കകാരവ്യമകാണണ.   അതണ  ബഹുമകാനവ്യരകായ  പ്രതമപക്ഷേകാട്ടംഗങ്ങള്

കകാനണണതകാണണ.   ഒരു  ഫയല്  ഒരു  ജസ്പീവമതമകാറണന്ന  നബകാധവ്യനതകാടുകൂടമ

നമങ്ങള്  പ്രവരതമക്കണറമന  ബഹുമകാനറപട  മുഖവ്യമനമ  പറെഞ്ഞു.   അതണ

പറെയുന്നതമനണ ഒരുപകാടണ പണട്ടം റചലവഴമനക്കണ കകാരവ്യമമല.  വളറര വവ്യക്തമകായമ

പറെഞ കകാരവ്യമകാണണ.   അനദ്ദേഹട്ടം പറെഞ ഒരു കകാരവ്യട്ടം  നമ്മള് ഇവമറട ചരച്ച
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റചനയണതകാണണ.  ഭരണ പരമഷകാരവുമകായമ ബന്ധറപട്ടുവരുനമകാള്......

ശസ്പീ  .    റക  .    വമ  .    അബ്ദുള്  ഖകാദര  : ഭരണ  പരമഷകാരവുമകായമ  ബന്ധറപടണ

സട്ടംസകാരമകനമകാള്  നമ്മുറട  റസക്രനടറെമയറമനകറത  ഫയല്  സമസതമല്

നവസ്പീകരമനക്കണ  ഒനടററെ  പ്രശ്നങ്ങളുറണന്നകാണണ  ഒരു  അട്ടംഗറമന്ന  നമലയമല്

എനമക്കണ  നതകാന്നമയമട്ടുള്ളതണ.   റസക്രനടറെമയറമലുട്ടം   ഡയറെക്ടനറെറമലുട്ടം  ഓനരകാ

ഫയലുകള് അയച്ചണ  മകാസങ്ങനളകാളട്ടം  പലനപകാഴട്ടം.....  ബഹുമകാനറപട  മുഖവ്യമനമ

ചൂണമക്കകാണമച്ചതുനപകാറല  ഒരു  ഫയല്  എന  പറെയുന്നതണ  ഒരു  മനുഷവ്യറന്റെ

ജസ്പീവമതമകാണണ.   പലനപകാഴട്ടം  ഫയലുകള്  അനങ്ങകാട്ടുമമനങ്ങകാട്ടുട്ടം  തടമനപകാകുന്ന

ഇതരട്ടം  അവസ്ഥകള്ക്കണ  പരമഹകാരട്ടം  കകാനണണ  കകാരവ്യങ്ങളനല  നമ്മള്  ഈ

ചരച്ചയമലൂറട പ്രധകാനമകായുട്ടം റകകാണ്ടുവനരണതണ.  സര,  തസ്പീരച്ചയകായമട്ടുട്ടം.  അനദ്ദേഹട്ടം

പറെഞ  പ്രധകാനറപടതുട്ടം പ്രസക്തവുമകായ ഒരു നസറ്റുറമന്റെണ ഞകാനമവമറട വകായമക്കകാന്

ആഗ്രഹമകകയകാണണ.  നമ്മുറട  മകാനവ്യമകായ  റപരുമകാറട്ടം  നപകാലുട്ടം  ഒരു

സട്ടംസകാരമകാണന്നകാണണ  അനദ്ദേഹട്ടം പറെഞതണ.   നമ്മറളകാരു ആശുപത്രമയമനലയ്നക്കകാ

സരക്കകാര  സ്ഥകാപനതമനലയ്നക്കകാ  കടന  റചല്ലുനമകാള്  സകാമകാനവ്യമകായമ  ഒരു

സകാധകാരണക്കകാരനണ  കമനടണ  നവ്യകായമകായ  കകാരവ്യമകാറണങമല്,  നമുക്കണ  റചയകാന്

കഴമയകാത  കകാരവ്യമകാറണങമല്നപകാലുട്ടം  അക്കകാരവ്യട്ടം   പുഞമരമച്ചുറകകാണണ  അവറര
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പറെഞണ  നബകാധവ്യറപടുതകാന്  കഴമയണട്ടം.   മകാനവ്യമകായ  റപരുമകാറട്ടം  നപകാലുട്ടം  ഒരു

സട്ടംസകാരമകാറണന്നണ  നകരളതമറല  ഉനദവ്യകാഗസ്ഥനരകാടണ  പറെഞ്ഞുറകകാണകാണണ

ബഹുമകാനറപട  മുഖവ്യമനമ  അനദ്ദേഹതമറന്റെ  പ്രവരതനട്ടം തുടങ്ങമയതണ.  അതുതറന്ന

ഒരു  നവസ്പീകരണമകാണണ.  അതുറകകാണകാണണ  നവനകരളതമറന്റെ  ശേമല്പമയകാണണ

നകരളതമറന്റെ  മുഖവ്യമനമറയന്നണ  ഞങ്ങള്  അഭമമകാനനതകാടുകൂടമ  പല  ആവരതമ

പറെയുന്നതണ.  അതുനകടണ  പലനപകാഴട്ടം  പ്രതമപക്ഷേതമരമകന്നവര  ചമല

അസസ്വസ്ഥതകറളകാറക്ക  പ്രകടമപമക്കകാററണങമലുട്ടം   വസ്തുത  നമങ്ങള്

ഉള്റക്കകാള്ളണറമന്നണ  വളറര  നസ്നേഹപൂരവട്ടം  അഭവ്യരതമക്കകാന്കൂടമ  ഈ  അവസരട്ടം

ഉപനയകാഗമകകയകാണണ. 

ഇവമറട ഭരണനവസ്പീകരണ പരമപകാടമകളുറട ഭകാഗമകായമ കുനറെ റപ്രകാനപകാസലുകള്

വന്നമട്ടുണണ.  അതമല്  ചമല  കകാരവ്യങ്ങള്  ഈ  കമ്മമറമ  തറന്ന  കണ്ടുപമടമച്ചമട്ടുണണ.

സ്ത്രസ്പീകളുറടയുട്ടം കുടമകളുറടയുട്ടം നക്ഷേമട്ടം സട്ടംബന്ധമച്ച സമമതമയുറട നയകാഗട്ടം നചരുനമകാള്

16  വരഷതമനണ  മുന്പുള്ള  കകാരവ്യട്ടംവറര  ഞങ്ങള്  അതമല്  ചരച്ച  റചയ്യുന.

ബഹുമകാനവ്യയകായ  ശസ്പീമതമ  പമ.  അയമഷകാ  നപകാറമ  റചയരമകാനകായമട്ടുള്ള  ആ

കമ്മമറമയമല് ഏനതകാ ഒരവസരതമല് ആദമവകാസമ കുടമകള്ക്കണ വസ്ത്രട്ടം ഇലകാതമരുന്ന

കകാരവ്യറത സട്ടംബന്ധമച്ചണ  ചരച്ച വന.  16  വരഷട്ടം മുന്പുള്ള കകാരവ്യമകാണണ  ഇനപകാള്
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ചരച്ച  റചയ്യുന്നതണ.  യഥകാസമയട്ടം  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കണ  പരമഹകാരട്ടം കകാണകാന്

കഴമയകാതമരമക്കരുറതനട്ടം അതമല് ഫലപ്രദമകായമ ഇടറപടണറമനമകാണണ പറെഞതണ.

നമരദ്ധനരക്കണ  നമശമത  നമലവകാരതമലുള്ള  അടമസ്ഥകാന  നസവനങ്ങള്

ഉറെപ്പുവരുതണറമന്ന  ഈ  സമമതമയുറട  ശേമപകാരശേ  അങ്ങറനതറന്ന

നടപമലകാക്കകാനുള്ള ഒരു പരമശമമകാണണ ഇടതുപക്ഷേ ജനകാധമപതവ്യ മുന്നണമ സരക്കകാര

ഏററടുതമരമകന്നതണ.  ഇന്നറത  പ്രതമപക്ഷേട്ടം  ഭരണപക്ഷേതമരുന്നനപകാഴളള  ഒരു

കകാരവ്യട്ടം  ഞകാനമനപകാള്  ഓരകന.  അന്നണ  നകന്ദ്രട്ടം  ഭരമച്ചമരുന്നതണ  യു.പമ.എ.

സരക്കകാരകായമരുന.  സമൃദ്ധമകായ  രകാഷട്ടം  സട്ടംതൃപമകായ  സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം  എന്നണ  അന്നണ

നമങ്ങള്  പറെഞമരുന.  അക്കകാരവ്യട്ടം  സട്ടംബന്ധമച്ചണ  നമങ്ങള്തറന്ന  ഒന്നകാനലകാചമച്ചു

നനകാക്കണട്ടം.  നകകാടമക്കണക്കമനണ  രൂപ   റചലവഴമച്ചുറവങമലുട്ടം സട്ടംതൃപമകാറയകാരു

സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം  രൂപസ്പീകരമക്കകാന്  നമങ്ങള്ക്കണ  കഴമഞമടമല.  അതമറന്റെ  റതളമവകാണണ

ഇനട്ടം   ലക്ഷേക്കണക്കമനകാളുകള്ക്കണ   ഭൂമമയമല  എന്നതണ.   ഭരണനവസ്പീകരണ

പരമപകാടമകള്കനവണമ  നകകാടമക്കണക്കമനണ രൂപ  റകകാടമനഘകാഷമച്ചണ

റചലവകാക്കമയമട്ടുട്ടം അടമസ്ഥകാന പ്രശ്നങ്ങള്ക്കണ പരമഹകാരട്ടം കകാണകാന് കഴമഞമറലന്ന

ദസൗരഭകാഗവ്യകരമകായ സട്ടംഭവട്ടം കൂടമ ചൂണമക്കകാണമകന.  ഇതുനപകാറലയുള്ള കകാരവ്യങ്ങള്

ചരച്ച  റചയ്യുനമകാള്  കുറെച്ചുകൂടമ  ആതകാരതമകായ  ഇടറപടല്  ഭരണ-പ്രതമപക്ഷേ
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ഭകാഗത്തുനമന്നണ വരണട്ടം.  കക്ഷേമ രകാഷസ്പീയതമനതസ്പീതമകായമ അക്ഷേരകാരതതമല് ഒരു

നവസ്പീന നകരളട്ടം സൃഷമക്കകാന് ബഹുമകാനറപട നകരളതമറന്റെ ഇനപകാഴറത മുഖവ്യമനമ

ശമമകനമകാള്  നമങ്ങളുറടറയലകാട്ടം  സഹകരണട്ടംകൂടമ  ഉറെപകാക്കമറക്കകാണണ

സകാധകാരണക്കകാരക്കണ നസ്പീതമ റകകാടുക്കകാന് നമുറക്കകാന്നമച്ചണ  നമല്ക്കകാറമന്നണ  പറെയകാന്

ഈ അവസരട്ടം ഉപനയകാഗമകകയകാണണ.

പടമകജകാതമ  പടമകവരഗ്ഗ  പമനന്നകാക്കസമുദകായനക്ഷേമവുട്ടം  നമയമവുട്ടം

സകാട്ടംസകാരമകവുട്ടം പകാരലറമന്റെറെമകകാരവ്യവുട്ടം വകുപ്പുമനമ (  ശസ്പീ  .    എ  .    റക  .    ബകാലന്  ): സര,

205  ബമ  പ്രകകാരമുള്ള  ഈ  നനകാടസ്പീസണ  ഏറവുട്ടം  പ്രകാധകാനവ്യമുള്ളതുട്ടം  നകരള

നമയമസഭയുറട ചരമത്രതമല് ഏറവുട്ടം അത്ഭുതമുണകാകന്നതുമകാണണ. ആ റെമനപകാരടമറന്റെ

ഉള്ളടക്കറമന്നണ  പറെയുന്നതണ  ഒരു  ഗവണറമന്റെണ,  അതുമകായമ  ബന്ധറപട്ടുറകകാണ്ടുള്ള

ഉനദവ്യകാഗസ്ഥന്മകാര  അവരുറട  അക്കസൗണബമലമറമ  കകാടമയമല  എനള്ളതകാണണ.

ഓഡമറണ നപകാലുട്ടം നടതകാത  1,300 നകകാടമ രൂപയുറട റഞടമപമകന്ന..(ബഹളട്ടം)…

ഞകാന് പറെയുന്നതണ എന്തകാറണന വച്ചകാല് അത്രയുട്ടം പ്രകാധകാനവ്യമുള്ള ഒരു റെമനപകാരടകാണണ

ശസ്പീ.  വമ.  ഡമ.  സതസ്പീശേന് റചയരമകാനകായമരമകന്ന സമയതണ റകകാണ്ടുവന്നതണ.  ഇതണ

അവതരമപമകന്ന  സമയത്തു  തറന്ന  പമശേകുപറമ.  സസ്വകാഭകാവമകമകായമട്ടുട്ടം  ഇനമ

ഉണകാകകാന്  നപകാകുന്ന  ചരച്ചയുട്ടം   ആ  ദമശേയമലകായമരമകട്ടം.  അതുറകകാണണ
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ബഹുമകാനറപട അട്ടംഗങ്ങള്. .…

ശസ്പീ  .   റക  .   സമ  .   നജകാസഫണ: സര, അങ്ങയുറട ഉപനദശേട്ടം എനമക്കണ ആവശേവ്യമമല.

ശസ്പീ  .    എ  .    റക  .    ബകാലന്:  സര,  ഞകാന് തകാങനളകാടല പറെഞതണ.  ഈ നനകാടസ്പീസണ

വളറര ഗസൗരവതമലകാണണ ഈ സഭ കണതണ. 

ശസ്പീ  .   റക  .   സമ  .   നജകാസഫണ: സര, നമങ്ങള് ഏകപക്ഷേസ്പീയമകായമടകാണണ കകാണുന്നതണ.

ശസ്പീ  .    എ  .    റക  .    ബകാലന്:  സര,  ശസ്പീ.  വമ.  ഡമ.  സതസ്പീശേന് എട്ടം.എല്.എ.യുറട

റെമനപകാരടമലുള്ള  ഏറതങമലുറമകാരു  കകാരവ്യട്ടം  ഈ  സഭയുറട  മുന്പമല്  നമങ്ങള്

അവതരമപമനച്ചകാ; ഇല.  അതകാണണ  ഞകാന്  പറെഞതണ.  നമങ്ങള്  റകകാടുത

നനകാടസ്പീസമറന്റെ ഉനദ്ദേശേവ്യശുദ്ധമറയ നചകാദവ്യട്ടം  റചയ്യുന്നമല.   നല നനകാടസ്പീസകാണണ.  പനക്ഷേ

ഇതമറന്റെ  ഉള്ളമലുള്ള  കകാരവ്യങ്ങറള  ഗസൗരവതമല്  കണ്ടുറകകാണണ  രണ്ടു വകാറക്കങമലുട്ടം

തകാങള്  പറെനയണതകായമരുന. അതുറകകാണകാണണ  പറെഞതണ.  അതുറകകാണണ  ചരച്ച

അങ്ങറനയകാണണ നപകാകുക.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  റെമനപകാരടമറന്റെ  ചരച്ചറയ  എങ്ങറന  സമസ്പീപമക്കണറമന്നണ

തുടക്കതമനല  റചയര  പറെയുകയുണകായമ.  ആ  നമലയമല്തറന്ന  ബഹുമകാനറപട

അട്ടംഗങ്ങള് അതണ പരമഗണമക്കണറമന്നണ ഒരമക്കല്ക്കൂടമ അഭവ്യരതമകന.
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ശസ്പീ  .    ഇ  .    ടമ  .     ററടസണ മകാസര:  സര,  എസമനമറണസണ കമ്മമറമയുറട ചരച്ച ഈ

സഭ തുടങ്ങമവച്ചതണ നന്നകായമ എന്നകാണണ എറന്റെ അഭമപ്രകായട്ടം. ശസ്പീ. വമ. ഡമ. സതസ്പീശേന്

റചയരമകാനകായമട്ടുള്ള  എസമനമറണസണ  കമ്മമറമയുറട  റെമനപകാരടണ  വകായമകനമകാള്

തസ്പീരച്ചയകായുട്ടം  വലമയ  ആശേങകളകാണുണകാകുന്നതണ.  ഈ  റെമനപകാരടമറന  കഴമഞ

സരക്കകാരമറന്റെ കകാലറത പ്രവരതനതമറന്റെ ഒരു സകാക്ഷേവ്യപത്രമകായമ നവണറമങമല്

വമലയമരുതകാവുന്നതകാണണ.  ഭരണ നവസ്പീകരണട്ടം,  അതമറന്റെ ഗുണട്ടം,  കണക്കണ എന്നമവ

സട്ടംബന്ധമച്ചണ   കൃതവ്യതനയകാടുകൂടമയ  മറപടമ  പറെയകാനുള്ള  സസൗകരവ്യട്ടം

ഉണകായമരുന്നമറലന്നകാണണ ഇതു കകാണുനമകാള് റപകാതുറവ നമുക്കണ നതകാനന്നതണ.

നകരള  രകാഷസ്പീയതമല്  വലമയ  ഒച്ചപകാടണ  സൃഷമച്ച  എ.ഡമ.ബമ.  വകായ്പ

സട്ടംബന്ധമച്ചണ,  അതമറന്റെ  ഭസ്പീമമകായ  സട്ടംഖവ്യ,  ഏകനദശേട്ടം  200  ദശേലക്ഷേട്ടം  നഡകാളര,

അതമറന്റെ റചലവുകള്,  വകായ്പയ്ക്കുള്ള മറണ സ്ഥമതമകറളകാറക്ക പരമനശേകാധമകനമകാള് ആ

തുക തമരമച്ചടയ്ക്കുന്നതണ സട്ടംബന്ധമച്ചണ,  അതമറന്റെ കണക്കണ സട്ടംബന്ധമച്ചണ,  അതുനപകാറല

അതമറന്റെ ഗുണഫലങ്ങള് സകാധകാരണക്കകാരക്കണ ലഭമച്ചതണ സട്ടംബന്ധമറച്ചകാറക്ക വലമയ

നമരുതരവകാദപരമകായമട്ടുള്ള  സമസ്പീപനമകാണണ  ഈ  റെമനപകാരടമല്

സൂചമപമക്കറപടമട്ടുള്ളതണ.  അന്നണ  ഇടതുപക്ഷേ  കക്ഷേമകള്  ഉയരതമപമടമച്ച

ആശേങകറളകാറക്ക  ശേരമവയ്ക്കുന്ന  ഒരു  റെമനപകാരടകായമ  നവണട്ടം  ഇതമറന  കകാണകാന്
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എന്നകാറണനമക്കണ  നതകാനന്നതണ.  ഈ  തുകറയകാറക്ക  മുടകനമകാള്  പലനപകാഴട്ടം

ഭരണനവസ്പീകരണട്ടം  സട്ടംബന്ധമച്ചണ  വലമയ  കകാരവ്യങ്ങള്  പറെഞ്ഞുവച്ചമട്ടുണണ. എന്നകാല്

സകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങള്ക്കണ  അതുസട്ടംബന്ധമച്ചണ.....,  ഇതമറന്റെ  പ്രധകാനറപട

ലക്ഷേവ്യങ്ങള്  പറെയുന്ന  സ്ഥലതണ  5  എണ്ണമകായമ  വളറര  കൃതവ്യമകായമ  പറെയുനണണ.

നമരദ്ധനരക്കണ നമശമത നമലവകാരതമലുള്ള അടമസ്ഥകാന നസവനങ്ങള് ഉറെപ്പു വരുത്തുട്ടം,

തനദ്ദേശേ  സസ്വയട്ടംഭരണ  സ്ഥകാപനങ്ങള്  ഫലപ്രദവുട്ടം  പ്രകാപവുമകായതണ  പടുത്തുയരത്തുട്ടം,

കകാരവ്യക്ഷേമമകായമട്ടുള്ള  സരക്കകാരമറന്റെ  പ്രവരതനട്ടം  വവ്യകാപമപമകട്ടം,  വളരച്ചയണ

സഹകായകമകായമട്ടുള്ള സകാഹചരവ്യമുണകാകട്ടം,  സകാമതമക സുസ്ഥമരത  ററകവരമകട്ടം

എന്നമങ്ങറന  വലമയ  ലക്ഷേവ്യങ്ങറളകാറക്ക  ഇതമല്  പറെഞമട്ടുണണ.  പനക്ഷേ  റെമനപകാരടണ

പരമനശേകാധമകനമകാള് കണകനപകാലുട്ടം സമരപമക്കകാത, ഇതണ എങ്ങറന റചലവഴമച്ചു

എനനപകാലുട്ടം  പറെയകാന്  കഴമയകാത,  ഇരുടമല്  തപ്പുന്ന  ഒരു  സമസ്പീപനമകാണണ

യഥകാരതതമല്  കകാണുന്നതണ.  എത്രനയകാ  ദശേലക്ഷേക്കണക്കമനണ  നഡകാളര

റചലവഴമച്ചതമറന്റെ  എസമനമറണസണ കമ്മമറമ റെമനപകാരടകാണണ ഇതമല് സൂചമപമകന്നതണ.

സരക്കകാര  ജസ്പീവനക്കകാരുറട  തസ്പീവ്ര  പരമശേസ്പീലന  പരമപകാടമ   സമയബന്ധമതമകായമ

പൂരതമയകാകറമന്നണ  പറെയുനണണ.  അതണ  സമയബന്ധമതമകായമ  പൂരതസ്പീകരമച്ചമടണ

അതമറന്റെ  ഭരണപരമകായമട്ടുള്ള  നനടങ്ങള്  സകാധകാരണ  ജനങ്ങള്ക്കണ  എത്രമകാത്രട്ടം
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കമടമറയന്നണ  നചകാദമച്ചകാല്,  വളറര കുറെനവ ഉണകായമട്ടുള എനതറന്നയകാണണ.  നസവന

നമഖലയമലുള്ള ഓഫസ്പീസുകളുറട  കമമ്പ്യൂടരവല്ക്കരണട്ടം  നടപകാക്കകാന്,  പ്രമകാണങ്ങള്

രജമസര റചയകാന്,  കരറമകാടുക്കകാന്, വമവമധ സരടമഫമക്കറ്റുകള് ലഭമക്കകാന്, അങ്ങറന

കകാലതകാമസട്ടം  കൂടകാറത  കകാരവ്യങ്ങറളകാറക്ക  റചയ്യുന്നതമനുനവണമയകാണണ  ഈ  പണട്ടം

മുടക്കമയതണ. പനക്ഷേ ഇനപകാഴട്ടം നമ്മുറട ഓഫസ്പീസുകളുറട റപകാതുസ്ഥമതമ  റമച്ചറപടമടമല

എനകകാണകാട്ടം.  അതനനസ്വഷമനക്കണ   കകാരവ്യമുറണന്നണ  എനമക്കണ  നതകാനന്നമല.

മഴറവള്ള  സട്ടംഭരണമ  സട്ടംബന്ധമച്ചണ  വലമയ  നനടമകായമ  റെമനപകാരടണ

ചൂണമക്കകാണമകനണണ.  മഴറവള്ള  സട്ടംഭരണമ  റതറകായ  ഒന്നകാറണന്നണ  ഞകാന്

പറെയുന്നമല.  എന്നകാല്  അതമറന്റെ  നടതമപണ  സട്ടംബന്ധമച്ചണ,  അതമറന്റെ  ഉപനയകാഗട്ടം

സട്ടംബന്ധമച്ചണ,  വച്ച സ്ഥലങ്ങളമറല രസ്പീതമ സട്ടംബന്ധമറച്ചകാറക്ക പരമനശേകാധമകനമകാള്

ഇനപകാള്  കകാണുന്നതണ,  വളറര  കൃതവ്യമകായമ  ആളുകളമല്  ഇതമറന്റെ

അവനബകാധമുണകാക്കകാറത  അതണ  ഏറതങമലുറമകാരു  വകുപമറന്റെ  നമയനണതമല്

റകകാണ്ടുവച്ചതമറന്റെറയകാറക്ക ദരനുഭവങ്ങള്  ആളുകള്  അനുഭവമകകയകാണണ.

അതുനപകാറല മമക്കവകാറട്ടം എലകാ നപജമലുട്ടം കകാണുന്നതണ റെമനപകാരട്ടുകള് ആവശേവ്യറപടുക,

ബന്ധറപട  കമ്മമറമകനളകാടുട്ടം  ജസ്പീവനക്കകാനരകാടുട്ടം  മറ്റുറമകാറക്ക  അതമറന്റെ  വമശേദകാട്ടംശേട്ടം

നതടുക എന്നമങ്ങറനറയകാറക്കയകാണണ. ആ രസ്പീതമയമലകാണണ ഇക്കകാരവ്യങ്ങള് നടകന്നതണ.
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നഡകാ  .    എന്  .    ജയരകാജണ:  സര,  നമ്മുറട സട്ടംസ്ഥകാനതണ വളറര കകാരവ്യക്ഷേമമകായ

ഒരു  സമവമല്  സരവസ്പീസണ  നടപകാകന്നതമറന്റെ  ഭകാഗമകായമട്ടുളള  കകാരവ്യങ്ങളകാണണ

യഥകാരതതമല് ഈ റെമനപകാരടമല് സൂചമപമച്ചതണ.  അതുമകായമ ബന്ധറപടണ ഏതകാണണ

പതമറനനടകാളട്ടം  വകുപ്പുകള്   ഇതമറന്റെ  കസ്പീഴമല്  റകകാണ്ടുവരകാനുള്ള  ശമമുണകായമ.

ഇതുമകായമ  ബന്ധറപടണ  വമവമധ സട്ടംഘടനകളുമകായമ  ബഹുമകാനറപട മുഖവ്യമനമ ഒരു

ചരച്ച  അടുത കകാലതണ സട്ടംഘടമപമകറമന്നണ മനസമലകാക്കകാനകായമ. പനക്ഷേ അതമറല

വളറര  പ്രധകാനറപറടകാരു  കകാരവ്യട്ടം  റസക്രനടറെമയറമറന  പൂരണ്ണമകായമതറന്ന

ഇതമല്നമന്നണ  ഒഴമവകാക്കമയമരമകന  എന്നതകാണണ.  യഥകാരതതമല്  വളറര

പ്രകാധകാനവ്യനതകാടുകൂടമ,  ഏറവുട്ടം കൂടുതല് നകഡര സസ്വഭകാവമുള്ള നല ഉനദവ്യകാഗസ്ഥന്മകാര

കടനവനരണ  ഒരു  നമഖലയകാണണ  റസക്രനടറെമയറണ.  പനക്ഷേ  അവറര

ഒഴമവകാക്കമയമരമകന എനള്ളതണ ഞകാന് മനസമലകാകന്ന ഒരു കകാരവ്യമകാണണ.  എങമല്

അതുകൂടമ   ഉള്റപടുനതണതകാറണന്നതണ   സട്ടംബന്ധമച്ചണ  അങ്ങയുറട  അഭമപ്രകായട്ടം

എന്തകാണണ?

ശസ്പീ  .     ഇ  .    ടമ  .     ററടസണ മകാസര:  സര,  ഇതണ  റമകാതട്ടം പരമനശേകാധമകനമകാള്

നയതമറന്റെ വമഷയമകാണണ നമുക്കണ കകാണകാന് കഴമയുക.  നമുറക്കലകാവരകട്ടം പണവുട്ടം

മറ്റുമല കകാരവ്യട്ടം.  എന്തമനുനവണമ,  എങ്ങറന ഫലപ്രദമകായമ റചലവഴമക്കണറമന്ന ഒരു
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സരക്കകാരമറന്റെ  ഇചകാശേക്തമയമലകായ്മ  ഇതമല്   കൃതവ്യമകായമ  നമഴലമകനറണന്നകാണണ

എനമക്കണ  നതകാനന്നതണ.  ശസ്പീ.  ആനനമറന്റെ  'മരണ  സരടമഫമക്കറണ'  എന്ന  വളറര

പ്രസമദ്ധമകായ  ഒരു  കൃതമയുണണ.  ഒരചറന്റെ  മരണ  സരടമഫമക്കറണ  നതടമ  വമവമധ

ഓഫസ്പീസുകളമല്നപകായമ  ഏറവുട്ടം  അവസകാനട്ടം  തറന്റെ  അചന്  ജസ്പീവമച്ചമരമകനനണകാ

എന്ന  സരടമഫമക്കറണ  നചകാദമകന്ന  ഗതമനകടമലകാണണ  യഥകാരതതമല്  ഇതണ

നനകാകനമകാള്  നമുക്കണ…,  ഇത്രയുട്ടം  പണട്ടം  റചലവഴമച്ചമട്ടുനപകാലുട്ടം  അതണ

എന്തമനുനവണമ,  എങ്ങറന,  ആരുറട  നക്ഷേമട്ടം  നമലനമരതകാന്നവണമയകാണണ

എന്നതമറന്റെ  ഗസൗരവറപട ചമന്തയകാണണ എസമനമറണസണ  കമ്മമറമയുറട ഈ റെമനപകാരടണ

കകാണുനമകാള് എനമക്കണ നതകാനന്നതണ എന്നകാണണ സൂചമപമക്കകാനുള്ളതണ.

 ശസ്പീ  .    സമ  .    എഫണ  .    നതകാമസണ:  സര,  ഞകാന്  രകാഷസ്പീയതമനലക്കണ നപകാകുന്നമല,

പനക്ഷേ  ഇനപകാള്  ശസ്പീ.  ഇ.  ടമ.  ററടസണ  മകാസര  പറെഞതണ  യു.ഡമ.എഫണ.

ഗവണറമന്റെമറനതമരകായ ഒരു കുറപത്രട്ടം നപകാറലയകാണണ.  ഇതമല് നപജണ 3-ല് 2002-ല്

ആരട്ടംഭമച്ചണ  2008-ല് അവസകാനമച്ച എട്ടം.ജമ.പമ.  19  വകുപ്പുകളമലകായമ  നടപമലകാക്കമ.

2002 മുതല് 2008 വറര നകരളട്ടം ആരണ ഭരമച്ചു എന്നണ പരമനശേകാധമകക.  ഇതമല് ഞകാന്

സസ്പീക്കററെ  പ്രനതവ്യകട്ടം  അനുനമകാദമകന,  നനമ  പറെയുന.   നമുക്കണ  നമയമസഭയമല്
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എലകാ കകാരവ്യങ്ങളുട്ടം വമശേദമകായമ ചരച്ച റചയകാന് പറ്റുന്നമല.   പലനപകാഴട്ടം രകാഷസ്പീയവുട്ടം

കടന  വരുന.   അതുറകകാണണ  വമശേദമകായമ  ഇക്കകാരവ്യങ്ങള്  നലവണ്ണട്ടം  പഠമച്ചണ

ഗവണറമന്റെമനുട്ടം  നമയമസഭയ്ക്കുട്ടം  റകകാടുകന്ന   റെമനപകാരട്ടുകള്   നടപമലകാക്കകാനുളള

ഉതരവകാദമതസ്വട്ടം  ഏതണ  ഗവണറമന്റെണ  ഭരമച്ചകാലുട്ടം  നവണട്ടം.    ശസ്പീ.  വമ.ഡമ.  സതസ്പീശേന്

എസമനമറണസണ  കമ്മമറമയുറട  റചയരമകാനകായമരുന്ന  കകാലതണ  ഞകാനുട്ടം  അതമറല

റമമറെകായമരുന.   ഇതമല് കക്ഷേമ രകാഷസ്പീയട്ടം നനകാനക്കണ,  അതകാണണ നമയമസഭയുറട

നല  സമരമറണ.   ഇതമറല  11-ഉട്ടം  12-ഉട്ടം  നപജുകള്,  ബഹുമകാനറപട  ജലനസചന

വകുപ്പുമനമ  ഇവമറടയുണണ,   എനമക്കണ  നതകാനന  ഇസൗ  ചരച്ചറകകാണണ  ഇന്നണ

പ്രനയകാജനറപടുതകാവുന്ന  ഒരു  നലകകാരവ്യട്ടം  സമയതണ  റചനയണ  കകാരവ്യങ്ങള്

സമയതണ റചയകാന്  തസ്പീരുമകാനമകക എന്നതകാണണ.  ഞകാറനകാരു കകാരവ്യതമല് ഉസൗന്നല്

റകകാടുകകയകാണണ,  ഇന്നണ  രകാവമറല  അടമയന്തമരപ്രനമയ  ചരച്ചയമല്  നറെഷറന്റെ

വമഷയതമല്  സമയബന്ധമതമകായമ  നടപടമറയടുതമല  എന്നണ  അപ്പുറെത്തു  നമനട്ടം

ഇപ്പുറെത്തുനമനട്ടം  പറെഞ.   ഇനപകാള്  നമുക്കണ  റചയകാവുന്ന  വലമയ  കകാരവ്യട്ടം

ബഹുമകാനറപട  മുഖവ്യമന്തമയുട്ടം  ധനകകാരവ്യ  വകുപ്പുമനമയുമുണണ.  ഇസൗ  റെമനപകാരടമറല
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11,12 നപജുകളമല് നകരളതമറന്റെ കുടമറവളള പ്രശ്നട്ടം  വലമയ പ്രശ്നമകായമ പറെയുനണണ.

ഇന്നണ  നമ്മള്  വരള്ച്ചറയ  നനരമടകാന്  നപകാകുന.   ഇന്നണ  രകാവമറല  ബഹുമകാനറപട

ജലനസചന വകുപ്പുമനമ നല കുനറെ കകാരവ്യങ്ങളുട്ടം തസ്പീരുമകാനങ്ങളുട്ടം പറെഞ്ഞു.   13-ാം

തസ്പീയതമ മുഖവ്യമന്തമയുറട അദ്ധവ്യക്ഷേതയമല് കൂടമയ നയകാഗതമറല ചമല തസ്പീരുമകാനങ്ങളുട്ടം

പറെഞ്ഞു.   തസ്പീരുമകാനങ്ങറളകാറക്ക നലതകാണണ,  പനക്ഷേ എലകാവരകട്ടം ഉല്ക്കണ്ഠയുളളതണ,

ഇസൗ വരള്ച്ച നനരമടകാനകായമ  എറന്തങമലുട്ടം  നടപടമ  ആരട്ടംഭമനച്ചകാ?  ഇസൗ വരള്ച്ചറയ

നനരമടകാന്  ധനകകാരവ്യമനമയുറട  പുതമയ  പദ്ധതമവറര  റവയ്റണ  റചയകാന്

സകാധമകനമകാ?   അതുറകകാണണ ഇവമറട പറെയുന്ന കകാരവ്യങ്ങള്, ഇസൗ കമ്മമറമ റെമനപകാരടണ

പറെയുന്ന  ആ  കകാലതണ,  ആ  സമയതണ  ആക്ഷേന്  എടുക്കകാതതമറനകറെമച്ചകാണണ

കുററപടുതമയതണ.  അതമരൂക്ഷേമകായ ഇതരറമകാരു സകാഹചരവ്യട്ടം നമലനമല്കനമകാള്,

ഇന്നണ ബഹുമകാനറപട ജലനസചനവകുപ്പുമനമ രകാവമറല പറെഞ കകാരവ്യങ്ങളുട്ടം  13-ാം

തസ്പീയതമ  മുഖവ്യമന്തമയുറട അദ്ധവ്യക്ഷേതയമല് എടുത തസ്പീരുമകാനങ്ങളുട്ടം നടപമലകാക്കകാന്

ഇസൗ ഗവണറമന്റെണ അടമയന്തരമകായമ  എറന്തങമലുട്ടം റചയമറലങമല്  നകാടമറല ജനങ്ങള്

വലയുട്ടം.  അതരട്ടം  വലമയ  ജനകസ്പീയ  പ്രശ്നങ്ങളകാണണ  ഇതുനപകാറലയുളള  കമ്മറമ
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റെമനപകാരടമലൂറട  വരുന്നതണ.  അതണ   ഗസൗരവതമറലടുക്കണട്ടം,  അറലങമല്  നറെഷന്

വമഷയതമല്  ഉണകായതുനപകാറലയുളള  വവ്യകാപകമകായ  പ്രശ്നട്ടം  നകരളതമലുണകാകുട്ടം.

കുടമറവളള  പ്രശ്നട്ടം   ഇസൗ  റെമനപകാരടമല്  പറെയുന്നതുനപകാറല  നല  സമരമറമറലടുതണ

മുഖവ്യമനമയുട്ടം ധനകകാരവ്യ വകുപ്പുമനമയുട്ടം എങ്ങറനറയങമലുട്ടം പണമുണകാക്കമ റകകാടുതണ

ജലനസചന  വകുപ്പുവഴമ  പരമപകാടമകള്  നടപമലകാക്കണറമന്നണ  ഇസൗ  കമ്മമറമ

റെമനപകാരടമറന്റെ  സമരമറണ ഉള്റക്കകാണ്ടുറകകാണണ ഞകാന് നമരനദ്ദേശേമകന.

ശസ്പീ  .    റക  .    കൃഷ്ണന്  കുടമ:  സര,   ബഹുമകാനറപട  നമയമ  വകുപ്പുമനമ

പറെഞതമനനകാടണ ഞകാനുട്ടം  നയകാജമകന.  ഇസൗ റെമനപകാരടണ വളറര ഗസൗരവമുളളതകാണണ.

ഇസൗ റെമനപകാരടമറല  മൂന്നകാമറത  ഖണമക,  "  ഭരണ നവസ്പീകരണ  പരമപകാടമയുമകായമ

ബന്ധറപടണ  ലഭമച്ച  വകായ്പയുനടയുട്ടം  ഓനരകാ  വകുപമലുട്ടം  റചലവഴമച്ച  തുകയുനടയുട്ടം

വമശേദകാട്ടംശേങ്ങള്  സമരപമക്കണറമന്നണ  റപകാതുഭരണ  വകുപമനനകാടണ  സമതമ

ആവരതമച്ചണ  ആവശേവ്യറപടമട്ടുട്ടം  ബന്ധറപട  റസക്രനടറെമയറമല്  നമന്നണ  ഒന്നമനലററെ

തവണ  റതളമറവടുപണ  നടതമയമട്ടുട്ടം  പ്രസ്തുത  വമവരങ്ങള്  സമമതമ  മുന്പകാറക

സമരപമക്കകാന് റപകാതുഭരണ വകുപമനണ കഴമഞമല "  ഇതകാണണ പ്രശ്നട്ടം.  ഇസൗ സമമതമ

ഇത്രയുട്ടം തുക റചലവഴമച്ചണ  ബന്ധറപട എലകാവറരയുട്ടം  വമളമച്ചു വരുതമയമട്ടുട്ടം   ഒരു
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വമവരട്ടംനപകാലുട്ടം  സമമതമക്കണ  തരുന്നമലകാറയന്നണ  റെമനപകാരടമല്   വമശേദമകായമ

പറെഞമട്ടുണണ.   ആ  സമമതമക്കണ  റെമനപകാരടണ  തരണറമങമല്  അന്നറത  ബന്ധറപട

വകുപ്പുമനമമകാര ഇതണ റകകാടുക്കണറമന്നണ ആവശേവ്യറപടമരുനറവങമല് ഇങ്ങറനറയകാരു

റെമനപകാരടമറന്റെ ആവശേവ്യമുണകാകുമകായമരുനന്നകാ?  സമമതമനയകാടുളള സമസ്പീപനറമന്തകാണണ?

അതകാണണ  ഇവമറട  പ്രശ്നട്ടം.    ഇസൗ  സമമതമ  മകാത്രമല,  ഇതുനപകാറല  1993-ല്

മുലറപരമയകാറെമറനകറെമച്ചണ  ഒരു സമമതമയുറട റെമനപകാരട്ടുണകായമരുന.   ആ റെമനപകാരടണ

കൃതവ്യമകായമ  നടപമലകാക്കമയമരുനറവങമല്  നകരളതമല്  ഇന്നണ  222  ടമ.എട്ടം.സമ.

റവളളട്ടം ഒഴകമ  നപകാകുന്നതണ ഒഴമവകാക്കകാമകായമരുന.   അതണ റചയമല.   അതുനപകാറല

ശസ്പീ.  പമ.എട്ടം.  അബൂബക്കര  റചയരമകാനകായമട്ടുളള,  നപകാലസ്പീസമറനകറെമച്ചുളള  ഒരു

റെമനപകാരട്ടുണകായമരുന.    ഒരുപകാടണ  നമരനദ്ദേശേങ്ങള്  വച്ചതകാണണ,  അതണ   ഇവമറട

നടപകാകനനണകാ?  അതുനപകാറല   ഇടമലയകാര  ഉള്റപറടയുളള

ഇലകമസമറമറയകറെമച്ചണ   വമശേദമകായ  ഒരു  റെമനപകാരട്ടുണകായമരുന.   അങ്ങറനയുളള

റെമനപകാരട്ടുകള് പരമനശേകാധമകകനയകാ,  അതണ നടപമലകാകകനയകാ റചയ്യുന്ന...,  പമന്നസ്പീടണ

എന്തകായമറയന്നണ നപകാലുട്ടം അറെമയകാറതകാരു അവസ്ഥയകാണണ.  റചയമടമറലങമല് അതണ
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റചയകാതതമറന്റെ  കകാരണങ്ങള്  വമശേദസ്പീകരമച്ചണ പറെയനണ,  ഇത്ര തസ്പീയതമക്കകട്ടം ഇന്ന

കകാരണങ്ങള്  റകകാണകാണണ  റചയകാന്  പറകാതറതന്നണ  ആ  കമ്മമറമ  മുന്പകാറക

പറെയനണ?  റചയകാന്  പറകാത  നമരനദ്ദേശേങ്ങളകാണണ  പറെഞറതന്നണ  പറെയനണ?

അങ്ങറനയുറള്ളകാരു  സട്ടംവമധകാനമുണകാക്കമയകാല്  മകാത്രനമ  മുനന്നകാട്ടു  നപകാകകാന്

സകാധമകകയുളള.   സമമതമറയ  ഗസൗരവമകായമ  കകാണുന്ന  ഒരു  സമസ്പീപനട്ടം

ഭരണകൂടതമറന്റെ  അറലങമല്  ഉനദവ്യകാഗസ്ഥതലതമല്  ഉണകാകണട്ടം.  അതണ

ഉണകാകുന്നമറലനളളതകാണണ  പ്രശ്നട്ടം.   ഇസൗ  സമമതമയുറട  റെമനപകാരടമലുട്ടം  അതണ

തറന്നയനല പറെയുന്നതണ,  സമമതമക്കണ ആ റെമനപകാരടണ ഇതുവറര കമടമയമടമല,  ഇനപകാഴട്ടം

റകകാടുതമടമല.  അതകാണണ  എനമക്കണ  പറെയകാനുളളതണ.  എലകാ  സമമതമകളുറടയുട്ടം

റെമനപകാരട്ടുകള്  കൃതവ്യമകായമ   തരകാനുളള  നമയമപരമകായ  ബകാദ്ധവ്യത

ഉനദവ്യകാഗസ്ഥരകണകാകണറമന്നകാണണ എനമക്കണ  പറെയകാനുളളതണ.

ശസ്പീ  .    എട്ടം  .    ഉമ്മര:  സര,  ഇസൗ  റെമനപകാരടണ  ചരച്ച  റചയകാന്   മുന്കറയടുത

അങ്ങനയയുട്ടം  ബമ.എ.സമ.-റയയുട്ടം  ഞകാന്  ആദവ്യമകായമ  അഭമനനമകകയകാണണ.

നമയമസഭകാ  കമ്മമറമകള്   നമയമസഭയുറട  ഒരു  പരമനചദമകാണനലകാ,  കക്ഷേമ
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രകാഷസ്പീയതമനതസ്പീതമകായമ  എലകാവരുട്ടം  ഒനര  രൂപതമല്  ചരച്ച  റചയ്യുന്ന

കമ്മമറമകളകാണണ.   വളറര  ഫലപ്രദമകായമടകാണണ  പല  കമ്മമറമകളമലുട്ടം

ചരച്ചയുണകാകുന്നതണ.   അതമറന്റെ  അടമസ്ഥകാനതമല്  തറന്നയകാണണ  റെമനപകാരടണ

വന്നമട്ടുളളതണ.   റെമനപകാരടമല്  വളറര  പ്രസക്തമകായ  കകാരവ്യങ്ങളകാണണ  പറെഞമട്ടുളളതണ.

അതുറകകാണണ ഇസൗ കമ്മമറമ  റെമനപകാരടണ  യഥകാരതതമല് ചരച്ച റചയ്യുനമകാള് അങ്ങണ

ററടട്ടം  റഷഡമ്പ്യൂള്  റചയതണ  അവസകാനനതക്കണ  വയകാറത  സസ്പീനറെകാ  അവര  കഴമഞ

ഉടനന ചരച്ച റചയകാന് സമയട്ടം കകാണണറമന്നകാണണ എനമക്കണ പറെയകാനുളളതണ.  അത്ര

പ്രധകാനറപടതകായതുറകകാണകാണണ  ഞകാന്  ഇക്കകാരവ്യട്ടം  പറെയുന്നതണ.   ബഹുമകാനറപട

അട്ടംഗങ്ങളുറടയുട്ടം  മനമമകാരുറടയുറമകാറക്ക  സജസ്പീവ  പങകാളമതട്ടം  ഉണകാകുകയുട്ടം

അതനുസരമച്ചുളള  തുടര  നടപടമകള്  ഉണകാകണറമനമകാണണ  എനമക്കണ

അഭവ്യരതമക്കകാനുളളതണ.   അതുനപകാറല  19  വകുപ്പുകളമലകായമ  100  പദ്ധതമകള്

നടപമലകാക്കമ,  റതകാണ്ണൂറമ  മൂനന്നകാളട്ടം  പദ്ധതമകള്  പൂരതമയകാക്കമയമട്ടുണണ.   പനക്ഷേ

പൂരതമയകാക്കമയമട്ടുറണങമലുട്ടം  ഇതുറകകാണണ   സകാധകാരണക്കകാരനണ   ഉനദ്ദേശേമച്ച

പ്രനയകാജനട്ടം  ലഭമച്ചമട്ടുനണകാ  എനളളതകാണണ  ഒരു പദ്ധതമയുറട  വമജയമകായമ  നമ്മള്

കണക്കകാനക്കണതണ.  അങ്ങറന വരുനമകാള് 1300 നകകാടമ രൂപ നസ്പീക്കമവച്ചതമല്  756
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നകകാടമ രൂപ  ഉസൗരജ്ജവകുപമറന്റെ റെവനമ്പ്യൂ കമ്മമ റകകാടുക്കകാനകാണണ, സകാധകാരണക്കകാരനണ

അതുറകകാണണ  എന്തണ   പ്രനയകാജനമകാണണ  ലഭമകക?   അതുനപകാറല  വവ്യവസകായ

വകുപമല്  216  നകകാടമ  രൂപ  വമ.ആര.എസണ-ഉട്ടം  ഒ.ടമ.പമ.-യുട്ടം റകകാടുക്കകാനകാണണ

റചലവകായമട്ടുളളതണ.   അങ്ങറന  ഫലതമല്  536  നകകാടമ  രൂപ  മകാത്രമകാണണ

യഥകാരതതമല് ഗവണറമന്റെമറന്റെ വമവമധ വകുപ്പുകളമറല നവസ്പീകരണതമനുനവണമ

ഉപനയകാഗറപടുതമയമട്ടുളളതണ.   അതുതറന്ന ഇവമറട നനരനത സൂചമപമച്ചതുനപകാറല

പലതമറന്റെയുട്ടം അക്കസൗണ്ടുകള് ഓഡമറ്റു റചയറപടമടമല, കണകകള് ലഭവ്യമല, ഓനരകാ

സമമതമകളുറടയുട്ടം  മുന്പകാറക  വരുന്ന,   ഇസൗ  സട്ടംവമധകാനനതകാടുതറന്ന  പരമ

പുചമുണകാകന്ന  വമധതമലകാണണ  പല  സട്ടംഗതമകളുട്ടം  വരുന്നതണ.   ഓഡമറണ

റചയറപടുന്നമല, ഓഡമറണ  റചയ്യുന്നതമറനപറമ  നചകാദമച്ചകാല് വവ്യക്തതയമല.  പരസരട്ടം

കുററപടുത്തുകയകാണണ,  ഞകാനല,  എനമക്കണ  മുന്പുണകായമരുന്ന ആളകാറണന്നണ പറെഞണ

മുന്പുളള ആളുകറള കുററപടുതമ  ഒരകാളുനപകാലുട്ടം  ഒരു പദ്ധതമയമലുട്ടം ഉതരവകാദമതസ്വട്ടം

എടുക്കകാത  അവസ്ഥയുണണ.  ഇതണ  മകാറെമമകാറെമ വരുന്ന ഗവണറമന്റുകള്  ഗസൗരവമകായമ

ആനലകാചമക്കണട്ടം.   ഒരു  ഗവണറമന്റെമനനനയകാ  അറലങമല്  ഏറതങമലുട്ടം  ഒനന്നകാ
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രനണകാ  ഉനദവ്യകാഗസ്ഥന്മകാനരനയകാ  മകാത്രട്ടം  കുററപടുത്തുന്നതമനണ  പകരട്ടം  ഇതണ  നമ്മുറട

കണ്ണു  തുറെപമനക്കണതകാണണ.   ഇങ്ങറനയുളള  കമ്മമറമകള്  വയ്ക്കുന്ന  റെമനപകാരട്ടുകള്

ഇവമറട  വമശേദമകായമ  ചരച്ച  റചയണറമന്നകാണണ  എനമക്കണ  അഭവ്യരതമക്കകാനുളളതണ.

നമ്മള് വളറര ഗസൗരവകായമ എടുകന്ന,...  ഇസൗ കമ്മമറമകറള സട്ടംബന്ധമച്ചമടനതകാളട്ടം

ഉനദവ്യകാഗസ്ഥന്മകാറര  സമണ  റചയകാന്  അധമകകാരമുണണ,  എനപറെഞകാല്  അവര

സമണ  റചയണ  വന  കഴമഞകാല്  അവരുറട  നപരമല്  ആക്ഷേറനടുക്കകാനനകാ,  ഒന

ശേകാസമക്കകാനനകാനപകാലുട്ടം  അധമകകാരമമല.   അതണ   ഇസൗ  സഭയുറട  മുന്പകാറക  വച്ചു

കഴമഞകാല്  റെമനപകാരടമറന്റെ  പ്രസക്തമ  അനതകാടുകൂടമ  തസ്പീരുകയകാണണ.   അതുറകകാണണ

ഇങ്ങറനയുളള സമമതമകള് സമരപമകന്ന റെമനപകാരട്ടുകളമല് എന്തണ  തുടര നടപടമകള്

നമുക്കണ  എടുക്കകാന്  കഴമയുറമനട്ടം  ഇതുമകായമ  ബന്ധറപടണ   അനകാസ്ഥ  കകാണമച്ച

ആളുകള്റക്കതമരകായമ  എന്തണ  നടപടമറയടുക്കകാന് കഴമയുമനളളതുട്ടം  റവറട്ടം  ആക്ഷേന്

നടക്കണ സട്ടംബന്ധമച്ചണ   നചകാദമച്ചകാലുട്ടം  മറപടമ  ലഭമകന്നമല.  ആക്ഷേന് നടക്കണമനണ

നവണമ സമണസണ  അയച്ചകാല് ഒരമക്കലുട്ടം വരുന്നമല.   ഇങ്ങറനയുളള ഉനദവ്യകാഗസ്ഥര

അവരുറട അക്കസൗണബമലമറമ കമ്മമറമകള് മുന്പകാറക കകാണമകക എനപറെഞകാല്
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നമയമസഭ മുന്പകാറക കകാണമകക എനളളതകാണണ.   നമയമസഭയ്ക്കുനവണമ റചറെമയ

റചറെമയ  കമ്മമറമകള്  നമ്മള്  രൂപസ്പീകരമച്ചതണ  ഫലപ്രദമകായമട്ടുനണകാറയന്നണ

അറെമയണറമങമല് ചരച്ചയുണകാകണട്ടം,  ചരച്ചകനശേഷമുളള തസ്പീരുമകാനങ്ങളുണകാകണട്ടം.

പത്തുമമനമടണ  നനരട്ടം  മകാത്രമകാണണ  മനമമകാരക്കണ  മറപടമകനവണമ  വച്ചമട്ടുളളതണ,   ആ

മറപടമ  റവറട്ടം  നകവലമകായ  മറപടമകളകാകകാറത  അതമറന്റെ  തുടരനടപടമകളുണകായമ

മറ്റുളള കമ്മമറമകള്കകൂടമ ഫലപ്രദമകായമ പ്രവരതമക്കകാന് ഇസൗ കമ്മമറമയുറട ചരച്ച

പ്രനയകാജനകരമകാകറട  എന്നകാണണ  എനമക്കണ  അഭവ്യരതമക്കകാനുളളതണ.   ധകാരകാളട്ടം

നലകകാരവ്യങ്ങള്  കമ്മമറമകളമല്  ചരച്ച  റചയറപടുനണണ.  പനക്ഷേ  അതണ  എവമനടയുട്ടം

എതറപടുന്നമല.  പല ഉനദവ്യകാഗസ്ഥന്മകാരുട്ടം കമ്മമറമകളമല് വളറര അനകാസ്ഥയകാണണ

കകാണമകന്നതണ.    പലരുട്ടം  പല  കമ്മമറമകളമലുട്ടം  അട്ടംഗങ്ങളകായമരുന്നമരമകട്ടം.

പലനപകാഴട്ടം  നമയമസഭറയ  ററബപകാസണ  റചയ്യുന്ന  എത്ര   നമയമങ്ങളകാണണ  ഇവമറട

റൂളുകളകായമ  വരുന്നതണ.   ഇസൗ  റൂളുകറളകാറക്കതറന്ന  ഉണകാകന്നതണ   റതറകായ

രസ്പീതമയമലകാണണ.    പല റൂളുകളുട്ടം  അതവ്യപൂരവമകായ  ഒനന്നകാ  രനണകാ  കറെക്ഷേനുനവണമ

മകാത്രമകാണണ  ഇവമറട  വരുന്നതണ.   അതുറകകാണണ  ഇങ്ങറനയുളള  കമ്മമറമകള്ക്കണ
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പ്രസക്തമയുണകാകണട്ടം.   ബഹുമകാനറപട  സസ്പീക്കര ഇസൗ റെമനപകാരട്ടുകള് സട്ടംബന്ധമച്ചണ

പഠമക്കണട്ടം,  പഠമക്കകാനുളള  സട്ടംവമധകാനങ്ങളുണകാകണട്ടം.   ഇങ്ങറനയുളള

റെമനപകാരട്ടുകളുറട   ചരച്ചയണ  കൂടുതല്  സമയട്ടം  കറണതണട്ടം.  ഇസൗ  ററടറണ

റഷഡമ്പ്യൂളമനകത്തുട്ടം ഇങ്ങറനറയകാരു ചരച്ചകനവണമ  മുന്കറയടുത അങ്ങറയ ഞകാന്

പ്രനതവ്യകട്ടം  അഭമനനമച്ചുറകകാണണ  എലകാവരുട്ടം  സൂചമപമച്ചതുനപകാറല  ഇതമറന്റെ  സമരമറണ

ഉള്റക്കകാണ്ടുറകകാണണ മുനന്നകാട്ടു നപകാകുവകാന്  നമയമസഭകാ സമമതമകട്ടം  മനമമകാരകട്ടം

ഗവണറമന്റെമനുട്ടം  കഴമയണറമന  മകാത്രട്ടം  പറെഞ്ഞുറകകാണണ  എറന്റെ  വകാകകള്

നമരത്തുന.  

ശസ്പീ  .    റമ  .    വമ  .    രകാനജഷണ:  സര,  നമ്മുറട  രകാജവ്യതണ  നമയമസഭകാ  കമ്മമറമകളുണകാക്കമ

മകാതൃക  കകാണമച്ച  നകരളട്ടം  നമയമസഭകാ  സമമതമകളുറട  റെമനപകാരടണ  ചരച്ച  റചയകാന്

അവസരറമകാരുക്കമയതമലൂറട  ബഹുമകാനവ്യനകായ  നമയമസഭകാ  സസ്പീക്കര  നമ്മുറട  രകാജവ്യറത

നമയമസഭകള്ക്കണ ഒരു മകാതൃകയകായമതസ്പീരന്നമരമകകയകാണണ.  ഇസൗ റെമനപകാരടണ തയകാറെകാക്കകാന്

ശസ്പീ.  വമ.  ഡമ.  സതസ്പീശേറന്റെ  നനതൃതസ്വതമലുള്ള  കമ്മമറമയമറല  പ്രഗത്ഭരകായ  അട്ടംഗങ്ങള്

വഹമച്ച  പങമറനയുട്ടം    പ്രശേട്ടംസമക്കകാന്  ആഗ്രഹമകകയകാണണ.  യഥകാരതതമല്  ഇസൗ

റെമനപകാരടണ  പരമനശേകാധമകനമകാള്  മനസമലകായ  കകാരവ്യട്ടം  എ.ഡമ.ബമ.-യുറട  വകായ്പയുമകായമ
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ബന്ധറപടണ  ഞങ്ങള്  നനരറത  സൂചമപച്ച  കകാരവ്യങ്ങള്  പൂരണ്ണമകായുട്ടം  ശേരമവയ്ക്കുന്ന...

യഥകാരതതമല്  ഇസൗ  ഭരണ  നവസ്പീകരണ  പരമപകാടമ  ഒരു  പരകാജയമകായമരുനറവന്ന

കുറസമ്മതമകാറണന്നണ   പതമമൂന്നകാട്ടം  നകരള  നമയമസഭയുറട  എസമനമറണസണ  കമ്മമറമ

സമരപമച്ച  ഇസൗ  റെമനപകാരടണ  വകായമച്ചകാല്  നമുക്കണ  മനസമലകാക്കകാന്  കഴമയുട്ടം.  ഭരണ

സട്ടംവമധകാനറത  നവസ്പീകരമക്കകാനുട്ടം  കൂടുതല്  കകാരവ്യക്ഷേമമകാക്കകാനുട്ടം  നവണമയകാണണ

എട്ടം.ജമ.പമ.  (നമകാനഡററണസമട്ടംഗണ  ഗവണറമന്റെണ  നപ്രകാഗ്രകാട്ടം)  ആരട്ടംഭമച്ചതണ.   പനക്ഷേ  ഇസൗ

റെമനപകാരടണ  വകായമച്ചുനനകാകനമകാള്,   ഇതമറന്റെ  40-ാം  ഖണമകയമല്  പറെയുന്ന

കകാരവ്യറമന്തകാണണ? അതമല് പറെയുന്നതണ ഭരണ നവസ്പീകരണ പരമപകാടമയുറട വകായ്പകായമനതമല്

ലഭമച്ച ആറക തുക, ആയതമല്നമനട്ടം ഓനരകാ വകുപമനുട്ടം അനുവദമച്ച തുക,  ഓനരകാ വകുപ്പുട്ടം

നടപമലകാക്കമയ  പദ്ധതമകള്,  റചലവഴമച്ച  തുക,  ബകാക്കമ  വന്ന  തുക,  പദ്ധതമയുമകായമ

ബന്ധറപടണ  ഉനദവ്യകാഗസ്ഥര നടതമയ വമനദശേയകാത്രകള് തുടങ്ങമയ നമരവധമ  വമവരങ്ങള്

സമമതമ ആവശേവ്യറപടമട്ടുട്ടം സമരപമക്കകാതമരമകന്ന ഒരു നമലപകാടകാണണ സസ്വസ്പീകരമച്ചറതന്നകാണണ

എസമനമറണസണ  കമ്മമറമയുറട  റെമനപകാരടമല്  പറെയുന്നതണ.  ഇതണ  സഭനയകാടുള്ള  ഗുരുതരമകായ

അനകാദരവകാണണ.  ഇതണ  ആവരതമക്കകാതമരമക്കകാനുള്ള  ശേക്തമകായ  നടപടമ  ബഹുമകാനറപട

റചയറെമറന്റെ   ഭകാഗത്തുനമനട്ടം  ഉണകാകണറമന്നണ  വമനയപുരസരട്ടം  അഭവ്യരതമകകയകാണണ.

ഇതുമകായമ  ബന്ധറപടണ  പരമനശേകാധമച്ചുനനകാകനമകാള്   സരക്കകാരമറന്റെ  കകാരവ്യക്ഷേമത
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വരദ്ധമപമക്കകാന്  നടപകാക്കമയമട്ടുള്ള  ഒരു  പദ്ധതമയകാണമതണ.  പനക്ഷേ  ഇസൗ  പദ്ധതമയുറട

കണകനപകാലുട്ടം  ലഭവ്യമലകാത  ഒരു  സകാഹചരവ്യമുണകാവുകറയനപറെഞകാല്  അതണ

അനങ്ങയറട്ടം  പരമതകാപകരമകാണണ.   ഇസൗ  റെമനപകാരടമറന്റെ  46-ാം  ഖണമക  വകായമച്ചു

നനകാക്കമയകാല്  നമുക്കണ  മനസമലകാകവകാന്  കഴമയുട്ടം.  ഇതണ  കടുത  ആശേങയകാണണ

ഉളവകാകന്നതണ.  ലഭമച്ച  ഗ്രകാന്റെണ,  വകായ്പകാത്തുക,  ഏറതകാറക്ക  പദ്ധതമകളമല്  റചലവഴമച്ചു

എന്നതണ  നമയമസഭകാ  സമമതമക്കണ  നപകാലുട്ടം  കറണതകാന്  കഴമയകാറതകാരു  സകാഹചരവ്യട്ടം

അനങ്ങയറട്ടം  ഗുരുതരവുട്ടം  ആശേങകാജനകവുമകാറണന്നണ  ചൂണമക്കകാണമകവകാന്  ഞകാന്

ആഗ്രഹമകകയകാണണ.   അതുനപകാറലതറന്ന  ഇതമറന്റെ  50-ാം  ഖണമകയമല്  എട്ടം.ജമ.പമ-

യുമകായമ ബന്ധറപട പദ്ധതമകള് രൂപസ്പീകരമച്ചതമറന്റെ നടപടമക്രമങ്ങറളകറെമച്ചണ പറെയുനണണ.

ഓനരകാ  വകുപ്പുട്ടം  അവരുറട  നവസ്പീകരണറതകറെമച്ചുള്ള  പദ്ധതമ  തയകാറെകാക്കമ.   അവയുറട

അവനലകാകനമകാകറട ചസ്പീഫണ റസക്രടറെമ അദ്ധവ്യക്ഷേനകായുള്ള ബന്ധറപട ഉനദവ്യകാഗസ്ഥന്മേകാരുറട

സമമതമയകാണണ.   അതമനുനശേഷട്ടം റെമയകാബകാണണ  ഇസൗ പദ്ധതമ  പരമനശേകാധമച്ചതണ.   റെമയകാബണ

വവ്യവസകായ  വകുപമനണ  കസ്പീഴമലുള്ള  ഒരു  സ്ഥകാപനമകാണണ.  റെമയകാബമറനനപകാറലയുള്ള  ഒരു

സ്ഥകാപനതമനണ  ഇതരതമലുള്ള  കകാരവ്യങ്ങള്  പരമനശേകാധമക്കകാനുള്ള  capability

ഉനണകാറയന്നണ പരമനശേകാധമനക്കണതകാണണ.  അതമനുള്ള ററവദഗണ ധവ്യട്ടം റെമയകാബമനമറലന്നകാണണ



Uncorrected/Not for publication
37

എനമക്കണ  ചൂണമക്കകാണമക്കകാനുള്ളതണ.   മകാത്രമല  റെമയകാബമറനകറെമച്ചണ  ഇതമല് പറെയുന്നതണ,

വവ്യവസകായ വകുപമനണ  പദ്ധതമകള് നടപകാക്കകാനുള്ളതണ   മകാത്രമകാണണ  റെമയകാബണ.   അതരട്ടം

നപ്രകാജക്ടണ  റെമനപകാരട്ടുകള്  മകാത്രമകാണണ  തയകാറെകാക്കമയറതനട്ടം  ഇസൗ  റെമനപകാരടമനകതണ

സൂചമപമകകയകാണണ.   യഥകാരതതമല്  നകരളതമറല  ജനജസ്പീവമതതമല്  വലമയ

സസ്വകാധസ്പീനട്ടം റചലുതകാന് എ.ഡമ.ബമ-യുറട എട്ടം.ജമ.പമ-റയന്ന പദ്ധതമക്കണ കഴമഞമടമറലന്നണ

അടമവരയമടുന്നതകാണണ  എസമനമറണസണ  കമ്മമറമയുറട   റെമനപകാരറടന്നണ  ചൂണമക്കകാണമക്കകാന്

ഞകാന് ആഗ്രഹമകകയകാണണ.   2002-ല് ശസ്പീ.  എ.  റക.  ആന്റെണമയുറട നനതൃതസ്വതമലുള്ള

സരക്കകാരകാണണ എട്ടം.ജമ.പമ.  ആരട്ടംഭമകന്നതണ.   2008-ല് കകാലകാവധമ അവസകാനമച്ചു.   ഇതണ

യഥകാരതതമല്  നമുക്കണ  നറലകാരു  പകാഠമകാണണ.   ഇവമറട  ഭരണപരമഷകാര  നടപടമകള്

നവണറമന്ന  കകാരവ്യതമല്  യകാറതകാരു  അഭമപ്രകായ  വവ്യതവ്യകാസവുമമല.   നമുക്കറെമയകാട്ടം

നകരളതമലുണകായമട്ടുള്ള  വമപ്ലവകരമകായ  മകാറട്ടം.  നകരളറത  ഇന്തവ്യയണ  മകാതൃകയകായ  ഒരു

സട്ടംസ്ഥകാനമകാക്കമ  മകാറമയതണ  പ്രനതവ്യകമച്ചണ  നമുക്കറെമയകാട്ടം  ജസ്പീവമത  നമലവകാര  സൂചമകയുറട

കകാരവ്യതമല്  ഒരു  വമകസമത  രകാജവ്യനതകാറടകാപട്ടം  എതമനമല്ക്കകാന്  കഴമയുറന്നകാരു

സകാഹചരവ്യട്ടം ഇവമറടയുണകായമട്ടുണണ.  അതമറന്റെറയലകാട്ടം പമന്നമല് നകരളതമറല  മഹകാനകായ

ആദവ്യ  മുഖവ്യമനമ  സഖകാവണ  ഇ.എട്ടം.എസണ  നമ്പൂതമരമപകാടണ-റന്റെ  നനതൃതസ്വതമലുള്ള  ഭരണ
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പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷനകായമരുന.  പമന്നസ്പീടണ  വന്ന  റവനള്ളകാടമ കമ്മസ്പീഷന്,  സഖകാവണ  ഇ.  റക.

നകായനകാര നനതൃതസ്വട്ടം റകകാടുത കമ്മസ്പീഷന് തുടങ്ങമയ കമ്മസ്പീഷനുകളകാണണ ഇതരതമലുള്ള

വമപ്ലവകരമകായ  പരമഷകാരങ്ങള്  ഇവമറട  നടപമലകാക്കകാനകാവശേവ്യമകായ  ഉപനദശേങ്ങളുട്ടം

നമരനദ്ദേശേങ്ങളുട്ടം  നല്കമയറതന്നണ  നമുക്കണ  കകാണകാന്  കഴമയുട്ടം.  ഇവമറട  നമ്മള്

പരമനശേകാധനയണ വമനധയമകാനക്കണ ഒരു കകാരവ്യട്ടം,  നമ്മുറട നകാടമല് പ്രനതവ്യകമച്ചണ ഉനദവ്യകാഗസ്ഥ

നകന്ദ്രസ്പീകൃതമകായ,  ഭരണകൂട  നകന്ദ്രസ്പീകൃതമകായ  ഒരു  സ്ഥമതമയകാണുള്ളതണ.   ഇതണ

യഥകാരതതമല്  ഉടച്ചണ  വകാരനക്കണതകായമട്ടുണണ.  സമറമസണ  റസനന്റെരഡകായമട്ടുള്ള

ജനപക്ഷേത്തുനമനറകകാണണ  പസൗരനകന്ദ്രസ്പീകൃതമകായ  ഒരു  പരമഷകാരറതകറെമച്ചകാണണ  നകാട്ടം

ആനലകാചമനക്കണതണ.   ഇക്കകാരവ്യറതപറമ  പറെയുനമകാള്  നമുക്കറെമയകാട്ടം ഭരണ രസ്പീതമയമല്

ജനകസ്പീയവല്ക്കരണട്ടം  ഇന്നണ  ആവശേവ്യമകാണണ.   ആ  ജനകസ്പീയവല്ക്കരണതമനണ

നകരളതമറല  ജനകസ്പീയ  സരക്കകാര  തുടക്കട്ടം  കുറെമച്ചണ  കഴമഞമരമകകയകാണണ.   ഇവമറട

ബഹുമകാനവ്യനകായ  റക.  സമ.  നജകാസഫണ  നകരളതമറല  ഭരണപരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷറനപറമ

സട്ടംസകാരമകകയുണകായമ.   ആ ഭരണപരമഷകാക്കകാര കമ്മസ്പീഷറന നയമകന്ന സഖകാവണ  വമ.

എസണ.  അച്ചുതകാനനനണ  എന്തണ  അനയകാഗവ്യതയകാണുള്ളതണ.   ഏഴണ  പതമറകാണ്ടുകകാലറത

റപകാതുജസ്പീവമതതമനണ ഉടമയകാണനദ്ദേഹട്ടം.   അനദ്ദേഹട്ടം നമയമസഭകാട്ടംഗമകായമരുന,  പ്രതമപക്ഷേ
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നനതകാവകായമരുന,   മുഖവ്യമനമയകായമരുന.   ബഹുമകാനവ്യനകായ  അനദ്ദേഹതമറന്റെ  ഏഴണ

പതമറകാണണ  കകാലറത  റപകാതുജസ്പീവമതതമല്  ഭരണപരമകായ  അനുഭവതമറന്റെ  എലകാ

തലതമലുള്ള അറെമവുകളുട്ടം   ഇസൗ കമ്മസ്പീഷനണ  ഒരു മുതല്ക്കൂടകായമ  മകാററമന്ന കകാരവ്യതമല്

യകാറതകാരു സട്ടംശേയവുമമല.  ഭരണപരമഷകാര കമ്മസ്പീഷനണ നനതൃതസ്വട്ടം റകകാടുകക മകാത്രമല ഇസൗ

സരക്കകാര  റചയതണ.   നകരളതമറന്റെ  ഇന്നറത  ഉനദവ്യകാഗസ്ഥ  നകന്ദ്രസ്പീകൃതമകായ

ചുവപ്പുനകാടയമല്  കുരുങ്ങുന്ന  സമ്പ്രദകായറത  ജനപക്ഷേതണ  നമനറകകാണണ

റപകാളമറച്ചഴതകാനുള്ള നടപടമകള്ക്കണ ഇസൗ സരക്കകാര തുടക്കട്ടം കുറെമച്ചുകഴമഞമരമകകയകാണണ.

കഴമഞ നമയമസഭയമല് റകടമക്കമടകന്ന ഫയലുകറളപറമ ബഹുമകാനവ്യനകായ ശസ്പീ. പമ. ടമ.

എ.  റെഹസ്പീട്ടം-റന്റെ    ഒരു   നചകാദവ്യമുണകായമരുന.  1,30,000  ഫയലുകളകാണണ  കഴമഞ

എല്.ഡമ.എഫണ.  സരക്കകാരമറന്റെ  കകാലകാവധമ  തസ്പീരുനമകാള്  2011-ല്  തസ്പീരപണ

കല്പമക്കകാനുണകായമരുന്നതണ.   എന്നകാല്  യു.ഡമ.എഫണ.  ഭരമകനമകാള്  റകടമക്കമടന്ന

ഫയലുകറളകറെമച്ചണ സരക്കകാര അവസകാനമകായമ ഒസൗനദവ്യകാഗമക കണറക്കടുപണ നടതമ.  ആ

കണറക്കടുപണ  പ്രകകാരട്ടം  റസക്രനടറെമയറമല്  മകാത്രട്ടം  1,73,833  ഫയലുകളുട്ടം  വമവമധ

വകുപ്പുകളമലകായമ 2,14,636 ഫയലുകളുമകാണണ റകടമക്കമടകന്നതണ. ഇതണ തസ്പീരപകാക്കകാന് ചസ്പീഫണ

റസക്രടറെമയുറട  നനതൃതസ്വതമല്  ഒരു  ശമട്ടം  നടന.  പനക്ഷേ  ആ  ശമട്ടം  ഫലപ്രദമകായമല.
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പ്രതമദമനട്ടം  അഞനറെകാളട്ടം  ഫയലുകള് തസ്പീരപണ  കകാതണ  സരക്കകാരമറന്റെ മുന്നമറലത്തുനണണ.

അങ്ങറന  വരുനമകാള്  ഏതകാണണ  മൂന്നര  ലക്ഷേനതകാളട്ടം  ഫയലുകള്

തസ്പീരപ്പുകല്പമക്കകാനുറണന്നകാണണ നകാട്ടം മനസമലകാനക്കണതണ.   ഇവമറടയകാണണ നകരളനതകാടണ

ഇചകാശേക്തമയുള്ള, ജനങ്ങനളകാടണ പ്രതമബദ്ധതയുള്ള ഒരു സരക്കകാരമറന്റെ നമലപകാടണ നകാട്ടം ചരച്ച

റചനയണതണ.   നകരളതമറന്റെ  മുഖവ്യമനമ  അധമകകാരനമററടുതനശേഷട്ടം  നകരളതമറല

റസക്രനടറെമയറണ  ജസ്പീവനക്കകാരുറട  നയകാഗട്ടം  വമളമച്ചുനചരത്തു.  അതമല്  ബഹുമകാനവ്യനകായ

മുഖവ്യമനമ നടതമയ ഒരു പ്രസട്ടംഗട്ടം നകരളതമറല എലകാ മകാധവ്യമങ്ങളുട്ടം മുഖപ്രസട്ടംഗറമഴതമ

മുക്തകണ്ഠട്ടം പ്രശേട്ടംസമകകയുണകായമ.  എന്തകാണണ മുഖവ്യമനമ പറെഞതണ? നമങ്ങളുറട മുമമല്

വരുന്ന ഒകാനരകാ ഫയലമലുട്ടം പകാവറപടവരമല് പകാവറപടവറന്റെ ജസ്പീവമതമകാറണന്നണ ഓരക്കണട്ടം.

ആ  ഫയലുകളമല്  നമങ്ങള്  എഴതുന്ന  കുറെമപ്പുകള്  ഒരുപനക്ഷേ  അവരമല്  അപൂരവമകായമ

ചമലറരങമലുട്ടം  തുടരന്നണ  ജസ്പീവമക്കണനമകാ  മരമക്കണനമകാ  എന്നണ  നമശയമകന്നതകാണണ.

ആനലകാചമച്ചണ  നനകാക്കൂ.   ഇതകാണണ  നകരളതമറല  സരക്കകാരമറന്റെ  ജനങ്ങനളകാടുള്ള

നമലപകാറടന്നണ പറെയുന്നതണ.  എലകാ ഫയലുകളുട്ടം അനുകൂലമകായമ എഴതകാന് കഴമയണറമന്നമല.

എന്നകാല് ഫയലമലുള്ളതണ ജസ്പീവമതമകാറണനട്ടം കഴമയുന്നത്ര കരുതനലകാറട അതണ ററകകകാരവ്യട്ടം

റചനയണതകാറണനമുളള  നബകാധവ്യനതകാറടയകാണണ  ഒരു  ഫയലമറന  നമങ്ങള്

സമസ്പീപമനക്കണറതന്നകാണണ   ബഹുമകാനറപട  മുഖവ്യമനമ  ഉനദവ്യകാഗസ്ഥറര
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ഓരമ്മറപടുതമയതണ.  അതുമകാത്രമല,  നകരളതമറന്റെ  വമകസനറതകറെമച്ചണ  നകാട്ടം  ചരച്ച

റചയ്യുനമകാള്  നമുക്കറെമയകാട്ടം,    വമകസനതമനണ  പ്രതമബന്ധമകായമ  നമല്കന്നതണ   ലകാന്റെണ

അകസ്വമസമഷനുമകായമ  ബന്ധറപട  കകാരവ്യമകാണണ.   വളറര  നസ്പീണ  ഒരു  നപ്രകാസസകാണതണ.

പലനപകാഴട്ടം  അതണ  റഡഡണ നലകാക്കകായമ മകാറകയകാണണ.   ഇതമറന  മറെമകടക്കകാന്

നടപടമയുണകാകണട്ടം.  പകാലമുണകാക്കമയകാല് അനപ്രകാച്ചണ നറെകാഡമല,   നകകാടമക്കണക്കമനണ രൂപ

റചലവഴമച്ചമട്ടുട്ടം അതമറന്റെ ഫലട്ടം ജനങ്ങള്ക്കണ അനുഭവമക്കകാന് കഴമയകാത സകാഹചരവ്യമുണണ.

ഇക്കകാരവ്യതമല്  പരമഹകാരമുണകാകണട്ടം.  ബഹുമകാനറപട  മുഖവ്യമനമ  ജമലകാ  കളക്ടരമകാരുറട

നയകാഗട്ടം വമളമച്ചുനചരത്തു.   മുഖവ്യമനമ പറെഞറതന്തകാണണ?  ഇനമ നമങ്ങളുറട അജണയമല്

നസ്പീടമവയലുട്ടം  ഒഴമവകാക്കലുട്ടം  പകാടമറലന്നണ  കരശേനമകായമ  നമരനദ്ദേശേട്ടം  റകകാടുക്കകാന്  കഴമഞ

മുഖവ്യമനമ നനതൃതസ്വട്ടം റകകാടുകന്ന ഒരു ഗവണറമന്റെകാണണ ഇന്നണ നകരളതമലുള്ളതണ. അതകാണണ

ഞങ്ങള്  പറെഞതണ  ഭരണപരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷന്  ഒരു  അനക്കകാമനഡഷനുനവണമ

ഉണകാക്കമയതല.   മറെമച്ചണ   നകരളതമറല  ജനങ്ങള്കനവണമ  ഇസൗ  ഭരണറത  മകാറകാന്

നവണമയകാണണ  ഭരണപരമഷകാര കമ്മസ്പീഷന് വന്നമരമകന്നതണ.  അനദ്ദേഹട്ടം ജമലകാകളക്ടരമകാരക്കണ

റകകാടുത  നമരനദ്ദേശേറമന്തകാണണ?   റപകാതു  ആവശേവ്യങ്ങള്കനവണമ  ഭൂമമ   ഏററടുനക്കണമ

വരുനമകാള്  അതുമകായമ  ബന്ധറപട  നടപടമക്രമങ്ങള്  ലഘൂകരമനക്കണതകായമട്ടുണണ.



Uncorrected/Not for publication
42

അങ്ങറന  ലഘൂകരമക്കകാനകാവശേവ്യമകായ  നടപടമകള്  സസ്വസ്പീകരമക്കകാന്  കളക്ടററെ

ചുമതലറപടുതകാന്  ബഹുമകാനവ്യനകായ  മുഖവ്യമനമ  തയകാറെകായമ.   ഇങ്ങറനറയകാരു

സമസ്പീപനമകാണണ  നമുക്കകാവശേവ്യമകായമട്ടുള്ളതണ.  കഴമഞ  അഞ്ചുവരഷമകായമ  ററഹനവ

വമകസനറതകറെമച്ചുട്ടം  ററപപണ  ററലനമറനകറെമച്ചുറമകാറക്ക  പറെഞ്ഞു.  നയകാഗട്ടം

വമളമച്ചുറവന്നലകാറത,  എന്തകാണണ സട്ടംഭവമച്ചതണ?  ഞകാന് അപ്പുറെതമരമകന്ന ബഹുമകാനവ്യരകായ

സുഹൃത്തുക്കനളകാടണ  നചകാദമക്കറട,  അക്കകാരവ്യതമല്  ശേക്തമകായ  നടപടമ

നകരളതമലുണകായമട്ടുനണകാ?   ഉണകായമടമല.   ധരകാളട്ടം   നയകാഗങ്ങള്  നടന,  ചകായകുടമച്ചണ

നമ്മള്  പമരമഞ്ഞുനപകായമ.   അതല  ഇവമറടയുണകായതണ.  ഇവമറട  ഒരു  മകാറമുണകായമ.

ഇചകാശേക്തമയുള്ള ഒരു ഗവണറമന്റെണ  വന്നകാല് എന്തണ  മകാറവുട്ടം  ഉണകായമക്കൂറട.  നകാഷണല്

ററഹനവയുറട  കകാരവ്യതമല്  100  ശേതമകാനട്ടം  ഭൂമമനയററടുതകാല്  മകാത്രറമ  ററഹനവയുറട

പണമ  തുടങ്ങകാന്  കഴമയ.   ഇങ്ങറനയനല  നമ്മള്  പറെഞ്ഞുറകകാണമരുന്നതണ.   പനക്ഷേ

ബഹുമകാനവ്യനകായ  മുഖവ്യമനമ  ഡല്ഹമയമല്  നപകായമ  ഉപരമതല  ഗതകാഗത  വകുപ്പു

മനമയുമകായമ  സട്ടംസകാരമച്ചു.  നകരളതമറല  ഗവണറമന്റെമറന്റെ  സുദൃഢമകായ  നമലപകാടണ

അറെമയമച്ചു.  അനപകാള് നകന്ദ്ര സരക്കകാര പറെഞ്ഞു,  നകാഷണല് ണഹനവയുറട കകാരവ്യതമല്

അപ്പുറെതമരമകന്നവര സമ്മതമകമനലകാ. 100 ശേതമകാനട്ടം ഭൂമമ ഏററടുതകാല് മകാത്രനമ
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ണഹനവയുറട  പണമ  തുടങ്ങകാന്  കഴമയു  എന്നകായമരുന്നനലകാ  നമ്മള്

പറെഞ്ഞുറകകാണമരുന്നതണ.  പറക്ഷേ ബഹുമകാനവ്യനകായ മുഖവ്യമനമ ഡല്ഹമയമല് നപകായമ

ഉപരമതലഗതകാഗത വകുപ്പുമനമയുമകായമ സട്ടംസകാരമച്ചു. നകരളതമറല ഗവണറമന്റെമറന്റെ

സുചമന്തമതമകായ സുദൃഢമകായ നമലപകാടറെമയമച്ചു. അനപകാള് നകന്ദ്ര സരക്കകാര പറെഞതണ

60  ശേതമകാനട്ടം  ഭൂമമ  ഏററടുതകാല്  നമങ്ങള്ക്കണ  ണഹനവയുറട  പ്രവരതമ

ആരട്ടംഭമക്കകാറമന്നകാണണ.  100  ശേതമകാനട്ടം  ഭൂമമ  ഏററടുതകാറല  ണഹനവയുറട  പണമ

ആരട്ടംഭമക്കകാന്  കഴമയു  എന്ന  രൂപതമലകാണണ  നനരറത  പറെഞ്ഞു  റകകാണമരുന്നതണ.

എനമക്കണ  ബഹുമകാനവ്യനകായ  മുഖവ്യമനമനയകാടണ  പറെയകാനുള്ളതണ  ഭൂമമ  ഏററടുക്കല്

നവഗതമലകാകണറമങമല്  നമ്മുറട  മുന്പമല്  രണണ  മകാതൃകകളുണണ.  ആ  രണണ

മകാതൃകകറളന്നണ  പറെയുന്നതണ  കഴമഞ  ഇടതുപക്ഷേ  സരക്കകാരമറന്റെ  കണ്ണൂര

വമമകാനതകാവളതമറന്റെ  ഭൂമമ  ഏററടുക്കലകാണണ.  ഒരകാള്കട്ടം  പരകാതമയമലകാറത

പരമഭവമമലകാറത  ഒരു  പ്രതമനഷധതമനുട്ടം  അവസരട്ടം  റകകാടുക്കകാറത  ജനങ്ങറള

പരമപൂരണ്ണമകായമ വമശേസ്വകാസതമറലടുത്തുറകകാണണ കണ്ണൂര വമമകാനതകാവളതമറന്റെ ഭൂമമ

ഏററടുക്കല് മകാതൃകയകായമ.  അതുനപകാറല നകാഷണല് ണഹനവയുറട കകാരവ്യതമലുള്ള

നടപടമ  ഗവണറമന്റെണ  സസ്വസ്പീകരമച്ചണ  വരുന.  അതണ  വളറര  സസ്വകാഗതകാരഹമകാറണന്നണ

ചൂണമക്കകാണമക്കകാന്  ഞകാന്  ആഗ്രഹമകകയകാണണ.  അതുനപകാറല  പുനരധമവകാസട്ടം-
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മതമയകായ  നഷപരമഹകാരതമറന്റെ  കകാരവ്യതമല്  ഒരു  വവ്യക്തതയുണകാകണറമന്നണ

ബഹുമകാനവ്യനകായ  മുഖവ്യമനമനയകാടണ  ഞകാന്  ആവശേവ്യറപടുകയകാണണ.  പ്രധകാനമകായുട്ടം

പരമനശേകാധമനക്കണ ചമല കകാരവ്യങ്ങളുണണ.  ഇടതുപക്ഷേ ജനകാധമപതവ്യ മുന്നണമ വളറര

വവ്യക്തമകായമ  ഭരണപരമഷകാര  നമലപകാടണ  വവ്യക്തമകാക്കമയമട്ടുണണ.  അതമല്  ഏറവുട്ടം

പ്രധകാനറപടതണ  മുന്  മുഖവ്യമനമ  ഇ.  റക.  നകായനകാര  അധവ്യക്ഷേനകായമട്ടുള്ള  ഭരണ

പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷന്  റെമനപകാരടണ  നടപമലകാക്കകാന്  നടപടമ  സസ്വസ്പീകരമകറമന്നകാണണ.

അതമല്  ഒനടററെ  കകാരവ്യങ്ങള്  വമശേദസ്പീകരമകനണണ.  ഞകാന്  അതമറന്റെ

വമശേദകാട്ടംശേങ്ങളമനലക്കണ  കടനനപകാകുന്നമല.  എട്ടം.എല്.എ.മകാരകായ  ഞങ്ങള്  നപകാലുട്ടം

നമസകാരമകായ ഒരു ഫയലമല് തസ്പീരപ്പുണകാകന്നതമനുനവണമ റസക്രനടറെമയറമല് എത്ര

തവണ കയറെമ ഇറെനങ്ങണമ വരുന.  ഇക്കഴമഞ ദമവസട്ടം എനമക്കണ തമക്തമകാറയകാരു

അനുഭവമുണകായമ.  എറന്റെ  നകാടകായ  പമലകാതറെയമല്  റചറതകാളട്ടം  പഞകായതമല്

എട്ടം.എല്.എ.  ഫണമല്  നമന്നണ  ഒന്നര  നകകാടമ  രൂപയുറട  ഇന്നഡകാര  നസഡമയട്ടം

നമരമ്മമക്കണട്ടം.  അതമനണ  ഒരു  നസജണ  റപകാളമച്ചുമകാറണട്ടം.  നകാലണ  മകാസട്ടം  അതമറന്റെ

പമന്നകാറല  ഞകാന്  നടനക്കണമ  വന.  അവസകാനട്ടം  റസഷവ്യല്  റസക്രടറെമ

എഴതമയമരമകന്നതണ  അതണ  ചസ്പീഫണ  എഞമനസ്പീയര  കകാണണറമന്നകാണണ.  അതമനണ

വമലയമടമരമകന്നതണ ഇരുപറതകാന്നകായമരട്ടം രൂപയകാണണ.  ഒന്നണ ആനലകാചമച്ചു നനകാക.
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നമ്മുറട  നൂലകാമകാലകള്  എത്ര  സങസ്പീരണ്ണമകാണണ.  ഞകാന്  അനദ്ദേഹനതകാടണ  പറെഞ്ഞു.

ഞകാന് ഒരു എട്ടം.എല്.എ.യകാണണ, ഒരു ജനപ്രതമനമധമയകാണണ. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: ശസ്പീ. ടമ. വമ. രകാനജഷണ അങ്ങയുറട സമയട്ടം കഴമഞ്ഞു.

ശസ്പീ  .    റമ  .    വമ  .    രകാനജഷണ:  അതുറകകാണണ  ഇതരട്ടം  കകാരവ്യങ്ങളമറലകാറക്ക  ഒരു

മകാറമുണകാകണട്ടം.  തസ്പീരച്ചയകായുട്ടം  നകരളതമറല  സരക്കകാര   ജനങ്ങളുറട  വമകകാരട്ടം

പൂരണ്ണമകായുട്ടം  മകാനമകന്ന  സരക്കകാരകാണണ.  അതുറകകാണ്ടു  തറന്ന  നകരളതമല്

ഭരണരട്ടംഗതണ  ഒരു  സമൂലമകായ  മകാറമുണകാകുറമന്നണ  ഞകാന്  കരുതുന.  അതമനണ

തസ്പീരച്ചയകായുട്ടം  ഇതരട്ടം  ചരച്ചകള്  സഹകായകരമകാണണ.  നമയമസഭകാ  കമ്മമറമകളുറട

റെമനപകാരട്ടുകള് ചരച്ച റചയകാന് അങ്ങണ തുടങ്ങമ വച്ച ഇസൗ മകാതൃക നകരള നമയമസഭയുറട

അന്തസണ  വരദ്ധമപമകട്ടം.  അതണ  ഇസൗ  രകാജവ്യതമനണ  മകാതൃകയകായമതസ്പീരുറമന്നണ

സൂചമപമച്ചുറകകാണണ എറന്റെ വകാകകള് ചുരുകന.

ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശേന്: സര, ഇസൗ റെമനപകാരടണ ചരച്ചയ്റക്കടുക്കകാന് അനുവദമച്ച

അങ്ങനയകാടുട്ടം  ഇതണ  അവതരമപമക്കകാന്  മുന്ണക  എടുത  ശസ്പീ.  റക.  സമ.

നജകാസഫമനനകാടുട്ടം  ഞകാന്  നനമ  പറെയുന.  ശസ്പീ.  എ.  റക.  ബകാലനടക്കമുള്ള

ഇനപകാഴറത നകാലണ മനമമകാരുട്ടം  ശസ്പീ.  റക.  മുരളസ്പീധരനുട്ടം ശസ്പീ.  സമ.  എഫണ.  നതകാമസണ

അടക്കമുള്ള  മുന്  മനമമകാരുട്ടം  ഉള്റപറടയുള്ള  ഇസൗ  കമ്മമറമയമറല  അട്ടംഗങ്ങളുട്ടം
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നമയമസഭകാ  ജസ്പീവനക്കകാരുട്ടം  വളറര  പ്രനതവ്യകമകാറയടുത  ഉതകാഹമകാണണ

ഇങ്ങറനറയകാരു റെമനപകാരടണ  അവതരമപമക്കകാന്  കകാരണമകായതണ.  സകാധകാരണ നമ്മുറട

നമയമസഭകാ കമ്മമറമകള് ചരച്ച റചയ്യുന്നതണ പതണ-പതമനഞണ റകകാലതമനണ മുന്പുള്ള

റെമനപകാരട്ടുകളകാണണ.  ഞങ്ങളുറട  എസമനമറണസണ  കമ്മമറമ  അതുവറരയുള്ള  എലകാ

റെമനപകാരട്ടുകളുട്ടം അപ്നഡറണ റചയതുകകാരണട്ടം ഇനപകാള് കറെണണ ഇഷമ്പ്യൂസണ മകാത്രട്ടം ചരച്ച

റചയകാന്  ശസ്പീ.  ശേരമ്മ  റചയരമകാനകായ  ഇനപകാഴറത  കമ്മമറമക്കണ

സകാഹചരവ്യമുണകാക്കമയമട്ടുണണ.  വളറര  റഞടമപമകന്ന  ഗസൗരവകരമകായ  ഒരു

വമഷയമകാണമതണ.  ഇവമറട സൂചമപമച്ചതുനപകാറല  250  മമലവ്യണ നഡകാളറെകാണണ ഏഷവ്യന്

റഡവലപ്റമന്റെണ  ബകാങമല്  നമന്നണ  നമുക്കണ  സഹകായമകായമ  ലഭമച്ചതണ.  1148  നകകാടമ

രൂപയകാണണ  ഇവമറട  റചലവകാക്കമയതണ.  അതമല്  536  നകകാടമ  രൂപ  മകാത്രമകാണണ

എട്ടം.ജമ.പമ.ക്കണ  നവണമ  യഥകാരതതമല്  റചലവഴമച്ചമട്ടുള്ളതണ.  ഓനരകാ

ഗവണറമന്റുകളുട്ടം അതകാതണ കകാലറത സകാമതമക പ്രതമസന്ധമ, അന്നണ ഇലകമസമറമ

നബകാരറഡകാറക്ക  വലമയ  വമഷയമകായമരുന്നതുറകകാണണ  ഉസൗരജ്ജ

വകുപമനുനവണമയകാണണ 756 നകകാടമ രൂപ റചലവകാക്കമയതണ. അഴസ്പീക്കല് നപകാരടമനണ 12

നകകാടമ  രൂപ  റകകാടുത്തു.  ശേരമക്കണ  പറെഞകാല്  ഭരണപരമകായ  ഒരു  സുതകാരവ്യത

ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതമനുട്ടം  കകാലതകാമസമമലകാറത  തസ്പീരുമകാനങ്ങറളടുകന്നതമനുട്ടം
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എഫമഷവ്യന്സമ  ഉറെപ്പുവരുത്തുന്നതമനുട്ടം  നവണമയകാണണ  ഭരണ  നവസ്പീകരണറമന്നതു

റകകാണണ നമ്മള് ഉനദ്ദേശേമകന്നതണ.  ഇവമറടയുള്ള റഞടമപമകന്ന ഒരു വമഷയട്ടം ഇതണ

സട്ടംബന്ധമച്ച  യകാറതകാരു  ഫയലുകളുട്ടം  പരമനശേകാധനകള്ക്കകായമ  റസക്രനടറെമയറമല്

ഇലകാറയനള്ളതകാണണ.  ചസ്പീഫണ  റസക്രടറെമ  അടക്കമുള്ള  15  ഓളട്ടം  റസക്രടറെമമകാറര

ഞങ്ങള്  രണണ  പ്രകാവശേവ്യട്ടം  വമളമച്ചുവരുതമ  സട്ടംസകാരമച്ചമട്ടുട്ടം  അവരക്കകാരകട്ടം  ഒരു

അക്കസൗണബമലമറമയുമമല.  അവര പരസരട്ടം പഴമചകാരുകയകാണണ.  ഫയലുകള് റഎ.ടമ.

ഡമപകാരട്ടുറമന്റെമനലക്കണ  റകകാടുത്തു എന്നണ  പറെഞനപകാള് റഎ.ടമ.  ഡമപകാരട്ടുറമന്റെമറല

റസക്രടറെമ  ഉള്പറടയുള്ള ആളുകറള  വമളമച്ചുവരുതമ.  ഡമജമറണലനസഷനണ  നപകായ

കുറെച്ചു ഫയല് ഐ.ടമ. വകുപമലുറണന്നണ അറെമയകാന് കഴമഞ്ഞു. 1150 നകകാടമ രൂപയുറട

പണട്ടം റചലവകാക്കമയതമറന്റെ ഫയലുകള് റസക്രനടറെമയറമല് നമനട്ടം എവമറട നപകായമ?

ഇതണ  എങ്ങറനയകാണണ  റെമവവ്യു  റചയമട്ടുള്ളതണ;  ഇസൗ  പദ്ധതമകള്  എങ്ങറനയകാണണ

നടന്നമട്ടുള്ളതണ;  ഇതണ  കൃതവ്യമകായമ  ഓഡമറണ  റചയറപടമട്ടുനണകാ  എന്നതമറന

സട്ടംബന്ധമറച്ചകാനട്ടം യകാറതകാരു നരഖകളുട്ടം റസക്രനടറെമയറ്റുമകായമ ബന്ധറപടണ ഇല. ഇസൗ

സട്ടംസ്ഥകാനതണ  നടപമലകാക്കമയ   പദ്ധതമയുമകായമ  ബന്ധറപടണ  അതമറന്റെ  വകായ്പ,

വമനമനയകാഗട്ടം, വകായ്പകാ തമരമച്ചടവമറന്റെ നരഖകള് ഇറതകാനട്ടം പലപ്രകാവശേവ്യട്ടം പറെഞമട്ടുട്ടം

നമുക്കണ ലഭവ്യമകായമല.  വമവമധ വകുപ്പുകളമല് വമവമധ പദ്ധതമകളുറട നടതമപമനകായമ
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റതരറഞടുക്കറപട  ഓനരകാ  കണസള്ടന്സമയുണണ.  ആ  സ്ഥകാപനങ്ങളുറട  പടമക

നചകാദമച്ചമട്ടുട്ടം  അതമറന്റെ  വമവരവുട്ടം  റസക്രനടറെമയറമലമല.  നപ്രകാജക്ടണ  റെമനപകാരട്ടുകള്

ഏറതകാറക്ക ഏജന്സമകളകാണണ  തയകാറെകാക്കമയതണ;  അവയണ  ഓനരകാന്നമനുട്ടം ഏറതലകാട്ടം

തസ്പീയതമകളമലകാണണ അട്ടംഗസ്പീകകാരട്ടം റകകാടുതതണ  എന്നമവ സട്ടംബന്ധമച്ച നരഖകളുമമല.

പദ്ധതമയുറട  നമരവഹണട്ടം  സട്ടംബന്ധമച്ച  ഇസൗ  ഏജന്സമ  അന്തമമമകായ

വമലയമരുതല്  നടതകാതമരുന്നതണ  ഏതണ  സകാഹചരവ്യതമലകാണണ?  അതമറന

സട്ടംബന്ധമച്ചുട്ടം  അറെമയമല.  ഭരണനവസ്പീകരണ  പരമപകാടമയുറട  നമരവഹണട്ടം

സട്ടംബന്ധമച്ചണ  സരക്കകാര  തലതമനലകാ  മനററതങമലുട്ടം  തലതമനലകാ  വമലയമരുതല്

നടതമയമട്ടുനണകാ;  ഇത്രയുട്ടം  പണട്ടം  റചലവഴമച്ചമടണ  അതമറന്റെ  ഇട്ടംപകാക്ടണ  എന്തകാണണ;

ഏറതങമലുറമകാരു രട്ടംഗതണ അഭമമകാനകരമകായ ഗുണപരമകായ ഒരു മകാറമുണകായമട്ടുനണകാ;

1150  നകകാടമ രൂപ റചലവഴമച്ചമടണ  അതമറന്റെ പനതകാ ഇരുപനതകാ ശേതമകാനറമങമലുട്ടം

ഗുണഫലട്ടം ഉണകായമട്ടുനണകാ? എറന്ന ഏറവുട്ടം റഞടമച്ച കകാരവ്യട്ടം, 2002 മുതലകാണണ ഇതണ

റചലവഴമക്കകാന്  തുടങ്ങമയതണ,   വകായ്പകായമനതമല്  2006  മുതല്  ഓനരകാ  വരഷവുട്ടം

നകാളമതുവറര മുതലമനതമലുട്ടം പലമശേയമനതമലുട്ടം എത്ര രൂപകാവസ്പീതട്ടം തമരമച്ചടച്ചമട്ടുണണ;

ഇനമ എത്ര രൂപ അടയണട്ടം; തമരമച്ചടവമറന്റെ റഷഡമ്പ്യൂള് എന്തകാണണ എന്നണ നചകാദമച്ചമടണ

അതമറന  സട്ടംബന്ധമച്ചുട്ടം  ആരകട്ടം  അറെമയമല.  ഇങ്ങറന  ഒരു  പദ്ധതമയുനണകാ,
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ഇതകാനണകാ  നമ്മുറട  സരക്കകാരുകളുറട  പ്രവരതനട്ടം?  ഏറതങമലുറമകാരു

ഗവണറമന്റെമറന  സട്ടംബന്ധമച്ചണ  അല  പറെയുന്നതണ.  2002  മുതല്  2008  വറരയുള്ള

കകാലഘടതമലകാണണ ഇങ്ങറനറയകാരു സട്ടംഭവട്ടം നടന്നമട്ടുള്ളതണ. നമുക്കണ വമശേസ്വസമക്കകാന്

കഴമയകാത  വമധതമലകാണണ  ഗവണറമന്റെണ  റസക്രടറെമമകാര  പറെയുന്നതണ.  അവര

പറെയുന്നതണ  ഞകാനല  നവററെ  ആളകാണണ  അന്നണ  റസക്രടറെമ  എന്നകാണണ.  ഗവണറമന്റെണ

തുടരച്ചയറല?  ശസ്പീ.  എ.  റക.  ബകാലന്  നനരറത  സൂചമപമച്ചതുനപകാറല

അക്കസൗണബമലമറമ  എനള്ള  ഒരു  പ്രധകാനറപട  പ്രശ്നമകാണണ  നമ്മുറട  മുന്പമല്

ഉയരുന്നതണ.  ഭരണനവസ്പീകരണവുമകായമ ബന്ധറപട യഥകാരതമകായ പദ്ധതമകളകാനണകാ

ഇസൗ  പദ്ധതമയമറലകാറക്ക  ഉണകായമരുന്നതണ?  1920-ല്  നടകാടന്ഹകാട്ടം  എന്ന  ഒരു

ഇട്ടംഗസ്പീഷുകകാരനകാണണ റസക്രനടറെമയറമല് ഇന്നറത  hierarchy  സമസമുണകാക്കമയതണ.

അന്നണ റസക്രനടറെമയറമല് നകാലകായമരട്ടം ഫയലകാണുള്ളതണ.  ഇനപകാള് റപന്റെമട്ടംഗണ തറന്ന

ലക്ഷേക്കണക്കമനണ ഫയലുകളകാറണന്നണ  കണകദ്ധരമച്ചുറകകാണണ ശസ്പീ. രകാനജഷണ ഇവമറട

പറെഞ്ഞു.  നകാലകായമരട്ടം  ഫയലുള്ളകകാലതണ  തുടങ്ങമയ  ഒരു  സമസട്ടംമകാണണ.  ഒരു

ക്ലരക്കമറന്റെ കയമല് നമന്നകാണണ ഒരു ഫയര ഒരജമനനറണ റചയ്യുന്നതണ. ക്ലരക്കണ, റസക്ഷേന്

ഓഫസ്പീസര,  അണര  റസക്രടറെമ,  റഡപമ്പ്യൂടമ  റസക്രടറെമ,  നജകായമന്റെണ  റസക്രടറെമ,

റസക്രടറെമ,  പ്രമന്സമപല്  റസക്രടറെമ  അങ്ങറന  നപകാകുകയകാണണ  ഈ  hierarchy.
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ഇങ്ങറന ഒരു ഫയല് യകാത്ര റചയ്യുകയകാണണ.  എവമറടറയങമലുട്ടം വച്ചണ ആരറക്കങമലുട്ടം

ഒരു കുസൃതമ നതകാന്നമ ഒരു കസ്വറെമയമട്ടുകഴമഞകാല് ആ ഫയല് വസ്പീണ്ടുട്ടം തമരമച്ചണ യകാത്ര

തുടങ്ങുകയകാണണ.  ഒരമക്കലുട്ടം  തസ്പീരകാത  അന്തമമലകാത  യകാത്രയകാണണ.  എലകാ

സ്ഥലങ്ങളമലുട്ടം  ഫയലുകള്  റകടമക്കമടകകയകാണണ.  ഒരു  ഗസൗരവകരമകായ  കകാരവ്യട്ടം

നമ്മള് ആനലകാചമക്കണട്ടം.  നനരറത തസ്പീരുമകാനമച്ച ഒരു വമഷയട്ടം,  അതുസട്ടംബന്ധമച്ചണ

ഒരു നപകാളമസമ  ഇവമറടയുണണ.  അതമറനകറെമച്ചണ  നയപരമകായ  തരക്കമമലകാത ഒരു

നകസണ  എന്തമനകാണണ  പ്രമന്സമപല്  റസക്രടറെമ  വറര  നപകാകുന്നതണ?  അതണ  അണര

റസക്രടറെമ തലതമല് വച്ചണ തസ്പീരുമകാനറമടുതണ ആ ഫയല് ഡമനസകാസണ റചയ്തുകൂറട?

അങ്ങറന എറന്തലകാട്ടം കകാരവ്യങ്ങള് നമുക്കണ ആനലകാചമച്ചകാല് ഗസൗരവകരമകായമ റചയകാന്

സകാധമകട്ടം.  ഇസൗ  വമഷയട്ടം  റകകാണ്ടുവരകാന്  കകാരണട്ടം  പണണ  പല  പദ്ധതമകളുട്ടം,  50

നകകാടമ  രൂപയുറട  എസമനമറമല്  ഒരു  പദ്ധതമ  തുടങ്ങുന.  500  നകകാടമ  രൂപ

റചലവകാക്കമയകാലുട്ടം  ആ  നപ്രകാജക്ടണ  തസ്പീരമല.  പമറന്ന  ഒരു  300  നകകാടമ  രൂപ  കൂടമ

നവണറമന്നകാണണ  പറെയുന്നതണ.  അങ്ങറനയുള്ള എത്ര നപ്രകാജക്ടുകള് നകരളതമലുണണ.

ഇറെമനഗഷന് ഡമപകാരട്ടുറമന്റുമകായമ  ബന്ധറപട നപ്രകാജക്ടുകള്,  ഇലകമസമറമ  ജനനറെറണ

റചയ്യുന്നതുമകായമ  ബന്ധറപട  നപ്രകാജക്ടുകള്.  സകാധകാരണക്കകാരുറട  പണറമടുതണ

റകകാള്ളയടമകന്ന,  കടലമല്  മുക്കമക്കളയുന്നതരട്ടം  സട്ടംവമധകാനമകാണണ  നമ്മുറട
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എസകാബമറഷ്മെന്റെമല് നമലവമലമരമകന്നതണ. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: റയസണ....അങ്ങയുറട സമയട്ടം.....

ശസ്പീ  .   വമ  .   ഡമ  .   സതസ്പീശേന്: ഞകാന് അവസകാനമപമകന. കകാലകാനുസൃതമകായ മകാറട്ടം

നവനണ; നമ്മള് ഉനദ്ദേശേമകന്നതണ സസ്പീഡമ ഡമനസകാസലനല?  നമ്മുറടറയലകാവരുനടയുട്ടം

ജസ്പീവമതതമല്  ഉണകായമരമകന്ന  സസ്പീഡണ  എന്തകാണണ.  നമ്മുറട  വണമ,  റമകാണബല്

നഫകാണ  എലകാട്ടം  നമ്മുറട  ഓഫസ്പീസകാണണ.  സസ്പീഡമല്  നമുക്കണ  കമ്മമ്പ്യൂണമനക്കഷന്

നടതകാന്  സകാധമകട്ടം.  എന്നകാല്  നമ്മുറട  ഡമസമഷന്  ഇട്ടംപ്ലമറമന്റെണ  റചയ്യുന്നതണ,

നപ്രകാജക്ടണ മകാനനജണ റമന്റെണ തുടങ്ങമയ കകാരവ്യങ്ങളമല് പതണ നൂറെണ  വരഷട്ടം മുന്പുള്ള ഒരു

സമസവുട്ടം  വച്ചണ  ഇരുന്നകാല്  എത്ര  എഫമഷവ്യന്റെകായ  ഗവണറമന്റെണ  വന്നകാലുട്ടം  എത്ര

മമടുമമടുക്കന്മകാരകായ മനമമകാര വന്നകാലുട്ടം എത്ര വലമയ ഭരണകാധമകകാരമകള് വന്നകാലുട്ടം

റെമസള്ടണ എന്നണ പറെയുന്നതണ നമ്മള് ഉനദ്ദേശേമകന്ന റലവലമനലക്കണ നപകാകമല. ഒരു ചരച്ച

വന്നനപകാള്  ശസ്പീ.  നതകാമസണ  റഎസകണ  പറെഞ്ഞു,  കമമ്പ്യൂടര  തറന്ന  ഒരു

നസകാഫണ റവയറെമല് കൂടമ  റതറണ  കുറങ്ങള് റചക്കണ  റചയണ  റെമനടണമല് എന്തണ  റതറ്റുണണ

എറന്നകാറക്ക  വമലയമരുതകാന്  കഴമയുന്ന  സമസട്ടം  നലകാകറതലകായമടത്തുട്ടം  വന.

ഭരണ നവസ്പീകരണട്ടം എറന്നകാറക്ക നകാട്ടം ഉനദ്ദേശേമകന്നതണ അതരട്ടം കകാരവ്യങ്ങളമലകാണണ.

നജകാലമയമല്  തകാല്പരവ്യമുള്ള  കുററെ  നല  ഉനദവ്യകാഗസ്ഥരുണണ.  ഞകാന്  അവറരറയകാനട്ടം
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കുററപടുത്തുന്നമല.  ഒരു  കകാരവ്യട്ടം  എങ്ങറന  ഭട്ടംഗമയകായമ  റചയകാന്  കഴമയുട്ടം  എന്നണ

ആനലകാചമകന്ന നമ്പ്യൂനപക്ഷേ ഉനദവ്യകാഗസ്ഥരുണണ.  പനക്ഷേ റമനജകാറെമറമ  റനഗറസ്പീവകാണണ.

കകാരണറമന്തകാണണ?  നടക്കമല  എനപറെഞകാല്  ഏറവുട്ടം  എളുപമുള്ള  കകാരവ്യമകാണണ.

പമറന്ന  നവററെ  ഒനട്ടം  അനനസ്വഷമനക്കണനലകാ.  എന്നകാല്  നടതണറമന്നണ

തസ്പീരുമകാനമച്ചകാല് കകാരവ്യങ്ങറളകാറക്ക റചയകാന് കുറെച്ചു ബുദ്ധമമുട്ടുണകാകുട്ടം.  ഇതണ നടക്കമല,

നടതകാതമരമക്കകാന്  എന്തണ  മകാരഗ്ഗമുറണന്നണ  ആനലകാചമകന്ന  പതണ  തലയുള്ള

രകാവണന്മേകാരുറട  ബുദ്ധമയുള്ള  ഉനദവ്യകാഗസ്ഥര  പ്രനതവ്യകമച്ചണ  ധനകകാരവ്യ  വകുപണ

ഉള്റപറടയുള്ള  സ്ഥലങ്ങളമലുണണ.  ഒരു  ചുവന്ന  മഷമയുള്ള  നപനയുമകായമ

ഇരമകകയകാണണ.  ഇറതങ്ങറന  റവടമക്കളയകാട്ടം,  ഇറതങ്ങറന  ഇലകാതകാക്കകാട്ടം,

ഇറതങ്ങറന വഷളകാക്കകാറമന്നകാണണ  അവര ആനലകാചമകന്നതണ.  നമുക്കണ  ജനങ്ങനളകാടണ

accountability  ഇനല? ജനപ്രതമനമധമ എനള്ള നമലയമല് നമ്മളകാണണ ജനങ്ങനളകാടണ

ഉതരട്ടം പറെനയണതണ.   ഓനരകാ പദ്ധതമകളുട്ടം ണവകുനമകാള്,  അതമനണ  എസനലഷന്

വരുനമകാള്, അതമറന്റെ എസമനമറണ റെമണവസണ റചയ്യുനമകാള് അവസകാനട്ടം നമ്മള് ഒനട്ടം

പ്രതസ്പീക്ഷേമക്കകാത തരതമലുള്ള വലമയ എമസൗണകാണണ  വരുന്നതണ.  പലനപകാഴട്ടം ഒരു

ജനപ്രതമനമധമ  എനള്ള  നമലയമല്  നമുക്കണ  ഇറതകാനട്ടം  ശേരമയകാക്കകാന്

കഴമയുന്നമല ല്ല്ലനലകാ  എന്ന കുറനബകാധമുണകാകകാറണണ.  അഞ്ചു നകകാടമ  രൂപയുറട പദ്ധതമ
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പത്തു  നകകാടമ  രൂപയണ  തസ്പീരകനമകാള്  തലകുനമച്ചുറകകാണകാണണ  അതമറന്റെ

ഉദ്ഘകാടനതമനണ  നപകാകുന്നതണ.  നമുക്കണ  ഗസൗരവതരമകായ  ചരച്ച  എലകാ  രകാഷസ്പീയവുട്ടം

മകാറമവച്ചണ,  ഇഫക്ടസ്പീവകായ  ഇസൗ  സട്ടംസ്ഥകാനതണ  പ്രബുദ്ധരകായ  ജനങ്ങളുള്ള   ഇത്രയുട്ടം

അഡസ്വകാന്സകായ  സട്ടംവമധകാനങ്ങളുള്ള  ഈ  സട്ടംസ്ഥകാനതണ  നമ്മുറട  ഭരണ

സട്ടംവമധകാനറത മമകവുറതകാക്കകാനുറള്ളകാരു കൂടകായ പരമശമതമറന്റെ തുടക്കമകായമ  ഇസൗ

ചരച്ച മകാറെറട എന ഞകാന് ആഗ്രഹമകന. ഞകാന് നമരത്തുന. 

മുഖവ്യമനമ  (ശസ്പീ  .    പമണറെകായമ  വമജയന്):  സര,  ഇതരറമകാരു  ചരച്ചയമട

നല്കമയ ബഹുമകാനറപട സസ്പീക്കററെ ആദവ്യനമ തറന്ന അഭമനനമകന.   എസമനമറണസണ

കമ്മമറമയുറട  റെമനപകാരടമനുപമന്നമല്തറന്ന  ഒരു  ചരമത്രമുനണകാ   എറന്നകാരു

സട്ടംശേയമുണണ.  2014  -16-റല  എസമനമറണസണ  കമ്മമറമയുറട  റെമനപകാരടകാണണ  ചരച്ച

റചയ്യുന്നതണ.  2013  ജൂണ  മകാസട്ടം  17-ാം  തസ്പീയതമ  ശസ്പീ.  എ.  റക.  ബകാലന്

നമകാഡണണനസഷന്  ഓഫണ  ഗവണറമന്റെണ  നപ്രകാഗ്രകാമമറനകറെമറച്ചകാരു  നചകാദവ്യട്ടം

അസട്ടംബമയമല്  നചകാദമകനണണ.  അതമനണ  ഏഴ  പമരമവമകളുണകായമരുന.

സമയകറെവകായതുറകകാണണ അവറയകറെമച്ചണ ഞകാന് ഉദ്ധരമകന്നമല.  നകാറലണ്ണതമനുട്ടം

മറപടമ  നല്കമയമല.  ഇതുമകായമ ബന്ധറപട വമവരങ്ങള് മറെച്ചുവയ്ക്കുന്നതമനണ  എനന്തകാ

ഒരു വലകാത തകാല്പരവ്യമുണകായമട്ടുറണന്നകാണണ നതകാനന്നതണ. എസമനമറണസണ കമ്മമറമയുറട
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റെമനപകാരടമറന്റെ  സത  അന്നറത  എസമനമറണസണ  കമ്മമറമയുറട  അധവ്യക്ഷേനകായമരുന്ന

ശസ്പീ. വമ. ഡമ. സതസ്പീശേന് തറന്ന വവ്യക്തമകാകകയുണകായമ. അതമല് പകാരഗ്രകാഫണ 62 -ല്

അനദ്ദേഹട്ടം  പറെഞ  കകാരവ്യങ്ങറളലകാട്ടം  ഇവമറട  ഓനരകാന്നകായമ  പറെയുനണണ.  സമയട്ടം

ചുരുക്കട്ടം  റകകാണണ  അതുട്ടം  ഞകാന്  എടുത്തു  പറെയുന്നമല.  അതണ  പറെഞ്ഞുറകകാണണ

തുടങ്ങണറമന്നകായമരുന  ഞകാന്  ആഗ്രഹമച്ചതണ.   പനക്ഷേ,  അനദ്ദേഹട്ടംതറന്ന

പറെഞതുറകകാണണ ഞകാനതമനലക്കണ കൂടുതലകായമ കടകന്നമല.  പനക്ഷേ,  ഒരു സമമതമ

നമ്മുറട  സട്ടംസ്ഥകാനറത  ഭരണ  നവസ്പീകരണവുമകായമ  ബന്ധറപട

പ്രവരതനങ്ങറളകറെമച്ചുള്ള ഗസൗരവമകായ വമലയമരുതലകാണണ  നടതമയമരമകന്നതണ.

"തുകകള്  റചലവഴമകന്നതമല്  സകാധകാരണ  പകാലമനക്കണ  നടപടമക്രമങ്ങള്  പല

വകുപ്പുകളുട്ടം  പകാലമച്ചമടമറലനട്ടം  റചലവഴമകന്ന  ഓനരകാ  തുകയ്ക്കുട്ടം  കൃതവ്യമകായ

കണകകള്  ചടപ്രകകാരട്ടം  സൂക്ഷേമക്കണറമനട്ടം  ഉള്ളനപകാള്  ഫണണ  വമനമനയകാഗട്ടം

അലസമകായമ  ണകകകാരവ്യട്ടം  റചയമരമകകയകാറണനട്ടം  സമമതമ  വമലയമരുത്തുന”.

ഇറതകാരു  വകാചകറമ  ആകുനള.  ഇനമ  ഓനരകാ  വകാചകവുട്ടം  ഇതമറനക്കകാള്

കടുപമുള്ളതകാണണ.  "ഭരണ  നവസ്പീകരണ  പരമപകാടമയുറട  ഭകാഗമകായമ  ആരട്ടംഭമച്ച  പല

പദ്ധതമകളുട്ടം പൂരതസ്പീകരമനക്കണതകായുള്ളതകായുട്ടം പൂരതമയകാക്കമയമട്ടുള്ളവയമല്തറന്ന

യടമണലനസഷന്  സരടമഫമക്കറണ  മുതലകായ  നരഖകള്  തയകാറെകാക്കമയമടമറലനട്ടം
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സമമതമയുറട പഠനതമല്  നമനട്ടം വവ്യക്തമകാകുന.  ഇതണ  കസ്വകാളമറമ  എകണറപന്റെമച്ചര

അറലനട്ടം   സമമതമ  വമലയമരുത്തുന.”ജനങ്ങള്ക്കണ  റമച്ചറപട  നസവനങ്ങള്

ലഭവ്യമകാകന്നതമനുമകാണണ  എട്ടം.ജമ.പമ.  ലക്ഷേവ്യമമടറതങമലുട്ടം  ലഭവ്യമകായ  കണകകള്

പരമനശേകാധമച്ചതമല് അനുവദമച്ച  1300  നകകാടമയമല്പരട്ടം  രൂപയമല്  756.46  നകകാടമ

രൂപ  ഉസൗരജ്ജ  വകുപമറന്റെ  റെവനവ്യുകമ്മമ  നമകത്തുന്നതമനകാണണ  റചലവഴമച്ചതണ.

വവ്യവസകായ വകുപമനണ  അനുവദമച്ച  216  നകകാടമ  രൂപയമല് കൂടുതലുട്ടം  റപകാതുനമഖലകാ

സ്ഥകാപനങ്ങളമറല  വമ.ആര.എസണ.,  ഒ.റമ.എസണ, കടങ്ങള്  തസ്പീരകക

തുടങ്ങമയവയകാണണ ഉപനയകാഗമച്ചതണ.  ഫലതമല് എട്ടം.ജമ.പമ.യമല്  536  നകകാടമ രൂപ

മകാത്രമകാണണ വമവമധ വകുപ്പുകളുറട പുനരുദ്ധകാരണപദ്ധതമകള്ക്കകായമ റചലവഴമച്ചറതന്നണ

കകാണകാട്ടം.  അതകായതണ  അനുവദമച്ച 1300 നകകാടമ രൂപയമല് 536 നകകാടമ രൂപ മകാത്രനമ

ഇതമനുനവണമ റചലവഴമച്ചമട്ടുള.  ഏതകായകാലുട്ടം നമ്മുറട സട്ടംസ്ഥകാനതണ നടപകാക്കമയ

ഒരു  പദ്ധതമറയ  സട്ടംബന്ധമച്ചണ  നമയമസഭ  ഗസൗരവമകായമ  ചരച്ച

നടതമറയനതറന്നയകാണണ  ഇസൗ  ചരച്ചറയ  കകാനണണതണ,  പലരുട്ടം  ഇസൗ

വമഷയതമനകനതയണ  കടന്നമറലങമലുട്ടം  ഇതമറനകറെമച്ചണ  ഗസൗരവമകായ  ഒരു

ചരച്ചയകാണണ നമ്മള് നടതമയതണ.  അറതന്തുറകകാണ്ടുട്ടം ശുനഭകാതരക്കമകായ കകാരവ്യമകാണണ.

ഇസൗ പദ്ധതമക്കണ മററകാരു പ്രനതവ്യകതയുണണ.  ഇസൗ ഫണണ അനുവദമച്ചതുട്ടം ഉണകായതുട്ടം
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റചലവഴമച്ചതുട്ടം  മകാത്രമല.   ഇതണ  സട്ടംസ്ഥകാനതണ  വവ്യകാപകമകായ  പ്രതമനഷധതമനണ

ഇടയകാക്കമയ ഒരു പദ്ധതമയകായമരുന.   ഇസൗ ചരച്ച ഏതു പദ്ധതമ നടപകാകനമകാഴട്ടം

പകാലമനക്കണ  ജകാഗ്രതയണ  കകാരണമകാകുട്ടം.   സരക്കകാര  നടപകാക്കമയ  ഒരു  പദ്ധതമ

എന്നതമലുപരമ  അതു  നടപകാക്കകാന്  സസ്വസ്പീകരമച്ച  നടപടമകളകാണണ  ഒരു  പനക്ഷേ  ഇസൗ

ചരച്ചയ്ക്കുതറന്ന  കകാരണമകായമട്ടുള്ളതണ.   നകാടമറന്റെ  വമകസന  പരമപകാടമ

നടപമലകാകന്നതമനണ  ഭരണയനട്ടം റമച്ചറപടതകാകക എന്നതണ  വളറര  പ്രധകാനറപട

കകാരവ്യമകാണണ. ഇവമറട ബഹുമകാനവ്യനകായ ശസ്പീ. വമ. ഡമ. സതസ്പീശേന് പ്രസകാവമച്ചതുനപകാറല

റകകാനളകാണമയല് കകാലഘടതമല് രൂപട്ടംറകകാണ ഭരണസട്ടംവമധകാനമകാണണ.  ഇതമറന

ജനകസ്പീയവുട്ടം  വമകസനനകാന്മുഖവുമകാക്കമ  തസ്പീരക്കണറമങമല്  ഭരണയനതമല്  മകാറട്ടം

വരുതമ മുനന്നകാട്ടുനപകാകണട്ടം.   അതകാണണ  അവതകാരകന് ശസ്പീ.  റക.  സമ.  നജകാസഫണ

1957-റല  സരക്കകാരമറന്റെ  കകാലറത  ഒന്നകാട്ടം  ഭരണ  പരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷറന്റെ

കകാഴ്ചപകാടമറനകറെമച്ചണ  പറെഞതണ.     1965-ല്  രണകാട്ടം  ഭരണ  പരമഷകാര

കമ്മസ്പീഷനുണകായമ.   1997-ല്  ഇ.റക.  നകായനകാര  അധവ്യക്ഷേനകായുള്ള  മൂന്നകാട്ടം

ഭരണപരമഷകാര  കമ്മസ്പീഷനുട്ടം  ഇനത  പ്രശ്നട്ടം  ഉന്നയമച്ചമരുന.  ഇതരട്ടം  ഒരു

പശകാതലതമലകാണണ  ഇവമറട  ചരച്ച  റചയ  എട്ടം.ജമ.പമ.  ആവമഷരമകന്നതണ.

വമനദശേവകായ്പയുട്ടം  അതടമസ്ഥകാനറപടുതമ  നടന്ന  ഘടനകാപരമകായ  പരമഷകാരറതയുട്ടം
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സട്ടംബന്ധമച്ചണ  ഏഷവ്യന്  വമകസന  ബകാങ്കുമകായമ  ചരച്ച  നടതമ  അവരുറട

കകാഴ്ചപകാടുകളുറട  അടമസ്ഥകാനതമല്  കൂടമയകാണണ  ഇസൗ  പദ്ധതമ  ആവമഷരമച്ചതണ.

നമ്മറളലകാവരുട്ടം ഓരകന്ന ഒരു കകാരവ്യട്ടം  എ.ഡമ.ബമ.  റയ കുറെമച്ചണ വലമയ നതകാതമല്

ചരച്ച  റചയറപട ഒരു കകാലമുണകായമരുന.   അതണ ഇതമറന്റെയുട്ടം കൂടമ ഭകാഗമകായമരുന.

എ.ഡമ.ബമ.  എലകാവരുറടയുട്ടം  രകാഷസ്പീയക്കകാരുറട  നകാവമല്  തതമക്കളമച്ച  ഒരു

വകാക്കകായമരുന.  സട്ടംസ്ഥകാനതമറന്റെ  വമകസനറതയുട്ടം  തകാല്പരവ്യങ്ങറളയുട്ടം

സട്ടംരക്ഷേമച്ചുറകകാണണ  വമനദശേ  വകായ്പകള്  ഉപനയകാഗമനക്കണതകായമ  വരുറമന്ന

കകാരവ്യതമല്  തരക്കറമകാനമമല.  2002-ല്  എ.ഡമ.ബമ.  മുനഖന  നകരളട്ടം  വകായ്പ

എടുതതണ  നമ്മുറട  തകാല്പരവ്യങ്ങള്  തകരകന്ന  വമധമകാനണകാ  എന്ന  പ്രശ്നമകാണണ  ഇസൗ

പദ്ധതമറക്കതമരകായമ  എതമരപണ  രൂപറപടുതമയതണ.  സട്ടംസ്ഥകാനതണ  ഇസൗ  പദ്ധതമ

വമവകാദങ്ങള്  സൃഷമച്ചു.  എന  മകാത്രമല  ഇതമറന്റെ  ഭകാഗമകായുള്ള  നയട്ടം  നടപകാക്കകാന്

തുടങ്ങുനമകാള്  ആ  നയതമറനതമരകായമ  നകരളതമറല  ജസ്പീവനക്കകാര  ഒന്നടങട്ടം

പ്രനക്ഷേകാഭരട്ടംഗനതയ്ക്കു  വരുന്ന  സ്ഥമതമ  ഇതമറന്റെ  ശേമപകാരശേകളമല്  ഉണകാക്കമവച്ചു.

ഇതകായമരുന  ഇതുമകായമ  ബന്ധറപടണ  നകരളതമറല  ആദവ്യ  അനുഭവട്ടം.    വലമയ

പ്രനക്ഷേകാഭങ്ങള്  സട്ടംസ്ഥകാനതണ ഉയരനവന. 32  ദമവസട്ടം നസ്പീണ്ടുനമന്ന സരക്കകാര

ജസ്പീവനക്കകാരുറട പണമമുടക്കകായമരുന ആ പ്രനക്ഷേകാഭതമറല ഏറവുട്ടം പ്രധകാനറപടതണ.
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ഇതമല്  വന്ന  നമരനദ്ദേശേങ്ങള്  സരക്കകാരമറന്റെ  വലമപട്ടം  കുറെയണട്ടം,  സമവമല്

സരവസ്പീസമറന റചറതകാക്കണട്ടം,  സരക്കകാരമറന്റെ ഉതരവകാദമതട്ടം ജനനക്ഷേമമല മറെമച്ചണ

റഫസമലമനററഡണ  ആകണട്ടം,  സമവമല് സരവസ്പീസമറന്റെ ആകരഷണസ്പീയത കുറെയണട്ടം,

നസവനങ്ങള് ഒസൗടണനസകാഴ്സണ റചയണട്ടം,  റപന്ഷന് പകാടമല, നവണറമങമല് പങകാളമത

റപന്ഷന് ആകകാട്ടം,   വമ.ആര.എസണ. നപ്രകാതകാഹമപമക്കണട്ടം  എന്നമങ്ങറന നമരവധമ

വവ്യവസ്ഥകള് ഇസൗ പദ്ധതമയുറട ഭകാഗമകായമ  നടപകാക്കകാന് എ.ഡമ.ബമ.  സരക്കകാരമല്

സമ്മരദ്ദേട്ടം  റചലുത്തുകയകായമരുന.   ഇതമറന്റെ  ഭകാഗമകായമ  ദമവസക്കൂലമ,  കരകാര

നമയമനങ്ങള്  എന്നമവ  വവ്യകാപകമകായമ.   ഒസൗടണനസകാഴ്സമട്ടംഗണ,  റപന്ഷന്

സസ്വകകാരവ്യവത്കരണട്ടം  ഇവറയലകാട്ടം  യകാഥകാരതവ്യമകായമ.     1990-കളമറല  പുതമയ

സകാമതമക പരമഷകാരനതകാറട വവ്യകാപകമകായമ ഉയരനവന്ന ഇതരട്ടം കകാഴ്ചപകാടകാണണ

ഇസൗ നരഖകള്  മുനന്നകാട്ടുവച്ചതണ.  സട്ടംസ്ഥകാനതണ  ഉയരനവന്ന  ശേക്തമകായ എതമരപണ,

2006-ല് അധമകകാരതമല്വന്ന എല്.ഡമ.എഫണ.  സരക്കകാരമറന്റെ സമസ്പീപനട്ടം എന്നമവ

ഇതരട്ടം  കകാഴ്ചപകാടുകള്  അതുനപകാറല  പ്രകാവരതമകമകാകന്നതണ  തടഞറവന്നതണ

യകാഥകാരതവ്യമകാണണ.    നകന്ദ്ര  സരക്കകാര  മുനന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്ന  ഇതരട്ടം

നയങ്ങള്ക്കകത്തുനമനറകകാണണ  പ്രവരതമകന്നതണ,  ഇത്രനയ  പ്രവരതമക്കകാനുകൂ

എന്ന  പരമമമതമയുറണങമലുട്ടം,  ഇസൗ  നയങ്ങള്റക്കതമരകായ  ബദല്  സമസ്പീപനമകാണണ
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എല്.ഡമ.എഫണ.  ആവമഷരമച്ചതുട്ടം  നടപകാകകയുട്ടം  റചയമട്ടുള്ളതണ.  അക്കകാലതണ

ഉയരനവന്ന  ആശേങകള്  ശേരമയകാറണന്നണ  നബകാദ്ധവ്യറപടുത്തുന്നതകാണണ

നമയമസഭകാസമമതമയുറട  എലകാ  കറണതലുകളുട്ടം.  പല  കറണതലുകളുട്ടം

ഇതമനകത്തുണണ.  ഇസൗ  പദ്ധതമയുറട  സുതകാരവ്യതയമലകായ്മയകാണണ  ഇതമറല  പ്രധകാന

പ്രശ്നമകായമ  ഉയരനവന്നതണ.  അന്നറത  പ്രതമപക്ഷേകക്ഷേമകനളകാനടകാ

ഭരണരട്ടംഗത്തുള്ളവനരകാനടകാ  ഒരു  ചരച്ചയണ  തയകാറെകായമരുന്നമല.  അന്നറത

യു.ഡമ.എഫണ.-റന്റെ ഉന്നതകാധമകകാര സമമതമ 2002 ജനുവരമ 9-നണ നകകാവളത്തുനചരന്നണ

സരക്കകാരജസ്പീവനക്കരുറട  ആനുകൂലവ്യങ്ങള്  കവരറന്നടുക്കകാന്

തസ്പീരുമകാനമച്ചതമറനത്തുടരന്നണ  ഇറെങ്ങമയ  ഉതരവമല്നമന്നകാണണ  ഇതമറന്റെ

പമന്നകാമ്പുറെങ്ങള് നകരളട്ടം അറെമഞ്ഞുതുടങ്ങമയതണ.   പലഗഡുക്കളകായമ  200  ദശേലക്ഷേട്ടം

നഡകാളറെകാണണ നകരളതമനണ ലഭമച്ചതണ.  അതമറന്റെ കണക്കണ ഇവമറട പറെഞതുറകകാണണ

ഞകാന്  ആവരതമനക്കണതമല.  2006  മുതല്  എട്ടം.ജമ.പമ.  മുനഖന  നടപകാക്കമയ

പദ്ധതമകളുറട റമകാതട്ടം റചലവണ സട്ടംബന്ധമച്ചണ ലഭമച്ച മറപടമ- 1154.12  നകകാടമരൂപ

വകായ്പയകായമ  ലഭമച്ചുറവനട്ടം  അതമനുപുറെനമ  സട്ടംസ്ഥകാനട്ടം  150  നകകാടമരൂപ

റചലവഴമച്ചമട്ടുറണനട്ടം  1300  നകകാടമ  രൂപയകാണണ  പദ്ധതമയുറട  യഥകാരത

റചലറവനമകാണണ  സമമതമറയ  അറെമയമച്ചതണ.  2006  മുതല്  തമരമച്ചടവണ  ആരട്ടംഭമച്ചു.
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തുടക്കതമല് 11.5  ശേതമകാനവുട്ടം നമലവമല് 9.5  ശേതമകാനട്ടം പലമശേയുമകാണണ.  ഇക്കകാരവ്യട്ടം

ധനകകാരവ്യവകുപണ  സമമതമറയ  അറെമയമകകയുണകായമ.   വകായ്പയുറട  30  ശേതമകാനട്ടം

നകന്ദ്രതമറന്റെ ഗ്രകാന്റുട്ടം ബകാക്കമ 70 ശേതമകാനട്ടം 15 വരഷട്ടംറകകാണണ തമരമച്ചടയണറമനട്ടം

തമരമച്ചടവമല്  5  വരഷറത റമകാറെനടകാറെമയട്ടം  ഉണകായമരുനറവനട്ടം ധനകകാരവ്യവകുപണ

അറെമയമകകയുണകായമ.   എന്നകാല്  9.8  ശേതമകാനട്ടം  പലമശേയുട്ടം  25  വരഷട്ടം

കകാലകാവധമയുമകാണണ  പദ്ധതമകള്ളതണ.   ഇപ്രകകാരമുള്ള  ണവരുദ്ധവ്യങ്ങളുറട  കണക്കണ

പദ്ധതമയമലുടനസ്പീളട്ടം കകാണകാട്ടം. 

സരക്കകാര  സരവസ്പീസമല്  എത്ര  പഴക്കട്ടം  റചന്ന  ഫയലുട്ടം  സൂക്ഷേമക്കകാന്

സട്ടംവമധകാനമുണണ.  പനക്ഷേ  എട്ടം.ജമ.പമ.-യുറട  ഫയലുകള്  മകാത്രട്ടം  ലഭവ്യമല  എന്ന

വമശേദസ്പീകരണട്ടം യുക്തമക്കണ നമരകന്നതല.  അതകായതണ അന്നണ ഉയരന്ന വമമരശേനറത

സകാധൂകരമകന്നതകാണമതണ.  എസമനമറണസണ  കമ്മമറമകട്ടം  ഇതണ  നബകാദ്ധവ്യമകായമട്ടുണണ.

റപകാതുഭരണവകുപമനനകാടണ  ഫയലുകള്  ആവശേവ്യറപടുനമകാള്  അതണ  റഎ.ടമ.

വകുപമലകാറണനട്ടം  റഎ.ടമ.  വകുപമനനകാടണ  ആവശേവ്യറപടുനമകാള്  അതണ

സകാനമട്ടംഗമലകാറണനട്ടം  എലകാ  ഫയലുകളുട്ടം  ലഭവ്യമറലനമുള്ള  ഉഴപന്  മറപടമയകാണണ

ലഭമച്ചതണ.  നകന്ദ്രസരക്കകാര  മുനഖന  ബഡ്ജറമല്  ഉള്റപടുതമയകാണണ  ഇസൗ  ഫണണ

ലഭമച്ചതണ.  അതുറകകാണണ  ഇസൗ  ഫണമറന്റെ  വമനമനയകാഗട്ടം  ഓഡമറമനണ



Uncorrected/Not for publication
61

വമനധയമകാനക്കണതകാണണ.  ഇവമറട  അവസകാനറത  രണ്ടുവരഷറത  ഓഡമറണ

നടതമയതകായമ മകാത്രനമ നരഖയുള. അതുട്ടം റെമനപകാരടകായമ പുറെത്തുവന്നമടമല.       ഇസൗ

പദ്ധതമ  സട്ടംബന്ധമച്ചണ  ആവശേവ്യറപട  വമരവങ്ങള്  പൂരണ്ണമകായമ  നല്കകാന്

ഉനദവ്യകാഗസ്ഥരക്കണ കഴമഞമടമല. വമവമധ വകുപ്പുകള്ക്കണ ലഭമച്ച തുക, റചലവഴമച്ച തുക,

ബകാക്കമ  വന്ന  തുക,  ഇസൗ  പദ്ധതമയുമകായമ  ബന്ധറപടണ  ഉനദവ്യകാഗസ്ഥര  നടതമയ

വമനദശേയകാത്രകള്,  തുക  റചലവഴമച്ചതമറന്റെ  ഓഡമറണ  റെമനപകാരട്ടുകള്,  പദ്ധതമയുറട

അവനലകാകന  റെമനപകാരട്ടുകള്,  വകായ്പകാതമരമച്ചടവമറന്റെ  നരഖകള്  തുടങ്ങമയവറയകാനട്ടം

ഭരണസട്ടംവമധകാനട്ടം കകാരവ്യക്ഷേമമകാക്കകാന് റകകാണ്ടുവന്ന ഇസൗ പദ്ധതമയമല് പൂരണ്ണമകായുട്ടം

ലഭവ്യമകായമല.  ഇറതലകാട്ടം  റെമനപകാരടമല്  പ്രസകാവമകന്ന  കകാരവ്യങ്ങളകാണണ.  ഇറതലകാട്ടം

തസ്പീരത്തുട്ടം  വമനരകാധകാഭകാസമകായ  കകാരവ്യങ്ങളകാണണ.  വമവമധ  വകുപ്പുകള്ക്കണ  വമഭകാവനട്ടം

റചയ രസ്പീതമയമലകായമരുന്നമല ഫണണ വമനമനയകാഗട്ടം.  തുക റചലവഴമച്ചതണ പ്രധകാനമകായുട്ടം

റെവനമ്പ്യൂ കമ്മമ നമകതല്, വണ ണടട്ടം റസറമല്റമന്റെണ, ജസ്പീവനക്കകാരക്കണ വമ.ആര.എസണ.

നല്കല്,  നസകാഷവ്യല്  റസകമ്പ്യൂരമറമ  റനറണ വരക്കണ  നപ്രകാജക്ടണ,  റെമണവവല്  വരക്കമട്ടംഗണ

കവ്യകാപമറല്,  നകകാരപനറെഷനുകള്കള്ള  പ്രവരതനഫണണ  സസ്വരൂപമക്കല്

തുടങ്ങമയവയ്റക്കകാറക്കയകാണണ.  സരക്കകാരമറന്റെ ഓനരകാ രൂപയുട്ടം റചലവഴമകന്നതമനണ

കൃതവ്യമകായ  നമയമവുട്ടം  വവ്യവസ്ഥയുട്ടം  ഉറണന്നമരമനക്ക  ഇസൗ  പദ്ധതമക്കകായമ  വമവമധ
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വകുപ്പുകള്  തുക  റചലവഴമച്ചതണ  സട്ടംബന്ധമച്ചണ  മകാരഗ്ഗനരഖകള്  ഇറലനള്ളതണ

അതവ്യന്തട്ടം  ഗുരുതരമകാണണ.  'നകാടമറല  മരട്ടം  നതവരുറട  ആന  വലമറയടകാവലമ'  എന്നണ

പണണ നകാടമല് ഒരു വരതമകാനമുണണ.   ആ ഒരു മടമലകാണണ കകാരവ്യങ്ങള് നസ്പീങ്ങമയതണ.

പദ്ധതമ  നടപകാകന്നതമനണ  ഏറതങമലുട്ടം  ഏജന്സമ  തയകാറെകാക്കമയ  ഒരു

മകാരഗ്ഗനരഖനയകാ,  ഒരു  മകാനദണനമകാ  ഉണകായമരുന്നമല.   വവ്യവസകായ  വകുപമല്

മകാത്രമകാണണ  റെമയകാബണ  മുനഖന  നപ്രകാജക്ടണ  റെമനപകാരട്ടുകള്  തയകാറെകാക്കമയതകായമ

കകാണുന്നതണ.  പദ്ധതമ  നടപകാക്കമയ  വകുപ്പുകളമല്  10  ശേതമകാനട്ടം  സ്ഥകാപനങ്ങറള

മകാതൃകകാസ്ഥകാപനങ്ങളകാകട്ടം എന്ന വകാഗകാനമുണകായമരുന. അതണ എവമറട,  ഏറതലകാട്ടം

വകുപണ നടപകാക്കമ എനള്ളതമനണ ഒരു നരഖയുമമല. പദ്ധതമയുറട ഭകാഗമകായമ ആരട്ടംഭമച്ച

പല  പദ്ധതമകളുട്ടം  ഇതുവറരയുട്ടം  പൂതമയകായമടമല.  പൂരതമയകായവയുറട

യടമണലനസഷന്  സരടമഫമക്കറ്റുട്ടം  ലഭവ്യമല.  ജനങ്ങള്ക്കണ  റമച്ചറപട  നസവനങ്ങള്

ലഭവ്യമകാകന്നതമനണ  ലക്ഷേവ്യമമട  ഇസൗ  പദ്ധതമയമല്  ലഭവ്യമകായ  പണട്ടം  റചലവഴമച്ചതണ

സമവമല്  സരവസ്പീസമറന്റെ  ഘടനകാപരമകായ  മകാറതമനുട്ടം  റെവനമ്പ്യൂ  കമ്മമ  നമകതകാനുട്ടം

റപകാതുനമഖലകാസ്ഥകാപനങ്ങളമറല  ജസ്പീവനക്കകാരുറട  വമ.ആര.എസണ.  നല്കകാനുട്ടം

കടങ്ങള്  തസ്പീരക്കകാനുട്ടം  ഉപനയകാഗമച്ചതമലൂറട  എട്ടം.ജമ.പമ.-റയകറെമച്ചണ  ഉയരനവന്ന

വമമരശേനങ്ങള് ശേരമയകായമരുനറവന്നകാണണ  റതളമഞതണ.  മഴറവള്ളസട്ടംഭരണമകളുറട
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നമരമ്മകാണട്ടം,  അട്ടംഗന്വകാടമകളുറട  നമരമ്മകാണട്ടം,  സകാരക്കണ,  അക്ഷേയകാ  റസന്റെര,  ഇ-

ഗനവണന്സണ,  ജസ്പീവനക്കകാരുറട പരമശേസ്പീലനട്ടം തുടങ്ങമ ചമല മകാറങ്ങള് നടപകായമട്ടുണണ

എനള്ളതണ  വസ്തുതയകാണണ.  എന്നകാല്  ഇനട്ടം  തുടരുന്ന  ഇസൗ  പദ്ധതമകറളലകാട്ടം

പൂരണ്ണമകായമ നടപകാക്കമയതണ ഈ ഫണണ ഉപനയകാഗമച്ചകാനണകാ; അതണ വവ്യക്തമല. 2008-

ല് അന്നറത എല്.ഡമ.എഫണ. സരക്കകാര ഇസൗ പദ്ധതമ അവസകാനമപമച്ചതകാണണ. ഇതണ

നടപകാക്കകാന്  എ.റക.  ആന്റെണമ  സരക്കകാര  തസ്പീരുമകാനമച്ചനപകാള്  പറെഞതണ

ജസ്പീവനക്കകാരുറട  ആനുകൂലവ്യങ്ങളമല്നമനട്ടം  500  നകകാടമ  രൂപ  പമടമറച്ചടുതണ

കരഷകരക്കണ  ആശേസ്വകാസട്ടം  നല്കകാന്  നപകാകുനറവന്നകായമരുന.   ഇതരതമല്

ജസ്പീവനക്കകാറരയുട്ടം  ബഹുജനങ്ങറളയുട്ടം  തമ്മമലടമപമകന്നതമനുള്ള  ശമങ്ങളുട്ടം  ഇസൗ

പദ്ധതമയുറട ഭകാഗമകായമ  നടകകയുണകായമ.  അക്കകാലതണ കരഷകറതകാഴമലകാളമകള്

ഉള്പറടയുള്ളവരുറട  നക്ഷേമറപന്ഷനുകള്  കുടമശ്ശേമകയകാകുന്ന  സ്ഥമതമയകാണണ

സട്ടംസ്ഥകാനത്തുണകായതണ.  യുവകാക്കള്ക്കണ ഉള്റപറട റതകാഴമലവസരങ്ങള് നഷറപടുന്ന

ആശേങയകാണണ അതണ സൃഷമച്ചതണ. 

നമ്മുറട  ആനരകാഗവ്യനമഖല  വമശേസ്വപ്രസമദ്ധമകാണണ.  അതമറന  ഗുണപരമകായമ

നയമകന്നതമനുപകരട്ടം  തകരക്കറപടുന്ന  അവസ്ഥയകാണണ  ഇതമറല  പല

ശേമപകാരശേകളുട്ടം എതമച്ചതണ. ആ ആശേങയുട്ടം ജനങ്ങളമല് വവ്യകാപകമകായമ.  സുതകാരവ്യവുട്ടം
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കകാരവ്യക്ഷേമവുട്ടം  ഘടനകാപരവുമകായ  മകാറതമനകാണണ  എട്ടം.ജമ.പമ.  ലക്ഷേവ്യമമടറതന്നകാണണ

പറെഞറതങമലുട്ടം  കകാരവ്യങ്ങള്  നസ്പീങ്ങമയതണ  ആ  ദമശേയമലകായമരുന്നമല.  ഇസൗ  പദ്ധതമ

നടപകാക്കമയനപകാള്  ഒരു  കകാരവ്യതമലുട്ടം  സുതകാരവ്യതയുട്ടം  കകാരവ്യക്ഷേമതയുട്ടം  ഉണകായമല

എനള്ളതകാണണ നമുക്കണ കകാണകാന് കഴമയുന്നതണ. 

നമയമസഭയുറട  എസമനമറണസണ  കമ്മമറമക്കണ  അതണ  പൂരണ്ണമകായമ

നബകാദ്ധവ്യറപടമരമകന.   ആ  റെമനപകാരടകാണണ  നമ്മുറട  മുന്നമലുള്ളതണ.   ഒരു  പദ്ധതമ

നടപകാകനമകാള്  അതമനനകാടണ  ഒരു  അക്കസൗണബമലമറമ  ആരറക്കങമലുട്ടം  നവണട്ടം.

ഇക്കകാരവ്യതമല്  അതണ  ഉണകായമല.  പണട്ടം  റചലവഴമച്ചതമനണ  കൃതവ്യമകായ  കണനക്കകാ

ഓഡമറമട്ടംനഗകാ  ഉണകായമല.  ഫയലുകള്  നപകാലുട്ടം  കകാണകാനമല.  പദ്ധതമ

അവനലകാകനനമകാ  കൃതവ്യമകായ  നമകാണമററെമട്ടംനഗകാ  ഉണകായമല.  ഇറതലകാട്ടം

വവ്യക്തമകാകന്നതണ  അന്നണ  ഉയരനവന്ന  വമമരശേനങ്ങറളലകാട്ടം

ശേരമയകായമരുനറവനള്ളതകാണണ.  കുടമറവള്ളട്ടം  സസ്വകകാരവ്യവത്കരമകന്നതമനുട്ടം  ചകാരജണ

വരദ്ധമപമകന്നതമനുട്ടം  കഴമഞ   സരക്കകാര  എടുത  തസ്പീരുമകാനട്ടം,  ജസ്പീവനക്കകാരുറട

ആനുകൂലവ്യങ്ങള്  കവരറന്നടുതതണ,  റപന്ഷന്  സസ്വകകാരവ്യവത്കരണട്ടം  എലകാട്ടം  ഇസൗ

പദ്ധതമയുറട  ഭകാഗമകായമരുന.   അതുറകകാണകാണണ  2008-റല  എല്.ഡമ.എഫണ.

സരക്കകാര  ഇസൗ  പദ്ധതമ  അവസകാനമപമക്കകാന്  തയകാറെകായതണ.  എസമനമറണസണ
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കമ്മമറമയുറട  കറണതലുകളുട്ടം   സഭയുറട  വമകകാരവുട്ടം  മകാനമച്ചണ  ഇതുസട്ടംബന്ധമച്ചണ

വമശേദമകായ  പരമനശേകാധന  സരക്കകാര  നടത്തുറമന്നണ  അറെമയമക്കകാന്  എനമക്കണ

സനന്തകാഷമുണണ.   ഭരണപരമഷരണ  രട്ടംഗതണ  ഭരണയനട്ടം  ഫലപ്രദമകാറയങമല്

മകാത്രനമ  സരക്കകാര  നടപമലകാകന്ന  നക്ഷേമപദ്ധതമകള്  ജനങ്ങളമനലക്കണ

എതമനച്ചരുകയുള.   ഇതരട്ടം  പരമഷകാരങ്ങള്  ജനതകാല്പരവ്യട്ടം

കണക്കമറലടുത്തുറകകാണണ   നടപമലകാക്കമയമറലങമല്  ജനങ്ങളമല്നമന്നണ  ശേക്തമകായ

പ്രതമനഷധട്ടം  ഉയരനവരുറമന്നതമറന്റെ  അനുഭവട്ടം  കൂടമയകാണണ  എട്ടം.ജമ.പമ.

വവ്യക്തമകാകന്നതണ.  നകരളതമറന്റെ  ഭരണരട്ടംഗട്ടം  നവസ്പീകരമക്കറപടണട്ടം  എന്ന

കകാരവ്യതമല്  എലകാവരുട്ടം  നയകാജമച്ചമട്ടുണണ.  അതമല്  ആരകട്ടം  തരക്കമമല.  അതമനണ

ഉതകുന്ന  ഇടറപടല്  ഇസൗ  സരക്കകാരമറന്റെ  ഭകാഗത്തുനമനമുണകാകുട്ടം.   നകരളതമല്

അതതണ  ഘടങ്ങളമല്  നമലവമലുണകായമരുന്ന  ഭരണകമ്മസ്പീഷറന്റെ  അനുഭവങ്ങള്

ഉള്റക്കകാണ്ടുറകകാണണ  ഇസൗ  രട്ടംഗതണ  വരതമകാനകകാലതണ  വന്നമട്ടുള്ള  പുതമയ

പ്രശ്നങ്ങറള  അഭമമുഖസ്പീകരമകന്നതമനുനവണമയുള്ള  ശേമപകാരശേ

സമരപമകന്നതമനുനവണമയകാണണ ശസ്പീ. വമ. എസണ. അച്ചുതകാനനന് അധവ്യക്ഷേനകായ

കമ്മസ്പീഷന്  രൂപസ്പീകരമച്ചമട്ടുള്ളതണ.  അതണ  ശസ്പീ.  റക.  സമ.  നജകാസഫമനുട്ടം

വവ്യക്തതയുള്ള  കകാരവ്യമകാണണ.   സമവമല് സരവസ്പീസമറന്റെ നവസ്പീകരണട്ടം ജനകസ്പീയ



Uncorrected/Not for publication
66

തകാല്പരവ്യങ്ങള്  മുന്നമരതമറക്കകാണണ  നടപമലകാക്കകാനകാണണ  സരക്കകാര

ഉനദ്ദേശേമകന്നതണ.  ആനരകാഗവ്യകരമകായ റതകാഴമല്ബന്ധങ്ങള് വളരതമറയടുക്കകാനുട്ടം

ജനകസ്പീയ  തകാല്പരവ്യങ്ങള്  സട്ടംരക്ഷേമക്കകാനുമുതകുന്ന

ഭരണപരമഷകാരങ്ങള്ക്കകായമരമകട്ടം  സരക്കകാര  നനതൃതസ്വട്ടം  നല്കുന്നതണ.  ഇ-

ഗനവണന്സണ  സമ്പ്രദകായമുള്റപറട  ഫലപ്രദമകായമ  ഇസൗ  രട്ടംഗറത

ഉപനയകാഗറപടുത്തുന്നതമനുട്ടം  സരക്കകാര  മുന്തമയ  പരമഗണന  നല്കമറക്കകാണണ

ഭരണയനറത  ജനകസ്പീയമകാകന്നതമനണ  ഇടറപടുട്ടം.   ഭരണരട്ടംഗറത

ജനസസൗഹകാരദ്ദേപരമകാകന്നതമനുള്ള നടപടമകളുമകായമ സരക്കകാര മുനന്നകാട്ടുനപകാകുട്ടം.

ജനങ്ങളുറട  ജസ്പീവമതപ്രശ്നങ്ങളകാണണ  ഓനരകാ  ഫയലമലുട്ടം  ഉള്ളതണ

എന്നമടത്തുതറന്നയകാണണ സരക്കകാര നമല്കന്നതണ.  അവ നസ്പീങ്ങുന്നതമറനടുകന്ന

കകാലതകാമസട്ടം  പരമഹരമകന്നതമനുള്ള  നടപടമകള്  ശേക്തമകായമ

മുനന്നകാട്ടുറകകാണ്ടുനപകാകുന.  ഏകജകാലക  സട്ടംവമധകാനട്ടം  ശേക്തമറപടുത്തുകതറന്ന

റചയ്യുട്ടം.  നസറണ  സമവമല്  സരവസ്പീസണ  നകഡര  രൂപസ്പീകരമകട്ടം.  ഡയറെക്ടനറെറണ

മകാതൃകയമല്  വമനകന്ദ്രസ്പീകൃതവുട്ടം  ഫലപ്രദവുമകായ  സട്ടംവമധകാനട്ടം  റകകാണ്ടുവരുട്ടം.

കകാലഹരണറപട നമയമങ്ങള് റെദ്ദേകാക്കമയുട്ടം മറ്റുള്ളവ പരമഷരമച്ചുട്ടം മുനന്നകാട്ടുനപകാകുട്ടം.

ഭരണ  നമരവഹണ  മകാനസ്വല്  സമഗ്രമകായമ  പരമഷരമകട്ടം.  ഭരണഭകാഷ



Uncorrected/Not for publication
67

മലയകാളതമലകാകകയുട്ടം  നകകാടതമഭകാഷ  ഘടട്ടം  ഘടമകായമ

മലയകാളതമലകാകന്നതമനുള്ള  ഇടറപടലുകള്  നടത്തുകയുട്ടം  റചയ്യുട്ടം.

ഇതരതമല് ജനസസൗഹകാരദ്ദേപരമകായ ഒരു സമവമല് സരവസ്പീസമനകാണണ സരക്കകാര

ഉനദ്ദേശേമകന്നതണ.  എങമല്മകാത്രനമ ജനനകാപകകാരപ്രദമകായ പദ്ധതമകള്  ശേരമയകായ

അരതതമല്  നടപമലകാക്കകാന്  കഴമയ  എന്നണ  സരക്കകാര  തമരമച്ചറെമയുന.

അതമനകായുള്ള  ഇടറപടലമനണ  സരക്കകാര  നനതൃതസ്വട്ടം  നല്കുട്ടം.  ആ

ഇടറപടലുകള്ക്കണ  ഇസൗ  ചരച്ചയുട്ടം  ഒരു  ഉനതജകമകായമ  മകാറന  എന്നകാണണ

എനമക്കണ പ്രസകാവമക്കകാനുള്ളതണ.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    ടമ  .    നതകാമസണ:  സര,  ഭരണനവസ്പീകരണ  ചരച്ചയണ  മറപടമ

പറെഞ്ഞുറകകാണണ   ഗവണറമന്റെമറന്റെ  നയപരമപകാടമകളുട്ടം  എ.ഡമ.ബമ.  യുറട

നപകാരകായ്മകളുട്ടം  ആ  കകാലതണ  നടന്ന  സരക്കകാര  ജസ്പീവനക്കകാരുറട

സമരമുള്റപറടയുള്ള ഒനടററെ കകാരവ്യങ്ങള് പരകാമരശേമച്ചു. എന്നകാല്    1996-2001

–റല  നകായനകാര  ഗവണറമന്റെമല്  ധനകകാരവ്യമനമയകായമരുന്ന  ബഹുമകാനവ്യനകായ

ടമ.  ശേമവദകാസനമനനകാനുട്ടം, എറന്റെ  ഓരമ്മ  ശേരമയകാറണങമല്,  ഇനപകാഴറത

ധനകകാരവ്യ റസക്രടറെമയകായ നഡകാ. റക. എട്ടം. എബ്രഹകാമുട്ടം ഉള്റപറടയുള്ളവരകാണണ

എ.ഡമ.ബമ.  കരകാറണകാകന്നതമനുള്ള എലകാ നടപടമകളുട്ടം  പൂരതമയകാക്കമയതണ.
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ആ കരകാറെമറന്റെ അടമസ്ഥകാനതമലുള്ള പണട്ടം റചലവഴമച്ചതണ എ.  റക.  ആന്റെണമ

ഗവണറമന്റെമറന്റെ കകാലതകാണണ എന്ന ഉതരവകാദമതസ്വട്ടം മകാത്രമകാണണ യു.ഡമ.എഫണ.

ഗവണറമന്റെണ  .........  അതമനുനശേഷട്ടം ശസ്പീ.  വമ.  എസണ.  അച്ചുതകാനനനുട്ടം.  2001-

2006-  ല്  ഇസൗ  സഭയമലുണകായമരുന്ന  ഒരു  എളമയ  അട്ടംഗറമന്ന  നമലയമല്

ഇതുസട്ടംബന്ധമച്ചണ  10-12  പ്രകാവശേവ്യട്ടം സഭയമല് തരക്കട്ടം നടകകയുട്ടം അതുമകായമ

ബന്ധറപടണ  "എ.ഡമ.ബമയുട്ടം  പ്രതവ്യയശേകാസ്ത്രശേകാഠവ്യങ്ങളുട്ടം"  എനപറെഞണ

ഞകാറനകാരു  പുസകട്ടം  പബമഷണ  റചയ്യുകയുട്ടം  റചയമട്ടുണണ.  അതമല്  ഇടതുപക്ഷേ

ഗവണറമന്റുണകാക്കമയ മുഴവന് കരകാറകളുറടയുട്ടം നരഖ ഞകാന് നചരതമട്ടുണണ.  ആ

പുസകട്ടം ഇന്നണ എറന്റെ ററകവശേമമല.  അതണ ഞകാന് ഹകാജരകാക്കകാട്ടം.  അതുറകകാണണ

യു.ഡമ.എഫണ  ഗവണറമന്റെമറന  കുററപടുതകാന്  അങ്ങറയനപകാലുള്ള  ഒരു

മുഖവ്യമനമ ശമമച്ചതണ അതവ്യന്തട്ടം നഖദകരമകാണണ, അതണ റതറകാണണ. ആ പരകാമരശേട്ടം

ദയവകായമ അങ്ങണ  പമന്വലമകറമന്നണ ഞകാന് പ്രതസ്പീക്ഷേമകന. 

ശസ്പീ  .    പമണറെകായമ  വമജയന്:  സര,  ഇവമറട  എ.ഡമ.ബമ.  എന്ന

നപരമനനകാടല  എതമരപ്പുള്ളതണ.  ഏതണ  വകായ്പയുട്ടം  വകാങ്ങകാറമന്ന  കകാരവ്യട്ടം  ഞകാന്

നനരറത  പറെഞമരുന.  പനക്ഷേ  നമ്മുറട  സട്ടംസ്ഥകാനതമറന്റെ  തകാല്പരവ്യങ്ങള്

സട്ടംരക്ഷേമക്കകാനുതകുന്ന  വവ്യവസ്ഥകളകായമരമക്കണട്ടം.  എ.ഡമ.ബമ.
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സട്ടംസ്ഥകാനതമനുനമല്  അടമനച്ചല്പമക്കകാന്  ശമമച്ച  വവ്യവസ്ഥകള്  നമ്മുറട

സട്ടംസ്ഥകാനതമനണ തസ്പീരത്തുട്ടം ഹകാനമകരമകായമരുന.  അതകാണണ ഇസൗ പദ്ധതമയുറട

ഏറവുട്ടം  അപകടകരമകായ അവസ്ഥ.  അതുറകകാണകാണണ  ആ ഘടതമല്തറന്ന

കടുത  എതമരപണ  ഉയരനവരകാനമടയകായതണ.  അങ്ങണ  അതണ

മനസമലകാക്കകാറതയകാണണ  അങ്ങയുറട  പുസകറതകറെമച്ചണ  പ്രതമപകാദമച്ചതണ

എന്നകാണണ നതകാനന്നതണ. 

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  സര,  ഇസൗ  പറെയുന്ന  കരകാറെമറല

വവ്യവസ്ഥയമല്  500  നകകാടമ  രൂപ  റചലവകാക്കമയമരമകന്നതണ   വകാടര  സററപ്ല

സസ്പീമമനകാണണ.  വകാടര  സററപ്ല  സസ്പീമമറനകറെമച്ചണ  അന്നണ  എ.ഡമ.ബമ.  യുറട

നമബന്ധനയുണകായമരുന.  ബള്ക്കണ  വകാടര  സററപ്ല  ആയമ  ജലവമതരണട്ടം

നമരത്തുകയുട്ടം  അനത  സമയട്ടം  ഡമസ്ട്രേമബമ്പ്യൂഷന്  മുഴവന്   അതമനപ്പുറെനതയണ

റകകാടുകകയുട്ടം  റചയ്യുക. എലകാ  കകാലത്തുട്ടം  അധമകകാരതമല്വന്ന

ഗവണറമന്റുകള്  അതമറന  എതമരതമട്ടുണണ.  പനക്ഷേ  ഇന്നണ  ജലവമഭവ

വകുപ്പുമനമ ഇവമറട സട്ടംസകാരമച്ചനപകാള് ബള്ക്കണ വകാടര സററപ്ലയകാണണ ഞങ്ങള്

നടതകാന്  നപകാകുന്നതണ  എന്ന  ധസ്വനമ  വരതക്കവമധതമല്,  ഒരു  പനക്ഷേ

വകാകകള് അതകായമരമക്കമല, ഇസൗ സഭയമല് രണണ പ്രകാവശേവ്യട്ടം പറെഞ്ഞു.
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മമ  .    സസ്പീക്കര: ദയവകായമ അതമറന്റെ ചരച്ചയമനലയണ നപകാകരുതണ.  ഇനപകാള്

റെമനപകാരടമറന സട്ടംബന്ധമച്ചകാണണ ചരച്ച റചയ്യുന്നതണ.  

ശസ്പീ  .    തമരുവഞ്ചൂര  രകാധകാകൃഷ്ണന്:  അങ്ങണ  സസ്വസ്പീകരമച്ച  നമലപകാടമനനകാടണ

ഞകാന്  പൂരണ്ണമകായുട്ടം  നയകാജമകന.  ഗവണറമന്റെമറന്റെ  സകാന്റെണ  ബള്ക്കണ  വകാടര

സററപ്ലയമല് മകാത്രമകായമ നമല്കന്നതകാനണകാ അനതകാ ഡമസ്ട്രേമബമ്പ്യൂഷന് സമസട്ടം

കൂടമ നമ്മുറട ഗവണറമന്റെമറന്റെ ഉതരവകാദമതസ്വതമല് ഉള്റപടുത്തുനമകാ? 

ജലവമഭവ  വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    മകാതമ്പ്യൂ  റമ  .    നതകാമസണ):  സര,

നചകാനദവ്യതരസമയത്തുണകായ  വമഷയട്ടം  ജലനമധമ  പ്രകാവരതമകമകാക്കമയ

സ്ഥലങ്ങളമല് ജലട്ടം ….........

മമ  .   സസ്പീക്കര: അനദ്ദേഹട്ടം സട്ടംസകാരമക്കറട.

ശസ്പീ  .    മകാതമ്പ്യൂ  റമ  .    നതകാമസണ:  അറതലകാട്ടം  നമരതമവച്ചനലകാ.  പണട്ടം

റചലവഴമച്ചണ  നടപകാക്കമയ  ജലനമധമയമല്  ജലലഭവ്യതയമലകാത  സ്ഥലങ്ങളമല്

വകാടര  അനതകാറെമറമ  ബള്ക്കണ  വകാടര  ജലനമധമ  പദ്ധതമക്കണ  റകകാടുകറമന്നകാണണ

പറെഞതണ. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  നകരള  നമയമസഭയമല്  രണകാമതകായകാണണ  നമയമസഭകാ

സമമതമയുറട  ഒരു  റെമനപകാരടണ  ചരച്ച  റചയ്യുന്നതണ.  നമയമസഭകാ  സമമതമ  എന
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പറെയുന്നതണ  നമയമസഭയുറട  ഒരു  പരമനചദട്ടം  തറന്നയകാണണ.  നമയമസഭകാ

സമമതമയുറട  അന്തസട്ടം  അധമകകാരവുട്ടം  ഉയരതമപമടമക്കകാന്  റചയര

ബകാദ്ധവ്യസ്ഥമകാണണ.  അതുറകകാണണ  ഇനമയുട്ടം  ഇതരട്ടം  അവസരങ്ങള്

ഉപനയകാഗറപടുത്തുവകാന്  റചയര  ശമമകട്ടം.  ബഹുമകാനറപട  അട്ടംഗങ്ങള്

അതമനകായമ  സഹകരമക്കണറമന്നണ  അറെമയമകകയകാണണ.  ഇസൗ  ചരച്ചയമല്

സജസ്പീവമകായമ  പറങടുകകയുട്ടം കൃതവ്യമകായ അഭമപ്രകായപ്രകടനങ്ങള് നടത്തുകയുട്ടം

റചയ എലകാ അട്ടംഗങ്ങനളയുട്ടം ബഹുമകാനറപട മുഖവ്യമനമറയയുട്ടം റചയറെമനുനവണമ

അനുനമകാദമകകയകാണണ.  നമയമസഭകാ  സമമതമ  റെമനപകാരടണ  ഗസൗരവമകായമ  കണണ

നടപടമകള് സസ്വസ്പീകരമകറമന്നണ ബഹുമകാനറപട മുഖവ്യമനമ അറെമയമച്ചമട്ടുണണ. 

ഓരഡര......  ഓരഡര........  സഭ  ഇനപകാള്  പമരമയുന്നതുട്ടം  നകാറള

രകാവമറല 8.30-നണ വസ്പീണ്ടുട്ടം സനമ്മളമകന്നതുമകാണണ. 

(2016  ഒനക്ടകാബര മകാസട്ടം  27-ാം തസ്പീയതമ വവ്യകാഴകാഴ്ച രകാവമറല  8.30-നണ

വസ്പീണ്ടുട്ടം സനമ്മളമകന്നതമനലക്കകായമ സഭ ററവകുനന്നരട്ടം 4.39-നണ പമരമഞ്ഞു)


